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Wstawaliśmy ok. 3.10- 3.20, szybkie 

ubieranie, zwoływanie kolegów, koleżanek i z 
całą wioską ruszaliśmy na roraty, do kościoła do 
Piotrkowic. Trzeba było zdążyć na 6.00, trasa 
liczyła 7 km. drogą bitą i ścieżkami przez las. 
Regularnie doświadczaliśmy wyobraźni strachu. 
Nasza sąsiadka chodziła na roraty zawsze w bia-
łym płaszczu. Oczywiście, wiedzieliśmy, kto to 
jest, ale takie wspólne straszenie sprawiało nam 
sporo frajdy. Wracając trzeba było znów poko-
nać te 7 km , ale te powroty były bardzo szczę-
śliwe i radosne. Byliśmy świadomi, że oto znów 
pokonaliśmy senność, zimno, trud drogi a na j-
piękniejszy był fakt, że mogliśmy wspólnie do-
świadczać tej radości. I to czekanie, nie łudźmy 
się , to nie było czekanie na Pana Jezusa, myśmy 
czekali na całą atmosferę Świąt, w której dziecko 
dobrze się czuje. Śnieg, choinka, ciasta. Zawsze 
wspominając, uciekam się do „Chłopów” gdzie 
Rejmont tak doskonale opisał cały klimat Wigi-
lii. Do domu wchodziła cisza, uspokojenie, prze-
rywane szczekaniem psów. Mama wspominała, 
że owijano klamki materiałem, by żelazo nie 
stukało o żelazo. Najpiękniejszy jest jednak opis 
śniegu, cudowny – polecam. Nigdy nie przy-
puszczałem, że można tak dużo pisać o śniegu i 
choćby za to, wart jest Nobla. Te doświadczenia 
i wspomnienia, zapachy – one tworzą nas, nasze 
wnętrze, nasza wyobraźnię i uczucia, do których 
chcemy wracać lub nie. Zdaję sobie sprawę z 
tego w jak wielu domach nie ma Wigilii, nie ma 
Świąt, nie ma miejsca dla Jezusa i za tych ludzi 
modlę się i polecam ich waszej modlitwie. Na 
naszej ulicy czekaliśmy w Wigilię na „dziadka”. 
To był starszy, bezdzietny mężczyzna, który miał 
przed domem ogromne drzewo włoskiego orze-
cha. W Wigilię przynosił do każdego domu, przy 
naszej ulicy – orzechy i suszone śliwki. Baliśmy 
się go trochę, ale biegliśmy pilnując, by nie 
przeoczył żadnego domu. Spróbujmy tak biec 

za Jezusem myśląc o naszych sąsiadach, bli-
skich, znajomych. Niech wejdzie i zobaczy jak 

to jest na tej ziemi.                

                                 Ks. Tadeusz Cudzik 
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W numerze:                                                                     

Słowo Proboszcza,  Kącik Jubilata, Adwent,Wieści z parafii,  

Ksiądz rekolekcjonista, Modlitewny pamiętnik Dominika,  

Idzie Mikołaj, Przepis na dobre święta, Św. Łucja, Ludowy  

adwent, Zaskakujące tradycje świąteczne, Strona grupy  

modlitewnej DROGA  NA  SYJON 

                KĄCIK  JUBILATA 

Jubilatką  grudniową jest Pani                                 

Maria Aleksandra GÓŹDŹ – ur. 10-12-1923  z 

Daleszyc.  

Jubilatce życzymy zdrowia, spokoju i radości 

oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu. 

 

Na adwentowym świeczniku płonęły cztery świece. Było tak 
cicho, że dało się słyszeć jak świece zaczęły między sobą roz-
mawiać. 
Pierwsza świeca westchnęła i rzekła: nazywam się Pokój, choć 
moje światło świeci, ludzie nie zachowują Pokoju. Jej płomień 
malał, aż zgasł zupełnie… 
Zamigotało światło drugiej świecy i powiedziała: – nazywam się 
Wiara, nikomu nie jestem potrzebna, ludzie nie chcą znać Boga, 
po co mam świecić? Druga świeca zgasła… 
Cichutko i smutno westchnęła trzecia świeca: – nazywam się 
Miłość. Nie mam już siły świecić. Ludzie o mnie zapomnieli, 
każdy widzi tylko siebie. Nie ma w ludziach miłości do innych. 
Liczy się tylko pieniądz. Z ostatnim westchnieniem zgasła i 
ona… 
Wtedy do pokoju po cichutku weszło dziecko, spojrzało na ad-
wentowe świece i powiedziało: – Musicie świecić, nie możecie 
zgasnąć, boję się ciemności! I rozpłakało się. 
Odezwała się czwarta świeca i powiedziała: – Nie lękaj się, kiedy 
jedna świeca pali się, możemy znowu zapalić inne świece. Na-
zywam się Nadzieja. Dziecko z błyszczącymi i pełnymi łez 
oczyma wzięło do małych rączek ostatnią świecę i od jej płomie-
nia zapaliło zgasłe świece. Każdy z nas, jak to Dziecko, niech 
będzie narzędziem gotowym swoją Nadzieją zawsze rozpalić w 
sobie i w innych: Wiarę, Pokój i Miłość. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieści z parafii 

Chrzty: 
*Olaf, syn Damiana i Karoliny Cedro z Daleszyc – 22.X 
* Stefania, córka Adriana i Beaty Łosak z Daleszyc – 
05.XI 

Śluby: 
*Sylwester Karyś z Górna – Parcele i Martyna Siarek z 
Brzechowa – 29.X 
*Krzysztof Brysk z Daleszyc i Małgorzata Pietrzyk z 
Daleszyc – 29.X 
*Wiktor Banasik i Iwona Jaworska oboje z Daleszyc – 
12.XI3 

Pogrzeby: 
1. Stanisław Osuch z Kielc ur. 1946 zm. 24.X 
2. Anna Borek z Brzechowa ur. 1927 zm. 26.X 
3. Piotr Banasik z Daleszyc ur. 1952 zm. 30.X 
4. Mieczysław Gwizda z Borkowa ur. 1958 zm. 

31.X 
5. Michał Bandura z Daleszyc ur. 1940 zm. 1.XI  
6. Helena Maciejewska z Daleszyc ur. 1937 zm. 

