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Od zawsze gazetka była przestrzenią, w której możemy się uzewnętrzniać i przelewać na papier,
co nam w duszy zagra. W numerze listopadowym robimy to jak zwykle, lecz tym razem zainspirowaliśmy się aktualnym tematem -i otaczającą nas rzeczywistością w postaci epidemii koronawirusa.
Wiedząc o historycznej wadze tych wydarzeń, mamy nadzieję, że ta gazetka zapisze się w ludzkiej
pamięci. Żeby tak się stało i aby nasza twórczość naprawdę ożyła, potrzebujemy Was, drodzy Czytelnicy! Serdecznie zapraszamy do lektury.
Redakcja "Dziewiętnastki

Die Pandemie
Nigdy tak nie miałam. Wstaję o 7.30, bo o 8.15
lekcja. Przecież tak powinno być zawsze. Ale nie,
to nie takie proste, nie mam szkoły za rogiem.
Jest pandemia, a moja szkoła to moje biurko
i komputer. Najpierw jest niemiecki, lekcja, na
której mój mózg najsilniej przeżuwa informacje.
Potem zoom z biologii, choć absolutnie nie wiem
po co. Po nim matematyka, na której jak zawsze
staram się zrozumieć co się dzieje, ale jest to nawet trudniejsze niż w szkole. Chwila oddechu to
dla mnie najczęściej wstanie z krzesła, jabłko
i śpiewanie. Rozmowa z siostrą o tym, co na
obiad. Bo obiad w czasie pandemii to najczęściej
najlepszy wyznacznik tego, że na dzisiaj koniec
ze szkołą. Ostatnia lekcja na dziś: język polski.
Więcej w tym godziny wychowawczej, bo pani
profesor bardzo stara się nam pomóc psychicznie. Dostajemy kolejną porcję lektur do przeczy-

tania, które trzeba będzie znaleźć na PDF, bo wycieczka do biblioteki może się skończyć porażką.
Oczywiście komputer po lekcjach jest nadal
w użyciu, bo trzeba sprawdzić zadania druhnom
na zdalnym kursie, zobaczyć tę rzecz do kupienia.
Ogarnąć stopień. I w ogóle dużo tego. Jak bym
miała powiedzieć, z czym najbardziej kojarzy mi
się ta pandemia, to z nieprzemożonym uczuciem,
że wszystkiego jest ZA DUŻO.
Zamykam oczy. Myślę o wakacjach w górach.
Nie chodziłam na nich po górach prawie w ogóle,
ale byliśmy tak daleko od tego wszystkiego. Było
słonecznie i był strumyk z taką zimną wodą, i była drewniana chata z panelami. I słaby zasięg,
a więc zero Internetu. Zero informacji ze świata.
Myślałam sobie, że ta zima kiedyś musi minąć.
Spałam na drzewie, jak gdyby nigdy nic nie było.

Fenek

List do Covida
Kraków, 14.11.2020r.
Covidzie!
Piszę do Ciebie, żeby powiedzieć Ci o czymś,
co jeszcze jakiś czas temu nie przeszłoby mi nawet przez myśl. Takie sprawy w człowieku dojrzewają - nie pojawiają się znikąd.
Wykorzystywałam powoli i z niezwykłą ostrożnością wszelkie zapasy sił, jakie pozostały mi
jeszcze po ostatniej wiośnie. Próbowałam być
cierpliwa, znosiłam bardzo wiele, tak samo jak
inni – każdy mierzył się ze swoimi własnymi
trudnościami. Robił to, no bo przecież musiał...
Ale ostatnio zdałam sobie sprawę z czegoś niezwykle istotnego. Dzięki temu, teraz już wiem na
pewno - to koniec. Już nie będę tego znosić ani
chwili dłużej. Dlatego stawiam sprawę jasno.
Prawda jest taka, że możesz mnie nękać ile
chcesz. Masz możliwość, więc to robisz. Wiem
też, że jesteś zbyt sprawiedliwy, żeby robić wyjątki. Tyczy się to zarówno mnie, moich bliskich,
jak i wszystkich ludzi. Zakaziłeś ludzkie ciała,

ale, co gorsze, wprowadziłeś w ich życia chaos.
