




Drodzy czytelnicy GŁOSU SERCA!

Często zapominamy, że na początku listopada tak na-
prawdę obchodzimy dwa dni świąteczne, z których to ten
drugi jest poświęcony zmarłym czekającym w czyśćcu
na ukończenie swej drogi zbawienia.
Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest jak mówi

potocznie dzisiejszy świat „Świętem Zmarłych”. Pierw-
szego listopada Kościół cieszy się z faktu, że bardzo wielu
zmarłych przebywa u Boga w niebie.
W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia – 2

listopada – wspomina się wszystkich wiernych zmarłych.
Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygo-
towują się do chwały nieba.

Dlatego odwiedzajmy w tych dniach groby naszych
bliskich. Ofiarujmy w ich intencji nasze modlitwy, przy-
chodźmy na listopadowe nabożeństwa różańcowe połą-
czone z wypominkami, zyskujmy odpusty, aby chwała
zbawionych stała się jak najszybciej ich udziałem.

Pamiętajmy, że za wszystkie dusze modli się kapłan
w czasie każdej najświętszej Eucharystii, gdy wypowiada
słowa Modlitwy Eucharystycznej "Pamiętaj także o na
szych Braciach i Siostrach, którzy zasnęli z nadzieją
Zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce
odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej
światłości".

Ta modlitwa niech nam stale przypomina, że nie ma
dusz, o których wspólnota Kościoła by zapomniała. Każda
dusza potrzebująca modlitwy ją otrzyma.

Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam
także inną, niezwykle ważną prawdę, prawdę o powsze-
chnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, nie-
zależnie od konkretnej drogi życia: powołania do małżeń-
stwa, do kapłaństwa czy zakonu, do życia w samotności,
został wezwany do świętości.

Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć włas-
nymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej , czyli ży-
czliwość Boga. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar
zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich
ludzi. Od nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmiemy
od Boga dar świętości.

Ks. Kamil Wróbel

Redaktor Naczelny
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Kapłanom, którzy podejmują pracę w naszej Parafii : Ks. Kamilowi Wróbel i Ks. Januszowi Faltyn życzymy obfitości
Bożego błogosławieństwa i wszelkich łask od Serca Jezusowego, opieki Matki Bożej , by we wspólnocie parafialnej
odnaleźli swoje miejsce i by ta wspólnota stała się ich prawdziwym domem i drogą do nieba. SZCZĘŚĆ BOŻE.

(Nieco niżej poznamy bliżej nowych kapłanów - Zapraszamy do działu Teksty Okazjonalne)
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII

W podziękowaniu za pracę duszpasterską

Decyzją Ks. Biskupa z naszej parafii zostali odwołani Ks. Robert Ciastoń i Ks. Tomasz Kozioł.
Ks. Robert pracował w parafii od 2012 r. a Ks. Tomasz od 2015 r.

W imieniu redakcji oraz wszystkich parafian chcemy wyrazić wdzięczność za ich pracę duszpasterską:
za łaski wyproszone podczas sprawowania Eucharystii, za godziny spędzone w konfesjonale, za czas ofiarowany
formacji grup parafialnych, za wygłoszone kazania, za trwanie przed Najświętszym Sakramentem, za podjęte

przez Ks. Tomasza dzieło redagowania parafialnego Głosu Serca i za wszelkie dobro, które spłynęło na wspólnotę
parafialną poprzez Waszą kapłańską posługę

– BÓG ZAPŁAĆ i SZCZĘŚĆ BOŻE w dalszej posłudze prowadzenia innych do Boga!

Witając nowych księży

Ks. Kamil Wróbel Ks. Janusz Faltyn

Ks. Robert Ciastoń Ks. Tomasz Kozioł



>>

O Gorejącej Miłości Serca Jezusowego, która
doprowadziła do powstania naszego kościoła
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Przygotowując artykuł o naszej
świątyni, po przeczytaniu materiałów
tego dotyczących uderzyły mnie dwie
sprawy. Pierwsze to, że w 1933 r. gdy
rządy w diecezji tarnowskiej objął Bp
Franciszek Lisowski, ofiarował ją całą
Sercu Pana Jezusa. A drugie, że zanim
powstał nasz kościół, była kaplica
w ochronce, gdzie umieszczona była
płaskorzeźba Najświętszego Serca Je-
zusowego. I zastanowiło mnie, jak to
jest, że Pan Jezus zapragnął być w tym
miejscu, gdzie teraz stoi nasz Kościół.
W źródłach historycznych znajdu-

jemy wzmiankę, że w XIII w. na ob-
rzeżach Tarnowa od strony wschod-
niej , tzw. Przedmieście Mniejsze łą-
czyło się ze wsią Grabówka. W 1846r.
wieś ta wraz ze Strusiną, Zabłociem
i Terlikówką zostały włączone w o-
bręb Tarnowa, stanowiąc jedną gminę.
Nowa dzielnica rozrastała się - pow-
stały nowe ulice, szkoła męska i żeń-
ska, liczne budynki mieszkalne, spółki
budowlane i ośrodki handlu. W 1901
roku, dzięki staraniom książąt Roma-
na i Eustachego Sanguszków oraz ks.
Stanisława Walczyńskiego, powstała
ochronka św. Stanisława prowadzona
przez siostry Felicjanki. W 1949 r.,
ochronkę przemianowano na przed-
szkole powierzając kierowanie nim
osobom świeckim. A w 1955r. ówcze-
sne władze eksmitowały siostry Feli-
cjanki. I właśnie w ołtarzu tej kaplicy
w ochronce znajdowała się płasko-
rzeźba Najświętszego Serca Jezuso-
wego. We wspomnianej ochronce oko-
liczni mieszkańcy uczestniczyli we
mszy św., ale powoli przestawało to
wystarczać.
Mieszkańcy Grabówki należeli do

bardzo rozległej parafii katedralnej ,
obejmującej także Krzyż, Rzędzin,
Tarnowiec, Pogwizdów, Zawale i Za-
wadę. Potrzebę budowy kościoła i u-
tworzenia nowej parafii na Grabówce
widział też biskup Leon Wałęga

(1901 -1933). Ponieważ płaskorzeźba
Najśw. Serca Jezusowego była bardzo
czczona w kaplicy, Bóg odpowiedział
na to swoją Miłością dając natchnienie
i postanowiono niezwłocznie rozpo-
cząć budowę nowej świątyni.

W połowie lat trzydziestych XX
wieku, ten sam tytuł zostanie wybrany
dla powstającego na Grabówce nowe-
go kościoła. Czasem zamiennie będzie
używane wezwanie Najsłodsze Serce
Pana Jezusa.

Zapadła decyzja o podziale parafii
katedralnej , ale początkowo myślano
o utworzeniu parafii przy kościółku
na Burku lub ojców Bernardynów.
Biskup Lisowski doszedł do wniosku,
że należy wybudować nowy kościół
poza granicami Starego Miasta. Zape-
wne nie obyło się to bez wpływu bł.
Arcybiskupa Twardowskiego ze Lwo-
wa, skąd biskup Lisowski przybył
do Tarnowa.

Ostatecznie o wyborze miejsca za-
decydowała potrzeba zapewnienia o-
pieki duchowej dla najbardziej opusz-
czonej dzielnicy miasta biskupiego –
Grabówki, oraz sąsiednich gromad -
Rzędzina i Gumnisk. Budowlę zloka-
lizowano na granicy miasta przy ul.
Lwowskiej . Teren ten, dość odległy
od kościoła katedralnego – do Rzędzi-

na było 2,5 km; do Gumnisk – 1 ,5 km
– zamieszkiwała uboga ludność robo-
tniczo-chłopska, wśród której sporo
zwolenników miała PPS. Oni to na
swoich zebraniach protestowali prze-
ciw budowie kościoła. Mimo podno-
szących się z różnych stron głosów
krytycznych od początku zakładano
budowę kościoła dużego, mającego
służyć świętowaniu większych uro-
czystości, gromadzących dużą liczbę
wiernych. Wiele osób uważało, jed-
nak, że lepiej byłoby wznieść dwa
mniejsze kościoły w różnych miejsco-
wościach, niż budować tak obszerny
kościół na Grabówce.

Ciężar wzięła na siebie Kuria Die-
cezjalna. Od mieszkańców Grabówki,
Rzędzina i Gumnisk nie wymagano
świadczeń, a w trakcie budowy zatru-
dniano ich odpłatnie przy pracach bu-
dowlanych. Jednak od 1937 r. miesz-
kańcy sami zbierali pieniądze na po-
trzeby budującego się kościoła. For-
malności wstępne całą późniejszą od-
powiedzialność za budowę nowej
świątyni wziął na siebie ksiądz infułat
Roman Sitko (wyświęcony w 1904 r.),
ówczesny kanclerz Kurii Diecezjalnej ,
a od 1936 r. rektor tarnowskiego Se-
minarium Diecezjalnego, przyszły mę-
czennik Oświęcimia i błogosławiony.

W lipcu 1934 r. ukazał się „Pro-
gram dla projektu na budowę Kościoła
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pod wezwaniem „Serca Jezusowego
w Tarnowie”- cyt:”…Kuria Biskupia
Diecezji Tarnowskiej w uznaniu konie
cznej potrzeby osobnego kościoła
dzielnicy wschodniej miasta Tarnowa
postanowiła przystąpić do rozpisania
konkursu zamkniętego na projekt szki
cowy kościoła pod wezwaniem „Serca
Jezusowego” przy ul. Lwowskiej w Ta
rnowie…"

Na ogłoszony konkurs prace na-
desłało kilkunastu architektów, wśród
nich tarnowianin inż. Witold Giżbert-
Studnicki. Zachowała się niekomplet-
na cześć opisowa (nazwana legendą)
do projektu szkicowego kościoła pod
wezwaniem „Serca Jezusowego" przy
ul. Lwowskiej w Tarnowie jego autor-
stwa, datowana 15 września 1934 r.
Jest to precyzyjna odpowiedź na prze-
dstawiony wcześniej „Program".
Niestety inż. W. Giżbert-Studnicki wy-
cofał swój projekt z konkursu.

