„Przebudź sięczłowiecze: Bóg dla Ciebie stałsięczłowiekiem”
św. Augustyn

Drodzy Czytelnicy,
z okazji świąt Narodzenia Pańskiego życzymy Wam, aby Ten, który stał się
człowiekiem był zawsze blisko. Niech Jezus obudzi Wasze serca i napełni je swoją
miłością, nadzieją i radością.
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Kazanie Św. Augustyna, biskupa

rzebudź się, człowiecze: dla ciebie Bóg
stał się człowiekiem! „Zbudź się, o
śpiący, i powstań z martwych, a
zajaśnieje ci Chrystus”. Dla ciebie,
powtarzam. Bóg stał się człowiekiem.
Umarłbyś na wieki, gdyby On nie narodził się
w czasie. Przenigdy nie byłbyś wyzwolony z
ciała grzechu, gdyby On nie przyjął ciała,
podobnego do ciała grzechu. Byłbyś skazany na
niemiłosierną wieczność, gdyby Bóg nie okazał
ci wiecznego miłosierdzia. Nie byłbyś
przywrócony życiu, gdyby On nie poddał się
dobrowolnie prawu Śmierci. Bez Jego pomocy
byłbyś zgubiony, zginąłbyś, gdyby nie przyszedł.
Świętujmy więc z radością nadejście naszego
zbawienia i odkupienia. Świętujmy dzień
uroczysty, w którym Ten, co sam jest jedynym i
wiekuistym dniem Ojca, zechciał zstąpić w krótki
i przemijający dzień doczesności. On „stał się dla
nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i
uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to
napisano, w Panu się chlubił ten, kto so się
chlubi”.
„Prawda z ziemi wyrosła”. Chrystus, który
powiedział o sobie „Ja jestem prawda”, narodził
się z Dziewicy. „A sprawiedliwość z nieba się
wychyliła”, bo ten, kto uwierzy w Narodzonego,
dostępuje usprawiedliwienia nie z siebie, lecz od
Boga. „Prawda z ziemi wyrosła”, albowiem
„Słowo Ciałem się stało”; a „sprawiedliwość z
nieba się wychyliła”, bo „każde dobro, jakie
otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z
góry”.
„Prawda z ziemi wyrosła”, to znaczy z łona
Maryi, a „sprawiedliwość z nieba się wychyliła”,
albowiem „człowiek nie może otrzymać niczego,
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co by nie było mu dane z nieba”.
„Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez
wiarę. Zachowujmy pokój z Bogiem”, bo
„spotkały się sprawiedliwość i pokój” przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa, gdyż „prawda z ziemi
wyrosła”. „Dzięki Niemu uzyskaliśmy przez wiarę
dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy
się nadzieją chwały Bożej”. Apostoł nie mówi
„chwały naszej”, lecz „chwały Bożej”, albowiem
sprawiedliwość nie pochodzi od nas, lecz „z nieba
się wychyliła”. A więc ten, „kto się chlubi”, niech
się chlubi nie w sobie, ale „w Panu”.
Toteż i Panu, narodzonemu z Dziewicy,
aniołowie śpiewają: „Chwała na Wysokości
Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie
upodobał”. Skąd bowiem bierze się pokój na
ziemi, jeśli nie z tego, że „prawda z ziemi
wyrosła”, to znaczy, że Chrystus narodził się
ciała? „On jest naszym pokojem, On, który obie
części ludzkości uczynił jednością”, abyśmy byli
ludźmi, w których sobie upodobał, złączeni
więzią jedności, pełną słodyczy.
Radujmy się więc dostąpiwszy takiej łaski, a
świadectwo sumienia niech będzie naszą chlubą;
a wtedy będziemy się chlubili w Panu, a nie w
sobie. Jest bowiem powiedziane: „Ty jesteś moją
chwałą. Ty głowę mą wznosisz”. Czy mógł nam
Pan okazać większą łaskę? Swojego Jedynego
Syna uczynił Synem Człowieczym, a synów
ludzkich uczynił synami Bożymi.
A jeść chcesz wiedzieć, jaka jest w tym twoja
zasługa, jaki powód tak wielkiego daru i jaka
twoja sprawiedliwość, to doszukując się przyczyn
nie znajdziesz nic innego, jak tylko łaskę Boga.
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Liturgia Godzin Tom I, Wydawnictwo
Pallotinum, Poznań 1982
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adeszła noc, spowijając Beth-lehem w aksamitny
mrok. Mrok, który
był jak lekka zasłona, rzucona
na nieboskłon na krótki czas,
aby Bóg mógł za nią utkać
barwami kolejny, niepowtarzalny świt. Z pastwisk najpiękniej widać wschód słońca,
a całonocne czuwanie podsyca
tylko chęć bycia świadkiem
malowanego złotym światłem
widowiska.
Tej nocy wypadła moja kolej na trzymanie straży przy
stadach. Razem z kilkoma innymi chłopcami z okolicy wyruszyliśmy wieczorem na
miejsce spotkania z pasterzami
pilnującymi stad za dnia a jako że nie zanosiło się na
deszcz, pozostawiliśmy nasze
namioty w domach.
Po pewnym czasie rozmowy
ucichły i każdy z nas ułożył się
w wybranym miejscu, czy to
na kamieniu, czy pod karłowatym drzewem, czy też
wprost na trawie, która dzięki
niedawnym deszczom wyrosła
miękka i bujna. Ciszę przerywało tylko rzadkie beczenie
owiec wędrujących leniwie po
pastwiskach jak białe kłęby
chmur, które zahaczywszy
o szczyty pagórków opadły na
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Chwała i lęk
ziemię, nie mogąc unieść się
z powrotem ku wysokościom.
Ale to nie ziemia przykuwała wciąż moją uwagę, tylko…
Niebo. Nigdy dotąd nie widziałem takiej mnogości
gwiazd – jakby ktoś rozsypał
srebrne ziarenka piasku na
ciemnym płaszczu nieba. Migotały jak klejnoty z opowieści
o wielkich władcach, rzucone
do ogarniętej mrokiem rzeki,
a jednak wyglądające z niej,
przyciągające wzrok tych, co
zapragną przejrzeć się w tafli
wody.
Tej nocy – pamiętam – wierzyłem, iż zdołam policzyć je
wszystkie.
Wtem ognisko płonące
opodal rozbłysło raptownie
i zgasło, pogrążając nas
w ciemności. Usłyszałem szepty moich towarzyszy podchodzących do dymiącego ogniska
z niepokojem. Nie było wiatru.
Gdy znów spojrzałem ku
górze, coś zwróciło moją uwagę, choć jeszcze nie wiedziałem, co.
Gwiazdy po wschodniej
stronie nieba, do tej pory
układające się w łagodne
kształty, przybrały nagle inną,
dosyć niezwykłą formę… i na
moich oczach zaczęły się poru-
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szać. Jakby znikąd wypłynął
na nieboskłon potężny blask,
przybierając na sile z każdą sekundą. Po chwili spowinął on
ową gwiezdną formę, nadając
jej kształt… podobnej do człowieka postaci. Jedyną różnicę
stanowiły wyrastające mu
u ramion potężne skrzydła,
migoczące jak gwiazdy, spośród których owa postać się
wyłoniła.
Krzyknąłem, cofając się na
oślep ku ognisku, byle dalej od
zbliżającej się ku nam światłości.
Ale jak, do licha, można
uciekać przed samym niebem?
Lęk owinął się wokół mnie
niczym jadowity wąż, spowalniając moje ruchy i przepełniając nieskładne myśli. Mogłem tylko patrzeć w osłupieniu, jak jasna postać schodzi
z firmamentu i staje przed nami, a blask jakby tysiąca słońc
otacza ją na kształt mgły.
Wszystko to działo się we
wprost idealnej ciszy; moi towarzysze musieli przeżywać to
co ja, gdyż ani jeden okrzyk
strachu, ani jedno słowo nie
padło pośród pełnego oczekiwania milczenia.
Wtedy postać przemówiła,
a jej głos był jak huk wielkiej
rzeki, jak głos szofaru* - strasz-
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liwy i piękny zarazem:
- Nie bójcie się, bo przynoszę wam dobrą wiadomość
o wielkiej radości, która stanie
się udziałem całego ludu. Dzisiaj w mieście Dawidowym
narodził się wam Zbawiciel.
Jest to Mesjasz, Pan. A znakiem dla was to: znajdziecie
niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.
I nagle wokół owej postaci
pojawiły się setki, tysiące innych podobnych jej istot,
a światłość wzmogła się jeszcze, sięgając krańców nieba.
Całe ich zastępy zaczęły wołać
głosami mogącymi wstrząsnąć
posady ziemi:
- Chwała na wysokościach
Bogu, a na ziemi pokój w ludziach Jego upodobania!
Gdy tylko przebrzmiały te
słowa, i zanim zdążyłem nasycić oczy owym niezwykłym
blaskiem, gwieździste niebo na
powrót pochłonęło swoje zastępy, a światłość rozproszyła
się pośród nocnych cieni.
Za sobą słyszałem przyspieszone oddechy innych pasterzy
i ciche beczenie owiec, ale nie
zwracałem na nich uwagi.
Jedna myśl dźwięczała mi
w głowie, gdy byłem już zdolny zebrać myśli: „Aniołowie…”.
Wpatrywałem się nadal
w niebo, szukając choćby śladu
owego dziwnego blasku. „Posłannicy Jahwe”…
W tej chwili odzyskałem ja-

