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ubóstwo zmieni si´ w skrajnà n´dz´. Sama musia∏a
pójÊç do pracy i ca∏ymi dniami - wraz ze wspó∏loka-
torami domu, w którym mieszkali - osusza∏a okolicz-
ne moczary.

Obowiàzki w domu przej´∏a Maria. Swojà dzie-
ci´cà energi´ skierowa∏a na jak najbardziej staranne
wykonywanie prac wszelkiego typu. Majàc nieca∏e
10 lat, zastàpi∏a mam´ w kuchni oraz przy wycho-
wywaniu m∏odszego rodzeƒstwa, pe∏niàc rol´ opie-
kunki. Wspiera∏a nie tylko zresztà swojà mam´, ale
tak˝e wspó∏lokatorów - Giovanniego Serenellego
i jego syna Alessandra. Tak˝e im pra∏a, ∏ata∏a ubra-
nia i poÊciel, przygotowywa∏a posi∏ki.

Dzieci´ce serce Marii pa∏a∏o ogromnà mi∏oÊcià do
Jezusa Eucharystycznego. Coraz bardziej pragn´∏a
przystàpiç do Pierwszej Komunii Âwi´tej. Mama
wiedzia∏a, ˝e b´dzie to bardzo trudne, gdy˝ Maria
nie umia∏a nawet czytaç, a w pobli˝u nie by∏o niko-
go, kto by jà móg∏ przygotowaç. Po wielu trudach
dziewczynka przyj´∏a po raz pierwszy Pana Jezusa
do swego serca. By∏o to 16 czerwca 1901 roku w ko-
Êciele w Conca. Od tego dnia Maria pragn´∏a jak naj-
cz´Êciej przyst´powaç do sakramentu Eucharystii.
By∏o to jednak fizycznie niemo˝liwe, bowiem od lip-
ca do listopada w okolicach, w których mieszka∏a,
nie odprawiano w ogóle nabo˝eƒstw i aby uczestni-
czyç we Mszy Âwi´tej, wierni musieli chodziç ponad
10 km pieszo do Nettuno. By∏o to - z powodu licz-
nych niebezpieczeƒstw, które czyha∏y na dzikich,
niezaludnionych mokrad∏ach - nierealne nawet dla

1. Âwi´toÊç w codziennym ˝yciu Marii
Goretti
Maria Goretti urodzi∏a si´ 16 paêdziernika 1890

w Corinaldo - miasteczku le˝àcym niedaleko ma∏ego
adriatyckiego portu Senigalii, ko∏o Ankony - w Êrod-
kowo-wschodnich W∏oszech. By∏a trzecià z sied-
miorga dzieci Luigiego Goretti i Assunty Carlini. Ro-
dzina ta ˝y∏a w skrajnym ubóstwie materialnym.
Dlatego, gdy przysz∏o na Êwiat czwarte dziecko, mu-
sieli opuÊciç rodzinne strony, by szukaç pewniejsze-
go utrzymania w innym regionie. PrzenieÊli si´ na
tereny Bagien Pontyjskich - w okolice Nettuno, na
pó∏noc od Rzymu. Osiedlili si´ w wiosce Ferriere di
Conca. Te bagniste, rozleg∏e równiny odznacza∏y si´
wówczas wyjàtkowo niezdrowym powietrzem. Po
roku wyczerpujàcej pracy przy osuszaniu bagien oj-
ciec zarazi∏ si´ malarià i zmar∏.

Dla dziewi´cioletniej Marii Êmierç ukochanego ta-
ty by∏a wielkim ciosem. Wtedy jednak po raz pierw-
szy zaufa∏a Bo˝ej OpatrznoÊci. Wiedzia∏a, ˝e na nic
si´ zda rozpaczanie, ˝e Bóg, doÊwiadczajàc nas, daje
∏ask´ coraz wi´kszej si∏y duchowej i ˝e jeÊli cz∏owiek
si´ na nià otworzy, to przez takie próby b´dzie si´
stawa∏ coraz m´˝niejszy i mocniejszy. Dziewczynka
postanowi∏a, ˝e zrobi wszystko, by pomóc zm´czo-
nej mamie. Ju˝ kilka chwil po Êmierci taty mówi∏a do
niej: „Odwagi, mamo! Nie bój si´! My jesteÊmy ju˝
du˝ymi dzieçmi! Bóg nam dopomo˝e, da zdrowie,
b´dziemy walczyç! B´dziemy walczyç i zwyci´˝y-
my!” Maria stara∏a si´ pocieszaç mam´, nie by∏o to
jednak ∏atwe. Mama Assunta wiedzia∏a, ˝e teraz
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doros∏ych. Dlatego Maria Goretti w ciàgu ca∏ego
swego ˝ycia przystàpi∏a do Komunii Âwi´tej tylko
pi´ç razy.

Dziewczynka - po pierwszej, a potem nast´pnej
Komunii Âwi´tej - wiedzia∏a, ˝e nie mo˝e dopuÊciç
do utraty Tego, Którego ju˝ mia∏a w swoim sercu.
Mamie mówi∏a: „Tak mamo, b´d´ zawsze dobra, b´-
d´ coraz lepsza!”Nie by∏y to tylko naiwne s∏owa,
wype∏nia∏a je w ka˝dej chwili ˝ycia.

Kiedy przyj´∏a po raz pierwszy Pana Jezusa do
swego serca, wszystko w niej zacz´∏o si´ stawaç co-
raz doskonalsze: ofiarnoÊç, pos∏uszeƒstwo, pobo˝-
noÊç. Najbardziej jednak wzrasta∏a czystoÊç serca.
By∏a to cnota, która - ze szczególnà s∏odyczà i wdzi´-
kiem - bardzo wczeÊnie rozkwit∏a w sercu Marii Go-
retti. Dziewczynka ca∏a promieniowa∏a czystoÊcià,
heroicznym panowaniem nad ciekawoÊcià, wzro-
kiem, ruchami, ˝àdzà sensacji. Czu∏a wstr´t do
wszelkich nieprzyzwoitych rozmów, brzydzi∏a si´
ka˝dym nieprzyzwoitym s∏owem.

Dowodem mo˝e byç nast´pujàcy epizod z jej ˝y-
cia. Pewnego poranka, gdy posz∏a po wod´ do stud-
ni, spotka∏a o rok starszà dziewczyn´, która rozma-
wia∏a z ch∏opakiem. Czekajàc, a˝ wiadro si´ nape∏ni,
s∏ysza∏a ich nieprzyzwoite ˝arty. S∏owa te wywo∏a∏y
przera˝enie. Po powrocie powiedzia∏a o tym mamie.
Mama stwierdzi∏a: „Staraj si´ jak najszybciej zapo-
mnieç o tym, co s∏ysza∏aÊ! Ciebie to oburzy∏o, a co by
powiedziano o Tobie, gdybyÊ ty o takich sprawach
zacz´∏a mówiç!” Maria odpowiedzia∏a bez namys∏u
z niezwyk∏à stanowczoÊcià: „Dlaczego, mamo...
Przecie˝ ja bym wola∏a raczej umrzeç ni˝ powiedzieç
choç jedno s∏owo o czymÊ takim, wol´ si´ daç zabiç,
ni˝ tak powiedzieç!”

Nie by∏y to puste s∏owa, choç nie wiedzia∏a, ˝e
wkrótce przyjdzie jej wype∏niç i potwierdziç t´ de-
klaracj´ w∏asnà krwià. Czu∏a jednak, ˝e zagro˝enie
jest coraz wi´ksze, ˝e staje si´ coraz bardziej realne.
Ka˝dego dnia spotyka∏a Alessandra. Mieszkali prze-
cie˝ w tym samym domu, razem jedli, wspólnie pra-
cowali. Okazywa∏a mu wiele serdecznoÊci, odnosi∏a
si´ do niego z dzieci´cà prostotà i mi∏oÊcià, ale on
inaczej na nià patrzy∏. Maria doskonale rozumia∏a,
o co mu chodzi.

2. Alessandro Serenelli 
Alessandro Serenelli przyszed∏ na Êwiat 2 czerw-

ca 1882 jako drugie dziecko Giovanniego i Cecylii Se-
renellich. Dwoje dzieci zmar∏o bardzo wczeÊnie. Je-
den z braci wstàpi∏ do seminarium duchownego,
jednak powa˝nie zachorowa∏ i zosta∏ zamkni´ty
w zak∏adzie psychiatrycznym. Podobny los wkrótce
spotka∏ mam´ Cecyli´. Ma∏y Alessandro nigdy jej nie
pozna∏. Po latach stwierdzi∏: „To by∏a pierwsza tra-
gedia w moim ˝yciu - nie mia∏em mamy.” By∏ coraz
bardziej samotny, stopniowo opuszczali rodzin´ ko-
lejni bracia i siostry. Przy ojcu, Giovannim, zosta∏ tyl-
ko on i jego brat. Do szko∏y Alessandro chodzi∏ dwa
lata, nauczy∏ si´ troch´ czytaç i pisaç. Poniewa˝ jed-
nak ich sytuacja materialna by∏a trudna, musia∏ za-
czàç pracowaç. Zdoby∏ prac´ na rynku rybackim
w Torreto.

Morze zachwyci∏o Alessandra, w pewien sposób
zaspokaja∏o jego pragnienie niezale˝noÊci i wolnoÊci.
WÊród ubogich rybaków w portach i na kutrze za-
czà∏ si´ jednak jego upadek moralny. Póêniej mówi∏:
„W takich okolicznoÊciach zachowanie czystoÊci nie
jest ∏atwe dla m∏odego ch∏opaka. Przyzwyczai∏em
si´ do z∏ych nawyków, których mnie nauczyli starsi
koledzy. To mnie sprowadzi∏o na z∏à drog´.” Odsu-
wa∏ si´ coraz bardziej od Boga, praktycznie ca∏kowi-
cie porzuci∏ praktyki religijne, wiar´ i modlitw´.

Wkrótce wraz z ojcem najà∏ si´ do pracy w Vin-
cenzo. W∏aÊcicielami tamtejszych pól byli fanatyczni
protestanci. Nie pozwalali swoim robotnikom na-
jemnym chodziç na Msze Âwi´te, zabraniali jakich-
kolwiek praktyk zwiàzanych z religià katolickà. Za-
miast tego, rozprowadzali bluêniercze i demoralizu-
jàce ulotki, pornograficzne broszury. Wszystko to
sta∏o si´ codziennà lekturà Alessandra. 

