Koszt druku i składu: 1 zł

ISSN 1898–9748

P is m o d l a P r z y j a c i ó ł D z i e ł a S a l e z j a ń s k i e g o w Ki e l c a c h

nr 189
luty 2016

Wielki
Post...
...jest okresem, kiedy każdy
z nas powinien wyjść na swoją
duchową „pustynię” i zmagać
się z ...własnymi słabościami.
Najtrudniej walczy się przecież
z samym sobą...Jednak wygrana w pokonaniu własnych
niedoskonałości, pokus oraz
nałogów daje największą satysfakcję. Dlatego niech Wielki
Post będzie tym czasem, który
przyczyni się do dostrzeżenia, że
po każdym życiowym upadku
można powstać. Można dźwigać
„krzyże” codzienności...i stawać
się silniejszym. Po śmierci krzyżowej Jezusa – wedle wszelkich
prawideł naukowych – miało nic
nie być...a On przecież... Zmartwychwstał.
Justyna Kuśtowska,
redaktor naczelna
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Ferie
w Oratorium
Świętokrzyskim
fot. Jolanta Gawda

Rajd 3 Króli
fot. Alicja Tuz

Półkolonie dla dzieci
W dniach 18-22 stycznia w Oratorium Świętokrzyskim zostały
zorganizowane półkolonie dla
dzieci. Uczestniczyło w nich 46.
dzieci w świetlicy przy ul. 1 Maja
i 33. w placówce przy ul. Górniczej na Herbach. Dla obu świetlic
zaplanowano jeden program
z wieloma ciekawymi atrakcjami .
Przez pięć dni wychowawcy prowadzili spotkania w grupach na
podstawie programu wychowawczego przygotowanego w oparciu

o film animowany „Auta”. Poza
zajęciami grupowymi dzieci
wzięły udział w wielu ciekawych zabawach, grach i tańcach
integracyjnych. Każdy dzień był
pełen niespodzianek, do których
należy zaliczyć: wizytę w Teatrze
Lalki i Aktora „Kubuś”, gdzie
wystawiono sztukę „O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce”,
wyjście do kina na film „Fistaszki”, udział w warsztatach
w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzam-

czu Chęcińskim, gdzie oprócz
zwiedzania dzieci uczestniczyły
w zajęciach chemicznych, na
których miały możliwość stworzenia kremu oraz kuli do kąpieli.
Zgodnie z planem złożyliśmy
wizytę w jednostce wojskowej
w Kielcach. Najmłodsi zobaczyli
tam różne wojskowe gadżety, np.:
buty do chodzenia po polach
minowych, wykrywacz metali,
łuski pocisków, itp. Dzieci zwiedziły również muzeum wojskowe, gdzie zobaczyły eksponaty
wojskowe pochodzące z różnych
kontynentów, na których – w ramach misji pokojowych – stacjonowały polskie wojska. Każdego
dnia czekał na wygłodniałe
maluchy pyszny posiłek przygotowany przez utalentowane
kucharki. Tydzień minął szybko
i przyniósł wszystkim uczestnikom wiele radości.
Świętokrzyski Rajd 3 Króli
Wraz z Nowym Rokiem 2016.
rozpoczynamy wędrowanie niezwykłymi szlakami Gór Świętokrzyskich. 16. stycznia w piękny,
słoneczny i bardzo zimowy
dzień grupa licząca sześć osób
wyruszyła z Bodzentyna do Barczy. Prowadził ich szlak zielony
i żółty, który ciągnął się przez
20 km. Dodam, że zachwycił
uczestników swoim pięknem,
które zima „ubrała” w białe szaty.
Tym razem nie mogłam wyruszyć w tę niezwykłą podróż, ale
wiem, że było cudnie, ponieważ
grupa wysłała mi kilka zdjęć
z widokami.
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Ferie w Szczyrku
fot. ks. Łukasz
Krysmalski

Ferie w Szczyrku
W dniach 24-30 stycznia grupa
młodzieży z Oratorium Świętokrzyskiego wraz z ks. Łukaszem i kl. Sebastianem spędziła tydzień ferii w urokliwej
miejscowości Szczyrk. Celem
wyjazdu był aktywny odpoczynek na stokach narciarskich
m.in. na Białym Krzyżu czy
w Wiśle. Snowboard i narty towarzyszyły kielczanom każdego dnia. Pozostały czas młodzi
spędzali na wspólnych posiłkach i wycieczkach. Dodatkowymi atrakcjami były: wizyta
w Studiu Filmów Rysunkowych
w Bielsku Białej, zwiedzanie
Muzeum Fiata 126p, wycieczka do Wisły i Ustronia, jazda
na łyżwach, wodne zabawy
w aquaparku oraz rozgrywki na prostokątnej tafli lodu
w curling. Wyjazd przebiegł
zgodnie z planem, a młodzież
powróciła do Kielc szczęśliwa,
wypoczęta i zdrowa.