8.XI 
7. Marian Malinowski z Niw ur. 1954 zm. 11.XI 
8. Kazimierz Armański (bezdomny) ur. 1950 zm. 

13.XI 

9. Marian Kłosowicz z Daleszyc ur. 1945 zm. 18.XI  

Rok kościelny kończymy  w sobotę 26 listopada; 
  Nowy rok kościelny ma hasło: „Nowe życie w 

Chrystusie”; 
  Niedziela 27 listopada jest pierwsza niedzielą Ad-
wentu; 
Program Okresu Adwentu: 
– roraty codziennie o 6.00, przed roratami śpiewamy 
Godzinki ku czci NMP 
– roraty dla dzieci w dni powszednie o 17.30 
– rekolekcje adwentowe rozpoczniemy w niedzielę 4 
grudnia i będą do 6 grudnia. Spowiedź w poniedzia-
łek 5 grudnia. Rekolekcje prowadzi Ks. Józef Aszkie-
łowicz z Gerwiszek na Litwie {informacja o Ks. Re-
kolekcjoniście dalej)  

                 

Informujemy, że kapliczka NMP u podnóża  naszego 

kościoła nie  została  zniszczona –Figura została  

zabrana do renowacji  i po skończonych  pracach 

wróci na swoje  miejsce. 

                 

Trwają dalsze prace przy remoncie  kaplicy na cmen-

tarzu  parafialnym. 

                  

PIERWSZE  URODZINY 

                      

W grudniu 2015 roku ukazał się pierwszy numer 

ZWIASTUNA PARAFIALNEGO – miesięcznika 

naszej parafii. 

 

           PRZYSŁOWIA  NA  GRUDZIEŃ    

          Gdy w adwencie szadź na drzewach się pokazuje,  to rok 

urodzajny nam zwiastuje. 

Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity. 

Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki, piąty grudzień - s tycz-

nia czyni znaki, szósty grudzień luty przepowiada, s iódmy gru-

dzień nam o marcu gada. 

                

 

 

 
W ubiegłym roku wspominaliśmy rocznicę śmierci ks. kano-
nika Zdzisława Bartosza. 

 
Z inicjatywy proboszcza  Ks. Tadeusza  Cudzika  podjęto 

intensywne działania   upamiętniające zmarłego proboszcza – 

ks. Zdzisława  Bartosza.  W kościele będzie umieszczone 

marmurowe  epitafium. Mamy nadzieję , że uda się  to przed-

sięwzięcie  zrealizować na rocznicę śmierci  Kapłana.                                                                          

Tablica z nagrobka na cmentarzu w Białogonie. Ostatnia li-
nijka : „DAR PARAFIAN  NIESTACHOWA” -  daleszyc-
kiego śladu brak, a przecież był proboszczem przez tyle lat. 
Zasługi  tego zacnego Kapłana dla naszej parafii były tak 
duże, że powinniśmy o Nim pamiętać. 

 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominik Ostrowski to młody mężczyzna, który od urodze-
nia zmaga się z chorobą.  Jest przykuty do łóżka, co jednak 
nie odbiera mu radości życia. Tą radością obdarowuje każ-
dego, kto pojawi się w progu jego domu. Kocha ludzi i 
cieszy się z każdej wizyty, dziękując Bogu za wszystkich, 
których do niego sprowadza. Wprawdzie sam nie pisze, ale 
swoje przemyślenia przekazuje do zanotowania. W jednym 
z modlitewnych pamiętników : „Panie Jezu, tyle ludzi o 
mnie pamięta. W tamtym miesiącu odwiedził mnie ksiądz 
biskup Marian Florczyk, bo w Daleszycach była wizytacja. 
Mam zrobione zdjęcie z biskupem, i to nie jedno. Ksiądz 
Biskup swoim postępowaniem umie naśladować świętego 
Jana Pawła II – papieża i mojego patrona, ponieważ na 
bierzmowanie wybrałem sobie imię Karol. Papież Franci-
szek też idzie do ludzi. Ja też lubię ludzi.” Dominik ma 
ogromną chęć życia i wielkie serce. Jego wiara zawstydza 
niejednego jego gościa. „ Odwiedza mnie również ksiądz 
proboszcz Tadeusz Cudzik w każdy pierwszy piątek miesią-
ca. Jestem wdzięczny księdzu proboszczowi za okazane mi 
ciepło, troskę, wsparcie duchowe w mojej chorobie oraz 
modlitwę. 

 Dziękuję Ci Panie Jezu, że do mnie przyjeżdżasz co miesiąc. 

Ja tego bardzo potrzebuję.

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz 

Nowego Roku Księżom naszej parafii, grupie 

modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym,  p. doktor 

Biernackiej oraz wszystkim moim przyjaciołom, 

znajomym wielu łask i błogosławieństwa Bożego życzy                                                 

                                                     Dominik Ostrowski                

Z cierpliwością i poddaniem się Bogu przyjmuje wszystkie 

przeciwności losowe, umacnia się  Jego miłość do Boga i 

do ludzi.  Otoczmy go gorącą modlitwą, to wspaniały 

człowiek, który swoje serce oddał Jezusowi.                   

          Świeca Wigilijnego Dzieła 

Pomocy Dzieciom jest symbolem pamięci o najsłabszych, 

potrzebujących naszej pomocy. Świeca ta symbolicznie stawiana 

jest podczas Wigilii przy pustym talerzu oczekującym na 

ubogiego, nieznajomego, wędrowca. Pierws ze świece Caritas 

zapłonęły na polskich stołach w 1993 roku, wtedy akcja wigilijna 

realizowana była zaledwie w kilku diecezjach, w tym w diecezji 

kieleckiej. W 1994 roku świece p łonęły już na stołach 

wig ilijnych w całej Polsce. Dzięki temu przez 22 lata trwania 

akcji pomoc otrzymało kilka milionów dzieci z ubogich rodzin. 

W akcji Wig ilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom biorą udział 

wszystkie diecezje w Polsce. 

