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Środa Popielcowa
W tym roku 6

marca przypada
Środa Popielco-
wa, która rozpo-
czyna w Ko-
ściele katolic-
kim Wielki
Post. W tym

dniu, pewnie jak co roku kościół będzie
pękał w szwach od ilości wiernych. Dla-
czego? Przecież nie ma żadnego obo-
wiązku bycia na Mszy św. Dlaczego nie
gromadzimy się tak licznie w kościele w
każdy inny dzień tygodnia? Dlaczego po-
mijamy często święta czy uroczystości
nakazane, a Środy Popielcowej nie opu-
ścimy? Czy dla wielu posypanie głowy
popiołem nie jest przypadkiem jakimś
magicznym rytuałem, któremu trzeba się
poddać, bo przecież bez niego nie moż-
na przeżyć okresu Wielkiego Postu?

W Środę Popielcową Bóg chce do nas
skierować słowa: „Człowieku obudź się
i nawróć całym swym sercem, bo jesteś
bardzo ważny dla Mnie”. Usłyszymy sło-
wa: „Pamiętaj człowiecze, że jesteś pro-
chem i w proch się obrócisz”. Popiół,
którym zostaniemy posypani przez kapła-
na nie może być pustym, nic nieznaczą-
cym znakiem, za którym nie pójdą żadne
konkretne czyny, ale powinien nas pobu-
dzić do przemyśleń i pokuty. Środa Po-
pielcowa ma unaocznić znikomość na-
szej doczesności, jej przemijanie.

Środa Popielcowa, która rozpoczyna
40-to dniowy czas pokuty powinna roz-
począć naszą przemianę, do której wzy-
wa nas Jezus Chrystus. Zwykle pokuta

kojarzy się nam z jakimiś surowymi wa-
runkami życia, czy nawet udrękami za-
dawanymi sobie. Jednak pokuta nie ma
na celu zniszczenia natury ludzkiej, ale
jej uzdrowienie i przywrócenie prawdzi-
wej godności. Słowo „pokuta” znaczy w
Ewangelii zmianę przekonań i postępo-
wania.

Kolejna szansa przed nami – nie zaprze-
paśćmy jej! Przygotujmy się jak najgod-
niej do uczestnictwa w dziele odkupie-
nia – do Zmartwychwstania Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa.

Propozycje na Wielki Post

1. Podejmij post od gniewu i nienawi-
ści. Codziennie dawaj swym najbliż-
szym dodatkową porcję miłości.
2. Podejmij post od osądzania innych.
Zanim kogoś potępisz, przypomnij so-
bie, jak Jezus odnosi się do twoich upad-
ków.
3. Podejmij post od upadania na du-
chu. Trzymaj się mocno obietnicy Jezu-
sa, że Bóg ma dla ciebie najlepszy z moż-
liwych planów.
4. Podejmij post od narzekania. Kie-
dy będziesz miał ochotę narzekać, za-
mknij oczy i przypomnij sobie małe ra-
dości, jakimi obdarowuje cię Bóg.
5. Podejmij post od uczucia żalu do
innych i goryczy. Pracuj nad przebacze-
niem tym, którzy cię zranili.
6. Podejmij post od wydawania zbyt
wielu pieniędzy. Postaraj się ograniczyć
swoje wydatki i przeznacz zaoszczędzo-
ne w ten sposób pieniądze na ubogich.

Bożena S.

KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła: Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703

z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,

40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i  facebook      : parafiatd.archidiecezja.katowice.pl

Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

  3.Podobnie jak przed rokiem, zachęcamy do zaopatrzenia się w „Zdrapkę wielkopostną”.
Dzięki niej każdy może głębiej i owocniej przeżyć Wielki Post, wypełniając codziennie
inne zadanie. Ta forma wielu ludziom pomogła na nowo odkryć sens postanowień czy
uczynków pokutnych, które przestają być banalne i sztampowe. Zdrapki są dostępne na
stoliku przy tablicy ogłoszeń w cenie 2 zł.

