
ISSN 1898–9748
Ko

sz
t d

ru
ku

 i 
sk

ła
du

: 1
 z

ł

 Kronika Salezjańska 2

 „Rodzina 500+” 4

 Wychowywać „śpiewająco” 6

 Wychowanie do wiary poprzez sport 7

 Fotoreportaż 8

 Wypłyń na głębię podczas ŚDM 10

 Kulturalne klimaty 12

 Muzyczna chwila 12

 Dla dzieci 13

 Kwiaty Maryi 14

 Bardzo konkretnie, Uśmiechnij się 15

...są roślinami, które symbolizują 
Maryję. Ich ukryte znaczenie 
często nawiązuje do przymiotów 
Matki Bożej oraz wydarzeń  
z jej życia. Kwiaty pojawiają 
się m.in. (w ikonografii i 
literaturze) przy Zwiastowaniu 
oraz w legendach o odkryciu 
przez Apostołów maryjnego 
grobu, w którym zamiast ciała 
znaleźli różnorodne pachnące 
kwiaty. Swoistym „kwiatem” jest 
również sama Maryja. To jej został 
poświęcony – rozpoczynający 
się już za kilka dni – maj. „Róża 
Duchowna” z Litanii Loretańskiej 
jest bowiem doskonałym 
przykładem otwierania się na 
Boga. Majowe kwiaty zwracają 
się w stronę słońca. Dzięki temu 
mogą rosnąć. Maryja – swoją 
postawą – pokazuje zaś, że tylko 
w rękach Boga można prawdziwie 

„rozkwitać”. To On jest „Słońcem” 
opromieniającym ludzkie życie.

Justyna Kuśtowska,
redaktor naczelna
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Zbiórka żywności w Pasażu 
Świętokrzyskim
12  marca dzieci i młodzież z 
Oratorium Świętokrzyskiego 
świętego Jana Bosko wzięli udział 
w zbiórce żywności zorganizowa-
nej przez Kielecki Bank Żyw-
ności w Pasażu Świętokrzyskim 

– E. Leclerc. Zebrane produkty 
zostaną przekazane dla osób 
najuboższych oraz dla dzieci z 
naszych świetlic.

Kto szuka ten żyje
18 marca gościliśmy w Orato-
rium zespół muzyczny, w skład 
którego weszli wybitni muzycy z 
Kielc, mianowicie:  Rafał Gębo-
rek – trąbka, Tomek Murawski 

– bas, Kuba Mazur – perkusja,  
Łukasz Mazur – piano. Wykonali 

oni, dla licznie zebranej publicz-
ności, „Impresje Wielkopost-
ne - medytacje jazzowe”, które 
stworzyły okazję do refleksji i 
medytacji w przede dniach Wiel-
kiego Tygodnia.

Rajd Świętokrzyski
19 marca odbył się kolejny rajd 
świętokrzyski organizowany 
przez Oratorium Świętokrzy-
skie świętego Jana Bosko. Tym 
razem został opatrzony nazwą: 

       marzec 2016

kTo SzUka  
TeN Żyje 

fot. Małgorzata 
Synowiec

rajd marcowy 
fot. alicja tuz
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„W oczekiwaniu na Zmartwych-
wstanie”. Rozpoczęliśmy o 
godz. 9.00 tradycyjną kawką w 
Starej Farze, która dodała nam 
energii do realizacji kolejnych 
punktów programu. Tak więc 
wyruszyliśmy na dworzec PKP, 
aby stamtąd udać się pociągiem 
do Tumlina, gdzie zaczęła się 
nasza przygoda. Na przystan-
ku w Tumlinie oczekiwał nas 
pewien inteligentny matematyk, 
który w czasie trwania wędrówki 
dzielił się z nami swoją wiedzą 
i przemyśleniami, dotyczącymi 
ciekawostek matematycznych. 
Okazało się, że nasz miły gość 
uwierzył w istnienie Boga za 
sprawą matematyki. Grupa 
wędrowników liczyła osiem osób. 
Szlak miejscami był bardzo błot-
nisty, ale daliśmy radę, bowiem 
tym razem postawiliśmy na light 
tj. 10 km. Naszym celem była 
Dąbrowa. I ten cel osiągnęliśmy 
bez problemu.

Kiermasz Świąteczny
29 marca odbył się kiermasz 
ozdób wielkanocnych, który 
przygotowali wychowawcy 
Małego Oratorium wraz z dzieć-
mi. Na kiermaszu można było 
nabyć piękne ozdoby wykonane 
przez dzieci np. papierowe żonki-
le, kwiaty, palmy, pisanki itp. Na 
tę okazję Lidia i Maria Kosztoło-
wicz w ubiegłym roku napisały 
piosenkę, która była śpiewana 
po zakończeniu Mszy Świętej 
i zachęcała wychodzących z 
kościoła do zakupu pięknych rę-
kodzieł. Dochód z akcji zostanie 

przeznaczony na potrzeby naszej 
świetlicy.

