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Drodzy Czytelnicy!
Być może się zastanawiacie skąd taki tytuł
gazetki: „Lenda”?
Nazwa ta związana jest z historią
Lądu, w którym kształcą się kolejne pokolenia duchowych synów Księdza Bosko.
Ok. VII/VIII w. na prawym brzegu Warty
przy szlaku wiodącym z Kalisza do Gniezna powstał gród. Jego polską nazwą był
Ląd, łacińską Lenda. Ok. 1175 r. z fundacji
księcia Mieszka Starego i biskupów poznańskich opodal grodu powstała filia cysterskiego opactwa w Łeknie. Przytoczę
fragmenty z aktu fundacyjnego: „W imię
świętej i nierozdzielnej Trójcy. Gdy szybko
ubiegają dni żywota naszego, jak cienie
słońca i dym giną. My więc Mieczysław z
Bożej Łaski książę Polski (...) pragniemy,
aby wiadomem było, iż dla miłości Pana
naszego Jezusa Chrystusa (...) świętych
zakonników ze zgromadzenia cystersów
(...), osadziliśmy w miejscu nazwanem
LENDA nad rzeką Wartą...”
Cystersi musieli opuścić klasztor
w 1819 r., gdyż pod naciskiem rosyjskiego
zaborcy został on skasowany. W ich miejsce przybyli ojcowie Kapucyni, którzy za
udział w Powstaniu Styczniowym i pomoc
duchową powstańcom zostali stąd wyrzuceni. W 1890 r. erygowano tu parafię diecezjalną.
Salezjanie przybyli do Lądu w
1921 roku. Zorganizowali tutaj Małe Seminarium oraz sierociniec. Jednak w 1952 r.
zostało ono zamknięte z nakazu władz, a w
jego miejsce powstało Wyższe Seminarium
Duchowne, które działa do dziś.
Obecnie Ląd urzeka pięknem architektury sakralnej i urokiem przyrody
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.
Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszego klasztoru! Naprawdę warto!
kl. Ł. Bartoń, ART. 43
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Słowo ks. Rektora WSDTS w Lądzie nad Wartą
Święty Paweł stwierdził jednoznacznie: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał,
daremne jest nasze nauczanie, próżna jest
także wasza wiara” (1 Kor 15,14). Dlatego
naszym pragnieniem jest, aby treści niniejszej „gazetki” zostały odczytane i interpretowane w perspektywie uwielbienia Boga
za cudowne dzieło Zmartwychwstania
Chrystusa Pana.
Misterium Paschalne Jezusa Chrystusa (męka, śmierć, zmartwychwstanie,
wniebowstąpienie Syna Bożego)
jest nie tylko kluczową
prawdą chrześcijaństwa,
ale jednocześnie fundamentalnym i kulminacyjnym
doświadczeniem
wspólnoty, Ludu Bożego,
przekazywanym od czasów apostolskich z pokolenia na pokolenie. Św. Paweł w Pierwszym Liście
do Koryntian pozostawił
nam świadectwo pierwotnego Kościoła dotyczące tajemnicy paschalnej Chrystusa następującymi słowami:
„Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia,
zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się
więcej niż pięciuset braciom równocześnie” (1 Kor 15, 3-6).
Rzeczywiste, potwierdzone świadectwami Apostołów i uczniów Chrystusa wydarzenie poranka wielkanocnego zapoczątkowało nowa erę w dziejach świata. Stało
się ono definitywnym przypieczętowaniem
prawdziwości słów i nauczania Mistrza z
Nazaretu, wiarygodnym znakiem wypełnienia Jego obietnic oraz zapowiedzianych
darów.
Przez Misterium swojej Paschy