Serenelli nie zostali d∏ugo w Vincenzo. Przepro-
wadzili si´ do Colle Gianturco, przez rok pracowali
tam sami. Po przybyciu Gorettich po∏àczyli z nimi
swoje si∏y, gdy˝ razem ∏atwiej by∏o prze˝yç, utrzy-
maç dom. Wtedy Alessandro po raz pierwszy zoba-
czy∏ rodzin´ Marii i jà samà. Do koƒca ju˝ mieszkali
wspólnie, równie˝ w Ferriere ko∏o Nettuno. Tak
opowiada∏ póêniej o pierwszych latach swojego ˝y-
cia na Bagnach Pontyjskich: „Bardzo szybko uderzy-
∏a mnie samotnoÊç bagien i zamknà∏em si´ w sobie
samym. Coraz cz´Êciej si´ga∏em po kieliszek wina,
ale to jeszcze nie by∏o wszystko. Prawd´ mówiàc,
przyjmowa∏em sakramenty, czasami uczestniczy∏em
w ró˝aƒcu rodzinnym Gorettich. Rzadko wychodzi-
∏em do Cisterna ko∏o Nettuno, tylko raz by∏em w ko-
Êciele Pasjonistów, gdzie jest teraz kaplica Marii. Co-
raz mniej odpowiada∏o mi towarzystwo innych. Z∏e
nawyki, które naby∏em w Torreto i które utwierdzi∏y
si´ w Vincenzo, sta∏y si´ silniejsze, niemo˝liwe do
opanowania. Próbowa∏em uciec w czytanie „Il Mes-
sagero” i „La Tribuna Illustrata”, ale nigdy w tym
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czasie nie oddawa∏em si´ sensacyjnym przygodom,
które niektórzy mi przypisujà. NieÊmia∏oÊç trzyma∏a
mnie w domu. To w∏aÊnie wtedy uformowa∏a si´
w moim umyÊle zbrodnia, którà póêniej pope∏ni∏em.
Próbowa∏em, stara∏em si´ ze wszystkich si∏ te myÊli
odrzucaç od siebie przez wiele miesi´cy, przecie˝
Maria by∏a tak dobra, mi∏a i niewinna...”

Alessandro d∏ugo walczy∏ ze swoimi zmys∏owy-
mi ˝àdzami, nawet si´ ich ba∏, gdy˝ Maria by∏a tylko
ma∏ym dzieckiem. Przez jakiÊ czas próbowa∏ jej uni-
kaç, ˝eby opanowaç swoje myÊli, ale okaza∏o si´ to
bezskuteczne. Zresztà nie mia∏ mo˝liwoÊci nie widy-
waç dziewczynki, poniewa˝ mieszkali pod jednym
dachem, wspólnie jedli i razem pracowali. Nie by∏
w stanie opanowaç sam siebie, swojego wzroku, wy-
obra˝eƒ, myÊli. W koƒcu podda∏ si´, nie mia∏ ju˝ si∏,
zrezygnowa∏ z walki ze s∏aboÊciami. Po Êmierci ojca
Marii zaczà∏ uporczywie szukaç okazji, by pozostaç
z nià sam na sam, by byç jak najbli˝ej niej. 

Tak mija∏y kolejne tygodnie i miesiàce. W roku
1901, gdy Maria przystàpi∏a do Pierwszej Komunii
Âwi´tej, Alessandro zrozumia∏, ˝e dziewczynka nie
nale˝y ju˝ do tego Êwiata, ˝e wybra∏a ostatecznie Pa-
na Jezusa. Chwilowo przesta∏ jà dr´czyç, da∏ jej spo-
kój. Maria wiedzia∏a jednak, ˝e nie na d∏ugo. Czu∏a
coraz bardziej napi´tà atmosfer´, jaka si´ tworzy∏a,
gdy tylko on pojawia∏ si´ obok niej. 

3. M´czeƒstwo Marii Goretti
Ten pozorny spokój nie trwa∏ d∏ugo. Na prze∏o-

mie maja i czerwca 1902 roku rozpoczà∏ si´ ostatni
etap drogi krzy˝owej Marii. Odtàd Alessandro wy-
korzystywa∏ ka˝dà sposobnoÊç, ka˝dà wolnà chwil´,
jakikolwiek pretekst, by przyjÊç do domu i dr´czyç
dziewczynk´. Mia∏ nadziej´, ˝e kiedyÊ wreszcie nie
wytrzyma presji, ˝e zrezygnuje z oporu i ulegnie je-
go ˝àdzom. Wiedzia∏, ˝e by∏a ca∏kowicie sama, nie
mog∏a liczyç na niczyje wsparcie.

Alessandro napiera∏ coraz bardziej. Nie mia∏ ju˝
najmniejszego zamiary ukrywaç, czego od niej chce.
Wielokrotnie mówi∏ jej to wprost. Dr´czy∏ jà opowie-
Êciami o przyjemnoÊciach cielesnych, nieustannie
namawia∏, coraz Êmielej dotyka∏, chwyta∏, próbowa∏
przewróciç na ∏ó˝ko lub na ziemi´.

Dla Marii sta∏o si´ to przera˝ajàcym koszmarem,
nieustannà drogà krzy˝owà. Jednak to nie presja ze
strony Alessandra by∏a najgorsza. W jej wn´trzu roz-
p´ta∏a si´ pot´˝na burza. Nie sposób oczekiwaç, by
serce dojrzewajàcej dziewczynki nie reagowa∏o na to
wszystko. Najbardziej obawia∏a si´ pokus we-
wn´trznych i zmys∏owych poruszeƒ w∏asnego serca.
Nieustannie walczy∏a: na zewnàtrz z napastnikiem,
we wn´trzu sama ze sobà. Nie chcia∏a zrobiç nic, co
by∏oby niezgodne z wolà Pana Jezusa. Wiedzia∏a, ˝e
On da jej m´stwo i moc, by mog∏a odeprzeç ka˝dà
napaÊç.

Dlatego martwi∏a si´ nie tylko o siebie, ale tak˝e
o Alessandra. Chcia∏a mu pomóc, by zda∏ sobie spra-
w´ z tego, jak bardzo grzeszy swoimi pragnieniami
i s∏owami. Zrozumia∏a, ˝e jest za niego odpowiedzial-
na, ˝e musi go chroniç przed tak wielkim upadkiem.

Na nieustannej walce minà∏ ca∏y czerwiec i pierw-
sze dni lipca 1902 r. W koƒcu nadszed∏ dzieƒ 5 lipca.
Alessandro nie wytrzyma∏, wszystko postawi∏ na
jednà kart´, mia∏ dok∏adnie zaplanowane, co i jak ro-
biç. Znalaz∏ si´ w domu zupe∏nie sam z Marià. Pozo-
stali domownicy pracowali z dala od budynków. 

Byli wi´c sami w domu: on - 20-letni silny m´˝-
czyzna i ona - s∏aba dziewczynka, nie majàca jeszcze
dwunastu lat. Z ludzkiego punktu widzenia by∏a bez
szans. Nie mia∏a ˝adnych mo˝liwoÊci ucieczki. Gdy
tylko zamknà∏ drzwi, zacz´∏a krzyczeç tak g∏oÊno,
jak tylko potrafi∏a, nikt jednak nie móg∏ jej us∏yszeç.
Zdawa∏a sobie z tego spraw´, próbujàc si´ wyzwoliç
z jego ràk, p∏aka∏a g∏oÊno i b∏aga∏a rozpaczliwie:
„Alessandro, zostaw mnie, pozwól mi iÊç! Nie rób
mi nic, pozwól wyjÊç!” On jednak, nie puszczajàc,
próbowa∏ jà przewróciç na pod∏og´. Widzia∏a nó˝
w jego r´ku.

Alessandro zaczà∏ mówiç: „Pozwól mi, albo Ci´
zabij´! Chodê do mnie, sama mi si´ oddaj, bo inaczej
b´d´ musia∏ Ci´ zabiç.” Nie mia∏ zamiaru ju˝ d∏u˝ej
czekaç, by∏ ostatecznie zdecydowany: albo osiàgnie
cel, albo jà zabije. S∏yszàc to, Maria przesta∏a p∏akaç
i nagle zawo∏a∏a odwa˝nym g∏osem „ Nie! Nie zro-
bi´ tego! S∏yszysz, Alessandro? Nie! Nie! To jest
grzech, nie pozwol´ Ci na to! Nigdy nie pozwol´ Ci!”
Ona tak˝e by∏a zdecydowana. 

Starajàc si´ uciec, potkn´∏a si´ i upad∏a. Alessan-
dro natychmiast do niej dopad∏. Broni∏a si´ ze
wszystkich si∏, walczy∏a z nim i wo∏a∏a. To go najbar-
dziej rozwÊcieczy∏o. Po chwili zaci´tej walki widzàc,
˝e nie da rady, wbi∏ nó˝ w jej cia∏o. Jakby w Êlepej fu-
rii, raz za razem zaczà∏ jà uderzaç no˝em, zadajàc
g∏´bokie rany na ca∏ym ciele. Maria, wijàc si´ z bólu
pod pchni´ciami no˝a, ciàgle jeszcze powtarza∏a „Co
robisz, Alessandro, przecie˝ pójdziesz do piek∏a...”

W koƒcu umilk∏a. MyÊlàc, ˝e dziewczynka nie ˝y-
je, zamknà∏ si´ w swoim pokoju. Nagle ponownie
us∏ysza∏ jej krzyk, wi´c wróci∏ i jeszcze kilka razy
wbi∏ w jej cia∏o ca∏e ostrze. Teraz nie mia∏ wàtpliwo-
Êci, ˝e ju˝ nie ma prawa ˝yç. Usatysfakcjonowany
po∏o˝y∏ si´ na ∏ó˝ku, jakby nic si´ nie sta∏o i zaryglo-
wa∏ drzwi do swojego pokoju.

Wbrew prawom natury Maria jednak nadal ˝y∏a.
Ockn´∏a si´ i doczo∏ga∏a do drzwi wyjÊciowych. Zo-
baczy∏ jà ojciec Alessandra, zawo∏a∏ mam´ Assunt´.
Maria by∏à ca∏à zbroczona krwià. Âciska∏a w d∏o-
niach strz´py podartej sukienki, starajàc si´ zakryç
poprzebijane cia∏o. Przera˝ona mama spyta∏a „Co Ci
si´ sta∏o, kto Ci to zrobi∏?”

Dokoƒczenie na str. 4
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• To Alessandro... Spójrz, mamo, co on ze mnà
zrobi∏...

• Ale dlaczego?
• Bo on chcia∏ zmusiç mnie do grzechu, ale mu nie

pozwoli∏am. Chcia∏ pope∏niç straszny grzech,
ale nie pozwoli∏am, powiedzia∏am mu: Nie!

Mama zemdla∏a przy ∏ó˝ku córki. Sàsiad zdecydo-
wa∏, ˝e na lekarza zbyt d∏ugo czekaç by trzeba by∏o,
wi´c lepiej b´dzie przewieêç Mari´ do szpitala do
Nettuno. Wszyscy wiedzieli, ˝e dziewczynka nie ma
szansy prze˝yç jazdy, dlatego towarzyszy∏a jej mama. 

