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PINCNNTYŃSOA MŁOMRINŻ MARYJNA 
SekreWariaW MięTYynaroTowy 

                      Madryt- Hiszpania 
 
 

NU liéca OMNO rK 
 

arodzó członkowie ptowarzószenia jłodzieżó  
jarójnej! 

t tóm szczególnóm dniu NUO rocznicó éierwszego objawienia się aziewicó jarói 
śwK hatarzónie iabouréI w dniu któró jest również éoczątkiem érzógodó ptowarzószeJ
nia jłodzieżó jarójnejI érzójmijcie serdeczne i braterskie éozdrowienia ! 

 
t tóm rokuI w szczególnó séosób móślę o śwK hatarzóJ

nieI éowiernicó kieéokalanejK kiesamowitóm jest uświadoJ
mienie sobieI że wódawała się ona bóć kimśI kto nie ma świaJ
tu nic do éowiedzeniaI żójąc w milczeniu i ufnościK TómczaJ
sem jej żócieI w służbie lrędzia `udownego jedalikaI érzóJ
czóniło się do érzemianó wieluI w tóm także i nasK ldegrała 
ono wielką rolęI bóśmó dziś mogli bóć członkami ptowarzóJ
szenia i w nim służyć `hróstusowi w najuboższóchK tiemóI 
że ten érzówilej widzenia i rozmawiania z aziewicą jaróją 
niczego nie zmienił; éomógł jej raczej bóć jeszcze wierniejJ
szą obietnicó uczónionej w dzieciństwieW „TerazI Tó bądź 
moją jatką”K 

 
mroste żócie hatarzónó érzeżóte w séosób nadzwóczajnóI wzówa nas do éostawienia 

sobie éótańK mrzóéatrzmó się uważnie trzem aséektom jej żóciaK kajéierwI jej wierność 
na co dzieńI érawdziwó sekret świętościK man chceI bóśmó bóli wierni w małóch rzeJ
czachK jóślęI że dziś odkrócie świętego i uświęcającego charakteru małóch codziennóch 
rzeczóI może nas érzemienićW dobre wóéełnienie obowiązku  naszego stanu EstudiaI éraJ
caI itdKF; érzeżówanie wszóstkich naszóch relacji osobistóch w świetle bwangeliiI éozoJ
stając wiernómi naszóm wartościom; każdego dnia éodejmując nasze drobne decózje 
mieć na  uwadze sérawę hrólestwa Bożego i budowanie świata bardziej sérawiedliwego 
w odniesieniu do ludzi i do ziemiI żójąc tu z oczóma zwróconómi ku naszej wiecznej ojJ
czóźnieK mo drugieI jej ufność w moc modlitwóK t swoich autobiograficznóch notatkach 
naéisałaI że gdó słucha w wgromadzeniu instrukcji na temat świętóch i aziewicó jarói 
toW „wówołuje to we mnie wielkie éragnienie ujrzenia kajświętszej aziewicó; móślałamI 
że mi wójedna tę łaskęK mragnienie to bóło tak wielkieI że bółam érzekonanaI iż zobaczę 
Ją wséaniałą w całej gej éięknościK Żyłam tą nadzieją”K fnne zaéiski wséominają o jej 
modlitwie do śwK tincentegoI éolecając innóch i samą siebieK   
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jodlitwa jako miejsce séotkania serca z sercem mana i z gego érzójaciółmiI bóła 
istotnóm elementem dnia śwK hatarzónó; modlitwa osadzona na zaufaniuI zanoszona z 
nadzieją i éewnością bócia słuchanąI modlitwa érzeżówana w ścisłej łączności  
z éogłębioną lekturą płowa Bożego i z érzeżótómi wódarzeniamiK aziś nadal modlitwa 
jest niezbędnaI bó żyć wiernie każdego dniaI wóéełniając swoją własną misjęK rderzaJ
jącó jest widok tegoI jak séołeczne sieci komunikacji są coraz bardziej wókorzóstówane 
jako środki aéostolstwaI modlitwó i wzajemnego wséarciaI nawet jeśli nie wolno nam 
ignorować rózóka uzależnienia się od tóch mediów i zredukowania modlitwó do éetócjiK 
t ostatnim roku możliwość korzóstania z cacebooka dała mi okazję refleksji na temat 
świętóch obcowaniaK t rzeczówistościI dzięki temu środkowiI wzajemne wséarcieI jakie 
sobie dajemó éoérzez modlitwęI słowa iLlub wómianę zdjęćI stało się bardziej konkretJ
neK oównocześnieI łatwo jest zauważyćI że duszaI która się wznosi uświęca innóchI 
éodczas gdó taI która uéada Eéoérzez nieodéowiednie obrazó lub słowaF osłabia inJ
nóchK kigdó o tóm nie zaéominajcie érzó korzóstaniu ze środków komunikacjiK kiech 
śwK hatarzóJnaI jako wzór świętości oéartej na modlitwieI érostocie i wierności w żóciu 
codziennómI wciąż nas inséirujeK gest to moje żóczenie dla każdego z tasK 

 
Trzecim inséirującóm nas aséektem żócia śwK hatarzónó jest jej wótrwałośćK Ani 

oéór séowiednikaI ani inne trudności nie érzeszkodziłó jej w éójściu aż do zrealizowaJ
nia tegoI co bóło jej zadaniemK Takie éostawó éomogłó jej żyć w éełni éowołaniem pioJ
stró jiłosierdziaI uzóskać éozwolenie na wóbicie medalika i bóć świadkiem éowstania 
éierwszej gruéó azieci jaróiK aziśI taka sama wóJ
trwałość éowinna charakterózować działalność naJ
szego ptowarzószeniaK kasze gruéóI nasze oadóI nasi 
członkowie mogą érzechodzić różne krózósóI jednak 
éowinno nas zachęcać érzekonanieI że to co robimó 
nie jest naszóm érojektemI lecz éragnieniem naszej 
jatki i to lna trzóma w swoich rękach steró ptowaJ
rzószenia jłodzieżó jarójnejK gesteśmó jedónie słuJ
gami gej éragnieniaI uczniami jistrza razem z kiąI 
zależnómi od ubogichK 

 
mowinniśmó zachować tę wótrwałość na drodze 

kontónuowania naszej jiędzónarodowej haméanii 
pamofinansowaniaK ld U grudnia OMNNI dató jej 
uruchomieniaI do NR czerwca OMNOI zebraliśmó 
ORTNR euro i OSPOO dolarówK tiększa część éochoJ
dzi od ofiarodawcówI którzó są członkami oodzinó 
tincentóńskiejK kie zaéominajmó jednakI że kamJ
éania ta jest naszą kaméanią i że éowinna ona bóć 
érzede wszóstkim owocem naszóch wósiłkówK alaJ
tego właśnie éragnę tam érzóéomniećI że éewna 
fundacja jest gotowa ofiarować nam OR MMM dolarówI jeśli członkowieI gruéó i oadó 
ptowarzószenia jłodzieżó jarójnej zbiorą taką samą sumę do czerwca OMNP rokuK 
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aotóchczas sami zebraliśmó NTTU euroI zatem jeszcze nam daleko do celu wóznaczoJ
nego érzez fundacjęK jam nadziejęI że w najbliższóch miesiącach wszóstkie kraje zaJ
angażują się do wéłacenia swoich składek rocznóch 
na konto OMNO roku Esuma ta będzie częścią kaméaJ
niiF i érześlą do pekretariatu inne wéłató na rzecz 
kaméaniiK jożemó to zrobić i jestem éewnaI że w moJ
im liście na érzószłó rok będę mogła éodzielić się z 
tami dobrómi wiadomościami na ten tematK 

 
t czasieI gdó w tóm roku obchodzimó rocznicę 

éowstania ptowarzószeniaI wiele érzedstawicieli 
gjs Ameróki Łacińskiej zebrało się w nuito 
EbkwadorF na bjiAI péotkanieJjisjaI które ma 
bardzo ważne znaczenie dla gjs tegoż kontónentuK 
molecam ich taszóm modlitwomK holejnó razI za 
gjsI będą w tóm dniu zanoszone modlitwó na rue du BacK mełni ufności w macieJ
rzóńską obecność jarói érzó nasI kontónuujmó naszą drogę ku świętości indówiduJ
alnie i jako wséólnotóK kiech NU liéca tego roku będzie dla nas nowóm éoczątkiemI 
niech nas zachowa wiernómi temu kim jesteśmó i do czego jesteśmó éowołaniK 

 
 

oadosnej oocznicó gjs! 
 

 
Yasmine Cajuste, 

MIĘDZYNARODOWA  
PRZEWODNICZĄCA JMV 

 
 
           
 
 

 

"Za przykładem MaryiH zaangażuj się bardziej" 
C/José Abascal, 30. 28003 MaTriT-Espagne Tel. 34 91 591 2164  Fax. 34 91 119 1306 

EmailsJ secinterjmv@gmail.com / TelinWerjmv@gmail.com  Site webJ 
www.secretariadojmv.org 
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         Przez jaryję do Jezusa! 

titajcie joi arodzy! J 
 

wmianó w zarządzieK  
qak to już jestI że nowó rok szkolJ

nó érzónosi rozmaite zmianóK kie ominęło 
to i naszego ptowarzószeniaK oadna hraJ
jowa piostra drażóna młaziak éodjęła éracę 
w sekretariacie generalnóm pióstr jiłoJ
sierdziaK oównież hoordónatorka érowinJ
cji krakowskiej piostra jonika jłónarJ
czók éodjęła nową formę éosługi ubogimK 
kową oadną hrajową została mianowana 
érzez ljca denerała dregoró daó’a piostra 
Agnieszka autka z érowK krakowskiejK kaJ
tomiast nową koordónatorką zostaJ
ła piostra golanta ganiszewskaK 
tszóstkim naszóm drogim pioJ
strom dziękuję za serce i zaangaJ
żowanie na rzecz ptowarzószenia 
i żóczę wszelkich _ożóch łask 
i darów w éodejmowaniu nowóch 
zadańK Żóczę też stałej i obfitej we 
wstawiennictwo oéieki jaróiK 

oezógnację z urzędu seJ
kretarza złożyła jagdalena płaJ
dekK jadzi żóczęI abó gezus w rozéoczęJ
tóm roku wiaró umocnił ją wewnętrznie 
i érowadził bezéiecznie érzez żócieK mełJ
niącą obowiązki zgodziła się zostać hlauJ
dia _iałaI której bardzo serdecznie dziękuję 
za chętne éodjęcie się tego zadaniaK 

 
ook tiaró 

oozéoczął się w całóm hościele 
olh tfAovK gak czótamó w séecjalnóm 
dokumencie „morta cidei – modwoje wiaró” 
Emotu éroérioF éaéieża _enedókta usf 
„hościół jako całośćI a w nim jego pasteJ
rze muszą tak jak Chróstus wóruszóć w 
drogęI abó wóprowadzić ludzi z pustóni ku 
przestrzeni żóciaI ku przójaźni z pónem 
BożómI ku TemuI któró daje nam żócie – 

pełnię żócia” maéież dostrzega wóraźnie 
jak  szóbko  zmienia  się światI  a  z  drugiej  
stronó dostrzega zagrożenia éłónące 
z éewnego rodzaju stagnacji w bwangeliJ
zacji świata stąd trzeba zrobić wszóstkoI 
abó wséółczesnó świat albo inaczej każdó 
człowiek na ziemi éoznał i uwierzół  
w ChróstusaW „ka tóm éolega dzieło [zaJ
mierzone érzezz BogaI abóście uwierzóli  
w TegoI którego ln éosłał” EgSIOVFK 

ook tiaró wóstartował NN éaźJ
dziernika w RM rocznicę otwarcia poboru 

tatókańskiego ffI a zakończó 
w rroczóstość Chróstusa hróla 
w roku OMNPK moczątek tego olJ
hr tfAov stał się również w OM 
rocznicę oéublikowania hatechiJ
zmu hościoła hatolickiego éroJ
mulgowanego érzez éaéieża gana 
mawła ffI abó ukazać wiernóm siłę 
i éiękno wiaróK watem te dwie 
księgi E aokumentó poborowe 
i hatechizmF obok misma ŚwięteJ

go będą stanowiłó obiektó zainteresowań 
érzez wszóstkich katolików i ludzi dobrej 
woli na całóm świecieK 

 
alaczego ook tiaró? maéież _eJ

nedókt dostrzega éotrzebę takiego ooku 
formacjiI „abó na nowo odkróć radość 
w wierze i odnaleźć entuzjazm w przekaJ
zówaniu wiaróK […z tiara bowiem rośnieI 
gdó érzeżówana jest jako doświadczenie 
otrzómanej miłości i kiedó jest érzekazówaJ
na jako doświadczenie łaski i radości”K 

watem jak éisze maéież _enedóktW 
„hażdó wierzącó éowinien éonownie odkróć 
treść wiaró wóznawanejI celebrowanejI érzeJ
żówanej i érzemodlonej i zastanowić się 
nad samóm aktem wiaró”K 
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gaki jest program tego roku? 
hreśli go ljciec śwK na éodstawie fragJ
mentu z listu śwK mawła do ozómian 
EozNMINMF w któróm czótamóW percem 
érzójęta wiara érowadzi do sérawiedliwoJ
ściI a wóznawanie jej ustami – do zbawieJ
niaK kajéierw wiarę należó érzójąć sercem  
J to jest éierwszó etaéK arugim etaéem jest 
wóznawanie ustamiK maéież mówi w tóm 
miejscu o zaangażowaniu i éublicznóm 
świadectwieK 

tzruszającóm zdaniem ljca śwK 
są słowaW tierzę – mówi hościółI nasza 
jatkaI któró érzez swoją wiarę odéowiada 
Bogu i któró uczó nas mówićW …tierzę»I 
…tierzómó»K waéominamó o tómI że hoJ
ściół jako nasza jatka uczó nas wierzóćK 
maéież _enedókt zachęcaI abó 
w tóm roku dostrzec ludziI którzó 
choć nie rozéoznają w sobie daru 
wiaróI szczerze éoszukuje ostaJ
tecznego sensu i definitównej 
érawdó o swóm istnieniu i świeJ
cieK 

ook wiaró jest również o 
tóle éotrzebnóI że jak éisze éaJ
éież redukuje się obszar éewności 
racjonalnej wółącznie do osiąJ
gnięć naukowóch i technologicznóchI gdzie 
hościół zawsze éodkreślałI że międzó wiaJ
rąI a érawdziwą nauką nie może bóć konJ
fliktuI éonieważ obieI choć różnómi drogaJ
miI zmierzają do érawdóK 

pama wiara nie może jednak zoJ
stać odosobniona bowiemW tiara bez miłoJ
ści nie érzónosi owocuI a miłość bez wiaró 
bółabó uczuciem nieustannie na łasce  
i niełasce wątéliwościK 
 ka koniec dokumentu éaéież _eJ
nedókt éodejmuje bardzo drażliwó tematW gak 
wielu wiernóchI także w naszóch czasachI 
doświadcza milczenia BogaI éodczas gdó 
chciałobó usłószeć gego éocieszającó głosK  

 tiara w człowieku éomimo milJ
czenia _oga – heroizm czó naiwność? 

hażdó z nas jest zaéroszonó abó 
ten ook tiaró érzeżyć bardzo osobiście 
głęboko rozważając to wszóstko w co wieJ
rzómó i co ma nas éoérowadzić do zbaJ
wieniaK 

 
Święta naszego ptowarzószenia 

jarója jest tąI która najéełniej 
i najéiękniej odéowiedziała _oguK 
t słowachW „oto ja służebnica mańskaI 
niech mi się stanie według twego słowa” 
zawierzóła _ogu w największóm stoéniu 
i najbardziej ze wszóstkich ludziK alatego 
nazówana jest jatką wszóstkich wierząJ
cóchK Chciejmó zatem w tóm szczególnóm 

roku éodziękować jarói za gej 
świadectwo wiaróK mrośmó gą 
takżeI o gej szczególne wstawienJ
nictwo u swojego pónaI abó nasza 
wiara nieustannie się éogłębiała i 
umacniałaK 

kiech te móśli érzenikają 
nasze sercaI kiedó będziemó 
wséólnie érzeżówać święta naJ
szego ptowarzószeniaW éod koJ
niec listoéada kolejną rocznicę 

objawień Cudownego jedalika i święto 
śwK hatarzónó iabouréI a także kiedó raJ
zem będziemó świętować kieéokalane 
moczęcie jarói i éełne rodzinnego cieéła 
święta karodzenia _ożego pónaK 

kiech ten świętó ookI niech te 
święte dni będą dla nas inséiracją do éoJ
znawania nauki gezusa i do naśladowania 
jarói we wierzeK _łogoJ
sławionóch ŚwiątK 

 
 
hsK gacek huziel Cj  

aórektor gjs  
w molsce 
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Ćwirkowe érzógodó 

hochać czy  
zazdrościć? 

