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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Czw. 1  WIELKI CZWARTEK 1800 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ 

Pi. 2  WIELKI PIĄTEK 1500 ODWIEDZINY U CHORYCH 

1730 DROGA KRZYZOWA  

1800 LITURGIA MEKI I SMIERCI 
PAŃSKIEJ 

Sob. 3  WIELKA SOBOTA 1800 LITURGIA WIECZERZY PAŃ-
SKIEJ 

Nd. 4 NIEDZIELA ZMAR-
TWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO 

 600  REZUREKCJA, 

1130 msza św.,  

Po. 5  PONIEDZIAŁEK W 
OKTAWIE WIELKANOCY 

930 msza św.  

1130 msza św. 

Wt.-Sob  6-10  OKTAWA WIELKANOCY 1800 msze św. 

Nd. 11 NIEDZIELA 

MIŁOSIERDZIA 
BOŻEGO  

 930 msza św.  

1130 msza św. 

Pn.-Sob. 12-17   1800 msze św. 

Pi. 23  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
WOJCIECHA-PATRONA 

POLSKI 

1800 msza św. 

Nd. 25 III NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  

1130 msza św. 

Pn.-Pi. 26-30   1800 msze św. 

Śr. 29  ŚWIĘTO ŚW. KATARZY-
NY SIENEŃSKIEJ 

1800 msza św. 
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W jaki sposób moŜesz się stać częścią 

cudownej rodziny BoŜej                   cz.6                           
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c.d. W następnym numerze 



 

 

                                                                            7 

Ks. Hieronim Chamski – Płock    

GRY TELEWIZYJNE: NADZIEJE I OBAWYGRY TELEWIZYJNE: NADZIEJE I OBAWYGRY TELEWIZYJNE: NADZIEJE I OBAWYGRY TELEWIZYJNE: NADZIEJE I OBAWY 
   Gry telewizyjne są wspaniałe, ale czy mogą w jakiś sposób komuś zagrażać? Oto pytanie, które stawia-
ją sobie zwłaszcza rodzice. Poszukajmy odpowiedzi. 

   Na świecie powstał nowy „Panteon” elektronicznych bohaterów, uwalniających księżniczki, pokonują-
cych smoki i stawiających czoło „Niepokonanym Siłom Zła!”, broniąc naszą planetę przed wymyślonymi 
najeźdźcami z innych planet.  

   Czy to może mieć jakiś wpływ na dzieci i młodzież? 

   Gry telewizyjne stały się szaleństwem ostatnich lat. Wdarły się do połowy domów prywatnych (w USA, 
bo o Polsce brak danych), z całym arsenałem swoich środków: gwizdem, świstem, hukiem, brzękiem i 
skrzekiem. Jest to jeden z najbardziej upragnionych prezentów, nie tylko pod choinkę. Tysiące tych gier 
jest sprzedawanych każdego dnia. Młode pokolenie jest nimi zafascynowane i oczarowane ich wielką 
atrakcyjnością. Zwłaszcza dzieci do lat trzynastu. (W Stanach Zjednoczonych nauka posługiwania się 
komputerem jest przedmiotem obowiązkowym od klasy czwartej Szkoły Podstawowej). Od kiedy i u nas 
wprowadzono ten przedmiot, popularność gier wzrosła niepomiernie wśród dzieci i młodzieży.  

   Początkowo gry telewizyjne zostały wymyślone jako zabawka dla dzieci, które natychmiast zaadopto-
wały je jako swoje z oddaniem niemal na granicy fanatyzmu! 

    Czy można dziwić się – zwłaszcza myślącym rodzicom – że zastanawiają się nad tym zagadnieniem 
zupełnie serio?  

   Dlaczego dzieci lubią gry telewizyjne?  

   Wiemy, że dzieci lubią zabawki dotąd, dopóki nie wejdą „wgłąb” ich tajemnicy. Gdy ją poznają, przesta-
je ich to aż tak interesować.  

