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 Pismo S� więte opisuje taką oto 
scenę: Gdy pewnego dnia Jezus znaj-
dował się wśród rzesz gromada dzieci 
zaczęła się do Niego przepychać,
a matki z niemowlętami na ręku 
również cisnęły się w Jego kierunku 
prosząc o błogosławieństwo. Aposto-
łowie zagrodzili drogę jednym i dru-
gim chcąc uchronić swego Mistrza od 
zbytniego zmęczenia. Ale Zbawiciel 
zawołał: „Pozwólcie	 dzieciom	 przy-
chodzić	do	mnie,	a	nie	zabraniajcie	
im	 takich	 bowiem	 jest	 królestwo	
niebieskie”.

Idziemy	z	radością	na	spotkanie	Pana	
w	 nowym	 roku	 szkolnym	 i	 katechetycznym	 2020/2021				

 Przed nami kolejny rok szkolny i katechetyczny. Rozpoczynamy go

w innych niż zwykle warunkach ponieważ wciąż jeszcze trwa pandemia koronawirusa. 

Przez dziesięć najbliższych miesięcy będziemy odkrywać na nowo świat. Będziemy się 

uczyć jak żyć w zgodzie ze sobą samym i innymi. Będziemy czytać, pisać, liczyć, rysować i 

tworzyć nowe, piękne dzieła. Zdobywać wiedzę i kształtować sumienia.

 Chciejmy we wszystkich naszych działaniach, w trudzie pracy która przed nami, 

my Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice i Katecheci podobać się Bogu. To w Nim żyjemy, 

poruszamy się i jesteśmy. Podobać się Jezusowi to najważniejsze zadanie życia. Mamy 

tak pracować, tak bawić się i modlić, tak przestawać z ludźmi, aby Jezus zawsze 

spoglądał na nas z największą radością. Zaprawdę mądrym człowiekiem jest ten, kto 

spełnia Boże Przykazania ofiarując Stwórcy wszystkie swoje myśli, pragnienia i czyny. 

Przychodźmy do Jezusa przez cały rok szkolny, zawsze i w każdej sytuacji. 

Z Nim przeżywajmy wszystkie słoneczne godziny życia, wszystkie zwycięstwa i porażki. 

Niech stanie się dla nas Z� eglarzem, Sterem i Okrętem.  Całym sercem prosimy wspieraj 

Panie nasze słabe siły, niech strzeże nas Twoja miłość.             

                                                                                                   Edyta	Wierzbińska
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 Pokaleczona wojną Europa powoli, 

bardzo powoli podnosiła się z ruiny. 

Do domów powracali ci, którzy przeżyli. 

Nie było wśród nich tych samych 

żołnierzy co na początku stawali do boju, 

nie było zdeterminowanych wolą walki 

ludzi, ale mnóstwo potarganych nie-

pewnym losem i doświadczeniami 

weteranów. Zaprawieni w ogniu walki 

straci l i  cząstkę siebie dosłownie 

i w przenośni. Powracali bez rąk i nóg, 

bez oczu i bez uczuć… zobojętnieni, 

zmaltretowani, bez perspektyw i bez 

nadziei. Musieli odnaleźć na nowo swoje 

miejsce na ziemi i cel w życiu. I oni tylko 

wiedzieli jak było im ciężko.

 Pośród tych wszystkich niepoko-

jów w nowej rzeczywistości także i Polacy 

organizowali swoje państwo.	 Słowni-

kowa definicja terminu podaje, że jest 

to organizacja społeczeństwa, które 

zajmuje określone terytorium, ma 

władzę, prawo i wojsko. Społeczeństwo 

przeorane wojną, ale było. Terytorium 

nadszarpnięte wymagało wytyczenia 

nowych, pewnych i stabilnych granic, 

o które jeszcze musieliśmy trochę 

powalczyć. Władza i prawo kształtowały 

się w tle, a wojsko cały czas było ważnym 

świadectwem  dojrzałości i świadomości 

narodu oraz gwarantem jego bezpie-

Jutro przyniesie nam 

zwycięstwo…

100 ROCZNICA 
BITWY WARSZAWSKIEJ

 1920 - 2020

 W kwietniu 1920 roku rozpoczęła 

s i ę  p o l s ka  o fe n sy wa  n a  ws c h ó d . 

Chcieliśmy w ten sposób uprzedzić 

działania Armii Czerwonej zanim ta 

opanuje Ukrainę i Kijów. Wcześniej już 

wyzwolone zostały Litwa i Białoruś. 

Rosjanie nie dawali za wygraną. Reorga-

nizowali wojskowe szeregi i odpowiadali 

mocnym atakiem na całej linii frontu. 

Polacy zostali zmuszeni do odwrotu. 

Upływały kolejne miesiące, walki trwały, 

a wróg posuwał się na przód. W sierpniu 

1920 roku wojska rosyjskie stanęły na 

przedpolach Warszawy. Trzeba było 

czeństwa.  Stopniowo regulowano 

kwestię granic, jednak najtrudniej rzecz 

się miała z granicą na wschodzie. Tu 

bowiem mieszkali nie tylko Polacy, 

również Litwini, Białorusini i Ukraińcy. 

Józef Piłsudski chciał, aby te trzy państwa 

połączyć z Polską na zasadzie federacji, 

a i Rosja Radziecka się o nie upominała. 

Trzeba więc było stanąć do walki 

o kształt granicy na wschodzie. Różnie 

toczyły się losy tych bojów dyktowane 

konfliktem domowym w Rosji i sytuacją 

wewnętrzną w Rzeczypospolitej. Polacy 

mieli jeden cel, kontynuować marsz na 

wschód, aby spod bolszewickiej władzy 

wyzwolić rodaków mieszkających na 

Kresach. I tego się trzymali. 
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przeciwstawić im wszystkie polskie siły. 

13 sierpnia 1920 roku rozpoczęła się 

bitwa warszawska, która trwała kolejne  

kilka dni. Ranek 14 sierpnia spowity był 

w gęstą mgłę. Bolszewicy sprytnie 

wykorzystali sytuację do natarcia, gdy 

rozpoczął się pierwszy atak. Do walki 

stawał każdy kto żyw i zdrowy, aby 

zatrzymać marsz czerwonoarmistów. 

