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Nasze sprawy

Słowo na niedzielę

EWANGELIA:
Łk 12, 32-48    „Gotowość na przyjście Pana”

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
MĄDROŚCI:
Mdr 18, 6-9
„Izraelici oczekują wyzwolenia”

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO
HEBRAJCZYKÓW:
Hbr 11, 1-2. 8-19
„Wielkość wiary”

„Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.”

Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprze-
dajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb nie-
wyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb
wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A
wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci,
aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zasta-
nie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść
do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie,
szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której
godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie
gotowi, gdyż o godzinie, której się domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapy-
tał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział:
Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby
na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy
tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli
sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące,
a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i
o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa,
który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma
wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą
chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym
więcej od niego żądać będą. Oto słowo Pańskie

<>   Dużo ofiarowano.
Nasza parafia jest pod wezwa-
niem Ofiarowania Najświętszej
Maryi Panny. Jej cechą cha-
rakterystyczną jest ofiarność
dla potrzebujących. W ostat-

nią niedzielę przez zebranie sumy 29100 PLN
na powodzian również potwierdziliśmy naszą
niezwykłą wrażliwość. W tym dniu przy wej-
ściu do kościoła, na ten sam cel zbierali do
puszek przedstawiciele Polskiego Komitetu Po-
mocy Społecznej. Ci sami ludzie składają ofia-
ry na ten sam cel- organizowane przez różne
instytucje
 <>   Zaskawie.
Część naszej parafii, która leży po drugiej stro-
nie Skawy, doznała dość poważnego uszczerb-
ku majątkowego przez powódź. Z pieniędzy
które zebraliśmy, przekazaliśmy 13 rodzinom
najbardziej poszkodowanym z tej naszej czę-
ści parafii sumę  5.000,- zł. Ofiarując im tę za-
pomogę jeszcze raz uświadomiliśmy sobie jak
Skawa dzieli naszą parafię. Administracyjnie
rodziny tam mieszkające należą do naszej pa-
rafii, a ponieważ mają bliżej na Kopiec- korzy-
stają z tamtejszego duszpasterstwa. Matka za-
wsze powinna być honorowa i ofiarna. Choć
dzieci z różnych przyczyn nie zaglądają do niej
- to jednak w chwilach trudnych Matka wspie-
ra, bo taki jest jej wewnętrzny obowiązek.

 <>   Przygotowanie do
polichromii.
W ostatnich dwóch tygodniach w prezbite-
rium naszej świątyni zostały położone ruszto-
wania, dzięki którym mogli wykonać malarze
pokojowi przygotowanie do położenia poli-
chromii. Przez półtora tygodnia dwóch fa-
chowców czyściło ściany prezbiterium, szpa-
chlowało dziury oraz wybiałkowało ściany i
sufit tej części świątyni. Po tym przygotowa-
niu zespół artystów krakowskich w najbliż-
szych dniach przystąpi do dzieła. Podzielony
sufit nad ołtarzem głównym na osiem pól zo-
stanie wypełniony obrazami ośmiu błogosła-
wieństw. Będzie to artystyczny wyraz praw-
dy, iż Papież jako następca Pana Jezusa jest
błogosławieństwem naszych czasów, a jedno-
cześnie błogosławi te czasy, w którym kieruje
Kościołem. Ta praca artystów będzie koszto-
wała naszą parafię 60 tys. zł. Potrzebne jest
cudowne rozmnożenie pieniędzy w portfelach
naszych parafian.
 <>   Rycerstwo Niepokalanej.
W tym tygodniu, 14 sierpnia, mija 60 rocznica
heroicznej śmierci św. Maksymiliana Kolbego.
Celem poniedziałkowej pielgrzymki do Oświę-
cimia jest oddanie hołdu Patronowi, który za-
łożył Rycerstwo Niepokalanej. W naszej pa-
rafii, podczas rekolekcji adwentowych roku
2000, zapisało się do tej wspólnoty około 600
ludzi. Z tej liczby, na comiesięczne zebrania -
w czwartek przed pierwszą sobotą – przycho-
dzi około 30 osób. Wielu wezwanych, a mało
wybranych.

