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Pogroziłaby mi palcem   

Jacek Dębowski 

J 
ako Nadzwyczajny Szafarz mogłem odwiedzać śp. Zdzisławę Ciemiorek. Adorowała ona Pana Jezusa w kościele 
Ojców Karmelitów. Zachęcała mnie, abym i ja tam przychodził… Ale byłem oporny i nie korzystałem z tej propo-
zycji. 

Teraz sytuacja się zmieniła. Decyzją Księdza Proboszcza możemy adorować Jezusa w naszym parafialnym kościele 
prawie codziennie – od poniedziałku do piątku między 17.00 a 18.25. Gdyby Zdzisia żyła i widziała, że nadal nie przy-
chodzę na adorację, to wyobrażam sobie, że pogroziłaby mi palcem… 

Cieszę się, że przyszła taka łaska, że mogę przychodzić na adorację. Kiedy klęczę przed Najświętszym Sakramentem, 
mówię Panu, że nie umiem Go adorować. Dlatego zapraszam Ducha Świętego, Maryję Niepokalaną, aniołów i świę-
tych, aby mi pomagali. Przypominają mi się wtedy zapamiętane modlitwy… 

Duchu Święty, objaw mi Jezusa, Duchu Święty objaw mi Jezusa… Jak to cudownie być z Jezusem. 
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa i być bliżej Niego, i kochać goręcej. Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać. 

Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa. 
Potrzeba, abyś Ty, Jezu, wzrastał w mej duszy i abym ja się umniejszał. 
Ciekawe myśli wynotowałem, czytając „Miłujcie się”. W ciszy trwać w obecności Chrystusa. Cieszyć się obecnością 

Pana. Otwierać przed Nim swoje serce, aby On mógł je leczyć i przemieniać swoją miłością. Trwając na adoracji, ma-
my pozwalać Jezusowi, aby nas kochał i tulił do swego Serca. 

W Hostii jest żywy Jezus, który trwa w nieustannej adoracji swego przedwiecznego Ojca. Tylko w jedności z Jezusem 
możemy prawdziwie adorować Boga Ojca w Duchu i prawdzie. Adoracja czyni nas aktywnymi współpracownikami Bo-
ga. Ponieważ jednoczy nas z Chrystusem w Jego nieustannej adoracji Ojca oraz dziele odkupienia ludzkości.  

 

Dziękuję Tobie,  Panie Jezu,  że w czasie adoracji leczysz moje serce, przemieniasz je i uzdalniasz do służby.  

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Wojciecha: 
pn.-piąt., godz. 17.00-18.30 (wt. 17.00-18.00); sobota, godz. 18.00-18.30 

Spotkanie z Chrystusem 

Justyna Łopaczyk 

W 
 półmroku i ciszy małego kościoła na Wzgórzu św. Wojciecha codziennie czeka na mnie Jezus Chrystus, który 
zaprasza na spotkanie. Czekam więc z utęsknieniem, dziękuję za Jego obecność, staram się uwielbiać, ofiarując 

swój czas i siły – tak niewiele mogę wobec ogromu Bożej miłości, a pragnienie często większe jest niż samo trwanie. To 
Chrystus uzdalnia mnie do przyjścia, sama niewiele potrafię… 

Chciałabym pozostawić ze zewnątrz kościoła hałas codzienności, szum wielkomiejskiego świata, mojego świata. Wy-
daje mi się, że tematów do rozmowy jest zawsze całe mnóstwo: mój dom, moja praca, moje plany, moje pomysły na 
życie albo: moi najbliżsi, przyjaciele, znajomi, spotkane przed chwilą osoby, nierozwiązane sytuacje, ludzie, którym 
należało pomóc, moje radości, moje upadki, mój pośpiech… A Chrystus cierpliwie czeka, aż wreszcie przestanę skupiać 
się na sobie i spojrzę na Niego. 

Niekiedy przetrwonię ofiarowany mi czas, bo zdolność słuchania przerasta moje siły, innym razem Pan prowadzi przez 
swoje słowo. Ale i w jednym, i w drugim przypadku jest ze mną. Czasami przychodzi taki moment, że świat wokół mnie 
przestaje istnieć; zapatrzona w biel Chleba, pod postacią którego Chrystus jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończe-
nia świata (por. Mt 28,20), wyruszam na wędrówkę… Tylko Chrystus i ja. Zapatrzenie w Chrystusa, zasłuchanie w Jego 
słowo przynosi niebywałą radość. Te same nierozwiązane sytuacje mniej ciążą, tak jakby Chrystus rozwiązywał je za 
mnie. 