Przed domem Gorettich ludzie chcieli zlinczowaç
Alessandra. W por´ jednak przyby∏ w∏aÊciciel majàt-
ku z uzbrojonymi m´˝czyznami, by go oddaç w r´ce
policji. Po kilku godzinach funkcjonariusze i karabi-
nierzy z wielkimi trudnoÊciami wyprowadzili mor-
derc´, broniàc go przed t∏umem miotanym ˝àdzà ze-
msty, i dostarczyli na komisariat.

4. Przebaczenie
Póênym wieczorem, po kilku godzinach ucià˝li-

wej jazdy, Mari´ przywieziono do szpitala. Lekarze
nie mogli pojàç, dlaczego ta ca∏kowicie wykrwawio-
na dziewczynka nadal ˝yje. Nast´pnego dnia, bez
˝adnego znieczulenia, przeprowadzili operacj´. Ma-
ria - w pe∏ni Êwiadoma - czu∏a, jak ostrze skalpela
przecina∏o jej cia∏o. Operacja jednak na niewiele si´
zda∏a, bo lekarze nie byli w stanie pozaszywaç
wszystkich poprzecinanych organów wewn´trz-
nych.

Wkrótce przyby∏ do Marii arcybiskup, do którego
dotar∏a wiadomoÊç o bohaterskiej dziewczynce. Za-
czà∏ z nià rozmawiaç, opowiadaç o Panu Jezusie,
o tym, jak On przebaczy∏ tym, którzy go ukrzy˝owa-
li, jak - wiszàc na krzy˝u - obieca∏ raj wspó∏ukrzy˝o-
wanemu ∏otrowi. W koƒcu zada∏ jej jedno pytanie:
„Marietto, czy chcesz przebaczyç Alessandrowi tak,
jak Pan Jezus przebaczy∏ tym, którzy Go ukrzy˝owa-
li?” Dziewczynka zamyÊli∏a si´, po czym z ca∏à sta-
nowczoÊcià odpowiedzia∏a: „Tak! Przebaczam mu
z ca∏ego serca! Przebaczam i chc´, by by∏ ze mnà
w Raju!”

¸zy wzruszenia pojawi∏y si´ w oczach wszystkich
zebranych w pokoju.  By∏o to w pe∏ni Êwiadome,

wspania∏omyÊlne przebaczenie swojemu zabójcy -
najwa˝niejszy powód, dla którego Maria Goretti zo-
sta∏a kanonizowana.

Nied∏ugo po tych s∏owach Maria otrzyma∏a piàtà
Komuni´ Âwi´tà, ostatnià w swoim ˝yciu. Przed
udzieleniem kapelan zapyta∏: „Czy wiesz, Marietti-
no, kogo przyjmujesz?” Ona odpowiedzia∏a: „Tak!
Pana Jezusa, którego zaraz zobacz´!”. Chwil´ póê-
niej zupe∏nie spokojnie zamkn´∏a oczy i zasn´∏a,
odesz∏a do Pana, narodzi∏a si´ dla nieba na ca∏à
wiecznoÊç. By∏ 6 lipca 1902, pierwsza niedziela mie-
siàca, godzina 15.45. Maria Goretti mia∏a 11 lat, 8
miesi´cy i 21 dni.

5. Nawrócenie Alessandra
Morderca Marii Goretti zosta∏ skazany sàdownie

na podwójnà kar´ 30 lat wi´zienia. Na poczàtku 1903
roku przeniesiono go do - najsurowszego w ca∏ej Ita-
lii - zak∏adu karnego do Noto na Sycylii. Przez trzy
lata by∏ trzymany w izolatce, póêniej rozpoczà∏ si´
okres ci´˝kich robót przymusowych. Âwiat o nim za-
pomnia∏, nikt si´ ju˝ nie interesowa∏ jego losem. Ma-
ria Goretti jednak nie zapomnia∏a o obietnicy z ostat-
nich chwil swojego ˝ycia na ziemi.

Podczas procesu beatyfikacyjnego swojej ofiary,
Alessandro opowiada∏: „By∏ to ostatni rok mojego
wi´zienia - odosobnienia - myÊla∏em, ˝e oszalej´
i umr´. Rozpacz targa∏a moje myÊli coraz gwa∏tow-
niej, kiedy to pewnej nocy mia∏em sen: widzia∏em
przed sobà ogród. W pewnym zakàtku, pe∏nym bia-
∏ych kwiatów, zobaczy∏em Mariettin´ przepi´knie
ubranà w bia∏e, d∏ugie szaty. Zrywa∏a lilie, dawa∏a
mi je, mówiàc «Weê!». UÊmiecha∏a si´ przy tym jak
anio∏. A ja na ten uÊmiech, ten gest pe∏en ˝yczliwo-
Êci, przykl´knà∏em i prosi∏em o przebaczenie za to
moje okrutne przest´pstwo, i przyjmowa∏em te lilie,
a˝ mia∏em pe∏ne nar´cze. Spostrzeg∏em zaraz, ˝e lilie
w mych r´kach przemieniajà si´ w p∏omienie. Ma-
rietta uÊmiechn´∏a si´ do mnie po raz drugi i znikn´-
∏a. Obudzi∏em si´. Teraz jestem ocalony - pomyÊla-
∏em - bo ona si´ modli za mnie. I od tego dnia nie
czuj´ tej odrazy, przera˝enia, jak poprzednio. By∏o to
pod koniec roku 1906. 

Miesiàc póêniej, za pozwoleniem w∏adz, przyby∏
do wi´zienia biskup diecezji Noto, zainteresowany
losem zabójcy dziewczynki, której s∏awa rozprze-
strzeni∏a si´ po ca∏ych W∏oszech. Odby∏ z nim d∏ugà
rozmow´. Alessandro p∏aczàc, prosi∏ biskupa - jako
reprezentanta Boga, o przebaczenie, b∏aga∏, by jego
pragnienie zaniesiono zw∏aszcza mamie Assuncie
i rodzeƒstwu Marii. Biskupowi ze ∏zami w oczach
oÊwiadczy∏ swojà win´ i b∏aga∏ o rozgrzeszenie. Bi-
skup zaproponowa∏ mu napisanie Apelu do Êwiata.
By∏y to nast´pujàce s∏owa: „Prosz´ ca∏y Êwiat o prze-
baczenie za zniewag´ uczynionà m´czennicy Marii
Goretii i czystoÊci. Napominam wszystkich, aby

Dokoƒczenie ze str. 3

WARTOÂå
PRZEBACZENIA
NA PRZYK¸ADZIE
˚YCIA ÂW. MARII
GORETTI
I ALESSANDRA
SERENELLEGO
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trzymali si´ z dala od widowisk niemoralnych, od
niebezpieczeƒstw, od okazji, które mogà prowa-
dziç do grzechu”.

Alessandro zosta∏ wypuszczony z wi´zienia na
kilka lat przed up∏ywem koƒca kary, w 1929 roku.
Po kolejnych kilku latach nadzoru policyjnego zosta∏
przygarni´ty przez ojców kapucynów do klasztoru
Ascoli Piceno. Powierzono mu obowiàzki ogrodnika
w klasztorze. Zosta∏ przyj´ty do III zakonu Êw. Fran-
ciszka. Odtàd, wraz z ca∏à rodzinà zakonnà, trwa∏
nieustannie na modlitwie, b∏agajàc swojà ofiar´
o wyproszenie przebaczenia u Boga. Do koƒca ˝ycia
przebywa∏ w zakonie. W 1956 roku przeniesiono go
do klasztoru w Macerata ko∏o Ankony, gdzie zmar∏ 6
maja 1970 roku, majàc 88 lat.

W roku 2007 jego doczesne szczàtki zosta∏y z∏o˝o-
ne wewnàtrz Sanktuarium Âwi´tej Marii Goretti
w Corinaldo. Pragnienie takie wyrazi∏ ordynariusz
miejsca. „ObecnoÊç szczàtków Serenellego we wn´-

trzu Sanktuarium Âwi´tej Marii Goretti jest natural-
nà konsekwencjà ˝ycia M´czenniczki czczonej w na-
szym sanktuarium diecezjalnym, w którym równie˝
znajdujà si´ szczàtki Mamy Assunty. W szczególno-
Êci dowartoÊciowuje si´ ju˝ dzisiaj w∏aÊciwie jasny
znak przebaczenia chrzeÊcijaƒskiego, jakiego dozna∏
Serenelli, a tak˝e jego szczerà skruch´ z jakà prze˝y∏
reszt´ ˝ycia.

Z∏o˝enie szczàtków zabójcy Marii Goretti przy re-
likwiach jego ofiary i przy grobie jej mamy jest we-
zwaniem dla wszystkich do uznania autentycznej
wartoÊci przebaczenia oraz do ufnoÊci w dobroç Pa-
na Boga, który nie chce Êmierci grzesznika, lecz jego
nawrócenia i ˝ycia wiecznego.

Opr. Ks. Proboszcz
Literatura:
Jezierski S., Wzór przebaczenia. Âw. Maria Goretti, Rzym 1960
Tomaszewski M. P., Âw. Maria Goretti. ˚ycie i modlitwy,
Cz´stochowa 2009.

ROZWA˚AJMY S¸OWA  
OJCA ÂWI¢TEGO JANA PAW¸A II

„Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e równa godnoÊç i od-
powiedzialnoÊç m´˝czyzny i kobiety usprawiedli-
wia w pe∏ni dost´p kobiety do zadaƒ publicznych.
Z drugiej strony prawdziwy awans kobiety doma-
ga si´ tak˝e, by wyraênie by∏a uznana wartoÊç jej
zadania macierzyƒskiego i rodzinnego w odnie-
sieniu do wszystkich innych zadaƒ publicznych
i wszystkich innych zawodów.

KoÊció∏ zatem mo˝e i powinien dopomóc
wspó∏czesnemu spo∏eczeƒstwu, nawo∏ujàc nie-
strudzenie do uznania i poszanowania przez
wszystkich niezastàpionej wartoÊci pracy kobiety
w domu. Ma to szczególne znaczenie w pracy wy-
chowawczej.

Je˝eli prawo dost´pu do ró˝nych zadaƒ pu-
blicznych ma byç przyznane kobietom podobnie
jak m´˝czyznom, to jednoczeÊnie spo∏eczeƒstwo
winno stworzyç takie struktury, aby kobiety za-
m´˝ne i matki nie by∏y w praktyce zmuszone do
pracy poza domem, i aby ich rodziny mog∏y god-
nie ˝yç i rozwijaç si´ pomyÊlnie nawet wtedy, gdy
kobieta poÊwi´ca si´ ca∏kowicie w∏asnej rodzinie.
Nale˝y ponadto przezwyci´˝yç mentalnoÊç, we-
d∏ug której wi´kszy zaszczyt przynosi kobiecie
praca poza domem ni˝ praca w rodzinie.”

