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W I E L K A N O C N E Ż Y C Z E N IA
Święty przypomina:
Resurrexit tertia die… "Trzeciego dnia zmartwychwstał…” Dzisiaj, razem z całym Kościołem, powtarzamy te słowa ze
szczególnym wzruszeniem. Powtarzamy je z tą samą wiarą, z jaką - właśnie w tym dniu były wypowiedziane po raz pierwszy. Wypowiadamy je z tą samą pewnością, jaką w to zdanie wkładali naoczni świadkowie zdarzenia. Nasza wiara powstaje
z ich świadectwa, a świadectwo zrodziło się z widzenia, ze słyszenia, z bezpośredniego spotkania, z dotknięcia rąk, nóg i
ze stwierdzenia przebicia.
Jan Paweł II , Orędzie Wielkanocne 1979r.

Niech słowa świętego Jana Pawła II przypominają nam o ważności naszej wiary,
a Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe napełni wszystkich
spokojem i właśnie tą wiarą, która da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli
z ufnością patrzeć w przyszłość.
Wszystkim Parafianom, Gościom życzymy w te Święta wyjątkowego szczęścia,
poczucia miłości Boga i potęgi Rodziny.
Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz Błogosławieństwa Bożego!
życzy Ks. Proboszcz Grzegorz Roszczyk
oraz Redakcja ZWIASTUNA

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN…….
O wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia nie ma co dyskutować. Zmartwychwstanie do III wieku było jedyną uroczystością chrześcijan. Przez trzysta lat narastały spory pomiędzy lokalnymi kościołami co do sposobu świętowania. W II w. biskup Efezu Polikrates reprezentujący Azję Mniejszą wszedł w spór z biskupem Rzymu, Wiktorem. Na wschodzie kontynuowano tradycję nadaną przez św. Jana Ewangelistę i wspominano je niezależnie od
dnia tygodnia, za to w ten sam dzień miesiąca księżycowego co Pascha, czyli 14 dnia miesiąca, gdyż tego dnia umarł Chrystus i kładli nacisk na celebrację
zbawczej śmierci. Rzym opowiedział się za tradycją aleksandryjską świętowania w niedzielę po passze żydowskiej kładąc większy nacisk na fakt zwycięstwa
nad śmiercią. W czasie Soboru nicejskiego I (325 r) już wszystkie kościoły wspominały Zmartwychwstanie w niedzielę. Rozstrzygnięto wówczas problem
wyznaczania daty Wielkanocy. Na początku ustalano ją posługując się wyliczeniami żydowskimi dla wyznaczania Paschy, ale na przełomie II/III wieku Żydzi
przyjęli wadliwy system obliczeń. W jednym roku obchodzono dwa święta, a w kolejnym nie obchodzono. W tej sytuacji kościoły lokalne zaczęły prowadzić
własne rachunki. W Aleksandrii Atanazy rozsyłał listy świąteczne, w których zawiadamiał swych sufraganów o dacie najbliższego święta. Stosował je również
Rzym. Kościoły wschodnie dalej opierały się na systemie żydowskim. Zamieszanie z datami spowodowało, że cesarz Konstanty uznał ten fakt za przeszkodę
dla jedności cesarstwa i zobligował sobór do wydania rozporządzenie zobowiązującego wszystkie kościoły do przyjęcia jednolitego sposobu wyznaczania
Wielkanocy. Ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Zasada opiera się na księżycowym kalendarzu
juliańskim. Na podobnych zasadach działał lunarno-solarny kalendarz hebrajski. Data 14 nisan oznacza w kalendarzu hebrajskim początek święta Paschy,
która poprzedziła śmierć, a następnie zmartwychwstanie Jezusa. W kościołach zachodnich Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej
pełni Księżyca przypadającej po 21 marca (tzw. paschalna pełnia Księżyca). Oznacza to, że Wielkanoc wypada pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. Daty kościelnej pełni Księżyca zostały wyznaczone i stabelaryzowane w czasie Soboru nicejskiego, a kościelna pełnia Księżyca różni się od astronomicznej. W 1913
r. papież Pius X próbował ustalić stałą datę. Został rozesłany do biskupów kwestionariusz. Większość była przychylna proponowanej zmianie, jednak projekt
oprotestowała Kongregacja Rytów argumentując, że groziłoby to „naturalizacją wielkiego wydarzenia, jakim było Zmartwychwstanie Chrystusa”. Bywa, że w
marcu Wielkanoc obchodzimy w bożonarodzeniowej scenerii, której brakuje w grudniu. Za rok wypadnie 21 kwietnia i większość z nas liczy na ciepłe, wiosenne promienie słońca. Czy będzie ciepło- czy zimno, czy będzie słońce- czy śnieg, czy na Rezurekcję założymy kozaki- czy czółenka, czy zarzucimy szalikiczy apaszki najważniejsze jest tylko to, że ,,jeśli dzisiaj się miłujemy, to dlatego, że On zmartwychwstał”.
D.W.K.