Chrystus Pan wyzwolił nas od grzechu,
przywrócił nam łaskę Bożą i otworzył nam
drogę do nowego życia. Syn Boży przez
swoje zmartwychwstanie pokonał w nas lęk
przed śmiercią, niewolą grzechu i szatanem
oraz uczynił nas swoimi braćmi, a tym samym dziećmi Bożymi.
Zgodnie z nauczaniem Apostoła
Narodów Chrystus, „Pierworodny wśród
umarłych” (Kol 1,18) jest zasadą naszego
zmartwychwstania i pełni
życia: „Jak w Adamie
wszyscy umierają, tak też
w Chrystusie wszyscy
będą ożywieni” (1 Kor
15,20-22).
Eucharystia sprawowana
przez wspólnotę Kościoła
jest pamiątką Paschy Pana,
to znaczy dzieła zbawienia
dokonanego „przez Chrystusa, z Chrystusem i w
Chrystusie”. Jest ona zadatkiem dóbr przyszłych
zgodnie ze słowami Zbawiciela: „Ja jestem chlebem żywym, który
zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki… Kto spożywa moje
Ciało i pije moja Krew, ma życie wieczne… trwa we Mnie, a ja w nim” (J 6,51nn).
Drodzy Czytelnicy, celebracja na
sposób liturgiczny Misterium Paschalnego
Jezusa Chrystusa otwiera nam dostęp do
nowego życia, daje łaskę usprawiedliwienia
i możliwość pełnego uczestnictwa w owocach Odkupienia oraz stanowi motyw nadziei na nasze przyszłe zmartwychwstanie.
Życzę, aby uczestnictwo w liturgii Wielkiego Tygodnia i świąt Zmartwychwstania Pańskiego stały się dla
Was i Waszych Bliskich źródłem nowej
nadziei, radości, pokoju oraz Bożego
błogosławieństwa w codziennym kroczeniu za Chrystusem Panem.

ks. dr Zenon Klawikowski SDB
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Tradycja z przerwą
Misterium Męki Pańskiej w Lądzie
Chwała Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest nierozerwalnie złączona z Wieczernikiem, a zwłaszcza z
Męką i Śmiercią naszego Zbawcy. Dlatego każdego roku w salezjańskich seminariach: w Krakowie i w Lądzie nad Wartą
inscenizowane są przedstawienia przybliżające Misterium
Paschalne Chrystusa. W Lądzie spektakle odbywają się
począwszy od pierwszej soboty Wielkiego Postu, aż do końca tego okresu liturgicznego,
w każdą sobotę i niedzielę w
sali teatralnej znajdującej się w
podziemiach kościoła.
Występy w Misterium Męki Pańskiej pomagają
salezjanom studiującym filozofię czy teologię przygotować się duchowo do świąt
Zmartwychwstania Chrystusa. W lądzkiej
wersji przed każdym aktem jest odczytywane wprowadzenie w wydarzenia, które
zostaną ukazane na scenie. Za każdym
razem konferensjer kończy krótką modlitwą, do której włączają się widzowie. Ta
ceremonia ma ukazać, że na scenie widzowie zobaczą historię, która w swym
zbawczym aspekcie jest zawsze aktualna.
To właśnie wydarzenia Ogrójca, Golgoty
i Emaus przeżywamy podczas każdej
Eucharystii, a zwłaszcza podczas Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy.
Zanim jednak salezjanie – alumni i koadiutorzy – wyszli na premierę,
musieli przygotować się do ról odgrywanych na scenie. W tym celu organizowane były próby, które wielokrotnie przeprowadził pan Andrzej Lajborek, aktor
Teatru Nowego w Poznaniu. Dzięki nie4

