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W  niedzielę 30 listopada w  Koście-
le katolickim rozpoczął się Adwent 
– okres czterech tygodni przygoto-
wania do Świąt Bożego Narodzenia. 
Kościół proponuje nam na ten czas 
niezwykłą „ofertę świąteczną”: Msze 
Święte roratnie, rekolekcje, modli-
twy. Wszystko po to, abyśmy w cza-
sie Świąt mogli doświadczyć praw-
dziwego spotkania z  Chrystusem 
i aby mógł on się na nowo narodzić 
w naszych sercach. 

Jak jednak zauważa wielu księży, 
wobec postępującej komercjalizacji 
okresu przedświątecznego, coraz 
więcej osób zdaje się przeoczać tą 
propozycję. „Na własne życzenie 
zabraliśmy sobie dany nam przez 
Kościół czas na przygotowania się 
do Świąt. Jesteśmy zaganiani, szu-
kamy prezentów, a  tymczasem 
trwa adwent, ze wszystkimi swoimi 
uroczystościami…” mówił rok temu 
metropolita warszawski, ks. kard. 

Kazimierz Nycz. Aby nie stało się 
to i  naszym udziałem w  tym roku, 
w  tym numerze „Niecodziennika” 
spróbujemy przedstawić „świątecz-
ną ofertę”, z  jaką wychodzi do nas 
Kościół i  podzielimy się kilkoma 
wskazówkami odnośnie tego, jak 
dobrze przygotować się duchowo 
do świąt.

W  pierwszą niedzielę Adwentu tra-
dycyjnie w  Kościele rozpoczyna się 
nowy rok duszpasterski. Jego tego-
rocznym hasłem jest wezwanie św. 
Jana Chrzciciela: Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15b).
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gą-
decki, Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski, wyjaśniając zało-
żenia, jakie towarzyszą ustanowio-
nemu rokowi, deklaruje: „Pragniemy 
podjąć decyzję o  poddaniu naszych 

serc i  umysłów działaniu Jego łaski. 
Chcemy dać się kształtować Miłości. 
Pragniemy, by Zbawiciel przemieniał 
nasze życie, myślenie, nasze plany 
i decyzje. Chcemy odkryć Bożą wolę 
i być jej posłuszni”.
Tegoroczny rok duszpasterski jest 
częścią czteroletniego programu 
duszpasterskiego na lata 2013-2017, 
którego centralnym momentem 
będą obchody 1050 rocznicy chrztu 
Polski w 2016 r. 

Przemysław Maksym: Jest w Pani 
jeszcze dziecięca radość z czekania 
na Boże Narodzenie?
Katarzyna Olubińska: Mój dom ro-
dzinny w  Kruszwicy nad Gopłem to 
dom ciepły, pachnący dobrym jedze-
niem, tętniący śmiechem i  muzyką. 
Czekanie na Boże Narodzenie to cze-
kanie na spotkanie z  bliskimi, kiedy 
to w końcu nie będziemy się musieli 
nigdzie spieszyć. Uwielbiam ten czas. 
Każdego roku dziękuję Bogu, że mo-
żemy być wszyscy razem. Całkowicie 
ulegam magii świąt, ale to nie znaczy, 
że nie pamiętam o  najważniejszym: 
że oczekujemy na narodzenie Boga 
w  nas, w  naszych rodzinach, w  na-
szym życiu, a zwłaszcza w tych miej-
scach, gdzie najciemniej. Wiem, że na 
co dzień jest we mnie tyle chaosu, 
że bez wejścia w  ciszę i  bez odpo-
wiedniego przygotowania to się we 
mnie nie wydarzy, dlatego staram się 
czekanie na cud przeżyć świadomie 
i mądrze. 

No właśnie – jakie miejsca zajmuje 
Adwent w życiu osoby wierzącej, 
a pracującej jako dziennikarz? 
Chyba nie jest łatwo znaleźć czas 
na refleksję, rekolekcje, duchowe 
przygotowania?
Na co dzień żyję w  szybkim tempie: 
przygotowania do wywiadów, wy-
jazdy, planowanie kolejnych nagrań. 
Czasem nie zauważam, kiedy mija 
kolejny dzień. Dlatego w  Adwencie 
staram się przede wszystkim trochę 

zwolnić, wyciszyć. Planuję też wyje-
chać na trzy dni na rekolekcje „Week-
end pełen łaski” z  Fundacją Malak 
prowadzone przez ojca Adama Szu-
staka na Górze Świętej Anny. Bez cza-
su na duchowe przygotowania łatwo 
się zatracić w  szale przedświątecz-
nych zakupów, spotkań „na śledzika” 
i  specjalnych nagrań z  gwiazdami 
o świętach. Zdarzało mi się, że nagry-
wałam wywiad w wigilię i spóźniona, 
zziajana pędziłam 250 km na wigilij-
ną kolację. Już tak nie chcę. Jednak 
dziennikarz to właśnie jeden z  tych 
zawodów, który wymaga pracy, gdy 
inni odpoczywają. Często, zwłaszcza 
ostatnio, myślę o słowach Jana Pawła 
II o odpowiedzialności i poświęceniu 
dziennikarzy i  staram się nimi kiero-
wać, ale też nie zapomnieć, że jestem 
nie tylko dziennikarką, ale przede 
wszystkim po prostu Kasią. Prze-
szłam już na szczęście ten etap, kiedy 
wydawało mi się, że w  pracy jestem 
niezastąpiona. W  święta staram się 
pamiętać głównie o  moich bliskich 
i o Bogu - o tym, żeby nie przegapić 
istoty świętowania.

A jak wśród grudniowych wyprze-
daży, zakupów, przebranych Miko-
łajów nie zatracić tego duchowego 
wymiaru świąt?
Moim sposobem na to jest modli-
twa, czyli prawdziwe zwrócenie oczu 
na Jezusa. Ciągle modlę się za mało 
i niedbale, dlatego staram się chociaż 
w  tym czasie to zmienić. Bardzo lu-

bię poranne roraty w kościele ojców 
dominikanów na warszawskim Słu-
żewie: ciszę, światła świec, atmosferę 
skupienia i czekania. Łatwiej mi wte-
dy wsłuchać się w Jego Słowo. Lubię 
to uczucie, kiedy wychodzę z kościo-
ła, a świat dopiero się budzi i wiem, że 
to będzie dobry dzień, bo zaczęłam 
go z  Bogiem. Staram się też częściej 
czytać Pismo Święte.

Bierze Pani udział w tak popular-
nych w czasie przedświątecznym 
akcjach charytatywnych?
Mam taki zwyczaj, że wspólnie ze 
znajomymi z  redakcji „Dzień Dobry 
TVN” staram się zrobić coś dla tych, 
którzy mają w  życiu mniej szczęścia 
niż my. Chodzi o to, żeby chociaż na 
chwilę ten raz w roku odwrócić oczy 
od swoich potrzeb, a  skupić się na 
tych najbardziej potrzebujących. 
Rok temu z  Bartkiem Jędrzejakiem, 
naszym pogodynkiem, i  całą eki-
pą z  „Dzień Dobry TVN” zrobiliśmy 
między sobą zbiórkę prezentów dla 
Domu Samotnej Matki na Białołęce. 
Redakcja wyglądała jak magazyn 
domu handlowego. Pięknie jest pa-
trzeć, ile w  ludziach jest potrzeby 
zrobienia czegoś dobrego, a  w  tym 
roku nie ma dnia, żeby ktoś mnie nie 
zaczepił w  pracy: komu w  te święta 
pomagamy? Ciepło się robi na sercu, 
jak na to patrzę. 

Dokończenie wywiadu na stronie 4

MAM WIELKIEGO BOGA 
I Z NIM ROZMAWIAM
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Katarzyna Olubińska, dziennikarka „Dzień Dobry TVN”, w Adwencie stara się wyciszyć 
i zdystansować od codziennych problemów, a Boże Narodzenie spędza bardzo trady-
cyjnie, z rodziną. Łączy też wiarę z życiem zawodowym, w którym spotyka ludzi o róż-
nych światopoglądach i wyznaniach.
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Anna Chodyka: Boże Narodzenie 
jest bogate w różnorakie trady-
cje, która Profesora zdaniem jest 
najważniejsza?
Wojciech Kudyba: Wydaje mi się, że 
najważniejsze są te związane z  reli-
gijnym wymiarem tego święta. Nie 
powinniśmy zapominać, że to świę-
to upamiętnia wydarzenie, które nie 
mieści się w  głowie - chrześcijanie 
wierzą, że Bóg urodził się jako czło-
wiek. To przedziwna tajemnica, tak 
osobliwa, że aż do dziś trudno jest się 
z nią obyć. Różne zwyczaje pozwalają 
nam ją oswajać.

Spróbujmy je po kolei omówić, za-
czynając od tych religijnych. Jakie 
znaczenie ma Pasterka?
To uroczystość, która prowadzi nas 
do tego samego Jezusa, który urodził 
się w  Betlejem. Jak pisze św. Łukasz 
Ewangelista, wieść o narodzeniu Syna 
Bożego została przyniesiona ludziom 
przez aniołów, a tymi ludźmi byli wła-

śnie pasterze, którzy pierwsi pobiegli 
adorować Boskie Dzieciątko. Na pa-
miątkę tego wydarzenia, a odbywało 
się ono nocą, mamy tzw. mszę świętą 
pasterską, która tradycyjnie w Polsce 
odprawiana jest o północy. 

Od jakiego czasu Pasterka funk-
cjonuje u nas – w Polsce?
Historia Pasterki jest długa, ta Msza 
Święta istniała u  nas już w  średnio-
wieczu, dzięki franciszkanom. Dziś to 
dziś jedna z najważniejszych tradycji 
bożonarodzeniowych. 

Cofnijmy się teraz do samej 
wieczerzy wigilijnej. Jak powinna 
wyglądać Wigilia według polskich 
obyczajów?
Myślę, że każdy, kto przeżywał w Pol-
sce swoje dzieciństwo, ma obraz świą-
tecznego porządku. To jest specjalny 
czas wyznaczony przez pierwszą 
gwiazdę. Wtedy siadamy do wigilijnej 
wieczerzy. Zestaw potraw zmienia 
się w zależności od regionu i rodzin-
nych tradycji. Uważa się, niekiedy, że 
dań powinno być dwanaście. Nakryć 
oczywiście więcej niż domowników, 
bo jedno puste dla nieoczekiwane-
go gościa. Pod obrusem zazwyczaj 
jest siano, pamiątka żłóbka, w  któ-
rym urodził się Jezus. Mamy opłatek, 
którym dzielimy się po odmówieniu 
modlitwy i przeczytaniu stosownego 
fragmentu ewangelii św. Łukasza. Po 
wieczerzy śpiewa się kolędy, do oby-

czajów wigilijnych należy też dziele-
nie się prezentami, ale nie jest to zwy-
czaj obecny we wszystkich regionach 
Polski. 

Skąd się wzięło dzielenie opłat-
kiem przed wigilijną kolacją ?
Najpierw pieczono przaśny chleb, 
chodziło o to by nawiązywać do naj-
głębszych tradycji chrześcijańskich 
czyli do tego chleba, którym Chrystus 
dzielił się w  czasie ostatniej Wiecze-
rzy. Potem francuscy benedyktyni 
zaczęli wypiekać coś, co już było 
zbliżone w  wyglądzie do naszego 
obecnego opłatka. I zwyczaj ten roz-
przestrzenił się w całej Europie by po 
jakimś czasie dotrzeć do Polski. 

Dlaczego kolacja wigilijna jest 
bezmięsna?
Bo chrześcijanie uważali (i chyba na-
dal tak myślą) że na spotkanie z Chry-
stusem trzeba się przygotować i tro-
chę się oczyścić. A człowiek oczyszcza 
się przez post. Post to akt wolności, 
która polega na niezależności od 
pokus. Myślę też, że takie drobne 
wyrzeczenie traktowano jako rodzaj 
prezentu dla Dzieciątka. Taka niewiel-
ka ofiara dla Niego – że odmówimy 
sobie zjedzenia czegoś wyjątkowo 
atrakcyjnego. Bo mięso było dawniej 
uważane za największy smakołyk. 

W Polsce przyjął się zwyczaj 
ubierania na święta choinek. Skąd 

pochodzi i jakie ma znaczenie?
Choinka przywędrowała do nas 
z Niemiec, nie tak dawno bo na prze-
łomie XVIII i  XIX wieku. Wcześniej 
mieliśmy coś w rodzaju drzewka, wła-
ściwie jego czubek, była to tzw. jodl-
ka, zawieszana u  sufitu. Co ciekawe, 
zwyczaj stawiania w domach choinki 
spotkał się początkowo z nieufnością 
hierarchów Kościoła, którzy słusznie 
woleli mieć pewność, że z  tym zwy-
czajem nie są związane wierzenia po-
gańskie. Szybko jednak okazało się, 
że choinka uległa chrystianizacji to 
znaczy sądzono nie tylko, że drzewko 
chroni od złych mocy, co było relik-
tem wierzeń przedchrześcijańskich, 
ale że też symbolizuje drzewo Raju 
i  zmazanie grzechu pierworodnego 
przez Chrystusa. 