5

sność myślenia i z całą siłą
szaleńczej niemal radości dotarły do mnie słowa Bożego
posłańca. Mesjasz? Tutaj? Teraz? Po tylu wiekach ucisku,
walki o najmniejszy skrawek
ziemi… po tysiącach lat oczekiwania…
Ale co to znaczy? Czy Zbawiciel rozpęta wojnę, by
uwolnić nas spod rzymskiego
jarzma? Czy zobaczymy królewskiego dziedzica, w pełni
chwały, otoczonego bogactwami i przepychem? Ale dlaczego… dlaczego przyszedł na
świat właśnie w Beth-lehem,
najmniejszym z miast judzkich…?
Ach, zobaczyć Króla królów

na własne oczy...! To była myśl
równie cudowna, równie zapierająca dech w piersiach, co
niewiarygodna. Nasi ojcowie
i ojcowie naszych ojców czekali na ten dzień, ale to właśnie
za naszych czasów, za naszego
życia narodził się Ten, w którym jest nasza wolność…!
Jak w transie wstałem i, na
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drżących nogach, zacząłem
biec. Po zboczu wzgórza, w dół,
przez trawy, ku miasteczku,
wciąż w dół, coraz szybciej, aż
czułem tylko pęd powietrza na
twarzy; słyszałem tylko radosne, urywane okrzyki moich
towarzyszy, biegnących razem
ze mną i mijających mnie
w biegu.
A potem już tylko myśli,
szaleńcze, pędzące na złamanie
karku myśli o nadchodzącym
zwycięstwie, o Królestwie,
w którym nie będzie już cierpienia, ani mroku, ani zmęczenia…
Do oczu napłynęły mi łzy,
a serce biło gorączkowo, wyrywając się ku osadzie leżącej
u stóp zielonych wzgórz; ku
miejscu, w którym dzisiejszej nocy narodziła się nasza
wolność.
I biegliśmy,
niesieni niepojętą jeszcze radością, a w oddali migotały
blade światła
Beth-lehem.
*Szofar – instrument dęty (rodzaj rogu) używany przez Żydów do ogłaszania niektórych
świąt
(Na podstawie Ew. Łukasza 2,
8-15)