Spośród nadesłanych na konkurs
prac wybrano projekt wykonany przez
architekta prof. Inż. Konstantego Jaki-
mowicza z Warszawy, członka Pryma-
sowskiej Rady ds. Budownictwa Sa-
kralnego. Miał powstać kościół monu-
mentalny, trójnawowy, z sześcioma

kaplicami wzdłuż naw bocznych, z o-
kazałymi schodami, szeregiem ko-
lumn od frontu i na bokach, łączących
ściany najniższej nawy, z wieżami
o prostych liniach. Obliczeń statycz-
nych do tego projektu dokonał J. Bry-
ła, profesor Politechniki Lwowskiej .

Nie skorzystano z ofiarowanej
przez księżną Sanguszkową parceli
na Rzędzinie, przy ulicy Do Procho-
wni, gdyż uznano ją za położoną nieco
na uboczu. Inna znów parcela, zaku-
piona od Żyda, okazała się nieodpo-
wiednia ze względu na podmokły te-
ren.W końcu zdecydowano się na plac
u zbiegu Lwowskiej , Granicznej i Bo-
cznej . Parcela powstała przez wykup
czterech sąsiadujących ze sobą dzia-
łek.

Już 5 marca 1935 r. Kuria Bisku-
pia wystąpiła do Magistratu Miasta
o zezwolenie na wykonanie prowizo-
rycznego ogrodzenia tej parceli w gra-
nicach własności. Magistrat udzielił
stosownego pozwolenia. Z kolei 1 5
czerwca 1935r. Kuria Diecezjalna wy-
stąpiła o pozwolenie na budowę koś-
cioła.

W dniu 24 czerwca 1935 r. biskup
Lisowski w otoczeniu tarnowskiego

duchowieństwa z księdzem Kasprem
Mazurem, proboszczem parafii kate-
dralnej na czele, a także grup wier-
nych, dokonał uroczystego poświę-
cenia placu pod budowę, celebrując
na nim mszę świętą przy ołtarzu po-
lowym. Zaraz potem wbito w ziemię
pierwszą łopatę, rozpoczynając wyko-
py.

W dniu 22 września bp Lisowski
dokonał wmurowania kamienia wę-
gielnego w ścianie wschodniej pow-
stającego kościoła, gdyż fundamenty
były już częściowo zabetonowane.
Z kolei 5-go października 1935 r.
Urząd Wojewódzki Krakowski Wy-
dział Komunikacyjno - Budowlany
skierował do Kurii Biskupiej w Tar-
nowie pismo zawierające pozwolenie
na budowę kościoła pod wezwaniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Tarnowie.

Wybrany teren okazał się bardzo
trudny z racji ogromnych ilości wód
gruntowych oraz braku kanalizacji.
Początkowe prace budowlane, zanim
budowa wyszła z ziemi, trwały bardzo
długo. Do Komitetu Budowy napły-
wały wpłaty pieniężne.

26-go listopada 1935 r. biskup
Lisowski i ksiądz Sitko wystosowali
do wszystkich czcicieli Najświętszego
Serca Pana Jezusa prośbę o składanie
ofiar na budowę kościoła. Była ona
zapewne odczytana z ambon, może
rozsyłana imiennie, zamieściła ją rów-
nież „Nasza Sprawa”, wychodzący
w Tarnowie od 1933 r. ilustrowany ty-
godnik katolicki.

Aby pomnożyć fundusze ks. Ro-
man Sitko, prezes Komitetu Budowy,
zwrócił się w dniu 4.II.1 938 r. z proś-
bą do księży z innych parafii o pomoc
finansową dla budującego się kościoła
NSPJ w Tarnowie na Grabówce
cyt:”… Wiem, że prośba ta nie jest
na czasie, bo każdy ma wiele osobis
tych, lokalnych i parafialnych wydat
ków, ale jeżeli to tylko możliwe to pro
szę o łaskawą ofiarę na dokończenie
budowy…”

W tymże roku biskup Lisowski

Makieta kościoła z 1935 r.
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zwrócił się z prośbą do prezesa Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warsza-
wie o wsparcie budowy z sum prze-
znaczonych na cele społeczne, bo-
wiem statut Banku przewidywał na to
10% z czystego zysku wykazanego
w bilansie. Spotkała go odmowa.

W czerwcu o pomoc apelowała
po raz kolejny „Nasza Sprawa”
Cyt:”… Budowa kościoła Najświętsze
go Serca Jezusowego w Tarnowie
na Grabówce postępuje ciągle na
przód – ale bardzo powoli, bo brak
funduszów. Niezmordowany „budow
niczy” tego kościoła ks. Infułat Roman
Sitko robi wszystko co może, ale sam
nie poradzi, jeśli mu nie dopomo
żemy…”

Sporym ciosem dla sprawy budo-
wy była śmierć (w czerwcu 1939 r.) jej
inicjatora i niezmordowanego orędo-
wnika, biskupa Franciszka Lisowskie-
go. Jego spadkobierca przekazał dla
kościoła na Grabówce pozłacany kie-
lich.

W latach 1935-1939 wzniesione
zostały ściany kościoła, na sklepieniu
umieszczono wiązania dachowe wyko-
nane z kratownic stalowych. Dach
prowizorycznie pokryto papą. Wieże
były wyciągnięte tylko do wysokości
murów kościelnych, otwory okienne
nie były oszklone, wewnątrz budowli
zostało wiele drzewa i desek, a obok
w baraku narzędzia do pracy. W takim
stanie budowę zastała wojna i niemie-
cka okupacja (1939-1945). Na ten czas
budowa została przerwana.

W połowie września 1941 r. nie-
miecka komenda wojskowa zażądała
od proboszcza parafii katedralnej od-
dania budowanego kościoła na maga-
zyn. Nie pomogły tłumaczenia,
że miejsce to jest już poświęcone ani
tez prośba księdza Bochenka skiero-
wana do biskupa Edwarda Komara
o interwencję. Przejęcie kościoła od-
było się bez zgody Kurii i mimo pro-
testów ówczesnego administratora die-
cezji biskupa E. Komara. 20-go wrze-
śnia tego roku parafia katedralna
otrzymała pismo z zawiadomieniem,

że komenda wojskowa zajmuje koś-
ciół i przeznacza go na skład. Niemcy
przystosowali nieukończony budynek
na magazyn zaopatrzeniowy dla armii
– zabudowali pomost załadowczy,
oszklili okna i zabezpieczyli drzwi.
Zgromadzone materiały budowlane
wywieźli i przeznaczyli do budowy
umocnień wojskowych w lasach mie-
lecko-kolbuszowskich.

22-go maja 1941 r. w Błoniu
pod Tarnowem został aresztowany
przez gestapo budowniczy kościoła
na Grabówce ks. Roman Sitko, któ-
rego z tarnowskiego więzienia prze-
wieziono do obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu, gdzie 12.X.1942 r.
zmarł śmiercią męczeńską za Kościół
i Ojczyznę. Po jego śmierci, 21 -go
listopada 1942r. ks. Michał Rec zwró-
cił się z prośbą do Kurii Biskupiej
w Tarnowie o przejęcie w urzędową
opiekę depozytu złożonego u niego
przez ks. Sitkę tj . papierów i kwitów
odnoszących się do będącej w toku
budowy nowego kościoła na Grabów-
ce. W grudniu tego roku Kuria zwol-
niła ks. Prof. Stanisława Łacha z obo-
wiązków opiekuna i administratora
budującego kościoła, przejętych
po aresztowaniu księdza Sitki na czas
jego nieobecności. Teraz powierzono
je ks. mgr. Wojciechowi Madejowi.

W styczniu 1945 r., po wyparciu
Niemców z Tarnowa, budynek przeję-
ły wojska radzieckie, wprowadzając
doń na krótko swoje konie.

Wojna zrobiła swoje. Straty ma-
terialne budującego kościoła okazały
się ogromne. Skonfiskowane ruszto-
wania, deski, słupy betonowe i mo-
drzewiowe drzewo wyceniono na 24
tysiące przedwojennych złotych
/w 1948 r. będzie mowa o 103 tys. zł
strat ogólnych/.

Kiedy wiosną 1945 r. front prze-
sunął się na zachód, proboszcz parafii
katedralnej ks. Prałat Jan Bochenek,
podjął starania, aby jak najprędzej
przejąć budynek kościoła i przystoso-
wać go do sprawowania kultu Bożego
tym bardziej , że pojawiły się pomysły

przeznaczenia budynku kościoła na o-
środek kultury. Do tych zadań odde-
legował swojego wikariusza ks. Euge-
niusza Krężla.

Szybko sprzątnięto budynek, za-
bezpieczono okna i drzwi, wykonano
prowizoryczną instalację elektryczną
i postarano się o zastępcze sprzęty
kościelne. Świątynia została oddana
do użytku wiernych. 10-tego czerwca
tego roku ówczesny rządca Diecezji,
ks. Prałat Stanisław Bulanda, podczas
uroczystej Mszy św. dokonał liturgi-
cznego obrzędu pobłogosławienia tej
niedokończonej świątyni. Na posie-
dzeniu w dniu 3-go grudnia 1945r.
Kapituła Katedralna wyraziła zgodę
na wydzielenie z parafii katedralnej
i na utworzenie z Rzędzina i przy-
ległych ulic do kościoła Serca Jezu-
sowego na Grabówce po ul. Jasną oso-
bnej ekspozytury.
Dekretem z dnia 4-go lutego 1946 r.

została wydzielona wschodnia część
parafii katedralnej i ustanowiona tam
wikaria parafialna.

