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Rolnicy zobaczywszy syna  
mówili do siebie: To jest  
dziedzic; chodźcie zabijmy 

go, a posiądziemy jego dziedzictwo. 
Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy 
i zabili.

Ewangelia: Mt 21, 33 – 44 
	 Grzech	 jest	 gorzkim	 owocem	 na-

szego	 życia.	 Historia	 ludzkości	 i	 każdego	
człowieka	pełna	jest	doświadczenia	własnych	
słabości.	 Jak	 mówi	 Sobór	 Watykański	 II:	
„Nikt	nie	doznaje	wyzwolenia	z	grzechu	ani	
nie	wznosi	się	ponad	siebie	sam	przez	siebie	
własnymi	siłami;	nikt	też	nie	uwalnia	się	od	
swej	 słabości,	 osamotnienia	 czy	 niewoli;	
wszyscy	natomiast	potrzebują	Chrystusa	jako	
wzoru,	nauczyciela,	wyzwoliciela,	zbawicie-
la,	ożywiciela”.

	 Aby	 wydać	 owoce	 życia,	 których	
Pan	codziennie	oczekuje	od	każdego	(owo-
ce	 miłości,	 apostolstwa,	 dobrze	 wykonanej	
pracy…),	 powinniśmy	 przede	 wszystkim	
prosić	Pana	o	świętą	odrazę	do	grzechów,	w	
tym	 także	powszednich.	Uchybienia	wobec	
miłości,	negatywne	sądy	o	innych,	zniecier-
pliwienie,	 urazy,	 nieopanowanie	 zmysłów	
wewnętrznych	i	zewnętrznych,	źle	wykonana	
praca	wyrządzają	duszy	wielką	szkodę.	Musi-
my	ciągle	starać	się	odrzucać	to	wszystko,	co	
nie	jest	miłe	Panu.	Dusza,	która	czuje	wstręt	
do	 dobrowolnego	 grzechu	 powszedniego,	
stopniowo	nabywa	delikatności	i	subtelności	
w	obcowaniu	z	Nauczycielem.	

	 Otaczający	nas	 świat	 sam	w	 sobie	
jest	dobry.	Wszystkie	sprawy	ziemskie	mogą	
mieć	wartość	w	oczach	Bożych.	Jak	pisze	św.	
Ireneusz,	„przez	Słowo	Boże	wszystko	znaj-
duje	się	pod	wpływem	odkupieńczego	dzieła,	
a	Syn	Boży	został	ukrzyżowany	za	wszystkich	
i	postawił	znak	krzyża	na	wszystkim.	Właśnie	
codzienne	 nasze	 sprawy	 powinniśmy	 prze-
mieniać	w	owoce	dla	Boga.	Aby	wydawać	
dobre	owoce,	powinniśmy	starać	się	w	ciągu	
dnia	o	świadomość	obecności	Bożej	–	przy	
pomocy	 aktów	 strzelistych,	 aktów	 miłości,	
serdecznego	spojrzenia	na	obraz	Najświętszej	
Maryi	Panny	 lub	na	krzyż…	Pamiętajmy	o	
Panu,	który	jest	ukryty	w	tabernakulum…

	 Matka	nauczy	nas	przeżywać	każdy	
dzień	 z	 pragnieniem	 wydawania	 wielu	 do-
brych	owoców	Bogu	i	zdecydowanie	unikać	
tego,	 by	 nasze	 życie	 przynosiło	 cierpkie	
owoce.

Gorycz odrzucenia!
Przyszedł	 do	 Swojej	 własności,	 a	 ci	 Go	 nie	 przyjęli.	 Zawsze	 drzemie	 w	 nas	 pokusa	

posiadania	jak	największej	ilości	dóbr	materialnych.	Podobni	jesteśmy	do	tych	robotników	
dzierżawiących	winnicę,	którzy	nie	chcieli	oddawać	należności	właścicielowi.	Przecież	nie	
czynił	im	krzywdy.	Chciał	odzyskać	to,	co	się	mu	słusznie	należało.	Stracił	syna.

