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Poznajmy się
Wyśpiewać Jego chwałę

W każdy czwartek o godz. 19.00 
spotykają się w kaplicy na Stracho-
cinie, by wspólnie się modlić pie-
śniami uwielbienia. Kim są, co ich 
„przyciąga” na wieczorne spotka-
nia?

– Żyjemy w pośpiechu, stresie, brak 
nam czasu, nie umiemy wybierać 
tego, co najlepsze. Modlitwa daje 
siłę do życia, do codziennego działa-
nia – mówi Ania, mama 5-letniego 
synka, osoba konkretna, jak mówi –  
o „technicznym umyśle”, która na spo-
tkanie mimo  niesprzyjającej pogody 
przyjeżdża rowerem. – Cenne jest  
i to, że na takich spotkaniach może-
my się poznać. Przychodzą tu ludzie 
różnych profesji, w różnym wieku, z 
różnych zakątków parafii. Przeżywam 
te chwile zwłaszcza jako czas modli-
twy za rodzinę – mówi i dodaje, że 
gotowa jest upiec ciasto na agapę po 
spotkaniu. 
Często w czwartkowe wieczory by-
wają w kaplicy siostry Mariola i Iwon-
ka. – Identyfikuję się z tymi ludźmi, 
doświadczam jedności naszych myśli, 
modlitwy, pragnień. To takie głębo-
kie doświadczenie wspólnoty; czas 
modlitwy za siebie, za innych, za pa-
rafię. Ważne, że modlimy się za to 
konkretne miejsce, w którym żyje-
my – mówi Mariola. Iwonka dodaje 
słowa o wielkiej wewnętrznej radości. 
– Chociaż podczas modlitwy jaśniej 
też widzimy różne nasze słabości, 
grzechy.
– To specyficzna forma modlitwy, 
która nie każdemu musi odpowia-
dać. Jeśli jednak się w nią wejdzie, to 
ona człowieka niesie – mówi Józef, 
przychodzący często na spotkania ze 
swoją żoną. – Jest w niej coś proste-
go, kontemplacyjnego. Dzięki niej 
tworzymy wspólnotę, która uwielbia 
Boga. Cenne jest i to, że na spotka-

niach jest miejsce na rozważanie Pi-
sma św.
Krótkie rozważania prowadzi ks. 
Wojciech. – Czy myślimy o zbawie-
niu innych ludzi, o tym, żeby i oni 
doświadczyli Bożej miłości? – pytał 
na listopadowym spotkaniu. I zachę-
cał, żeby powierzyć Panu z prostotą 
to, co nam leży na sercu – zmęczenie, 
zdenerwowanie, niepokoje, negatyw-
ne uczucia, które mogą „plątać się”  
w sercu – żal do kogoś, gniew, za-
zdrość.
Grę na gitarze i śpiew prowadzi za-
wsze Jarek. – W kilku zdaniach cięż-
ko jest zmieścić ogrom tego, czym dla 
mnie jest uwielbienie Boga – mówi. 
– To przede wszystkim oddanie czci 
Temu, który dał mi istnienie, z miło-
ści oddał za mnie swoje życie, zmar-
twychwstał i wspiera mnie każdego 
dnia, bym mógł podążać za Nim do 
miejsca, które dla mnie przygotował. 
Dzięki uwielbieniu już teraz mogę 
„kosztować” namiastki niebiańskich 
wspaniałości, a Bóg oczyszcza mnie 

ze słabości, które mnie od Niego od-
dalają i obdarza swoim błogosławień-
stwem. W uwielbieniu mogę stać 
przed Bogiem taki, jaki jestem, nie-
doskonały i grzeszny, a Bóg mnie wła-
śnie takim przyjmuje i otacza swoją 
zbawczą miłością. Uwielbienie jest 
także dla mnie służbą. Służbą, która 
jest możliwa dzięki temu, że mogę 
używać talentów, którymi Bóg mnie 
obdarował. Dzięki nim mogę grać  
i śpiewać na Jego cześć, trwając jed-
nocześnie razem z innymi ludźmi we 
wspólnocie, którą On gromadzi.

Radosne pieśni mają często prze-
dłużenie w długich rozmowach po 
zakończonej modlitwie. Niektórzy 
młodzi rodzice muszą co prawda pę-
dzić do domu, by nakarmić dziecko 
lub odebrać je od krewnych, ale na 
krótką wymianę zdań nawet najbar-
dziej zapracowani znajdują czas. I to 
też jest ważna część czwartkowych 
spotkań.

