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Niech błogosławione będzie 
radosne świętowanie 

Zmartwychwstałego Pana.
Niech świętowanie wasze upływa w zdrowiu, 

radości i wzajemnej życzliwości.
Niech Bóg nieustannie zmartwychwstaje 
w naszych sercach i naszych rodzinach.

życzą Ks. Proboszcz i Redakcja

WIELKI CZWARTEK
Misa i stół

Miedziana misa i Jezus przy stopach ludzkich…
Misa – symbol służby, powołania, oddania, poświęcenia. 
Misa z wodą i ludzkie stopy, które niczego nie wyrażają. 
Ręce wyrażają wiele, oczy jeszcze więcej, twarz bardzo 

dużo. Ale stopy? Po stopach nie rozpozna się ani biedne-
go, ani bogatego, ani świętego, ani grzesznika. Jezus zo-
stawia nam testament – mamy być misą i ręcznikiem przy 
nogach drugiego człowieka. Każdego człowieka.
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Stół jednoczy ludzi wokół niego zgromadzonych. Lu-
dzie różnie myślący, gniewający się nie siadają przy jed-
nym stole. Cywilizacja stołu Wieczernika domaga się czy-
stości serca. Człowiek nieprzygotowany, nie powinien się-
gać po Chleb Eucharystyczny. Takie doświadczenie prze-
żywał Jezus i Apostołowie. Przy stole w Wieczerniku zna-
lazł się także i Judasz, który wcześniej Go zdradził. Usiadł 
z nimi przy stole. Usiadł, bo Jezus od stołu nie odpędza na-
wet zdrajcy.

Jezus przygotował  stół dla ludzi głodnych Boga.

WIELKI PIĄTEK 
Krzyż. 
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Jezu przyprowadź  wszystkich pod krzyż. 
Niech wołają swoje – dlaczego? On też wołał : Boże mój, 
Boże mój, czemuś mnie opuścił? . To człowiecze cierpie-
nie woła. Misterium zła zakiełkowało w człowieku. Cho-
roba, cierpienie i śmierć jest czymś naturalnym. Będzie 
zmartwychwstanie. Znikną pytania. Jest krzyż. 
On jest propozycją, jest wezwaniem, jest zachętą.
On nie schlebia człowiekowi i jego słabościom.
On nie daje obietnic bez pokrycia.
On proponuje zwycięstwo w najtrudniejszej walce, w wal-
ce o świętość i zbawienie człowieka. Największym zwy-
cięstwem jest przezwyciężenie samego siebie. Krzyż nie 
tylko pokazuje zwycięstwo. On jest zwycięstwem !.

WIELKA SOBOTA 
Światło i woda



  5

Nasz Pan nie jest przegrany. Nasz Pan nie jest pokona-
ny. On żyje! Jest Ogniem.
Ogień daj światło – On jest Światłem
Ogień daje ciepło – On jest Ciepłem
Ogień rozpala ducha On jest ducha miłością.
Ogień jest tajemniczy – On pozostaje Tajemnicą
Paschał symbol Jezusa a jego płomień to Jego światło

Woda. Podtrzymuje życie. Bez niej nie ma życia. Woda 
obmywa gasi pragnienie. Gdy brak wody, nie ma urodza-
ju. 
Woda chrzcielna odradza człowieka. Ta woda sprawia, że 
człowiek nią polany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, 
staje się nowym stworzeniem. Ta woda nigdy się nie ze-
starzeje, ta woda nigdy nie traci mocy rodzenia, bo zawsze 
młody jest Chrystus Zmartwychwstały.

NIEDZIELA WIELKANOCNA
Zmartwychwstały jest ze mną

Zmartwychwstały jest ze mną i głosi prawdę o Domu 
Ojca. Jest tam mieszkań wiele, ale ode mnie zależy, czy 
zechce przejść przez bramę, która wiedzie do Domu Ojca. 
Tą bramą jest Chrystus Zmartwychwstały.

 Zmartwychwstały jest ze mną i głosi prawdę o bez-
granicznym Miłosierdziu Bożym. Do źródeł Bożego Mi-

łosierdzia należy przyjść i prosić. Zmartwychwstały ma 
otwarte serce – przebito je, gdy wisiał na krzyżu. Trzeba 
przejść przez furtkę przebitego serca Zmartwychwstałego, 
by być ogarnięty miłosierdziem.

Zmartwychwstały jest ze mną. Mogę Go wprowadzić 
w nurt codziennego życia. On pokazał, jak się modlić, jak 
przebaczać, jak nogi drugiemu umywać, jak okazać się dla 
drugiego prawdziwym człowiekiem. Mogę Go wprowa-
dzić do swojej rodziny. On jej nie zuboży ani nie rozbije, 
ani nie zdeprawuje. On ją scementuje. 

Fragmenty kazań Bp.Kazimierza Ryczana
Zdjęcia z Wielkiego Tygodnia 2014 roku.

ŚLADAMI PANA JEZUSA. 
MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!

W dniach 21 – 28 lutego odbyła się parafialna piel-
grzymka do Ziemi Świętej pod opieką duszpasterzy ks. 
Marcina Rokity i ks. Roberta Skorupy. 

Była to pielgrzymka do najważniejszych dla chrze-
ścijaństwa miejsc w Ziemi Świętej. Dotykaliśmy miejsc 
związanych z życiem Jezusa: tam gdzie się urodził, wy-
chowywał, powoływał uczniów, uzdrawiał, nauczał i w 
końcu, gdzie szedł Drogą Krzyżową, umarł i zmartwych-
wstał. Dla nas, uczestników tej pielgrzymki, równie ważne 
jak odwiedzanie tych miejsc, była możliwość uczestnicze-
nia we Mszach świętych, rozważanie Słowa Bożego i pry-
watna modlitwa. 

Wierzymy mocno, że dzięki temu krótkiemu reportażo-
wi, powrócimy do tych niezapomnianych miejsc, które po-
zwolą nam jeszcze raz powspominać ten szczególny czas.
sobota – 21 lutego 2015 r.

Busko-Zdrój pożegnało nas wczesnym rankiem. Na lot-
nisku w Katowicach-Pyrzowicach przeszliśmy szereg kon-
troli i wszelkich formalności związanych z wylotem. Jeste-
śmy w końcu na pokładzie samolotu izraelskich linii lot-
niczych El-Al, gdzie  powitała nas profesjonalna obsługa. 
Lot przebiegał spokojnie, a w sercach to zniecierpliwienie, 
by już zobaczyć i dotknąć miejsca związane z Jezusem. 
Wylądowaliśmy na lotnisku im. Ben Guriona w Tel-Awi-
wie i przywitały nas: ciepłe powietrze i spokojny rzeczowy 
ton przewodnika pana Sławka. 

Po prawie 2 godzinach drogi docieramy do Tyberiady. 
Wita nas  hotel Prima Galil. Kolacja i wymarzony sen.
niedziela – 22 lutego 2015 r.

Opuszczamy hotel o 7.15, zdyscyplinowanie 55-osobo-
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wej grupy w czasie całej pielgrzymki jest godne pochwa-
ły. Taki mały cud na obczyźnie… Przejazd na Górę Tabor, 
miejsca Przemienienie Jezusa. Wjazd busem krętą ścież-
ką na szczyt, gdzie znajduje się Bazylika Przemienienia 
Pańskiego. Msza święta i Słowo Boga skierowane do nas 
„Tyś jest mój Syn umiłowany”, słowa z kazania ks. Rober-
ta  „Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy”, zostają w na-
szych sercach na dalsze pielgrzymowanie. 

Następnie udajemy się na Górę Karmel. Tuż nad brze-
giem Morza wznosi się masywny, jak forteca klasztor kar-
melitów zwany „Stella Maris”(Gwiazda Morza). Kościół 
zdobią wspaniałe malowidła  proroków i Świętej Rodzi-
ny, która według tradycji miała przez Karmel powracać z 
Egiptu do Nazaretu. Z tarasu widokowego  podziwiamy 
panoramę Hajfy - zwaną Bramą Izraela. Widzimy prze-
piękne Ogrody Bahaitów, tarasy, na których stoi sanktu-
arium Baby pokryte złoconą kopułą.  

Kolejnym  celem  naszej podróży jest Nazaret i Kana 
Galilejska. W Kanie, w tym szczególnym dla małżonków 
miejscu, wszystkie pary małżeńskie miały możliwość od-
nowienia przyrzeczeń małżeńskich. 

Następnie udajemy się do Nazaretu, aby zobaczyć Ba-
zylikę oraz kościół św. Józefa, które robią na nas ogrom-
ne wrażenie. W  Bazylice Zwiastowania Najświętszej Ma-
ryi Panny w dolnej części znajduje się grota, w której na-
stąpiło nawiedzenie Maryi przez Archanioła Gabriela. W 
kościele św. Józefa mogliśmy zobaczyć również grotę, w 
której mieszkała Święta Rodzina. Gdy opuszczaliśmy Na-
zaret, żegnały nas dzwony  bazyliki.  A wieczorem po ko-
lacji w hotelu, na zaproszenie małżonków, którzy w Ka-
nie Galilejskiej odnawiali przyrzeczenia małżeńskie odby-
ło się… wesele – pogodny wieczór, bardzo ładnie popro-
wadzony przez wodzireja – przewodnika Sławka.
poniedziałek – 23 lutego 2015 r.