Uroczystość Świętego Jana
Bosko
31. stycznia obchodziliśmy
Uroczystość Świętego Jana Bosko.
Wydarzenie zostało połączone
ze Spotkaniem Podwórkowych
Kół Różańcowych Dzieci. Z tej
okazji Mszy Świętej o godz. 11.30
przewodniczył ks. Inspektor
Dariusz Bartocha. Dzieci z Małego Oratorium oprócz animacji
muzycznej podczas uroczystości
wzięły udział w procesji z darami.
W ramach obchodów zobaczyliśmy w oratoryjnej sali teatralnej
jasełka w wykonaniu scholi,
ministrantów i dorosłych z parafii Niewachlów. Po występie
wszyscy goście zostali zaproszeni
na pyszny poczęstunek.
Liturgiczna Służba
w GeoParku!
W dniu 30.01.2016 wyruszyliśmy
do GeoParku, gdzie czekało na
nas wiele atrakcji, m.in.: oglądanie rekonstrukcji dna dewoń-

skiego morza z niezwykłymi
organizmami, które je zamieszkiwały, a specjalnie przygotowane
dioramy z modelami dawnych
żyjących organizmów, wprowadziły nas w świat płytkich
lagun, raf, oraz głębokich mórz,
które 360 milionów lat temu
pokrywały tereny dzisiejszych
Gór Świętokrzyskich. Artystyczne wyobrażenie dewońskiego
świata podparte jest danymi
naukowymi jak i skamieniałościami, stanowiącymi jego
główny zapis kopalny. Lecz to nie
koniec atrakcji, bo w centrum
Geoedukacji odbyliśmy również
niecodzienną i niespotykaną
podróż do wnętrza ziemi w profesjonalnej kapsule 5D. Dzięki
temu mogliśmy nie tylko zdobyć
wiedzę, ale też dobrze wykorzystać wolny czas. Za te wszystkie
atrakcje dziękujemy Zarządowi
LS, a szczególnie opiekunowi
– Ks. Jerzemu Szkiertowi.
Jolanta Gawda, Konrad Tarłowski
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Losy miłości

na Drodze Krzyżowej
Droga Krzyżowa drogą miłości Boga do człowieka, gdyż człowiek nie może żyć bez miłości…

Z miłości do
człowieka
fot. Jarosław
Korbiński, źródło:
http://www.parafia.
salezjanie.kielce.pl/

Człowiek nie może żyć bez
miłości. Człowiek pozostaje dla
siebie istotą niezrozumiałą, jego
życie pozbawione jest sensu,
jeśli nie objawi mu się Miłość,
jeśli nie spotka się z Miłością.
Któż potrafi właściwie zrozumieć pragnienia człowieka?
Któż potrafi je zaspokoić? Któż
jeśli nie Ten, który jako Stwórca
życia może spełnić oczekiwania,
którymi On sam napełnił serce

człowieka? (por. Jan Paweł II do
młodzieży)
W głębi człowieka zakorzeniona
jest skłonność do myślenia o sobie, stawiania siebie w centrum
zainteresowania i do czynienia
samego siebie miarą wszystkiego. Kto jednak idzie za Jezusem,
odrzuca tę postawę skupienia na
sobie i nie ocenia wszystkiego
z punktu widzenia własnej korzyści. Prawdziwe życie wyraża
się bowiem przez dar z siebie,
owoc łaski Chrystusa, który
jest życiem wolnym, w komunii
z Bogiem i z braćmi.
Od wieków Bóg o nas myślał
i kochał nas jako istoty jedyne
i niepowtarzalne. Wzywa nas,
a Jego wezwanie ukonkretnia się w Jezusie Chrystusie,
który mówi do nas słowa, które
kierował kiedyś do apostołów:
Pójdź za Mną. On jest drogą,
która prowadzi nas do Ojca, a ta
droga wiedzie przez krzyż, który
jest kształtem zbawczej miłości
Boga do człowieka.
O Krzyżu Chrystusa – Jan
Paweł II tak mówił w homilii
wygłoszonej 11 października
1998 r. podczas kanonizacji błogosławionej Teresy Benedykty
od Krzyża, znanej w świecie
jako Edyta Stein – to nieustannie kwitnące drzewo krzyża
przynosi wciąż nowe owoce