A jak w skrócie wygląda historia 
kolęd? Czy więcej jest tych zapo-
życzonych z innych państw czy też 
możemy się pochwalić polskimi 
kompozytorami? 
Tradycja kolęd jest przepastna. 
Pierwsze kolędy przywędrowały 
do nas spoza Polski, były to przede 
wszystkim kolędy łacińskie, np. „An-
gelus Pastoribus” przetłumaczone 
na: „Anioł Pasterzom mówił”, ale już 
od XV wieku mamy kolędy rodzime. 
W  XVI i  XVII w. nastąpiła natomiast 
prawdziwa eksplozja polskiej twór-
czości kolędowej. Od czasów baroku 
kolędy pisali nasi najwybitniejsi po-
eci. m.in. Franciszek Karpiński (autor 
kolędy „Bóg się rodzi” i  Teofil Lenar-
towicz (to on napisał tekst „Mizerna, 
cicha, stajenka licha”). Melodie, które 
powstawały, nawiązywały do trady-
cyjnych tańców polskich - do rytmów 
poloneza, mazurka. Jednym słowem: 
mamy wspaniałą, rodzimą tradycję, 
jaka wciąż jest podtrzymywana. Choć 
trudno znaleźć zakątek świata, w któ-
rym nikt nie znałby jakiejś kolędy, to 
Polska bardzo się wyróżnia – mamy 
bogatszy repertuar kolędowy, silniej 

osadzony zwyczaj wędrowania grup 
kolędniczych. A  są też pastorałki - 
mniej związane z  religijnym wymia-
rem święta. Powstają one do dzisiaj, 
jest to pewien fenomen, który stano-
wi cenną część naszego dziedzictwa 
narodowego. 

Muszę się spytać jeszcze o bardzo 
przyjemny i lubiany zwłaszcza 
przez dzieci zwyczaj. Skąd się 
wziął pomysł na dawanie prezen-
tów w Boże Narodzenie?
Przywędrował do nas, podobnie jak 
choinka, z  Zachodu. Ale swoją po-
pularność zawdzięcza dziś być może 
również pewnej grupie tzw. „filmów 
na święta” – głównie amerykańskich. 

Wspomniał Pan, że są konkretne 
regiony, w których się nie daje 
prezentów.
Coraz trudniej mówić o  jednolitych 
regionach, bo wielu z  nas wciąż się 
przemieszcza, ale znam wiele rodzin 
mieszkających na południu, które 
rozdają prezenty tylko 6 grudnia. 

Ciekawi mnie jakie zdaniem 
Profesora zapomniane świąteczne 
zwyczaje warto przywrócić?
Przypominam sobie taki zwyczaj, któ-
ry w dzieciństwie był dla mnie ważny, 
obecny do dziś we wschodnim pasie 
Polski, ale także na Ukrainie i  w  za-
chodniej Białorusi. Tam w dzień wigi-
lijny, przed południem, mali chłopcy 
chodzą, od domu do domu, składa-
jąc wigilijne życzenia. To się nazywa 
szczodrowanie, a ci chłopcy to szczo-
dracy – od słowa szczodry czyli hoj-
ny, dobrze życzący. Myślę, że to miły 
zwyczaj. Fakt, że wszędzie się spie-
szymy, jesteśmy zestresowani, często 
sprawia wrażenie, że ludzie sobie źle 
życzą. A  tak do końca nie jest, więc 
trzeba manifestować to, że sobie do-
brze życzymy. I  Pani, i  czytelnikom 
życzę, by jasność tych świąt długo 
oświetlała drogę w ciemności.

Pięknie przystrojone witryny skle-
powe, jeszcze nieśmiało (lecz już 
powoli coraz częściej) puszczane 
w  radiu świąteczne przeboje, te-
matyczne reklamy w  mediach, nie 
pozostawiają wątpliwości – zbliżają 
się tak oczekiwane przez nas świę-
ta Bożego Narodzenia. Już wkrótce 
zza każdego rogu wyjrzą czerwoni 
Mikołajowie, a  my sami pogrążymy 
się w  poszukiwaniu prezentów dla 
bliskich, dokonywaniu świątecznych 
porządków oraz szykowaniu sma-
kowitych potraw. W  natłoku wielu 
dodatkowych zajęć bardzo łatwo 
możemy zapomnieć, co tak napraw-
dę świętujemy – narodziny samego 
Boga, który tak nas ukochał, że przy-
jął ludzkie ciało, aby być bliżej nas!

Święta Bożego Narodzenia nie są 
jednak jedynie pamiątką wydarzeń 
sprzed dwóch tysięcy lat. Dzisiaj 
Bóg na nowo chce przychodzić do 
nas i  rodzić się w  naszych sercach. 
Tak, jak kolorowe lampki już wkrótce 
pięknie rozświetlą ulice Warszawy, 
tak On chce rozświetlać nasze ży-
cie! Pomagać nam budować relacje 
z osobami, jakie spotykamy na swo-
jej drodze, być z nami w naszej pracy 
czy szkole, wspierać nas we wszel-
kich trudach i  cierpieniach, prowa-
dzić nas w walce z naszymi wadami 
i słabościami.
Świąteczny zwyczaj nakazuje przy-
gotować wolne miejsce przy stole 
dla niezapowiedzianego gościa. 
Z pewnością warto też przygotować 

wolne miejsce w  swoim sercu dla 
Gościa, którego powinniśmy się spo-
dziewać, gdyż każdego roku dobija 
się do naszych serc – Jezusa Chry-
stusa. Pomocne w  tym mogą być 
między innymi uczestnictwo w  ro-
ratach, rekolekcjach oraz codzienna 
modlitwa. Jeśli potrafimy dokony-
wać w grudniu czasoprzestrzennych 
cudów i jednocześnie kupować pre-
zenty, sprzątać, gotować i  ubierać 
choinkę, to czy nie znajdziemy także 
chwili, aby przygotować się na naj-
ważniejszą rzecz związaną ze świę-
tami – czyli spotkanie z  Bogiem? 
Z  pewnością warto! Doświadczenie 
bardzo wielu ludzi pokazuje, że czas 
Bożego Narodzenia staje się wtedy 
jeszcze bardziej niezwykły!
W  imieniu całej redakcji „Nieco-
dziennika” życzę Państwu i Państwa 
rodzinom dobrze przeżytego Ad-
wentu, aby nadchodzące Święta Bo-
żego Narodzenia były dla Państwa 
czasem prawdziwych spotkań z Bo-
giem!
Dużo radości, miłości i  błogosła-
wieństwa Bożego na te Święta i cały 
rok!

Oswoić tajemnicę 
Bożego Narodzenia
O zwyczajach świąt Bożego Narodzenia z profesorem Wojciechem  
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rozmawia Anna Chodyka
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▌Czy wiecie ilu mędrców wyruszyło za gwiazdą do Betlejem. 
A słyszeliście historię o aniele ubierającym choinkę albo o Kwie- 
tniu i Śnieżynce? Słuchaliście opowieści o świętym Kryspinie i świę- 
tym Kryspinianie i o drewnianych chodakach, które w świąteczny 
czas wypełniają się słodyczami? Legendy i bajki zawsze
bardzo chętnie czytane przez dzieci i dorosłych.
Książka pięknie ilustrowana.
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• Do cen doliczamy koszty wysyłki.
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Przemysław Maksym: W swojej 
książce „Miejsce dla każdego. Opo-
wieść o świętości Jana Pawła II” 
pisze Pani, że Jan Paweł II każdego 
roku jak dziecko cieszył się na 
Boże Narodzenie. Szopka na placu 
Św. Piotra, polskie kolędy, opłatek 
– to wszystko w Watykanie było 
dzięki niemu.
Brygida Grysiak: Podobnie jak pa-
pieskie obrazki na Boże Narodzenie 
i choinka na placu Św. Piotra. To była 
w  Rzymie zupełna nowość. Można 
powiedzieć, świąteczna rewolucja. 
Ani we włoskich domach, ani na uli-
cach włoskich miast choinek wcze-
śniej nie było. Abp Mokrzycki mówi, 
że Włosi pokochali ten zwyczaj, tak 
jak pokochali papieża z Polski. 
Najważniejsze były jednak przygoto-
wania duchowe – z pokorą przeżywa-
ne rekolekcje adwentowe, modlitwa, 
a nawet post. 
Przez cały Adwent Jan Paweł II jadł 
mniej niż zwykle. Na śniadanie nie 
jadał wędlin. Domownicy byli pod 
wrażeniem tego adwentowego po-
stu. Papież był już przecież słaby 
i schorowany. A  jednak miał w sobie 
tę siłę, żeby i  w  taki sposób „prosto-
wać ścieżki” przed spotkaniem z No-
wonarodzonym. Do czego namawiał 
nas wszystkich. Mówił, że „życie było-
by puste, gdyby nie było Adwentu”. 
Nie modlił się więcej niż zwykle, bo 
– jak mówi jego drugi sekretarz – to 
byłoby niemożliwe. Na co dzień mo-
dlił się niemal bez przerwy. Z wielkim 
zaangażowaniem uczestniczył za to 
w adwentowych rekolekcjach głoszo-
nych przez ojca Cantalamessę. Robił 
notatki jak uczeń. Karmił się Słowem 
Bożym. 

Czy to prawda, że znajdował 
nawet czas, by osobiście napisać 
do swoich przyjaciół życzenia lub 
chociaż je podpisać?
Abp Mokrzycki opowiada, że tych 
kartek mogło być nawet około ty-
siąca. Wśród nich te oficjalne, choć-

by do głów państw, i  te nieoficjalne 
– do przyjaciół i  znajomych. Chciał 
o  każdym pamiętać. Każdą kartkę 
osobiście podpisywał. To był zawsze 
ten świąteczny, papieski obrazek 
plus - jak mówi arcybiskup Mokrzyc-
ki - krótki, ale zawsze osobisty list. 
A w treści życzenia radości z Bożego 
Narodzenia, pokoju ducha i  nadziei, 
którą niesie tajemnica wcielenia. 
Zwykle kilka słów o Matce Bożej. I ko-
niecznie o  wigilijnym opłatku, który 
Jan Paweł II dołączał do każdej kartki. 
Mówił, że to „chleb pojednania”. 

Jan Paweł II nie tylko dostawał 
prezenty, a sam je też rozdawał. 
Kto mógł liczyć na prezent od 
przyszłego świętego?
Każdy, z  kim się spotykał, dostawał 
różaniec. I  modlitwę. Arcybiskup 
podkreślał wiele razy, że Jan Paweł II 
modlił się za każdego, kogo spotkał. 
Natomiast w tym okresie świąteczno 
– noworocznym tych prezentów było 
więcej. Podczas specjalnej audiencji 
każdy pracownik Watykanu dostawał 
na przykład butelkę wina spumante, 
świąteczne włoskie ciasto panetto-
ne i  ten bożonarodzeniowy obrazek 
ze specjalnym błogosławieństwem. 
Podczas bardziej kameralnych spo-
tkań opłatkowych z polskimi księżmi 
zdarzały się świąteczne loterie. Ks. 
Oder opowiadał kiedyś, że każdy wy-
ciągał los, do którego był przypisany 
prezent. Sam wspominał, że dostał 
torbę ze sprzętem do gry w tenisa. 

Górale przed każdymi świętami 
przyjeżdżali do swojego papieża. 
Jakie znaczenie dla niego miała ta 
wizyta?
Podobno co roku bardzo na to spo-
tkanie z góralami czekał. I oni bardzo 
czekali. Arcybiskup opowiada, że za-
wsze było na ludowo i z przytupem. 
Przywozili z Podhala świerki, a z nimi 
siano na wigilijny stół i swojskie przy-
smaki. Rozumieli się bez słów. 

Jak wyglądała wigilia u Ojca 
Świętego?
Od rana obowiązywał post. Sio-
stry krzątały się w  kuchni. Podobno 
pachniało w  całym mieszkaniu. Było 
skromnie, prosto, bez dwunastu dań 
i  bez prezentów. Przy stole zasiada-
ło nie więcej niż dwadzieścia jeden 
osób. Arcybiskup Mokrzycki żarto-
wał, że więcej by się już nie zmieściło. 
I  tak dostawiali do stołu kuchenne 
taborety. Wigilia rozpoczynała się 
o siedemnastej. Wcześniej Jan Paweł 
II odpoczywał. Potem modlił się w ka-
plicy. Goście czekali w  pokoju obok 
refektarza. Kiedy wszyscy zasiedli już 
do stołu, na początku była modlitwa 
i  czytanie fragmentów Pisma Świę-
tego. Czasami czytał pierwszy sekre-
tarz, kard. Stanisław Dziwisz, czasami 
abp Mokrzycki a czasami któryś z 
gości: ks. prof. Tadeusz Styczeń albo 
kard. Ryłko. Potem Ojciec Święty skła-
dał życzenia i  łamali się opłatkiem. 
Każdy z  każdym. A  kiedy składał ży-
czenia wszystkim przy stole, najczę-
ściej życzył radości. Bo ta radość była 
dla niego mocnym atrybutem wiary. 
„Zawsze radujcie się w  Panu!” – po-
wtarzał. „Pan jest blisko”. Arcybiskup 
opowiada, że przy wigilii czuł u Ojca 
Świętego tę radość bardziej niż kie-
dykolwiek. 