Kolejny dzień naszego pielgrzymowania rozpoczy-
na  wizyta w Kafarnaum- mieście Jezusa. Dziś to miejsce 
wykopalisk archeologicznych. Przez przeszklony otwór o 
wielkości kilku metrów umieszczony w centralnym punk-
cie posadzki, widać obrysy murów. W tym miejscu Je-
zus uzdrowił teściową Piotra, tutaj przez dach spuszczo-
ny został na noszach paralityk. To miejsce tchnie auten-
tycznością.  Jesteśmy na Górze Ośmiu Błogosławieństw. 
Chwila zadumy i odpoczynku.  Msza święta przy bla-
skach słońca nad spokojnym, wyciszonym Jeziorem Gali-
lejskim pozwoliła odpocząć i podziękować Bogu za chwi-
le pełne wrażeń i doświadczeń. W czasie tej mszy słucha-

liśmy całego kazanie Jezusa na Górze (Mt 5-7), to Słowo 
w tym miejscu szczególnie mocno wpadało w nasze ser-
ca.  Później wizyta w Domus Galilaeae, centrum forma-
cyjnym Drogi Neokatechumenalnej, położonym na Gó-
rze Błogosławieństw. Zachwyciła nas niezwykła architek-
tura budynku, biblioteka, piękny ołtarz w kaplicy, przed-
stawiający sąd ostateczny i tablice z przykazaniami. Wra-
camy do Tyberiady. Zwiedzamy łodzi kościół św. Piotra w 
kształcie. 

Po obiedzie jedziemy do Tabghi- zwiedzamy kościół 
„cudownego rozmnożenia chleba”. U stóp ołtarza w po-
bliżu skały rozmnożenia łatwo odnaleźć słynną mozai-
kę z dwiema rybami i koszem chlebów, wydaje nam się 
ona znajoma z naszego kościoła parafialnego.  Nieco dalej 
mieści się kościół „Prymatu św. Piotra”. Tutaj Jezus uzy-
skał od Piotra trzykrotne zapewnienie o miłości i przeka-
zał mu władzę nad Kościołem. 

Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim i program przy-
gotowany przez właścicieli stateczku – hymn Polski,  
wciąganie naszej flagi narodowej, ale największe wraże-
nie robi przejmująca cisza jeziora i śpiew pieśni „Idzie Je-
zus, spójrz jak kroczy on po wodzie…”. 

I znów ponad 2 godziny drogi do Betlejem, do hote-
lu Nativity, wrażenie na wszystkich robi mur oddzielają-
cy Palestyńczyków. 
wtorek – 24 lutego 2015 r

Czwarty dzień naszej pielgrzymki zaczynamy od zwie-
dzania Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Wcześniej uczest-
niczymy we Mszy świętej w kaplicy św. Heleny. Aby 
wejść do Bazyliki Narodzenia Pańskiego, musimy przejść 
przez Drzwi Pokory. Grota Narodzenia jest maleńka. Klę-
kamy, dotykamy miejsca, gdzie urodził się Jezus. Czuje-
my  bijące serca i drżenie naszych rąk. Następnie zwie-
dzamy  kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz nie-
zwykłe i cudowne miejsce, jakim jest Grota Mleczna. Wy-
słuchaliśmy wielu świadectw małżeństw, które nie mo-
gły mieć potomstwa, a po modlitwie w tej grocie, otrzy-
mały tę wielką łaskę od Boga. W południe, ulicami Betle-
jem, wśród jarmarku muzułmanów, udajemy się do klasz-
toru sióstr Karmelitanek, gdzie znajdują się relikwie Ma-
rii od Jezusa Cierpiącego (Miriam Baouardy).  Mieliśmy 
to szczęście, iż każdy z nas mógł nałożyć na siebie płaszcz 
należący do błogosławionej, a już za niedługo świętej. Po 
południu udaliśmy się na tzw. Pole Pasterzy, a potem do 
Jerozolimy, do dzielnicy chrześcijański Syjon. Tam na-
wiedziliśmy Wieczernik – miejsce, do którego sięgają ko-



rzenie sakramentów: bierzmowania, eucharystii, pokuty i 
kapłaństwa. Obowiązuje tutaj  zakaz sprawowania Mszy 
Świętej. Opuściwszy Wieczernik, udaliśmy się do poło-
żonej w pobliżu, naprzeciwko Bramy Syjońskiej, Bazyli-
ki Zaśnięcia NMP. W środku dolnego kościoła usytuowa-
ny został sarkofag Maryi zapadającej w sen. Dalsze kroki 
zaprowadziły naszą wytrwałą grupę do kościoła św. Piotra 
In Gallicantu – „Gdzie kur zapiał”. Kościół stoi na miej-
scu domu najwyższego kapłana Kajfasza, do którego przy-
prowadzono Jezusa pojmanego w Ogrodzie Oliwnym. Po-
byt w tym miejscu rozpoczęliśmy od zejścia do ogromnej, 
wykutej w skale cysterny, gdzie Jezus, pojmany w wielki 
czwartek, spędził noc. Odczuwamy w tym murach dramat 
Jezusa cierpiącego, dramat zaparcia Piotra, z którego ust 
popłynęły słowa; „Nie znam tego człowieka”, ale w które-
go oczach pojawiły się łzy pokuty, wreszcie dramat Juda-
sza – zdrajcy, który ponad Boże miłosierdzie postawił wła-
sną sprawiedliwość.
środa – 25 lutego 2015 r. 

Dzień zaczynamy od Betfage,  gdzie w  XII w. stanął 
kościół upamiętniający początek uroczystego wjazdu 
Jezusa do Jerozolimy. Dziś mamy tu kościółek wzniesiony 
w 1883 r., który swymi malowidłami przypomina nam 
tamto wydarzenie. Następnie zwiedzamy meczet Wnie-
bowstąpienia, gdzie znajduje się rzekomy odcisk stopy 
Jezusa. Zwiedzamy  kościół Pater Noster – tutaj ucznio-

wie usłyszeli od mistrza nowy sposób modlitwy; Ojcze 
nasz…, w krużgankach można zobaczyć wiele tablic z 
tekstem Modlitwy Pańskiej w przeróżnych językach i dia-
lektach. My odnaleźliśmy tablicę z  tekstem po polsku i 
po kaszubsku. Schodzimy z Góry Oliwnej, mijamy im-
ponujący w swych rozmiarach i odmienności kulturowej 
cmentarz żydowski. Ciekawostką jest to, że na  nagrob-
kach nie ma zniczy, kwiatów, a oznaką ich pamięci są po-
łożone kamienie. Stroma uliczka doprowadza nas do bra-
my, za którą rosną drzewa oliwne i  stoi kościół Dominus 
Flevit – Pan zapłakał. Upamiętnia on modlitwę i łzy Jezu-
sa nad losem, jaki czeka Jerozolimę. Odwiedzamy rów-
nież Grotę Pojmania Jezusa, niedaleko której znajduje się 
wejście do krypty Grobu Marii Panny. Następnie kieruje-
my nasze kroki przez  Ogród  Oliwny – Getsemani do Ba-
zyliki Agonii zwanej również Bazyliką Narodów. W ogro-
dzie, wśród starych drzew oliwnych „spoglądały” na nas 
dwa młode - posadzone przez papieży: Pawła VI i Fran-
ciszka.  Przed ołtarzem znajduje się skała, na której Je-
zus modlił się po Ostatniej Wieczerzy. Czas ruszać da-
lej. Jedziemy do Instytutu Pamięci  o holokaustie Yad Va-
shen, na krótko zatrzymując się przy izraelskim parlamen-
cie – Knesecie.  Yad Vashen to niezwykle przejmującego 
miejsce. Sala Pamięci, a także Kurhan Dzieci dostarczyła 
nam głębokich wzruszeń. W zadumie opuszczamy Insty-
tut  i kierujemy się do położonej pośród zielonych wzgórz, 
porośniętych lasami niewielkiej wioski Ein Karem. To tu-
taj przybyła Maryja z odległego Nazaretu, aby ze swoją 
krewną Elżbietą dzielić radość bliskości Boga,  do miejsca 
gdzie urodził  i wychował się  Jan Chrzciciel. W miejscu, 
gdzie Maryja powiedziała Bogu słynne Magnificat, mo-
gliśmy uczestniczyć w Mszy Świętej i uwielbiać Boga za 
wszystko, czego w naszym życiu dokonuje. 
czwartek – 26 lutego 2015 r.