   Gra telewizyjna jest połączeniem dwóch najnowszych wynalazków: komputera i telewizora. Nie jest 
więc możliwe, aby dziecko poznało tajniki takiej „zabawki”. Stąd stale rosnąca fascynacja tym skompliko-
wanym wytworem myśli technicznej ostatnich lat.  

   Na rynku gier dominuje japońska firma NINTENDO, która na samym tylko rynku amerykańskim ma już 
obroty rzędu siedmiu miliardów dolarów! Ale jej gry są rzeczywiście najlepsze. Nie tylko ze względu na 
duży popyt. Firma ta zdominowała rynek handlowy. Już 20 lat temu wypuściła na rynek 50 milionów ka-
set, które zawierały osiem milionów gier w różnych systemach. Z całej tej puli aż 70% kaset trafiło do rąk 
dzieci w wieku do lat trzynastu!  

   Gry telewizyjne są wyzwaniem dla wszystkich tych, którzy chcieliby sprawdzić swoje pewne umiejętno-
ści. A przy tym zapewniają niezłą rozrywkę. Są wspaniale opracowane i gdy już ma się pewną wprawę, 
przynoszą wiele zadowolenia.  

   Niektóre organizacje konsumentów prowadzą badania na temat wpływu tych gier na psychikę i postę-
powanie dzieci i młodzieży. No i od czasu do czasu wysyłają alarmujące sygnały o płynących zagroże-
niach i niebezpieczeństwach.  

   Zrozumiałe, że producenci gier są gotowi bronić się „do upadłego” i dowodzić wielkiej przydatności 
swoich towarów.  

   Nie wiem, ilu moich czytelników zna gry telewizyjne, gdyż wtedy łatwiej im byłoby zrozumieć cały ten złożony 
problem.  

   Gry telewizyjne nowej generacji mają już obraz zbliżony do trójwymiarowego i grający bierze czynny 
udział w całej akcji na ekranie. A więc: kieruje samochodem, samolotem, pociągiem, okrętem, posługując 
się „prawdziwymi” przyrządami nawigacyjnymi na lądzie, na morzu i w powietrzu. Grający sam musi 
podejmować decyzję w wielu skomplikowanych sytuacjach na graficznie skonstruowanym, polu monitora.  

   Zrozumiałe, że pisma reklamowe podkreślają same tylko zalety swoich telewizyjnych zabawek. Twier-
dzą mianowicie, (zresztą nie bez słuszności), że gry telewizyjne „stwarzają dynamiczne i konkretnie 
uwarunkowane środowisko (zbliżone do naturalnego), które wymaga od grającego szerokiej gamy 
umiejętności poznawczych, niezbędnych w procesie nauczania. Wymagana zręczność zakłada 
logiczne myślenie i wnioskowanie, wyobraźnię oraz zdolność widzenia optycznego i przestrzenne-
go”.1)   

   W grach telewizyjnych można sobie samemu programować coraz to wyższy stopień trudności każdej 
gry. Wysoki stopień trudności wymaga ogromnej koordynacji umysłu, rąk i oczu.  

   Lekarze terapeuci podkreślają wielką przydatność tego typu gier, w leczeniu pacjentów po wylewie. 
Zwłaszcza wtedy, gdy występują upośledzenia ruchowe czy pamięciowe. Podobno skutki bywają niekiedy 
nadzwyczajne.  

   Większość gier telewizyjnych wymaga silnej koncentracji. 

   Zwłaszcza dzieci zostają pochłonięte grą w całości! I nie jest to u nich „bierny udział” (jak np. przy 
oglądaniu telewizji), ale „czynny”, aktywny. Tu nie ma miejsca na nudę. Dlatego tak chętnie i tak często 
do nich zasiadają. 
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   Większość pedagogów oddałaby wszystko za takie samo zainteresowanie ich przedmiotem na lekcji, 
chociażby tylko przez dziesięć minut!  

