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CZAS NA TRENING DUCHA! 

Jogging, domowy salon spa, sauna sucha bądź mokra, ćwiczenia relaksujące, to hasła krzyczące do 
nas kolorami barw niemal każdego dnia i w każdym miejscu. Jadąc do pracy widzimy ogromne 
billboardy zapraszające do nowo otwartej siłowni. Oglądając ulubiony film denerwujemy się, gdy jest on 
przerywany reklamą najnowszych kosmetyków . 

WIESZ, ŻE TRENING CZYNI MISTRZA? 

Nawet idąc do kościoła jesteśmy zaczepiani przez kogoś, kto wręcza nam ulotkę rabatową do 
Aquaparku, hali sportowej. Rodzi się pytanie: po co to wszystko? I na dodatek teraz, gdy w Kościele 
trwa okres Wielkiego Postu?  Czy ten czas jeszcze coś znaczy? Przecież i tak w większych miastach 
odbywają się koncerty, dyskoteki, otwarte są hale sportowe, kręgielnie i korty do gry w tenisa…. Może 
więc warto ćwiczyć, trenować…. ale nie nasze ciało, lecz Ducha? 

TEN  TRENING PRZYBLIŻA DO MISTRZA. 

W Wielkim Poście trening Ducha może być bardziej skuteczny, bo łatwiej jest sobie czegoś 
odmówić, powiedzieć nie. Uświadomić sobie, że teraz nie powinienem, albo wręcz nie chcę, 
bo teraz nie ten czas, nie ta chwila. Ale po co? Właśnie po to by trenować Ducha. Trenować 
samego siebie, walczyć ze swoim egoistycznym „ja”. 

Wielki Post to bardzo dobry czas na przemianę wewnętrzną, na 
zmianę swojego nastawienia, sposobu myślenia. Tylko jak to zrobić? 

Zrobić rachunek sumienia, to tak jak  stanąć przed wielkim lustrem i zobaczyć swoje 
prawdziwe odbicie – odbicie duszy. A potem widząc swoją kondycję zapragnąć ćwiczyć, by się 
doskonalić.  

NAJWAŻNIEJSZE JEST BY CHCIEĆ, BY MIEĆ MOTYWACJĘ, BY 
WIEDZIEĆ W JAKIM CELU TO SIĘ ROBI.  

Chrześcijanin nie może przez 40 dni być przygnębiony, ani zamknięty w sobie, on musi być 
radosny, szczęśliwy, jak sporowiec, który zdobywa pierwsze miejsce na olimpiadzie. On ma 
świadomość, że zawody w których bierze udział są dobre, że przynoszą liczne korzyści. 
Toczymy bój i jest to bój nie z kim innym ale właśnie z samym sobą, dlatego boimy się 
przegranej, boimy się przyznać, że nie jesteśmy najlepsi, że w czymś niedomagamy. 

 NIE JEST ŁATWO I NIGDY ŁATWO NIE BĘDZIE. 
 Podejmowana praca nad sobą jest niekiedy syzyfowa, ale z pewnością nie jest 
marnotrawieniem czasu, bowiem zawody, choć rozgrywają się w doczesności to rzutują na 
wieczność. I o tej Wieczności warto myśleć, zwłaszcza kiedy doczesność zaczyna przyciągać 
zbyt mocno. I ze względu na tę Wieczność warto w zawodach startować, by zbierać punkty… 

Współczesny  świat wabi, zaprasza by w nim tkwić, niekiedy nawet kusi. Paradoksalnie należy 
powiedzieć, że to dobrze, bo jest z czego rezygnować, jest czemu się opierać, jest szansa… by 
trenować.  

NA PEWNO CIĘ NA TO STAĆ! TYLKO, CZY TY TEGO CHCESZ? 
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 W 

przeładowanych rzeczami czasach zapominamy o 

prezentach, których nie można kupić w żadnym 

sklepie, a są bezcenne 

Dary po Bożym Narodzeniu 
 

Rozpieszczona wyobraźnia w epoce materializmu 

i konsumpcji pomieści wszystko i mocno 

rozbudza pokusę posiadania. Ale czy to 

„wszystko” nie staje się czasem „niczym”, kiedy 

już tkwi w naszych rękach? Nawet paczki 

otrzymane choćby w ramach 

Bożonarodzeniowego, pięknego skądinąd, 

obyczaju wzajemnego obdarowywania się.  

 

Pewnie nie raz marzyłeś o jakiejś wyjątkowej 

rzeczy, którą oczyma wyobraźni widziałeś 

ślicznie opakowaną pod Bożonarodzeniową 

choinką. W pamięci przechowujesz listy do św. 

Mikołaja, które w dzieciństwie wypełniałeś 

wyliczanką rozmaitych przedmiotów. Dla mamy, 

taty, brata, wujka, cioci. Jaki był los tych darów, 

kiedy już stawali się ich szczęśliwymi 

posiadaczami? O tym raczej zapominasz. Są 

jednak takie podarunki, o których pamięta się 

zawsze. Najczęściej nic nie mają wspólnego z 

materią. 

 

Okres Bożonarodzeniowy wprawdzie już powoli 

zmierza ku końcowi, jednak – pełni nadziei, że 

Pan Bóg da nam jeszcze nie raz cieszyć się 

kontemplacją Tajemnicy Wcielenia – pomyślmy 

o prezentach. Nawet o tych, które kilka dni temu 

w ekscytacji znajdowaliśmy pod choinką po 

wigilijnej wieczerzy. Co to było? Tu można by 

rzeczywiście zapełnić kilka stron samą 

wyliczaniem rzeczy, jakie sobie podarowaliśmy.  

 

Nasycenie sklepów rozmaitymi przedmiotami 

osiąga wprost niewyobrażalne rozmiary, 

zwłaszcza dla tych, którzy przez lata 

przyzwyczaili się do pustych półek. Tymczasem 

coraz więcej wśród nas ludzi, co poprzedniej 

epoki ciągłych kryzysów pamiętać nie mogą. 

Wielu z nich przez całe swe życie w „nowych” 

realiach nie doświadczyło braku czegokolwiek, 

materialnie oczywiście rzecz biorąc. I choć 

upokarzającej godność człowieka biedy w 

narodzie wiele, pozory kolorowego i krzykliwego 

świata konsumpcji tę mizerię zagłuszają 

propagandową opowieścią o 'dobrobycie”, feerią 

barw witryn i reklam wciśniętych, gdzie się tylko 

da.  

 

Fakt, że głosów o kryzysie sporo, ale Święta 

Bożego Narodzenia to czas, kiedy obfitość 

uzyskuje się nawet mimo niedostatku 

codziennego. Dzieje się to kosztem sporych, 

czasem ogromnych, wyrzeczeń zwłaszcza tam, 

gdzie w zwykłym czasie niełatwo związać dwa 

końce. Oszczędności, szybkie pożyczki, okazyjne 

kredyty. A jest na co wydawać! Tym bardziej, że 

handlowcy – opanowawszy do perfekcji 

socjotechniczne kruczki reklamy – są w stanie 

wmówić nam, że nawet zupełnie do niczego 

nieprzydatne rzeczy, nam z całą pewnością będą 

koniecznie potrzebne... 