Drogi	 Przyjacielu!	 Nasze	 życie	 jest	 darem	 danym	 przez	 Boga.	 Jak	 wykorzystasz	 ten	
dar,	czy	potrafisz	go	przyjąć	i	nim	się	cieszyć,	zależy	tylko	od	Ciebie!	Nie	popełnij	błędu	
dzierżawców!	Żyj	uczciwie!

Ks. Sylwester

Wytyczanie granic królestwu 
Bożemu oznaczałoby określa-
nie granic miłości. Kto bowiem 
mniema, że może sam jeden 
wziąć królestwo Boże w dzier-

Granice miłości
żawę, dopuszcza się kradzieży 
wobec tych, którzy zostali do 
niego zaproszeni. A zaproszeni 
zostali wszyscy. 
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W	 każdym	 człowieku	 jest	 pragnienie	
miłości.	 Wydawałoby	 się,	 że	 niektórzy	
zapomnieli	już,	co		w	ogóle	znaczy	miłość	
i	 jakie	 są	 jej	przejawy.	Myślę	 jednak,	 że	
ludzie,	 którzy	 –	 jak	 sami	 twierdzą	 –	 nie	
potrzebują	miłości,	zwyczajnie	boją	się	lub	
wstydzą	tego,	co	tkwi	w	ich	wnętrzu.	Tak	
naprawdę	wszyscy,	bez	wyjątku,	pragnie-
my	być	kochani...

Dlaczego	o	 tym	piszę?	Gdy	 jako	wo-
lontariuszka	pracowałam	w	domu	dziecka,	
dużo	 czasu	 spędzałam	 z	 dziećmi,	 które	
bardzo	wcześnie	zostały	pozbawione	miło-
ści	rodzicielskiej.	Pozornie	nie	różniły	się	
one	od	„zwyczajnych”	dzieciaków,	które	
codziennie	widzimy	np.:	na	placu	zabaw.	
To	jednak	tylko	pozory.	Kiedy	poznaje	się	
te	maluchy	bliżej,	szybko	można	zauważyć,	
jak	 ogromne	 różnice	 są	 pomiędzy	 nimi	
a	ich	„przeciętnymi”	rówieśnikami.	Każdą	
odwiedzającą	 je	 osobę	 dzieci	 najchętniej	
zatrzymałyby	dla	siebie.	Ciężko	było	wyjść	

z	domu	dziecka,	gdy	ktoś	wołał	„−Weź	mnie	
ze	sobą.	Zabierz	mnie	do	domu!”	

Nigdy	nie	zapomnę	oczu	dziewczynki,	
która	najpierw	przez	dłuższą	chwilę	w	mil-
czeniu,		przyglądała	mi	się	uważnie,	potem	
nieśmiało	się	uśmiechnęła	i	zapytała:	„−Czy	
będziesz	moją	mamą?	Taką	prawdziwą?”	
Takie	ciche,	gorące	wołanie...

To	 strasznie	 dziwne	 wrażenie,	 kiedy	
człowiek	wie,	że	jedyne,	co	może	ofiaro-
wać	takim	dzieciaczkom,	to	kilka	godzin	
w	tygodniu	spędzonych	na	wspólnej	zaba-
wie,	może	wspólne	zjedzenie	ciastka...	nie	
ma	tego	zbyt	wiele...

Ale	często	nawet	tyle	wystarczy,	żeby	
dziecko,	 choć	 przez	 chwilę	 poczuło	 się	
szczęśliwe,	ważne,	najnormalniej	w	świe-
cie	 zauważone	 wśród	 tłumu	 rówieśni-
ków!!!	Wszyscy,	 	 a	 zwłaszcza	najmłodsi	
i	porzuceni	zasługują	na	taką	samą	miłość;	
miłość,	którą	Bóg	nakazał	nam	obdarzać	
bliźniego.

