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MADONNA ATEISTÓW

Czuwam nad tymi,
Którzy nie wierzą
W mojego Syna.
        Pragnę im pomóc.
Są moimi dziećmi.
        Jak wszyscy.
Chociaż nic o tym
Nie wiedzą.
        Modlę się.
Modlę się
Za tych,
Którzy się nie modlą.
        Gdy krwawią,
        Moją modlitwą
        Jak bandażem
        Owijam ich rany.
Gdy toną,
Rzucam im
Moją modlitwę
Jak pas ratunkowy.
        Gdy umierają,
        Z mojej modlitwy
        Czynię wezgłowie
        Dla ich zmęczonej
        Skroni.
A potem biorę do ręki
Ich syczące popioły.
        I kładę je
        U stóp mojego Syna.
I błagam Go
O miłosierdzie
Dla próchna.
        Dla przeczących
Dla niewierzących.
        Dla nie istniejących.
Mówię:
Stwórz ich,
Mój Synu najukochańszy.
        Wypełń ich
        Swoją treścią.
Natchnij ich
Swoją wiecznością.
        Rozpal ich
        Swoją męką.
Niech będą
Twoim cierniem.
        Niech będą
        Twoim krzyżem.
Umrzyj za nich.
Umrzyj jeszcze jeden raz.
Jeszcze raz.
        Ostatni raz,
        Mój Synu najukochańszy.
Błaga Cię o to
Twoja Matka.                                     

                                      Roman Brandstaetter

WIZERUNEK MATKI
Ikony Maryjne 

Spośród wielkiej liczby ikon przedstawiających Matkę 
Bożą z Dzieciątkiem można wyróżnić cztery charaktery-
styczne grupy kompozycyjne:

Pierwsza grupa to typ ikonograficzny Znak ( skrócony 
wariant - Orantki) jeden z najstarszych wizerunków Marii, 
która przedstawiona jest frontalnie do widza, stojąc i mo-
dląc się z rękami wzniesionymi ku górze. Najbardziej zna-
na wersja tego przedstawienia to ikona gr. Blacherniotissa, 
Orantka Jarosławska. Typ ten ukazuje ideę Wcielenia Sło-
wa Bożego, co wskazuje nam medalion z Emmanuelem na 
wysokości piersi Marii. Widzimy Ją jakby w momencie 

Zwiastowania, gdy wypo-
wiada słowa „Oto ja słu-
żebnica Pańska, niech mi 
się stanie według twego 
słowa” (Łk 1,38). Gest 
uniesionych rąk w po-
stawie modlitewnej Ma-
rii powtarza Jezus. Sza-
ty Bogurodzicy są kolo-
ru złotego symbolizując 
światłość niebiańską, któ-
rą otrzymał cały świat za 
Jej pośrednictwem. Pod 
stopami Marii znajduje 
się czerwony kobierzec, 

który symbolizuje Jej kosmiczną posługę. Oręduje Ona 
przed Bogiem za całym rodzajem ludzkim. W górnych na-
rożnikach umieszczeni są aniołowie noszący szaty, które 
przysługiwały kapłanom (omophoriony). Sylwetka Marii 
z wzniesionymi ramionami i z Jezusem zarysem przypo-
mina formę kielicha eucharystycznego. Jest to skrócona 
wersja Orantki, a do tego typu ikon zaliczymy pochodzą-
cą z X w. mozaikę znajdującą się w cerkwi Świętej Sofii 
w Kijowie. Ukazuje nam ona Marię modlącą się z rękami 
uniesionymi ku górze, ale bez Jezusa i archaniołów. 

Drugi typ ikonograficzny to Hodegetria, co oznacza: 
Ta, która wskazuje drogę. 
Schemat tego rodzaju iko-
ny jest następujący: po-
stać Bogurodzicy ukaza-
na jest frontalnie, czasa-
mi z lekkim pochyleniem 
głowy. Na jednej z rąk 
trzyma Chrystusa, a drugą 
wskazuje na Niego, kieru-
jąc uwagę modlących się 
na postać Syna. Dzieciąt-
ko jedną ręką błogosławi 
Matkę, a w Jej osobie nas, 
a w drugiej trzyma zwi-
nięty zwój. 

Ten typ ikon najbardziej rozpowszechnił się na tere-
nach Rusi i w Bizancjum, a wiele czczonych ikon jest 
przypisanych pędzlowi Łukasza Apostoła.  Najbardziej 
znanym typem tej ikony w Polsce jest ikona Matki Bo-
skiej Częstochowskiej.
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Eleusa (gr.) - czyli Mi-
łosierna jest trzecią grupą 
ikon Bogurodzicy z Dzie-
ciątkiem. Typ ten rozwi-
nął się najpierw w Bizan-
cjum (X w.), a w Rosji do-
piero w XII wieku. Ikona 
ta jest bardzo szczególna, 
gdyż przedstawia intym-
ną stronę kontaktów Ma-
rii z Jej Synem. Maria z 
wielką czułością tuli do 
siebie Dzieciątko akcen-
tując element macierzyń-
stwa. Klasycznym przy-
kładem Eleusy jest ikona 
Galerii Trietiakowskiej, 

przywieziona w 1155 r. z Bizancjum do Włodzimierza, 
nazwana stąd Matką Boską Włodzimierską. Dziecko tuli 
policzek do twarzy Matki, która jakby nie zwracała uwagi 
na jego pieszczoty, ale wytężonym wzrokiem macierzyń-
skiego niepokoju spogląda przed siebie. Twórca obrazu 
(przyjmuje się, że jest nim Andrej Rublow) używając bar-
wy oliwkowej i różowej, a także wyostrzając rysy twarzy 
oddał całą czułość i miłość Marii do Jezusa.

C z w a r t y 
typ ikon Mat-
ki Bożej z 
Dzieciątkiem 
jest nazwa-
ny umownie 
Akatystem, 
p o n i e w a ż 
główne iko-
nograficzne 
tematy opie-
rają się na 
tekstach teo-
logicznych, a 
główną ideą 
jest wysła-
wienie Ma-
rii. Do naj-

ważniejszej ikony tego typu zaliczamy Tobą raduje się, ła-
ski pełna, całe stworzenie z końca XV w. znajdującą się w 
soborze Uspieńskim w Moskwie. W centrum ikony widzi-
my Bogurodzicę z Dzieciątkiem siedzącą na tronie, a od 
Niej emanuje światło układające się w koliste mandorle, 
zza których wyłaniają się archaniołowie i chóry anielskie. 
Kosmos jest tutaj ukazany w postaci wielkokopułowej 
świątyni znajdującej się nad Marią - jest to również obraz 
Niebieskiej Jerozolimy. U podnóża tronu, patrząc od lewej 
strony znajdują się: prorocy, biskupi, mnisi, sprawiedliwi, 
św. Jan Chrzciciel, apostołowie, męczennicy i męczenni-
ce, mniszki i pustelnicy głoszący chwałę Marii. Widzimy, 
że ikona ta przedstawia nową ziemię i nowe niebo - „obraz 
przemienionego stworzenia, początek którego znajduje się 
w tajemnicy Wcielenia Boga”.         Opracow. A.K.

WYCIECZKA DO IZBY CHLEBA 
oraz kościoła p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego 
w Busku-Zdroju
Kochani! 

Pewnie znacie powiedzenie: „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie”. Zaledwie kilka kilometrów od naszego ośrod-
ka jest wspaniałe miejsce o nazwie Izba Chleba. Znajduje 
się ona przy kościele p.w. św. Brata Alberta Busku-Zdroju. 
7 marca 2018r. postanowiliśmy się tam wybrać z uczniami 
szkoły podstawowej. 