Spisała Agata Combik

Część uczestników czwartkowych spotkań wzięła udział w czuwaniu modlitewnym w kościele NMP 
Krółowej Pokoju na Popowicach w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
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■ Od niedawna w naszej parafii roz-
poczęły działalność dwie schole li-
turgiczne – dla dorosłych i dla dzie-
ci. Dorośli wystąpili po raz pierwszy  
w czasie Mszy św. 22 listopada,  
w dzień patronki muzyki kościelnej – 
św. Cecylii. Ku jej czci wykonali pieśń 
na głosy. Po Eucharystii spotkali się na 
agapie otwartej dla wszystkich chęt-
nych. Dziecięcy zespół spotyka się  
w soboty o godz. 16.00, spotkania do-
rosłych zapowiadane są w czasie nie-
dzielnych Mszy św. Wszyscy chętni 
do wspólnego śpiewu mile widziani! 
Więcej informacji można uzyskać po 
Mszach św. u  pana organisty – Pio-
tra Lacha, prowadzącego obie schole. 
Nasi parafialni muzycy specjalny re-
pertuar zaprezentują na Boże Naro-
dzenie. 

■  Z dniem 1 grudnia br. do naszej Pa-
rafii został skierowany do pracy dusz-
pasterskiej w charakterze rezydenta 
ks. kanonik Leszek Czapla.

■ W nabożeństwie Nieszporów moż-
na uczestniczyć w każdą niedzielę  
o godz. 17.30. Nieszpory to część Li-
turgii Godzin – modlitwy brewiarzo-
wej. Są odmawiane w porze wieczornej.  
W naszej parafii Nieszpory odmawia-
my nie w wersji ludowej, lecz w oparciu 
o współczesny tekst liturgii godzin – 
wyświetlany z pomocą rzutnika.

■ Mikołaju, Święty Mikołaju - czeka-
my! Mikołaj pojawił się w naszej para-
fii 5 grudnia w asyście dwóch uroczych 
Aniołków Ewy i Karoliny, wszystkich 
pozdrawiając. Wspólny śpiew i zabawa 
przeplatane były rozdawaniem podar-
ków i słodyczy wszyskim zgromadzo-
nym dzieciom. Nawet Ksiądz Pro-
boszcz dostał wieeelką bombonierkę 
i błogosławieństwo od siwobrodego 
Świętego. Było naprawdę wesoło! Do 
zobaczenia za rok Mikołaju. 

W dwóch słowach

„Dobrzy ludzie, dobra książka, dobre 
kazanie – to różne metody, których 
Pan Bóg używa, żeby wiarę ożywić”. 
Ta wypowiedź o. J. Badeniego OP 
może być mottem spotkań „Przy 
Lampie”.
Dlaczego „Przy Lampie”? Do tego 
nastraja szybko zapadający mrok. 
Wtedy światło lampy daje poczucie 
ciepła, jest po prostu przytulnie. Lam-
pa symbolizuje także Słowo Boże, bo 
czytamy w psalmie 119,105: „Twoje 
słowo jest lampą dla moich kroków  
i światłem na mojej ścieżce”.
Tak więc wieczorem,  w pełnej światła at-
mosferze chcemy rozmawiać o tym, jak 
treści książek potrafią wpływać na nasze 

chrześcijańskie codzienne życie, poma-
gać ożywiać wiarę, wzrastać w nadziei 
i w miłości. Po dobrym kazaniu (masz 
to zapewnione na Mszy św. codziennie, 
nie tylko w niedzielę) może odkryjesz, 
że omawiana książka jest dobra dla Cie-
bie lub podzielisz się z innymi dobrym 
tytułem; a może spotkasz się po prostu 
z dobrymi ludźmi przy herbacie i ciast-
ku. Zapraszamy do lektury, dzielenia się  
i słuchania. 
Spotykamy się we wtorki po Mszy św. 
o godz. 19.15 (szczegółowy termin  
i temat są ogłaszane oddzielnie lub wy-
wieszane na tablicy w przedsionku ko-
ścioła).

