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Czyściec i modlitwa za zmarłych 

W 
 listopadzie w sposób szczególny ożywa pamięć o naszych zmarłych; spieszymy na groby, wypisujemy karki 
z imionami zmarłych w ramach tzw. Zaduszek. 

Patronem dusz w czyśćcu jest św. Odilo (962-1048) oraz św. Michał Archanioł. O św. Odilo wiadomo, że był mni-
chem, opatem Cluny, wybitnym reformatorem i organizatorem w zakonie. Jego życiowe motto brzmiało: „Wolę być 
sądzony przez Boga raczej za zbyt wielką dobroć niż za zbytnią surowość”. Szczególną miłością darzył Kościół pokutu-

jący. Właśnie jemu zawdzięczamy wprowadzenie święta dusz czyśćcowych, Dnia Zadusznego. 
Jaki pisze ks. Marcello Stanzione: „Według św. Tomasza z Akwinu żadne tymczasowe cierpienie nie jest karą: dzieło 

sprawiedliwości Boga oparte jest przede wszystkim na Miłosierdziu i na bezinteresownej dobroci. Wszechwładna Mi-
łość narzuciła sobie bierność wobec dusz czyścowych. Niemniej jednak w swej niewypowiedzianej opatrzności Pan 
znalazł sposób na zaspokojenie potrzeb sprawiedliwości i jednocześnie na skrócenie kary swoich wybrańców: zwraca 
się On do swoich dzieci na ziemi i pozwala im spłacić długi ich zmarłych braci” (Ojciec Pio…, s.73). Warto wspo-
mnieć, że również wyznawcy Maryi mogą liczyć na Jej opiekę w czyśćcu: „Wyznawcy Maryi nie są w czyśćcu nie-
szczęśliwi, ponieważ, nie są osamotnieni. Matka Boża ma wielką moc niesienia im pomocy, ale musimy ją o to prosić, 
zwłaszcza odmawiając Różaniec. Św. Alfons Liguori mówi: Jeżeli pragniemy skutecznie pomóc duszom w czyśćcu, po-
winniśmy polecać je w naszych modlitwach Najświętszej Dziewicy Maryi, a szczególnie polecać za nie Koronkę albo 
Różaniec, który daje im ulgę w cierpieniu” (s. 83). 

Książka Rękopis z czyśćca przedstawia ciekawe pouczenia o życiu pozagrobowym, o czyśćcu. Zawiera rady z zakresu 
kierownictwa duchowego, adresowane wprawdzie do osoby konsekrowanej, które jednak mogą być użyteczne również 
dla osób żyjących w świecie. Przez kilkanaście lat trwały dialogi między duszą siostry Marii Gabrieli a siostrą Marią od 
Krzyża. Spisywane przez siostrę Marię dialogi dotyczą lat 1874-1890. Pokutująca dusza siostry zakonnej Marii Gabrieli 
oświadczyła dawnej towarzyszce w zakonie, której radami często pogardzała, że będzie ją odwiedzać, by pomóc 
w uświęceniu jej. W swoim planie Bóg przewidział, że siostra Maria od Krzyża – przez świętość swojego życia – winna 
była ulżyć duszy Marii Gabrieli i wyzwolić ją z czyśćca. 

O znaczeniu modlitw za zmarłych dusza Marii Gabrieli mówi tak: „Osoby będące w niebie, za które modlimy się na 



Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, 
otwierające na życie. 

 

Intencja powszechna na listopad: 

osoby cierpiące na depresję. 

Ziemi, mogą dysponować tymi modlitwami na rzecz dusz przez siebie wybranych. Wasza pamięć o nich jest dla dusz 
z tamtego świata bardzo słodka, gdy widzą, że krewni lub przyjaciele nie zapominają o nich na Ziemi, chociaż już wię-
cej modlitw nie potrzebują. W zamian za to nie pozostają niewdzięczni. Sądy dobrego Boga różnią się bardzo od sądów 
ludzkich. Ma On wzgląd na temperament, charakter, na to, czy coś zostało zrobione przez lekkomyślność czy z całą zło-
śliwością. Jezus zna serca do głębi, więc nie jest Mu trudno dostrzec, co w nich się dzieje. Jezus jest bardzo dobry, lecz 
również ogromnie sprawiedliwy” (Rękopis…, s. 58-59). 