 

Pewna osoba opowiedziała mi, nie bez wstydu, 

jak bardzo w poprzednim ustroju marzyła o... 

prozaicznym video. Był to okres, kiedy tego typu 

sprzęt nie był dostępny w normalnych sklepach. 

Można było takie urządzenie kupić za dewizy, a 

kosztowało równowartość sporej pensji, a na to 
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wspomnianego, który niemal chorobliwie chciał 

to video mieć, nie było stać. Osoba ta szczęśliwie 

doczekała czasów, kiedy mogła wreszcie ziścić 

swe marzenia. Akurat robiąc sobie prezent na 

Boże Narodzenie.  

 

Wprawdzie wówczas sprzęt elektroniczny 

przestał być już tylko „dla finansowej elity”, 

jednak i tak jego zakup dla tego człowieka był 

powodem do ogromnej dumy i przejęcia. Ustawił 

on lśniący magnetowid na honorowym miejscu w 

pokoju dziennym. Wypożyczając różne filmy na 

kasetach oddawał się rytuałowi oglądania 

zapraszając na takie seanse znajomych, którzy 

karmili jego próżność pochwałami i 

komplementami. 

 

Jak można się domyśleć, po jakimś czasie 

przedmiot na tyle spowszedniał, że pokrył go 

kurz zapomnienia. Pojawiły się inne nowinki 

techniczne, a tak pożądane video mego 

znajomego zaczęło się powoli psuć. Filmy 

opatrzyły się, zresztą mało kogo już taki przekaz 

obrazu fascynował. I tak sprzęt, za który 

wspomniany człowiek był gotów zapłacić sporą 

sumę pieniędzy, i w sumie niemało wydał, po 

kilku latach pewnego dnia dyskretnie 

powędrował najpierw do piwnicy, a później – na 

śmietnik. 

 

Czy ten przykład nie ilustruje losu większości 

materialnych darów, które stają się naszą 

własnością, także jako prezenty pod choinkę? 

Owszem: na pewno są takie, które towarzyszą 

nam przez długie lata. Wiążemy z nimi jednak 

wspomnienia związane z darczyńcą, któremu – 

ponieważ świetnie nas znał – udało się trafić w 

gust i kupić drobiazg dobry na każdą 

okoliczność. Może to jakaś ozdoba dla pań? 

Może książka, do której zawsze wracasz? Jednak 

w znacznej większości wigilijne prezenty, nawet 

te drogie i z najwyższej półki, prędzej czy później 

lądują w lamusie zapomnienia.  

 

W tych przeładowanych rzeczami czasach 

zapominamy o darach, których nie można kupić 

w żadnym sklepie, a bywają bezcenne. O darach, 

które nigdy nie trafią na śmietnik. O darach, 

których przyjęcie jest w stanie pocieszyć nawet 

najbardziej strapionego i niewrażliwego w swej 

sytuacji na choćby najdroższe przedmioty. O 

darach, które za naszym świadomym 

pośrednictwem, przekazuje sam Pan Bóg. O 

darach duchowych, gestach serca, choćby 

podaniu ręki komuś, który tego uścisku 

niesamowicie potrzebuje. O dobrym słowie, które 

w okresie, gdy Słowo staje się Ciałem, może i w 

naszej duszy wywołać eksplozję radości. 

 

Inna osoba, głęboko wierząca, powiedziała mi 

się, że w pewną Wigilię miała wyjątkowo zły 

nastrój. Przeciwności losu sprawiły, że od tej 

osoby odsunęli się znajomi, nawet ci, którym 

bardzo ufała i była pewna, że nigdy nie usłyszy 

od nich choćby cienia słów pogardy i odrzucenia. 

Nie pomogły duchowe ćwiczenia, intensywnie 

przemodlone rekolekcje, msze roratnie i inne 

adwentowe szanse na przygotowanie miejsca dla 

Pana Jezusa w sercu. Wprawdzie było „czyste i 

wyspowiadane”, ale dojmujące uczucie pustki 

skutecznie zakłócało Bożonarodzeniowe 

misterium. 

 

Znajoma osoba postanowiła iść na pasterkę nie 

tam, gdzie zawsze chadza, do pięknego 

zabytkowego kościoła, w którym przepięknie 

sprawowana liturgia inspiruje modlitwę. Bała się 

jednak natrętnych spojrzeń i fałszywych 

uśmiechów. Udała się do innej świątyni: 

niewielkiej, nieco zaniedbanej, gdzie księża nie 

przywiązywali zbytnio wagi do strony 

liturgicznej świętych obrzędów, organista grał 

kiepsko, a i wystrój budził mieszane uczucia... 

Kiedy Msza święta pasterska już się zakończyła i 

nastąpiło wspólne dzielenie się opłatkiem, do 

opowiadającej podeszła nieznajoma siostra 

zakonna.  

 

- Jej dobre słowa tylko do mnie skierowane, 

których nie jestem w stanie teraz powtórzyć, 

obudziły we mnie Pana Jezusa! Nie mam pojęcia, 

skąd ta siostra wiedziała, że akurat tych słów było 

mi trzeba!? To był najwspanialszy dar w mym 

życiu! Raptem wszystkie moje problemy zeszły 

na drugi plan i stały się mało istotne – usłyszałem 

od znajomej, która jest przekonana, że w ten 

sposób sam Pan Jezus zesłał Ducha Pocieszyciela 

i obdarował przygnębioną duszę swoim 

symbolicznym duchowym podarunkiem. 

Podarunkiem, o którym ta osoba najpewniej nie 

zapomni do końca swoich dni, choć nie pozostał 

po nim żaden choćby najmniejszy materialny 

ślad. 

 

„Nie chciałbym, bracia, abyście nie wiedzieli o 

darach duchowych” - wskazuje nam św. Paweł w 
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I Liście do Koryntian. Zaiste, trzeba nie tylko o 

takich darach wiedzieć, ale wzbudzić w sobie 

pragnienie ich otrzymania, co w dzisiejszych 

czasach okropnego materializmu, nie jest łatwym 

zadaniem. Zresztą współczesny kult materii nie 

jest niczym nowym. Niczym nowym jest także 

upodobanie człowieka w otrzymywaniu 

prezentów „namacalnych”. To wszystko znane 

już było w biblijnych czasach, co bardzo często 

akcentuje Pismo Święte.  

 

W Mądrościach Syracha czytamy o 

„upominkach, które zaślepiają oczy mądrych” 

(por. Syr 20, 29). Zaś Księga Przysłów 

przypomina, że „żyć będzie ten, kto darów nie 

znosi”. Przykładów tej treści jest znacznie więcej. 

Tymczasem Święty Piotr pisze, abyśmy „jak 

niedawno narodzone niemowlęta” pragnęli 

„duchowego niesfałszowanego mleka”, aby 

dzięki niemu wzrastać ku zbawieniu. Nie mamy 

wątpliwości, że największym Darem dla nas jest 

sam Jezus Chrystus, którego Narodzenie raz do 

roku w sposób szczególnie uroczysty 

wspominamy, ale przecież może się On w 

naszych sercach rodzić i odradzać codziennie. A 

nawet kilka razy dziennie.  