Cristabel
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Wywiad z ojcem Maciejem Chanaką OP
Ojcze, skąd się w nas rodzi dobroczynność?
Myślę, że z reakcji na tajemnicę
dwuznaczności tego świata.
Z jednej strony jest niezwykle
piękny i pociągający, z drugiej potwornie bolesny i nieszczęśliwy, bo dużo w nim cierpienia,
niesprawiedliwości i biedy. Jan
Paweł II wielokrotnie powtarzał, że modlitwa to jest reakcja
na tajemnicę, jaką ten świat
w sobie nosi. Uważam, że modlitwa powinna być pierwszą
odpowiedzią każdego chrześcijanina na biedę tego świata.
Z niej rodzi się druga reakcja:
działanie. Bardzo konkretne, na
moją własną miarę i możliwości. Sam Chrystus podpowiada
nam ten porządek działania.

Czy mógłbyś wyjaśnić to bliżej?
Niedawno czytałem o rekolekcjach dla młodych wolontariuszy, którzy rozdawali ubogim
jedzenie na ulicy. Postawiono
przed nimi dwa kielichy: mszalny i metalowy (taki, z którego
dawali pić ubogim). Następnie
prowadzący rekolekcje zapytali
studentów, który z kielichów
jest dla nich ważniejszy. O dziwo, jeden z wolontariuszy wyBoże Narodzenie 2013 r.

brał kielich mszalny, co
wywołało u wielu
zdumienie. Wyjaśnił:
Jeśli nie będzie tego
kielicha, to nie będę widział powodów, dla których mam chodzić z tym
blaszanym po ulicy. Bo
właściwie: dlaczego? Dlaczego mam komuś dawać
pić? Jeśli zdajemy sobie
sprawę z tego, co zrobił dla nas
Chrystus, to my też, na naszą
miarę, tak chcemy. Miłość bliźniego jest miarą naszej wiary.

Czy zatem chrześcijanie
są bardziej niż inni
zobligowani do pomocy?
Wiara bez uczynków jest martwa. Jeśli moja wiara nie ma
wpływu na moje życie, jeśli nie
rodzi miłości, to niewiele jest
warta.

Czy trzeba być bogatym, by pomagać innym?
Chyba ważniejsza jest wyobraźnia. Przypomina mi się niezwykła historia siostry Małgorzaty
Chmielewskiej, współzałożycielki Wspólnoty „Chleb Życia”
w Polsce. Przychodzili do niej
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ludzie, prosili o chleb, prosili
o pracę. Była bezradna, bo oni
sami nie mieli pracy dla swoich
mieszkańców. Nie ma jednak
sytuacji bez wyjścia. Kiedy człowiek jest bezradny, tępo patrzy
przed siebie. Ona tak patrzyła,
patrzyła i patrzyła… na ogród,
w którym rosły śliwy i jabłonie.
Wpadła na pomysł, by zrobić
przetwory z ich owoców. Taki
był początek przetwórni, w której dziś pracuje wiele osób
z miejscowości, gdzie znajduje
się dom Wspólnoty. Ale
wszystko zaczęło się od spojrzenia przez okno i od „wyobraźni
miłości”. To jest ważniejsze niż
pieniądze.
6

Od czego najlepiej zacząć pomoc potrzebującym?
Od wypełniania swoich obowiązków w domu. Nie trzeba
daleko szukać. Wystarczy rozglądnąć się wokół siebie. Prawdziwym początkiem działania
jest wzruszenie; mówi o tym
przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie. Chodzi o to, by nie
przegapić wzruszenia wobec potrzeby drugiego człowieka: mamy, taty, brata, siostry, przyjaciela, kolegi, a być może kogoś
zupełnie obcego. Trzeba mieć
odwagę, by o sobie zapomnieć
i wczuć się w sytuację drugiego
człowieka. To pomaga. Czy jesteśmy do tego zdolni?

Czy żeby być „dobrym katolikiem” powinniśmy brać przykład z niektórych świętych,
sprzedać wszystko co mamy
i żyć w ubóstwie?
Kiedy byłem neofitą (to taki
świeżo nawrócony człowiek)
rozdawałem pieniądze ubogim.
Czasami wszystko, co miałem.
Problem w tym, że to nie były
moje pieniądze, tylko moich rodziców. Pocieszające jest to, że
podobnie zaczynał św. Franciszek. Sprzedał tkaniny swojego
ojca i złożył ofiarę na odnowę
Kościoła. Przepuścił całe pienią-
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dze rodziciela. To nie jest jeszcze
nawrócenie, to głupota, pewien
rodzaj błazenady. Jego tata się
zdenerwował, a Franciszek,
zwracając pieniądze, ostentacyjnie, bo przy wielu świadkach,
oddał jeszcze swoje ubranie.
To jednak prawda, że Pan Bóg
wzywa niektórych do życia pośród ubogich. Kiedyś przeczytałem bardzo poruszające zdanie:
„Kochać to znaczy żyć tym, co
się głosi drugiemu człowiekowi
i żyć tym w Jego obecności”. Ja
tak na razie nie potrafię, ale
może kiedyś Pan Bóg pomoże
mi tego doświadczyć. Liczę na
to.

na genialna… On się potrafił
tymi osobami cieszyć, a ja cały
czas chciałem tylko pomagać.
Zawsze chciałem zbawiać świat.
Czasami zapominałem, że już
został zbawiony. Nie zawsze
możemy zmienić świat drugiego
człowieka, ale możemy przy
nim być i wykorzystać kilka godzin, by pomóc odrobić lekcje,
porozmawiać, czasami się powygłupiać. Trzeba znać swoją
miarę.