 <>   Ziele
W święto Matki Bożej Wniebowziętej przy-
nosimy do kościoła wiązanki kwiatów, w któ-
rych znajdują się różne owoce ziemi oraz pra-
cy ludzkiej. Chcemy przez te bukieciki gratu-
lować Matce Bożej Jej największego sukcesu
–wyniesienia do chwały niebieskiej nie tylko
duszy, ale i ciała. W tym dniu przez te wiązan-

ki, które święcimy –daje-
my wyraz prawdzie, że
praca ludzka bez błogo-
sławieństwa Bożego nie
przynosi owoców.
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Anna Kotowicz

Pożegnaliśmy: Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
przeszedł do wieczności:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.

Zapowiedzi: Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysię-
gi małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Chrzest Św.: Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
następujące dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Modlimy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze
dla chwały Boga i kościoła powszechnego.

Janusz TALAR, ur. 1946 r., zam. Wadowice, Pl. Jana Pawła II

REFLEKSJA EWANGELICZNA:
Dwa tysiące lat temu Zbawiciel od-

szedł po chwalebnym Zmartwychwsta-
niu do nieba. Od tego czasu historia ludzi
wypełniona jest oczekiwaniem na Jego
powrót. Ale te dwa tysiące lat to czas
bardzo długi. Nic więc dziwnego, że nie-
którzy uczniowie Jezusa zapominają i Jego
powrocie i zachowują się tak jakby miał
nie powrócić. Krótkowzroczność dzieci
świata popierana jest autorytarnymi twier-
dzeniami nauk i osiągnięć cywilizacji.

Wpadliśmy w amok doczesności, żyjemy
tak jakby Bóg nie miał przyjść powtórnie.
Gdzieś tam pośród świata, zafascynowa-
nego coraz to nowszymi zabawkami do-
czesności, przebija nie nagłaśniane woła-
nie wadowiczanina „otwórzcie drzwi..., nie
lękajcie się... Jezus żyje...” Jakim my prze-
mawiamy głosem do otaczającej nas rze-
czywistości? Czy mamy odwagę żyć ina-
czej, to znaczy nie dla tego ale dla innego
świata? Ks Jan J.

rozeznaniem przemycanych podtek-
stów w podrzucanych z pozoru niewin-
nych bajkach. Po prostu trzeba czytać,
dużo czytać. Dużo jest już w Polsce
dobrej katolickiej literatury. Dostępne
w naszym kościele takie czasopisma jak
Niedziela, Żródło, Gość Niedzielny
i inne, bardzo dużo na ten temat piszą.

W obecnym czasie tej wielkiej bitwy o dzie-
ci i młodzież, uczmy nasze dzieci miłości do
książek, do dobrych książek. Wychowujmy
dzieci na książkach, które pamiętamy z wła-
snej młodości, książki o których coraz bar-
dziej się zapomina, bo tak skutecznie wypar-
ła je z polskiej świadomości /i nadal wypie-
ra/ polska propaganda.

1. Dzisiaj po Mszach Świętych odpra-
wiamy adorację Najświętszego Sakra-
mentu. Chcemy Jezusowi Eucharystycz-
nemu poprzez Matkę Bożą, która patro-
nuje Wadowicom, podziękować za spe-
cjalną opiekę nad naszym miastem, a jed-
nocześnie prosić Go za tych, którzy w
ostatnich tygodniach zostali dotknięci po-
wodzią, jak również prosić o błogosła-
wieństwo dla tych, którzy im pomagali i
pomagają.
2. Wyrażamy serdeczne Bóg zapłać za
sumę 29.100 zł, które w ostatnią niedzie-
le złożyliście na powodzian. Trzynastu
rodzinom z Zaskawia z naszej parafii z
tych ofiar przekazaliśmy sumę 5.000zł.
Jeśli któraś z rodzin naszej parafii ucier-
piała przez ostatnie powodzie, prosimy się
zgłosić do naszych księży. Paniom z Ze-
społu Charytatywnego, które w tych
dniach włożyły wiele wysiłku w pomoc
ludziom dotkniętym powodzią wyrażamy
podziękowanie.
3. Jutro o godz. 7.00 pielgrzymujemy
do Oświęcimia, aby uczcić sześćdziesią-
tą rocznicę heroicznego męczeństwa św.