W jednym szeregu szli żołnierze Piłsud-

skiego i zwykli ludzie - cywile na wielką 

ofiarę gotowi, za nimi dalej chłopi

i księża, a wśród nich młody niezbyt 

doświadczony, ale niezwykle odważny 

kapłan i harcerz Ignacy Skorupko. To on 

przewidział co się wydarzy. Wypowie-

dział zdanie, które okazało się być 

prorocze, bo jutro rzeczywiście dało 

zwycięstwo, bo Najświętsza Matka Boska 

była z walczącymi.  

 „Szedł 	 w	 pierwszym	 szeregu,	

wyniosły,	z	krucyfiksem	wzniesionym	nad	

głową	by	zewsząd	jak	najdalej	widziano,	

że	 Chrystus	 umęczony	 maszeruje	 jak	

prosty	 żołnierz	 z	 polskimi	 rycerzami.	

Przed	 nim	 grad	 kul	 karabinowych,	 a	 on	

modlitwą	i	wiarą	już	uniesiony	tam	w	górę	

do	stwórcy,	a	to	już	jedno	tylko	imię	Polski	

mający	w	 pamięci,	 kroczy	 -	 ucieleśniony	

pomnik	 heroicznego	 obowiązku.	 Tym	 co	

padają	krzyż	ten	pokazuje	drogę	do	nieba.	

Tym	co	jeszcze	żyją	krzyż	księdza	Skorupki	

uczy	 za	 co	 walczą.	 Więc	 wzrasta	 nieu-

giętość	 obrońców	 za	 Boga	 i	 Ojczyznę.” 

Bitwa przyniosła śmierć bohaterskiego 

kapłana. Dosięgła go wnet nieprzyjaciel-

ska kula. Zabili ciało, ale ducha w naro-

dzie zabić nie zdołali. 

 15 sierpnia, w święto Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi Panny, bitwa 

przyniosła zwycięstwo Polakom. Ten 

triumf był tak samo niezwykły jak 

niespodziewany i zdarzyć się mógł tylko 

z woli niebios. Zwycięstwo rozpatry-

wano w kategoriach cudu i też „Cudem 

nad Wisłą” nazwano. Modlitwy całego 

narodu zostały wysłuchane, a wróg 

oddalony. 100 lat temu Polacy pokonali 

Armię Czerwoną i uratowali Europę 

przed komunizmem - najbardziej zbro-

dniczym systemem, który chciał znisz-

czyć wszystkie chrześcijańskie wartości. 

Edyta	Wierzbińska

- Może jest to ów moment, gdy można już łatwo odróżnić psa od owcy?

 Pewien stary rabin zapytał kiedyś swoich uczniów, na podstawie czego można 

rozpoznać dokładnie chwilę, w której kończy się noc a zaczyna dzień.

-  A więc kiedy? -  spytali uczniowie.

-  Nie  -  powtórzył  rabin.

-  Nie  -  powiedział  rabin.

- Wtedy, gdy patrząc na twarz jakiejkolwiek osoby, rozpoznajesz w niej brata lub siostrę. Aż do 

tego momentu panuje noc w twoim sercu  -  wyjaśnił rabin.

„ Nauczyliśmy się fruwać jak ptaki, pływać jak ryby, ale nie nauczyliśmy się żyć jak bracia”.
 Bruno Ferrero

-  A gdy można odróżnić drzewo daktylowe od drzewa figowego?

 ~ Zaczerpnij słowa, by pokrzepić duszę… ~ 
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W Janowym 
Ogródku

czyli historia Parafii pod wezwaniem 

św. Jana Chrzciciela w Soninie 

część 15

  Jest taki czas w przyrodzie, ze to co 

zasiane zebrać należy, aby się nie 

zmarnowało. Powiadają z dawien 

dawna, że to żniwa. Żąć, inaczej  ścinać, 

zbierać można wiele rzeczy, ale gdy  

używamy tego słowa najczęściej przy-

chodzi na myśl koszenie zboża lub 

trawy. Czas żniw to okres wzmożonego 

wysiłku i ciężkiej pracy fizycznej dla 

rolnika. To czas troski o pogodę i uro-

dzaj, aby nikomu nie zabrakło powsze-

dniego chleba. A gdy wszystko już uda 

się skosić i zebrać trzeba podziękować 

Bogu i podzielić się radością z ludźmi, że 

znów będziemy mieli co jeść. I tak co 

roku, jak Polska długa i szeroka, 

świętujemy lokalnie i regionalnie  

obchodząc dożynki - święto rolników

i sadowników, święto gospodarzy dzięki 

którym nasze stoły zastawione są 

obficie. 

 W Soninie od lat to radosne święto-

wanie odbywa się w sierpniu, a gro-

madzi  wiele osób. Dożynki, bo o nich 

mowa, poprzedza cierpliwe wyplatanie 

wieńców z bujnych kłosów zboża, które 

wspina się ku słońcu już od wczesnej 

wiosny. Obok nich kwiaty pachnące

z łąk, pól i ogrodów, i wonne zioła,

i zielone gałązki. Sprawne ręce 

Plon niesiemy, plon…..

wiejskich gospodyń, a wpierw jeszcze 

bardziej pomysłowe głowy tworzą 

dzieła tak piękne, że gdy się na nie 

patrzy to i radość, i zachwyt, i zazdrość 

jednocześnie się pojawiają. Tyle talentu 

wkłada Pan Bóg w ludzkie ręce…  

niepojęte, jak bardzo ukochał człowieka.

