
Drodzy czytelnicy!

Pragniemy złożyć Wam najlepsze życzenia. Aby radość ze zmartwychwstania
toważyszył wam oraz waszym rodzinom w trakcie tych świąt wielkanocnych .
Mamy nadzieję, że spędzicie je bezpiecznie, spokojnie i w miarę możliwości
normalnie. Dlatego w Wasze ręce jak co roku składamy śpiewnik oraz nowy numer
"Dziewiętnastki". Może tak pomożemy wam w przeżyciu tego cudownego okresu.
Alleluja!
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Czym są dla
Ciebie święta

Pytanie to nie wydało mi się
szczególnie nurtujące. Wydawałoby się,
że przecież to tylko i aż Wielkanoc.
Wolne przez kilka dni. Szczególne
przeżycie duchowe i najradośniejszy
czas roku - świętujemy przecież cud
Zmartwychwstania. Czas wypełniony
spotkaniami z rodziną, dzieleniem się
jajkiem i sobotnim święceniem.
Przejedzenie. Tak zawsze wspominałam
święta i muszę przyznać, że na samą
myśl o nich, czuję ogarniające mnie
ciepło: trochę ostrego aromatu chrzanu i
słodyczy lukru babeczki. Trochę smaku
dzieciństwa - uszu czekoladowego
królika, które nareszcie pożerać można
nieskrępowanie po 40-dniowym
oczekiwaniu.
Czasy się jednak zmieniły;

Prawdopodobnie ani jedna z tych
wielkanocnych, wydawałoby się
“obowiązkowych” aktywności się nie
odbędzie. Skłoniło mnie to do refleksji -

to przecież będzie już druga taka inna,
kowidowa Wielkanoc. Jak odbierają to
inni? Jak oni widzą te święta?
Zapytałam moich przyjaciół, jak oni

widzą święta. Odpowiedzi były do siebie
podobne, pozwolę sobie zacytować kilka z
nich:

Święta wielkanocne to dla mnie udział
w Bożej Eucharystii, otoczony zapachem
bukszpanu i zbliżającej się wiosny. To
czas zatrzymania i całkowitego skupienia
nad historią Zbawienia i osobistą relacją z
Bogiem. To także czas spotkania z rodziną,
czas pochłaniania słodkości i czas
uczestnictwa w kolejnych świątecznych,
wyjątkowych zwyczajach.

Czas Wielkiej radości ze
zmartwychwstania i czasu spędzonego z
rodziną i nowy początek, zawsze czuję że
to zaczyna coś nowego i biorę świeży
oddech.
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Dla mnie święta Wielkanocne to czas
spotkania z rodziną i ważnymi dla mnie
ludźmi. Przeżywamy też wtedy
najważniejsze dla nas, chrześcijan,
wydarzenie w dziejach - Mękę Pańską.

Święta wielkanocne to dla mnie taki
czas mocniejszego skupienia na relacji z
Bogiem.

Święta to dla mnie czas spotkań z
Bogiem i rodziną i trochę takim
przystopowaniem, żeby sobie odpocząć
troszkę, zastanowić się jak można lepiej
robić różne rzeczy, a później ruszać dalej .
Wygląda na to, że to właśnie TE

święta będą wyjątkowe. Szczególne
przeżycie, jedyne w swoim rodzaju,
prawdopodobnie niepowtarzalne. Drugie

Święta, w których z całej atrakcyjnej
otoczki świętowania - rodzinnych
uścisków i przejedzenia pozostanie
najważniejsze - tajemnica Zbawienia.
I może nam być żal utraconego

klimatu tych świąt, bez dwóch zdań.
Stare jednak wróci. W tej dosyć
ponurej rzeczywistości, smutnej i
szarej , możemy się jak nigdy zbliżyć do
Boga i przeżyć absolutnie wyjątkową
Wielkanoc.
Czym są dla Ciebie Święta?
Pytanie może niezbyt nurtujące w

zwyczajnym czasie. Jak jednak ważne,
gdy tej “normalności” tak nam brak.

Jak Ty odpowiedziałbyś na to
pytanie? Jak spędzisz TE święta?