Droga krzyżowa ulicami 
osiedla Herby
15 marca o godz. 19.30 rozpoczę-
ła się Droga Krzyżowa ulicami 
naszej parafii. Pierwsza 
stacja znajdowała się przy wia-
dukcie przy ul. M.C. Skłodow-
skiej. Zakończenie nastąpiło przy 
ul. Skrajnej. Chociaż wieczór 
nie należał do najcieplejszych, 
parafianie nie zawiedli, bowiem 
przybyli licznie. Pomimo zimna, 
szliśmy wytrwale, a to dzięki roz-
ważaniom, które przygotował ks. 
Andrzej Szklarski – Misjonarz, 
Saletyn. Słowa, które głosił były 
trafne, a co najważniejsze skła-
niały do refleksji i zastanowienia 
się nad istotnymi sprawami.

Rekolekcje dla szkół  
w Warszawie
W dniach 19 - 23 marca ks. 
Łukasz Krysmalski wraz z anima-
torami oraz członkami SWM 

prowadził rekolekcje dla szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i 
ponad gimnazjalnych u Fran-
ciszkanów na Mokotowie. Dla 
dzieci przygotowano rekolekcje 
w postaci: filmików, prezentacji, 
śpiewu oraz tańca, natomiast 
młodzież uczestniczyła w mo-
dlitwach, drodze krzyżowej itp. 
Dodatkowo Pan Grzegorz, który 
jest członkiem SWM w Kielcach, 
podzielił się z młodymi świadec-
twem wiary ze swojego życia.

Pascha Młodych
26 marca w Wigilię Paschalną 
po procesji rezurekcyjnej odbyła 
się w Oratorium tradycyjna 
Pascha Młodych, podczas której 
młodzież świętowała w radości 
Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 
Przy tradycyjnej kiełbasce, rado-
snym śpiewie i wspólnym byciu 
razem trwali do późnych godzin 
nocnych. 

Jolanta Gawda 

       marzec 2016

PaScha młodych 
fot. archiwum
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„Rodzina 500+” 

Justyna Kuśtowska: Pani 
Dyrektor, program „Rodzina 
500+” to jeden z najczęściej 
poruszanych tematów ostat-
nich miesięcy. Sądzę, że dla 
osób zainteresowanych ważny 
jest praktyczny aspekt jego 
realizacji. Kto jest adresatem 
programu?
Magdalena Gościniewicz: Adre-
satem programu „Rodzina 500+” 
są rodziny mające dzieci. Wa-
runkiem przystąpienia do niego 
są odpowiednie kryteria docho-
dowe. Dla wszystkich rodzin, 
których dochód nie przekracza 
800 złotych netto na osobę, 
przysługuje dodatek w postaci 
świadczenia wychowawczego 
dla pierwszego dziecka oraz na 
kolejne dzieci, które są w rodzi-
nie. Nie dotyczy to dzieci, które 
ukończyły 18 rok życia.   
Jeżeli w rodzinie jest dziecko 
niepełnosprawne wtedy dochód 
zmienia się na kwotę 1200 zł. 
Czyli nieprzekroczenie tego do-
chodu jest warunkiem uzyskania 
świadczenia na każde dziecko 
w rodzinie. 

J.K.: Co w sytuacji jeśli do-
chód przekracza wymienione 
kwoty?
M.G.: Jeżeli dochód przekracza 
te dwa kryteria, czyli 800 zło-

tych lub w przypadku posiada-
nia dziecka niepełnosprawnego 
1200 złotych, wówczas zasiłek 
przysługuje od drugiego dziecka 
na każde kolejne do ukończenia 
18 roku życia. Wtedy też nie ma 
żadnych obwarowań dochodo-
wych w rodzinie.

J.K.: Każda sytuacja rodzinna 
jest indywidualnym przy-
padkiem. Czy do programu 

„Rodzina 500+” mogą przystą-
pić jedynie rodziny pełne? Czy 
jest w nim również miejsce, 
np. dla tzw. rodzin patchwor-
kowych?
M.G.: Sytuacje rodzinne są 
różne. Jednak program „Rodzi-

na 500+” nie dotyczy wyłącznie 
rodzin pełnych. Mogą to być 
zarówno rodziny niepełne jak 
i rodziny patchworkowe. To 
są już bardzo indywidualne 
sprawy i najlepiej omawiać je 
bezpośrednio z pracownikiem 
przyjmującym wniosek.

J.K.: Wokół programu „Ro-
dzina 500+” powstało wiele 
mitów dotyczących wliczania 
do dochodu. Jak sytuacja wy-
gląda w rzeczywistości?
M.G.: Świadczenie programu 

„500+” nie jest wliczane do do-
chodu rodziny, ani nie podlega 
obciążeniom komorniczym. 
Jeżeli ktoś spłaca długi ko-

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 
od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach rozpoczęto przyjmowanie wnio-
sków. O programie „Rodzina 500+”, w rozmowie przeprowadzonej dla Czytelników „Oratora Świętokrzyskie-
go”, opowiedziała   Wicedyrektor MOPR – Pani Magdalena Gościniewicz.
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mornicze, otrzymane wówczas 
świadczenie nie jest wliczane do 
dochodu. 

J.K.: 1 kwietnia 2016 roku 
ruszył nabór wniosków na 
terenie miasta Kielce. Czy 
mieszkańcy stolicy regionu 
licznie korzystają z programu 

„Rodzina 500+”?
M.G.: Do tej pory pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Kielcach przyjęli 
7418 wniosków [dane z dnia: 18 
kwietnia 2016 roku]. 