 

Nieśmy zatem i naszym bliźnim, nawet tym 

nieznajomym, takie duchowe dary, za które nie 

płaci się banknotem z portmonetki, czy kartą 

kredytową, a które Zbawiciela przybliżą. 

Módlmy się, byśmy takie dary potrafili i 

przyjmować i dawać. I pomni na inne słowa z 

Księgi Przysłów: „Dla dającego – dar kamieniem 

szczęścia, gdziekolwiek się zwróci, ma 

powodzenie” - czyńmy to nie tylko od święta i 

przy choince, ale na co dzień. Bo Pan Bóg 

mieszka w naszych sercach nie tylko raz w roku: 

on chciałby tam zawsze być. Tylko czy jesteś 

zainteresowany, aby Dar Jego Obecności 

codziennie przyjąć?  

Azariasz 

 

 

 
Azarias 

 

 

 
 Od 15 lutego 2014 mamy dostępną 

powszechnie telewizję katolicką TVTRWAM. 

Wystarczy mieć dekoder i pilot, i mamy dostęp 

do 24 programów naziemnej telewizji cyfrowej. 

Wśród nich jest także ta telewizja. Jest ona 

własnością fundacji Lux Veritatis zakonu 

Redemptorystów, a jej twórcą jest ojciec Tadeusz 

Rydzyk. Ten sam, który założył Radio Maryja.  

Jest paradoksem to, że w narodzie katolickim 

udało się stworzyć tylko jeden ogólnopolski 

program telewizji katolickiej i to dopiero 25 lat 

po rozpoczęciu transformacji ustrojowej.  

Nie było to łatwe. Przyglądałem się temu 

procesowi i wspomagałem go w miarę moich 

skromnych możliwości wraz z wielu 

zatroskanymi o kształt polskich mediów. Byłem 

na 2 marszach poparcia w Warszawie i w Jeleniej 

Górze. Zbierałem podpisy poparcia w naszej 

parafii (ok. 120 i ponad 2,5 mln w skali kraju). 

Widziałem działania koalicji rządowej, mające na 

celu nie dopuścić lub odwlec czas powstania 

ogólnopolskiej telewizji katolickiej. Podczas, gdy 

inne, naprawdę mierne programy quasi-kulturalne 

i quasi-rozrywkowe otrzymywały koncesje na 

nadawanie już w 2011 roku, to przed 

TVTRWA

M 

piętrzono 

administra

cyjne 

trudności.  

W 

końcu w 

lipcu 

2013r 

Krajowa 

Rada 

Radiofonii 

i 

Telewizji, 

„przypiera

na do 

muru” 

wieloma 

petycjami, 

apelami 

Episkopatu, marszami protestacyjnymi, 

działaniami nawet w Parlamencie Europejskim, 

stwierdziła, że nie da rady dłużej ignorować 

głosu Kościoła i narodu i wydała zgodę na 
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nadawanie. Mimo otrzymania koncesji – okazało 

się, że brak jest miejsca w eterze, gdyż Programy 

1 i 2 TVP zajmowały po 2 miejsca i nie 

zamierzały ich zwolnić. Tym czasem fundacja 

musiała już sierpniu 2013 zapłacić za koncesję, 

gdyż gdyby tego nie zrobiła, łatwo mogła by ją 

stracić. I znowu państwo polskie nie potrafiło 

pomóc w tej sprawie. Pieniądze za koncesję 

wzięło a telewizja TRWAM nadal nie mogła 

nadawać. Dopiero bezpośrednie rozmowy 

przedstawicieli Lux Veritatis i zarządu TVP 

doprowadziły do ugody, w wyniku której TVP 

zwolniła jedno miejsce szybciej niż pozwalał jej 

przepis (do 27 kwietnia 2014) i TVTRWAM 

zaczęła nadawać o północy z 14 na 15 lutego.  

Data ta jest związana z imieninami św. 

Siostry Faustyny oraz rocznicą śmierci bł. Ks. 

Sopoćki, jej spowiednika. Można mieć nadzieję, 

że ci wielcy apostołowie miłosierdzia Bożego 

będą patronowali Telewizji Trwam.  

Mało kto pamięta, ze podobne trudności w 

rozpoczęciu nadawania ogólnopolskiego 

programu miało także Radio Maryja. Twórcy 

ładu medialnego w Polsce na oczątku lat 90-tych 

również nie chcieli mu przyznać koncesji. Było w 

tej sprawie także wiele petycji i starań. Była też 

kontrola NIK-u na wniosek Sejmu, która 

wykazała niezbicie, że radio to było 

dyskryminowane przy rozdziale częstotliwości na 

terenie Polski. W rezultacie jej zobowiązano 

odpowiednie instytucje rządowe do naprawienia 

krzywd wyrządzonych Radiu Maryja. Otrzymało 

ono w końcu pozwolenie i nadaje na terenie całej 

Polski, chociaż dysponuje siecią słabszych, a za 

to liczniejszych nadajników niż np. RMFFM, 

Radio Zet czy inne.  

Nie każdy Katolik dzisiaj zdaje sobie sprawę, 

że już od początków wolnej Polski były mocne 

próby zwalczania mediów katolickich. Nie 

wszyscy muszą ich słuchać, ale dlaczego 

utrudniać słuchanie tym, którzy chcieliby mieć 

takie radio. Nie każdy wierzący również 

interesował się losami TVTRWAM (choć ja nad 

tym boleję).  

TVTRWAM nie ma oferty rozrywkowej, ale 

faktycznie są tu ciekawe programy religijne, 

historyczne i społeczne. Jest dużo modlitwy: 

różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, 

brewiarz itd., są katechezy i rozważania, 

transmisje z każdej pielgrzymki zagranicznej 

papieża. Są spotkania z ciekawymi ludźmi, 

których inne media nie zapraszają. Są wreszcie 

informacje podawane w sposób odpowiedzialny. 

Nie szuka się sensacji, ale porusza się wiele 

tematów, jakich inne media unikają. Wiele mówi 

się teraz o zagrożeniach spowodowanych 

ideologią gender. Mówi się o prawdziwych 

zagrożeniach dla polskiej gospodarki i 

suwerenności, np. o próbie destabilizacji 

finansowej Polskich Lasów Państwowych. Mówi 

się o wyprzedaży polskiej ziemi, której polscy 

rolnicy nie mogą kupić (w zachodniopomorskim 

utraciliśmy w ten sposób już 0,5 mln hektarów 

najlepszej żyznej ziemi na rzecz podmiotów 

zagranicznych!!!). Porusza się sprawę katastrofy 

pod Smoleńskiem - nie dla „rozdrapywania ran”, 

ale po prostu dlatego, że wiele spraw nie zostało 

tam wiarygodnie wyjaśnionych bądź pojawiają 

się nowe ważne fakty, które skłaniają do 

wznowienia działań komisji rządowej w tej 

sprawie.  