zbawienia. Dlatego wierzący
wpatrują się w krzyż z ufnością, a z jego tajemnicy miłości
czerpią odwagę i energię, aby
wiernie iść śladem Chrystusa
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Dzięki temu orędzie
krzyża zamieszkało w sercach
wielu ludzi i odmieniło ich życie.
W znanym na całym świecie obrazie Niesienie Krzyża,
holenderski malarz Hieronim
Bosch podejmuje myśl Tomasza
a’Kempis, że ludzkie życie jest
drogą krzyżową. Obraz holenderskiego malarza przypomina,
że naśladowanie to szukanie
śladów i smug pozostawionych
przez stopy Pana, Jego znaków. Takimi znakami są słowa
Ewangelii, które jako ślady,
mają siłę przyciągania, wprowadzania pielgrzymującej duszy
w przestrzeń, w której przebywał
przewodnik, nawet gdy on sam
poszedł już dalej. Droga usłana
tymi śladami emanuje nadal jego
ciepłem.
Matka Teresy z Kalkuty kiedyś
powiedziała takie słowa: Spójrz
na krzyż, a zobaczysz głowę Jezusa, pochyloną, by cię pocałować;
Jego ramiona rozwarte, aby cię
objąć; Jego serce otwarte, by cię
przyjąć, by zamknąć cię w swojej
miłości. Skoro wiemy, że krzyż
jest znakiem największej miłości
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DROGA KRZYŻOWA
Miłość na śmierć nie umiera?
Stacja I – wyrok śmierci
Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości
Stacja II – krzyż na plecach
Miłość nie szuka swego
Chrystusa do ciebie i do mnie,
przyjmij Jego krzyż we wszystkim,
co chce nam dać i oddajmy mu
wszystko, co zechce zabrać. Jeśli
będziemy tak postępować, świat
pozna, że jesteśmy Jego uczniami, że należymy do Jezusa, że
czyny, które wykonujemy, ty i ja,
i wszyscy bracia i siostry, nie są
niczym innym jak naszą miłością
wcieloną w życie.
“Zbawienie przyszło przez
krzyż, ogromna to tajemnica” –
ogromna, bo na ludzki sposób
niepojęta do końca, ale właśnie
taki jest Bóg, taka jest jego
wszechmoc, mądrość, miłość
– aż do końca niezrozumiała.
Krzyż Chrystusa, przed którym
stajemy w czasie Wielkiego Postu, jest naszym niezawodnym
kompasem, ciągłym drogowskazem ku temu, co prowadzi przez
cierpienie, niezrozumienie,
samotność do pełni szczęścia
i radości.
Modlitwa: Przed Tobą, ukrzyżowany nasz Panie, wyznajemy,
że nie jesteśmy godni Twojej
miłości; przebacz nam, że tak
często zapominamy o Twojej
wielkiej miłości i o Twoim
Krzyżu, że od miłości tej
oddalamy się poprzez nasze
nieposłuszeństwo i grzech.
O daj nam, Panie, powrócić do
Ciebie, daj przemienić i nawrócić nasze serca, aby w całości
zostały rozpalone przez Twoją
miłość. Amen.
ks. Łukasz Krysmalski sdb

Stacja III – upadek nr 1
Miłość nie unosi się pychą
Stacja IV – Matka
Miłość nie unosi się gniewem
Stacja V – Szymon Cyrenejczyk
Miłość nie szuka poklasku
Stacja VI – Weronika
Miłość weseli się prawdą
Stacja VII – upadek nr 2
Miłość we wszystkim pokłada nadzieję
Stacja VIII – płacz kobiet
Miłość łaskawa jest
Stacja IX – upadek nr 3
Miłość cierpliwa jest
Stacja X – bez szat
Miłość nie dopuszcza się bezwstydu
Stacja XI - gwoździe
Miłość nie pamięta złego
Stacja XII – śmierć
Miłość wszystko przetrzyma
Stacja XIII – pogrzeb
Miłość wszystkiemu wierzy
Stacja XIV – grób
Miłość nigdy nie ustaje.

Miłość na śmierć nie umiera.
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Duchowy
					 detoks
Porządek, ład, harmonia, czystość...Któż nie pragnie osiągnąć takiego stanu? Dbamy więc o swoje mieszkania, odzież, obuwie, samochody, sprzęty, które użytkujemy w domu...Chcemy, żeby były zadbane, schludne,
estetyczne. Pielęgnujemy cerę, włosy, paznokcie i pracujemy nad nieskazitelnie białym uśmiechem...Dlaczego więc, coraz rzadziej, dbamy o czystość swojego ducha?