  4.W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca.
  5.W czwartek przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. O godz.

12.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
z naszej parafii. Zaś o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabożeństwo. O godz. 18.00
zapraszamy na Mszę św. w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy,
zakrystianów, organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji
oraz ich rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1.

  6.W czwartek (7.03), o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie Nadzwyczajnych
Szafarzy Komunii św.

  7.Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w czwartek
(07.03) o godz. 19.00 – pierwsza część w kościele, następnie w grupach szkol-
nych w salkach. Obecność obowiązkowa.

  8.Zachęcamy wszystkich do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielko-
postnych. W piątki o godz. 17.15 odprawiamy Drogę Krzyżową, polecając Bogu
dusze naszych zmarłych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20
minut przed nabożeństwem. W niedziele o godz. 16.15 zapraszamy na Gorzkie
Żale z kazaniem pasyjnym.

  9.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę -
9 marca. Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do kancelarii lub zakrystii.

10.Zwracamy się z apelem i prośbą o pomoc w zbiórce funduszy na terapię
naszego małego parafianina Maksyma Walkowiaka. Datki można wrzucać do
specjalnej skarbonki, która znajduje się przy tablicy z ogłoszeniami lub przelać
na podane konto (gazetka parafialna). Za każdy dar serca w imieniu rodziców
Maksyma składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

11. W niedzielne popołudnie - 10 marca w godz. 16.00 - 18.00, zapraszamy wszystkich chęt-
nych do miłego spędzenia czasu przy grach planszowych. Spotkanie odbędzie się
w salce nr 2. Organizatorem jest Oaza Rodzin działające przy naszej parafii.

12.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne
podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały
kościół. W przyszłą sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzą-
tania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane
dzisiaj na ogrzewanie naszego kościoła.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (3 marca 2019)
  1.Od dzisiejszej niedzieli (3.03) rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeń-

stwo o charakterze przebłagalnym i wynagradzającym za grzechy, zwłaszcza po-
pełnione w okresie karnawału. Polega ono na całodziennej Adoracji Najświęt-
szego Sakramentu w niedzielę, poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową.
Adoracja potrwa w niedzielę (3.03) od godz. 13.30 do 20.00, a w poniedziałek
(4.03) i wtorek (5.03) od godz. 7.30 do 18.00.

  2.W Środę Popielcową (6.03) z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielko-
postnej pokuty. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości. W tym dniu Msze św.
będziemy odprawiać o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00. Po każdej Eucharystii
nastąpi obrzęd posypania głów popiołem. W tym dniu zbieramy kolektę na
biednych. Od Środy Popielcowej obchodzimy kwartalne dni modlitw o ducha
pokuty i Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zaś przyszła niedziela jest Nie-
dzielą Trzeźwości. Kolekta tej niedzieli ma charakter jałmużny postnej.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (04-10  MARZEC 2019)

PONIEDZIAŁEK (04.03.2019 r.) - ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
  7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki) 

2/za ++ rodz: Huberta i Halinę oraz ++ dziadków: Gertrudę i Pawła, Barbarę i Jana
  7.30 - 17.30  Adoracja Najświętszego Sakramentu
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za ++ Łucję i Jana Złotoś oraz + Stanisława Cichego

2/za + Bolesława Janika  (od sąsiadów)

WTOREK (05.03.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża Wacława Sławińskiego, ++ rodziców z obu stron oraz ++ z rodzi-

ny z obu stron, o szczęście wieczne
2/za + Stefana Pośpiecha (od Krystyny Pysz i Aliny Bałuk)

  7.30 - 17.30  Adoracja Najświętszego Sakramentu
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Alicję Krótki w 15 r. śm. jej + męża Franciszka oraz wszystkich