   Grający w każdej chwili musi dokładnie ocenić swoje położenie w wypracowanej sytuacji i bezustannie 
ją korygować, wydając i cofając różne polecenia, jeśli chce osiągnąć dobry wynik.  

   Często dzieci, które nie mogą mieć większych osiągnięć w sporcie czy w innych szkolnych przedmio-
tach, osiągają niezłe wynikli w grach telewizyjnych. Daje im to podwójną satysfakcję: uzupełnia w nich tak 
bardzo potrzebny brak zaufania do siebie oraz do swoich możliwości i zdolności.  

   Producenci gier twierdzą, że umiejętność posługiwania się komputerem przy rozwiązywaniu tak różno-
rodnych zadań, jest bardzo potrzebna w przyszłej pracy zawodowej. Słusznie! 

Gdzie więc leży problem?Gdzie więc leży problem?Gdzie więc leży problem?Gdzie więc leży problem?    

   Jeśli mamy tak wspaniałe narzędzie pracy, które dzieci chcą i lubią; które rozwija w nich wiele nieujaw-
nionych zdolności i ułatwia w znacznym stopniu przygotowanie do zawodu, to o co chodzi? 

   Niestety, są pewne zastrzeżenia! 

   I teraz trochę o nich. 

   Jednym z najbardziej znanych krytyków gier telewizyjnych jest Narodowy Związek od Zagrożeń Tele-
wizyjnych (NCTV). 2)  

   Twierdzą oni, że „metoda” jaką posługują się gry telewizyjne jest wysoce skuteczna jako narzędzie 
wychowawcze i rozrywkowe. Ale nie można tego powiedzieć o „treści” gier telewizyjnych. Organizacja 
NCTV jest zaniepokojona tym, że w większości telewizyjnych gier dominuje brutalna przemoc! Istnieje 
więc podejrzenie, że pod wpływem tego typu gier, wzrasta chęć do walki.  

   Nie ulega wątpliwości (według badań NCTV), że długotrwałe posługiwanie się przemocą, gwałtem i 
brutalnością w grach telewizyjnych, znieczula grających na te cechy osobowości i obyczajowości w ich 
codziennym życiu.   

   Organizacja NCTV przebadała gry telewizyjne opatentowane przez największą firmę NINTENDO i do-
szła do wniosku, że większość tych gier zawiera niedopuszczalny procent brutalności, aby można je było 
uznać za zabawki dla dzieci i młodzieży.  

   Co więcej, te najbardziej popularne gry telewizyjne posługują się tymi wszystkimi środkami niehumani-
tarnie i bezsensownie. Po prostu praktykowana jest tam zasada: brutalność dla samej brutalności!  

   Na przykład: pozornie nieszkodliwa gra w „Gazeciarza”; chłopca, który roznosi gazety do subskryben-
tów (popularne zajęcie dzieci w Stanach). Program ten każe grającemu wybijać okna w domach, które nie 
prenumerują jego gazety!? Ale trzeba powiedzieć, że jest to stosunkowo „niewinna” gra w porównaniu z 
innymi, gdzie trzeba bić, kaleczyć, kopać, strzelać itp., by móc osiągnąć dobry wynik na elektronicznej 
arenie.  

   Jeśli wiadomo, że biernie oglądana telewizja potrafi wzbudzić w nas emocje, to nie może być żadnych 
wątpliwości, że tak „aktywnie” zadawana przemoc w grach telewizyjnych musi oddziaływać o wiele sil-
niej, zwłaszcza na dzieci. W telewizji ogląda się „innych”, którzy posługują się przemocą. Tutaj tworzy 
przemoc „sam grający”! Nie można więc porównywać telewizji z tym wszystkim, co niesie z sobą gra 
telewizyjna. Nie można też porównywać wyników badań nad telewizją i bezkrytycznie przenosić je na 
grunt telewizyjnych gier. To nie jest tylko „inna” forma oglądania telewizji.  