Pimpolia Picea
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Chrzan
Nad nie za dużą rzeką stała wioska (je-

żeli zgrupowanie biednych domów z pla-
cem można tak nazwać). Ludzie tam żyli ze
zbieractwa, więc cały dzień spędzali na
poszukiwaniu jedzenia w lesie, co działało
na mieszkańców na dwa sposoby. Po
pierwsze nie mieli czasu dbać, żeby ich
domy były schludne czy jakkolwiek ude-
korowane. W środku spędzali tylko noc, a
i z tym różnie bywało. Nawet ich główny
plac był zaniedbany i w chwastach. drugi
efekt był taki, że kompletnie się tym nie

przejmowali, bo po prostu nie mieli na to
czasu, ich domem nie były chaty, a las,
który ich żywił. Czasem się zdarzyło, że
ktoś zamiótł gałęzią dom albo plac. Jak
upolowali jakieś zwierzę, co robili tylko
jak znaleźli ranne, więc rzadko, to wtedy
pojawiały się jakieś próby upiększenia
wioski i chwastów, ale jak tylko trzeba
było znowu ruszyć do lasu to się o tym
zapominało, a uparte chwaty odrastały
dokładnie tam, gdzie były, tak jakby nig-
dy się nic nie stało. Pewnego dnia rzeka
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wylała i zalała wszystko wokół.W zala-
nym lesie trudno było znaleźć jedzenie,
więc wioska zaczęła głodować Po kilku
dniach, kiedy woda się trochę wycofała,
wrócili z nadzieją, że któreś z ich zapa-
sów przetrwały. Gdy przyszli do wioski,
okazało się, że woda całkiem zmyła do-
my i jedyne, co zostało, to plac z chwa-
stami, a nawet część z nich była wyrwa-
na. Jeden z mieszkańców zauważył, że
liście są przyczepione do dużej białej
bulwy . Z głodu ugryzł bulwę i od razu
się skrzywił, bo była niesamowicie ostra,
ale jednak smaczna. Nigdy wcześniej nie
pomyślałby. że można jeść roślinę, która

rośnie pod ziemią. Podzielił się tą infor-
macją z wioską i zaczęli razem wygrzeby-
wać podmyte rośliny. Teraz mieli coś do
jedzenia, przez co udało im się przetrwać
powódź.Po kilku latach spotkali się przy
ognisku na placu (co wcześniej robili tylko
jak mieli mięso) i jedli pieczone bulwy
strzałki wodnej i coś, co pewnie było
przodkiem ziemniaka z dodatkiem chrza-
nu, który teraz był dodawany do każdej
potrawy.

Plac był wyprzątnięty i większy, ale
ciąglę były na nim te same chwasty.

cynamon

Tylko przez grzeczność, nie wy-
szedł stamtąd od razu. Siedział jeszcze
dłuższy czas na krzesełku które mu za-
oferowano, lecz gdy tylko obiad się
skończył i zaczęto zbierać talerze
wstał, zabrał plecak i wyszedł, bez
dziękuję, czy do widzenia. Mało brako-
wało, a trzasnął by drzwiami. Nie po-
zwolił sobie na to, gdyż w gruncie rze-
czy był przecież dobrze wychowanym
człowiekiem. Za to zaraz po wyjściu
kopnął z całej siły bramkę, aż się za-

trzęsła.
Co ja mam do cholery teraz ze sobą

zrobić? - pomyślał
Przyjechał do Poznania, żeby pomóc

przy remoncie na działce wujostwa, lecz
jak się przed chwilą dowiedział (dziw-
nym trafem, zaraz po tym jak niezbyt po-
chlebnie wyraził się o pomyśle na re-
mont), jest “leniwym gamoniem”, “głup-
kiem” i w ogóle “Rany Boskie, co z niego
wyrośnie!?”.
Jak nie chcą, to nie będzie im poma-

Gałązka
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gał, takim zrzędom i awanturnikom.
Szedł przez poznański rynek tak, że aż

się za nim kurzyło. Skierował się w stronę
dworca; wróci dzisiaj do domu, nic tu po
nim. Dobrze, że nie kupił wcześniej biletu.

Przechodząc przejściem podziemnym
kupił od jakiejś babci wiązkę bukszpanu.
Niech ma, skoro siedzi na takim zimnie.
Lecz chwilę później , gdy stał w zatłoczo-
nym pociągu, pożałował tego zakupu. Ze
wszystkich stron pchali się na niego lu-
dzie, a zielone gałązki kłuły go w ręce.

Prawie na bezdechu, trzymając swoją
wiązkę, zaczął przypominać sobie zeszło-
roczną Wielkanoc. Mama nie dogadała
się z babcią i kupiła nie ten bukszpan co
zawsze. I to było powodem do kłótni,
oczywiście bardzo absurdalnym. Pomy-
ślał sobie wtedy, że wszystko byłoby do-
brze, gdyby...