Całkiem niedawno odkryłam tekst – znanej zapewne – pieśni, który towarzyszy mi, cisnąć się na usta, tak że chciałoby 
się owe słowa nieustannie powtarzać: Jezu w Hostii utajony, / daj mi Serce Twoje, daj. / Tyś mi jeden ulubiony, / Tyś 
mojego serca raj. Innym razem wyraźnie słyszę własną prośbę: O, mój Jezu, w Hostii skryty, / na kolanach wielbię Cię. / 
W postać chleba Tyś spowity, / Bóstwo Twoje kryje się. (…) Jezu, Tyś jest Zbawicielem, / ustrzeż mnie od zgubnych 
dróg. / Bądź mi siłą i weselem, / boś w tej Hostii żywy Bóg. / Dla miłości Matki Twojej, / racz wysłuchać prośbę mą: / 
bądź miłością duszy mojej, / nie gardź moją cichą łzą.  

Adoramus Te, Domine… 



 
Ojciec święty Franciszek pragnie zwrócić uwagę wiernych na konkretny problem społeczny. Warto o tym 
pamiętać w naszych codziennych modlitwach. 

Intencja ewangelizacyjna na marzec: 
sakrament pojednania. 

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią,  
żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym. 

Dekret Penitencjarii Apostolskiej,  

 

udzielający daru specjalnych odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa 

„U dziela się daru specjalnych odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, roku zarządzo-
nego przez papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogło-

szony patronem Kościoła katolickiego. (…) 
Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar świętych odpustów, które Penitencjaria Apostolska 

chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości pa-
pieża Franciszka. 

Udziela się odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna 
oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, 
będą uczestniczyć w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostol-
ską. 

1. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem 
Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem 
woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać 
Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józe-
fie. 

2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł człowieka sprawiedliwego (Mt 1,19): on to, stróż wewnętrznej 
tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy, czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum 
wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiąz-
ków. Cnota sprawiedliwości, praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa, jest pełnym przylgnięciem do prawa Bo-
żego, będącego prawem miłosierdzia, bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedli-
wości. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem du-
szy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego. 

3. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Naj-
świętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu 
wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy 
odmawiać będą różaniec święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi. 

4. Sługa Boży Pius XII 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika w tym celu, aby godność pracy 
została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie 

Justyna Łopaczyk 

W 
ielki Post jest czasem zastanowienia, przygotowania, czasem pokuty… To czas wyjścia poza utarte schematy 
własnego postępowania, poza słabości i ograniczenia, to czas radykalizmu. Początkiem jest moja decyzja pozo-

stawienia tego, co było, a konsekwencją – nawrócenie, które sprawi, że nic nie będzie już takie samo. Przemiana i rady-
kalizm są istotą nawrócenia. Pomocą w jego osiągnięciu mogą być: modlitwa, post i jałmużna, których – tak naprawdę – 
nigdy dosyć. 

Chrystus nie pozostawia nas samych. Jest z nami w swoim słowie… Prowadzi nas przez pustynię, górę Tabor – górę 
cudu, do domu Ojca swojego – świątyni jerozolimskiej, zaprasza nas, by towarzyszyć Nikodemowi, któremu objawia, że 
przyszedł dać życie wieczne wierzącym w Niego, pragnie, byśmy usłyszeli głos Boga Ojca, który zaświadczy o misji 
Syna, z uliczek Jerozolimy, po których rozlega się radosne „Hosanna”, prowadzi nas na Golgotę. 

Jezus w okresie Wielkiego Postu pomaga nam spojrzeć na własne życie, dając rekolekcjonistów, którzy przez swoją 
naukę mogą przyczyniać się do duchowej przemiany. Recolectio oznacza ponowne zebranie w całość tego, co uległo 
rozproszeniu… Rekolekcje mogą więc stać się świętym czasem, ważnym etapem na drodze nawrócenia. 

Rekolekcje wygłosi – w dniach od 7 marca (niedziela) do 10 marca (środa) – 
ks. Michał Tomiak, duszpasterz akademicki z poznańskiej parafii pw. św. Rocha. 

Rekolekcje w parafii Świętego Wojciecha...  



z równym podziałem uprawnień i obowiązków. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie 
codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika 
z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby 
praca wszystkich ludzi była bardziej godna. 