Maksymiliana Kolbego. Następnie odwie-
dzimy słynne opactwo w Tyńcu. Koszt
przejazdu wynosi 10zł. Są wolne miejsca.
4. W środę jest Uroczystość Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Msze Św. odprawiamy w porządku nie-
dzielnym. Przed każdą Mszą Św. święci-
my zioła. Nowennę do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy odprawimy po Mszy Św.
o godz. 7.30 oraz wieczorem o
godz.18.30.
5. W czwartek 16 sierpnia w kolejnym
dniu modlitw za Ojca Świętego zaprasza-
my na spotkanie o godz. 18.00 członków
parafialnej Akcji Katolickiej.
6. W piątek o godzinie 14.00 pielgrzy-
mujemy na uroczystość kalwaryjską na-
zywaną: „Zaśnięciem Najświętszej Maryi
Panny” Program uroczystości w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej jest wywieszony w ga-
blotach. Prosimy wiernych o udział w tych
nabożeństwach. Są jeszcze wolne miejsca
w autokarze. Koszt przejazdu 5zł.
7. Starajmy się miesiąc sierpień prze-
żywać w abstynencji od napojów alkoho-
lowych.

Aleksandra Anna WIECZOREK, córka Janusza i Renaty

Grzegorz Jacek NOWAK Syn: Mieczysława i Lucyny z d. Ryś Zam.
Wadowice, ul. Podstawie 10 Dominika Barbara WÓJCIK Córka:
Janusza i Barbary z d. Zbroja  Zam. Dojazdów 104

Tomasz CZYŻOWSKI Syn: Władysława i Urszuli z d. Lempart Zam.
Wadowice, Os. XX-lecia 13/14 Jolanta Zofia SEMIK Córka: Tade-
usza i Weroniki Zam. Sucha Beskidzka, ul. Role 125

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Spotkanie Akcji Katolickiej.  W najbliższy czwartek 16 sierpnia o godz. 18.00 będzie
uroczyste zebranie parafialnego dzieła Akcji Katolickiej. Przyłączy się do uczestnictwa
we Mszy Świętej 40 osobowa grupa Włochów, która w swoim kraju należy do Akcji
Katolickiej.
Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego,
kapłana i męczennika, w czwartek – wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, króla,
w piątek – Święto św. Jacka, kapłana, patrona Archidiecezji Krakowskiej
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Poniedziałek  13 sierpnia     Diany, Hipolita
  6.00 Śp. Stefan i Bohdan Szczepanik
  7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
  7.30 Śp. Zofia i jej rodzice

Śp. Stanisław i jego rodzice
  8.00 Śp. Urszula Studnicka
12.00 Śp. Helena Stanek
18.00 Śp. Roman Komendera

Wtorek  14 sierpnia    Maksymiliana, Alfreda
  6.00 O zdrowie i błog. Boże dla Marii

i Ryszarda w 22 rocz. ślubu
  7.00 Śp. Anna, Maria, Stanisław, Władysław
  8.00 Śp. Adam Radwan
12.00 Śp. Helena Stanek
18.00 Śp. Roman Komendera

Środa  15 sierpnia    Marii, Napoleona
  6.00 Śp. Antoni, Maria, Kazimierz

i Roman Paździor
  7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Zofii

i Władysława Garusów w 56 rocz. ślubu
  9.00 O błog. Boże dla Tadeusza i Doroty

Krupnik
10.30 Śp. Maria Zguda
12.00 Śp. Helena Stanek
13.15 Śp. Józef i Maria Peszel

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

19.00 Za zmarłych pracowników transportu
sanitarnego z Wadowic

Czwartek   16 sierpnia    Stefana, Rocha
  6.00 Śp. Karol
  7.00 Śp. Wanda i Stefan Górzańscy
  7.30 Śp. Edward Góral

Piątek  17 sierpnia    Jacka, Julianny
  6.00 Śp. Tadeusz Popardowski

w 14 rocz. śm.
  7.00 Śp. Zofia Bandoła
  7.30 Śp. Edward Góral
  8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
12.00 Śp. Helena Stanek
18.00 Śp. Daniel Pietroń

Sobota  18 sierpnia    Heleny, Ilony
  6.00 W intencji pielgrzymów z parafii

Glinojeck o zdrowie i błog. Boże
  7.00 Śp. Jan Oleksy
  8.00 Śp. Zofia Bandoła
12.00 Śp. Teresa Malczyk w 1 rocz. śm.
18.00 Śp. Daniel Pietroń