Alicja Samołyk

Warto czytać dobre książki    Spotkania „Przy lampie”

W naszej parafii

Święto Trzech Króli niejako klamrą spi-
na Okres Narodzenia Pańskiego (choć 
ten trwa jeszcze faktycznie do Niedzieli 
Chrztu Pańskiego). Jego nazwa trady-
cyjna jest nieco myląca, bo przecież nie 
chodzi o wspomnienie wizyty trzech 
mędrców, których królewska krew jest 
jeszcze mniej wiarygodna niż ich reczy-
wista liczba. 
To Święto Objawienia, Święto, w któ-
rym koncentrujemy się wokół spotka-
nia ludzkości, którą symbolizują, z Bo-
giem wcielonym. Bóg objawia się nam 
w cielesnej postaci. To już nie tchnie-
nie wiatru, głos, czy gorejący krzew. 

To obecność namacalna – fizyczna. 
Jednym z najbardziej fascynujących 
aspektów wcielenia jest to, że Bóg przy-
chodzi do nas bezbronny. Oddaje się 
ludziom jako dziecko – słabe i zależne 
od innych. Jego rzeczywiste przymio-
ty odkrywają przed nami właśnie ci 
tradycyjni mędrcy. To oni odkrywają 
go i stają się pierwszymi misjonarzami 
Boga, którego uznają za swego Króla, 
Kapłana i Proroka.
Niech ten dzień świąteczny będzie dla 
Ciebie okazją do zastanowienia: Kim 
dla Ciebie jest Bóg? Jako kto chce Ci 
się dziś objawić?

Tomek

Objawienie Pańskie



Nasza Wspólnota4

Fotoreportaż

Dopiero we wrześniu udało się nam 
przesłać do Naddniestrza elektryczny 
wózek inwalidzki, który nasi parafia-
nie wraz ze sponsorami podarowali za-
przyjaźnionej parafii w Rybnicy. Dłu-
go nie mogliśmy znaleźć firmy, która 
podjęłaby się transportu i dopiero 
dzięki osobistej uprzejmości nowego 
ambasadora Polski w Mołdawii, Pana 
Bogumiła Lufta, udało nam się prze-
wieźć wózek w poczcie dyplomatycz-
nej ambasadora.
Niedawno otrzymaliśmy list od Pana 
Antoniego - niepełnosprawnego, któ-
ry otrzymał wózek. 

J. Prokopiuk
Tłumaczenie listu :  Janina Wytrwał

foto: ks. Tadeusz Magierowski

Podziękowania z Naddniestrza

Anton Iwanowicz  Bezdzietnyj ,  urodzony w  1947r.,  inwalida I grupy  
zamieszkały w Iwanowce powiat Rybnica Republika Naddniestrza                                                                                                                           

 Szanowny Księże Proboszczu  Parafii NMP Bolesnej we Wrocławiu,
Wyrażam moją szczerą wdzięczność i niski pokłon za pomoc w mojej trudnej życiowej sytuacji: Parafianom z Parafii 
NMP Bolesnej we Wrocławiu Firmie Vermeiren Polska Sp. z o.o. Rodzinom z Ruchu Światło  Życie  z Kamieńca 
Wrocławskiego, Gajkowa  i Wojnowa Firmie Imas International Sp. z o.o. Panu Sławomirowi Piechocie.
Ogromnie dziękuję Wam wszystkim za okazaną mi pomoc i dostarczenie  wózka inwalidzkiego z elektrycznym na-
pędem. Z pomocą tego wózka mogę swobodnie się poruszać. Pracuję w pasiece i w ogrodzie. Pszczelarstwo, którym 
zajmuję się ponad czterdzieści lat stało się sensem i radością mego życia.
Inwalidą jestem od czwartego roku życia, a w wieku sześciu lat zacząłem chodzić o kulach. Z wiekiem, coraz trudniej-
szy staje się dla mnie taki sposób poruszania się. Z pomocą tego wózka wszystko jest dla mnie o wiele bardziej dostępne  
i mogę samodzielnie wykonywać prace, o których wcześniej nie mogło być mowy.  Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli moż-
liwość przyjechać do nas, bardzo chciałbym was poznać i osobiście podziękować za okazaną mi pomoc. 

                 Bezdzietnyj Anton Iwanowicz  

Ks. Tadeusz i pan Antoni na tle kościoła

Pierwsza przymiarka do wózka

Zauważyłem, że na modlitwie, tro-
chę jak na oficjalnej rozmowie, ręce 
wiele mówią o człowieku.
Dlaczego?
Bo w jednym i drugim wypadku 
wielu z nas ma problem co zrobić  
z dłońmi. Nie wierzysz, sprawdź 
sam – spojrzyj na swoje dłonie pod-
czas następnej Mszy św. 