Najpierw, 24.II.1 946 roku, utwo-
rzono tutaj rektorat zależny od parafii
katedralnej , a wszystkie prawa i obo-
wiązki proboszcza przyznane zostały
księdzu Krężlowi. Zamieszkał on
w domu prywatnym w pobliżu koś-
cioła.

1 2-go marca tego roku obowiązki
wikariusza przy kościele Serca Pana
Jezusa na Grabówce objął ks. Stefan
Zymuła z Wojnicza. Warunki pracy
w nowym kościele były trudne. Miesz-
kańcy Grabówki, Rzędzina i Gumnisk
skupiali się jednak wokół powstającej
świątyni tworząc prawdziwą wspólno-
tę.

Budowę kościoła wznowiono
w 1947 r. i trwała ona do 1952 r. 2-go
stycznia 1947 r. obowiązki duszpas-
terskie w charakterze administratora
przy kościele NSPJ objął ks. Stefan
Dobrzański, dotychczasowy wikariusz
w Starym Sączu – zlecił mu je pier-
wszy powojenny biskup tarnowski Jan
Stepa (1946-1959) w miejsce ks. Eu-
geniusza Krężla. Nowy duszpasterz
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zastał na Grabówce poburzone domy,
pustki na ulicach, kościół nie wykoń-
czony i bez wież, mury rażące czer-
wienią surowej cegły. W kościele nie
było zakrystii, od frontu nie było scho-
dów, brakowało właściwych drzwi
i okien, prowizoryczna instalacja ele-
ktryczna biegła na zewnątrz (po ścia-
nach).

W 1948 r. prosił Kurię Biskupią
w Tarnowie o subwencję na budowę
kościoła. W piśmie czytamy, że para-
fianie interesują się sprawą kościoła,
ich świadczenia na kościół są bardzo
poważne. Cyt:”…Ponieważ przygoto
wany na wykończenie kościoła mate
riał budowlany na kwotę 103 tys. zł.
przedwojennych, został przez Niem
ców rozgrabiony i zniszczony, Urząd
Parafialny uważa, że kościół N. Serca
P. Jezusa w Tarnowie podpada pod
liczbę kościołów zniszczonych i ośmie
la się prosić o udzielenie subwencji.”

Pomimo, iż formalnie nie ma je-
szcze parafii używane jest to okreś-
lenie przy podawaniu danych liczbo-
wych – na dzień 1 .I.1 949 r. stan parafii
przedstawiał się następująco: pro-
boszcz ks. Stefan Dobrzański, wikary
ks. Ludwik Motyka, wiernych 5080,
dzikich małżeństw 8, rodzin wielo-
dzietnych 980, za czas od 1 .I.1 948
do 31 .XII.1 948 r. ochrzczono 143 oso-

by, komunii św. 25000, śluby 32, po-
grzeby 41 , kościół może pomieścić
7000 wiernych.

W dniu 22go lutego 1949 r. bis
kup Stepa utworzył formalnie parafię
przy kościele NSPJ w Tarnowie
w dzielnicy Grabówka, samoistną
i niezależną od parafii katedralnej ,
a księdza Dobrzańskiego mianował
pierwszym jej proboszczem.

Od początku objęcia placówki
na Rzędzinie ks. Dobrzański, oprócz
systematycznej pracy duszpasterskiej ,
kontynuował budowę kościoła. Już
w czerwcu 1949 r. zwrócił się do Kurii
z prośbą o zezwolenie na binowanie
czyli odprawianie przez kapłana wię-
cej niż jednej mszy św. Motywował
to koniecznością dodatkowej Mszy
o godz. 9-tej w kościele parafialnym
dla tych, którzy mają większe rodziny
i muszą się dzielić obuwiem lub odzie-
żą. Zgodę tę uzyskał.

Natomiast wśród podjętych prac
budowlanych należy wymienić m.in.:
w 1947 r. – pokrycie jednej części koś-
cioła blachą cynkową, a drugiej blachą
ocynkowaną, w 1948 r. – otynkowanie
wewnętrznych ścian kościoła i usta-
wienie w nim figury Najświętszego
Serca Jezusowego, w 1949 r. - położe-
nie posadzki i wstawienie ławek,
w 1950 r. – zakupienie małych orga-
nów i przeprowadzenie prac kanaliza-
cyjnych, w 1952 r. – dokończenie bu-
dowy wież kościelnych według proje-

ktu zmienionego przez inż. Romana
Łomnickiego i umieszczenie na nich
dzwonów „MARYJA” i „ROMAN”
(ten ostatni dla uczczenia pierwszego
budowniczego kościoła, ks. Romana
Sitki) odlanych w 1949 r. i 1 951 r.
Na szczytach wież znalazły się dwie
metalowe kule o średnicy 90 cm.
W jednej z nich umieszczono butelkę
zawierającą okolicznościowe doku-
menty z czasu budowy. W tymże
1951 r. kościół nabył w drodze licyta-
cj i nieruchomość należącą do dłużni-
ków za 16700 ówczesnych złotych –
zapewne teren przyległy bezpośrednio
do kościelnego. Z kolei w 1953 r. ks.
Dobrzański postanowił sprzedać par-
celę przy ul. Jasnej i Długiej o pow.
1010 m2 przekazaną na rzecz kościoła
NSPJ w testamencie Anny Kocoł z d.
Łyczko, a uzyskane pieniądze przez-
naczyć na budowę kościoła. Wracając
do prac budowlanych wyliczmy teraz:
w latach 1957-1958 budowę portyku,
schodów i ogrodzenia, a w latach
1962-1963 przebudowę całego prezbi-
terium kościoła. Ostatecznie na ścianie
za ołtarzem głównym umieszczono
dużych rozmiarów postacie - płasko-
rzeźby (jest to nastawa ołtarzowa)
przedstawiające ostatnią wieczerzę:
Pana Jezusa w postawie stojącej
i dwunastu Apostołów w postawie
siedzącej ; od strony nawy głównej
wybudowano dwie ambony z płasko-
rzeźbami Chrystusa nauczającego

Ks. Stefan Dobrzański

Widok kościoła z 1960 r.
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i św. Wojciecha nawracającego Pru-
sów. Najprawdopodobniej w 1960 r.
na wieżach zamontowano metalowe
krzyże o wysokości 9 metrów i szero-
kości ramion 6 metrów. Krzyże wkrę-
cono we wcześniej wmurowane meta-
lowe nagwintowane rury.

W okresie soborowym - Sobór
Watykański II 1 962-1965 - urządzenie
prezbiterium zostało dostosowane
do wymogów odnowionej liturgii (oł-
tarz „twarzą do ludu"). Dzięki ofiar-
ności parafian zostały zakupione 72-
głosowe organy, wykonane przez fir-
mę Tadeusza Rajkowskiego w latach
1968-1969. W 1973 r. postanowiono
pokryć zewnętrzne ściany kościoła
szlachetnym tynkiem zwanym terra-
boną w kolorze złamanej bieli z jas-
nym odcieniem na gzymsach. Nowe
okna i drzwi wstawiono w 1974 r. Tak-
że w latach siedemdziesiątych nad głó-
wnym wejściem do kościoła umiesz-
czono mozaikę przedstawiającą Chrys-
tusa Dobrego Pasterza. W 1978 r. wy-
konano nową konstrukcję dachu i po-
kryto go blachą miedzianą. Została też
założona instalacja elektryczna, nagło-
śnieniowa i ogrzewcza. Malowanie
ścian wewnętrznych przeprowadzono
po raz drugi w 1984 r. Doprowadzono
też do stanu używalności podziemną
część budynku.

Między rokiem 1958 a 1982
na ścianach umieszczono osiem obra-
zów dużych rozmiarów o tematyce bi-
blijnej i patriotycznej . Namalowali
je na płótnie Czesław Lenczowski
i Jan Bukowski. Jeden z obrazów
(ofiarowanie w świątyni) jest wcześ-
niejszy - w 1843 r. namalował go Aloj-
zy Reichan. Ozdobą świątyni i przed-
miotem kultu jest rzeźba (XVI-
XVII w.) Chrystusa Frasobliwego
w stylu barokowym, obita w drugim
ćwierćwieczu XVIII w. srebrną blachą
trybowaną regencyjną. Celem zacho-
wania wdzięcznej pamięci o księdzu
Romanie Sitko, pierwszym budowni-
czym świątyni, w 1970 r. umieszczono
na ścianie pod wieżą tablicę pamią-
tkową jemu poświęconą, wykonaną

według projektu Czesława Lenczow-
skiego. Systematycznie do niej umie-
szczono w 2000 r. jeszcze jedną ta-
blicę – epitafium z brązu poświęcone
zmarłemu rok wcześniej księdzu pro-
boszczowi Stefanowi Dobrzańskiemu,
jako dowód pamięci i wdzięczności.
W kościele jest też tablica pamiątkowa
3 policjantów z II Rzeczpospolitej za-
mordowanych przez NKWD
w 1940 r., wykonana w 2002 r.

Początkowo nie było przy kościele
NSPJ plebanii ani żadnych innych
koniecznych do pracy duszpasterskiej
budynków pomocniczych. Księża
mieszkali w domach prywatnych.
Plebania powstała w latach 1953-1955
dzięki wspólnemu wysiłkowi probosz-
cza i parafian. W 1971 r. nadbudo-
wano drugie piętro. Ksiądz Dobrzań-
ski nie ustawał też w staraniach o zez-
wolenie na budowę domu katechety-
cznego - rozpoczęto ją w 1977 r.
Poświęcenie i nadanie imienia: Dom
Katechetyczny im. Jana Pawła II mia-
ło miejsce 15.VI.1 983 r.