Gospodarz parafii ks. Proboszcz Marek Podyma przy-
jął nas po ojcowsku. Najpierw oprowadził grupę po pięk-
nej świątyni. Zawierzyliśmy się również Maryi w kapli-
cy fatimskiej. Szczególną uwagę ks. Proboszcz zwrócił 
na osobę św. Brata Alberta Chmielowskiego – patrona ko-
ścioła. To właśnie on stał się „dobry jak  chleb”. Pragnąc 
podzielić się tak wspaniałym darem od Boga, jakim jest 
codzienny chleb, udaliśmy się na plebanię do izby chle-
ba. Tam zastaliśmy pomocników ks. Marka: panią Celinę 
oraz pana Bogdana. Już od wczesnego rana zatroszczyli 
się, aby piec chlebowy, który znajduje się w izbie, był roz-
palony, a podpłomyki przygotowane do pieczenia.

Ks. Marek z wielką pasją opowiedział nam oraz zade-
monstrował, w jaki sposób  dawniej nasze babcie wypie-
kały chleb. Sam wygląd izby chleba przeniósł nas w tam-
te czasy.

Przyszła również chwila na przygotowanie podpłomy-
ków. Uczniowie zaopatrzeni w fartuch oraz czepek, z za-
pałem formowali ciasto za pomocą wałków i własnych 
rąk. Każdy wspaniale sobie poradził. Z pomocą pana Bog-
dana, przygotowane podpłomyki znalazły się w piecu. Po 



kilku minutach mogliśmy cieszyć się ich niezwykłym za-
pachem oraz smakiem. Zadaniem każdego z nas było po-
dzielenie się swoim podpłomykiem z drugą osobą. Nieste-
ty, po podziękowaniach musieliśmy już wracać do ośrod-
ka. Nikt jednak nie miał ochoty już wyjeżdżać!

Na zakończenie usłyszeliśmy od ks. Proboszcza takie 
słowa: „Dawno nie widziałem tak grzecznych dzieci”.
Kochane dzieciaki jesteśmy z Was dumni!
Księże Marku! 
Serdecznie dziękujemy za gościnę i poświęcony nam 
czas. 
Pani Celino i panie Bogdanie! Dziękujemy!                     

Kierownik wycieczki Monika Zych
MROK ŻAŁOBY I ŚWIATŁO POCIESZENIA

Nie każdy ma w swoim życiu szczęście mieć dziec-
ko, patrzeć, jak ono rośnie, dojrzewa, staje się samodziel-
nym dorosłym człowiekiem. Z raportu Fundacji Przetrwać 
Cierpienie wynika, że w Polsce ok. 40 tys. par traci dziec-
ko w wyniku poronienia. Śmierć dziecka, niezależnie ile 
żyło, jest największą traumą dla rodziców. Jest też dla nich 
często największą niesprawiedliwością na świecie. Bywa, 
że powoduje załamanie nerwowe, depresję, pustkę życio-
wą i ogromny żal do Boga - dlaczego je zabrał – co zawi-
niło? Któż może na te pytania odpowiedzieć?

Niegdyś spotkałam kobietę, która opowiadając mi hi-
storię swego cierpienia, stwierdziła, że w pogodzeniu się 
ze śmiercią dziecka pomogła jej niespodziewanie lektu-
ra jednej z baśni Hansa Christiana Andersena, które kupi-
ła z myślą, aby czytać swojemu synkowi, gdy podrośnie. 
Dziecka już nie było, a wśród znanych tytułów baśni, jej 
wzrok przykuł jeden jedyny: „Opowiadanie o matce”. To 
była baśń o matce  niepogodzonej ze stratą swego maleń-
stwa, która wyrusza, aby odebrać śmierci swój najdroższy 
skarb. W tej podróży wypłacze oczy, posiwieje, ale zde-
terminowana, dotrze wreszcie do ogrodu śmierci, w któ-
rym…
„(…)- Nie możesz poradzić sobie ze mną! – powiedzia-
ła śmierć.
- Ale Bóg sobie poradzi!
 - Jestem tylko stróżem ogrodu! Wszystkie Jego kwiaty i 
drzewa zabieram stąd i przesadzam do wielkiego rajskie-
go ogrodu w nieznanym kraju, Ale jak one tam rosną i jak 
tam jest, nie mogę ci powiedzieć.
- Oddaj mi moje dziecko! – powiedziała matka i płaka-
ła i prosiła; nagle chwyciła w dłonie dwa kwiaty rosnące 
w pobliżu i zawołała do śmierci: Zerwę wszystkie twoje 
kwiaty, nic innego nie pozostaje już mojej rozpaczy.
- Nie rusz ich! – powiedziała śmierć. – Powiadasz, że je-
steś nieszczęśliwa, a teraz chcesz unieszczęśliwić tak 
samo inną matkę…
- Inną matkę? – powiedziała biedaczką i wypuściła na-
tychmiast oba kwiaty z dłoni. (…)
- Spojrzyj tylko w głęboką studnię obok ciebie, ja wymie-
nię nazwiska tych dwóch kwiatów, które chciałaś znisz-
czyć, i ujrzysz całą ich przyszłość, całe ich życie; patrz, co 
chciałaś zniszczyć i co miałaś zepsuć!
Matka spojrzała do studni i zobaczyła, że jeden z tych lu-
dzi stał się błogosławieństwem dla świata; jak wiele szczę-

ścia i radości otaczało go zewsząd! A potem ujrzała życie 
innego i była to troska i nędza, zbrodnia i nędza.
- I jeden los i drugi zależą od woli boskiej – powiedzia-
ła śmierć.
- Któryż kwiat jest kwiatem nieszczęsnym, a który szczę-
śliwym? – spytała matka.
- Tego ci nie powiem – rzekła śmierć – ale dowiesz się 
ode mnie, że jeden z tych kwiatów był kwiatem twojego 
dziecka, widziałaś losy twojego dziecka, twego rodzonego 
dziecka przyszłość.
Wtedy matka wydała okrzyk przerażenia:
- Który z nich był moim dzieckiem? Powiedz mi to! Ocal 
niewinnego! Ocal moje dziecko od nędzy! Raczej je za-
bierz! Zabierz do krainy bożej! (…)
A wtedy matka załamała ręce, upadła na kolana i modliła 
się do Pana Boga:
- Nie słuchaj mnie, jeżeli modlę się przeciw Twojej woli! 
Ona jest najdoskonalsza. Nie  słuchaj mnie! Nie słuchaj 
mnie! I głowa jej opadła na piersi.
A śmierć z jej dziecięciem w ramionach odeszła do nie-
znanej krainy.” 
Opowiadanie o matce” w: Hans Christian Andersen „Ba-

śnie” Przełożyli: Stefania Beylin, Jarosław Iwaszkiewicz

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 
W tym roku Dzień Świętości Życia przypadł wyjątko-

wo zamiast 25 marca – 9 kwietnia. Tego dnia tradycyjnie 
można było podjąć się duchowej adopcji dziecka poczęte-
go, polegającej na codziennym odmawianiu poniższej mo-
dlitwy. Jeśli pragniesz adoptować jedno takie maleństwo 
zagrożone unicestwieniem, zacznij odmawiać tę modlitwę 
od dziś – zakończysz ją dokładnie po dziewięciu miesią-
cach i być może dzięki niej, szczęśliwie przyjdzie na świat 
maleńki człowiek… Tak wiele zależy od Ciebie!
Modlitwa codzienna 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Ma-
ryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennic-
twem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował 
się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego niena-
rodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które 
znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj ro-
dzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili 
przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. 