Bawimy się palcami, robimy party-
zancki manicure, skubiemy ubranie. 
Co najdziwniejsze, właśnie na modli-
twie powinno być doskonale wiado-
mo, co z nimi zrobić. Złożone ręce, to 
nie tylko sposób na zapanowanie nad 
emocjami czy dobry wygląd. To przy-
jęcie postawy uległości, ale i zaufania 
wobec Boga.

Niegdyś ten gest był częścią hołdu len-
nego. Wasal składając ręce i wkładając 
je w dłonie seniora składał przysięgę 
na wierność, otrzymując od niego  
w zarząd lenno. Był to też gest odda-
nia się w opiekę możnemu i wpływo-
wemu seniorowi. Akt lenny był aktem 
dożywotnim. Każda nasza modlitwa 
to oddanie się w opiekę Bogu opiekę, 
którą on oferuje bezwarunkowoi każ-
demu.

Spójrz na dzieci, jak z łatwością przy-
chodzi im ten prosty gest. Dopiero 
gdy dojrzewamy, gdzieś nam się gubi. 
Może wstydzimy się okazać słabość 
wobec Boga? A może w okresie bun-
tu chcemy zamanifestować swoją nie-
zależność? 

Wtedy warto spojrzeć na maluchy, 
które notabene sami uczymy tej po-
stawy. Może będą nas w stanie na-
uczyć jej z powrotem? "Kto nie przyj-
mie królestwa Bożego jak dziecko, 
ten nie wejdzie do niego" (Mk 10,15).

Tomek

Dłonie
Rozważania
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W naszej parafii

Nie mogę sobie wyobrazić Wigilii 
Bożego Narodzenia bez śpiewania 
kolęd. Pochodzę z małej wioski pod 
Raciborzem na granicy z Czechami, 
gdzie do tej pory w kościele śpie-
wają praktycznie wszyscy  obecni 
radośnie, głośno i na głosy. Zwra-
ca to uwagę każdego, kto znajdzie 
się tam po raz pierwszy - również 
zapraszanych przez nas przyjaciół 
z Wrocławia.  A jak brzmi to wspa-
niale w okresie Bożego Narodzenia!  
Do tego jeden raz w roku Bożona-
rodzeniowe Nieszpory z 5 kolędami 
śpiewanymi tylko w czasie tego na-
bożeństwa. 
Jako dziecko wypatrywaliśmy z ro-
dzeństwem (siostrą i dwoma braćmi) 
zawsze pierwszej gwiazdy na niebie,  
czemu towarzyszyły dzwony kościelne 
na wieczorny Anioł Pański.  Po wspól-
nej modlitwie można było zasiąść do 
wigilijnego stołu.  Choć - jak to dzie-
ci - zawsze niespokojnie czekaliśmy na 
przyniesione przez Dzieciątko prezen-
ty, które znajdowaliśmy pod choinką 
w sąsiednim pokoju. Ale tam można 
było się udać po zakończonym posił-
ku, a sięgnąć po nie dopiero po od-
śpiewaniu kilku kolęd na stojąco przy 
migających choinkowych świeczkach. 
Dopiero wtedy można było nacieszyć 
się prezentami kilkanaście minut i już 
na siedząco z modlitewnikami Droga 
do Nieba śpiewaliśmy kolejne kolędy 
oczekując wyjścia na Pasterkę.  Po nie-
zwykłym prezencie znalezionym pod 
choinką, w kolejnych latach śpiewaniu 
towarzyszył akordeon. 
Założyliśmy własne rodziny, zosta-
liśmy już nawet dziadkami i rozje-
chaliśmy się po kraju.  Ale tradycja 
przetrwała, a nawet wzbogaciła się  
o jasełka. Za wyjątkiem wymuszonego 
stanem wojennym Bożego Narodze-
nia w 1981 w miejscu zamieszkania 
(my we Wrocławiu) - tradycja rodzin-
nego śpiewania kolęd u MAMY pozo-