Wielki Post – czas zatrzymania, zastanowienia się nad sobą
i swoimi czynami. Niejednokrotnie moment przewartościowania
życia. Ten cenny okres w roku to
doskonały moment na generalne
egzystencjalne „porządki”.
Jednym z głównych celów postu
jest nawiązanie kontaktu z Bogiem. Nie bez przyczyny Jezus
pozostaje na pustyni w odosobnieniu. Modli się, kontempluje,
walczy z pokusami i z szatanem.

Pustynia wydaje się być martwą
strukturą, „utkaną” z ziaren
piachu, pustkowiem, ciszą. Gdzie
jednak donioślej można usłyszeć
głos Boga niż w ciszy? Hałas
nie sprzyja modlitwie. Cisza ją
potęguje. Daje też możliwość
wsłuchania się w samego siebie.
Post w praktykach religijnych
to – najczęściej – pozbawienie
się lub ograniczenie spożywania
określonych pokarmów oraz
napojów. W ten sposób – od wieków – człowiek
pragnął dążyć do
swoistego oczyszCo święci sądzili o postach? czenia ducha oraz
ciała. Podobnie
Post, który wszyscy możecie
sprawa wygląda
praktykować, to strzeżenie waszego
w XXI wieku.
Wielu chrześciserca i waszych zmysłów.
jan w okresie
św. Jan Bosko
Wielkiego Postu
odmawia sobie
Post jest zdrowotny, kiedy łączy się
np. spożywania
z powstrzymywaniem od nałogów,
mięsa, słodyczy
z modlitwą i jałmużną.
czy ulubionych
św. Albert
potraw. Część
decyduje się także na 40-dniowy
post ścisły. JeszNie wierzę, aby post wystarczył sam
cze inni wyrzekaw sobie. Twoje wyrzeczenia będą dla
ją się tych rzeczy,
ciebie owocne, jeżeli będziesz hojny
które sprawiają
dla innych.
im najwięcej
przyjemności.
św. Augustyn
Wielki Post,

to pewnego rodzaju duchowy
„detoks”. Rozrachunek z własnymi słabościami i bolączkami.
Oczyszczenie. Jednak nie chodzi
tu o obłudne przybranie postawy męczennika. W Katechizmie
Kościoła Katolickiego, czyta się
(KKK 1430):
Podobnie jak u Proroków, wezwanie Jezusa do nawrócenia
i pokuty nie ma na celu najpierw
czynów zewnętrznych, „wora
pokutnego i popiołu”, postów
i umartwień, lecz nawrócenie
serca, pokutę wewnętrzną. Bez
niej czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. Przeciwnie,
nawrócenie wewnętrzne skłania
do uzewnętrzniania tej postawy
przez znaki widzialne, gesty
i czyny pokutne.
Oczyszczenie przez post może
odbywać się także na drodze
cielesnej. Bijące dziś – w dietetyce – rekordy popularności
tzw. głodówki, okazują się mieć
korzystny wpływ na ludzki
organizm. Wiedziano o tym
już na wiele wieków wcześniej.
Zalety, tak rozumianego postu,
dostrzegało i propagowało wielu
chrześcijańskich świętych, m.in.
św. Hildegarda z Bingen. Jej
mądrość w tematyce żywienia
docenia się także w czasach
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Zastanów się...
On wyrzekł się dla Ciebie własnego życia.
Czego Ty się wyrzekniesz...?

nam współczesnych. W opracowanym przez siebie systemie,
święta podkreślała rangę postu,
jako leku dla duszy i ciała. Dziś
wiadomo, że prawidłowo przeprowadzony, tzw. post hildegardowski pozwala na detoksykację
organizmu oraz usprawnia jego
funkcjonowanie.
Post to czas poświęcony Bogu.
Pogłębieniu relacji z Nim i zrozumieniu własnych życiowych
poczynań. Przeżycie w pełni
Wielkiego Postu powinno być
również uzupełnione o modlitwę i jałmużnę. Konsumpcyjna
mentalność ludzka coraz częściej

zachęca do rezygnacji z praktyk
postnych, kojarząc
je z fanatyzmem
religijnym. Człowiek
XXI wieku zaczyna
stawiać „mieć” nad
„być”. W pędzie
istnienia zapomina
o wytchnieniu. Wielki Post jest takim
czasem wytchnienia... Tylko trzeba
w tym codziennym
pędzie umieć się
zatrzymać...
Justyna Kuśtowska