Podporządkowałeś sobie człowiecze spojrzenie
na świat. Nawet nie zauważyłam, kiedy wdarłeś
się również do mojego umysłu i rozpętałeś zamęt, którego nie sposób uspokoić. Sukcesywnie
zbierałeś owoce strachu, bezradności, rozpaczy
i bezsilności, którymi tak długo mnie faszerowałeś. Nie skłamię, jeśli powiem, że były to
wręcz końskie dawki. Ale teraz, kiedy jestem tego wszystkiego świadoma, mówię Ci NIE! To
koniec. Będę powoli plewić wszystkie chwasty
zasiane w mojej głowie, tak, byś nigdy nie zdołał zatruć we mnie tego, co jest naprawdę ważne. Wraz z Twoim odejściem pożegnam błogą
możliwość zrzucenia odpowiedzialności na okoliczności i czynniki ode mnie niezależne, lecz
podejmę się również tej pracy. A zatem, absolutnie odpowiedzialnie, mówię: żegnam Cię, Covidzie!
ad perpetuam rei memoriam,

Regina
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Dominikańskie napięcie
Dominikanie to nietypowy zakon. Święty Dominik rozpoczynając wspólne życie pierwszych
braci, nakazał im, aby łączyli w swoim sposobie
życia dwie rzeczy, które nigdy wcześniej z taką intensywnością nie były zespolone w jednej wspólnocie - życie kontemplacyjne i apostolskie. Dzisiaj
pewnie nikogo to już nie dziwi, jednak w XIII
wieku była to absolutna nowość. Dominikańskie
wspólnoty początkowo budziły spore zdziwienie,
a czasami wręcz jawny sprzeciw członków kościoła, dla których jasne było, że kontemplacja
jest dla mnichów, którzy powinni żyć zamknięci
w klasztorze wyłącznie z Bogiem, natomiast apostolstwem powinni zajmować się biskupi i pomagający im księża.
Tymczasem nasz ojciec Dominik w swoim duchowym testamencie, nie spisanym w żadnym
dokumencie, ale żywym we wspólnocie, uczył
braci kontemplować i dzielić się owocami swojej
kontemplacji (contemplare et contemplata aliis
tradere).
Chociaż dominikański zakon jest dobrze znany
w świecie i zniknęły sprzeciwy wobec łączenia
życia kontemplacyjnego i apostolskiego, nie zniknęło napięcie. Chcąc je zaobserwować najlepiej
przyjrzeć się samym braciom – którzy ciągle muszą się tego uczyć na nowo, zarówno cały Zakon,
jak i poszczególni bracia w swoim osobistym
przeżywaniu dominikańskiego powołania. W życiu braci wyraża się to z różną intensywnością.
Niektórzy z nas jeżdżą na osobiste rekolekcje do
benedyktynów czy kamedułów, inni decydują się
na roczny okres próbny w zamkniętym klasztorze,
a jeszcze inni – takich jest najmniej – rzeczywiście
takiego przejścia dokonują i już nie wracają do
dominikańskiej wspólnoty. Do tych ostatnich należy trapista o. Michał Zioło – niegdyś wzięty
duszpasterz i kaznodzieja, a obecnie mnich w zakonie o chyba najbardziej wymagającej regule.
Dla pełnego zrozumienia tego napięcia, trzeba
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zadać pytanie o jego najgłębszą przyczynę. Nie
jest to bowiem napięcie wynikające z jakiegoś
nieuporządkowania czy niezadowolenia i chęci
ucieczki przed dominikańskim życiem. Wręcz
przeciwnie, to właśnie pełnia dominikańskiego
powołania i wpisana w nie kontemplacja prowadzi niektórych braci do takiego zachwytu
urokiem Boga, że postanawiają zająć się tylko
tym. Nie porzucają jednak świata i ludzi jak
zdradzieccy dezerterzy, ale zostawiają ich w rękach najlepszego Ojca, którego poznali żyjąc
wcześniej w zakonie i ciągle pamiętają o nich
w swoich modlitwach.
Każdy z braci jest inny, dlatego nie ma jednego wystarczającego opisu dla tego napięcia, ale
myślę, że każdy dominikanin w jakimś stopniu
musiał się z nim zetknąć. Dotyczy to oczywiście
także mnie, a największa zmiana wydarzyła się,
kiedy siedziałem zupełnie sam w celi klasztornej podczas izolacji spowodowanej pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa.
Zacznijmy jednak od początku.