J.K.: Co powinna zrobić osoba, 
która chce przystąpić do pro-
gramu „Rodzina 500+”?
M.G.: Wystarczy pobrać wniosek. 
Druki są dostępne w Rejonach 
Opiekuńczych MOPR, a także 
w Dziale Świadczeń Rodzin-
nych przy ul. Bodzentyńskiej 

32/40 oraz w głównej siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Kielcach przy ul. 
Studziennej 2. Pobrany wniosek 
należy dokładnie wypełnić. Jeśli 
ktoś nie potrafi wypełnić go sam 
lub posiada jakiekolwiek wąt-
pliwości, powinien udać się do 
odpowiednich punktów, gdzie 
pracownicy udzielą odpowiedzi 
na wszelkie pytania, pomogą 
w uzupełnieniu druku i przyjmą 
wniosek. Warto zaznaczyć, że 
wnioski można składać także 
drogą elektroniczną, wybierając 
np. tzw. platformę ePUAP lub 
zrobić to poprzez bank. Jeśli ktoś 
posiada konto bankowe, wystar-
czy wejść na stronę banku. Na 
niej powinna wyświetlić się stro-
na programu „Rodzina 500+”. 
Osoby, które zechcą złożyć wnio-
sek osobiście mają taką możli-
wość codziennie w godzinach 

8.00 – 17.00 w wyznaczonych 
punktach. 

J.K.: Przyjmowanie wniosków 
trwa od 1 kwietnia bieżącego 
roku. Jak wygląda sytuacja 
osób, które jeszcze nie dołą-
czyły do programu „Rodzina 
500+”? Czy mogą to zrobić 
w dowolnym momencie?
M.G.: Jeżeli ktoś złoży wniosek 
od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lip-
ca 2016 roku to wówczas dosta-
nie 500 złotych na każde dziecko 

–  z wyrównaniem za poprzedni 
czas. Jeżeli jednak ktoś przystąpi 
do programu po 1 lipca 2016 
roku wówczas otrzyma świadcze-
nie za bieżący miesiąc, w którym 
się zgłosił i na kolejne miesiące, 
które będą mu przysługiwały 
w okresie zasiłkowym. 

J.K.: Dziękuję za rozmowę.

Gdzie mieszkańcy Kielc mogą składać wnioski?

codziennie 8.00 – 17.00 w punktach:

Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Bodzentyńska 32/40

Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, p. 2

Klub Seniora, ul. Jana nowaka Jeziorańskiego 75

Klub Seniora, ul. Hoża 39

Klub Seniora, ul. naruszewicza 23

Klub Seniora, ul. Św. Stanisława Kostki 4a

Klub Seniora, ul. tujowa 2

Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Wesoła 51, Vi piętro, p. 615

w y w I a d  m I e S I Ą c a
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Wychowywać
„śpiewająco”

Muzyka odgrywała dużą rolę 
w myśli wychowawczej ks. Bosko.  
W oratorium na Valdocco znaj-
dowało się specjalne pomieszcze-
nie przeznaczone dla muzyków 
a na drzwiach wejściowych 
umieszczona była łacińska sen-
tencja: Non impedias musicam 
(Nie przeszkadzajcie muzyce). 
Dla ks. Bosko już na początku 
istnienie oratorium, muzyka 
stała się ważnym środkiem wy-
chowawczym młodego człowie-
ka. Święty wychowawca często 
powtarzał, że oratorium bez mu-
zyki jest ciałem bez duszy. Każdy 
wychowawca prowadzący zajęcia 
muzyczne powinien wiedzieć, że 
muzyka wpływa pozytywnie na 
rozwój dziecka (nie tylko ducho-
wy ale również fizyczny). Śpiewa-
nie wzmacnia wiązadła głosowe 
oraz wpływa dobroczynnie na 
rozwój klatki piersiowej. Zajęcia 
ruchowe przy muzyce wpływają 
dodatnio na układ nerwowy 
i kształcą ogólną koordynację 
ruchową. Ćwiczenia oparte na 
muzyce poszerzają słownictwo 
oraz wzbogacają wyobraźnię. 
Opanowanie tekstów piosenek 
ćwiczy pamięć i w dużej mierze 
poszerza wiedzę dotyczącą ludzi 
i świata. Taniec, który jest wy-
konywany w rytm danej muzyki, 
uczy pewnego porządku i ładu.  
Piękno dostrzegane w muzyce 

jest wartością estetyczną, która 
wzbudza w młodym człowieku 
zamiłowanie do muzyki. Śpiew, 
taniec, gra na instrumencie, słu-
chanie muzyki są dowodem ta to, 
że młody człowiek lubi angażo-
wać się w różne formy wyrażania 
muzyki. W ten sposób można 
kształtować nie tylko przyszłych 
odbiorców, ale również twórców 
muzyki, co w znaczny sposób 
wpływa  na podnoszenie ogólnej 
kultury muzycznej społeczeń-
stwa. Różnorodność gatunków 
muzycznych pozwala współcze-
snemu młodemu człowiekowi 
na wielopłaszczyznowe doświad-
czenie dorobku skrajnie różnych 
kultur. Każde pokolenie można 
opisać za pomocą – tak dla 
nich charakterystycznych – nut 
i dźwięków. O tym, jak dalece 
muzyka potrafi wkraczać w życie 
człowieka, może świadczyć cho-
ciażby fakt, iż uprzedni system 
polityczny (socjalizm) panujący 
w naszym państwie do roku 1989, 
także miał znienawidzony i za-
kazany gatunek muzyczny, jakim 
był jazz. Dostrzegano w nim 
bowiem wielki potencjał aktywi-
zujący społeczeństwo i popycha-
jący do spontaniczności, która 
nie była mile widzianym gościem 
w mieszkaniu otoczonym żelazną 
kurtyną. Lecz nie tylko polity-
ka dostrzegała w tej dziedzinie 