stała. Obecnie najczęściej wieczorem 
w Dzień Bożego Narodzenia zjeżdża-
my się, by razem prababcie, dziad-
kowie itd do wnuków (30-35 osób,  
4 pokolenia) zaśpiewać co  najmniej 
50 kolęd i pastorałek,  z towarzysze-
niem keyboardu, gitary, skrzypiec  
i fletu. Wymaga to żelaznej dyscypli-
ny, tym bardziej, że trudno sobie wy-
obrazić śpiewające kilka godzin małe 
dzieci, które wypada położyć spać ok.  
22:00, choć tego wieczoru nawet naj-
większe śpiochy wytrzymują do 24:00. 
W połowie jest przerwa na spożycie 
świątecznych wspaniałości. Dzieci 
równie żywo reagują na przedstawia-
ne jasełka; bywało, że z  2 miesięcz-
nym niemowlęciem  w roli  Dzieciątka 
Jezus. Chętnie podskakują również  
i tańczą skoczne pastorałki typu „Hej-
że mili bratkowie”.  
A Boże Narodzenie 1981 roku stwo-
rzyło nasze Kolędowanie wśród Przy-
jaciół. W owym roku było to tylko 
kilka rodzin z jednej klatki schodowej 
nr 18 na Canaletta, ale co roku rosło 
w siłę. Większość zmieniła już miejsce 
zamieszkania. Przyjaciele przyjaciół, 
znajomi…często z udziałem znajo-
mych księży.  Od Wojnowa, poprzez 

Sępolno, Psie Pole a nawet Trzebnicę  
i Górę.  Ale co roku spotykamy się u ko-
goś, kto ma „nieco większą przestrzeń” 
w sobotę najbliższą Święta Trzech 
Króli (od 2011 już chyba obowiązko-
wo w to święto) w gronie ok. 40 osób 
(przeciętna wieku 55), by radośnie wy-
śpiewać kolędy i pastorałki z własnego 
zbioru  i co roku dodawać  jeszcze inne, 
nowo poznane/zasłyszane. Każda para 
przynosi coś na wspólny stół: sałatkę, 
wędliny, sery, ciasto itd., że trudno 
jest w czasie przerwy „spróbować”  
z każdego talerza.  Tutaj też niezbędne 
jest zachowanie dyscypliny. Ale o tym 
wiedzą przybyli.  Po wstępnych przyja-
cielskich rozmowach śpiewamy każdą 
kolędę od a do z, czyli wszystkie zwrot-
ki (do 15 przy „Oj maluśki, maluśki”).  
Zwykle z przerwą trwa to od 19:00 do 
północy i nie sądzę, aby kogokolwiek 
znudziło.  Przynajmniej ten jeden wie-
czór w roku jest mniej „gadania” niż 
przy zwykłych spotkaniach towarzy-
skich, a króluje „Gloria in exelsis Deo”.   
I najważniejsze co nas cieszy: obserwu-
jemy zjawisko powstawania „nowych 
ognisk śpiewania kolęd”, również  
wśród naszych pociech.

Ania Makuch 

Hejże mili bratkowie
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Fotoreportaż

W dniach od 11 - 14 listopada 2010 małżeństwa Ruchu Światło - Życie z naszej parafii oraz Gaj-
kowa i Kamieńca zorganizowały wspólny wyjazd rekolekcyjny do Krzeszowa. Rekolekcje na temat 

Chcieliśmy przede wszystkim słuchać Jezusa..... ale słuchaliśmy także tego, co inni mają do powiedzenia

Ksiądz Wojciech dbał o nasz pokarm duchowy.... a Siostry Elżbietanki o posiłek dla ciała.

Eucharystia budowała naszą wspólnotę.... a małżonkowie mogli dbać o relacje między sobą.

Rekolekcje w Krzeszowie



Nasza Wspólnota 7

Dziewczynki szybko zawiązywały nowe przyjaźnie... ale męskie przyjaźnie rodziły się w rywalizacji.

Wieczory upływały na wspólnej zabawie rodziców i dzieci ... chociaż dla dzieci zorganizowaliśmy także osobne zajęcia

Pamiętaliśmy o rocznicy 11 listopada... i mamy nadzieję, że tak wielkie będą nasze serca po tych rekolekcjach.

„Słuchać Pana - pełnić Wolę Bożą” były głoszone przez ks. Wojtka Jaśkiewicza oraz Jolę i Jurka 
Prokopiuków. Poniżej relacja z rekolekcji w obiektywie Krysi Świętochowskiej.
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Zapraszamy wszystkich chętnych do pomoc y przy powstawaniu naszego pisma . 
O czym chcielibyście czytać? Jakie tematy warto poruszać? Czekamy na propozycje!