++ z rodziny, o łaskę przyjęcia do grona zbawionych
2/za + męża Stefana Stolarz w 1 r. śm.,++ rodziców i rodzeństwo z obu stron (od żony)
3/za + syna Adriana Pytkiewicza z prośbą o łaskę zbawienia

18.45 - Modlitwa uwielbienia

ŚRODA (06.03.2019 r.) - ŚRODA POPIELCOWA
  7.00 - do Ducha Św. o łaskę wiary w pewnej intencji
  7.30 - Różaniec
  9.00 - za + Irenę Kizior oraz ++ rodziców: Andrzeja i Emilię Kizior
16.30 - za ++ Halinę, Zdzisława Stefaników, + męża Zdzisława oraz ++ z rodziny Gomułka
18.00 1/za + Bronisława i jego ++ rodziców: Helenę i Stefana Sewerynów, ++ Mariannę,

Augustyna, Józefa Czubów oraz ++ Helenę i Andrzeja Gałków z prośbą o spokój
ich dusz i radość życia wiecznego

2/za ++ Stefanię i Andrzeja Liburskich

CZWARTEK (07.03.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - w intencji Marka Curyło w  kol. r. ur. dziękując Bogu za dar życia i otrzy-

mane  łaski, prosząc o Boże błog. i opiekę MB oraz dary Ducha Św.
  7.30 - Różaniec
  7.30 - 17.30  Adoracja Najświętszego Sakramentu
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
17.30 - Nabożeństwo w intencji  nowych powołań kapłańskich i zakonnych  
18.00 1/w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakry-

stianów, organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Brac-
twa Adoracji oraz ich rodzin

2/za + Janinę Lechwar w 1 r. śm., o dar życia wiecznego
3/za + Jarosława Zawistowskiego w 1 r. śm. oraz ++ rodziców 

PIĄTEK (08.03.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Marię Żmuda i jej ++ rodziców

2/za + Józefa Brysz

  7.30 - Różaniec  
17.15 - Droga Krzyżowa         
18.00 1/za + męża Wiktora Wójcika w 26 r. śm. i ++ rodziców z obu stron

2/za + męża Józefa Bukalskiego, ++ rodziców z obu stron, + siostrę Reginę i jej
+ męża Stanisława, ++ braci i bratowe, + Helenę Szreter i + Stanisława Mietełkę

3/za + ojca Bolesława Janika w 30 dniu po śm.

SOBOTA (09.03.2019 r.) - Dzień powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za ++ rodziców: Jana i Henrykę Curyło oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

2/za + brata Zygmunta Barczyka w 5 r. śm.
3/za + Danutę Panek (od Izabeli i Haliny Boroń z Włoch oraz Kazimierza

Gęgotki z Sułoszowej)
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + żonę Jadwigę, + brata Piotra oraz ich ++ rodziców i teściów

2/za + męża Mirosława Dudę w kol. r. śm. (od żony z rodziną)

NIEDZIELA (10.03.2019 r.) - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  7.30 - za + męża i ojca Stanisława Kukułę i ++ rodziców z obu stron
  9.30 - za + Jana Sorka (od Edwarda i Jarosława Kaśkoszów oraz Ireny Kaśkosz)
11.00 - do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy w in-

tencji Marii z ok. 80 r. ur., z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą
o dalszą opiekę i zdrowie oraz błog. Boże i dary Ducha Św.

12.30 - w intencji Marzeny Stalmach z ok. 50 r. ur. z podziękowaniem za dotychczasowe
łaski z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie dla solenizantki oraz całej rodziny

16.15 - Gorzkie Żale z kazaniem  pasyjnym
17.00 - za + brata Andrzeja Tomczok w miesiąc po śmierci
20.00 - za ++ rodziców: Marię i Tadeusza Górnickich, o radość życia wiecznego

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Nabo¿eñstwa wielkopostne

Gorzkie Żale  (nazwa pochodzi od
pierwszych wyrazów pieśni: „Gorzkie
żale przybywajcie, serca nasze przenikaj-
cie) - to popularne na-
bożeństwo i  zbiór pie-
śni o męce Pań-
skiej śpiewanych pod-
czas Wielkiego Po-
stu w ramach nabo-
żeństwa pasyjnego.