ludzkiej aktywności pewien 
nośnik wartości. Także muzyka 
kościelna otrzymała ściśle okre-
ślone ramy, poza które, jeszcze 
do niedawna, nie podobna było 
wykraczać. W tym miejscu trze-
ba zaznaczyć, iż muzyka (także 
dzisiaj) wykorzystywana jest jako 
nośnik wartości: światopoglądo-
wych, moralnych, politycznych 
a także duchowych. 
W ostatnich dziesięciole-
ciach rozwinęła się niezależna 
dziedzina naukowa nazwana 
psychologią muzyki, badająca 
wpływ muzyki na psychikę 
człowieka, na jego samopoczu-
cie, emocje oraz zachowania, 
a także relacje jakie zachodzą 
między muzyką i jej odbiorcą. 
Dla  dobra  rozwoju –  zwłaszcza 
młodego człowieka – należałoby 
tę  wartość  dostrzec  i  docenić, 
oraz wykorzystać w odpowiedni 
sposób. Dzisiaj pojawia się coraz 
więcej metod terapii muzyką. 
Podejmowane są działania, które 
mają na celu profilaktykę oraz 
leczenie w oparciu o możliwości, 
jakie daje muzyka. 

kl. Sebastian Bełz
Źródła: ks. Marek T. Chmielewski SDB, 
Muzyka, „Don Bosco” (2015), styczeń, Dr 
Jan Ostojski Uniwersytet Pedagogiczny 
im. KEN w Krakowie, Wpływ muzyki 
na wychowanie i obyczajowość młodzieży, 
Marcin Bielawny, Rola muzyki w procesie 
wychowania, Warszawa 2014.

Muzyka, w różnych formach, towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów.  Z całą pewnością można stwier-
dzić, iż w dużej mierze wpływała na bieg historii  i kształtowanie się społeczeństw. Odgrywała i nadal od-
grywa dużą rolę  w kształtowaniu wrażliwości, rozwoju komunikacji międzyosobowej, a także – w pewnym 
sensie – ukierunkowywaniu światopoglądów. Muzyka, będąc elementem składowym kultury, bardzo mocno 
wpływa na rozwój i wychowanie człowieka. Zwłaszcza młodego. 
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wychowanie do wiary
poprzez sport
System wychowawczy Księdza 
Bosko uwzględnia współistnie-
nie wielu wartości tak z dziedzi-
ny religii, kultury jak i spor-
tu. „Założenia wychowawcze 
systemu prewencyjnego, które 
odwołują się do takich wartości, 
jak świętość, mądrość i zdrowie 
(santita, sapienza, sanita), a tak-
że do rozumu, religii i dobroci 
(ragione, religione, amorevo-
lezza), nie mogły pomijać tak 
ważnej kwestii, jaką jest troska 
o tężyznę i sprawność fizyczną 
wychowanka”. Znaczenie jakie 
Ks. Bosko przypisywał zabawie 
i wszelkiej aktywności wynikało 
z podstawowych prawd psycho-
logicznych, jak i prowadziło do 
pełnego rozwoju wychowanka. 
Możliwość nawiązania kontaktu 
z młodym człowiekiem pod-
czas zabawy czy gry na boisku, 
przekładała się na możliwość 
pogłębienia indywidualnych re-
lacji i towarzyszenia duchowego 

młodemu człowiekowi.  
„Z punktu widzenia wychowaw-
cy, boisko – będące symbolem 
i syntezą zarazem salezjańskiej 
pedagogii – jest miejscem wyra-
żania się sztuki wychowawczej 
poprzez naturalne stwarzanie 
możliwości nawiązywania z 
młodzieżą bezpośrednich relacji 
osobowych”. Można tu również 
zauważyć, że podczas spotkania 
na boisku, rodząca się radość 
może być drogą do świętości. 

„Zdrowa radość, dzielona z 
kolegami, okazuje się w syste-
mie prewencyjnym wartością 
szczególną, pomagającą, ale  
i w jakiś sposób warunkującą 
wewnętrzne dojrzewanie młode-
go człowieka do świętości”. 
Ważnym elementem, który jest 
pomocny w procesie odkrywania 
wiary przez młodego człowie-
ka w duchu salezjańskim jest 
niewątpliwie sport. Potwierdzają 
to liczne wypowiedzi Ks. Bosko, 

który troszczył się również o 
rozwój fizyczny swoich pod-
opiecznych: „Pragnę, abyście 
dorastali i byli odporni fizycz-
nie” . Zwracał on także uwagę na 
wartość ruchu: „Ruch jest tym 
co najbardziej przyczynia się do 
zachowania zdrowia (…) utrata 
zdrowia wynika z braku dosta-
tecznej jego ilości” . 
W tym kontekście wychowania 
młodego pokolenia do wiary 
poprzez sport warto przez chwilę 
przyjrzeć się ważnym wydarze-
niom sportowym, z udziałem 
polskiej reprezentacji. Mowa 
tutaj przede wszystkim o zbliża-
jących się Mistrzostwach Europy 
w Piłce Nożnej, które odbędą 
się we Francji w dniach od 10 
czerwca do 10 lipca. Do tego 
czasu zostało jeszcze niecałe dwa 
miesiące, ale już teraz życzymy 
naszej reprezentacji jak najwyż-
szego miejsca. 