Na pytanie s. Marii od Krzyża dotyczące prawdziwej świętości dusza odpowiedziała następująco: „Prawdziwa świę-
tość polega na zapieraniu się siebie od rana do wieczora, na życiu w duchu ofiary, na stałym odrzucaniu swego ludzkie-
go «ja», pozwalaniu Bogu na urabianie siebie według Jego myśli, na przyjmowaniu z głęboką pokorą i w poczuciu wła-
snej niegodności łask pochodzących z Jego dobroci, na utrzymywaniu siebie w możliwie stałym przeżywaniu obecności 
Boga, z jednoczesnym wykonywaniem wszystkich czynności na Jego oczach, tak by nie szukać innego niż On świadka 
swych wysiłków ani innej nagrody, niż od Niego pochodząca” (s. 63). 

Na pytanie o Dzień Zaduszny dusza odpowiedziała następująco: „W Dzień Zaduszny wiele dusz opuszcza miejsce po-
kuty, przechodząc do nieba. Z wielkiej zaś łaskawości Bożej w tym jednym dniu roku wszystkie bez wyjątku cierpiące 
dusze mają udział w uroczystych modlitwach Kościoła Świętego, nawet dusze w wielkim czyśćcu. Ulga, jakiej doznaje 
każda dusza, jest jednak proporcjonalna do jej zasług: jedne otrzymują więcej, inne mniej; wszystkie jednak odczuwają 
tę wyjątkową łaskę. Przez długie lata spędzone w czyśćcu jest to dla wielu dusz tam cierpiących jedyna ulga, jakiej ze 
sprawiedliwości Bożej doznają. Nie w Zaduszki jednak unosi się największa ilość dusz do nieba, lecz w Noc Bożego 
Narodzenia” (s. 65). 

O znaczeniu cierpienia w uświęceniu dusza w czyśćcu mówi tak: „Cierpienia fizyczne i duchowe są udziałem przyja-
ciół Jezusa w czasie ich pobytu na ziemi. Im bardziej Jezus kocha dusze, tym więcej pozwala jej uczestniczyć w męce, 
którą poniósł z miłości ku nam. Szczęśliwa dusza tak uprzywilejowana. Ileż zasług może zdobyć. Jest to najkrótsza 
z dróg prowadzących do nieba. Nie bój się więc cierpienia, przeciwnie – kochaj je, bo ono zbliża do Tego, którego ko-
chasz. Czy nie mówiłam Ci już raz, że miłość uczyni dla ciebie słodkim to, co wydaje ci się bardzo gorzkie z powodu 
braku dostatecznej miłości. Niezawodnym środkiem szybkiego dojścia do wewnętrznego zjednoczenia z Jezusem jest 
miłość. Niezawodnym środkiem szybkiego dojścia do wewnętrznego zjednoczenia z Jezusem jest miłość, lecz tylko mi-
łość zjednoczona z Jego cierpieniem” (s. 93). 

W ostatnim już przekazie siostry Marii Gabrieli z 1890 r. czytamy: „Spróbuję przybliżyć ci zrozumienie tego, czym 
jest Niebo, w tym stopniu, w jakim zdołasz to pojąć na Ziemi. Są to ciągłe święta, bez przerwy po sobie następujące; 
szczęście wciąż nowe, którego – ma się wrażenie – nigdy się nawet nie przeczuwało. Jest to potok radości, który wylewa 
się nieustannie na wszystkich wybranych… Niebo to przede wszystkim Bóg. Bóg miłowany, doświadczany, napawający 
wszelkim smakiem i rozkoszą; słowem – jest to nasycenie się Bogiem, jednak nigdy do przesytu. Im bardziej dusza ko-
chała Boga na ziemi, im wyższy szczyt doskonałości osiągnęła, tym bardziej kocha Boga i tym doskonałej poznaje Go 
w niebie. Jezus jest prawdziwą radością ziemi i wieczną radością niebios!” (s. 112). 

Rady udzielone siostrze Marii od Krzyża przez cierpiącą w czyśćcu siostrę Gabrielę okazały się bardzo przydatne do 
jej duchowego wzrostu i uświęcenia. Osoby, które znały siostrę Marię od Krzyża, podkreślały heroiczność jej cnót 
chrześcijańskich i zakonnych. 