Ojcze, jak to było z Tobą? Z tego
co pamiętam z Twoich opowieści, sam miałeś wiele wspólnego z dobroczynnością poprzez
różne organizacje charytatywne.

Myślę, że tak jest bezpieczniej
dla obydwu stron. Przed zakonem, w trakcie moich studiów
na Akademii Ekonomicznej, postanowiłem zrobić coś dobrego,
a że lubię wyzwania, zdecydowałem się wyjechać do Żmiącej
na obóz z dziećmi z domu dziecka. Wtedy byłem po trzecim roku Finansów i bankowości. Nie
miałem najmniejszego pojęcia,
jak mam się tymi dziećmi opiekować. Z szóstką malców
w wieku od 4 do 7 lat spędziłem
prawie cztery tygodnie. Byliśmy
podzieleni na takie małe „rodzinki”. Miała do mnie dotrzeć
studentka Jadzia, ale spóźniła
się trzy dni. W pierwszą noc
wpadłem w panikę, trzy razy się
pakowałem, chciałem stamtąd
uciekać. Ja nawet nie wiedzia-

Przychodziłem do krakowskiej
Beczki, gdzie od wielu lat działała grupa charytatywna
Szpunt. Chodziliśmy do Ogniska
Wychowawczego na Podgórzu.
Kiedyś odprowadziliśmy dzieci
do ich domów. Cały czas zastanawiałem się, co można dla
nich zrobić. A jeden z moich
przyjaciół, nie rozumiejąc, o co
mi chodzi, po prostu zachwycał
się tymi dziećmi. Mówił: jaki
ten Dominik fajny, jaka Karoli-
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Czyli lepiej wiązać się z jakąś
organizacją charytatywną, niż
działać na własną rękę?

Boże Narodzenie 2013 r.

łem jak i w co ubrać te dzieci,
no, i jak to jest możliwe, żeby
ubrać szóstkę dzieci w pół godziny. W drugim dniu zadzwoniłem do mamy i zapytałem,
jak to się robi, żeby dzieci Cię
słuchały. Powiedziała, że na to
pytanie nie ma odpowiedzi. Po
trzech dniach straciłem głos, bo
cały czas krzyczałem. Nawet nie
zdawałem sobie z tego sprawy.
Najmłodszego czterolatka wysłałem samego do toalety. Nie
miałem pojęcia, że trzeba mu
pomóc. Nagle słyszę słowa
„wujek, kupa!”. Wyobraźcie sobie, jak reaguje student Akademii Ekonomicznej, na słowo
„kupa”: stanąłem za drzwiami
i nadzorowałem całą akcję, wydając różne użyteczne komendy.
Kiedy otworzyłem drzwi, zrozumiałem, że on nie był gotowy
na to, by samemu tam zostać.
Wspólnie z innymi studentami
mieliśmy zrobić przedstawienie
dla dzieci. Wystawiliśmy Frankensteina. Wszystko było w porządku, dopóki Frankenstein się
nie przebudził. Setka dzieci
wpadła w panikę i próbowała
w jednym momencie wybiec
z sali. Wychowawcy byli na nas
wściekli, a dzieci przychodziły
do nas i mówiły: „wujek, już Cię
nie lubię”. W jednej chwili straciliśmy całe ich zaufanie.
Zawsze wieczorami się modliliśmy. Był tam taki Dominik,
który dzień w dzień dziękował
za słońce – nawet, gdy przez caBoże Narodzenie 2013 r.

ły tydzień padało. Dzieci zawsze
modliły się za swoich rodziców,
a były to przecież przede
wszystkim sieroty społeczne
z patologicznych rodzin. To było
bardzo wzruszające.
Po powrocie z wyjazdu miałem
poczucie, jakbym wrócił z wojny. Wtedy zrobiliśmy dużo błędów i głupot, ale to był moment, w którym zrozumiałem,
że Bóg uczy tych, którzy chcą się
uczyć. Chwilami było bardzo
zabawnie, ale ostatecznie to ja
sam tam wiele zrozumiałem.
Kto tu komu pomagał?

Czy w Przystani działają jakieś
grupy charytatywne?
Jest „Wcale nie Anioł”. We
wtorki o 14.30 chodzimy do Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Helców. Czytamy książki starszym osobom, które same nie są
w stanie tego robić. W czwartki
o 15.30 chodzimy do Szpitala
św. Ludwika dla dzieci. Tam
próbujemy wyrwać z nużącego
trybu szpitalnego małych pacjentów bawiąc się z nimi oraz
przygotowując przedstawienia.
W każdej chwili można do nas
dołączyć, wystarczy tylko
przyjść. Od niedawna składamy
również jałmużnę z własnego
kieszonkowego (to jedyny warunek: nie zgadzamy się na wyciąganie pieniędzy od rodziców;
to musi być nasz dar i wyrze-
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czenie) na Fundusz Stypendialny „Podaruj mi szkołę”, który
wspomaga edukację dzieci
i młodzieży z ubogich rodzin
w województwie świętokrzyskim. Dopiero ruszamy z tym
pomysłem. Chcemy to robić raz
w miesiącu.