fot.
kl. Sebastian
Bełz

Sonda
Nadszedł Wielki Post. Dla niektórych jest to czas zmian
i wyrzeczeń. Małgorzata Synowiec sprawdzała czy Wielki Post w XXI wieku ma jeszcze sens, szukając odpowiedzi na pytania:
Jak ważny jest dla Pani/ Pana/ Ciebie Wielki Post?
Jakie postanowienia towarzyszą Pani/Panu/ Ci w Wielkim Poście?
Zbigniew, 50
Wiele daje mi udział w Drodze Krzyżowej. Pokazuje,
jak wielki był Jezus, a jak słaby potrafi być człowiek.
Natalia, 18
W Wielkim Poście nie jem mięsa.
Stanisława, 40
W Wielkim Poście chcę się pojednać z Panem Bogiem.
Orest, 14
Wywiązywać sie w 100% z obowiązków.

Magdalena, 37
Okres Wielkiego Postu to dla mnie czas poświęcony
przede wszystkim Panu Bogu.
Andrzej, 19
Przez okres Wielkiego Postu staram się nie trolować na
fejsie.
Filip, 17
W sumie ciężko to sprecyzować, ale od pewnego czasu
chodzę na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy i zaczynam coraz bardziej ufać Bogu. I żyć w przekonaniu,
ze cokolwiek Bóg dla mnie zaplanował, to będzie dla
mnie dobre. 
Małgorzata, 52
Dla mnie to czas przemyśleń, refleksji, zadumy. Chcę,
żeby ten okres i moje działania w nim zmieniły mnie
w lepszego człowieka.
Małgorzata Synowiec
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Boski ślizg w Szczyrku

fot. ks. Łukasz Krysmalski, kl. Sebastian Bełz
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Zimowisko w Oratoriach

fot. kl. Sebastian Bełz, Justyna Kuśtowska, Jolanta Gawda
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„Jestem Jarek...
nawrócony Jarek”
Trwa Wielki Post. Dla każdego
człowieka to szczególny czas,
kiedy może na nowo odkryć
siebie i swoją duchowość.
Kiedy może się...nawrócić.
Bohaterem wywiadu w lutowym numerze „Oratora
Świętokrzyskiego” jest Jarek
– mieszkaniec Krakowa. Jego
świadectwo pokazuje, że Bóg
zawsze na nas czeka. Wystarczy tylko odrobina dobrej
woli, żeby się z Nim spotkać.
Rozmowę z Jarkiem przeprowadził ks. Zygmunt Kostka.
Wywiad zostanie opublikowany w dwóch częściach.
Drugą będzie można przeczytać w marcowym numerze
„Oratora Świętokrzyskiego”.
Nie bez przyczyny. Wyznania
Jarka to opowieść o upadku
i powstawaniu. O bezsilności
i sile. O znalezieniu drogi do
zwycięstwa nad samym sobą.
W okresie Wielkiego Postu
warto zwrócić uwagę na walkę z samym sobą.
Wywiad ukazał się również
na łamach salezjańskiego
czasopisma parafii pw. św.
Stanisława Kostki w Krakowie
– „Dębnicki Dzwon”. Zachęcam do lektury.
Justyna Kuśtowska,
redaktor naczelna

Jak go spotkałem? Podczas wizyty duszpasterskiej. Wchodzę do jednego z mniejszych mieszkań na terenie mojej kolędy. Prosty stół, na nim
leży krzyż i pali się świeczka. W pokoju jest tylko łóżko i chyba jeszcze
biurko. Zaczynam od modlitwy. Kątem oka widzę że młody gospodarz
tego domu modli się w skupieniu (uwaga: to od razu widać jak ktoś się
modli). Pomyślałem: O … będzie ciekawa rozmowa. I się nie myliłem.
Oto pierwsza część wywiadu przeprowadzonego z nowym mieszkańcem naszej parafii, „złowionym” na kolędzie. Taka „perełka” kolędowa.
Jarek jest bardzo rozmowny i nic nie ukrywa.
Jarek: Moja dziewczyna bardzo
dużo mi mówi o Bogu w bardzo
naturalny sposób. To dzięki niej
się tak naprawdę nawróciłem.
ks. Zygmunt: Zazdrościłeś jej?
Jarek: Nie, ale mnie to zaciekawiło.
To mnie zaskoczyło.
ks. Zygmunt: Pochodzisz z katolickiej rodziny?
Jarek: Tak, bardzo tradycyjnej.
Mama jest osobą religijną, tata
mniej, nawet jakby ta jego relacja
z Kościołem jest teraz w recesji. Są
przeciętnymi katolikami. Niedziela – Kościół. Cała relacja z Bogiem polegała na tym aby w niedzielę pójść do kościoła …i tu się
kończyło. Moja młodsza siostra
podobnie … straciła kontakt
z Bogiem. Myślę, że też pod wpływem swojego chłopaka, który jest
ateistą … żyją w wolnym związku.
Ta sytuacja na pewno utrudnia
jej kontakt z Bogiem. Zresztą …
nie prowadziłem z moją siostrą
jeszcze rozmowy na temat Boga …
to jeszcze przed nami. Chcę z nią
kiedyś na ten temat porozmawiać.
Pamiętam jak rodzice powiedzieli
że przyrzekli Bogu iż wychowają
nas w wierze katolickiej i że tak