Ukoronowaniem tych wszystkich
prac budowlanych oraz wieloletnich
wysiłków około wystroju wnętrza tej
okazałej świątyni stało się uroczyste
poświęcenie jej oraz ołtarza głównego
przez biskupa Jerzego Ablewicza
w dniu 23-go grudnia 1984r. Uroczys-
tość konsekracji zgromadziła kilku-
dziesięciu kapłanów i kilkutysięczną
rzeszę parafian. Obszerny kościół Ser-
ca Jezusowego okazał się bardzo po-
trzebny dla tysięcy wiernych zamiesz-
kujących nowe osiedla we wschodniej
części miasta. Nowa świątynia służyła
i służy nadal całemu Kościołowi tar-
nowskiemu do urządzania uroczysto-
ści o charakterze ogólno diecezjalnym.

Pan Bóg tak bardzo kocha nas,
że chciał być jeszcze bliżej . Pragnął
być ciągle w Najświętszym Sakra-
mencie w swoim Domu Bożym –
kościele. To musi być ogromna gore-
jąca Miłość. Ludzie w kaplicy och-
ronki modlili się czcząc obraz Serca
Jezusowego. Pan odpowiedział swą
hojną Miłością i zamieszkał wśród

nas. Pragnął naszych serc, przebywa
w nich.

Widział w swojej Opatrzności
kolejne pokolenia ludzi, którzy będą
mieszkali w obrębie tej parafii i przy-
chodzili do kościoła. Ciągle chce być
z nami. Mieszkać i przebywać w na-
szych sercach. Pan Jezus nieprzerwa-
nie od tamtej pory, gdy zbierali się
ludzie do pracy przy budowli, trwa
w tym miejscu. I to jest ponadczasowe
i wierne trwanie z nami, przy i wśród
nas. Pan Jezus ciągle czeka na każdą
duszę by obdarować ją wszelkimi
łaskami i swoimi darami. Pociąga
na przestrzeni lat do siebie dusze
w cierpieniu i każdej potrzebie, mówi:
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy
obciążeni jesteście a ja was pokrze
pię”. Jego Serce Goreje i płonie Mi-
łością do nas, parafian tego Kościoła
poświęconemu Jego Sercu. Chciał być
bliżej właśnie w tym miejscu. Jakie
to szczęście móc w ciągu dnia, o każ-
dej porze przyjść do Pana w Naj-
świętszym Sakramencie. Żywy Bóg
tak się uniża, że schował się za małym
kawałkiem chleba, bo nie myśli o so-
bie, ale o nas. Chciał się uniżyć byśmy
mogli my mali i słabi, przychodzić
do Niego jak do Przyjaciela. On za-
wsze ma czas nas wysłuchać i nie
odsyła nas bez pokrzepienia i łask.
Wszechmocny Bóg, Stwórca świata,
Jest tak Pokorny, że dał się zabić
by nas ocalić, daje nam Siebie ukry-
tego w Hostii.

"On nigdy nie znuży się w dawaniu,
ani nie mogą wyczerpać się dowody
Jego miłosierdzia ... Niech będzie bło
gosławiony na zawsze, amen, i niechaj
wychwalają Go wszystkie rzeczy."

/św. Teresa od Jezusa (z Avila)
Jak odpowiadasz na taką Miłość

Pana Boga?

Oprac. R.L.

Źródło: Tarnów. Wielki Przewodnik t.14 –
Grabówka, Stanisław Potępa
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O co chodzi z tym Synodem … ?

Na progu dopiero co rozpoczętego
V Synodu Diecezji Tarnowskiej , który
miał inaugurację 21 kwietnia 2018r.
warto dowiedzieć się czegoś więcej
o tym wydarzeniu. Temu służyć ma
ów artykuł. Do napisania go posłużył
mi w dużej mierze wykład jaki miał
miejsce 24 kwietnia w Klubie Inte-
ligencji Katolickiej na temat V Syno-
du wygłoszony przez sekretarza ge-
neralnego V Synodu i przewodniczą-
cego Komisj i Małżeństw i Rodzin ks.
dr-a Piotra Cebulę, jak też informacje
zawarte na stronie synodu:
www.synodtarnow.pl.

Na początek warto przypomnieć
przemówienie Papieża Franciszka
podczas synodu o rodzinie pod tytu-
łem „Synodalność”. Przytoczył on cy-
tat św. Jana Chryzostoma „Kościół
i synod to synonimy”, który bardzo
trafnie oddaje istotę synodu. Na po-
czątku wydaje się, że ten cytat jest
sprzecznością , że słowo „Kościół”
i „Synod” nie oznaczają tego samego.
Ale, gdy zrozumiemy czym jest synod
i Kościół to zrozumiemy intencje pa-
pieża Franciszka.

Wszyscy są włączeni w synod.
Zaraz po świętach Wielkanocnych
czytaliśmy fragment o uczniach zmie-
rzających do Emaus.

Uciekli z Jerozolimy, myśleli,
że to już koniec, Jezus został zabity.
Idą i do nich dołącza się tajemniczy
wędrowiec i w miarę drogi coś za-
czyna dziać się w ich sercach, zaczy-
nają pałać, potem siadają do wieczerzy
i poznają Jezusa. On znika im z oczu
co oznacza, że nie potrzebują go wi-
dzieć, bo wierzą w Niego, czyli widzą
Jezusa inaczej . Nie potrzebują fizycz-
nej Jego obecności. Wracają pospiesz-
nie do Jerozolimy i mówią o żyjącym
Jezusie, którego doświadczyli, prze-
żyli spotkanie z Nim. Są apostołami.

Kościół to taka pielgrzymująca
wspólnota wiary.

Kościół to wspólnota uczniów Je-
zusa, którzy mają iść głosić Jezusa,
a nie martwić się przeciwnościami,
mają być tymi, którzy zostają nazwani
chrześcijanami.

Dzieje apostolskie to tak naprawdę
dzieje historii apostołów, czyli historia
kościoła.

Jeśli traktujemy Kościół jako in-
stytucję, papież, biskupi, hierarchia
kościelna to nigdy nie zrozumiemy
synodu. A jeżeli zaczniemy rozumieć,
że Kościół to wspólnota wiary osób
pielgrzymujących tak jak uczniowie,
idący do Emaus to z łatwością poj-
miemy czym jest synod.

Kiedy my idziemy razem z Je-
zusem, On idzie wraz z nami i odkry-
wamy Jego obecność. To jest Kościół.
Idziemy w kierunku nieba. Nie błą-
kamy się bez celu, ale idziemy z Je-
zusem, który nas prowadzi dobrą dro-
gą aby kiedyś osiągnąć życie wieczne.

Kościół to jakaś wspólnota, gdzie
w centrum, w środku Jest Chrystus
a my idziemy razem z Nim.

Dlatego podczas inauguracji sy-
nodu była procesja. Od sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej do katedry.
Po to by pokazać, że Kościół jest
wspólnotą pielgrzymującą. I to jest ta-
ki dodatkowy piękny element,
że przez Maryję do Jezusa. Podwójny
wymiar symboliczny. Od Matki Bożej
Fatimskiej do Eucharystii, do Jezusa.
Procesja oznacza element drogi. Kie-
dy sięgniemy do etymologii słowa
„synod” to oznacza ono wspólne prze-
mierzanie drogi. Czym jest synod? To
taki czas Kościoła, kiedy jako wspól-
nota Kościoła chcemy wspólne iść ra-
zem z Bogiem, z Biskupem i z sobą
nawzajem.

Wracając do wyjaśnienia słów
„Kościół: i „Synod” to reasumując :
Synod to czas drogi, a Kościół to piel-
grzymowanie. I teraz widzimy tą ana-
logię między słowami Kościół i sy-
nod, że to synonimy.

Kard. Ratzinger pisał , że „Kościół
to pielgrzymująca wspólnota wiary.”
A Synod to też taka pielgrzymująca
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wspólnota wiary.
Wybieramy jakiś czas - Biskup

określił trzy lata. Przez trzy lata bę-
dziemy iść razem, po to żeby odkryć
jeszcze głębiej Jezusa między nami.

Wszystkie dokumenty, dekrety, któ-
re będą pisane na zakończenie synodu,
są ważne, ale nie są najważniejsze.
Najważniejszy jest czas Kościoła.
Bo jeśli skupimy się na spotkaniach,
dyskusjach, ale nie skupimy się na Je-
zusie, nie odkryjemy obecności Jezu-
sa, nie będziemy chcieli iść razem.
Wtedy będzie to zmarnowany czas sy-
nodu. Trzeba tak jak uczniowie idący
do Emaus odkryć Jezusa w drodze.
Dyskusja jest ważna, ale ona nie jest
najważniejsza.

Inne wyjaśnienie synodu.
Synodalność jak mówi papież Fran-

ciszek to także postawa słuchania.
Synodalność to cecha wspólnego wę-
drowania i wzajemne słuchanie.
Samo doświadczenie drogi ma sens.

Ważne w synodzie są trzy płaszczyzny
słuchania. Najpierw słuchać Boga, Pa-
sterza Diecezji i słuchać siebie naw-
zajem.

Słuchać Boga
Synod ma być czasem słuchania

Boga. Niektórzy myślą, że synod
to taki czas, że będą spotkania, dys-
kusje, coś się ustali i biskup ma
to przyjąć.

Synod to nie jest takie zgroma-
dzenie, że coś przegłosujemy i biskup
ma to przyjąć. Przede wszystkim jest
to słuchanie Boga, czyli nie to co Pan
Bóg ma zrobić dla mnie, ale co Ty
Panie Boże mówisz do nas. Jakimi
drogami nas prowadzisz.

Bp Leszkiewicz, który przygoto-
wywał synod jako przewodniczący
Komisj i Przygotowawczej mówił:
Trzeba zastanowić się nad tym co
Duch Św. mówi do Kościoła Tarno-
wskiego. Jest to taki czas wsłuchi-

wania się co Bóg chce od nas tu i teraz
i jakimi On nas chce prowadzić dro-
gami. Nie co my chcemy narzucić Bo-
gu, bo to by była anarchia.