Ojcze, co byś doradził młodej
osobie, która chciałaby pomagać innym, ale nie wie, jak się
do tego zabrać?
Niedawno dostałem od jednej
bardzo życzliwej młodej osoby
„Myśli” św. Teresy z Kalkuty.
Sądzę, że one mogą stać się inspiracją dla każdego:„Jeśli czynisz dobro, ludzie przypiszą ci
ukryte egoistyczne cele. Nieważne, czyń dobro. Pocieszenie, którym obdarowujesz, zostanie jutro zapomniane. Nieważne, pocieszaj. Uczciwość
i szczerość uczynią cię bezbronnym. Nieważne, bądź szczery
i uczciwy. Jeśli pomożesz ludziom, mogą być urażeni. Nieważne, pomagaj im.Jeśli służysz światu i dajesz z siebie
wszystko, świat potraktuje cię
kopniakiem. Nieważne, dawaj
z siebie wszystko. Ludzie są
nieracjonalni, nielogiczni, egocentryczni. Nieważne, kochaj
ich”.

Rozmawiała: J. Woreczko
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Opowieść piernikowa
2 szklanki mąki, 2 jaja, ¾
szklanki cukru, łyżka masła, 2
łyżki miodu, czubata łyżeczka
sody, czubata łyżka gotowej
przyprawy do pierników
Sara rozpuściła w rondelku
miód i wlała go do przesianej
mąki. Dodała cukier, sodę,
przyprawę korzenną, masło
i jajka. Ciasto zagniotła na
gładką masę. Rozwałkowała
je na stolnicy posypanej mąką.
Za pomocą foremek wycinała
misie, gwiazdki, choinki, serca…
I zastanawiała się, czy Janek ją kocha.
***
Droga Saro! Zamiast nieustannie roztrząsać tę kwestię,
pomyśl o tym, co właśnie robisz. Przygotowujesz pierniki!
Trafią one na świąteczny stół
i na choinkę jako ozdoby, a ich
zapach (tak silnie związany
z Bożym Narodzeniem!) będzie
unosił się w domu przez najbliższe dni. Czy nie chciałabyś
dowiedzieć się czegoś na temat tego ciasta?
Etymologia słowa „piernik” jest bardzo prosta. Nazwa
pochodzi od staropolskiego
wyrazu „pierny”, czyli pieprzny. W Polsce takie ciasto nazy-
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wano również „miodownikiem”. Podawano je jako zakąskę przy wódce oraz jako przysmak przy winie, a przed Bożym Narodzeniem przyrządzano w większych ilościach. Nie
wiadomo, komu zawdzięczamy recepturę na pierniki ani
od kiedy jest ona znana. Po
prostu - od najdawniejszych
czasów!
Dziś w każdej chwili możemy kupić i otworzyć papierową torebkę z napisem „przyprawa do pierników”. Kiedyś
jednak nie było to tak proste.
Na korzenie pochodzące z dalekich krajów mogli sobie pozwolić tylko najbogatsi. Oczywiście, podstawą do przygotowania pierników jest mąka, do
której dodaje się miód – składnik o bogatej symbolice. Powiązanie miodu z obfitością,
dobrobytem, słodyczą, objawieniem, odrodzeniem, dobrami duchowymi, mądrością czy
prorokowaniem zawdzięczamy
Pismu Świętemu.
Z piernikami kojarzymy Toruń. Nie bez przyczyny. Jego
dogodne położenie zapewniało dostawy mąki z Ziemi Chełmińskiej i miodu z pobliskich
wsi. Świadczy o tym między
innymi odnotowana już na
początku XV w. nazwa ulicy:
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Zbieraczy Miodu. Przyprawy
korzenne musiały przebyć trochę dalszą drogę – najczęściej
z Indii, przez Morze Czarne
i Lwów. Pierniki toruńskie
przeznaczane były do dalekich
transportów i przewyższały
rozmiarem te z innych części
kraju. Ich sława objęła całą
Europę. Twórcy pierników
z Torunia podejmowali rywalizację z piekarzami z innych
miast, przede wszystkim z Norymbergii. Co ciekawe, tak szanowani piernikarze nie stworzyli nigdy własnej organizacji
cechowej, a działali w ramach
cechu piekarzy (po jego podziale: „piekarzy chleba miętkiego i niewarzonego”). Jeśli
wierzyć toruńskim legendom
(a musi być w nich przecież
ziarnko prawdy), w walce
o jak najlepsze piernikowe
przepisy i formy, a także własne szczęście rodzinne mogli
oni liczyć na opiekę królów,
myszek, pszczółek oraz na pomyślne zbiegi okoliczności.
Pierniki mają swoje miejsce
w przysłowiach i powiedzeniach. Już w XVII w. wiedziano, że nie ma nic lepszego od
„gdańskiej gorzałki, toruńskiego piernika, krakowskiej pannyi warszawskiego trzewika”,
a dziś często zastanawiamy się,
Boże Narodzenie 2013 r.