Dużo było w niej polskości?
Wszystko było polskie. Także wigilij-
ne menu: ryba w  galarecie i  sałatka 
jarzynowa, barszcz z  uszkami, karp 
smażony z  surówką z  kapusty, były 
też gołąbki z  kaszą i  z  sosem grzy-
bowym. I  kluski z  makiem. Do tego 
siostry robiły kompot z  suszonych 
gruszek. I  piekły słodkości. Podobno 
Jan Paweł II najbardziej lubił barszcz 
z  uszkami i  oczywiście ciasta. Mako-
wiec przyjeżdżał z Polski. Arcybiskup 
wspomina, że państwo Turowscy 
przywozili tort orzechowy. Przywozili 
placki, a siostry robiły masę. Z Polski 
była nawet herbata. Ojciec Święty pił 
zawsze do wigilii herbatę, najlepiej 
owocową. Owoce leśne, malina, dzika 
róża. O  tym, jak bardzo myślami był 
w  Polsce, świadczy to, co działo się 
potem. Około osiemnastej wstawał 
od stołu i  szedł zapalić w  oknie bi-
blioteki świecę. Po raz pierwszy zrobił 
to jedenaście dni po wprowadzeniu 
w  Polsce stanu wojennego. Na znak 
łączności i  solidarności z  Polakami, 
którzy nie mieli wtedy ani dobrych, 
ani spokojnych świąt. Stan wojenny 
się skończył, a zwyczaj pozostał. 

Jak mówi abp Mieczysław Mo-
krzycki, bożonarodzeniowy 
poranek był trochę bajkowy. Mimo 
że noc była długa, a pasterka wy-
magała dużego zaangażowania, 

WIGILIA W WATYKANIE  
BYŁA POLSKA
O tym, jak papież Jan Paweł II przeżywał Adwent, i obchodził Boże Narodzenie, z Bry-
gidą Grysiak, dziennikarką TVN24, autorką m.in. książki „Miejsce dla każdego. Opo-
wieść o świętości Jana Pawła II”, rozmawia Przemysław Maksym.

papież zaczynał dzień od samego 
rana. Co wtedy robił?
Arcybiskup mówi, że Jan Paweł II od 
rana był roześmiany. Podobno wyglą-
dał przez okno, jakby chciał spraw-
dzić, czy wszystko jest na swoim miej-
scu. Żadnej taryfy ulgowej jednak nie 
było. Msza święta o  ósmej, potem 
śniadanie. Zwyczajne. Uroczysty był 
obiad. Choć też nie bardzo wystaw-
ny, bo siostry zwykle przygotowywa-
ły domowników do drogi. Wieczorem 
ruszali do Castel Gandolfo. 

Dużo kolędował? Które kolędy 
lubił najbardziej?
Kochał kolędowanie. Śpiewał zawsze 
mocnym głosem i  bez śpiewnika. 
Znał chyba wszystkie możliwe kolędy 
i  pastorałki. Arcybiskup wspomina, 
że kolędowali i  w  domu, i  w  Castel 
Gandolfo. Od wigilii codziennie do 6 
stycznia. Zaczynali po kolacji. Ojciec 
Święty mówił: „To zaczynamy kolę-
dy”. Ks. Styczeń podobno zaczynał, 
bo był muzykiem. I świetnie śpiewał. 
Potem dołączały siostry, i goście. I tak 
śpiewali do dwudziestej pierwszej, 
czasami dłużej. Na koniec Jan Paweł II 
zawsze zostawiał ulubioną pastorałkę 
„Oj, maluśki, maluśki”. I zawsze doda-
wał do niej jakieś zwrotki od siebie. 
Wymyślał je na poczekaniu. O  przy-
jaciołach zawsze coś było. O  tych, 
którzy siedzieli przy stole. Ks. prał. Pa-
weł Ptasznik opowiadał mi, że to były 
bardzo ciepłe, rodzinne spotkania. Że 
siadali wokół choinki i  śpiewali. Ale 
co ciekawe, on osobiście odniósł wra-
żenie, że ulubioną kolędą Jana Paw-
ła II była kolęda „Bóg się rodzi”, a nie 

pastorałka „Oj, maluśki, maluśki”. I nie 
chodzi nawet o wrażenie ze wspólne-
go kolędowania – mówił – ale o to, jak 
często do tej kolędy w  rozmowach, 
w swoich tekstach i przemówieniach 
wracał. Ojciec Święty zawsze powta-
rzał, że to jest jedna z tych kolęd, któ-
re najgłębiej oddają teologię Bożego 
Narodzenia. Zresztą, kochał kolędy 
nie tylko dlatego, że po prostu lubił 
śpiewać, ale dlatego – jak sam mó-
wił któregoś razu – że jest w nich tyle 
czułości dla małego Jezusa, który się 
rodzi. Że jest w nich prawda o Bożym 
Narodzeniu. I  radość, którą Boże Na-
rodzenie wnosi do naszego życia. 

Przesłanie papieża o głębokiej 
radości z narodzin Boga jest jakoś 
szczególnie obecne w Pani życiu?
Jan Paweł II jest stale obecny w moim 
życiu, w życiu naszej rodziny. Razem 
ze swoim przesłaniem o głębokiej ra-
dości z narodzin Boga. 

Co na zbliżające się święta chciał-
by powiedzieć Polakom, polskie-
mu Kościołowi kanonizowany 
w tym roku Jan Paweł II?
Być może to, co powtarzał w Adwen-
cie - żebyśmy prostowali swoje ścieżki 
przed spotkaniem z  Nowonarodzo-
nym. A  potem świętowali z  radością 
wielką. Bo Jezus narodził się po to, 
żeby dzielić z  nami życie. I  nigdy 
nas nie opuści. Życzmy sobie, żeby 
w naszych domach i sercach było dla 
Niego miejsce. Żeby było miejsce dla 
każdego. Jak w  domu i  w  sercu św. 
Jana Pawła II. Wesołych Świąt!



4 | Niecodziennik | grudzień 2014 r. | gazetaniecodziennik.pl

Przemysław Maksym: Wigilia jest 
w Pani domu tradycyjna, ze śpie-
wem kolęd, dwunastoma potrawa-
mi, pasterką?
Katarzyna Oblubińska: Zdecydo-
wanie tak. Dwanaście potraw, które 
jemy po przeczytaniu fragmentu Pi-
sma Świętego i podzieleniu się opłat-
kiem. Puste miejsce przy stole, które 
przypomina nie tylko o  tych, którzy 
odeszli, ale też czeka na niespodzie-
wanego gościa, bo istotą tych świąt 
jest przecież otwartość na drugiego 
człowieka. Tata gra na akordeonie, 
bracia na gitarach, wspólnie kolę-
dujemy. Ja najbardziej czekam na 
„Kolędę dla nieobecnych” Zbigniewa 
Preisnera. Po wigilii zawsze jedziemy 
na cmentarz, żeby zapalić znicze na 
grobie dziadków, a  w  nocy idziemy 
na pasterkę.

Jak mówić dziś w mediach  
„mainstreamowych” o Bożym  
Narodzeniu, żeby nie poprze-
stać na komercyjnej ekscytacji 
prezentami czy smaku wigilijnego 
karpia?
Obawiam się, że od tej komercji nie 
uciekniemy. I chyba nie o to w ogóle 
chodzi, bo żyjemy w  takim świecie, 
a  nie za murami klasztoru, chociaż 
prywatnie mało rzeczy tak mnie wku-
rza, jak świąteczne reklamy atakujące 
z  każdego kąta. Nie ma jednak nic 
złego w  tym, że kogoś ze szczerego 
serca obdarujemy miłym prezentem. 
Sama bardzo lubię robić prezenty, 
staram się, żeby były przemyślane 
i sprawiały radość.
Jak mówić o  Bogu w  mediach 
i  w  święta, czy mówić w  ogóle? - 
o  tym myślę często. Jest świetna 
konferencja ojca Adama Szustaka 
„Żarówki i  przyprawy - czyli po co 
światu chrześcijanin?”, w której mowa 
między innymi o  tym, że my chrze-
ścijanie mamy odbijać Jego światło, 
a  nie świecić własnym. Ja staram się 
mówić o  miłości. Bóg jest miłością. 
Można nie wierzyć w Boga, ale każdy 
wie, co to znaczy kogoś kochać, za 
kimś tęsknić, chcieć dla kogoś dobra. 
Istotą tych świąt jest dla mnie spotka-
nie z  drugim człowiekiem. Bł. Matka 
Teresa z  Kalkuty pisała: „Zawsze, ile-
kroć uśmiechasz się do swojego brata 
i  wyciągasz do niego ręce, jest Boże 
Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, 
aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg 
pokochał innych przez ciebie, zawsze 
wtedy, jest Boże Narodzenie”.

Czy chciałaby Pani kiedyś zrobić 
reportaż z miejsca przyjścia na 
świat Syna Bożego?
Z  pewnością byłoby to ogromne 
przeżycie, ale wierzę, że nie trzeba 
pojechać aż tam, żeby przeżyć Boże 
Narodzenie. Niedawno robiłam wy-
wiad z  Waldemarem Obłozą, akto-

rem, który wychowywał się w  domu 
dziecka, a dziś sam pomaga utalento-
wanej młodzieży. Rozmawiałam z Izą 
Miko, która w tragicznych okoliczno-
ściach straciła ukochanego chłopaka, 
ale nie załamała się i ufa, że Bóg wie 
lepiej. Zawsze kiedy ktoś szuka po-
jednania, wybacza, zapomina o  so-
bie, żeby móc pomóc innym, zawsze 
wtedy, kiedy robię reportaże, które 
niosą cząstkę dobra, dają nadzieję, 
mamy historie Bożego Narodzenia...

Jak odbierana jest wśród  
dziennikarzy Pani religijność?
Uśmiecham się, bo reakcje są zabaw-
ne. Pokazują, jak bardzo szufladkuje-
my ludzi. Często spotykam się z nie-
dowierzaniem i  „dobrymi radami”. 
Trochę to rozumiem, bo ja nie zawsze 
byłam osobą wierzącą i  jeszcze kilka 
lat temu prowadziłam inny styl życia. 
Bywa, że kiedy robię w  restauracji 
znak krzyża przed obiadem albo wyj-
muję różaniec w samolocie, rozmowy 
na moment milkną i czuję ciekawskie 
spojrzenia. Pewna moja koleżanka 
z redakcji wzięła mnie kiedyś na roz-
mowę i z prawdziwą troskę w głosie 
radziła: „Kasiu, to zupełnie niemodne 
dziś”.
Moja wiara jest moją prywatną spra-
wą i  ja się z  nią ani w  żaden sposób 
nie obnoszę, ani nikomu jej nie na-
rzucam, ale to fakt, że często ten 
temat wzbudza ożywione dyskusje. 
Najczęściej są one zabawne i sama się 
śmieję, ale jeśli ktoś przesadza z tymi 
żartami, po prostu zwracam uwagę: 
„proszę, nie mów tak w  mojej obec-
ności”.
Często patrzymy też na innych przez 
pryzmat stereotypów …
Przykro mi się robi, kiedy zdarzy się, 
że osoby z mojego Kościoła - Kościo-
ła, który kocham i  jest dla mnie do-
mem, traktują mnie jak „dziewczynę 
z  TVN-u”, czyli, jak żartował ks. Jan 
Kaczkowski podczas wywiadu dla 
„Dzień Dobry TVN”, „siedziby szata-
na”. Kiedyś w drodze ze zdjęć popro-
siłam ekipę, żebyśmy się na chwilę 
zatrzymali przy pomniku Jezusa ze 
Świebodzina - reakcje pielgrzymki 
na nasz samochód obklejony logiem 
stacji były mało sympatyczne. To jest 
właśnie skutek stereotypów, a praw-
da jest taka, że ani TVN nie jest „sie-
dliskiem szatana”, ani Kościół to nie 
„ciemnogród i  mohery”, dlatego ja 
w swoich materiałach staram się po-
ruszać temat dialogu, otwartości, sza-
cunku w religii. 

Widzę, że ma Pani taki fajny kubek 
z napisem „Nie mów Bogu, że masz 
wielki problem, powiedz swojemu 
problemowi, że masz wielkiego 
Boga”. To motto przyświeca w Pani 
życiu?
Ten kubek z  takim mottem wymy-
ślił Piotr Żyłka, dziennikarz z  Krako-

wa, który robi prawdziwą rewolucję 
w  kwestii mówienia o  Bogu w  Inter-
necie. Chciałabym, żeby to motto mi 
zawsze przyświecało, bo to by ozna-
czało prawdziwą wiarę, że Jezus jest 
Panem wszystkiego i  może uciszyć 
każdą burzę - mimo że w  to wierzę, 
to bywają chwile zwątpienia, kie-
dy po ludzku martwią mnie sprawy 
przyziemne. Zapominam, że przecież 
moim tatą jest Bóg. Nieraz bywało, że 
oddawałam Bogu sytuacje z  moje-
go życia, czy życia bliskich mi ludzi, 
które były już beznadziejne, i On sam 
przemieniał je w dobro w sposób tak 
nieprawdopodobny, że nazwałabym 
to cudem. Tak wygląda chociażby 
historia jednej z  moich najbliższych 
przyjaźni: zaczęło się od modlitwy za 
osobę, z którą byłyśmy sobie gotowe 
wydrapać oczy. Ale ja mam w  sobie 
coś z niewiernego Tomasza, który cią-
gle chce dotknąć i ciągle potrzebuje 
nowych cudów. Pan Bóg nie ma ze 
mną łatwego zadania. Więc ten ku-
bek jest takim przypomnieniem, że 
to nie ja jestem wszechmogąca i nie 
ja muszę rozwiązywać wszystkie pro-
blemy sama.