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ JEST CHWAŁĄ NIEBA
Niedawno zakończyliśmy w naszej parafialnej gazetce publikować objawienia jakie miała Katarina Rivas na temat Mszy Św.
Natomiast teraz chcielibyśmy powiedzieć na temat Skarbu jakim jest Eucharystia, Msza Św. w perspektywie liturgiki, czyli nauki o Liturgii
Kościoła Rzymsko - Katolickiego. Po Soborze Watykańskim II Msza Święta miała stać się bliższa ludziom, poprzez wprowadzenia
języków ojczystych, zastępujących łacinę. Ale są też tacy, którzy mówią, że odstąpienie od Mszy Świętej Trydenckiej, tzw. Tradycyjnej
pow od o wa ł o z mni ej sz eni e sz acunku do Os oby Zba wicie la ukr yte j w Posta c iach Eucha ryst y cznych .
Warto na początku zacytować bł. księdza biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858-1941), który napisał m. in. wspaniałą Historię
Mszy Świętej, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego,. Ceremoniał parafialny. Napisała we wstępie tak: ” Należałoby na klęczkach pisać
wykład obrzędów ofiary mszalnej, która przedstawia, wyraża i streszcza wszystką wielkość, piękność i wspaniałość Religi bożej. Ofiara Mszy
Św. jest chwałą nieba, zbawieniem ziemi i czyśćca, postrachem piekła. W ofierze tej zawiera się wszystko co najgodniejsze podziwu aniołów
ludzi. Ona jest skarbem wszystkich łask, zapewnieniem nieśmiertelności, przypieczętowaniem wszystkich dobrodziejstw, jakie Pan
Bóg kiedykolwiek nam uczynił. Ofiara Mszy świętej to słońce chrześcijańskiej służby bożej,. Wszystkie Sakramenta, wszystkie nabożeństwa
są jakby tylko przygotowaniem do niej. Ona to zamienia kościoły na Kalwarię i niebo. …”
Trzeba koniecznie powiedzieć, że ks. Antoni Julian Nowowiejski który szczegółowo i doskonale opisał Liturgię Mszy Świętej pochodzi
z Lubieni koło Starachowic. Tu się urodził, a w Krynkach był ochrzczony. W wieku 15 lat wraz z rodzicami przeprowadził się do Płocka.
Tam został kapłanem, a potem biskupem. cdn.
Ks. Grzegorz R.

ROZWAŻANIA PASYJNE
PASJA (łac. passio: cierpienie, męka) - fragmenty Ewangelii o męce Pańskiej -od pojmania Jezusa w Ogrójcu do śmierci
na krzyżu. Jej rozpamiętywanie stanowi treść Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali oraz liturgia Wielkiego Tygodnia zapoczątkowana
liturgią Wielkiej Niedzieli. W okresie Średniowiecza powstały liczne dzieła związane z pasją, którym towarzyszyły również teksty
opisujące

lub

zawierające

elementy

oparte

na

poszczególnych

epizodach

Ewangelii.