   Producenci gier twierdzą, że nie należy ich mieszać z producentami zabawek. 

   Spodziewają się, że ich zabawki przyczynią się kiedyś do lepszego porozumienia się ludzi.  

   Firma NINTENDO przekazała tylko jednego roku 3 miliony dolarów dla Uniwersytetu w Massachusetts 
na opracowanie nowych programów komputerowych, służących do lepszego wychowania i wykształcenia 
dzieci i młodzieży. A przecież możliwości w tej dziedzinie są ogromne. Mamy więc już programy ułatwia-
jące naukę gry na fortepianie, jazdę na nartach, naukę fizyki, chemii, obcych języków i wiele wiele innych.  
Uczą młodych „naukowców” jak mieszać różne składniki chemiczne i patrzeć na ich efekty na ekranie, a 
nie w piwnicy! 

   Zadziwiające, że rynek (sądząc po zakupach) domaga się coraz więcej gier przesyconych siłą, brutal-
nością, przemocą i gwałtem.  

Kogo więc należy dokształcać?  

Firmy czy społeczeństwo?  

   Producenci są nastawieni na dochód, a nie na dobroczynność. Możemy więc oczekiwać coraz większe-
go zalewu rynku takim „postępem” w tej dziedzinie.  

   I to jest powód, którego nie należy ignorować! 

   Nie jest obojętne, czym karmione są dzieci i młodzież posługująca się grami telewizyjnymi.  

   Już na podstawie tych niewielu badań przeprowadzonych przez organizację NCTV można stwierdzić, 
że wpływ gier telewizyjnych na dzieci i młodzież jest o wiele większy niż myślimy.  
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   Przodującym badaczem jest dr Gerald Patterson (U.S.A.) z ośrodka badań społecznych w mieście 
Oregon. 3) Oto co pisze: „Opieramy się na badaniach dotyczących oglądalności telewizji. Tak ak-
tywny udział, jaki ma gra telewizyjna, musi posiadać ten sam wpływ co telewizja, jeśli nie większy. 
Gry telewizyjne dla zabawy używają przemocy i siły w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, są-
siedztwie czy w państwach. I jest to uważane za coś zupełnie normalnego w osiąganiu dobrego 
wyniku. 
   Skoro tak, to znaczy, że istnieje założenie, iż przemoc, siła i brutalność są nie tylko dopuszczal-
ne, ale nawet heroiczne, mogą zrobić kogoś bohaterem. I to właśnie jest niebezpieczne”.  
   Jeżeli tego rodzaju gry budzą już dzisiaj tyle wątpliwości, to cóż będzie potem? Badania wykazują, że 
im gra jest bardziej brutalna, tym bardziej „realna” wydaje się grającym.  
  Co nowego w grach telewizyjnych?   Co nowego w grach telewizyjnych?   Co nowego w grach telewizyjnych?   Co nowego w grach telewizyjnych?     
   Gry telewizyjne nadal pozostają w kręgu opracowań graficznych. Ale nadeszła już nowa generacja 
gier przy zastosowaniu techniki cyfrowej, gdzie „kukiełki” zostały zastąpione normalnymi postaciami ludz-
kimi.  
   I co teraz? 
   Teraz akcja „gry” jest tak realna, jak na filmie w rozdzielczości HD. Role aktorów przejmują postacie 
ludzkie.  
   Mam przed sobą instrukcję obsługi takiej gry Nintendo Wii. Gra wprawdzie kupiona niedawno, ale 
instrukcja drukowana była w 2006 roku. Pierwsze dwie strony zawierają listę zastrzeżeń, pisanych drob-
nym drukiem. Oto niektóre z nich: co godzinę trzeba przerwać zabawę na 10-15 minut; przy problemach 
z sercem, oczami, nudnościami, trzeba spytać lekarza. Ekran nie powinien być zbyt jasny. Laserem po-
sługiwać się ostrożnie, aby nie naświetlić się szkodliwymi promieniami... no i nie zaleca się tej gry dla 
dzieci poniżej 36 miesiąca życia!? Aha, dorośli powinni dzieciom przeczytać instrukcję obsługi. Tylko 
tyle zastrzeżeń? Czy raczej, aż tyle? 
    Dwadzieścia lat temu trzeba było zakładać „rękawicę sterującą” (The Power Glove), dzisiaj zastępuje 
ją mała konsola w postaci „pilota”. Oczywiście sterowanego zdalnie. Nie ma już wiązki przewodów, które 
wtedy utrudniały ruchy. Inżynierowie elektronicy opracowali bezprzewodowe kontrolowanie gry telewizyj-
nej. Grający trzyma w ręku konsolę-pilota i przy pomocy palców i ruchu dłoni przekazuje 
(bezprzewodowo) wszystkie rozkazy na monitor. A więc: żadnych gałek, żadnych przewodów! 
      Notatka reklamowa mówi, że „nie tylko prowadzisz akcję, ale bierzesz w niej udział!”.   
   Gdy nie zdążyliśmy się jeszcze tego na dobre nauczyć, ci sami inżynierowie już wymyślili sterowanie 
akcją przy pomocy ruchów ciała!  
   Grający ma możność atakowania przeciwnika naśladując ruchy ciała zapożyczone wprost z życia: ko-
piąc, będzie kopał; bijąc, będzie bił... i patrzył jak na ekranie z przeciwnika płynie krew symulowana gra-
ficznie techniką elektroniczną.  