Pani praca wymaga trochę takiego 
„małego ekumenizmu” – otwarcia 
na ludzi innych wyzwań, odmien-
nego spojrzenia na świat, innej 
wrażliwości, niewierzących.
Ja sama zaczęłam się nawracać do-
piero kilka lat temu i nie czuję się ani 
od nikogo lepsza, ani mądrzejsza. 
Mam tylko ogromną wdzięczność, że 
spotkałam Boga, który w  prawdziwy 
sposób zmienia moje życie: leczy, ra-
tuje, pokazuje, prowadzi, troszczy się 
i  kocha. Jeśli chodzi o  osoby innych 
wierzeń, to zawsze staram się wysłu-
chać, kiedy ktoś chce się ze mną po-
dzielić jakąś historią i  nigdy nie mó-
wię sama pierwsza o Bogu, jeśli ktoś 
mnie nie zapyta. Bywa też, że osoby, 
które deklarują się jako niewierzące, 
dzwonią w  chwilach trudnych i  pro-
szą: „pomódl się za mnie, bo pewnie 
Ciebie szybciej Bóg wysłucha”. Uśmie-
cham się wtedy, bo w  tym objawia 
się tęsknota za Nim, którą wszyscy 
mamy w  sobie, chociaż nie zawsze 
sobie to uświadamiamy. Moja przy-
goda z  Bogiem zaczęła się właśnie 
od tego, że poprosiłam Go o pomoc 
w  chwili beznadziejnej, że pierwszy 
raz w życiu coś sama szczerze do Nie-
go powiedziałam, wykrzyczałam i On 
odpowiedział na ten krzyk.

Na jednym ze zdjęć, jakie za-
mieściła Pani na Facebooku, jest 
różaniec i Pismo Święte. Proszę 
mi wybaczyć, jeśli poruszam zbyt 
intymna kwestię, ale chciałbym 
zapytać, o czym w czasie modlitwy 
mówi Pani Bogu.
Sporo czasu spędzam w  podróży 
i  rzeczywiście bez Pisma Świętego 

i  różańca się nie ruszam. Ostatnio 
przeczytałam na blogu Piotra Żyłki 
cytat z  węgierskiego jezuity Fran-
za Jalicsa: „Podczas modlitwy nasza 
uwaga nie powinna kierować się na 
nasze problemy, troski, życzenia, my-
śli, bóle, uczucia, pozycję ciała, prze-
szłość, przyszłość i cokolwiek jeszcze 
wiąże się z „ja”, lecz tylko i wyłącznie 
na samego Boga”.
Chciałabym kiedyś dojść do takie-
go stanu, że moja modlitwa będzie 
takim czystym obcowaniem z  Nim. 
Teraz jednak dopiero uczę się z  Bo-
giem rozmawiać i  mówię szczerze 
i od serca: „Tato, jest tak i tak. Oddaje 
Ci tę sytuacje, osobę”. Oczywiście jak 
każdy proszę o  różne rzeczy dla sie-
bie i bliskich albo właśnie przeciwnie 
– za tych, z którymi mam pod górkę. 
Opowiadam Mu, co przeżywam, nad 
czym się waham, o  czym marzę. Od 
niedawna staram się też codziennie 
dziękować. To się zmieniło po prze-
czytaniu książki „Moc uwielbienia”. 
Ta książka i modlitwa dziękczynienia 
zupełnie zmieniły moje spojrzenie 
i  podejście do wielu kwestii. Jestem 
też absolutną fanką Ducha Św. I czę-
sto proszę o Jego dary. A sprawy „bez-
nadziejne” zostawiam na modlitwę 
różańcową.

Obok tego wspomnianego ró-
żańca i Pisma Świętego stoi też 
kawa. Anna Przybylska w jednym 
wywiadów przed swoim odej-
ściem mówiła, że wyspowiadała 
się pierwszy raz od trzynastu lat, 
znowu kumpluje się z Bogiem, 
chodzi co niedziela na kawę z Nim. 
Czy Pani ma takie swoje ulubione 
kościoły, gdzie tę niedzielną kawę 
pije, gdzie smakuje ona najlepiej?
Jest mi bliski ten cytat z  wywiadu 
z  Anią Przybylską, a  zwłaszcza mó-
wienie o wierze, że to „chodzenie na 
kawę z  Bogiem”. Jeśli chodzi o  ko-
ścioły, to jakoś najbliżej Boga czuję 

się u  dominikanów. Może dlatego, 
że to zakon ludzi słowa i  że u  nich 
wiele dobrego się dla mnie osobiście 
wydarzyło. W Warszawie w tygodniu 
jestem u  dominikanów na Służewie, 
a  w  niedzielę na Freta o  21.30 na 
„Ostatniej w  mieście” spotykamy się 
z grupą znajomych, a później idziemy 
razem na herbatę czy kawę właśnie. 
Jeśli chodzi o  przestrzeń medialną, 
to jestem częstym gościem „na kawie 
z  Bogiem” na stronie z  konferencja-
mi o. Adama Szustaka „Langusta na 
palmie”, a  płyty ojca towarzyszą mi 
w  podróżach na zmianę z  ulubioną 
muzyką, przy dobrej kawie właśnie.

Wywiady z Ewą Chodakowską, 
Arturem Rojkiem, Kamilem 
Stochem, reportaż z planu Top 
Model w Gdańsku czy uchylenie 
widzom kulis „X Factora”, wyjazd 
do Watykanu przed kanonizacją 
Jana Pawła II i rozmowa z kard. 
Stanisławem Dziwiszem w kurii 
krakowskiej. Kolorowe jest życie 
Katarzyny Olubińskiej.
Kolorowe, to prawda. Te spotkania 
są dla mnie ogromnie ważne. Czuję 
ogromną wdzięczność, że moja pra-
ca jest moją pasją i  kiedy pomyślę 
o tych wszystkich ludziach, miejscach 
i o tym, jakie to bogactwo wniosło do 
mojego życia i że mogę o tym mówić 
innym, to czuję, że nie zamieniłabym 
swojego zawodu na żaden inny. Cza-
sami z  moimi rozmówcami spotyka-
my się tylko na 5 minut i pada zdanie, 
które ja później noszę długo w sercu, 
a  czasem po prostu zaprzyjaźniam 
się z  kimś i  to on zmienia moje. Tak 
było na przykład z  Ewą Chodakow-
ską, która zmotywowała mnie do re-
gularnych ćwiczeń. Czasem niektóre 
wywiady nie wyjdą do końca tak, jak 
planowałam, ale znajomości zawarte 
przy okazji zostają i pchają moje życie 
na inne tory. Bóg stawia na mojej dro-
dze niezwykłych ludzi.

MAM WIELKIEGO BOGA 
I Z NIM ROZMAWIAM
Dokończenie rozmowy ze strony pierwszej.
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Spotyka się też Pani z ludzkim 
cierpieniem, z niemocą człowieka. 
Ostatnio zmarł Piotr Radoń, który 
od urodzenia musiał żyć z brakiem 
kończyn, a ks. Jan Kaczkowski 
przygotowuje ludzi na swoje 
odejście…
Dla mnie ludzie, z  którymi roz-
mawiam, to nie są tylko „tematy”, 
o  których zapominam po nagraniu. 
Z  niektórymi osobami, do których 
pojechałam „tylko na wywiad”, na-
prawdę się zaprzyjaźniłam. Tak było 
z  Piotrkiem Radoniem. Dużo pisa-
liśmy do siebie na Facebooku. Po-
dziwiałam jego pasję życia. Razem 
z  Kubą Szymczukiem, fotografem 
„Gościa Niedzielnego”, który zrobił 
Piotrkowi słynne zdjęcie na ulicy, od-
wiedziliśmy Piotrka w szpitalu na kil-
ka dni przed śmiercią, nie wiedząc, że 
to nasze ostatnie spotkanie. Promie-
niał radością. Czuł się lubiany, kocha-
ny, mówił o kupnie protez, ludzie dali 

mu nadzieję... To są piękne strony by-
cia dziennikarzem, czasem naprawdę 
możemy zmienić czyjeś życie, tak, 
jak to zrobił Jakub Szymczuk swoim 
wpisem o  Piotrku, albo jak to robiła 
zmarła niedawno śp. Brygida Frosztę-
ga-Kmiecik swoim reportażem o  Ja-
nuszu Świtaju.

A jak było z ks. Kaczkowskim?
Ks. Jan Kaczkowski to zupełnie inna 
historia. Poznałam go podczas kon-
certu rockowego Luxtorpedy w Puc-
kim Hospicjum. Kto inny mógłby 
wpaść na taki pomysł? Uwielbiam to, 
co pokazuje na swoim vlogu w  bo-
ska.tv „Smak życia”, i imponuje mi to, 
co pokazuje swoim życiem, że po-
mimo własnych problemów można 
pomagać innym. Mało znam osób 
o  takim błyskotliwym poczuciu hu-
moru i intelekcie. Koledzy z ekipy po 
nagraniu z  nim jeszcze pół dnia nie 
mogli dojść do siebie: „co to jest za 

człowiek” – dziwili się i dziwili. Z nim 
po prostu jest ogromną przyjemno-
ścią przebywać.

Prowadzi Pani w „Dzień Dobry 
TVN” cykl „Kobieta w religiach 
świata”. Jaki jest jego cel?
Ten cykl to mój autorski pomysł i po-
wód do dumy. Cieszę się, że spotka-
łam się z tak dużą życzliwością mojej 
producentki Ewy Baj, że mogłam go 
zrealizować. W  pierwszej kolejności 
zrobiłam go... dla siebie. Chciałam 
sama więcej się dowiedzieć o innych 
religiach. Kiedyś interesowały mnie 
zupełnie inne tematy. Od kiedy Bóg 
stał się kimś ważnym w moim życiu, 
pojawiło się pragnienie, żeby lepiej 
zrozumieć, więcej wiedzieć, żeby 
móc pytać o  Niego. To mnie łączy 
z tymi wszystkimi niesamowitymi ko-
bietami, które zdobyły się na ogrom-
ną odwagę podzielenia się z naszymi 
widzami swoją historią. One też „cho-

dzą z  Bogiem”, chociaż każda z  nas 
w inny sposób, ale wszystkie staramy 
się być lepszymi ludźmi, kochamy, 
troszczymy się o  naszych bliskich, 
marzymy, szukamy, boimy się, pracu-
jemy - żyjemy tu i teraz, a nie gdzieś 
na pustyni, na pustelni w jakiejś idylli 
z Bogiem - to przede wszystkim nas 
łączy. Stąpamy twardo po ziemi, ale 
chodzimy po niej nie same, tylko 
z Bogiem.
Celem tego cyklu była też walka ze 
stereotypami i  nietolerancją na tle 
religijnym. Kiedy Zuchra, muzułman-
ka, najmłodsza z  moich bohaterek, 
opowiadała mi, jak potrafią ją potrak-
tować ludzie w metrze w Warszawie, 
albo kiedy szłyśmy na obiad i  ob-
serwowałam reakcje przechodniów 
na nią i  jej strój, było mi zwyczajnie 
przykro i  wstyd. Jednocześnie kiedy 
myślę o  nietolerancji religijnej, moje 
myśli biegną w  stronę chrześcijan 
prześladowanych dziś na świecie 

i czuję się bezsilna. Walczę z tym jak 
umiem, tutaj gdzie mieszkam i  żyję. 
Moją bronią jest kamera i mikrofon.

Czego życzyć Pani na zbliżający się 
wielkimi krokami, nowy 2015 rok?
Ufności w to, że On naprawdę ucisza 
każdą burzę, nawet wtedy, gdy za-
pomnę o tym, co napisane na moim 
ulubionym kubku, i wiatru w żaglach, 
żeby mnie zawiódł do dobrego por-
tu.

A czego Pani życzy czytelnikom 
„Niecodziennika”?
Niecodziennego zachwytu każdym 
dniem i nawet w sytuacjach codzien-
nych jak najwięcej powodów do 
dziękowania - żeby Bóg narodził się 
w  tych przestrzeniach życia, gdzie 
tego najbardziej potrzebują.