 
*** 

 

Całe wakacje Ćwirek séędził w swoim rodzinnóm gnieździeK Codziennie éomagał 
swojemu tacie w éracóK azięki temu wiele się nauczółK jiał też czas na toI bó zasóéóJ
wać swoich rodziców mnóstwem éótańI jak to na dorastającego wróbla érzóstałoK 
tieczoramiI éo éracó tata éokazówał sónowi najéiękniejsze miejsca w lesieI okoliczJ
nóch wsiach i łąkachK Ten wséólnie séędzonó czas bardzo zbliżył i zacieśnił więzi roJ
dzinne wróbliK  

gednak czas éracowitoJbeztroskich wakacji dobiegł końca i trzeba bóło odJ
szukać tornisterI séakować książki i zeszótó i éójśćI a właściwie éolecieć do szkołóK mo 
kilku latach edukacji nie bóło już chóba nicI co bó mogło Ćwirka zaskoczóć jeśli chodzi 
o szkołęK ddó wszóscó zasiedli już na swoich miejscach ich nauczóciel éan powaI 
wérowadził do klasó nowego uczniaK tszóscó oniemieli z wrażeniaK kiektóróm aż éooJ
twierałó  się dziobó  i  w  żaden  séosób  nie  mogli  ukróć swojego  zdumieniaK  fch  nowó  
kolega  chociaż miał tóle  samo  lat  co  wszóscó  bół od  każdego  co  najmniej  dwa  razó  
większóK kawet bracia gawronó bóli od niego mniejsiK – To jest wasz nowó kolega tiJ
toldK titold jest orłem i éochodzi z królewskiego rodu – éowiedział éan powaK – mrzez 
najbliższó rok będzie uczęszczał do naszej szkołó – dodał nauczóciel i éolecił titolJ
dowi  zająć miejsce  w  ostatnim rzędzie  ze  względu  na  jego  wzrostI  bó  nie  zasłaniał 
éozostałóm tablicóK  

lczówiście Ćwirek jak tólko wrócił do domu oéowiedział wszóstko swoim roJ
dzicomK  Bół zachwóconó  a  nawet  éoniekąd  dumnóI  że  taki  étak  z  królewskiego  rodu  
będzie razem z nim w jednej klasieK CóżI zachwót nie trwał długoK warówno Ćwirka jak 
i éozostałóchK pzóbko zauważóliI że nowó kolega nie tólko érzerasta ich wzrostem ale 
też inteligencją i wiedząK Co gorsze titold codziennie érzónosił do szkołó najfajniejJ
sze zabawki i  éomoce naukoweK tszóstkie noweI éiękneI te z najwóższej i  najdrożJ
szej  éółkiK  f  tak  éoczątkowó  zachwót  érzerodził się w  zazdrośćK  Ćwirek  i  éozostali  
zaczęli unikać titoldaK A on jakbó do tego érzózwóczajonó wcale o to nie zabiegałK  
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kie zostawał też éo lekcjach tólko szóbko wracał do swego domuK mrzez to 

wszóscó móśleliI że éo érostu nie chce się zadawać z kimś takim jak oniK Że érzó caJ
łóm jego bogactwieI wósokim urodzeniuI inteligencji nie ma zamiaru zniżać się dom ich 
éoziomuK rważali go za aroganta i éószałkaK  

Czas éłónął i nadszedł czas urodzin ĆwirkaK Bół to zawsze dzień radosnó i barJ
dzo  oczekiwanóK  jama jak  zawsze  érzógotowała  na  kolację urodzinową ulubione  éoJ
trawóI zaérosiła najbliższóchI bó w rodzinnóm gronie wséólnie świętowaćK hażdó érzóJ
szedł z jakimś éodarunkiemK tszóscó dobrze się bawiliI śmialiI rozmawialiK ddó goście 
już éoszli  mama zauważyłaI  że  jej  són  jest  jakiś smutnóK  modeszła  i  zaéótała  co  się 
z nim dziejeI bo widzi w jego oczach smutek i niezadowolenieK  

– kie smakowałó ci moje éotrawó? – zaéótała zanieéokojonaK  
– kie mamoK Bółó wséaniałeK wresztą jak zawsze – odéowiedziałK  
– To co się dzieje? Bo érzecież widzęI że coś jest nie takK Coś cię grózieK moJ

wiedz o co chodziI może wséólnie coś éoradzimóK J  t tóm momencie  éodszedł tata  
i nic nie mówiąc éokleéał go éo ramieniuK tróbelek usiadł i głęboko westchnąłK  

– To nie érzez was taki jestemK To wszóstko érzez tego „nowego”K Tego tiJ
toldaI orła z królewskiego roduK  

– Coś ci zrobił? – zaéótała mamaK 
 – kieI nic nie zrobiłK To chodzi o toI że to niesérawiedliweI że on wszóstko ma 

a ja nieK gest wielkiI silnóI mądróI zna odéowiedzi na wszóstkie éótania éana powóI ma 
wszóstko co najleészeK A ja nie dorastam mu nawet do éiętK Całó czas się szarogęsiK 
w nikim nie rozmawiaK ld razu ze szkołó leci do domuK Ale cóż się dziwić? hto chciałJ
bó gadać z kimś takim jak ja – małómI szaróm i do niczegoK ln całó czas mnie denerJ
wujeK kie mogę go ścieréiećK A najbardziej to mnie wkurza faktI że nic na to nie mogę 
éoradzić!  

– A éróbowałeś coś z tóm zrobić? – zaéótała mamaK  
J wrobiłeś coś bó się éozbóć takich móśli? oozmawiałeś z nim? – dodał tataK 
 – koo… znaczó się… ga z nim nie gadałemI bo i tak to nie ma sensuK ln éewno 

nawet nie wie jak mam na imię i w ogóle to na mnie nie zwróciłbó uwagi! – wókrztusił 
z siebie ĆwirekK  

–Tego nie bółbóm taki éewienK aoéóki nie séróbujesz to się nie dowiesz – éoJ
wiedział séokojnóm głosem tataK  

– péróbuj jutro z nim éorozmawiać – kontónuowała mamaK  
– aobrze séróbujęK Ale jak coś éójdzie nie takI to będzie wasza winaK  
– wgoda! – éowiedzieli niemal równocześnie rodzice ĆwirkaK  
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kastęénego dnia taJ
ta Ćwirka éoérawiał konJ
strukcję gniazdaI bó jak 
najleéiej érzógotować się 
do zimóK t blasku éoéołuJ
dniowego słońca zobaczół 
swojego sóna wracającego 
ze szkołóK Bardzo bół cieJ
kawI czó Ćwirek sérostał 
zadaniuI którego éodjął się 
wczoraj wieczorem éodczas 
ich rozmowóK Ciekawość 
kazała  mu  zrobić sobie  
érzerwę i czóm érędzej 
wóéótać o rezultató rozmoJ
wó z titoldemK ldłożówszó 

narzędzia wszedł do gniazda i wraz z mamą czekał na wieściK ddó Ćwirek wszedł do 
domu od razu bóło widaćI że jest w bardzo dobróm humorzeK wuéełnie innóm niż wczoJ
rajszego wieczoruK  

– f co? gak rozmowa? Czó wszóstko w éorządku? gak się czujesz? – éótali roJ
dziceI érzekrzókując się wzajemnieK  

– péokojnieK mo kolei – starał się uséokoić rozemocjonowanóch rodziców maJ
luchK  

– kajéierw chcę tam éodziękowaćK gesteście wséaniali i bardzo tas kochamK 
wawsze kiedó słucham taszóch radI moje żócie zmienia się na leészeK J jama w tóm 
momencie zaczęła wócierać łzó z swóch oczuI które nie érzestawałó do nich naéłówaćK 
A i tata z trudem éowstrzómówał wzruszenieK  

– oozmowa z titoldem to bół strzał w dziesiątkę – kontónuował ĆwirekK – waJ
cząłem od tegoI że chodzimó do jednej klasó już od miesiąca a ja érawie nic o nim nie 
wiemK léowiedziałem mu trochę o sobieI  o tasI o moich zainteresowaniachI  o koleJ
gach i koleżankachK mowiedziałem teżI że mu zazdroszczę jego zdolnościI wógląduI 
tego wszóstkiego co éosiadaK A on usiadł érzó mnie i éowiedziałI że on zazdrości mnie 
tego jakim jestemK Że wszóscó mnie lubiąI że mam dużo érzójaciółI wséaniałóch rodziJ
cówK léowiedziałI że on wcale nie ma tak dobrze jak nam się wszóstkim wódajeK Że 
jego rodziców ciągle nie ma w domuI bo mają dużo zajęćI że rzadko z nimi rozmawiaI 
że ma wszóstkoI ale brakuje mu tego co najważniejszeW érawdziwej rodzinó i érzójaJ
ciółK mowiedziałI że jest bardzo samotnóI że żebó o tóm nie móśleć czóta dużo książek 
i dlatego tak łatwo mu idzie naukaK Że widzi jak inni na niego éatrzą i boi się nawiązóJ
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wać kontaktów i dlatego éo szkole szóbko ucieka do domuI bo 
jest też bardzo nieśmiałóK  mo całej rozmowie zaérosiłem go jutro do nas na éodwieJ
czorekI jeśli nie macie nic érzeciwkoK 

 – lczówiścieI że nie! – éowiedziała mamaK  
– joże wéadać do nas kiedó chce – dodał tataK – Głuéio miI że tak do tej éoró 

o nim źle móślałem – éowiedział ĆwirekK ka co odezwała się mamaW  
J Tak się dziejeI gdó éozwolimóI bó w naszóm sercu éojawiła się zazdrośćK lna 

zasłania nam oczó i nie widzimó érawdóI ale snujemó domósłóK kiestetó zazwóczaj złeI 
éełne éodejrzliwościI nieufnościK wazdrość sérawiaI że nie móślimó o kimś dobrzeI 
tólko zawsze źleK  całszuje obraz – widzimó tólko to co złe i  nie éotrafimó dostrzec 
tegoI co dobreK Twój tata też kiedóś bół bardzo zazdrosnó o mnieK l to z kim rozmaJ
wiałamI z kim się séotókałamI co robiłamI jak robiłamI dosłownie o wszóstkoK  

– f jak się tego éozbół? – zaéótał zaciekawionó wróbelekK  
–  To érosteK  t końcu zaéótałam go czó mnie kochaK  A on éowiedziałI  że takK  

ka to ja odéowiedziałamI że ja go też kocham i nie musi bóć o mnie zazdrosnóK  
– Czóli miłość zwócięża zazdrość? – zaéótał ĆwirekK 
– Tak –  éotwierdził tataK  –  wazdrość zaśleéiaI miłość érzówraca wzrokK waJ

zdrość burzóI miłość budujeK wazdrość rodzi éodejrzenia i nieufnośćI miłość rodzi 
zaufanieK wazdrość rodzi inne grzechó jak zawiśćI gniewI éóchaI oszczerstwoI kłamJ
stwoI obmowaI éosądzanieI miłość gładzi wszóstkie grzechóK jiłość nie unosi się éóchą 
ani gniewemI nie szuka swegoI weseli się z érawdóK  

– To ja mam éokochać titka tak ja tó mamę a mama ciebie? – zaéótał maluchK  
– kieI nie tak samoK pzczególną formą miłości jest érzójaźńK A móślęI że właJ

śnie od dziś staliście się z titkiem érzójaciółmi – éowiedziała mamaK 
–  jasz  rację mamoK  ld dziś titek  jest  moim érzójacielemK  f  już nigdó  nie  

éomóślę o nim źleK guż nigdó nie éozwolęI bó zazdrość wdarła się do mojego sercaK 
tiecie co? wazdrość jest głuéiaK A ja chcę bóć mądró i mieć jak najwięcej érzójaciółK 
gakie to wséaniałeI że kiedó usunąłem ze swojego serca zazdrośćI to zrobiło się w nim 
miejsce na érzójacielaK  
 

KsK Marcin Wróbel    
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pprawdź czó wieszKKKK 
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ldéowiedz na éodane hasła i uzóskaj rozwiązanie główneK mowodzenia!!! 

NK hończó modlitwęK 

OK aarowanie érzez Boga karó doczesnej za grzechóK 

PK tóznanie wiaróK 

4K Błogosławiona z tał – oudóK 

RK …K fu – ogłosił dogmat o kieéokalanóm moczęciu kajświętszej jarói mannóK 

SK Budowla lub błóskawicznó J KKKKKKK K 

TK jsza ŚwK o wschodzie słońca w okresie adwentuK 

UK aotarli jako éierwsi do azieciątkaK 

VK malą się na grobachK 

NMK geden z darów aucha ŚwiętegoK 

NNK Brat śwK miotraK 

NOK motrawa z észenicóI ziaren makuI miodu i bakaliiK 

NPK mowtórne érzójście gezusaK 

N4K hto jest bez winóI niech éierwszó nim rzuciK 

NRK jatka Boża objawiła go hatarzónie iabouréK 

NSK To imię otrzómał gan maweł ff na Chrzcie ŚwiętómK 

NTK Biskué jiróK 

NUK matronka chórzóstów i organistówK 

NVK mierwszó męczennikK 

OMK Świąteczne drzewkoK 

 
K
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ppotkanie z Aniołem  
- marzenia… 

 
GGG 

 

 
 hażde spotkanie z drugim człowiekiem zostawia niezatartó ślad w naszóm 

żóciuK  
kiecodzienneI niesamowite i bardzo głębokie bóło spotkanie jarói z AnioJ

łemI wójątkowóm AniołemI posłańcem samego BogaI któró przóchodząc do jarói 
pozdrawia gą a jednocześnie przóchodzi z prośbą Boga J„czó zostanie matką póna 
Bożego i wiemó Iże jarója wópełniła do końca wolę BogaK 
hażde nasze spotkanie z gezusemI któró zwóciężył śmierć i złoI jest dla nas szansą 
odkrówania tegoI co  w żóciu najważniejsze K 

 
oola Aniołów nie kończó się jedJ

nak na wwiastowaniu jaróiI już wcześniej 
jeśli czótamó mismo Święte w ptaróm TeJ
stamencie éojawiają się Bożó mosłańcó bó 
chronić człowiekaK f dziś wósóła Bóg do 
nas Aniołów bó nas strzegli bó chronili 
w niebezéieczeństwie… kasuwa mi się 
éótanie czó Tó drogi czótelniku modlisz się 
do swojego Anioła ptróża??KKK 

jożna éowiedziećI że każde séoJ
tkanieI które ubogaca wnosi radośćI daje 
żócie to jakbó séotkanie z aniołemI Bóg 
stawia nam na drodze ludziI którzó czasem 
w séosób bardzo delikatnó éomagają nam 
w trudnóch sótuacjach chwilach naszego 
żóciaK A może Tó sam bółeś takim aniołem 
dla drugiego człowiekaI jeśli tak éodziękuj 
aobremu Bogu za to séotkanieK Anioł to 
dar od Boga dla każdego z nas w walce ze 
złem z érzeciwnościami któróch dzisiaj 
bardzo wiele… 

ka koniec dedókuję tszóstkim leJ
gendę chrześcijańską …JéosłuchajmóJ 

juzóka brzmiała z daleka jak 
małe srebrne dzwoneczkiK lgromne białe 
płatki śniegu tańczółó w éowietrzuJ
wirując z w wdziękiem jak baletniceK lch 
jak cudownie éomóślałamI wieczorem 
érzed snem éomóślałamI że jednak cieszę 
się I że biuro w któróm éracuję érzenieJ
siono w okolice ptarego jiastaK mrzóéoJ
mniało mi sięI że marzółam kiedóś o tómI 
żebó éracować na ptaróm jieście otoczoJ
na kościołamiI które érzeżyłó tak wieleK 
qakie małe marzeniaI o któróch zaéomniaJ
łam i teraz wdumienieK man _óg éomóślał 
o takim małóm marzeniu? wdumienieI że 
jednak to érawdaKKmóślałam o tóm kładąc 
się séaćKKf nagle éoczułamI że ktoś mnie 
budziK ltworzółam oczó i zobaczółam 
Anioła siedzącego obok mnieK 
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A Pan Łóg…  
On nigTy nie Yapomina  
o wasYych marYeniach  

i wie TokłaTnie,  
kWóre gwiaYTy są cYyje. 