W tym momencie pociąg zatrzymał
się na stacji. Bez namysłu wysiadł z nie-
go.
.. .porozmawiały. No właśnie.

harfa
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Baranek
Czy Bóg nie zasługuje na większą

ofiarę?
Bo w sumie baranek to, delikatnie

mówiąc, nic. Liche, niezbyt zjawiskowe
zwierzę bardziej kojarzące nam się jako
część stada, w dodatku dosyć chaotycz-
nego, płochliwego i beczącego. W kro-
wim “muu” jest coś majestatycznego,
gardłowego, z kolei kogucie “kukuryku”
ma praktyczną funkcję budzenia miesz-
kańców wsi (przynajmniej kulturowo,
możliwe, że budzenie przez koguta to
tylko bajka, którą wmówiono mi jako

naiwnemu, miastowemu dziecku). A ba-
rankowe “bee”? To odgłos strachu, jakby
proszenia o coś. Nic, czym zwierzę mo-
głoby zapunktować.
Ale Jezus jest Bożym Barankiem. On,

ten sam, który zmienił w wodę w wino,
ratował od śmiertelnych chorób, po-
mnażał dobra i w ogóle zdecydowanie
jest kimś wielkim. I piękne jest to, że ten
Bóg stał się człowiekiem, by zbawić du-
żo mniejszych od siebie: jednym Baran-
kiem, który uratował całe stado.

Fenek
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Sól
W niedużej kuchni dawno nie było aż

tyle życia. Czajnik głośno piszczał, zawia-
damiając domowników, że woda już się
zagotowała. Dzieci stojąc na stołkach
ozdabiały mazurki świąteczne, wesoło
śmiejąc się z króliczków, które właśnie
ułożyły z bakalii. Leżąca obok nich miska
kajmaku została już dokładnie wyczysz-
czona przez podjadające maluchy. Tata
misternie kroił warzywa do sałatki (to już
tradycja!), co jakiś czas potrząsając nad-
garstkiem ze zmęczenia. W piekarniku
dopiekała się już babka świąteczna, rozta-
czając wokół przyjemny zapach. Mama
przygotowywała koszyczek do święcenia.
Wiklinowy koszyk wyłożyła białą ser-
wetką. Kiedy nareszcie każda fałdka zo-
stała wygładzona, zaczęła po kolei wkła-
dać wszystkie składniki do wnętrza. Ba-
ranek, chrzan, chleb, jajko, pisanki (w tym
roku przybrały nawet postać minionków),
wędlina, pieprz. Nagle przybiegła Zuzia,
aby delikatnie dołożyć kurczaczka, które-
go sama zrobiła z papieru podczas zajęć
plastyki w szkole.
- Czegoś mi jeszcze brakuje… - pomy-

ślała mama
- Zapomniałaś o soli! - powiedział

Krzyś, zupełnie jakby czytał jej w my-

ślach. Zeskoczył z krzesła i wziął do swo-
ich rączek solniczkę. Uważnie, aby nie
wysypać, podszedł do koszyczka i nie-
zdarnie ułożył.

Bajka
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Tajemnica
ułatwia

zrozumienie
W centrum chrześcijaństwa stoi Ta-

jemnica - Misterium.
Jest to tajemnica Boga, Boga-człowieka

i człowieka. Tylko ktoś naiwny będzie
twierdził, że którąś z tych rzeczywistości
odkrył i opisał całkowicie. Co więcej , po-
dobnie jak współcześni fizycy wobec
świata, my stajemy wobec Osób ze świa-
domością, że z natury rzeczy nasze pojmo-
wanie nigdy nie będzie wystarczające. To
jest najważniejsza tajemnica chrześcijań-
stwa, ponieważ dzieje się podczas próby
poznania i pokochania Boga i bliźniego.
Jednak trzeba od razu dodać, że nasza
bezradność nie jest wszechogarniająca i
możemy szukać języka, który będzie od-
powiedni do wyrażenia tajemnicy. Zada-
nie to jest tym trudniejsze, że sposób opi-
su, aby był adekwatny, musi mieć w sobie
coś z opisywanego przedmiotu, a zatem
sam powinien zawierać w sobie miste-

rium – inaczej mówiąc –powinien być ta-
jemniczy. Nasze wysiłki zakończą się suk-
cesem dopiero wtedy, gdy staniemy twa-
rzą w twarz z Tajemnicą – wówczas język
nie będzie już więcej potrzebny, tak jak
nie musimy już korzystać z drogi, gdy
osiągnęliśmy cel podróży.
To właśnie ze względu na misteryjność

