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Drodzy Parafianie
i Goście!

W tych wyjątkowych dniach pochylamy się nad najpoważniejszymi tajemnicami życia. Rozważanie Jezusowej Paschy, czyli przejścia przez bolesną mękę i okrutną
śmierć do największego zwycięstwa w dziejach świata pozwala nam, Jego uczniom, pokładać nadzieję, że
ta droga jest zaproszeniem skierowanym do każdego
z nas. Jeśli tylko zachcemy się dźwigać z własnych słabości i podążać Jego śladami, możemy osiągnąć tę samą
radość na wieki. On powiedział: Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem. Te piękne Święta są wyjątkową
okazją, by spotkać Go osobiście i doświadczyć ulgi,
ujrzawszy Jego pusty Grób.
Pragniemy przekazać Wam
serdeczne życzenia wielkiego
entuzjazmu serca, na miarę radości uczniów powracających
pośpiesznie z Emaus do Jerozolimy, po spotkaniu z żywym
Jezusem.
Niech blask Poranka Wielkanocnego opromienia każdy Wasz
dzień, aby pośród codziennych
trosk, a czasem bolesnych rozczarowań, stale towarzyszyła
Wam nadzieja płynąca ze świętych ran Zmartwychwstałego.
Niech nie tylko przy okazji Świąt, ale przez cały rok, będzie nam
blisko do naszego parafialnego kościoła, by uczestniczyć w Ofierze
Chrystusa i czerpać z tego niewyczerpanego Źródła siłę i moc.

Symbolika święconych
pokarmów
Pokarmy, które przynosimy w koszyczku do święcenia
w Wielką Sobotę nie są przypadkowe. Ich liczba zmieniała się w ciągu wieków, a każdy z nich ma swoją symbolikę.
Baranek symbolizuje Chrystusa. Gdy Jan Chrzciciel po raz
pierwszy zobaczył Jezusa, zawołał do swoich uczniów: Oto
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata! (J 1,29). Baranki
ofiarne Starego Przymierza, składane jako codzienna ofiara
poranna i wieczorna od tysięcy lat wskazywały na tego jedynego Baranka, którego wyobrażały – na Chrystusa, Zbawiciela. Szczególnie typiczne znaczenie miał baranek spożywany
w czasie wieczerzy paschalnej. W czasie takiej wieczerzy Jezus
ustanowił Eucharystię, a umarł o godzinie, gdy w świątyni zabijano na ofiarę baranki.
Baranek był oryginalnym i aż do
X w. jedynym składnikiem święconego, cały lub w kawałkach,
upieczony na rożnie. Później
zastąpiły go inne rodzaje mięsa,
a z czasem figurki z masła, ciasta, cukru, czekolady lub gipsu.
Moim zdaniem baranek powinien być stojący, gdyż w Apokalipsie św. Jana (Ap 5,6) czytamy:
I ujrzałem […] baranka stojącego, jak zabitego (na ofiarę). Jest
to sytuacja symboliczna: baranek stoi, bo zwyciężył śmierć.
Często baranek ma wbitą czerwoną chorągiewkę Chrystusa
zmartwychwstałego.

Chleb święci się na pamiątkę chleba, który zstąpił z nieba –
Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział o sobie: Ja jestem chlebem
żywym, który zstąpił z nieba. Kto ten chleb spożywa, będzie żył
na wieki (J 6,51). W wielu kulturach chleb był i jest pokarmem
W imieniu własnym oraz wszystkich Księży i Sióstr pracupodstawowym. W Modlitwie Pańskiej, której nauczył nas sam
jących w parafii Świętej Jadwigi Królowej na Krowodrzy
Jezus, prosimy Boga o chleb powszedni. Chleb otaczany był
dzielę się z Wami życzeniami i radością.
zawsze wielkim szacunkiem. Gdy kawałek chleba upadł na zieks. Proboszcz Marek Hajdyła mię, podnoszono go i całowano. Jeżeli w domu pieczono wiele
odmian chleba, do koszyka wkładano po dużej kromce każdego
z nich. Natomiast w całości święcony był chlebek wielkanocny,
Księdzu Proboszczowi Markowi Hajdyle
czyli paska. W tym celu specjalnie ją pieczono.
Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie szczęściem, pokojem
i miłością w Waszych sercach i w domach, a także spełnieniem
wszelkich dobrych oczekiwań.

z okazji imienin życzymy wszelkich łask Bożych,
błogosławieństwa, zdrowia i siły do zwalczania
przeciwności, życzliwych parafian
i zawierzenia we wszystkim Bogu.

dokończenie na str. 3

Dobre słowo
Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od
ziemi…
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Symbolika święconych
pokarmów
dokończenie ze str. 1

CZY WIESZ, KTO STOI OBOK CIEBIE
W KOŚCIELE?