 
J mrzószedłem abó odéowiedzieć na qwoje 
éótanie éowiedziałI wziął mnie za rękę 
i zaérowadził do oknaW  

J péójrz w góręI séojrzałam…  
A w górze niebo éełne świetlistóch 
gwiazdK 

J tidzisz gwiazdó? J kontónuoJ
wał J to właśnie ludzkie marzenia i żóczeJ
niaK iudzie marząI mają 
głowę éełną snówK hładą 
się séaćI a te marzenia są 
w nichI krążą nad ich 
głowamiK A wtedó mó 
Aniołó w samóm środku 
nocó érzóchodzimó do 
ludziI abó zabrać te marzeJ
niaK  f  umieszczamó  je  na  
niebie! qo jest cała tajemJ
nica!!! wbieramó wszóstkie 
te marzenia nawet te najmniejszeK man _óg 
éowtarza nam’’ ludzkie marzenia to bardzo 
cennó wómiar ludzkiego żóciaK alatego 
uważajcie i bądźcie ostrożniI nie éozwólJ
cieI abó jakiekolwiek marzenie zostało 
uéuszczone”K 

péojrzał na mnieI wéatrówałam 
się w niego a on się uśmiechnąłI J Ale 
musisz éamiętaćI jest jeden warunekI jeJ
den bardzo ważnó warunekK qólko jeśli 

 
ten warunek jest séełnionóI jesteśmó 
w stanie zebrać te marzeniaK gest to możJ
liwe… rsiadł na éaraéecie i éatrzół na 
mnie uważnieK 

gest to możliwe gdó marzenie zoJ
stanie éowierzone manu _oguK Co to znaJ
czó? wdziwiłam sięK qo jest érosteI wóJ
starczóI że érzed snem éowiesz manuI że 

oddajesz gemu swoje 
marzenia i éoérosisz abó 
ln się nimi zaoéiekowałK 
qo rzeczówiście éroste J 
znowu bółam zdziwionaI 
tóm razemI że to takie 
érosteK tódaje się rzeJ
czówiście éroste J éowieJ
dział AniołI ale wóglądał 
smutno J w éraktóce nie 
zawsze to takie łatweK pą 

ludzieI którzó nie wierzą w _ogaI nawet 
o kim nie móśląI więc nie ma szans abó 
oddali _ogu swe marzeniaK fnni znowu nie 
chcą oddać manu _ogu swóch marzeńK f to 
wszóstko jest dla nas Aniołów bardzo 
smutneK testchnąłKKna szczęście za moJ
ment znowu się uśmiechnąłK gednak mamó 
też éowodó do radości bo wielu ludzi 
éowierza _ogu swoje marzeniaK A mó 
zbieramó te marzenia i wieszamó na nieJ 
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boskłonieK f w tóm momencie marzenia 
stają się częścią świataJod tej éoró nigdó 
nie zginąK A man _óg… ln nigdó nie 
zaéomina o waszóch marzeniach i wie 
dokładnieI które gwiazdó są czójeK rwielJ
bia érzechadzać się éo niebie éomiędzó 
nimiI ogląda je i cieszó się każdą gwiazdą 
nawet jeśli jest bardzo mała i niezdarna 
i świeci bardzo nieéewnieK Cieszó się bo 
każda gwiazda jest wórazem zaufania 
człowieka do _ogaK ko dobrze érzerwaJ
łamJale czó man _óg séełni każde marzeJ
nie? wnam ludziI którzó marzóli i ich maJ
rzenia się nie séełniłóI no tak mówiłeś że 
mogłó bóć nie éowierzone _oguI ale jeśli 
są éowierzoneI czó są séełnione?? 

J jasz racjęK iudzie mają czasem 
marzeniaI które nie zawsze są dobre dla 
nichK lni sami nie zawsze to wiedząI bo 
tólko _óg jest qómI któró wszóstko wieK 
Ale ludzieI którzó ufają _oguI wiedzą też 

 
że ln zwerófikuje ich marzenia użówając 
swojej jądrościI aobroci i jiłości f to 
ln decódujeI które marzenia mają zostać 
na zawsze na niebie i świecić _laskiem 
dwiazd waufania a cieszó się nimi 
wszóstkimiI a które mają zostać séełnione 
i kiedó jest czas ich séełnieniaI które 
gwiazdó mają zostać éołączoneI a które 
muszą bóć ociosaneI rozdzieloneI które 
muszą nauczóć się większej éokoró 
a któróm dodać odwagiK qutaj mó Aniołó 
mamó dużo éracóK qo nasze zadanie bó 
érzekonać nieśmiałego marzócielaI że bez 
jego działania _óg sam nie może wiele 
zdziałaćK _óg z każdego snu wóciąga 
drobną cząstkę łączó ją z inną i w tóm 
sensie każde marzenie nawet jeśli jest 
bardzo niedobre w filozofii _ożej zostaje 
érzemienione w aobroI w momencie gdó 
zostanie éowierzone manu _oguK oozuJ
miem …więc możesz séać a marzenia się 
séełnią? qak tólko trzeba je miećK f mieć 
je w manuI każdó może mieć tóle ile zaJ
éragnieK man _óg raczej smuci się brakiem 
niż nadmiaremK momóśl o tóm co Ci éoJ
wiedziałem miej dużo marzeń éowierzaj je 
_oguI kiedó qó zatroszczósz się o kiego –
ln zatroszczó się o CiebieKKéamiętaj wieJ
szaj marzenia od razu w niebieK qo bardzo 
éomoże nam w éracó Kmomachał mi i odJ
leciałKKzostałam tak z oczami utkwionómi 
w niebo móśląc o gwiazdozbiorze swoich 
marzeńK mostanowiłam mieć wiele marzeń 
i ogarnęło mnie éoczucieI że coś dobrego 
się wkrótce wódarzó…J 

  
sK Anna Żelnio pj 
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we świętymi i nie tylko…  w nurt  
wincentyńskiej  

pobożności maryjnej 
 

TYiKl jIŁOŚCIĄ jlŻkA  
lamŁACIĆ wA jIŁOŚĆ! 

 

*** 
 

hiedó bółam na Światowóch aniach jłodzieżó w holoniiI wchodząc do 
pewnej świątóni spotkałam przed jej wejściem jisjonarki jiłościK oozdawałó one 
Cudowne jedalikiK modarowałó go również 
miK waskoczonaI przójęłamI ale oprócz „danke 
schӧn” nie potrafiłam z siebie nic więcej wóJ
ksztusićK kie z powodu nieznajomości jęzókaI 
tólko ze zdziwieniaI co mają wspólnego te 
siostró z „naszóm jedalikiem”? 
 

qrochę to bóło éodobne do reakcji 
dwóch uczniów gezusaI którzó éowiadomili 
doI że jakiś człowiekI któró nie chodzi  
z  nimi  chrzci  w gego  fmię JK ko cóżI oni 
bóli oburzeniI a kauczóciel nad wóraz 
séokojnóI bo érzecież szerzóło się hróleJ
stwo _ożeK joże nie do końca nazwałaJ
bóm mojej reakcji oburzeniemI ale dziwJ
nóm wewnętrznóm éoruszeniemI że érzeJ
cież jedalik to misja pióstr jiłosierdzia… 
mostanowiłamI więc éoszukać odéowiedziK 
t dobie fnternetu nie bóło to takie trudne 
JK  

ltóż jatka qeresa z halkutóI załoJ
żócielka jisjonarek jiłościI éosługiwała się 
érostóm ?narzędziem?I jakim jest „Cudownó 
jedalik”I jako sómbolem działalności chaJ
rótatównejK tóéosażona w éełną garść tóch 

medalikówI całowała je i rozdawała biedJ
nómK titające ją kolejki ludziI gdó tólko 
rozeszła się wiadomość o jej érzóbóciu do 
jakiegoś miastaI zawsze odchodziłó trzómaJ
jąc w ręku jedalikK kawet na niecałe trzó 
miesiące érzed śmierciąI éodczas ostatniej 
wizótó w nowojorskiej dzielnicó pouth 
_ronx w czerwcu NVVT rKI jatka qeresaI 
siedząc na wózku inwalidzkimI trzómała na  
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MaWka Teresa naTała  
CuTownemu MeTalikowi  
nowy aposWolski roYmach. 
Chciała poprYeY CuTowny 

MeTalik ukaYać miłość  
JeYusa To cYłowieka.  

Mla MaWki Teresy i  
Misjonarek Miłości  

najważniejsYa jesW misja  
miłości bliźniego. 

 
kolanach całó koszók tóch medalikówK 
tręczała je w éokaźnóch ilościach każdeJ
mu kaéłanowiI któró witał się z nią éo 
jszóK oozdawała je z wielką czcią i éodJ
kreślała jego wartość w szerzeniu ewangeJ
licznego érzesłania miłościK alaczego jatJ
ka qeresa rozdawała Cudowne jedalikiI 
a działo to dalej kontónuują jej duchowe 
Córki? gako azieciom jaróiI nie trzeba 
tłumaczóć éochodzenia jedalikaK tiemóI 
że od kiedó został wóbitóI 
ilość uzdrowień i nawróJ
ceń nadała mu miaJ 
no CudownegoK oozéoJ
wszechniałó go zarówJ 
no piostró jiłosierdziaI  
jak i hsięża jisjonarzeK 
t éierwszej éołowie uu 
wieku śwK jaksómilian 
holbeI franciszkanin konJ
wentualnó i éóźniejszó 
męczennik miłości w AuJ
schwitzI zasłónął rozdawJ
nictwem Cudownóch jeJ 
dalików na ogromną skalęK 
ŚwK jaksómilian nazówał 
jedalik ?naszą bronią do 
trafiania do serc? oraz ?kuląI którą wiernó 
żołnierz trafia wrogaI to jest diabła i érzez 
to ratuje dusze?K qemu Świętemu warto 
będzie éoświęcić osobnó artókułI ale o ile 
śwK jaksómiliana holbego można uważać 
za czołowego éroéagatora Cudownego 
jedalika w éierwszej éołowie uu wiekuI 
to jatkę qeresę można nazwać czołową 
aéostołką jedalika w drugiej éołowie OM 
stuleciaK  

oozéoczął się rok wiaróK hościół 
nawołuje do lekturó hatechizmu hościoła 
hatolickiegoK gak to mówi się wséółczeJ
snóm jęzókiemI éostarajmó się ten hateJ
chizm „zalajkować”K péojrzenie na sómboJ 

 
likę awersu i rewersu jedalika jest jak 
swoista lektura ?hatechizmu hościoła 
hatolickiego?K mozwala ona zaéoznać się 
z lekcjami o gezusie ChróstusieI gego hoJ
ścieleI ldkuéieniuI bucharóstiiI _ożóm 
jiłosierdziuI ŁasceI drzechu mierworodJ
nómI jatce _ożejI ŚmierciI pądzieI kiebie 
i miekleK qo bółabó taka skrócona wersja 
hatechizmuI jiniJ hatechizmI wersja 
kieszonkowa JK  

jatka qeresa 
ofiarowując ludziomI 
zwłaszcza biedakom CuJ
downó jedalikI chciała 
bó doświadczali oni miłoJ
ści i oéieki jaróiI jatki 
gezusa we wszóstkich 
éotrzebachK tzówała ich 
do modlenia się z wiarąW 
?jarójoI jatko gezusaI 
bądź mi teraz matką?  
i éroszenia gą o toI czego 
éotrzebująK ala jatki 
qeresó to bół ?medalik 
jiłości bliźniego? J znak 
osobistego zainteresowaJ
nia się _oga każdą osobą 

?teraz?I to znaczó w każdej chwili żóciaK 
qakI więc jatka qeresa nadała CudowneJ
mu jedalikowi nowó aéostolski rozmachK 
Chciała éoérzez Cudownó jedalik ukazać 
miłość gezusa do człowiekaK ala jatki 
qeresó i jisjonarek jiłości najważniejsza 
jest misja miłości bliźniegoK gej celem jest 
zaséokojenie gezusowego éragnienia miłoJ
ści i duszI zwłaszcza najbiedniejszóch 
z biednóchK jatka qeresa éołączóła dwa 
ostatnie słowa gezusa na krzóżuW ?lto jatJ
ka twoja? Eg NVK OTF i ?mragnę? Eg NVI OUFK 
alatego „jisjonarki jiłości gaszą éraJ
gnienie gezusa érzez odczuwanie éragnieJ
nia za niegoI érzez odéowiadanie własną  
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miłością na gezusową miłość J na séosób 
jarói”K jarója odczótała éod hrzóżem 
éragnienie pónaI szerząc miłośćK modobnie 
jatka qeresa érzójęła Cudownó jedalikI 
jako „éiękne narzędzie sómbolizujące odJ
wzajemnianie miłością za miłość J qvihl 
jfŁOŚCfĄ jlŻkA lamŁACfĆ wA 
jfŁOŚĆ!” jodliła sięW „l jarójo bez 
grzechu éoczętaI módl się za namiI którzó 
się do Ciebie uciekamó takI żebó zostało 
zaséokojone éragnienie gezusa i żebó gego 
świat stał się czómś éięknóm dla _ogaK 
hrólestwem miłościI gdzie qóI o jarójoI 
jatko gezusaI możesz bóć jatką dla mnie 
i dla wszóstkichI teraz i zawszeK AmenK”  

jatka qeresa nie należała do ooJ
dzinó tincentóńskiejI ale sądzęI że w nieJ
bie érzójaźni się ze świętóm tincentómK 
jieli wiele wséólnegoK tszóstko czónili 

 
z miłości do _oga i bliźniegoK lboje kieJ
rowali się również zdrową éobożnością 
jarójnąI która érowadziła ich do konkretJ
nóch czónów miłościK  

jamóI więc odéowiedźI dlaczego 
w rękach jatki qeresó bółó Cudowne 
jedalikiK f jeszcze wielu świętóch będzie 
je rozéowszechniałoK _o każdóI kto hocha 
gezusa i jaróję éragnie szerzóć bwangelięK 
joże w tóm ooku tiaró éostanowisz 
sobie stać się jeszcze gorliwszóm AéostoJ
łem jiłościK tłóż codziennie do kieszeni 
éarę jedalików i rozdawaj ludziomK pkąd 
wieszI może ten jeden gest odmieni czójeś 
żócieK  

léieki jarói nad dziełemI do któJ
rego éowołał Cię manK  
 

sK hatarzóna garosik pj 
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– tiara rodzi się ze słuchania  
Eoz NMI NTaF 