Druga płaszczyzna to :
Co Pasterz mówi do nas
Prawo kanoniczne mówi, że biskup

jest tym, który zwołuje synod i jest
tym, który podpisuje dokumenty syno-
dalne, czyli on jest jedynym prawo-
dawcą synodu.

Synod ma pomóc biskupowi aby
rozeznać sytuację, kierunki duszpas-
terskie. Synod jest ciałem doradczym.
Tak jak Rada Duszpasterska ma po-
móc prowadzić ks. Proboszczowi pa-
rafię, ale i tak decyzje podejmuje pro-
boszcz, bo on ponosi odpowiedzial-
ność za parafię, przed Bogiem i bis-
kupem. Tak samo jeżeli chodzi o Sy-
nod.

Synod jest taką wspólnotą, która
doradzi biskupowi. Głos Kościoła lo-
kalnego jest bardzo ważny, bo biskup
może zobaczyć jak Wspólnota Koś-
cioła czuje dany temat. Głos doradczy
nigdy nie jest zmuszający, ale jest
dużo mówiący.

Papież Franciszek odwołując się
do tradycji Kościoła Katolickiego mó-
wił w przemówieniu o synodzie,
że Kościół jako wspólnota ma taki
nadprzyrodzony zmysł wiary, tzn.
„czuje” jak powinno być.
Wspólnota Kościoła, jeśli się zbie-

ra razem w jedności z Pasterzem to ma
nadprzyrodzony zmysł wiary, „czuje”
co jest dobre, który kierunek jest wła-
ściwy a który nie.

To współodczuwanie, nadprzyro-
dzony zmysł wiary Wspólnoty Koś-
cioła dla Biskupa jest wielką przesłan-
ką.

Trzecia płaszczyzna słuchania :
Słuchanie siebie nawzajem

Debaty będą realizowały się wtedy,
gdy będziemy się słuchać nawzajem.
Najbardziej w Parafialnych Zespołach

Synodalnych.
W każdej parafii został utworzony

przynajmniej jeden Parafialny Zespół
Synodalny o ilości przynajmniej 1 5
osób, który złożony jest z różnych
grup : są wszyscy kapłani, katecheci,
szafarze, przedstawiciele osób konse-
krowanych, grup parafialnych, czyli
reprezentatywna wspólnota. Tam naj-
bardziej będzie realizowało się słucha-
nie siebie nawzajem.

Biskup będzie zadawał pytania
i będzie to wysłane do wszystkich
by o tym rozmawiać. Biskup będzie
oczekiwał odpowiedzi. Odpowiedzi,
będą z całej diecezji spływać do se-
kretariatu i do Biskupa. Czyli pytanie
i odpowiedź.

Synod polega na tym, by kroczyć
razem, ale ze świadomością, że Chry-
stus jest w środku jako mistyczna
Głowa.

Dlatego hasło synodu „Kościół
na wzór Chrystusa”, które ks. Biskup
wybrał, oddaje najbardziej istotę
wszystkich synodów, a zwłaszcza na-
szego diecezjalnego tarnowskiego.

Logo

Logo V Synodu Diecezji Tarno-
wskiej obrazuje hasło Synodu : „Koś-
ciół na wzór Chrystusa”.

Podczas inauguracji V Synodu,
na Mszy św. w homilii arcybiskup Ję-
draszewski mówił, że w haśle mamy
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dwa człony: Kościół, Chrystus i łą-
cznik - odwzorowanie - wzór. Można
powiedzieć Kościół na wzór Chrys-
tusa albo odwrócić Chrystus wzorem
dla Kościoła. Czyli rozpoczynamy
od Chrystusa. Chrystus promieniuje
na wspólnotę a wspólnota ma być tym
odbiciem samego Chrystusa.

Centralnym elementem logo jest
chrystogram, jeden z najstarszych zna-
ków określających osobę Jezusa Chry-
stusa. Jest on złożeniem dwóch grec-
kich liter Χ (Chi) i Ρ(Ro), które
są skrótem słowa Χριστóς (Christós) -
Chrystus.
Centralne umiejscowienie Chrysto-

gramu oddaje prawdę, że Chrystus jest
niezmiennym wzorem dla Kościoła.

Chrystogram jest otoczony przez
grupę ludzi, która reprezentuje wspól-
notę Kościoła. Grupa ta jest otwarta,
zapraszająca wszystkich do wejścia
do wspólnoty uczniów Jezusa.

Swym kształtem nawiązuje do ko-
lumnady Berniniego otaczającej Plac
św. Piotra na Watykanie, która obra-
zuje wyciągnięte „dłonie” Kościoła,
pragnące przygarnąć wszystkich ludzi.
Taki kształt kręgu wyraża powsze-
chność Kościoła, jego katolickość,
czyli dostępność i otwartość.

Albo jesteśmy otwarci, albo nie
jesteśmy w ogóle katolikami. Kato-
lickość oznacza, że nauka Chrystusa
jest dla każdego, każdy jest ją w stanie
przyjąć jeżeli chce. Wspólnota ucz-
niów Jezusa, czyli Kościół ma być
Kościołem otwartym. Nie może to być
koło wzajemnej adoracji, gdzie wszy-
stko jest pięknie i cudownie. Wspól-
nota powinna być twórcza.

Tak jak woda w zbiorniku zam-
knięta nie mająca przepływu gnije,
podobnie dzieje się ze wspólnotą Koś-
cioła. Dlatego wspólnota jeśli jest ży-
wa, otwarta, stawia czoła wyzwaniom,
które muszą być to jest jak wpływanie
świeżej wody do zbiornika.

Zły czas dla Kościoła po ludzku,
może być dobrym czasem dla Koś-
cioła, a w ludzkim mniemaniu, gdy
wszystko dobrze się układa, może być
złym czasem. Coś może gnić. Musi
być dlatego otwartość na wyzwania
i wtedy ten Kościół się oczyszcza.

Wspólnota wiernych przedstawiona
w Logo nie jest jednorodna, lecz wy-
raźnie zróżnicowana. Obrazuje to bo-
gactwo form realizacji powołania
chrześcijańskiego. Mamy kapłanów,
rodzinę, siostrę zakonną, osobę starszą
z laską, osobę niepełnosprawną, i po-
jedynczą. Ta osoba pojedyncza jest
bardzo ważna.

Pastorał pośród kręgu osób symbo-
lizuje biskupa diecezjalnego. Pastorał
umieszczony pośród wspólnoty wier-
nych Kościoła podkreśla, że biskup
diecezjalny jest, parafrazując słowa
św. Augustyna „z wiernymi chrześci-
janinem a dla wiernych biskupem”.
Umiejscowienie pastorału w osi Chry-
stogramu oznacza, że biskup diece-
zjalny najpełniej reprezentuje misję
Chrystusa (pasterską, prorocką, ka-
płańską) w diecezji, która została po-
wierzona jego pasterskiej trosce. Dla-
tego to biskup diecezjalny zwołuje
synod i jest jego jedynym ustawo-
dawcą.

W synodzie chodzi o integrowanie
tradycji i nowoczesności. Prawdziwy
rozwój Kościoła to rozwój, który ba-
zuje na tradycji, co było wypracowane
przez wieki a jednocześnie nie boi się
nowego. Kiedy popatrzymy na zdrową
rodzinę, wielopokoleniową tak właś-
nie jest, że szanuje seniorów, a jedno-
cześnie cieszy się z wnuków. Każdy
jest ważny i ma swoje miejsce i wnosi
jakąś wartość. Seniorzy wnoszą doś-
wiadczenie, mądrość życiową, wnuki
wnoszą radość życia, że nowe się po-
jawia. I prawdziwy rozwój Kościoła
taki jest, że nie odcinamy się od tra-
dycji wieków, mądrości Kościoła,

a z drugiej strony otwieramy się na to
co jest nowe. W Kościele zmiany nie
dokonują się przez rewolucje tylko
przez rozwój .

Tak też jest jak w organizmie.
Organizm się rozwija, ma w sobie kod
DNA, wzorzec wg którego się rozwi-
ja, ale czerpie tez z otoczenia, poży-
wienia, słońca.

Czerpiemy z tradycji i otwieramy
się na nowe znaki czasu. Dziś świat
przynosi nowe wyzwania i nie może-
my powiedzieć, że weźmiemy doku-
menty z IV synodu i one w pełni od-
powiadają dzisiejszej rzeczywistości,
bo nie odpowiadają do końca. Trzeba
szukać nowych narzędzi, sposobów
mówienia o tym samym Bogu, o tej
samej Ewangelii inaczej . Sposób prze-
kazywania może się zmieniać.

Jest pięć dopuszczonych kolorów
logo. Czarny, biały, czerwony, błękit
i złoty. Biskupowi bardzo zależy
na tym, żeby ożywić kult Eucharys-
tyczny. By Diecezja zapłonęła poboż-
nością Eucharystyczną. Dlatego to lo-
go w kolorze złotym ma pięknie ko-
respondować z monstrancją.

Często hostie maja na sobie chry-
stogram co ma dosłownie pokazywać,
że Chrystus jest w środku.

Na obrazku synodalnym są wi-
zerunki świętych. Mają pokazywać,
że powołaniem każdego z nas jest
świętość.

Wspólne przenikanie się rzeczy-
wistości ziemskiej i niebieskiej polega
na tym, że my jesteśmy tu wspólnotą
wierzących pielgrzymujących na zie-
mi, ale łączymy się ze wspólnotą już
zbawionych w niebie. I tak jak nastę-
puje celebra tu na ziemi na początku
Mszy św. jednocześnie łączymy się
z wspólnotą niebieską w niebie.

Święci pokazują nam, że perspe-
ktywy nieba, to jest nasze powołanie
i przeznaczenie.
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Przez okres przygotowawczy
i na czas trwania synodu, Biskup za-
chęca, aby dzielić się swoimi spos-
trzeżeniami, wnioskami, uwagami,
propozycjami. Można to uczynić pod-
czas spotkania grup synodalnych, a je-
śli ktoś nie jest związany z pracami
synodalnymi może napisać albo za-
dzwonić.