W piątek - 16 marca, w naszym Kościele, mieliśmy okazję uczestniczyć w III Rozważaniach Pasyjnych "Słowa z Krzyża''. Było to
Oratorium Pasyjne inspirowane rozważaniem Jamesa Martina SJ pt. Siedem ostatnich słów Jezusa". Teksty rozmyślań przygotowała i prezentowała p. Anna Babicka. Jako drugi lektor wystąpił Ks. Proboszcz Grzegorz Roszczyk. Oprawę muzyczną kreowali:
Zespół Muzyczny: Marcin Walas-saksofon i Szymon Pocheć -piano; Chór Kameralny Belcanto p. dyr. Krzysztofa Zajchowskiego
oraz Schola Rycerzy Kolumba z naszej parafii. Wieczorne spotkanie było nie tylko formą artystycznego przeżycia ale modlitwą
inspirowaną sztuką, refleksyjnymi tekstami literackimi, muzyką instrumentalną i śpiewem. Rozważania i oprawa muzyczna
Oratorium, wprowadziły nas w głębokie przeżycia cierpiącego Chrystusa. Wspólnie odczytaliśmy znamienny" testament z krzyża"
zawarty w siedmiu ostatnich zdaniach wypowiedzianych przez konającego Pana Jezusa. Otrzymaliśmy w nim: miłość, troskę,
współczucie, oddanie, zawierzenie, przebaczenie. Stanowi to siłę w obliczu samotności, opuszczenia, rozczarowania i cierpienia,
dającą pewność, jak bardzo Jezus rozumie, co to znaczy być w pełni człowiekiem. Daje nadzieję w całkowitym zawierzeniu
cierpiącemu Chrystusowi i mającemu nastąpić niebawem Jego zwycięstwu nad pustką i śmiercią. Artystyczny wymiar pasyjnego
misterium potęgował nastrój skupionym ,rozmodlonym uczestnikom. Przejmujące dżwięki instrumentów -w zaskakujących
interpretacjach znanych pieśni Wielkopostnych, profesjonalny wokal wielogłosowego chóru i naprawdę dobre brzmienie męskich
głosów Scholi Rycerzy Kolumba, wykreowały niezatarte doznania estetyczne i duchowe. Razem zakrzyczały: cisza zasypanego
świeżym śniegiem otoczenia Świątyni i cisza targanego refleksją wnętrza mojego serca, któremu może choć na króciutko udało
się złączyć w harmonijnym rytmie z SERCEM, które swoją siłą uderzenia pobudza do życia wszystkie inne, dając im nadzieję
udziału w zwycięstwie nad ostatecznie pokonaną śmiercią.

Zdjęcia P.P.
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RMJ

Apostolat

PIELGRZYMKA POKUTNA

Tak często zapominamy w naszym życiu o Miłości Bożej...TEJ miłosiernej,
przebaczającej. Przebaczenie jest istotą chrześcijaństwa i warunkiem przeżywania go w sposób prawdziwy i głęboki. Okres Wielkiego Postu, to czas pokuty i odnowy wewnętrznej, czas nawrócenia i przemiany.
W dniu 16 marca br. w naszym kościele zorganizowane było przepiękne
"Oratorium Pasyjne" inspirowane "Słowami Jezusa z Krzyża " na które przyjął
zaproszenie JE Ks. Bp Piotr Wojciech Turzyński. Rycerstwo Niepokalanej
z racji 30-tej rocznicy kapłaństwa i III rocznicy sakry biskupiej przygotowało dla
JE Bp Piotra prezent - niespodziankę w postaci męskiej "Margaretki" (to już
druga męska w naszej parafii i w kraju). Niuanse pogodowe ( zamieci śnieżnych) uniemożliwiły dotarcie do nas Księdzu Bp i przekazanie mu DARU od
siedmiu wspaniałych, godnych naśladowania mężczyzn, którzy włączyli się
w Apostolat " Margaretka"tj. nieustającej modlitwy za kapłanów, o świętość
i wierność ich powołaniu. JE Ks Bp Piotr Wojciech Turzyński to NOWY blask
ewangelizacji kościoła radomskiego przez kontynuację drogi św. J.P. II i papieża Franciszka. Jesteśmy dumni z naszego PASTERZA i cieszymy z jego nominacji: jako krajowego duszpasterza nauczycieli oraz członka Rady Stałej KEP. Mężczyźni " Apostolatu pomimo usprawiedliwionej nieobecności
Biskupa, otrzymali poświęcone Modlitwy i Koronki z rąk Ks. Proboszcza i rozpoczęli codzienną modlitwę w jego intencjach.
Margaretkę wraz z życzeniami i 7 RÓŻ wszyscy mężczyźni osobiście przekazali Bp Piotrowi na zakończenie Misji i Rekolekcji w naszym dekanacie w
parafii Wszystkich Świętych w Niedzielę Palmową, po Mszy Św. O 11:00 (Bóg,
ma swoje plany i zechciał pokazać, że bez względu na miejsce i czas stanowimy JEDNO)
Radość serca i gestów Księdza Bp wraz z pozdrowieniami dla Ks. Proboszcza
i wszystkich parafian M.B.Cz i zapewnienie o codziennym "Zdrowaś Maryjo ..."
w intencjach mężczyzn z Apostolatu i całej naszej wspólnoty, było podziękowaniem za wsłuchanie się w słowa " uczyńcie wszystko... "" .... na Chwałę
Najwyższemu Panu ..." Niech Matka Kościoła, który JEST Matką raduje się
z wami i waszymi rodzinami ze Zmartwychwstania Syna który niesie
POKÓJ i szczęście WIECZNE, byście pełnili wolę Bożą, a trud drogi nie
opóźniał waszych czynów. Raduj się Maryjo... Alleluja
Rycerstwo Niepokalanej

