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Rekolekcje nie polegają na niczym innym, jak na oderwaniu
się na ten czas od spraw świata i rozmawianiu sam na sam
z Bogiem. W nich mówi On do nas przez swoje natchnienia,
a my mówimy do Niego. Jego głos jest jak szmer łagodnego
powiewu, który ledwie się słyszy; i to nie uchem ciała, lecz
uchem serca. Kiedy Bóg chce przyciągnąć do siebie jakąś
duszę, prowadzi ją na samotność i tam mówi do niej (św. Alfons
Liguori).
W encyklice „Spe salvi” Benedykt XVI pisze: „Nikt nie żyje
sam. Nikt nie grzeszy sam. Nikt nie będzie zbawiony sam.
Nieustannie w moje życie wkracza życie innych: w to, co myślę, mówię, robię, działam. I na odwrót, moje życie wkracza
w życie innych: w złym, jak i w dobrym. Tak więc moje wstawiennictwo za drugim nie jest dla mnie czymś obcym, zewnętrznym, również po śmierci” (nr 48).
W związku z tym rekolekcje wnoszą wielki wkład w budowanie Kościoła jako komunii przez ich ukierunkowanie
na dokonanie „zmiany mentalności” i „postępowania” tradycyjnie nazywane nawróceniem.
Być chrześcijaninem oznacza żyć w stanie nieustannego
nawracania się według wezwania Jezusa: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię” (por. Mk 1,15; Mt 4,17).
Mówimy zatem o dwóch nawróceniach.
Pierwsze dokonuje się w niepowtarzalnym przyjęciu sakramentu chrztu, drugie natomiast – w powtarzalnym przystępowaniu do sakramentu pokuty będącego sakramentem stałego
nawracania się.
Dziełu nieustannego nawracania się związanego z sakramentem pokuty od dawien dawna służą wszelkiego typu rekolekcje, w czasie których można ubogacić swój kontakt z Bogiem i wspólnotą Kościoła przez śpiewy, modlitwy, adoracje,
czytanie i rozważanie słowa Bożego, dzielenie się Ewangelią,
refleksję nad własnym życiem, rozmowę z kierownikiem duchowym, rachunek sumienia, korzystanie z sakramentu pokuty,
sprawowanie Eucharystii itp.
Oby te, które rozpoczną się w naszej parafii były owocne
dla wszystkich, którzy zechcą z nich skorzystać.
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w Wielkim Poście
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o młodzieży"
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII
ROK LITURGICZNY Z MARYJĄ
- Z MARYJĄ W WIELKIM POŚCIE

stacji Jezus spotyka się ze swoją Matką;
ileż tam boleści, miłości wzajemnej.
Zaś w trzynastej stacji Jezus zdjęty
z krzyża i złożony na kolanach swej
Matki. Jakże bolesna scena, serce Maryi
przepełnia niezmierny ból, ale mężnie
znosi cierpienie dając wzór matkom całego świata i wszystkich pokoleń, jak potrzeba wiernie stać przy Bożych przeznaczeniach.
Gorzkie żale

W okresie Wielkiego Postu uwaga
wierzących skupia się na dziele Odkupienia, jakiego dokonał przez swoją
śmierć i zmartwychwstanie Jezus Chrystus.
Maryja związana jest nierozerwalnym
węzłem ze zbawczym dziełem swego
Syna. Węzeł ten zadzierzgnął się w wypowiedzianym przez Maryję fiat i stawał
się coraz mocniejszy i zwarty przez każdy
akt wiary Matki Najświętszej.
Pierwsze fiat Maryi karmi nasz czas
Wielkiego Postu. Święto Zwiastowaniadzień przyjęcia przez Bożego Syna człowieczeństwa, które zaprowadzi Go
na krzyż, jest jedyną radosną chwilą
spośród 40 dni tego liturgicznego okresu.
W okresie wielkopostnym liturgia
milczy o Matce Bożej, ale czuje się Jej
obecność w tym dyskretnym milczeniu.

Gorzkie żale w niedzielne popołudnia
Wielkiego Postu gromadzą rzesze wiernych przezywających boleść Jezusa i Jego
Matki.
Matka Najświętsza chciała do końca
wypełnić swoje fiat - niech mi się stanie i dlatego stanęła pod krzyżem Syna
na Kalwarii, aby przyjąć Jego testament.
Niewiasto, oto syn Twój (J 19, 26)tymi słowami Chrystus dał Maryi Jana,
swego umiłowanego ucznia, za syna. Jan
z woli Chrystusa stał się synem Matki
Boga. A w Janie stał się Jej dzieckiem
każdy człowiek. Następnie Jezus powiedział do Jana: Oto Matka twoja. Polecił
mu swoją Matkę, aby Ją czcił, miłował.
Maryja stała się w ten sposób jego Matką,
a w nim i naszą Matką - Matką wszysOna, posłuszna i wierna, trwa cicho tkich ludzi.
w cieniu ostatnich dni swego Syna. Zmierza do Paschy w uważnym słuchaniu SłoKs. T.K.
wa, w wiernym wypełnianiu woli Bożej,
w wielkiej pielgrzymce wiary. Daje nam
wzór, jak my, uczniowie Chrystusa, mamy
dojść przez swój krzyż do zmartwychwstania.
Obecność Matki Najświętszej w okresie Wielkiego Postu zaznaczana jest w różnych nabożeństwach, które odprawia się
w tym świętym czasie. W nabożeństwach
tych wyraża się współczucie dla Maryi
Najboleśniejszej.
Droga Krzyżowa

Jednym z takich nabożeństw jest Droga Krzyżowa. W wielu stacjach spotykamy matkę Zbawiciela wiernie zdążającą
wraz z Synem na Kalwarię. W czwartej
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"Po drodze do Panamy będziemy mieli Synod
o młodzieży"

W tej chwili w grupie tzw. narodowej mamy zarejestrowanych 1094
osoby. Mamy również sygnały z Krakowa, gdzie ok. 300 osób szykuje się
na wyjazd. Zapowiadają się też grupy
ok. 100-osobowe z Poznania, Katowic,
Warszawy, Warszawy-Pragi oraz Tarnowa – poinformował ks. Emil Parafiniuk, Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, na konferencji prasowej „Młodzież – przez Synod do Panamy”, która odbyła się 15 lutego
w Warszawie.
- W tym roku sytuacja jest bardzo specyficzna i piękna, bo po drodze do Panamy
będziemy mieli Synod o młodzieży – powiedział ks. Parafiniuk. - W tej chwili
w grupie tzw. narodowej mamy zarejestrowanych 1094 osoby. Mamy również
sygnały z Krakowa, gdzie ok. 300 osób
szykuje się na wyjazd. Zapowiadają się
też grupy ok. 100-osobowe z Poznania,
Katowic, Warszawy, Warszawy - Pragi
oraz Tarnowa – dodał. Jak zaznaczył,
do wyjazdu szykuje się również wiele
mniejszych grup.
Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM zaznaczył, że liczba 1094
to zsumowanie miejsc w 4 samolotach
linii lotniczych LOT, które zostaną wyczarterowane dla uczestników ŚDM
w Panamie. - Bardzo szybko zgłosili się
chętni z diecezji, w ciągu półtorej tygodnia wszystkie miejsca były zajęte – powiedział ks. Parafiniuk. Podkreślił również, że pozostałe osoby będą korzystały
z połączeń rejsowych oraz powiedział,
że kilka grup szykuje się, aby wypłynąć
do Panamy. – Jest to na razie na etapie
organizacji – dodał.
Uczestnicy będą mieli do wyboru 3 pakiety: A,B,C. Pakiet A zakłada tygodniowy pobyt od 21 stycznia 2019 do niedzieli
27 stycznia. Kosz takiego pakietu, w zależności od wariantu waha się od 95 do 230
dolarów. Pakiet B to opcja weekendowa,
czyli pobyt od 25 do 27 stycznia, a jego
koszt waha się od 100 do 140 dolarów.
Pakiet C z kolei zakłada wigilijne czuwanie oraz Mszę posłania czyli pobyt od 27
– 26 stycznia i kosztuje 50 dolarów.
Każdy polski pielgrzym w pakiecie
będzie miał tzw. "Plecak pielgrzyma": ko-

szulkę, kapelusz i polską flagę. – Jest to
również ważne w kontekście 100. rocznicy odzyskania niepodległości żeby Polskę, żeby Polaków było widać. Młodzi,
którzy pojadą do Panamy będą ambasadorami Polski na świecie.
- Pakiety to nie jest opłata za Światowe
Dni Młodzieży, ale składka partycypacyjna. Polega to na tym, że młodzi zrzucają
się na organizację tego wydarzenia – powiedział ks. Parafiniuk. Jak dodał, wolontariusze również dorzucają się do wydarzenia, bo każdy, kto bierze udział dorzuca się do niego. - Wolontariusze wkładają
swoje pracę, a więc dokładają się mniej –
zaznaczył. Powiedział również, że ok. 100
– 200 osób z Polski szykuje się na wolontariat krótkoterminowy.
Ks. Parafiniuk zapowiedział, że większość grup z Polski weźmie udział również w Dniach w Diecezjach poprzedzających centralne wydarzenia - Dla Polaków mamy przygotowanych 2,5 tys.
miejsc, z możliwością ich zwiększenia –
powiedział. - Spodziewamy się też, że udział w ŚDM w Panamie weźmie udział
kilkunastu biskupów z Polski m.in. bp
Marek Solarczyk oraz prymas Polski –
dodał.
- Jeśli chodzi o rejestrację to bardzo prosimy, żeby powstrzymać się do momentu
uruchomienia polskiego systemu. Jest
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to bardzo istotne dlatego, że polski system
będzie powiązany m.in. z kwestiami
ubezpieczeniowymi – podkreślił ks. Parafiniuk.
Światowe Dni Młodzieży w Panamie
odbędą się w dn. 22-27 stycznia 2019 r.
pod hasłem "Oto Ja służebnica Pańska,
niech Mi się stanie według twego słowa!”
(Łk 1,38). Poprzedzą je Dni w Diecezjach, które odbędą się od 17 do 21 stycznia 2019 na terenie Panamy, Kostaryki
i Nikaragui.

Niezwykła nowenna do św. Ludwika Martin
za osoby pogrążone w depresji
Ludwik Martin i jego rodzina przyjęli to wyzwanie z wiarą, uznając je
za próbę, która ma ich oczyścić. W chwili
większej jasności umysłu, Ludwik Martin
zwierzył się swemu lekarzowi: „Wiem,
dlaczego Dobry Bóg zesłał mi tę próbę:
nigdy w swoim życiu nie doświadczałem
upokorzeń, więc muszę przeżywać je obecnie”.
Tak pisała o tym okresie św. Teresa:

W Niebie będziemy odczuwać radość,
myśląc o tych ciemnych dniach wygnania.
Jednak mnie samej te trzy lata męczeństwa Tatusia wydają się najsłodszym i najbardziej owocnym okresem w naszym życiu. Nie zamieniłabym ich na najwznioślejszą ekstazę. Moje serce woła z radości
za otrzymany tak bezcenny dar: „ Cieszyliśmy się na dni, w których obdarzono nas
cierpieniem”. Ten gorzki krzyż był dla nas
bezcenny i słodki, a serca nasze wydawały
westchnienia wdzięcznej miłości. Już nie
kroczyliśmy, lecz biegliśmy, czy nawet
wzlatywaliśmy ku doskonałości.

Nowenna – dzień 1
Św. Ludwiku, doświadczyłeś zarówno
wielkiego szczęścia, jak i bezbrzeżnej
rozpaczy, i w obu pozostałeś niezachwiany w wierze. Pomóż nam widzieć
Boga w czas naszej próby, nawet wtedy,
gdy powtarzamy za Psalmistą:

Św. Ludwik Martin wraz z córką św. Teresą z Liseux
(od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza)
Módlcie się tą niezwykłą nowenną cioma córkami, w wieku od 4 do 17 lat.
za przyczyną taty św. Teresy z Lisieux!
Zapewnił im uporządkowane i stabilne
On sam pod koniec życia cierpiał na za- życie, w którym było miejsce na gry, moburzenia psychiczne. Św. Ludwik też dlitwę i lekturę duchową. Jednak po pewcierpiał na depresję.
nym czasie, prawdopodobnie na skutek
przebytych wylewów, Ludwik Martin
Święci Małżonkowie Zelia i Ludwik zaczął podupadać na zdrowiu psychiczMartin prowadzili dom, w którym pano- nym. Zachowywał się dziwnie i znikał
wała wiara, miłość i radość. Wychowali niekiedy na całe dnie z domu.
pięć córek. Wszystkie zostały zakonnicaJego niezrozumiałe zachowanie i odmi; jedną z nich była św. Teresa z Lisieux. dalanie się od domu stały się dla rodziny
Kiedy Zelia zmarła na raka piersi problemem. W końcu został oddany pod
w wieku 45 lat, Ludwik został wdow- opiekę zakonnic prowadzących zakład
cem i sam musiał opiekować się pię- opiekuńczy Dobrego Zbawiciela w Caen.
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Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał?
Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze?
Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania,
a w moim sercu codzienną zgryzotę?
Jak długo mój wróg nade mnie będzie się
wynosił? (Psalm 13)

Panie, przez wstawiennictwo św. Ludwika Martin, podźwignij tych, którzy
zmagają się z depresją, lękami, demencją
i innymi problemami psychicznymi, i wyprowadź ich z ciemności do swojego przedziwnego światła.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu… Amen.
Dzień 2
Św. Ludwiku, wraz z Zelią napełnialiście swój dom tak wielką miłością,
>>

że daliście światu świętych. Jednak największa nasza pobożność nie chroni nas
przez utratą bliskich nam osób i towarzyszącym jej smutkiem. Powtarzamy
wraz z tymi, którzy opłakują zmarłych
i napełnieni są smutkiem:

Dzień 5
Św. Ludwiku, niech nasi bliscy nigdy
nie zapomną słów Twojej córki, św. Teresy: „Jedno słowo, jeden miły uśmiech wystarczają często, aby rozweselić jakąś
smutną duszę”. Umacniaj moich najbliższych z problemami zdrowia psychicznego i osoby opiekujące się nimi.

Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze
zgryzoty: podźwignij mię zgodnie z Twoim
Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo,
słowem! (Psalm 119)
Panie, przez wstawiennictwo św. Lu- i czemu jęczysz we mnie?
dwika Martin, podźwignij tych, którzy Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać:
zmagają się z depresją, lękami, demencją Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.
i innymi problemami psychicznymi, i wy- (Psalm 42)

Panie, przez wstawiennictwo św. Ludwika Martin, podźwignij tych, którzy
zmagają się z depresją, lękami, demencją
i innymi problemami psychicznymi, i wyprowadź ich z ciemności do swojego
przedziwnego światła.
Ojcze nasz…
Dzień 3
Św. Ludwiku, doświadczyłeś próby za- Zdrowaś Maryjo…
burzenia umysłu. Zanieś nasze modlitwy Chwała Ojcu… Amen.
do naszego Ojca Niebieskiego, aby w serDzień 6
cu i życiu naszym zapanował pokój.
Św. Ludwiku, złączmy jak Ty swoje
Tyś dla mnie ucieczką: z ucisku mnie
wyrwiesz, otoczysz mnie radościami cierpienie z cierpieniem Chrystusa. Bądźmy blisko Niego niosąc nasz własny
ocalenia. (Psalm 32)
Panie, przez wstawiennictwo św. Lu- krzyż.
dwika Martin, podźwignij tych, którzy Pan jest blisko skruszonych w sercu i wyzmagają się z depresją, lękami, demencją bawia złamanych na duchu. (Psalm 34)
Panie, przez wstawiennictwo św. Lui innymi problemami psychicznymi, i wyprowadź ich z ciemności do swojego prze- dwika Martin, podźwignij tych, którzy
zmagają się z depresją, lękami, demencją
dziwnego światła.
i innymi problemami psychicznymi, i wyOjcze nasz…
prowadź ich z ciemności do swojego
Zdrowaś Maryjo…
przedziwnego światła.
Chwała Ojcu… Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Dzień 4
Św. Ludwiku, Twoja córka Teresa doś- Chwała Ojcu… Amen.
wiadczyła głębokiej depresji, przechodziła
okres utraty wiary, a nawet miała myśli Dzień 7
Św. Ludwiku, w Twojej chorobie
samobójcze. Ty jednak pozostałeś dla niej
wsparciem. Obyśmy my także okazywali wspierała Cię z wielką miłością rodzina,
wsparcie innym, pomimo przeciwności, przyjaciele i opiekunowie. Pomóż wszystkim wokół nas, obcym i znajomym,
których sami doświadczamy.
Skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie otworzyć oczy na cierpiących rozterki
ocalić. Bądź dla mnie skałą mocną, duszy. Daj nam otoczyć ich samarytańską
miłością, opatrzeć ich rany i podnieść ich
warownią, aby mnie ocalić. (Psalm 31)
Panie, przez wstawiennictwo św. Lu- na duchu.
dwika Martin, podźwignij tych, którzy Jestem zgnębiony, nad miarę pochylony,
zmagają się z depresją, lękami, demencją przez cały dzień chodzę smutny.
i innymi problemami psychicznymi, i wy- Jestem nad miarę wyczerpany i złamany;
prowadź ich z ciemności do swojego prze- skowyczę, bo jęczy moje serce.
Nie opuszczaj mnie, Panie,
dziwnego światła.
mój Boże, nie bądź daleko ode mnie!
Ojcze nasz…
Spiesz mi na pomoc,
Zdrowaś Maryjo…
Zbawienie moje – o Panie! (Psalm 38)
Chwała Ojcu… Amen.
Panie, przez wstawiennictwo św. Luprowadź ich z ciemności do swojego przedziwnego światła.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu… Amen.
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dwika Martin, podźwignij tych, którzy
zmagają się z depresją, lękami, demencją
i innymi problemami psychicznymi, i wyprowadź ich z ciemności do swojego
przedziwnego światła.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu… Amen.
Dzień 8
Św. Ludwiku, zaufałeś Panu, choć
czasem mogło Ci się wydawać, że milczy
w obliczu prób, których doświadczałeś.
Obyśmy zawsze pokładali swą ufność
w Miłosiernym Bogu, który nie zapomina
o nas nigdy, nawet wtedy, gdy czujemy
się najbardziej opuszczeni.
Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu;
niech się cieszy me serce z Twojej pomocy,
chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie
dobrem. (Psalm 13)

Panie, przez wstawiennictwo św. Ludwika Martin, podźwignij tych, którzy
zmagają się z depresją i wyprowadź ich
z ciemności do swojego przedziwnego
światła.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu… Amen.
Dzień 9
Św. Ludwiku, módl się za nami
i za osobami pogrążonymi w depresji,
przeżywającymi lęki i cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz tymi, którzy służą im pomocą.
Widziałem jego drogi, jednak chcę go
uzdrowić oraz go prowadzić,
i wrócić mu pocieszenie oraz jego płaczącym.
Wyleję słowo ust: Pokój, pokój dalekiemu
i bliskiemu – mówi Wiekuisty,
i go uzdrowię. (Iz 57)

Panie, przez wstawiennictwo św. Ludwika Martin, podźwignij tych, którzy
zmagają się z depresją, lękami, demencją
i innymi problemami psychicznymi, i wyprowadź ich z ciemności do swojego
przedziwnego światła.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu… Amen.

Jeśli uwierzysz …

W psalmie 121 czytamy:

… Pomoc moja od Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli, by potknęła się twa noga,
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie
strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan ciebie strzeże,
jest cieniem nad tobą,
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce
ani księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego,
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał
nad twoim wyjściem i powrotem,
teraz i po wszystkie czasy.