   Tematyka gier telewizyjnych. 

   Ogólnie mówiąc, jest ogromna! Od nauki gry na instrumentach, poprzez gry sportowe, gry w szachy... 
aż do seksu. Oczywiście z napisem „Tylko dla dorosłych”.  

Bardzo obszerna jest tematyka wojenna: pełna zasadzek, walki wręcz czy walk ulicznych. 

   Co można i co należy zrobić, aby uniknąć złego wpływu gier telewizyjnych na dzieci i młodzież? 

   Istnieje grupa psychologów, która namawia rodziców, aby wprowadzili całkowity zakaz gier telewizyj-
nych w swoich domach. Ale chyba na to jest już za późno! 

   Gry telewizyjne stały się już częścią składową życia rodzinnego w krajach zachodnich i u nas także.  

   Odpowiednio wyselekcjonowane gry telewizyjne, mogą być przydatne w nauce i rozrywce! Jednak 
dzieci same nie są zdolne do takiej selekcji.  

   Trzeba pamiętać, że dziecko jest bardzo podatne na wszelkie wpływy z zewnątrz i można je łatwo 
zranić!  

   Stąd rodzi się troska rodziców i organizacji NCTV o to, aby móc poznać prawdę w oparciu o badania 
naukowe.  

   Wskazówki dla rodziców.   

Unikać gier o tematyce wojennej i brutalnej. Prosty sposób rozpoznawania takich gier to ilustracja 
na opakowaniu. Raczej powinno się wybierać gry sportowe, łamigłówki, układanki, rebusy, puzzle 
itp. Jeszcze lepiej jest wypożyczyć od kogoś taką grę, celem sprawdzenia, zanim się ją kupi. 

Sprawdzać czas, jaki dzieci poświęcają na gry telewizyjne. Nawet najbardziej niewinne gry nie 
powinny stać się ich „obsesją”.  

Zachęcać dzieci do gry w grupie. Od czasu do czasu należy zajrzeć i sprawdzić, jaką grą się dzieci 
bawią. Nie należy traktować gier telewizyjnych jako „niańki”, lub żeby mieć spokój w domu na 
jakiś czas. 
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Gry telewizyjne nie powinny zastępować innych rozrywek. Zwłaszcza, gdy chodzi o spacer czy 
prawdziwą grę w piłkę.  