Dzwonek na Obiad
Anna Chodyka

Ks. Marian Subocz, 
dyrektor Caritas Polska, 
pomysłodawca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

Zmieniaj świat, czyń dobro!
Monika Burczaniuk

Dzwonek na obiad” to kampania ma-
jąca na celu nakarmienie niedożywio-
nych dzieci i młodzieży w Polsce. Ak-
cja rozpoczęła się 1 września i będzie 
prowadzona w czasie roku szkolnego 
2014/2015. Ciepły posiłek otrzymają 
uczniowie, którym rodzice lub opie-
kunowie nie są w stanie go zapewnić. 
Jeden ciepły posiłek dziennie to ab-
solutne minimum dla prawidłowego 
rozwoju dziecka - minimum na które 
najmłodsi, z  biednych rodzin, często 
nie mogą liczyć w swoich domach. 
Każdy z  nas może wziąć pod swoją 
opiekę konkretne dziecko, fundując 
mu posiłki. Koszt miesięczny to 140-
150 PLN. Można włączyć się w poje-
dyncze wpłaty choćby 7 zł – to już 
jeden obiad. 
Projekt skierowany jest do wszyst-
kich typów szkół na terenie Polski: 
podstawowych (około 12 tys. szkół), 
gimnazjalnych (ok. 6500 szkół) i szkół 
średnich(ok. 3000 szkół). Dzieci oraz 
młodzież, która ma zostać objęta 
programem „Dzwonek na obiad”, 
to osoby z  rodzin zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym z  powodu 
ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu, 
niepełnosprawności czy wielodziet-
ności. Fundacja Być Bardziej, którą 
kieruje ks. Andrzej Sikorski zwraca 
uwagę na to, iż wciąż niska jest świa-
domość ludzi na temat niedożywie-
nia i jego skutków. „W ostatnim czasie 
wielokrotnie stykałem się z tematem 
niedożywienia dzieci. Skala proble-
mu jest ogromna, dotyczy około 800 
tys. dzieci z całej Polski, czyli co dzie-
siątego dziecka, jakie żyje w naszym 
kraju. Oznacza to, że także wśród 
naszych sąsiadów spotykamy głod-
ne lub niedożywione dzieci, tylko 
nie mamy świadomości, że tak jest. 
Jako katecheta zauważyłem, że dzieci 
dotknięte tym problemem nie skar-
żą się, ponieważ głód, wynikający 
z  biedy, jest rzeczą wstydliwą. Takim 
dzieciom doskwierają jednak bóle 
brzucha, mają obniżoną możliwość 

nauki, często występuje u nich apatia 
lub niemożność skupienia się na jed-
nej czynności. Fundacja „Być Bardziej” 
podjęła się organizacji i  realizacji 
wspomnianego projektu ze względu 
na to, że widzimy potrzebę takich 
działań we współczesnym świecie. 
Wiemy, że zapewnienie dzieciom 
ciepłych posiłków daje im szansę na 
prawidłowy rozwój oraz efektywną 
naukę” – deklaruje.
Fundacja „Być Bardziej” w roku szkol-
nym 2013/2014 przeprowadziła pi-
lotażową akcję pod nazwą „Nakarm 
Głodnego. Szczęśliwe dziecko z  peł-
nym brzuszkiem”, w  ramach którego 
dzieci i  młodzież, z  ponad 200 szkół 
na terenie Polski, otrzymała sty-
pendia obiadowe w  I  i  II semestrze. 
W  celu pozyskania środków na pro-
gram dożywiania została przepro-
wadzona akcja konkursowa „Grosz 
do Grosza”, w której wzięło udział po-
nad 150 szkół, w tym 300 nauczycieli 
i  dyrektorów szkół oraz prawie 900 
uczniów. Grono pedagogiczne wraz 
z  wychowankami stworzyło komite-
ty organizacyjne w  swoich szkołach, 
aby zbierać fundusze dla potrzebują-
cych uczniów.
W ostatnim roku szkolnym, dzięki po-
mocy uczniów i nauczycieli, z darmo-
wych posiłków skorzystało 202 dzieci 
z 13 województw, którym przez cały 
rok szkolny 2013/2014 zapewnione 
zostały ciepłe obiady. Dzieciom tym 
opłacono około 20 000 posiłków, któ-
rych koszt wyniósł w sumie 48 364,74 
PLN. 

Fundację „Być Bardziej” można wes-
przeć finansowo wpłacając pieniądze 
na konto (Bank Pekao  
2912 4010 4011 1100 1048 8175 19, 
tytułem: Dzwonek na obiad Fundacja 
BYĆ BARDZIEJ ul. Nowogrodzka 31, 
00-511 Warszawa) lub w inny sposób 
- wchodząc na stronę internetową 
dwoneknaobiad.pl i klikając  
w zakładkę „Jak możesz pomóc?”.

Boże Narodzenie to czas, który skła-
nia nas do refleksji nie tylko nad 
swoim życiem, ale także nad otacza-
jącym światem. Bardziej niż na co 
dzień zwracamy uwagę na bezdom-
nych na ulicach, mocniej niż zwykle 
wzruszają nas kampanie społeczne 
poświęcone osieroconym dzieciom 
i  samotnym matkom. Znajdujemy 
w sobie troskę o  los drugiego czło-
wieka, która często przytłaczana 
jest zgiełkiem i  pośpiechem co-
dziennych obowiązków. Co zrobić, 
żeby nasz zapał i nasza pomoc była 
dobrze wykorzystana? By zamiast 
bycia przysłowiową rybą stała się 
wędką, która zaowocuje w przyszło-
ści obdarowanego? 
Chyba nie ma w  Polsce nikogo, 
komu wigilijny stół nie kojarzyłby 
się ze świecą, która przez cztery 
kolejne niedziele Adwentu rozpro-
wadzana jest w kościołach w całym 
kraju. Świeca Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom jest symbolem 
pamięci o najsłabszych, potrzebują-
cych naszej uwagi. Od 21 lat dochód 
ze sprzedaży kilku milionów świec 
przeznaczany jest na prowadzenie 
placówek Caritas dla dzieci m.in. 
świetlic socjoterapeutycznych czy 
domów dziecka. 10 groszy z każdej 
świecy przeznaczane jest także na 

projekty pomocowe dla dzieci żyją-
cych w najuboższych krajach świata. 
Tylko w 2013 roku Caritas rozprowa-
dziła ponad 3 miliony świec. Ośrod-
ki, które prowadzi Caritas, często 
zastępują podopiecznym prawdzi-
wy dom. To tu mają oni zapewniony 
ciepły posiłek, bezpieczeństwo, a co 
najważniejsze możliwość rozwoju 
swoich zdolności, talentów, uczą 
się także postaw, które ułatwią im 
budowanie relacji i wartości w doro-
słym życiu. 
Zwolennikiem tzw. mądrego poma-
gania jest także ks. Jacek Stryczek, 
prezes Stowarzyszenia Wiosna, 
prowadzącego projekt pomocy 
bezpośredniej Szlachetna Paczka 
(http://www.szlachetnapaczka.pl), 
w  ramach którego darczyńcy przy-
gotowują paczki świąteczne, zło-
żone z  prezentów rzeczowych dla 
potrzebujących rodzin. Rodziny 
takie uprzednio sami wybieramy 
z  bazy internetowej przygotowa-
nej przez lokalnych wolontariuszy. 
Mamy więc bezpośredni wpływ na 
to, kogo i  w  jaki sposób wesprze-
my. W bazie znajdziemy informacje 
o tym, co jest niezbędne dla danych 
osób do codziennego życia, wycho-
wania dzieci, zmagania się z choro-
bą czy niepełnosprawnością. Mogą 

to być ubrania, żywność, środki czy-
stości, leki, sprzęt AGD, podręczniki, 
zabawki. Oczywiście nikt nie zabra-
nia nam bycia bardziej hojnym i do-
dania jakiegoś „prezentu od serca”. 
„Do Szlachetnej Paczki włączane są 
osoby, które znalazły się w  trudnej 
sytuacji z  niezależnych od siebie 
przyczyn. (…) Naszym celem jest 
mądra pomoc czyli taka, która daje 
szansę na zmianę.” – podkreślają or-
ganizatorzy „Paczki.” W ubiegłorocz-
nej edycji 17 684 rodziny otrzymały 
świąteczne paczki o wartości ponad 
33 mln zł. 
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 
oraz Szlachetna Paczka, to dwie 
chyba najbardziej znane świąteczne 
akcje pomocowe, ale można oczy-
wiście włączać się także w  inne ini-
cjatywy. Każdego dnia mamy wpływ 
na świat, w którym żyjemy. Jeśli cze-
goś nie lubimy w  tym co widzimy, 
wspólnie starajmy się to zmienić na 
lepsze. Jednak wybierając inicjaty-
wy, które wspieramy warto zwrócić 
uwagę na myśl Papieża Franciszka, 
że „aby zmieniać świat, trzeba czynić 
dobro temu, który nie jest w stanie 
odwzajemnić się” , bo tak naprawdę 
dzieląc się dobrem, sami zyskujemy 
najwięcej.

Nie możemy czynić dobra tylko, gdy mamy wolny czas, czy dobre 
chęci. Dobroczynność wynika z przekonania, że każde życie jest ważne, 
niepowtarzalne i co najważniejsze - godne zaangażowania. Jeśli przez 
moment człowiek uzna, że warto pomóc, nie należy się wahać, lecz 
świadczyć dobro wobec bliźniego. Tym samym chronić go przed biedą 
nie tylko materialną, ale także duchową i moralną. Również przed 
zwątpieniem i rozczarowaniem.
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Czas Adwentu to dla rodziców, 
zwłaszcza rodziców nieco większej 
gromadki, nie lada wyczyn. Co zrobić, 
aby dobrze przygotować najmłod-
szych na czas przeżywania Świąt Bo-
żego Narodzenia? Jak zainteresować 
ich czasem, który nam, dorosłym, ko-
jarzy się raczej z wyrzeczeniami i pra-
cą nad sobą, niż przyjemnym i ekscy-
tującym oczekiwaniem? Wreszcie, jak 
zainteresować maluchy wstawaniem 
bladym świtem na Roraty? A w koń-
cu, jak to wszystko „ogarnąć” i  jakoś 
specjalnie nie zmęczyć się, aby zo-
stała szczypta czasu na refleksję nad 
sobą samym? O rodzicielskie sposoby 
na przeżywanie Adwentu zapytałam 
tych, którzy wiedzą o tym najwięcej, 
czyli rodziny (i to te niemałe!). 
W rodzinie Kamili i Norberta przygo-
towania do Świąt Bożego Narodzenia 
tak naprawdę zaczynają się jeszcze 
długo przed samym Adwentem. 
„W  mojej rodzinie przeżywanie Ad-
wentu na dobre zaczyna się jeszcze 
kilka tygodni przed jego rozpoczę-
ciem. Wraz z  mężem rozmawiamy 
na temat wyjątkowości tego okresu, 
wprowadzamy dzieci w  jego charak-
ter i  tajemnice. Rozmowy i  czytanie 
tekstów o  Adwencie przygotowuje 
nas do dnia, w  którym to oficjalnie, 
zgodnie z kalendarzem liturgicznym, 
rozpoczniemy czas oczekiwania na 
Boże Narodzenie” – mówi mama trój-
ki dzieci.

Fabryka kalendarzy
Wśród najczęściej wymienianych 
pomysłów na te cztery wyjątkowe 
tygodnie w  roku od lat niezmiennie 
królują adwentowe kalendarze (tak, 
tak, te z czekoladkami wciąż cieszą się 
powodzeniem maluchów) czy mobi-
lizowanie dzieci do robienia dobrych 
uczynków, jak modlitwa za kolegę, 
pomoc koleżance w lekcjach czy jakaś 
drobna praca domowa. Ale adwento-
we kalendarze nie zawsze muszą być 
przewidywalne i  czekoladowe. Pani 
Barbara, katechetka z  podwarszaw-
skiej miejscowości i wychowawczyni 
w przedszkolu przygotowuje niekon-
wencjonalny kalendarz w  formie… 
drabiny. Na samym jej szczycie znaj-
duje się papierowa figurka Dzieciątka 
Jezus. Każdego dnia Chrystus zstępu-
je o jeden szczebelek, by 24 grudnia 
wreszcie stanąć między nami. 
„Co roku przygotowujemy dzieciom 
kalendarze adwentowe, w  których 
oprócz słodyczy i  jakiś drobiazgów 
są zadania do wykonania. Dla dzieci 
to zachęta do rannego wstawania 
na Roraty, bo najpierw czeka nie-
spodzianka z  kalendarza. Mamy to 
szczęście, że w naszej parafii Roraty są 