Rankiem znów udaliśmy się do Jerozolimy do najstar-
szej części miasta. Stare miasto otoczone jest potężnym 
murem. Wchodzimy na jego teren Bramą Damasceńską. 
Idziemy wąskimi uliczkami, niekiedy wręcz korytarzami, 
w kierunku Bazyliki Grobu Pańskiego. To najważniejszy 
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punkt naszej pielgrzymki. Bazylika swym zasięgiem obej-
muje zarówno Golgotę, miejsce śmierci Jezusa, jak i po-
łożony kilkadziesiąt metrów dalej Grób Pański. Stoimy w 
niezbyt długiej kolejce do wejścia. Wewnątrz niewielkiego 
pomieszczenia mały ołtarz. Jest czas tylko, aby przyklęk-
nąć, ucałować to miejsce i zmówić krótką cichą modlitwę, 
chciałoby się tu jeszcze  dłużej zostać. Refleksja przycho-
dzi później. Byliśmy tam, gdzie TO się wydarzyło. To tu-
taj Chrystus zmartwychwstał, pokonał śmierć, dał nam na-
dzieję. Dotykaliśmy TEGO miejsca, nie można być bli-
żej tej największej tajemnicy życia, śmierci i zmartwych-
wstania niż właśnie TAM. Golgota jest w odległości za-
ledwie kilkudziesięciu kroków od grobu. Wchodzimy po 
schodach na wysokość pierwszego piętra. Znów stoimy w 
kolejce, aby pochylić się nad obudowanym ołtarzem, frag-
mentem skały, w której osadzony był krzyż. Tutaj mieli-
śmy więcej czasu na modlitwę, piękna chwila – adorowa-
nia Krzyża. Następnie udajemy się pod Ścianę Płaczu, a  
później  do kościoła św. Anny. Świątynia znana jest z do-
skonałej akustyki.  Atrakcję stanowi  znajdująca  się po-
niżej kościoła  Sadzawka Owcza Betesda - „dom łaski”.  
Droga Krzyżowa  - Via Dolorosa.

Idziemy śladami Jezusa, pokonując tę trasę w ciszy, 
skupieni, pełni zadumy, wczuwając się cierpienie Chry-
stusa i prosząc go o pokochanie własnego krzyża. Czas 
jakby się zatrzymał wśród wąskich uliczek, pośród licznie 
ustawionych kupców oferujących swoje towary. Po prze-
rwie obiadowej udaliśmy się do cerkwi Aleksandra New-
skiego. Wszystkim pątnikom udaje się przejść przez ucho 
igielne. Zwieńczeniem tego niezwykłego dnia jest Msza 
Święta u sióstr Elżbietanek w Domu Pokoju, które prowa-
dzą sierociniec. 

piątek – 27 lutego 2015 r.
Poranek w Betlejem jest pogodny i ciepły. Wyrusza-

my. Podróż odbywa się szeroką, słoneczną doliną. Zatrzy-
mujemy się na krótko w niedalekiej Betanii, miejscu za-
mieszkania Łazarza i jego sióstr Marii i Marty. Jedziemy 
nad Jordan. Aż by się chciało do ręki wziąć kij wędrow-
ny i tak pieszo puścić się w drogę. Każda tu ścieżyna, każ-
dy tu kamień nieomal jest pamiątką uświęcony. Droga bie-
gnie niby długa, biała wstęga i wije się wężykowato. Kon-
trast szarości dni, które zostawiliśmy w Polsce z magią 
miejsca, gdzie rysują się nurty Jordanu potęguje wrażenie 
niezwykłości. Wszyscy zapamiętamy ceremonię odnowie-
nia chrztu świętego prowadzoną przez ks. Marcina, pola-
nie głowy wodą i słowa „Pamiętaj, że zostałeś ochrzczony 
w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 

Napełniamy buteleczki wodą Jordanu i żegnamy te 
święte ustronia, zapewne na zawsze...  Udajemy się do Je-
rycha. Żadne inne znane nam miasto na świecie nie ma 
tak długiej historii jak Jerycho. Wykopaliska potwierdza-
ją, że istniało tu miasto już 8.000 lat przed Chrystusem. 
Jego oaza, niczym zielony kobierzec, rozciąga się w de-
presji Morza Martwego. Patrzymy na to miasto własnymi 
oczyma. Od zachodu wznosi się nad Jerychem charakte-
rystyczny ścięty szczyt, widoczny z daleka - to Góra Ku-
szenia. Jezus, po czterdziestu dniach postu spędzonego na 
Pustyni Judzkiej, był tu kuszony przez szatana. Na stok 
góry można dojechać wagonikami kolejki linowej, aby 
zwiedzić znajdujący się tam klasztor ortodoksyjnych mni-
chów greckich. Z daleka klasztor ten wygląda, jak wisząca 
nad przepaścią długa galeria. My idziemy pieszo. Następ-
nie Msza Święta w Kościele Dobrego Pasterza. Po Mszy 
oglądamy wspaniale rozrośniętą sykomorę – drzewo Za-
cheusza. Nie jest to ta sama, na którą wdrapał się naczel-
nik celników Zacheusz, ale daje pewne wyobrażenie, jak 
ten ewangeliczny opis wyglądał w rzeczywistości. Auto-
kar podwozi nas teraz na plażę Morza Martwego - najgłęb-
szej depresji świata. Relaks i kąpiel w morzu dostarczyła 
dziecięcej radości i chwili wytchnienia w precyzyjnie za-
planowanym harmonogramie pielgrzymki. Urodę miejsca 
podkreślał śpiew ptaków i pogodny, wręcz upalny dzień. 
Wracamy jacyś radośni, zrelaksowani. Kręta i wąska dro-
ga cały czas się wznosi i biegnie przez Pustynię Judzką. Z 
okien autokaru widzimy prawdziwą pustynię. Krajobraz 
jest piękny. Wysiadamy z autokaru. Przewodnik prowadzi 
nas zboczem, z którego rozpościera się wspaniały widok 
na bardzo głęboki wąwóz. Słońce jasno oświetla skalistą 
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pustynię. Dodatkową atrakcją staje się przepiękny widok 
na grecki monastyr.

sobota – 28 lutego 2015 r.
Podróż dobiega końca. Żal odjeżdżać, a może kiedyś jesz-
cze raz… Dla wielu z nas, ten wyjazd był nie tylko „zwie-
dzaniem miejsc”, ale niezapomnianymi rekolekcjami ży-
cia. Zapewne każdy z nas - pielgrzymów, pomimo tego, 
że odwiedził te same miejsca, zapamiętał co innego – nie-
zwykłą budowlę, ciekawy pejzaż, ciszę spokojnego połu-
dnia na Jeziorze Galilejskim, ale również i Słowa Jezusa, 
które wydawały się być skierowane właśnie do niego.
Oto kilka indywidualnych refleksji, przemyśleń, wspo-
mnień  pielgrzymujących….
„Podróż do tej mistycznej krainy wywiera ogromne wra-
żenie na zmysłach i na samej duszy pątników. Wrócę tu, 
by przeżyć to jeszcze raz. I Ty przeżyj to sam”.
„To były rekolekcje życia. Od tej pory każde nabożeństwo 
i każda modlitwa mają już inną jakość i inny wymiar”.
„Dziękujemy Ci Boże za dar tej pielgrzymki, którą można 
nazwać wyjątkowymi rekolekcjami”.
„Pielgrzymka do Ziemi Świętej była ogromnym przeży-
ciem, autentycznym doświadczeniem wiary i obecności 
samego Jezusa. Żadne słowa nie są w stanie oddać tego, 
co wierzący człowiek doświadcza w Ziemi Świętej”.
„Gorące  podziękowania w imieniu uczestników piel-
grzymki księdzu Marcinowi oraz księdzu Robertowi za 
duchowe przewodnictwo. Dla wielu z nas, ten wyjazd sta-
nowił niezapomniane rekolekcje życia. Była to jedyna i 
niepowtarzalna wyprawa”.

Opracowały: Agnieszka i Elżbieta …pątniczki 
pielgrzymujące po Ziemi Świętej

TRWAŁOŚĆ PIEŚNI WIELKANOCNYCH
Wielkanoc, w przeciwieństwie do Bożego Narodze-

nia, nie ma tak bogatej warstwy fabularnej. W zasadzie, 
o chwili Zmartwychwstania nie wiemy nic, gdyż nie było 
świadków owego nadzwyczajnego wydarzenia. 

Jezus po męczeńskiej śmierci, został złożony w wy-
kutym w skale grobie przez Józefa z Arymatei i Nikode-
ma. Większość uczniów nie była świadkami męczeństwa; 
byli w odosobnieniu, przerażeni i przybici śmiercią Na-
uczyciela, którego dotąd uważali za nieśmiertelnego Syna 
Bożego.

Pierwszymi świadkami nieobecności Chrystusa w 
grobie były niewiasty, które tą wiadomością podzieliły 
się z Uczniami. Ci po ludzku z niedowierzaniem przyję-
li tę wieść i trzeba było dopiero czasu oraz niezbitych do-
wodów, że ich Pan i Nauczyciel istotnie powstał z mar-
twych.