Czy czytając ten psalm wierzysz w to?
Człowiek chodzi po ziemi, żyje swoim
życiem i walczy z problemami, często
swoimi grzechami. A mimo to nadal popełnia grzechy. A czy pomyślałeś...,
co by było, gdybyś nagle na swojej drodze
spotkał Pana Jezusa?
Pan Jezus wie o Tobie wszystko, zna
wszystkie Twoje myśli, zna Twoje serce,
wie kiedy siedzisz i wstajesz, ogarnia Cię,
całe Twoje życie.
Spróbuj kiedyś usiąść w ciszy i wyobraź sobie, że przed Tobą siedzi sam Pan
Jezus.
A gdybyś wiedział, że Jezus kocha Cię
tak mocno, że świata poza Tobą nie widzi,
że płonie Jego Serce z miłości do Ciebie.
Wierzysz w to?
Serce człowieka jest tak poranione,

że sam Bóg w swojej delikatnej i czułej
Miłości czasami musi się wiele natrudzić
by człowiek pozwolił Mu zaleczyć te rany, rany grzechowe.
Boski Oblubieniec nie spuszcza Cię
nigdy z oczu, znosi, mimo tylu popełnionych sprzeniewierzeń i braku zaufania,
nie przestał o Tobie pamiętać i na Ciebie
patrzeć. Tak Cię kocha, że Twoje grzechy
dla Niego tracą na wadze.
Św. Teresa z Avila napisała w Drodze
Doskonałości, że Pan Jezus niczego więcej nie żąda, tylko spojrzenia. Czy więc
wielką wyda Ci się rzeczą byś choć czasami, zamknąwszy oczy duszy na rzeczy
zewnętrzne, patrzył się na Niego? I w każdej chwili, skoro zechcesz znajdziesz
Go. Chrystus tak pragnie byś na Niego
spoglądał, że nie opuszcza żadnego starania.
A jakież mógłbyś znaleźć lepsze towarzystwo nad samego Mistrza?
A gdybyś tak zaczął się modlić?
Przedstaw sobie Pana stojącego tuż
przy sobie i patrz, z jaką miłością i pokorą
raczy ciebie nauczać. Tak dobrego przyjaciela nigdy nie powinieneś odstępować.
Gdy się przyzwyczaisz być zawsze w Jego obecności, a On będzie widział,
że czynisz to z miłością i starasz się we
wszystkim podobać Jemu, już się od Niego – jak to mówią – nie odczepisz. Nigdy
On Ciebie ani na chwilę nie opuści, będzie Cię wspierał we wszystkich Twoich
strapieniach, na każdym kroku będzie
Ci stróżem i pocieszycielem. Czy to mała
rzecz, mieć zawsze i wszędzie przy boku
takiego Przyjaciela?
A czy wielka to rzecz byś na Tego,
który tyle Ci darował, choć niekiedy
wspomniał i oczy wzniósł do Niego?
Jeśli jesteś smutny i w strapieniu
patrz na Pana w Ogrójcu. Zobacz jak
spogląda na Ciebie tymi słodkimi litościwymi, łzami zalanymi oczyma – i nie
pamiętając własnych boleści, myśli jedynie o pocieszeniu Cię za to tylko,
że idziesz do Niego, szukając pociechy
i oczy ku Niemu zwracasz.
Jeśli na ten widok serce Ci zmięknie,
jeśli patrząc na Twojego Oblubieńca, takie męki cierpiącego, poczujesz w sobie
potrzebę przemówienia do Niego i wylania przed Nim swego serca, mów w prostych słowach od serca, bo On takie tylko
ceni.
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A gdy będziesz modlił się staraj się
o samotność. Wtedy łatwiej czuć, kto jest
Ten, z którym pozostajemy na tej samotnej rozmowie i co On raczy odpowiedzieć na nasze prośby. Pan choć Jego
głosu nie słyszymy mówi do serca,
gdy Ty z serca się modlisz. Boski Mistrz
nie jest daleko od swego ucznia, ale jest
tuż blisko i nie potrzeba podnosić głosu,
by nas usłyszał.
Bez szmeru słów dusza słyszy i poznaje, że Mistrz działa w jej wnętrzu.
Te słowa między innymi pisała święta,
Doktor Kościoła Teresa od Jezusa
(z Avila) karmelitanka.
W Twierdzy wewnętrznej napisała:
”Najsmutniejszą sprawą dla człowieka
jest nieuświadamianie sobie, że możemy
rozmawiać z Bogiem.” Nie chodzi tutaj
o odmawianie modlitw, ale o więź z Bogiem (relację).
Czyż nie są to zachęcające słowa
by rozpocząć praktykę takiej modlitwy?
Warto spróbować by rozsmakować się
w jedynej, Prawdziwej Miłości, Jezusie
Chrystusie naszym Panu i Królu, którego
Najświętsze Serce Płonie i Goreje z Miłości do Ciebie.
„Modlitwa nie jest to, moim zdaniem, nic
innego jak tylko poufne i przyjacielskie
z Bogiem przebywanie i wylana, po wiele
razy powtarzana rozmowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje.”
„Nie jest ważne by wiele myśleć,
ale by wiele kochać.”
św. Teresa od Jezusa

Schemat modlitwy karmelitańskiej
1.Przygotowanie (bliższe)
Przygotowanie, w czasie którego powinno
się zastanowić: a/ kim jest ten, który się
modli, by uświadomić sobie swą słabość
ale i swą godność; b/ kim jest Bóg,
z którym się rozmawia, dla uzyskania
poszanowania i klimatu zażyłości;
c/ o czym zamierzamy dialogować z Bogiem dla zaprowadzenia w tym porządku i
skupienia uwagi
- modlitwa: wyciszenie się - skupienie na obecności Bożej
- znak krzyża
>>

- przyzywanie Ducha Świętego, np. nas- czy dosłownie b/ duchowo c/ dla mnie
tępująca:
3.Medytacja (Rozważanie)
Przyjdź, Duchu Święty/ napełnij serca Medytacja odbywa się za pomocą rozTwoich wiernych / i zapal w nich ogień ważania rozumem Słowa Bożego (lub
Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a po- innych treści), aby rozpalić naszą wolę
wstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi. miłością.
K: Boże, Ty pouczyłeś serca Twoich wier- - Stanięcie w obecności Pana (przyjęcie
nych światłem Ducha Świętego, daj nam Jego obecności w głębi naszego serca;
w tym Duchu poznać, co jest prawe i Jego duchowe "przeniesienie się" w wierze
pociechą zawsze się radować. Przez Chry- z Nim do danej sceny Ewangelicznej);
stusa, Pana naszego. Amen.
- wyobrażenie (niekoniecznie)
- Krótki rachunek sumienia
- rozważanie
2.Lektura (2-3 krotna) tekstu: a/ co zna- 4.Miłosna rozmowa - dialog, jak z Przy-

jacielem, jak z Ojcem, jak z bratem,
jak z Oblubieńcem...raz w ten, raz w inny
sposób...Ma prowadzić do kontemplacji,
głębokiego przylgnięcia serca do Boga,
pełnego prostoty i miłości spojrzenia,
milczącej obecności
5.Dziękczynienie (uwielbienie)
6.Prośba
7.Zakończenie
- ofiarowanie – postanowienie - podsumowanie - krótka modlitwa kończąca
np. Pod Twoją obronę ...
R.L.

Kochani Przyjaciele Misji!
Zapraszamy Was na kiermasz misyjny
do Czernej w dniach 21-22 lipca 2018r.,
który organizują i animują Przyjaciele
Misji Karmelitańskich. Poza możliwością
nabycia pamiątek misyjnych: herbaty
i kawy z Burundi i Rwandy, będzie tradycyjna „loteria”, zabawy misyjne, nauka
pieśni misyjnych, recytowanie wierszy,
konkursy i wiele ciekawych atrakcji,
związanych z misjami karmelitańskimi.
Wszystko pod hasłem „Szczęśliwa wymiana”! Zebrane przy tej okazji środki
przeznaczone zostaną na FUNDUSZ
ADOPCJI KLERYKÓW KARMELITAŃSKICH W RWANDZIE I BURUNDI.
W tym roku nie zbieramy przedmiotów na kiermasz misyjny, lecz prosimy
Was o pomoc i serca chętne do współpracy. Proszę o kontakt osoby, które potrafią szyć na maszynie proste rzeczy np.
woreczki na pachnące zioła, siatki ekologiczne itp. oraz tych, którzy umieją robić na drutach (kapcie).
Po uzgodnieniu telefonicznym lub
meilowym, rzeczy na kiermasz misyjny
można wykonać samemu lub otrzymać
półprodukty od nas - organizatorów kiermaszu misyjnego. Dzięki Waszej pomocy
będziemy mogli przyjąć, wyżywić, wychować i wykształcić przyszłych kapłanów dla ludu bożego Burundi i Rwandy,
a mamy nadzieję, że także przyszłych misjonarzy dla innych narodów!
Idea Kiermaszu Misyjnego zrodziła się
w 1995r. Do naszej parafii przyjechały
z wystawą misyjną siostry Karmelitanki
Dzieciątka Jezus, które bardzo interesujaco opowiadały o swojej pracy w Rwan-

dzie i Burundi. Pozwólcie Państwo, że zacytuję to, co zapisałam "na gorąco",
a co stało się podwaliną do dalszej współpracy dla grupy zapaleńców: "Festyn misyjny”.

było niedrogo. Czwartym oprawa muzyczna i nagłośnienie. Piątym: wszystko,
co się jeszcze przypomni i co będzie trzeba zrobić. Podzieliliśmy się na pięć grup
i każda przygotowała plan prac do wykonania. Dzieci były tak pełne zapału, że już
tego dnia zaczęliśmy malować plakaty
i zaproszenia a starsi chłopcy skręcali
sznury ze starej różnokolorowej włóczki
do wykonania dekoracji.

Na to organizacyjne sobotnie spotkanie przyszło do świetlicy prawie 80 dzieciaków i każdy miał jakiś projekt oraz
wyobrażenie o festynie misyjnym, który
chcieliśmy zorganizować w naszej parafii
podczas wakacji. Nie mieliśmy nic, tylko
gorące serca, które bardzo pragnęły pomóc tym, którym jeszcze trudniej niż
nam. Pierwszym punktem zapisanym
przez sekretarzy był ten o loterii fantowej.
Drugim gry, zabawy, zawody dla dzieci,
mamy i taty; czyli dla całej rodziny.
Trzecim coś do zjedzenia i do picia i żeby
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1. Loteria fantowa
Postanowiliśmy, że każdy poszuka
w domu przedmiotów, które mogą być
fantami na loterię i po uzyskaniu zgody
rodziców przyniesie je do magazynu
w domu katechetycznym. Dzieci obiecały,
że będą rozglądać się u babć, dziadków
i w całej rodzinie szukać zbędnych, a jeszcze dobrych drobiazgów i też przyniosą. Ksiądz proboszcz zgodził się poprosić
o fanty w ogłoszeniach parafialnych oraz
wystawić kosz w przedsionku kościoła.
Współpracujące z nami katechetki zorganizowały zbiórkę w szkołach.
Wybraliśmy się też do naszych osiedlowych sklepów prosząc o jakieś rzeczy.
Fantów zaczęło przybywać lawinowo.
Kosz w przedsionku był kilka razy pełny
>>

w każdą niedzielę. Dzieci przynosiły
do świetlicy ze szkół też dużo różnych
różności, a sklepy pozbywały się niechodliwych zapasów z magazynów. Wszystko
to jednakże wymagało przejrzenia, uprania ubrań, reperacji i posegregowania według jakiegoś klucza. Poprosiliśmy o pomoc naszych parafian i utworzyła się grupa około 20 osób, które zaangażowały się
w przygotowania całym sercem. Panie
prały pluszaki, czesały i ubierały lalki,
szyły poduszeczki do igieł i oczywiście
uczyły trzymać igłę i wiązać supełek zainteresowane szyciem dziewczynki. Panowie przy wydatnej pomocy chłopców reperowali mechaniczne zabawki i przygotowywali wieszaki. Zajęcia świetlicowe
stawały się coraz ciekawsze, a dzieci dopytywały się, czy w tygodniu będzie jakś
praca do wykonania i zaproszone przybiegały chętnie.
2. Gry i zabawy
Aby przygotować tę część programu
zaczęliśmy z dziećmi szukać informacji;
jak bawią się i pomagają rodzicom dzieci
w Afryce. Ktoś przyniósł informację,
że te dzieci nie mają zeszytów w młodszych klasach, a starsze jeśli zeszyt otrzymają, to bardzo oszczędzają. Padło więc
pytanie; na czym rysują i malują? Malują
swoje ciała i... już mamy pierwszą dyscyplinę; powstaje grupa malarzy na twarzy.
Następnym pomysłem było układanie
obrazków z przygotowanych kamyków,
szyszek, patyczków, listków, kwiatków.
Tak powstała ekipa zbieraczy materiałów
i opracowania regulaminu tej konkurencji.
Dziewczynki podpatrzyły na fotografiach,
że niektóre dzieci mają włosy zaplecione
w warkoczyki i wymyśliły konkurs plecenia warkoczy. Ponieważ plecenie włosów sprawiało pewną trudność, postanowiono pleść warkocze z jednakowych pasów materiału. Na filmie zobaczyliśmy,
że w Burundi noszą wiele rzeczy na głowach i już mamy następną konkurencję
pod tajemniczym tytułem; "Przeprowadzka". Zabawa dla mamy i taty; mama
wkładała tacie na głowę pudła tekturowe
(wypełniliśmy je gąbką, styropianem, garścią kamyków aby wiatr nie porywał)
i musiał przenieść je na pewną odległość
bez podtrzymywania. Była też na tym filmie scena, kiedy dzieci niosły wodę
w dzbankach na głowie, następną więc
konkurencją było noszenie w 5 litrowych
butlach wody na głowie (bez podtrzymywania rękami). W zależności od tego, ile

wody było w butlach, konkurs obejmował
poszczególne grupy wiekowe, a pełne 5
litrów próbowali nosić na głowie dorośli.
Gry i zabawy z piłką, które są popularne
pod każdą szerokością geograficzną dopełniły program tej części festynu.
3. Posiłek
Pojechaliśmy z dziećmi do jednostki
wojskowej z prośbą o wypożyczenie kuchni polowej na festyn. Zgodę uzyskaliśmy, a spotkanie z żołnierzami i zwiedzanie kuchni wojskowej z olbrzymimi
kotłami, było wielką atrakcją. Spośród parafian zgłosiło się 2 panów do przygotowania i serwowania żurku z kiełbaskami. Właściciel piekarni z terenu naszej
parafii obiecał darować chleb i bułeczki.
Wzięte w komis napoje uzupełniły menu.
4. Oprawa muzyczna
Tutaj z pomocą przyszedł nam działający przy naszym Kościele zespól muzyczny "Radość", który tworzyły osoby
niewidome. Dzieci otrzymały praktyczną
lekcję pomocy niewidomym, a dla wielu
z nich były to bardzo ważne i dobre spotkania, leczące zranienia serc zadane
przez najbliższych.
5. Wszystko inne.
Dzieci zaczęły się martwić, co będzie,
kiedy zacznie padać deszcz? Ponieważ taka sytuacja niweczyłaby nasze plany,
powstała grupa modlitewna i dzieci rotacyjnie modliły się o ładną pogodę.
Ktoś się skaleczył i to wydarzenie pokazało nam, że musimy mieć podczas festynu pielęgniarkę i punkt pierwszej pomocy.
Opracowana przez dzieci dekoracja
to kontury Afryki z zaznaczonymi państwami Burundi i Rwandy. Tło stanowiły
4 jasnozielone zasłony zeszyte razem,
które otrzymaliśmy od którejś z mieszkanek domków jednorodzinnych z sąsiedztwa naszego kościoła. Na kontury
dzieci skręciły długaśne sznury ze starych
włóczek brązowych, rudych, pomarańczowych, żółtych i zielonych. Tylko obydwa
kraje ukazywał kolor czerwony. Włóczkę
pozyskaliśmy z prucia starych swetrów,
jakie zostały w punkcie wydawania
odzieży w parafialnej Caritas. Swetry pruły zimą dzieci, które ze względu na nadmierne pobudzenie emocjonalne, nie mogły się skupić na innych zajęciach. Towarzyszyły im dwie panie o bardzo gorących
sercach, które wszystkie dzieci nazywały
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babciami.
Nadeszła ostatnia sobota czerwca,
kiedy zaplanowany był festyn. Dzieci już
od wczesnych godzin rannych z wypiekami na twarzach pracowały z całą siłą.
Grupa dorosłych, która wykształciła się
z wcześniejszych pomocników też pracowała i ogarniała rozemocjonowane
dzieciaki.
Punktualnie o godz. 12 wyszedł
ksiądz Proboszcz i modlitwą Anioł Pański
dokonał otwarcia festynu misyjnego, który przebiegał pod hasłem "Radość z Bogiem". Wszędzie było bardzo dużo ludzi
i zaraz ustawiły się kolejki do poszczególnych konkurencji. Publiczność okrzykami dodawała otuchy słabnącym, a oklaskami nagradzała zwycięzców. Symboliczne nagrody wystarczały, gdyż sama
możliwość udziału w czymś tak radosnym, dawała satysfakcję. Prowadzącym
zaczęło brakować sił i wtedy zespół muzyczny "Radość" zaczął wesoło przygrywać i rozśpiewał publiczność. Po posiłku
i krótkim odpoczynku uporządkowaliśmy
stanowiska i zabawy rozpoczęły się na nowo. O godzinie 17.30, czyli pół godziny
przed Mszą świętą wieczorną zakończyliśmy festyn.

Przedruk z Amahro nr 61

Od 2003r podjęliśmy działalność
kiermaszową przy klasztorze oo. Karmelitów Bosych w Czernej k. Krakowa. Obecny, już 15 kiermasz misyjny pod hasłem
„Szczęśliwa Wymiana” w Czernej organizuje Wanda Bigaj oraz Przyjaciele Misji. Kiermasz otworzy swoje podwoje
w dniach 15 – 23 lipca 2018r. Istotą i celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie
>>

wykształcenia kleryków karmelitańskich
w Burundi i Rwandzie. Dlatego każde
wrażliwe serce, każda para rąk do pracy
i każda ofiara nabiera nieziemskiego wymiaru i nieoszacowanej wartości. Pomóż
wykształcić kapłana; dla Boga, dla Afryki i dla nas!

Będziemy mogli pomóc na kilka sposobów:
1. Adoptować jednego kleryka, zobowiązując się do systematycznej pomocy.
2. Nabyć oferowane przedmioty afrykańskie oraz publikacje misjonarzy.
3. Wziąć udział w losowaniu rękodzieła,
bibelotów i innych przedmiotów – składąjac ofiarę na w/w cel.
4. Uwiecznić na fotografii dzieci z w stroju afrykańskim i z oryginalnymi rekwizytami.
5. Dzieci mogą wziąć udział w zabawach
i zajęciach plastycznych, muzycznych,
Przedruk z Amahro nr 61
tanecznych, inspirowanych kulturą ludów
liżanka z talerzykiem, bibelot przywie- 604-570-280 lub 604-213-005
Burundii i Rwandy.
ziony zza granicy itp.
Drobny sprzęt kuchenny: ozdobna
deska, łyżka wazowa (chochelka), porcelana po babci (zwykle jest niekompletna,
ale ciekawa np. 3 talerzyki)
Dziecięce: sprzęt sportowy - piłka,
gra planszowa, bingo, hulajnoga, autko, Seminaria duchowne nie są w stanie ich
mały plecak - większy też.
przyjąć bo, …
Jest warunek, aby to nie były rzeczy
W Afryce codziennie do drzwi Semikupione na tą okazję, gdyż nie o to cho- narium pukają 3 osoby!
dzi. Trzeba wykorzystać te "przydasie"
Większość z nich nie otrzyma szansy
które zalegają kąty szaf i półek. Poza tym, na rozeznanie powołania i jego realizację.
co wyobraźnia podpowie; nietrafiony pre- Seminaria duchowne nie są w stanie ich
zent też.
przyjąć, wyżywić, wykształcić i wychoChodzi o rzeczy ładne i niezniszczo- wać – bo brakuje środków.
ne.

Adopcja Kleryka
karmelitańskiego

Przedruk z Amahro nr 61

Naszym gorącym pragnieniem jest,
ażeby żaden kandydat zgłaszający się
do seminarium, nie został odesłany tylko
z tego powodu, że nie ma środków
na jego utrzymanie. Dlatego też prosimy,
zachęcamy i zapraszamy do współpracy
wszystkich którzy chcieliby włączyć się
w tę akcję. Zwracamy się też do osób
chorych, aby swoją modlitwą i ofiarą
cierpienia wsparli to przedsięwzięcie oraz
wszystkich tych, którzy włączają się w jego przygotowanie i przeprowadzenie.

Na nasz apel zamieszczony w poprzednim numerze Amahoro zgłosiły się
do współpracy osoby z Rybnika, Oświęcimia, Krakowa, Kęt Podlesia, Tarnowa.
W dalszym ciągu zapraszamy chętnych
do współpracy w przygotowaniach wstępnych to znaczy już od teraz, oraz w czasie trwania kiermaszu.
Jakie przedmioty mogą się przydać
Wanda Bigaj
na kiermasz:
Nie książki (mamy), nie pluszaki (luJeśli chciałbyś zaangażować się w podzie mają nadmiar).
Mogą być oprócz rękodzieła przed- moc napisz na adres:
mioty, które w domu są zbędne, lub nie nspj_pomoc_klerykom@o2.p lub
pasują do wystroju: obrazek, wazonik, fi- zadzwoń w godz: od 20.00 – 21.00 na nr:
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Nowicjaty nie mogą ich przyjąć bo,…

W krajach misyjnych nowicjaty zakonne nie mogą przyjmować kolejnych
kandydatów lub kontynuować rozpoczętej
już formacji z powodu braku środków…
Ci młodzi ludzie potrzebują zatem wsparcia modlitewnego i konkretnej pomocy
materialnej…

Burundi i Rwanda, jako kraje misyjne bardzo potrzebują nowych, dobrze
przygotowanych do duszpasterstwa kapłanów i zakonników. Droga do kapłaństwa
w Zakonie karmelitańskim jest tam zazwyczaj długa i trwa dziewięć lat. Formacja odbywa się w trzech krajach, Rwandzie, Burundi i Tanzanii, w dwóch językach, francuskim i angielskim. Ci młodzi
ludzie potrzebują zatem wsparcia modlitewnego i konkretnej pomocy materialnej,
>>

aby była możliwa ich formacja.
Niezbędne są środki na rozbudowę
seminariów, ich remonty, sprzęt, książki,
a także zorganizowanie seminaryjnego
gospodarstwa.
Pomóż nam!