Zofia Szkatuła pochodzi z religijnej rodziny. Zdecydowała
się wyjść za Stanisława, kiedy zobaczyła u niego różaniec.
Jajko jest symbolem płodności, 26-letni mężczyzna z różańcem w kieszeni to nie było zjawisko
odradzającego się życia i zna- codzienne.
kiem zwycięstwa Chrystusa nad
Zofia i Stanisław Szkatułowie
śmiercią. Podobnie jak z na powprowadzili się do dwupokozór martwego jajka wykluwa się
jowego mieszkania w bloku
żywe pisklę uwalniając się ze
na Azorach w 1966 r. razem
skorupki własnymi siłami – tak
z dwiema córkami: 8-letnią
Chrystus, którego martwe ciało
Basią i 6-letnią Marysią. Kiedy
było złożone w grobie, własnymi siłami powstaje z martwych
powstał punkt katechetyczny,
i wychodzi z grobu odsunąwszy
a potem duszpasterstwo krokamień. Podzielenie się jajkiem
woderskie Pod Fortem, od pow czasie składania sobie życzeń
czątku włączyli się aktywnie
w jego działalność.
ma umacniać więzi rodzinne
i sąsiedzkie.

Sól to minerał życiodajny. Bez soli nie ma życia. Nie tylko dodaje potrawom smaku, ale też je zachowuje od zepsucia i ma właściwości oczyszczające. Jezus powiedział do swoich uczniów:
Wy jesteście solą ziemi (Mt 5,13). Wszyscy chrześcijanie powinni być solą ziemi. Chleb i sól są jakby kwintesencją życia
i w polskich zwyczajach najczęściej występują razem. Tradycyjnie wita się nimi dostojnych gości.
Wędlina jest symbolem dostatku i zamożności rodziny. W koszyku wielkanocnym winny więc starym zwyczajem znaleźć się
rozmaite wędliny: przede wszystkim mała, pękata, związana
sznurkiem szynka oraz wianek wiejskiej kiełbasy. Można też
włożyć do koszyka kawałek boczku, słoniny czy polędwicy.
Chrzan i pieprz symbolizują gorzkie zioła, które Żydzi dodawali do pikantnego sosu. Maczali w nim kawałki paschalnego
baranka na pamiątkę ciężkiej, niewolniczej pracy przy produkcji cegły w Egipcie. W rozdziale 12. Księgi Wyjścia w opisie
Paschy Starego Testamentu czytamy: I wezmą krew baranka,
i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami (Wj 12,7-8).
Chrzan zawsze był starym ludowym znamieniem wszelkiej
siły i fizycznej krzepy.
Ciasto do koszyka ze święconym weszło ostatnie, jako symbol
umiejętności i doskonałości – zapewne jako popis gospodyń
domowych. Reprezentowane było głównie przez wielkanocne
baby, a ich nieudany wypiek był wielką kompromitacją. Poza
tym winien to być zawsze wypiek własny, domowy, a nie kupiony w ciastkarni.

Niedługo potem rozpoczęły się starania o pozwolenie na budowę kościoła. Zofia była w grupie osób chodzących po urzędach
w Krakowie, Stanisław jeździł do Warszawy. Gdy już rozpoczęła
się budowa, aktywnie w niej uczestniczył, pracując jednocześnie zawodowo. Prócz tego był tzw. złotą rączką. Z zawodu
elektryk, bezinteresownie pomagał sąsiadom w różnych naprawach domowych. Był uczciwy, bezkompromisowy, sprawiedliwy, dobry, lubił wszędzie porządek.
Po powstaniu Solidarności został jej szefem w Komunikacji Krakowskiej. Wezwany na Mogilską nie podpisał zgody na współpracę. W efekcie po całonocnym „przesłuchiwaniu” za pomocą
pałek wrócił nazajutrz mocno obolały. Należał do ochrony sanktuarium w Łagiewnikach. Zmarł 4 maja 2016 r.
Oboje działali aktywnie w kręgach rodzin.
Kiedy dziewczynki podrosły, bardzo chciały mieć braciszka.
Pojawił się, gdy miały 13 i 11 lat, ale przyprowadził ze sobą
siostrzyczkę. Zofia wychowywała czwórkę dzieci pracując w telekomunikacji jako pracownik umysłowy. Poznałyśmy się, kiedy
nasze dzieci miały po 2-3 lata. Przychodziła z bliźniętami do
parku od strony Azorów. W miejscu, gdzie alejka kończy się,
rodzeństwo jak na komendę rozbiegało się w dwie różne strony.
Mając jedno bardzo spokojne dziecko nie mogłam pojąć, jak
ona je później zdołała pozbierać.
Jako emerytka Zofia studiowała filozofię na uniwersytecie
3. wieku UJ. Choroby nie pozwoliły jej napisać pracy o cierpieniu u Schopenhauera, choć miała już zebrane materiały.
Nie żałuje tego.