 

        Modlitewny pamiętnik Dominika  

 

          

W przygotowaniu  do świąt Bożego  Narodzenia pomo-

że nam   ks. Józef Aszkiełowicz.  Od kilkudziesięciu lat 

służy Bogu i ludziom,  dumny z tego, że jest Polakiem i 

może- pracując  na Wschodzie- pielęgnować duchowe 

kulturowe dziedzictwo Polski.  Ksiądz Józef Aszkieło-

wicz  to gorliwy kapłan, który nie tylko troszczy się o 

zasiewanie wśród parafian wiary, ale też dba, aby pozo-

stali wierni swojej narodowej tożsamości, żeby krzewili 

kulturę, zwycięzca plebiscytu „Polak Roku 2015″, or-

ganizowanego co roku przez dziennik „Kurier Wileń-

ski”,  Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu 

Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi 

dla polskiego Kościoła na Wschodzie, za krzewienie 

polskiej kultury i tradycji narodowych, za działalność 

na rzecz polskich mniejszości narodowych. Nie sposób 

wyliczyć wszystkie zasługi, jest ich zbyt wiele.   To 

wspaniała postać, troskliwy kapłan i wie lki pa-

triota.  Ks. Józef  jest bardzo mocno zaangażowany w 

opiekę duszpasterską nad litewską Polonią, ale też w 

akcję niesienia jej pomocy materialnej. Zachęcamy do 

licznego udziału w rekolekcjach  i wspomożenia finan-

sowego, żyjących często bardzo skromnie, naszych 

rodaków nad Wilią. W jednym z wywiadów ks. Aszkie-

łowicz powiedział: “Życie każdego z nas to droga do 

Nieba, którą należy pokonać dzięki dwóm nogom - 

nodze wiary i tradycji oraz nodze kultury i języka. 

Na tych dwóch nogach Jezus prowadzi nas, jak ducho-

wych alpinistów, ku wieczności. Jest ktoś, kto walczy z 

wiarą, z kulturą - to szatan. On obiecuje złote góry, by 

sprowadzić nas z drogi Bożej. Jeżeli człowiek ulega 

jego namowom i wyrzeka się języka, kultury, to sam 

sobie amputuje jedną z nóg. Człowiek staje się ducho-

wym inwalidą”. Takich „ złotych myśli” ks. Józefa 

można przytoczyć wiele, ale proponujemy  wsłuchać się 

dobrze w nauki wygłoszone w naszej świątyni, jesteśmy 

przekonani, że będzie to pożytkiem  dla wszystkich.  

 

 

KSIĄDZ  REKOLEKCJONISTA 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDZIE  ŚW. MIKOŁAJ 
 

 
   Święci Kościoła, to ludzie, którzy 

szczęśliwie dopełnili swój ziemski 
Adwent. Poszczególnym świętym 

oddajemy część w ciągu całego ro-

ku, zaś ci z Adwentu mają szczegól-

ne miejsce w naszym przygotowaniu 

do Świąt Bożego Narodzenia.   
   Święty Andrzej Apostoł nie zawsze 
jest adwentowym świętym; czasami 
jego wspomnienie wypada przed Ad-
wentem. 
Św. Andrzej - młodszy brat św. Piotra 
- pochodził z Betsaidy. Tradycja mó-
wi, że poniósł śmierć męczeńską w 
Grecji. Krzyż, na którym umierał,  
miał kształt litery X. Przed niestrzeżo-
nymi przejazdami kolejowymi jest 
stawiany znak ostrzegawczy tego 
kształtu i jest nazywany krzyżem św. 
Andrzeja. Św. Andrzej przypomina o 
wzmożonej adwentowej czujności, 
która każe nam spoglądać w daleką 
przyszłość, sięgającą ostatecznego 
spotkania z Chrystusem. 
   Święta  Barbara narodzenie dla 
nieba zawsze świętuje w Adwencie.  
O jej życiu więcej wiemy z legend i 
tradycji niż faktów. Św. Barbara żyła 
pod koniec II wieku. Była córką boga-
tego poganina. Wbrew woli ojca zo-
stała chrześcijanką, przez co naraziła 
się na prześladowanie. Chciano ją 
przymusić torturami do wyparcia się 
Chrystusa. A gdy to nie przynosiło 
żadnego efektu została - jak mówi 
legenda - ścięta przez własnego ojca. 
Za patronkę obrali ją sobie górnicy i ci 
wszyscy, których praca wiąże się z 
dużym zagrożeniem życia. Święta 
stała się patronką dobrej śmierci.  
   Święty Mikołaj wnosi w Adwencie 
radość Bożego Narodzenia, a prezen-
ty, które  przynosi, mówią o najwięk-
szym darze dla ludzkości, jakim jest 
Mesjasz. 
 Święty Mikołaj urodził się ok. 270 
roku prawdopodobnie w bogatej ro-
dzinie. Zasłynął, jako człowiek o do-
brym sercu, życzliwy, uczynny, za-
dziwiał swoją serdecznością, zwłasz-
cza wobec ludzi schorowanych i bied-
nych. Legendy głoszą, że po rodzicach 
odziedziczył spory majątek, którym 
podzielił się z biednymi. Był to czło-
wiek miłosierny i bardzo pobożny. 
Wybrany został biskupem zaniedbanej 
podówczas diecezji Myry, którą za-
rządzał  z wielką troską i wiarą. 

 

 

Tam właśnie zasłynął swą świętością, 
zapałem i cudami. Zmarł ok. 350 r. 
Po jego śmierci zaczęto oddawać mu 
cześć. Nie brakuje również legend o 
szlachetnych czynach biskupa Miko-
łaja.  
     Jedna legenda głosi, że Mikołaj 
podczas sztormu ocalił życie żegla-
rzom z katastrofy morskiej. Dlatego 
też często można spotkać Kościoły 
poświęcone temu świętemu znajdują-
ce się blisko brzegu morza.  
     Inna legenda głosi, że pojawił się 
we śnie Konstantynowi i sprawił, że 
ten ocalił od śmierci trzech niesłusz-
nie skazanych oskarżonych urzędni-
ków.  
    Znana jest również legenda o tym, 
jak Święty Mikołaj zachował się na 
wieść, że pewien nędzarz sprzedał 
swoje trzy córki do domu publiczne-
go. W nocy, przez komin wrzucił 
worki z pieniędzmi, by je wykupić. 
Sakiewki wpadły do pończoch i bu-
tów, które suszyły się przy kominku.  
    Święty Mikołaj zasłynął, jako bi-
skup potrzebujących.                                       
Biednych wspierał materialnie,                                        
a skrzywdzonych duchowo. 
                                           
W dniu 6 grudnia Kościół Katolicki 
wspomina Świętego Mikołaja bisku-
pa z Myry – patrona marynarzy, ry-
baków, panien, więźniów i dzieci.  