Adhortacja apostolska Jana Paw∏a II 
Familaris consortio z 22 listopada 1981

„Od tej wielkiej tajemnicy wiary skierowujemy
nasze myÊli do tylu naszych domów, do tylu ma∏-

˝eƒstw i rodzin. Józef z Nazaretu, rzemieÊlnik,
cz∏owiek pracy... Na godnoÊci ludzkiego ojcostwa
- na odpowiedzialnoÊci m´˝czyzny: m´˝a i ojca,
tak jak i na jego pracy - opiera si´ rodzina. Józef
z Nazaretu daje nam tego Êwiadectwo.”

Jan Pawe∏ II. Nauczanie papieskie 1978 - 1982. 
Pallotinum, Poznaƒ 1987 - 1993



6

Dlaczego temat kobiety? Bo marzec nierozerwal-
nie wià˝e si´ z Mi´dzynarodowym Dniem Kobiet.
A dlaczego nigdy nie zostan´ feministkà ? Odpo-
wiedê prosta i jednoczeÊnie bardzo z∏o˝ona. Zaraz
postaram si´ wyt∏umaczyç...

Odkàd pami´tam to marzec by∏ miesiàcem
„wspania∏ego Êwi´ta kobiet”, z zastrze˝eniem, ˝e
dotyczy∏o to Êwi´to prawdziwych kobiet, a wi´c
tych, które porzuca∏y domowe ogniska, oddawa∏y
dzieci do ˝∏obków i przedszkoli, a same udawa∏y si´
do pracy i budowa∏y ludowà ojczyzn´; by∏ to dzieƒ
ofiarowywania kobietom przys∏owiowych rajstop,
do tego dorzucano czerwony lub ró˝owy goêdzik,
a po spe∏nieniu tych obowiàzków w zak∏adach pra-
cy, urz´dach i fabrykach mo˝na by∏o zaczynaç praw-
dziwe Êwi´towanie, z regu∏y solidnie zakrapiane al-
koholem; cz´Êç kobiet nie rozumia∏a powagi i wagi
tego Êwi´ta i bieg∏a po pracy do domu zajàç si´
dzieçmi i kolacjà dla steranego ˝yciem i Êwi´towa-
niem m´˝a. ˚e co, ˝e pobrzmiewajà tu ju˝ hase∏ka fe-
ministek...? Kto nie znudzony niech czyta dalej!

Póêniej nastàpi∏y trudne lata walki o odzyskanie
wolnoÊci w naszym kraju i Êwi´to kobiet nie by∏o ju˝
obchodzone tak hucznie, ale powolutku pojawia∏y
si´ coraz cz´Êciej has∏a o wolnoÊci dla kobiet, oczy-
wiÊcie dla tych zniewolonych w domu matek i ˝on.

Lata mija∏y, a ruch feministyczny krzep∏ i nabiera∏
mocy: pojawia∏y si´ coraz to nowe, bardziej zdeter-
minowane wojowniczki walczàce o równouprawnie-
nie kobiet.

Teraz mamy wszelaki dobrobyt i kobiety w swo-
ich prawach i obowiàzkach zosta∏y zrównane z m´˝-
czyznami; istniejà jeszcze co prawda sporadyczne
dziedziny, gdzie nie ma tej równoÊci (no bo w dal-
szym ciàgu to jednak kobieta rodzi dziecko, to jed-
nak ona z regu∏y karmi je i najlepiej si´ opiekuje ma-
luchem po urodzeniu, w dalszym ciàgu to kobieta ze
swojà wra˝liwoÊcià, czu∏oÊcià i macierzyƒskà mi∏o-
Êcià jest trudna do zastàpienia przy wychowywaniu
dzieci. Ale...!!! To tylko kwestia czasu i ten problem

równie˝ zostanie rozwiàzany po myÊli wszystkich
«nowoczesnych, Êwiat∏ych i post´powych femini-
stek”!

Ale dosyç ˝artów i ironii!
Od kilku lat wmawia si´ nam kobietom, ˝e mamy

prawo decydowaç, czy chcemy urodziç dziecko, czy
je zamordowaç, ˝e mamy prawo ˝yç w wolnych
zwiàzkach bez  zobowiàzaƒ i krzywdzenia ˝adnej ze
stron, ˝e mamy prawo pracowaç tak samo jak m´˝-
czyêni i byç traktowane na równi z nimi. Wszech-
obecne, natarczywe i g∏oÊne reklamy i filmy narzuca-
jà nam wzór kobiety-businesswoman, kobiety-pa-
nienki do wszystkiego, której celem w ˝yciu ma byç
wiecznie pi´kny, m∏ody i zgrabny wyglàd. JeÊli tak
rzeczywiÊcie jest, to dlaczego doko∏a tak ma∏o jedno-
czeÊnie dostrzegam szacunku dla kobiety jako ˝ony
i matki, a mo˝e przede wszystkim cz∏owieka? 

Gdzie szacunek dla kobiety cz∏owieka? Co na to
feministki? Czy nie dostrzegajà tu jakiegoÊ zgrzytu
i braku logiki? Poczekajmy jeszcze troch´, a walecz-
ne dzia∏aczki zrównajà nam wiek emerytalny z wie-
kiem m´˝czyzn i b´dziemy mog∏y ochoczo biegaç do
pracy do 65 roku ˝ycia.

Kobietom wmówiono, ˝e ich szcz´Êcie polega na
pracy zawodowej, 10-cio, 12-to godzinnej, fryzjerze,
fit-klubie i masa˝ach. Rodzenie dzieci, wychowywa-
nie ich sta∏o si´ zacofane, niemodne a kraj nasz staje
si´ z ka˝dym rokiem krajem ludzi starych i bied-
nych.

Kobieta zosta∏a stworzona, by przekazywaç ˝ycie,
by byç matkà i ˝onà, m´˝czyzna, aby byç opiekunem
i osobà zapewniajàcà byt rodzinie (kobieta - ognisko
domowe, m´˝czyzna - polowanie). Âledzàc dzieje
Êwiata szybko mo˝emy zauwa˝yç, do czego dopro-
wadzajà nieprzemyÊlane decyzje i ingerencje w usta-
lony porzàdek. Bàdêmy màdrzejsi od cywilizacji,
których ju˝ nie ma! ObyÊmy zmàdrzeli i szybko si´
opami´tali! 

Alicja Na∏´cz

Felietonik o tym, dlaczego NIGDY nie zostan´ FEMINISTKÑ

„Bóg ˝ycie i twórczoÊç” – refleksja
„Bóg ˝ycie i twórczoÊç” to najnowsza

z ksià˝ek Szymona Ho∏owni - polskiego
dziennikarza i publicysty, dwukrotnego lau-
reata nagrody „Grand Press”.

Dziennikarski talent pana Ho∏owni doskonale
uk∏ada si´ na twórczoÊç literackà . Jego najnowsza
ksià˝ka „Bóg ˝ycie i twórczoÊç” jest odzwierciedle-
niem talentu autora. Ksià˝ka, o której mowa zacieka-
wi∏a mnie z jednego powodu - przed samym wydru-

kiem mówiono , ˝e jest to biografia o Bogu. W gruncie
rzeczy wiedzia∏am ,˝e jest to tylko  chwyt autorski. 

Mimo, ˝e ksià˝ka nie jest  biografià o Bogu bardzo
mnie zaciekawi∏a. Pozwoli∏a zrozumieç wiele spraw
dotyczàcych odwiecznych relacji Boga z cz∏owie-
kiem . WyjaÊnia  kwestie dotyczàce m.in. Trójcy
Âwi´tej, w której autor Trójc´ Âwi´tà rozk∏ada na
czynniki pierwsze twierdzàc, ˝e nie jest to tylko Oj-
ciec  samotnie wychowujàcy Syna i wraz z nim ho-
dujàcy go∏´bia , ale nie poj´te trzy w jednym i jeden
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w trzech. Autor spokojnie stwierdza, ˝e Boga t∏uma-
czyç si´ nie da, dlatego trzeba uwierzyç. Szymon Ho-
∏ownia w swoim dziele stara si´ odpowiedzieç na
nurtujàce pytanie dotyczàce stworzenia Êwiata i sa-
mego Stwórcy. Bardzo trafne sà  tu przemyÊlenia au-
tora , konkretne ich prze˝ywanie i pomaganie w od-
krywaniu ich treÊci. KiedyÊ zastanawia∏am si´ nad
fragmentem Pisma Âwi´tego - scenà z Abrahamem,
który na rozkaz Boga zamierza zabiç swojego syna
i zostaje w ostatniej chwili powstrzymany. Autor
sprytnie pyta czytelnika , czy jesteÊmy pewni , ˝e to
Bóg wystawi∏ na prób´ Abrahama? Na szcz´Êcie pi-
sarz nie zostawia nas bez odpowiedzi.  OczywiÊcie
mo˝na mno˝yç wiele przyk∏adów z ksià˝ki, bo jest
ich nadspodziewanie mnóstwo i to jest trafne, ponie-
wa˝ wspó∏czesny, wierzàcy cz∏owiek to cz∏owiek po-
szukujàcy Boga.  

Ksià˝ka ma jeszcze jednà, wielkà zalet´ - prowo-
kuje cz∏owieka do myÊlenia, dzi´ki czemu mo˝na za-
g∏´biç si´ w lekturze, zdobyç wiedz´, po którà cz∏o-
wiek w normalnych warunkach by nie si´gnà∏. War-
to wi´c czasem oderwaç si´ od „szarej rzeczywisto-
Êci”, magii Internetu i zrelaksowaç si´ czytajàc
naprawd´ dobrà ksià˝k´...

Polecam! Paulina U.

Poezja nie zawsze musi byç przygodà.
Mo˝e byç celem i do Boga drogà, lecz tylko
wtedy, gdy noc t∏umi cisz´, gdy ja ju˝ zasy-
piam a Bóg za mnie pisze...

„Bóg - najwi´kszy poeta”

Jestem kartkà papieru,
Piórem Twojej d∏oni.
Ty kochasz poezj´ ,
Pisaç mi nie bronisz.
Wi´c pisz´... rozwa˝am...
Trudne Twoje s∏owa,
Czasem mi nie wychodzi...
Wi´c pisze od nowa.

Najlepiej jest pisaç zawsze póênà nocà...
Kiedy Êwieci ksi´˝yc,
Gdy gwiazdy migocà.
Kiedy wiatr za oknem wcià˝ przerywa cisz´...
Ja wtedy nie Êpi´, siadam, wtedy pisz´...