Małgorzata Bębenek 

ŚWIĘTO ŚW. MARKA EWANGELISTY 
HOMILIA 25 KWIETNIA 2018 R.
Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem
Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej,
Aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna.
W mroku jest tyle światła,
ile życia w otwartej róży,
ile Boga zstępującego na brzegi duszy.   
Karola Wojtyły wiersz „Wybrzeża pełne ciszy” 

W każdym z nas są takie przestrzenie ducha - takie 
brzegi duszy, czyli granice, gdzie już nie dochodzi światło 
ludzkiego rozumu. Jedyne światło, jakie nam wtedy pozo-
staje, to Boże światło.
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O jakich granicach mowa – o tych w granicznych mo-
mentach naszego życia. To granica życia ludzkiego, gdy 
doświadczamy śmierci bliskiej osoby i jedno światło w ca-
łym tym mroku, to Zmartwychwstały Jezus, który kreśli 
znak Krzyża i unosi się w górę. 

Kolejna to granica miedzy zdrowiem a chorobą. W 
którymś momencie jedyne światło, to zawierzenie Bogu w 
głębi duszy: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…

I granica grzechu, której, gdy nie przekraczamy, to nie 
dlatego, że jesteśmy mocni, ale dlatego że towarzyszy 
nam światło Ducha Świętego. A grzeszymy wtedy, gdy nie 
współpracujemy z łaską Ducha Świętego, ale z własnym 
rozumem. Z Rozumem, który szatan może oszukać, bo jest 
też istotą rozumną. 

Na szczęście we wszystkich tych granicznych momen-
tach, jedno światło dla nas się zawsze pali - światło Ewan-
gelii – „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”… to bez-
graniczny dar Jezusa dla ludzi wszystkich czasów. 

Dlatego, niech Bóg będzie dziś uwielbiony w Świętym 
Marku, który posłuszny natchnieniu Ducha, spisał dla nas 
Ewangelię.

I niech będzie codziennie uwielbiany Bóg w Twoim 
życiu Księże Proboszczu, który jesteś sługą tej Ewangelii, 
a Św. Marek niech Ci w tym dopomaga. Tego dziś życzy-
my. Dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam że są granice 
ludzkiego życia i brzegi, do których dobijamy, ale zawsze 
jest perspektywa Nieba:  Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 
będzie zbawiony;  co ciekawe Św. Marek Ewangelię za-
cznie właśnie od wydarzenia Chrztu Pańskiego , wydarze-
nia, które jest początkiem czegoś nowego. 

Toteż Księże Proboszczu Twoja posługa we wspólno-
tach neokatechumenalnych na pewno jest znaczona wsta-
wiennictwem świętego Marka i jemu tę posługę zawsze 
zawierzaj. 

Dla Jezusa granicą życia był Krzyż, ale na brzegu 
duszy zawołał: “Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha 
mego” i Zmartwychwstał . 
Chodzi o to, aby w tych wszystkich granicznych momen-
tach zawsze z ufnością: 
- zawołać w imię Ojca 
- oddać się Jezusowi 
- i pozwolić działać Bożemu Duchowi 
bo tym którzy uwierzą, znaki towarzyszyć będą
Życzymy Księże Proboszczu, abyś każdego dnia gdy cza-
sem siły czasem ustają, a dnia zaczyna ubywać, abyś bez 
lęku:

- oddawał życie Jezusowi 
- czyniąc wszystko w imie Ojca  
- a wtedy Boży Duch będzie działał bo to Duch, który 
przekracza granice ludzkiego ciała i granice ziemskich 
możliwości. 

Kapłaństwo to dzieło Ducha, który w zwykłych oko-
liczności Twojego życia może dokonywać rzeczy niezwy-
kłych. A znaki Bożego działania towarzyszą Sługom Sło-
wa. Bóg Twojemu Patronowi Słudze Słowa posłał nawet 
Anioła żeby go wyzwolił…
Dlatego Księże dalej 
„Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego bę-
dziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą 
Pańskiego krzyża.”
A znaki będą Ci towarzyszyć.

Uwierzyć w niebo, to miłować Chrystusa i Jego Ko-
ściół w poświęceniu, czasami w cierpieniu, ale zawsze 
wiernie, w nadziei osiągnięcia pełniej miłości - miłości 
wolnej od grzechu, czyli Nieba. Żyjmy Ewangelią Marka 
Jana Mateusza Łukasza tak, aby drugi człowiek patrząc i 
słuchając nas, nie miał wątpliwości, że Niebo istnieje na-
prawdę.

Sprawujmy tę Eucharystię ze świadomością, że to jest 
słowo wcielone, które przekracza granice czasu i prze-
strzeni. On, Jezus, dzisiaj, teraz wprowadza nas w do-
świadczenie rzeczy niebieskich.  Amen. 

Ks. Dariusz Węgrzyn 
NIE ROZMAWIAJ Z POKUSĄ
czyli jak nie ulec niektórym przesądom na temat życia 
duchowego 
     Nie czekaj ze spowiedzią, aż będziesz lepszy, bez spo-
wiedzi nie będziesz lepszy. Przystępuj do Komunii św. za-
wsze, kiedy masz pewność, że twój grzech nie jest ciężki. 
     Jeżeli ci się wydaje, że popełniłeś grzech przeciwko Du-
chowi Świętemu, to najprawdopodobniej go nie popełni-
łeś. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu często powo-
duje brak świadomości grzechu. 
     Nie zaniedbuj modlitwy, ale jeśli już zaniedbałeś, to pa-
miętaj, że w każdej chwili, bez zbędnych wyjaśnień, mo-
żesz znów zacząć się modlić. 
     Pamiętaj, że modlitwa jest najbardziej owocna, kiedy 
podejmujesz ją, mimo że nic podczas niej nie czujesz. 
     Jeżeli wydaje ci się, że Kościół wymaga od ciebie cze-
goś niemożliwego, to sprawdź, czy jest to na pewno na-
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uka Kościoła. 
     Jeżeli spotka cię coś złego od ludzi Kościoła, np. pod-
czas spowiedzi kapłan cię zrani, pomyśl, że on jest takim 
samym słabym człowiekiem jak ty. Pan Bóg jest ponad na-
szymi słabościami.
      Każda Msza św. jest tak samo ważna, ale jeżeli drażnią 
cię kazania i nie możesz wytrzymać, spróbuj, przynajm-
niej na jakiś czas, poszukać innego kościoła. 
     To nieprawda, że jesteś sam. Szukaj wspólnoty. W sa-
motności często człowiek produkuje złudzenia. Łatwiej 
przetrwać z innymi niż samemu. 
     To nieprawda, że zło musi istnieć i nieprawda, że są sy-
tuacje bez wyjścia. Bóg wszystko może. Każdy dzień jest 
ważny. Walcz ze swoimi słabościami nawet jeśli przegry-
wasz. Dopóki walczysz, masz szansę.

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE 
PRZED PRZYJĘCIEM 
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 
Popaschalne doświadczenie Zmartwychwstałego Pana
W dn. 20-22 kwietnia pod opieką zespołu Katechetów 
młodzież naszej parafii przygotowująca się do przyję-
cia Sakramentu Bierzmowania uczestniczyła w Ośrod-
ku Rekolekcyjnym w Kaczynie w trzydniowych reko-
lekcjach ewangelizacyjnych. 
Rekolekcje poprowadził ks. Józef Majchrzyk i diakonia 
ewangelizacyjna Ruchu Światło Życie Diecezji Kielec-
kiej. 