mu niektórzy alumni odkryli w sobie
sceniczną pasję, a próby miały profesjonalny charakter. Podczas spotkań z panem reżyserem można było się wiele
nauczyć z warsztatu aktora. Początkowo
nie było widać prawie żadnych efektów,
ale z upływem czasu poszczególne akty zaczęły tworzyć
spójną i intrygującą całość.
Misterium Męki Pańskiej w Lądzie ma długą historię. Już przed II Wojną Światową było ono wystawiane przez
wychowanków tutejszego Niższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. Podobnie było tuż po wojnie: aż do 1961 r. Wtedy to
ówczesne władze państwowe
nie zgodziły się na dalsze wystawienie teatralnej Pasji. Przerwa spowodowana tym zakazem trwała
do 1979 r. Wybór polskiego Papieża „na
Stolicę Piotrową” napełnił Polaków nadzieją i odwagą, a lądzcy salezjanie powrócili do tradycji pasyjnej inscenizacji.
Obecnie w podtrzymywaniu tej
– wciąż żywej tradycji – biorą udział klerycy i bracia zakonni (koadiutorzy) Zgromadzenia Salezjańskiego. W każdą sobotę i niedzielę Wielkiego Postu mury lądzkiego klasztoru zapełniają się tłumnie
przybyłymi ludźmi, którzy chcą przeżywać Mękę i Śmierć Chrystusa w wykonaniu salezjańskich aktorów. Przy okazji
goście mogą posilić się przepysznymi
pączkami i zwiedzić zabytkowy, pocysterski klasztor. I nikt kto przybył do Lądu na pasyjne przedstawienie na pewno
tego nie żałuje.
kl. O. Gaszek, kl. M. Gruszczyk, ART. 43
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Projekt Europa: czas hojności salezjańskiej
Ks. Stefan Turanski wizytował WSD TS w Lądzie
Od 12 do 19 lutego we wspólnocie lądzkiego Wyższego Seminarium
Duchownego odbyła się nadzwyczajna
wizytacja radcy regionu
„Europa Północ”, księdza Stefana Turanskiego ze Słowacji. W trakcie pobytu w Lądzie
spotkał się on z młodzieżą uczestniczącą w
„Pierwszym Ogólnopolskim Weekendzie z
Księdzem
Bosko”,
dzielił się ze współbraćmi
doświadczeniem
życia
salezjańskiego,
okazywał żywe zainteresowanie
skutkami
połączenia seminariów.
Swoje spostrzeżenia i
wskazówki przedstawił
24 lutego i w tym dniu
oficjalnie zakończył wizytację udzielając
wspólnocie błogosławieństwa przez przyczynę Maryi Wspomożycielki Wiernych.
Ks. Radca dziękował za dyspozycyjność współbraci oraz za aktywne
zaangażowanie w proces łączenia salezjańskich seminariów. Klerycy i koadiutorzy tworzący od września ub. roku międzynarodową wspólnotę postnowicjacką
pochodzą z sześciu różnych domów formacyjnych. Dlatego ks. Radca podkreślił
ogromne znaczenie cierpliwego budowania wspólnoty i tworzenia w niej rodzinnego ducha.
Dużo czasu w swych przemówieniach ks. Turanski poświęcił sprawom
formacyjnym: podkreślał potrzebę pogłębiania dojrzałości zakonnej, utrzymywania dyscypliny charakterystycznej dla
postnowicjatu oraz pilności w studiowa-

niu. Mówił też o ogromnej roli przygotowania kulturalnego, koniecznego dla zrozumienia mentalności młodzieży (i nie
tylko) w kontekście
cywilizacyjnych przemian współczesnego
świata.
W
czasie
wizytacji odbyła się
również konferencja,
podczas której ks.
Stefan spotkał się z
alumnami i odpowiadał na ich pytania.
Większość z nich dotyczyła „Projektu Europa”, np. jak zgłosić
chęć udziału w tym
przedsięwzięciu, czy
można sobie wybrać
kraj do którego się
wyjedzie, itp. Radca
cieszył się z zainteresowania tą inicjatywą i przybliżył postanowienia Rady Generalnej oraz przekazał list księdza Generała, w którym zawarte zostały motywy i
sposoby realizacji projektu. W wielkim
skrócie: uczestnicy „Projektu Europa”
wyjeżdżają do któregoś z krajów Europy
Zachodniej, żeby tam rewitalizować, czyli odświeżyć obecność salezjanów, odnowić ducha Księdza Bosko w poszczególnych wspólnotach i ewangelizować zlaicyzowane, zliberalizowane społeczeństwo. Dla zachęty ks. Stefan powtórzył
zgromadzonym słowa księdza Generała:
„Teraz jest czas hojności salezjańskiej”. I
apelował by salezjanie „odpowiedzieli z
entuzjazmem na potrzeby ewangelizacji
według przykładu św. Pawła”.
kl. P. Jaskot, kl. K. Cepil,
ART.43
5