„co ma piernik do wiatraka”.
***
Sara ułożyła pierniki na
blasze w odpowiednich odstępach, ponieważ pamiętała, że
ciasto rośnie i może się posklejać. Blaszkę włożyła do piekarnika nastawionego na 180
stopni. Zamknęła go i znów
zastanawiała się, czy Janek ją
kocha. W tym momencie
usłyszała melodyjkę telefonu.
Pobiegła po niego i zerknęła
na wyświetlacz.

W

ieczór był wyjątkowo mroźny. Białe obłoczki
pary
unosiły się z ust i nosa przy
każdym słowie i wydechu.
Wiał mocny, chłodny wiatr,
który wzmagał jeszcze uczucie
zimna. Przy każdym kroku
śnieg skrzypiał pod nogami.
Dzielnica, w której mieszkam, o tej porze już śpi. Jedyne
żywe istoty na ulicach to zagubione zwierzaki (choć teraz,
ze względu temperaturę, było
ich mało) i zataczający się
w stanie upojenia alkoholowego jegomoście. Spokój. Był
i był. Mimo tego, że miałam
na sobie ciepły płaszczyk
Boże Narodzenie 2013 r.

- To Janek! – krzyknęła uradowana.
Rozmowa z wymianą
świątecznych życzeń zajęła aż 10 minut. Po jej
za-

kończeniu Sara wróciła do kuchni. Przyszedł czas na wyjęcie
pierników z piekarnika.
Bibliografia: Z. Gloger „Encyklopedia staropolska”, W.
Streich „Opowieść o toruńskim pierniku”,
W. Kopaliński „Słownik symboli”, Mama – domowy
przepis na pierniki.

Laura Wawrzyniak

Szkiełko
i sweter, dygotałam z zimna.
Przed sobą zauważyłam budkę
telefoniczną ustrojoną grubą,
malowniczą czapą śniegu. Czy
ktoś jeszcze z tych budek korzysta? Nieważne, mogę w niej
trochę postać i się zagrzać.
Szklane drzwi ustąpiły z jękiem. Nie było o wiele cieplej,
ale nie czuło się wiatru. Przynajmniej tyle. „Może do kogoś
zadzwonię, skoro już tu jestem?”, pomyślałam. Zaczęło
się desperackie szperanie po
kieszeniach w poszukiwaniu
drobnych. Karty, oczywiście,
nie miałam. Znalazłam kilka
monet. Powinno wystarczyć
na kwadrans rozmowy. Ale
z kim? Jedyny numer, jaki
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znam na pamięć, to numer
mojej mamy. Za parę chwil
będę w domu, nie ma sensu
teraz do niej dzwonić. Na jednej ze ścian budki znajdowała
się kartka z numerami kierunkowymi. Miasta ułożone były
w kolejności alfabetycznej.
Wahałam się dłuższą chwilę,
aż wreszcie podniosłam słuchawkę i wykręciłam numer
Olsztyna (czemu?), po czym zamknęłam oczy i wybrałam
jeszcze siedem cyfr. Zamarłam
w oczekiwaniu. Nagle w słuchawce odezwał się miękki
głos.
-Tak, słucham? - spytał mężczyzna.
-Dobry wieczór. - odpowie-
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działam drżącym głosem. Co ja
mu mam niby powiedzieć?
Ryzyk, fizyk. Improwizuję. Czy dodzwoniłam się może
do... przychodni dentystycznej?
Od jakiegoś czasu próbuję nawiązać kontakt, nikt nie odbiera.
Dobrze mi idzie. Jak na razie. Ale skąd, u licha, wzięła mi
się przychodnia dentystyczna?
-Niestety, nie. Ale mogę pani
polecić dobrego
stomatologa.
Czy to coś ważnego?
-Boli
mnie
szczęka po prawej
stronie.
Może rosną mi
ósemki? - kontynuowałam
mój wykręt.
-Mogę
pani
podać numer,
jeśli ma pani
gdzie zapisać. - powiedział
uprzejmie.
Udałam, że szukam kartki,
prosiłam o powtórzenie dwu
ostatnich cyfr. Pierwszorzędny
blef.
-No cóż, w tej sytuacji wypadałoby panią zapytać o imię,
prawda?
-Nie jestem „panią”. Mam na
imię Ola, ale wszyscy i tak
mówią na mnie: Szkiełko.
-Mam na imię Artur. Czemu
Szkiełko, jeśli można spytać?
-Bo mam na policzku bliznę.
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Przecięłam się kawałkiem
szkła, kiedy byłam młodsza. odpowiedziałam.
Zadziwiła
mnie moja szczerość. Potarłam
szramę, która nagle zaswędziała.
-Przepraszam. Nie powinienem
pytać. - wymamrotał mężczyzna z nieudawanym żalem.
-Nic się nie stało. Przywykłam.
Żyję już z tym drugą dekadę.
-Tak więc, Szkiełko, opowiesz
mi coś o sobie? spytał Artur. Zaskoczył mnie tym pytaniem. Ale czemu
miałabym mu nie
odpowiedzieć?
-Mieszkam z rodzicami i ze starszą siostrą. Studiuję medycynę. Jestem meteopatką. Lubię arbuzy
i maliny. Najlepiej
razem. Co jeszcze
chcesz wiedzieć?
-Jakiej muzyki słuchasz, jaki
kolor ścian masz w pokoju, jakiego koloru są twoje włosy?
-Lubię jazz i muzykę celtycką.
Pokój mam pomalowany na
zielono. Moje włosy są ciemnobrązowe. Teraz twoja kolej. powiedziałam na jednym tchu
i uśmiechnęłam się. Do siebie?
Rozmawiałam z tym mężczyzną dobre pół godziny. Że
też starczyło mi na to pieniędzy... Po tym czasie miałam
wrażenie, że znam człowieka
po drugiej stronie od wielu,