 

PROPOZYCJE SPOTKAŃ  
FORMACYJNYCH DLA MŁODZIEŻY 

 
 

ppotkanie 9 
TbjATW BÓd – elgkv fkpmfoATlo Cwv wAwaolpkvI 

jAŁlarpwkv rowĘakfh 
 
CelW uczestnicó éoznają érawdę biblijna oéowiadania o wieżó _abel i uczą się wartoJ

ści szczerej éostawó serca érzed _ogiem 
momoceW mismo Święte pqI kartki éaéieru Edla każdego z uczestnikówFI szkielet latawca 

 
tmoltAawbkfbW  

· modlitwa 
· rczestnicó otrzómują kartki éaéieruI z któróch każdó ma wókonać samolocikI a na 

jego skrzódłach wóéisać NJ4 swoich talentów Etóch szczególnóchI wóbitnóch umieJ
jętnościI jakie u siebie stwierdzaF 

· ka umówionó znak każdó wóéuszcza swój samolocikI obserwując jego ruchK kaJ
stęénie zachęcamó do wómianó séostrzeżeń co do lotu samolocikówK 

· mótania éomocnicze Eéo luźnej wómianie refleksjiFW jak długą drogę może éokonać 
taki samolocikI czó jest możliwe jego jednoznaczne ukierunkowanieI czó możemó 
jakoś wéłónąć na jego ruchFK kie bójmó się twórczóch odéowiedziJ 
 
olwtfkfĘCfbW 

· t rzeczówistości nasz wéłów na lot éaéierowego samolocika jest nikłóI éodobnie 
droga érzez niego éokonana jest krótkaK qak samo érzedstawia się sérawa z naszómi 
talentami J każdó z ans éojedónczo niewiele dokonaK tóakcentowanie możliwości 
wséółéracóK 

· gakie warunki zewnętrzne muszą zaistniećI abó ludzie o równóch talentach mogli ze 
sobą wséółéracować 

· gakich éotrzeba wewnętrznóch dóséozócji w każdóm z nasI abóśmó mogli éodjąć 
wséółéracę z innómi Ewóéisujemó na érostokątnóch kawałkach éaéieruF 

· térowadzenie w éerókoéę o budowie wieżó _abel J indówidualna lektura odz NNI 
NJV Eteraz zaéraszam tas do lekturó kontrowersójnej éerókoéó o budowie wieżó 
_abel – séróbujmó séojrzeć na wszóstkichI którzó biorą udział w tóm érzedsięwzięJ
ciuI zachęcam tas też do odważnego stawiania éótań éo érzeczótaniuF 
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· mo lekturze warto éokazać uczestnikom jak wóglądałó starożótne świątónie na 

tschodzie – néK świątónia jardukaKEwięcejW 
httéWLLwwwKhistoriasztukiKcomKélLNR_pqAo__A_filk_ifaKhtml  

 
· kajérawdoéodobniej wieża _abel EbabJilu – brama bogaF bóła takim ziqquratemI 

czóli świątóniąK kajwóższó éoziom takiej budowli należał do boga i tam on mieszkał 
– wg wierzeń babilońskich – wraz ze swoją małżonkąK qutaj jednak o wiele ważniejJ
szó jest cel – ludzie budują wieżęI która jest świątóniąK pensu stricte świątónia jest 
dla uczczenia bóstwa a nie dla wsławienia ludzi czó jako znakI bó się nie zgubićI 
rozéroszóćK geśli człowiek zakładaI że coś czóni dla _ogaI nie éowinien mieć we 
wnętrzu innej motówacjiK péotókamó się z tóm często néK w odniesieniu do éostu – 
éodejmę éost z racji religijnóchI a érzó okazji schudnęK qakie działanie – z éodwójną 
motówacją – jak widać nie znajduje aérobató w oczach _ogaK kie chodzi tu o faktI ze 
jest ln érzeciwnó rozwojowi cówilizacójnemu czó jest zazdrosnó oz dolności człoJ
wieka – érzecież pam nas nimi obdarzółI a i tak nigdó człowiek nie dorówna _oguI 
gdóż istnieje miedzó nami érzeéaść ontologiczna – należómó éo érostu do innej kaJ
tegorii bótowejK kie stanowimó dla _oga żadnego zagrożeniaI jednak éewne jestI ze 
ln nie akceétuje dwulicowościK hocha autentózm i szczerość motówacjiK 
wAhlŃCwbkfbW 

· pformułowanie wniosków odnośnie warunków dobrej wséółéracó międzó ludźmi a 
_ogiem oraz miedzó sobą nawzajem 

· _udowa latawcaI na któróm każdó wóéisze swój talent  
· tóéuszczenie latawca na wiatr  
· tséólna modlitwa 
· mrośba bó na nastęéne séotkanie młodzi érzónieśli zdjęcia z najéiękniejszóch miejscI 

w któróch bóli oraz ukazujące czasI któró uznają za najéiękniejszó do tej éoró 
 

 
ppotkanie NM 

TbjATW TboACe f ABoAeAj – Cwvif Cl jf kfb mlwtAiA  
wAdowAĆ jfbgpCA 

 
CelW młodzi uświadamiają sobie rolę tęsknotó w żóciu człowieka oraz konfrontują się 

z różnómi oéiniami na temat érzemijalności czó wieczności miękna 
momoceW mismo Święte pqI zdjęciaI odtwarzacz méP 
 
tmoltAawbkfbW  

· jodlitwa 
· lbejrzenie érezentacji mower moint o najéiękniejszóch miejscach ziemi lub albumu 

o analogicznej treściK lbejrzenie zdjęćI które érzónieśli młodziK 
· aóskusja na tematW  

o co to jest éiękno?  
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o dlaczego człowiek 
całó czas éoszukuje 
czegośI choć tóle 
éięknóch wséomnień 
ma za sobąI a tóle 
éięknóch rzeczó woJ
kół siebie 

 
olwtfkfĘCfbW 

· odczótanie odz NNIOTJNOIP 
· analiza motówów wędrówki 

każdej z oéisanóch éostaci 
· éróba nakreślenia domóślJ

nóch realiów EnéKW co oznacza 
oéuścić swoje miejsce – sąJ
siadówI érzózwóczajeniaI érzójaźnieI znane skleéóI ulubione miejsca séacerowe itéKF 

· dóskusja na temat éragnień człowiekaI które leżą u éodstaw wędrówek 
· niezaséokojone serce człowieka – rola tęsknotó – w oéarciu o AK drćna „aoświadJ

czóć _oga całóm sobą” 
 

wAhlŃCwbkfbW 
· wósłuchanie éiosenki dK qurnaua „tszóstkoI co éiękne jest érzemija” i dóskusja – 

czó zgadzacie się? 
· honfrontacja z tekstem eansa rrsa von _althazaraW guż ptaró Testament jest świaJ

dectwemI że ptwórca nie éozostawał wobec świataI któró wószedł z jego rąkI oddaloJ
nó i obojętnóK Bóg się objawiaK lbjawia się AbrahamowiI jojżeszowiI fzajaszowiI 
a w końcu objawia się w gezusie `hróstusieK Teologia stawia éroblemI jak gego obJ
jawienieI gego eéifanię rozéoznać w świecie wśród tósięcó innóch fenomenów? gak 
odróżnić érawdziwego i jedónego Boga od wszóstkich otaczającóch nas bożków? gak 
nieéorównówalną z niczóm wséaniałość Boga dostrzec w żóciuI w krzóżuI w zmarJ
twóchwstaniu `hróstusaI éomiędzó wszóstkimi innómi wséaniałościami świata?” 
hluczem jest mięknoK lno jest érzemożną i éorówającą manifestacją wséaniałości 
Boga w świecie i historiiK mowala i wérawia w éodziw i osłuéienieK mrawdziwa sztuJ
kaI a tóm samóm światowe éięknoI mają udział w manifestacji boskiej wséaniałościK 
alatego nie mogą dziwić twierdzeniaI że éiękno éowinno bóć éierwszóm ludzkim 
słowemK t érzestrzeni wiaró éięknem jest wséaniałość BogaI która ukazała się nam 
w gezusie `hróstusieK mostrzeganie wséaniałości Boga érowadzi stoéniowo do zaJ
władnięcia ludzką osobą érzez séłówające na nią światłoK Akt wiaró jest całościową 
éostawąI ogólną wrażliwościąI w której człowiek dzięki łasce odéowiada na zaéroJ
szenie BogaK Akceétuje miękno Boga i éozwala mu w sobie działaćK fstnienie miękna 
jest zwierciadłem obecności Boga w świecieK 

· modlitwa 
sK goanna kowińska pj 
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ifTrodfCwkY hAibkaAow gjs 
mrzewodnik 

éo codziennej lekturze 
Słowa Bożego 

tak jak czótają 
wszóscó chrześcijanie na świecieW  

abóm wiedziałI 
co dziś Bóg mówi do hościołaK 
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Kalendarz JMV – 
ANIMATlR W ŁĄCZNlŚCI Z KlŚCIlŁEM 

 
iistopad 

 
dzieńF F słowoF
1.11.2012F ApF7,2-4.9-14F

1FJF3,1-3F
MtF5,1-12aF

bCieszŚieFsięFiFradujŚie,FalbowiemFwielkaFjestFwaszaF
nagrodaFwFniebie.rF

2.11.2012F HiF19,1.23-27aF
1F KorF 15,20-24a.25-
28F
Łk23,44-46.50.52-
53;24,1-6aF

F
bDlaŚzegoFszukaŚieFżyjąŚegoFwśródFumarłyŚh?FF

NieFmaFGoFtutaj;FzmartwyŚhwstały.rF

3.11.2012F FlpF1,18b-26F
ŁkF14,1.7-11F

bcktoFsięFwywyższa,FbędzieFponiżony,FF
aFktoFsięFponiża,FbędzieFwywyższony.rF

4.11.2012F
XXXIF niedzielaF
zwykłaF

PwtF6,F2-6F
HbrF7,23-28F
MkF12,F28b-34F

bMiłowaćFGoFŚałymFserŚem,FŚałymFumysłemFiFŚałąF
moŚąFiFmiłowaćFbliźniegoFjakFsiebieFsamegoFdalekoF
więŚejFznaŚzyFniżFwszystkieFŚałopaleniaFiFofiary.FrF

5.11.2012F FlpF2,1-4F
ŁkF14,F12-14F

bZaprośFubogiŚh,FułomnyŚh,FŚhromyŚhFF
iFniewidomyŚh.rF

6.11.2012F FlpF2,5-11F
ŁkF14,15-24F

bcuważajFmnieFzaFusprawiedliwionego.rF

7.11.2012F FlpF2,12-18F
ŁkF114,25-33F

bKtoFnieFnosiFswegoFkrzyża,FaFidzieFzaFMną,FtenFnieF
możeFbyćFmoimFuŚzniem.rF

8.11.2012F FlpF3,3-8aF
ŁkF15,1-10F

bCieszŚieFsięFzeFmną,FboFznalazłemFowŚę,FktóraFmiFF
zginęła.rF

9.11.2012F EzF47,F1-2.8-9.12F
JF2,13-22F

bZburzŚieFtę	świątynię,FaFJaFwFtrzeŚhFdniaŚhFjąFodbu-
duję.rF

10.11.2012F FlpF4,10-19F
ŁkF16,9-15F

„ŻadenFsługaFnieFmożeFdwomFpanomFsłużyć.rF

11.11.2012F
XXXIIF niedzielaF
zwykłaF
F

1KrlF17,10-16F
HbrF9,24-28F
MkF12,38-44F

F
bStrzeżŚieFsięFuŚzonyŚhFwFPiśmiecrF

12.11.2012F TtF1,1-9F
ŁkF17,1-6F

bGdybyśŚieFmieliFwiaręFjakFziarnkoFgorŚzyŚy,Fpowie-
dzielibyśŚieFtejFmorwie:Fwyrwij	się	z	korzeniem,FwF

byłabyFwamFposłuszna.rF
13.11.2012F TtF2,1-8.11-14F

ŁkF17,7-10F
bSłudzyFnieużyteŚzniFjesteśmy;FwykonaliśmyFto,FŚoF

powinniśmyFwykonać.rF
14.11.2012F TtF3,1-7F

ŁkF17,11-19F
bWstańFidź,FtwojaFwiaraFŚięFuzdrowiła.rF

15.11.2012F FlpF7,20F
ŁkF17,20-25F

bŁtoFbowiemFKrólestwoFBożeFpośródFwasFjest.rF
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16.11.2012F 2JF4-9F
ŁkF17,26-37F

bGdzieFjestFpadlina,FtamFzgromadząFsięFiFsępy.rF

17.11.2012F 3JF5-8F
ŁkF18,1-8F

bSynFCzłowieŚzyFprzyszedłFszukaćFiFzbawićFto,FŚoFF
zginęłorF

18.11.2012F
XXXIIIF nie-
dzielaFzwykłaF

Dn12,1-3F
HbrF10,11-14.18F
MkF13,24-32F

bLeŚzFoFdniuFowymFlubFgodzinieFniktFnieFwie,FF
aniFaniołowieFwFniebie,FaniFSyn,FtylkoFŁjŚieŚ.rF

19.11.2012F Ap1,1-4;2,1-5aF
ŁkF18,35-43F

bJezusie,FSynuFDawida,FulitujFsięFnadeFmną!rF

20.11.2012F ApF3,1-6.14-22F
ŁkF19,F1-10F

bczejdźFprędko,FalbowiemFdziśFmuszęFsięFF
zatrzymaćFwFtwoimFdomu.rF

21.11.2012F ApF4F1-11F
ŁkF19,11-28F

bŁdbierzŚieFmuFminęFiFdajŚieFtemu,FktóryFmaFdziesięć.rF

22.11.2012F
F

ApFF5,F1-10F
ŁkF19,41-44F

bGdyFbyłFjużFbiskoFJerozolimy,FnaFwidokFmiastaFF
zapłakałFnadFnimcrF

23.11.2012F ApF10,8-11F
ŁkF19,F45-48F

bNapisaneFjest:FMój	domem	będzie	domem	modlitwy,FF
aFwyFuŚzyniliśŚieFzFniegoFjaskinięFzbójŚów.rF

24.11.2012F ApF11,4-12F
ŁkF20,F27-40F

bBógFnieFjestFBogiemFumarłyŚh,FleŚzFżywyŚh.rF

25.11.2012F
JezusaF Chry-
stusaF KrólaF
WszeŚhświataF

DnF7,13-14F
ApF1,5-8F
JF18,33-37F

bJaFsięFnaFtoFnarodziłemFiFnaFtoFprzyszedłemFnaFświat,F
abyFdać	świadeŚtwoFprawdzie.FKażdy,FF
ktoFjestFzFprawdy,FsłuŚhaFMegoFgłosu.rF

26.11.2012F Ap14,1-3.4b-5F
ŁkF21,1-4F

bZaprawdęFpowiadamFwam:FtaFubogaFwdowaFwrzuŚiłaF
więŚejFniżFwszysŚyFinni.rF

27.11.2012F ApF14,14-20F
ŁkF21,5-11F

bStrzeżŚieFsię,FżebyFwasFnieFzwiedzionocrF

28.11.2012F ApF15,1-4F
ŁkF21,12-19F

bIFzFpowoduFMegoFimienia,FbędzieŚieFwFnienawiśŚiFF
uFwszystkiŚh.FAleFwłosFzFgłowyFwamFnieFzginie.rF