Co zrobić, aby pragnienie wielu młodych ludzi, chcących poświęcić się Bogu
nie zostało zaprzepaszczone? Czy brak
możliwości finansowych może stać się
przeszkodą w formacji młodych, garnących się do kapłaństwa? Pomóż nam odpowiedzieć wielkodusznie na ten dar Boży, rosnącej ilości powołań w Kościele
w Afryce. Choć w Rwandzie sierocińców
już nie ma, to jednak wielu młodych ludzi
potrzebuje pomocy, by odpowiedzieć
na głos Jezusa…
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus także
adoptowała kleryków…

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, była
matką adopcyjną dla dwóch misjonarzy.
Jeden kapłan i misjonarz w Azji - o. Roulland, drugi w Afryce - O. Maurycy.
Rodzice św. Teresy pragnęli mieć syna
kapłana i misjonarza. Urodziła się jednak
ona – dziewczynka. Po latach, w Zakonie
karmelitańskim zobaczyła w jednym
z kleryków, którego duchowo adoptowała,
spełnienie duchowych marzeń swoich
rodziców. Jej osobiste marzenie, by samej
wyjechać na misje, spełniło się przez
tę duchową przyjaźń z klerykiem a później z o. Maurycym, który jej napisał: –
dopłyniesz do Afryki wraz ze mną.
Jej zdjęcie pieczołowicie włożone przez
o. Maurycego w jego wyprawach misyjnych miało być znakiem jej realnej posługi misyjnej. Św. Teresa, adoptując
swych braci, nie tylko modliła się za nich
i ofiarowywała swe wyrzeczenia, np. ofiarując każdy krok w swej zaawansowanej
chorobie, ale też duchowo ich prowadziła…
AdoKlerKa

Pomóż nam – wychować i wykształcić
kapłanów. Możesz to uczynić przez adoptowanie kleryka karmelitańskiego (AdoKlerKa). Przyjmij do swojego życia jednego z karmelitańskich KLERYKÓW
(FILOZOFIA I TEOLOGIA) w Burundi
i Rwandzie i wspieraj go na drodze
do złożenia wieczystych ślubów zakonnych oraz do kapłaństwa.

burze i teologię w Morogoro następujący
klerycy:
1. br. Audace od Maryi Eucharystii (Audace Ishimwe)
2. br. Redempteur od Matki Słowa (Redempteur Mbonirema)
3. br. Vedaste Marie od Dzieciątka Jezus
(Vedaste Munyaneza)
4. br. Omer od Matki Bożej (Omer Nshimirimana)
5. br. Jean Baptiste od św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Jean Baptiste Mu tabaruka)
6. br. Jean Marie od Miłosierdzia Bożego
(Jean Marie Ngezehayo)
7. br. Nicaise od Najświętszego Serca Jezusa i Maryi ( Nicaise Karen gwa)
8. br. Celestin od św. Pawła (Celestin Kavamahanga)
9. br. Marius od Eucharistii (Marius Nsavyimana)
10. br. Anathole od Miłosierdzia Bożego
(Anathole Ntakirutimana)
11. br. Emmanuel od Trójcy Świętej (Emmanuel Ntirampeba)

Matko Powołanych, otocz go macierzyńską opieką, ukryj go w Sercu swoim
i prowadź drogami Jezusowej pokory,
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Królowo Apostołów - módl się za nim teraz
i w godzinę jego śmierci. Amen.

Ofiaruj „wdowi gorsz” stosownie
do swoich możliwości… skarbonka misyjna…
Roczny koszt utrzymania kleryka
(studia, utrzymanie i wyżywienie) przekracza 3.000 euro czyli obecnie około
15.000 zł. Rzadko się jednak zdarza,
by adoptującego było stać na pokrycie całej tej kwoty. Dlatego adopcja ta przybiera
formę współ-adopcji: kleryk bywa adoptowany przez wielu adoptujących.
Najniższa kwota, jaką sugerujemy,
to 30 zł miesięcznie (360 zł na rok).
Wpłat można dokonywać w ratach.
Jeżeli każdego dnia odmówisz jedno
Zdrowaś Maryjo za jednego wybranego
kleryka i wrzucisz do skarbonki misyjnej
ze swoich oszczędności 1zł., to po roku
czasu uzbiera ci skarb 365 zł i 365
Wesprzyj duchowo i materialnie!
Wsparcie ma dwojaki charakter: ma- Zdrowaś Maryjo.
terialny i duchowy. Wsparcie duchowe,
to regularna modlitwa za wybranego kle- Jak adoptować kleryka karmelitańskieryka. Wsparcie materialne to w miarę re- go?
Wypełnij deklarację i prześlij ją na
gularnie składane ofiary na wszelkie wydatki związane z jego edukacją kleryka. adres:
Biuro Misyjne Karmelitów Bosych
Ofiaruj modlitwę stosownie do swoich ul. Rakowicka 18
31-510 Kraków
możliwości i upodobania…
Możesz to zrobić także drogą eleOsoba podejmująca się adopcji otrzyma na początku list od wybranego kle- ktroniczną na adres:
ryka, wiadomość z jego imieniem i naz- biuro@misjekarmel.pl
Adoptujący zobowiązuje się do adowiskiem oraz list od niego. Od tej pory
należy towarzyszyć mu swoją modlitwą. pcji kleryka na okres minimum jednego
Każdy adoptujący ma swobodę wyboru roku.
formy modlitwy. Mogą one być różne (np. DEKLARACJA
Różaniec, Eucharystia, Litania, Modlitwa PRZYSTĄPIENIA DO ADOPCJI
za powołanych do kapłaństwa, post, itd.). KLERYKA KARMELITAŃSKIEGO
Liczy się stałe towarzyszenie modlitwą AdoKlerKa
adoptowanemu klerykowi. Zawsze można Prosimy czytelnie, DRUKOWANYMI
LITERAMI wypełnić poniższe rubryki i
posłużyć się poniższą modlitwą:
właściwe zaznaczyć:

Panie Jezu Chryste, Ty sam wezwałeś
do swojej służby w Zakonie karmelitańskim br…………..by stał się głosicielem
Twojej Ewangelii dla serc spragnionych
Zbawienia. Panie żniwa, spraw, by nie
zabrakło mu podczas jego formacji odpowiedniej pomocy duchowej i materialnej.
Otocz go swoją opieką, kształtuj jego
serce na wzór Serca Twego i ochraniaj
Jest 11 kleryków,
go od wszelkiego zła. Uczyń owocną jego
Obecnie studiują filozofię w Bujum- przyszłą służbę Tobie i ludziom. Maryjo,
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KLERYK imię i nazwisko
..............................................................
OSOBA KTÓRAADOPTUJE TEGO
KLERYKA:
imię i nazwisko
..............................................................
LUB nazwa instytucji podejmującej
Adopcję
.............................................
....................................................................
....................................................................
>>

ulica .......................................................
numer domu/mieszkania ......................
kod ...................................... miejscowość
.................................
telefon ...........................................
email ............................
rok urodzenia .......................................
Zobowiązuję się do pomocy klerykowi w
Burundi i Rwandzie na okres:
..................roku
.........…… lat
przez cały czas studiów
Zobowiązuję się do wpłaty kwoty
...................... zł
raz na rok
raz na pół roku
raz na kwartał
raz na miesiąc

z ADOPCJI przed upływem zadeklarowanego okresu, odpowiednio wcześnie
poinformuję o tym Biuro Misyjne w Krakowie. Podpisując dokument, wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Biuro Misyjne Karmelitów Bosychw Krakowie do celów
misyjnych, na zasadach określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych
bez udostępniania osobom trzecim.
miejscowość i data ..................................
podpis ..............................

również o podstemplowanie Deklaracji.
Ofiary przeznaczone na adopcje kleryka
należy przesyłać na poniższe konto z dopiskiem:
Adopcja kleryka

KONTO BANKOWE BIURA
MISYJNEGO W BGŻ PNB PARIBAS:
Konto ZŁ:
28 1600 1013 1844 4951 0000 0008
Konto USD:
82 1600 1013 1844 4951 0000 0006
Konto EURO:
* UWAGA: W przypadku podjęcia ado- 55 1600 1013 1844 4951 0000 0007
pcji przez instytucję lub grupę osób Swift do kont walutowych: PPAB PL PK
(np. szkoła, klasa, koło misyjne) proszę
o podanie imienia, nazwiska, funkcji Więcej o misjach:
i kontaktu osoby pełnoletniej, odpowie- www.misje.karmel.pl
dzialnej w imieniu instytucji za podjęcie
W przypadku zamiaru wycofania się i realizację Adopcji na odległość. Proszę

TEKSTY OKAZJONALNE
Moje spotkanie z Małą Arabką
Duchu Święty natchnij mnie.
Miłości Boża pochłoń mnie.
Matyjo, Matko moja z Jezusem błogosław
mi. Na prawdziwą drogę skieruj mnie.
Od wszelkiego zła,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa i złudzenia zachowaj mnie. Amen.

Rok duszpasterski 2017/2018 został
ogłoszony przez Komisję Duszpasterstwa
Konferencji Episkopatu Polski rokiem poświęconym Duchowi Świętemu.
Co oznacza to dla nas? Przede wszystkim odnawianie i pogłębianie naszej
przyjaźni z Duchem Świętym, który jest
Osobą kochającą, słuchającą, czułą i nieustannie zaskakującą.
Historia Kościoła pokazuje nam, jak
wielkie dzieła może uczynić przez nas
Duch Święty, jeżeli otworzymy się na Jego działanie. Głębokie życie duchowe wymaga wysiłku, jednak na tej drodze możemy nauczyć się wiele od świętych.
Jedną z takich świętych jest Mariam
od Jezusa Ukrzyżowanego Bauardy, karmelitanka z Palestyny, mistyczka i stygmatyczka. Zwaną popularnie Małą Arabką.
Kim jest Mała Arabka?
Jest kimś, kto może wyprosić łaski

u Jezusa, łaskę Ducha Świętego.

Św. Siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego mówiła o sobie często „Małe
Nic”. Pokora była jej największą bronią
skutecznie odpierającą wszelkie ataki
złego.
Kiedy rodzice Miriam stracili dwunastu synów, postanowili udać się z pielgrzymką do Betlejem, by tam modlić się
o potomstwo. Przyrzekli, że jeśli urodzi
się dziewczynka otrzyma imię na cześć
Matki Bożej. Prośby zostały wysłuchane.
Po urodzeniu dziewczynki na świat przyszedł także chłopiec, któremu nadano
imię Boulos (Paweł).
Urodziła się 5 stycznia 1845 roku
w Abelin, małej wiosce nieopodal Nazaretu.
Miriam miała niespełna 3 lata, gdy
zmarli jej rodzice. Osierocone dzieci trafiły pod opiekę krewnych. Ona do stryja,
a brat do ciotki. Gdy skończyła 8 lat wraz
z nową rodziną przeniosła się do Aleksandrii. Mając 13 lat, miała zostać wydana za mąż, ale Miriam zbuntowała się,
bo pragnęła należeć wyłącznie do Boga.
Zrównanie z niewolnicami, najgorsze prace, poniżanie, pozbawienie dostępu
do mszy i sakramentów nie złamały dziel13

nej dziewczyny. Pragnienie, które zrodziło
się w jej sercu było silniejsze od namów,
gróźb i obyczajów, którym powinna się
poddać.
Chęć zobaczenia z bratem pchnęła
ją do napisania listu, a jedyną nadzieją
na jego przekazanie bratu był dawny służący stryja. Poszła więc do domu mężczyzny, którego nie znała. By nie złamać
zasad gościnności przyjęła zaproszenie
>>

na kolacje. Rozmowa o niesprawiedliwym traktowaniu przez stryja szybko
przerodziła się w spór na temat religii.
Służący próbował wymusić na dziewczynie konwersje na islam. Rozwścieczony
stanowczą odmową, kopniakiem przewrócił Miriam na ziemię i poderżnął jej gardło. Aby zatrzeć dowody zbrodni wraz
z żoną i matką zawinął zwłoki w olbrzymi
welon i porzucił w odludnym miejscu.
Był 7 września 1858 roku.
Tutaj zaczyna się dopiero prawdziwa i niezwykła historia jej życia.
Miriam po śmierci trafiła do nieba
lecz usłyszała głos, który kazał jej wracać. Ocknęła się w grocie. Przy jej posłaniu stała zakonnica ubrana w piękne szaty
w kolorze nieba. Opatrzyła jej ranę i troskliwie się nią zaopiekowała. Po miesiącu, gdy Miriam wróciła do zdrowia, owa
opiekunka opowiedziała jej, co będzie się
działo dalej i udzieliła wielu rad.
„Nie zobaczysz już nigdy swojej rodziny, pojedziesz do Francji, gdzie zostaniesz zakonnicą, będziesz dzieckiem
świętego Józefa, a potem córką świętej
Teresy. Nałożą ci habit karmelitański
w jednym domu, śluby złożysz w drugim,
a umrzesz w trzecim, w Betlejem”.
Odprowadziła dziewczynę do pobliskiego
kościoła i znikła.
Obietnice tajemniczej kobiety zaczęły sprawdzać się po pięciu latach. W 1863
roku Miriam dotarła do Marsylii, gdzie
rozpoczęła pracę jako pomoc domowa.
W 1865 roku Miriam rozpoczęła
postulat w zgromadzeniu sióstr świętego
Józefa od Objawienia. Ilość nadprzyrodzonych darów i zjawisk, które zaczęły
towarzyszyć dziewczynie sprawiła, że nie
pozostała tam długo. Trafiła do Karmelu
w Pau.
Karmelitanki przyjęły Mariam na siostrę konwerskę, ponieważ nigdy nie uczęszczała do żadnej szkoły i była analfa-

betką. Pracowała w kuchni. Po krótkim
postulacie 27 lipca 1867 roku otrzymała
habit karmelitański i imię s. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. Biorąc pod uwagę
cnoty nowicjuszki, zgromadzenie postanowiło uczynić z niej siostrę chórową.
Podprzeoryszy zlecono obowiązek nauczenia jej czytania brewiarza po łacinie.
Nowicjuszka, mimo usilnych starań, miała wielkie problemy z czytaniem nie tylko
po łacinie, ale nawet po francusku, zwłaszcza z czytaniem samodzielnym. Widząc, że sobie z tym nie poradzi, wielokrotnie prosiła o zgodę, by mogła znowu być siostrą konwerską. Stało się to dopiero po czterech latach, w roku 1871.
W nowicjacie często powtarzały się
zjawiska nadprzyrodzone jak: ekstazy,
proroctwa, dar widzenia rzeczy przyszłych, stygmaty, opętania demoniczne
stały się chlebem powszednim - co bynajmniej nie ułatwiało jej życia. Ponadto
słabe zdrowie było przyczyną stawiania
sobie pytań, czy tu jest jej miejsce.
Współsiostry nie miały jednak takich wątpliwości, zwłaszcza mistrzyni nowicjatu,
która po latach zeznała: "Trzeba by bardziej doświadczonego pióra niż moje,
by przedstawić tę piękną duszę, jej szlachetność, prostotę, pokorę, miłość Boga
i ludzi, jej siłę ducha w przeciwnościach,
zaufanie Bogu, jej zdecydowanie w walce
z szatanem, który ciągle ją napastował,

jej umiłowanie życia ukrytego, zwyczajnego. Trzeba ją było widzieć i być z nią,
by ją poznać. Czy wszystko to, co w jej
życiu było lub jest nadzwyczajnego pochodzi od Boga? Nie do nas należy odpowiedzieć na to pytanie. Tylko to możemy powiedzieć, że jeżeli to nie Bóg był
w niej sprawcą tych zjawisk, nasza nowicjuszka jest tym bardziej godna podziwu,
że będąc w mocy szatana, pozostała wierna Bogu, w pełni Mu ufała, była pokorna
i mała, nie szukając nigdy uznania dla
siebie ze strony stworzeń, szukając tylko
woli Bożej i Jego większej chwały.
Dokładnie badałam jej uczucia i stwierdzam, że ona nigdy nie zeszła z drogi
życia tylko dla Boga".
21 sierpnia 1870 roku kilka karmelitanek bosych z Pau wraz z Siostrą Marią
wyruszyło okrętem w drogę do Indii,
by tam założyć klasztor w Mangalore.
Po upływie roku nowicjatu s. Maria złożyła śluby 21 listopada 1871 roku. Rozpoczął się przykry dla niej okres nieporozumień spowodowany regularnym powtarzaniem się zjawisk nadzwyczajnych.
S. Maria rozmawiała o nich wyłącznie
ze swoim spowiednikiem, o. Łazarzem.
Jak długo pozostawała pod jego opieką,
wszystko było dobrze. Niestety w styczniu 1872 roku o. Łazarz opuścił Mangalore i s. Maria straciła oparcie. Między nią
a biskupem i zgromadzeniem zrodził się
brak zaufania. Sytuacja pogorszyła się,
gdy niektóre zjawiska nadzwyczajne w jej
życiu zaczęto przypisywać działaniu szatana. Doszło do tego, że ona sama uważała swoją profesję za nieważną. W takiej
sytuacji biskup odesłał s. Marię do klasztoru macierzystego w Pau.
Pod koniec 1872 roku, niedługo
po powrocie z Mangalore, s. Maria zaczęła mówić o potrzebie fundacji klasztoru karmelitanek bosych w Betlejem. Oś-

Klasztor w Betlejem
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wiadczyła przeoryszy, że Jezus wzywa
ją by założyła nowy Karmel w Betlejem,
i że nastąpi to przed upływem 3 lat.
Proroctwo, które otrzymała od Jezusa
pomimo wielu trudności i sprzeciwów
wypełniło się. Nowa fundacja powstała 24
września 1875 roku.
Karmel został wybudowany
na wzgórzu wskazanym przez Jezusa.
To On objawił Marii układ i wymiary
przyszłego klasztoru. Wskazał także
miejsce pod kaplicę, dodając że to właśnie w tym miejscu odpoczywała jego
mama, gdy udawała się do Betlejem,
aby wydać Go na świat.
W 1878 roku Maria otrzymała kolejne proroctwa dotyczące swej śmierci, która miała nastąpić niebawem. Podczas prac
w ogrodzie spadła ze schodów łamiąc sobie lewe ramie. W ranę wdała się gangrena, a śmierć nadeszła szybko. Swą duszę siostra Maria oddała Bogu bez agonii
z niebiańską radością w oczach i wręcz
niedostrzegalnie. Śmierć połączyła ją
z Bogiem 26 sierpnia 1878 roku o 5:10
nad ranem. Miała 33 lata z których 12
spędziła w Karmelu.
Podczas jednej z walk z szatanem,
gdy siostra Maria skarżyła się, że użyła
już wszelkich broni, Jezus odpowiedział,
że nie zauważyła jednej – małej siekierki.
Jezus powiedział jej „dotknij czoła szatana tą siekierką a upadnie”. Spytany
co to za siekierka odpowiedział „siekierka
pokory”. Pokora stała się jej bronią, którą
skutecznie odpierała przez całe życie
wszelkie ataki złego. Stale o niej mówiła
i była jej wzorem. Pokora pozwoliła jej
przejść przez męczeństwo ciała, oddanie
mocy diabelskiej, liczne pokusy i prześladowania, których doznawała także
od najbliższych. Gorliwie podejmowała
wszystkie posługi i wypełniała regułę,
pozostając siostrą konwerską przeznaczoną do wykonywania najniższych prac.
Opiekowała się chorymi siostrami,
a na budowie dozorowała pracę robotników.
Duży dystans do siebie był dla niej
czymś charakterystycznym. „Na co człowiekowi zdobyć wszechświat jeśli zgubi
swoją duszę”.
To słowa, które wypowiedziała i które
w pełni oddają postawę całego jej życia.
Walki o to co najważniejsze bez kompromisów, wbrew utartym schematom i opiniom.
Pokora, która stała się główną bronią

świętej, pomaga walczyć o to co w życiu
najważniejsze. Odrywa od doczesności
i pokazuje, że nie jest ona ostatecznością,
że człowiek stworzony jest dla Boga.
Człowiek pokorny to ten, który zna prawdę o sobie. Wie, że sam z siebie nic nie
może, że wszystko co otrzymał pochodzi
od Boga. Nie jest w stanie zbawić się
o własnych siłach, a jedynym lekarzem,
który może to zrobić jest Chrystus. Uniżenie się przed Bogiem otwiera człowieka
na niesamowite działanie łaski, Boga, który wkracza w życie człowieka ze swoją
mocą dokonując niesamowitych rzeczy.
Siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego została beatyfikowana przez papieża św. Jana Pawła II w dniu 13 listopada 1983 roku. A kanonizowana przez
papieża Franciszka 17 maja 2015 r.

aby dał jej światło i pocieszenie:
„ Ludzie świeccy i osoby zakonne szukają
nowych nabożeństw, a zapominają o nabożeństwie do Ducha Świętego”.
„ Nikt mający nabożeństwo do Ducha
Świętego nie umrze w błędzie”

Wzywała do pokory, miłości, pokoju
i budowania jedności we wspólnocie. Całe
jej życie było nieustannym wezwaniem
do Ducha Świętego. Przypomina nam
ona, że bez Niego, nie może zaistnieć
miłość.
Wyraża to dobitnie jedna z jej modlitw:

Przyjdź – me Pocieszenie; przyjdź – Radości moja, przyjdź – Pokoju, Mocy i Blasku. Przyjdź i oświeć mnie, bym odnalazła
źródło orzeźwienia. Jedna kropla Ciebie
Modlitwa siostry Marii:
wystarczy, bym ujrzała Jezusa. Zbawiciel
Matko wszyscy śpią!
powiedział, że przychodzisz do prostaczA o Bogu tak dobrym, tak wielkim, tak ków: oto ja pierwsza z nich. Nie proszę
godnym uwielbienia, zapominają.
o inną naukę czy mądrość, jak tylko o naNikt o Nim nie myśli.
ukę odnalezienia Jezusa i mądrość zachoWysławia go przyroda, niebo, gwiazdy, wania Go na zawsze.
drzewa, rośliny, wszystko Go wysławia.
Człowiek także powinien Go wysławiać,
Mała Arabka uczy nas wierności
znając jego dobrodziejstwa, a on śpi!
natchnieniom Bożym, natchnieniom DuSzybko, szybko obudźmy wszechświat!
cha Świętego. Ona nigdy nie popełniła
Chodźmy sławić Boga, śpiewać Mu dzię- czegoś takiego, jak sprzeniewierzenie się
kczynienie.
woli Bożej. Zawsze starała się tę wolę
Świat śpi, świat śpi, chodźmy go obudzić, Bożą pełnić. Uwidaczniało się to od sachodźmy obudzić miasto.
mego początku, kiedy jej świadomość