Czas wspólnoty. „Trwali na modlitwie i na łamaniu chle-
ba, we wspólnocie i na słuchaniu Słowa”

Szczególnie w miastach młodzi kandydaci do przyję-
cia Bierzmowania uczą się w różnych szkołach, stąd też 
nie mają zbyt wielu okazji, aby bliżej się poznać. Dlatego 
czas nieustannego bycia ze sobą na modlitwie, na Eucha-
rystii, w czasie wolnym, na posiłkach, pomógł nam odna-
leźć między sobą to, co nas jednoczy, a czasem różni; to, 
co raz nam przeszkadza, a w innym momencie pomaga 
być razem i Tego, który nas łączy i może połączyć – Jezu-
sa. Po raz kolejny sprawdziła się mądrość Kościoła, że im 
bliżej Chrystusa, tym bliżej siebie, tym bardziej razem.  A 
to bardzo ważne z perspektywy Sakramentu Bierzmowa-
nia, aby „wszyscy byli razem” i nie chodzi tylko o miej-
sce, ale poczucie wspólnoty, jak podpowiadają dzieje pier-

wotnej wspólnoty chrześcijańskiej. Chrystus w czasie tych 
rekolekcji pouczył nas, co to znaczy „jednym głosem wo-
łając”. Uczyliśmy się razem uwielbiać Jezusa w Nim sa-
mym i przez Niego prosić, jak dzieci jednego Ojca. Trud-
no powiedzieć, czy dziś już każdy z uczestników poczuł 
się w Kościele, jak w domu, w którym ma swoje miejsce, 
ale na pewno każdy został przez te rekolekcje przyjęty jak 
do domu, w którym to miejsce jest i czeka. 
Czas dla Żywego Jezusa. „Przyszedł mimo drzwi za-
mkniętych”

Czy Szymon z Cyreny, będąc przymuszonym przy-
puszczał, że to będą rekolekcje w drodze, których nigdy 
nie zapomni? Czy uczniowie z Emaus mieli świadomość, 
kto z nimi tak naprawdę idzie i kto do nich mówi? A Św. 
Paweł? Czy spodziewał się, że droga do Damaszku bę-
dzie drogą do Jezusa? Nie chodzi o to, czego się spodzie-
wamy, a nawet, jak dużą mamy świadomość i na ile czu-
jemy się zdeterminowani. Ważne, że ruszyliśmy z miej-
sca - albo - pozwoliliśmy Jezusowi przyłączyć się do na-
szej drogi, a nawet pozmieniać nasze plany. I za to jeste-
śmy wdzięczni tym młodym ludziom: że wyruszyli z Nim 
i że pozwolili sobie towarzyszyć przez te „trzy dni dro-
gi”. To Jezus i Jego żywa obecność sprawiły, że dla wie-
lu to będzie wydarzenie, które nie będzie zapomniane. Je-
żeli ktoś jest tu sprawcą jakiejś zmiany, decyzji, stylu ży-
cia, to On – Jezus. 

Czy wszyscy z uczestników rozpoznali Pana przy ła-
maniu Chleba? Czy wszyscy na tej drodze pokochali 
Krzyż Jezusa, który nie musi być ciężkim obowiązkiem? 
Czy wszyscy usłyszeli „ Ja Jestem Jezus…” Nie wiemy, 
ale każdy miał szanse spotkać Jezusa i spotkać się z Je-
zusem.
Czas Łaski, „Gdy przyjdzie Duch Święty, On Was wszyst-
kiego nauczy i przypomni Wam”

Głównym i podstawowym celem naszej formacji kan-
dydatów do Bierzmowania nie jest to, aby kandydaci się 
wszystkiego nauczyli i od tej pory wszystko pamiętali. 
Chodzi o to, aby stągwie (ludzkiego życia bardzo różnej 
pojemności i mające różne pochodzenie) wypełnić kon-
kretną Treścią, która dzięki mocy Ducha Świętego może 
stać się czymś nowym w Chrystusie. Nieraz są to stągwie, 
które trzeba oczyścić, wzmocnić, przynieść do Jezusa. A 
On powie, co dalej zrobić.

Czas rekolekcji był więc też takim czasem: oczyszcza-
nia, wzmacniania i osobistego stawania przed Jezusem. 
On nam mówił, co uczynić, aby nie było w nas pustki. Pro-
siliśmy codziennie na modlitwie Różańcowej, by czuwa-
ła nad nami Matka Syna Bożego, abyśmy uczynili wszyst-
ko, co On nam powie. W osobistym akcie młodzież mo-
gła wybrać Jezusa Panem stągwi swojego życia i zaczerp-
nąć z ze źródła Miłosierdzia Bożego. Wierzymy, że to Sło-
wo pouczenia, które usłyszeli i przyjęli młodzi ludzie bę-
dzie przestrzenią działania Ducha w nich samych, gdy On 
przyjdzie. 
Czas Pasterza. „Ja jestem Dobrym Pasterzem i znam 
moje owce”  

W IV Niedzielę Wielkanocną zakończyliśmy rekolek-
cje, które były drogą, po której prowadził nas Dobry Pa-
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sterz. On nas zna i ma nad nami pieczę, więc wiedział, kie-
dy i czego nam potrzeba, co też potwierdzały świadectwa 
wielu. 

Módlmy się za kandydatów do przyjęcia Sakramentu 
Bierzmowania, aby w czasie, gdy przyjdzie Duch Święty 
w swoich darach, byli otwarci na działanie.
Młodzież naszej parafii przyjmie Sakrament Bierzmo-
wania przez posługę ordynariusza diecezji J.E. Ks. Bpa 
Jana Piotrowskiego w niedzielę 24 czerwca 2018 r. o 
godz. 17.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Ks. Dariusz Węgrzyn 

Świadectwa Młodzieży - kandydatów do przyjęcia Sakra-
mentu Bierzmowania
     „Bardzo się cieszę, że mogę opisać te rekolekcje, po-
nieważ mam okazję powspominać ten wspaniale spędzo-
ny czas. Czułam się cudownie, nie myślałam o jakichkol-
wiek problemach, mogłam się wyciszyć. Szkoda, że ten 
czas tak szybko minął. Nie było rzeczy, które mi się nie 
spodobały. Nawet Różaniec o 7.30 był moim zdaniem do-
brym pomysłem, gdyż po nim z uśmiechem zaczynało się 
dzień. Nigdy nie zapomnę słów „Przyjdę do Was w moim 
Duchu”. Śpiew podczas Mszy Świętej, konferencje chwy-
tały za serce. Czułam się naprawdę cudownie, widziałam 
na Mszy Świętej szczęśliwe rodziny z dziećmi. Był to dla 
mnie niesamowity widok”
      „Szykując się na wyjazd na rekolekcje myślałam so-
bie: Jak ja tam nie chcę jechać, tam będzie tak nudno i do 
tego pewnie okropne warunki i jedzenie. Ku mojemu zdzi-
wieniu, gdy zajechaliśmy i się zakwaterowaliśmy, pensjo-
nat zrobił na mnie duże wrażenie, bo naprawdę myślałam, 
że będzie źle. Gdy zobaczyłam plan, oczy mi wyleciały z 
orbit, a szczęka mi opadła na ziemię, zaczęłam narzekać z 
dziewczynami w pokoju. Gdy przyszedł czas na pierwszą 
Mszę Świętą, która trwała chyba ze dwie godziny, pomy-
ślałam „Nie, ja tu umrę”. Na drugi dzień zaczęło mnie to 
wszystko zaciekawiać, zaczęłam uważać na Mszach Świę-
tych, zaczęłam słuchać księdza. Najbardziej mi się podo-
bała dynamika „tunel miłości” oraz ten moment, kiedy 
ksiądz trzeciego dnia Błogosławił nas Najświętszym Sa-
kramentem. Bardzo mi się podobało mimo wielu godzin 
spędzonych w kościele i gdy opuszczaliśmy ośrodek reko-
lekcyjny, było mi bardzo smutno. Szkoda, że te rekolekcje 
nie trwały dłużej, np. tydzień”. 
      „Dzięki rekolekcjom zmieniłam swoje podejście. Te-