 Kronikarz ks. Jan Jakubowski 

zapisał na 46 stronie jednej z części 

Parafialnych Kronik: „W parafii przy-

gotowano 9 wieńców, które w dniu 

18 sierpnia przyniesiono na godzinę 

14 do kościoła na Mszę świętą 

i poświęcenie. Potem korowód udał się 

koło domu ludowego, gdzie pod 

„Grzybkiem” odbył się obrzęd dożyn-

kowy oraz zabawa taneczna. Całość 

 We wsi naszej trzeba powiedzieć 

nigdy nie brakowało ludziom chęci 

i zapału do pracy. Kroniki parafialne 

z dumą podkreślają fakt, że samo-

organizacja społeczności sonińskiej 

w każdej niemal sprawie była sławnym 

w okolicy przykładem i wzorem. Tak  

samo rzecz się miała, jeśli chodzi

o uroczystości dożynkowe.
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imprezy była bez alkoholu. Dożynki 

były nadzwyczaj udane. Przybyło 

także bardzo wielu ludzi z okolicy”.

 „Brała w nich udział delegacja 

z naszej parafii z wieńcem oraz wielu 

innych naszych parafian. Piszący tę 

kronikę był jednym z organizatorów 

tych dożynek. Przygotował i prowadził 

od strony organizacyjnej uroczystości 

w kościele na Drabiniance. Mszę 

odprawiał oraz kazanie wygłosił 

ks. biskup T. Błaszkiewicz.

 Dalej zanotowano także informację 

o odbytych w tym samym miesiącu, ale 

tydzień później tj. 25 sierpnia dożyn-

kach diecezjalnych w Rzeszowie. 

 1 września odbyły się dożynki 

ogólnopolskie w Częstochowie.  

Delegacja z Soniny udała się z darem 

 I tak do dziś w jednym z waka-

cyjnych miesięcy jest czas, aby radowały 

się nasze serca i oczy pięknem 

stworzenia. Aby odpoczęły zmęczone 

ręce rolników, sadowników, pszczelarzy 

przy Ołtarzu Pana, gdzie ofiara 

Chrystusa połączyć się może z ofiarą 

ludzi kochających to co dobre i piękne. 

A temu wszystkiemu przygląda się

z uśmiechem święty Jan Chrzciciel 

i prosi: „Błogosław Panie ludowi 

swojemu”.

  

ołtarz od diecezji przemyskiej, którym 

była kopia obrazu Matki Bożej 

Leżajskiej. Obraz ten wykonali na 

desce lipowej artyści z Krakowa - 

Osieccy za 130.000 złotych”.

Edyta Wierzbińska

 Margaret O’Donnell z Kanady była 

niespełna trzynastoletnią dziewczynką, gdy 

przyszła na nią straszna i ciężka dolegliwość. 

W sierpniu 1951 r. na spotkaniu rodzinnym 

zaraziła się chorobą Heinego- Medina. Odtąd 

już nic nie było takie jak dotąd. Szpital stał 

się drugim domem, a postępujący paraliż 

całego ciała wnet nie pozwolił się ruszyć 

z miejsca. Przykuta do łóżka młoda dziew-

czyna szybko zrozumiała, że to co się dzieje 

w jej życiu nie jest przypadkiem, a wypeł-

nieniem woli Bożej. Całe zdarzenie i cier-

A P O S T O L A T 

MARGARETKA 
czyli jak możemy modlić się za Kapłanów 

i o powołania kapłańskie i zakonne

pienie, które się z nim wiązało stały się teraz 

okazją do nowego, lepszego życia gdzie Bóg 

i Jego sprawy już zawsze będą na pierwszym 

miejscu. Wypełniając do końca zadanie 

Margaret postanowiła ofiarować swoje męki 

modląc się za parafię, w której na co dzień 

żyła, księdza proboszcza i posługujących

w niej kapłanów. Wkrótce wieść o pokornej 

dziewczynie niczym błyskawica rozniosła 

się po okolicy. Chętnych do omodlenia róż-

nych intencji ciągle przybywało, a Margaret 

nikomu nie odmawiała tej dobroci. 
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 Z różańcem w dłoni przez ręce Maryi 

prowadziła do Jezusa ludzi i ich problemy. 

Tak było, aż do dnia jej czterdziestych uro-

dzin. Wtedy Pan Bóg otworzył przed nią 

bramy Raju. Odeszła cicho w Wielki Piątek 

łącząc swój ból z cierpieniem umierającego 

Chrystusa. 

 Z uwagi na wytworzoną od lat prak-

tykę proponuje się pewien kanon modlitw 

z zaznaczeniem, że mogą o nich zadecy-

dować grupy. Osoby tworzące „Margaretkę” 

mają za zadanie „pielęgnować” ją, aby 

wzrastała, duchowo wzmacniając konkre-

tnego Kapłana, a przez to również dzieło 

 Na czym polega? Symbolem Apostolatu 

Margaretek jest mały, biały kwiatek, który 

oznacza poświęcenie, prostotę i jedność. 

W centrum kwiatu stoi Kapłan, a otacza go 

siedem płatków, czyli siedem osób, które 

decydując się na modlitwę w jego intencji 

składają Bogu przyrzeczenie, że będą ją  

odprawiać do końca życia w jednym okre-

ślonym dniu tygodnia. Apostolat nie wska-

zuje tylko i wyłącznie jednej formuły 

modlitwy. Założycielka Ruchu stwierdziła, 

że: Każdy	‘płatek’	może	modlić	się	w	sposób,	

który	najlepiej	mu	odpowiada,	każdy	na	swój	

sposób.	Każdy	człowiek	 jest	niepowtarzalny.	

Każdy	 liść	 z	 drzewa	 jest	 wyjątkowy;	 każdy	

płatek	śniegu,	kropla	wody,	ziarnko	piasku	są	

wyjątkowe.	 Więc	 każdy	 znajdzie	 unikalny	

sposób.	Bóg	nie	 tworzy	kopii.	Różnorodność	

jest	chwałą	Ojca”.	

 Historia życia tej kobiety zachwyciła 

wielu. W 1981 r. stała się inspiracją dla 

profesor Louise Ward, która zdecydowała, 

że założy w Aylmer, Quebec w Kanadzie 

Ruch Margaretek - poświęcony kontynu-

acji pięknego dzieła modlitwy za braci 

w Chrystusie, które podjęła dawno temu  

Margarett. W ten sposób powstał  Apostolat  

Margaretka, który z czasem przekroczył 

granice Kanady, a dziś rozsiany jest po 

wszystkich częściach świata. Jak każde 

dzieło Kościoła, także i to ma swoje symbole 

i oprawę. 