Joanna Ciosek

Ciche wołanie

Minione	 tygodnie	 pozwoliły	 mi	 na	
dodatkowe	 doznania	 związane	 ze	 sztuką	
w	świątyniach.

W	 ostatnią	 niedzielę,	 w	 kościele	 OO.	
Bernardynów,	 późnym	 wieczorem,	 zebrali	
się	 melomani	 na	 koncercie	 Warszawskiej	
Orkiestry	 Symfonia	 Via,	 kończącym	 XV	
Międzynarodowy	 Festiwal	 Muzyki	 Orga-
nowej.	 W	 wieczornej	 poświacie	 cudownie	
prezentowały	 się	 ornamenty	ołtarzy	 i	 orga-
nów.	Muzyka	Symfoniczna	Szymanowskie-
go,	 Kurpińskiego,	 a	 nawet	 zagrane	 na	 bis	
melodie	 filmowe,	 niejednemu	 słuchaczowi	
wycisnęły	łzy	wzruszenia	z	powodu	doznań	
estetycznych.	 Można	 było	 snuć	 refleksje	
o	życiu,	o	Bogu,	przemijaniu,	o	przyszłości,	
lub	wsłuchując	się	w	skrzypce,	wiolonczele	
i	kontrabasy	–	przy	pomocy	wyobraźni	–	do-
strzec	w	zakamarkach	klasztoru,	cień	kogoś	
bliskiego,	czy	świętego.

W	 przerwie	 koncertu	 odczytany	 był	
poemat	poświęcony	zmarłemu	biskupowi	–	
Janowi	 Chrapkowi,	 opisujący	 ostatni	 dzień	
jego	życia.

Tego	 samego	 dnia,	 po	 południu,	 w	 Ko-
ściele	Świętym	Piotra	i	Andrzeja	w	Jedlińsku	
–	Robert	Grudzień	–	organizator	festiwalu	–	
dał	koncert	organowy,	a	Krzysztof	Kolberger,	
czytał	wspaniałe	utwory	Karola	Wojtyły.	

Festiwal	 trwał	 od	 26	 czerwca,	 kiedy	 to	
także	 w	 kościele	 oo.	 Bernardynów	 gościł	
Zespół	Wokalny	Ars	Antiqua			z	Warszawy.	

Przez	całe	 lato	–	 raz	w	 tygodniu,	w	pałacu	
Józefa	 Brandta	 w	 Orońsku,	 lub	 w	 którymś	
z	radomskich	czy	okolicznych	kościołów,	roz-
brzmiewała	muzyka	organowa,	fortepianowa,	
słychać	było	fletnię	Pana	i	inne	instrumenty	
koncertowe.	 Występowali	 soliści	 i	 zespoły	
z	Polski,	USA,	Izraela,	Szwajcarii,	Ukrainy,	
Włoch,	Norwegii.	Odbyło	się	szereg	imprez	
towarzyszących	festiwalowi	–	klasyczna	mu-
zyka	rozbrzmiewała	w	kościołach	od	Rudnika	
nad	Sanem,	Stalowej	Woli,	poprzez	Szydło-
wiec,	 Opoczno,	 Jędrzejów,	 Iłżę,	 Drzewicę,	
Białobrzegi,	aż	do	Warszawy.

Melomani	 mieli	 prawdziwą	 ucztę	 du-
chową,	a	świątynie	naszego	regionu	zyskały	
dodatkowe	znaczenie	jednoczenia	wiernych	
różnych	wyznań	dla	sztuki,	ku	chwale	Boga	
Ojca.

W	przyszłym	roku	w	czerwcu,	rozpocznie	
się	kolejny	festiwal,	którego	repertuar	posta-
ramy	się	zaprezentować	w	naszej	gazetce,	by	
więcej	naszych	parafian	mogło	w	wybranym	
miejscu	i	czasie	usłyszeć	jak	muzycy	sławią	
Pana	i	Stwórcę	w	mazowieckich	Świątyniach	
i	salach	pałacowych.