 
Małgorzata Helak 

Wykorzystano: Rękopis z czyśćca, Marki 2003; ks. M. Stanzione, Ojciec Pio i dusze czyśćcowe,  
Kraków 2012; M. Simmy, Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi, Warszawa 2007. 

1 listopada: wymienianki, znicze, chryzantemy...  

T 
o także okazja, aby przypomnieć sobie i wyjaśnić kilka kwestii dotyczących pogrzebów. 
Pogrzeb katolicki. Każdy ochrzczony, katechumen przygotowujący się do przyjęcia chrztu mają prawo do kato-

lickiego pogrzebu. Również dziecko zmarłe przed chrztem, które rodzice zamierzali ochrzcić – za zgodą miejscowego 
ordynariusza – ma prawo do katolickiego pogrzebu (Konferencja Episkopatu Polski wyraziła na to zgodę). Poza katoli-
kami, katolicki pogrzeb może otrzymać ochrzczony, przynależny do innego Kościoła lub wspólnoty niekatolickiej, jeżeli 
nie ma własnego szafarza i nie zastrzegł sobie, że nie życzy sobie pogrzebu katolickiego. 

Kościół odmawia pogrzebu katolickiego: 
– nieochrzczonym, 
– notorycznym apostatom, heretykom i schizmatykom, 
– ludziom, którzy z „motywów przeciwnych wierze” zdecydowali, że ich ciało ma być spalone – nie dotyczy to coraz 



cd. str. 4 

49. Patrzcie w oczy Dobrego Pasterza 

Jan Paweł II do Polaków!  

W 
czytując się w homilie, przemówienia i wystąpienia św. Jana Pawła II, odnajdujemy odpowiedzi na pytania: Cze-
go od nas żądał? Czego pragnął? O co prosił? O co apelował? Wskazywał nam, jak mamy żyć! Wypełniając ten 

swoisty duchowy testament, powinniśmy dobrze zrealizować powierzone nam zadania. To  winno być naszym uniwer-
salnym i ponadczasowym programem. 

Zadania dla Polaków – cd. 

„Święci i błogosławieni ukazują nam drogę do tego zwycięstwa, które w dziejach człowieka odnosi Bóg. Więc pragnę 
raz jeszcze powtórzyć to, co powiedziałem już w Warszawie, że w Jezusie Chrystusie człowiek powołany jest do zwy-
cięstwa: do takiego zwycięstwa, jakie odniósł Ojciec Maksymilian i Brat Albert, Ojciec Rafał i Matka Urszula – w stop-
niu heroicznym. 

Jednakże do takiego zwycięstwa powołany jest każdy człowiek. I powołany jest każdy Polak, który wpatruje się 
w przykłady swoich świętych i błogosławionych. Ich wyniesienie na ołtarze pośród ziemi ojczystej jest znakiem tej mo-
cy, która płynie od Chrystusa – Dobrego Pasterza. Tej mocy, która jest potężniejsza od każdej ludzkiej słabości i od każ-
dej, choćby najtrudniejszej sytuacji, nie wyłączając przemocy. Proszę was, abyście te słabości, grzechy, wady, sytuacje, 
nazywali po imieniu. Abyście z nimi wciąż się zmagali. Abyście nie pozwolili się pochłonąć fali demoralizacji, zobojęt-
nienia, upadku ducha. Dlatego patrzcie wciąż w oczy Dobrego Pasterza: «Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie 
ulęknę, bo Ty jesteś ze mną» (Ps 23 [22], 4)”. 

Kraków, 22 czerwca 1983, Homilia w czasie Mszy Świętej beatyfikacyjnej 
Ojca Rafała Kalinowskiego i Brata Alberta Adama Chmielowskiego, odprawionej na Błoniach 

Bolesław Psuja 

powszechniejszych kremacji, niemających związku z brakiem wiary w zmartwychwstanie ciał, 
– jawnym grzesznikom, których pogrzeb katolicki mógłby zgorszyć innych wiernych, grzesznikom, którzy przed 

śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty. Za „oznakę pokuty” uznaje się choćby tylko zgodę na wizytę kapłana, uderze-
nie się w piersi, ucałowanie krzyża, zgodę na modlitwę innych – jakikolwiek znak domyślnie wyrażający wewnętrzny 
żal umierającego. 