chrześcijaństwa na każdym kroku spoty-
kamy w nim symbole. To jest pierwszy
język, którym będziemy się posługiwać,
aby sięgnąć tajemnicy. Przewodnikiem dla
nas będzie dziś wybitny filozof Jean-Luc
Marion, dla którego symbol przyjmuje po-
stać ikony otwierającej nas na większą
rzeczywistość, która za nią stoi i którą ta
reprezentuje. Za przykład niech nam po-
służy róża wręczana ukochanej kobiecie.
Jasne jest, że taki prezent nie ma żadnego
znaczenia praktycznego (chyba, że uko-
chana jest przy okazji właścicielką kozy),
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ma natomiast wyrażać uczucie zakochane-
go: niemożliwe do wyrażenia w słowach i
pojęciach – najbliżej mimo wszystko jest
chyba poezja. To jest jego intencja i rze-
czywistość reprezentowana przez zwykły
kwiat. Oczywiście, żeby sprawa zakończy-
ła się sukcesem, zalotnik nie może przyjść
z byle habaziem, ale stara się on o to, aby
ta ikona jego miłości przez swoje piękno
jak najpełniej wyrażała to, co on czuje.
Zatem symbol musi być odpowiedni do
rzeczywistości, żeby mógł ją reprezento-
wać, a przez to stać się ikoną, czyli oknem,
przez które zobaczymy przedstawiany
świat – w naszym przykładzie będzie to
zakochanie.
Jednak rzeczywistość i symbol to nadal

nie wszystko, co jest konieczne do pełnego
sukcesu. Wyobraźmy sobie sytuację, w
której zakochany przychodzi z najpięk-
niejszym naręczem kwiatów, które w spo-
sób doskonały wyrażają jego gorące uczu-
cie, spotyka się jednak z chłodnym dy-
stansem, a może nawet odrzuceniem ze
strony swojej wybranej . Sytuacja drama-
tyczna, ale zostawmy jej rozstrzygnięcie
samym zainteresowanym, a my w tym
czasie wróćmy do symbolu. Chodzi bo-
wiem o to, że jeśli ukochana zamknie się
na symbol, to będzie on dla niej tylko bu-
kietem kwiatów podobnym do wielu in-
nych, które widziała już w swoim życiu.
Ta niewzruszona kobieta zamiast ikony
miłości zobaczy wówczas w prezencie
kandydata do zostania ozdobą pokoju

dziennego albo nada mu jeszcze inne zna-
czenie praktyczne (na przykład posiłek
dla kozy). Jeśli jednak ona odwzajemnia
uczucie, wówczas niedomagania symbolu
(opadające płatki) nie będą dla niej barie-
rą dla zobaczenia w nim ikony i odkrycia
po raz kolejny, jak bardzo jest kochana.
Zostawmy już zakochanych samym so-

bie i wróćmy do Mariona. Symbol jako
ikona spełni swoją funkcję, gdy wydarzą
się trzy rzeczy (oczywiście tę koncepcję
można jeszcze bardzo zgłębić i podajemy
ją w skróconej wersji, ale mamy nadzieję,
że wystarczająco jasno, żeby nam to roz-
jaśniło, a nie zaciemniło).
Po pierwsze mamy rzeczywistość ta-

jemnicy, której nie da się zredukować do
słów, ale z którą możemy się spotkać. Po
drugie mamy symbol, który to misterium
reprezentuje i na nie wskazuje. Po trzecie
mamy odbiorcę, dla którego symbol staje
się oknem, przez które może spojrzeć na
rzeczywistość. Ważne jest to, że dochodzi
do prawdziwego spotkania z rzeczywisto-
ścią, w której symbol jest tylko pomocą.
Gdyby natomiast symbol zatrzymał ca-

łą uwagę na sobie, to zamiast stawać się
ikoną otwierającą człowieka na spotkanie
z nieznanym, byłby nędznym idolem (w
rozumieniu biblijnym idolem jest fałszy-
wy bóg), za którym nie stoi żadna prawda,
żadna Osoba – po prostu tam już nie ma
nic więcej poza pustką.
Było trochę abstrakcyjnie, choć z bar-

dzo życiowym przykładem, dlatego już
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chyba pora, żeby skorzystać z tej koncep-
cji i przyjrzeć się wielkanocnemu ko-
szyczkowi. Może to zabrzmieć patetycz-
nie, ale symbolem, do którego nas odsyła,
jest sam Bóg i Jego działanie w naszym
życiu. Zdaje się jednak, że często zamiast
przeżycia Misterium spotkania z Bogiem,
odbywa się pseudochrześcijański festyn o
znaczeniu towarzyskim (spotykamy ro-
dzinę i znajomych) i sentymentalnym (bo
to tak miło pójść sobie z koszyczkiem do
kościółka). Na szczęście dzięki Marionowi
wiemy, że nie jesteśmy na to skazani!
Spróbujmy zatem zrozumieć kilka

symboli, żebyśmy przez nie mogli do-
strzec Tajemnicę.
Baranek jest oczywiście symbolem