codziennie (bez niedziel) o 6.45. Cho-
dzimy na nie całą rodziną, z  lampio-
nami. Młodsze dzieci w tamtym roku 
same przygotowały swoje lampiony” 
– mówi w rozmowie z „Niecodzienni-
kiem” pani Marzena.
Jeszcze inną formę kalendarza pro-
ponuje Aleksandra, mama Zuzi, 
Bartosza i  Gosi. „Zrobienie adwen-
towego kalendarza zajęło nam kilka 
dni. Przygotowaliśmy kopertki na 
każdy dzień Adwentu. W  każdą taką 
kopertkę coś włożyliśmy. Albo infor-
macje o  wybranym świętym, albo 
fragmenty Ewangelii z  danego dnia 
do wspólnego przeczytania, czasem 
zagadka, zabawa czy po prostu jakaś 
drobnostka” – wylicza Aleksandra. 
I  dodaje: „Oczywiście te najbardziej 
oczekiwane koperty były w  środy 
i niedziele, bo to dni, kiedy tradycyj-
nie mamy coś słodkiego (śmiech)”. 
Pociechy Oli i Mateusza, Gabryś i Na-
talka (bo Piotruś jest jeszcze za mały) 
w  kalendarzu znajdują części jakiejś 
zabawki do złożenia, na przykład 
klocków albo puzzli. Każdego dnia 
wyjmują z  kieszonki jeden element, 
a  na koniec Adwentu składają całą 
zabawkę.
Dzieci Norberta i  Kamili również 
przygotowują kalendarz. Zawiera on 
fragmenty Pisma Świętego bądź roz-
ważania tajemnic narodzenia Pana na 
każdy dzień. „Łączymy je z intencjami 
naszych codziennych wspólnych 
modlitw, w których nawiązujemy do 
przeczytanego tekstu. Staramy się, 
wspólnie i każdy z osobna, ofiarować 
Panu Jezusowi w  prezencie urodzi-
nowym jakieś wyrzeczenie lub próbę 
pozbycia się jakiejś wady. Jest to duże 
wyzwanie do pracy nad sobą, do któ-
rej silną motywacją jest właśnie ofia-
rowanie Bogu czegoś od siebie, na 
co każdy z nas ciężko pracował przez 
cały okres trwania adwentu” – mówi 
mama trójki dzieci. 
Inną propozycję, często wymienianą 
przez moich rozmówców, jest przy-
gotowywanie pustego żłóbeczka, 
który ma symbolizować czas oczeki-
wania na narodziny małego Jezusa. 
Niby nic specjalnego, ale… można 
do tego podejść nieco kreatywniej. 
Bo skoro żłobek, to przydałoby się 
sianko. Barbara zdradza, że jej pod-
opieczni chętnie przynoszą sianko do 
żłóbka, bo każde ździebełko symbo-
lizuje dobry uczynek, jaki wypełnili. 
I  tak, do Wigilii można „zrobić” No-
wonarodzonemu całkiem mięciutkie 
posłanie. 
Podobnie jest w  rodzinie Oli. „Tato 
własnoręcznie zbił maleńki żłóbek, 
mama własnoręcznie pomalowa-
ła. Razem z  dziećmi włączyliśmy się 

w  wyścielanie miejsca dla Maleńkie-
go Jezusa. Nasze dobre uczynki za-
mieniały się w sianko, które kładliśmy 
do żłóbka. Tak żeby Pan Jezus miał 
mięciutko jak się urodzi. I miał! Dobre 
uczynki mogą symbolizować rów-
nież przyklejane na korkową tablicę 
serduszka. Dzieciaki pamiętały każdą 
dobrą rzecz jaka zrobiły, a  i  tablica 
z  czasem stała się jednym wielkim 
sercem dla pana Jezusa” – uzupełnia. 

Adwentowy recykling
Jeszcze bardziej nietypowe pomysły, 
które przypadną do gustu szczegól-
nie rodzicom kilkulatków, prezentuje 
Aleksandra Filipiuk, mama trójki dzie-
ci. „Prawdę mówiąc, okres Adwentu 
zaczęliśmy przeżywać w  wspólnie 
z dziećmi kiedy najstarsza Zuzia mia-
ła już młodszego braciszka (są mię-
dzy nimi dwa lata różnicy). Pierwsze 
poważne rozmowy i  pierwsze po-
ważne czekanie na Pana Jezusa. Jak 
przystało na katolicką rodzinę, zazna-
jomiliśmy się z  tematem w  Rytuale 
Rodzinnym. Bardzo nam pomógł, 
wygenerował bowiem ciekawy po-
mysł. Wprowadziliśmy do słownika 
naszych pociech pojęcie dobrych 
uczynków. Postanowiliśmy, że każ-
dego dnia Adwentu przy wieczor-
nej modlitwie będziemy opowiadać 
o  tym, co dobrego postaraliśmy się 
zrobić” – mówi Aleksandra. 
Ale to oczywiście nie wszystko. „Wcze-
śniej przygotowałam potrzebne re-
kwizyty (śmiech). Z rolek po papierze 
toaletowym (tak, recycling też usku-
teczniamy!) powycinałam kółeczka, 
wspólnie malowaliśmy je na różne 
kolory i  wrzucaliśmy do koszyczka. 
Wieczorna modlitwa rozpoczyna-
ła się zapaleniem świecy z  wieńca 
adwentowego (ten symbol także 
omówiliśmy z  naszymi pociechami) 
przez Zuzię, a  kończyła łączeniem 
naszych kółeczek (czyli zmaterializo-
wanych dobrych uczynków) ze sobą, 
co w okolicy Bożego Narodzenia dało 
nam piękny kwiecisty obraz na ścia-
nie. Dzieci były zachwycone tym, że 
to ich DOBRA robota ozdabia nasze 
Święta!” – zdradza Ola, której także 
udziela się artystyczny entuzjazm. 

Drzewko Jessego
Adwent to dobry czas na zachęcenie 
najmłodszych do regularnej lektury 
Pisma Świętego. Może to być rozwa-
żanie odpowiednich dla danego dnia 
fragmentów, ale… „Staramy się też 
wprowadzić jakąś nowość” – zagaja 
tajemniczo pani Marzena. W tamtym 
roku było to… drzewko Jessego. 
W  Internecie (http://majorkids.word-
press.com/co-to-jest-drzewo-jesse-
go/) można znaleźć teksty biblijne 
do przeczytania z  dziećmi. Do tego 
trzeba przygotować jakiś model drze-
wa (nie ma obaw, na wspomnianej 
stronie jest wiele pomysłów). „Mnie 
najbardziej przekonuje prawdziwa 
gałązka śliwy, jabłoni i  gruszy, która 
ma szansę zakwitnąć do Bożego Na-
rodzenia. Do tego dochodzą różne 

zawieszki, którymi dzieci zdobią swo-
je drzewko. Najprościej wydrukować 
z Internetu obrazki, podkleić tekturką 
i zrobić ozdoby do zawieszenia” – tłu-
maczy Marzena, mama dzieci. Część 
niewykorzystanych obrazków może 
się przydać w innym okresie liturgicz-
nym, na przykład w  Wielkim Poście. 
Jeśli dzieci mają ogromną wenę twór-
czą (a  rodzice więcej czasu), można 
takie zawieszki przygotować samo-
dzielnie, korzystając z  dostępnych 
szablonów lub kupić gotowe. 
Najważniejsza w  drzewku Jessego 
jest jednak codzienna lektura Pisma 
Świętego. Oto fragmenty na poszcze-
gólne dni Adwentu: 
1.12 – Stworzenie – Rdz 1, 1-31; 2, 1-4 
(słońce, księżyc, kula ziemska, zwie-
rzęta)
2.12 – Adam i Ewa – Rdz 2, 7-9.18-24 
(drzewo życia, kobieta i mężczyzna)
(…)24.12 – Wigilia Narodzenia Pana 
– Lk 2, 1-20 (Maryja z  dzieciątkiem, 
szopka, gwiazda betlejemska, anioł). 
Pani Marzena zdradza też, z  jakich 
lektur można czerpać dodatkowe 
inspiracje i co sprawdziło się w przy-
padku jej rodziny. „Razem z  moimi 
dziećmi korzystaliśmy kiedyś z  po-
zycji Wszyscy na Ciebie czekamy. 
Książeczka, oprócz tekstów na każdy 
dzień adwentu, zawiera płytę CD oraz 
planszę, na którą codziennie przykle-
ja się kolejne obrazki.. Innym razem 
czytaliśmy książkę Tajemnica Boże-
go Narodzenia” (autorstwa Gaarder 
Jostein)” – podpowiada rodzicom, 
którzy jeszcze nie bardzo wiedzą, jak 
przygotować swoje pociechy na czas 
przeżywania Adwentu. 

„Oczy świętej Łucji”, czyli kulinar-
na strona czekania
Połowa grudnia to dobry czas na roz-
poczęcie… świątecznych wypieków. 
Zaprawione gospodynie wiedzą, że 
pierniczki (zwłaszcza te, które po-
służą za choinkowe ozdoby) trzeba 
wypiec nieco wcześniej. W  kuchen-
ne boje warto włączyć też najmłod-
szych. Upieczone pierniczki – jak 
u pani Marzeny – mogą posłużyć do 
przygotowania wyjątkowej szopki. 
Wyjątkowym dniem w czasie trwania 
Adwentu jest wspomnienie świętej 
Łucji, przypadające na 13 grudnia. 
„Wspominamy wtedy postać tej wiel-
kiej świętej, pieczemy tradycyjne 
rogaliki zwane oczami świętej Łucji, 
palimy świece symbolizujące światło, 
które przywodzi na myśl jej imię (lac. 
lux- światło)” – wyjaśnia Kamila. 
A jeśli pierniki i szopka, to można już 
zacząć myśleć o  tym, co powiesimy 
na świątecznym drzewku. „Adwent 
jest też dla nas czasem rodzinnego 
tworzenia ozdób choinkowych. To 
fajna okazja do ruszenia ważnych 
tematów! Jest u  nas figurka Matki 

Bożej w ciąży, dzieci czasem dopyty-
wały, czy kiedy przyjdzie Boże Naro-
dzenie wyjmiemy malutkiego Jezusa 
(śmiech). Rozmawiamy też o biskupie 
Mikołaju, o  tradycji obdarowywania 
się prezentami, jaką nam zostawił, 
czytamy jego biografię” – uzupełnia 
Ola, mama Zuzi, Bartosza i Gosi. 

Lekcja miłości i cierpliwości 
„Czas Adwentu uczy nasze dzieciaki 
cierpliwości. Same nawzajem się kar-
ciły, kiedy przychodziło im do głowy, 
żeby zajrzeć do kolejnej koperty. Ra-
dość z mięciutkiego żłóbka i bożona-
rodzeniowej figurki małego Jezusa 
jest wspaniała. Dziś, kiedy wspomnia-
łam dzieciom o  zbliżającym się Ad-
wencie, 5-letnia Zuzia zapytała mnie, 
czy i wieniec ze świecami w tym roku 
możemy przygotować wspólnie. 
To cenny czas dla rodziny!” – mówi 
w  rozmowie z  „Niecodziennikiem” 
Aleksandra. 
Moich rozmówców pytam, czy nie 
jest tak, że dzieciaki w  końcu się 
buntują, bo co roku kalendarz, co 
roku wieniec i  dobre uczynki, wciąż 
to samo! Wszyscy stanowczo prote-
stują. „Nie ma tak, że co roku jest tak 
samo. Zawsze staram się przygoto-
wać dla moich dzieci coś nowego, za 
każdym razem coś wymyślać, wnoszę 
jakąś innowację. Zresztą, rok to dużo, 
żeby dzieci zdążyły zapomnieć o tym, 
co wcześniej robiliśmy i  zatęsknić za 
kolejnym przeżywaniem Adwentu. 
Co więcej, dzieciaki przecież rosną, 
więc nieco zmienia się forma naszego 
wspólnego przeżywania tego czasu” 
– argumentuje Kamila. 
Na koniec nieśmiało zagaduję, jak 
rodzicom starcza sił na zrealizowa-
nie tych wszystkich pomysłów? Pani 
Marzena odpowiada niezrażona: 
„Zmęczenie rodziców to stan perma-
nentny (śmiech), więc czas Adwentu 
wnosi do tego zmęczenia trochę ra-
dości. Pewne rzeczy przygotowuje-
my wcześniej, pewne rzeczy odpusz-
czamy i jakoś nam się udaje”. 

I wreszcie jest!
 „Wigilię i  Boże Narodzenie staramy 
się spędzać w  gronie najbliższych, 
kultywując wyniesione z  domów 
tradycje rodzinne. Na początku wie-
czerzy czytamy przeznaczony na ten 
dzień fragment Pisma Świętego, jest 
sianko, kolędy, opłatek i  tradycyjne 
potrawy. To dla nas radosna celebra-
cja narodzin Chrystusa, który przyno-
si nam nowe życie oraz radość, także 
taką zwyczajną, ludzką - z  darów, 
które otrzymujemy od Niego na co 
dzień, a  w  szczególności w  tym wy-
jątkowym świątecznym czasie” – kon-
statuje Kamila.