Czy ksiądz może pochować samobójcę? Dawniej wszystkich samobójców traktowano jako zmarłych z ciężkim grze-
chem zabójstwa samego siebie, na dodatek bez możliwości wyrażenia żalu. Chowano ich więc bez udziału księdza. 
Obecnie, wg powszechnej opinii psychiatrów i psychologów, samobójców nie można traktować jako ludzi w pełni od-
powiedzialnych za swoje czyny. Za ich dramatyczną decyzją kryje się bowiem często choroba lub brak równowagi psy-
chicznej. Czynu popełnionego w takim stanie nie traktuje się jako grzech ciężki. Istnieją wprawdzie tacy, którzy mogą 
targnąć się na swoje życie w sposób świadomy i odpowiedzialny, jednak nikt z nas nie może stwierdzić, że konkretny 
człowiek taką świadomość w pełni posiadał. Samobójców traktuje się więc jak każdego zmarłego. Jeżeli za życia był 
przywiązany do wiary i Kościoła, powinien otrzymać katolicki pogrzeb. 

Spopielenie zwłok. W myśl polskiego prawa ludzkie zwłoki mogą być pochowane wyłącznie w grobach ziemnych, 
murowanych i katakumbach. Po spopieleniu można je przechowywać w kolumbariach znajdujących się na cmentarzach. 
Nie wolno tworzyć prywatnych kolumbariów, zakopywać prochów w ogrodzie czy trzymać ich w domu. Nie wolno 
również przewozić ich w otwartej puszce i rozsypywać w dowolnym miejscu, niezależnie od ewentualnej woli zmarłe-
go. Trwają obecnie prace nad ustawą dopuszczającą rozsypywanie prochów, ale wyłącznie w specjalnie do tego wyzna-
czonych miejscach. 

Ciała osób zmarłych na okrętach będących na pełnym morzu winny być pochowane przez zatopienie w morzu, zgod-
nie ze zwyczajami morskimi. W przypadku, kiedy okręt może w przeciągu 24 godzin przybić do portu objętego progra-
mem podróży, należy zwłoki przewieźć na ląd i tam pochować. Formuła pogrzebu powinna być zgodna ze zwyczajami 
morskimi. W czasie takiego pogrzebu zwykle nie ma księdza. 

Mały jubileusz w naszej parafii  

W 
 listopadzie tego roku mija 10 lat, kiedy na Wzgórze św. Wojciecha przy-
był ks. dr Jerzy Stranz. Zamieszkał, jak sam wspomina, na Wzgórzu  
dzięki dobroci śp. księdza Marka Kaisera. 

 Ksiądz Jerzy Stranz urodził się 6 stycznia 1967 roku w Poznaniu, w rodzinie 
lekarzy Andrzeja i Aliny z domu Ordza. Ochrzczony w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Poznaniu, dzieciństwo spędził na Ratajach, należał do pa-
rafii pw. św. Rocha. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Pa-
derewskiego w Poznaniu. 
 Magisterium na temat: Misterium Krzyża na podstawie teologii Hansa Ursa 
von Balthasara obronił na PWT w Poznaniu, a 28 maja  1992 roku – z rąk arcy-
biskupa Jerzego Stroby – przyjął święcenia kapłańskie.  
 Pierwsze obowiązki duszpasterskie pełnił w Wolsztynie, w parafii NMP Nie-



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, 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. 16.00-17.00; 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 . 

1 XI Wszystkich Świętych, uroczystość 

2 XI Wszystkich Wiernych Zmarłych, wspomnienie, 
  Dzień Zaduszny 

9 XI Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,  
  święto 

16 XI NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia 

21 XI Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata,  
  uroczystość 

28 XI I niedziela Adwentu 

30 XI Świętego Andrzeja Apostoła, święto 

Bolesław Psuja 

Zdjęcie feretronu z kościoła św. Woj-
ciecha (przy wejściu, po prawej stro-
nie) 

pokalanie Poczętej i w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym. W 1994 roku został posłany na specjalistyczne studia 
teologiczne do Rzymu, które zakończył w roku 1998 roku pracą doktorską: Wydarzenie miłosierdzia Bożego w oparciu 
o doświadczenie św. Teresy z Lisieux i Faustyny Kowalskiej oraz nauczanie Jana Pawła II. W latach 1999-2008 był 
adiunktem w Zakładzie Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym UAM. 