29.11.2012F Ap18,1-2.21-
23;19,1-3.9aF
ŁkF21,20-28F

bWtedyFujrząFSynaFŚzłowieŚzegoFnadŚhodząŚegoFF
wFobłokuFzFwielkąFmoŚąFiFŚhwałą.rF

30.11.2012F IzF49,1-6F
MtF4,18-22F

bPójdźŚieFzaFMnąFaFuŚzynięFwasFrybakamiFludzi.rF
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drudzień 

 
dzieńF F słowoF
1.12.2012F ApF22,1-7F

ŁkF21,F34-36F
bCzuwajŚieFwięŚFiFmódlŚieFsięFwFkażdymFŚzasie.rF

2.12.2012F
IF niedzielaF
AdwentuF

JrF33,14-16F
1FTesF3,12-4,2F
ŁkF21,25-28.34-36F

bAFgdyFsięFtoFdziaćFzaŚznie,FnabierzŚieFduŚhaFiFpodnie-
śŚieFgłowy,FponieważFzbliżaFsięFwaszeFodkupienie.rF

3.12.2012F IzF2,1-5F
MtF8,5-11F

bPanie,FnieFjestemFgodzienFabyśFwszedłFpodFdaŚhFmój,F
aleFpowiedzFtylkoFsłowocrF

4.12.2012F IzF11,1-10F
ŁkF10,21-24F

bczakryłeśFteFrzeŚzyFprzedFmądrymiFiFroztropnymiFF
aFobjawiłeśFprostaŚzkom.rF

5.12.2012F IzF25,6-10F
MtF15,29-37F

bNieFŚhŚęFiŚhFpuśŚićFzgłodniałyŚh,FF
żebyFktoFnieFzasłabłFwFdrodze.rF

6.12.2012F
F

IzF26,1-6F
MtF7,21.24-27F

bNieFkażdy,FktóryFmiFmówi:FPanie,FPanie,FwejdzieFdoF
królestwaFniebieskiegocrF

7.12.2012F IzF29,17-24F
MtF9,27-31F

bWierzyŚie,FżeFmogęFtoFuŚzynić?rF

8.12.2012F
NiepokalaneF
PoŚzęŚieF

RdzF3,9-15F
EfF1,3-6.11-12F
ŁkF1,26-38F

bAniołFJejFodpowiedział:FDuŚhFŚwiętyFzstąpiFnaFCiebieFF
iFNajwyższegoFosłoniFCię.rF

9.12.2012F
IIF niedzielaF
AdwentuF

BaF5,1-9F
FlpF1,4-6.8-11F
ŁkF3,1-6F

bPrzygotujŚieFdrogęFPanu,FprostujŚieFśŚieżkiFdlaFNiego.rF

10.12.2012F IzF35,1-10F
ŁkF5,17-26F

bAFbyłaFaFNimFmoŚFPańska,FżeFmógłFuzdrawiać.rF

11.12.2012F IzF40,1-11F
MtF18,12-14F

bcpójdzieFszukaćFtej,FktóraFsięFzabłąkałacrF

12.12.2012F IzF40,25-31F
MtF11,28-30F

bciFuŚzŚieFsięFodeFMnie,FboFjestemFŚiŚhyFiFpokornyFF
serŚem.rF

13.12.2012F IzF41,13-20F
MtF11,11-15F

bMiędzyFnarodzonymiFzFniewiastFnieFpowstałFwiększyF
odFJanaFChrzŚiŚiela.rF

14.12.2012F IzF48,17-19F
MtF11,16-19F

bAFjednakFmądrośćFusprawiedliwionaFjestFF
przezFsweFŚzyny.rF

15.12.2012F SyrF48,1-4.9-11F
MtF17,10-13F

bEliaszFjużFprzyszedł,FaFnieFpoznaliFgoFiFpostąpiliFF
aFnimFtak,FjakFŚhŚieli"F

16.12.2012F
IIIF niedzielaF
AdwentuF

SoF3,14-18aF
FlpF4,4-7F
ŁkF3,10-18F

bKtoFmaFdwieFsuknie,FnieŚhFjednąFdaFtemu,FktóryF
nieFma,FaFktoFmaFżywnośćFnieŚhFtakFsamoFŚzyni.rF
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17.12.2012F RdzF49,2.8-10F

MtF1,1-17F
bRodowódFJezusaFChrystusa,FsynaFDawida,FsynaFF

Abrahama.rF
18.12.2012F JrF23,5-8F

MtF1,18-24F
bŁtoFDziewiŚaFpoŚznieFiFporodziFSyna,FktóremuFnadadząF

imięFEmmanuel,FtoFznaŚzyF«BógFzFnami».rF
19.12.2012F SdzF13,2-7.24-25aF

ŁkF1,5-25F
bJaFjestemFGabriel,FktóryFstojęFprzedFBogiem.FF

AFzostałemFposłany,FabyFmówićFzFtobąFiFoznajmićFF
ŚiFtęFwieśćFradosną.rF

20.12.2012F IzF7,10-14F
ŁkF1,26-38F

bNieFbójFsięFMaryjo,FznalazłaśFbowiemFłaskęFuFBoga.rF

21.12.2012F PnpF2,8-14F
ŁkF1,39-45F

bBłogosławionaFjesteśFmiędzyFniewiastamiFiFbłogosła-
wionyFjestFowoŚFTwojegoFłona.rF

22.12.2012F 1FSmF1,24-28F
ŁkF1,46-56F

bWielbiFduszaFmojaFPana,FF
iFradujeFsięFduŚhFmójFwFBogu,FZbawŚyFmoim.rF

23.12.2012F
IVF niedzielaF
AdwentuF
F

MiF5,1-4aF
HbrF10,5-10F
ŁkF1,39-45F

F
bAFskądżeFmiFto,FżeFMatkaFmojegoFPanaFF

przyŚhodziFdoFmnie.rF

24.12.07F
WigiliaFF

2F SmF 7,1-5.8b-
12.14a.16F
ŁkF1,67-79F

bBłogosławionyFPan,FBógFIzraela,FF
boFludFswójFnawiedziłFiFwyzwolił.rF

25.12.07F
BożeF Naro-
dzenieF

IzF9,1-3.5-6F
TtF2,11-14F
ŁkF2,1-14F

bŁtoFzwiastujęFwamFradośćFwielką,FktóraFbędzieFudzia-
łemFŚałegoFnarodu;FdziśFwFmieśŚieFDawidaFnarodziłFsięF

wamFZbawiŚiel,FktórymFjestFMesjaszFPan.rF
26.12.07F
Św.FSzŚzepanaF

2F DzF 6,8-10;7,54-
60F
MtF10,17-22F

bFNieFmartwŚieFsięFoFto,FjakFaniFŚoFmaŚieFmówić,FgdyżFnieF
wyFbędzieŚieFmówili,FleŚzFDuŚhFŁjŚaFwaszegoFbędzieF

mówiłFprzezFwas.rF
27.12.2012F
Św.F JanaF
ApostołaF

1JF1,1-4F
JF20,2-8F

F
bUjrzałFiFuwierzyłcrF

28.12.2012F 1FJF1,5-2,2F
MtF2,13-18F

bWtedyFspełniłyFsięFsłowaFprorokaFJeremiasza:FbKrzykF
usłyszanoFwFRama,FpłaŚzFiFjękFwielki.rF

29.12.2012F 1FJF2,3-11F
ŁkF2,22-35F

bŁtoFTenFprzeznaŚzonyFjestFnaFupadekFiFnaFpowstanieF
wieluFwFIzraeluFiFnaFznak,FktóremuFsprzeŚiwiaćFsięFbędą.F

AFTwojąFduszęFmieŚzFprzeniknie,FabyFnaFjawFwyszłyF
zamysłyFserŚFwielur.F

30.12.2012F
NiedzielaF
ŚwiętejFF
RodzinyF

SyrF3,2-6.12-14F
KolF3,12-21F
ŁkF2,41-52F

bCzyFnieFwiedzieliśŚie,FzeFpowinienemFbyćFwFtym,FF
ŚoFnależyFdoFmegoFŁjŚa?rF

31.12.07F 1FJF2,18-21F
JF1,1-18F

bZFJegoFpełnośŚiFwszysŚyśmyFotrzymaliFłaskęF
poFłasŚe.rF
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NIE BÓJ SIĘ  
APOKALIPSY ! 

 

GGG 
 

kawet wśród tzwK pobożnóch intelektualistów można zauważyć dziwną tenJ
dencjęW oczówiścieI znają dość dobrze ewangelieI orientują się w listach śwK mawłaI ale 
jest jedna księgaI która budzi niewótłumaczalnó lękI wódaje się lekturą tólko dla sekt 
czó dla dziwakówI tak jakbó nie bóła księgą biblijnąI natchnioną przez aucha ŚwięteJ
goK jam na móśli Apokalipsę śwK ganaK wresztą sam tótuł tej księgi zrobił dziwną kaJ
rieręW podczas gdó znaczó on po prostuKKK objawienie Eod pierwszóch słówW lbjawienie 
gezusa Chróstusa)I w świadomości współczesnego człowieka jest on sónonimem nieJ
szczęść i kataklizmów Ewóstarczó przópomnieć choćbó film Czas Apokalipsó)K 

 
o érawdaI Aéokaliésa ukazuje 
wiele tragicznóch wódarzeńI ale 
jej celem nie jest bónajmniej straJ
szenie czótelnikaI a wręcz érzeJ

ciwnieW budzenie w nim nadzieiK qa księga 
bowiem éowstała w czasach tak „sóméaJ
tócznóch” cesarzó jak keron i aomicjanI 
kiedó udręczeni chrześcijanie kierowali 
często do _oga to dramatóczne éótanieW 
„gak długo jeszczeKKK czemu milczósz?” 
 

f oto śwK gan érzesóła wiernóm 
swoistą wizję dziejówI éisaną inaczej niż 
nasze éodręczniki historiiW nie datami 
i nazwiskamiI ale sómbolamiI któreI jak 
wiadomoI można interéretować na różne 
séosobóK qo właśnie stanowi trudność 
Aéokaliésó Einteligentnó czótelnik zawsze 
jednak może éomóc sobie dobróm komenJ
tarzemFI ale to też nadaje jej uniwersalnó 
charakterK ddóbó bowiem autor naéisałW 
„AchI ten okroénó aomicjan i całó ten 

aéarat kultu cesarskiego walczó z namiI 
którzó chodziliśmó za gezusem”I dziś éaJ
trzólibóśmó na tę księgę jak na dokument 
historócznóK Ale gdó autor éiszeI że _estia 
wszczęła walkę ze świętómiI éod tóm sómJ
bolem możemó odczótać nie tólko ówczeJ
snóch cesarzóI ale wszelkich érześladowJ
ców éóźniejszóch czasówI także i wséółJ
czesnóchK 

 
lczówiścieI w hsiędze są też aluzje do 
konkretnóch osób czó wódarzeńI ale są one 
nieliczne i subtelneI bowiem chodzi tu 
raczej o całościową wizję dziejówK Co 
zatem chce nam éowiedzieć autor? gan nie 
ma złudzeńW ludzkie dzieje bółóI są i będą 
éełne érzemocóI érześladowaniaI nieséraJ
wiedliwościKKK każda eéoka ma swój „tielki 
_abilon” całó zdobnó w złotoI ociekającó 
krwią niewinnóchK AibKKK choćbó na świeJ
cie éojawiało się nawet najgorsze złoI 
éierwsze i ostatnie słowo w dziejach należó  

T
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zawsze do _ogaW gam jest 
Alfa i lmegaI mierwszó i lstatniK f  choć 
nam może się wódawaćI że _óg milczóI to 
jednak Aéokaliésa w bardzo znaczącej 
scenie ukazujeI że nie éozostaje ln głuchó 
na ludzkie cieréienieW oto w rozdzK U anioł 
rzuca na ołtarz w niebie kadzidło wraz z 
modlitwami świętóch Eéamiętamó ich 
treśćW hiedó wreszcie nastąéi sérawiedliJ
wość?FI a nastęénie rzuca na ziemię żar z 
ołtarza – a nastąéiłó gromóI błóskawice i 
trzęsienia ziemiK _óg mówi do człowiekaI 
do grzesznikaI érzez różne wódarzeniaI 
także érzez te tragiczneI będące wezwaJ
niem do oéamiętaniaK _óg daje czasI aleKKK 
tólko do czasuK hiedóś nastąéi ten dzieńI 
gdó ostatecznie éokona wszóstkich nieJ
érzójaciółI a ciI którzó mimo érzeciwności 
umieli wótrwać i dali świadectwo wierzeI 
będą érzebówać na zawsze wraz z kim w 
tej nowej rzeczówistościI która w AéokaJ
liésie jest ukazana w obrazie érzedziwnego 
miasta – kiebieskiego geruzalemK gest to 
miasto gigantóczneW jego długośćI szeroJ
kość iKKK wósokość wónosi NOMMM stadiów  

Estadion to okK NURm – janhattan wódaje 
się éudełkiem od zaéałekFI ma otwarte 
bramó z czterech stron świata i różne naroJ
dó wnoszą do niego swe bogactwo – swą 
mądrośćI kulturęKKK jiasto szczęściaI éokoJ
juI wzajemnego zrozumieniaI którego 
wciąż nie udaje się osiągnąć na tóm świeJ
cieI ale érzede wszóstkim miejsce żócia na 
zawsze z _ogiemK  

 
f w tóm momencie każdó może 

éowiedziećW „Ale ja érzecież to wszóstko 
wiemI choćbó z katechizmuI więc éo co mi 
jeszcze Aéokaliésa?” qakI mó to wszóstko 
wiemóI mó to tak łatwo éowtarzamóI ale 
wtedóI gdó nam wszóstko się dobrze ukłaJ
daI albo gdó chcemó éocieszóć cieréiącego 
nie dzieląc jego bóluK Ale gdó tólko uczuJ
cie zagrożenia wtargnie w nasze własne 
żócieKKK 

 
kie zaéomnę tego dniaI gdó tuż éo 

éamiętnóm NN września OMMN éoéroszono 
mnie o konferencję na temat AéokaliésóK 
Świat wóczekiwał z trwogą nadchodzącóch  
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I oTWąT coraY barTYiej  
wiTYę, że Apokalipsa  

nie jesW „sWrasYakiem”, 
 ale jesW księgą naTYiei  

Tla cierpiących,  
Tla prYeślaTowanych. 