będzie. Ale po za tym nie było
rozmów o Bogu czy wspólnego
czytania Biblii.
ks. Zygmunt: Kiedy nastąpił
koniec tej tradycyjnej wiary?
Jarek: Rodzice doprowadzili
mnie do wieku dorosłego i gdzieś
w wieku 20 lat to „puściło”. Mimo,
że jeszcze mieszkałem z nimi to
zacząłem prowadzić swoje własne
życie i własną firmę.
ks. Zygmunt: Czyli się piąłeś
w górę ?
Jarek: Na początku nie. Moja
firma zaczęła przynosić profity
dosyć późno. Miałem nawet dobry samochód i mieszkanie. Ale
kluczowym powodem odejścia
od Boga było nieuporządkowanie
w sprawach seksualnych. W młodości byłem zakompleksionym,
wstydliwym chłopcem. W wieku
19 lat poznałem dziewczynę,
podjęliśmy współżycie i wtedy
nastąpił regres. Pamiętam Mszę
za mojego dziadka. Już wtedy
nie było mi po drodze z Kościołem. Przed Mszą Świętą mama
zachęciła mnie bym poszedł do
spowiedzi: „Idź się wyspowiadaj,
dziadek umarł” – powiedziała.

W Y W IA D M IE S I Ą C A
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Od kiedy podjąłem nową relację z Bogiem,
to nie chcę być anonimowy. Mało jest ludzi,
którzy jako pierwsi potrafią przyznać się do
Boga. Moja dziewczyna bardzo dużo mówi
mi o Bogu w bardzo naturalny sposób. To
dzięki niej nawróciłem się tak naprawdę. Ale
wcześniej... byłem na dnie – wyznaje Jarek.

Byłem jedyną osobą, która poszła
do spowiedzi. Wdałem się wtedy
w długa polemikę z księdzem. Był
we mnie duży sprzeciw wobec
nauki Kościoła co do czystości
przedmałżeńskiej. Seks był na tyle
silnym narkotykiem, że postanowiłem zerwać relacje z Kościołem,
który mi tego zabraniał. Byłem
w kilku związkach i wszystkie
wiązały się ze współżyciem…
i wszystkie się skończyły. I tak
naprawdę współżycie z moimi
dziewczynami nigdy nie przyniosło nic dobrego.
ks. Zygmunt: Seks nie utrwalał
waszych relacji?
- Nigdy. To jest największe kłamstwo, jakie się wmawia młodym
ludziom. Mógłbym książkę na ten
temat napisać. Przerabiałem to
przez 15 lat … z różnymi kobietami. Człowiekowi się wydaje że
to umacnia związek… że bez tego
nie może istnieć. Pamiętam jeden

związek kiedy spotykaliśmy się ze
sobą… tylko po to, żeby skończyć
w łóżku. Nawet już nic sobie nie
mieliśmy do powiedzenia. Tego
już nawet nie można było nazwać
związkiem. Teraz wiem – żeby
z kimś zamieszkać to naprawdę
trzeba z tym kimś mieć silną…
bardzo silną relację. Bo co innego
jest spotykać się z dziewczyną
„wylansowaną”, ładnie pachnącą,
a co innego, jeśli leży zasmarkana
od tygodnia w łóżku chora.
ks. Zygmunt: A co z innym narkotykiem – bogactwem – też
cię wciągnął?
Jarek: 5 czy 6 lat temu miałem już
dobrą, stabilną firmę, wraz z moją
dziewczyną. Wtedy postanowiłem
zmienić profil tej firmy. Wpakowałem wszystkie oszczędności
i dochody w nową działalność.
Bardzo w to wierzyłem. Myślałem,
że będzie pięknie. Własna firma
to jest piękna rzecz, ale trzeba