Od 2002 roku uczestniczy w pracach Komisji Ekumenicznej i jest odpowiedzialny za Referat ds. Dialogu Międzyreli-
gijnego Archidiecezji Poznańskiej, a od 2007 roku jest członkiem Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji 
Episkopatu Polski. 

Obecnie ks. dr Jerzy Stranz jest dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. 
25 sierpnia 2015 ks. Jerzy został skierowany do pomocy w pełnieniu posługi duszpasterskiej w naszej parafii;  

w świetowojciechowej świątyni każdego dnia o poranku sprawuje Najświętszą Ofiarę. Cieszymy się, Księże Jerzy, że 
jesteś z nami. 

Parafialny Klub Seniora  2021/2022 

Zapraszamy  w szystkich  chętnych na spot kania  

Parafia lnego Klubu Seniora!  

                Miejsce: salka parafialna.         Czas: godz. 11.30 – 14.00. 
Program: rozmowy i dyskusje przy kawie, herbacie i czymś „słodkim”, wspólne oglądanie ciekawych filmów, warsz- 

        taty/spotkania z ludźmi, pielgrzymki do pobliskich parafii… 

Organizatorzy: ks. Trojan Marchwiak oraz Barbara i Bolesław Psujowie. 
Terminarz najbliższych spotkań: 

25.11.2021     27.01.2022     10.03.2022     26.05.2022 

  9.12.2021     10.02.2022     24.03.2022       9.06.2022 

23.12.2021     24.02.2022     28.04.2022     23.06.2022 

13.01.2022     10.03.2022           
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Ania Czachorek  

Kocie sprawy  

Rozdział XXI 

 

Szlachetna rodzina 

Od ponad roku (9/170, 2020) zamieszczamy w gazecie parafialnej „Święty Wojciech” powieść o przygodach kota Fi-
glarza, tekst autorstwa jedenastoletniej Ani (obecnie studentki Politechniki Poznańskiej). Ania zaprasza Czytelników, by 
– trochę z przymrużeniem oka – spojrzeć na otaczający nas świat. A jeśli są to oczy przesympatycznego kota, to tym bar-
dziej! W jednym z ostatnich odcinków powieści Figlarz wraz z Martą i Hotdogiem miło spędzają czas w towarzystwie 
Saby, która opowiada im o swojej – bardzo niesamowitej i trochę dziwnej – psiej przeszłości… 

Kilka dni później już drugi raz w tak krótkim czasie, tym razem z Martą i Hotogiem, Figlarz odwiedził swoją 
sąsiadkę Sabę. Lubił bawić się z Hotdogiem, to jego największy przyjaciel, taki na dobre i na złe… „Dobrze 
jest mieć przyjaciół” – myślał czasem. Sabę lubił także. Wcale nie trzeba jej było długo namawiać, aby rozpo-
częła opowieść o sobie i swojej rodzinie. Szlachetnej rodzinie. A oto ta historia… 

 

Mój prapraprapradziadek – zaczęła Saba – był rasowym dalmatyńczykiem! Ja też do dziś mam czarne plam-
ki, ale większe. W każdym razie ten mój sławny przodek należał do króla Egiptu; to władca tego kraju był jego 
panem. (Tu muszę się zatrzymać. Wiecie na pewno, że w Egipcie czci się koty, i to byłoby OK, ale ja jestem 
psem!). Król Plepleple dbał o Ramzesa, bo tak miał na imię mój przodek). Karmił go, kąpał, bawił się z nim 
i troszczył się o niego; jednym słowem: bardzo go kochał i uważał za swój największy skarb. No cóż, nie ma 
się co dziwić. Ramzes był wyjątkowy: miał rodowód, był mądry i umiał prawie wszystko, co tylko pies może 
umieć. 

 

Tak zakończyła się opowieść o losach prapraprapradziadka. Teraz przyszła kolej na praprapradziadka. 
 

Potomek Ramzesa wabił się Hektor. Był również dalmatyńczykiem i także pochodził ze szlachetnej rodziny, a 
wychowywał go sam syn króla Plepleple – następca i władca Egiptu król Blablabla. I chociaż Hektor nie był 
już tak mądry jak jego tato, również mógł się poszczycić rodowodem. Podobnie zresztą jak i moja praprapra-
prababcia i moja prapraprababcia. Wszyscy tacy sami. 