Pisz´ o mi∏oÊci, o cierpieniu pisz´...
O sile wiary, o zbawieniu pisz´...
Najwi´kszym darem ka˝dej póênej nocy
Jest sen co zamyka zm´czone me oczy
i... wiatr co przerywa wielkà  nocnà cisze...

Ja... wtedy zasypiam a Bóg dalej pisze...

I kto tu jest poetà...?

Paulina Urkiel
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Pojednanie
,,JeÊli ca∏e ˝ycie chcesz byç szcz´Êliwy

- pomó˝ komuÊ. Ofiaruj dar przebaczania
oprawcy nie tylko dla jego dobra, ale rów-
nie˝ dla w∏asnego spokoju ducha, który
w zamian otrzymasz.’’

L. Worthington

Dlaczego przebaczanie i pojednanie przychodzi
nam tak trudno? Cz´sto widzimy ludzi jako napast-
ników, a siebie samych widzimy jako niewinne ofia-
ry. Trudno pojednaç si´ z samym sobà i przebaczyç
sobie b∏´dy pope∏nione w przesz∏oÊci. Gdy ktoÊ nas
skrzywdzi∏ pojawiajà si´ takie odczucia jak z∏oÊç, ˝al,
smutek a czasem ch´ç odwetu. Nie ma zwiàzków
mi´dzyludzkich, gdzie nie towarzyszy ból, cierpie-
nie i zranienie. Cz´sto nieÊwiadomie ranimy innych
ludzi i bywa ˝e sami jesteÊmy krzywdzeni przez in-
nych. Krzywdziciel rzadko przyznaje si´ do swoich
b∏´dów i nie ma odwagi przyznaç si´ do winy. Prze-
baczanie stoi wysoko w hierarchii wartoÊci chrzeÊci-
jaƒskich, wi´c nie szukajmy  zemsty lecz dà˝my do
pojednania i zgody. Drogà wiodàcà do mi∏oÊci jest
w∏aÊnie przebaczanie. Przebaczanie jest wielkim da-
rem, który sam cz∏owiek sobie potrafi ofiarowaç.
Trzeba negatywne emocje zastàpiç  pozytywnymi,
bo pragnienie zemsty czy bólu bardzo m´czy i zabie-
ra ogrom dobrej energii. Ka˝dy z nas ma coÊ do prze-
baczenia, a gdy ju˝ si´ pojednamy odczuwamy wiel-
kà ulg´, bo pojednanie otwiera umys∏ i serce, prze-
stajemy si´ denerwowaç i inaczej patrzymy na Êwiat,
ludzi i nas samych. Pojednanie z drugim cz∏owie-
kiem to wybaczenie mu krzywd i win, które wyrzà-

dzi∏ nam w przesz∏oÊci i traktujemy go jako pe∏no-
wartoÊciowego cz∏owieka i rezygnujemy z zemsty.
Negatywne emocje zast´pujemy pozytywnymi: em-
patià, wspó∏czuciem i mi∏oÊcià. Wybaczajàc drugiej
osobie wybaczamy równie˝ sobie i odzyskujemy ra-
doÊç ˝ycia. Za z∏o wyrzàdzone ludziom musimy
przeprosiç osobiÊcie, aby otrzymaç  przebaczenie od
Boga i móc pojednaç si´ z Bogiem. Przebaczyç mo˝-
na wszystko, gdy˝ zale˝y tylko od nas samych, lecz
z odkupieniem winy bywa inaczej ma ona religijny
wymiar. JeÊli w naszej psychice dominuje ciàgle
z∏oÊç, strach i rozpami´tywanie przykrych zdarzeƒ
to przebaczanie nie ma sensu. Przebaczenie jest mo˝-
liwe wtedy, gdy pogodzimy si´ z osobà którà
skrzywdziliÊmy lub êle potraktowaliÊmy. Powinni-
Êmy wybaczaç i prosiç o wybaczenie, poniewa˝ po-
trzebujemy Bo˝ego przebaczania. Przebaczanie jest
najpi´kniejszym wyrazem mi∏oÊci. Takim wyrazem
mo˝e byç przebaczenie Jana Paw∏a II swojemu za-
machowcowi. Wybaczamy krzywdy, ale nadal pa-
mi´tamy co si´ wydarzy∏o, by te krzywdy i cierpie-
nia ju˝ nigdy si´ nie powtórzy∏y.  Nigdy nie wraca-
my do bolesnej przesz∏oÊci. Bóg podpowiada nam
jak zapomnieç o z∏ych rzeczach i uczy nas budowaç
radosnà teraêniejszoÊç bez l´ku. Wa˝na jest rozmo-
wa z Bogiem o dr´czàcych nas grzechach i proble-
mach. Wielkim owocem chrzeÊcijaƒstwa jest pojed-
nanie si´ z Bogiem. To Bóg  uczy nas abyÊmy nie za-
dawali nikomu cierpienia i uczyli si´ od Niego jak
darzyç si´ wzajemnej mi∏oÊcià. Bóg nie pragnie na-
szej doskona∏oÊci, lecz pragnie abyÊmy do nie dà˝yli.
Trzeba wybaczaç, poniewa˝ bez pojednania nasze
˝ycie pozbawione jest sensu. W∏aÊnie przebaczanie
stanowi witalnà cz´Êç naszego ˝ycia i pobudza nas
do pojednania. Szczególnym udzia∏em przebaczenia
cz∏owiekowi przez cz∏owieka jest sakrament pojed-
nania. Umieç komuÊ wybaczyç to szczególny dar od
Boga.

Zita Giwojno
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Sen ks. Bosko
Trwamy w Wielkim PoÊcie,

czasu przeznaczonym na po-
kut´ i nawrócenie. W tym du-
chu pragniemy przytoczyç sen
ksi´dza Bosko dotyczàcy sa-
kramentu pokuty i pojednania,
by jeszcze bardziej zobrazowaç
potrzeb´ spowiedzi i szczere-
go nawrócenia.

Âwi´ty Jan Bosko bardzo kocha∏
swych ch∏opców i pragnà∏ przede
wszystkim pomagaç im, aby byli
dobrzy i aby wyrastali w wierze
chrzeÊcijaƒskiej. T∏umaczy∏ im
dlatego, jak wa˝ny jest sakrament
pokuty. W∏aÊnie w tym celu opo-
wiedzia∏ im pewnego razu swój
dziwny sen.

„Âni∏o mi si´, ˝e znajduj´ si´
w koÊciele, poÊród t∏umu ch∏op-
ców, którzy przygotowywali si´
do spowiedzi. Wielu z nich ota-
cza∏o mój konfesjona∏.

W pewnym momencie ujrza∏em
zaskoczony, ˝e wielu z tych
ch∏opców mia∏o trzy sznurki wo-
kó∏ szyi.

- Dlaczego trzymasz te sznurki
wokó∏ szyi? - spyta∏em jednego. -
Zdejmij je!

- Nie mog´ - odpowiedzia∏. -
Jest ktoÊ za mnà, kto je trzyma!

Zbli˝y∏em si´ i zobaczy∏em, ˝e
za jego plecami wystawa∏y dwa
du˝e rogi. Spojrza∏em uwa˝niej
i zauwa˝y∏em, ˝e to pazury

okropnego potwora o strasznym
pysku trzyma∏y sznurki. Pos∏a-
∏em ministranta po wod´ Êwi´co-
nà. W tym czasie zauwa˝y∏em, ˝e
wielu innych ch∏opców mia∏o na
plecach takiego potwora. Trzy-
majàc kropid∏o niczym broƒ, spy-
ta∏em jednego z tych potworów:

- Kim jesteÊ?
Bestia zgrzytajàc z´bami skr´ci-

∏a si´ w sposób straszliwy i nagle
zauwa˝y∏em, ˝e trzyma w r´ce
sznurki, przypominajàce sznurki
marionetki.

- Co robisz z tymi sznurkami?
Mów, w przeciwnym razie, polej´
ci´ wodà Êwi´conà! - zagrozi∏em.

Potwór skuli∏ si´ przera˝ony.
- Pierwszy sznurek powstrzy-

muje ch∏opców od wyznania

wszystkich grzechów - odpowie-
dzia∏ dr˝àc.

- A drugi?
- Drugi powoduje, ˝e zanika

wszelka skrucha.
- A trzeci? - nalega∏em.
- Nie chc´ ci tego powiedzieç! -

stwierdzi∏a gwa∏townie bestia.
- Wobec tego zrobi´ ci kàpiel

w wodzie Êwi´conej!
- Nie, nie! Ju˝ mówi´. Trzeci nie

pozwala ch∏opcom uczyniç moc-
nego postanowienia poprawy
i pos∏uchaç s∏ów spowiednika.

Teraz wiedzia∏em ju˝ wystar-
czajàco du˝o. Podnios∏em kropi-
d∏o i pokropi∏em wodà Êwi´conà
jego towarzyszy. W jednym mo-
mencie uciekli, wydajàc krzyk tak
przenikliwy, ˝e si´ obudzi∏em”.

„Ty kochasz mnie”
Dobrze ,˝e mnie widzisz
- a Ja nie?
Dobrze, ˝e mnie s∏yszysz
- a Ja nie?
G∏uchoÊç i Êlepa to cechy me dwie
- prawdà jest ,˝e kochasz mnie..
- a Ja? Czy Ja wiem ... ?
Chyba Ci´ znam - a mo˝e nie ...
Prawdà jest, ˝e kochasz mnie .... 
- a Ja? Czy Ja wiem ... ?
* * *

Paulina Urkiel
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Komu s∏u˝´Komu s∏u˝´
„Cz∏owiek jest urz´dnikiem wysokiego stanu
Ca∏y Êwiat s∏u˝y jemu, a on tylko Panu”

A. Mickiewicz

Kto z nas podpisze si´ pod tymi s∏owami naszego
narodowego wieszcza pyta w art. „Panowie mniejsi”
- Franciszek Kucharczyk (GoÊç niedzielny; 6. 03.
2011 r. ). 

„JeÊli cywilizacja zachodu w ogóle uwzgl´dnia
Boga, to na pewno nie na pierwszym miejscu, a wte-
dy ju˝ wtedy niewiadomo kto komu s∏u˝y i ludzie
zaczynajà s∏u˝yç zwierz´tom” - pisze F. Kucharczyk
i ma racj´. Poprzestawia∏y nam si´ wartoÊci. Pies jak
kotek, myszka, one takie wspania∏e, màdre, tak nas
kochajà, wi´c my te˝ bez nich obejÊç si´ nie mo˝emy.
Wiele rzeczy jest nam potrzebnych, ale najwa˝niej-
szà sprawà dla ka˝dego z nas, powinna byç troska
o naszà przyjaêƒ z Bogiem, nie z pieskiem, kotkiem.