Napisać można poprzez stronę
synodu https://synodtarnow.pl/dolacz/,
gdzie jest nr telefonu i adres e-mail,
lub poprzez formularz na stronie.
Wszystkie uwagi będą archiwizowane
i brane pod uwagę w komisjach.

Spośród wszystkich działań przy-
gotowawczych i działań w trakcie
synodu najistotniejsza jest modlitwa
w intencji synodu. To na co najpierw
zwrócił uwagę ks. bp Andrzej Jeż,
to poprosił diecezjan o modlitwę.
Wprowadził niedziele synodalne,
by rozważać te treści, ma być wez-
wanie w intencji synodu w modlitwie
wiernych, ale nade wszystko w każdej
parafii, na niedzielnej Eucharystii
po Komunii św. będzie modlitwa
w intencji synodu.

Biskup ustalił, że synod będzie
trwał trzy lata. Pierwszy rok będzie
poświęcony rodzinie, drugi będzie po-
święcony parafii, a trzeci misyjnej na-
turze Kościoła, ewangelizacji.

Prace synodu będą przebiegały
na kilku płaszczyznach. W centrum
jest Chrystus, ale i Komisja Główna.
Komisję Główną tworzy biskup An-
drzej Jeż, biskupi pomocniczy i prze-
wodniczący Komisj i synodalnej , 1 2
komisj i. Komisja główna mówi,
w którym kierunku idziemy, jakich
informacji potrzebujemy, biskup decy-
duje w jakim kierunku ma pójść sy-
nod. Wokół Komisj i głównej są ko-
misje tematyczne: Komisja ds. Kultu
Bożego i Życia Sakramentalnego, Ko-
misja ds. duchowieństwa, Komisja
małżeństw i rodzin, Komisja ds. Dzie-

ci i Młodzieży, Komisja ds. Ewan-
gelizacji, Komisja ds. Dziedzictwa
Diecezji Tarnowskiej , Komisja ds. Ad-
ministracj i kościelnej , Komisja ds. Ży-
cia Konsekrowanego, Komisja ds. Po-
sługi Charytatywnej Kościoła, Komi-
sja ds. Mediów, Komisja Prawna i Ko-
misja Teologiczna.

Oprócz tego są inne grupy sy-
nodalne. W każdym dekanacie Rady
Parafialne wybierały jedną osobę
i to jest przedstawiciel świeckiej oso-
by, przedstawiciele osób konsekrowa-
nych, przedstawicieli księży profeso-
rów, emerytów, Diecezjalna Rada
Duszpasterska i osoby indywidualnie
powołane przez Biskupa.

Oprócz tego bardzo ważną grupą
są Parafialne Zespoły Synodalne. Sta-
nowią łącznik pomiędzy Członkami
synodu a pomiędzy wszystkimi wier-
nymi. Mają reprezentować parafię, ale
to nie ma być też grono zamknięte
(koło wzajemnej adoracji). Ma być ta-
kim głosem parafii. Ma zbierać
to wszystko czym żyje parafia aby
te zagadnienia, które są problemami
parafii, diecezji aby o nich mówić.

To co zostanie ustalone na spo-
tkaniach Parafialnych Zespołów Syno-
dalnych, winno być przekazywane tak
żeby cała parafia była zaktywizowana.
Taki jest ideał.

Spotkania Parafialnych Grup Syno-
dalnych będą odbywać się co miesiąc.
Wcześniej będą wysyłane konspekty
spotkań. Będą rozważać pewne cykli-
czne tematy. W pierwszym roku, będą
tematy o rodzinie. Konspekty będą po-
legały na tym, że tematy będą zbu-
dowane o tzw. metodologię synodu :
1 . Jak jest, 2. Jak powinno być, 3 . Co
robić aby było jak powinno być.
Widzieć, oceniać, działać.

Jakakolwiek dyskusja, czy temat,
będzie opierała się o te trzy punkty.
Jeśli parafialny zespół synodalny o-
trzyma konspekt to na spotkaniu np.
o modlitwie małżeńskiej i rodzinnej ,

to będą takie pytania :1 . Jak to wy-
gląda u nas w diecezji z modlitwą
małżeńską i rodzinną?
2. Co mówi Kościół, biskupi, jak po-
winno być?, w jakim kierunku trzeba
pójść?
3. Jeśli nie jest tak jak powinno być
to co zrobić, jak zadziałać?

Jakikolwiek temat będzie podej-
mowany to będzie on w tym systemie
analizowany.

W Gościu Niedzielnym w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca będzie po-
djęta cała seria tematów. W każdym
pierwszym numerze miesiąca będzie
drukowany konspekt w formie dzien-
nikarskiej . Również radio RDN będzie
podejmowało tematy synodalne.

Na koniec Synodu będą wydawa-
ne dokumenty. Cała praca będzie
w komisjach. Dlatego ważne było aby
osoby, które są w tych komisjach były
najlepsze, czyli specjaliści, osoby, któ-
re są w stanie coś dobrego zrobić.
Każdy przewodniczący wybierał ko-
misję, ale musiał mieć akceptację ks.
Biskupa. Ks. Biskup mógł się zgodzić
lub nie. Do każdej komisj i dołączeni
są konsultorzy z różnych dziedzin.
Aby to co będzie wypracowane dać
konsultorom by mogli się wypowie-
dzieć.

Dokumenty napisane na koniec V
Synodu nie będą aneksem, ale nowymi
dokumentami.

To co będzie ustalone teraz, będzie
prawem na kolejne lata. Dlatego jest
to ważne by to przemyśleć, przemo-
dlić by nie wybrać złej drogi.

Często pojawia się pytanie, co sy-
nod mi da albo co zmieni?
Jeśli jest w małżeństwie prawdziwa

miłość nikt nie pyta „co ty mi dasz?”.
Wiemy, że jeśli kogoś kochamy to da-
jemy coś bezinteresownie. Albo ko-
chamy albo nie. Nie oczekując nicze-
go w zamian. Prawdziwa miłość
to bezinteresowny dar z samego



siebie. Dlatego nie chodzi o to co mi
da synod, ale co ja wniosę do synodu.
Jeżeli traktujemy siebie jako członka
wspólnoty to pytamy siebie: co ja dam
Kościołowi? Prawdziwy członek ro-
dziny to ten, który wnosi w nią dobro,
a nie tylko liczy, że ktoś mi coś da.
Każdy może dać od siebie bardzo wie-
le i na różne sposoby. Możesz modlić

się, jeśli jesteś w Parafialnym Zespole
Synodalnym gorliwie uczestniczyć w
spotkaniach, brać w nich udział, na-
pisać postulat synodalny, możesz do-
brze mówić o synodzie, wytłumaczyć
komuś, zainteresować się synodem,
możesz mówić o synodzie jako o swo-
im wydarzeniu. Czyli naprawdę dużo
na każdym etapie można uczynić.

Niech te podstawowe informacje
pomogą ogarnąć temat V Synodu,
przemyśleć, odnaleźć się oraz podjąć
odpowiedzialność i działania na rzecz
Kościoła, którego jesteśmy wszyscy
członkami.

Oprac. R.L.

„Postępujcie według ducha, a nie
spełnicie pożądania ciała. Owocem
ducha jest miłość, radość, pokój, cier
pliwość, uprzejmość, dobroć, wier
ność, łagodność, opanowanie. Mając
życie od Ducha, do Ducha się też sto
sujmy.” Ga 5,16.2223a.25

Czy to nie dobra wiadomość,
że nasze dusze są nieśmiertelne?

Zastanówmy się chwilę nad tym.
Czemu ciągle jesteśmy smutni, tra-

pią nas różne wydarzenia, cierpimy …
Przecież mamy nieśmiertelną duszę.
Pamiętamy o tym, w tych wszystkich
wydarzeniach? To dobra nowina, która
powinna stale nam do głowy przy-
chodzić. Co więcej , powinniśmy stale
nią żyć. Wszystko co nas spotyka po-
winno się konfrontować z tą prawdą.

Gdy będziemy żyli bardziej tym,
co mówi dusza, ciało przestanie grać
pierwsze skrzypce. Owszem, to praw-
da żyjemy w ciele. Ale to ciało jest

przemijające, cierpi i umiera.
Po śmierci ciała dusza nie umiera,
ale żyje i idzie do Boga. Jest to pe-
wnik w życiu. Dlatego jeśli kochamy
swojego Stwórcę i chcemy dla Niego
żyć, powinniśmy wszystko co nas
spotyka oddawać Mu na Jego większą
chwałę, z miłości do Niego. Mamy
w sobie duszę, życie i to będzie na za-
wsze. Wszystko przeminie, skończy
się, ale dusza nigdy.

Tak samo, jeśli chodzi o śmierć
osób, które kochamy. Przecież ich du-
sza również żyje na wieki. To znaczy,
że jeśli kochamy kogoś, tatę, mamę,
rodzeństwo, przyjaciół i te osoby żyją
w relacj i z P. Bogiem i w tym stanie
umierają, to po oczyszczeniu i nie-
znacznym skarceniu przez Pana spo-
tkamy te osoby na tamtym świecie.
A teraz przecież możemy żyć w łą-
czności w sercu z tymi, których ko-
chamy w tajemnicy świętych obco-
wania. Nadal jesteśmy razem. Razem
nadal żyjemy. Tylko ich nie widzimy
oczami. Ale ich dusze przecież
są i z pewnością na podstawie tej sa-
mej miłości wstawiają się za nami
widząc nasze trudy i niepokoje czy
cierpienia. Możemy ich spotkać łącząc
się w Sercu Pana Jezusa w Najświęt-
szym Sakramencie. W Jego Miłości
spotkamy się też, gdy i my umrzemy.
A teraz cieszmy się z obecności tych,
których lubimy, przyjaźnimy się, czy
kochamy, że są i jacy są. Pracujmy

nad naszymi cnotami, likwidujmy na-
sze wady, stawajmy się bardziej we-
dług duszy nieśmiertelnej , w której
mamy Miłość i odkrywajmy jej po-
kłady przezwyciężając nasze słabości
i grzeszności. A tą drogą idąc razem,
z naszym Panem, Jezusem Chrystu-
sem przejdziemy to życie bezpiecznie
i pewnie. Karmiąc się Jego Słowami,
Jego Ciałem, będziemy już tu w tym
świecie budować Jego Królestwo i po-
szerzać naszą nadzieję na spotkanie
naszych umiłowanych braci i sióstr.