 

Na tym Saba, zamyśliwszy się nieco, chwilowo zakończyła swoją opowieść, bo przerwał jej Hotdog, który – 
niby wcale nie interesował się i nie rozumiał tego, o czym opowiadała Saba, ale w głębi psiego serca bardzo 
przeżywał każde słowo. Ponieważ jednak nie pochodził z tak wielkiego rodu, swoje zainteresowanie okazywał 
dość nieporadnie. 

– Na razie nic z tego nie kapuję – powiedział głośno. 
– Jak to? Przecież to proste! Dwa psie pokolenia to jamniki… – wyjaśniłem całkiem poważnie. 
– Dalmatyńczyki – poprawiła mnie Saba. 
– Tak, tak, to dalmatyńczyki, wychowywane przez księcia z bajki… – kontynuowałem moją opowieść. 
– Króla Egiptu!! – znowu poprawiła mnie Saba 

– Przez króla Egiptu. A każdy ma swój dowód osobisty? 

– Rodowód!!! – z nieukrywanym żalem powiedziała Saba. 
– Rozumiem, ma swój rodowód i jest… niezbyt mądry. 
– Jest bardzo mądry – poprawiła mnie po raz kolejny Saba. 
– Więc: dwa psie pokolenia to dalmatyńczyki, wychowywane przez króla Egiptu. Każdy ma swój rodowód  

   i jest bardzo mądry – podsumowałem, żeby wszystko było całkiem jasne. 
– Aha… – zamerdał ogonem wyraźnie zadowolony Hotdog. 
– No Saba, opowiadaj dalej – powiedziałem. 
 

Teraz przyszła kolej na prapradziadka Rostera. To smutna historia… Zaczyna się całkiem normalnie: król 
rozpieszcza psa, pies przyjaźnie szczeka, spędzając ze swoim panem całe dnie. Lecz pewnego dnia w czasie 
urodzin króla i równocześnie urodzin prapradziadka Rostera (szczeniak – mój przodek przyszedł na świat w 
dniu urodzin króla), do zamku, jak to zwykle bywa, zaczęli przyjeżdżać goście. 

– Wszystkiego najlepszego, kochanie – mówiła królowa. 



– Niech żyje król! – wiwatował tłum. 
– Wszystkiego najlepszego , wasza psowatość. 
– Niech żyje pies! 
Królowa także miała swojego psa. Wabił się Riki. Wszyscy uważali, że to najlepszy pies w okolicy, w całym 

Egipcie, na świecie i we wszechświecie. A tak wcale nie było. To przez niego i jego kłamstwo mój przodek mu-
siał opuścić Egipt, a ja urodziłam się daleko od piramid i o szlachetnej rodzinie mogę tylko śnić. 

 

Saba cichutko chlipnęła. Wtedy Hotdog zapytał: 
– Dlaczego tak się stało? 

– Bo Riki (ten najpiękniejszy pies w Egipcie) powiedział królowej, która rozumiała psi język, że Roster, czy-

  li mój przodek, ugryzł go w ogon i nazwał kundlem. Królowa, nie zastanawiając się i wierząc Rikiemu,  o- 

  znajmiła, że Roster musi opuścić królestwo. 
– Aha… – powiedziałem, bo nic innego nie przychodziło mi do głowy. 
 Hotdog natomiast zapytał: 
– A skąd wzięłaś się w Polsce? Egipt leży przecież w Afryce! 
– Potomka Rostera – Pimpusia  jacyś ludzie przetransportowali statkiem do Europy, a potem znalazł się     

  w Polsce. I tu rodziły się kolejne pokolenia – wyjaśniła szybko Saba. 
– I co? I co? – chciał wiedzieć Hotdog. 
– I nic! Przyzwyczaiłam się do tutejszego życia, tak jak moja mama i moja babcia… I może  tylko czasami   

  trochę żałuję, że nie widziałam piramid i pustyni. 
– A ja myślę sobie: to chyba dobrze, że tak się stało, bo inaczej byśmy się nie spotkali, my nie poznalibyśmy 

  ciebie, a ty nas – odpowiedziałem, a Hotdog z radością przytaknął. 