DZIEWIĘTNASTKA

wielu lat.
-Powiedz mi, co widzisz, Olu.
-Prawie nic. Jest dość ciemno,
pada śnieg. Widać tylko światła drogowe. Pod tymi dużymi
są też te mniejsze - dla aut
stojących blisko słupów. Jak
byłam mała, myślałam, że te
małe światełka uczą się od
tych dużych, by kiedyś móc
samemu stać na skrzyżowaniu
- moja wypowiedź wzbudziła
falę wesołości u Artura.
-Wiesz, kiedyś spotkałem kogoś podobnego do ciebie. odpowiedział po chwili, całkiem poważnie. - Identycznie
się śmiała, miała taki głos, jak
ty. Mieszkała w Gdyni.
-Nie, nie. To na pewno nie ja. odrzekłam z poczuciem ulgi,
ale i z przerażeniem (czemu?).
-Szkoda.
-Dlaczego szkoda?
-No cóż, różnie się potoczyły
losy. Długo by mówić. Było
mi niezmiernie miło z Tobą
pogawędzić. Trzymaj się,
Szkiełko. - powiedział powoli,
wyraźnie artykułując każde
słowo.
Na linii coś zaskrzeczało
i łączność się urwała. Odwiesiłam słuchawkę. Automat wypluł kilka monet. Poderwałam
słuchawkę natychmiast, chcąc
się znowu połączyć, i wtedy
zdałam sobie sprawę, że przecież nie znam numeru.

Ignacy
Boże Narodzenie 2013 r.

S

Ostatnia Gwiazdka

tara, siwa kobieta
w szytym na miarę
kostiumie
przeszła
powoli przez duży salon. Z cichym westchnieniem
położyła na stole dwa talerze.
Jeden dla siebie, drugi dla
niespodziewanego
gościa.
Miała co prawda trójkę dorosłych dzieci, które miały ją
odwiedzić, ale w ostatniej
chwili zadzwoniły, że nie
przyjadą. Bo to daleko, bo
mało czasu, bo muszą odwiedzić jeszcze rodzinę swoich
żon czy mężów, a u niej przecież już byli dwa lata temu…
Spojrzała w okno wychodzące na taras. Widziała wyraźnie niebo. Już granatowe, ale
nadal bezgwiezdne. Miała
więc jeszcze chwilę czasu do
rozpoczęcia wigilijnej wieczerzy. U siadła na wielkim fotelu i rozejrzała się po pokoju.
W kącie stała mała, sztuczna
choinka. Kobieta pogardliwie
wydęła usta. Kiedyś takich
nie było… W domach stały
pięknie przystrojone duże
świerki. W ogóle kiedyś było
inaczej… U śmiechnęła się do
własnych myśli, rozparła się
wygodniej i przymknęła
oczy…
Mała dziewczynka z jasnymi warkoczykami biegała zaBoże Narodzenie 2013 r.

chwycona wokół choinki. Jej
mama popatrzyła na nią
z rozczuleniem.
- Chodź do mnie, kochanie –
poprosiła. – Chcesz ozdobić
drzewko? Chcesz?
Dziewczynka zapiszczała
radośnie i podbiegła do kobiety, która wręczyła jej kostki cukru zawinięte w kolorowe bibułki. Pięciolatka zawiesiła je na świerku i poszła
do mamy po kolejne ozdoby.
Długie łańcuchy ze słomy
i koralików, papierowych kółek, kokardki z bibuły
i świeczki, które zapali tata,
kiedy wróci do domu…
Dziesięciolatka z długimi
do pasa włosami nakrywała
do stołu. Miała przyjść cała
rodzina! Mama z babcią przygotowywały jeszcze w kuchni
ostatnie potrawy. Znowu
trzeba będzie wszystkiego
spróbować… A tego jest tak
dużo! Trzy zupy: grzybowa,
ohydna rybna i pyszny
barszcz z uszkami, później kapusta z grochem, karp po żydowsku i smażony, paluchy
z makiem, kompot z suszonych śliwek i Bóg wie, co
jeszcze. Dziewczynka równo
poukładała sztućce i w tym
momencie ktoś zapukał do
drzwi…
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Tata uspokoił wszystkich
stojących przy stole i zaczął
głośno czytać Ewangelię.
Szesnastolatka
poprawiła
złoty koczek i biała bluzkę,
którą babcia uszyła jej na
Mikołaja. Wszyscy byli odświętnie ubrani i z powagą
słuchali słów Pisma Świętego. Kiedy ojciec skończył,
każdy wziął po jednym
opłatku i zaczęli składać sobie nawzajem życzenia. Jedne
były bardziej poważne, drugie mniej, ale wszystkie równie życzliwe. Po wieczerzy jeden z wujków wstał i zaczął
głośno śpiewać kolędy. Po
chwili dołączyła się do niego
cała reszta rodziny i stali tak
w świetle świeczek z żywej
choinki, śpiewając jeszcze
przez długi czas…
Wysoka kobieta spojrzała
na swojego męża. Objął ją
czule i pomógł wejść po
schodach prowadzących do
kościoła. Była w siódmym
miesiącu ciąży i było jej coraz trudniej, ale na pasterkę
musiała pójść…
Brodaty mężczyzna, stękając ze zmęczenia, wniósł do
domu pachnącą sosnę i popatrzył z uznaniem na ślicznie ubraną żonę, która właśnie wiązała gęste blond
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włosy w kucyk. U śmiechnęła
się promiennie i zawołała
dzieci, żeby pomogły jej
z dekorowaniem. Przybiegły
natychmiast i, na widok choinki, zaczęły tańczyć z radości.
Kiedy tata ustawił już stabilnie drzewko, dzieci chwyciły
bombki, łańcuchy z papieru,
pierniczki nawleczone na złote nitki i różne malutkie zabawki kupione kilka dni
wcześniej. N a koniec ojciec
ozdobił wszystko kolorowymi lampkami. Efekt był naprawdę oszałamiający…
Pokój wypełnił pisk uradowanych nastolatków. I ch