Wielkie dzieciaków czekanie
Marta Brzezińska-Waleszczyk 
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Monika Burczaniuk: Hasłem 
duszpasterskim rozpoczynającego 
się właśnie roku liturgicznego jest 
„Nawróćcie się i wierzcie w Ewan-
gelię”. Jak możemy je rozumieć?
Bp Rafał Markowski: Ten rok doty-
ka bardzo istotnej sprawy, jaką jest 
wiara w Ewangelię. Trzeba zacząć od 
tego, że chyba nie do końca zdajemy 
sobie sprawę, że proces wiary, który 
się w  nas dokonuje, trwa całe życie. 
Każdego dnia na nowo powinniśmy 
się powierzać Chrystusowi. To jest 
o tyle ważne, że wielu ludzi czuje pe-
wien niedosyt jeśli chodzi o swoje ży-
cie religijne. Spotykam się z głosami: 
„Proszę księdza, tyle Mszy świętych, 
tyle spowiedzi, tyle Komunii, tyle 
godzin spędzonych na modlitwie, 
dlaczego mam poczucie, że ciągle mi 
czegoś brakuje?” A  to wynika z  pro-
stego faktu, że wiara jest procesem, 
który trwa przez całe nasze życie. 
Nikt nie może powiedzieć w  tej ma-
terii: „dosyć, już więcej nie potrzebu-
ję, wystarczy”. Trzeba wciąż na nowo 
powierzać się Chrystusowi. Efekt jest 
taki, że im bardziej powierzamy się 
Chrystusowi, tym więcej Chrystusa 
jest w  nas. W  ten sposób dokonuje 
się wzrost duchowy, wzrost w wierze. 
To co mówię, to są rzeczy oczywiste, 
które jednak często umykają nam 
w  naszej codzienności. Myślę tutaj 
zwłaszcza o  ludziach, którzy chcieli-
by stać się doskonali z dnia na dzień. 
Chcieliby natychmiastowo doświad-
czyć stanu upojenia wewnętrznego, 
a to jest osiągalne tylko w przypadku 
wielkich mistyków. Długiej i  cierpli-
wej pracy duchowej nie można przy-
śpieszyć. Stąd to wezwanie „nawróć-
cie się i  wierzcie w  Ewangelię”, które 
powinno towarzyszyć nam każdego 
dnia. Codziennie mamy na nowo do-
konywać nawrócenia. 

Jak zatem utrwalić ten proces 
nawrócenia w sobie?
Każdy człowiek w  sakramentach 
otrzymuje światło Ducha Świętego. 
To jest dar, który człowiek albo wy-
korzysta albo niestety zmarnuje. Jak 
ten dar wykorzystywać? Przez troskę 
o  swoje wnętrze. Trwanie w  łasce 
uświęcającej, które zyskujemy po-
przez sakrament pokuty, a  utrwala-
my przez udział w Eucharystii. Trzeba 
w sobie podtrzymywać tę moc, dbać 
o nią jak o perłę. Ja to porównuję do 
miłości małżeńskiej. Ludzie się spoty-
kają, obdarzają uczuciem, odnajdują 
wzajemną miłość. Należy jednak za-
pytać naszych rodziców i  dziadków 
ile wysiłku, pracy i ofiary trzeba, żeby 
ta miłość pozostała zawsze świeża, 
żeby była stale przeżywana, żeby 
jej nie zgubić, nie stracić. Bo miłość 

może odejść, ale odchodzi wtedy, 
kiedy człowiek zapomina, że należy 
się o nią niezwykle troszczyć. To samo 
dotyczy naszego wnętrza i  życia du-
chowego, bez naszego wysiłku nic się 
nie dokona. 

Dobrą metodą pracy nad własnym 
wnętrzem są na przykład rekolek-
cje?
Tak, ale rekolekcje nie są obowiąz-
kiem. My bardzo często myśląc o sa-
kramentach, rekolekcjach, praktyce 
modlitwy mówimy: obowiązek, musi-
my, trzeba. Niestety jest to takie po-
dejście, które już na początku, może 
zniechęcić. Muszę iść na Mszę świętą 
myślimy, a  to zupełnie nie jest tak. 
Cały czas podkreślam – wiara to jest 
dar. I w ramach troski o ten dar wia-
ry, pojawiają się rekolekcje, które są 
okazją do tego, żeby się na parę dni 
zatrzymać, dokonać refleksji. Świat 
dziś jest zarażony aktywizmem. Sta-
le trzeba coś organizować, działać. 
To wszystko ma swoje uzasadnienie 
i  ja tego nie kwestionuję. Tylko że 
w tym pędzie codziennego życia na-
leży też spojrzeć na to jak wygląda 
nasze życie rodzinne – rano szkoła, 
przedszkole, do których trzeba od-
wieźć dzieci, potem praca, zakupy, 
basen…Wracamy zmęczeni o  20 do 
naszych domów i  nie mamy już ani 
siły ani ochoty na rozmowę. Rekolek-
cje są więc potrzebne do tego, by na 
chwilę zwolnić, wyhamować. Zwykle 
prowadzą je księża, którzy są do tego 
przygotowani. Poruszana tematyka 
ma zaś nas skłonić do refleksji nad 
swoimi relacjami. Przede wszystkimi 
z Chrystusem, ale co za tym idzie tak-
że relacjami w małżeństwie, rodzinie, 
miejscu, gdzie pracujemy. Jeżeli czło-
wiek nie dokonuje tej refleksji, cały 
czas w  pośpiechu gdzieś pędzi, to 
istnieje wielkie niebezpieczeństwo, 
że będzie pochopnie podejmował 
ważne decyzje. Pomyli się, pobłądzi 
i  unieszczęśliwi siebie i  swoich bli-
skich. To wszystko się z  sobą wiąże, 
dlatego rekolekcje powinny być wy-
korzystane do tego, żeby zweryfiko-
wać swoje życie, postępowanie. 

Jakie są plany i zadania czekające 
Kościół w Warszawie w kontekście 
tego roku duszpasterskiego?
Ten rok naznaczony jest przede 
wszystkim peregrynacją Ikony Jasno-
górskiej, która będzie trwała w archi-
diecezji do czerwca przyszłego roku. 
To jest duży wysiłek organizacyjny, 
który dzielnie podejmują księża oraz 
świeccy, ale który już przynosi bar-
dzo dobre owoce. Kiedy uczestniczę 
w  peregrynacji widzę, że jest to rze-
czywiste umocnienie w wierze ludzi, 

którzy w niej uczestniczą. Zdaję sobie 
jednak sprawę, że jest też grono lu-
dzi, do których nie przemawia tego 
rodzaju nawiedzenie. Mają oni swoje 
wątpliwości, są ludźmi poszukujący-
mi. Z  myślą o  nich trzeba organizo-
wać inne formy działalności duszpa-
sterskiej. Ważne jest, żeby zachęcić 
ich, żeby zechcieli przyjść do Kościo-
ła. Ale oczywiście nie na siłę. Kiedy 
rozmawiam z młodzieżą, zawsze pod-
kreślam, że prawdziwe życie religijne 
wiąże się z absolutną wolnością czło-
wieka. Ja nikogo nie zmuszę, nie każę 
komuś iść na Mszę świętą czy do spo-
wiedzi, bo to się mija z  celem. Czło-
wiek musi sam wewnętrznie poczuć 
taką potrzebę i  podjąć taką decyzję. 
Dopiero wtedy to jest autentyczne 
życie religijne. Zadanie księży nie po-
lega na tym, żeby naganiać ludzi do 
Kościoła, ale wyjść do nich z  takimi 
propozycjami duszpasterskimi, które 
ich zainteresują. 

Nowy rok liturgiczny tradycyjnie 
zaczyna się od Adwentu. W jakim 
celu go obchodzimy?
Muszę zacząć od tego, że Adwent jest 
okresem, który jest obecnie bardzo 
zagrożony. Święta Bożego Narodze-
nia zaczynają się w zasadzie już w po-
łowie listopada. Możemy już wtedy 
obserwować „świąteczne” światła 
i  wystawy w  sklepach, Mikołajów 
chodzących po ulicach, choinki roz-
stawione w różnych częściach miasta. 
Do 15 listopada wybrzmiewają jesz-
cze Zaduszki, Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Ale jak tylko kończy się od-
wiedzanie cmentarzy, natychmiast 
wchodzimy w  rozbrzmiewające do-
okoła kolędy. To wielkie niebezpie-
czeństwo. Ta komercja jest posunięta 
tak daleko, że zakłóca porządek rze-
czy, który naprawdę jest potrzebny. 
Jest rzeczą oczywistą, że do ważnych 
wydarzeń w  życiu potrzebny jest 
okres przygotowania. Dotyczy to rze-
czy prozaicznych, w domu, w życiu ro-
dzinnym. Jeżeli to przygotowanie jest 
dobrze przeżywane, to tym owocniej 
przeżywa się już samo wydarzenie. 
Tak samo, Boże Narodzenie jest kon-
kretnym wydarzeniem. To nie jest 
tylko tradycja. Dla każdego człowieka 
wierzącego to jest moment, w  któ-
rym Chrystus kolejny raz się rodzi 
i  wchodzi w  historię tego świata. To 
jest wydarzenie i  trudno obok niego 
przejść obojętnie. I dlatego, żeby wła-
ściwie przygotować się do przeżycia 
Świąt, potrzebny jest okres pewnego 
wyciszenia i  refleksji. Stąd, żeby od-
kryć głębię Świąt Bożego Narodzenia, 
potrzeba Adwentu, który jest bardzo 
pięknym okresem. Jeżeli do świąt bę-
dziemy się przygotowywać jedynie 

przez wystawy sklepowe, Mikołajów 
chodzących po ulicach i kolędy, które 
już nam towarzyszą, to obawiam się, 
że to wszystko, co one ze sobą niosą, 
zostaje po prostu spłycone. 

Wspominaliśmy wcześniej o re-
kolekcjach. Uczestnictwo w nich 
niewątpliwie może być formą 
duchowego przygotowania się do 
świąt. A dlaczego tak ważne w Li-
turgii Kościoła w okresie Adwentu 
są roraty?
Roraty to przede wszystkim Matka 
Boża. Niektórzy pytają: „Czemu Mary-
ja nie została kapłanką?” A ona nie zo-
stała kapłanką, ale została obdarzona 
niezwykłą godnością wobec której 
każdy z  nas, kapłanów czuje swoją 
małość. Godnością Matki Syna Boże-
go... Chciałbym zwrócić tutaj uwagę 
na to, że wypowiedzenie Bogu „tak” 
w  momencie Zwiastowania to była 
decyzja, która wymagała od Maryi 
totalnej ofiary. Ona musiała zupełnie 
zrezygnować z  samej siebie. Jako 
młoda dziewczyna musiała zrezy-
gnować ze swoich ludzkich marzeń, 
pragnień, planów, tęsknot, do któ-
rych miała prawo. To „tak” oznaczało 
oddanie Bogu całego swojego życia. 
Możemy mówić, że była niezwykle 
szczęśliwa, że mogła urodzić Jezusa, 
trzymać Go na rękach, czuwać nad 
Jego dzieciństwem, młodością, ale 
to jednocześnie było dla Niej jako ko-
biety wielkie wyzwanie. Chciała uro-
dzić Go w jak najlepszych warunkach, 
tymczasem urodziła Go w  podróży. 
A  potem uciekała z  Nim do Egiptu, 
kiedy Jego życie było zagrożone, 
szukała Go trzy dni, kiedy mając dwa-
naście lat zniknął w świątyni. To były 
wydarzenia na pewno niełatwe dla 
Maryi. Roraty są okazją, żeby mo-
dlitewnie, liturgicznie przypomnieć 
o roli Maryi w tym wielkim wydarze-
niu jakim jest Boże Narodzenie.

Skoro już mowa o Bożym Na-
rodzeniu, to na koniec spytam: 
jak wyglądały święta w rodzinie 
Markowskich? 
Święta w  rodzinie Markowskich ni-
czym się nie różniły i  nie różnią od 
świąt przeżywanych w  innych do-
mach. To znaczy do momentu, kiedy 
żyli rodzice, całe towarzystwo – jest 
nas czterech z rodzinami, gromadziło 
się w  domu rodzinnym. Kiedy rodzi-
ców zabrakło ustaliliśmy, że każdy 
z nas po kolei będzie przygotowywał 
Boże Narodzenie, Wigilię dla całej ro-
dziny. Chodziło o to, żeby nie utracić 
tradycji spotkań wigilijnych. Żyjemy 
w  czasach, kiedy ta tradycja może 
ulec pewnemu niebezpiecznemu za-
nikowi. Kiedy byłem dzieckiem, Wigi-
lia rozpoczynała się około 17. trwała 
praktycznie do pasterki. Dzisiaj wy-
gląda to często tak, że wszyscy spoty-
kają się na godzinę, półtorej i biegną 
dalej. Niebezpieczeństwo zaniku tej 
znakomitej tradycji, oprócz wymiaru 
czysto religijnego, ma wymiar także 
bardzo ludzki. Każde spotkanie wi-
gilijne wiąże się przecież z  tym, że 
rodzina siada razem przy stole i  roz-
mawia ze sobą godzinami. Mało tego, 
przy Wigilii, opłatku ludzie podają 
sobie ręce, zapominają sobie urazy, 
darują pewne rzeczy. Tego dnia i wie-
czoru dokonuje się wiele niezwykłych 
rzeczy, dlatego to nie może być zmar-
nowane. My, w naszej rodzinie, też się 
spotykamy, dzielimy się opłatkiem, 
darujemy sobie to co było złe w ciągu 
roku: niepotrzebne słowo czy jakieś 
zdenerwowania. Później zaś korzy-
stamy z  obecności artystów, którzy 
niemalże „zawodowo” odpowiadają 
za oprawę muzyczną naszej Wigi-
lii. Grzegorz siada z  gitarą, Patrycja 
ze śpiewnikiem w  ręku i  przychodzi 
moment, kiedy cała rodzina śpiewa 
kolędy.