diakon Piotr Zieliński
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chwILa Na rUch 
fot. Justyna. Kuśtowska
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„Kto szuka ten żyje”.  
Marcin Patrzałek  
– zwycięzca iX edycji  
MustBetheMusic
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fot. Małgorzata Synowiec, Jolanta Gawda

„Kto szuka ten żyje”.  
Marcin Patrzałek  
– zwycięzca iX edycji  
MustBetheMusic
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Wypłyń na głębię 
podczas Śdm

– O wolontariacie ŚDM dowie-
działam się od przyjaciółki. 
Początkowo byłam niechętna 

–  przyznaje Magdalena Malaga 
z parafii Piekoszów, studentka 
filologii angielskiej. Zmieniła 
jednak zdanie po rozmowie 
z mamą. – Stwierdziłam, że to 
może być niezapomniane i bar-
dzo ciekawe doświadczenie. Po 
paru dniach namysłu zareje-
strowałam się w systemie. I nie 
żałuję  – opowiada. Wątpliwości 
miała też Dorota Rogula, która 
została wysłana przez swoją 
parafię na szkolenie wolontariu-
szy do Skorzeszyc. Tam  dowie-
działa się, czym są Światowe Dni 
Młodzieży, którymi się dotąd 

nie interesowała. Postanowiła 
jednak spróbować. – Podpi-
sałam porozumienie, a kiedy 
zostałam już pełnoprawnym 
wolontariuszem, zrozumiałam, 
że warto było – mówi z uśmie-
chem. Dlaczego?...

Światowe Dni Młodzieży łączą 
się z głębokimi przeżyciami 
duchowymi. W wielu parafiach 
diecezji kieleckiej organizowane 
są, na przykład, spotkania mo-
dlitewne nazywane „Wieczorami 
z Emmanuelem”, które umożli-
wiają nawiązanie bliższej relacji 
z Jezusem. 

– Gdyby nie ŚDM, pewnie nie 
miałabym tylu okazji do uczest-

niczenia w adoracji Najświętsze-
go Sakramentu – podkreśla Mag-
da. O wyjątkowości Światowych 
Dni Młodzieży świadczą również 
niecodzienne akcje. O jednej 
z nich – tzw. Flash Mobie – opo-
wiada Patryk Celebański, członek 
Diecezjalnego Centrum Wolon-
tariatu. – W trakcie śpiewania 
przeze mnie piosenki zbierał się 
tłum, który potem witał krzyż 
wznoszony przez księdza. Na-
stępnie wspólnie odmawialiśmy 
modlitwę Ojcze nasz – relacjo-
nuje. W wolontariacie nie ma 
zatem mowy o nudzie.  – To dla 
mnie wielka przygoda, w której 
Pan Bóg pozwala mi spełniać 
marzenia i rozwijać swoje talenty 

– przekonuje Patryk.

Ponadto młodzi ludzie, pracu-
jący jako wolontariusze, zdo-
bywają nowe i niezwykle cenne 
doświadczenia. Na przykład 
Dorota –  w ramach obchodów 
Światowego Dnia Chorego –  po 
raz pierwszy pracowała z osoba-
mi niepełnosprawnymi. - Wiele 
się od nich nauczyłam – mówi. 
Z kolei Damian Zegadło, koor-
dynator Diecezjalnego Centrum 
Wolontariatu, podkreśla, że 
młodzież angażująca się w dzia-
łania wolontaryjne kształtuje 
w sobie umiejętność samoor-

Światowe Dni Młodzieży zbliżają się wielkimi krokami. Przygotowaniom do tego niezwykłego 
wydarzenia można przyglądać się z pozycji biernego obserwatora, ale można też inaczej – na 
przykład zacząć działać jako wolontariusz. Czy jednak warto się zaangażować? A jeśli już podej-
miemy decyzję, to co nas czeka? Przekonajmy się…
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żródło: http:// 
www.krakow2016.com/

o K i e M  M Ł o D y c H

ganizacji, a także budowania 
relacji w grupie. – To są młodzi 
ludzie, którzy spotykają się też 
w czasie wolnym i cały czas mają 
ze sobą kontakt. Nawiązały się 
wspaniałe przyjaźnie – zazna-
cza. Tak się stało w przypadku 
Magdy, która bardzo miło 
wspomina wspólne wieszanie 
plakatów zachęcających do 
udziału w Światowych Dniach 
Młodzieży. – Mimo późnej pory 
i nie najlepszej pogody byliśmy 
w dobrym humorze 
i mieliśmy okazję nauczyć 
się współpracy. Podzieliliśmy 
się spontanicznie na dwójki 
i w tych parach pracowaliśmy.

Ważną korzyścią wynikającą z ak-
tywności wolontaryjnej jest bez 
wątpienia możliwość nawiązania 
znajomości z osobami pochodzą-
cymi z różnych krajów, których 
łączy wiara w jednego Boga 

i chęć jej wyrażania. – To niesa-
mowite, że ludzie z całego świata 
spotykają się w jednym miejscu 
i mówią jednym językiem miłości 
do Boga  – mówi Dorota. 