www.lad.sdb.org.pl

Z historii Towarzystwa Salezjańskiego
Sprawa młodych ludzi nie mających się gdzie podziać leżała na sercu ks.
Bosko; bardzo się martwił, bowiem wiele
nieszczęść spotykało na ulicach opuszczonych i bezdomnych chłopców. Byli
oni narażeni na utratę godności i dziecięctwa Bożego, a często wykorzystywani. Jego pragnieniem było przygarnąć
tych najmniejszych i dać im możliwość
normalnego życia. W tym celu turyński
Święty otworzył pierwsze Oratorium…
Wszystko rozpoczęło się od
spotkania z Bartłomiejem Garellim 8
grudnia 1841 r. Od tego momentu św. Jan
Bosko gromadził wokół siebie coraz więcej opuszczonych chłopców. Początkowo
spotykał się z nimi jedynie w niedziele i
święta - w kaplicy i w kościele św. Franciszka z Asyżu. Miejscem spotkań był
także Konwikt, w którym po skończeniu
seminarium dokształcali się neoprezbiterzy i młodzi kapłani. Jednak wrzawa radosnej zabawy nie była tam dobrze widziana i ks. Bosko został zmuszony do
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poszukiwania innego miejsca. Oratorium
od tej pory staje się wędrowne.
Ojciec i Nauczyciel młodzieży
nadal poszukiwał najdogodniejszego pomieszczenia dla ubogich chłopców. Przez
kilka miesięcy był to szpitalik przy schronisku Markizy Barolo, następnie za poparciem arcybiskupa
Turynu Oratorium przeniosło
się do kościoła św. Marcina
(przy miejskich młynach),
gdzie również nie zostaje na
stałe. Kolejnym miejscem spotkań młodzieży był - też krótko
- kościół św. Krzyża, inaczej
zwany kościołem św. Piotra w
Okowach. Potem ks. Bosko
wynajmuje pokoje u ks. Morrety, następnie Oratorium przenosi się na łąki braci Filippich,
które po niedługim czasie
chłopcy również muszą opuścić.
W końcu z pomocą
ks. Bosko przychodzi
Opatrzność Boża:
znalazło się długo
poszukiwane miejsce
– długa szopa należąca do Franciszka Pinardiego, który chętnie ją wynajął, a później
odsprzedał.
Święty Wychowawca
wreszcie się doczekał: Oratorium stało
się domem wielu
młodych chłopców z ulicy. Domem, w którym odnaleźli ciepło
rodzinnej miłości.
Za przykładem Założyciela, salezjanie wszędzie tam
gdzie pracują, zakładają orato-
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-ko to przyciąga młodego człowieka? To nie miejsce jest najważniejsze, ale młodzież i obecność Księdza Bosko w swoich duchowych
synach. Każde oratorium jest inne,
podobnie jak ludzie, którzy je tworzą. Różne pasje, różne potrzeby, a
przez to różne inicjatywy: od rozgrywek piłki
nożnej i organizowania
koncertów po kursy
szydełkowania. Wspólnym mianownikiem w
każdym przypadku jest
obecność
salezjanów
pośród młodzieży i stosowanie zasad systemu
prewencyjnego: rozumu,
religii i miłości.
kl. Ł. Bartoń, Ryfek,
ART. 43