Boże Narodzenie 
jest wydarzeniem
O  nowym roku duszpasterskim, istocie Bożego Narodzenia i  świętach 
w rodzinie Markowskich z biskupem Rafałem Markowskim rozmawia Mo-
nika Burczaniuk
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Adam Szustak OP i Robert „Litza” 
Friedrich „Wilki Dwa” 
Dominikański kaznodzieja o. Adam 
Szustak i rokowy muzyk Robert „Litza” 
Friedrich wybrali się razem, aby zapo-
lować na dwa wilki. Ich książka, to 
opowieść o walce, którą każdy z nas 
toczy w swoim życiu. Jest to pojedy-
nek złego wilka - bestii, która chce nas 
pogrążyć z  wilkiem dobrym, który 
pragnie nas ocalić. „Wilki dwa” to mę-
ska rozmowa o  rozterkach, buntach, 
porażkach, ale także o szczęściu i ra-
dości. Wszystko bez nadęcia, morali-
zatorstwa oraz owijania w  bawełnę. 
Pozycja dla wszystkich, którzy chcą 
dokarmić dobrego wilka czyli pragną 
zmiany w swoim życiu na lepsze. 

Szymon Hołownia „HolyFood, czyli 
10 przepisów na smaczne i zdrowe 
życie duchowe”
Hołownia w swojej najnowszej książ-
ce postanowił nakarmić nasze dusze. 
W „HolyFood, czyli 10 przepisów na 
smaczne i  zdrowe życie duchowe”, 
autor wciela się w  rolę szefa kuch-
ni i  podaje przepisy między innymi 
na „szybkie i  zdrowe przekąski du-
chowe”, dietę „Cud”, albo dietę „Only 
you”. Hołownia radzi czytelnikom jak 
zdobyć dobrą wodę, wysmażyć cuda 
i  nakarmić wygłodniałą duszę. Au-

tor swoje przepisy podaje w  lekkiej 
przystępnej formie. „HolyFood” to 
konkretne rady, wskazówki i zadania 
dla każdego Wszystko podane jak na 
tacy. Z kuchni Hołowni raczej nikt nie 
wyjdzie głodny.

bp Grzegorz Ryś „Wiara z lewej, 
prawej i bożej strony” 
Skoro wiara jest osobistym spotka-
niem z Bogiem, to po co nam Kościół? 
To jedno z pytań, na które odpowia-
da bp Grzegorz Ryś w  swojej nowej 
książce „Wiara z  lewej, prawej i bożej 
strony”. Autor stawia w  niej trafną 
diagnozę naszej wiary. Słowa biskupa 

nieraz bolą i  uwierają, ale zmuszają 
do refleksji i pokazują prawdę o tym, 
czym jest Kościół. Ta książka to publi-

kacja zarówno dla tych, którzy znaleź-
li swoje miejsce w Kościele, jak i tych, 
którzy ciągle go szukają. Wobec tej 
pozycji trudno zostać obojętnym.

Zbigniew Kaliszuk „Laboratorium 
Miłości” 
„Laboratorium Miłości” Zbigniewa 
Kaliszuka, to dwutomowa pozycja 
o  relacjach i  związkach. W  pierw-
szym tomie zatytułowanym „Przed 
Ślubem”, znajdziemy odpowiedzi 
na pytania, czym jest miłość, jak ją 
znaleźć, i  rozwijać na początkowych 
etapach związku. Tom drugi „Po ślu-
bie” to zbiór rad dla młodych mał-
żonków. Wśród nich podpowiedzi 
jak nie popaść w  małżeńską rutynę, 
pogodzić rodzinę i pracę zawodową, 
oraz zadbać o  dobre relacje…z  te-
ściami. W obu tomach porad udzielili 
małżonkowie, psychologowie, księża, 
a  także gwiazdy telewizji. O  swoich 
doświadczeniach opowiedzieli mię-
dzy innymi Radosław Pazura, Jacek 
Pulikowski, ks. Marek Dziewiecki, 
Ireneusz Krosny, Adam Woronowicz, 
Paulina i  Maciej Kurzajewscy. „Labo-
ratorium Miłości”, to niezbędnik za-
równo dla tych, którzy wciąż szukają 
miłości, jak i tych, którzy są w związ-
kach, przygotowują się do małżeń-
stwa, albo stawiają swoje pierwsze 
kroki na nowej drodze życia.

AmenBand „Rekatywacja”
Płyta „Reaktywacja”, to powrót na mu-
zyczną scenę zespołu AmenBend za-
łożonego przed laty przez wybitnego 
kontrabasistę i kompozytora Andrze-
ja Cudzicha. Młodzi muzycy nie odci-
nają się od tradycji zespołu, ale rów-
nocześnie proponują całkiem nowe 
brzemienia. Na płycie „Reaktywacja” 

słychać inspiracje takimi zespołami 
jak Hillsong United, czy Coldplay. 
„Uważamy, że na naszym rodzimym 
rynku brakuje muzyki rozrywkowej, 
która mówi o  Bogu” mówi lider ze-
społu, Mikołaj Budniak. Ten album 
budzi z letargu i zapewne wypełni te 
lukę. Warto dodać, że kupując płytę 
AmenBand wspieramy Światowe Dni 
Młodzieży w Krakowie - akcję Bilet dla 
Brata i  Fundację im. Andrzeja Cudzi-
cha.

Mateusz Schmidt „Matheo” 
i Grzech Piotrowski  
„Nowe Pokolenie 14/44” 
„Nowe Pokolenie 14/44”, to wyjąt-
kowy projekt muzyczny autorstwa 
Mateusza Schmidta „Matheo” oraz 
Grzecha Piotrowskiego. Album jest 
niezwykłym połączeniem historii 
i  tradycji z  nowoczesnym brzmie-
niem. Na płycie znajdują się wiersze 
z  czasów Powstania Warszawskiego, 
opowiedziane przez młodych twór-
ców współczesnej sceny muzycznej. 
Wszystko oscyluje w  klimacie hip 
hopu i  rapu, ale na krążku odnaleźć 
można także wiele innych stylów 
muzycznych, które tworzą wspólną 
całość. Artyści słowem i muzyką łączą 
odległe czasy i  tworzą międzypoko-
leniowy dialog 14/44. W  projekcie 
udział wzięli między innymi O.S.T.R., 
Lukasyno, Borixon, Waldemar Kasta, 
Sobota, oraz Anna Karwan i  Joanna 
Kulig.

Arka Noego „Petarda”
Nowa płyta dzieciaków z  „Arki No-
ego”, to połączenie rockowego 
brzmienia z lat 80. z tekstami opowia-
dającymi o życiu młodego pokolenia. 
Najmłodsi śpiewają między innymi 
o  życiowym GPS, relacjach między 
ludźmi, człowieku, który za bardzo 
się rozpędził, oraz o  tym, że nie mu-
simy być idealni. Głębokie przesłanie, 
dawka dobrego rocka i  mnóstwo 
pozytywnej energii, to cechy, które 
wyróżniają tę płytę. O jakości albumu 
świadczy choćby to, z jakim impetem 
utwór „Rozpędzony” wtargnął na li-
stę przebojów radiowej Trójki. Arce 
pozazdrościć mogą starzy wyjadacze 
rokowej sceny muzycznej. Ten krążek 
to prawdziwa petarda, nie tylko dla 
najmłodszych!

Mate.o i Głyk Pik Tro „Kolędy 
narodów”
„Kolędy narodów” Mate.o  i  Głyk Pik 
Trio, to powrót do korzeni kolędo-
wania z różnych zakątków świata. Na 
albumie znajdują się tradycyjne kolę-
dy ukraińskie, niemieckie, irlandzkie, 
czy sycylijskie, wykonane w  języku 
polskim. Dawne piękno odkryte na 
nowo w  nowoczesnych brzmieniach 
i  pięknych aranżacjach, to cechy 
charakterystyczne tego świąteczne-
go albumu. Na płycie oprócz Mate-
.o  usłyszymy także Natalię Niemen, 
Joachima Mencela, Arkę Noego 
i  zespół Cithara Sanctorum. „Kolędy 
narodów”, to świetna alternatywa 
dla pseudo-świątecznych popowych 
utworów i doskonały prezent po cho-
inkę dla każdego.

Bóg nieustannie nas poszukuje, 
wychodzi człowiekowi naprzeciw. 
Towarzyszy mu w każdej, nawet naj-
bardziej prozaicznej czynności dnia. 
Niestety często bywa, że jeśli ktoś 
jest przy nas od zawsze, na każde 
zawołanie, to mimo że ciągle go wi-
dzimy, przestajemy zauważać. Jego 
obecność najzwyczajniej w  świecie 
powszednieje. To tak jak z kochającą 
mamą, gotową w każdej chwili otrzeć 
łzę, podać obiad czy opatrzyć ranę. 

Doceniamy to, widzimy, ale często 
bywa, że nawet w połowie nie trosz-
czymy się o  nią tak bardzo, jak ona 
o nas. Ten przykład czasem odzwier-
ciedla łączące nas z  Bogiem relacje. 
W miłości jednak trzeba postarać się, 
aby nie tylko brać, ale w końcu też coś 
z siebie dać. Kiedy Ty wyjdziesz Bogu 
naprzeciw? 

,,Słoneczko późno dzisiaj wstało 
i w takim bardzo złym humorze...”

Chwilę po przebudzeniu, w popłochu 
zaczynamy się szykować. Zazwyczaj 
zaspani i bez humoru sięgamy po coś, 
co szybko pobudzi ciało do działania 
– radio, mocna kawa, zimny prysznic. 
Zestresowani wybiegamy do szkoły, 
pracy lub na uczelnię. Później zała-
twiamy tysiące spraw, a  wieczorem 
zmęczeni padamy na łóżka. Dzień jak 
co dzień. Każdy podobny do drugie-
go. Nie ma czasu się podrapać, a  co 
dopiero nad czymś głębiej zastano-
wić. A gdyby tak zmienić tylko jedną 
rzecz i  każdego ranka wstać trochę 
wcześniej, by zacząć dzień od tego, 
co nie tylko pobudzi ciało, ale i  du-
szę? Co może sprawić, że w  Twoim 
życiu nastąpi przełom i  już od rana 
zaleje Cię fala ogromnej miłości? No 
dobra, a jeśli nawet nie to, to przynaj-
mniej sprawi, że się głęboko nad sobą 
zastanowisz.

Światłość w ciemności świeci, 
ciemność jej nie ogarnia
- Jak to? Mam wstawać jeszcze wcze-
śniej? Przecież i tak wcześnie wstaję/
nie mam siły/spóźnię się do pracy! 
– szybko zapomnisz o  tych wymów-
kach, gdy w  ciszy i  mroku poran-
ka zobaczysz, jak mały płomyczek 
z  lampionu rozświetla drogę prowa-
dzącą do kościoła. Podejmij wysiłek 
i  otwórz się na Boże Światło, które 
przeniknie wszystkie twoje smutki, 
da siłę, by rozwiązać problemy. Le-
piej już chyba nie można zacząć dnia! 
Więcej uśmiechu, silnej woli, radości, 
wyrwanie z rutyny – to jedyne efekty 
uboczne. 

Garść przydatnych informacji - 
gdzie warto pójść?
- klasztor dominikanów na Służe-
wie – jak co roku Msze święte rorat-

nie sprawowane są od poniedziałku 
do soboty o  6:00 rano. Po Roratach 
na studentów czeka duszpasterskie 
śniadanie, a  na dorosłych gorąca 
kawa i herbata w sali na krużgankach 
kościoła. Na Roraty u  dominikanów 
przyjeżdżają wierni z całej Warszawy! 
- Sanktuarium św. Andrzeja Boboli – 
tu na Msze roratnie o  6:30 przycho-
dzi zawsze bardzo dużo dzieci. To 
właśnie pod ich kątem odprawiane 
są Roraty od poniedziałku do piątku. 
Natomiast sobotnia Msza święta skie-
rowana jest do zapracowanych w ty-
godniu dorosłych.
- parafia św. Augustyna na Murano-
wie – Roraty zaczynają się dopiero 
o 6:50. Przed nimi, o 6:00 dzień rozpo-
czyna modlitwa brewiarzowa i  jutrz-
nia z  15-minutowymi rozmyślaniami 
i homilią. Jest do dobre przygotowa-
nie przed Mszą świętą roratnią.

PREZENTujemy
Martyna Chodykin

Roraty – wartościowe 
śniadanie dla duszy
Adrianna Piekarska

Co podarować naszym bliskim na gwiazdkę? Coraz więcej osób sta-
wia sobie te pytanie błąkając się pomiędzy sklepami w  galeriach 
handlowych. Jaki prezent sprawi wiele radości, a przy tym nie zruj-
nuje naszych portfeli? My radzimy postawić na coś dobrego dla du-
cha. Przedstawiamy kilka propozycji książek i płyt, na które na pew-
no warto zwrócić uwagę.