Zmartwychwstanie, pełne tajemniczości i niedopo-
wiedzeń zaowocowało daleko uboższą twórczością me-
liczną aniżeli bogate w wydarzenia Boże Narodzenie czy 
pełna dramatyzmu Pasja, czyli opis Męki Pańskiej.Naj-
starszą polską pieśnią wielkanocną jest czterowiersz rezu-
rekcyjny z XIV wieku:

Chrystus z martwych wstał je,
Ludu przykład dał je,
Eż nam z martwych wstaci
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Z Bogiem krolewaci. Kyrie eleison.
Ów trop rezurekcyjny oznajmia, że Chrystus zmartwych-
wstając, dał tym samym pewność, że i my wszyscy także 
po śmierci dostąpimy łaski zmartwychwstania i królowa-
nia z Bogiem w niebie. Szczególną popularnością okazał 
się pierwszy wers, który stał się w Wielkanoc obowiązko-
wą formą powitania; mówiło się: „Chrystus zmartwych-
wstał”, a odpowiadało się: „Prawdziwie zmartwych-
wstał”. 

Dużo kontrowersji przysporzyły twórcom pieśni 
wielkanocnych inne zgoła przekazy ewangelistów, kto 
pierwszy zauważył pusty grób następnego dnia po sza-
bacie.
- Mateusz oznajmił, że były to Maria Magdalena i druga 
Maria (Mt. 28. 1-10)
- Marek powiada o trzech niewiastach: Marii Magdalenie, 
Marii – matce Jakuba i Salome (Mk. 16. 1-8)
- Łukasz wspomina tylko o świętych niewiastach (Łk. 24. 
1-12)
-.Jan natomiast wymienił jedynie Marię Magdalenę (J. 20. 
1-10)
Nieprecyzyjność przekazu ma odbicie w pieśniach pas-
chalnych:
W tekście Baltazara Opecia „Żywot Pana Jezu Krysta” z 
1522 r. czytamy:

Trzy Maryje poszły,
Drogie maści niesły;
Chciały Krysta pomazać,
Jemu cześć i chwałę dać.

Alleluja
Gdy na drodze były,
Wespołek mowiły:
„Kto nam kamień odłoży,
Za ktorym jest grob Boży.

Alleluja”. 
Ten sam Baltazar Opeć w innym wierszu powtarza za św. 
Janem Ewangelistą:

Maryje Magdalenie,
Ukazał sie je pewnie;
Ona jego pytała,
Ktorego już widziała.

Alleluja.
Z niewiast jeno Maria Magdalena doznała wyróżnie-

nia, że z nią pierwszą rozmawiał po Zmartwychwstaniu 
Pan Jezus.

Godnym uwagi jest zamiana przyśpiewu lamentacyj-
nego Kyrie elejson – Panie zmiłuj się (nad nami) na weso-
łe Alleluja – chwalcie Boga. 

XV-wieczną metryką szczyci się pieśń rezurekcyjna 
„Wesoły nam dzień nastał”

Wesoły nam dzień nastał,
Gdy Syn Boży z martwych wstał,
Bychmy z grzechow powstali
I jego nasladowali,
A potem z nim wiecznie krolowali.

Po upływie wiele set lat, ze zdziwieniem zauważa-
my, że tak jak przed wiekami, z niewielkimi tylko zmia-
nami, śpiewamy „Chrystus z martwych wstan jest”, „We-



  10

soły nam dziś dzień nastał”, „Trzy Maryje poszły” i inne. 
Świadczy to dobitnie o sile artystycznego przekazu po-
etyckiego o cudownym Zmartwychwstaniu.

 Franciszek Rusak
 

GŁOS PREZYDIUM KONFERENCJI 
EPISKOPATU POLSKI W KONTEKŚCIE 
PRZYGOTOWYWANEJ USTAWY 
O LECZENIU NIEPŁODNOŚCI
Warszawa, 4 marca 2015 r.

Kościół jest świadomy, że niepłodność stała się w Pol-
sce chorobą cywilizacyjną. Wyraża szczere współczucie 
parom dotkniętym tym cierpieniem i pragnie im towarzy-
szyć. Uważamy za konieczne stworzenie narodowego pro-
gramu prawdziwego leczenia niepłodności. Współczesna 
medycyna wskazuje bowiem jasno, że usunięcie medycz-
nych lub psychologicznych przyczyn niepłodności daje 
znacznie większe szanse na urodzenie zdrowego dziecka 
niż procedury sztucznie wspomaganego rozrodu, które nie 
leczą niepłodności.

Rozumiemy potrzebę ustawowego uregulowania kwe-
stii zapłodnienia pozaustrojowego, gdyż obecny brak ja-
kichkolwiek rozwiązań pozwala na całkiem dowolne po-
stępowanie z ludzkim materiałem genetycznym i powoły-
wanymi do życia embrionami. Z moralnego punktu wi-
dzenia dopuszczenie sztucznego zapłodnienia nie może 
być zaakceptowane, czyni bowiem człowieka produktem 
działania ludzkiego, poddanego racjonalności technicz-
nej, a nie etycznej. Podobnie, nie każda regulacja może 
być zaakceptowana w perspektywie unormowań Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przewiduje ona koniecz-
ność traktowania ludzkiego embrionu jako człowieka, 
z wrodzoną godnością, jako podmiotu, a nie przedmiotu 
czy zlepku komórek. Z tego powodu embrion ludzki musi 
być traktowany w równie podmiotowy sposób, jak każdy 
z nas. Nie może być sprowadzony do rodzaju tkanki i trak-
towany jako materiał genetyczny o zdolności do dalsze-
go rozwoju ani jako projekt człowieka. Niedopuszczalne 
jest również poddawanie go procedurze selekcji, mroże-
niu, modyfikacji. Nie wolno uczynić go przedmiotem eks-
perymentu. Nie można zaakceptować tworzenia embrio-
nów na przyszłość, do ewentualnego wykorzystania w ra-
zie potrzeby. Należy zaznaczyć, że wszelkie manipulacje 
i przechowywanie embrionów zmniejsza ich potencjał do 
dalszego rozwoju i zwiększa ryzyko ich obumarcia. War-
to przestrzec, że współczesne badania naukowe – wbrew 
temu, co twierdzą specjaliści związani z funkcjonowa-
niem klinik in vitro – wskazują na nieuniknione negatyw-
ne skutki medyczne dla dzieci, których konsekwencje in-
dywidualne oraz populacyjne są poważne i nie do końca 
przewidywalne.

Pamiętajmy o tym, że w encyklice Evangelium vitae 
Jan Paweł II przypominał, że „skoro tylko komórka jajo-
wa ulega zapłodnieniu, rozpoczyna się życie, które nie na-
leży już ani do ojca, ani do matki, ale do nowej istoty ludz-
kiej, która rozwija się samoistnie” (EV 60). Z tego powo-
du ustawa powinna zawierać szczególne rozwiązania na-
kierowane na dobro dziecka. Musi gwarantować mu pozo-

stawanie pod pieczą rodziców, prawo do poznania praw-
dy o pochodzeniu biologicznym, a także prawo do poczę-
cia w sposób naturalny. Dlatego za swój obowiązek uwa-
żamy przypomnienie, że przygotowywana przez rząd usta-
wa o tak zwanym leczeniu niepłodności – która niebawem 
trafi do Parlamentu – powinna wspomagać przede wszyst-
kim rozwój klinik gwarantujących leczenie niepłodności, 
a nie koncentrować się na opcji sztucznie wspomaganej 
prokreacji. Podobnie, musi zawierać ograniczenie, które 
zagwarantuje, by dzieci – dla ich dobra – nie były powoły-
wane w procedurze in vitro poza relacją małżeńską, w pa-
rach nieformalnych.

Z perspektywy dobra dziecka należy również rozpa-
trywać ewentualne zezwolenia na oddawanie innym pa-
rom embrionów powołanych do życia przez jego rodzi-
ców genetycznych czy na korzystanie z nasienia innego 
mężczyzny niż mąż. Rodzi to ogromne problemy zwią-
zane z tym, na kim ciążyć będą obowiązki rodzicielskie, 
w którym momencie będą przechodzić na inne osoby i w 
jakim zakresie; w końcu z tym, jakie obowiązki moralne 
spoczywać będą na osobach w różny sposób zaangażowa-
nych w powołanie do życia, przyjęcie do urodzenia i wy-
chowania dziecka. Dopuszczenie takich możliwości jest 
systemowym brakiem troski o dziecko i lekceważeniem 
jego potrzeb.

Na koniec chcemy wyraźnie podkreślić, iż mimo kry-
tycznego stosunku do procedury in vitro, między innymi 
ze względu na traktowanie w niej dzieci jako przedmio-
tów ludzkiego działania, stanowczo podkreślamy, że dzie-
ci powołane w ten sposób do życia należy przyjąć z miło-
ścią i szacunkiem, na który zasługują tak samo jak dzie-
ci poczęte naturalnie. Kościół nie stoi na drodze do szczę-
ścia bezdzietnych małżeństw, rozumie ich pragnienie po-
siadania własnego genetycznie dziecka, przeżywania cią-
ży i porodu. Pragniemy jednak zachęcać do realizowa-
nia go w oparciu o hierarchię wartości, której fundamen-
tem jest niezbywalna godność osoby ludzkiej od pierw-
szego momentu jej istnienia. Ośmielamy się zwracać uwa-
gę, że ze względu na dobro dzieci należy przede wszyst-
kim poszukiwać naturalnego sposobu ich poczęcia, adop-
cji samotnego dziecka czy aktywności na rzecz dzieci po-
trzebujących opieki.