Mariam Baouardy, święta o sercu
większym niż ziemia i morza, była kształtowana przez Boga w duchowych doświadczeniach. Spalała się w oczekiwaniu
na Umiłowanego, a całe jej życie było
wielkim krzykiem stworzenia o jedność
ze Stwórcą. Po jej śmierci lekarze wyjęli
jej serce, a wówczas – ku zadziwieniu
wszystkich zebranych – dostrzeżono
na nim ślad świeżo zabliźnionej rany.
Mariam miłowała Boga i Kościół, krwawiąc.
Życie Mariam głęboko zanurzone było w mocy Ducha Świętego. Już od wczesnych lat swego życia rozwijała w sobie
nabożeństwo do Ducha Świętego. Godne
uwagi jest świadectwo mistrzyni nowicjatu z 1874 r., która pisze: „To drogie
dziecko nie jest w stanie tego ukryć – cechuje ją niezwykłe nabożeństwo do Ducha Świętego. Gdy mówi o Duchu Świętym, to językiem płomiennym, a całe jej
ciało jakby jaśnieje”. Często w trudnych
chwilach wzywała ona Ducha Świętego,
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zaczynała się kształtować; w niezłomnej
postawie, kiedy przebywała u swojego
stryja; także wtedy, kiedy skonfrontowała
się z tym muzułmaninem – też była wierna Jezusowi. Jej misja w świecie współczesnym polegać ma przede wszystkim
właśnie na tym, żeby ci wszyscy, którzy
oddają jej cześć, którzy się interesują
jej doświadczeniami, czytają o niej, żeby
naśladowali ją właśnie w tym zdecydowanym pójściu za wolą Bożą, która objawia się poprzez Ducha Świętego
Ona chce przypomnieć współczesnemu światu, światu Zachodu, o Duchu
Świętym. Świat Wschodu o Nim pamięta,
modli się do Ducha Świętego. On chce
być czczony nie tylko przez tych, którzy
są charyzmatykami, którzy należą do Odnowy w Duchu Świętym, ale chce, żeby
dosłownie każdy chrześcijanin z Nim się
zaprzyjaźnił, żeby zaprosił do swojego
serca Jego jako Pocieszyciela. Mała Arabka jako święta będzie w tym wielu ludziom pomagała.
Mała Arabka może patronować tym
>>

wszystkim, którym jest w życiu bardzo
ciężko, którzy cierpią, osobom chorym
na depresję, osobom nękanym przez złego
ducha. Myślę, że też w szczególny sposób
będzie się troszczyła o ludzi modlitwy.
Wstąpiła przecież ostatecznie do zakonu
kontemplacyjnego, do karmelitanek bo-

sych. Będąc w Karmelu, głównie odda- się w Duchu Świętym i tak jak ona być
wała się modlitwie – to był główny rys z Nim w głębokiej przyjaźni.
jej powołania. Każdy, kto szuka pomocy
w modlitwie, kto się boryka z problemami
oprac. R.L.
na modlitwie, może liczyć na wstawiennictwo Małej Arabki.
Prośmy, by i nam pomogła rozkochać

Jakiś czas temu podczas modlitwy
różańcowej pojawiła się w mojej głowie
pewna myśl, która teraz, podczas Wielkiego Postu i nabożeństw Drogi Krzyżowej, wróciła ponownie. Wydaję mi się
(a mam nadzieję, że nie jest to zbyt zuchwała myśl – w końcu ciężko porównać
cokolwiek do tak wielkiej Miłości, z jaką
Jezus ofiarował swoje życie za nasze
grzechy), że możemy nasze życie porównać do tego, co działo się w ten najważniejszy dla chrześcijan dzień. Dla
mnie Jezus modlący się w Ogrójcu, cierpiący podczas swojej drogi, jest tak ludzki, jak chyba nigdy… To wtedy widać
jak bardzo ludzka natura jest w Nim
obecna – ból, cierpienie, strach…
Choć wiedział, jakie jest Jego zadanie,
prosił swojego Ojca, że jeśli zechce, niech
zabierze od Niego to, co ma się wydarzyć.
Nic dziwnego, że bał się zbliżającego
cierpienia. Zaufał jednak woli Boga, pamiętając, że to On najlepiej wie co robić.
Musiał wypełnić swoje powołanie a podczas modlitwy „ukazał Mu się anioł z nie-

ba i umacniał Go” (Łk 22, 43). My również modlimy się, kiedy jest nam ciężko,
kiedy czekają nas ważne decyzje, wydarzenia. Wiemy, że coś musimy zrobić,
że stoją przed nami przeróżne zadania,
prosimy więc Boga o pomoc. Próbujemy
zaufać Jego woli, wierząc, że wie, co jest
dla nas dobre i że z Nim poradzimy sobie
ze wszystkim. Ale zaufanie Bogu i oddanie Mu się całkowicie, nie zmieni tego,
że po ludzku, po prostu, będziemy się lękać. Nie to jednak będzie dla nas najważniejsze.
Jezus wiedział, że na końcu drogi czeka Go śmierć, ale że to ona pozwoli odkupić wszystkich ludzi. Że musi umrzeć
za nasze grzechy. To było powołanie,
z którym przyszedł na świat i właśnie
miał je wypełnić. Cel był jasny – zbawić
każdego człowieka. Zbawienie to również
nasz cel, chociaż możemy je osiągnąć
jedynie dzięki ofierze Chrystusa. Ale całe
nasze życie to taka droga, jaką On przeszedł. Chociaż bywa ciężko, dążymy
do jakiegoś celu. Różne mamy cele i łatwiej lub trudniej do nich dojść. Pewne
jest to, że kiedyś dotrzemy do końca,
nawet boimy się śmierci, ale ufamy i mamy nadzieję, że czeka nas życie wieczne.
To Bóg jest naszym celem ostatecznym.
Zdarzają się w naszym życiu gorsze chwile, jak upadki niosącego krzyż Jezusa. Nie
zawsze idziemy przez życie pełni sił. Mamy swoje ziemskie sprawy, które czasem
przygniatają nas jak krzyż i nie pozwalają
działać. Ale Jezus się podnosił i my też
możemy to zrobić, wręcz nie powinniśmy

Refleksje na temat Drogi Krzyżowej

Chcielibyśmy przybliżyć Wam postać
świętej Weroniki. Wielu z Was na pewno
słyszało o niej podczas Drogi Krzyżowej:
Stacja VI: Weronika ociera twarz Panu
Jezusowi.
Św. Weronika jest patronką fotogra-

Święta Weronika

fów, gospodyń parafialnych, szwaczek,
tkaczy oraz kupców. Oręduje w przypadku poważnych obrażeń, krążenia krwi
i dobrej śmierci. Jej wspomnienie liturgiczne przypada na 4 lutego lub 12 lipca.
Atrybutem św. Weroniki jest chusta z od16

się poddawać. Jezus nie zboczył z drogi,
w pełni poddał się woli Boga – nam nie
zawsze jest to łatwo zrobić. Chcemy nasze życie mieć pod swoją całkowitą kontrolą. Czasami wydaje się, że zejście
z drogi wiary da nam wolność i że nie
będziemy musieli żyć według stawianych
nam wymagań. Jednak bez celu, jakim
jest zbawienie, nasze życie traci swój
sens. Jaki byłby sens śmierci Chrystusa,
gdyby nie to najważniejsze zadanie, które
się wypełniło?
Na naszej drodze życia spotykamy
przeróżnych ludzi – tych, którzy nam pomagają, wspierają nas, nie tylko w pięknych momentach. To trochę tak jak Szymon, który pomaga nieść krzyż Jezusowi,
albo Weronika ocierająca Mu twarz.
Są też czasami niestety tacy, którzy cieszą
się, gdy coś nam się nie powiedzie, którzy
mówią o nas źle. Co Jezus robi z tymi
wszystkimi, którzy Go skrzywdzili? Modli się za nich i prosi u Ojca o przebaczenie im. To jest prawdziwa miłość nieprzyjaciół, której od Niego możemy się
uczyć.
Droga Krzyżowa może być dla nas
wskazówką, żeby zawsze, mimo przeciwności i upadków, iść i podążać tą drogą,
którą wyznaczył nam nasz Stwórca. Żeby
pamiętać, że jest przed nami zbawienie.
Najwspanialszy cel i sens naszego życia.
Maria

biciem twarzy Jezusa.
Informacje o tej postaci możemy
znaleźć w pismach apokryficznych ok. IV
wieku. Św. Weronika była matroną (daw.
«starsza kobieta, zachowująca się statecznie i dostojnie»; «w starożytnym Rzymie:
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kobieta zamężna, szanowana ze względu
na wysokie stanowisko społeczne i czystość obyczajów») z Jerozolimy, powstało
wiele tekstów przedstawiających różne jej
dzieje. Głównym wątkiem w tych opowieściach jest pomoc dziewczyny Panu Jezusowi. Odważnie przeszła ona obok żołnierzy i otarła chustą twarz Chrystusa,
a na tej chucie powstało odbicie Jego twarzy. Słowo Weronika, używane obecnie
jako imię żeńskie, jest także określeniem
tej chusty, od grecko-rzymskiego słowa
vera eikon („prawdziwy wizerunek”).
Św. Weronikę utożsamia się także
z kobietą wyleczoną z krwotoku (Mt 9,
20), która potem broniła Jezusa przed Piłatem, albo z jedną z niewiast płaczących
nad cierpiącym Jezusem (Łk 23,27).
Chusty św. Weroniki najprawdopodobniej została przekazana papieżowi
Klemensowi, a obecnie jej relikwie znajdują się w Capilla Mayor katedry w Jaen.
Obecnie św. Weronika może być dla

nas wzorem do naśladowania. Musiała się
ona wykazać ogromną odwagą, gdy podczas Drogi Krzyżowej, wśród strażników
i wielu przeciwników Chrystusa ocierała
Mu twarz. Nie zważając na konsekwencje
po prostu to zrobiła. Czy nie jest to czyn
miłosierdzia, nad którym możemy się
zastanowić? Weronika pokazała swoją
wrażliwość na cierpienie, Jezusa. Może
być dla nas autorytetem w zwracaniu
uwagi na drugiego człowieka, jego ból,
jego potrzeby. Jej gest może być dla nas
również wskazówką w przyznawaniu się
do wiary i do Chrystusa. Powinniśmy być
świadkami nie tylko wtedy, kiedy otaczają
nas ludzie wierzący, ale również wtedy
gdy patrzą na nas przeciwnicy.
Weroniko, pomagaj nam w czynieniu
dobrze, w byciu miłosiernym i zwracaniu
uwagi na każdego człowieka, a przede
wszystkim w odważnym wyznawaniu
naszej wiary.

Weronika

Dobrzy ludzie idą do piekła, a zbawieni do nieba

Często spotykam ludzi, którzy mówią
że wydaje im się, że są dobrymi ludźmi,
chodzą na Mszę Świętą i jakoś wewnętrznie są przekonani, że to powinno już
wystarczyć, by jakoś dojść tym sposobem
do wiecznej szczęśliwości w niebie. Życie
mija im na rutynie i mimo, że wydaje im
się, że nawet jakoś wierzą w Boga,
to w zasadzie za dużo o Nim powiedzieć
nie umieją, jakoś specjalnie nie odczuwają jego codziennej obecności, a zmówiona
na szybko modlitwa wydaje się być
wystarczająca.
Gdy spojrzymy na takich letnich
chrześcijan z boku możemy powiedzieć,
że na pierwsze wrażenie są dobrymi ludźmi. Nie kradną przecież, nie mordują,
nie cudzołożą i w zasadzie nie czynią
dużo innych rzeczy, których dobrym ludziom po prostu nie wypada. Tylko czy
bycie po prostu dobrym na pewno wystarczy by być zbawionym?
Wielu ludzi słyszało, że już jest zbawionymi, ale brzmi to dla nich niczym
slogan, który w zasadzie za dużo nam nie
mówi. Od upadku człowieka w raju każdy
grzech człowieka, zgodnie ze sprawiedliwością bożą powinien prowadzić do kary
w postaci śmierci wiecznej. W raju na początku byliśmy blisko Boga, ta Jego obecność była niesamowita, niczego się nie

wstydziliśmy, nawet własnej nagości, stan
radości był czymś normalnym i miał
trwać wiecznie. Jednak jedność z Bogiem
została przez ludzi zerwana i od czasu pojawienia się grzechu pojawiła się także
śmierć w sensie fizycznym jak i duchowym – jako brak nadziei na radosne życie
wieczne.
Tak było do czasu przyjścia Jezusa.
Bóg nie zostawił człowieka samemu sobie
i w osobie Syna zbawił (odkupił na nowo)
ludzi – Ciebie także. Jego śmierć zaspokoiła bożą sprawiedliwość, a ponieważ
Jezus jest Bogiem to ta ofiara ma wartość
wieczną. Żaden człowiek nie byłby w stanie wykupić całej ludzkości, by na nowo
nawiązać z nią przyjaźń i darować jej winy. Ale Jezus, który był człowiekiem, był
także Bogiem i dlatego mógł Jeden odkupić całą ludzkość, która żyła przed Nim,
w trakcie z Nim i dzisiejszych ludzi, bez
wyjątku. W czasach Jezusa ludzie,
by przebłagać Boga za grzechy zabijali
raz w roku baranka, jako ofiarę zastępczą
za ich grzechy. Ofiarę tę przyjmował Bóg,
jednak, była to ofiara niedoskonała. Jezus
poświęcił sam siebie by złożyć ofiarę
ze swojego życia, by przebłagać Boga
za grzechy całej ludzkości. Tego wymagała sprawiedliwość. Nie było innej opcji.
Jezus złożył siebie, tak jak składano ży17

cie baranka paschalnego. Od momentu
śmierci swego Syna na krzyżu, Bóg nie
pamięta nam naszych grzechów, a nawet
jeśli je popełnimy to mamy ich pełne odpuszczenie w imię Jezusa, jeśli naprawdę
za nie żałujemy.
Jednak czy zbawienie mamy już
zapewnione i wszyscy pójdziemy do nieba i cieszyć się będziemy znów bożą
obecnością, oglądać Go twarzą w twarz?
Jaki jest warunek bycia zbawionym?
1) Po pierwsze musimy uznać, że zbawienie jest łaską bożą. Zbawienie zadziało się z woli Boga, to On wyciągnął
do nas pojednawczą dłoń na znak pokoju.
Tak jak Ojciec wyczekiwał swego marnotrawnego syna na progu swego domu.
To Bóg jak ten ojciec wybiegł ku nam
jako pierwszy. Człowiek choćby modlił
się całymi dniami, odwiedził wszystkie
sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe
na świecie, choćby żył cnotliwie, jak tylko się da - nie byłby w stanie osiągnąć
nieba, gdyby nie krzyżowa ofiara Jezusa,
która przebłagała Ojca za nasze grzechy.
2) Musimy uznać przed Bogiem nasz
opłakany stan trwania w grzechach, w nałogach, w braku miłości wobec bliźnich.
Jeśli uznamy naszą słabość ze względu
na grzechy, Bóg się nad nami zlituje jak
miłościwy Ojciec. Musimy Go tylko pro>>

sić o wybaczenie
3) Po trzecie nawrócić się – oddać w modlitwie siebie Jezusowi, uznać przed Nim
że jest naszym Panem i Bogiem i chcemy
od tego momentu codziennie z nim kroczyć, co najważniejsze dziękować Mu
za Jego zbawienie i odkupienie Ciebie
na krzyżu, dzięki czemu możesz mieć
z Nim łączność, którą nie oddzieli nawet
śmierć.
4) Jezus powiedział, że po Jego śmierci
ześle innego Pocieszyciela – Ducha Świętego. To dzięki Niemu Jezus będzie blisko

nas, mimo że zasiada teraz na tronie bożym w niebie. Duch Święty sprawia niesamowite cuda duchowe i zmienia nasze
życie, czyni nas jakby narodzonymi
na nowo dla Jezusa. Musimy tylko wzywać Jego obecności, a nasze życie zmieni
się szybciej niż byśmy się spodziewali.
5) Teraz, gdy Jezus jest już naszym Panem musimy przynosić Jemu owoce naszego zaczepienia w Nim. A owocami tymi są dobre czyny, miłosierdzie dla innych, życzliwość, radość i wprowadzanie
pokoju wszędzie tam gdzie żyjemy.

„Działania szatana”

Jako chrześcijanie uznajemy realne
i osobowe istnienie zła. Potwierdza je sam
Jezus – w Ewangeliach czytamy o tym,
jak uzdrawiał opętanych ludzi. W jaki
sposób możemy się bronić przed działaniem złego ducha?
Niektóre sposoby działania szatana
Kiedy podejmujemy temat dotyczący
zwyczajnego i nadzwyczajnego działania
złego ducha, musimy uświadomić sobie
fakt, że szatan jest bytem osobowym.
Choć jest on (szatan) istotą duchową, jego
działanie nacechowane jest szerokim wachlarzem możliwości. Przede wszystkim
musimy sobie zdać sprawę z tego, że nieustannie każdy z nas jest narażony na ataki diabła, polegające na kuszeniu, na wywieraniu wpływu na inne stworzenia, a także – co jest celem najistotniejszym w zamyśle Złego – na zniszczeniu dobrej relacji stworzenia do Stwórcy. Nasze poniż-

sze rozważania będą miały tylko wtedy
sens, kiedy przyjmie się z całą odpowiedzialnością i powagą, realne istnienie szatana. Współczesnym problemem wielu ludzi, zarówno świeckich, jak i duchownych, a także niektórych teologów, jest
traktowanie zła osobowego – jakim jest
diabeł – jako „jakiegoś” zła, czy też zła
jako bezosobowej „zasady” występującej
i działającej w świecie. Ujmowanie omawianego problemu w takiej optyce, nie rokuje dobrych nadziei na skuteczną walkę.
Bo jak można skutecznie walczyć
z „kimś”, kogo się neguje lub traktuje niepoważnie. W przypadku jednak Złego,
podejście do „tematu” jest całkowicie inne. Diabeł bierze „na poważnie” każdą
naszą nawet nieświadomą deklarację, kiedy to zgadzając się na grzech, czy „bylejakość” naszego życia duchowego, świadomie lub nieświadomie otwieramy
dla niego furtki naszej duszy. Często każdy z nas czyni to dlatego, że jest kuszony
do czynienia zła.
Kuszenie do zła
Kiedy odwołamy się do Pisma Świętego, z łatwością zauważymy, że nie poświęca ono zbyt wiele miejsca tematowi
diabła. Szczególnie widać to na kartach
Starego Testamentu. Wiele natomiast jest
mowy na temat charakteru i funkcji kuszenia, które wywodzą się z buntu i z nieposłuszeństwa względem woli Boga. Kuszenie staje się podstawowym i pierwszym sposobem, poprzez który diabeł oddziałuje na człowieka. Najbardziej spektakularnym kuszeniem jest kuszenie samego Jezusa, o czym wspominają Ewangelie. Bardzo często termin kuszenie zostaje zastąpiony terminem zwodzenie. Oddaje on jakby jeszcze dokładniej wartość
semantyczną samego procesu kuszenia.
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Teraz już wiemy, że bycie po prostu
dobrymi nie wystarcza by żyć wiecznie.
Są dwie drogi – droga śmierci, która prowadzi do piekła i droga życia - prowadząca przez świadome uznanie Jezusa
za swego Pana. A ta droga daje nam zbawienie w Jezusie Chrystusie i życie wieczne. Chwała Jezusowi, że dzięki Niemu
mamy szansę, by żyć wiecznie !
Ks. Jacek