NIEDZIELA Z PALMAMI

Historia Pielgrzymki Pokutnej Rycerstwa Niepokalanej i Drogi
Krzyżowej łączy się z powstaniem Kalwarii Świętokrzyskiej przy kościele
MB Nieustającej Pomocy w Morawicy. W tym roku przyświecał wszystkim
pielgrzymom wzór miłosierdzia św. Maksymiliana M. Kolbego, który życiem,
modlitwą i męczeńską śmiercią zostawił NAM swoisty testament jako dzieciom Boga Ojca, przez Syna z Krzyża - danych pod opiekę Niepokalanej,
że "wszystko co jasne, mądre i roztropne jest również naszym zadaniem,
na każdy dostępny sposób" W obliczy tylu tragicznych wydarzeń i kryzysów
w rodzinach i na całym świecie, w"dobie" laicyzacji, uzależnień i terroru dźwiganie pociechy, pomocy dla pokrzywdzonych na duszy i ciele to zadanie dla Rycerstwa Niepokalanej. Około 400 osób, przybyłych z kilkudziesięciu parafii diecezji kieleckiej oraz goście z innych diecezji ( w tym 41 naszych pielgrzymów) wzięło udział w XXI Pielgrzymce Pokutnej Rycerstwa
Niepokalanej. Modlitwie i Mszy Św. przewodniczyli Biskup Kielecki Jan
Piotrowski i o. Stanisław Piętka OFMConv – prezes Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej w Polsce. Jednym z ważniejszych punktów Uroczystej
Mszy Św. było ( w obecności Bp.), złożenie przyrzeczenia przez 14 naszych osób, przyjęcie ich i pasowanie na Rycerzy Niepokalanej przez Narodowego Prezesa MI O. Stanisława Piętkę oraz założenie Cudownego Medalika i wręczenie Dyplomów przynależności do Rycerstwa Niepokalanej.
To wielka radość dla nas wszystkich, naszego Stowarzyszenia MI, parafii,
a wszystko TO na chwałę Panu przez Niepokalaną (a sumując to 21 nowych osób zasiliło w marcu br. nasze Rycerstwo N.) Po Mszy św. odbyła
się terenowa Droga Krzyżowa po Kalwarii Świętokrzyskiej, którą poprowadził O. Stanisław Piętka, z udziałem bp. Jana Piotrowskiego, pątników
z towarzyszącymi im kapłanami oraz parafian z Morawicy. Następnie, gorące napoje i kiełbaski zaspokoiły głód ciała i wszyscy z pokorą uczestniczyli
w Nabożeństwie do MB. N. Pomocy zanosząc osobiste intencje oraz naszych rodzin, kapłanów, Ojczyzny i świata ... O. Kolbe oddając życie za
współwięźnia, niejako wykrzyczał światu, że w piekle obozowego terroru
jest ktoś, kto potrafi kochać człowieka, nawet za cenę własnego życia" ....ON numer 16670 nie załamał się ! został patronem milionów numerowanych istnień ludzkich. Wiatr poniósł jego prochy po polskiej ziemi.
Niech ten wiatr zasieje w każdym z nas takie męstwo, niezłomną wiarę,
żarliwą miłość i niezachwianą NADZIEJĘ abyśmy zawsze kroczyli w blasku
Zmartwychwstałego Pana. Błogosławionych Świąt!
Zofia Falkiewicz