U

siąść przy kominku. Zwinąwszy się w kłębek,
zatopić
się
w krótką chwilę oderwania
od rzeczywistości. Patrząc
w ogień, odczy tywać jego
nieskończone historie. N iby
to nic-nie-robienie, a jednak
tak bogate w doznania. Być
skupionym na świetle. Tak
jest po prostu dobrze. Kominek ma tę cudowną właściwość, że daje równocześnie
ciepło zewnętrzne i wewnętrzne. Ogrzewa ciało
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matka wiedziała, że nowoczesne telefony, płyty ulubionego zespołu i modne
ubrania są trafionym prezentem pod choinkę. Po kolei
wszystkie ją wyściskały
i wręczyły prezent od siebie:
bon na darmowy weekend
w SPA. U śmiechnęła się pod
nosem, nigdy go nie wykorzysta…
Dzwonek do drzwi. Starsza
pani szybkim krokiem idzie
otworzyć. N a progu stoi trójka jej dzieci z rodzinami.
Wzruszona wita się ze
wszystkimi i zaprasza do salonu, w którym wszystko jest

już przygotowane. Po modlitwie i życzeniach siadają do
stołu. Przy jedzeniu głośno
śmieją się i rozmawiają. Jest
tak przyjemnie, ale niestety
czas szybko leci. Goście muszą
wrócić do siebie…
Stara, siwa kobieta w szytym na miarę kostiumie
otwarła nagle oczy. Spojrzała
w okno wychodzące na taras.
Widziała wyraźnie niebo.
Granatowe, z kilkoma pojedynczymi gwiazdkami. Musi
już zaczynać. I tak nikt nie
przyjdzie…

Hedwiga

Kominki
i duszę. Warto czekać cały
rok, by móc zaczerpnąć choć
odrobinę tego niezwykle
miłego, ciepłego spokoju.
Przy takim świetle czujemy
się bezpieczni. Przecież przez
całe życie bezwiednie dążymy do J asności. Genialny
wynalazek ludzkości, piec,
daje nam imitację prawdziwego Blasku.
Warto mieć przy sobie takie całoroczne piecyki. M oże
w trochę innej formie
i kształcie, lecz działające
zupełnie tak samo. Kominki,
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przy których możemy po
prostu być. M ając przy sobie
piecyk-przyjaciela, zyskujemy całoroczne ciepło duszy.
U czmy się od kominków!
Każdy z nas ma w sobie nieskończenie wiele historii
i ciepła do przekazania.
Bądźmy dla siebie krzesiwami i wspólnie dążmy do J asności. Szukanie blasku
w sobie i w innych jest dobrym początkiem drogi do
tej prawdziwej Światłości.

J. Woreczko
Boże Narodzenie 2013 r.
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KRAKOWSCY DOMINIKANIE

***

DZIĘKUJĄ ZA WSPARCIE

Zabytkowa Bazylika Trójcy Świętej oraz klasztor, którego początki
sięgają XIII wieku wymagają nieustannej troski, konserwacji i
remontów. Byłby one nie możliwe bez dotacji przyznawanych
przez rozmaite podmioty i fundacje. Poniżej zamieszczamy listę
naszych dobrodziejów oraz cele, na który przekazali pieniądze

Dostałam prezent.
coś spada

Kompleksowa konserwacja obrazu "Ostatnia wieczerza"
Tomasza Dolabelli (XVII wiek )

na moją dłoń,

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego zrealizowany został pierwszy etap
konserwacji obrazu wielkoformatowego „Ostatnia wieczerza”
Tomasza Dolabelli – weneckiego artysty żyjącego w XVII wieku.
Prace polegały na przywróceniu pierwotnych właściwości
estetycznych, które dotychczas były niewidoczne pod
pociemniałym werniksem. W przyszłości planowany jest drugi
etap prac podczas którego, zostanie wykonana pełna konserwacja
estetyczna.
Krużganki

znika,
A ja?
chcę dotknąć go
moją dłonią.
spada raz drugi,
a ja?
już wiem.
jest jak moje marzenia
Wyciągnięte na dłoni.
Znikają.
Pojawią się nowe...

TiJu
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Kompleksowa renowacja krużganków Klasztoru Ojców
Dominikanów w Krakowie wraz z przystosowaniem ich do roli
wszechstronnej przestrzeni kulturalnej. Wartość całkowita
projektu 6 706 695,44 PLN. Wartość dofinansowania 3 681 254,98
PLN. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramch
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013.
Kompleksowa renowacja krużganków Klasztoru Ojców
Dominikanów w Krakowie wraz z przystosowaniem ich do roli
wszechstronnej przestrzeni kulturalnej była współfinansowana
przez Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
Dach nad Bazyliką
Wymianę pokrycia dachowego nawy głównej nad Bazyliką
dotowało w roku 2013 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Boże Narodzenie 2013 r.
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