5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeń-
stwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia. Udziela się zatem odpu-
stu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do 
Świętego Józefa – w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną mo-
dlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześla-
dowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześla-
dowania wszelkiego rodzaju. (…) 

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej 
okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną, prawnie 
zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie 
w dniach 19 marca i 1 maja, w święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa 
(w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu 
tego Świętego w tradycji łacińskiej. 

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na 
osoby w podeszłym wieku, chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą 
wyjść z domu, a którzy, odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie 
możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na 
cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedo-
godności własnego życia. 

(…) Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiar-
nie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych”. 

Niniejszy Dekret jest ważny przez Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia. 
Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020. 

Mauro Kard. Piacenza, Penitencjarz Większy, Krzysztof Nykiel, Regens 

Czym jest DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI? 

D 
UCHOWA ADOPCJA  polega na złożeniu przyrzeczenia i odmawianiu 
każdego dnia przez dziewięć miesięcy – zgodnie z tym przyrzeczeniem – 

jednej tajemnicy różańca świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji nienarodzo-
nego dziecka, zagrożonego zabiciem w łonie matki, a także w intencji jego rodzi-
ców. Modlitwom tym może towarzyszyć wypełnianie dodatkowego zobowiązania. 

Dzieło DUCHOWEJ ADOPCJI narodziło się po objawieniach w Fatimie (w Polsce 
od 1987 roku), stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańco-
wej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane 
Serce. Pierwszy ośrodek DUCHOWEJ ADOPCJI w Polsce został powołany do życia 
w kościele oo. paulinów w Warszawie. 

Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane 
grzechem aborcji, a także pomaga ludziom młodym kształtować charakter, walczyć 
z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa. To modlitwa w obro-
nie poczętego życia, a zarazem osobiste wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu i 
pomoc dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji. 

Od Redakcji 

Dzieło Duchowej Adopcji, poprzez rozpoczęcie dziewięciomiesięcznej modlitwy za dziecko poczęte, można podjąć 
w każdej chwili. Odpowiednim momentem jest uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzona w Kościele 25 
marca, również jako Dzień Świętości Życia. To początek dzieła naszego zbawienia, dzień, w którym Maryja, Służeb-
nica Pańska, z wielką pokorą przyjęła zwiastowaną Jej przez archanioła Gabriela nowinę, przyjęła Boże słowo, stając 
się Matką naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci, z oczyma utkwionymi w Betlejemski Żłóbek, że odtąd 
staniemy wszyscy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski rów-
nie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie własną krwią. Jesteśmy gotowi raczej 
śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelakiego 
Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.  
 

Z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, 1956 r. 



Pozwalamy sobie przypomnieć, że wysyłając określoną sumę na parafialne konto bankowe, można uzyskać podstawę do odliczenia od podatku za bieżący rok podatkowy. 
W tytule wpłaty lub przelewu niezbędny jest dopisek: „darowizna na cele kultu religijnego” lub „darowizna na cele statutowe Kościoła katolickiego” albo „darowizna na Kościół”.  

Pismo parafialne „Święty Wojciech”: miesięcznik, nakład 250 egz.  
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1, 61 -748 Poznań.  
Redaguje zespół  (w porządku alfabetycznym):  Leszek Helak, Małgorzata Helak, Andrzej Karczmarczyk, Justyna Łopaczyk, ks. proboszcz Trojan 
Marchwiak (opiekun redakcji), Bolesław Psuja (członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej).  

Druk: DRUKARNIA 365.PL, ul. 23 Lutego 16, 61-742 Poznań, tel. 500 208 533. 
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich adiustacji. Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń.  
Parafia nie czerpie żadnych korzyści materialnych z tytułu wydawania miesięcznika. Ofiary złożone na ogłoszenia i reklamy są przeznaczone na 
pokrycie kosztów druku. Reklamy i ogłoszenia przyjmowane są w biurze parafialnym.  