w nią wkładać dużo pracy, a ja
o tym zapomniałem. Wmawiałem sobie że będzie dobrze. Ale
się nie udało. W wyniku długów
musiałem sprzedać mieszkanie,
cały majątek firmy… a samochód
sam się rozleciał. W przeciągu
krótkiego czasu straciłem praktycznie wszystko. Żeby spłacić
długi zamieszkałem z dziewczyną
w piwnicy jednej z kamienic
Krakowa. Mając 30 lat, nielegalnie zamieszkałem w mojej
firmie… w piwnicy. Zbudowałem
tam antresolę 3 na 3 metry. Nie
chciałem, żeby ktoś wiedział że ja
tam mieszkam. Przed dwa lata się
skradałem i wykradałem z mojej
własnej firmy. Tak spłacałem
długi. I to jest jeszcze ciekawe, że
nauczyłem się myć w … umywalce. Nie miałem prysznica przez
dwa lata (śmiech). To mnie dużo
kosztowało. To była dla mnie cenna lekcja. Kiedy później wprowadziłem się do małego mieszkania
z łazienką to byłem tak bardzo
szczęśliwy...Kiedy przeczytałem
w jakieś książce mądre zdanie:
„Żeby Bóg mógł nas napełnić
sobą, to musi wpierw nas totalnie
opróżnić”… Wtedy nie rozumiałem tego, ale dziś wiem, że to był
właśnie taki okres w moim życiu.
Dzisiaj to rozumiem….
Jak doszło między innymi do
pierwszej po 15 latach spowiedzi
Jarka, przeczytacie za miesiąc.
Zapraszam...
Rozmowę przeprowadził
ks. Zygmunt Kostka

Na
życiowych
torach
źródło: http://www.
oratorium
swietokrzyskie. pl/
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Kulturalne klimaty
Na czas Wielkiego Postu kilka kulturalnych propozycji. Od tych duchowych po przyjemne kino familijne.

W kinie...

Do poczytania...
Tytuł: „Cierń
Boga”
Reżyseria: Óscar
Parra de Carrizosa
Scenariusz: Óscar
Parra de Carrizosa, Gema G.
Regal
Produkcja: Hiszpania

Film w interesujący sposób ukazuje
postać Jezusa
Chrystusa. Odbiorca poznaje Go widzianego oczami apostołów. Co ciekawe, zostaje wprowadzony
nie tylko w ostatnie dni i godziny życia Jezusa, ale
w ostatnie...trzy lata. Tym samym – w dużej mierze
– ukazuje oblicze Jezusa-Człowieka; relacje z apostołami, funkcjonowanie w społeczeństwie, podejście
do realizacji przeznaczonej Mu zbawiennej misji.
Widz może poznać także fascynujący świat kultury
dawnego Izraela. „Cierń Boga” jest filmową opowieścią, która skłania do refleksji.
Justyna Kuśtowska

Tytuł: „Biblia w kulturze świata”
Autor: ks. Tomasz
Jelonek
Wydawnictwo:
SALWATOR, Kraków
2010
Biblia – większości
z nas kojarzy się
głównie z fragmentami odczytywanymi
w trakcie sprawowania przez kapłana Mszy Świętej lub lektury
domowej. Jednak jej historia wiąże się z współpracą na linii Bóg – człowiek. Proces powstawania
poszczególnych ksiąg biblijnych wiązał się przecież
z określonym miejscem, czasem, tradycją i kulturą. O wpływie tej ostatniej na Biblię oraz Biblii na
kulturę można przeczytać w znakomitej książce,
pt. „Biblia w kulturze świata”. Autor ukazuje w niej
jak Księga nad Księgami wyrasta z ludzkiej kultury,
ale też jak wspaniale ją kształtuje. Książka zarówno
dla osób interesujących się Biblią, jak i tych, którzy
w kwestiach biblijnych dopiero „raczkują”.
Justyna Kuśtowska

Do gry...
Tytuł: „Ufam Tobie”
Producent: Polskie Gry Planszowe

Ciekawą alternatywą na spędzenie wolnego czasu – szczególnie dla rodziców i dzieci – będzie gra religijna „Ufam Tobie”. To gra planszowa, która
przybliża tematykę Bożego Miłosierdzia oraz św. Faustyny. W przystępny
sposób zaznajamia najmłodszych z wartościami i podstawami chrześcijańskiej wiary. Szata graficzna stanowi dodatkowy atut.
Justyna Kuśtowska
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KULTURKA