                                                                                             

 Edyta	Wierzbińska

 Nasi Pasterze troszczą się o nas i sami 

potrzebują naszej troski wyrażonej szcze-

gólnie w modlitwie, aby parafia była Bogiem 

silna i nigdy nie brakło tu rąk chętnych do 

pracy. Dlatego módlmy się stale o nowe 

powołania kapłańskie i zakonne.

powołań do służby kapłańskiej i życia 

zakonnego.

 Kapłan to człowiek szczególnej więzi 

z Bogiem. We wspólnocie Kościoła - przewo-

dnik i Dobry Pasterz, często zagubionego 

ludu, dlatego bardzo potrzebuje, aby otoczyć 

go modlitwą. Modlitwa umacnia ducha, 

rozprasza złe myśli, ucisza niepokoje. 

Modlitwa jest lekarstwem w każdym czasie 

i na każdą okoliczność. Maryja Matka 

Kapłanów podczas objawień w Medjugorie 

prosiła: „Powiedzcie	 moim	 drogim	 kapła-

nom,	moim	drogim	synom,	że	muszą	mocniej	

wierzyć!	 Muszą	 chronić	 wiarę	 Kościoła!	

Powiedzcie	 moim	 drogim	 Kapłanom,	 aby	

modlili	 się	 na	 różańcu	 każdego	 dnia!” We 

wspólnocie jesteśmy odpowiedzialni za 

siebie nawzajem, dlatego nie tylko kapłan 

powinien modlić się za swój lud. Również 

my jeśli chcemy mieć dobrych kapłanów 

musimy o nich prosić Boga. Musimy wspie-

rać już pełniących posługę współuczest-

nicząc w dziele wzajemnej ewangelizacji. 

 Jak wiemy w naszej parafii istnieje 

wiele form aktywności łącząc społeczność 

naszej miejscowości. Niedawno dołączył do 

nich także Apostolat Margaretka. Pożegna-

nie Księdza Stanisława Mazura, naszego 

wikariusza, stało się okazją, aby wręczyć 

mu pierwszą Margaretkę. Stało się to 

15 sierpnia b.r. w święto Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny. W ten sposób 

zobowiązaliśmy się do modlitwy w jego 

intencji. Kolejne „Margaretki” już „zakwitły” 

- ofiarowane Księdzu Rafałowi Kapuściń-

skiemu - obecnemu wikariuszowi, Księdzu 

Proboszczowi Władysławowi Dubielowi 

oraz Księdzu Prałatowi Henrykowi Borczowi. 
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Wakacje	w	Akademii	
Królowej	Jadwigi

 Akademia Królowej Jadwigi jest odpowie-
dzią na „List do kobiet” Jana Pawła II, mówią-
cego o świadomym przeżywaniu przez 
kobiety swojej godności. Celem Akademii jest 
kształtowanie dziewcząt od najmłodszych 
lat, by z delikatnych pęków rozwinęły się
w piękne róże. Z tej formacji mają wyjść 
dziewczęta z klasą, które podążają	 drogą	
mądrości,	 dobra,	 wrażliwości,	 wiary. 
Motto przewodnie Per	 aspera	 ad	 astra	 – 
Przez	trudy	do	gwiazd, zachęca do wysiłku, 
który ma przynieść dobre owoce. Wychowa-
nie podjęte w Akademii ukierunkowuje 
osobę ludzką na cel ostateczny, jak też dla 
dobra społeczności, której członkiem jest 
każdy człowiek. Kobieta	dzielna	 i	 pokorą	
silna,	 jest	 darem	 niebios,	 jest	 odbiciem	
piękna. Takich kobiet w naszej tradycji 
nigdy nie brakowało, trzeba, zatem te ideały 
przekazywać kolejnym pokoleniom. Wiedza, 
jaką tam można uzyskać oparta jest na 
klasycznej triadzie: Dobra, Prawdy i Piękna. 
W tym roku tematem przewodnim było 

  Uroczy pałac z końca XVIII w. w Wąsowie 
pod Poznaniem. To miejsce pani Magdalena 
Zamojska wybrała na tegoroczny turnus 
wakacyjny dla swojej Akademii. Kilka 
dziewczynek z naszych okolic miało możli-
wość wzięcia udziału w zorganizowanych 
tam warsztatach kulturowych. 

Wytłuszczone	 słowa	 pochodzą	 z	 hymnu	 Akademii	
Królowej	Jadwigi.

Krystyna	Rojek

POIESIS – Piękno, które dziewczynki 
kontemplowały w przyrodzie i w człowieku. 
Natura służyła do inspiracji rozwojowych. 
Człowiek, aby był piękny, musi się rozwijać 
tak, jak strumyk, który płynie i przybiera. 
Jeśli jego wody się zatrzymają, to powstaje 
jezioro a z czasem bagno i nic się nie osiąga. 
Taki człowiek nie jest interesujący, często 
zamyka się w sobie, inni go omijają. Ważnym 
elementem warsztatów było poznawanie 
zasad savoir-vivre, przyjmowanie popraw-
nej postawy, zachowanie się przy stole czy 
w kościele. Piękno najbardziej uwidacznia 
się w wytworach artystycznych. Podczas 
kilkudniowego pobytu uczestniczki przygo-
towały spektakl pt. „Stworzenie	 świata”, 
w którym wykorzystane zostały elementy 
baletu. Była to niespodzianka, jaka czekała na 
rodziców w ostatnim dniu pobytu w Wąsowie. 
 Wielką nadzieją napawa świadomość, 
że są ośrodki wychowawcze promujące 
personalistyczne rozumienie człowieka, 
które jest podstawą kultury chrześcijań-
skiej. Dziewczynki spotkały się z nauczycie-
lami, których pasją jest odkrywanie piękna 
człowieka, i wspomaganie w jego szlachet-
nym rozwoju. 