 

 
zdarzeń E„geśli wóbuchnie wojnaI to nie 
wiadomoI jak to się skończó!”FI a ja miaJ
łam mówićI że cokolwiek bó się działoI 
ostatnie słowo należó i tak do _ogaK juszę 
érzóznaćI że najéierw érzez chwilę musiaJ
łam to éowtarzać sobie samejW sama musiaJ
łam érzejść tę aéokaliétóczną szkołę niezaJ
chwianej nadzieiI zanim 
mogłam wérowadzać do niej 
innóchK 

 
f odtąd coraz barJ

dziej widzęI że Aéokaliésa 
nie jest „straszakiem”I ale 
jest księgą nadziei dla cierJ
éiącóchI dla érześladowaJ
nóchK geśli jesteś szczęśliwó 
i séokojnóI może trudniej 
będzie ci odczótać éiękno tej 
księgiI może skoncentrujesz 
się tólko na jej éięknie lite

 
rackimI na bogactwie sómbolikiKKK ale jeśli 
czujesz się éogardzanóI érześladowanó za 
toI że jesteś wiernó zasadom bwangeliiI 
dojrzósz w tej księdze nie tólko światło 
nadzieiI ale też wóciągniętą solidarnie dłoń 
érześladowanóch chrześcijan hościoła f wW 
„kie bój sięI wótrwajI wiemóI co cieréisz! 

jó doszliśmó do nieJ
baKKK z większómi obraJ
żeniamiI ale to mó ostaJ
tecznie odnieśliśmó 
zwócięstwo!” 

 
fmiona męJ

czenników érzetrwałó 
éomimo uéłówu wieJ
kówW czcimó ichI buduJ
jemó wséaniałe bazóliJ
kiI a imieniem „wielJ
kiego” kerona obdaJ
rzamó nasze ésóK 

 
 
 
 
 

 
 

 
aanuta miekarz
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Tak sobie myślę… 
 

O oÓŻAŃCr KTÓoY aŹtIdA ŚtIAT 
 

ddó éiszę te słowaI jest éołowa éaździerniJ
kaK  mrawie wszóstkie étaki odleciałó już do swoich 
cieéłóch krajów i zrobiło się jakoś tak éusto – choć 
liście na drzewach wciąż jeszcze całkiem zielone 
i nawet ocieéliło się éo kilku dniach niemal zimoJ
wóch teméeraturK  A więc w érzórodzie wszóstko 
érzógotowuje się do odéoczówaniaK  tśród ludzi 
zaś – różańcowó ruchI że hej!  t kościołach tłumne 
nabożeństwa różańcoweK mrzó wiejskich krzóżach 
i kaéliczkach – różańceK  jodlą się różańcowómi 
éaciorkami dzieciI modli się młodzież EnoI ją to 
trzeba czasem wołami do tego zaciągaćI ale się 
modliFI modlą się wreszcie dorośliI którzó znajdują 
nawet trochę czasu wśród tego swojego nieszczęJ
snego zabieganiaK lczówiścieI najstarsiI seniorzó 
nasi modlą się najliczniej – w końcu czasu mają 
chóba najwięcejK 

Błogosławionó różaniec… jóślę sobieI że 
ten dar jatki Bożej dla śwK aominika Eéamiętacie 
historię różańca? koI kto éamięta?F jest czómś 
naérawdę fenomenalnómK  lto éięćdziesiąt kilka 
éaciorków – niedużóchI drobnóchI éołączonóch 
równie wątłóm łańcuszkiemK  lto éięćdziesiąt kilka 
modlitwI éowtarzanóch w nieomal automatócznej 
deklamacjiK htoś daleki od wiaró éowiedziałbóW 
„śmieszna sérawa”K TómczasemI jeśli tólko ma się 
odrobinę wóobraźniI łatwo uświadomić  sobieI jak 
éotężnóm ładunkiem modlitwóI każdego dnia „wóJ
strzelanóm” w nieboI są wszóstkie różańce odmaJ
wiane érzez wszóstkich tóchI którzó na ziemi érzeJ
suwają éalcami różańcowe éaciorkiI w ciszó warg 

éowtarzając éo raz nJtó modlitewne słowaK 
r mnie w éarafii jest wielki drewnianó różaniecK  mrzez niemal całó rokI zwiniętó 

w kłębek jak wąż boaI śéi sobie schowanó w kartonie na stróchu élebaniiK  ddó érzóchoJ
dzi éaździernikI siostra zakróstianka wóciąga go na wierzchI odkurza dokładnieI a gdó 
wieczorem na nabożeństwo różańcowe érzóchodzą dzieciI ubierają na ramiona 



A MlŻb BYŚMY dawIbŚ WYorpwYiI…??? 
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jarójne niebieskie chustóI biorą do ręki 
wielkie éaciorki Echóba éacioró?KKKF oweJ
go różańca i w éięknej érocesji niosą go 
za księdzem  do stóé ołtarzaK  motem 
érzóklękają i trzómają go érzez całe naJ
bożeństwoK  kie jest im lekkoI o nieK  Taki 
różaniec to ważó éewnie ze trzódzieści 
kilogramów!  momóślałem sobieI  że ów 
éotężnó różaniec niesionó érzez nasze 
éarafialne dzieci jest dokładnóm obrazem 
wéłówuI jaki wówiera na świat modlitwa 
różańcowaK  warózókuję twierdzenieI że 
różaniec jest siłąI która éodtrzómuje 
jeszcze świat w istnieniuK  we co?  Że teza 
rózókowna?   

 
joże i takI a może właśnie różańcem 
éosługuje się Bóg jak kołem ratunkowóm 
dla świataI któró – i tego jestem nieomal 
éewien – gdóbó nie gorące modlitwó 
milionów ludziI już dawno éogrążyłbó się 
w nocó jakiegoś straszliwego kataklizmuK 

Bo tenI któró jest największóm 
wrogiem Boga – i człowieka – nie érzeJ
éuszcza żadnej okazji… 

alategoI kochane aziecko jaróiI 
mimo że éaździernik już dawno się skońJ
czółI nie chowaj różańca do szufladóK  

teź udział w wielkim Bożóm 
dziele ratowania świataK  aobrze? 

 
hsK Tomasz tażnó Cj 

Nie błądź…  Zapytaj ! 
 
 

 

Karogi  Czótelniku ! 

geśli masz éótanie związane z wiarąI napisz do 
nasI a ksK Tomasz odéowie na nieI na łamach 
kieéokalanejK mótania należó wósółać na adres 
mailowó redakcji niepokalanaKjmv@wpKpl 

oedakcja kieéokalanej   
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‘MlaiITWA al  
awIEWICY MARYI’  

 św. iudwiki de Marillac 

 

*** 
 
qak często  i  może  już bez  zastanowienia  wóéowiadamó słowaW  „l jAovgl _bw 

dowbCer mlCwĘqA jÓai pfĘ wA kAjfI hqÓowv pfĘ al Cfb_fb rCfbhAjv”K 
Czó mamó świadomośćI co one tak naérawdę znacząI jaką głębie i bogactwo króją w sobie?  

mrawda o kieéokalanóm moczęciu jarói jest dogmatem wiaróK lgłosił go uroczóście 
U grudnia NUR4 rK bullą ‘fneffabilis aeus’ mius fuK misał on takW „lgłaszamóI orzekamó i okreJ
ślamóI że naukaI która utrzómujeI iż kajświętsza jarója manna od éierwszej chwili swego 
éoczęcia J mocą szczególnej łaski i érzówileju wszechmocnego BogaI mocą érzewidzianóch 
zasług gezusa `hróstusaI wbawiciela rodzaju ludzkiego J została zachowana nietknięta od 
wszelkiej zmazó grzechu éierworodnegoI jest érawdą érzez Boga objawioną i dlatego wszóscó 
wierni éowinni w nią wótrwale i bez wahania wierzóć”K 

 
jarója od momentu swojego éoczęcia została zachowana nie tólko od wszelkiego 

grzechuI którego mogłabó się doéuścićI ale również od dziedziczonego érzez nas wszóstkich 
grzechu éierworodnegoK ptało się takI chociaż jeszcze nie bóła wtedó jatką _ogaK _óg jedJ
nakI ze względu na érzószłe zbawcze wódarzenie wwiastowaniaI uchronił jaróję érzed 
grzesznościąK 

 
t rozéoczónającóm się niebawem czasie AdwentuI oczekiwaniu na érzójście wbaJ

wiciela i niedługim czasie dzielącóm nas od rroczóstości kieéokalanego moczęcia kjmI 
zaéraszam każdego z tas do modlitwó razem ze śwK iudwiką de jarillacK  

jodlitwa ta zrodziła się w jej sercu éodczas adoracji żłóbkaI kiedó uwielbiała _oga 
za dar tcielenia gego pónaK   

 
„kajświętsza aziewicoI Tó wiesz o czóm móślałam dzisiaj w rozważaniu o Twoim 

najdroższóm pónu złożonóm w żłóbkuK gakże wielką wódawała mi się święta tajemnica gego 
tcieleniaK rświadomiłam sobieI że bóła to łaska okazana całej ludzkości pogrążonej aż do 
owej chwili w niewoli grzechu pierworodnegoI któró pozbawił ludzi oglądania BogaI choć  

w tóm celu zostali stworzeniK l świętó czasie łaskiI czemuż ciągle nie budzisz w naJ
szóch sercach radościK alaczego nam to nie wóstarczaI bóśmó przez miłość całe nasze żócie 
poświęcili tak dobremu BoguK” EŚwK iudwika de jarillac ‘jóśli i notatki’ strK NOTF 
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mrzerówając modlitwę śwK iudwiki zatrzómajmó się érzez chwilę nad słowami hsięJ
gi oodzajuW  

„A wąż bół bardziej érzebiegłó niż wszóstkie zwierzęta lądoweI które man Bóg stwoJ
rzółK ln to rzekł do niewiastóW …`zó rzeczówiście Bóg éowiedziałW kie jedzcie owoców ze 
wszóstkich drzew tego ogrodu?» kiewiasta odéowiedziała wężowiW …lwoce z drzew tego 
ogrodu jeść możemóI tólko o owocach z drzewaI które jest w środku ogroduI Bóg éowiedziałW 
kie wolno wam jeść z niegoI a nawet go dotókaćI abóście nie éomarli»K ttedó rzekł wąż do 
niewiastóW …ka éewno nie umrzecie! Ale wie BógI że gdó séożójecie owoc z tego drzewaI 
otworzą się wam oczó i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło»K E…F werwała zatem z niego 
owocI skosztowała i dała swemu mężowiI któró bół z niąW a on zjadłK” Eodz PI NJS F 

t liście do ozómian czótamóW „alatego też jak érzez jednego człowieka grzech 
wszedł na światI a érzez grzech śmierćI i w ten séosób śmierć érzeszła na wszóstkich ludziI 
éonieważ wszóscó zgrzeszóliKKK” Eoz RI NOF  

Echwila cichej refleksji nad przeczótanóm płowem BożómF    
 
léis grzechu éierwszóch ludzi uświadamia namI że mó również często okazujemó 

_ogu nieéosłuszeństwoI że sami chcemó bóć éanami naszego żóciaI że nie ufamó dobroci  
i miłości _ogaI któró éragnie naszego szczęścia i dobraK 

mrzówołajmó teraz w éamięci te sótuacje i wódarzeniaI w któróch odeéchnęliśmó miJ
łość _oga i érzeéraszając do za naszą niewiernośćI éowierzajmó ju nasze słabościK  

 
aalej śwK iudwika modli się słowamiW „kajświętJ

sza aziewicoI choć jesteś jatką BogaI to jednak nic nie 
czóniszI bó wódostać się z poniżenia i ubóstwaK To zaJ
wstódza naszą póchęK To skłania nasI abóśmó łaskę Bożą 
cenili bardziej niż wszóstkie dobra świataI które  

w porównaniu z nią są godne pogardóK” EtamżeF 
 
watrzómajmó się znowu nad słowami misma 

ŚwiętegoI bwangelii wg śwK ŁukaszaW  
„t szóstóm miesiącu éosłał Bóg anioła dabriela 

do miasta w dalileiI zwanego kazaretI do aziewicó éoJ
ślubionej mężowiI imieniem gózefI z rodu aawida;  
a aziewicó bóło na imię jarójaK” EŁk NI OSJOTFK 

 
Echwila cichej refleksji nad przeczótanóm płoJ

wem BożómF 
 
jarója éochodziła z kazaretuI małej miejscowości rolniczejI której może nawet nikt 

nie oznaczał na maéieK tséółcześni gezusowi éótali nawetI czó może bóć coś dobrego  
z kazaretu? tedług naszej ludzkiej ocenó bół on miejscem najmniej godnóm jatki 

_ogaK   
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_óg éragnie érzóchodzić do nas właśnie tu gdzie jesteśmóI do naszóch 
skromnóch mieszkańI naszej biedóI trudnościK Chce wejść w naszą historię żóciaI właśnie tu i 
terazI dzisiajK mozwólmó ju na toI érzójmijmó do w naszóm małóm kazarecieI zaérośmó do 
do naszego sercaI choć wódaje się nam ono niegodneK 

 
mowróćmó znowu do modlitwó śwK iudwikiW „kajświętsza aziewico! tpatruję się 

dzisiaj w Ciebie i uznajęI że jesteś aziewiczą jatką łaskiI ponieważ z Twego ciała pón Bożó 
uczónił swoje ciało i Tó wódałaś do na światK l jarójoI jesteś zarazem jatką Boga  
i jatką człowiekaI któró rodząc się przónosi światu nowe prawoI które daje żócie wieczneK 
Tó jesteś jatką łaski!” EtamżeFK 
 

t bwangelii wg śwK Łukasza czótamóW „Anioł wszedł do kiej i rzekłW …Bądź éozdroJ
wionaI éełna łaskiI man z TobąI »K lna zmieszała się na te słowa i rozważałaI co miałobó 
znaczóć to éozdrowienieK iecz anioł rzekł do kiejW …kie bój sięI jarójoI znalazłaś bowiem 
łaskę u BogaK lto éoczniesz i éorodzisz pónaI któremu nadasz imię gezusK Będzie ln wielki 
i będzie nazwanó pónem kajwóższegoI a man Bóg da ju tron gego éraojcaI aawidaK Będzie 
éanował nad domem gakuba na wiekiI a gego éanowaniu nie będzie końca»K ka to jarója 
rzekła do aniołaW …gakże się to stanieI skoro nie znam męża?» Anioł gej odéowiedziałW …auch 
Świętó zstąéi na `iebie i moc kajwóższego osłoni `ięK alatego też ŚwięteI które się narodziI 
będzie nazwane pónem BożómK E…F ka to rzekła jarójaW …lto ga służebnica mańskaI niech 
ji się stanie według twego słowa!» ttedó odszedł od kiej anioł EŁk NI OUJPUFK  

 
Echwila cichej refleksji nad przeczótanóm płowem BożómF    
 
Błogosławionó gan maweł ff éodJ

czas rozważania érzed modlitwą …Anioł 
mański»  

U uff NVVV roku éowiedziałW  
„t kazarecie jarója zostaje naJ

zwana érzez Anioła …łaski éełną»W w tóch 
słowach zawiera się gej szczególne érzeJ
znaczenieI ale także — w szerszóm sensie — 
érzeznaczenie każdego człowiekaK «mełnia 
łaski»I która dla jarói jest punktem wójJ
ściaI dla wszóstkich ludzi stanowi celW jak 
bowiem stwierdza aéostoł mawełI Bóg 
stworzół nasI «abóśmó bóli święci i nieskaJ
lani przed gego obliczem» Ebf NI QFK alateJ
go …naéełnił nas błogosławieństwem»I 
zanim érzószliśmó na światI i zesłał swojego 
pónaI abó odkuéił nas od grzechuK jarója 
jest arcódziełem tego zbawczego wósiłku — 
jest …`ała éiękna» i …`ała święta»K 
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hażdemu człowiekowiI niezależnie od warunków jego żóciaI kieéokalana érzóéomiJ
naI że Bóg miłuje go jako osobęI że éragnie jedónie jego dobra i wséomaga go nieustannieI 
realizując swój zamósł łaski i miłosierdziaI którego zwieńczeniem bóła odkuéieńcza ofiara 
`hróstusaK 

Żócie jarói wskazuje na gezusa Chróstusa jako jedónego mośrednika zbawienia  
i pomaga nam dostrzec w naszej własnej egzóstencji zamósł miłościI z któróm należó odéoJ
wiedzialnie wséółéracowaćK jarója jest wzorem nie tólko éowołaniaI ale także odéowiedzi na 
nieK mowiedziała bowiem …tak» Bogu na éoczątku swego żócia i éóźniej na wszóstkich jego 
kolejnóch etaéachI realizując w éełni gego wolęI nawet wówczas gdó bóła dla kiej niezrozuJ
miała i trudna do érzójęcia”K 

 
mozwólmó _oguI abó wszedł w nasze żócie i érzemienił je swoją miłościąK mowieJ

rzajmó siebie jaróiI niech lna będzie nam mrzewodniczką na drodze do świętościW 
 
kajświętsza aziewicoI wierzę i wóznaję qwoje kieéokalane moczęcieK  
tejrzój na mnie i érzez qwą aziewiczą czóstość i godność jatki _ożej  
wójednaj mi u qwego póna éokoręI miłośćI czóstość sercaI ciała i umósłuI  
łaskę wótrwania w moim éowołaniuI dar modlitwóI  
święte żócie i śmierć szczęśliwąK AmenK  
 

 
„l jAovgl _bw dowbCer  
mlCwĘqA jÓai pfĘ  
wA kAjfI 
hqÓowv pfĘ al  
Cfb_fb rCfbhAjv” 
 

 
 

sK Agnieszka Śliwa pj 
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KĄCIK MOLA  
KSIĄŻKOWEGO 
 
 
 

titam éo raz kolejnó czótelników tej stronki JK geżeli éodejmiecie wózwanie 
i zdobędziecie się na odwagę czótania ostatniej części qrólogii na éewno nie éożałujecieK 
tchodzimó  w doświadczenia Aéostołów i co wódarzó się dalej ?  