Duchowość
Podobnie jak istnieją prawa fizyki, rządzące światem fizycznym, istnieją prawa duchowe, które określają twoją relację z
Bogiem.
Bóg nas Kocha. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie
zginął, ale miał życie wieczne.” (J 3,16)
Bóg chce, żebyśmy osobiście Go poznali. „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego,
którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.” (J 17,3)
On proponuje nam nowe życie - życie spełnione. „Jeżeli więc
ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem…” (2 Kor 5,17)
Chrystus mówi: „Ja przyszedłem po to, aby one miały życie i miały je w
obfitości. (J 10,10)
Dlaczego większość ludzi nie doświadcza „życia w obfitości”?
www.szukajacboga.com
7

www.lad.sdb.org.pl

Siedemdziesięciu po raz pierwszy
I Ogólnopolski Weekend z Księdzem Bosko
W dniach 13-15 lutego w lądzkim klasztorze odbył się kolejny Weekend
z Księdzem Bosko. Kolejny, a zarazem
pierwszy, ponieważ w tym zjeździe brało
udział siedemdziesięciu chłopców z całej
Polski. Do tej pory każda z czterech inspektorii salezjanów w naszym kraju tego
typu akcje organizowała osobno, np. w
prowincji wrocławskiej są to FSM-y (tzn.
Formacyjne Spotkania Młodych).
W ciągu niespełna trzech dni
chłopcy korzystali z okazji, by pogłębić
swoje relacje z Bogiem, z ks. Bosko, a
także z rówieśnikami w klimacie wspól-

zabawa i współpraca. Specyficzną atrakcję stanowiła wieczorna wizyta w
„nawiedzonym” klasztorze. Okazało się
jednak, że chłopcy pokładają dużą ufność
w Panu i w związku z tym niczego się nie
lękają. Podczas pobytu w Lądzie uczestnicy Weekendu obejrzeli też film pt.
„Wszystko będzie dobrze”, który pobudza
do refleksji na temat prawdziwej wiary i
płynącego z niej optymizmu.
Z pewnością czas spędzony w
klasztorze był świetną okazją do nawiązania nowych kontaktów, a nawet przyjaźni
– i to nie tylko pomiędzy samymi uczest-

nie przeżywanej radości. Hasło całego
spotkania zawierało ważne w kontekście
roku św. Pawła pytanie: „Jak z Szawła
stać się Pawłem; jak smutek przemienić w
radość?” W realizacji tego tematu pomocne były konferencje, podczas których
głos do młodzieży skierował także Radca
Generalny Regionu Europa Północna ks. Stefan Turanski. Oczywiście nie mogło zabraknąć takich elementów jak modlitwa, sakrament pojednania, czy wreszcie Eucharystia; przecież to są właśnie
główne środki, które według ks. Bosko
najbardziej służyły przemianie serc młodych. W drodze ku radości zorganizowano nocny turniej piłki halowej, w którym
bardziej niż rywalizacja liczyła się dobra