CNOTLIWA ZUZANNA, KOBIETA 
PRZYŁAPANA NA CUDZOŁÓSTWIE 
I PIGUŁKA „DZIEŃ PO”…

Słowo Boże z poniedziałku po V Niedzieli Wielkiego 
postu rzuciło nowe światło na moje dotychczasowe prze-
myślenia nad tymi znanymi wszystkim tekstami biblijny-
mi. Refleksje pojawiały się na zasadzie pierwszych sko-
jarzeń. 

Prawomocny wyrok sądu, a więc racja po stronie pra-
wa. Dziewczyna prowadzona przez tłum, a więc winna. 
Zmanipulowany tłum… Wszystko poszłoby „normalnym 
dotychczasowym trybem”, gdyby nie Daniel. 

Kim był Daniel? To ten sam, który nie podporządko-
wał się królowi nie przyłączając się do bałwochwalczego 
kultu przypisującego władcy cechy boskie. To ten sam, o 



  11

którym doniesiono królowi, a mimo to nie ugiął się i za to 
wtrącono go do jaskini pełnej głodnych lwów. Bóg ocalił 
Daniela za jego wierność i tę wewnętrzną do której i my 
się często przyznajemy i za tę zewnętrzną na którą już nie 
zawsze nas stać. 

Konsternacja! Rankiem, kiedy prześladowcy poszli, by 
z satysfakcją posprzątać po wszystkim, ujrzeli Daniela sie-
dzącego żywego pośród obłaskawionych bestii. Król prze-
konał się, że za sprawą Daniela stoi prawdziwy Bóg, na 
którego tronie on, ziemski władca, próbował zasiąść. 

Bóg daje Danielowi odwagę, żeby zdemaskować oble-
śnych starców, którzy przypisali sobie prawo niesprawie-
dliwego sądzenia.

Daniel, oświecony światłem Ducha Bożego, udowod-
nił, że wydali oszczerczy niesprawiedliwy wyrok na nie-
winną, czystą dziewczynę. Tylko człowiek, który wsłu-
chuje się w głos Boga, znajduje odwagę, by przyjmować 
takie postawy.

I druga postać: kobieta przyłapana na cudzołóstwie. 
Niezaprzeczalne przekroczenie Prawa skutkujące ukamie-
nowaniem. 

Tym razem sędziami są uczeni w piśmie i faryzeusze 
–uznane ówczesne autorytety. Ale wbrew wszystkiemu, 
nie kobieta jest skazańcem, ona jest narzędziem, przed-
miotem, dzięki któremu Jezus ma stać się oskarżonym i 
ofiarą. Jak uważasz, co z nią mamy uczynić? –podstęp-
nie pytają Jezusa. A On nic nie odpowiada tylko pisze pal-
cem po piasku… Niektórzy mówią, że pisał ich grzechy. A 
potem to zdanie, które rozluźniło zaciśnięte pięści kryjące 
kamienie: kto z was jest bez grzechu…?

Te kilku słów rozświetliło jak błyskawica nieużywa-
ne od dawna zakątki sumienia niedawnych oskarżycieli!
Odeszli jeden po drugim, jak Ewangelia mówi: począw-
szy od starszych. 

I znów odwaga i mądrość Jezusa, mierząca się z po-
prawnością polityczną przywódców Izraela i bezmyślno-
ścią tłumu.

Ale co najważniejsze w tym wydarzeniu –tak, bo to 
było wydarzenie zbawcze - odnaleziona została kobieta. 
Mam też wielką nadzieję, że i ona sama potem się odnala-
zła. Stało się tak, bo tak naprawdę to tylko Jezus ją zoba-
czył i nie potraktował jak rzecz. To nie była aprobata grze-
chu, ale pełne miłosierdzia przebaczenie i wskazanie dro-
gi: „Idź i nie grzesz już więcej!”.

To mi wystarcza, bo w tym krótkim dialogu jest cała 
Dobra Nowina. To jest „Wydarzenie Zbawcze”, z którym 
Bóg przychodzi również do nas wszystkich.

A teraz „pigułka dzień po…”. To nie jest historia ani 
Zuzanny ani Kobiety przyłapanej na grzechu. Świat nie 
był jeszcze wtedy tak zepsuty! Tym razem to jest nasza hi-
storia. Czym jest wspomniana pigułka? Strasznym środ-
kiem w brutalny sposób zabijającym życie dziecka poczę-
tego z relacji intymnych kobiety i mężczyzny, coraz czę-
ściej niedojrzałej dziewczyny czy chłopaka podejmują-
cych współżycie dla samej przyjemności bez żadnej odpo-
wiedzialności wzajemnej i bez odpowiedzialności za jego 
skutki, a więc możliwość poczęcia nowego człowieka.

To są fakty, które znają firmy farmaceutyczne bogacące 

się na produkcji takiej śmiercionośnej broni. To są fakty, 
które znają przedstawiciele Rządu RP, parlamentarzyści i 
zwyczajni obywatele, w tym większość ludzi wierzących. 

Idzie Prezydent, idzie  Rząd Polski, idzie Parlament, 
idzie podniecony Naród jak ten tłum prowadzący Zuzannę 
na śmierć, jak tłuszcza rządna sensacji z wyłączonymi mó-
zgami, wraz ze swymi przywódcami Faryzeuszami, żeby 
zabić, ukamienować grzeszną kobietę. 

Nie mogę zrozumieć jak chrześcijański naród, który, 
gdyby znał chociażby tylko te dwa wydarzenia biblijne, 
może w milczeniu patrzeć, co więcej aprobować działania 
ludzi wyzutych z moralności wprowadzających tak nie-
bezpieczne środki powodujące wczesne poronienie. 

Nie potrafię zrozumieć, jak naród, który przez ujemny 
przyrost naturalny jest w sposób samoistny skazany na za-
gładę milczy, kiedy wprowadza się do obiegu nowe narzę-
dzie śmierci, prowadzące do unicestwienia!

Trudno mi też pojąć, że rodzice wychowują-
cy dzieci milczą, kiedy ich dorastającym pocie-
chom i tak narażonym z powodu wielkiej seksualiza-
cji mediów i nowej obyczajowości bez zasad, daje się 
do dyspozycji kolejny środek ułatwiający bezkarność 
podejmowania nieodpowiedzialnego życia intymnego.
Gdyby nie odważny Daniel, zginęłaby niewinna Zuzan-
na, gdyby nie odważny i roztropny Jezus, udaremniono by 
możliwość nawrócenia grzesznej kobiecie. Co będzie, je-
śli nam Polakom, wierzącym Katolikom braknie odwagi?

Proboszcz: ks. Marek Podyma

PRZEWODNIK DUCHOWY 
CZASU PRZYGOTOWAŃ 
DO ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

GRZESZNYCH UPOMINAĆ
Słowo Boże  -  Upomnienie braterskie

„Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij 
go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego bra-
ta. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo 
dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opar-
ła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościo-
łowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie 
jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszyst-
ko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co 
rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 
Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na zie-
mi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im 
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mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo 
trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.      Mt 
18,15-17
Świadectwo   Grzesznych upominać. 
a)Wyobraźmy sobie, że jesteśmy świadkami popełniania 
przez kogoś złego uczynku. Zastanówmy się przez chwi-
lę, jak postąpilibyśmy w takiej sytuacji. Czy zawsze potra-
fimy odpowiednio zareagować, gdy ktoś grzeszy, krzyw-
dzi nas lub bliźnich?

Okazuje się, że wielu ludzi zapomina o chrześcijańskim 
obowiązku, jakim jest upominanie grzesznych i pouczanie 
nieumiejętnych. Kiedy są świadkami czynienia zła przez 
bliźniego, zwykle wolą zachować dystans i przyjąć bierną 
postawę. Często wynika to z obawy, że poprzez zwrócenie 
uwagi na złe postępowanie bliźniego zranią jego uczucia 
lub też ich upomnienie zostanie odebrane jako atak i na-
ruszenie wolności. Zdarza się również, że pozostanie obo-
jętnym wydaje się im łatwiejszym rozwiązaniem, dlatego 
uważają, że grzechy innych ludzi to „nie ich sprawa”.