Zwierzàt krzywdziç nie wolno, ale czy wolno
krzywdziç drugiego cz∏owieka?! To drugi cz∏owiek
jest naszym bratem, nie piesek, nie wolno: obma-
wiaç, szydziç, kpiç, wykorzystywaç do swoich w∏a-
snych celów, oszukiwaç, okradaç, zabijaç. Ile mniej
z∏a by∏oby na Êwiecie, gdyby cz∏owiek zgodnie z za-
mys∏em Stwórcy s∏u˝y∏ Bogu i bliêniemu. Jezus ludzi
nazywa∏ braçmi mniejszymi, ludzi biednych, bez-
domnych, chorych, nieradzàcych sobie z ˝yciem.
Tych , którym brakuje ubrania a nie sierÊci i piór.

Tam mój skarb, gdzie serce moje
Motto: 
Bóg jest moim skarbem,  
Bóg, który mieszka te˝ 
w drugim cz∏owieku, bo 
ka˝dy cz∏owiek stworzony 
jest na obraz i podobieƒstwo Boga.
Cz∏owiek - nie zwierzàtko

Dziwnie si´ teraz dzieje na Êwiecie.
Ludzie o Bogu zapominajà, 
i zamiast ludzi - braçmi mniejszymi
zwierz´ta swoje tak nazywajà.

Mo˝e ekolog skarci mnie tutaj,
ale swój poglàd mu wy∏˝´:
-lubi´ zwierz´ta i ich nie krzywdz´,
lecz „bratem” cz∏owieka nazw´ w pokorze.

Bo tylko cz∏owiek ma dusz´ od Boga.
Zwierz´ta duszy nie posiadajà.
Majà nam s∏u˝yç, a nie odwrotnie.
Panem swym, ludzie Boga uznajà.

Zwierz´ta zawsze jak i Êwiat ca∏y
w zamiarze Boga s∏u˝à cz∏owiekowi.
Smutno, gdy zamiast Bogu i bliêniemu
s∏u˝ymy swojemu pieskowi.

Halina Kramarczyk
Czaplinek, 17 marca 2011 r.

PrzedwioÊnie

Ju˝ Êwi´ty Kazimierz dawno
gdzieÊ za nami.
S∏oƒce Êwieci,
wiosna idzie wielkimi krokami.

Jest radoÊnie, jasno wsz´dzie,
wiele ptaków Êpiewaç b´dzie,
chwa∏´ Boga Zbawiciela,
co obficie ∏ask udziela.

Niechaj Jemu b´dzie chwa∏a,
wiosna do nas zawita∏a.
Jak przystoi m∏odej pani,
b´dzie stroiç Êwiat kwiatami.

Zaraz wierzba si´ rozwinie,
z∏ote kotki na leszczynie,
a w zaroÊlach nad jeziorem
sznur kaczeƒców stanie ko∏em.

S∏oƒce z∏otem je obsypie,
by nam ziemia zajaÊnia∏a.
Dzi´ki Panie za przedwioÊnie.
Niech si´ Twoja Êwi´ci chwa∏a.

Halina Kramarczyk

Czaplinek, 17.03.2011 r.
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Objawienia w La‘Salette

KiedyÊ we Francji, daleko w górach
Matka NajÊwi´tsza si´ objawi∏a.
Przez ma∏e dzieci, pastuszków biednych
o nawrócenie ludzi prosi∏a.  

We ∏zach mówi∏a dzieciom ubogim,
jak bardzo cierpi syn Jej drogi,
bo ludzie nie chcà s∏uchaç s∏ów Jego,
wcià˝ wybierajà niedobre drogi.  

Gdy przyjdzie kl´ska nieurodzaju
Boga o wszystko obwiniajà;
nie rozumiejà kary za grzechy,
Syna bo˝ego wcià˝ obra˝ajà.

Mówi∏a dzieciom, ˝e lud bezbo˝ny
zamiast si´ modliç w koÊciele,
nie dba o Boga, Jego nauki,
tylko pracuje w niedziele.

Mówi∏a dzieciom, by w Wielkim PoÊcie
naród w jedzeniu szcz´Êcia nie szuka∏,
by nie jad∏ mi´sa, by poÊci∏ szczerze.
Do drzwi rzeênika nie puka∏.

Mówi∏a dzieciom, aby g∏osi∏y,
˝e ja∏mu˝na mo˝e tak wiele:
- wspomaga biednych, mi∏a jest Bogu,
potrafi zbawiç dusz wiele.

S∏owa Maryi wcià˝ aktualne,
g∏oszà nam ksi´˝a w koÊciele,
o La∑Salette ukrytym w górach
i o Maryi zbawiennym dziele.

Halina Kramarczyk

Czaplinek, 17.03.2011 r.

CZAPLINEK 
TO NASZA MA¸A OJCZYZNA

13 lutego (niedziela) 2011 roku po odbytej wizycie duszpa-
sterskiej, w ramach pokol´dowego sprawozdania, ks. pro-
boszcz poinformowa∏ parafian o swoich spostrze˝eniach.
Z wielkà troskà zwróci∏ uwag´ na wiele istotnych spraw doty-
czàcych naszej parafii i jej mieszkaƒców.

Wa˝ne te sprawy to:  remont dzwonnicy, renowacja zabyt-
kowego «ma∏ego koÊció∏ka”, osuszenie fundamentów du˝ego
koÊcio∏a, odnowienie pomników ksi´˝y spoczywajàcych na na-
szym cmentarzu.

W tym kontekÊcie pomyÊleliÊmy, my salezjaƒscy wspó∏pra-
cownicy, ˝e przecie˝ Czaplinek to nasza ma∏a Ojczyzna, wszy-
scy za nià jesteÊmy odpowiedzialni. Wszyscy przecie˝ odwie-
dzamy nasz cmentarz. Przypominamy tam sobie wydarzenia
jakie prze˝yliÊmy, ale przede wszystkim ludzi, którzy byli nam
bliscy, których znaliÊmy, a którzy sà ju˝ po drugiej stronie ˝y-
cia. Powracajà wraz ze wspomnieniami z naszego ˝ycia para-
fialnego nasi duszpasterze - ksi´˝a salezjanie, których Wola Bo-
˝a zakoƒczy∏a ziemskà w´drówk´ u nas w Czaplinku.

MyÊlàc o Nich prze˝ywamy po raz kolejny wspólne rekolek-
cje, Êluby, chrzty, pogrzeby, nabo˝eƒstwa, spowiedzi, piel-
grzymki czy te˝ procesje Bo˝ego Cia∏a. Wspomnienia te rodzà
uczucia wdzi´cznoÊci, które nasuwajà myÊl, ˝e pi´kne chwile
prze˝yte razem, wymagaj od nas parafian dbania o miejsce po-
chówku wiecznego spoczynku naszych duszpasterzy.

Stojàc cz´sto nad Ich grobami przychodzà ró˝ne myÊli, re-
fleksje, ˝e zaniedbaliÊmy t´ spraw´, Cisnà si´ na usta s∏owa
pi´knej znanej pieÊni «...wystarczy∏a ci uboga sutanna i ubogi
wystarczy∏ ci Êlub...”

Nale˝a∏oby w tym momencie pomyÊleç równie˝ o tych oso-
bach, które od lat, co roku w niezbyt sprzyjajàcej aurze (koniec
paêdziernika) myjà, szorujà zwietrza∏e lastriko przygotowujàc
groby do uroczystoÊci Wszystkich Âwi´tych.

PomyÊlmy wi´c ˝yczliwie o tym miejscu b´dàcym Êwiadec-
twem naszej wra˝liwoÊci i ciàg∏ej duchowej ∏àcznoÊci. Nie cze-
kajmy, a˝ drewniany Chrystus czuwajàcy nad tym Êwi´tym
miejscem zniszczeje do reszty.

Prosimy o propozycje, pomys∏y, inicjatywy.
Wierzymy, ˝e znajdà si´ wspaniali parafianie, którzy podej-

mà razem z nami ten problem. Zach´camy do dzia∏ania
i wspó∏pracy.

Salezjaƒscy Wspó∏pracownicy

Dzi´kujemy p. Aleksandrowi Grzymale za zdj´cia.
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FFOOTTOOKKRROONN II KKAA
Ferie, góry 
i narty...

Dla wielu dzieci i m∏odzie˝y nasta∏ ocze-
kiwany czas zimowych ferii. Przygotowane
zimowisko odby∏o si´ w Stasikówce ko∏o
Zakopanego w dniach 13-19 lutego br. Za-
kwaterowanie w pensjonacie „U Pradziada”
gdzie panowa∏a cisza i spokój oraz bezpie-
czeƒstwo tzw. rodzinna atmosfera dawa∏a
warunki odpoczynku i relaksu po codzien-
nych zmaganiach nauki jazdy na nartach
i snowbordzie. Blisko stoku i wyciàgu nar-
ciarskiego m∏ode pokolenie czu∏o si´ dobrze
i ka˝dà chwil´ wykorzystywali na kszta∏ce-
nie swoich zimowych umiej´tnoÊci. Tam na
górze pokonywali swoje l´ki i ró˝ne trudno-
Êci aby opanowaç sztuk´ jazdy na nartach
i snowbordzie. Na zimowisku by∏ czas na
zwiedzanie Zakopanego np. skoczni, Sank-
tuarium na Krzeptówkach, muzeum
K. Makszyƒskiego z figurà Kozio∏ka Mato∏-
ka, Krupówki, zwiedzanie Bukowiny Ta-
trzaƒskiej, Guba∏ówki i najwy˝ej po∏o˝onej
parafii Zàb oraz przeszliÊmy cz´Êcià papie-
skiego szlaku. który prowadzi do Ludzmie-
rza. Du˝e wra˝enie zrobi∏o na m∏odym po-
koleniu Polska Kolej Linowa i jazda wagoni-
kiem na Guba∏ówk´. Eucharystia w góral-
skim koÊció∏ku i przejÊcie szlakiem do Rubi-
nowej Polany a nast´pnie do
Sanktuarium M.B Gaêdziny
Tatr na Wiktorówkach umac-
nia∏o ducha, dawa∏o ch´ç zdo-
bywania szlaków a goràca her-
batka rozgrzewa∏a nasze serce
i cia∏o. Góralskie stroje, Êpie-
wy, gwara i pyszne jad∏o
sprzyja∏o zimowemu odpo-
czynkowi aby nabieraç si∏ do
dalszej pracy w szkole. Dzi´-
kujemy wszystkim którzy nam
pomogli zorganizowaç wyjazd
w góry; firmie Iras, paƒstwu
Pradziad i Jurkiewiczom, wy-
chowawcom i wszystkim na-
szym dobrodziejom.

ks. Jaros∏aw Kobia∏ka
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Zimowo-feriowe
szaleƒstwa

¸askawoÊç Boga obdarzy∏a nas w tym
roku doÊç póênymi feriami. Trwa∏y one od
14 do 27 lutego. Jedynà niedogodnoÊcià by∏
brak Êniegu, który powoli ju˝ ust´powa∏
nadchodzàcej wioÊnie; choç i do dziÊ tej
wiosny jeszcze nie ma i jeszcze jej nie widaç
na dobre. W tym czasie w ramach wypo-
czynku dla dzieci i m∏odzie˝y w naszej Pa-
rafii prowadziliÊmy w pierwszym tygodniu
pó∏kolonie zimowe, zaÊ w drugim tygodniu
zimowisko dla harcerzy ZHR.