Do posłuchania...
Tytuł: „Gemma
Caelestis. Chorał
gregorianski”.
Wykonawca: Schola
Benedyktynów
w Tyńcu
Wydanie: TYNIEC
Wydawnictwo Benedyktynów 2010
Chorał gregoriański to jedna z najstarszych
i najpiękniejszych form śpiewu w Kościele.
Przenosi odbiorcę w świat muzyki połączonej
z modlitwą. Pozwala wyciszyć się i skupić swoje
myśli na Bogu. Prezentowana pozycja muzyczna
zawiera utwory wykonywany przez benedyktynów z Opactwa w Tyńcu. Chorał najwyższej klasy.
Godny, modlitewny, spokojny. Idealny na okres
Wielkiego Postu.
Justyna Kuśtowska

Muzyczna
chwila
Zagraj, zaśpiewaj...

Tytuł polski: Duszo ma Pana chwal
Tytuł angielski: Bless the Lord oh my soul
Słowa: Matt Redman
Muzyka: Matt Redman
Tłumaczenie tekstu: Exodus15
Polski wykonawca: Exodus15
Ref:

Do obejrzenia w domu...
Tytuł: „Pies na wagę
diamentów”
Reżyseria: Mark
Stouffer
Scenariusz: Mark
Stouffer, Dennis S.
Johnson
Produkcja: USA
Nałogowi złodzieje
dokuczają swojemu psu. Widząc
to, 12-letni Owen
natychmiast ingeruje.
Chce, żeby mężczyźni
dali spragnionemu psu napić się wody. Jednak pies
ucieka. Uwolnione ze smyczy zwierzę natychmiast
biegnie w kierunku lasu, gdzie się ukrywa. Chłopiec stara się pomóc rozgniewanym bandytom
i szuka z nimi uciekiniera. Gdy w końcu go znajduje, zmienia postanowienie i ukrywa przed nimi
czworonoga. Tymczasem stanowczy złodzieje
chcą za wszelką cenę odzyskać zagubione pięć
milionów dolarów, znajdujące się w psiej obroży.
Rozpoczyna się zaciekła walka pomiędzy Owenem
z psem, a bandytami.
Konrad Tarłowski

Duszo ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć F C G a
Świętemu śpiewaj pieśń.

FCG

Z mocą wywyższaj Go, duszo ma

FaFGa

Uwielbiam Boże Cię.

FGC

1.Nowy dzień wraz ze wschodem słońca,

FCGa

Znów nadszedł czas by Ci śpiewać pieśń.
Cokolwiek jest już za mną i to wszystko
co przede mną.
Wiem będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok. F C G C
2.Bogaty w miłość gniew oddalasz, Panie.
Twe serce miłe, wielkie Imię Twe
Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni,
Wiele powodów, by uwielbiać Cię.
3. Przyjdzie dzień, gdy bez sił zostanę,
Nadejdzie czas mego końca tu.
Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać.
W wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń.

Opracował kl. Sebastian Bełz

st odszukanie dwóch wyrazów ukrytych w chmurkach oraz
ku. W każdej
z chmurek podane są dodatkowo trzy litery. Powodzenia!
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Cześć dzieciaki ! 
Waszym zadaniem jest odszukanie dwóch wyrazów ukrytych w chmurkach oraz
pokolorowanie rysunku. W każdej z chmurek podane są dodatkowo trzy litery. Powodzenia!


i podpisane rozwiązania przynieście
ozwiązaniaWycięte
przynieście
na Mszę Świętą o godzinie 11.30 w niedzielę 6. marca.
zinie 11.30 w niedzielę 6. marca.

Anna Wesołowska

Anna Wesołowska
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P ARA F I A

„SERCE”
KOSCIOŁA
fot.
kl. Sebastian
Bełz

Bardzo

konkretnie
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ROZCHMURZ
SIĘ!
Kolejna dawka humoru na
– ostatnio – dość kapryśne
nastroje pogody.
Przed Świętami Wielkanocnymi zając odwiedzając
niedźwiedzia podarował mu
wielkanocną pisankę. Gdy
misiu wziął ją w łapy, pisanka
wybuchła i wybiła mu wszystkie zęby.
Zajączek patrzy na niedźwiedzia i mówi:
– Co tak buzię otworzyłeś?
Nigdy nie widziałeś kinder-niespodzianki?
Zając przychodzi do cukierni.
Widzi marchewkowe ciasto
i pyta :
– Ile kosztuje 1 kg ciasta?
– 50 zł – odpowiada sprzedawca.
– A okruszki?
– Okruszki, zajączku, są za
darmo.
– Acha – pomyślał zając – to
poproszę 2 kilogramy okruszków.
Katarzyna Synowiec