 

 

 

Kochane Dzieci ! 

Już Mikołaj  grzeje sanie. 

Czego pragniecie niech się stanie. 

Każde z marzeń skrytych w głębi 

święty Dziadek niechaj wam spełni! 

 
 

PRZEPIS                           

NA DOBRE ŚWIĘTA 

 

SKŁADNIKI: 50 dag modlitwy,              

1 kg wiary w Pana Jezusa,                   

20 dag oczekiwania,20 dag rado-

ści,12 dag życzliwości,                          

1 spowiedź, 1 dag miłości oczysz-

czonej, 2 łyżki ofiarności.  

PRZEPIS: Modlitwę wymieszać z 

miłością oczyszczoną i wiarą, 

zrobić zagłębienie i wlać życzli-

wość. Zagnieść ciasto. 

Wycinać kształty jakie kto potrafi i 

lubi. Ciastka piec                            

w nagrzanym miłością, dobrocią i 

ciepłem piekarniku. 

W kole jne dni  można je dowol-

nie ozdobić dobrymi uczynkami. 

WARTO  WIEDZIEĆ… 

Kostaryka, Kolumbia i część Meksyku nie 

jest obsługiwana przez Mikołaja. Zgodnie 

z tamtejszą tradycją osobą roznoszącą 

prezenty jest El Niño Jesus, czyli Dzie-

ciątko Jezus. 

Polska topografia zna 62 miejscowości, 

które od imien ia Mikołaja mogły zapoży-

czyć swoje nazwy. Wśród nich są miasta 

Mikołajki i Mikołów. O jego popularności 

w naszym kraju świadczy również to, że 

jego imię jest często nadawane. Wśród 

znakomitych Polaków nosili je: Kopernik, 

biskup Trąba - p ierws zy oficjalny prymas 

Polski, poeta Rey. Pod jego wezwaniem 

jest aż 327 kościołów. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŚWIĘTA ŁUCJA 

        

Wspominaliśmy  s. Łucję Ognik spo-

czywającą na daleszyckim cmentarzu. 

Pracowała w naszej parafii wiele lat. 

13 grudnia wspominamy św. Łucję, 

pamiętajmy również  o zmarłej Sio-

strze.Chrześcijanie oddając cześć mę-

czennikom pierwszych stuleci zwraca-

li szczególną uwagę na tych, którzy „z 

racji swojego wieku lub słabości płci 

wyraziściej ujawnili potęgę Bożej 

łaski oraz spontaniczność swojego 

chrześcijańskiego poświęcenia” (H. 

Fros). Do takich osób należy św. Łu-

cja, dziewica i męczennica.Życie na-

szej Patronki znamy z przekazanej 

nam tradycji owianej legendami. Bo-

wiem w czasach prześladowań nie 

zwracano większej uwagi na poznanie 

dokładnego życiorysu męczenników, 

ale bardziej interesowało samo mę-

czeństwo, sposób jego przeżycia przez 

daną osobę, dane we krwi świadectwo 

przynależności do Chrystusa. Życie i 

śmierć św. Łucji związane jest z mia-

stem Syrakuzy na Sycylii. Według 

biografii napisanej w wieku V wynika, 

że św. Łucja pochodziła ze znakomitej 

rodziny,  była jedynaczką przeznaczo-

ną na żonę dla pewnego bogatego 

młodzieńca. Kiedy jednak ciężko za-

chorowała matka Łucji Eutychia, cór-

ka udała się do grobu św. Agaty 

 

 

 do pobliskiej Katanii, aby tam ją pro-

sić o zdrowie. Rzeczywiście Eutychia 

otrzymała łaskę powrotu do zdrowia 

za przyczyną św. Agaty. Jednakże św. 

Agata ukazała się Łucji i przepowie-

działa jej rychłą śmierć męczeńską, 

prosząc, aby do tego przygotowała się. 

Po powrocie do Syrakuzy Łucja, 

zgodnie z radą św. Agaty, rozdała 

swoje mienie ubogim, zerwała znajo-

mość z narzeczonym i złożyła ślub 

dozgonnej czystości. Wkrótce z roz-

kazu cesarza Dioklecjana wybuchło 

jedno z największych prześladowań 

chrześcijan. Wówczas niedoszły mał-

żonek z zemsty oskarżył Łucję przed 

władzami rzymskimi, że jest chrześci-

janką. Namiestnik cesarski Pascha-

zjusz usiłował namówić Łucję do apo-

stazji. Jednakże nasza Patronka była 

nieugięta w swojej wierze, w miłości 

do naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 

Nie załamały ją tortury. Została ścięta 

mieczem. Miało to miejsce 13 XII 304 

roku. Łucja miała wówczas 23 lata. 

 

. W ikonografii przedstawia się św. 

Łucję w stroju rzymskiej niewiasty, z 

palmą męczeństwa w jednej ręce i 

płaskim naczyniem w drugiej, na któ-

rym są dwoje oczu. Według jednej 

tradycji Łucji podczas tortur wyrwano 

oczy. Inna tradycja mów, że nasza 

Patronka miała tak piękne oczy, że 

ściągała na siebie powszechną uwagę. 

Widząc zachwyt u oprawców, kazała 

je sobie wyłupić. W Syrakuzach pod-

czas procesji ku czci św. Łucji niesie 

się na drogocennej tacy „oczy Świę-

tej”. 

W polskiej tradycji ludowej dzień św. 

Łucji przypadający 13 grudnia i jego 

wigilia były czasem wzmożonej ak-

tywności czarownic i ich czarów. Dla-

tego też proszono wówczas św. Łucje 

o pomoc. 

Polskie przysłowia ludowe związane z 

osobą św. Łucji mówią o świetle, o 

przełamaniu dominacji nocy nad świa-

tłem.                                                          

„ Święta Łucja dnia przyrzuca”. Rów-

nież od dnia św. Łucji przepowiadano 

pogodę na każdy kolejny miesiąc ro-

ku. „Od Łucyi dni dwanaście policz 

sobie do Wilii, patrz na słonko i na 

gwiazdy, a przepowiesz miesiąc każ-

dy. 