R.L.
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Czym są odpusty?
Pojednanie grzesznika z Bogiem

i Kościołem dokonuje się poprzez spo-
wiedź świętą, w której zostaje zgła-
dzona kara wieczna (wina). Jednak
nauka Kościoła o czyśćcu ukazuje,
że nawet wtedy, gdy wina została od-
puszczona w sakramencie pojednania
pozostaje jeszcze kara doczesna za po-
pełnione zło, którą grzesznik musi
spłacić, aby móc dostąpić pełni zba-
wienia.

Część z niej jest odpokutowywa-
na, gdy grzesznik wypełnia pokutę na-
znaczoną przez spowiednika. O ile np.
w średniowieczu pokuty te wiązały się
z wielkimi wyrzeczeniami, pielgrzym-
kami, a nawet i samo biczowaniem
o tyle dzisiejszy sakrament pojednania
uwalniając penitenta z winy grzechu,
nie zawsze stosuje pokutę umożliwia-
jącą w pełni uwolnić się od kary.

Dlatego kara, pozostająca po od-
puszczeniu winy, która jest przynależ-
na za ten grzech, musi być odpoku-
towana albo w tym życiu poprzez
uczynki miłosierdzia, albo w przy-
szłym życiu cierpienia czyścowe.
I tu właśnie tkwi sens nauki Kościoła
Katolickiego o odpustach.

Odpust to darowanie wobec Boga
kary doczesnej za grzechy, zgładzone
już co do winy. Może go otrzymać ka-
żdy chrześcijanin odpowiednio przy-
gotowany i pod pewnymi, określo-
nymi warunkami za pośrednictwem
Kościoła, który jako szafarz owoców
odkupienia rozdaje i prawomocnie
przydziela zadośćuczynienia ze skarb-
ca zasług Chrystusa i Świętych.

Odpusty opierają się na dwóch
prawdach Kościoła Katolickiego:
świętych obcowaniu i skarbcu zasług
Chrystusa. Prawda o świętych obco-
waniu oznacza wspólnotę wiernych,
którzy tworzą jeden Kościół, czyli
jedno Mistyczne Ciało, którego Głową

jest Jezus Chrystus. Członkami Misty-
cznego Ciała, czyli Kościoła, są zaró-
wno święci, którzy już osiągnęli swój
cel i cieszą się oglądaniem Boga
Twarzą w twarz, stanowiąc Kościół
tryumfujący; jak również ci wszyscy,
którzy jeszcze w czyśćcu dopełniają
kary za swoje grzechy odpuszczone
co do winy, tworząc Kościół cierpiący.

My wszyscy tu na ziemi tworzymy
Kościół pielgrzymujący i z jednej stro-
ny możemy doświadczać pomocy
od świętych, a z drugiej strony jesteś-
my zobowiązani do pomocy duchowej
naszym braciom, którzy poprzedzili
nas i cierpią w czyśćcu.

Prawda o skarbcu zasług Chrystusa
i Świętych jest mocno związana z his-
torią zbawienia. Człowiek poprzez
grzech zaciągnął dług względem Bo-
żej sprawiedliwości i sam poprzez
własne uczynki zasługujące nigdy nie
zdołałby dostatecznie spłacić tego dłu-
gu. Przyszedł więc na świat Jezus
Chrystus, który zadośćuczynił za nas
ofiarując siebie samego swojemu Oj-
cu: On bowiem jest ofiarą przebłagal-
ną za nasze grzechy i nie tylko nasze,
lecz również za grzechy całego świata
(J 2,2).

W Kościele są dwa rodzaje odpu
stów: zupełne i częściowe. To czy
dany odpust jest zupełny czy nie –
zależy od tego czy od kary doczesnej
należnej za grzechy uwalnia w części
czy w całości.

Przez odpust zupełny rozumiemy
odpuszczenie wszystkich kar doczes-
nych na jakie zasłużył grzesznik
za swoje grzechy odpuszczone już
co do winy. Osobę, która uzyskała od-
pust zupełny można porównać z doro-
słym, który dopiero co otrzymał sakra-
ment chrztu świętego. Dlatego gdyby

ktoś bezpośrednio po uzyskaniu od-
pustu zupełnego zmarł, wierzymy,
że bezpośrednio dostałby się do nieba.
Odpust zupełny można uzyskać tylko
jeden raz w ciągu dnia. Wyjątek sta-
nowi odpust zupełny w godzinę śmier-
ci, którego każdy kapłan może udzie-
lić osobie umierającej .

Kościół widząc wielkie dobro du-
chowe w odpustach daje wiernym mo-
żliwość codziennego uzyskania jedne-
go odpustu zupełnego przez:
- Adorację Najświętszego Sakramentu
trwającą przynajmniej pół godziny,
- Pobożną lekturę Pisma Świętego
trwającą przynajmniej pół godziny,
-Pobożne odprawienie Drogi Krzyżo-
wej ,
- Wspólne odmówienie różańca w koś-
ciele, w kaplicy publicznej , w rodzi-
nie,
- Pobożne uczestnictwo w adoracji
krzyża podczas liturgii w Wielki Pią-
tek,
- Uczestnictwo w rekolekcjach trwają-
cych przynajmniej trzy dni.

Aby móc cieszyć się wielkim da-
rem odpustu zupełnego, należy jednak
spełnić pewne warunki wyznaczone
w dokumentach Kościoła. Są nimi:
- Brak jakiegokolwiek przywiązania
do grzechu, nawet powszedniego (je-
żeli jest brak całkowitej dyspozycji –
zyskuje się odpust cząstkowy);
- Stan łaski uświęcającej lub spowiedź
sakramentalna;
- Przyjęcie Komunii św.;
- Modlitwa w intencji, jaką Ojciec
Święty wyznacza na każdy dzień;
- Wykonanie czynności związanej
z odpustem (np. w dniach od 1 do 8 li-
stopada jest nią nawiedzenie cmenta-
rza i modlitwa za zmarłych).

Spowiedź, Komunia św. i modlit-
wa w intencjach Ojca Świętego mogą
być wypełnione w ciągu kilku dni



Odnowa w Duchu Świętym – Wtorek po Mszy Św. wieczornej

Młodzież – Piątek 1900

Ministranci – Środa 1845

Lektorzy – Czwartek 1900

DSM – Sobota 900

Grupa muzyczna – Środa 2000

Rycerstwo Niepokalanej – III środa miesiąca po Mszy Św. wieczornej

Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ – III Czwartek miesiąca po Mszy Św. wieczornej

Nabożeństwo do o. Pio – ostatnia sobota miesiąca godz. 1 800

Msza Św. o uzdrowienie duszy i ciała – ostatni czwartek miesiąca godz. 1 900

ZAPRASZAMY
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Spotkajmy się... czyli Grupy Duszpasterskie
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przed lub po wypełnieniu czynności,
z którą związany jest odpust. Po jednej
spowiedzi można uzyskać wiele odpu-
stów zupełnych, natomiast po jednej
Komunii św. i jednej modlitwie w int-
encjach papieża – tylko jeden odpust
zupełny.

Co do ilości odpustów cząstko-
wych nie ma ograniczenia. Trzeba pa-
miętać, że odpust ten gładzi część kary
doczesnej , lub gdy ofiarujemy
go za zmarłych część kary czyśćco-
wej . Jaką część? Tego nie wiemy. Je-
dnego można być pewnym, że odpust
cząstkowy uzyskany w tym życiu od-
puszcza w czyśćcu odpowiadającą mu
karę lub część tej kary. Dlatego nowy
wykaz odpustów przyjął nowe kryter-
ium odpustu cząstkowego, które okre-
śla się poprzez wysiłek i gorliwość

z jaką wierny wykonuje czynność ob-
darzoną odpustem bez jakiegokolwiek
określenia dni albo lat.

Jakie wiec są czynności związane
z odpustem cząstkowym? Są to:
-Anioł Pański (lub Regina Coeli w
okresie wielkanocnym);
• „Duszo Chrystusowa”;
•„Wierzę w Boga”;
•Psalm 130 (Z głębokości); Psalm 51
(Zmiłuj się. . .);
• Jutrznia lub Nieszpory za zmarłych;
• modlitwa św. Bernarda („Pomnij ,
o Najświętsza Panno Maryjo”);
• „Wieczny odpoczynek”;
• „Witaj , Królowo, Matko Miłosier-
dzia”;
• „Pod Twoją obronę”;
• „Magnificat”;
• odmówienie jednej z sześciu litanii
zatwierdzonych dla całego Kościoła

(do Najświętszego Imienia Jezus,
do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana,
Loretańskiej do NMP, do Świętego
Józefa lub do Wszystkich Świętych).

Odpusty można i należy ofiarować
we własnej intencji, czyli za siebie.
Natomiast nikt nie może przekazać
osobom żyjącym odpustów jakie sam
zyskuje. Można je ofiarować właśnie
za zmarłych.

Niech więc to pragnienie niesienia
pomocy duszom cierpiącym napełnia
nasze serca nie tylko w miesiącu li-
stopadzie, ale każdego dnia naszego
życia.