Od pewnego czasu zastanawiałem się nad
tym, jak by to było żyć w zamkniętym i surowym klasztorze. Właściwie nie myślałem o tym
w kategoriach jakiegoś ascetycznego wyrzeczenia, którego musiałbym dokonać, ale raczej jako
o ułatwieniu sobie życia, w którym, jak dla każdego chrześcijanina, chodzi przecież o pełne
zjednoczenie z Bogiem. Oczywiście byłem świadom, że w tego rodzaju rozmyślaniach istnieje
ryzyko idealizowania, dlatego czytałem Ojców
Pustyni i różnych świętych mnichów-pustelników, żeby uczyć się także o trudach tego sposobu życia. Jednak w porównaniu z urokiem
Boga, wszelkie przeszkody nie wydają się tak
straszne, a dodatkowo w życiu duchowym nie
walczy się samotnie, ale ma się samego Boga po
swojej stronie, bez którego pomocy wszystkie
wysiłki i tak poszłyby na marne.
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Tego rodzaju myśli chodziły mi po głowie, ale
byłem daleki od podjęcia jakichkolwiek kroków
w tym kierunku. Na to potrzeba dużo czasu i rozeznawania, dlatego wiedziałem, że nie muszę się
z niczym śpieszyć.
Tymczasem okazja do weryfikacji przyszła do
mnie sama i zupełnie bez ostrzeżenia. Jak już
wspomniałem zaraziłem się koronawirusem
i wylądowałem w izolacji. Przez ponad dwa tygodnie kwarantanny z nikim się nie spotykałem
i byłem uziemiony w celi zakonnej, co stanowi
oczywiście świetne warunki do praktykowania
sposobu życia, o którym myślałem do tej pory
tylko teoretycznie. Zdawałem sobie sprawę, że te
dwa tygodnie to bardzo mało, żeby prawdziwie
spróbować życia mniszego, ale pomyślałem, że
skoro rzeczywistość wręcz zmusza mnie do tego,
żebym żył prawie jak mnich, to głupotą byłoby
nie skorzystać.
Szczęśliwie przechodziłem wirusa stosunkowo
łagodnie (duszności, kaszel i spore osłabienie),
a w związku z tym, że nie ma na niego lekarstwa,
to i leczeniem się nie zajmowałem, bo musiałem
jedynie nastawić się na „przechorowanie”, aż objawy same ustąpią. Dzięki temu mogłem poświęcić
się
całkowicie
dwutygodniowym
rekolekcjom, które dostałem w prezencie.
Wtedy jednak, gdy byłem gotów na tę próbkę
mniszego życia, dała o sobie znać druga część naszego dominikańskiego hasła – contemplata aliis
tradere, czyli dzielić się owocami kontemplacji
z innymi. Nie mogę i nie umiem nie przejmować
się tym, co dzieje się u Przystaniowiczów. Jestem
przecież ich duszpasterzem i nie mogę zostać
obojętny na wszystko, co się u nich dzieje.
Tutaj oczywiście kontekst koronawirusa również odegrał swoją rolę. Pamiętałem przecież, jak
trudnym czasem dla wielu z nich była pierwsza

fala pandemii i zamknięcie w domach. To był
czas mierzenia się z osamotnieniem, często strachem i niepewnością, szukaniem motywacji czasem do najprostszych codziennych obowiązków,
a nierzadko także pytaniami o sens tych wydarzeń.
Mimo tych wszystkich trudności, które przecież mnie również nie ominęły, wiedziałem, że
mogę im dać coś, do czego jestem wręcz stworzony jako dominikanin. Jest to oczywiście pomoc
w szukaniu obecności Boga w całkiem nieoczywistych wydarzeniach i dzielenie się z Przystaniowiczami tą nadzieją, którą sam w Nim
znajduję. Wtedy uderzyło mnie po raz kolejny
i w nowy sposób, jak bardzo konieczne dla mnie
jako syna św. Dominika jest to, żeby łączyć contemplari z contemplata aliis tradere.
Czy dobrze wywiązuję się z tego zadania, nie
wiem. Nie mnie to oceniać. Mądrzej chyba trzymać się słów, których uczy mnie Jezus: Słudzy
nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co nam
przykazano (Łk 17, 10).
Wiem natomiast, że mój czas izolacji został zagospodarowany przez Pana Boga i to w sposób,
którego absolutnie się nie spodziewałem i który
chyba tylko On mógł przeprowadzić. Poprzez odosobnienie odkryłem swoje miejsce w Przystaniowej wspólnocie. Chciałem szukać Boga
w samotności, a On dał mi się znaleźć po raz kolejny wśród ludzi, z którymi od dawna żyję na co
dzień.