Od śmierci męża mieszka sama. Często przebywa u córki w WieSpotykane ostatnio pomarańcze, a nawet ponoć hamburgery
liczce. Słyszała, że człowiekowi, który kogoś nawrócił, zostaną
z Mac Donalda nie mają swojej symboliki. Ale może są signum
odpuszczone grzechy. Zastanawia się, od kogo zacząć. Wybór,
temporis, czyli znakiem czasu? Może każde pokolenie chce poniestety, ma duży.
zostawić ślad w koszyczku ze święconym?
dokończenie na str. 4
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dokończenie ze str. 3

Basia jeszcze w czasach szkolnych odkryła w sobie dużą
wrażliwość i radość w niesieniu
pomocy osobom pokrzywdzonym, smutnym, niezaradnym.
Chciała zostać misjonarką, ale
w tych czasach było to raczej
niemożliwe; misjonarzami byli
prawie wyłącznie księża i siostry
zakonne. Konferowała z Panem
Bogiem, co zrobić, aby dziewczyna w dżinsach mogła wyjechać na misje.
Rozpoczęła studia na politechnice. Po 2 latach udało jej się
wyjechać do Wiednia, gdzie została katechetką. Dzięki ludziom
dobrej woli i niemal cudownym zbiegom okoliczności mogła
stamtąd wyjechać do Peru na misje. Do domu nie mogła wrócić, bo by już stąd nie wyjechała. Z rodzicami komunikowała się telefonicznie z budki po północy, bo tylko o tej porze
można było w miarę szybko połączyć się z Krakowem. Kiedy
zakomunikowała rodzicom o swoim zamiarze, ci odpowiedzieli:
Zawsze robiłaś coś innego niż wszyscy, zawsze miałaś szalone
pomysły, jeśli będziesz tam szczęśliwa, my również będziemy
szczęśliwi.
Wyjechała w 1982 r. Przez Rzym, uzyskawszy błogosławieństwo papieża, do Amsterdamu, a potem już prosto do Limy.
Przez 7 lat pracowała w wiosce trędowatych. Pamiętają i szanują ją do dzisiaj. Potem przez 13 lat była proboszczem dwu
kolejnych parafii. W jednej z nich zbudowała kościół. W całym
wikariacie św. Józefa jest tylko 12 kapłanów. Brakuje miejscowych powołań.
Używa imienia Dominika. To imię obrała sobie do bierzmowania.
Od 2005 koordynuje duszpasterstwo w wikariacie św. Józefa,
zajmującym powierzchnię połowy Polski, w którym znajduje się
16 parafii w dużych odległościach od siebie. Nie ma tam dróg,

wszędzie dociera różnego rodzaju łodziami. Na tym polu jako
misjonarka świecka jest pionierem. Bez wzorców, ale z wielkim powodzeniem. Ponadto angażuje się w duszpasterstwo
socjalne – walczy o prawa Indian, pomaga im organizować się
przeciwko interesom mafii dokonujących rabunkowej wycinki
dżungli amazońskiej, która jest ich domem, oraz mafii narkotykowych, przemytników i koncernów naftowych.
Ktoś powiedział o niej, że jest zawieszona między dwoma światami – krakowskim i amazońskim. Zaprzeczyła. W dżungli żyje
dłużej niż w Polsce. Europa staje się dla niej coraz bardziej obca
i niezrozumiała. Amazonię rozumie i czuje. Mimo trudnych warunków ma odczucie, że przynależy bardziej do mieszkańców
Amazonii niż do świata, który zostawiła za sobą 36 lat temu.
Stara się żyć jak oni. Jest jedną z nich mimo białej skóry, niebieskich oczu i wzrostu 172 cm. Pamiętam, jak przyjechała po
raz pierwszy na urlop. Mój syn miał wtedy 2 lata. Westchnęła:
żeby moje pięciolatki były takie duże…
Parę lat temu powiedziała: Po 32 latach pracy misje są dla mnie
przede wszystkim pasją. Są szczęściem, fantastyczną przygodą
z Chrystusem, radosnym doświadczeniem Boga w innych ludziach,
którzy otwierają na inne wymiary miłości, wiary, prawdy i życia.
W październiku ubiegłego roku Komisja Episkopatu Polski ds.
Misji przyznała jej medal „Podziel się Chrystusem”. Odebrała
go w Warszawie wzruszona mama.
Zofia martwi się o córkę. Walka z mafiami to nie żarty. Prosi
o modlitwę. Dwa tygodnie temu
zamordowano angielskiego
misjonarza zaprzyjaźnionego
z Dominiką. Razem walczyli
o prawa Indian. Otoczmy zatem
Dominikę modlitwą. Wszak to
nasza parafianka, a wycinka
dżungli amazońskiej ma negatywny wpływ i na nasz klimat.
Więcej szczegółów o Barbarze Dominice można przeczytać
m.in. w dwu książkach: Misyjne zbliżenia. Świat oczami misjonarzy, 2014 i K. Sowa, Szaleńcy Pana Boga, 2015.
K.H.-Sz.