nikami – ale również z księżmi oraz
alumnami salezjańskiego seminarium. A
już najcenniejsze są te uczucia, które mogły się zrodzić w stosunku do Boga. Być
może w sercu któregoś z młodzieńców
zrodziła się lub zrodzi się myśl, żeby
pójść za Chrystusem np. w służbie młodzieży.
Mamy nadzieję, że nie był to
ostatni Ogólnopolski Weekend z Księdzem Bosko i że kolejnym razem zjawi
się jeszcze więcej młodych ludzi, którzy
zechcą oderwać się na moment od świata,
aby przeżyć doświadczenie bliskiego
spotkania z Bogiem w klimacie prawdziwej radości. kl. K. Matuszyński, ART. 43
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Ostatnie pożegnanie
Śmierć dla każdego chrześcijaniW krótkim, własnoręcznie skrena jest etapem na drodze do Nieba, etapem ślonym testamencie z dnia 2 czerwca 2002
prowadzącym do spotkania z Chrystusem. r. napisał: „Dziękuję Bogu za wszystkie
Swoje ziemskie pielgrzymowanie zakoń- dobrodziejstwa, zwłaszcza za łaskę powoczył już nasz Współbrat z „lądzkiego do- łania do życia zakonnego w Towarzystwie
mu” Pan Józef
Salezjańskim
Czubak, salezjaoraz
polecam
nin koadiutor.
moje zbawienie
Umarł niespomiłosierdziu Bodziewanie
27
żemu przez wstalutego
2009
wiennictwo Najroku w wieku
świętszej Maryi
79 lat.
Panny, św. FranPrzez
ciszka Salezego i
prawie 50 lat
św. Jana Bosko
żył i pracował w
(…)
OświadZgromadzeniu
czam, że żadnego
Salezjańskim.
majątku nie poZanim trafił do
siadam (po rodziLądu z poświęcach), jak rówceniem praconież
żadnych
wał w Woźniapieniędzy w bankowie i Płocku.
ku.
Wszystkich
Od 1962 roku
współbraci (…)
przebywał
w
oraz
wiernych
Lądzie. Ponieświeckich proszę
waż miał odpoo pamięć w mowiednie
wydlitwie. Jeśli kokształcenie
goś skrzywdziłem
techniczne
lub
obraziłem,
przez cały ten
przepraszam
i
czas zarządzał
proszę o darowagospodarstwem.
nie mi win.”
Jednak
jego
U r o śp. ko. Józef Czubak 1930 - 2009
obecność
nie
czyste pożegnaograniczała się tylko do pracy na roli czy nie Zmarłego odbyło się 2 marca. W świaw administracji. Stał się On dla pokoleń dectwach, jakie składali współbracia znasalezjanów wzorem prawdziwego wycho- jący śp. ko. Józefa Czubaka, przeważała
wawcy według ideału Księdza Bosko, myśl o Jego świętości, która przejawiała
który nie tylko dobrze wykonuje swoje się w pokorze, radości i optymizmie.
obowiązki, ale jest przepełniony radością
Panie Józefie - do zobaczenia w
służby Bożej, z której czerpie siły do dal- salezjańskich ogrodach!
szej pracy.
kl. B. Majchrzak, ART. 43
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Czcigodny Sługa Boży - ks. Rudolf Komorek, salezjanin
Znacie na pewno św. Jana Marię
Vianneya? Ks. Komorek to właśnie taki
salezjański ks. Vianney: wzór wielkiej
pokory, pracowitości, pobożności i ascezy. Ks. Rudolf urodził się w Bielsku na
Śląsku Cieszyńskim 11 października
1890 roku, jako trzecie z siedmiorga
dzieci. Od początku mówiono o nim, że
był „urodzony na księdza” - w szkole
przezywany świętym Alojzym, pilny w nauce i dobry
dla wszystkich. Wyświęcony został w 1913 r. w wieku 23 lat jako ksiądz diecezjalny. Podczas I wojny
światowej zostaje kapelanem szpitalnym, służy także na froncie. Za poświęcenie i sumienne wypełnianie
obowiązków odznaczono
go kilkoma orderami. W
końcu dostaje się do niewoli. W czasie bitew chciał
swoje życie ofiarować za
rannych. Gdy jednak Bóg nie przyjął
ofiary, postanawia zostać misjonarzem i
wstępuje (także z powodu umiłowania
młodych) do Zgromadzenia Salezjańskiego. Kardynał, który miał wyrazić na to
zgodę, uczynił to - jak sam pisał do ks.
Rudolfa - z wielkim bólem serca.
Ksiądz Komorek żył bardzo
ascetycznie. Ci, którzy go znali, wiedzieli
że cały swój „dobytek” mógł nosić przy
sobie, bo mieścił się w plecaku i walizce.
Na codzień chodził w starych butach, w
których wrócił z wojska i w wytartym
płaszczu. Każdą pensją dzielił się z ubogimi, rozdawał potrzebującym swoje jedzenie, otrzymane ubrania, własne koce… Był wziętym spowiednikiem - jego
konfesjonał zawsze otaczał tłum ludzi.
W 1924 r. został wysłany na
10