                          Z czytelni „OPOKA” 

W Szwecji Łucja, wraz z orszakiem 
dziewcząt  ze świeczkami w dłoniach  
oraz chłopców  w wysokich czapkach 
ozdobionych gwiazdami, odwiedza 
szpitale, szkoły i urzędy. W miastach 
oraz w całej Szwecji odbywają się też 
wybory Łucji, którzy niektórzy po-
równują do wyborów miss. Świętowa-
nie odbywa się z aromatem szafranu, 
kawy czy grzanego wina w tle, a także 
wśród dźwięków piosenek, których 
teksty najczęściej dotyczą kontrastów 
między zimnem a ciepłem, ciemno-
ścią  a jasnością. 

 
 

                                                                                                     

      

 

Wspomniana biografia  przynosi 

pewne szczegóły związane z mę-

czeństwem św. Łucji. Otóż po od-

mówieniu propozycji namiestnika co 

do wyparcia się wiary, Łucja była 

zaprowadzona do domu schadzek, 

ale tam nikt nie mógł jej skrzywdzić. 

Kiedy sędzia nakazał Świętą spalić 

na stosie, ogień jej nie tknął. Przeży-

ła nawet cudownie ścięcie mieczem. 

Przyniesiono ją do domu, gdzie po 

przyjęciu Komunii Świętej zmarła. 

W żywocie Łucji zamieszczono jej 

piękny dialog z pogańskim sędzią, 

który uważa się „swego rodzaju 

arcydzieło nauki moralnej ku zachę-

cie chrześcijan i ich podbudowaniu” 

(W. Zaleski). 

 

  

 

 

 

 

Św. Łucja jest patronką miasta To-

ledo, także krawców, szwaczek, 

ociemniałych; orędowniczką w 

chorobach oczu. Modlił się do niej 

w chorobie oczu między innymi 

Dante Alighieri. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwent w życiu wsi upływał na ocze-
kiwaniu Bożego Narodzenia. W tym 
czasie przygotowaniom do świąt pod-
porządkowano wiejski przemysł i 
zajęcia gospodarcze. Liturgia Kościoła 
splotła się z chłopskimi wierzeniami i 
zwyczajami owocując religijnością i 
sposobami świętowania niepowtarzal-
nymi jak cała polska kultura ludowa. 

 Adwent - „przyjście” jest okresem 
poprzedzającym Boże Narodzenie 
zwany w folklorze Godami. Z tego 
względu chłopi oprócz nazwy Święty 
Adwent używali także określenia 
Przedgody. Początek Przedgodów 
przypadał na niedzielę między dwu-
dziestym siódmym listopada a trzecim 
grudnia. Brak ściśle określonej daty 
rozpoczęcia Adwentu zaowocował 
przysłowiami odnoszącymi się do dni, 
którym patronowała święta Katarzyna 
(25.11) i święty Andrzej (30.11): 
„święta Katarzyna adwent rozpoczy-
na, a święty Jędrzej jeszcze mędrzej”, 
„święta Katarzyna Adwent zawiązuje, 
a święty Andrzej jej poprawuje”.             
 W tym czasie dawną wieś opanowy-
wał nastrój skupienia i wyciszenia. 
Koncentrowano się na pokucie za 
grzechy i modłach, zwłaszcza za du-
sze zmarłych, gdyż wierzono, że przy-
bywają one do siedzib ludzkich, a 
wracają do zaświatów dopiero po Go-
dach. Ażeby lepiej przeżyć Adwent i 
przygotować się do nadchodzących 
świąt, poszczono czyli „suszono” w 
środy, piątki i soboty. Niewielkie ilo-
ści mięsa i tłuszczów zwierzęcych 
spożywano jedynie w niedzielę. Pod-
czas dni kiedy nie obowiązywały ob-
ostrzenia żywieniowe, nie najadano 
się do syta. W średniowieczu Adwent 
rozpoczynał się nazajutrz po dniu 
świętego Marcina (11.11), dlatego był 

nazywany Czterdziestnicą,według 
włościan następował wtedy początek 
zimy. Zżyci z naturą i zależni od niej 
chłopi, bardzo dobrze rozpoznawali 
zachodzące w przyrodzie zmiany. 
Potrafiono zauważyć nawet subtelne 
symptomy świadczące o zmieniającej 
się pogodzie i porach roku.  O począt-
ku zimy w dniu św. Marcina przypo-
minają przysłowia: „od świętego Mar-
cina zima się poczyna:”, „święty Mar-
cin na białym koniu jedzie”. Mniema-
nie o rozpoczęciu się zimy wzmacnia-
ło wierzenie o zagrzebywaniu się 
niedźwiedzi w gawrach na zimowy 
sen. O nastaniu w tym  

 

           Ludowy Adwent. Tradycyjne zajęcia, zwyczaje i wierzenia  
 

 

 dotkliwego chłodu przypominano 
sobie mawiając „świętego Marcina  - 
stary – do komina!”. Tego dnia zwy-
czajowo zaczynano zakładać buty na 
dotychczas czasie bose stopy. W cza-
sie Przedgodów chłopi skupiali się na 
przygotowaniach do zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia. Bito świ-
nie, czego  dokonywano zazwyczaj 
dwa razy do roku, przed Wielkanocą i 
Godami. Kiszenie kapusty było jed-
nym z adwentowych zajęć tradycyjnie 
przypisanych do kobiet. Dawniej na 
świętego Marcina, a później zgodnie z 
powiedzeniem „na święty Jędrzej szu-
kają baby przędzy”, wraz z począt-
kiem Adwentu kobiety wyciągały z 
komór i strychów narzędzia przędza l-
nicze: wrzeciona z przęślicami i koło-
wrotki.  

 

 Podczas Przedgodów tkackie odwie-

dziny kończące się przed wieczerzą 

często skupiały większą liczbę kobiet, 

które wspólnie przędły. Te zwyczajo-

we spotkania chłopek zwano prząd-

kami. Wykonywaniu prac towarzyszy-

ło wtedy opowiadanie różnych historii 

i nowin z wioskowego życia. Kobie-

tom czasem towarzyszyli starcy, któ-

rzy na czas zimy rozsiadali się przy 

piecach, dorzucali drew do ognia i 

snuli opowieści o dawnych weselach, 

odpustach, wojnach i duchach. W 

czasie adwentowych wieczorów, w 

dni powszednie kobiety spotykały się 

także w celu darcia gęsiego pierza , 

zwanego też skubaniem. Po upływie 

około tygodnia pracy u jednej z ko-

biet, już następnego dnia przenoszono 

się do następnej chałupy. Zajęcie czę-

sto przerywało wtargnięcie grupki 

chłopców i mężczyzn, którzy płatali 

kobietom różne figle, np. dmuchali w 

darte pierze. 