Osobiście	zachęcam	do	uczęszczania	na	
koncerty	 muzyki	 klasycznej.	 Bezpośredni	
kontakt	z	wykonawcami,	artystami	wysokiej	
klasy,	pozostawia	niezapomniane	wrażenia,	
łagodzi	emocje,	ładuje	nasze	serca	pięknem	
i	dobrem.

Jadwiga Woźniak

W kręgu sztuki

…Już	wilgotne	mgły	na	łąkach

Snują	się	srebrno−siwym	szalem.

Chłód	poranny,	jesienny,	niestety,

dokucza	śpieszącym	dokądś	ludziom;

I	ranki	ciemne	jakieś	takie

Że	–	nieraz	trudno	się	obudzić…

Lecz	przyjacielu,	to	nie	znaczy	wcale,

Że	nie	zobaczysz	już	jesiennego	złota

ciemnego	błękitu	nieba,	czy	ciepłej	purpury	

liści.

Dobry	Pan	Bóg	sprawia,	że	gorące	lato,

przechodzi	niepostrzeżenie	

W	ciężką	od	złota,	brązu	i	purpury

wspaniałą,	złotą	polską	jesień…

Wszędzie	kobierce	kolorowych	liści;

Tak.	To	już	pierwsze	dni	długiej	jesieni.

I	chyba	rozumiesz,	że	nikt	tego	ludzką	siłą	

nie	zmieni…

Lecz	 nawet	 w	 dniu	 szarym,	 zamglonym	

deszczem,

Piękna	się	łatwo	doszukać	możesz;

Spójrz	tylko	uważaj	dokoła:

Padające	miarowo	krople	

grają	cicho	chopinowskie	„Preludium	desz-

czowe”

A	ty,	słysząc	tę	genialną	muzykę

jesteś	już	w	cudownym	humorze.

Prawda,	że	już	lepiej?

To	Wspaniały	Bóg	sprawił,

że	świat	piękny	jest	tak!

Ufaj	Bogu,	kochaj	Go	z	całych	sił,

A	zobaczysz	–	nigdy	niczego	nie	będzie	ci	

brak!

Katarzyna Wilczyńska

Wczesnojesienne 

rozważania 

o pięknie świata…
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We	 współcze-
snym	świecie	środki	
społecznego	 prze-
kazu 	 odgrywa ją	
wyjątkowo	 ważną	
rolę	 w	 informowa-
niu,	rozwoju	kultury	
i	 kształceniu.	 Mass	
media	wywierają	co-
raz	 większy	 wpływ	
na	 społeczeństwo.	
Postęp	 techniczny	
w	 znaczący	 sposób	
ułatwia	 nam	 dostęp	
do	 informacji	 poprzez:	 radio,	 prasę,	
telewizję,	internet	czy	różnego	rodzaju	
wydawnictwa.	Zdawałoby	się,	że	taka	
łatwość	dostępu	do	informacji	powinna	
służyć	 dobru	 człowieka,	 tymczasem	
często	jest	odwrotnie	–	szkodzi!	Nie-
stety	w	środkach	społecznego	przekazu	
coraz	więcej	jest	oszczerstw,	manipula-
cji,	demoralizujących	treści,	przemocy,	
bezmyślnych	 reklam.	 Na	 stronach	
internetu,	 chociażby	 można	 znaleźć	
wszystko:	 począwszy	 od	 szczytów	
człowieczeństwa	 do	 niewyobrażalnie	
ciemnego	dna.	

Badania	 psychologów	 nad	 inter-
netem	 dowiodły,	 że	 jest	 on	 nowym,	
poważnym	zagrożeniem	w	sferze	uza-
leżnień.	 Mechanizm	 uzależnień	 jest	
praktycznie	zawsze	ten	sam	–	właśnie	
nie	jest	aż	tak	bardzo	istotne	do	czego	
(alkoholu,	narkotyków,	hazardu	czy	in-
ternetu)	człowiek	ucieka	ale:	od	czego?	