Palmowa niedziela to przypomnienie uroczystego wjazdu Jezusa do
Jerozolimy, o czym piszą wszyscy czterej ewangeliści. Msze Św. Rozpoczynają się od poświęcenia palm i procesyjnego wejścia do kościoła.
Tak też było i w naszej świątyni, choć procesja była bardziej
„wewnątrzkościelna”. Zgromadziła za to wielu najmłodszych parafian,
którzy z palmami, czy to robionymi własnoręcznie czy kupionymi, uroczyście przeszli przed ołtarz. Cieszy fakt, że wciąż mogliśmy zobaczyć
palmowe mistrzostwo, czyli kilkumetrowe palmy, które z racji swej
wielkości, nieśli dorośli.
Jak co roku wraz z Ks. Proboszczem promowaliśmy tradycję wykonywania palm samodzielnie. Tegoroczni „konstruktorzy” , po Mszy Św.
zostali obdarowani upominkami wręczanymi przez ks. Grzegorza.
Oczywiście należy mieć na uwadze fakt, że jest to tradycja którą warto
kultywować. Prawdziwym przesłaniem Palmowej Niedzieli, która niejednokrotnie nazywana jest także Niedzielą Męki Pańskiej, jest rozpoczęcie obrzędów Wielkiego Tygodnia.

Dzień Kapłański
Wielki Czwartek, rozpoczynający Triduum Paschalne przypomina
nam o ustanowieniu Eucharystii. Podczas jej sprawowania ustanowiony został przez Chrystusa sakrament Kapłaństwa. Te dwa sakramenty: Eucharystia i Kapłaństwo są ściśle z sobą powiązane. Dlatego
też Wielki Czwartek, nazywany jest często Dniem Kapłańskim. W tym
dniu w sposób szczególny okazujemy Kapłanom nasze wsparcie.
Niech nasza modlitwa będzie dla nich duchową pomocą.
Księdzu Proboszczowi życzymy, aby radość towarzyszyła Mu
w każdym dniu kapłańskiej posługi, życzymy wielu życzliwych serc
gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny. Niech
ogrom łask Bożych, moc Ducha Świętego oraz Opieka Matki Bożej
prowadzą Go po pięknej, choć niełatwej drodze powołania.
P.P.
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Cofnijmy wskazówki zegara....
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KU NIEPODLEGŁOŚCI cz.5
LEGIONY i POW
Z inicjatywy Juliusza Leo, 16 VIII 1914 r. w Krakowie powstał
Naczelny Komitet Narodowy (NKN) uznany przez władze austriackie za ,,najwyższą instancją w zakresie wojskowej i politycznej
organizacji zbrojnych sił polskich”. Kierownictwo Departamentu
Wojskowego objęli Władysław Sikorski w Krakowie, Aleksander
Skarbek we Lwowie. W skład komitetu weszli przedstawiciele
11 partii politycznych z Galicji i 5 z Królestwa- zwolennicy i przeciwnicy polityczni Piłsudskiego. Połączone formacje zbrojne od tej
chwili występowały jako Legiony Polskie pod austriackim
zwierzchnictwem wojskowym. Ta zależność od zaborcy bardzo
rozczarowała Piłsudskiego, który był przeciwnikiem Legionów jako
formacji ,,Landsturmu” z polskimi dowódcami i generałami armii
austriackiej. Jedyne, na co udzielono zgody, to polskie odznaki
wojskowe, umundurowanie i komendę. Józef Piłsudski został
dowódca I Brygady Legionów Polskich Armii Austro-Węgier,
a Władysław Sikorski kierownikiem Departamentu Wojskowego
NKN. Legiony były słabo wyposażone i źle uzbrojone. Na początku uformowano trzy pułki, a pod koniec 1915 r. walczyły w trzech
brygadach na ternie Węgier, w Karpatach Wschodnich i Beskidach, docierając aż do Dniestru. Wobec dużej zależności Legionów od władz austriackich, Piłsudski rozwijał utworzoną jesienią
1914 r. Polską Organizację Wojskową (POW). Formacja była
ściśle zakonspirowana i skierowana głównie przeciw Rosji. Jej
komendantem był na początku por. Tadeusz Żuliński, potem kpt.
Stefan de Castenedolo Kasprzycki. Faktycznie wszystkie decyzje
należały jednak do Piłsudskiego. POW była całkowicie niezależna
i dzieliła się na dwie formacje – Służbę Czynną i Rezerwę. Szkoliła oficerów i podoficerów, którzy stanowili w okresie międzywojennym trzon Wojska Polskiego. Organem prasowym było pismo
„Rząd i Wojsko”, redagowane przez Adama Skwarczyńskiego
i Tadeusza Hołówkę. Organizacja pozostała zakonspirowana
i żaden obcy wywiad nie wniknął do niej. Miała być siłą, która
podejmie walkę w chwili, gdy decydować się będą losy niepodległości Polski. Pod koniec 1914 r. utworzono podległy komendantowi POW Oddział Lotny, którego zadaniem było prowadzenie
akcji dywersyjnych i sabotażu na tyłach wojsk rosyjskich. Pierwszą akcją było wysadzenie torów pomiędzy Dworcem Gdańskim
i Wileńskim w Warszawie.
Filip Kowal

