
 

VI. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, 

pomagaj chętnie bliźnim. 

Dzisiaj, wielu młodym treść tej zasady być może skojarzy się z pobożnym 
życzeniem pani w szkole skierowanym do młodszych dzieci. Niestety coraz 
częściej zapominamy o tym co powinno być czymś normalnym a nie jest. 
Grzeczność, uprzejmość i życzliwość charakteryzuje dojrzałego człowieka, który 
nie ma rozchwianej osobowości i który potrafi zapanować nad swoimi emocjami.  

Dojrzały człowiek umie przemienić w sobie najbardziej nawet złe nastawienia i 
złości po to, by nie wybuchnąć i nie skrzywdzić kogoś drugiego. Duchowe 
prostactwo natomiast charakteryzuje się tym, że człowiek bezwiednie poddaje 
się swoim złością, buntom a nawet nienawiści. Praca nad kulturą życia 
codziennego jest konieczna, aby zatamować falę przemocy i agresji wśród 
młodych. Przykładem takiej dojrzałości powinien być każdy chrześcijanin. 
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Ferie dzieci ze szkół podstawowych w Dwikozach i 
Słupczy oraz młodzieży z gimnazjum w Dwikozach 
rozpoczęły się bardzo intensywnie. Już w pierwszym dniu 
lutego ponad 50 osobowa ekipa z ks. Grzegorzem 
Martyną i ks. Grzegorzem Polakiem oraz Panią 
Małgorzata Tutak, Panią Agnieszką Spyrzewską i Panem 
Hubertem Bujczenko pojechała na zimowisko do 
bieszczadzkiej Ropienki. Każdy dzień był wypełniony 
obowiązkami, atrakcjami, spotkaniami  na Eucharystii z 
Jezusem i śpiewem na Jego chwałę. Dzięki dobroci i 
życzliwości mieszkańców Ropienki mogliśmy już 
pierwszego dnia wybrać się na długi spacer zakończony 
ogniskiem. Zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku, lodowisko i stok narciarski to kolejne przygody 
podczas zimowych ferii. Każdego wieczoru odbywały się 
rozgrywki sportowe oraz pogodne wieczory pełne zabaw 
integracyjnych. Trzeciego dnia wyjazdu animatorzy 
przygotowali Adorację wokół Krzyża i bijącej z Niego 
miłości Chrystusa do ludzi. Przedostatni dzień  pobytu 
zakończyła uczta miłości tzw. AGAPE. W dzień powrotu 
zwiedziliśmy jeszcze rynek w Sanoku i po raz kolejny 
doskonaliliśmy nasze umiejętności jazdy na łyżwach na 
krytym lodowisku MOSiRu. Wszyscy stęsknieni za 
bliskimi, trochę poobijani po zimowym szaleństwie ale 
radośni i szczęśliwi wróciliśmy do domu. 
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