Chrystusa, czyli jest to ikona najwyższych
lotów. Jezus stał się dla nas barankiem
ofiarnym, ponieważ przyjął na siebie na-
sze grzechy i je zgładził. Bardzo delikat-
nie i łagodnie okazał nam swoje miło-
sierdzie, kiedy zasługiwaliśmy wyłącznie
na karę.
Jajko to ikona życia, które się rodzi. Za

tą ikoną stoi Bóg, który dał nam życie z
miłości. A gdy to życie utraciliśmy na
skutek naszych grzechów, On przyjął
śmierć, abyśmy żyli i to na dodatek w
obfitości.
Sól jest ikoną Boga, który troszczy się

o nas, abyśmy nie ulegli zepsuciu. To jest
ciągła obecność, która nie zostawia nas
na pastwę świata, ale napełnia nas łaską,
którą w pierwszym rzędzie jest On sam,
żebyśmy nie zbłądzili. To oznacza też
misję nadawania smaku naszemu życiu i
temu światu. Chrześcijanin może odważ-
nie stawać wobec wyzwań w swoim ży-
ciu, bo jest solą ziemi i światłem świata.
Chleb należy przede wszystkim rozu-

mieć jako ikonę Eucharystii, czyli Jezusa
będącego tak blisko człowieka, jak to tyl-
ko możliwe. Za tym symbolem stoi także
Opatrzność Boża, czyli Jego troska o nasz
chleb codzienny.
Od razu trzeba dodać, że to nasze

krótkie przedstawienie symboli nie jest
wystarczające i wręcz niedobrze byłoby,
gdyby ktoś je za takie uznał. Mówiliśmy
tylko o symbolach, które mogą stać się
dla nas ikonami, jeśli zachowamy w so-
bie dociekliwość o ich znaczenie i otwar-
tość na spotkanie z Tajemnicą, której nie
można wyrazić słowami. Jeśli to zanie-
dbamy, może okazać się, że to niezwykłe
Misterium, którym jest sam Bóg, odsła-
niający się przed nami w symbolach,
spotka się jednak z chłodnym dystansem,
a może nawet odrzuceniem ze strony
swojej wybranej .

MOP
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Wiosenny puch
Gdy do pokoju wpadły pierwsze promyki słońca wiosennego
mama weszła do środka i włożyła gałązki do wazonu pustego
Ich biały płaszcz otulał kwiatostany w kształcie kłosa
a z każdego kłębka leniwie opadała poranna rosa
Jak zawsze usiadłam na balkonie przy małym stoliku
i z zaciekawieniem szukałam nazw ich w starym słowniku
W Niemczech zwą je Kätzchen, po francusku chaton
te nazwy mogą szczycić się moją aprobatą
Po włosku aż dwa piękne imiona posiadają
amento i gattino: oba zachwycają
Po angielsku catkin, willow oraz ament
od wypisywania ich wszystkich skończył się atrament
Zatem zostawmy te wszystkie obce nazwy na razie
ja chyba wolę po prostu mówić na nie bazie.

Omnia
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Spis treści
1 . Radosna światłości
2. Pierwsze czytanie
3. Psalm po drugim czytaniu
4. Kantyk Mojżesza
5. Psalm po czwartym czytaniu
6. Psalm po piątym czytaniu
7. Psalm po szóstym czytaniu
8. Psalm po siódmym czytaniu
9. Gloria Paschalna
10. Alleluja
11 . Litania do wszystkich Świętych
12. Gloria Patri et Filio
13. Sławię Cię, Panie
14. Modlitwa wiernych
15. Chrystus Zmartwychwstan jest
16. Sanctus
17. Agnus Dei

18. Otrzyjcie już łzy
19. Chrystus Pan Zmartwychwstał
20. Oto jest dzień
21 . Alleluja
22. Wesel się nieba Królowo
23. Wesoły nam dzień nastał
24. Ciebie Boga wysławiamy
25. Zwycięzca śmierci
26. Regnavit
27. O Filii et Filiae
28. O dniu radosny
29. Na Zmartwychwstanie
30. Śpiewaj Panu
31 . Oto są Baranki młode
32. Pieśń o zmartwywchstaniu
33. Wielki jest Pan