Gorzkie żale nawią-
zują treścią do tradycji
pieśni pasyjnych, la-
mentacji, płaczów….
Ich schemat oparty jest
na schemacie Jutrzni z
modlitwy brewiarzo-
wej.

Nabożeństwo to, od-
prawiane w okresie
Wielkiego Postu, ma
charakter adoracji Naj-
świętszego Sakramen-
tu, kazania oraz śpiewania pieśni, trak-
tujących o męce Pana Jezusa, przedsta-
wionej w formie tradycyjnych elemen-
tów: stałej pobudki, która wprowadza lud
w rozważanie męki pańskiej, hymn, la-
ment duszy nad cierpiącym Chrystusem
i rozmowę duszy z Matką Bożą, tak
ważną postacią dla barokowych chrze-
ścijan, zamieszkujących tereny Rzeczpo-
spolitej.

Zadaniem „Gorzkich Żali” jest nie
tylko wprowadzenie w wydarzenia
sprzed 2000 lat, ale także skłonienie
uczestników do refleksji nad przemi-
janiem, sensem cierpienia w życiu,
sprawach ostatecznych (eschatologicz-
nych) oraz utożsamianie się z cierpią-
cym za swój lud Chrystusem.

Ważna jest w rozważaniach obecność
Matki Boskiej, jako pośredniczki cierpią-
cej wraz ze swym Synem, utożsamiają-
cej się także z ludzkimi duszami, które
pragną pojednania z Bogiem, ale są bez-

radne wobec swoich grzechów i potrze-
bują nawrócenia. Nabożeństwo to stano-
wi duchową łączność z Jezusem, co jest

wyrazem miłości i
wdzięczności za tak
wielki dar, jakim
była Jego śmierć i
Zmartwychwstanie.

Przy najbliższym
n a b o ż e ń s t w i e
Gorzkich Żali po-
myślmy, jak wielki
dar otrzymaliśmy,
a nasze rozważania
niech będą wyra-
zem prawdziwego
skupienia i pełnej
kontemplacji wiel-
kich tajemnic
chrześcijaństwa.

Całość podzielona
jest na trzy wersje
cykliczne, które od-

dają kolejno obraz Męki Pańskiej w po-
szczególnych etapach jej przebiegu.

• Część pierwsza /część druga/ część
trzecia

• Pobudka
• Intencja 
• Hymn 
• Lament duszy nad cierpiącym Jezusem 
• Rozmowa duszy z matką bolesną“
Droga Krzyżowa jest dla chrześcija-

nina prostą i pewną drogą prowadzącą
do Boga. Domaga się od człowieka pod-
jęcia decyzji niesienia (każdego dnia), na
wzór Chrystusa, krzyża codziennych za-
dań i obowiązków. „Jeśli, kto chce pójść
za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje” (Mk. 8,34). Pamiętajmy, że
nie jesteśmy na tej drodze sami. Nieustan-
nie jest z nami Chrystus. Z Jego drogi
krzyżowej mamy czerpać siły na każ-
dy dzień naszego dążenia do celu, ja-
kim jest zbawienie - szczęście wieczne.
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W grupie spotykam osoby, których hie-
rarchia wartości i sposób myślenia są po-
dobne do moich, to znaczy: Bóg na
pierwszym miejscu, zatem wszystko inne
na właściwym miejscu. Podczas każde-
go spotkania otrzymuję  wielkie wspar-
cie duchowe.  Bardzo cenna jest obec-
ność kapłana na naszych spotkaniach,
między innymi dlatego, że możliwe jest
dzięki temu celebrowanie Mszy św.
Wszyscy modlimy się za siebie nawza-
jem i za nasze rodziny, a w chwilach prób
i trudności  któregoś z nas następuje sil-
na mobilizacja modlitewna całej grupy.
Doznałam osobiście szczególnej pomo-
cy duchowej ze strony przyjaciół z Dusz-
pasterstwa Małżeństw. Każde spotkanie
daje mi poczucie, że nie jesteśmy sami
ze swoimi problemami, ale też pozwala
mi pogłębić wiarę przez wymianę prze-
myśleń i, co najważniejsze, przez wspól-
ne Msze św.