Niedziela  19 sierpnia    Jana, Bolesława
  6.00 Śp. Bolesław i Zuzanna
  7.30 Śp. Józef i Zofia Kita oraz dzieci: Jan,

Leon i Ewa
  9.00 Śp. Daniel Pietroń
10.30 Śp. Adam Cisek
12.00 Śp. Adam Radwan
13.15 chrzty
19.00 O zdrowie i błog. Boże dla Marii

i Stanisława w 30 rocz. ślubu

Pismo święte na codzień:
Poniedziałek:   Dz 1, 12-14  *   J 19, 25-27
Wtorek:   Pwt 31, 1-8   *   Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Środa:   Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; 1 Kor 15, 20-26   *   Łk 1, 39-56
Czwartek:   Joz 3, 7-10a. 11. 13-17   *   Mt 18, 21 - 19, 1
Piątek:   Iz 61, 1-3a (lub) 2 P 1, 2-11   *   Mk 1, 14-20
Sobota:   Joz 24, 14-29   *   Mt 19, 13-15

Patrzy Matka na swoje szesnastolet-
nie dziecko z dumą i radością. Już odcho-
wane. Zdrowe i zdolne. Bardzo inteligent-
ne. Słyszy o wielu pochwałach. Chwalo-
ne jest na lewo i na prawo. Cieszy się
Matka i aż się lęka, aby nie wpadła w
pychę, że takie dziecko udało jej się po-
cząć, porodzić i odchować.

Matką tą jest parafia Ofiarowania Naj-
świętszej Maryi Panny w Wadowicach, a
jej dorodnym dzieckiem jest szesnastolet-
nia córa nosząca imię: parafia św. Piotra-
Apostoła w Wadowicach. Od konsekra-
cji przez Papieża tej znamienitej świątyni
mija w tych dniach dziesięć lat. Jedna de-
kada. Proboszcz - budowniczy ks. Michał
Piosek już od ośmiu lat zmarły – mówimy
i słusznie - świętej pamięci. Wciąż trwa
żywa pamięć o tym niezłomnym i bardzo
wymagającym od siebie i innych kapłanie
z Orawy, którego metropolita krakowski
ks. kard. Macharski zamianował pierw-
szym proboszczem.  Drugi proboszcz –
ks. Dziekan Tadeusz Kasperek, duszpa-
sterzuje od Niepokalanie Poczęcia 1993
roku. Osiem lat. Zakończył małą archi-
tekturę konsekrowanej świątyni przez
Ojca Świętego dnia 14 sierpnia 1991 r.
Napełnił ten duży kościół mnogością róż-
nych inicjatyw duszpasterskich.

 Cieszy się Matka dorodnością swej
córki i bardzo prężnymi jej duszpasterza-
mi. O dużej żywotności i młodości Matki
świadczy ten fakt, że  przed piętnastu laty
zdołała porodzić parafię w Tomicach, św.
Piotra, a także wybudować kaplicę w Za-
wadce. Z wielką wdzięczności trzeba tu
wspomnieć zasługi w tej dziedzinie ks. Inf.
Edwarda Zachera, a także ks. Inf. Kazi-
mierza Sudera.

Matka się cieszy.
Sięgnijmy do początków tej budowy.

Ogłoszenia duszpasterskie redagowane
przez ówczesnych Proboszczów są auten-
tycznymi świadkami. Przywołajmy je ku
pamięci po dziesięciu latach.