Parafia Rzymskokatolicka Sonina 

pw. św. Jana Chrzciciela
Sonina 177, 37-100 Łańcut

tel. 17 224 15 39

e-mail: sonina@przemyska.pl

www.sonina.przemyska.pl

NIP 815 139 56 73    REGON 040039933             

Kancelaria parafialna 
czynna po każdej mszy św. 

z wyjątkiem niedziel, uroczystości 
i świąt kościelnych

W sprawach pilnych dzwonić pod numer: 

502 586 965

Konto na remont kościołów: BS w Łańcucie 
nr konta: 81 9177 0008 2001 0005 0685 0002
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 Przemierzamy w swoim życiu wiele dróg. 
Na każdej z nich spotykamy różnych ludzi. 
Inny kolor skóry, rasa, religia pokazuje nam 
różnorodność stworzenia wykonaną ręką tego 
samego Boga. Bo choć różnie nazywany 
i czczony, On zawsze jest jeden. Zawsze naj-
większy, sprawiedliwy i dobry. Pytanie tylko 
jak dobry jest Bóg dla tych, którzy Go miłują, 
i dla tych, którzy jeszcze Go nie znają? Teksty 
pieśni i modlitw, które niejednokrotnie może-
my usłyszeć w kościele zachęcają nas do tego 
abyśmy „skosztowali” jak dobry jest Pan. Tak 
po ludzku co znaczy skosztować Boga?- zapyta 
niedowiarek. Skosztować można chleb, ciasto, 
cukierka, coś co zaspokoi nasze pragnienie, 
potrzebę, którą czuje nasz organizm, coś co 
jesteśmy w stanie dotknąć, znamy skład 
i jesteśmy pewni, że możemy to zjeść i nam nie 
zaszkodzi. Ale Boga? Jak skosztować można 
Boga? - który jest Duchem unoszącym się nad 
wodami, jak mówi Pismo. Tak samo jak zoba-
czyć Boga w świecie pełnym zła, nieszczęść 
i ludzkich tragedii? Skoro jest dobry, to dla-
czego do tego wszystkiego dopuszcza i na to 
pozwala? Gdzie On jest, gdy tysiące ludzi 
dziesiątkuje epidemia, zabija wojna, niszczy 
głód? Gdzie jest dobry Bóg? 
 Pytasz jak smakuje Bóg? A może nigdy się 
nad tym nie zastanawiałeś? Jeśli już wiesz to 
delektuj się Jego smakiem, czuj Jego zapach, 
poznawaj Jego piękno ukryte w tym wszystkim 
czego doświadczasz na co dzień, co ukryte 
w świecie. Jeśli jeszcze nie wiesz pomyśl, 
rozwiń skrzydła i umieś duszę w stronę Słońca, 
abyś poczuł ciepło na wskroś przeszywające 

 ODKRYWANIE ŚWIATA 
czyli krótkie myśli o tym 

jak smakuje Bóg…

twe ciało, a płynące z dobrych myśli i uniesień 
serca. Jeśli nie wiesz powędruj myślami na 
dzikie sawanny Afryki, gdzie spalona słońcem 
ziemia żyje swoim życiem. Gdzie zwierzęta 
biegają wolno, żyjąc w symbiozie z mało ucywi-
lizowanym człowiekiem. To tam, choć dla nas 
to śmieszne, ukrywa się dobroć Boga. Dziki 
człowiek żyje po swojemu, ale stopniowo daje 
się oswoić. Dziki człowiek jest wierny swojemu 
plemieniu. Jest nieufny dla tych, których nie 
zna, ale gdy pozna równie szybko obdarza 
zaufaniem. Dziki człowiek jest autentyczny 
i szczery. Gdy zostaniesz jego przyjacielem 
nauczy cię wszystkiego, co sam potrafi 
najlepiej. Staniesz się częścią jego serca. To 
w tym miejscu znajdziesz odpowiedź na 
pytanie jak dobry jest Bóg? Bóg jest dobry tak 
samo jak dobry jest świat, który stworzył, 
jak człowiek, którego „oswoił” i za którego 
Jego jedyny Syn - Chrystus oddał życie. Bóg 
smakuje wszystkimi zapachami ziemi i każdą 
stroną świata inaczej. Czasem tylko Jego smak 
miesza się z grzechem, który burzy pokój 
w człowieku. Ten, kto żyje tam, gdzie toczy się 
wojna, powie w rozpaczy, że Bóg zapomniał 
o ludziach, bo dopuścił wojnę. Pamiętać 
jednak trzeba, że i w tym wydarzeniu  jest Pan 
Bóg, który troszczy się o człowieka i szanuje 
jego wolę, choć to nie Pan Bóg wojnę wymyślił. 
Jest ona wymysłem człowieka. Bóg jest zawsze 
wierny człowiekowi, czego my sami o sobie 
powiedzieć nie możemy. Bóg szanuje naszą 
wolę, choć my często nie szanujemy Jego 
zamysłów. Tak dobry jest dla nas Bóg jak 
szeroko otwarte pozostają nasze serca, aby 
przyjąć z wdzięcznością to, co dzieje się w na-
szym życiu. Tak dobry jest Bóg jak bardzo mu 
zaufamy. Tak dobry jest Bóg jak głęboko 
popatrzymy na drugiego człowieka i dostrze-
żemy jego wartość. Miarą dobroci Boga po 
ludzku jest to samo dobro, które mieszka w nas 
i którym emanujemy na innych.
 W końcu na podsumowanie trzeba 
posłużyć się słowami o tym, że Bóg jest dobry 
jak chleb, który codziennie spożywamy i na 
który nieraz ciężko pracujemy. To jak powstaje 
chleb wszyscy dobrze wiemy, ale o tym, że 
w jego kruszynie schował się Wszechmogący 
Bóg często zapominamy. Dlatego szanujmy 
chleb powszedni i posilajmy się Eucharystycz-
nym, abyśmy cieszyli się radością życia docze-
snego i wiecznego. W tej radości odkryjemy jak 
smakuje Bóg.