Tymczasem powinniśmy pamiętać, że nie możemy być 
obojętni i dawać przyzwolenia na zło. Jesteśmy odpowie-
dzialni za naszych bliźnich i ich czyny, ponieważ wraz z 
nimi tworzymy jedność, wspólnotę. Dlatego też jesteśmy 
zobowiązani do upomnienia naszych bliźnich, gdy popeł-
niają grzech. Nie potępiajmy ich, lecz wyciągnijmy do 
nich pomocną dłoń. Tłumaczmy, jak powinni postępować. 
Pamiętajmy o nich w codziennej modlitwie. I bądźmy dla 
nich drogowskazem, dzięki któremu będą mogli powrócić 
na właściwą drogę.  Dominika

b) Żyjemy w czasach, gdy wszyscy są zabiegani, nie po-
trafimy skupić się na rzeczach ważnych i istotnych, ota-
czamy się coraz większą masą rzeczy materialnych, nie 
mamy czasu dla przyjaciół, komunikujemy się przez por-
tale społecznościowe. Nie dbamy o jakość życia, ale o 
jego tempo. Coraz więcej naszych znajomych to ateiści, 
ludzie określający się mianem wierzących niepraktyku-
jących. Zatracamy się w naszych pasjach oraz kładzie-
my nacisk na pasywne wykorzystanie wolnego czasu, czę-
sto bez Boga. Zapominamy o przykazaniach, a czasami 
przez bardzo szybkie tempo życia, nieświadomie popeł-
niamy drobne grzechy, często usprawiedliwiając się przed 
samym sobą. „Przymykamy oczy” na niewłaściwe zacho-
wanie naszych przyjaciół, gdyż boimy się ich krytyki, a w 
skrajnych przypadkach ich utraty.Co ja mogę zrobić, by 
upomnieć moich przyjaciół, którzy postępują niewłaści-
wie, nie raniąc ich, a rzetelnie tłumacząc, na czym polega 
ich niestosowne zachowanie?  Danka
Czyny przemawiają bardziej
- codzienny rachunek sumienia
- modlitwa o łaskę dobrej spowiedzi
-indywidualne upominanie bliźniego
- podjęcie postu w intencji ludzi żyjących w grzechach 
ciężkich

JACEK CYGAN O BUSKIM FESTIWALU 
W SWOJEJ NAJNOWSZEJ KSIĄŻCE

Jacek Cygan, autor tekstów piosenek, poeta, scena-
rzysta i  autor musicalowy gościł na jesieni 2013r.w Bu-

sku-Zdroju na zaproszenie organizatorów Ogólnopolskie-
go Turnieju Piosenki Poetyckiej „Jacek Cygan 2013”. Od 
pierwszych chwil zyskał sympatię młodzieży i publicz-
ności swoją bezpretensjonalną naturalnością, niezwy-
kłym poczuciem humoru i nieskrępowaną swobodą sce-
niczną. Podczas prezentacji werdyktu jury i wręczenia na-
gród stworzył tak ciepłą  i rodzinną atmosferę na scenie, że  
uczestnicy konkursu nie chcieli z niej schodzić. Co cieka-
we, obcując także z młodzieżą niepełnosprawną ruchowo, 
nie silił się na współczucie, miłe słowa, pochwały. Trakto-
wał ich jak wszystkich - z przymrużeniem oka.
ILE WART SZCZERY ŻART?

Do Natalii, wjeżdżającej na wózku inwalidzkim na 
scenę rzucił wesoło: - No wjeżdżaj , Natalia tym swo-
im Mercedesem! Anicie, która przepięknie i wzruszają-
co zaśpiewała piosenkę „Weselne dzieci”, a teraz podcho-
dziła powoli, zgięta wpół, trzymając się kurczowo swego 
rehabilitacyjnego balkonika z koszykiem, rzekł ze śmie-
chem: - Ho, ho, w tym  koszu, to Ci się dużo nagród zmie-
ści… Prawdę mówiąc, w tym momencie przeszył mnie 
lekki dreszcz. Wydawało mi się, że odrobinę przesadził, 
że sprawił przykrość dziewczynie, której niepełnospraw-
ność została publicznie obnażona, podkreślona, może na-
wet wyśmiana. Tymczasem ona była promienna, szczęśli-
wa, uśmiechnięta. Może nie chciała pokazać po sobie, że 
ją to dotknęło, myślałam wtedy… Długo nie rozmawiałam 
z nią na ten temat, sądząc, że poruszę zbyt delikatną stru-
nę w jej duszy. Tymczasem całkiem niedawno, wspomina-
jąc swoje spotkanie z Jackiem Cyganem, Anita stwierdzi-
ła: -To był jeden z piękniejszych dni w moim życiu! 

Zatem szczery, swobodny żart wygrywa w przedbie-
gach z pełną delikatności pochwałą, bo ta ostatnia bywa, 
zdaje się, kojarzona z litością…
ŻYCIE JEST PIOSENKĄ

W grudniu 2014r. otrzymałam w prezencie najnowszą 
książkę Jacka Cygana „Życie jest piosenką”. Jakież było 
moje zdumienie, gdy na 206 stronie przeczytałam piękne 
wspomnienie autora o naszym Turnieju! Za jego zgodą, 
prezentuję Czytelnikom „Boskiego Zdroju” ten fragment:

„(…) A jednak los szykował mi niespodziankę. W li-
stopadzie 2013r. udałem się do Buska-Zdroju, gdzie od 
roku szykowano Ogólnopolski Turniej Piosenki Poetyc-
kiej Jacka Cygana, organizowany przez Szkolno-Wycho-
wawczy Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych Rucho-
wo. Mimo nawału pracy nie mogłem odmówić, bowiem 



rok temu odbył się analogiczny festiwal z udziałem Woj-
ciecha Młynarskiego, a dwa lata temu dzieci i młodzież 
śpiewały piosenki Jonasza Kofty. Zacne jury, którego by-
łem przewodniczącym, przez kilka godzin słuchało wyko-
nawców. Możesz mi wierzyć, Drogi Czytelniku lub nie, 
ale dzieci i młodzież po porażeniach mózgowych, na wóz-
kach, z wielkimi upośledzeniami ruchowymi, po prostu 
zaimponowały mi. Ci młodzi ludzie, przebijający się do 
kultury śpiewaniem piosenek, co wielokrotnie było  dla 
nich niebotycznym wysiłkiem – to wszystko budziło mój 
podziw i uznanie. Moją uwagę zwróciła para Natalia i Ka-
mil, lat siedemnaście i dziewiętnaście, z ośrodka w Bu-
sku. On wwiózł swoja partnerkę na wózku na scenę i sta-
nął obok niej elegancki, w krawacie w kolorze mięty. Ona 
miała ogromny kwiat w tym samym kolorze wpięty w 
bluzkę. Powiedzieli, że zaśpiewają „ Miętowe pocałunki” 
– piosenkę, którą kiedyś napisałem z Sewerynem Krajew-
skim. I najważniejsze zdanie: „Ta piosenka jest symbolem 
naszej miłości, ponieważ jesteśmy parą w życiu i na sce-
nie”. Natalia i Kamil zdobyli nagrodę publiczności. Ale 
oto wyszła na scenę siedemnastoletnia Agnieszka Bednar-
ska z Sandomierza i z towarzyszeniem pianisty zaśpiewa-
ła „Imię trawy”. Widziałem, jak jurorzy spojrzeli na sie-
bie z niedowierzaniem, że tak można. Skromna, zwy-
czajna dziewczyna, nie jakaś Miss Małopolski, śpiewała 
tak, że wszyscy mieliśmy dreszcze. Nie bardzo rozumia-
łem, skąd brała się jej siła. Ale na tym właśnie polega ma-
gia piosenki. Agnieszka zdobyła jednogłośnie grand prix. 
Przy wręczaniu nagród zapytałem ją na scenie, skąd zna tę 
nieznaną piosenkę, która przyniosła jej taki sukces. Odpo-
wiedziała: „A tak jakoś ją sobie wygooglowałam i bardzo 
mi się spodobała”. Wróciłem do Warszawy z Buska-Zdro-
ju zbudowany tym, że zwykłym nauczycielom (przepra-
szam - niezwykłym!) ze szkolnego ośrodka chce się robić 
takie festiwale!”
Jacek Cygan, „Życie jest piosenką”, Wydawnictwo Znak, 

Kraków 2014, s. 206-207
Małgorzata Bębenek

POWSTAŁA NAJWIĘKSZA GRUPA 
NIEFORMALNA W POWIECIE BUSKIM.