3 czerwca 1984 roku jest zapis na-
stępującej treści: „ Wspólnota parafialna
Wadowic przygotowuje się do poświęce-
ni placu pod budowę nowej świątyni. Po-
święcenia dokona Jego Eminencja ks.
kardynał Franciszek Macharski 22 czerw-
ca o godz. 1700. W najbliższych dniach
zostanie ogrodzony plac budowy pod nowy
kościół, który będzie wotum wdzięczno-
ści za wybór Ojcu Świętego Jana Pawła
II na Stolicę Piotrową. Gorąco prosimy o
pomoc przy stawianiu ogrodzenia. Zachę-
camy do gorącej modlitwy w tej intencji”.
W następną niedzielę 10 czerwca czyta-
my w ogłoszeniach: „ 24 czerwca o godz.
1700 ks. kard. Franciszek Macharski do-
kona poświęcenia placu pod budowę no-
wego kościoła przy ulicy Zielonej. Będzie
to szczególna uroczystość dla Wadowic.
Wszyscy jesteśmy wdzięczni Panu Bogu
za wybór Wadowiczanina na Stolicę Pio-
trową. Na uroczystość poświęcenia zo-
stają zaproszeni wszyscy parafianie przez
imienne zaproszenia. Ponieważ liczba pa-
rafian wciąż rośnie, dlatego tych wszyst-
kich, którzy nie odebrali zaproszenia,  prosi
się o ich odebranie w zakrystii w przyszłą
niedzielę”. Ogłoszenia podobnej treści czy-
tano przez następne niedziele.

 Od lipca 1984 roku ogłoszenia
redaguje już ks. Inf. Suder. Pod datą 8
lipca jest zapis następującej treści „Pole-
camy życzliwej pamięci budowę nowego
kościoła na osiedlu. Ofiary pieniężne moż-

  8.00 Śp. Maria i Józef Rzycki
12.00 Śp. Janina Zielińska
18.00 Śp. Urszula Studnicka
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ciąg dalszy na stronie 5

ciąg dalszy ze strony 4

ciąg dalszy na stronie 7

na składać w kopertach na tacę, w kan-
celarii lub do specjalnej puszki przy kapli-
cy chrzcielnej. Pod koniec bieżącego ty-
godnia rozpocznie się przywóz 150 ton
wapna z Wapiennika w Płazie. W związ-
ku z tym potrzebne będą ekipy ludzi liczą-
ce co najmniej po 10 osób. Praca ta po-
trwa ponad 10 dni. Ochotnych prosimy o
zgłoszenie się do ks. Michała Pioska”.

Czy tych ochotnych było dużo? Na to
pytanie najlepiej odpowiedziałby zmarły
ks. Michał.

 Jak odbierali to parafianie? Po-
stawa Wadowiczan była różna. Jedni pra-
cowali z ochotą i radością, inni pytali: Po
co nam ten kolejny kościół? Krytykowali,
mówiąc, że czasy są trudne, a od ludzi się
ciągnie. Ilu było tych, co przykładali kie-
szeń i rękę do prac, a ilu nadużywających
języka by zniechęcać i rozkładać – wie
tylko Bóg, a pewno i zostało to w sercu,
które z nadmiernej troski przestało przed-
wcześnie bić u Budowniczego Księdza.
Mógłby na ten temat dużo powiedzieć ks.
Inf. Suder. Wiarygodni świadkowie mó-
wią, że kiedy były najcięższe prace bu-
dowlane: betonowanie, zbrojenie, to wte-
dy ks. Michał odwoływał się do miesz-
kańców Zaskawia, Rokowa i Miedznego.
Na nich mógł zawsze liczyć.

W pierwszą niedzielę marca 1985
roku ks. Inf Suder w ogłoszenia czyta-
nych w kościele pisał: „Przy budowie
wasza pomoc, drodzy parafianie, sprowa-
dzi się do trzech form współpracy: po
pierwsze – przekonania o słuszności, ce-
lowości zamierzonego dzieła wspartego
modlitwą i tworzeniem życzliwej atmos-
fery, po drugie – według waszych możli-
wości będziecie składać ofiarę na tacę,
czy też do osobnych kopert, po trzecie –
zaangażujecie się do prac fizycznych,
zgodnie z umiejętnościami, do których
wyznaczać was będziemy według ulic i
bloków. Bądźcie jednomyślni i solidarni.

W uroczystość św. apostołów Piotra
i Pawła  29 czerwca 1985 roku odczyta-
no w naszym kościele dekret o erygowa-
niu nowej parafii św. Piotra w Wadowi-
cach. W dekrecie tym określono podział
terytorialny obydwóch parafii. Polecono
wyraźnie, aby na budowę kościoła św.
Piotra Apostoła przeznaczyć ofiary skła-
dane na tacę z wszystkich mszy świę-
tych w pierwszą niedzielę miesiąca. Po-
nadto ofiary składane do kopert na tacę
czy w kancelarii parafialnej w całości mają
być przekazane nowemu ks. Proboszczo-
wi. Również makieta nowego kościoła jak
i skarbonka umieszczona w kaplicy
chrzcielnej są własnością parafii św. Pio-
tra. Ofiary do niej składane przeznaczo-
ne są na budowę nowego kościoła”.  Taka
pomoc była przez całe lata przy budowie
tej świątyni.