Edyta Wierzbińska
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 Wróćmy, zatem do rozumienia samego 
słowa kultura. Rzeczywistość, w której żyjemy 
można podzielić na dwie sfery – sferę natury 
i sferę kultury. Natura to to, co istnieje samo 
z siebie, a więc nie ma w tym żadnej ingerencji 
człowieka. Na kulturę składa się to wszystko, 
co jest dodane do natury w wyniku działal-
ności człowieka. Człowiek dzięki temu, że jest 
osobą, czyli posiada rozum i wolę świadomie 
tworzy kulturę. Tworzy ją w wyniku przeksz-
tałcania natury. Również człowiek jest częścią 
natury, należy do niej. Najważniejszym polem 
działania człowieka jest jego własna natura, 
bo działając człowiek tworzy przede wszyst-
kim siebie. To jak zbuduje siebie przechodzi 
potem na jego wytwory. Na to, co mówi, co 
pisze, co tworzy, jak wypełnia swoje powo-
łanie, swój zawód. 
 Termin „kultura” wywodzi się z łaciny (colo,	
colere) i oznacza uprawę. Początkowo była 
to uprawa ziemi (agri	 cultura). Później, za 
sprawą Cycerona w I wieku przed Chrystusem 
zaczęto mówić metaforycznie o kulturze 
duszy (anima	cultura). Cyceron zauważył, że 
tak jak rola potrzebuje świadomego i zorgani-
zowanego działania, aby móc z niej otrzymać 
wysoki plon, tak potrzeba uprawiać ludzki 
rozum, by z tego wysiłku mógł wyjść człowiek 
szlachetny, czyli dobry i piękny. Takie cechy 

 W tytule artykułu są dwa słowa klucze: 
„kultura” i „chrześcijaństwo”. Na ogół przez 
słowo kultura wszyscy rozumiemy sztukę 
(teatr, kino, koncerty, wystawy). Jest to jednak 
wiedza jednostronna. Trzeba na kulturę 
spojrzeć całościowo, co dokonać można 
dzięki filozofii pojmowanej klasycznie. 
Chrześcijaństwo jest to religia odwołująca się 
do Objawienia, które spisane zostało w księ-
gach Starego i Nowego Testamentu. Kultura 
chrześcijańska jest jedną z wielu kultur, jakie 
występują. Mają one różne nazwy, które 
pochodzą od cech charakterystycznych danej 
kultury.   
  

Ogólna	charakterystyka	kultury

Czym	jest	kultura	chrześcijańska?	
Referat	wygłoszony	na	pierwszym	spotkaniu	z	cyklu	„Kultura	drogą	życia”

 Zatem kultura jest uszlachetnieniem, czyli 
zmianą na lepsze samego człowieka, a dopiero 
w drugiej kolejności przekształcaniem otacza-
jącej nas rzeczywistości. Dlatego też dobrze 
rozumiany postęp odnosi się w pierwszej 
kolejności do człowieka i jego rozwoju. 
Człowiek, za każdym razem rodząc się musi na 
nowo wszystkiego się uczyć. Nic nie jesteśmy 
w stanie przełożyć z jednego intelektu do 
drugiego. Każdy, musi wykonać pewną pracę, 
aby w siebie włożyć wiedzę i rozwinąć 
umiejętności. Wynika to z tego, że każdy 
człowiek jest indywiduum, jest pojedynczą 
i niepowtarzalną istotą. Doskonalenie się 
człowieka dokonuje się w oparciu o moral-
ność, która jest miarą rozwoju człowieka. 
Człowiek, aby był rozumny i wolny, czyli 
spełniał się, jako osoba potrzebuje kultury, 
która ma mu pomóc pełniej być człowiekiem. 
Oprócz tego, że kultura ma usprawniać rozum 
i wolę, ma pomóc opanować emocje, czyli 
nauczyć nimi pokierować, aby człowiek 
w sposób wolny mógł poznać prawdę i wybrać 
dobro. Ostatecznym celem pracy nad sobą, 
jest najważniejszy cel ludzkiego życia – 
połączenie się z Bogiem, czyli życie wieczne, 
w pełnej szczęśliwości. Praca nad sobą, czyli 
to zasadnicze tworzenie kultury nie jest 
rzeczą łatwą. Aby nie popełniać błędów 
podstawo-wym dobrem dla człowieka jest 
poznanie prawdy. Inne wartości takie jak 
dobro, piękno i świętość są od niej zależne. 
Prawdę o świecie i człowieku w sposób 
bezinteresowny ujawnia filozofia. Ona też stoi 
u podstaw kultury.  

określano greckim słowem kalokagatia.  
Zasadniczym zadaniem kultury jest rozwój 
człowieka. Człowiek rodząc się, nie posiada 
żadnych umiejętności. Musi nauczyć się 
chodzić, mówić, patrzeć, poznawać i rozu-
mieć. Człowiek dla swego rozwoju potrzebuje 
kultury, a jednocześnie jest on twórcą tej 
kultury. Z pokolenia na pokolenie przekazy-
wana jest spuścizna kulturowa: język, oby-
czaje, umiejętności, dobra materialne.
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 Te cztery dziedziny kultury przedstawiają 
się, jako główne cele życia człowieka na ziemi. 
W porządku hierarchicznym podstawą jest 
prawda a ukoronowaniem świętość. 

Rozumienie	kultury	chrześcijańskiej

 W starożytnej Grecji wychowanie było 
pokierowane ideą człowieka mądrego, co się 
dokonywało przez uprawianie filozofii, 
natomiast w chrześcijaństwie wzorem 
mądrego życia staje się życie Jezusa Chrystusa. 
Istotą kultury chrześcijańskiej jest naślado-
wanie Chrystusa. Człowiek jako byt cielesno-
duchowy, jest zanurzony w naturze i jedno-

 Polska poprzez chrzest w 966 r. weszła 
w krąg kultury europejskiej. Kultura ta pows-
tała w wyniku sprzęgnięcia ze sobą kultury 
greckiej i rzymskiej z religią chrześcijańską.  
Z� eby rozumieć naszą kulturę, trzeba nieustan-
nie wracać do jej źródeł. Kultura chrześcijań-
ska inaczej klasycznie europejska jest wielką, 
racjonalną syntezą wiedzy i wiary. Owocem tej 
kultury było powstanie w średniowieczu 
uniwersytetów i katedr. Chrześcijaństwo do 
kultury antycznej wniosło nowe informacje: 
o stworzeniu świata, grzechu pierworodnym, 
odkupieniu człowieka przez Chrystusa, jak też 
wyjaśniło ostateczny sens ludzkiego życia, 
miłości, cierpienia i śmierci.  