Aktualni duszpasterze: 
ks. Trojan Marchwiak – proboszcz parafii  
(tel. 793 842 860); 
ks. Jerzy Stranz, rezydent. 
Porządek Mszy Świętych: 
– w niedziele i święta: 9.00; 11.00 (dla uczniów szkoły podstawowej); 
12.15; 18.00 i 20.15 (akademicka) 
– w święta będące dniami pracy: 8.30 i 18.30 

– w dni powszednie: 8.30 i 18.30. 
Spowiedź św.: 
– od pon. do piąt. w godz. 17.30-18.30 (we wt.: 17.30-18.00) 
– w pierwszy piątek miesiąca w godz. od 17.00 do 18.30.  
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 
– od pon. do piąt. w godz. 17.00-18.30 (we wt.: 17.00-18.00) 
– w soboty od 18.00 do 18.30. 
Chrzty: II sobota miesiąca, godz. 18.30  
 i IV niedziela miesiąca, godz. 12.15. 

Członkowie Żywego Różańca: I sobota miesiąca, godz. 8.30. 
Nowenna do św. o. Pio i Msza Święta w intencji o budowę Domu Ulgi 
w Cierpieniu: II czwartek miesiąca, godz. 18.30. 
Nowenna do św. Antoniego: wtorek, godz. 18.00. 
Jubileusze małżeńskie: III sobota miesiąca, godz. 18.30. 
Krypta Zasłużonych Wielkopolan: termin zwiedzania należy uzgodnić 

w biurze parafialnym. 
 

Biuro parafialne (tel. 61 851 9012; 793 842 860) czynne: w poniedziałki i piątki, 
godz. 16.30-17.30; we wtorki i czwartki, godz. 9.00-10.00 (z wyjątkiem I piątku 
miesiąca i świąt). 
 

Konto Parafii: Santander Bank Polska SA. 
Nr konta :  85 10901362 000000003602 2318.  

 

Strona internetowa Parafii: www.swietywojciech.archpoznan.pl . 
E-mail Parafii: swietywojciech@archpoznan.pl . 

  4 III  św. Kazimierza, królewicza 

 

19 III  św. Józefa, Oblubieńca NMP, uroczystość 
 

25 III  Zwiastowanie Pańskie, uroczystość; Dzień Świę- 

     tości Życia 

28 III  Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej 

Kardynał Stefan Wyszyński 
Kim jesteś – odpowiesz sobie najlepiej, gdy będziesz świadom nie tylko swoich praw, ale i tego jak wy-
pełniasz obowiązki wynikające z praw innych ludzi.  
Każdy człowiek jest odmienny. Tylko ubogie cywilizacje – nie powiem kultury – ubogie programy spo-
łeczne czy polityczne lękają się rozmaitości ludzkich psychik.  

Musimy uwierzyć, że jesteśmy owocem myśli Boga i że Bóg nas kocha.  

Bóg ma swoje zamiary wobec każdego człowieka.  
Wszystko co może człowiek wymyśleć na temat Boga, już napisano.  
Bóg ma swoją drogę do każdego człowieka.  

Bolesław Psuja 

Symbolika i tradycja w Kościele – szaty, kolory, postawy, gesty, naczynia... 

U 
czestnicząc we Mszy Świętej, angażujemy wszystkie nasze zmysły: widzimy, słyszymy, czujemy, smakujemy, 
dotykamy (choć teraz, ze względu na pandemię, ostrożniej). Dodatkowo pomagają nam w tym wszelkie gesty, 

postawy kolory… Pozwólcie, drodzy Czytelnicy, że w tym numerze „Świętego Wojciecha” przypomnę nazwy niektó-
rych części świętych szat kapłana. Mają one wyrażać jego godność, bo przecież składa ofiarę Mszy Świętej w imieniu 
Jezusa Chrystusa i Kościoła. Tak więc do szat liturgicznych należą: 

– humerał, czyli czworokątna, lniana chusta, którą kapłan okrywa ramiona i szyję; ma uzmysławiać kapłanowi potrze-
bę skupienia; 

– alba – długa do kostek, biała szata, także lniana, przypominająca szaty obmyte we krwi Baranka, o czym pisze 
św. Jan w Księdze Apokalipsy; 

– cingulum –  pas lub sznur podtrzymujący fałdy alby, będący znakiem powściągliwości; 
– manipularz – powstały z chusty do wycierania potu – obrazuje znój pracy kapłańskiej i kajdany, które włożono Jezu-

sowi na ręce, kiedy Go pojmano, oraz sznur, na którym prowadzono Go na Golgotę; zawieszany jest na lewym ramieniu 
podczas odprawiania Mszy Świętej w klasycznym rycie rzymskim; 

