Aniołki, kwiatki i obraz Hermana Hana

– Małgosiu! Dzisiaj pojedziemy na targ do Czerska. Czy możesz
zebrać trochę kwiatów z ogrodu? Panie z miasteczka chętnie
kupują twoje bukieciki. Może i dzisiaj się skuszą!?
– Dobrze mamusiu! Już biegnę do ogrodu. Zerwę te najpiękniejsze!
– Tylko się pospiesz córeczko, bo do miasteczka pojedziemy
pociągiem, który odjeżdża za pół godziny. Na targ zabiorę tylko
trochę słoików miodu. Jak je sprzedam, to kupimy niebieskie tasiemki. Ozdobimy nimi
twoją nową sukienkę, którą uszyła dla ciebie babcia
Ania. Założysz ją w niedzielę na odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia we Wielu. Pokłonimy się i pomodlimy do naszej wielewskiej Panienki – zdecydowała
mama Małgosi
Mama z córką szybko uporały się z pakowaniem pachnących i słodkich produktów. Pociągiem z Karsina do
Wiela dojadą o wiele szybciej niż furmanką.
– Jak dobrze, że w 1928 r. dotarła do nas kolej. Możemy szybciej dojechać do Czerska. Proboszcz z parafii
św. Marii Magdaleny w Czersku bardzo ceni nasz miód
i świece, które odlewamy z wosku pszczelego. Nie zapomnijcie ich ze sobą zabrać. Obiecałem księdzu, że
szybko je dostarczymy! – przypominał tata Małgosi.
Dziewczynka podziwiała właśnie swoje bukiety i w ogóle nie pamiętała o świecach. Ale na szczęście mama włożyła je do koszyka i szybko ruszyły na dworzec.
Do Czerska dojechały o godzinie 9.00. Końcówka maja w tym roku była bardzo upalna. Już o poranku słońce mocno grzało. Na targowisku Małgosia usiadła obok mamusi
i rozłożyła bukiety. Od czasu do czasu przelatywały motylki i siadały na kolorowych
płatkach. Tak śliczne kwiaty dziewczynka sprzedała bardzo szybko. Pieniądze za sprzedane bukiety oddała swojej mamie.
Potem podniosła koszyk, w którym mama ułożyła woskowe świece, i pobiega do kościoła. Małgosia bardzo lubi tam przebywać. Już wchodząc do świątyni uniosła głowę
do góry i oglądała malowidła na szerokich filarach i wysokim, drewnianym stropie. Obrazy te wyglądają jak ilustracje w książkach. Są tylko o wiele większe.
– Jak tu kolorowo. Prawie jak w moim ogrodzie. Tutaj też jest chłodno i przyjemnie

– pomyślała Małgosia powoli kierując
się w stronę ołtarza. Stanęła przed prezbiterium i zaczęła przyglądać się drewnianym, złoconym aniołom, które podnoszą jasną rzeźbioną kotarę, ozdobę
ołtarza. Wyobrażała sobie, że właśnie
urosły jej skrzydła i unosi się wysoko
w kierunku sufitu. Pomyślała, że jako
anioł maluje na suficie historie biblijne
albo kwiaty na jednej ze ścian. Bo kto
inny jak nie anioły tworzyły te obrazy
na wysokim stropie? – stwierdziła Małgosia.
W kościele zainteresował ją też obraz,
który znajduje się w ołtarzu głównym.
Przedstawia Chrystusa i Boga Ojca
w obecności gołębicy. Jezus i Bóg siedzą na tronach i królują w niebie, bo na
głowach mają jakieś dziwne korony. „A może to są czapki, które ozdobiono drogocennymi kamieniami? Mają też założone ozdobne szaty i trzymają berła. Pod nogami i nad
głowami widać obłoki, a na nich główki małych aniołków, które przeciskają się między
sobą, aby być bliżej Jezusa i Boga” – rozmyślała dziewczynka.
Zaczęła przyglądać się dokładniej i zauważyła, że Chrystus ma odkryty tors, a palcem wskazującym dotyka rany na swoim boku. Przypomniała sobie, że przed śmiercią na krzyżu przebito go włócznią. A teraz siedzi jak
król w niebie i patrzy na nią. Chyba nawet delikatnie się do niej uśmiecha!
– Bóg swoją prawą dłoń wznosi do góry, a dwa place ma wyprostowane. Ciekawe,
dlaczego? Może chce, abym na coś zwróciła uwagę? Hmm, na gołębicę, aniołki albo
obłoki? Pewnie pokazuje, że jest królem i siedzi na tronie wysoko w niebie, i patrzy na
nas ludzi, zwierzęta, kwiaty i nasze pszczoły, które zbierają dla nas miód?! Ta gołębica
też na mnie patrzy. Skrzydła ma rozpostarte. Ojej! Zaraz odfrunie! – przestraszyła się
Małgosia i prawie podskoczyła, aby złapać gołębicę, ale szybko stanęła na nogi i zdała
sobie sprawę, że przecież wokół gołębicy jest mnóstwo skrzydlatych aniołów i na pewno nie pozwolą jej zbyt daleko odlecieć!