 Cała kultura zawiera się w czterech 
działach, którymi jest: nauka (THEORIA), 
moralność (PRAXIS), sztuka (POIESIS) i religia 
(RELIGIO). Są to odrębne, ale przenikające się 
dziedziny aktywności człowieka. Różnią się 
miedzy sobą swoim przedmiotem i celem. 
Religia i moralność odnoszą się do osób. 
Religia jest relacją osoby ludzkiej do osobo-
wego Boga i w kulturze jest najważniejsza, 
gdyż spina całą ludzką aktywność, nadając jej 
sens i kierunek. Celem działań religijnych jest 
uświęcenie siebie. Moralność odnosi się do 
drugiego człowieka, jak i do samego działa-
jącego, a jej celem jest stanie się dobrym 
człowiekiem. Nauka i sztuka odnoszą się do 
rzeczy. Nauka poznaje świat a jej celem jest 
odkrycie prawdy. Sztuka szeroko pojęta, 
dzięki poznaniu tworzy rzeczy nowe, użytecz-
ne lub piękne. Więc celem sztuki jest bądź to 
użyteczność, bądź piękno.

Krystyna	Rojek

     Człowiek rozwija się dzięki kulturze, ale 
może się rozwinąć dzięki samemu Bogu. 
Dzieje się to poprzez poddanie się woli Bożej. 
Poprzez zawierzenie się Bogu pozwala na Jego 
działanie w każdym wymiarze swego życia.  
Bóg ingeruje wtedy w sprawy człowieka, 
i wypełnia Swój odwieczny plan. Jest to 
doskonałe naśladowanie samego Chrystusa.

cześnie przekracza ją, ma w sobie potencjał 
duchowy (transcenduje naturę). Jest ukierun-
kowany na rozwój. Doskonalenie się jest 
procesem powolnym i dokonuje się poprzez 
czyny. Jest to stała praca, która nie jest ani 
łatwa ani spontaniczna i trwa do końca życia. 
Człowiek zanurzony w kulturę jest najpierw 
wychowywany a następnie sam siebie wycho-
wuje, by zbliżyć się do ideału, jakim jest sam 
Chrystus. Zatem by mógł się w pełni rozwi-
nąć potrzebna jest wiedza, umiejętności 
i wychowanie. Człowiek z samej natury 
nie jest w stanie się rozwinąć i potrzebuje 
pomocy. Kultura, która jest owocem pracy 
wielu (całych pokoleń, ludzkości), pomaga mu 
w uzupełnieniu braków. A i tu okazuję się, że 
do pełnej doskonałości nie może doprowadzić 
człowieka sama kultura – potrzebna jest 
pomoc nadprzyrodzona, jaką jest łaska. Duch 
ludzki otwarty jest na Dobro, Prawdę i Piękno 
i może osiągnąć najwyższy stopień dosko-
nałości, czego przykładem są święci. Pomoc 
w pełnym rozwoju oferuje sam Bóg. Kościół, 
jako widzialny znak boskiego działania jest 
przekaźnikiem łaski, sakramentów świętych. 
One pomagają w uświęceniu się i w zbawieniu. 
Istotnym przejawem chrześcijaństwa jest 
życie moralne, przeniknięte duchem Ewan-
gelii, której podstawą są przykazania, zaś 
źródłem życia jest miłość, Boga do człowieka 
i człowieka do Boga jak i ludzi między sobą. 
Z tej miłości rodzi się kultura chrześcijańska, 
która jest niczym innym jak sposobem życia 
człowieka. W tej kulturze najważniejszy jest 
Bóg i jego wola oraz człowiek, jako osoba. 
Podstawą jest prawda o Bogu i człowieku 
zawarta w Objawieniu, drogą jest miłość, 
a celem jest zbawienie.
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 ,,Dawno	 to	 było,	 dawno,	 zaraz	 po	 stworzeniu	 świata.	 Pan	

Bóg	 przez	 okienko	 niebieskie	 przyglądał	 się	 wspaniałemu	

dziełu	stworzenia	na	ziemi.	To	wszystko	było	tak	piękne	i	mądrze	

pomyślane,	aby	człowiekowi	było	tu	dobrze.	Ale	potem	Stwórca	

stał	się	niezadowolony,	że	stworzył	gady	takie	 jak	węże,	żaby,	

jaszczurki	 i	 inne.	 Po	 namyśle	 postanowił	 i	 zebrał	 tę	 gadzinę	

w	wielki	skórzany	wór	i	przywoławszy	bociana	kazał	mu	zanieść	

i	wrzucić	do	przepaści	na	zatracenie.	 Jednocześnie	przykazał,	

aby	nie	zaglądał	do	środka	co	niesie.	Bocian	wybił	 się	w	górę	

z	workiem	w	dziobie.	Jednak	był	ciekawy	co	tam	jest	w	środku,	bo	

coś	 się	 bez	 przerwy	 ruszało.	 Wreszcie	 zdjęty	 ciekawością	 usiadł	 na	 ziemi	 i	 zaczął	

rozwiązywać	 worek,	 aby	 zajrzeć	 choć	 jednym	 okiem	 do	 środka.	 W	 pewnej	 chwili	

rozwiązał,	ale	tak,	że	gady	zaczęły	wyskakiwać	i	kryć	się	w	szczelinach,	w	trawie,	pod	

kamienie.	Bocian	chciał	łapać,	ale	nic	nie	pomogło,	bo	wszystko	się	rozleciało,	a	on	stanął	