 
Tl BÓd f jfŁOŚĆ jA kAgtfĘCbg al mltfbawbkfA !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dratuluję wótrwałóm i jestem éewna że sami érzóznacieW  
 BvŁl tAoTl ! 

  
sK jagdalena oóbak pj 

 

gak świt poranka 
 

Atretes wódz germańskiego élemienia `hattów  
wziętó do niewoli érzez zwócięskich ozómian zóskuje sławę  

niezwóciężonego gladiatoraI walcząc érzez długich dziesięć  
lat na arenach fméerium oomanum o wolnośćK  

ldzóskawszó ją éostanawia wrócić do dermaniiK  
Ale najéierw musi odnaleźć sónaI którego uratowała od  
śmierci młoda chrześcijanka eadassa zanosząc chłoéca  
do świętego gana AéostołaKKKgak sélotą się losó ArtresaI  

eadassó i jarkusa ? 
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arodzó! mrzó okazji rozéoczętego ooku tiaróI „odgrzebałam” éewną wartoJ
ściową książkęI jak najbardziej na czasieK jianowicie chodzi o „oozważania o wierze” 
hsK aajczeraK hto jeszcze nie érzeczótał – lektura obowiązkowa na ten wójątkowó rok! 
wachęcam do odéowiedzi na éótanieW gaka jest moja wiara? Czó jest chodzeniem éo woJ
dzieI kroczeniem za gezusem na dobre i złeX czó jest miłością? mewnie macie jakieś swoje 
„definicje” wiaróKKKjoże warto je érzemóśleć na nowoI bó nie okazało sięI że moja wiara 
to tólko uczucieI które zanika w obliczu éróbóKKKjoże nie jesteśmó świadomiI że dziśI 
w naszóch czasach ludzie oddają żócie za wiaręK f tutaj éroéozócja kolejnej lekturóKKK pą 
ludzieI którzó cieréią za samo wóéowiedzenie imienia gezusK 

kiech tasza mrzewodniczką éo drogach wiaróI będzie jarójaK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

oozważania o wierze 
?oozważania o wierze? J książka éodejmująca tematókę  
żócia wewnętrznegoI która stała się ?bestsellerem?K  
aotóchczas ukazała się w dziesięciu jęzókachW hiszéańskim  
Ew jeksókuI w eiszéanii i holumbiiFI éolskimI francuskimI 
 katalońskimI włoskimI éortugalskimI angielskimI  
ukraińskimI rosójskim i niemieckimK Łącznie wódana  
została w setkach tósięcó egzemélarzóK  
t érzógotowaniu są tłumaczenia na jęzókiW holenderskiI  
węgierskiI jaéońskiI czeskiI chińskiI słowackiI tamilskiI  
litewskiI łotewskiI arabskiI serbskoJchorwacki i koreańskiK gest ona niekonJ
wencjonalnóm séojrzeniem na wiarę w rzetelnóm ujęciu teologii żócia weJ
wnętrznegoK wawarte w niej móśli rodziłó się érzez wiele latI zwókle w związku 
z éonad trzódziestoletnią éraktóka kierownictwa duchowego bardzo wielu 
osóbI głównie z ouchu oodzin kazaretańskichK gest ona jakbó érzedłużeniem 
ojcowskiego towarzószenia tósiącom osóbI które éragną żyć głębią doświadJ
czenia Boga w żóciu codziennómK Autor éisze érostóm i jasnóm jęzókiemK 
mrzóciąga on i angażuje uwagę `zótelnikaI rozbudzając éragnienie doświadJ
czenia Boga i zaéraszając na drogę świętościK t swojej książce Autor nawoJ
łuje do zawierzenia się zgodnie z ewangelicznóm wezwaniemW ?geśli się nie 
odmienicie i nie staniecie jak dzieciI nie wejdziecie do królestwa niebieskiego? 
Ejt NUI PFK mowracające zaś wezwanie do radókalizmu wiaró jest wójściem 
naérzeciw wezwaniu ljca Świętego do nowej ewangelizacjiK  
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sK golanta jarek pj
 
 

 
 

Bluźnierstwo 
 

Śmierć za kubek wodóK 

réalnó dzieńK QMJletnia mieszkanka éakistańskiej wioski od wielu godzin 
zbiera owoce na cudzóm éoluK mraca jest wóczeréującaI lecz Asia i jej mąż 

mają na utrzómaniu éięcioro dzieciK Żebó się ochłodzićI éije wodę  
z éobliskiej studniK  

Ta należó do muzułmańskiej séołecznościI a Asia jest chrześcijankąI 
dlatego w oéinii innóch kobiet woda staje się „nieczósta”K tóbucha 

kłótniaI éada słowoW „Bluźnierstwo!”K gednak érawdziwóm éowodem nie 
jest wodaI ale toI że érowokowana érzez kobietó éracujące z nią na éoluI 

mówiW „gezus umarł za grzechó ludzi na krzóżuK A co zrobił dla ludzi 
jahomet?” gej los jest érzesądzonó – w makistanie taki zarzut to éewna 

śmierćK 

NQ czerwca OMMV roku Asia Bibi zostaje wtrącona do więzieniaI gdzie do 
dzisiaj czeka na wókonanie wóroku śmierci érzez éowieszenieK t jej 

obronie odważóli się stanąć gubernator mendżabu EmuzułmaninF oraz 
minister dsK mniejszości EchrześcijaninF – obódwaj zginęli z rąk fanatóków 

religijnóchK 

moruszająca historia Asii BibiI oéowiedziana érzez  
nią samąI uświadamia namI jak wiele zła éoéełnia  

się w imię religii i jak ważna jest wolność wóznaniaI 
 a także érawa człowiekaK 

 alatego jej osoba stała się sómbolem walki 
 z érzemocą o éodłożu religijnómI  

a o jej uwolnienie walczą ludzie 
 na całóm świecieK 

Asia Bibi jest sómbolem tegoI co od zawsze  
nas oburza i mobilizujeK 

Ejichèle citoussiI biibF 
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kkkaaajjjkkkrrróóótttssszzzeee   wwwóóórrraaazzzóóó   ???tttaaakkk???   iii   ???nnniiieee???    
wwwóóómmmaaagggaaajjjąąą   nnnaaajjjdddłłłuuużżżssszzzeeegggooo      

zzzaaassstttaaannnooowwwiiieeennniiiaaaKKK    
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hochana piostro  
golanto! 

 
 

`hcielibóśmó éodziękować  
piostrze za owocne lata  

wséółéracó z tincentóńską  
Młodzieżą jarójną z dnieznaK 

 
mrzez te kilka lat uświadomiła 

nam piostraI jak ważne jest  
éoczucie wséólnotóI że tólko  

we wséólnocie można dokonać  
czónów niemalże niemożliwóchK 
kauczóliśmó sięI że działanie  
w zgranej gruéie rodzi obfite  

owoceK To dla nas bardzo  
ważneI bó dalej trwać w éostaJ
nowionóch érzez naszą gruéę 

celachK 
`hcemó kontónuować wséólne 
dziełoI jakim jest wolontariatI  
diakonia muzócznaI éiątkowe  

séotkaniaK kasza gruéa stała się 
jednością i miejscem gdzie  

czujemó się naérawdę dobrzeK  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t tej gruéie dojrzewamó duchowoI 
wzrastamó we wséólnóch 

érzekonaniach i éoglądachK 
jamó nadzieję i bardzo tego 

chcemóI abó nasza wséółéraca nadal 
rozwijała się tak éozótównieK  

jimo iż nie będzie siostra fizócznie  
w dnieźnie to zawsze jesteśmó do  

piostró dóséozócjiWF 
 

hochamó piostrę bardzo i żóczómó  
piostrze wielu pogodnóch chwilI 

dużo uśmiechu  
i następnej wspaniałej grupó gjsK  

 
 

AsiaI bwelinaI BeataI jagdaI  
gustónaI pandraI matrócjaI maulinaI  

ŻanetaI jateuszK 
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`ześć jarói! 
ania OT sierénia odbóło się uroczóste otwarcie salki dla jłodzieżó jarójnejK moJ

mieszczenie érzeznaczone na séotkania dla młodzieżó znajduje się w mrzedszkolu pióstr jiłoJ
sierdzia érzó ulicó iecha NN w dnieźnieK hsiądz mroboszcz éoświęcił éomieszczenieI éobłogoJ
sławił wszóstkichI którzó będą z niego korzóstać i żóczół nam owocnej éracó na rzecz naszej 
gruéóK tséomniał też o tómI jak istotne jest znalezienie swego miejsca w ptowarzószeniuI 
zwłaszcza w kontekście tegorocznego hasła roku duszéasterskiegoK `ieszómó sięI że teraz 
w tak wójątkowó séosób możemó séotókać się i razem działać! Tego dnia wséólnie świętowaJ
liśmó érzó wséólnóm stole w wójątkowo dużóm gronieK kie zabrakło éośród nas księdza éroJ
boszczaJ jieczósława molakaI sK jałgorzatóI sK golantóI sK AnnóI sK aorotóI sK AnnóI jłodzieJ
żó jarójnej i sóméatóków gnieźnieńskiej gruéóK mo wséólnóm grillu oglądaliśmó zdjęcia 
z éarafialnego wójazdu do wakoéanegoK rczestnicó tego wódarzenia z zaéałem oéowiadali 
o érzógodachI jakie érzeżóli éodczas tógodniaK gednogłośnie stwierdziliI że wójazd tenI umocJ
nił ich nie tólko fizócznieI ale i duchowoK miękne jest także uświadomienie sobie faktuI że tólko 
we wséólnocie można dokonać rzeczó bardzo wartościowóchK tséólne éuszczenie do nieba 
laméionów szczęścia miało wómiar sómbolicznóK `hcieliśmó w ten séosób uczcićI uéamiętnić 
i éodziękować za lata érowadzenia tincentóńskiej jłodzieżó jarójnej w dnieźnie érzez 
piostrę golantęK 

t tóm miejscu chcielibóśmó bardzo éodziękować w szczególnó séosób dwóm osobom 
– inicjatorce éomósłu i inicjatorce wókonaniaK  

piostro golantoI piostro jałgorzatoI to właśnie dzięki tam możemó séotókać się 
w tak cudownóm miejscu éodczas éiątkowóch séotkań tjj! 

perdeczne Bóg zaéłać! tjj dniezno  
E reéortaż naéisała jagda arożdżF 

 
 

modaruj dzieciom uśmiech – bo możeszK 
t dniach od NM do NT liéca OMNO roku gruéa QR dzieci i R oéiekunów uczestniczóła 

w wakacójnóm wójeździe do hałkowa dodowaI zorganizowanóm érzez marafię kawiedzenia 
kajświętszej jarói mannó w lstrołęceK azięki troskliwemu zaangażowaniu wóchowawcówI 
animatorów i oéiekunów mogliśmó realizować móśl érzewodniąW „modaruj dzieciom 
uśmiech”K  

moérzez codzienne séotkania integracójne oraz zajęcia séortowo – rekreacójne stawaliJ
śmó się dla siebie „darem i zadaniem”K worganizowane wócieczki krajoznawcze do panktuaJ
rium jatki Bożej BolesnejI na Świętó hrzóżI do klasztoru Świętej hatarzónóI do gaskini oaj oraz 
do hielc i na éłówalnię w lstrowcu Świętokrzóskim umożliwiłó éoznawanie éiękna ziemi ljczóJ
stej i wéłónęłó na kształtowanie ducha éatriotózmu oraz szacunek dla skarbów naszej ziemiK 
`odzienna bucharóstiaI wséólna modlitwa i zakończenie dnia śéiewem Aéelu gasnogórskiego – 
otwierałó nas nie tólko na siebieI ale érzede wszóstkim na dar `hróstusowej jiłościK 

w całego serca dziękuję wszóstkimI którzó érzez modlitwęI żóczliwość i éomoc  
finansową érzóczónili się do naszej radościK tséomnienia wséólnie érzeżótóch dni na długo 
éozostaną w naszóch sercachK 

sK hatarzóna gaksa pj 
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titamó bardzo serdecznie wszóstkich czótelników „kieéokalanej”K jó – azieci 
jarói éarafii kieéokalanego moczęcia kajświętszej jarói mannó w tolsztónieK TakI 
takJ tóm tolsztónieI któró słónie z éarowozówK gesteśmó najmłodszą gruéą azieci jarii 
mrowincji `hełmińskoJmoznańskiejI bo istniejemó od września OMNO rokuK ao naszej 
gruéó należó NU osóbK péotókamó się w sobotó oNMKPMK kaszą animatorką jest sK mauliJ
naK `hcemó bardzo dobrze éoznać nasze ptowarzószenieI dlatego uważnie słuchaliśmó 
historii objawień jatki Bożej sK hatarzónie iabouréK gesteśmó bardzo aktówni na séoJ
tkaniachJ odéowiadamó na éótaniaI dóskutujemóI tworzómó élakatóK wgłębiamó tajemJ
nice różańcowe i każde séotkanie kończómó wséólnóm rozważeniem jednej dziesiątki 
oóżańca a w tógodniu séotókamó się w naszej éięknej carze na dziecięcóm nabożeńJ
stwie różańcowómK 

ka ostatnim séotkaniu éoznaliśmó logo ooku tiaró i zastanawialiśmó się nad 
zadaniami jakie érzed nami stają w tóm czasieK `hcemó odważnie wóznawać wiarę  
i éoznawać jej érawdóK 

Bardzo érosimó o modlitwę w intencji naszej młodej gruéó – bó starczóło nam 
zaéału na długo oraz bóśmó coraz bardziej zbliżali się do naszej jatki jaróiK 

gjs tolsztón  
wraz sK mauliną Banaś pj 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 



         ŚWIAabCTWA 
 
 

kiepokalana 5/20N2  4R 

tséaniałe wakacje z Bogiem  na jazurachK 
t éoniedziałek O liécaI wcześnie ranoI gdó płubice bółó éogrążone we śnieI éięćJ

dziesięcioosobową gruéą „azieci jarói” z marafii hrólowej molski wraz z oéiekunami 
i animatorami wóruszóliśmó na éodbój jazurK waséaniI ale gotowi na érzeżócie wielu 
érzógódI ruszóliśmó w daleką drogęK jogliśmó rozsiąść się w fotelach i oglądać filmóI 
słuchać muzókiI rozmawiaćK 

ao éięknego ośrodka dotarliśmó na obiadI éo rozéakowaniu bagażu zakwaterowaJ
niuJco nie bóło éroste érzó takiej ilości osób udaliśmó się nad jezioroI gdzie séędzaliśmó 
większość czasuK holejne dni dostarczółó nam nie mniej atrakcjiI oérócz radosnóch kąéieliI 
odbówałó się dóskotekiI gró séortoweI éogodne wieczorki érowadzone érzez Animatorów 
jonikęI Adę i ŁukaszaK Bółó konkursó „jam talent”I wóbór „jiss kolonii”K tielką atrakcją 
bółó éodchodóI któróm towarzószół dreszczók emocjiK lczówiście nie zabrakło `hrztu kolonijJ
negoK t czwartek wóbraliśmó się do miasteczka westernowego w drudziądzuI szukanie złotaI 
érzejazd zaérzęgiem konnómI strzelanie z łuku och! 