Zwodzicielem jest przecież diabeł. Kuszenie jest zatem swego rodzaju „zwodzeniem” człowieka do złego, a więc proponowaniem czegoś, co szatan podaje
w sposób atrakcyjny, kreując siebie jednocześnie jako tego, który ma władzę,
od którego wiele zależy. Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego,
bo mnie są poddane i mogę je odstąpić,
komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz
mi pokłon, wszystko to będzie twoje (por.
Łk 4,6).
Każdy człowiek, a w szczególności
chrześcijanin, jest nieustannie narażony
na wpływ Złego. Apostoł przestrzega,
że nieprzyjaciel, szatan, krąży jak lew ryczący, szukając, kogo by mógł pożreć
(por.1P 5,8). Sobór watykański II przypomina nam wszystkim, że w naszym życiu
nie tylko toczymy walkę przeciw ciału
i krwi, a więc przeciw upodobaniom cielesnym, ale także walczymy przeciw mocom ciemności. To zdanie uświadamia
nam, że szatan może wykorzystywać
skłonności naszego ciała do tego, by kusić
człowieka do zła, zachęcać, do wyboru
pozornego dobra i pozornej wolności.
Rozważając ten problem, uwagę należy
skoncentrować przede wszystkim na kuszeniu zwykłych ludzi, a więc na ukazaniu „standardowego” sposobu kuszenia.
Inaczej bowiem wygląda mechanizm kuszenia „z dopustu” Bożego, którego doświadczali święci, ponieważ Bóg chciał
poprzez takie doświadczenie, człowieka
oczyścić, umocnić duchowo i poprowadzić jeszcze dalej w duchowym rozwoju.
Diabeł, jeśli nie może dojść wprost do inteligencji człowieka, do mojej woli,
do władz całkowicie duchowych, które
są dostępne tylko Bogu, swoją szatańską
mocą stara się ugodzić w ludzkie zmysły
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zewnętrzne, jak na przykład: wzrok, dotyk, słuch, a także stara się wykorzystać
wewnętrzne zmysły człowieka: pamięć,
fantazję czy wyobraźnię. Poprzez nasze
zmysły zewnętrzne i wewnętrzne, szatan
chce osiągnąć władzę nad człowiekiem.
Dokonać tego może – jeśli chodzi o zmysły zewnętrzne – tylko w sposób pośredni.
Bezpośrednio może natomiast oddziaływać na nas tylko w sferze zmysłów i wyobraźni. Stara się zatem, najlepiej jak potrafi, wykorzystać swe władze, by człowieka kusić, zwodzić, zniewalać, a nawet
doprowadzić do całkowitego zapanowania nad nim poprzez opętanie. Bóg jednak
nieustannie daje nam ogrom łaski. Gdyby
nie łaska Boga, każdy z nas mógłby być
zniewolony lub nawet opętany. Jako ludzie wierzący możemy przeciwstawić się
pokusom dzięki pogłębionemu życiu duchowemu. Nie znaczy to, że nie będziemy
odczuwali pokus, ale będziemy umieli
je zwyciężać dzięki łasce i mocy Chrystusa.
Nawiedzenie demoniczne
Oprócz zwyczajnego działania diabła,
o którym zostało powiedziane powyżej,
występują także inne działania, mające
na celu nakłonienie człowieka do wybrania „pozornego dobra” czyli grzechu.
Szatan, aby zwieść i nakłonić stworzenie
do nieposłuszeństwa Bogu, będzie stosował różnego rodzaju taktykę. Jednym
z takich metod jest demoniczne nawiedzenie. Jest ono swego rodzaju silniejszym atakiem, niż samo kuszenie, ponieważ diabeł uzurpuje sobie (słuszne jego
zdaniem) prawo do bycia Bogiem. Należy
także pamiętać, że wpływ diabła znacznie
wzrósł do momentu, kiedy Adam i Ewa
po raz pierwszy utracili łaskę, albowiem
oddając mu upragnioną cześć, stali się poAkty strzeliste są to krótkie, a niekiedy bardzo krótkie akty modlitwy, które
kierujemy do Boga lub świętych,
ze szczególnym zaangażowaniem wiary
i uczucia.
Pewnym przykładem aktów strzelistych mogą być akt wiary („Wierzę w Ciebie Boże żywy...”), żalu, nadziei i miłości.
Ale bardziej szczegółowo aktem strzelistym jest zwykle każda krótka osobista
modlitwa, która rodzi się w nas spontanicznie, jako poruszenie serca ku modlitwie, często pod wpływem jakiejś sytu-

niekąd jego podwładnymi. Szatan w pewien sposób ich posiadł i uniemożliwił im
odejście. Stąd może pozwolić sobie
na bardziej otwarte działanie. Zauważyć
należy, że choć rzadko słyszy się o ludziach opętanych, to coraz częstszym staje się fakt dostrzegania ludzi nieszczęśliwych. Istnieje bardzo dużo takich ludzi
(nieszczęśliwych), którzy nie zdradzają
objawów opętania przez złego ducha,
a korzystają z posługi egzorcysty, aby otrzymać uwolnienie od swych cierpień:
dokuczliwych chorób, nieszczęść, różnego rodzaju niepowodzeń. Osoby opętane
spotyka się dosyć rzadko, ale ludzi nieszczęśliwych jest bardzo dużo. Należy
oczywiście zdecydowanie odróżnić opętanych od zniewolonych, a także zniewolonych i nieszczęśliwych od tylko nieszczęśliwych. Nie każdy nieszczęśliwy musi
być zaraz zniewolony, ale fakt, że liczba
tak jednych jak i drugich stale wzrasta.
Najczęstszą przyczyną nawiedzenia demonicznego, jest obecnie ciągle malejący
poziom życia religijnego. Brak modlitwy,
zaniedbywanie korzystania z łaski uś-

Akty strzeliste

acji, w której się znajdujemy lub po prostu z miłości do Boga np. przy wykonywaniu monotonnej czynności wypowiadam w sercu krótkie akty strzeliste.
Aktami strzelistymi mogą być zarówno
formuły modlitewne będące powszechnie
w użyciu, wzięte z Pisma św. („Panie, ratuj”), z litanii („Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami”) czy pism ludzi świętych („Jezu, ufam Tobie”), jak i modlitwy
indywidualne i spontaniczne (np.: „Jezu,
kocham Ciebie”; „Panie, pomóż mi”).
Kończąc chciałbym zaznaczyć, że akty
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więcającej i życie w rozwiązłości moralnej, w grzechu, to najczęstsze przyczyny nawiedzeń demonicznych dotyczących
ludzi i miejsca. Takie stany zaniedbania
życia duchowego stwarzają dobre warunki dla zagnieżdżenia się zła. Dlatego nieraz w niektórych domach słychać dziwne
hałasy, występują różne niewytłumaczalne naukowo zjawiska, osoby bliskie czy
znajome nagle zapadają na różne choroby,
z których jakoś ciężko jest im się wyleczyć. Przykładów można mnożyć wiele.
Rada jest jednak prosta. Nie wolno dać
sobie wmówić, że diabła nie ma, że to
tylko bajka dla niegrzecznych dzieci…
Diabeł istnieje. Potwierdza to sam
Jezus. Przykładem są osoby ciągle doświadczane demonicznym działaniem.
I znów, tylko od nas samych, od naszej
wolności zależy, czy uwierzymy Chrystusowi, który zwyciężył szatana, czy damy
się dalej zwodzić temu, który bardzo
chce, byś uwierzył, że Zły nie istnieje…
źródło: katolik.pl

strzeliste to zupełnie coś innego niż wypowiadanie imienia Pana Boga nadaremno. Chodzi od pobudki dla jakich wzywa się Imienia Bożego. Trzeba pamiętać,
że Imię Boże możemy wymawiać tylko
z jak najgłębszym szacunkiem! Kto z nienawiścią, ze złością, czy lekkomyślnie
wymawia Imię Boże – grzeszy w różnym
stopniu przeciwko Drugiemu Przykazaniu
i nie wymawia aktów strzelistych.
Ks. T.K.

Chorzy parafianie - wywiad

11 lutego br. po raz kolejny obchodzony będzie Światowy Dzień Chorego.
Ustanowił go nasz Wielki Rodak Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. (w rocznicę
objawień fatimskich) w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady
Duszpasterstwa Pracowników Służby
Zdrowia - kard. Fiorenzo Angeliniego.
Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego - wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Pierwszy taki dzień obchodzono właśnie w tym francuskim sanktuarium maryjnym.
Ze względu na obchodzony rok rocznie
11 lutego Światowy Dzień Chorego postanowiliśmy oddać głos naszym chorym.
Kapłani odwiedzają chorych i osoby
starsze, które ze wzglądów zdrowotnych
nie są wstanie uczestniczyć w Mszy św.
w kościele zawsze w pierwszą sobotę
miesiąca. Na chwile obecną udają się
do około 100 osób chorych. Niektórzy
chorzy mają ograniczoną sprawność ruchową mniej lub bardziej, część chorych
jest leżąca i unieruchomiona.
Poniżej zamieszczamy wypowiedzi
Naszych Parafian, których nie spotkamy
w kościele, bowiem choroba uniemożliwia im dotarcie i skorzystanie z Sakramentów. O ludziach chorych przeciętny
parafianin, chciałoby się powiedzieć zdrowy i sprawny parafianin, wie niestety bardzo niewiele. Zazwyczaj wiedza ogranicza się do zarejestrowania faktu odwiedzin chorych przez kapłanów w pierwszą
sobotę miesiąca. I niestety po odnotowani
informacji, że księża odwiedzą chorych
zapominamy o informacji jak i chorych.
A warto się zatrzymać… zastanowić.
Choroba jest stanem trudnym dla każdego
człowieka i nikt nie jest do chorowania

przygotowany. Nikt nie chce być chory!
Choroba to stan nie tylko ciała ale i ducha.
Nasi chorzy parafianie są również
czytelnikami Głosu Serca. Poprzez kontakt z kapłanami i parafialną prasą (Głos
Serca) mają łączność z parafią.
Redakcja skierowała do chorych następujące pytania:
Jak sobie Pan / Pani radzi z chorobą?
W czym przeszkadza choroba? Jakie ograniczenia niesie? Kto i co podtrzymuje
na duchu i pomaga w trudnych chwilach?
Jak można i należy wspierać chorego?
Czy zdarza się Panu/ Pani wstydzić swojej choroby? Co chciałby/aby Pan/ Pani
zmienić w swoim życiu?
Oddajemy glos Parafianom:
(1) Jestem osoba starszą i choruję
od dłuższego czasu. Ciężko jest mi się
poruszać, ponieważ mam chory kręgosłup, nogi i chore serce. Chodzę tylko
po mieszkaniu. W trudnych chwilach pomaga mi mąż, chociaż sam jest też chory,
ale załatwi jeszcze sprawunki, a to jest już
dużo. Dziękuje Panu Bogu, że są ludzie
o dobrych i szlachetnych sercach, którzy
w razie potrzeby nam pomagają. Dla ludzi
starych i chorych jest to bardzo ważne.
(2) Pogodziłam się ze swoim stanem
zdrowia i jakoś sobie daję radę. Moja choroba oczu przeszkadza mi głównie w tym,
że nie mogę być zupełnie samodzielna
z powodu bardzo złego wzroku (nie mogę
czytać, przygotowywać sobie posiłków).
W trudnych chwilach ważne jest to, że jestem z rodziną. Chorego wspiera się przede wszystkim tym, że jest się przy nim
w czasie choroby. Nie wstydzę się swojej
choroby pomimo, że niedowidzę i chodzę
o kuli. W swoim życiu za bardzo już nic
nie zmienię. Modlę się o to aby nie było
gorzej, żeby zdrowie jakoś dopisało i aby
zawsze ktoś przy mnie był. Ponieważ najgorsza jest samotność.
(3) Choroba nauczyła mnie systematyczności miedzy innymi w braniu leków,
zmusiła mnie również do ćwiczeń
po przebytej operacji. Choroba w ostatnim czasie bardzo się nasiliła i wprowadziła pewne ograniczenia ruchowe, musze
korzystać z wózka inwalidzkiego i przy
poruszaniu się po mieszkaniu z balkonika.
W związku z chorobą nie mogę korzystać
z uczestniczenia we Mszy świętej w kościele i jestem zmuszona do oglądania
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Mszy św. w telewizji. Najwięcej w chorobie pomaga mi opieka rodziny i wiara
w Boga i w wyzdrowienie. Opiekując się
chorym należy dbać o jego dobre odżywianie się, pilnować godzin posiłków
i przyjmowanych leków i dotrzymywać
towarzystwa. Trochę wstydzę się swojej
choroby, ponieważ zawsze starałam się
być samodzielna i niezależna od innych.
W tej chwili nie mogę poruszać się samodzielnie, ale wierzę, że to się zmieni.
(4) Obecnie mam 55 lat. Byłam wcześniakiem. Mieszkam od urodzenia w Tarnowie. Od 16 lat mieszkam w bloku w 2
pokojowym mieszkaniu. Od 40 lat chodzę
o kulach. Choruję na nogi od urodzenia.
Diagnoza: porażenie mózgowe dziecięce
kończyn dolnych. Dzieciństwo moje przypadło na lata 60-te i 70-te ubiegłego wieku, ale wspominam je bardzo dobrze, tzn.
przebywałam bardzo często w sanatorium
w Busku-Zdroju. Dzięki operacjom mogłam stanąć prosto na pełnych stopach.
Początkowo chodziłam z balkonikiem,
z czasem zmieniłam balkon na kule łokciowe. Mam rodzeństwo, ale są starsi ode
mnie. Nasi rodzice już nie żyją. Mogiły
rodziców i dziadków są na miejscowym
cmentarzu. Mama mieszkała razem ze
mną w bloku przez 9 lat. Pomagałyśmy
sobie wzajemnie. Staram się sama sobie
radzić w miarę możliwości. W większych
porządkach czy zakupach pomaga mi brat
albo siostrzeniec. Miewam także gorsze
momenty; gdy zmienia się pogoda miewam bóle i obrzęki nóg. Wtedy nie wychodzę i korzystam z pomocy rodziny czy
sąsiadów. Złości mnie czasami w sprawnych ludziach niekompetencja; widzę jeszcze sporo utrudnień w dostaniu się
na pocztę, do księgarni, czy do fotografawszędzie są schody bez poręczy. Przykłady można by mnożyć.
(5) Pan Jan: Choruję na Parkinsona. Byłoby dobrze gdybym mógł wsiąść na wózek inwalidzki. Ale niestety - nie jest to
możliwe. Muszę leżeć. Na szczęście żona
pilnuje bym nie miał odleżyn. Lekarka
nawet powiedziała, że nie ma tak zadbanego pacjenta jak ja. Jak sobie radzę?
Gdyby nie żona - to bym sobie nie poradził. Nie wyobrażam sobie, gdyby żona
przestała mnie obsługiwać. Nie wiem
co bym wtedy zrobił. A przecież żonie też
może zabraknąć sił. Z żoną jesteśmy małżeństwem 54 lata. Dzieci mamy, i dużo
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wnuków, bo jest ich w sumie 9 i 2 extra
wnuków (to określenie na mężów wnuczek). Razem 11. Pielęgniarka jest 3 razy
w tygodniu. Robi toaletę, goli. Dziękuję
Panu Bogu, że jeszcze mnie nie zabrał.
Nie wiem, czym sobie zasłużyłem na dar
długiego życia. Mam 80 lat. Właściwie
leżę 24 godziny na dobę. Jestem pogodzony z chorobą, bo innego wyjścia nie
mam. Ale mam zapewnioną opiekę. Apetyt mam, problemów z jedzeniem nie
mam. Ograniczam apetyt, pilnując wagi
by rodzina nie miała problemów z opieką

nade mną (przy dźwiganiu). Jestem cierpliwy, znoszę cierpliwie swoją chorobę.
Oczywiście te 10 lat choroby dajemy sobie z żoną radę również dzięki dzieciom.
Lubię telefonicznie kontaktować się
z dziećmi by być na bieżąco. Ponadto
lubię czytać książki i gazety. Interesuję się
polityką.

i przypomni o uczynku miłosierdzia jakim
jest odwiedzanie chorych. Bo wszystkie
wypowiadające się osoby zwróciły uwagę, że od choroby o wiele gorsza jest samotność. Najważniejsze jest to, by w pobliżu byli ludzie o dobrym i szlachetnym
sercu, gotowi nieść pomoc, ale przede
wszystkim dobre słowo i obecność.

Serdecznie dziękujemy za siły i za czas
włożony w powyższe wypowiedzi. Myślę,
że zwiększą one naszą świadomość i empatię, skłonią do otoczenia Was modlitwą

Ks. T.K.

Rozmowa z ks. Bogumiłem Bednarkiem – Kapelanem Szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie, o specyficznej posłudze
wśród chorych na różnych oddziałach.

jej posłudze staram się zawsze o tym pamiętać. Kiedyś mówił mi młody wrażliwy
lekarz: „uczą nas, żeby nie tracić czasu
na beznadziejne przypadki”, „nie ma takiej procedury jak trzymanie za rękę i pocieszanie”. Stanowczo się z tym nie zgadzam!
Różne są potrzeby człowieka, te materialne i te duchowe. Czasem wystarczy
prosty gest typu: dotknąć i potrzymać
za rękę, uśmiechną się, wypowiedzieć życzliwe słowo, pogłaskać po buzi, podać
łyk wody. W tych prostych rzeczach zawarty jest – powiedziałbym – ogrom
Ewangelii. „Kto poda kubek wody spragnionemu…” Dlatego ogrom, że nawet
tych prostych rzeczy bywa niezbyt dużo.
Ważną i trudną sprawą jest pomoc
u kresu, w chwilach agonii umierania,
gdy rodzina pozostaje zagubiona i popada
w rozpacz, wtedy staram się być negocjatorem, bratem, kolegą, przyjacielem
by zdążyć z prawdą sakramentów i „otworzyć” umierającemu człowiekowi niebo.
Starożytni filozofowie mówili, że nie
tyle w samej śmierci tkwi lęk, co w lęku
przed śmiercią. Chyba w każdym z nas
umieranie budzi lęk, czy nawet grozę
i przerażenie. Niektórzy z pacjentów wiedzą, że odchodzą. Ludzie żegnają się
z tym światem bardzo różnie. Przeważnie
pogodzeni, ale czasem skłóceni z Panem
Bogiem i ze światem, nie zgadzający się
na „to” … Gdy ktoś buntuje się, walczy
ze światem, z Bogiem, z rodziną, z losem,
to złość nie pomaga mu w przejściu
na drugi brzeg. Trzeba wtedy cierpliwości, trzeba wtedy z nimi pobyć, pomodlić
się, wziąć za rękę, wtedy ci odchodzący
stają się bardzo bliskimi, a nawet można
powiedzieć najbliższymi ludźmi. Gdy śpię

Zdążyć otworzyć niebo

x. T.: Księże Kapelanie proszę uchylić
rąbka tajemnicy i powiedzieć coś o sobie.
Ks. B.: Bardzo trudno się mówi o sobie.
Akceptuję ludzi, takimi jacy są. Staram
się integrować z pacjentem, na tyle na ile
umiem i potrafię. Lubię z nimi rozmawiać, staram się wczuć w ich sytuację
i rozumieć ich w chorobie i cierpieniu.
W czasach studiów jako wolontariusz
odwiedzałem ludzi chorych w Domu Pomocy Społecznej na ul. Szpitalnej w Tarnowie. Obecnie w Światowy Dzień Chorego mija 11 rok mojej posługi, jako kapelana szpitalnego. Ta data jest dla mnie
bardzo ważna, jest dla mnie znakiem i zobowiązaniem wobec ludzi chorych.
x. T. Jak to się stało, że Ksiądz posługuje jako Kapelan w szpitalu św. Łukasza?
Ks. B.: Do szpitala przyszedłem na własne życzenie. Oczywiście za zgodą moich
przełożonych, za co im dziękuję. Sam
doświadczyłem choroby, chorób, których
nie udało się pokonać doświadczyli moi
bliscy i moja rodzina, dlatego swoją posługę w szpitalu traktuje jako ”powołanie
w powołaniu”.
x. T.: Proszę wyjaśnić na czym polega
bycie kapelanem w szpitalu:
Ks. B: Papież, św. Jan Paweł II nauczał,
że „chorzy są skarbem Kościoła”. W swo-

21

czasem widzę ich twarze. Chociaż odeszli
już z tego świata, przypominają mi się nasze rozmowy, żarty, urywki naszych dialogów. Tak bardzo pokrótce, obok sprawowania sakramentów – tego co najważniejsze – wyglądało owo „kapelowanie”.
x. T.: Jak wygląda codzienny dzień posługi chorym na oddziałach szpitalnych? Czy wszystkie odziały w „nowym” szpitalu są objęte troską księdza? Kiedy kapelan jest do dyspozycji
chorych?
Ks. B.: W „nowym” szpitalu troską duszpasterską objęte są wszystkie odziały.
Z uwagi na to, że szpital jest duży opiekę
duszpasterską sprawuje dwóch kapelanów. Każdego dnia jesteśmy w szpitalu
wczesnym rankiem od godz. 5.00 do 7.30
i popołudniu od godz. 13.30 do późnych
godzin popołudniowych (17.00 – 18.00)
w zależności od potrzeb pacjentów. Jesteśmy też do dyspozycji w dzień i w nocy
dla wszystkich chorych i ich rodzin.
Co drugi tydzień jeden z kapelanów,
>>

oprócz normalnych zajęć w szpitalu pełni ziono bezdomnego człowieka. Był zatygodniowy całodobowy dyżur.
marznięty, wychudzony, wygłodniały, ale
wzbudzał dużo sympatii. Zostałem wezx. T.: Czy do takiej posługi chorym wany przez personel medyczny wieczow szpitalu trzeba mieć szczególny cha- rem i zdążyłem zamienić z nim dosłownie
ryzmat? Co jest najważniejsze w tej po- kilka zdań zanim zaopatrzyłem go na
słudze?
śmierć. Rano już nie żył. Człowiek ów
pochodził z okolic Lublina, nie znalazła
Ks. B.: Trzeba kochać ludzi. Mieć trochę się żadna rodzina, ani sąsiedzi, by go zacierpliwości i czas. Nie wolno być zim- brać do siebie. Jako kapelan szpitala
nym, jak chromowana stal. Przydaje się w którym zmarł, zostałem poproszony
też wrażliwość, by swych obowiązków przez odpowiednie władze miasta, bym
nie spełniać rutynowo i mechanicznie. Nie odprawił pogrzeb. Byłem na tym pogrzewolno obok ludzkiego cierpienia czy to bie tylko ja i czterech panów, którzy przyfizycznego, psychicznego czy ducho- nieśli trumnę. Panowie przynieśli trumnę
wego przechodzić obojętnie. Trzeba być i odeszli na bok. Zostałem zupełnie sam
otwartym na drugiego człowieka.
przed trumną i nad grobem. Śp. Józef
To te wymogi, z którymi każdego dnia od tego momentu stał mi się bardzo bliski.
próbuję się mierzyć i każdego dnia Do dzisiaj pamiętam jego twarz, często
do nich dorastać.
go wspominam w modlitwie, czasem odprawiam za niego mszę świętą.
x. T.: Czy zechciałby się Ksiądz podzielić z czytelnikami „Głosu Serca” jakąś x. T: Czy jest coś, co najtrudniej przyszczególną sytuacją, wydarzenie?
chodzi Księdzu w tej posłudze?

obojętność, gdy chodzę po oddziałach
z Najświętszym Sakramentem. Dotyczy
to zarówno pacjentów, osób odwiedzających, jak również personelu medycznego.
Nie wiem czy to niska świadomość religijna, czy może brak wiary. Mam jednak
czasem nieodparte wrażenie, że przyznanie się do wartości chrześcijańskich jest
dla wielu wstydem. Nieumiejętność zachowania się wobec Najświętszego Sakramentu budzi we mnie niesmak, ma czasem nawet wewnętrzną irytację.
x. T.: Bardzo serdecznie dziękuję Księdzu Kapelanowi za rozmowę i podzielenie się swoim doświadczeniem posługi
wśród chorych w naszym tarnowskim
szpitalu. Życzę dużo radości, cierpliwości i mocy w tej jakże bardzo ważnej
posłudze chorym.
Z Księdzem Kapelanem
rozmawiał ks. T.K.