TVTRWAM jest małą „wyspą prawdy” na 

mętnym morzu potęg medialnych. Są one 

zasilane olbrzymimi pieniędzmi reklamodawców, 

również z naszych wpłat abonamentu 

telewizyjnego. Ich program jest sprzeczny bądź 

wrogi wobec nauki Kościoła. Promują one 

postawy relatywizmu moralnego. Zawierają wiele 

scen przemocy i seksu. Pokazują rodzinę w 

fałszywym świetle. Podważają relację miedzy 

młodzieżą a dorosłymi. Zachęcają do folgowania 

popędom, nie stawiają żadnych wymagań, 

słowem: „róbta co chceta”. W rzeczywistości 

przyczyniają się do destrukcji życia społecznego i 

rodzinnego.  

TV TRWAM przeciwstawia się tym 

poglądom i uczy postaw odpowiedzialnych, 

zachęca do poznania i umiłowania historii Polski 

i pokazuje działania pozytywne. Nie jest zależna 

od żadnych potęg finansowych. Nie zasila jej 

abonament RTV. Jej głównym sponsorem jest 

społeczeństwo, które finansuje ją comiesięcznymi 

składkami. W większości są to ludzie ubodzy, 

których stać tylko na drobne sumy.  

TV TRWAM to trochę jak drobny Dawid 

wobec potężnego Goliata potęg medialnych, ale 

mając wielkich patronów z Nieba (a przede 

wszystkim Maryję), nie da się pokonać.  

Zachęcam Państwa do oglądania i 

wspomagania katolickiej polskiej telewizji 

TRWAM.  
 

M. Ludorowski 

 



Nr 1/14/69  Biuletyn Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  Strona 7 z 16 

 

 

 
 
 

 

   



Strona 8 z 16 Biuletyn Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  Nr 1/14/69   

 

  

  
 

 



Nr 1/14/69  Biuletyn Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  Strona 9 z 16 

 

 

O pierwszym polskim gospodarzu Dworu Czarne 
 
 
Jeszcze raz o Stanisławie Firkowskim 

. 
W poprzednim 

biuletynie [nr 

5/2013/68] 

podzieliłem się z 

Czytelnikami 

wiedzą, jaką o nim 

zdołałem zebrać. 

Były to pierwsze, 

skromne jeszcze 

efekty poszukiwania 

informacji o 

Stanisławie 

Firkowskim - 

pierwszym po 

wojnie polskim 

zarządcy Dworu Czarne.  

Niezwykle użytecznym narzędziem okazał się 

internet, w tym mój blog.  

W mnogości komentarzy na tym forum kilka 

uradowało mnie szczególnie. To głosy od 

członków rodziny Firkowskich, po których nasze 

kontakty sympatycznie rozkwitły.  

Firkowski na Czarnem gospodarował niewiele 

dłużej jak dwa lata. Ale ponad wszelką 

wątpliwość gospodarował dobrze! W książce pod 

redakcją ks. Jerzego Gniatczyka "Czarne wczoraj 

i dziś" Ivo Łaborewicz podaje, że w końcu roku 

1947 administratorem całego majątku „Czarny 

Strumień” (ówczesna nazwa Czarnego) był 

K.Janicki. Kto to był, może jeszcze się 

dowiemy?... W cytowanym poprzednio liście 

Zbigniewa Tomery jest wiadomość, że Firkowski 

wyjechał stąd w r. 1949. Może więc działał tu 

nadal, ale już w innej roli? Czy miało to związek 

z klimatami ówczesnej, coraz brutalniejszej 

polityki? Nie ma o tym żadnych przekazów, ale 

tak mogło być… 

Wiadomości od członków rodu Firkowskich 

wydatnie wzbogacają wiedzę o moim bohaterze. 

Oto treść maila od jeleniogórzanina, p. Andrzeja 

Musiała „Jestem siostrzeńcem Stanisława 

Firkowskiego, który jako były żołnierz AK na 

ziemi piotrkowskiej musiał zmienić miejsce 

zamieszkania z Radwana do Jeleniej Góry. Wuj 

był żołnierzem 25 pułku piechoty AK w 

kompanii Groma. Jest o nim wzmianka w książce 

"Burza nad Czarną", wyd. MON, opisującej 

właśnie ten pułk”. Wiem już że St. Firkowski 

nosił konspiracyjny pseudonim „Igła”. 

Z kolei od jego wnuka, p. Piotra Górnika 

otrzymałem kilkanaście zdjęć z lat 40-tych. Trzy 

z nich prezentuję obok, m.in. portrecik 

Stanisława Firkowskiego. Jest też on sam z żoną i 

kimś jeszcze - na tle fragmentu fasady Dworu. 

Już ten widok (dziarska postura, oficerki, 

sentyment do konia…) zdaje się mówić, że to 

ciągle ktoś z AK. Zdjęcie grupowe (roześmiany 

Firkowski w dolnej części fotki) to zatrzymana w 

kadrze ulotna chwila z tamtych lat. Publikuję je 

celowo. Może ktoś z Czytelników jest w stanie 

pomóc w identyfikacji tych osób?  

A jak wtedy funkcjonował Dwór, można sobie 

wyobrazić, czytając maila od p. Ewy Witek, dla 

której St. Firkowski był wujem: "O Pana 

zainteresowaniach rozmawiałam z kuzynką, która 

ma kontakt z bratankiem Stanisława, a przy 

okazji opowiedziała mi bardzo ciekawą historię. 

Otóż w roku 1946 młodsza siostra mojej mamy 

objęła aptekę w Wojcieszowie, to miejscowość 

położona między Jelenią Górą a Złotoryją i tam 

niebawem odbył się jej ślub. Ponieważ do 

kościoła było ok. 4 km, transport w postaci 

powozów i koni zabezpieczył właśnie wuj 

Stanisław. Po weselu zaprosił rodziców mojej 

kuzynki ich córkę i syna do pałacu w Czarnym 

Strumieniu. Podejmował ich w przepięknie 

urządzonym pałacu, do stołu podawała niemiecka 

służba. Jedzenie podawane na przepięknej 

zastawie. Także pokoje gościnne były bardzo 

eleganckie, wszystko było szokiem jak z bajki dla 

12-letniej wówczas dziewczynki". 

Niewątpliwie, Stanisław Firkowski doświadczał 

zmiennych kolei losu, jak bardzo wielu rodaków. 

Tych, którymi pomiatał bezlitosny „przeciąg 

historii” w jakim znalazła się Polska. Najpierw 

partyzantka, potem czas powojenny który zmusił 

go do zniknięcia tam, gdzie miał swoje korzenie i 

wyjazd na "Dziki Zachód". Z Czarnego wyjechał 

(czy musiał?) do Miedznej pod Opocznem, 

niedaleko rodzinnego Radwana i tam przez 33 

lata kierował wodno-elektrycznym młynem, 

który wcześniej należał do jego ojca. Pamiętany 
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jest tam i dziś jako człowiek pracowity, solidny, 

aktywny społecznie (do końca życia działał w 

związku młynarskim) i po prostu sympatyczny.  