aoéełnieniem całego wójazdu bóła codzienna jsza Święta z éiękną oérawą  
muzóczneI słowem Bożóm i séotkania formacójneK kaéełnieni duchem i siłami fizócznómi 
naładowaliśmó baterie na nowó rok szkolnó a wséaniałe wséomnienia z tóch wakacji zostaną 
z nami na zawszeK 

lczówiście nie éoradzilibóśmó finansowo gdóbó nie éomoc dobróch ludzi za co 
z serca dziękujemóK aziękujemó AnimatoromI piostrze i księdzu pławkowi za coroczną éomocK 

 
gjs płubice 

 
 
NS czerwca OMNO rK w dnieźnie odbół sięI co rocznó azień tséólnotó ptowarzószenia 

azieci i jłodzieżó jarójnej z mrowincji `hełmińskoJmoznańskiejK péotkaliśmó sięI abó 
wséólnie świętować NSM oocznicę działalności stowarzószenia na ziemiach éolskichK  

wjazd rozéoczął sie o godzK NMKMM w domu sióstr szarótek w dnieźnieK Abó urozmaicić 
séotkanieI a także sérawdzić wiedzę na temat jednej z naszóch éatronek śwK hatarzónó  
iabouré o godzKNNKMM rozéoczął się „Bieg”I ulicami miasta – Śladami śwK hatarzónó”K 
mrzójezdnóm gruéom została wręczona koéertaI w której znajdowałó się wskazówki gdzie 
odebrać krzóżówkę o śwK hatarzónie oraz inne zadania na temat ptowarzószeniaI ale także 
drogowskazó jak dotrzeć do celuI jakim bóła hatedra dnieźnieńskaK hartó z éótaniami szuJ
kali érzó homendzie mowiatowej w dnieźnieI skleéie séożówczóm mrosiak oraz na wóbraJ
nóch élebaniach J u éroboszcza éarafii śwK tawrzóńca oraz śwK TrójcóK mo dotarciu do 
hatedró gruéó odmówiłó wséólnie horonkę do Bożego jiłosierdziaI éo czóm wróciłó na 
obiad do éobliskich szarótekK  

munktem kulminacójnóm séotkania bóła jsza śwK érzó éarafii śwK TrójcóI 
a główną atrakcją séotkania bół cestónI któró odbół sie tuż éo bucharóstiiK l godzK NQKMM 
gruéó zebrałó się w dnieźnieńskiej carzeI w której rozéoczęła się jsza Święta éod  
érzewodnictwem éroboszcza tamtejszej éarafii ksK jieczósława molakaK hsiądz w swej hoJ
milii éodkreślił jak szczególne jest nasze ptowarzószenie ze względu na okolicznościI jakie 
éowstało oraz ze względu na toI że naszą matronką jest jatka BożaK mo jszó ŚwK rozéoczął 
się cestón marafialnóK jotówem érzewodnim bół gubileusz ptowarzószenia gjsI dlatego też 
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Młodzież jarójna z dniezna érzógotowała domowe wóéieki a także zimne naéojeI z któróch 
dochód érzeznaczonó bół na cele ptowarzószeniaK jłodzież także darmowo malowała twaJ
rze młodszóm uczestnikomK tielką atrakcją dla dzieci bóła także traméolina udostęéniona 
érzez piostrę érzełożoną domu pióstr pzarótek w dnieźnieK Tuż érzed końcem festónu odbół 
się honkurs mlastócznó na temat śwK hatarzónóI z którego wółoniono NKIOKI i PK miejsceK 
rczestnicó festónuI ale również éarafianie dnieźnieńskiej caró mieli możliwość oglądania 
érezentacji érzóbółóch grué ptowarzószenia azieci i jłodzieżó jarójnejK 

ala starszóch uczestnikówI którzó mieli możliwość éozostania u pióstr na noc  
od godzinó OOKMM do PKMM czekała oAkahA w gbwrpbj – Adoracja kajświętszego  
pakramentuI która odbóła się także w éarafii carnejK 

guż za rok kolejne séotkanie!! aziękujemó za tak liczne érzóbócieJ   
gustóna eajduszak  

 
 
t dniach od NO do NPKNMKOMNO roku nasza gruéa udała się na mielgrzómkę –  

Śladami Błogosławionej piostró jartó tieckiej którą éoérowadził hsiądz mroboszcz jieczóJ
sław molak wraz z sK Anną dłyżewskąK  

modczas mielgrzómki została érzóbliżona nam historia éowołania sK jartó do służbó 
w wgromadzeniu pióstr jiłosierdzia śwK tincentego a maulo a także żócie érzed służbą 
i ciekawostki związane z gej żóciemK ka éielgrzómkę wóruszóliśmó dnia NO éaździernikaI 
trzónastoosobową gruéą – éełną radości i energiiK azięki wielkim  sercom pióstr pzarótek 
z Tczewa mieliśmó możliwość éozostania na noclegu w ich érzedszkolu w TczewieK tieczoJ
rem kiedó już dojechaliśmó na miejsce érzówitała nas sK golanta i zaérowadziła nas na 
érzeéószną kolekcjęK mo kolacji jeszcze raz zebraliśmó się érzó wséólnóm stole abó zajadać 
się słodkościami oraz tortem któróm uczciliśmó gej urodzinóK `zas érzó wséólnóm śéiewieI 
rozmowach éomógł rozwojowi dalszej integracji naszej gruéóK l godzK ON;MM rozéoczęło się 
tieczorne wamóślenie érzógotowane tóm razem érzez gustónęK aotóczóło ono aobróch 
tóborówK mrzóéatrówaliśmó się naszóm tóboromI tóm mniejszóm jak i większóm które 
niosą za sobą wiele konsekwencjiK wrozumieliśmóI że wóboró są éo toI abó żyć w zgodzie 
z kaszą tiarąK tiarą którą sami wóbraliśmóI za którą stoją dalsze decózjeW tóboró wókorzóJ
stania naszego czasu dla innóchI wóboró wóższóch wartościKKKt żóciu błK jartó tieckiej rówJ
nież éojawiałó się wóboró éełne odwagiK Chcemó na jej wzór związówać wszóstkie wóboró 
z BogiemK To bardzo ważne abó to ln bół dla nas źródłem wszóstkich podejmowanóch przez 
nas decózjiKKK 
 mo tak ważnej a zarazem ciekawej refleksji éoszliśmó na noclegK mrzez rozmowó nie 
trwał on zbót długoI ale wszóscó éełni sił wóruszóliśmó na mielgrzómkęK  
 mierwszóm miejscem głębszego éoznawania osobó błK jartó bóła wioska 
w pkarszewachK t tamtejszóm hościele Błogosławiona érzójęła homunie ŚwiętąK t tej małejI 
ale éięknej wiosce ksiądz éroboszcz érzóbliżył nam jej biografięI a w szczególności czas dzieJ
ciństwaK 

holejnóm miejscem gdzie éojechaliśmó bóła nastęéna wioska kowó tiec gdzie 
błK piostra érzószła na światK To właśnie tam mała jarta wóchowówała się w bardzo éobożJ
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nejI wielodzietnej rodzinieK BłK jarta szczególnie czciła śwK gana keéomucenaI dlatego też 
érzed gej domem éostawiono jego figurkęK 
 w jałego tieca éojechaliśmó do ostatniej wioski która zwie się pzczodrowóK Tam  
NU stócznia NUTQ roku błK Kjarta została ochrzczonaK modczas `hrztu otrzómała imiona jarJ 
ta AnnaK modczas éobótu w wiosce éoszliśmó także na grób rodzinó sK jartó znajdującó się 
tuż érzó hościeleK 
 kastęénie uduchowieni I éełni radości udaliśmó się do ddóniI w której czekała na nas  
sK golanta WF 
 péędziliśmó razem bardzo miłe chwileK péacerowaliśmó éo éiaszczóstej élażóI éoJ
szliśmó całą gruéą na frótkiK mo czóm wróciliśmó na obiad do aomu pióstr pzarótek 
w TczewieK mo obiedzie uczestniczóliśmó w bucharóstii którą sérawował nasz ksiądz mroJ
boszczK t czasie homilii érzótoczół ln kilka ważnóch wątków z żócia Błogosławionej choJ
ciażbó toI że szczególnie wrażliwa bóła na cieréienia choróch J dostrzegała w nich samego 
gezusaK aowiedzieliśmó sie równieżI że abó mogła uczestniczóć w bucharóstii musiała iść 
na nią éieszo NN kmI éonieważ nie bóło bliżej żadnego hościołaK mo eucharóstii zjedliśmó 
kolacje i éószne ciastoK mobóliśmó jeszcze wszóscó razem érzó wséólnóm śéiewie i dóskuJ
sjachK l godzK NUWMM nadszedł czas na éodziękowania osobomI które érzóczóniłó sie do 
TegoI żebó wójazd mógł sie odbóćKKK modczas éodziękowań  mianowaliśmó księdza mroboszcza 
haéitanem naszej załogi J nakładając na kiego  czaékę haéitana WF 

Cieszómó się z TegoI że nasza grupa iż jest zintegrowana może dalej rozwijać swoje 
sómpatie I przójaźnieK modczas wójazdu zrozumieliśmóI że poznanie drugiego człowieka 
nigdó się nie kończóK wawsze zaskakujemó siebie nawzajem pomósłami i dzielimó swoimi 
radościamiK To że możemó spotókać się w tak licznóm składzie gdzie żadnej osobó nie braJ
kuje dodaje nam wiele pozótównej energii i radości z tego że jesteśmó jedną wielką rodzinąWF  

aziękujemó aroga piostro Anno i hsięże mroboszczu za zorganizowanie 
mielgrzómki i otwarte serce na drugiego człowiekaKKK WF 

tielkie płowa podziękowań kierujemó w stronę piostró mrzełożonej pióstr  
pzarótek w TczewieI s KgolancieI sK BożenieI sK jarzenie a także pozostałóm siostrom które 
przóczóniłó sie do tego bóśmó czuli się w fch domu bardzo dobrze!WF 
 aroga sK golanto mamó nadziejeI że będziemó organizować często tak wspaniałe  
spotkaniaK aziękujemó za ofiarowanó nam czas  a nade wszóstko wielkie serce WF 
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t sobotę w szkole éodstawowej na ulK arewnianej odbół się tincentóński azień  

z AniołamiK azień rozéoczął się modlitwą oraz zaéoznaniem się grué z różnóch  
miejscowościK mrzebraliśmó się w śliczne stroje AniołówK kastęénie gruéa z mrzasnósza éokazała 
nam érzedstawienie  o genezie éowstania wgromadzenia pióstr jiłosierdzia – najéierw we crancji 
i w molsce… motem éoszliśmó do kościoła śwK Teresó na jszę ŚwK A éo niej éósznó i loteria… 
kastęénie bół konkurs na najéiękniejszego Anioła… bół też czas na zabawę…oraz horonka do 
Bożego jiłosierdziaK ka zakończenie bóło wójście do klasztoru pióstr jiłosierdzia na TamkęK  

péotkanie bardzo mi się éodobało i chciałabómI abó za rok też taki zjazd też się odbół… 
katalia hoéeć klasa s – śwK hrzóż 

 
ania NT maździernika OMNO roku aom pióstr pzarótek w dnieźnie gościł bardzo ważną 

osobęJ aż z crancuskiego miasta maróża érzójechała na wizótacje piostra wofia aaniscakovaI 
oadna deneralna pióstr jiłosierdzia dla mrowincji krajów słowiańskichI towarzószóła gej  
również piostra tizótatorka i piostra bkonomka z ChełmnaK Tego dnia séecjalnie dla kich azieJ
ci z érzedszkola érzógotowałó éowitalne érzedstawienie a także zatańczółó hrakowiakaK kie zbraJ
kło wierszókówI éiosenek i érzeéięknóch stroiK piostra oadna wraz z towarzószkami séotkała się 
także z maniami jiłosierdziaI i kamiJjłodzieżą tincentóńską! 

modczas séotkania érzedstawiliśmó piostrom naszą działalnośćI éochwaliliśmó się tóm co 
udaje nam się realizować dla innóchK léowiedzieliśmó o naszóch akcjach charótatównóchI wójazJ
dach I séotkaniach formacójnóchK mokazaliśmó nasza hronikęI w której mieszczą się informacje 
dotóczące naszej gruéó a także wéisó o naszej owocnej éracóK kasza gruéa éokazała również 
blogaI którego érowadzimó i na któróm mieszczą dalsze informacje  na temat naszej wséólnotóK 
waérowadziliśmó również  piostrę oadną do naszej nowej salkiI w której od września odbówają się 
séotkania tjjK piostra bóła zachwócona éomieszczeniem wséólnotowómI a nade wszóstko naszą 
érężną éracą która wódaje éiękne owoceK 

pK wofia na éamiątkę naszego séotkania ofiarowała nam éocztówki z maróżaI z różnóch 
ważnóch dla tego miasta miejscI a mó na znak szczególnej jiłości do jatki Bożej ofiarowaliśmó 
piostrze obraz z wizerunkiem kieéokalanejK 
 péotkanie minęło bardzo radośnie i sóméatócznieK piostra éożegnała nas zaéewniając  
o wséarciu modlitewnómK 

gjs dkfbwkl 
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_londónka wraca roztrzęsiona do domu  

i mówi do swojego chłoéakaW 
J t ogóle nie da się jeździć éo tóm  
mieście! pkręcam w lewo J drzewoI 

zawracam J drzewoI wszędzie drzewoK 
kaciskam hamulecI éróbuję cofnąćI  

odwracam się J drzewoKKK 
J péokojnie kochanieI to tólko  

choinka zaéachowaK 
 

 
jałó gasio wóbrał się na meczK  

piedzącó obok mężczózna éóta goW 
J gak tu wszedłeśI sónku? 

J jiałem biletK 
J pam go kuéiłeś? 
J kieI tata kuéiłK 

J A gdzie jest tata? 
J t domuI szuka biletuK 

 
alaczego blondónka kładzie na  

telewizor éaéróczkę chili?  
Żebó regulować ostrość ekranuK 

 
gak się nazówa miejsce gdzie kotó łowią 

mószó? 
hotłownia! 

 
 

_londónka dzwoni do warsztatu  
samochodowegoK 

J Coś mi séod auta kaéieI takie ciemneI 
gęsteKKK 

jechanikW 
J qo olejK 

_londónkaW 
J lhI no to olejęK 

 
 
 

 
qato éóta się gasiaW  

J gasiu kiedó éoérawisz tę éałę  
z éolskiego?  

J kie wiem nauczóciel nie wóéuszcza 
dziennika z rąk! 

 
fle Chuck korris robi éoméek? – 

tszóstkieK 
 

 
ptoi brunetka na érzóstankuI érzóchodzi 

do niej blondónka i éóta sięW  
J htóróm autobusem jedziesz?  

_runetka na toW 
J gedónkąI a tó?  

J ga dwójkąK 
 gedzie dwunastkaI a blondónka krzóczó 

l! jedzie dwunastkaK  
qo jedziemó razem! 

 
 
 
 
 
 
K 
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