Ks. B.: Było ich wiele. Tej sytuacji nie Ks. B.: Co mnie boli w mojej posłudze,
zapomnę do końca życia. Na ulicy znale- to jakaś – może nawet nie złośliwość – ale

Czy Jezus przemówił 70 lat po swojej śmierci?

Wielu z nas tylko słyszało o istnieniu
Apokalipsy, część z nas kojarzy nieliczne
fragmenty jakie czytane są w trakcie
Mszy Świętej. A szkoda, że tak mało
z nas czytało Apokalipsę, gdyż i tam Jezus przemówił własnymi słowami. Apokalipsa, czyli inaczej Objawienie to ostatnia z ksiąg Biblii. Ostatnia zarówno dlatego, że pojawia się na końcu każdego
wydania Biblii, po drugie dlatego, że jest
to ostatnia księga Nowego Testamentu
napisana około 100 roku po Chrystusie,
którą Kościół uznał jako natchnioną.
Zamyka ona więc w sensie dosłownym
zapisane Słowo Boga. To prawda, że nie
jest to księga łatwa, dużo w niej symboli
i metafor i wbrew ogólnemu myśleniu nie
jest ona jedynie obrazem końca świata,
ale przede wszystkim jest opisem chwały
Boga w niebie, chwały jaka należy się
Barankowi Bożemu na równi z Bogiem.
Najważniejszym przesłaniem Apokalipsy jest prawda, że Jezus jest obecny
w swoich Kościołach, że przygotowuje
chrześcijanom, którzy poszli za Nim
miejsce w niebie, pokazane tutaj jako
Miasto Świętych, którzy oddali się Jezu-

sowi, za bramami którego znajdują się i z Jego ust wychodził miecz obosieczny,
tyko złoczyńcy których przeznaczeniem ostry.
jest śmierć wieczna.
A Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje
Apokalipsę napisał prawdopodobnie w swej mocy.”
sam Jan Ewangelista, autor czwartej
Jezus ukazał się Janowi jako Bóg jaewangelii, gdy pod koniec życia przeby- śniejący w swojej mocy. Jan upadł przed
wał na wyspie Patmos. Jak sam to opi- Nim, na co Jezus odpowiedział w typowy
suje:
dla Niego sposób – „Przestań się lękać !”
„ Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w u- Następnie zwrócił się do Jana by przecisku i królestwie, i wytrwałości w Jezu- kazał siedmiu Kościołom Jego Słowo.
sie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, Każdy Kościół otrzymał inne upomnienie
z powodu słowa Bożego i świadectwa i zachętę, ale kierowane są one także
Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień do nas, dzisiejszych członków Kościoła.
Pański i posłyszałem za sobą potężny głos Co powiedział jeszcze Jezus 70 lat
jak gdyby trąby… "
po wstąpieniu do Nieba?. Do pierwszego
Jan opisuje dalej, że obrócił się i zo- z Kościołów Jezus mówi:
baczył kogoś podobnego do Jezusa ja- „ Ty masz wytrwałość:
kiego znał. Ale nie był to obraz Pana i zniosłeś cierpienie dla imienia mego jakiego pamiętał sprzed 70 lat, teraz Jezus niezmordowany.
ukazał mu swoją chwałę jako Król Kró- Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś
lów i Pan Panów.
od twej pierwotnej miłości.
„ Głowa Jego i włosy - białe jak biała
wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień
ognia. Stopy Jego podobne do drogocennego metalu,[… ] a głos Jego jak głos
wielu wód.
W prawej swej ręce miał siedem gwiazd
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Pamiętaj więc, skąd spadłeś,
i nawróć się,
i pierwsze czyny podejmij!
Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie
i ruszę świecznik twój z jego miejsca,
jeśli się nie nawrócisz.”

>>

Jezus pogania nas byśmy mieli w sobie tą samą miłość jaką On nam przekazał, i choć ona z czasem może przez
nas stopniowo topnieć, należy się nawrócić i znów zaczął kochać ludzi tą pierwotną miłością na Jego wzór. Co ciekawe
Jezus grozi także kościołowi, jeśli nie
zastosuje się do Jego rad przyjdzie i poruszy świecznik, który symbolizuje dany
kościół. Może być więc to metafora,
że jeśli kościół się nie nawróci sam Jezus
może nim potrząsnąć dla opamiętania.
Do drugiego z kościołów Jezus
przemawia:

i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do
ciebie.
Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły;
będą chodzić ze Mną w bieli, bo są godni.
Tak szaty przywdzieje zwycięzca, i z księgi
życia imienia jego nie wymarzę.
I wyznam imię jego przed moim Ojcem
i Jego aniołami.”

Mamy więc strzec tego, co każe nam
robić Jezus, musimy być Jemu wierni nawet za cenę niepopularności wśród innych, za cenę wyśmiania, a nawet za cenę
śmierci. Jeśli nie, Jezus przyjdzie jak złodziej i osądzi czy może dać Tobie białą
szatę zwycięzcy, pozostawi Twe imię
w księdze życia i wymieni Cię przed Bogiem i aniołami jako wiernego Świadka.
Do ostatniego z Kościołów Jezus mówi:
„Znam twoje czyny, że ani zimny, ani go-

„ Przestań się lękać tego, co będziesz
cierpiał.
Oto diabeł ma niektórych spośród was
wtrącić do więzienia,
abyście próbie zostali poddani,
a znosić będziecie ucisk przez dziesięć
dni.
Bądź wierny aż do śmierci,
rący nie jesteś.
a dam ci wieniec życia.”
Obyś był zimny albo gorący!
Jezus prosi o wytrwałość każdego A tak, skoro jesteś letni
dnia Jego słowu, mówi ze wie iż chrze- i ani gorący, ani zimny,
ścijanie będą cierpieć, będą poddani uci- chcę cię wyrzucić z mych ust.
skowi (spójrzmy na dzisiejszą Syrię), Ty bowiem mówisz: "Jestem bogaty",
co więcej Jezus mówi, iż to diabeł będzie i "wzbogaciłem się", i "niczego mi nie
robił wszystko by uciskać chrześcijan potrzeba",
by wyparli się Jezusa, kto tego nie zrobi a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny
będzie żył wiecznie z Jezusem.
i godzien litości,
Do kolejnego Kościoła w Sardes Je- i biedny i ślepy, i nagi.
zus posyła takie słowa:
Radzę ci kupić u mnie
„ Stań się czujnym i umocnij resztę, która złota w ogniu oczyszczonego,
miała umrzeć,
abyś się wzbogacił,
bo nie znalazłem twych czynów dosko- i białe szaty,
nałymi wobec mego Boga.
abyś się oblókł,
Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś,
a nie ujawniła się haniebna twa nagość,
strzeż tego i nawróć się!
i balsamu do namaszczenia twych oczu,
Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę byś widział.
jak złodziej,
Ja wszystkich, których kocham, karcę

i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!
Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi
otworzy, wejdę do niego i będę z nim
wieczerzał,
a on ze Mną.
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim
tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem
z mym Ojcem na Jego tronie.”

Jezus pragnie od nas dwóch skrajnych
zachowań – chce abyśmy byli albo zimni
albo gorący, nigdy zaś letni. Jezus oczekuje od nas jasnej deklaracji albo oddajemy nasze życie i grzechy w Jego ręce
albo oddajemy je temu światu, który i tak
zginie. Jezus nie ma litości dla osób, które
nie potrafią się zdecydować – są trochę
chrześcijanami, ale swoim życiem i brakiem czasu dla Boga przeczą temu. Jezus
będzie pukał tak długo jak trwać będzie
świat do ludzkich serc, ale tylko do pewnego momentu.
W chwili Jego przyjścia wszyscy zimni
i letni ludzie spotkają swego Stwórcę
i Sędziego i nie będzie już ratunku dla
nich. Dla zwycięzców zaś przewidziana
jest niezwykła nagroda, o jakiej wielu
ludzi nawet nie wie, wyobrażając sobie
jak będzie kiedyś w niebie. Jezus wyjaśnia, że ten kto mu zaufa zasiądzie z Bogiem na Jego tronie. Ale najpierw musimy zwyciężyć brak miłości do ludzi
i Boga. Tylko radykalna postawa wobec
Jezusa, wobec Jego Kościoła da zbawienie. Tylko radykalne wybranie Jezusa
i pójście za nim da nam życie wieczne,
o jakim wspomina w Apokalipsie nasz
PAN.
Ks. Jacek

GORSZENIE SIĘ KOŚCIOŁEM I ODCHODZENIE OD NIEGO
Autostrada do wiecznego zatracenia katolików niepraktykujących? – cz.7

Ważność sakramentów świętych speł- przez niego udzielają łaski? Albo czy przy
nianych przez niegodnych księży
jego udziale dokonuje się konsekracja,
czyli rzeczywista przemiana chleba i wina
Z rzeczywistością grzechu wśród du- w Ciało i Krew Pańską?
chowieństwa wiąże się problem ważności
Kościół katolicki stanowczo i bez
posługi sakramentalnej, sprawowanej wahania zawsze bronił ważności posługi
przez niegodnego kapłana. Jest czymś sakramentalnej sprawowanej przez kapłapsychologicznie zrozumiałym, że ktoś na znajdującego się w stanie grzechu.
oburzony niegodnym i gorszącym postę- Przyjmujący sakramenty mają pokładać
powaniem danego kapłana może mieć ufność w świętości samego Chrystusa,
wątpliwości, czy sakramenty sprawowane a nie szafarza, który z natury jest czło23

wiekiem podlegającym ludzkim słabościom i grzechowi. Szafarz jest tylko sługą, ludzkim „narzędziem”. W rzeczywistości to sam Chrystus w trakcie obrzędów
sakramentalnych chrzci, odpuszcza grzechy, uobecnia swoją Jedyną Ofiarę. Niegodność szafarza sakramentów jest obrazą Boską, jego bardzo ciężkim przewinieniem i krzywdą wyrządzoną Kościołowi,
ale nie ma ona aż tak wielkiej mocy,
ażeby unicestwić zbawczy dar Chrystusa.
>>

W początkach IV wieku w północnej
Afryce, powstał ruch społeczno-religijny
zwany donatyzmem, który głosił, że
członkami Kościoła są tylko ludzie sprawiedliwi, a sakramenty udzielane przez
niegodnego kapłana są nieważne. Ruch
ten, a później także schizma donatystów
zostały potępione przez Kościół. W swojej
rygorystycznej, lecz niezbyt rozumnej
gorliwości wydawało się donatystom, że
ich nauka o nieważności sakramentów
udzielanych przez kapłanów niegodnych,
przyczyni się do wzrostu gorliwości
w Kościele. W rzeczywistości do kwitnącego dotąd Kościoła w Afryce wprowadziła wiele niepokoju i istotnie go osłabiła. Zapewne sporo racji mają ci historycy,
którzy twierdzą, że donatyzm znacząco,
choć bezwiednie, przyczynił się do przyszłego zwycięstwa islamu na tych ziemiach i wyparcia chrześcijaństwa.
Zbawcza moc sakramentów jest
„transcendentna”, tzn. „będąca ponad”,
w stosunku do świętości czy grzeszności
kapłana! Przypominał o tym papież Innocenty III, powtórzył tę naukę Sobór Trydencki. Znajduje się ona także w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w którym
czytamy: „Sakrament urzeczywistnia się
nie przez sprawiedliwość człowieka, który
go udziela lub przyjmuje, lecz przez moc
Bożą” [KKK 1128].
Sakramentalne działanie Boga zakłada odpowiedź człowieka. Udział człowieka i jego „wkład” w zbawcze dzieło wyraża się w sformułowaniu: „ex opere operantis”. Oznacza to, że owocność, skuteczność sakramentu uzależniona jest w pewnym stopniu od działania człowieka.
Skuteczność natomiast ze strony Boga
działającego w sakramencie określa się
wyrażeniem „ex opere operato”.
„Opus” to działanie, akcja, dokonywanie się sakramentalnego znaku.
„Opus operatum” oznacza wydarzenie dokonane zgodnie z intencjami Kościoła.
Sakramenty czerpią swoją skuteczność
z mocy Jezusa Chrystusa, z Jego zbawczego dzieła nauczania, śmierci i zmartwychwstania na podstawie sakramentalnych znaków. Tam, gdzie dokonano sakramentalnego działania w imieniu i zgodnie z intencjami Kościoła, działa Jezus
Chrystus. Udzielającym sakramentu jest
Jezus Chrystus, natomiast szafarz (człowiek) jest tylko „narzędziem” tego działania.
Ważność sakramentu jest całkowicie
niezależna od osobistej wartości i walo-

rów człowieka, który go udziela, jeśli tylko posiada on ważne święcenia kapłańskie. Sakrament nie jest bowiem jego
dziełem. Podobnie np. diament nie przestaje nim być, jeśli ujmie się go w brudne
ręce; właściwości diamentu spoczywają
bowiem w nim samym, nie są zaś funkcją
trzymających go palców.
Z uznania świętości sakramentu wynika postulat, aby udzielany on był godnie, tj. z „czystym sumieniem” przez
człowieka, który bodaj w momencie pełnienia czynności sakramentalnych nie ma
na sobie winy grzechu ciężkiego. W przeciwnym wypadku należy powiedzieć,
że funkcja sakramentalna została spełniona niegodnie. Ksiądz taki grzeszy ciężko
i bierze na siebie ogromną odpowiedzialność przed Bogiem – bez względu na to,
czy ludzie przyjmujący sakrament wiedzą
o jego niegodności czy też nie. Jeśli wierni wiedzą o stanie jego grzeszności,
ów ksiądz dopuszcza się ponadto zgorszenia, zaś o gorszycielach Ewangelia wypowiada się bardzo niedwuznacznie i w sposób najbardziej radykalny je potępia.
Poza przypadkiem absolutnej konieczności (np. spowiedź człowieka umierającego wskutek wypadku samochodowego)
ksiądz pozostający w stanie grzechu ciężkiego nie ma moralnego prawa pełnić
funkcji sakramentalnych. Jeśli je pełni –
postępuje niegodziwie. W takim przypadku sam sakrament zachowuje jednak swoją ważność – niezależnie od tego, czy osoba przyjmująca sakrament wiedziała
o niegodności księdza, czy też nie. Wyraźnie poucza o tym Katechizm Kościoła
Katolickiego: „Ponieważ przez wyświęconego szafarza ostatecznie działa i zbawia sam Chrystus, niegodność kapłana nie
jest przeszkodą dla działania Chrystusa”
[KKK 1584].
Jeśli ksiądz odczytuje w czasie Mszy
Świętej Ewangelię, wówczas nie jest ona
obiektywnie bardziej prawdziwa w wyniku faktu, że odczytujący to mądry i dobry
człowiek ani też mniej prawdziwa, jeśli
byłby on ograniczony lub nieuczciwy. Nie
są to bowiem jego słowa. Ale w momencie, gdy zaczyna tłumaczyć Ewangelię
i nauczać – wyłączna odpowiedzialność
spoczywa na nim. To, co uczyni
on z przeczytanym tekstem – będzie
w pierwszym rzędzie funkcją jego wiedzy
lub ignorancji, inteligencji lub ograniczoności, uczciwości bądź przebiegłości, dyspozycyjności albo dysfunkcji. Swoim komentarzem może dopomóc słuchaczom
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w uchwyceniu istoty rzeczy albo też „zamotać” sprawę czy nawet – w przypadku
krańcowym – dać komentarz niezgodny
z duchem Ewangelii, wypaczając go.
W takim przypadku wyciągnięte przezeń
mętne wnioski nie stają się bynajmniej
ważne z samego faktu, że ich autorem jest
ksiądz – człowiek posiadający sakrament
kapłaństwa. Dlatego np. niedorzeczne jest
powiedzenie, że „ksiądz X dobrze chrzci”,
ale usprawiedliwiona może być np. opinia, że „ksiądz X głosi mądre i zrozumiałe
homilie”.
W praktyce sprawy te bywają mocno
skomplikowane z wielu powodów. Posługa pasterska dokonuje się w określonej
społeczności, zaś społecznością rządzą
określone prawa psychologii. W psychologii, a także w socjologii znane jest prawo promieniowania uczuć, które rzutuje
bardzo silnie zarówno na skuteczność pracy duszpasterskiej, jak i na powstawanie
urazowych resentymentów, aż do głębokiego zgorszenia i utraty wiary włącznie.
Jeżeli ksiądz X jest osobiście człowiekiem
dobrym, prawdomównym, uczciwym
i mądrym – nawet odczytywane przezeń
własne słowa Chrystusa zdają się brzmieć
bardziej prawdziwie: słuchacze odczytują
je i przyjmują przez pryzmat człowieka
odczytującego Ewangelię, jego moralnie
przykładnej postawy. Następuje zjawisko
współbrzmienia i komplementarności: dobry człowiek mówi o dobrym Bogu;
uczciwy człowiek mówi o Bogu, który
jest sprawiedliwy, nie zwodzi i „nie naciąga” nikogo; mądry człowiek mówi
o mądrości Bożej. Ksiądz ów staje się wówczas ewangelicznym świadkiem, ambasadorem, posłańcem Boga, przemawiającym po to, aby ludzie stali się lepsi,
uczciwsi i mądrzejsi, zaś to, co mówi –
potwierdza sobą, swoim autorytetem, prawością. Wierzy mu się. Wierzy się, że to,
co mówi – jest prawdą, ponieważ skądinąd jest się przekonanym, że ten człowiek
nie ma zwyczaju kłamać. Dlatego osobisty poziom księdza – zwłaszcza jego poziom etyczny zdaje się być istotnym elementem skuteczności apostolskiego
i duszpasterskiego oddziaływania.
W przeciwnym wypadku następuje dysonans o nieobliczalnych następstwach.
Człowiekowi, którego ksiądz okłamał
lub oszukał trudno będzie uwierzyć,
że nauka głoszona przez niego (np. w czasie homilii), jest prawdziwa. Określony
czyn księdza rzutuje na takie spojrzenie
i ocenę. Tak samo „promieniuje”
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tu głęboka nieufność, jak w pozytywnym
przypadku promieniowało zaufanie.
Jeżeli ksiądz kogoś skrzywdził, wówczas pokrzywdzony człowiek często nie
potrafi bez oporu słuchać pompatycznej
przemowy duchownego w sprawach etyki
i moralności. Takiego samego wstrząsu
doznaje, widząc, że przystępuje on do ołtarza, aby przyjąć konsekrowaną Hostię.
W wymiarze psychologii, socjologii, logiki czy etyki są to reakcje zupełnie prawidłowe jako odruch moralnego sprzeciwu wobec zastałego dysonansu. W sferze ludzkiej emocjonalności wywracają
one racje rozumu, zdrowego rozsądku
i wiary: wbrew logice człowiekowi trudno
jest zrozumieć, że niezawodny Bóg może
mieć zawodne sługi albo że sakrament jako dzieło Boga pozostaje prawdziwym
nawet po przejściu przez niezbyt czyste
„ręce i sumienie” kapłana.
W taki sposób powstają zgorszenia
i ludzie często tracą wiarę, tzn. przede
wszystkim zaufanie do Kościoła – rzecznika spraw Bożych. Ich własna wina, aczkolwiek niewątpliwa, może być wówczas
niewspółmiernie mniejsza od winy księdza, będącego sprawcą zgorszenia.
Wnioski końcowe
Tworzenie mitu księdza nieskazitelnego, wyłącznie świętego, który nie popełnia grzechów i nie ma prawa podlegać
żadnym słabościom, może zaszkodzić
wielu wiernym świeckim, mającym zbyt
archaiczny, wyidealizowany jego obraz.
Ci właśnie ludzie, zetknąwszy się z inną
rzeczywistością, mogą się poczuć rozczarowani, a nawet zgorszeni, co może prowadzić do kryzysu ich wiary, a nawet
do odejścia od Kościoła. W obliczu wydarzeń, wywołujących poruszenie u wiernych, należy w sposób szczery, uczciwy,
a przede wszystkim obiektywny rozmawiać o zaistniałych sytuacjach (o ile wymaga tego konieczność), przekonując jednocześnie, że osoby duchowne, podobnie jak wierni świeccy też są tylko ludźmi, podlegającymi rozmaitym słabościom. Chodzi tu o to, aby wiernych świeckich przygotować na taką ewentualność,
że obok kapłanów bardzo gorliwych
w służbie Bożej i świętych, są również
mniej święci, a nawet wprost grzeszni,
niegodni, czasami wyrodni. Wówczas ludzie świeccy może łatwiej przyjmą i zrozumieją ich niezbyt chlubne cechy charakteru, w następstwie czego łatwiej im będzie raczej współczuć i modlić za swoich