 Trzeba do niej dołączyć tych ofiar-
nych woluntariuszy, którzy w swoich re-
jonach chodząc -  zapraszali i przypomi-
nali o pójściu na budowę, także zbierali
wiktuały na posiłki, które gotowano na

placu budowy.
  Gdy dzisiaj parafia św. Piotra szczy-

ci się wielkimi osiągnięciami to nie mo-
żemy zapomnieć o udziale w tym roz-
woju naszej parafii.

Im i sobie gratulujemy. Jezus Chrystus
Dobry Pasterz ogarnia swoją miłością te
dwie wadowickie parafie. A Jego Matka
czczona i w bazylice, jak i w nowym ko-
ściele wciąż do nas mówi: Czyńcie, co
wam mówi mój Syn.

Ks. Proboszcz

Ze wspaniałymi bajkami dla dzieci
brata Tadeusza Rucińskiego na pewno
wielu miało już okazję się zetknęć.

W lipcowo – sierpniowym wydaniu
Rodzina Radia Maryja br. Ruciński pi-
sze o zagrożaniu wynikającym z niekon-
trolowanego przez rodziców nadmierne-
go oglądania telewizji przez dzieci.P po-
zostawienie Małego Człowieka w osa-
motnieniu, obcującego częściej i dłużej z
telewizorem niż z rodzicami, wychowaw-
cami, rówieśnikami, realnym światem
bezpośrednich doznań i przeżyć powo-
duje coraz częstsze ucieczki w świat bier-
nych doznań, barwnych miraży, marzeń,
które mogą nadać wypaczony kierunek
rozwojowi, dążeniom i celom dziecka.
Tylko matka ma czasami wrażenie jak-
by to nie było jej dziecko – takie jakieś
obce, coraz bardziej agresywne, rozdraż-
nione jak mu się przeszkadza oglądać
telewizję i chce mu się coś wyperswa-
dować. Tylko wychowawczyni w szko-
le mówi, że dziecko jest coraz bardziej
bierne, leniwe jakby nie obecne, choć
bardzo inteligentne, to w swych wypo-
wiedziach stawia wszystko na głowie.
Ożywia się tylko wtedy, gdy mowa o fil-
mach, ale nudzą go wiersze, legendy, sub-
telniejsze treści. Kiedyś miał szerokie za-
interesowania teraz tylko teledyski. Pani
psycholog z poradni dziecięcej orzekła,
że ma trudności z nawiązaniem normal-

nych relacji ze światem dorosłych, jest
przedwcześnie zainteresowany problema-
tyką seksualną co nie pozwala mu w spo-
sób normalny przeżyć swojego dzieciństwa,
a także przejawia większą pobudliwość i
agresywność. Pozostawienie Małego
Człowieka w osamotnieniu, obcującego
częściej i dłużej z owym „pseudoprzyjacie-
lem” niż z rodzicami, wychowawcami, ró-
wieśnikami, realnym światem bezpośred-
nich doświadczeń i przeżyć jest równo-
znaczne ze skazaniem go na wyobcowa-
nie, na coraz częstsze ucieczki od rzeczy-
wistości w świat biernych doznań, barw-
nych miraży, marzeń, które mogą nadać
wypatrzony kierunek rozwojowy dążeniom
i celom młodego człowieka.

Następnym zagrożeniem są coraz czę-
ściej pojawiające się współczesne bajki. np.
„Shrek” czy przygody Harry’ego Pottera.

Z pozoru niewinne opowiadania z intry-
gującą treścią przemycają antywartości. W
przygotowaniu są następne przygody Har-
ry’ego Pottera, który rozprawia się z ko-
ściołem.

Dzieci w naturalny sposób interesują się
bajkami, natomiast rodzice nie bardzo in-
teresują się w przemycanych w bajkach
przekłamaniami. Ale nic nie usprawiedli-
wia rodziców przed nie wiedzą i słabym