Najnowsza wiadomość : w lutowym numerze 

miesięcznika „Polish American Journal” (jedno 

ze znanych pism polonijnych w USA) znany mi 

na razie tylko z internetu Tim Firkowski 

opublikował sporych rozmiarów artykuł o 

Dworze Czarne i o naszych wspólnych staraniach 

o wydobycie z mroków niepamięci postaci jego 

krewniaka. Gazeta wychodzi w języku 

angielskim, dysponuję tym numerem w formacie 

„pdf” i zainteresowanym chętnie go udostępnię.  

Tim zapowiada, że temat ten będzie w swojej 

publicystyce kontynuował, zamierza w tym roku 

być w Polsce i odwiedzić Czarne.  

 
 Jacek Jakubiec  

 
 

 

 

 

 

Polskie lasy zajmują ok. ¼ naszego 

terytorium i są dostępne dla całego 

społeczeństwa. Można korzystać bezpłatnie z ich 

zasobów: zbierać grzyby, jagody, polować, 

poruszać się po szlakach, regenerować siły i 

zdrowie. Mimo wspomnianej działalności ludzi 

polskie lasy nie utraciły żadnego dzikiego 

gatunku.  

Przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe to 

unikalne przedsiębiorstwo nie tylko w skali 

polskiej, ale i europejskiej. Obecna struktura i 

sposób zarządzania Polskich Lasów pochodzą z 

II Rzeczypospolitej (1924) i nie obciążają 

budżetu państwa. Płacą podatki i tworzą miejsca 

pracy, stymulując rozwój gospodarczy.  

Lasy są prowadzone przez wysoko 

wykwalifikowanych leśników, którzy pomnażają 

ich stan. Głównym dobrem sprzedawanym przez 

las jest drewno. Corocznie jakaś jego część jest 

pozyskiwana i sprzedawana, ale zasoby odtwarza 

się tak, że ich przybywa. Chronione są też cenne 

gatunki przyrodnicze. Leśnicy kochają las i 

aktywnie chronią przyrodę.  

Po transformacji w 1989r było już kilka prób 

dobrania się do polskich lasów. Chodziło o 

możliwość ich prywatyzacji i sprzedaży. Jednak 

ekipy rządzące nie potrafiły pokonać oporu 

leśników ani inicjatyw społecznych broniących 

lasy przed prywatyzacją.  

Przedostatnią próbą było usiłowanie ministra 

Rostowskiego włączenia lasów do finansów 

publicznych i wrzucenie ich aktywów do 

ogromnie zadłużonego budżetu. Spowodowałoby 

to natychmiastowe bankructwo Lasów. Próba ta 

nie powiodła się, wskutek masowego protestu 

społeczeństwa zorganizowanego przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego 

Rozwoju Polski, przy wsparciu opozycji 

parlamentarnej i przy pomocy Radia Maryja, TV 

TRWAM i Naszego Dziennika (1.5 miliona 

zebranych w rekordowym czasie podpisów), rząd 

Donalda Tuska został zmuszony również do 

wycofania się z tego pomysłu  

Jednak pod koniec 2013r koalicja rządząca 

wpadła na inny pomysł. Postanowiono obciążyć 

przedsiębiorstwo Lasy Państwowe nową daniną: 

po 800 mln zł w 2014 i 2015. Środki te w 

wysokości po 650 mln zł rocznie mają być 

przeznaczone na finansowanie budowy dróg 

lokalnych, realizowanych przez samorządy 
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gminne i powiatowe, a po 150 milionów rocznie 

zostanie w budżecie państwa.  

Nowelizacja ustawy o Lasach Państwowych, 

to rekord koalicji Platformy i PSL-u w 

uchwalaniu ustaw. Została uchwalona w 24 

godziny, co zapewne jest rekordem szybkości i 

skuteczności rządzenia . /Niektóre projekty 

ustaw leżą w zamrażarce sejmowej dłużej niż 

rok/. Mimo licznych głosów sprzeciwu jakie 

padały w ciągu zaledwie 24-godzinnej debaty na 

tym projektem, większość koalicyjna Platformy i 

PSL-u, odrzuciła wszystkie wnioski składane 

przez opozycję w tym także ten o wysłuchanie 

publiczne. 

Argument, że te kilkaset mln zł może pomóc 

drogom lokalnym jest śmieszny, biorąc pod 

uwagę, że w lasach są tysiące km dróg 

wymagających naprawy i jest to kropla w morzu 

potrzeb. Zauważmy, że roku 2014, roku kampanii 

wyborczej do jednostek samorządu 

terytorialnego, samorządy gminne i powiatowe 

(ponieważ środki na drogi lokalne dzielą 

poszczególni wojewodowie dotrą one 

najprawdopodobniej tylko do tych, którymi 

kierują burmistrzowie, wójtowie i starostowie z 

Platformy i PSL-u), otrzymają od rządu prezent 

pochodzący ze swoistej „grabieży” zasobów 

finansowych Lasów Państwowych. /blog posła dr 

Zb. Kuźmiuka/ 

Natomiast od 2016r Lasy mają płacić po 200 

mln podatku obrotowego i to niezależnie od tego 

czy ich wynik finansowy w danym roku 

budżetowym, będzie zyskiem czy stratą. 

Szkoda, że tak ważna ustawa dotycząca 

Lasów Państwowych, zajmujących 1/4 

powierzchni kraju,, dotycząca w zasadzie 

wszystkich Polaków (bowiem każdy z nas ma 

prawo do korzystania z lasów), tak naprawdę nie 

podlegała konsultacjom społecznym. 

A tak przy okazji, to skoro rządząca koalicja 

Platformy i PSL-u, tak ochoczo wprowadza 

podatek obrotowy (2% od wartości sprzedaży) od 

Lasów Państwowych, to może tym łatwiej będzie 

im zaakceptować propozycję ustawową Prawa i 

Sprawiedliwości, chociaż 1% podatku 

obrotowego od wartości sprzedaży w sklepach 

wielkopowierzchniowych, bo inaczej będą one 

powstawały dalej jak grzyby po deszczu, choć 

ponoć z rentownością tej działalności jest 

wyjątkowo blado (podatek dochodowy wpłacany 

przez wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe 

wynosi w ostatnich latach około 600 mln zł 

rocznie, podczas gdy obroty zbliżają się do 200 

mld zł rocznie) /Blog posła dr Z. Kużmiuka/. 

Zabór 1,6 mld zł Polskim Lasom nie uratuje 

budżetu państwa, ale zdestabilizuje system 

finansowania Polskich Lasów Państwowych. W 

krótkim czasie okaże się, że Polskie Lasy 

Państwowe staną się bankrutem i należy je 

poddać restrukturyzacji a więc prywatyzacji. I to 

jest głównym, ukrytym celem obecnego rządu 

Donalda Tuska. Prywatyzacja a więc sprzedaż 

Polskich Lasów Państwowych to spory zastrzyk 

pieniężny dla konającego budżetu, ale to 

równocześnie śmierć dla Polskich Lasów 

Państwowych i roli tych lasów dla całego 

społeczeństwa. 