 

Adwentowe wieczory poświęcano 

również na robienie świątecznych 

ozdób. Było to zajęcie dzieci i kobiet, 

a zwłaszcza panien, które dbały o 

wystrój dekoracyjny chałupy i jej este-

tykę. . Do wykonania ozdób używano 

łatwo dostępnych materiałów: słomy, 

grochu, fasoli, orzechów, wydmuszek 

jaj, papieru, bibuły, pudełek po zapa ł-

kach, sreberek po słodyczach, a także 

opłatków. Mężczyźni i chłopcy kon-

struowali szopki będące atrybutami 

grup kolędniczych i przedstawień 

jasełkowych. Wraz ze zbliżającymi się 

świętami Bożego Narodzenia, szcze-

gólnie po dniu świętej Łucji (13.12) 

coraz bardziej koncentrowano się na 

porządkowaniu swego domostwa. 

Chałupę gruntownie sprzątano, zamia-

tano, powałę omiatano z pajęczyn, a 

okna myto. Jeśli podłogę stanowiło 

gliniane klepisko, to po zamieceniu 

posypywano je piaskiem. Gdy podłoga 

była ułożona z desek, czyszczono ją 

przez dokładne szorowanie. Za pomo-

cą pędzla z prośnianki zrobionego z 

wiązki słomy prosa malowano czyli 

bielono chałupy. Zewnętrzne i we-

wnętrzne ściany domów odświeżano 

nie tylko na biało, ale często dodając 

do wapna niebieskiego lakmusu lub 

ultramaryny. Bielenia starano się do-

konać w słoneczny, suchy dzień, na j-

lepiej na początku tygodnia. W przy-

padku malowania wnętrza wynoszono 

na podwórko meble i sprzęty. Dodat-

kowo porządkowano obejścia z róż-

nych rupieci i odpadków. 

Dla młodego pokolenia niektóre zwy-

czaje brzmią jak abstrakcja, ale wy-

starczy posłuchać  opowiadań przod-

ków, aby przekonać się, że tak kiedyś 

bywało. Bez komputerów, telewizo-

rów świat był również ciekawy. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukraińska pajęczyna                                                                                                                                                                 

Jedną z ozdób choinkowych na ukra-

ińskiej choince jest pajęczyna. 

Wszystko z powodu pięknej legendy o 

ubogiej wdowie, która mieszkała z 

dziećmi w małej chatce. Gdy nadeszły 

święta, kobieta chciała przystroić 

drzewko pięknymi ozdobami. Nie 

miała jednak na nie pieniędzy. Wraz z 

zapłakanymi dziećmi poszła spać, 

pozostawiając "nagą" choinkę w sieni. 

Wtedy do akcji wkroczyły ukryte w 

zakamarkach domu pajęczaki, którym 

zrobiło się żal biednej rodziny. Oplo-

tły więc choinkę pajęczynową siecią. 

Gdy wdowa i jej dzieci obudziły się 

następnego dnia, okazało się że paję-

cze nici zamieniły się w srebro i złoto, 

zapewniając rodzinie szczęście i do-

statek na kolejne lata. Pamiętając o 

pięknej legendzie, Ukraińcy ozdabiają 

swoje drzewka sztucznymi pajęczy-

nami. Ma to zapewnić powodzenie i 

szczęście w nadchodzącym roku.  

 

Norweskie miotły                                                                                                                                                 

Norweskie święta to czas, kiedy ra-

dość miesza się z zadumą i wspomi-

naniem zmarłych. Nie może więc za-

braknąć miejsca dla demonów, czarów 

i przesądów. Jednym z nich jest wiara 

w to, że w Wigilijną noc budzą się 

zjawy i wyruszają do świata żywych. 

Oczywiście nie bezinteresownie. To, 

czego szukają, to miotły i szczotki, na 

których mogłyby odlecieć w zaświaty. 

Dlatego w obawie przed kradzieżą 

sprzętów niezbędnych do sprzątania, z 

norweskich domów w świąteczny 

wieczór znikają wszelkie miotły, 

szczotki i mopy. 

Katalońskie figurki                                                                                                                                                  

Uśmiechnięta figurka z drewna 

 

 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaskakujące tradycje świąteczne z różnych stron świata 

 

 
 

Włoska wiedźma                                                                                                                                                                   

Ma krzywy nos, bywa złośliwa, ale 

dość łatwo ją przekupić. Wystarczy 

zostawić jej kawałek mandarynki, 

pomarańczy czy… kieliszek wina. 

Mowa o świątecznej włoskiej wiedź-

mie, która przychodzi do dzieci w 

nocy z 5 na 6 stycznia i przynosi im 

prezenty. Oczywiście pod warunkiem, 

że maluchy były grzeczne. W prze-

ciwnym razie zostawia im węgiel, 

czosnek, cebulę lub popiół. Choć La 

Befana nie wygląda zbyt przyjaźnie – 

ma brudne, postrzępione ubranie, 

chustkę na głowie i miotłę w dłoni, to 

włoskie dzieci wyczekują jej z nie-

cierpliwością. 6 stycznia w Rzymie 

organizowane jest wielkie święto dla 

najmłodszych, a na straganach sprze-

dawane są figurki i lalki przedstawia-

jące czarownicę.                                   

 Święta po japońsku                                                                                                                                                    

Nietypowa tradycja, która zdomino-

wała Japonię. W okresie świątecznym 

furorę robi bowiem kurczak, najlepiej 

ten z KFC. Zdaniem zarządu firmy, 

szał na kurczaki to efekt dobrej pracy 

ich marketingowców. Wszystko za-

częło się w latach 70., kiedy KFC 

wystartowało z kampanią reklamową. 