18 marca zo-
stała podpisana 
umowa założyciel-
ska Partnerstwa VI-
RIBUS UNITIS. Z 
inicjatywy parafii 
p.w. Św. Brata Al-
berta pięciu Part-
nerów: Powiat Bu-
ski, Gmina Bu-
sko-Zdrój, Firma 
Kotlarska „SAS”, 
Parafia p.w. Św. 
Brata Alberta oraz 
Fundacja „Słonecz-
na Przyszłość”, 
utworzyło najwięk-

szą grupę nieformalną w powiecie buskim. Nowopow-
stały podmiot ma działać na rzecz rozwiązywania pro-
blemów społecznych i rozwoju zasobów ludzkich na te-
renie powiatu buskiego. Sprawami priorytetowymi będą: 
pomoc społeczna, wolontariat i ekonomia społeczna. Do-
tychczas każdy z Partnerów podejmował tego typu działa-
nia, ale teraz będzie to realizowane wspólnymi siłami, co 
po łacinie brzmi – viribus unitis. Trójsektorowa reprezen-
tacja regionu pozwoli na sprawne koordynowanie działań. 
Zaraz po świętach wielkanocnych  odbędzie się I Zgroma-
dzenie Partnerów, w trakcie którego podjęte zostaną głów-
ne decyzje personalne w zakresie reprezentacji Partner-
stwa oraz zostanie zarysowany plan działań na najbliż-
szy okres. Siedziba Partnerstwa mieści się w Busku-Zdro-
ju przy ul. Lipowej 1.
Powstanie Partnerstwa jest rezultatem projektu: „LOKAL-
NE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBRE-
GION POŁUDNIOWY”.                   Marek Bębenek 

24 GODZINY Z ŻYCIA SIOSTRY ZAKONNEJ
Wielu zastanawia się, jak wygląda życie zakonne, co 

siostry robią na co dzień? W roku poświeconym życiu 
osób konsekrowanych przedstawiamy krótki rozkład dnia 
siostry zakonnej ze wspólnoty Sióstr Kanoniczek Ducha 
Świętego w Busku Zdroju
Wstawanie – 5.15
Modlitwy wspólne -5.50
Eucharystia- 6.30
Medytacja-7.10
Śniadanie po modlitwach i czas na obowiązki w zależno-
ści od rodzaju pracy.
Obiad -12.30
Modlitwy w ciągu dnia -wspólne – 13.15
Obowiązki wyznaczone do spełnienia
Czas na indywidualną modlitwę: Różaniec, Adorację Naj-
świętszego Sakramentu.
Czytanie Duchowne -17.30.
Modlitwy, nieszpory- 18.00
Kolacja 18.30
Rekreacja, czas na spotkanie całej wspólnoty- 19.00
Modlitwy wieczorne-20.00

Po modlitwach wieczornych obowiązuje Silentium Sa-
crum czyli tzw. kanoniczne milczenie do modlitw poran-
nych. Program ten ulega modyfikacji indywidualnej w za-
leżności od rodzaju wykonywanej pracy. 

Każda siostra, która nie uczestniczy z powyższych 
względów we wspólnych modlitwach wspólnoty, ma obo-
wiązek indywidualnego odprawienia ich w dogodnym 
czasie.

W centrum życia każdej Siostry jest Eucharystia i mo-
dlitwa, ponieważ to właśnie w tym czasie Bóg mówi naj-
bardziej do serca człowieka, aby ten, posłany do innych 
mógł przybliżać Jezusa napotkanym ludziom.

W czasie czytania duchownego każda siostra pochy-
la się nad Słowem Bożym i słucha, co Bóg mówi do niej 
przez swoje Słowo.

Nasze Konstytucje podają bardzo ważne przesłanie: 
„Całe nasze życie powinno być niejako przeniknięte Bo-
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giem, tak, by nie było rozdziału między modlitwą a zaję-
ciami.(...)Im większe jest bowiem zaangażowanie w prace 
apostolskie, tym intensywniejsze powinno być życie we-
wnętrzne”

PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN

“Przeżywamy obecnie największe zbrodnie przeciw-
ko chrześcijanom, jakie można sobie wyobrazić. Chrze-
ścijańskie miasta całkowicie opustoszały, a wioski zosta-
ły zniszczone. W obliczu zamachów islamistów, które są 
coraz potężniejsze, zadajemy sobie pytanie: gdzie są nasi 
bracia i siostry w wierze, gdzie są politycy z całego świa-
ta, którzy wstawiają się za nami?” - tak mówił o dramacie 
w Syrii arcybiskup Silvanus Petros Al-Nehmeh, metropo-
lita Homs i Hama. 

Islamiści na zajętych terenach palą kościoły i doma-
gają się, by mieszkańcy przeszli na islam, w przeciwnym 
wypadku zostaną zabici. Wzrasta ilość ataków na chrze-
ścijan i zamieszkałe przez nich miejscowości. Sytuacja 
chrześcijan pogarsza się z dnia na dzień. 

Chrześcijanie są bestialsko torturowani i zabijani 
– podaje organizacja Open Doors i zwraca uwagę na re-
lacje samych chrześcijan, jakie napływają do organizacji: 
“Chrześcijanie są samotni, dlatego są atakowani ze wzglę-
du na swoją wiarę. Dlaczego chrześcijanie w wioskach są 
likwidowani? Dlaczego nasi bracia i siostry z zachodnie-
go świata nie potępiają razem z nami tych zbrodni? Dla-
czego nikogo  nie interesuje, że coraz więcej chrześcijan 
musi umierać?”.

Każdy z nas może pomóc prześladowanym chrze-
ścijanom i wesprzeć akcję fundacji SOS DLA ŻYCIA 
w dostarczeniu środków niezbędnych do życia ludziom, 
którzy stracili domy i cały dorobek swojego życia, a często 
dorobek wielu pokoleń, ponieważ nie wyrzekli się swojej 
wiary i musieli go porzucić i uciekać, aby uratować życie 

swoich dzieci oraz własne.
W tym celu Akcja Katolicka w Busku-Zdroju wraz 

z Hufcem ZHP w Busko-Zdroju, Grupą Teatralną Pegaz 
z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdro-
ju, Związkiem Strzeleckim „Strzelec”, przy wsparciu Bu-
skiego Zespół Caritas oraz grupa  Szafarzy z parafii  pw. 
NP NMP w Busku-Zdroju organizują na terenie naszego 
miasta akcję charytatywną, którą wspierają Fundację SOS 
DLA ŻYCIA w realizacji  tego przedsięwzięcia.

Jak możemy pomóc? Wystarczy, że 19 kwietnia br., 
idąc do jednego z buskich kościołów na mszę świętą przy-
niesiemy dary, które przekażemy wolontariuszom obec-
nym w tym dniu  przed wejściem do świątyń.

Co jest potrzebne, czego najbardziej potrzebują 
chrześcijanie, uchodźcy z Iraku i Syrii?   Poniżej zamiesz-
czam listę:
artykuły chemiczne:środki czystości: pasta do zębów, 
szampon, mydło, kremy, podpaski, 
artykuły dla dzieci: pieluchy, chusteczki, kremy do pielę-
gnacji, mleko i kaszki,
chemia gospodarcza: proszki do prania,
żywność z długim terminem przydatności:mąka, ka-
sza, ryż, makaron, olej, cukier,  kakao do picia, mleko w 
proszku, czekolady, cukierki, ciasteczka i inne słodycze, 
dżemy, marmolady, konserwy, owoce suszone, orzechy,
śpiwory i koce,
leki i witaminy (tylko nowe, nierozpakowane opakowa-
nia): paracetamol i ibuprofen (pod różnymi nazwami han-
dlowymi), witaminy dla dzieci i dorosłych,
przenośne kuchnie elektryczne,
artykuły szkolne dla dzieci:
- kredki, flamastry, bloki, zeszyty, zabawki, kolorowanki.

W tym dniu również na terenie buskich parafii będą 
zbierane datki do puszek na rzecz pomocy uchodźcom, 
którzy znajdują się w obozach w Kurdystanie oraz na sfi-
nansowanie m.in. transportu zebranych darów do Kurdy-
stanu,  jak również zakup przenośnej piekarni i ambulan-
su. 

Dzięki naszemu wsparciu, prześladowani chrześcija-
nie otrzymają nie tylko niezbędne do życia produkty, ale 
przede wszystkim poczucie, że nie są sami, że nie sami 
kroczą śladami Chrystusa.

Z góry dziękujemy za każde wsparcie.
Adrian Szczerba, Prezes Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej przy parafii pw. NP NMP w Busku-Zdroju
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 WIADOMOŚCI 
NIE TYLKO EKONOMICZNE…

Ostatnią, a zarazem najnowszą wiadomością, jest in-
formacja o decyzji ks. Biskupa o mianowaniu ks. Adama 
Wierzbickiego administratorem Parafii Żarczyce w deka-
nacie Małogoskim. Dotychczas były to zwykle nomina-
cje mianowania na funkcje proboszcza. Nowy biskup die-
cezjalny Jan w nominacjach przewiduje okres próbny. Je-
śli administrator sprawdzi się w sprawowaniu wyznaczo-
nej funkcji, kolejną decyzją ks. biskupa będzie mianowa-
nie go na proboszcza.

Jesteśmy już po Rekolekcjach Wielkopostnych. Tym 
razem nauki głosił ks. Michał Olejarczyk, kapłan pocho-
dzący z Buska-Zdroju i pełniący obecnie rolę wykładowcy 
muzyki i śpiewu w Wyższym Seminarium Duchownym w 
Kielcach. Jest też Dyrektorem Diecezjalnego Studium Or-
ganistowskiego. Zaproszenie ks. Michała do naszej para-
fii nie było przypadkowe. Celem podstawowym było wy-
głoszenie Rekolekcji, ale chcieliśmy też, żeby ocenił jako 
specjalista, czy muzyka i śpiew w naszej parafii są we wła-
ściwy sposób wykonywane w czasie liturgii. Ks. Michał 
pochwalił bardzo subtelny i delikatny sposób prowadze-
nia scholi dziecięcej przez Panią Beatę, o chórze parafial-
nym wyraził opinię, że niejedna duża parafia naszej die-
cezji mogłaby pozazdrościć takiego chóru (to efekt syste-
matycznej, trzyletniej pracy z dwugodzinnymi próbami, w 
każdy wtorek tygodnia). Ks. Michał ocenił też pracę pana 
organisty Jarosława wskazując na warunki zatrudnienia go 
przez Kurię Diecezjalną na stanowisko organisty w naszej 
parafii. Nastąpi to już po Świętach Wielkanocnych. Reasu-
mując: jeśli śpiew i muzyka wykonywane są w kościele 
pobożnie i zgodnie z zasadami sztuki, to pomagają w głęb-
szym przeżywaniu świętej liturgii.