Co zatem zrobić, aby zostać 
wolontariuszem?  – Każda 
osoba, która chce się oficjalnie 
zaangażować w ŚDM, podpi-
suje porozumienie wolontaryj-
ne - wyjaśnia Damian Zegadło. 
Najpierw jednak należy przejść 
wstępne szkolenie, które jest 
bezpłatne i organizowane 
cyklicznie. Najbliższe spotkania 
zaplanowano na 20 kwietnia i 11 
maja. Odbędą się one 
w Centrum Integracji Społecz-
nej przy ul. Wesołej 54 w Kiel-
cach. Porozumienia wolonta-
ryjne na etap diecezjalny będzie 
można podpisywać w Diece-
zjalnym Centrum Wolontariatu 
do końca czerwca. Jeśli jednak 

zdecydujemy się na wolontariat 
w Krakowie, musimy się zgłosić 
do 30 kwietnia. Istotne jest to, że 
im wcześniej się zaangażujemy, 
tym większe zyskamy dofinan-
sowanie do pakietu pielgrzyma 
na wyjazd do Krakowa. Świeżo 
upieczonych wolontariuszy 
czeka jeszcze wiele akcji – na 
przykład festyny rodzinne, pik-
niki, zbiórki pieniędzy, a także 
cykliczne spotkania pod hasłem 

„Coraz bliżej ŚDM”. 

– Warto zaryzykować i dać się 
porwać  –przekonuje Patryk – 
takie wydarzenie nie powtórzy 
się przez najbliższe kilkadziesiąt 
lat. To niepowtarzalna okazja, 
żeby tutaj w Polsce doświadczyć 
spotkania z całym światem.

Czas zatem wypłynąć na głębię!

Katarzyna Szychowska

ŚDM po salezjańsku – włącz się!!!

W ramach diecezjalnego etapu Światowych Dni Młodzieży w dniach 20–25 lipca 

w naszej parafii będzie przebywała grupa 120 młodych osób z Francji. Młodzież jest 

nastawiona na głębokie przeżycia religijne, a także na poznanie Polaków i kraju. tym 

młodym ludziom nie potrzeba wielkich wygód, ale... gościnności. Dlatego potrzeb-

ny jest nocleg oraz wyżywienie. Wszyscy, którzy zechcą pomóc, proszeni są o po-

branie i wypełnienie specjalnej deklaracji. Deklaracje dostępne są w zakrystii oraz 

kancelarii parafialnej. termin ich składania to 30 kwietnia 2016 roku. 

Justyna Kuśtowska
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kulturalne
  klimaty

Sonny Rollins
Holding the Stage (Road Shows, Vol. 4)
Sony Music Poland
Rozpoczynał naukę gry na saksofonie alto-
wym, ale za sprawą swojego idola Colemana 
Hawkinsa, zmienił instrument na saksofon 
tenorowy. Sonny Rollins współpracował 
z największymi postaciami świata jazzu, 
wśród których znaleźli się Miles Davis i 

Thelonius Monk. Na początku kwietnia ukazała się płyta „Holding the 
stage (Road Shows, Vol. 4)” zawierająca najbardziej ekspresyjne nagrania 
koncertowe artysty. Są tu fragmenty muzycznych wieczorów z Marsylii i 
Pragi z ostatnich lat, a także te z ubiegłego wieku, jak choćby z Finlandii 
z 1979 roku. Improwizacje i kunszt muzyczny na najwyższym poziomie w 
dziesięciu wysmakowanych kompozycjach gwarantowane. 
1.   In A Sentimental Mood / 2.    Professor Paul / 3.    Mixed Emotions /  
4.    Keep Hold Of Yourself / 5.    Disco Monk / 6.    Your Mine You / 7.    
H.S. / 8.    Sweet Leilani / 9.    Solo / 10.  Don’t Stop The Carnival

Michał Sierlecki

Savionalia – zapisz się!!!
Trwają zapisy na Savionalia 2016, które odbędą 
się w Krakowie, w dniach 6–8 maja . Zgody na 
wyjazd dostępne są w Oratoriach przy ul. 1 Maja 
57 oraz przy ul. Górniczej 64. Można pobrać je 
również za pośrednictwem strony internetowej 
http://www.oratoriumswietokrzyskie.pl/maleora-
torium/images/banners/2016-savionalia-zgoda.
pdf. Koszt wyjazdu wynosi 35 złotych. Zgody 
należy składać w Oratoriach do końca kwietnia. 

Więcej informacji u ks. Łukasza Krysmalskiego. 
Justyna Kuśtowska

Misericordia Domini

Pod tą nazwą kryje się Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa, która odbędzie się 27. kwietnia na Uniwersytecie 
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Rozpoczęcie o godzi-
nie 9.00 (przy ul. Bernardyńskiej 3). Tematyka wystąpień 
skierowana jest do naukowców, ale również do osób zainte-
resowanych wiedzą z zakresu symboliki.

Justyna Kuśtowska 

Zagraj, zaśpiewaj...

muzyczna  
chwila

Tytuł polski: Chwalcie łąki umajone
Słowa:  ks. K. Antoniewicz
Muzyka:  M. Mycielski 

1. Chwalcie łąki umajone,     G, D
Góry, doliny zielone.          D, G
Chwalcie, cieniste gaiki,      G,  a   C
Źródła i kręte strumyki!       G, D7 G

2. Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.

3. Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.

4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje, i co żyje,
Niech z nami sławi Maryję!

Opracował  kl. Sebastian Bełz

Kulturalne propozycje na wiosenne dni.
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Cześć dzieciaki !  

Mamy wiosnę. Dzisiejszym waszym zadaniem jest wykreślenie wszystkich słów, które nie dotyczą tej 
pory roku. Dodatkowo połączcie kropki i wpiszcie w rubrykę „hasło”- nazwę ptaka, który jest 
zamieszczony na rysunku.  

WIOSNA: ptaki, śnieg, wrzesień, słońce, kwiecień, przebiśnieg, 

burza, sanki, kolorowe liście, trawa, zeszyt, talerz, jaskółka 

Wycięte i podpisane rozwiązania przynieście na Mszę Świętą  o godzinie 11.30, w niedzielę 1 maja. 

Anna Wesołowska 

S t R o n a  D z i e c i ę c a
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kwiaty  
     Maryi

Kwiaty Maryi:

Biała lilia – oznacza czystość, 
niewinność.

Fiołek – symbolizuje skromność 
oraz pokorę.

Róża – nawiązuje do piękna 
Maryi. W zależności od koloru 

kwiatu może symbolizować 
także, np. cierpienie, radość oraz 

chwałę.

irys – dawniej uważany za rośli-
nę leczniczą, dlatego kojarzony 
z Maryją. Jako symbol maryjny, 
nawiązuje także m.in. do pojed-
nania między niebem a ziemią, 

które przyniosła Maryja.

Konwalia – symbol czystości, 
ale również atrybut chrystusa 

i Maryi, który nawiązuje do 
zbawienie świata.

Stokrotka – ma właściwości 
lecznicze. Jest symbolem skrom-

ności i pokory.

Pierwiosnek – kształt jego liści 
przypomina klucze. Symbolizuje 
Maryję, ponieważ to ona, przez 
swojego Syna, otwiera ludziom 

bramy niebios.

(Symbolika roślin została podana za: 
Willi Hoffsümmer, Leksykon dawnych i 

nowych symboli, Wydawnictwo Jedność, 
Kielce 2001).

 Najpiękniejsze i świeże rośliny 
ozdobne umieszczano, podobnie 
jak współcześnie, przy ołtarzu, 
relikwiach czy figurach świętych. 
Ich gatunek często zależał od 
charakteru sprawowanej Mszy 
Świętej, rodzaju nabożeństwa 
oraz okresu liturgicznego w ja-
kim miały stanowić dekorację 
wnętrza kościoła. 
   Za kilka dni rozpocznie się 
maj. To czas szczególnie poświę-
cony Maryi. Interesującym jest 
fakt, dość mocnego, powiązania 
Maryi z roślinnością i kwieciem. 
Każde święto maryjne czy po-
święcona Jej uroczystość, obfitu-
ją bowiem w  szeroki wachlarz 
roślin-symboli. 

„Dużą różnorodność w możli-
wych do zastosowania dekora-
cjach wykazują święta maryjne. 
Święto Matki Bożej Niepokala-
nie Poczętej powinno obfitować 
w kolorystykę bliską błękitowi 
i bieli. Można zastosować kla-
syczne lilie, ale równie dobrze 
wyglądać będzie jaśmin, irys, 
konwalia, kwiat pomarańczy lub 
gałęzie niepokalanka. Wszystkie 
te kwiaty w symbolice chrześci-
jańskiej odnoszą się do czystości 
i dziewictwa. Kolorystyka bliska 
czerwieni będzie bardziej zasad-
na w święta poświęcone Maryi 
jako Matce Boga. Czerwień 
jest nie tylko kolorem królew-
skim i jako taki przysługuje 
Matce Króla i Królowej nieba 
i ziemi, ale jest także znakiem 

Ducha Świętego oraz wcielenia. 
W święta różańcowe można za-
stosować kompozycje, w których 
dominującym motywem będą 
róże. Nazwę Różaniec wywodzi 
się od słowa róża. W wiekach 
średnich modlitwa taka nazy-
wana była wieńcem róż. Każ-
de „Zdrowaś Mario” było różą 
ofiarowaną Maryi” (dr Lucyna 
Rotter, Funkcja kwiatów w świą-
tyni chrześcijańskiej, [w:] http://
parafia-opatkowice.pl/warto-
przeczytac/funkcja-kwiatow-w-
swiatyni-chrzescijanskiej/).
   Współcześnie mało kto 
zastanawia się dlaczego przed 
figurami Maryi – najczęściej – 
spotyka się lilie, róże, fiołki lub 
irysy. Są one tak powszechnym 
elementem wystroju wnętrza 
w świątyniach chrześcijańskich, 
że wręcz automatycznie zauważa 
się jedynie ich obecność. Bez 
zbędnych przemyśleń, podziwia 
się głównie piękno, kształt czy 
zapach. Jednak wykorzystanie 
konkretnych roślin nie jest 
(przynajmniej nie powinno być)  
przypadkowe. Każdy z wyżej 
wymienionych kwiatów (jak 
i wiele innych), nawiązuje do 
cech Maryi lub wydarzeń z Jej 
życia. Barwa czy właściwości 
często odwołują się także do 
usposobienia Maryi. Są sym-
bolem. Pod tym co widoczne 
wyłącznie dla oczu, znajduje się 
ukryta treść. 