Kontakt do redakcji agataco@wp.pl | laura@cholodecka.pl | jjprokopiuk@gmail.com
Skład i przygotowanie do druku: Laura Chołodecka | Korekta: Anna Makuch
Adres parafii:  ul. Tatarakowa 1;   51-516 Wrocław
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Do poczytania

Istnieje pewna stara rosyjska legenda 
opowiadająca o czwartym królu, który 
wyruszył w drogę razem z trzema innymi. 

Ów czwarty król zabrał ze sobą jako pre-
zent dla królewskiego Dzieciątka trzy błyszczą-
ce, szlachetne kamienie. Był najmłodszym spo-
śród czterech, żadnemu zaś z nich nie płonęła 
w sercu tak głęboka tęsknota, jak właśnie jemu.

Podczas drogi usłyszał nagle szlochanie 
dziecka. W kurzu zobaczył „leżącego chłopczy-
ka, bezbronnego, nagiego i krwawiącego z pięciu 
ran. Tak niezwykłe było to dziecko, tak delikatne 
i bezbronne, że serce młodego króla napełniło się 
litością”.  Podniósł je i zawrócił do wioski, którą 
właśnie zostawili za sobą. Tam nikt nie znał 
dziecka. Poszukał opiekunki i przekazał jej jeden ze szlachetnych kamieni, by w ten sposób zabezpieczyć życie dziecka.

Udał się następnie w dalszą wędrówkę. Gwiazda wskazywała mu drogę. Bezbronne dziecko uczyniło go niezmiernie wrażliwym 
na nędzę świata.  Przechodził przez miasto, w którym naprzeciw niego wyszedł orszak pogrzebowy. Umarł ojciec rodziny. Matka i 
dzieci miały być sprzedane do niewoli. Król przekazał im drugi drogocenny kamień. 

Gdy tak wędrował, nie widział już gwiazdy. Dręczył się wątpliwościami, czy też nie stał się niewierny wobec swojego powołania. 
Jednak wtedy raz jeszcze zajaśniała na niebie gwiazda. Wędrował za nią poprzez obcą krainę, w której szalała wojna. W pewnej 
wiosce żołnierze zgromadzili razem wszystkich mężczyzn by ich zabić. Wtedy król wykupił ich trzecim szlachetnym kamieniem. 

Ale teraz nie dostrzegł już więcej gwiazdy. Ogołocony ze wszystkiego kroczył przez krainę i pomagał ubogim ludziom. Przybył do 
pewnego portu w chwili, gdy ojciec rodziny jako wioślarz na jednej z galer miał odpokutować za swoją winę. Król zaofiarował same-
go siebie i pracował przez wiele lat jako wioślarz na galerze. Wtedy w jego sercu ponownie wzeszła gwiazda. „Wkrótce przeniknęło go 
wewnętrzne światło i ogarnęła go spokojna pewność, że mimo wszystko jest na właściwej drodze”. Niewolnicy i panowie odczuwali to 
niezwykłe światło owego człowieka. Został wypuszczony na wolność. 

We śnie znowu zobaczył gwiazdę i usłyszał głos: „Pospiesz się! Pospiesz!” Wstał w środku nocy. Wówczas zajaśniała gwiazda 
i doprowadziła go do bram wielkiego miasta. Z tłumem ludzi został zapędzony na wzgórze, na którym stały trzy krzyże. Ponad 
środkowym krzyżem jaśniała gwiazda. „Wtedy spotkało go spojrzenie Człowieka, który wisiał na tym krzyżu. Człowiek ten musiał 
odczuwać wszystkie cierpienia, wszystkie utrapienia świata, tak niezwykłe było jego spojrzenie. Ale też litość i bezgraniczną miłość. 
Jego ręce, przybite do krzyża gwoździami, były boleśnie wykrzywione. Z tych udręczonych rąk rozchodziły się promienie. Jak błysk 
przemknęła myśl: tutaj jest cel, do którego pielgrzymowałem przez całe życie. Ten Człowiek jest Królem ludzi i Zbawieniem świata, 
na którym oparłem swój ą tęsknotę, którego spotkałem we wszystkich utrudzonych i obciążonych”. Król opadł pod krzyżem na kolana.  
W jego otwarte ręce spadły wtenczas trzy krople krwi. Były bardziej lśniące niż szlachetne kamienie. 

Gdy Jezus umarł z okrzykiem na ustach, umarł też król. „Jego twarz jeszcze w śmierci była zwrócona w kierunku Pana  
i błyszczała jak promieniejąca gwiazda”.

Anselm Grün „Boże Narodzenie — świętować Nowy Początek” 
fot. Radek Michalski

Czwarty Król