I	dlaczego?
Prowadzono	również	szereg	badań	

nad	 zależnością	 między	 oglądaniem	
przemocy	w	telewizji	i	zachowaniami	
agresywnymi	 wśród	 młodzieży.	 Już	
w	wieku	9	–	10	lat	dziecko	może	uczyć	
się	 zachowań	 agresywnych	 poprzez	
obserwację	(np.	najbliższego	otoczenia,	
telewizji).

Poza	tym,	od	czasu	pojawienia	się	
w	 telewizji	 programu	 „Big	 Brother”	
zapanowała	moda	na	programy	 	 typu	
reality−show.	 Tego	 typu	 programy	
również	sprzyjają	ucieczce	od	rzeczy-
wistości.	Swojego	czasu	„Big	Brother”	
wywołał	żywą	dyskusję	z	powodu	wy-
sokiej	oglądalności.	O	przeprowadze-
nie	badań	ankietowych		wśród	widzów	
„BB”	 pokusili	 się	 polscy	 społeczni	
psychologowie	 poznawczy:	 Wiesław	
Baryła	 i	 Bogdan	 Wojciszke.	 Wyniki	
badań	 wskazywały	 jednoznacznie,	
że	 im	bardziej	osoby	badane	 (widzo-

O mediach
wie	„Big	Brothera”)	
zaangażowane	 były	
w	program,	tym	bar-
dziej	 były	 pasywne	
w	 życiu,	 miały	 ten-
dencje	do	zachowań	
ucieczkowych	(neu-
rotyzm,	lęk)	i	do	uni-
kania	 konfrontacji	
z	problemami	napo-
tkanymi	w	 realnym	
życiu.

Wniosek	nasuwa	
się	 sam:	 zdobycze	

techniki	stosowane	z	umiarem	i	rozsąd-
kiem	na	pewno	nikomu	nie	zaszkodzą.	

Wiele	 informacji	 trafiających	 do	
nas	 –	 odbiorców	 ze	 środków	 maso-
wego	przekazu	jest	nie	rzetelnych,	nie	
prawdziwych,	 fragmentarycznych,	
mających	na	celu	manipulowanie	opi-
nią	 publiczną.	 Na	 szczęście	 również	
w	ten	aspekt	życia	społecznego,	jakim	
jest	 przekazywanie	 informacji	 przez	
środki	społecznego	przekazu	aktywnie	
włącza	 się	 Kościół,	 czego	 dowodem	
są	 katolickie	 rozgłośnie	 radiowe	 czy	
programy	telewizyjne.	

Duszpasterze	Kościoła	Katolickiego	
w	Polsce	dbają	o	to,	aby	prawda	docie-
rała	 do	 wiernych.	 Przykładów	 takich	
duszpasterzy,	dbających	o	prawdę	nie	
trzeba	 szukać	 daleko	 –	 są	 w	 naszej	
parafii	–	wystarczy	tylko	uważnie	po-
słuchać	tego,	co	mówią…	

Iza Wojcieszek

Niewiele	 było	 w	 historii	 znaczących	
wydarzeń,	których	sens	tak	wypaczono	,	jak	
to	 uczyniono	 ze	 wspaniałym	 zwycięstwem	
w	 sierpniu	 1920r.	 W	 tym	 opracowaniu	 ta	
„osiemnasta	 decydująca	 bitwa	 w	 dziejach	
świata”	zwana	„Cudem	nad	Wisłą”,	uwypukla	
moralne	aspekty	tego	ogromnego	wydarzenia.	

Andrzej Leszek Szcześniak 
„Cud nad Wisłą”.
Wzruszające	 świadectwo	 salezjań-

Księgarnia Św. Józefa poleca:
skiego	zakonnika.	W	najgorszym	okresie	
komunistycznych	prześladowań,	gdy	inni	
mówili:	„Trzeba	poczekać	na	lepsze	cza-
sy”,	 potajemnie	 pracował	 z	 młodzieżą.	
Kosztowało	 go	 to	 10	 lat	 spędzonych	 w	
różnych	obozach	pracy	i	aresztach,	gdzie	
był	torturowany.