Firma starała się przekonać Japończy-

ków, że nie ma jak panierowany kur-

czak na święta. Jak się okazało, prze-

konała skutecznie, bo Japończycy 

zaczęli kojarzyć Boże Narodzenie z 

KFC. Kultowy w Japonii "dziadek 

KFC" - znak rozpoznawczy sieci  - 

jest co roku ubierany w strój Mikołaja, 

a mieszkańcy tłumnie opanowują re-

stauracje, by kupić świąteczny kube-

łek kurczaka. By mieć pewność, że 

towaru nie zabraknie, składają zamó-

wienia na kurczaka kilka miesięcy 

przed świętami.  

 

 

 z charakterystyczną czerwoną cza-

peczką to obowiązkowy element 

katalońskiej świątecznej tradycji. 

Tió de Nadal, popularnie nazywany 

Caga Tió, już od 8 grudnia gości w 

katalońskich domach. Ma do wyko-

nania trudne zadanie - w Wigilię 

musi "wydalić" słodycze i prezenty. 

By to zrobić, przez dwa tygodnie 

poprzedzające święta, "zasiada" przy 

stole wraz z rodziną i "zajada" sma-

kołyki. Przed Wigilią Caga Tió 

przenosi się do pokoju. Przykrywa 

się go również kocem. 24 grudnia 

nadchodzi jego wielki dzień. By 

zmobilizować go do wypróżnienia i 

ułatwić trawienie, dzieci stoją nad 

Caga Tió i uderzają go patykami. 

Śpiewają przy tym piosenki, w któ-

rej nakazują: "Rób kupę tió, pieńku 

bożonarodzeniowy" i zastrzegają 

"Ale nie wydalaj śledzi, które są 

słone".  

Skandynawski kozioł                                                                                                                                             

Szwedzkie święta nie mogą obejść 

się bez kozła. Te najbardziej popu-

larne, wykonane są ze słomy lub 

drewna i najczęściej stanowią świą-

teczną dekorację. Jednak nie zawsze 

były tylko ozdobą. Dawniej to ko-

zioł, a nie Mikołaj przynosił dzie-

ciom prezenty, a jednym ze starych 

psikusów było podrzucanie kozy 

sąsiadom. W okresie świątecznym w 

wielu skandynawskich miastach 

figura wielkiej słomianej kozy 

umieszczana jest w centralnym mie j-

scu. Ta najbardziej znana staje co 

roku w szwedzkim mieście Gävle i... 

niemal co roku płonie. Tradycja 

palenia kozła sięga 1966 roku. w 

centrum Gävle.          . 
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„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani  w 

imię moje, tam jestem pośród nich". 

[Mt 18, 20] 

Modlitwa wstawiennicza ma 

ogromne znaczen ie w naszym życiu. I 

nie jest ona czymś nowym, nawet nie 

można powiedzieć, że wprowadził ją  

Pan Jezus. Nie! Ona istniała już za 

czasów Mojżesza.  W Starym 

Testamencie w Księdze Wyjścia 17, 8-13 

czytamy, że po wydostaniu się z Egiptu 

Izraelici obozowali w Refidim, gdzie 

doszło  do konfliktu z plemieniem 

Amalekitów. Wojskiem Izraelitów 

dowodził Jozue. Mojżesz w 

towarzystwie Aarona i Chura 

obserwował starcie z góry, trzymając 

wzniesione ręce. Izraelici mieli 

przewagę militarną, póki Mojżesz 

trzymał ręce w górze, a  kiedy ze 

zmęczenia je opuszczał, zaczynali 

przegrywać. Gdy  się zmęczył, jego 

towarzysze posadzili go na kamien iu              

i podparli mu ręce. Bitwa trwała do 

wieczora, aż zakończyła  się 

zwycięstwem Izraelitów. Izraelici 

wygrali dzięki modlitwie wstawienniczej 

Mojżesza. W Nowym Testamencie Jezus 

mówi: „Idźcie na cały świat i głoście 

Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto 

uwierzy  i przyjmie chrzest, będzie 

zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 

potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te 

znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe 

duchy będą wyrzucać, nowymi językami 

mówić będą; węże brać będą do rąk, i 

jeśliby co  zatrutego wypili, n ie będzie 

im szkodzić. Na chorych ręce kłaść 

będą, a ci odzyskają zdrowie.” [Mk 16, 

18]  To polecenie samego Jezusa, a skoro 

On sam nam to nakazuję, obowiązkiem 

każdego wierzącego, jest modlić się 

wstawienniczo za naszych braci. Jezus 

wtedy zaczyna działać, czyniąc nas 

swoimi narzędziami .Świadectw 

modlitwy wstawienniczej zebrać  można  

wiele. Poniżej zamieszczamy jedynie 

kilka z n ich.Jako animator posługuję 

modlitwą wstawienniczą od kilku lat. 

Wcześniej sama korzystałam z takiej 

modlitwy. To   doprowadziło mnie  do 

modlitwy uwolnienia, o której 
ogromnych, błogosławionych owocach 

nawet nie muszę zapewniać.  Sama 

doświadczyłam wielkiej mocy Pana 

Jezusa w modlitwie wstawienniczej w 

moim życiu, d latego zrozumiałam jak 

potrzebne jest niesienie wsparcia tą 

posługą innym.  Jednak przyszedł czas, 

jakby ostygły moje emocje, moje 

przeżywanie  związane z tym 

doświadczeniem.  

Jednak niespodziewanie, poprosiłam 

któregoś dnia o modlitwę nade mną. 

Było  to podczas spotkania diakonii 

muzycznej. 