Pod żadnym pozorem nie pozwalać na gry o tematyce okultystycznej czy demonicznej. Praktyki 
takie, również gusła i zabobony, mogą mieć zgubny wpływ na dzieci i młodzież. Ich wyobraźnia 
jest podatna na tajemniczy i nieznany świat duchów, strachów i czarów.  

Trzeba pamiętać, że dzieci najchętniej spędzają czas z tymi, którzy je kochają.  Dr Robert Gable 
psycholog z uniwersytetu z Claremont, był jednym z pierwszych, którzy prowadzili badania nad 
wpływem gier telewizyjnych na dzieci. W jednym z Zakładów Karnych (dla nieletnich), nie spotkał 
nikogo, kto by przedkładał grę telewizyjną nad szczerą rozmowę z kimś, kto potrafiłby i chciałby 
go zrozumieć.  

ZAKOŃCZENIEZAKOŃCZENIEZAKOŃCZENIEZAKOŃCZENIE    

    Przedstawiłem argumenty „za” i „przeciw” po to, aby zainteresowani tymi sprawami mogli sobie wyro-
bić pogląd w tej sprawie i mieli pełny obraz.  

   Z dyskusji nad wpływem gier na dzieci i młodzież wynika, że są one jak „narkotyk”. Młodzież jest 
skłonna poświęcać coraz więcej godzin na to zajęcie. Sami zresztą twierdzą, że powinno się ten czas 
„limitować”, mimo że niektóre gry są skomplikowane i wymagają nawet kilku godzin.  

   Trudno uniknąć sytuacji stresowej, gdy rodzice każą przerwać grę w najciekawszym momencie. Mło-
dzież wolałaby wiedzieć, ile czasu mogą poświęcić na grę, zanim do niej przystąpią. Większość uznała, 
że „półtorej” do „dwóch godzin” dziennie, byłaby czasem wystarczającym. Ale zawsze po zajęciach obo-
wiązkowych!  

   Starsza młodzież twierdziła, że nawet te „krwawe” gry są dla nich tylko grą. Jednak ich młodsze rodzeń-
stwo szybko się utożsamia z akcją i z tym, co dzieje się na ekranie.  

   Młodzież badana nie zaprzeczyła, że niektóre gry mają zły wpływ na ich młodsze rodzeństwo. Produ-
cenci gier dobrze wiedzą o zastrzeżeniach organizacji NCTV i na swoją obronę wypuścili wiele wspania-
łych gier, pozbawionych brutalności i przemocy.  

Ks. Hieronim Chamski, Płock 
Literatura: 
1) The Value of Video Games by NINTENDO, Inc., 1990    
2) National Coalition on Television Violence    
3) The Oregon Social Learning Center  
4) John Halford: „Video Games”. 
Post scriptum autora: 
Terroryści zaatakowali wieżowce WTC (World Trade Center) w Nowym Jorku dwoma samolotami, któ-
rych nigdy w życiu nie prowadzili. To byli świeżo upieczeni piloci wyszkoleni jedynie na symulatorach w 
Szkole Pilotażu na Florydzie. Po fakcie nauczyciele spostrzegli, że często na symulatorach ćwiczyli loty 
nad Nowy Jork?  

Konkluzja: Współczesna gra telewizyjna niewiele się już różni od symulatora. 

Białe Ukrzyżowanie    
 To, co istotne, to sztuka, malarstwo, które jest inne od tego, jakie robi cały świat. Ale jakie? 
Czy Bóg lub ktokolwiek, da mi siłę, abym mógł tchnąć w obrazy mój oddech? Oddech modlitwy i 
smutku, modlitwy o zbawienie i zmartwychwstanie. 

 Tak napisał Marc Chagall we wspomnieniach o swoim życiu. Był wielkim artystą, zdobył światową 
sławę, jego obrazy podziwiali najwybitniejsi historycy sztuki i ludzie prości, którzy nigdy nie przeczytali 
żadnej książki i nie znali się na malarstwie. 