raz jestem w 100 % pewna, że chcę przyjąć Sakrament 
Bierzmowania i zrobię wszystko(…) codziennie modlę się 
i dziękuje Panu Bogu za to, że mogłam uczestniczyć w re-
kolekcjach. Księdzu również bardzo za to dziękuję”.
       „Na początku, gdy ksiądz powiedział nam o wyjeździe 
na rekolekcje, nie byłam zadowolona, wydawało mi się, że 
to bardzo słaby pomysł i nie chciałam w nich brać udziału. 
Jednak uległam namowom i szczerze nie żałuję. Podczas 
tych kilku dni umocniłam swoją wiarę, zintegrowałam się 
z grupą bierzmowanych oraz poznałam przemiłych ludzi. 
Mam nadzieję, że nigdy nie zapomnę tego wydarzenia. 
Cieszę się, że mogłam brać udział w rekolekcjach”.
      „Te rekolekcje pozwoliły mi otworzyć się na Boga. Po 
wielu latach zrozumiałam, po co się chodzi do kościoła, po 
co się modli i po co jest ta cała wiara. Wystarczyły niecałe 
trzy dni. Usłyszałam „jesteś dobra jak chleb” na pewno za-
pamiętam to na bardzo długo. Byłam pierwszy raz u spo-
wiedzi po kilkunastu latach. Na tych rekolekcjach poczu-
łam się o wiele lepiej na duchu. Usłyszałam odpowiedzi na 
moje pytania, które zadawałam sobie w głębi duszy. Nig-
dy się nie spodziewałam, że pojadę na jakiekolwiek reko-
lekcje, myślałam, że to nie dla mnie. Na sam koniec chcia-
łabym podziękować wszystkim za tak cudowny czas, któ-
ry tam spędziłam (:”. 
        „Jedno mi się nie podobało, że to tak krótko trwa-
ło (:”. 
      „Emocje, które przeżyłam na rekolekcjach są nie do 
opisania. Te rekolekcje pomogły mi poznać Boga. Chcia-
łabym podziękować za tak cudownie spędzony czas”.   
       „Nigdy w życiu nie usłyszałam tylu cudownych rze-
czy o mnie. Zrozumiałam, że Bóg kocha mnie mimo grze-
chów, które popełniam. Ogromne znaczenie miał dla mnie 
drugi dzień. Zrozumiałam, że powinnam przebaczyć lu-
dziom, mimo tego, że mnie zranili. Nie zapomnę spędzo-
nego tam czasu i świadectw, które dały mi dużo do my-
ślenia”.   
      „ Na samym początku do wyjazdu byłam sceptycznie 
nastawiona, lecz po pierwszym dniu zmieniałam zdanie. 
Dzięki tym rekolekcjom mam większą chęć do przygoto-
wania się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Dzię-
kuję za wyjazd(:”. 
       „Na początku nie byłam zadowolona, wizja tylu go-
dzin w kościele mnie nie zachwycała, co chwila zerkałam 
na zegarek, chciałam, aby to się już skończyło. W pew-
nym momencie zaczęłam się wsłuchiwać w słowa księ-
dza i ludzi wygłaszających świadectwa. To było tak, jak-
by Jezus przerwał moje bezczynne siedzenie, przekręcił 
moja głowę w stronę ołtarza i powiedział: „Posłuchaj”. Od 
tego momentu naprawdę byłam na tych rekolekcjach i w 
nich uczestniczyłam. Byłam poruszona i zaskoczona jak 
Miłość Pana Jezusa może zmienić czyjeś życie. Również 
chciałam tego doświadczyć. Nie sądziłam, że już na tym 
wyjeździe będzie mi to dane”. 
      „Te rekolekcje sprawiły, że poczułam cudowny smak 
Miłości Chrystusa. Czuje, że po tych kilku dniach napraw-
dę się zmieniłam. Chce teraz być lepszym człowiekiem i 
cały czas czuć Boże Miłosierdzie”.  
      „Rekolekcje wzbogaciły moje życie duchowe, dały 
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mi siłę na przyszłe działanie, spowodowały, że dziś je-
stem lepszy i mam pogłębioną wiarę w Pana Boga. Zro-
zumiałem, że życie bez Boga jest puste”. 
        „W czasie rekolekcji miałam okazję zrozumieć, dla-
czego idę do Bierzmowania. Czym właściwie jest Ko-
ściół. Przekonałam się o tym w czasie tego wyjazdu. Jest 
to wspólnota niesamowita i jedyna w swoim rodzaju. Re-
kolekcje pozwoliły mi oderwać się od codzienności, roz-
poczynając nowy rozdział w moim życiu”. 

NADZWYCZAJNY KONCERT SYMFONICZNY
Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny, w sobotni wie-

czór, 21 kwietnia 2018r., rozpoczął w gminie Busko-Zdrój 
obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Buska-
Zdroju Waldemara Sikory i Proboszcza Kościoła Świę-
tego Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju ks. 
Marka Podymy, Warszawska Orkiestra Symfoniczna „SO-
NATA” im. Bogumiła Łepeckiego zaprezentowała symfo-
nię h-moll op. 24 Polonia Ignacego Jana Paderewskiego.

Symfonia h-moll powstawała w latach 1903-07, two-
rzona ręką nie tylko wybitnego kompozytora i pianisty, ale 
również polityka, męża stanu i patrioty, który całe swoje 
życie poświęcił Polsce i walce o jej niepodległość. Ignacy 
Jan Paderewski skomponował swoją Polonię na okolicz-
ność obchodów 40-lecia Powstania Styczniowego, pełen 
wiary i nadziei na odzyskanie wolności przez Ojczyznę.

RELIKWIE ŚW. JOZAFATA KUNCEWICZA 
W KOŚCIELE ŚW. BRATA ALBERTA
Z inicjatywy księdza Wasyla, który prowadzi w naszej 

parafii duszpasterstwo dla wyznawców obrządku Grec-
ko-Katolickiego mogliśmy przeżyć w naszym koście-
le spotkanie z relikwiami św. Jozafata Kuncewicza, któ-
re wystawione były w czasie Nabożeństwa Majowego i 

Mszy św. koncelebrowanej. Dało to okazję do zapoznania 
się z historią życia świętego który czczony jest zarówno 
w kościele Rzymsko-Katolickim jak i w Kościele Grec-
ko-Katolickim. W liturgii uczestniczyła grupa wyznaw-
ców Kościoła Grecko-Katolickiego z okolic Buska-Zdro-
ju i z Kielc.

Msza święta zakończyła się nabożeństwem ku czci św. 
Jozafata Kuncewicza odprawionym w języku ukraińskim 
przez ks. Wasyla. 

Warto pamiętać, że co niedzielę w kaplicy w Domu 
Parafialnym odbywa się święta liturgia w obrządku Świę-
tego Jana Złotoustego i pracujący w okolicach Buska-
Zdroju Ukraińcy mogą przeżywać liturgię w języku ukra-
ińskim. Przekazujmy tę wiadomość spotkanym Ukraiń-
com, bo to ważne jest dla ich wiary. 