Czy oznacza to, że wspomniane napięcie między życiem kontemplacyjnym a apostolskim zniknęło? Absolutnie nie! Prawdopodobnie nigdy nie
skończy się szukanie balansu między nimi – i dobrze. Na różnych etapach życia akcenty będą się
lekko przesuwały, ale wiem, że jeśli któregoś zabraknie, przestanę być dominikaninem, nawet jeśli nadal będę nosił biały habit.
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Korona-hobby
Nie chcę się rozwodzić nad tym, jak beznadziejny jest koronawirus. Chociaż niewątpliwie
zajęłoby mi to ładne parę stron. Postanowiłam
jednak, że spojrzę na ten temat trochę z innej
strony. Pozytywnej strony.
Obie kwarantanny - pierwsza - tak zwane
“korona-ferie” oraz druga, w trakcie której właśnie teraz jesteśmy, dały nam łącznie mnóstwo
czasu spędzonego w domu. Dlatego postanowiłam zadać pytanie moim znajomym: w jaki sposób spędzają lockdown i czy może znaleźli jakieś
nowe hobby podczas kwarantanny?
Odpowiedzi, które dostałam były przeróżne!
Dużo osób zaczęło regularnie ćwiczyć, praktykując różne formy aktywności (nawet grę w
“Just dance” razem z ośmioletnią siostrą), żeby
nie stracić kondycji przez ciągłe siedzenie przed
komputerem, które niestety jest nieuniknione.
U niektórych pojawiło się zamiłowanie do haftowania, szydełkowania, robienia biżuterii,
a nawet szycia spodni. Wielu odkryło artystyczną iskierkę i zaczęli malować, rysować oraz mozaikować (mój tata ma tę przypadłość). Nie
można również zapomnieć, że wśród nas pojawili się nowi pasjonaci gastronomii. Parę osób
postanowiło poszerzyć swoje horyzonty i nauczyć się języków obcych. Z braku możliwości
odwiedzenia fryzjera niektórzy zaszaleli - przefarbowali włosy na kolor, którego by nie wybrali w normalnych warunkach czy nawet
całkowicie ogolili się na łyso (wyniki tych czynów możemy do tej pory zaobserwować na ich
głowach).
Myślę, że pomimo siedzenia w domu jest całkiem dużo ciekawych rzeczy do wypróbowania.
Warto poznać nowe sposoby na zabicie nudy.
Kto wie, może Wy również odnajdziecie swoje
nowe hobby.
Bajka
6
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Rozmowa
Piszę do Ciebie list, bo coś zanika. Umiera słowo i sztuka pisania. Badając życie ludzi, którzy
już dawno odeszli, skrzętnie gromadzimy wszystkie ich zapiski, poznajemy ich historię dzięki listom, które pozostawili. A potem te długie lata
ich bytowania tu na ziemi, pakujemy w drobną
książeczkę biograficzną, między której kartkami
niemal namacalnie wyczuwa się te ogromne
przestworza czasu życia, o których wiemy nic, bo
listy, pisane nie tak znowu często, nie donoszą
nam o wszystkim.
A my? Tak wiele będzie można w przyszłości dowiedzieć się o nas, analizując nasze, pisane
ze znudzenia, konwersacje, wydobyte z chmury
internetu. Ci przyszli ludzie odtworzą, może dokładnie, jak dzień po dniu wyglądało nasze życie.
Gdy już chronologicznie ułożą miliony notek, nasze groteski listu, spojrzą okiem historyka na rozpostarte na podłodze wydruki, podrapią się
mądrze po brodzie i powiedzą: ,,Tak…tak właściwie to jest nic.”
Nasze codzienne pisane rozmowy są tylko
głośnym echem po przeciągłym ziewnięciu. Jedno po drugim, w rządku, układają się szmaragdowe słowa w szarych koszulach.
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Moją niewyczerpaną potrzebą jest artykułowanie. Przemyślenia spisuję skrupulatnie
i wysyłam znajomym obleczone w poetycką
formę listy zakupów (bo coś w tym jest, że zamiast określić czego potrzebuję, cegiełka po cegiełce wymieniam to, czego chcę się pozbyć).