 Skąd takie rozbieżności? Dlaczego obrazy Chagalla budziły podobne uczucia i jednakowe zachwy-
ty u ludzi tak różnych? Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale chyba można spróbować... 

 Marc Chagall żył i malował, patrząc na świat oczami dziecka, które chce na zawsze zatrzymać w 
sercu tylko to, co dobre, jasne, kochane, co narodziło się w dzieciństwie i trwa w naszych sercach do 
śmierci. Jego obrazy – od pierwszych do ostatnich – mówią światu, że istotą życia jest miłość, a zniszcze-
nie człowieka następuje wówczas, gdy łamiemy przykazanie kochaj bliźniego swego, jak siebie same-
go... 
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 W roku 1938 artysta namalował jeden z najważniejszych swoich obrazów – Białe Ukrzyżowa-
nie. Szczęśliwym posiadaczem płótna jest The Art Institute of Chicago, szkoda że tylko niewielu Pola-
ków może oglądać obraz w oryginale. 

 Marc Chagall – Żyd, wierzący głęboko, na swój oryginalny sposób, uważał, że sztuka i wiara są 
uniwersalne, nie znają barier i różnic. Modlitwa jest zawsze modlitwą – pisał – nie bywa lepsza ani 
gorsza, biegnie do Boga tą 
samą drogą, czy nie patrzymy 
wszyscy w to samo niebo, gdy 
się modlimy? A jakie znacze-
nie ma, czy modlimy się w 
tałesie, czy w ornacie? Modli-
my się, bo potrzebujemy Bo-
ga.   

 Artysta kochał Biblię, 
inspirowały go opowieści Stare-
go Testamentu i siła moralna 
Ewangelii, Chrystus uosabiał w 
jego płótnach samo dobro, naj-
większe i najpiękniejsze poświę-
cenie człowieka dla człowieka i 
wielkie, niezawinione ludzkie 
cierpienie. 

 Takie znaczenia zamyka 
w sobie Białe Ukrzyżowanie. W 
centrum obrazu olbrzymi krzyż 
dźwiga umęczone ciało młodego 
człowieka, który umiera powol-
ną, męczeńską śmiercią. W 
napięciu mięśni widać, że się 
dusi, że przebite dłonie i stopy 
sprawiają trudny do zniesienia 
ból. Napis hebrajski nad głową 
Jezusa znaczy to samo, co na 
wizerunkach chrześcijańskich. 

 Wokół krzyża nie ma 
jednak tradycyjnych, znanych z wyobrażeń chrześcijańskich scen. Jest za to świat w całej swojej po-
tworności, skażony nienawiścią i zbrodnią. Świat, który zapamiętał Chagall ze swojego dzieciństwa i 
którego obraz pozostał mu pod powiekami do ostatnich dni życia. Może to rodzinna wieś artysty, a mo-
że w ogóle jakaś wieś, w której zabrakło Boga? Oto jakaś grupa żołnierzy z czerwonym sztandarem 
urządza sobie rewolucję, grabiąc i mordując. Mężczyzna w hitlerowskim mundurze podpalił synagogę, a 
teraz niszczy zwoje świętej Tory i wyrzuca przedmioty służące liturgii żydowskiej. Żydowski tułacz, sym-
bol losu narodu, do którego Chagall należał, w rozpaczy i bezsilności przechodzi obok palącego się 
zwoju Tory. Mieszkańcy wsi próbują uciekać niebezpiecznie wypełnioną łodzią przez spienioną rzekę. 
Ci, którzy nie uszli zagładzie, leżą martwi obok martwych domów. Nad krzyżem, otoczonym srebrzy-
stym blaskiem, unoszą się postaci Starego Testamentu – Mojżesz, Abraham, Sara, Jeremiasz. Rozpa-
czają tak, jak rozpaczali nad losem swojego narodu i ludzkości przed wieloma wiekami. Dostojni prawo-
dawcy moralni nie mogą znieść wstrząsającej zagłady Dekalogu. 