Ks. Marek Podyma
BUSKIE HOSPICJUM

Od 2-go października 2017 roku działa zorganizowa-
ne w użyczonych od szpitala pomieszczeniach Hospicjum 
wraz z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Liczy ono w 
sumie 27 łóżek oraz prowadzone jest także Hospicjum Do-
mowe dla 45 pacjentów z powiatów: buskiego, kazimier-
skiego i pińczowskiego.

Na działce podarowanej przez Gminę Busko-Zdrój, 
Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta rozpoczęła kil-
kanaście lat temu budowę Hospicjum. Inwestycja była re-
alizowana na bazie środków finansowych zebranych z do-
browolnych wpłat ludzi dobrej woli. Kierującym pracami 
był Dyrektor Oddziału Fundacji w Busku-Zdroju, Ksiądz 
Mariusz Koza.

Po odejściu Ks. Kozy do parafii Imielno, Zarząd Fun-
dacji powierzył kontynuację przedsięwzięcia panu Jarosła-
wowi Zatorskiemu, który jest pracownikiem Urzędu Mia-
sta i Gminy w Busku-Zdroju, a funkcję Dyrektora Od-
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działu Fundacji sprawuje społecznie. Po przeprojektowa-
niu budowanego obiektu, dostosowując projekt do obec-
nych wymogów, rozpoczęto starania o środki finansowe. 
Wszelkiego rodzaju zbiórki publiczne pomogły urucho-
mić działalność w użyczonych pomieszczeniach, co było 
podstawowym warunkiem ewentualnego ubiegania się o 
pieniądze unijne.

Po wielu staraniach i dobrym przygotowaniu wnio-
sku udało się pozyskać dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-
go, działania 7.3 “Infrastruktura zdrowotna i społeczna” w 
kwocie 10 175 718,82 zł.

Całość przedsięwzięcia planuje się zamknąć kwotą  12 
137 187,92zł. We wkładzie własnym Zarząd Wojewódz-
twa uwzględnił roboty już wykonane, ale będziemy zmu-
szeni pozyskać jeszcze około 900 000 zł na zagospoda-
rowanie terenu i zakup brakującego wyposażenia. Stąd w 
dalszym ciągu będziemy organizować zbiórki publiczne i 
zabiegać o pieniądze od sponsorów. 

Planowany termin oddania nowego budynku Hospi-
cjum do eksploatacji to 31 sierpnia 2020 roku. Obecnie 
trwają prace organizacyjne dla przeprowadzenia przetargu 
na realizację zadania.

„POLA NADZIEI”
   13 maja br., w ramach akcji „Pola Nadziei”, w dekanacie 
buskim prowadzona była zbiórka pieniędzy na rzecz 

budowy buskiego hospicjum. 
    W naszej paraii zbiórkę prowadzili harcerze ze Zbludowic 
i wolontariusze z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju. 
   Zebrano łącznie kwotę 5358,93zł, 20$ i 0,20 euro.

Marta Kiełb i Marta Kolanowska 

PAMIĘTAJ ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIECIŁ…
Wiosna jest czasem przewidywalnych niespodzia-

nek. Wiemy przecież, że wszystko się zazieleni, zakwitną 
kwiaty, ptaki się rozśpiewają a przecież kiedy to się dzie-
je odczuwamy radość, bo wszystko jest jednak nowe i bu-
dzące nadzieję. W taki klimat duchowy wprowadza nas 
liturgia Kościoła ogłaszająca w całej mocy Zmartwych-
wstanie Pana. Jednak pełną radość świętowania mogą od-
czuć tylko ci, którzy żyją wiarą poważnie, bo to ich umac-
nia w przekonaniu, że nie umrą lecz będą żyć… I ta obiet-
nica Chrystusa Zmartwychwstałego przynosi sercu ludz-
kiemu pokój. Zmartwychwstanie świętujemy bardzo uro-
czyście w Wielkanoc, ale świętujemy też w każdą niedzie-
lę. W języku rosyjskim niedziela znaczy po prostu ZMAR-
TWYCHWSTANIE. 

W ostatnio toczonej dyskusji o tym, że niedzieli należy 
przywrócić charakter świąteczny mało kto odważnie przy-
pominał religijny wymiar niedzieli. Bardzo często zatrzy-
mywano się na ekonomii lub laickim liberalnym świato-
poglądzie. A my chrześcijanie powinniśmy w niedzieli wi-
dzieć ten „Dzień Wspaniały” w którym wszyscy mamy się 
radować! Bo to jest dzień, na który czeka się przez cały ty-
dzień, żeby w wolności od obowiązków przeżyć spotkanie 
z Jezusem Zmartwychwstałym w czasie Mszy świętej, a 
potem, by oddać się wypoczynkowi po trudzie tygodnia. 

Zastanawiam się, jak niewielu potrzeba było lat, żeby 
w polskim, chrześcijańskim narodzie zatracić w mental-
ności religijnej ten najważniejszy powód świętowania nie-
dzieli. Wmówiono nam, że ciągle mamy być w ruchu, dys-
pozycyjni na słowo pracodawcy, że szkoda niedzieli w ra-
chunku ekonomicznym, bo nie sprzeda się dodatkowej ilo-
ści towarów, czyli bez pracy niedziela jest zmarnowana. 

I mimo to, że mówiono o przywilejach klienta, to za-
pominano o prawach pracowników matek, ojców i o dzie-
ciach, które nie mogły świętować razem z rodzicami. Nie-
dziela daje nam z jednej strony okazję do dziękowania 
Bogu za dar Stworzenia i Odkupienia, a z drugiej jest oka-
zją do tego, żebyśmy nabierali dystansu do życia i naszej 
pracy, żebyśmy spojrzeli na to z dalszej perspektywy. To 
tak jak malarz, który maluje obraz, co jakiś czas zostawia 
płótno, oddala się i z pewnej perspektywy próbuje ocenić, 
czy prace przebiegają we właściwym kierunku. 

Człowiek naprawdę wierzący i mądry w tym niedziel-
nym odniesieniu się do Stwórcy, w usłyszanym Słowie 
Bożym może przejrzeć się, jak w zwierciadle i skorygo-
wać jeśli trzeba swoje życie. Wrażliwi jesteśmy dzisiaj na 
każdy przymus. Bóg nas do niczego nie zmusza. Mówi 
prosto: Pamiętaj abyś dzień świętych święcił… 

Reszta należy do ciebie. Jeśli Boga kochasz, jeśli jest 
On kimś ważnym w Twoim życiu, to nie będziesz miał 
problemów, czy pójść w niedzielę do kościoła. Jeśli zro-
bisz inaczej, to twoja wola, ale wtedy nie przeżyjesz rado-
ści spotkania Zmartwychwstałego. 

I to będzie ostatecznie twoja strata. Dzisiaj być może 
tego nie odczujesz, ale w miarę upływu czasu będziesz 
zanurzał się  w ciemność, w której nie ma światła Zmar-
twychwstałego.                                    