Dodam, że od 2016r będzie możliwy wolny 

obrót polską ziemią. Ma ona wielką wartość 

ekologiczną, gdyż nie została zniszczona przez 

intensywną gospodarkę tak jak na Zachodzie. Ma 

ona jednak niską wartość księgową, więc jest 

bardzo atrakcyjna dla obcych inwestorów. Już 

jest ona wykupywana na wielka skalę przez 

zagraniczne firmy. Np. w województwie 

zachodniopomorskim w ich ręce przeszło do 500 

tys. hektarów żyznej polskiej ziemi wskutek 

wykupu jej przez Polaków na tzw. słupy. Jest to 

niestety skuteczny sposób omijania polskich 

przepisów mających chronić naszą ziemię przed 

zbyt wczesnym wykupem. Rząd udaje, że o tym 

nie wie. Jeśli w 2015-16r Lasy stracą płynność 

finansową, zostaną szybko wykupione wraz z 

ziemia rolną przez Niemców, Holendrów, 

Duńczyków, z którymi Polacy nie będą w stanie 

konkurować finansowo. Zagrożenie jest bardzo 

poważne i musimy temu zapobiec.  

Dlatego apeluję do naszych Czytelników, aby 

zechcieli podpisać się pod poparciem wniosku o 

referendum w sprawie prywatyzacji Polskich 

Lasów Państwowych. Wg stanu na 1 marca b.r., 

zebrano 800 tys. głosów poparcia dla obrony 

Polskich Lasów przed prywatyzacją.  

 
M. Ludorowski 
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Minął rok 

2013. Trudny 

rok. Nie tylko 

w gospodarce, 

polityce, ale też 

w sferze 

cywilizacji i 

kultury. 

Byliśmy 

świadkami zaostrzającej się  walki z Kościołem 

Katolickim i chrześcijaństwem.  

Walka ta przyjmuje różne formy zależnie od 

regionu, ale widoczne jest, że nasila się. W wielu 

krajach chrześcijanie są mordowani bez 

skrupułów, np. w Nigerii. Prawie co niedzielę 

zdarza się tam lub w innym kraju Afryki zamach 

na chrześcijan zgromadzonych na mszy św. w 

kościołach. Napastnikami są tam bandy 

muzułmańskie. Nie można ich inaczej nazwać. 

Muzułmanie postanowili podbić Afrykę 

Środkową i realizują konsekwentnie swój marsz 

ku Atlantykowi.  

W ogarniętej wojną domową Syrii 

chrześcijanie są poszkodowani w walkach 

między reżimem Baszara El Asada i 

powstańcami muzułmańskimi. W tej krwawej 

wojnie są oni najsłabszą grupą społeczną, 

narażoną na ataki z obu stron. Podobnie dzieje się 

w innych krajach arabskich ogarniętych tamtejszą 

„wiosną ludów”, np. w Egipcie. Niestety, dla nich 

„arabska wiosna” oznacza pogorszenie ich już i 

tak trudnej sytuacji.  

 

Jeszcze gorzej jest w Pakistanie. Głośna jest 

sprawa chrześcijanki z tego kraju o imieniu Asia 

Bibi. Została ona skazana na śmierć za wiarę w 

Jezusa Chrystusa. Na wyrok oczekuje w 

pakistańskim więzieniu. W czasie Świąt Bożego 

Narodzenia, które również spędzała w więzieniu, 

z dala od męża i pięciorga dzieci, napisała list 

do Papieża Franciszka. Choć jest ona niewinna i 

wszyscy, którzy obiektywnie zapoznali się z jej 

sprawą, potwierdzają jej niewinność, spędziła już 

w więzieniu prawie 1700 dni. 11 listopada 2010 

r. została skazana na śmierć przez powieszenie za 

"bluźnierstwo" przeciw Mahometowi. Została 

uwięziona na podstawie oskarżenia sąsiadki, 

żony miejscowego imama. Dwóch pakistańskich 

polityków, którzy zabiegali o uwolnienie A. Bibi, 

przypłaciło to życiem: gubernator prowincji 

Pendżab Salman Taseer oraz minister ds. 

mniejszości Shahbaz Bhatt. Gdyby – w ramach 

"zadośćuczynienia” – zdecydowała się przejść 

na islam, co sugerowali jej mieszkańcy wioski, 

ta sprawa miałaby dużo łagodniejszy przebieg. 

Ona jednak odmówiła. W uwłaczających 

ludzkiej godności warunkach Asia Bibi do dzisiaj 

czeka na wykonanie wyroku śmierci przez 

powieszenie. (www.Gosc.pl) 

Chrześcijanie są prześladowani także w 

Indiach przez hinduistów, w Chinach, Wietnamie 

i Korei Północnej przez komunistów.  

Jak by tego było mało, także w krajach 

Europy prowadzona jest cicha walka z naszym 

wyznaniem. Prowadzi się ją także w Polsce w 

„białych rękawiczkach” poprzez próby 

przedefiniowania podstawowych pojęć 

jak płeć, rodzina, tolerancja czy kultura. 

Promowane są np. różne bluźniercze 

wystawy pseudo-artystów jak „Adoracja” 

J. Markiewicza, w której „twórca” kładzie 

się nago na krzyżu z figurą Chrystusa.  

Wolność Chrześcijan jest także 

ograniczana w sferze zawodowej: 

farmaceuci, położne czy lekarze są często 

naciskani lub zmuszani do postępowania 

niezgodnego z sumieniem: np. 

sprzedawania środków 

antykoncepcyjnych lub 

wczesnoporonnych bądź uczestniczenia w 

aborcji. Niedawno głośna była sprawa 

położnej ze szpitala rzeszowskiego „Pro 
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Familia”(?), która ujawniła, ze wykonuje się tam 

aborcje, a ona nie chce w nich uczestniczyć. 

Obecnie szpital wystąpił przeciw niej na drogę 

sądowa za naruszenie dobrego imienia (?). 

Podobne problemy zaczną mieć w przedszkolach 

i szkołach nauczyciele i rodzice, jeśli dojdzie do 

konfrontacji z forsowaną tam ideologią gender. 

To już ma miejsce choćby w Niemczech czy 

Szwecji.  

To powoduje wiele protestów, ale oponentom 

próbuje się zamknąć usta poprzez oskarżanie o 

szerzenie tzw. „mowy nienawiści”. Każdy protest 

z ostrymi sformułowaniami słownymi może 

zostać tak nazwany a osoba pokrzywdzona, 

broniąca swoich praw może sama być oskarżona.  

Tym czasem środowiska walczące z 

Chrześcijaństwem, np organizacje „gender” 

wcale nie zachowują się kulturalnie ani potulnie. 

Prowadzą swoje akcje w brutalny sposób, 

dochodzi do napadów na kościoły i kapłanów, 

profanacji miejsc kultu, nie mówiąc o chamskich 

zachowań w Internecie, które oczywiście nie są 

uważane za „mowę nienawiści”.  

Chrześcijan obraża się w Europie najbardziej 

ze wszystkich wyznań. Mało kto ośmieli się 

profanować czy wyśmiewać świętości 

muzułmańskie lub judaistyczne. Muzułmanie 

zagroziliby mu po prostu śmiercią, ale ich jakoś 

nie oskarża się o stosowanie „mowy nienawiści”.  

Inne działania przeciw nam polegają w wielu 

krajach Europy na próbach wykorzenienia 

wielowiekowej tradycji związanej choćby z 

przeżywaniem Bożego Narodzenia czy innych 

świąt.  