 Był Chagall jako malarz  budzicielem ludzkiego  sumienia i obrońcą pradawnych, ustanowio-
nych przez Boga przykazań, ale był też pełnym wiary dorosłym dzieckiem, które wierzyło w możliwość 
naprawy człowieka. Dlatego w Białym Ukrzyżowaniu jest też nadzieja; światło spływające z krzyża 
ogarnia mocno całą scenę, zwycięża. Menora z sześcioma świecami pali się, mimo wszystko, światłem 
nadziei. Uciekający Żyd unosi w bezpieczne miejsce zwój Tory, człowiek w niebieskiej bluzie idzie na 
tułaczkę ze słowami wierności swojemu Bogu i jego prawom. Płacząca kobieta tuli i ratuje dziecko – 
człowiek odrodzi się przez miłość, oczyści go cierpienie – Chrystusa i jego własne, dlatego trzeba zaw-
sze mieć nadzieję i nie opuszczać rąk – miłość wymaga działania.  

E. Ciesielska-Zając 
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Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu kwietniu 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przy-
gotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam w 
sobotę na godz. 1830 mieszkańców naszej parafii z następujących ulic: 

- Stróżewko /II część, pozostała ulica od Państwa Siedlewskich do Plewińskich/ na 4 
kwietnia, 

- Stróżewko /III część, tzw. Działki/ na 11 kwietnia,  

- Ul. Mazwiecka /od Państwa Jankowskich do końca/ na 17 kwietnia, 

- ul. Mazowiecka /od początku, numery parzyste do ulicy Bursztynowej/ na 24 
Kwietnia 

- ulice Bursztynowa, Północna i Mazowiecka do końca na 1 maja. 
Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w akcję 
sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko proboszcza. 
Kościół, w którym panuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” parafii.  
Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię wszystkim - 
BÓG ZAPŁAĆ. 
 Czas Wielkiego Postu to okres przygotowania do Świąt Wielkanocnych na 
spotkanie ze Zmartwychwstałym. Gdyby ktoś z Parafian nie brał udziału w reko-
lekcjach wielkopostnych z różnych powodów, dlatego w Wielki Piątek zapraszam 
do skorzystania z sakramentu pokuty. W Wielką Sobotę i następne dni świątecz-
ne powinniśmy już tylko cieszyć się i świętować największe wydarzenie w świe-
cie chrześcijańskim –Zmartwychwstanie Chrystusa.  
 W Wielki Piątek od godz. 800 odwiedziny u chorych, a od 1730 spowiedź w 
świątyni, ponieważ I Piątek miesiąca.  
 W Wielką Sobotę od 1300 - błogosławieństwo święconki (co godzina). Pod-
czas wizyty w świątyni spróbujmy na chwilę zatrzymać się przy Grobie Pana Je-
zusa. POMÓDLMY SIĘ DO JEZUSA!!! 
 Zapraszam WSZYSTKICH PARAFIAN, a szczególnie siostry zakonne, 
asystę, chór parafialny, Kółko Żywego Różańca, lektorów, ministrantów i Ochot-
niczą Straż z Rogozina przy wsparciu NASZEGO RYCERZA do udziału w liturgii 
świątecznej.  
 W Wielki Piątek i Sobotę kościół otwarty do 2100.  
 Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali dekoracje wielkopostną w naszym 
kościele: p. A. Tokarskiej, J. Kopyt, A. Dąbrowskiemu, S. Szczutowskiemu, K. 
Czerwińskiemu i wielu innym osobom, które niekiedy tylko kilka chwil poświęciły, 
aby deskę przytrzymać lub ustawiać kwiaty - BÓG ZAPAŁĆ. 

Ks. Proboszcz 