bezradny.	Wtedy	usłyszał	z	nieba	głos	Boga:	Za	to	że	nie	wykonałeś	mojego	polecenia,	

będziesz	zbierał	gady	do	końca	świata	i	będziesz	się	nimi	żywił.	W	tej	chwili	bociana	nogi	

i	dziób	stały	się	czerwone	ze	wstydu,	że	nie	spełnił	woli	Bożej.	A	od	tego	czasu	zbiera	to	

gazdostwo,	i	tak	będzie	do	końca	świata’’.			Czesław	Maj

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

Legenda o tym, dlaczego bocian 

ma czerwony dziób i nogi… 

 Bocian - najważniejszy wyznacznik 

wiosny. Jego czas przylotu jest zgodny 

z dniem św. Józefa (19 III), a w wyobra-

żeniach Polaków z Mazur na swoich 

skrzydłach przynosi ostatni śnieg. Zaraz 

po przylocie poprawia stare gniazdo lub 

buduje nowe. Zakłada je w pobliżu 

siedzib ludzkich budując  na drzewach, 

budynkach gospodarczych, a w ostatnich 

latach coraz częściej na czynnych słupach 

trakcji energetycznych. Bocian to drapie-

żnik wytrwały, szybki, skuteczny. Długie 

nogi zapewniają lepsze pole widzenia, 

długi, ostry dziób zwiększa pole rażenia

i działa jak śmiertelna broń. Do tego 

bardzo dobry wzrok, słuch i inteligencja. 

Jada praktycznie wszystko, co znajdzie 

się w jego zasięgu i co zdoła połknąć. 

Przenosi pokarm we własnym wolu, 

a pisklęta karmi zwracając jego zawar-

tość. W zależności od zdobyczy stosuje 

różne techniki łowieckie i tak na przy-

kład gdy towarzyszy oraczom, podąża 

miarowo za maszynami i wybiera co pług 

odsłoni. Gdy postanowi zapolować na 

mysz czeka cierpliwie przy norze z dzio-

bem gotowym do zadania śmiertelnego 

ciosu. Bociany spędzają w naszym kraju 

około 5 miesięcy, po czym od połowy 

sierpnia odlatują na zimowiska w Afryce.

Anna	Wierzbińska	-Solarz



KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

	 Gniezno - dokumenty podają, że w 997r. 
złożono tu ciało św. Wojciecha, którego zabiło 
pogańskie plemię Prusów. W 1000 r. odbył się 

 Upłynął szybko wakacyjny czas. Jedni 
zwiedzali świat, a inni tylko o tym marzyli. Bez 
względu na to jak było, poniżej dla każdego 
coś miłego. Korzystajcie ile chcecie. Odrobi-
nę wiedzy przyda się zawsze, bo nigdy nie 
wiadomo do czego będzie można ją wyko-
rzystać. Zapraszamy do lektury!
	 Stolica to główne miasto w państwie. 
Jest ono siedzibą najważniejszych władz 
politycznych i administracyjnych. W dawnych 
czasach stolica państwa była w miejscu, 
w którym aktualnie przebywał władca. 
Zdarzało się więc, że często przenoszono ją 
z jednego miasta do drugiego. Dziś na szczęś-
cie tego się nie czyni, a wśród Polaków nie ma 
nikogo, kto nie wie jakie miasto jest stolicą 
naszego kraju. Zanim jednak Warszawę 
obrano za stolicę wiele polskich miast pełniło 
tę funkcję. Czy wiecie jakie to miasta?
 Pierwszą stolicą Polski była osada Giecz. 
Dziś to mała miejscowość w województwie 
wielkopolskim. Była na tyle dobrze usytu-
owana, że Piastowie - pierwsi władcy Polski - 
mogli z tego miejsca sprawnie kierować 
podbojem innych grodów. W XI wieku osada 
ta została zniszczona, a także spalona przez 
księcia czeskiego Brzetysława I. Po tym 
wydarzeniu mieszkańców uprowadzono do 
Czech, a gród czyli miasto już na zawsze 
utraciło funkcję najważniejszego.
	 Poznań - to najprawdopodobniej tutaj 
w 966r. odbył się chrzest Mieszka I. Tam 
również miał swoją siedzibę pierwszy polski 
biskup - Jordan. W XI wieku również podobnie 
jak Giecz miasto padło ofiarą złego księcia 
Brzetysława. Naukowcy przypuszczają, że 
w Poznaniu znajdowały się najstarsze budyn-
ki murowane w Polsce i potężne drewniano-
ziemne fortyfikacje. Na przestrzeni wieków 
miasto kilka razy było stolicą  naszego kraju.
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 Warszawa - W 1596 roku po pożarze na 
Wawelu przeniesiono stolicę z Krakowa do 
tego miasta. W Zamku Królewskim przez 
długie lata mieściła się główna siedziba władz. 
W latach 1807-1815 Warszawa była stolicą 
Księstwa Warszawskiego, a od 1815 r. 
Królestwa Polskiego. II  wojna bardzo 
zniszczyła miasto, ale po odbudowie na nowo 
było stolicą i tak jest nią do dziś.

zjazd gnieźnieński - spotkanie księcia 
Bolesława Chrobrego z cesarzem Niemiec 
Ottonem III. To miasto potężnych budowli 
i silnego wojska.
 Kraków - Kazimierz Odnowiciel posta-
nowił przenieść stolicę z Wielkopolski do  
Krakowa ok. roku 1038. Kilka razy i przez dość 
długi okres czasu miasto pozostawało stolicą. 
Powstawały tu liczne budowle, których 
piękno zachwyca do dziś. Założono w 1364 r. 
pierwszy uniwersytet - Akademię Krakowską. 
Pierwszym koronowanym królem w grodzie 
Kraka był Władysław Łokietek.
 Łowicz - W okresie gdy nie było króla 
stolicą była siedziba prymasa Polski. Prymas 
to najważniejszy biskup w Polsce. Był on 
wybierany „królem tymczasowym”. Po śmierci 
Zygmunta Augusta w 1572 r. miasto to było 
najważniejsze ze wszystkich.