W środę, 7 marca 1990 roku, odbyło się spotkanie Komitetu Budowy Kościoła, na które przyszli wszyscy zainteresowani budową. Uczestniczyło w nim ponad 30 osób. Na
zebraniu przedstawiłem stan finansowy parafii przed sezonem budowlanym. Mamy zgromadzone 80 tys. cegły, ok. 70
ton stali, kilka metrów sześciennych desek oraz dużą ilość
kamienia.
Kronika parafialna...

Ojczyźnie w darze
Tegoroczne obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości mają
bardzo różną formę. W niedzielę 25 marca br. w celebrację tej
rocznicy włączyli się także Rycerze Kolumba. Dali to co najcenniejsze: różańcową modlitwę za naszą Ojczyznę.
Różaniec był częścią nowenny, którą Rycerze rozpoczęli. W kolejne miesiące w różnych parafiach będą organizować modlitewne
spotkania, by za pomocą różańca modlić się w intencji Ojczyzny.
Informacje o nowennie
można znaleźć na tablicy
ogłoszeń przed wejściem
do kościoła.

Parafia jakiej nie znamy
Święci
Niezwykły ołtarz jaki możemy podziwiać w naszym kościele jest
kolejną zasługą ks. Jana Borończyka oraz … parafian. Podobnie
jak przy kształcie całej świątyni, i tym razem ks. Borończyk
zaprezentował do wybory cztery projekty. Wybór należał do parafian. Budowa ołtarza rozpoczęła się w II kwartale 1997 r.
Postumenty pod ołtarz przygotowali Stanisław Majewski oraz
Mieczysław Banasik. Wykonawcą postaci był Józef Porzucek,
rzeźbiarz pochodzący z Lesicy koło Piekoszowa a nad całością
czuwał prof. Czesław Dźwigaj z Krakowa.
W centralnej części prezbiterium umieszczono wyrzeźbioną
w drewnie lipowym ponad 3- metrową figurę Jasnogórskiej Pani
na tronie w otoczeniu świętych. Choć figur jest aż osiem to tylko
cztery przedstawiają osoby historyczne. Pierwszymi po obu stronach są Archaniołowie Boży, jednak brak jest informacji o ich
szczegółowe określenie. Bliżej Matki Bożej stoją św. Maksymilian, św. Jadwiga, św. Barbara i św. Stanisław. Przy samym tronie figury dwóch aniołów.
P.P.

HUMOR
- Od razu zauważyłam, po zmianie stylu, że ostatnie twoje
wypracowanie napisał za ciebie ojciec - mówi katechetka
na lekcji religii. - Co masz na usprawiedliwienie?
- Nie miałem wyboru, mama wyjechała do sanatorium.
No i powiedz nam Jacusiu- pyta ksiądz ucznia - co zrobisz
gdy ktoś wymierzy i uderzy cię w policzek?
-Według nauk Kościoła, czy faktycznie?
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