 

 W minione wakacje badanie USG 

wykazało, że mam guza na tarczycy, 

którego nie można zlekceważyć. Dodam, 

że 10 lat wcześniej leczyłam się na 

niedoczynność tarczycy. Leczenie 

przerwałam, bo odkąd poczułam, jak 

Jezus mnie uzdrawia podczas mszy  

świętej z modlitwą o uzdrowienie, wyniki 

badań zdecydowanie się poprawiły.  
Podczas modlitwy wstawienniczej, Pan  

dodał mi otuchy, odwagi, wzmocnił mnie 

Swoim Słowem. Poczu łam ogromne 

wsparcie całej wspólnoty. Podjęłam 

kolejne leczenie: kolejne badania USG, 

krwi, biopsję. Wynik: guz bez znamion 

złośliwości, a lekarz zapewnił mnie, że nie 

będę brać hormonów na tarczycę, bo tej 

choroby już nie ma.  Myślę, że Pan w 

swojej nieskończonej mądrości dopuścił 

na mnie te przykrości, lęk, ból, chorobę, 

aby odnowić moją wiarę w działanie Boga 

w modlitwie wstawienniczej. Jezus jest 

Panem, Jego wola jest święta. Jemu 

chwała i cześć! Amen.” [Agnieszka] 
„Nigdy nie cierp iałam z powodu bólu 

głowy. Nagle, niespodziewanie zaczęła 

mnie boleć g łowa. Ból nasilał się z 

każdym dniem i nie potrafiłam znaleźć 

wytłumaczenia. W jeden z czwartków 

miałam „dyżur” w posługiwaniu  modlitwą 

wstawienniczą wraz z dwoma innymi 

animatorami. Nikt tego dnia nie przyszedł 

skorzystać z modlitwy, dlatego to ja 

poprosiłam o modlitwę nade mną, 

prosząc, aby Pan Jezus mnie uzdrowił. 

Podczas modlitwy zaczęłam odczuwać 

głęboki pokój w sercu. Ból g łowy nie 

minął, ale ja czułam się wspaniale –  

odprężona, spokojna, pełna nadziei. Po 

modlitwie poszliś my na ms zę świętą. Tego 

dnia księża namaszczali chorych 

krzyżmem świętym, naznaczając na czole 

chorego znak krzyża. W momencie, kiedy 

kapłan naznaczył krzyż na moim czo le, 

ból głowy nagle ustąpił. Do tej pory, a 

minęło  już ponad rok, n ie odczuwam 

żadnego bólu głowy. Jezus mnie uzdrowił. 

Chwała Panu!” [Kaśka] 

W każdej wspólnocie Odnowy Życia 

w Duchu Świętym możesz poprosić o 

modlitwę wstawienniczą. W naszym 

kościele pw. św. Michała Archanioła w 

Daleszycach grupa osób ze wspólnoty 

„Droga na Sy jon” posługuje modlitwą 

wstawienniczą w każdy czwartek pół 

godziny przed wieczorną mszą świętą w 

salce przy kościele. Wystarczy, że zrobisz 

pierwszy krok, że się odważysz i 

przyjdziesz, że uwierzysz, potem Pan  

Jezus sam będzie działał. Do zobaczenia. 

 

Rada Wspólnoty „Droga na Syjon” 

 
 

Tego dnia wróciły ob jawy choroby oka, z 

którymi borykałam się kilka miesięcy 

wcześniej. Tym razem gwałtownie 

postępowały, n ie tak, jak za pierwszym razem, 

kiedy ból nasilał się stopniowo. Wiedziałam, 

co to oznacza i bałam się, bo nawet sobie nie 

wyobrażałam, że oczy  mogą tak boleć. 

Przypomniało mi się długie leczenie i całe 

cierpien ie, zwłaszcza chwile, kiedy mąż wiózł 

mnie do szpitala, a ja krzyczałam z bólu, bo 

porażały mnie światła samochodów i światła 

lamp. I właśnie podczas spotkania desperacko 

postanowiłam się „ratować” poprzez modlitwę 

wstawienniczą. To n ie był mój pomysł. 

Podsunął mi go Duch Święty. „Skoro masz pod 

ręką pełny skład zespołu do „zadań 

specjalnych”, skorzystaj!” - pomyślałam. 

Amosa, mocne, wręcz karcące. Przy jęłam je 

pokornie, przekonana, że jeszcze raz muszę Po 

krótkiej modlitwie nade mną (modlili się 

animatorzy  i kapłan) dostałam Słowo z Księgi 

przejść ból i trud leczenia oka. Jednak rano nie 

było śladu przekrwienia oka an i bólu. Jaka to 

ulga. Obyło  się bez antybiotyków i sterydów. 

Chwała Panu!” [Agnieszka] 
„Chciałabym dać świadectwo z ostatnich 

wydarzeń w moim życiu, szczególnie z czasu  

seminarium Odnowy Życia w Duchu Św., 

które odbyło się w naszym kościele. Podczas 

modlitwy wstawienniczej nade mną, oddałam 

całe swoje życie w ręce Pana Boga. 

Poprosiłam, aby udzielił mi potrzebnego daru, 

przemówił do mnie, co mam robić. Te pytania 

związane były  z moim, jak sądziłam, 

bezsensownym życiem, bo nie wiedziałam, jak 

je dalej p rowadzić.  Oto dostałam Słowo Boże z 

Listu do Efezjan 5, 8-15. Na początku nie 

bardzo rozumiałam te słowa: „niegdyś byliście 

ciemnością”, potem zrozumiałam, że odnosiły 

się do mojego wcześniejs zego życia, 

grzesznego życia - „teraz jesteście światłością 

w Panu”. Jaka wielka radość pojawiła się w 

mym sercu na myśl o tych słowach, że Pan mi 

dał taką wielką łaskę, że wyciągnął mnie z tej 

ciemności i przebaczy ł mi grzechy. Nie 

zrozumiałam jednak słów: „nawracajcie 

tamtych”. Czego oczekuje ode mnie Duch 

Święty. Pomyślałam, że zacznę od najbliższych 

w domu. Przez te kilka tygodni seminarium 

Pan Bóg otworzył mi oczy i pokazał mi swoją 

miłość do mnie, zaczęłam dostrzegać  dobre 

rzeczy, które wydarzyły się w mym życiu,  a nie 

tylko te  złe. Moje życie i podejście  do osób, 

które mnie otaczają zmien iły się pozytywnie.  

Po modlitwie wstawienniczej, kiedy już minęło 

kilka tygodni zadzwoniła do mnie an imatorka 

ze wspólnoty i powiedziała, że grono 

animatorów, wraz z liderką i kap łanem na czele 

proponują mi, abym została animatorką. 

Miałam rozterki jaką podjąć decyzję, ale 

przypomniały mi się słowa, które otrzymałam: 

„nawracajcie tamtych” i zgodziłam się, bo 

Panu Bogu się nie odmawia. [Monika] 
Do modlitwy  wstawienniczej przystąpiłam, 

gdy potrzebowałam odwagi, aby rozpocząć 

leczen ie. 
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