I są to frazy arcygłębokie:
o ciężkości życia,
o bólu samotności,
o smutku rozstania.
Sklecam je w zdania i wspaniałomyślnie
rozsyłam. Nie, nie. Ja wiem. Ja doskonale
wiem, jakie to kiczowate, puste, spłycone dyrdymały. W zasadzie to one mnie plugawie
obrzydzają. Ale mimo wszystko, wysyłam tę
moją tanią listę zakupów, bo, tak się składa,
strasznie się nudzę… Toczę więc miliardy rozmów z nikim o niczym. Bo wiem, że czasem
któryś nikt, w swoim znudzeniu obłożnym, nagle popatrzy. Przyglądnie się tej mojej durnej
gębie - wtem ja popatrzę - przeglądnę się
w tym jego pustym spojrzeniu. I już widzimy,
że chociaż świat zupełnie inaczej rozumiemy, to
słowa umiemy spłycać tak samo! I zaraz też
narzucimy sobie jakąś formę, jakieś zwroty
,,wszystko w jednym”... I już możemy sobie tymi tępymi gębami pomielić.
W czasie kwarantanny nie piszmy listów!
Tych atramentowych szlaków na kartce, co
układają się w zapach wrześniowej ulicy
i chrzęst liści jesiennych na cmentarzu. Pisanie
listów zbytnio nas uwrażliwia. Niebacznie, możemy stać się prawdziwymi Czytelnikami Świata, a to sprawi, że bardzo się zmienimy.
Stracimy tak wiele relacji, które codziennie nas
budują. A czy to nie piękne, gdy człowiek znudzony, łączy się z nami na chwilę w tym swoim
znudzeniu? Gdybyśmy oddali się listom, odeszły by od nas wszystkie te znajomości, które
dziś wypełniają nam pół życia. Nie możemy na
to pozwolić. Na szczęście wiem, co może nas
przed tym ocalić: niech żyje symbol epoki,
zdrowy i silny SMS.
Oliver Jędrzej Bastian
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Kiedyś
Znaczna część tego, co mam do przekazania,
została już powiedziana przez innych. Temat
pandemii od dziewięciu miesięcy jest bez przerwy analizowany. Od trzydziestu dziewięciu tygodni żyjemy według restrykcji ustanowionych
przez rząd (i mniej lub bardziej sumiennie ich
przestrzegamy). W momencie, w którym miejsce paniki zajęła ignorancja i znudzenie sprawą,
liczba zachorowań znacząco wzrosła. Gdy informacyjny rollercoaster rozpędza się, bombardują nas newsy na temat kryzysu
gospodarczego, polaryzacji społeczeństwa czy
kolejnych nowin o nowo poznanych cechach
wirusa. Nic innego nam nie pozostało, tylko
szukać wytchnienia. Każdy na swój sposób musiał nauczyć się, jak okiełznać swoje skrajne
emocje i zmęczenie, uciekając w świat literatury,
natury czy nowych pasji.
Czy spodziewałam się, że to potrwa tak długo? Na samym początku zupełnie nie, myślałam, że po dwóch tygodniach cały świat będzie
żył swoim dawnym życiem. Z każdym kolejnym
miesiącem panoszenia się wirusa, coraz bardziej
oswajam się z myślą, że nie zniknie on zbyt
szybko, a życie stanie się ciągłym marzeniem
o powrocie do normalności. Zakłady z rówieśnikami o to kiedy wracamy do stacjonarnego
trybu nauczania lub “kiedy nas znowu zamkną”
straciły trochę sens; ile razy można zakładać się
o to samo?
Czy myślałam, że czas spędzony w trakcie
izolacji będzie bardziej produktywny? Podczas
pierwszej kwarantanny sądziłam, że dni będą
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bardziej przepełnione pracą. Na szczęście podczas kolejnego roku nauki zdalnej już zhackowałam produktywność. Przechodząc na zdalne
nauczanie byłam przeszczęśliwa, od zawsze marzyłam o nauce w domu. Jednak następne dni
zweryfikowały moje wyobrażenia na ten temat
i sprawiły, że zatęskniłam za szkołą.