Pó∏kolonie zimowe rozpocz´liÊmy 14 lu-
tego i trwa∏y one do 19 lutego. By∏ to pi´kny
czas sp´dzony razem na zabawie, rekreacji
i wypoczynku. Dzieci przychodzi∏y co-
dziennie do Oratorium w godzinach 9:00 -
15:00. Pierwszego dnia podzieliliÊmy si´ na
2 grupy oraz zapoznaliÊmy si´ nawzajem.
Rozpocz´liÊmy te˝ pó∏kolonie od oglàdni´-
cia bajki Ratatuj (Ratatouille) w Czaplinec-
kim CZOKu, na której oparty by∏ program
pó∏kolonii. Tego te˝ dnia okreÊlona zosta∏a
to˝samoÊç grup. Pierwsza grupa nazwa∏a
si´ RATATUJE - by∏a to nazwa wzorowana
na potrawie z bajki, zaÊ jako logo grupy zo-
sta∏ wybrany szczurek Remy. Druga grupa
obra∏a nazw´ KUCHARZE - ta zaÊ nazwa
zosta∏a zaczerpni´ta z fachu jakim si´ zaj-
mowali g∏ówni bohaterowie bajki. Na za-
koƒczenie dnia odby∏a si´ prezentacja pla-
katów grup oraz wier-
szyków lub piosenek
zwiàzanych z grupami.

I tak ju˝ si´ potoczy∏y
dalsze dni naszego wspól-
nego wypoczynku. Wto-
rek sp´dziliÊmy na wspól-
nych zabawach oraz pra-
cach plastycznych. Tego
dnia dzieci pracujàc z ma-
sà solnà lepi∏y postaç
z bajki lub z rzeczywisto-
Êci. W Êrod´ dzi´ki wspar-
ciu finansowemu Gminy
Czaplinek wyjechaliÊmy
na basen do Âwidwina.
Zabawa by∏a przednia,
tym bardziej, ˝e s∏onko
Êwieci∏o bardzo mocno
i mia∏o si´ wra˝enie, ˝e
w∏aÊnie mija po∏owa lata.
W czwartek na Pó∏kolo-
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niach zawita∏ dzieƒ sportu. Ca∏y dzieƒ by∏
poÊwi´cony na przeró˝ne konkurencje
sportowe. Z racji zimna panujàcego na
dworze górowa∏y sporty oparte na rzuca-
niu, skakaniu, podbijaniu, omijaniu. Nie by-
∏o przegranych, gdy˝ ka˝de dziecko zas∏u-
˝y∏o na mniejszà lub wi´kszà nagrod´.
W piàtek - i to znów dzi´ki pomocy naszej
Gminy - pojechaliÊmy do Pi∏y na bajk´ MiÊ
Jogi 3D. Film zrealizowany w technice
3D by∏ na tyle realistyczny, ˝e niektórzy
uchylali g∏ow´ przed ga∏´ziami, bronili si´
przed chlapiàcà wodà a nawet ∏apali latajà-
ce chrupki i chipsy. W ostatni zaÊ dzieƒ so-
botni odby∏ si´ karnawa∏ w Rios del Cza-
plincos, któremu to towarzyszy∏o wiele ra-
doÊci i zabawy. Dodatkowo liczne nagrody
tym bardziej rozszerza∏y uÊmiechy dzieci.

Patrzàc ile ten czas da∏ dzieciom radoÊci
to ju˝ teraz zach´cam rodziców do zapisa-
nia swoich pociech na pó∏kolonie letnie,
które rozpocznà si´ w ostatnim tygodniu
czerwca.

Kolejnà porcjà wra˝eƒ zostali obdarzeni
harcerze, harcerki oraz zuchy ZHR. Ich zi-
mowisko rozpocz´∏o si´ 21 lutego i trwa∏o
do 25 lutego. WyjechaliÊmy wszyscy i obo-
zowaliÊmy w Domu M∏odzie˝y w Trzciƒcu.
Podczas tego pobytu harcerze zdobywali
nowe doÊwiadczenia i umiej´tnoÊci, rozpi-
sywali próby na stopnie i sprawnoÊci. Pomi-
mo zimna i wielu trudnoÊci ˝ycia poza do-
mem harcerskie ˝ycie kwit∏o w najlepsze.

A zacz´∏o si´ to wszystko zjazdem i za-
kwaterowaniem. Pierwszy dzieƒ by∏o po-
Êwi´cony integracji harcerzy, zapoznaniu
si´ z miejscem jakim jest Trzciniec. We wto-
rek odby∏ si´ zwiad okolicy. Harcerze i har-
cerki podzieleni na 3 grupy zrobili zwiad
fotograficzny Psich G∏ów, Kamiennej Góry,
Machlin i Czaplinka. W Êrod´ dzi´ki dofi-

nansowaniu Gminy Czaplinek udaliÊmy si´ na basen do Âwi-
dwina. Tutaj atrakcjà okaza∏a si´ stara zabawa w berka choç
w wodzie okaza∏a si´ na tyle wyczerpujàca, i˝ niektórzy nieco
wczeÊniej opuÊcili basen by nabraç si∏ przy zapiekance. Tego
dnia wieczorem 3 harcerki z∏o˝y∏y przyrzeczenie i otrzyma∏y
krzy˝e harcerskie.

Czwartek by∏ dniem sportu i rywalizacji a tak˝e rozwijania
swoich zainteresowaƒ kulinarnych. Po ca∏ym dniu rywalizacji
na harcerzy, harcerki i zuchy czeka∏a prawdziwie karnawa∏o-
wa kolacja w Sali przystrojonej balonikami i serpentynami
a póêniej ró˝ne gry i zabawy zwiàzane z taƒcem czy te˝ ru-
chem. W ostatni dzieƒ po porannej pobudce, toalecie i Êniada-
niu odby∏o si´ sprzàtanie i pakowanie co oznacza∏o szybki ko-
niec. I faktycznie o godzinie 9:30 spakowaliÊmy si´ i wrócili-
Êmy do Czaplinka zahaczajàc jeszcze o Pi∏´, by oglàdnàç film
Czarny Czwartek. Janek WiÊniewski pad∏, który by∏ Êwietnà
lekcjà historii dla harcerzy i harcerek. M∏odsi zaÊ udali si´ na
film MiÊ Jogi 3D. I tym pouczajàcym dla jednych, dla drugich
zabawnym akcentem zakoƒczyliÊmy nasze zimowisko ZHR. 

W tzw. mi´dzyczasie nieustannie dzia∏a∏a komisja otwie-
rajàca i zamykajàca wszelkie mo˝liwe próby na stopnie
i sprawnoÊci. Jej efektem by∏o otwarcie przez wi´kszoÊç har-
cerzy i harcerek prób na kolejny stopieƒ harcerski.

ks. Tomasz ˚mich sdb

Misyjna 
niedziela

W VII niedziele zwyk∏à goÊcili w naszej
parafii misjonarze z Salezjaƒskiego OÊrodka
Misyjnego z Warszawy. Ks. Marek Kowal-
ski sdb i pan Jan Sanza z Maulai, opowiada-
li o ˝yciu misjonarzy, ich radoÊciach i tru-
dach. Ks. Marek wspomina∏ swoje misyjne
˝ycie w afrykaƒskim buszu, o nauce j´zyka,
obyczajach i zwyczajach jakie panujà
w tamtych krajach. Pan Sanza wspomina∏
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o roli taƒca w ˝yciu afrykaƒskim i Êpiewie,
na zakoƒczenie swojego wyst´pu zaintono-
wa∏ afrykaƒskà piosenk´.

Zosta∏ rów-
nie˝ wspomnia-
ny tragicznie
zamordowany
18 lutego br.
nasz wspó∏brat
ks. Marek Ry-
biƒski sdb. Pra-
cowa∏ w szkole
s a l e z j a ƒ s k i e j
w Tunezji, mia∏
34 lata, 15 lat
w Êlubach za-
konnych i 6 lat
kap∏aƒstwa. Po-
Êwi´ci∏ swoje

˝ycie dla Chrystusa w duchu ksi´dza Bosko -
wszystko dla m∏odzie˝y. Misyjne ˝ycie nie-
sie ze sobà wiele ró˝nych niespodzianek a˝
do oddania ˝ycia. Misjonarze dobrze znali
Êp. ks. Marka sdb wspominali Jego przygoto-
wania do wyjazdu, m∏odego zapa∏u i ch´ci
pracy na misyjnym polu. Ale jako ciekawost-
k´ to ˝e pisa∏ ksià˝k´ którà mia∏ wydaç
o swojej drodze powo∏ania. Od urodzenia
w Koszalinie po czasy teologiczne, prac´
w Olsztynie na parafii i w SOM w Warsza-
wie oraz wyjazd na misje do Tunezji. Jak do-
brze wiemy zawsze Bóg dokaƒcza swoje
dzie∏o i to On zamyka ksi´g´ ˝ycia.

ks. Jaros∏aw Kobia∏ka sdb

Przedszkolaki w Teatrze
Dnia 02. 03.