 Z poruszonym wyżej tematem wiąże się w sposób ści-
sły zakup nowoczesnego wyświetlacza tekstów. Za pomo-
cą tego urządzenie nie tylko można wyświetlać teksty pie-
śni, ale i ogłoszenia, teksty modlitw, czy intencje mszalne. 
Cały wyświetlacz wraz z urządzeniami programującymi 
kosztuje 17 500zł, z czego zapłaciliśmy już 5000zł.

Jeśli jesteśmy już przy urządzeniach, to w ostatnich 
dniach przysłano do nas promienniki do ogrzewania ko-
ścioła w Chotelku Zielonym. Jest to 9 najnowszej gene-
racji promienników, świecących jasnym, bursztynowym 
światłem i równocześnie nagrzewających pomieszcze-
nie, w których się znajdują. Moc promienników została 
obliczona na podstawie badań komputerowych wnętrza i 
będzie wynosić około 15 KW.  Stąd też będzie koniecz-
ność wykonania specjalnej do ogrzewania i bezpiecznej 
(ze względu na kościół drewniany)instalacji elektrycznej. 
Za promienniki zapłaciliśmy 7 600zł. Koszt całej inwesty-
cji szacujemy około 10 000zł, a ostateczną sumę pozna-
my po założeniu instalacji elektrycznej. Co prawda, nasta-
ła już kalendarzowa wiosna, ale znając życie, nie spostrze-
żemy się, kiedy nadejdzie zima, a wtedy promienniki będą 
jak znalazł. Udział własny Chotelka i Horakowej, to pie-
niądze złożone w czasie kolędy w wysokości 3450zł. Ks. 
Adam Dziadek, oddelegowany do kościoła w Chotelku, 
zawiózł tam przed V Niedzielą Wielkiego Postu 17 ławek  

z kościoła św. Alberta. Ławki te uporządkowały wnętrze 
kościoła św. Stanisława BM w Chotelku. W jesieni posta-
ramy się o ocieplenie siedzisk. 

W chwili obecnej staramy się o dotacje na prace kon-
serwatorskie dotyczące wnętrza ścian tego drewnianego 
kościoła i zabytkowej renesansowej ambonki z XVII wie-
ku. W tym roku na cały powiat jest przeznaczone 20 000zł 
z budżetu Starosty i 50 000zł na Gminę z budżetu Burmi-
strza. To bardzo niewielkie pieniądze, biorąc pod uwagę, 
że stara się o nie wielu administratorów zabytków. Koszto-
rys prac przy samej ambonce opiewa na sumę 20 000zł, a 
koszty prac tzw. konserwacji technicznej zrębów ścian, za-
wierające również kosztowne wstępne badania, szacowa-
ne są na sumę 50 000zł. Pewnym przybliżeniem skali cze-
kających nas wydatków może być fakt, że wykonanie spe-
cjalistycznych zdjęć ścian metodą ultrafioletową będzie 
kosztować 5000zł. A to z powodu, że najpierw kiedyś po-
malowano ściany farbą do malowania mieszkań, a potem 
ściany zostały wyczyszczone i przy okazji usunięto stare 
zabytkowe malowidła po których obecnie pozostały tyl-
ko ślady. Z tego powodu koszty konserwacji będą o wie-
le wyższe, niż gdybyśmy mieli do czynienia z istniejącymi 
jeszcze, słabo zachowanymi obrazami. Więcej szczęścia 
miała ambonka, bo pomalowano ją farbą olejną i jest szan-
sa odkrycia, znajdujących się pod zamalowaniem rene-
sansowych XVII wiecznych ornamentów roślinnych. Cie-
szyć się więc będziemy  z każdej sumy dotacji, jeśli nasze 
wnioski się zakwalifikują.

Już dzisiaj mogę podzielić się radosną informacją, że 
uzyskaliśmy pomoc finansową Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w wysokości 15 000zł na konserwację 
późnogotyckiego tryptyku z Chotelka Zielonego, który po 
konserwacji i pracach uzupełniających zostanie umiesz-
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czony w kościele św. Brata Alberta i tym samym powró-
ci do kultu.

Na koniec dzielę się informacją, że jedna z rozmów w 
czasie kolędy w Siesławicach zaowocowała już konkret-
nym działaniem. Rozmowa dotyczyła wykonania sanita-
riatów dla osób uczestniczących w liturgii. Podjęliśmy 
prace płytkarskie i hydrauliczne w pomieszczeniach prze-
znaczonych do tego celu, a znajdujących się opodal zakry-
stii.W chwili obecnej sanitariaty są już czynne.

20-go marca odbyło się w Kielcach robocze spotkanie 
z inżynierem Władysławem Markulisem dotyczące pro-
jektu schodów do kościoła. Prace projektowe są w toku, 
nie znam jednak daty ich ukończenia. Ogólnie wydaliśmy 
w marcu na inwestycje i prace remontowe 47 100zł. Wraz 
z wiosną otwiera się przed nami szereg zadań, które powo-
li będą zmieniać otoczenie i wnętrze naszych kościołów i 
domu parafialnego.           Proboszcz. Ks. Marek Podyma. 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
W WIELKIM TYGODNIU 2015 R.

2015-04-02 Wielki Czwartek:  
pamiątka ustanowienia Eucharystii.
Uwaga!
Msza św. godz. 1700 tylko w kościele św. Brata Alberta
Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego sakramentu do 
kaplicy św. Anny w parku, która na te dni staje się Ciem-
nicą. 
Adoracja do godz. 2200.
Uwaga!  Od czwartku do soboty w kaplicy św. Anny 
nie będzie Mszy świętych.

2015-04-03 Wielki Piątek: 
Godz. 600do 1600  Adoracja Najświętszego Sakramentu w 
Ciemnicy -Kaplica św. Anny.
 Godz. 800    Liturgia Godzin -Kaplica św. Anny.
Godz. 1600   Droga Krzyżowa -Od kaplicy św. Anny do 
kościoła św. Alberta.
Godz. 1700   Liturgia Męki Pańskiej i Adoracja Krzyża 
-kościół św. Br. Alberta
   Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu 
Pana Jezusa w Kaplicy Fatimskiej i całonocna adoracja.
 Uwaga! Prosimy, aby pierwsze pół godziny prowadzić 
modlitwę wspólną, drugie pół godziny modlić się w mil-
czeniu. 
1900 –2000 – Adorację poprowadzą Ministranci i 
Albertowe Słoneczka
2000 -2100 – Koła Różańcowe;
2100-2200 – Kawczyce, Radzanów, Chotelek, Wolica, 

ul. Korczyńska – adorację poprowadzi Chór 
Parafialny
2200-2300 – ul. Ceglana, Grotta, Parkingowa, 
Starkiewicza – adorację prowadzą członkowie 
„Caritas”,
2300-2400 – Spacerowa, Armii Krajowej, 
Słowackiego, 1 Maja, 12 Stycznia, Bajkowa 
– adorację poprowadzi Wspólnota Drogi 
Neokatechumenalnej;
000- 100 – Siesławice, bloki kolejowe – adorację 
prowadzi Wspólnota Św. Br. Alberta;
100-200 – ul. Waryńskiego, Kusocińskiego – adorację 
poprowadzi Apostolat Maryjny;
200 -300 – Al.. Mickiewicza, ul. Westerplatte, 
Moniuszki – adorację prowadzi Apostolskie Dzieło 
Pomocy Duszom Czyśćcowym;
300-400 – os. Pułaskiego, ul. Kopernika, 
Wieniawskiego, Chopina, Kwiatowa, Sole, Rokosza
400-500 – Zbludowice, os. Górka, ul. Rehabilitacyjna
500-600 – Adoracja wspólna

Przypominamy, że w Wielki Piątek zachowujemy post 
ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

2015-04-04 Wielka Sobota: 
Godz. 800  -Liturgia Godzin.
Godz. 900- 1230 -Poświęcenie pokarmów -w kościele św. 
Brata Alberta -co pół godz.
Godz. 1000  -Poświęcenie pokarmów -w kaplicy św. Anny 
Godz. 1200   -Poświęcenie pokarmów w Chotelku. 
Godz. 2000  -Liturgia Światła i Liturgia Wigilii Paschalnej  
         Adoracje Najświętszego Sakramentu do godz. 2400.

2015-04-05 Niedziela Zmartwychwstania
Kościół św. Brata Alberta:   
- Rezurekcja o godz. 600

kolejne  - Msze św. o godz. 900, 1030, 1200 i 1700.
Kaplica św. Anny- Msze św. o godz. 900, 1030 i 1600.
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