Ks. Marek Podyma
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DZIECI JEDNEGO BOGA
  23 kwietnia 2018 roku. Dzień zaczął się zwyczajnie. 
Prognozy pogody zapowiadały, że będzie ciepły i 
słoneczny. Media podawały informacje o rozstrzygnięciu 
wyborów prezydenckich w Paragwaju, planach 
zbudowania przez rosyjski koncern Gazprom wielkich 
zakładów przetwórstwa gazu połączonych z zakładami 
chemicznymi nad Bałtykiem, czy też skazaniem przez 
sąd w Brukseli Salaha Abdeslama, jedynego żyjącego 
członka grupy dżihadystów, która dokonała zamachów 
terrorystycznych w Paryżu w 2015 roku na 20 lat 
więzienia. Nic nie zapowiadało, że za kilka godzin świat 
skupi swoją uwagę na dwóch maleńkich chłopcach z 
jednego kraju – Wielkiej Brytanii.
   Chwilę po południu wszystkie agencje depeszowały: 
„Żona drugiego w kolejce do brytyjskiego tronu księcia 
Williama, księżna Cambridge Kate urodziła o godz.12.01 
syna – poinformował Pałac Kensington. Dziecko jest 
piąte w linii sukcesji do tronu po księciu Karolu, swoim 
ojcu i rodzeństwie – pięcioletnim George’u i trzyletniej 
Charlotte. Imię dziecka zostanie podane opinii publicznej 
w ciągu najbliższych dni.” Stacje radiowe i telewizyjne 
prześcigały się w zachwytach nad tym radosnym 
wydarzeniem. Cała Wielka Brytania przeżywała razem 
ze szczęśliwymi rodzicami narodziny zdrowego chłopca. 
Dziecko pozostawało pod niezwykle troskliwą opieką 
medyczną należną maluchowi. Podobną opieką otoczono 
jego mamę. To zrozumiałe. Każde dziecko i jego rodzice 
winni mieć taką opiekę i pełne wsparcie ze strony 
państwa, zwłaszcza w  tak bogatym kraju, jakim jest 
Wielka Brytania.  I w tym przypadku państwo stanęło na 
wysokości zadania.
   Tego samego dnia o godz.21.17 inny, niespełna 
dwuletni brytyjski chłopiec - wbrew woli rodziców i 
zgodnie z wyrokiem sądu - został odłączony od aparatury 
podtrzymującej życie.
   Alfie Evans, bo o nim mowa,  urodził się 9 maja 2016 
roku w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii. Jego rodzice to, 
mająca tak samo na imię jak  księżna Cambridge - Kate 
James i Tom Evans. W listopadzie 2016 roku - w wieku 
sześciu miesięcy - Alfie zapadł na chorobę, która nie ma 
jeszcze nazwy (sędziowie orzekający w jego sprawie 
zasugerowali, by nazwać ją jego imieniem).  Alfie trafił 
do szpitala. Po kilku miesiącach bezowocnego leczenia, 
lekarze zaczęli podważać sens dalszego podtrzymywania 
dziecka przy życiu. Rodzice przez cały czas domagali się 
kontynuowania leczenia. Po roku - w grudniu 2017 - szpital 
domagał się już przez sądem odebrania praw rodzicielskich 
Evansom i zgody na odłączenie dziecka od aparatury 
podtrzymującej je przy życiu.  Szpital przed sądem 
twierdził, że dalsza opieka medyczna jest “nieuczciwa 
i niehumanitarna”. Sąd orzekł na korzyść szpitala, 
by odłączyć chłopca od sprzętu bez zgody rodziców. 
Sędzia Anthony Hayden tłumaczył, że Alfie “potrzebuje 
spokoju, ciszy i prywatności, by mógł zakończyć swoje 
życie tak, jak je przeżył, czyli z godnością”. Rodzice 
wnioskowali jeszcze o pozwolenie na leczenie dziecka 
we Włoszech (dzięki wsparciu papieża Franciszka 
Alfie otrzymał obywatelstwo włoskie, aby  mógł być 

leczony w specjalistycznych klinikach włoskich, które 
deklarowały taką pomoc). Prawnicy rodziców chłopca  
twierdzili, że dziecko powinno polecieć do Rzymu, bo 
jest obywatelem Włoch i ma prawo do życia. Został w 
tym celu przygotowany wojskowy samolot medyczny. 
Sędzia Alfred Hayden orzekł jednak, że Alfie jest przede 
wszystkim obywatelem brytyjskim, włoski paszport 
niczego nie zmienia, a podróż byłaby zbyt niebezpieczna 
i stwarzałaby  zagrożenie życia chłopca. Rodzice walczyli 
nadal. Niestety brytyjski sąd apelacyjny w styczniu 
2018 roku podtrzymał orzeczenie liverpoolskiego sądu. 
Rodzice złożyli wtedy apelację do Sądu Najwyższego, 
ale i ten wniosek został w marcu odrzucony. Pod koniec 
marca 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka nie 
dopatrzył się w sprawie Alfiego i jego rodziców naruszenia 
praw człowieka.  Rodzice do końca nie tracili nadziei, 
jednak sędzia prowadzący sprawę zdecydował, że lekarze 
mają odłączyć chłopca od aparatury podtrzymującej życie 
23.04.2018r o godz. 21.00. Tak też się stało.  Skazany na 
powolne umieranie Alfie (wbrew twierdzeniu lekarzy, że 
po odłączeniu aparatury przeżyje najwyżej parę minut) 
zaczął samodzielnie oddychać i konał przez kilka dni.
   Dwoje dzieci. To królewskie i to zwykłe. I wszechobecna 
obłuda, hipokryzja i fałszywa troska. Bo jak inaczej nazwać 
brak zgody na wyjazd dziecka na leczenie we Włoszech ze 
względu na: „zagrożenie życia poprzez trud podróży” i 
jednoczesne odłączenie go od aparatury podtrzymującej 
życie. Bogate państwo, które w XXI wieku stosuje metody 
eugeniczne z czasów spartańskich. Ale taka obłuda, gdzie 
człowiek jest tylko przedmiotem, a nie podmiotem, panuje 
nie tylko w Wielkiej Brytanii. Wystarczy popatrzeć 
na nasze polskie podwórko, gdzie politycy otwarcie 
wypowiadający się za prawem do zabijania dzieci, 
u których w okresie płodowym wykryje się chorobę 
powodującą niepełnosprawność, a jednocześnie, niczym 
Rejtan, „bronią” praw dorosłych niepełnosprawnych 
na sejmowym korytarzu, aby tylko zbić na tym kapitał 
polityczny.  Resztę przemyśleń pozostawiam Tobie drogi 
czytelniku.                                                   M. Bębenek

WIADOMOŚCI NIE TYLKO EKONOMICZNE …
Wyjątkowo precyzyjnie i bez żadnego poślizgu pra-

cownicy pana Darka Musiała rozpoczęli po Wielkanocy 
prace przy podjazdach dla niepełnosprawnych. W środę 4-
go kwietnia 2018 roku rozpoczęto wykopy, a prace beto-
niarskie i porządkowe zakończono w piątek 20-go kwiet-
nia.

Od 23-go kwietnia rozpoczęliśmy kolejne prace ziem-
ne przy kościele, a po ich ukończeniu rozpoczęliśmy robo-
ty przy ostatnim podjeździe dla niepełnosprawnych od po-
łudniowej strony kościoła, prowadzący do bocznych drzwi 
Kaplicy Fatimskiej. Mam nadzieję, że na Zesłanie Ducha 
Świętego teren zostanie uporządkowany. Pomimo tego, 
że pan Dariusz Musiał wykonuje te prace praktycznie po 
kosztach własnych, bez żadnego zysku, to przecież na pe-
wien czas musimy przerwać prace, żeby dojść do równo-
wagi finansowej bo koszt materiałów betonu, stali, mate-
riałów izolacyjnych i szalunków jest wysoki, a finansuje-
my roboty z tego, co wierni złożą na tace i z jakich małych, 
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dodatkowych inicjatyw podejmowanych w parafii. Po od-
puście parafialnym powrócimy, jeśli Pan Bóg pozwoli, do 
mniejszych już inwestycji. Trzeba będzie wykonać oka-
blowanie do oświetlenia elewacji kościoła i ciągów ko-
munikacyjnych i położenie systemu nawodnienia ziele-
ni koło kościoła. Mam nadzieję, że uda się nam to zreali-
zować w tym roku. Powodem do radości jest zamontowa-
ny pierwszy witraż w Kaplicy Fatimskiej, wykonany tech-
niką topionego szkła, a przedstawiający Pierwszą Tajem-
nicę Fatimską „Nawrócenie Rosji”. Koszt witraża wyno-
si 32 500zł. 