misje do Brazylii, gdzie od razu zyskał
sympatię i szacunek wszystkich. Na słowa „święty kapłan”, które często padały
pod jego adresem, skromnie odpowiadał:
„Nazywam się ksiądz Rudolf i jestem
wielkim grzesznikiem”. Poza tym nie
mówił za wiele, chyba że głosił Chrystusa.
Na misjach został spowiednikiem młodych salezjanów z
seminarium, studiujących
filozofię. Zawsze, o każdej
godzinie dnia i nocy był
gotów pełnić czynności
kapłańskie - nawet za cenę
nie zjedzenia posiłku, np.
obiadu (a między posiłkami nie dojadał), czy niewyspania (co było „łatwe”, bo
zamiast koca używał płaszcza, a spał na ziemi lub
drewnianych deskach rozłożonych na łóżku).
Taki styl życia
doprowadził do nadmiernej eksploatacji
organizmu i licznych chorób (między
innymi nabawił się zapalenia płuc). Jednak swoją chorobę uważał za błogosławieństwo od Boga. Taka postawa zbliżała
go do chorych, wśród których posługiwał. Kiedy już wiedział, że pewne leki
mu nie pomogą, polecił je rozdać najbardziej potrzebującym.
Zmarł w nocy 11 grudnia 1949
r. Jego dyrektor, ksiądz Gastone, który
udzielił mu ostatniego namaszczenia,
powiedział później: „Jeżeli ktoś przeżyje
całe życie, spełniając codzienne obowiązki bez narzekania, bez zniechęcenia, bez
załamywania się z powodu trudności, to
jest rzeczywiście bohaterem. Takim bohaterem był na pewno ksiądz Komorek.”
kl. M. Koziołek, ART. 43
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Pół żartem...
czyli „Z pamiętnika młodego salezjanina”
Nieznośny dźwięk budzika. Wywracając
wszystkie przedmioty stojące w promieniu ćwierć metra od zegarka udaje mi się
wcisnąć przycisk „ALARM OFF”. Godzina 5.00. Jeszcze chwila, no może
dwie. Ale zaraz, zaraz... Właściwie czemu nastawiłem budzik na tak nieludzką
godzinę? Przecież modlitwy rozpoczynają się o 6.30. Hmmm... A tak!!! ŚPIEWAM DZIŚ PSALM! Aaaa!!! Szybka
toaleta, ubranie i już jestem gotów. Swoją
drogą to zadziwiające, jak odpowiednia
motywacja wpływa na wyostrzenie percepcji i pomaga odzyskać świadomość.
Najciszej, jak to możliwe, wychodzę na
zewnątrz. Trzeba się rozśpiewać. Nie jest
dobrze, stanowczo nie jest dobrze. Chrypa i kaszel. „Pan mym pasterzem, nie
brak mi niczego.” Jejuśku.... jak brzmiała
melodia? Do - sol - mi - do. Może spróbować się z kimś zamienić? Nie no, kogo
ja teraz znajdę? O godzinie 5.45 udało mi
sie ustalić linię melodyczną. Pięć minut
później stwierdziłem, że ustalenia są
błędne. „Nic to” - pocieszam się. Wracam
do środka. Tuż przed rozpoczęciem Mszy

św. ostatnie konsultacje z organistą. Okazuje się, że nie stroję z organami. Kolejny
raz myślę: „nic to”. Rozpoczyna sie Eucharystia. Pełne skupienie. Najważniejsze
to trafić w dźwięk. Organista przygrywa
wstęp. Śpiewam. Ludzie powtarzają.
Podnoszę głowę. Nikt się nie śmieje.
Chyba jest dobrze. Uff... Jakoś poszło.
Teraz zaczyna sie odliczanie do dnia,
kiedy to złowieszczy dźwięk budzika
znowu obudzi mnie o piątej rano.
Ryfek, ART. 43

NASZE KALENDARIUM
12.04
19.04
25.04
30.04-3.05
23.05
13.05
23.05
24.05
25.05-12.06
31.05
11.06
19.06

Wielkanoc
Niedziela Miłosierdzia
Święto Inspektorii Świętego Wojciecha
Święta: Dominika Savio, Savionalia, PIM, Dominikalia
Uroczystość Sióstr Westiarek - Matki Bożej Łaskawej
Święto Marii Dominiki Mazzarello
Święcenia kapłańskie
Uroczystość NMP Wspomożenia Wiernych
Letnia sesja egzaminacyjna
Uroczystość Zesłania Duch Świętego
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
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