pasterzy o ich nawrócenie niż potępiać
i gorszyć się z ich powodu.
W sytuacjach niegodnego sprawowania swojego urzędu przez jakiegoś duchownego, jeśli są ku temu uzasadnione
racje, należy interweniować u władz kościelnych o zmianę duszpasterza. Warto
wówczas mieć na uwadze i wskazywać
na godną pochwały postawę wielu innych
gorliwych i świętych kapłanów, by nie
tworzyć wizji jednostronnie negatywnych,
i do nich – w razie konieczności – odsyłać. Nie powinno się z tego powodu generalizować, tzn. wszystkim duchownym
jednakowo przypisywać wyłącznie zło.
Sakramenty sprawowane w Kościele
nie zależą od stanu świętości czy grzeszności kapłana, lecz wypływają ze zbawczego działania Jezusa Chrystusa. Sprawiają łaskę niezależnie od stanu duchowej
świętości lub grzeszności szafarza. Łaski,
jakie otrzymują wierni, wynikają z woli
Bożej oraz ich duchowej dyspozycyjności
(otwarcia się na działanie Ducha Świętego, stan czystości duszy itd.). Czynnikiem
istotnym jest zatem pogłębianie wśród
wiernych wiedzy teologicznej oraz budzenie świadomości, dotyczącej ważności sakramentów i otrzymywania łask w wyniku ich sprawowania, niezależnie od jakości życia duchowego i moralnego ich szafarzy. Jest to ważne wobec ewentualnego
kryzysu wiary u wiernych, spowodowanego niegodną postawą określonej osoby
duchownej, by nie dochodziło do porzucenia przez nich praktyk religijnych.
Do informacji o prawdziwych lub
najczęściej wyraźnie przesadzonych słabościach ludzi Kościoła należy podchodzić spokojnie, bez intencji szukania sensacji. Szukanie skandali i delektowanie
się nimi świadczyłoby o osobowym prymitywizmie i złej woli szkodzenia Kościołowi. Tylko bowiem ludzie wrogo nastawieni do Kościoła i duchowo niedojrzali, cieszą się w takich sytuacjach,
bo mają o czym plotkować i mają okazję
do usprawiedliwiania własnej bezbożności.
Ludzie autentycznie kochający Kościół boleją nad grzechami tych, którzy
go tworzą (duchownych i świeckich),
ale się nimi nie gorszą, a tym bardziej
nigdy nie odchodzą od Kościoła. Smucą
się takimi faktami. są głęboko zatroskani,
często sami się obwiniają o zaistniały stan
rzeczy i w następstwie jeszcze intensywniej modlą się o świętość kapłanów
i wiernych świeckich oraz naprawienie
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zaistniałego przez nich zła.
„Zgorszenie się” i odejście od Kościoła często wynika z ignorancji odnośnie do pochodzenia, struktury, misji i celu Kościoła oraz ważności sprawowania
sakramentów.
W takich sytuacjach, odejście od Kościoła świadczy o braku miłości do Chrystusa i braku zgody na pełnienie Jego woli,
ponieważ On działa i kontynuuje swoją
zbawczą misję właśnie w Kościele i poprzez Kościół. Sprawdzają się tu także
potoczne maksymy: „Kto przestaje być
przyjacielem, nigdy nim nie był”. „Kto
przestaje kochać, ten tak naprawdę nie
kochał nigdy”. Dobrzy rodzice kochają
i troszczą się o swoje dziecko, także wtedy, gdy się ono zagubi, a nawet staje się
wyrodne. Zagubienie się kogoś, zejście
na złe drogi, nie zwalnia z miłości i troski
względem niego: „Jeśli miłujecie tylko
tych, którzy was miłują, cóż szczególnego
czynicie?” – powiedział Pan Jezus. Podobnie jest w odniesieniu do Kościoła,
a przecież nie można powiedzieć, że Kościół jest jak „wyrodne” dziecko i dominuje w nim zło. Kto autentycznie miłuje
Chrystusa, nigdy nie opuści Kościoła,
z którym On się utożsamia.
„Gorszenie się” i odejście od Kościoła świadczy także o braku pokory.
Człowiek nie powinien się gorszyć słabościami ludzi Kościoła, bo wówczas musiałby się zgorszyć przede wszystkim sobą. Ci, którzy się gorszą, dają dowód braku samokrytycyzmu i obłudy: sami nie
są idealni, a od innych wymagają nieskazitelności, ponieważ swoich wad nie dostrzegają i nie pracują nad ich usuwaniem.
Katolicy niepraktykujący chętnie
„gorszą się” postawą Kościoła, bo ułatwia im to pozbycie się skrupułów i wyrzutów sumienia z powodu przyzwolenia
dla własnej postawy religijnej, dla której
szuka się usprawiedliwienia. Kto autentycznie wierzy w Boga i kocha Kościół,
widząc w nim ludzkie niedomagania i słabości, z jeszcze większą gorliwością, niejako w trójnasób, za siebie i za innych,
będzie świadczyć o Chrystusie i budować
świętość Kościoła. Dostrzeżone zło u innych powinno w nim wzbudzać świętą
gorliwość w dążeniach do jego naprawienia i zadośćuczynienia. Porzucenie praktyk religijnych prowadzi do obojętności
religijnej, a następnie do izolacji od Kościoła i życia sakramentalnego – istotnych
środków do walki z grzechem, co powoduje odcięcie się od źródeł łask. Rzuca
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katolika na pastwę wszelkiego rodzaju
sekt i ruchów parareligijnych, stwarzając
bardzo realne niebezpieczeństwo utraty
zbawienia wiecznego, bowiem „poza Kościołem nie ma zbawienia”! Przez to katolik jest mniej odporny na zło, łatwiej
ulega pokusom złego ducha, nie ma motywacji i siły do przeciwstawienia się złu.
Najczęściej prowadzi to do niesnasek
w rodzinie, rozwodów, myśli samobójczych, wejścia na drogę patologii społecznych, zejścia na manowce niewiary,
a następnie potępienia wiecznego.
Znamienne jest, że „gorszą się” Kościołem niemal wyłącznie katolicy niepraktykujący, niewierzący albo ludzie
„z góry” wrogo do niego nastawieni, którym zależy na deprecjonowaniu Kościoła
i osłabianiu wszelkimi możliwymi sposobami jego autorytetu.
Nierzadko wśród wiernych można
spotkać się z infantylnym sposobem my-

ślenia typu: „Zrobię księdzu na złość i nie
pójdę na Mszę Świętą”. Przypomina
to autodestrukcyjny bunt dziecka, wyrażony w słowach: „Zrobię babci na złość
i odmrożę sobie uszy”. Odejście od Kościoła, bez względu na to, czy stoją za tym
rzeczywiste, czy urojone powody, ostatecznie jest oznaką kryzysu wiary, braku
miłości do Chrystusa. Powyższa decyzja
zawsze pozostanie dramatem i szkodą,
szczególnie dla osoby, która odrzuca
i opuszcza Kościół. Osoba, która opuszcza Kościół, niezależnie od tego,
czy to czyni w sposób ostentacyjny, czy
dyskretny, ostatecznie pozostanie zawsze
osobą przegraną, pozbawioną istotnego
oparcia wewnętrznego i pomocy w osiągnięciu zbawienia wiecznego.
Nie powinno się nigdy odchodzić
od Kościoła. Tę decyzję powinna umacniać świadomość, że osoba duchowna,
która spowodowała poruszenie, a nawet

zgorszenie wśród wiernych poniesie konsekwencje ze strony władz kościelnych
(przerwanie pasma zła, przeniesienie albo
zwolnienie z funkcji, ekskardynacja, suspensa), a może także społecznych czy cywilnoprawnych, jeśli przy okazji zostało
naruszone prawo cywilne. Gdyby nawet
z rozmaitych powodów nie doszło do naprawienia zła i zadośćuczynienia za krzywdy jeszcze za życia poszkodowanych
należy pamiętać o tym, że osoba duchowna dopuszczająca się zła stanie na Sądzie Bożym, będzie musiała zdać sprawę
ze swojego urzędu i uczynków, zaś Bóg
wynagrodzi zgorszonej osobie wszelkie
krzywdy doznane od niegodnych swych
sług.
fragment z książki „Autostrada do wiecznego zatracenia katolików niepraktykujących”, ks. Sebastian Kępa

Biblijne zamyślenie

„Jezus powiedział: Jeśli chcesz być
doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz,
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb
w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!”
(Mt 19,21). Jak rozumieć to polecenie
w dzisiejszych czasach, kiedy świat materialny bardzo mocno nam towarzyszy?

Dwóch chłopców poszło do sadu
po świeże jabłka. Jeden z nich zabrał
tylko kilka by zaspokoić swój obecny
głód oraz kilka na drogę do domu. Drugi
zabrał ze sobą wielki worek i postanowił
go wypełnić owocami. Wracając miał
ogromną trudność w udźwignięciu swojego pakunku. Ten pierwszy w podskokach wrócił do domu mając w ustach słodki smak świeżych owoców. Ten drugi
zatrzymał się w drodze i rozpaczał jak mu
ciężko.
Może powyższe opowiadanie będzie

najlepszą odpowiedzią na postawione
pytanie. Rzeczy materialne, które chcemy
za sobą dźwigać bardzo przeszkadzają
nam w drodze, także w tej do nieba.
Człowiek wolny od ciężaru materializmu
w podskokach może przekroczyć granice
rajskiego ogrodu.
Zdanie Jezusa wyrwane jest z kontekstu całości i rzeczywiście jest bardzo
radykalne. Patrząc na całość okoliczności,
w których zostało wypowiedziane ma inny wydźwięk. Jest to fragment o bogatym
młodzieńcu, który wypełnia wszystkie
przykazania i pyta się o drogę do nieba.
Pan mu odpowiada, że trzeba się wyzbyć
wszystkiego. To oczywiste, że do nieba
nic nie zabierzemy z tej ziemi. Ziemskie
przywiązania ograniczają nam drogę, jest
trudniej iść. Rzeczy materialne to nie jedyne przywiązania, bowiem największym
zagrożeniem może być pycha i egoizm,
przywiązanie do własnych myśli.
Przywiązanie może być osobistą
niewolą. Tych niewoli współcześnie jest
bardzo dużo. Człowiek może być zniewolony osobą, modą, alkoholem, narkotykami, grami, hazardem, itd. Będąc mocno
zniewolonym trudno jest wejść do nieba.
Trzeba mieć jednego Pana; innych bożków trzeba odrzucić.
W innym miejscu Ewangelii dowiadujemy się, że „Nie przez uczynki się
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zbawisz” – to prawda, że zbawienie
mamy za darmo. Jezus za mnie umarł i ja
aby być zbawionym nic nie muszę robić.
Tylko, że zbawienie to dar, który człowiek
otrzymuje, a każdy dar muszę przyjąć.
Muszę przyjąć Chrystusa jako swego
Pana. Wszelkie przywiązania i niewole
utrudniają mi przyjąć Chrystusa, trwać
przy Nim. Dlatego chrześcijanie muszą
starać się odrzucać zło i zrywać przywiązania. Jezus był wolny od wszystkiego
to i my musimy być wolnymi.
Rozpoczęliśmy Wielki Post i może
właśnie radykalne zdanie Jezusa, przytoczone w powyższym pytaniu warto odebrać bardzo osobiście i postanowić sobie,
z którym przywiązaniem i workiem materializmu przez 40 dni pragnę walczyć.
Ks. T.K.

Jezus im rzekł: "Czy goście weselni
mogą się smucić, dopóki pan młody jest z
nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą
im pana młodego, a wtedy będą pościć".

Czy w XXI w. post ma jeszcze jakiś
sens? Czy są osoby, które w ogóle poszczą? Ba! Pomijam te przypadki, które dla
zrzucenia kilogramów, podejmują nieraz
heroiczne diety i posty. Zanim przejdziemy do tekstu biblijnego pomyślmy: jak
dzisiaj rozumieć post? Czy tylko ograniczyć go do jedzenia? Myślę, że sprowadzenie postu jedynie do jedzenia, byłoby
za dużym spłyceniem tematu. Pościć można na wiele sposobów, nie tylko odmawiając sobie jedzenia, słodyczy czy alkoholu.
Jako duszpasterz proponuję młodzieży, aby na czas Wielkiego Postu, w ramach postanowienia, ograniczyli korzystanie ze smartfonów, internetu… Aby
rozstali się z Facebookiem czy Instagramem. Przykładów można by mnożyć
i mnożyć. Zatem mamy „czym pościć”.
Opisane przez św. Mateusza wydarzenie też dotyka spraw postu. Jednak, aby
lepiej je zrozumieć musimy poznać praktykę postu, którą stosowano pośród narodu żydowskiego. Leon Dufour tak opisuje to zagadnienie: „Liturgia żydowska
znała „wielki post” w Dzień Ekspiacji
(por. Dz 27, 9); praktyka tego postu stanowiła warunek sine qua non przynależności do narodu wybranego (Kpł 23, 29).
Były też inne posty zbiorowe w rocznice
klęsk narodowych. Poza tym pobożni Żydzi z własnej gorliwości odprawiali posty
(Łk 2, 37). Tak czynili np. uczniowie Jana
Chrzciciela i faryzeusze (Mk 2, 18),
wśród których byli tacy, co pościli dwa
razy na tydzień (Łk 18, 12). Usiłowano
w ten sposób wypełnić jeden z elementów
sprawiedliwości, nakazywanej przez Prawo i proroków. Jeżeli Jezus żadnej z tych
praktyk nie nakazuje swoim uczniom (Mk
2, 18), to nie znaczy, że gardzi wspomnianą wyżej sprawiedliwością albo że chce ją
obalić. Przyszedł przecież by „wypełnić
ową sprawiedliwość”. Dlatego zakazuje
przechwalania się nią publicznie i zachęca
do wznoszenia się niekiedy ponad ową
sprawiedliwość (Mt 5, 17. 20; 6, 1). Jezus
podkreśla raczej konieczność wyzbycia
się wszelkich bogactw (Mt 19, 21), praktykowania dobrowolnej wstrzemięźliwoś-

Sprawa postu

ci (Mt 19, 12), a przede wszystkim samozaparcia się siebie samego, by móc dźwigać swój krzyż (Mt 10, 38-39)” (zob. X.
Leon Dufour, Słownik Teologii Biblijnej,
Poznań 1994, s. 731-732).
Żydzi bardzo pilnowali tego, aby być
wiernym prawu postu. W tej kwestii uczniowie Jana i faryzeusze zbratali się: „my
i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?”. Jezus daje odpowiedź posługując się obrazem wesela. Jego obecność można przyrównać do weselnych godów. Dopóki Jezus jest z uczniami
trwają niezwykłe gody. Tym weselem jest
Królestwo Boże, największe szczęście
i radość. Zatem nie może być mowy o poście.
Post, który naprawdę podoba się Bogu, ma polegać przede wszystkim na odnowie moralnej, na eliminowaniu wad
i słabości. Nie może być tylko zewnętrznym formalizmem i jałową praktyką.
Ma wypływać z serca. Popatrzmy, co nam
mówi o poście starotestamentalny prorok
Izajasz: „Czyż to jest post, jaki Ja uznaję,
dzień, w którym się człowiek umartwia?
Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie
woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż
nie jest raczej ten post, który wybieram:
rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy
niewoli, wypuścić wolno uciśnionych
i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój
chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz,
przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło zejdzie jak
zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie.
Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą”
(Iz 58, 5-8).
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Prawdziwy i autentyczny post ma powodować zmianę życia, na lepsze,
ku większej doskonałości. Każdy człowiek ma nad czym pracować i zmieniać
się ku lepszemu.
Kończąc zachęcam do wczytania się
w Orędzie papieża Franciszka na Wielki
Post 2018. Znajdziemy tam chociażby
wskazówki dotyczące postu: „Post odbiera siłę naszej przemocy, rozbraja nas i stanowi wielką okazję do wzrastania. Z jednej strony, pozwala nam doświadczyć
tego, co odczuwają ludzie, którym brakuje nawet tego, co niezbędnie potrzebne,
i których na co dzień dręczy głód; z drugiej strony, wyraża stan naszego ducha,
złaknionego dobroci i spragnionego życia
Bożego. Post nas przebudza, powoduje,
że stajemy się bardziej wrażliwi na Boga
i na bliźniego, budzi na nowo wolę posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny zaspokaja nasz głód”.
Ks. Krzysztof

Wypłyń na głębie

Pan mówi dziś do każdego z nas
„Wypłyń na głębię i zarzuć sieci na połów”.
Każdy z nas podobnie jak Piotr mógłby odpowiedzieć „całą noc pracowaliśmy,
ale nic nie złowiliśmy”.
Ilu z nas zaryzykuje i powie dalej…
„Na Twoje Słowo zarzucę sieci” ?
Ilu z nas na tyle zaufa Słowu Boga,
niezależnie od wcześniejszych własnych
doświadczeń, niezależnie od posiadanej
wiedzy na temat danego rzemiosła?
Jeśli w dogodnej porze doświadczeni
rybacy nic nie złowili, to ileż potrzeba
wiary w Słowo, że warto podjąć trud, warto podjąć ryzyko, warto zaufać i wypłynąć
w najmniej odpowiedniej porze dnia
na połów.
Owoce zaufania nie tylko rozradowały
rybaków, ale wprawiły ich w zmieszanie
połączone z lękiem.
Piotr dostrzega ogrom Łaski i pod

Od kilku miesięcy dość regularnie
odwiedzała nas pewna dama poznana latem w kolejce. Tato w trakcie tych wizyt
przeważnie zapominał języka w gębie.
Dama przeciwnie.
- Jest pan dziwnie nieśmiały – powiedziała ostatnio. – Niech pan spróbuje się
odprężyć i czuć jak u siebie w domu.
Ojciec spróbował. Wyglądało to fatalnie.
- Panu może pomóc jedynie sugestia –
stwierdziła pani. – Wpływ sugestii na psychikę jest olbrzymi. Sugestię stosowali już
starożytni, a od starożytnych można się

wodzeniami, troskami, brakiem sensu wykonywanych rutynowo obowiązków stanu, rodzinnych, wspólnotowych na brzegu.
Znaleźć sens własnego życia… to zaufać Słowu, które kieruje nas na głębię
i nie pozwala zadowolić się bezpieczną
i nie wymagającą głębszego wewnętrznego zaangażowania powierzchownością.
Znaleźć sens to podjąć ryzyko wiary,
że Ten, który nas zna i miłuje, pragnie naszego trwałego szczęścia i rzeczywistego
spełnienia teraz i w wieczności.
Znaleźć sens to uwierzyć, że jeśli Pan
nas do czegoś powołuje to udziela jednocześnie wszystkich potrzebnych środków
duchowych i materialnych, do realizacji
wpływem pokusy, prosi Pana, aby od Nie- powierzonej nam misji.
Znaleźć sens własnego życia, to pogo odszedł, bo nie jest jej godzien.
„Nie bój się” mówi Pan do Piotra głębiając swoje zawierzenie Panu, wyzwalać się z własnych lęków i obaw. Pai do każdego z nas.
Ten, który nas zna i przenika, wie ko- trzeć na Niego a nie na swoje ograniczenia i braki.
mu udziela swoich darów.
Nie ogranicza swoich łask i darów,
Pójście za Panem nie gwarantuje drow obawie, aby otrzymujący ich nie zmargi łatwej, przyjemnej i bez pułapek oraz
nował.
To otrzymujący, lęka się otworzyć zagrożeń. Gwarantuje jednak pełnię życia
na przyjęcie całości Bożego daru. W na- i radości z przeżywanego z Panem i w Paszej codzienności nie raz i nie dwa sły- nu naszego życia.
Czy szukasz sensu swojego życia?
szeliśmy ciche polecenia-natchnienia Pana
Czy odkryłeś/odkryłaś to do czego
do wykonania czegoś, do porzucenia płytkiego, powierzchownego zaangażowania, Pan ciebie z twoją niepowtarzalną wyjątkowością istnienia powołuje?
do pójścia dalej, w głąb.
Może warto o tym pomedytować dziś
Wtedy najczęściej odzywały się w nas
wszelkie możliwe racjonalne argumenty w ten pierwszy czwartek miesiąca.
kwestionujące zasadność polecenia.
Ks. T.K.
Najczęściej zamykaliśmy wewnętrzny
dialog stwierdzeniem „pewnie mi się zdawało” i pozostawaliśmy ze swoimi niepo-