Justyna Kuśtowska

Kwiaty w kościele są nieodłącznym elementem jego wystroju. Ich obecność nie jest jednak przypadkowa.  
Od zarania dziejów pełniły zarówno funkcje dekoracyjne, jak i... symboliczne. 
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ReDaKcJa „oraTora ŚwIęTokrzySkIego” 

UŚMIECHNIJ  
SIĘ!
Aby Was zadowolić i zmniej-
szyć ryzyko zachorowania 
na serce - kolejna dawka 
pozytywnego uśmiechu!

Nowak spotyka Jezusa. Zadaje 
mu pytanie:

- Jezu, ile to dla Ciebie 100 
milionów dolarów?

- Dla mnie jest jak jeden grosz.
- A czym więc dla Ciebie jest 
100 lat?

- 100 lat jest dla mnie jak jedna 
minutka.
Nowak zwęszył szansę i pełen 
nadziei zadaje pytanie:

- A czy możesz mi podarować 
Twego grosza?

- No pewnie, synu. Poczekaj 
minutkę...

Jezus pyta się św. Piotra:
- Po ile ryb łowisz?
- A po sto łowie - odrzekł Piotr

Lekcja religii.
Ksiądz pyta swoich uczniów:

- Kim dla nas jest Pan Bóg?
- Pasterzem - odparła Zosia.
- Dobrze Zosiu. A teraz: kim 
My jesteśmy dla Boga? - zapy-
tał ksiądz.
Po chwili ciszy:

- Stadem baranów - krzyknął 
Jasiu.

Katarzyna Synowiec

Bardzo
konkretnie

Chrzest przyjęli
1.  Zofia Maja Wasek
2.  Blanka Snochowska
3.  Piotr Pająk
4.  Katarzyna Grażyna Skoczek
5.  Lena Zuzanna Szpurek
6.  Filip Kornel Byszewski
7.  Marcel Dominik Lasota
8.  Erwin Maciej Micigolski
9.  Kornel Barucha
10.  Seweryn Leon Wojtaszek
11.  Anna Julia Agatowska
12.  Julian Michał Majcher
13.  Marcin Robert Cisowski
14.  Zofia Antonina Sokół

Odeszli do Pana
1. Mieczysława Zatorska
2. Wojciech Kondrak
3.  Mariola Skuza
4.  Janusz Gruszka
5.  Andrzej Domaradzki
6.  Jolanta Maślana
7.  Manuel Majewski
8.  Janusz Syska
9.  Franciszek Kundera
10.  Krzysztof Ciosek
11.  Teresa Stachowicz
12.  Zofia Herman
13.  Bronisława Hińcza
14.  Józef Bogusz
15.  Zbigniew Grzywna
16.  Paulina Derengowska

opr. ks. Wiesław Wilkosz

Ślub zawarli

1.  Mateusz Kubak i Agnieszka Gorajska
2.  Dariusz Bakalarz i Małgorzata Bartos
3.  Robert Marciszewski i Agnieszka Marciszewska



Kyrie, elejson. christe elejson. Kyrie elejson.
chryste, usłysz nas. chryste, wysłuchaj nas.
ojcze z nieba, Boże, 
Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad 
nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
Święta Panno nad pannami, módl się za nami
Matko chrystusowa, módl się za nami
Matko Kościoła, módl się za nami
Matko łaski Bożej, módl się za nami
Matko Miłosierdzia, módl się za nami
Matko nieskalana, módl się za nami
Matko najczystsza, módl się za nami
Matko dziewicza, módl się za nami
Matko nienaruszona, módl się za nami
Matko najmilsza, módl się za nami
Matko przedziwna, módl się za nami
Matko dobrej rady, módl się za nami
Matko Stworzyciela, módl się za nami
Matko zbawiciela, módl się za nami
Panno roztropna, módl się za nami
Panno czcigodna, módl się za nami
Panno wsławiona, módl się za nami
Panno można, módl się za nami
Panno łaskawa, módl się za nami
Panno wierna, módl się za nami
zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami
Stolico mądrości, módl się za nami
Przyczyno naszej radości, módl się za nami
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami
Przybytku chwalebny, módl się za nami
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami
Różo duchowna, módl się za nami
Wieżo Dawidowa, módl się za nami
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami
Domie złoty, módl się za nami
arko przymierza, módl się za nami
Bramo niebieska, módl się za nami
Gwiazdo zaranna, módl się za nami
Uzdrowienie chorych, módl się za nami
Ucieczko grzesznych, módl się za nami
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami
Wspomożenie wiernych, módl się za nami
Królowo aniołów, módl się za nami
Królowo Patriarchów, módl się za nami
Królowo Proroków, módl się za nami
Królowo apostołów, módl się za nami
Królowo Męczenników, módl się za nami
Królowo Wyznawców, módl się za nami

Królowo Dziewic, módl się za nami
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami
Królowo wniebowzięta, módl się za nami
Królowo różańca świętego, módl się za nami
Królowo rodziny, módl się za nami
Królowo pokoju, módl się za nami
Królowo Polski, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

LITANIA LORETAŃSKA
do Najświętszej Maryi Panny