W tym roku planujemy też rozpoczęcie prac rewita-
lizacyjnych  przy kaplicy św. Anny i prac konserwator-
sko-remontowych przy kościele w Chotelku Zielonym. 
Przy Kaplicy Świętej Anny będą to prace dotyczące wy-
konania instalacji oświetlenia zewnętrznego kaplicy, wy-
konania kostki wokół kaplicy i ławek na wyposażenie al-
tany parkowej przed kaplicą. Prace te będą synchronizo-
wane z planowanymi pracami w całym parku i będą kosz-
tować około 270 000zł. Jeśli Parafia spełni wszystkie wa-
runki proceduralne, to będzie możliwe częściowe dofinan-
sowanie tych prac.

Prace w Chotelku Zielonym będą dotyczyły zabytków 
ruchomych: to trzy obrazy, zabytkowy krzyż, kropielni-
ca kamienna i tablica kamienna. Koszt tych prac to oko-
ło 30 000zł, z czego otrzymaliśmy obietnicę dofinanso-
wania ze strony Rady Miasta w wysokości 14 000zl i ze 
Starostwa 6000zł. Po stronie parafii pozostałoby ponie-
sienie kosztów około 10 000zł. Planowane są też w Cho-
telku bardzo poważne prace przy remoncie zrębów ścian 
kościoła. Ich wartość wyniesie około 90 000zł. W zakres 
tych prac wejdzie: rozebranie całego deskowania, które 
stanowi zewnętrzne poszycie kościoła. Następnie wyko-

nanie czynności naprawczych przy belkach łącznie z za-
bezpieczeniem chemicznym i impregnacją drewna. Plano-
wane jest wykonanie ocieplenia wełną mineralną ścian i 
stropu kościoła i powtórne przybicie zaimpregnowanych 
obustronnie desek stanowiących poszycie obiektu. Pra-
ce będą możliwe do zrealizowania wyłącznie w sytuacji, 
kiedy zostanie zrealizowana obietnica pana posła Cieśla-
ka, który obiecał zabezpieczyć środki z tzw. Funduszu Ko-
ścielnego w wysokości 50 000zł. Złożyliśmy odpowiedni 
wniosek i czekamy na odpowiedź. Złożyliśmy też wnio-
sek o dofinansowanie tych prac do Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków i również czekamy na odpowiedź. 
W obecnej chwili najwięcej emocji budzi perspektywa 
uruchomienia przywiezionych z Niemiec organów pisz-
czałkowych.

Od kilku miesięcy prowadziłem rozmowy z organmi-
strzem, który nam ten instrument „nadał”. W październiku 
2016 roku przed przywiezieniem  organów otrzymaliśmy 
obietnicę, że możemy się spodziewać rozpoczęcia prac 
montażowych po roku. Okazało się jednak, że organmistrz 
ma tak wielkie obłożenie prac, że mógłby rozpocząć re-
mont pod koniec bieżącego roku, a zakończyć go w roku 
2019. Dodatkowym utrudnieniem był warunek, że będzie 
ten remont przeprowadzony w Lublinie w jego pracowni,  
co wiązałoby się z kolejnymi dwoma transportami wspo-
mnianego instrumentu. Koszt, który początkowo miał za-
mknąć się w 150 000zł, urósł do 260 000zł.

W tej sytuacji zacząłem szukać innego organmistrza. 
Znalazłem z poręczenia księży dobrego fachowca, który 
po oględzinach instrumentu zgodził się podjąć prac wy-
korzystując przerwy pomiędzy pracą przy instrumencie w 
Krośnie. Warunkiem jest, że we własnym zakresie wyko-
namy prace techniczne przy instrumencie, które nie wy-
magają specjalistycznej wiedzy. Dotyczy to naprawienie 
wynikłych z rozbiórki uszkodzeń szafy organowej (Jej ga-
baryty to 550x500x320cm), oczyszczenia wszystkich ele-
mentów organów i wytransportowanie ich na chór muzycz-
ny. Z rozmowy wynika, że cena remontu będzie niższa, ale 
będzie można ją ostatecznie określić po zapoznaniu się ze 
stanem technicznym wszystkich elementów organów, któ-
re w większości znajdują się w skrzyniach. Organmistrz 
nie był przy rozbiórce instrumentu więc nie zna jego stany 
technicznego. Bardzo korzystne dla nas jest również to, że 
instrument będzie remontowany w Busku-Zdroju. Pierw-
sze podejście organmistrza do instrumentu będzie w maju 
tego roku stąd intensywnie pracujemy przy odrestaurowa-
niu szafy. Ogólna powierzchnia szafy to 120m2. Po na-
prawieniu uszkodzeń technicznych i zmatowieniu lakieru 
trzeba powierzchnie drewniane pomalować dwukrotnie, 
żeby przywrócić świeżość i ładny wygląd. Szafa powstała 
w latach 70-tych ubiegłego stulecia, a wiec ma prawie 50 
lat. Jest wykonana z płyt okleinowanych dębiną. Od Wiel-
kanocy pracują przy organach trzy osoby. Obecnie widać 
już efekty ich pracy. W samą porę zajęliśmy się instrumen-
tem, bo w miejscu składowania zaczęła na drewno oddzia-
ływać wilgoć i powstawały małe ogniska pleśni. Przerwa-
liśmy ten proces w samą porę. 

Według opinii organmistrza, jego fachowe prace przy 
organach mogą potrwać minimum kilka tygodni, mając na 



uwadze pracę ciągłą w sytuacji, jeśli wszystkie elemen-
ty organów byłyby sprawne. Przy pracy okazjonalnej jest 
szansa, żeby instrument złożyć przed końcem tego roku.

W chwili obecnej, dzięki wspólnemu działaniu firm 

Panów Zygmunta Pary, Mieczysława Sasa i Dariusza Mu-
siała, ciężkie elementy zostały podane już za pomocą spe-
cjalistycznego sprzętu na chór muzyczny i rozpoczęliśmy 
składanie instrumentu. Natłok różnorodnych prac pocią-
ga za sobą duże wydatki. Zwracam się do wszystkich pa-
rafian z prośbą, żeby tak jak kiedyś w I niedzielę miesią-
ca składać na tace hojniejsze ofiary, które pomogłyby nam 
prowadzić zamierzone i przecież konieczne prace. 

Ks. Marek Podyma 

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY - ZAPROSZENIE
Dnia 25-go maja w piątek w godzinach od 19.00 do 

21.00 w Parafii pw. NPN Marii Panny w Busku-Zdroju 
odbędzie się 5-ty Festiwal piosenki Religijnej “Uzdrowi-
sko Dusz”. Organizatorzy zapraszania zespoły muzyczne i 
schole parafialne do uczestnictwa.

Dnia 27-go maja br. o godz. 15.00 zostanie odprawiona 
Msza św. w intencji rodzin i w obronie życia. Po Euchary-
stii wyruszy “Marsz dla Życia i Rodziny“ i zakończy się 
w parku Uzdrowiskowym w Muszli Koncertowej pikni-
kiem rodzinnym. Organizatorzy zapraszają do uczestnic-
twa Rodziny razem z dziećmi, mieszkańców Buska-Zdro-
ju i Kuracjuszy.

KONCERT EWANGELIZACYJNY

27 maja, godz. 17.00
Busko-Zdrój, Muszla Koncertowa 

w Parku Zdrojowym.
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