Siła sugestii

wiele nauczyć. Musi pan w siebie wmówić, że jest pan męski i zdobywczy.
- I co? – zapytał tato.
- I stanie się pan takim w rzeczywistości –
wyjaśniła pani.
Ojciec chrząknął z powątpiewaniem. Dama nie dała mu dojść do słowa.
- Niech pan za mną powtarza – zażądała.
– Jestem męski i zdobywczy.
Tato podrapał się w łysinę. Potem powiedział bez przekonania:
- Jestem męski i zdobywczy.
- Jeszcze raz – rozkazała pani.
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Ojciec powtórzył.
- I jeszcze raz – ponowiła pani żądanie.
Ojciec znowu powtórzył.
Trwało to jakiś czas i faktycznie tatko jak
gdyby nabrał pewności siebie. Nawet zaczął zacierać ręce.
- A teraz – powiedziała pani – proszę mówić: Jestem odważny i nie oprze mi się
żadna kobieta.
Ojciec pociągnął nosem.
- Eee... – wymamrotał – to już przesada.
- Nic podobnego – zaprotestowała energicznie dama. – Ja na przykład panu się
>>

nie oprę.
- Naprawdę? – upewnił się tato.
- Daję słowo – odparła z entuzjazmem pani, kładąc rączkę na piersiach. – Może
mnie pan prosić, o co pan chce.
Ojciec znów podrapał się w łysinę.
- W takim razie uprzejmie proszę – wydusił z siebie – o zwrot tego tysiąca złotych,
który pani pożyczyłem na jeden dzień
przed dwoma miesiącami.
Pani nie wiadomo czemu straciła cały

entuzjazm.
- Nie przypuszczałam, że pan jest taki –
powiedziała wstając.
- Ja też nie przypuszczałem – rzekł z dumą tatko. – Myślałem, że nigdy nie przejdzie mi to przez gardło.
Dama zmieniła się na buzi.
- Pan jest małostkowy i prostacki – wykrzyknęła. – Wręcz bezczelny!
- Lepiej niech pani więcej niczego ojcu
nie sugeruje – powiedziałem. – I tak wy-

starczająco dużo pani zawdzięczamy.
Panią zamurowało. Rzuciła na stół sto
złotych oraz trochę drobnych, powiedziała
brzydkie słowo i wyszła bez pożegnania.
Popatrzyłem na tatę, tato zaś na mnie.
I jak tu zrozumieć kobiety?
Autor: Nieznany

Ludzki ksiądz nie z tego świata

Księża, diecezjalni i zakonni, podejmują różne prace. Większość z nich pracuje w parafiach, kościołach rektoralnych,
sanktuariach. Sprawują sakramenty,
w tym przede wszystkim odprawiają
Msze i spowiadają, głoszą homilie i kazania, uczą religii, prowadzą różne grupy
kościelne.
Są też księża, którzy w mniejszym
stopniu zajmują się bezpośrednim duszpasterstwem. Myślę o tych, którzy na pełny etat zajmują się administracją, w tym
sprawami ekonomicznymi, pracują w mediach, czy też oddają się pracy dydaktyczno-naukowej w teologii, filozofii
lub jeszcze jakieś innej dziedzinie. Zasadniczo jednak wszyscy kapłani mają kontakt z wieloma ludźmi, którzy widzą
w nich przede wszystkim kapłanów, nawet jeśli duchowny od rana do wieczora
zajmuje się budowami i remontami.
Ludzie określają czasem Księży krótkimi wyrażeniami. Mówią: „to prawdziwy
ksiądz” albo „to pobożny ksiądz”. Innym
tego rodzaju określeniem jest: „to naprawdę ludzki ksiądz”. W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Każdy bowiem arcykapłan
spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się
do Boga (…). Może on współczuć tym,
którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam
podlega słabości” (Hbr 5,1-2). A zatem ludzki ksiądz to taki, który potrafi zrozumieć słabości człowieka, to znaczy widzi
w drugim nie tyle sprawę, casus, ale człowieka z jego życiem, uwarunkowaniami,
ograniczeniami, a także możliwościami.
Ludzie mówią: „Potraktował mnie jak
człowieka”. Na przykład w kancelarii parafialnej lub konfesjonale. I nie musi to
wcale oznaczać jakieś nadmiernej pobłażliwości. Potraktować kogoś jak człowieka,
to potraktować go na serio, okazać mu

szacunek, również wtedy, gdy trzeba
udzielić jakiegoś napomnienia. Aby być
ludzkim księdzem, trzeba mieć czas dla
innych - parafian, studentów, petentów,
podwładnych… Ktoś powiedział, że podejrzani wydają mu się księża, którzy nie
mają nigdy czasu i wciąż powtarzają jak
wiele mają do zrobienia. Kiedy mówimy
o tym, aby być dla drugiego człowiekiem,
nasuwa się myśl, że przecież Bóg stał się
dla nas człowiekiem. Bóg stał się ludzki.
Mamy być dla człowieka człowiekiem,
tak jak człowiekiem stał się dla człowieka
Bóg. Jezus krytykował często faryzeuszy
i uczonych w piśmie właśnie dlatego,
że - schowani za przepisami prawa - nie
potrafili dostrzec człowieka. Co nie znaczy, że można prawo lekceważyć. Nie!
Trzeba je po ludzku stosować do konkretnych przypadków, szukając dobra człowieka. Ludzki ksiądz nie jest kimś w rodzaju urzędnika ds. religijnych, nie razi
wiernych byciem prominentem, który
dzierży religijną władzę.
Ludzki ksiądz, to wreszcie ktoś spokojny i pogodny, kto znajduje właściwe,
choć niekiedy całkiem proste słowo
dla potrzebującego rady lub pociechy.
Taki ludzki kapłan odbierany jest jako ktoś bliski. Na czym jednak polega
to do świadczenie bliskości? Chyba nie
na tym, że ksiądz jest taki sam jak świeccy. Zeświecczony ksiądz, nawet jeśli
w pierwszym momencie może się komuś
podobać, w dłuższej perspektywie okazuje się po prostu nikomu niepotrzebny.
Bliskość nie polega też na byciu kumplem. Oczywiście, ksiądz może mieć tak
zwanych kumpli, jak każdy mężczyzna.
Ale w posłudze kapłańskiej nie chodzi
o kumplostwo.
Właściwą postawę prezbiterów celnie
ujął soborowy dekret Presbyterorum ordi29

nis: „Nie mogliby być sługami Chrystusa, gdyby nie byli świadkami i szafarzami
innego życia niż ziemskie, lecz nie potrafiliby też służyć ludziom, gdyby były
im obce warunki ich życia. Sama ich posługa w szczególny sposób wymaga,
by nie upodabniali się do tego świata, równocześnie jednak domaga się, by w tym
świecie żyli wśród ludzi i jako dobrzy
pasterze znali swoje owce…”(3). Ludzie
oczekują, że z jednej strony ksiądz będzie
w stanie ich zrozumieć, wczuć się w różnego rodzaju sytuacje, a z drugiej chcą
pasterza, który nie myśli jedynie na sposób ludzki. Innymi słowy, ksiądz powinien twardo stąpać po ziemi (być bliski),
a jednocześnie być postacią trochę „nie
z tej ziemi” (być inny), wskazującą
na nadprzyrodzony wymiar życia człowieka, na powołanie jakie zostało nam
objawione w Jezusie Chrystusie.
Źródło: Dariusz Kowalczyk SJ, Bliskość i
dystans w: Pastores 70(1)2016
Wielki Czwartek to dzień upamiętniający ustanowienie sakramentu kapłań>>

stwa i Eucharystii.
Cytowany wyżej artykuł z czasopisma Pastores, który jest kwartalnikiem poświęconym formacji kapłańskiej, w kontekście zbliżającego się Wielkiego Czwartku, będącego wspomnieniem ustanowienia sakramentu kapłaństwa niech skłoni
nas do refleksji.
Często to kapłani poddawani są ocenie. Spróbujmy zastanowić się jak my się
odnosimy do kapłanów. Czy ich szanujemy i czy traktujemy po ludzku?
Czy widzimy w nich wybrańców
Jezusa, pracowników Winnicy Pańskiej?
Jezus ustanawiając kapłaństwo powie-

dział: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja
was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc
wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię
moje. (J 15,16)
Co prawda w Piśmie wyczytamy też,
że podczas tej samej Wieczerzy Jezus powiedział Apostołom: Na świecie doznacie
ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat. (J 16,33)
Nie bądźmy jednak tymi, którzy uciskają. Nie poddawajmy kapłanów próbom
grzeczności, uprzejmości, spokoju i cierpliwości. Nie przyjmujmy postawy rosz-

czeniowej, agresywnej prowokacyjnej,
która świętego wyprowadziłaby z równowagi a co dopiero księdza!
Kapłani modlą się za nas np. podczas
mszy świętych z intencją: za parafian.
A zatem i my otoczmy naszych kapłanów
modlitwą. Nie tylko dlatego by się zrewanżować. Kapani potrzebują siły płynącej z modlitwy w wypełnianiu zadania
głoszenia Dobrej Nowiny. Pamiętajmy,
„takich będziemy mieć kapłanów, jakich
sobie wymodlimy”.
Joanna C.

Źle się dzisiaj czuję
- duży rachunek za ogrzewanie, bo to oznacza, że jest mi ciepło,
- panią, która siedzi za mną w kościele
i drażni swoim śpiewem, ponieważ to oznacza, że słyszę,
- stosy rzeczy do prania i prasowania,
bo to oznacza, że moi ukochani są blisko,
- budzik, który odzywa się każdego ranka,
ponieważ to oznacza, że żyję,
- zmęczenie i obolałe mięśnie pod koniec
dnia, bo to oznacza, że byłem aktywny.

Źle się dzisiaj czuję. Nic dobrego z tego dnia. Byle do piątku. Ale mi się nie
chce.

Podejrzewam, że większość z nas może się podpisać pod tymi słowami. Ciągle
czegoś nam brakuje, czego innego byśmy
chcieli. Sama bardzo często łapię się
na narzekaniu. Na tym, że niczego dobrego w danym dniu nie widzę. Jakiś czas
temu wpadłam, i to na pewno nie był
przypadek, na jeden z wielu Internetowych obrazków... Była to „modlitwa optymisty” i brzmiała tak:
Boże, dziękuję Ci za:
- bałagan, który muszę posprzątać po imprezie, bo to oznacza, że mam przyjaciół.
- podatki, które muszę zapłacić, ponieważ
to oznacza, że jestem zatrudniony,
- okna, które trzeba umyć i pokój, który
muszę posprzątać, bo to oznacza, że mam
dom,
- ubranie, które jest troszeczkę ciasne,
ponieważ to oznacza, że mam co jeść,
- ciągłe narzekanie na rząd, ponieważ
to oznacza, że mamy wolność słowa,

Czy nie są to rzeczy, które wcale nam
się nie podobają? Pewnie tak, ale czy
z nich nie wynika nic dobrego? Po przeczytaniu tej krótkiej modlitwy zaczęłam
mnożyć przykłady z własnego życia.
Z wielu sytuacji naprawdę wynika dużo
dobrego. Dlaczego miałabym Panu Bogu
dziękować tylko za to, co mi się podoba.
Wtedy przecież wcale bym się nie rozwijała. W takim aspekcie normalnych codziennych spraw i wyzwań patrzę dziś
na wdzięczność. Można sobie wypracować po prostu taki mechanizm, nawyk
i dziękować Panu Bogu za najmniejsze
dobro, każdego dnia. Są sytuacje trudne,
tragiczne i na pewno ciężko w nich
to dobro dostrzec. Warto jest też się wyżalić, dać sobie pozwolenie na gorsze
chwile. Ale im więcej będziemy dziękować, tym więcej dobra będziemy dostrzegać. Mówią, że Polacy dużo narzekają,
więc może to my młodzi, małymi krokami, powinniśmy takie pozytywne patrzenie wprowadzać w życie? Zamiast
narzekać na szkołę, uczelnię ucieszmy
się, że możemy zdobywać wiedzę.
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Za buntowanie się przeciwko „indeksom
do bierzmowania”, doceńmy, że uczą nas
one dyscypliny i mają pomóc nam w regularnej modlitwie, nauczeniu się czegoś.
I wiele innych.
Myślę też, że bardzo ważne jest docenianie drugiego człowieka. Czy my sami nie potrzebujemy czasem usłyszeć,
że coś zrobiliśmy dobrze, że ktoś może
na nas polegać? Dlatego dzisiaj weźmy
do ręki telefon i napiszmy, albo jeszcze
lepiej, powiedzmy komuś: „dziękuję,
że jesteś”. Niektórzy ludzie nawet nie
wiedzą, że są dla nas ważni. Nie trzeba
tylko Bogu za nich dziękować, ale również im samym dać taki znak. Może
to dobre postanowienie na Wielki Post?
Codziennie podziękować za jedną rzecz.
Można to zrobić w myślach, przed pójściem spać. Można zapisywać na kartkach
kalendarza a po miesiącu, roku wrócić
do tego i zobaczyć ile dobrego mnie spotyka.
„ Nie każdy dzień może być dobry,
ale w każdym dniu znajdzie się coś dobrego.”

B.

Zmęczony człowiek
Zmęczony człowiek na kamieniu siadł
Nie miał już odwagi dalej żyć.
Wszystko czego dotknął nie udało się
A teraz tak mało czasu pozostało
Dokąd iść?
Pytały jego smutne oczy.
Kogo kochać,
Skoro każdą miłość zdradziłem?
Boję się, bo w mym sercu jest ciemno.
Ścieżka mego życia gubi się we mgle.
Tej nocy nie przetrzymam – tak boli...
Drogą żebrak przechodził.
Nad rozpaczą człowieka ulitował się.
Skoro naprawdę nic nie masz,
To chodź za mną – powiedział.
Dokąd – spytał człowiek?
Do Boga – szepnął żebrak,
Który nic nie chce oprócz serca,
a to jeszcze w sobie masz.
Więc nie umieraj człowieku – wytrwaj
Jesteś innym potrzebny, śmierć nie załatwi
sprawy
Porozmawiam z nią
Ona powinna zrozumieć
To jeszcze nie czas na ciebie – proszę cię
walcz o życie.

Kochani owszem, życie jest kruche,
nikt z nas też, ani ja, ani ty bracie i siostro, nie wiesz ile piasku jest w mojej czy
twojej klepsydrze. Bóg też nie umawiał
się z nikim z nas, że da nam tylko pogodne dni, że da nam w miarę bezproblemowe życie. Może i tobie też niejednokrotnie zdarzyło się, że chciałeś krzyknąć, że nie chcesz takiego świata, na którym chociażby - jak słyszymy ostatnio

z różnych stron - cierpią niewinni, giną
dzieci. Widzimy więc jasno, że człowiek
jest owszem tajemnicą, której nikt
do końca nie rozgryzie, że ten sam człowiek stworzony do miłości może się
w życiu pogubić, może swoje sumienie
zagłuszyć, bo jak inaczej wytłumaczyć
obecną sytuację na różnych kontynentach
świata. Człowiek woła o pomoc w kierunku rządzących. A tu wojny, terroryzm,
ciągły niepokój, którego nie trzeba daleko
szukać, a w jakim niestety żyje człowiek
z dnia na dzień, może powoli zmęczyć,
może odebrać i pewno to robi niejednokrotnie, odbiera to co najcenniejsze,
radość z tego, że żyję, że jestem stworzeniem Bożym.

Coraz więcej ludzi, młodych ludzi
spotykamy, którzy mają smutne oczy,
młody człowiek, wkraczający w życie
ma smutne oczy. I siada coraz częściej
na twardym kamieniu swego życia pytając
dokąd iść, jak żyć skoro nie ma nadziei
na lepsze jutro. Ile mi czasu jeszcze zostało aby życiem, które jest Bożym darem
zasłużyć sobie na niebo. A piasek w klepsydrze sypie się nieubłaganie.
Jak się więc nie pogubić, gdzie szukać prawdziwego oparcia.
x. T.K.

Opowiadanie - o nożu i lekarzu
W małym polskim miasteczku jest taki uczciwy lekarz ginekolog, który - jak
opowiada Wanda Półtawska - w sposób
niekonwencjonalny usiłuje ratować dzieci
nienarodzone. Oto jeden z przykładów:
Przyszła do niego kobieta z żądaniem
przerwania ciąży. Ponieważ nie miała
z kim zostawić starszego dziecka, trzyletniej dziewczynki, wzięła ją ze sobą. Wiedziała z prasy, że to taki zabieg jak „wyrwanie zęba”, więc ambulatoryjnie można
to zrobić. Powiedziała lekarzowi, że
ma trudne warunki, więc nie może mieć wą, na chwilę wyszedł i wrócił z wielkim
dziecka. Doktor wysłuchał, pokiwał gło- nożem kuchennym. Wziął za rączkę małą
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dziewczynkę, a matce powiedział:
-Wie pani, ta duża więcej kosztuje, a mnie
wszystko jedno, które dziecko uśmiercę,
to ja pani te starszą zabiję.
I zrobił gest, jakby chciał zabrać dziecko.
Kobieta wyrwała córkę lekarzowi i uciekła. On jeszcze dodał: - To pani nie wie,
że tamto też pani dziecko?
Kiedy się to drugie dziecko urodziło,
posłała lekarzowi kwiaty z podziękowaniem za uratowanie go.
Źródło: K. Wójtowicz, przyczynki, Wrocław 1992

PROGRAM REKOLEKCJI –
1 8.03 – 21 .03. 201 8 r - V NIEDZ. WLK. POSTU
Niedziela -1 8. 03. 201 8 r.

Podczas wszystkich Mszy św. kazanie ogólne, za wyjątkiem godz. 11 30 : Msza św.
i kazanie z uwzględnieniem dzieci

Msze św. w niedziele - 530, 700, 830, 1 0 00, 11 30 - dla dzieci; 1 400,1 800, 20 00.
Godz. 1 700  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Poniedziałek - 1 9. 03. 201 8 r.
Godz. 800  Msza św. z nauką dla wszystkich
Godz. 1 0 00  Msza św. z nauką dla wszystkich
Godz. 1 800  Msza św. z nauką dla wszystkich

Po Mszy świętej nauka stanowa mężczyzn

Godz. 20 00  Msza św. z nauką dla wszystkich

Wtorek - 20. 03. 201 8 r.
Godz. 800  Msza św. z nauką dla wszystkich
Godz. 1 0 00  Msza św. z nauką dla wszystkich
Godz. 1 800  Msza św. z nauką dla wszystkich.

Po Mszy świętej nauka stanowa kobiet

Godz. 20 00  Msza Święta z nauką dla wszystkich
Środa - 21 . 03. 201 8 r.
Godz. 800  Msza św. z zakończeniem Rekolekcji
Godz. 1 0 00  Msza św. z zakończeniem Rekolekcji
Godz. 1 800  Msza św. z zakończeniem Rekolekcji

Po Mszy świętej nauka stanowa młodzieży

Godz. 20 00  Msza św. z zakończeniem Rekolekcji

Spowiedź w środę od 1430-1800 - tylko kapłani z parafii
(przerwa od 1600 – 1630)
******************************************

SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA - WIELKA ŚRODA
- 28.03.201 8 R. GODZ. 830 - 1 800
Przerwy w spowiedzi od 1 0 00-1 0 30; 1 2 00-1 41 5; 1 600-1 630
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KRONIKA PARAFIALNA
Grudzień 2017 r. - Luty 2018 r.
POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…

Artur Bordo
Izabela Foder
Wiktor Kuź
Kaja Dobrowolska
Milena Foltak
Maja Gajewska
Michał Guściora
Michał Lis
Maja Dawid
Nikodem Kindrat
Jan Foltyn
Antoni Krupa
Nadia Sępek

+ Marian Kaczówka
+Alina Suska
+Eugenia Włodek
+Janina Rempała
+Barbara De Ostoja Starzewska Piotrowska
+Adam Bojcun
+Marian Tatrocki
+Maria Malczewska
+Zofia Broź
+Maria Szczęch
+Władysław Remiszewski
+Stanisława Dziurawiec
+Michalina Linka
+Ludwik Kubek
+Edward Ćwiokowski
+Ryszard Swietochowski
+Józef Kozik
+Władysława Zielińska
+Teresa Zaucha
+Krystyna Piwowarczyk
+Aniela Gorzkowska
+Stanisław Wojdyła
+Maria Kozielec
+Henryk Trębacz
+Władysław Michoń
+Felicja Kieć
+Zofia Bień
+Tadeusz Zając
+Krystyna Giza
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KARTA PARAFII
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie
Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 14 6212112
www.nspjtarnow.pl
Rachunek rozliczeniowy parafii:
ING Bank Śląski, nr konta: 50 1050 1562 1000 0090 7219 0334
Parafię tworzą katolicy mieszkający we wschodniej części Tarnowa
Kancelaria parafialna
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
rano od 8.00 do 9.30 i po południu od 16.00 do 17.30
Narzeczonych zapraszamy w piątki: od 19.00 do 21.00
Pierwszy piątek, święta zniesione - kancelaria nieczynna
W sprawach pilnych kancelaria czynna o każdej porze (ks. dyżurny)
Msze św. w parafii NSPJ:
Msze św. w niedziele i święta
5.30, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 14.00, 18.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,10.00, 16.00, 18.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 18.00
Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.
Rachunek rozliczeniowy parafii - wpłaty na ogrzewanie kościoła
ING Bank Śląski, nr konta: 75 1050 1562 1000 0090 7219 0466
Zespól Redakcyjny „Głosu Serca”:
Redaktor naczelny: Ks. Tomasz Kozioł
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Ania Wajchamer, Weronika Wajchamer,
Nikola Rolewicz, Gabrysia Walaszek, Agata Filipowicz,
Katarzyna Woźniczka, Ks. Piotr Skraba;
Skład: Renata Luszowiecka
E-mail: glossercatarnow@gmail.com
Redakcja nie wypłaca honorariów, nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do korekty
otrzymanych materiałów.
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