Jak służba w grupie pogłębia moją
wiarę? Na tak postawione pytanie pró-
bowali odpowiedzieć członkowie Brac-
twa Adoracji Najświętszego Sakramen-
tu na ostatnim spotkaniu formacyjnym.
Nasz opiekun ksiądz Marek Wachowiak
w sposób bardzo przystępny i obrazowy
przybliżył nam istotę adoracji. Oto prze-
myślenia którymi podzielili się członko-
wie bractwa

- Dla większości z nas to czas spędzo-
ny na modlitwie (uwielbiam, dziękuję,
przepraszam, proszę).

- Godzina adoracji to czas, w którym
mogę przebywać sam na sam z Chrystu-
sem w ciszy (jest dla mnie oazą spokoju,
nikt mi nie przeszkadza) i skupieniu (to
czas na zastanowienie się czy jestem do-
brym chrześcijaninem).

- Adorację łączę z modlitwą we-
wnętrzną, która polega na rozważaniu
Pisma Świętego. Czytam fragment Sło-
wa Bożego i staram się usłyszeć co Pan
Jezus chce mi powiedzieć.

- Przynależność do Bractwa Adoracji
spowodowała moją większą więź z Ko-
ściołem, częściej bywam w kościele, czu-
ję większą i systematyczną potrzebę mo-
dlitwy.

- Czas spędzony przed Najświętszym
Sakramentem jest jak deszcz, który spadł
na wysuszoną glebę mojej wiary w tym
zabieganiu o sprawy życiowe.

- Adoracja to czas spędzony z Przyja-
cielem, który kocha i cieszy się, że je-
stem; czasem musi wysłuchać mojego
marudzenia, czasem dziękczynienia, a
czasem milczę i to wystarczy.

- Po kilku latach adoracji byłam goto-
wa powiedzieć Jezusowi: Tobie Panie
oddaję każdą chwilę mojego życia, pro-
wadź mnie według Twojej woli. Odtąd
każda radość i każda troska znalazła swo-
je miejsce.

- Cieszę się, że znalazłam się w tej tak
ważnej grupie, w której czuję się jak w

Moja Wiara...

Drodzy Parafianie!

Zwracamy się
z apelem i prośbą
o pomoc w zbiórce
funduszy na
terapię naszego
małego parafiani-
na Maksyma

Walkowiaka. Datki można wrzucać
do końca Wielkiego Postu do
specjalnej skarbonki, która znajduje
się przy tablicy z ogłoszeniami lub
przelać na konto:
Konto Santander Bank:
91 1910 1048 2517 2017 5883 0001
Za każdy dar serca w imieniu rodzi-
ców Maksyma składamy serdeczne
„Bóg zapłać”.

gronie rodzinnym.
Bardzo serdecznie zapraszam wszyst-

kich na kolejne spotkania formacyjne w
każdy Pierwszy Czwartek miesiąca  po
mszy św. wieczornej. H. Stasz
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Dzieñ bardzo ró¿nych kobiet

Są takie dni w roku, które niejednemu
człowiekowi sprawiają sporo kłopotów.
Mnie w takie zakłopotanie wprawia
Dzień Kobiet. Przyczyna jest jedna, co
w tym dniu obchodzimy? Na tak posta-
wione pytanie odpowiedź wbrew pozo-
rom nie jest prosta, i zapewne otrzymali-
byśmy wiele rozmaitych wyjaśnień. Ko-
biety lubią, gdy są adorowane powiedzą
jedni i zapewne będą mieli rację; bo chce
się podkreślić ich rolę, jaką odgrywają
w społeczeństwie i to też będzie prawdą.
Jest jednak spora grupa lub lepiej powie-
dzieć grupy, które z tym dniem łączą cał-
kiem rozbieżne treści nie zawsze spójne
ze sobą a i na które nie wszyscy wyra-
żają zgodę.