Jan Augustyn Beno 
„Rehabilitacja”
Ukazał	się	nowy	numer	miesięcznika	„L’	

Osservatore	Romano”,	w	którym	Czytelnik,	
może	 znaleźć	 m.in.	 :	 przemówienia	 Ojca	
Św.	Jana	Pawła	II	z	ostatniej	pielgrzymki	do	
Polski;	 sylwetki	 nowych	 błogosławionych;	
przemówienia	 z	 XVII	 Światowego	 Dnia	
Młodzieży	w	Toronto;	orędzie	Jana	Pawła	II	
na	XXIII	Światowy	Dzień	Turystyki	2002r.	

Zapraszamy	 na	 ul.	 Leśną	 14	 od	 ponie-
działku	 do	 piątku:	 9:00	 –	 17:00;	 soboty:	
9:00	–	14:00	i	w	niedziele:	7:00	–	14:00	po	
Mszach	Świętych.	
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W minionym tygodniu

ŻYCZENIA

1.	 Nabożeństwa	Różańcowe:
	 −	w	niedziele	o	godz.	17.00	–	dla	wszystkich,
	 −	w	dni	powszednie:	
	 	 dla	dzieci	–	od	poniedziałku	do	piątku	o	godz.	16.30;
	 	 dla	dorosłych	i	młodzieży	o	godz.	17.30.
	 W	sobotę	Różaniec	w	kaplicy	św.	Rodziny.
2.	 W	sobotę,	 12	października	o	godz.	15.00	Msza	 św.	dla	 całej	wspólnoty	

Ruchu	Światło	−	Życie.
3.	 W	przyszłą	niedzielę,	13	października,	dzieci	klas	drugich,	przygotowujące	

się	do	I	Komunii	Świętej	oraz	ich	rodziców	zapraszamy	na	Mszę	św.	o	godz.	
16.00,	na	której	zostaną	poświęcone	różańce.	Prosimy,	aby	rodzice	zadbali	
o	różańce	dla	swoich	pociech.

4.	 Wszystkich	pielgrzymów	zapraszamy	na	Mszę	św.	w	przyszłą	niedzielę,	13	
października,		o	godz.	18.00.

5.	 W	 poniedziałek,	 14	 października,	Nabożeństwo	Fatimskie	 dla	 chorych,	
cierpiących	i	osób	starszych.	Msza	święta	o	godz.	9.00,	po	Mszy	św.	bło-
gosławieństwo	chorych	Najświętszym	Sakramentem.	Różaniec	i	okazja	do	
spowiedzi	od	godz.	8.30.	

6.	 Nabożeństwo	 Fatimskie	 dla	 wszystkich:	 dzieci,	 młodzieży	 i	 dorosłych	
w	piątek,	18	października.

7.	 Dziś	 rozpoczynamy	 „Tydzień	 Miłosierdzia”.	 Dar	 materialny	 możemy	
składać	w	księgarni,	dar	pieniężny	po	każdej	Mszy	św.	do	puszek	przed	
kościołem.

Związek małżeński zawarli:

Aneta	Fijoł	i	Sławomir	Nowakowski
Agnieszka	Kowalska	i	Marcin	Cielecki	
Beata	Jauduła	i	Grzegorz	Błaciński
Inga	Sobol	i	Wojciech	Staniak	

Ochrzczeni zostali:

Piotr	Banach
Sandra	Kodera	
Patryk	Kodera
Błażej	Miller
Gabriela	Osóbka
Maksymilian	Wójcik
Marta	Podkowa
Oskar	Bondacowicz
Adrian	Obara

Odeszli do Pana:

Zofia	Wielgus	–	l.62
Jan	Borkowskie	–	l.	84
Jan	Leszek	Adamczyk	–	l.	47	

W	50.	rocznicę	ślubu	Leokadii	i	Wacława

w	45.	rocznicę	ślubu	Marii	i	Stefana

w	35.	rocznicę	ślubu	Haliny	i	Mariana

w	35.	rocznicę	ślubu	Krystyny	i	Mariana

w	30.	rocznicę	ślubu	Krystyny	i	Ryszarda

w	16.	rocznicę	ślubu	Izabeli	i	Mirosława

w	13.	rocznicę	ślubu	Zofii	i	Mariusza

w	7.	rocznicę	ślubu	Ewy	i	Jacka

w	1.	rocznicę	ślubu	Agnieszki	i	Tomasza

w	75.	rocznicę	urodzin	Anny

w	36.	rocznicę	urodzin	Iwony

w	25.	rocznicę	urodzin	Michała

w	18.	rocznicę	urodzin	Ilony

w	14.	rocznicę	urodzin	Mateusza

w	2.	rocznicę	urodzin	Antosi

opieki	 Matki	 Bożej	 na	 każdy	 dzień	 Wasze-
go	 życia,	 błogosławieństwa	 Bożego	 życzy	
Redakcja

Żyjemy	w	XXI	wieku,	i	warto	zadać	
sobie	pytanie:	co	tak	naprawdę	jest	ważne	
w	naszym	życiu?	Dlaczego	więc	na	ostat-
nim	miejscu	stawiamy	uczucia?	Przecież	
każdy	z	nas	oczekuje	od	bliźnich	przyjaź-
ni,	miłości,	sympatii…	Bardzo	często	nie	
mamy	odwagi	głośno	się	do	 tego	przy-
znać!	Z	własnego	doświadczenia	wiem,	
iż	nawet	krótka	rozmowa	z	przyjacielem	
o	wiele	bardziej	poprawi	mi	humor,	niż	
siedzenie	przed	telewizorem,	czy	innymi	
rzeczami	 zabijającymi	 czas.	 Od	 razu	
nasuwa	się	pytanie,	czy	to	tak	prosto?!?	
Najpierw	należy	nauczyć	się	rozmawiać	
–	mówić	o	swoich	problemach,	 lękach,	
nadziejach,	 przemyśleniach,	 radościach	
i	 słuchać	 drugiej	 osoby.	 Zaufanie	 jest	
pierwszą	i	podstawową	cegiełką,	od	któ-
rej	zaczniemy	budować	przyjaźń.	Kolejną	
taką	 cegłą	 jest	 wyzbycie	 się	 zazdrości,	

egoizmu,	kłamstwa.	Jest	to	bardzo	trudne,	
ale	wystarczy	większego	wysiłku	i	pracy	
nad	sobą,	aby	uzyskać	potrzebny	efekt!

Dla	 bliskich	 osób	 jesteśmy	 wstanie	
zrobić	 wszystko.	 Nasuwa	 się	 kolejne	
pytanie:	 jak	 bliska	 musi	 być	 osoba,	
aby	 zasługiwała	 na	 takie	 poświęcenie?	
Nić	 przyjaźni	 zawiązuje	 się	 nie	 znając	
barier	 czasowych.	 Czasem	 wystarczy	
tylko	chwila,	by	stwierdzić	w	człowieku	
bratnią	 duszę,	 a	 jednak	 często	 musimy	
niejako	 „przekonać”	 się	 do	 tej	 drugiej	
osoby,	zanim	padnie	to	magiczne	słowo	
«PRZYJACIEL».	 Biorąc	 pod	 uwagę	
tyle	 wyrzeczeń,	 trudności,	 tolerancji	 i	
cierpliwości	–	czy	warto	mieć	przyjaciół?	
Oczywiście,	że	tak!!!	Jeśli	są	oni	praw-
dziwi,	to	przewyższają	wartością	niejeden	
komputer!

Kuba Czubak

Przyjaźń to największy dar…