Stan zagrożenia i dyskryminacji powoduje na 

szczęście, że zaczynamy się organizować i 

przeciwdziałać. Można to streścić w 

następującym sloganie:  

„INFORMACJA, FORMACJA, 

ORGANIZACJA, AKCJA” 

Zaczyna się od informacji. Do niej potrzebne 

są media katolickie. Najpierw trzeba uświadomić 

problemy społeczeństwu w dużej większości 

chrześcijańskiemu. Niektórzy ich nie dostrzegają. 

Potrzebna jest formacja, która uświadamia skalę 

problemów i zagrożeń oraz motywuje do 

pozytywnych działań. Aby uzyskać efekt, trzeba 

połączyć wysiłki i stworzyć organizację. Dobra 

organizacja, dobrze uformowani członkowie i 

jasno postawione cele pozwalają na prowadzenie 

skutecznej akcji.  

W USA dzięki aktywnej działalności 

Chrześcijan zamknięto 87 „klinik” aborcyjnych. 

W Polsce zjednoczyliśmy się w walce o TV 

TRWAM. Wiele organizacji działa przez 

Internet, zachęcając ludzi do podpisywania 

petycji, pisanie listów poparcia czy protestów do 

ważnych polityków. Wywiera to realny, często 

skuteczny nacisk na decydentów widzących skalę 

zaangażowania, zmuszając ich do szanowania 

woli Chrześcijan, gdyż wiedzą, że mogą nie 

zostać wybrani w następnych wyborach.  

Jest wiele organizacji chrześcijańskich, 

prowadzących akcje pomocy dla naszych 

prześladowanych braci. Np. Caritas, Pomoc 

Kościołowi w Potrzebie, Towarzystwo Pomocy 

im. Św. Brata Alberta i wiele innych. Różne 

portale internetowe prowadzą słuszną walkę o 

rzeczywistą opieką państwa nad naszymi dziećmi 

i rodziną, np. Fundacja Mamy i Taty. Walczy 

ona o prawo wyboru wieku pójścia do I klasy dla 

naszych dzieci oraz przeciw szerzeniu ideologii 

gender w szkołach i przedszkolach. Fundacja 

HLI – Polska (Human Life International) 

walczy przeciw promowaniu aborcji i eutanazji. 

Ostatnio dynamicznie rozwija się europejska 

inicjatywa Citizen Go, która przez akcje 

internetowe wpływa na polityków, aby np. 

głosowali przeciw złym ustawom w parlamencie 

europejskim. Ostatnio udało się zablokować 

ustawy zobowiązujące kraje Europy do 

zezwalania na aborcję.  Stowarzyszenie Twoja 

Sprawa przez akcje wysyłania maili wpływa na 

różne gazety, aby rezygnowały z zamieszczania 

materiałów erotycznych tuż przy tekstach dla 

dzieci i młodzieży 

Przedstawiłem je w wielkim skrócie, ale 

można znaleźć ich znacznie więcej i warto je 

także wspomagać. Ratują ona często życie 

prześladowanym, pozwalają osieroconym 

dzieciom podjąć naukę, budować szkoły, szpitale, 

kupować żywność, itp. Zachęcam Państwa, aby je 

wspomagać w ramach naszych skromnych 

możliwości, szczególnie w Wielki Post.  

 

 
M. Ludorowski
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W Środę Popielcową rano przy klasztorze ojców franciszkanów spotkali się: Post, Modlitwa i 

Jałmużna.  
  

- 

Wybieram się do Nieba - zaczął Post. - Myślę, że 

górą trzy dni i znajdę się tam. 

- Trzy dni! Też mi coś - prychnęła Jałmużna. - Ja 

zasłużę na Niebo w dwa dni! 

Modlitwa nic nie powiedziała, ale w duchu była 

przekonana, że już jutro będzie w Niebie. 

I tak, w Środę Popielcową pod klasztorem ojców 

franciszkanów Post, Modlitwa i Jałmużna 

postanowili jak najszybciej zasłużyć na Niebo. 

* 

Tego dnia Post miał ułatwione zadanie. Ściśle 

przestrzegał tradycji. Środa Popielcowa - trzy 

posiłki, jeden tylko do syta, zero mięsa. Niewielkie 

śniadanie zjadł już wcześniej. Natomiast na obiad 

była pyszna smażona ryba z ziemniakami i 

surówką. Najadł się, ale raz w ciągu dnia było mu 

wolno. Potem poszedł do sklepu po zakupy. Kupił 

słodki serek i rybkę wędzoną. A potem jeszcze 

zauważył nowy gatunek sera i też go kupił. To 

wszystko zjadł na kolację, pamiętając jednak, aby 

nie najeść się do syta. 

Niestety, w czwartek rano nic się nie zmieniło. 

Post nie znalazł się w Niebie. Przy kubku kakao i 

bułce z marmoladą zastanawiał się, z czego by tu 

zrezygnować. Postanowił... nie jeść słodyczy. 

Schował głęboko do szafy torebkę z cukierkami i 

pudełko z ciastkami. Szafę zamknął na klucz. 

- Mam to z głowy - powiedział, zadowolony z 

własnej zaradności. 

Przez cały dzień nie zjadł nic słodkiego, nawet 

herbaty nie posłodził. To dopiero był post! 

- Jutro będę w Niebie - rozmyślał w czasie kolacji, 

zajadając pieczoną nóżkę z kurczaka. 

Jednak to nie pomogło. W piątek obudził się we 

własnym łóżku. 

- A może by tak spróbować radykalnie? - 

zastanawiał się. - Tylko woda! 

Piątek był dla niego bardzo ciężkim dniem. Post 

chodził rozdrażniony. Pokłócił się z sąsiadem, 

nawymyślał sprzedawczyni, pogonił bawiące się 

pod jego oknem dzieci. Ale wytrzymał cały dzień 

bez jedzenia. 

W sobotę rano nie mógł się obudzić. Czuł się źle, a 

to znaczyło, że na pewno nie był w Niebie. Jeżeli 

tak radykalny post nie pomógł, to co jeszcze mógł 

zrobić? 

* 

Kiedy w Środę Popielcową Post poszedł do domu, 

Jałmużna udała się do banku. Miała trochę 

oszczędności. Postanowiła część z nich wydać. 

- Chciałam przelać pewną sumę na konto Urzędu 

Miasta - powiedziała przy okienku bankowym. - 

Żeby wszystkim nam żyło się lepiej - dodała z 

uśmiechem. - Tylko proszę zaznaczyć, że to ode 

mnie. 

Podpisała, co trzeba było podpisać i poszła do 

domu - przekonana, że w czwartek rano będzie w 

Niebie. Była przecież taka hojna! 

Myliła się jednak. W czwartek nadal znajdowała 

się na Ziemi. 

Trzeba było działać dalej. Wyjęła pieniądze z 

kuferka, odliczyła kilka banknotów i wyszła z 

domu. 

- Pani kochana, da pani na chleb - usłyszała głos 

staruszki-żebraczki. Nawet nie spojrzała. Minęła ją 

szybko i poszła do szkoły. 