To, aby uhonorować w jakiś sposób
kobietę leżało już w sferze zainteresowań
starożytnych. Wypada przypomnieć świę-
to greckich kobiet, jakie obchodziły przez
trzy dni w październiku, ale łączyło się
to z pewnymi ceremoniami w świąty-
niach gdzie pościły, rozmyślały tańczyły
a na końcu składały ofiary z prosiąt. Rzy-
mianie doceniali gospodynie domowe.
Panie domu w dniu święta otrzymywały
od swoich mężów upominki, nawet nie-
wolnice dzień mogły poświęcić wypo-
czynkowi, gdyż w tym dniu nie praco-
wały. Wolno urodzone rzymianki zaś
odświętnie ubrane udawały się do świą-
tyni Westy. Do „damskiego” świętowa-
nia powrócono dopiero w 1824 r. Wtedy
to praczki z Bonn- Beuel urządziły sobie
huczne zapusty. Podczas nich przebrane
chodziły od gospody do gospody, tańczy-
ły, śpiewały i piły, odrywając się od pro-
zy życia. Pierwsze historyczne wydarze-
nie, które wypadło na dzień 8 marca 1857
roku i było związane z podjętą przez ko-
biety próbą wystąpienia o swoje prawa,
był marsz sprzeciwu nowojorskich go-
spodyń. Powód niestety był dość banal-
ny: małe zarobki i złe warunki pracy.

Po raz pierwszy święto obchodzono za

Oceanem w USA w dniu 8 marca 1909 a
przypomniały sobie o nim członkinie
Nowojorskiej Organizacji Socjaldemo-
kratycznej. Początkowo miała to być
ostatnia niedziela lutego.

Do Europy przywędrował „dzień” przez
Austrię, Danię i Niemcy i Szwajcarię
gdzie obchodzono w 1910 r. „międzyna-
rodowy” dzień kobiet ale w różnych ter-
minach. Za 8 marca optowała Klarę Ze-
tkin – niemiecka działaczkę socjaldemo-
kratyczną- na II konferencji kobiet socja-
listycznych Kopenhadze. Po raz pierw-
szy w jednym dniu tj. 8 marca w 1914
roku obchodzono go w: Austrii, Danii,
Niemczech, Holandii, Rosji i Szwajca-
rii. Warto przy okazji wspomnieć o
uczczeniu tego dnia w1913 r., kiedy to
brytyjskie sufrażystki wysadziły w po-
wietrze dworek wiejski konserwatysty i
kanclerza Wielkiej Brytanii, Davida
Lloyda George'a.

Po objęciu władzy w Rosji bolszewicy
przypomnieli sobie o Międzynarodowym
Dniu Kobiet.

Przy udziale historyków, politologów z
wykorzystaniem prac europejskich socja-
listek nadano mu oficjalny status. Ideolo-
gia wokół święta posłużyła do walki z
Cerkwią Prawosławną.

Dzień 8 marca miał na celu odwrócić
uwagę ludzi radzieckich od takich świąt
religijnych jak: Maslenica, która przypa-
dała mniej więcej w tym samym czasie
oraz Dzień Żon Niosących Pokój, który
był obchodzony w trzecią niedzielę po
Wielkanocy i był uważany za Prawosław-
ny Dzień Kobiet. Ten radziecki Dzień
Kobiet miał być obchodzony na pamiąt-
kę krwawo stłumionego strajku kobiet w
Sankt Petersburgu, ale ani dokładnej daty
ani nazwisk organizatorów dzisiaj nie
zdołano ustalić. W 1975 sowieckim ide-
ologom nareszcie udało się zrealizować
swoje dawne marzenie: z tego powodu,
iż rok ten był ogłoszony przez ONZ
„Międzynarodowym rokiem kobiety”, „8
marca” z wniosku delegacji ZSRR otrzy-

mał oficjalny status „Międzynarodowe-
go Dnia Kobiet”.