Co jest najtrudniejsze? Obserwując nie tylko
siebie, ale i społeczeństwo, widzę, że dużo wymagało od nas przekucie trudnych sytuacji
w dobro. Dobrze, że wśród nas jest mnóstwo ludzi dobrej woli, którym przychodzi to bardzo łatwo, a charyzma, jaką posiadają, pociąga do
udziału w różnych formach wolontariatu. Ciężki
jest również chaos - nie wiadomo co robić, kiedy wrócimy do normy, jak bardzo musimy być
ostrożni, tak by nie zaszkodzić bliskim, którzy są
w grupie ryzyka. Duża część przedsiębiorstw,
była zmuszona do zastosowania rady Bearego
Gryllsa1 z słynnego mema: ”Improvise. Adapt.
Overcome” 2 przenosząc swoją działalność do
sieci, czy tak jak kawiarnie i restauracje czynne
tylko na dowóz. Jako młoda osoba, której jedynym utrapieniem było ucięcie kontaktów towarzyskich i przejście szkoły w tryb zdalny, trudna
była dla mnie dziwna samotność. Tak ją nazywam, ponieważ z jednej strony miałam kontakt
ze wszystkimi, w każdej chwili mogłam skorzystać z opcji facetime, jednak z drugiej strony to
było zupełnie inne spotkanie niż spacer, czy
wspólne wygłupy. Brak kontaktu z ludźmi,
z którymi dzieliłam codzienność, znacząco spotęgowała poczucie izolacji.
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Czy ten czas mi coś dał, coś we mnie zmienił?
Zdecydowanie tak. Na pewno dojrzałam, zdałam
sobię sprawę z rzeczy, o których wcześniej nie
myślałam. Zrozumiałam, że nie wszystko zależy
ode mnie, a elastyczność w sposobie życia i planowania jest przydatną umiejętnością. Do kolekcji życiowych przeżyć dołączyła pandemia jako
pokoleniowe doświadczenie, niczym stan wojenny dla moich rodziców. Doskonale wiem, że wydarzenia ostatnich miesięcy, pomimo wielu
nieszczęśliwych skutków, pozytywnie wpłynęły
na moją relację z Bogiem. Zaczynając od stworzenia okazji do częstszego brania udziału w spotkaniach Przystani, przez pomoc innych, którą
otrzymałam, aż do udzielenia łask, w trudnych
chwilach.
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Kiedyś będzie lepiej, kiedyś będzie normalnie,
kiedyś wrócimy do normalności. Powtarzają to
wszyscy z nadzieją patrząc w przyszłość. Jednak
przyszłość dzieje się teraz i mamy dwie możliwości w takiej sytuacji. Albo wyciągnąć z tego czasu
jak najwięcej, albo siedzieć i czekać na lepszy
dzień.
trawa
Edward Michael „Bear” Grylls – brytyjski podróżnik,
alpinista, popularyzator sztuki przetrwania i Naczelny Skaut
Wielkiej Brytanii.
2 Z ang. Improwizować. Przystosować się. Przezwyciężać.
1
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Życie w Przystani
Mimo wirusa szalejącego za oknem, praktycznie każdy segment Przystani
nieustannie działa. Oczywiście niemożliwe jest spotkanie na żywo, nie mówiąc
już o rzeczach takich jak wspólne i śpiewanie albo wspólne posiłki.
Jak więc działa Przystań? Różnie, praktycznie każda część inaczej. Schola ciągle śpiewa, ale bez oficjalnych prób, ministranci działają w gruncie rzeczy
bez zmian. Porannych niestety nie ma, ale jest to jedyny element, który się nie
odbywa. Kredens, czyli grupa modlitewno-dyskusyjna omawiająca postaci z Pisma Świętego, spotykają się w formie online. Nasza grupa charytatywna Wcale
Nie Anioł, która zazwyczaj rozmawiała z ludźmi mieszkającymi w DPS, zamiast
tego zorganizowała zbiórkę materiałów i maszyn do szycia w celu produkcji
maseczek, aby pomóc potrzebującym.
Wieczorne oficjalnie nie istnieją, ponieważ nie ma naszej mszy, ale zaadaptowaliśmy sobie mszę o 19:30 na zamiennik tradycyjnej wieczornej. co prawda
bez wspólnej kolacji, ale trzeba przecież było pójść na kompromis. Sobotnie
wieczory przy świecach byłyby chyba najtrudniejsze do zorganizowania na żywo, jeżeli nie niemożliwe, dlatego spotykamy się online i może nie śpiewamy(
niezbyt działa przez kamerki), ale oglądamy wspólnie film i gramy w przeróżne
gry.

Cynamon
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