- Tutaj są pieniądze na obiady dla biednych dzieci - 

powiedziała w sekretariacie. 

Pani sekretarka z wdzięcznością podziękowała za 

dar. A Jałmużna stała dalej, jakby na coś czekała. 

- Słucham? - spytała uprzejmie sekretarka. - 

Czymś jeszcze mogę służyć? 
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- Oczywiście! - oburzyła się Jałmużna. - Niech 

pani zapisze w księdze ofiarodawców, że te 

pieniądze pochodzą ode mnie! Wszystko musi być 

zapisane. Inaczej, kto mi uwierzy, że je dałam. 

Jałmużna jeszcze przypilnowała, czy sekretarka 

wszystko dobrze zapisała, a potem poszła do 

domu. 

W piątek rano Jałmużnę oślepił blask światła. 

- Niebo... - wyszeptała, mrużąc oczy. 

Jakże była zła, gdy okazało się, że to tylko 

wiosenne słońce. 

- Jak to możliwe! - złościła się. - Tyle pieniędzy i 

nic?! 

Zdenerwowana usiadła przy biurku. Wyjęła 

książeczkę czekową i zaczęła pisać: jeden czek na 

schronisko dla zwierząt, drugi dla Kościoła, trzeci 

dla szpitala. Wypisała dziesięć czeków. Potem 

osobiście zaniosła je w odpowiednie miejsca, 

wszędzie wpisując się w księgę ofiarodawców. 

Tyle pieniędzy jeszcze nigdy nie rozdała. 

Sobotni poranek był jedną z najgorszych chwil w 

życiu Jałmużny. ...Ciągle nie osiągnęła Nieba. 

* 

A co działo się w tym czasie z Modlitwą? Jak ona 

chciała zasłużyć na Niebo? 

Zaraz po środowym spotkaniu z Postem i Jałmużną 

Modlitwa poszła do kościoła. Wyjęła różaniec, 

książeczkę do nabożeństwa, uklęknęła i zaczęła się 

modlić: 

- Panie Boże, weź mnie do Nieba. Zobacz, ile 

czasu spędzam w kościele. Zobacz, jak długo 

klęczę. Weź mnie pierwszą. To ja bardziej 

zasługuję na Niebo niż Post i Jałmużna. 

Modlitwa klęczała tak cały dzień. Jak bolały ją 

kolana, siadała na chwilę w ławce, a potem znowu 

- na kolana. 

Wieczorem wróciła do domu. Przebrała się 

odświętnie. W Niebie chciała wyglądać jak 

najlepiej. 

W czwartek rano Modlitwa spojrzała na 

wygniecioną suknię. Już wiedziała - nie zasłużyła 

na Niebo. Pewnie za mało się modliła. 

Tym razem poszła do katedry. "To takie dostojne 

miejsce. Może tutaj Bóg mnie wysłucha". 

Uklęknęła w pierwszej ławce, jak najbliżej ołtarza 

i mówiła: 

- Boże, czemu nie zabrałeś mnie do Nieba? Tyle 

czasu się modliłam. Tak Ciebie prosiłam. Zobacz, 

ludzie tutaj wpadają tylko na pięć minut i zaraz 

wychodzą, a ja klęczę tyle godzin. 

Rzeczywiście, wiele osób zaglądało do katedry na 

krótką chwilę. Czasami tylko przyklęknęli, 

szepnęli "dziękuję" i szli dalej. A Modlitwa 

wytrwale klęczała. Zdrzemnęła się tylko na 

moment, bo była już zmęczona, ale ciągle trwała. 

Niewiarygodne, ale i takie poświęcenie nie 

pomogło. W piątek Modlitwa obudziła się nie w 

Niebie, a u siebie w domu. 

"Teraz Ci pokażę" - pomyślała. - "W piątek mam 

tyle możliwości..." 

Rano Modlitwa obeszła wszystkie kościoły w 

mieście. W każdym z nich modliła się pół godziny. 

Po obiedzie poszła do franciszkanów na drogę 

krzyżową dla dzieci. Potem na drogę krzyżową dla 

dorosłych do redemptorystów i jeszcze zdążyła na 

mszę wieczorną w katedrze. W domu wyczerpana 

położyła się spać. 

Kiedy w sobotę rano znowu obudziła się w swoim 

łóżku, zrezygnowana poszła pod franciszkański 

klasztor. Zastała tam zniecierpliwioną Jałmużnę, a 

zaraz po niej przywlókł się wycieńczony Post. 

* 

- Oddałam tyle pieniędzy! - krzyczała Jałmużna. - I 

nic! 

- Modliłam się trzy dni, prawie bez przerwy - żaliła 

się Modlitwa. 

Post nie był w stanie nic powiedzieć. Zmęczony 

usiadł na ławce. 

Kiedy tak krzyczały i żaliły się na przemian, 

zobaczyły postać, idącą do nich uliczką. Nie znały 

jej, ale ona wyraźnie wiedziała, kim są. 

- Jestem Miłość - przedstawiła się postać. - 

Przysłał mnie Bóg. 

Modlitwa i Jałmużna podeszły bliżej. Nawet Post 

wstał z ławki. 

- To przekaż Mu - zaczęła Jałmużna - że mamy 

tego wszystkiego dosyć! 

- Sami Mu powiecie. - Uśmiechnęła się Miłość. - 

Jak tylko znajdziecie się w Niebie. 

- O nie! - krzyknęła Modlitwa. - Mam dosyć 

klęczenia! 

- Ależ kochani - mówiła Miłość. - Teraz już będzie 

inaczej. Do tej pory zabrakło wam jednego. 

Zabrakło wam Miłości. Bez Miłości nie można 

dostać się do Nieba. 

- Jak dawać pieniądze - Miłość zwróciła się w 

stronę Jałmużny - to z miłością i bezinteresownie. 

- Jak pościć - ciągnęła - to z miłością i radośnie. 

- Jak modlić się... 

- Tak, wiem - wyszeptała Modlitwa. - Z miłością i 

nie na pokaz. 

Do Niedzieli Palmowej zostało jeszcze wiele dni. 

Post, Modlitwa i Jałmużna mieli dużo czasu, aby 

się zmienić. Pomogła im Miłość. Razem zdobyli 

Niebo. 



 

 
 

 
 

Odbędą się w naszej parafii w dniach 28-30 marca 2014. 

Nauki będzie głosił ksiądz Jacek Włostowski 

Porządek nauk:  

Piątek, sobota:  Godz. 17:  Nauka dla dzieci 

    Godz. 9, 18:  Nauka ogólna 

    Po mszy św. wieczornej: Nauka dla młodzieży  

Niedziela:   Zwykły porządek mszy św.  
 

Spowiedź w sobotę od godz. 15 do 17 

 

 

 

Wszystkim drogim Parafianom życzę owocnego 

przeżywania okresu Wielkiego Postu i przygotowania 

do Radosnego świętowania Wielkiej Nocy  
Ksiądz Jerzy Gniatczyk 

 

Zachęcamy wszystkich Parafian do modlitwy w 

intencji zdrowia Księdza Proboszcza i udanej 

operacji.  
Redakcja Biuletynu 
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