W krajach socjalistycznych stał się po-
wszechnym świętem na zachodzie zaś
Europy emocjonowały się nim feminist-
ki i socjalistki. Jednak i tam dochodziło
do kilku bardzo ciekawych wystąpień.
Tak np. w RFN podczas swojego dnia (
1951 r.) protestowały przeciwko obo-
wiązkowej służbie wojskowej - czym
odcięły się od swoich prababek, które
walczyły o całkowite równouprawnienie.
Później, w 1969 r. feministki walczyły
pod hasłami prawa do aborcji. W 1973r.
opowiadają się przeciwko konkursom
piękności, a w 1982 żądają zatrzymania
wyścigu zbrojeń. W Polsce święto kobiet
zostało zauważone dopiero po II wojnie,
pasowało do socjalistycznej propagandy.
W zakładach pracy były życzenia i pre-
zenty - rajstopy, mydełko albo kawa - i
obowiązkowo samotny tulipan - którego
każda pracownica musiała obowiązkowo
pokwitować. Centralne obchody święta
kobiet zniknęły w 1993 roku, kiedy defi-
nitywnie zniosła je premier Hanna Su-
chocka. Dziś 8 marca świętują najchęt-
niej przedszkolaki, przygotowując dla
swoich wychowawczyń i mam - piękne
laurki.

Z sympatią o Dniu Kobiet wypowiadają
kobiety - do lat 25, które w przeprowa-
dzonych badaniach aż w 90% były "za
kwiatkiem dla Ewy". Nieco starsze pa-
nie odnoszą się do tego święta nieco bar-
dziej sceptycznie, opowiadając się za
Dniem Kobiet w 46%.

Tegoroczne święto będzie obchodzone
przez feministki, Porozumienie Kobiet i
inne ugrupowania około „kobiece” na
„manifie”, gdzie będą domagały się pra-
wa do aborcji i zapłodnienia „in vitro”.
„Biskup nie jest Bogiem”, „chcemy zdro-
wia nie zdrowasiek”- to hasła roku 2009.
Na dziś, uzupełnia się je nowymi; w sty-
lu: „mój brzuch...”,  „aborcji eugenicz-
nej”, „darmowej antykoncepcji”. Po
pierwsze krwiożerczość wobec najbar-

dziej nieporadnych i majsterkowanie przy
poczęciu to główne problemy tej części
kobiet, które uważają się za postępowe,
i dają upust swojej niczym nieskrępowa-
nej pysze.

Pamiętając o kobietach, pamiętajmy o
życzliwości dla nich w codzienności, o
ich  cichym poświęceniu, macierzyń-
stwie, trudach wychowania dzieci i ci-
chym bohaterstwie każdego dnia.

Szanujmy te kwiaty na łące dnia po-
wszedniego, cieszmy się ich obecnością
i pozwólmy im rozkwitać najpiękniej jak
mogą, bo każdy jest wspaniały i zasłu-
guje na uwagę. No a trujący bluszcz
„zdrowych feministek” niech zajmuje się
swoimi mrzonkami, dzielnie kontynuując
tradycję komunistycznych partii budując
wieżę Babel.

Z okazji Dnia Kobiet

wszystkim Paniom

sk³adamy najlepsze ¿yczenia

by Bóg szczodr¹ rêk¹ darów

da³ kwiat za wasz¹

mi³oœæ, dobroæ, troskê,

któr¹ rozjaœniacie Œwiat
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