– stuła – wąska, długa szarfa, zakładana na szyję i skrzyżowana na piersiach, będąca symbolem łaski uświęcającej;  
– ornat – szata wierzchnia, okrywająca całą postać kapłana; ma symbolizować pełnię doskonałości kapłana. 
Osobiście dodałbym jeszcze do tego opisu kapę, tj. obszerny płaszcz z kapturem, spięty klamrą, wkładany przez kapła-

na poza Mszą Świętą. 
W kolejnym numerze naszej gazety przypomnimy kolorystykę szat liturgicznych. 

mailto:swietywojciech@archpoznan.pl


Ania Czachorek  

Kocie sprawy  

Rozdział IX 

Jak to pies z kotem… 

Wczoraj pokłóciłem się z Hotdogiem. Według mnie to on zaczął… Leżałem sobie spokojnie na swoim posłaniu, trzy-
mając w łapach moją zabawkową myszkę, gdy podszedł do mnie Hotdog i zaproponował, byśmy pobawili się złotą pi-
łeczką, którą dostałem od babci Jadzi. Zgodziłem się od razu. Pobiegliśmy więc na dwór. 

– Hotdogu, łap! – zawołałem. 
– Teraz ty – odparł Hotdog. 

Hop, hop, hop!!! Słychać było jak piłka, skacząc, raz po 
raz odbijała się o ziemię. Łap, łap, łap: wołaliśmy z zapa-
łem, gdy piłka szybowała w powietrzu. Nagle rzuciłem 
piłkę Hotdogowi, ten złapał ją zębami i piłka pękła. Zro-
biło mi się  smutno, bo szkoda mi było piłeczki. Później 
graliśmy w berka. Pies ugryzł mnie w ogon i nawet nie 
przeprosił. Innym razem zabrał mi myszkę, a jeszcze in-
nym – mój ulubiony kłębek wełny. Wtedy już nie wytrzy-
małem!!!  
„Uciekam… z domu. Postanowiłem. Ale co mógłbym 
zabrać ze sobą? Na pewno moje zabawki, na wypadek 
gdybym się nudził, namiot (rodzice Marty i Karola trzy-
mają go w szafie) – na wypadek gdyby padało, moje po-
słanie, sto kilogramów karmy dla kotów, przydałoby się 
mleko, ciepły kocyk, może jeszcze zdjęcie Marty, gdy-
bym zatęsknił… Tylko w co to wszystko zapakować?”. 
Po chwili zastanowienia już wiedziałem, że muszę zapy-
tać myszy: to mistrzynie w przeprowadzkach. 
– Wyprowadzam się – oznajmiłem. 
– Pi, pi, pi, naprawdę? – nie dowierzała Pipi. – Dlaczego? 

Więc opowiedziałem całą historię… 

– A co weźmiesz ze sobą? – spytał Feliks. 
– To! – pokazałem mój bagaż. – Macie może walizkę, żebym mógł się spakować? 

– Pi, pi, walizkę?! Widziałeś kota z walizką? Jeśli koniecznie musisz coś zabrać, to wystarczą ci te rzeczy. – Balbina 
wskazała na pudełeczko karmy i buteleczkę mleka. – To ci wystarczy! 

– A gdyby było mi zimno? – zapytałem. 
– Pi, pi, pi, trudno. Porządny kot nie boi się zimna. 
– A gdybym tęsknił za Martą? – mówiłem dalej. 
– To byłbyś mazgajem! – odpowiedziała szybko Balbina. Prawdziwy kot nie tęskni za właścicielem. 
– A gdybym się nudził? – myślałem głośno. 
– Pi, pi, pi, porządny kot nigdy się nie nudzi! – krótko zakończyła rozmowę Balbina. 
Kiedy myszy wytłumaczyły mi już, co robi porządny kot, a czego nie robi, wyruszyłem w drogę. Oczywiście zabrałem 

ze sobą mój bagaż. Spakowałem go w kocyk i przywiązałem do deseczki. To był mój mały tobołek. 
– Żegnaj miły, cieplutki domku, idę w świat! – zawołałem jeszcze przed wyjściem… i poszedłem.  
Wędrowałem przed siebie jak jakiś bezdomny kot. Nagle na drodze spotkałem czarnego, zaniedbanego kocura, który 

powiedział do mnie: 
– Cześć! Przeprowadzka? A może wolność? Jak ci na imię?  

Od październikowego numeru (9/170, 2020) zamieszczamy w gazetce parafialnej „Święty Wojciech” powieść o przy-
godach kota Figlarza, tekst autorstwa jedenastoletniej Ani (obecnie studentki Politechniki Poznańskiej). Ania zaprasza 
Czytelników, by – trochę z przymrużeniem oka – spojrzeć na otaczający nas świat. A jeśli to są oczy przesympatycznego 
kota, to tym bardziej! 