2011 r. dzieci
z Niepublicz-
nego Przed-
szkola Sióstr
S a l e z j a n e k
w Czaplinku
wzi´∏y udzia∏
w autokaro-
wej wycieczce
do Szczecina
w celu obej-
rzenia spekta-
klu w teatrze.
Z uwagi na
to, ˝e nasze
n a j m ∏ o d s z e
pociechy czyli
maluszk i  sà
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jeszcze zbyt ma∏e aby przebyç takà podró˝,
zosta∏y w przedszkolu a czterolatkom pod-
czas wycieczki towarzyszy∏y kochane ma-
musie:) Celem i za∏o˝eniem programowym
wycieczki by∏ pobyt dzieci w Teatrze Lalek
PLECIUGA i obejrzenie spektaklu pt.:
„S∏oƒ” oraz zabawa w Centrum Rozrywki
w Galaxy i obiad w Mc Donald`s. Zabawa
w basenie z kulkami, dmuchany zamek,
zje˝d˝alnie, i wiele innych atrakcji podczas,
których dzieci wykazywa∏y swojà spraw-
noÊç ruchowà to ogromna frajda i wyzwa-
nie. Najbardziej jednak cieszy∏o to, co dla
wielu z naszych dzieci by∏o jeszcze niezna-
ne-spektakl teatralny! Teatr Lalek PLECIU-
GA jest miejskà instytucjà kultury, która od
1953 roku pr´˝nie funkcjonuje na mapie kul-
turalnej Szczecina. Jego histori´ tworzyli
i tworzà nadal wybitni twórcy, aktorzy-pro-
fesjonaliÊci, a tak˝e doÊwiadczeni pracowni-
cy. PLECIUGA niezmiennie od ponad pó∏
wieku ma dla swoich ma∏ych i du˝ych od-
biorców szeroki wachlarz propozycji reper-
tuarowych. W kulturalnej ofercie, wÊród
spektakli dla dzieci, znajdujà si´ du˝e wido-
wiska  a tak˝e przedstawienia kameralne,
przy których realizacji wykorzystywane sà
ró˝norodne techniki lalkarskie. Przedsta-
wienia te grane sà w ró˝nych przestrzeniach
teatru - od Du˝ej Sali, przez Kameralnà, na
holu teatralnym, czy kulisach scen koƒczàc.

ObejrzeliÊmy spektakl pt.: „S∏oƒ” na mo-
tywach Theodor Seuss Geisel „Horton hat-
ches the egg”. Zaczyna si´ to tak: 

Pewien ptak znudzi∏ si´ wysiadywaniem
jajka, wi´c namówi∏ s∏onia, ˝eby to jajko wy-
siedzia∏. S∏oƒ si´ zgodzi∏. I jak przyrzek∏, tak
uczyni∏. Choç wszystko wokó∏ niego sprzy-
si´g∏o si´, by mu w tym przeszkodziç. Ale
czy s∏oƒ w ogóle mo˝e wysiedzieç jajko? A je-
˝eli mo˝e, to co si´ z takiego jajka wyl´gnie?
Rymowana opowieÊç Dr. Seussa - która sta∏a
si´ kanwà i inspiracjà tego spektaklu - jest za-
bawna i szalona, jak wszystkie opowieÊci te-
go  autora, ale warto jà odczytaç ca∏kiem po-
wa˝nie. Zw∏aszcza, ˝e to prosta opowieÊç,
a wynikajà z niej sprawy nie byle jakie. 

Czy akurat takie wielkie jak s∏oƒ? Ca∏-
kiem mo˝liwe! Czy równie tajemnicze i nie-
zwyk∏e jak jajko? Kto wie? Pewnie tak. Dla-
tego dobrze jest poczekaç, a˝ p´knie skorup-
ka...S∏oƒ Ignacy by∏ cierpliwy. No i mia∏ cha-
rakter! 

JesteÊmy jeszcze pod silnym wra˝eniem
obejrzanego spektaklu. Repertuar specjalnie
dobrany dla dzieci od 4 lat-wspania∏a, cieka-

wa bajka z mora∏em przedstawiona w przepi´kny sposób.
Dzieci by∏y zachwycone postaciami a oÊwietlenie i nag∏oÊnie-
nie umo˝liwia∏y dzieciom prze˝ycie  niesamowitych emocji.
Scenografia i kreacje sceniczne stwarza∏y niezapomniany na-
strój i klimat a dzieci okazywa∏y ogromne zainteresowanie
i zaanga˝owanie podczas oglàdania spektaklu. Dzieci pe∏ne
uznania nagradza∏y aktorów goràcymi oklaskami. Wyciecz-
ka, która dostarczy∏a naszym dzieciom tyle pozytywnych
wra˝eƒ z pewnoÊcià na d∏ugo pozostanie nie tylko w ich pa-
mi´ci.

Sylwia Ciemiecka, Anna Tynna
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LSO - Parafialny
Turniej Tenisa 
Sto∏owego

7 marca 2011 roku, w ramach zbiórki mi-
nistranckiej zosta∏ zorganizowany turniej
„ping-ponga”,  którego celem by∏o przygo-
towanie ch∏opców do rozgrywek w Inspek-
torialnym Turnieju Tenisa Sto∏owego w De-
brznie. O godzinie 15.30 stawili si´ mini-
stranci i kandydaci ze szko∏y podstawowej,
by stanàç w szranki w naszym czaplineckim
oratorium. Walka by∏a za˝arta, emocji nie
brakowa∏o. Jednak co najwa˝niejsze -
wszystko odby∏o si´ w atmosferze dobrej
rywalizacji w duchu Ksi´dza Bosko

Ka˝dy z uczestników turnieju otrzyma∏
drobny upominek i dyplom uczestnictwa,
podpisany przez ksi´dza Proboszcza. Na
koniec wszyscy uczestnicy ustawili si´ do
pamiàtkowego zdj´cia i rozeszli si´ z uÊmie-
chami na ustach, dumnie niosàc swoje „tro-
fea”. Oby ministranci dalej gorliwie rozwi-
jali swoje talenty i s∏u˝yli Bogu przy o∏tarzu
w czasie nabo˝eƒstw!

Rafa∏ Chabowski
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TERMIN: 29.04TERMIN: 29.04-04.05.2011 r.-04.05.2011 r.

CENA: 1500 z∏/os.CENA: 1500 z∏/os.

Dzieƒ 1 – POLSKA - W¸OCHYDzieƒ 1 – POLSKA - W¸OCHY
O wyznaczonej godzinie (oko∏o 4 rano), po Mszy Âw. spo-

tykamy si´ na wyznaczonym parkingu (Czaplinek) skàd wyru-
szymy w drog´ w kierunku W∏och. Ca∏odzienny przejazd au-
tokarem. W póênych godzinach wieczornych dotrzemy do
Hotelu na nocleg tranzytowy. Zakwaterowanie, obiadokola-
cja, nocleg.

Dzieƒ 2 – ORVIETODzieƒ 2 – ORVIETO

Rano, po Êniadaniu wyruszymy w dalszà drog´ w kierunku
Rzymu. W godzinach popo∏udniowych dotrzemy do Orvieto,
miasta cudu eucharystycznego. Nawiedzimy wspania∏à Kate-
dr´. Nast´pnie udamy si´ na nocleg i obiadokolacj´ do Hote-
lu znajdujàcego si´ w okolicach Rzymu.

Dzieƒ 3 – WATYKADzieƒ 3 – WATYKANN

WczeÊnie rano przejedziemy do Watykanu. Weêmiemy
udzia∏ we Mszy Âwi´tej Beatyfikacyjnej Jana Paw∏a II. Po
zakoƒczonych uroczystoÊciach, w godzinach po∏udniowych
w miar´ mo˝liwoÊci udamy si´ na zwiedzanie cz´Êci klasycz-
nej Rzymu. Zobaczymy Koloseum, Forum Romanum oraz
Kapitol. Wieczorem przejedziemy do hotelu. Obiadokolacja,
Nocleg.

Dzieƒ 4 – RZYM, WATYKANDzieƒ 4 – RZYM, WATYKAN

Rano, po Êniadaniu przejedziemy do Rymu gdzie weêmie-
my udzia∏ we Mszy Êw. dzi´kczynnej za Beatyfikacj´. Nast´p-
nie w miar´ mo˝liwoÊci nawiedzimy Bazylik´ Âw. Piotra oraz
udamy si´ do Grobu Ojca Âw. Nast´pnie zobaczymy tak˝e
Bazylik´ Âw. Jana na Lateranie. W miar´ mo˝liwoÊci nawie-
dzimy tak˝e Bazylik´ Âw. Paw∏a za Murami. Msza Âw. Wie-
czorem przejazd do hotelu. Obiadokolacja, Nocleg.

Dzieƒ 5 – ASY˚Dzieƒ 5 – ASY˚

Rano, po Êniadaniu przejedziemy do Asy˝u, miasta Êw.
Franciszka. Nawiedzimy Bazylik´ Górnà i Dolnà wraz z Kryp-
tà Êw. Franciszka. Zobaczymy tak˝e bazylik´ Santa Maria
degli Angeli wraz z Porcunkulà. Popo∏udniu przejedziemy na
nocleg tranzytowy. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzieƒ 6 – W¸OCHY - POLSKADzieƒ 6 – W¸OCHY - POLSKA

Rano, po Êniadaniu wyjedziemy w drog´ powrotnà w kie-
runku Polski. Przyjazd do Czaplinka w bardzo póênych godzi-
nach wieczornych.

CENA ZAWIERA:CENA ZAWIERA:

Przejazd komfortowym autokarem: 
klimatyzacja, barek, dvd, wc.

5 noclegów w hotelach **/*** 

Wy˝ywienie 2 x dziennie  (5 Êniadaƒ, 
5 obiadokolacji);

Ubezpieczenie NW + KL;

Opieka doÊwiadczonego pilota;

Podatek Vat.

CENA NIE ZAWIERA:CENA NIE ZAWIERA:

Biletów wst´pu do zwiedzanych obiektów, wjazdów do
miast, przewodników lokalnych, s∏uchawek, pamiàtkowego
certyfikatu (koszt oko∏o 50 euro/osoby), napojów do obiado-
kolacji.

5% wartoÊci ka˝dej rezerwacji zostanie przekazane na
centrum im. Jana Paw∏a II w Krakowie - ¸agiewnikach.

B.P. ORLANDO TRAVEL ZASTRZEGA SOBIE 
MO˚LIWOÂå ZMIANY KOLEJNOÂCI 

ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW.

SANTO SUBITO
- Pielgrzymka 
na UroczystoÊç 
Beatyfikacji Ojca Âw.
Jana Paw∏a II 
- 6 dni autokarem
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W NASZEJ 
WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ

Sakrament chrztu przyj´li:

Elena Janina MAZUREK, Gracjan TOBIASZ,
Jeremi Adrian OGIE¸

Do wiecznoÊci odeszli:

Teresa Janina ÂWIRK, Wanda MIGO¡
Mieczys∏aw KRAMARCZYK, Zofia Krystyna STRZELCZYK
Maria ¸YSAK, Boles∏aw Jan BUJNOWSKI
Marian W¢C¸AWSKI, Marek ASTRAMOWICZ

- Wieczny odpoczynek racz im daç Panie...

UWAGA!!!

Zach´camy wszystkich 
do w∏àczania si´ w tworzenie 

naszego pisma parafialnego, podzielmy si´ ze sobà 
dobrem serc i umys∏ów, 

refleksjà o KoÊciele, 
o parafii i ˝yciu spo∏ecznym.

Oczekujemy na wasze pomys∏y i sugestie 
oraz Êwiadectwa!

Spotkania redakcji AVE: 
7 i 14 kwietnia 2011 r. o godz. 19.15.
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