W poprzednich odcinkach: kot Figlarz, czyli Miukot, po krótkim pobycie w schronisku, gdzie się urodził, zostaje zabra-
ny do domu z czerwonym dachem. A wszystko to za sprawą dziewczynki o imieniu Marta. Figlarz szybko poznaje do-
mowników: rodziców Marty, jej brata Karola, psa Hotdoga, kanarka Fistaszka i myszy – Balbinę, Pipi i Feliksa. Życie 
pod wspólnym dachem pełne jest niespodzianek: czasami przykrych, jak kara za stłuczony wazon czy zniszczone tulipa-
ny, czasami natomiast całkiem miłych, jak wizyta babci Jadzi, wspólne zabawy i prezenty. Figlarz powoli poznaje świat 
i ludzi oraz ich – niekiedy całkiem dziwne – zwyczaje, a najbardziej chyba tęskni za Martą. 



Nie podobał mi się ten kocur. Najchętniej odpowiedziałbym mu: „Nie twoja sprawa!”, ale to byłoby niezbyt grzeczne, 
więc odparłem tylko: 

– Figlarz, to znaczy Miaukot, bo postanowiłem wrócić do mojego starego imienia. 
– Jestem Filip – przedstawił się  – Chciałbyś poznać moją rodzinę? Chodź – zachęcał kocur. 
Jego rodzina była jeszcze gorsza! A ich dom?! Nie zgadniesz, gdzie mieszkają? Na śmietniku. Kiedy już się przywita-

łem, mama Filipa powiedziała przyjaźnie: 
– Zamieszkaj z nami. Mamy wolny pokoik na pierwszym piętrze. Floro, zaprowadź gościa. 
Flora to siostra Filipa. Zaprowadziła mnie do obrzydliwego pomieszczenia. Wszędzie pełno było puszek, butelek, pa-

pierków po cukierkach, plastykowych pojemników i innych śmieci. Ale czego innego można spodziewać się po śmietni-
ku! Nie podobał mi się ten dom, a gorszego pokoiku nigdy jeszcze nie widziałem.  

Nadeszła noc. Wtedy dopiero zatęskniłem za moim posłaniem. „Porządny kot nigdy nie tęskni za… posłaniem!”  –
 przypomniały mi się słowa Balbiny. Na szczęście, szybko zasnąłem. Rano niespodziewanie obudził mnie warkot silni-
ka. „To musi być jakiś duży samochód” – pomyślałem. 

– Nie bój się, to śmieciara – usłyszałem głos Filipa. 
– Co oznacza, że musimy uciekać – dodała szybko Flora. 
Rodzina kotów wyskoczyła ze śmietnika, tylko ja nie zdążyłem. Musiałem więc jechać ze śmieciami. Dobrze, że Bal-

bina nie mówiła: „Porządny kot nigdy nie jeździ ze śmieciami, bo byłbym zupełnie nieporządny”. W pewnej chwili, ra-
zem ze wszystkimi odpadkami, wylądowałem na wielkim wysypisku, pełnym najróżniejszych niepotrzebnych rzeczy. 
A było ich całe mnóstwo. „Jak się stąd wydostać?” – myślałem. Nagle, całkiem niespodziewanie dla mnie, zauważyłem  
Doga (to ten nudziarz ze schroniska). Krzyknąłem więc: 

– Hej, hej! Cześć, pomóż mi. Może wiesz, jak trafić do schroniska? 

– Miaukot? Witaj, dawno cię nie widziałem – odparł Dog. Schronisko, schronisko… A co? Ucieczka? 

– Ze schroniska? Coś ty, uciekłem z domu – odpowiedziałem szybko. 
– Aha, rozumiem – odrzekł Dog i zaprowadził mnie do miejsca, w którym 
się urodziłem. 
To nie był jednak dobry pomysł. Podziękowałem Dogowi i szybko wróci-
łem do domu, do Marty i Karola. Pierwszy powitał mnie Hotdog i za 
wszystko przeprosił, a najbardziej chyba za piłeczkę… Tak bardzo ucie-
szyłem się z powrotu do domu, że już nawet nie słuchałem dalszych wyja-
śnień. Pomyślałem tylko: „Takie jest kocie życie, tym bardziej jeśli żyje 
się z psem pod jednym dachem”. 