Ks. Kamil Wróbel
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Msze święte od I niedzieli Adwentu 201 8 r. (2 grudzień)

Niedziele i święta
630; 830; 1 000; 11 30; 1 400; 1 800; 2000

Święta zniesione
630; 830; 1 000; 11 30; 1 600; 1 800

Dni powszednie
600; 630; 700; 1 800 : w lipcu i sierpniu 600; 700 1 800

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy : środa 1730

Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – piątek o 1740

Nabożeństwo majowe codziennie o 1730

Nabożeństwo Różańcowe – w październiku codziennie o 1730

Gorzkie żale : Wielki Post – niedziele o 1700.
Droga Krzyżowa – piątki wielkiego Postu: 800, dla dzieci 1 600, dla dorosłych 1715

dla młodzieży po Mszy wieczornej .

Nabożeństwa okolicznościowe – podawane w ogłoszeniach

Wypominki: w listopadzie z Różańcem o 1730

W niedzielę: cały rok 610; 810; 940

Msza za zmarłych wypominanych – od 1 – 8 listopada (oktawa zyskiwania odpustu
zupełnego za zmarłych) codziennie o 1800.

Odwiedziny chorych: I soboty miesiąca od godz. 800.
Szafarze Eucharystii chodzą z Komunią świętą w niedziele po Mszy o godz. 700 – po
wcześniejszym zgłoszeniu. Chorych otaczamy opieką cały rok, a nie tylko wtedy,
gdy są umierający.

Kancelaria Parafialna czynna od poniedziałku do piątku od 800-930 i od 1600-1 730.
Dla narzeczonych przygotowujących się do s. małżeństwa – piątki 1900 – 21 00.
W pierwsze piątki kancelaria nieczynna.



Kapłaństwo, jeden z siedmiu Sakra-
mentów świętych. Przyjęcie święceń
kapłańskich to przyjęcie pewnego ro-
dzaju krzyża na swoje barki. Każdy
sakrament to jakaś tajemnica, której
ludzkość nie odkryje do końca swo-
jego istnienia.

Sakrament ten określany jest jako:
dar, misja do spełnienia, coś, do czego

powołał mnie Bóg, tajemnica, która
wybrana osoba ma odkrywać przez ca-
łe życie.

Określeń i definicj i jest wiele, ale
czym dla Ciebie jest kapłaństwo?

Czy kiedykolwiek się nad tym za-
stanawiałeś?

Kapłan… Jak kojarzy Ci się osoba

tak nazwana? Czy zdajesz sobie spra-
wę, z tego, że kapłan to współczesny
apostoł, którego wybrał sam Bóg, je-
szcze przed jego narodzeniem? Jak
w Twoim życiu wygląda modlitwa
za kapłanów? Czy modlisz się za
nich? A może uważasz, że kapłani nie
potrzebują duchowego wsparcia?

Posługa kapłańska wcale nie jest
taka łatwa i bez przeszkodowa. Każdy
ksiądz pokonuje różne trudności. Jego
życiowa droga, bardzo często jest dro-
gą kamienistą, którą kapłan musi,
ale często też chce pokonać i przebyć,
jak najlepiej .

Możemy to porównać do mężczy-
zny, który idzie drogą ciężką i ka-
mienistą, ale przy tym stara się nie
dbać tylko o siebie, ale i o inne osoby
pielgrzymujące tą samą ścieżką. Nie
przejmuje się swoimi odciskami,
ale pragnie opatrzyć rany drugiej oso-
by. Pomimo swojego bólu, on dalej
martwi się o swojego towarzysza, sta-
ra się ocenić stan jego zdrowia, a jego
serce rozgrzewa się, gdy ta osoba po-
prosi o pomoc.

Wtedy ten mężczyzna wie, że po-
konuje tę drogę, którą wyznaczył mu
Bóg. Wiedza ta daje mu motywacje,
która pomaga mu w dalszym poko-
nywaniu obranej ścieżki.
Niestety, jeżeli w najbliższych la-

tach nie zwiększy się ilość powołań,
może zacząć brakować nam księży.
Dlatego tak ważne są modlitwy o po-
wołania. Pamiętajmy, by podczas swo-
jej porannej , czy wieczornej modlitwy,
choć krótko wspomnieć o poruszenie
młodych serc i zesłanie powołań ka-
płańskich i zakonnych.

TEKSTY OKAZJONALNE
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Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to,
aby inni nie byli samotni.



Ks. Janusz Faltyn

19 >>

Krótko o sobie ...

Jak myślisz, czy ksiądz potrzebuje
jakiegoś wsparcia od swoich wier-
nych? Czy uważasz, że kapłani chcą
Twojej modlitwy?

Jakie jest Twoje zdanie na ten
temat?

Osób modlących się za księży jest
wiele, ale trzeba więcej i więcej .

Dołącz do tych osób już dziś!

Nazywam się ks. Kamil Wróbel.
Pochodzę z Limanowej - przepięknej
miejscowości leżącej w samym sercu
Beskidu Wyspowego, w której cen-
trum góruje Bazylika Matki Bożej
Bolesnej . Od samego więc początku
moje życie było związane z Maryją.

W Limanowej ukończyłem szkołę
podstawową, w tym samym czasie
szkołę muzyczną. Moje droga życio-
wa jednak z różnych przyczyn nie by-
ła kontynuacją pasj i muzycznej . Stało
się jak się stało, że jako liceum wybra-
łem szkołę ekonomiczną. Po maturze
w 2004 r. wiedziony jakimś wew-
nętrznym pragnieniem wstąpiłem
do Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Tarnowie. Czas studiów poz-
wolił mi zgłębiać nie tylko tajemnice
teologii, filozofii, prawa, ale także ta-
jemnice swojego wnętrza.

Ukoronowaniem sześciu lat nauki
były moje święcenia kapłańskie, które
otrzymałem z rąk J.E. ks. Abp-a Wik-
tora Skworca w tarnowskiej katedrze.

Jako neoprezbiter trafiłem na pier-
wszą placówkę do Łabowej – malo-
wniczej miejscowości położonej
w Beskidzie Sądeckim, na trasie z No-
wego Sącza do Krynicy. Tam właśnie
pod czujnym okiem mojego pierw-
szego Księdza Proboszcza, wspania-
łego i mądrego człowieka, stawiałem
swoje pierwsze kroki w kapłańskiej
posłudze.

Po trzech latach decyzją Ks. Bis-

kupa Andrzeja Jeża musiałem opuścić
przyjazną Łabową i podjąć się obo-
wiązków wikariusza w parafii pw.
Trójcy Przenajświętszej w Tarnowie.
W tym samym roku zostałem skie-
rowany przez Ks. Biskupa na studia
licencjackie na Tarnowski Wydział
Teologiczny, Uniwersytetu Jana Pawła
II, które udało mi się ukończyć po 3
latach.

W parafii Trójcy Przenajświętszej
pełniłem swoją posługę przez 4 lata
i po tym czasie wyruszyłem
na wschód, a mianowicie do parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Dębicy.

Od 27 sierpnia 2018r. powróciłem
do Tarnowa, ale dalej mam tą przy-
jemność być w parafii, której patro-
nuje Serce Jezusa, przebite dla na-
szego zbawienia.

Całe moje życie byłem przez mo-
ich Rodziców uczony szacunku do lu-
dzi i do świata. Stąd jak myślę zro-
dziły się moje pasje.

Z racji, że mieszkałem i wycho-
wywałem się w górach, to właśnie one
stały się miejscem najchętniej odwie-
dzanym. Z początku krótkie wycieczki
zwłaszcza w Tatry, później już wy-
prawy trochę poważniejsze. Następnie
nadszedł czas na kolejny sport z tym
związany, a więc wspinaczkę – naj-
pierw w tatrach, a później trochę wy-
żej… ponad granicę 4500m. Ta pasja
towarzyszy mi do dzisiaj . Ciągle poz-

wala patrzeć na świat ja-
ko niezwykły dar od Pa-
na Boga; dar, który mnie
ciągle na nowo zachwyca i sądzę,
że to nie zmieni się aż do końca.

Drugą pasją, związaną z tym czego
nauczyli mnie moi Rodzice jest sze-
roko rozumiana pomoc innym. Już ja-
ko nastolatek (miałem chyba 14 lat)
zaangażowałem się w grupę ratow-
nictwa medyczno - technicznego,
a mianowicie grupę Ratowników Dro-
gowych Polskiego Związku Motoro-
wego. Jest to grupa, która ma za za-
danie zapewnić bezpieczeństwo zawo-
dników startujących w rajdach lub
wyścigach samochodowych na terenie
całego kraju. Pasję tę kontynuuję na-
dal. Jeśli tylko czas mi na to pozwala.
Choć niestety nie ma go tyle ile
trzeba.

W związku z tym po święceniach,
będąc na parafii w Łabowej włą-
czyłem się w działanie Straży Po-
żarnej . Od 2011 r. decyzją Księdza
Biskupa pełnie obowiązki kapelana
strażaków – najpierw tych z Gminy
Łabowa, a od 2013r. strażaków Pań-
stwowej i Ochotniczych Straży Po-
żarnych powiatu tarnowskiego.

Swoją posługę pełnię poprzez
towarzyszenie im w codzienności.
Staram się także dbać o ich rozwój
duchowy. Organizuję więc dla nich
dni skupienia, Msze Święte na jed-
nostkach w dni świąteczne, a także

Pochodzi z parafii Szczawa. Urodził się Limanowej . Święcenia Kapłańskie przyjął w tarnowskiej
katedrze w 2005r. Poprzednio pracował w parafii św. Kazimierza w Nowym Saczu.

Od 2012 r. pełni posługę egzorcysty.
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Nieść krzyż razem z parafianami

>>

W każdą niedzielę we wszystkich
kościołach naszej diecezji sprawowa-
na jest Msza św. pro populo - za pa-
rafian. W ten sposób Kościół zachęca
wiernych do zaangażowania się w ży-
cie wspólnoty, dziękuje też im za to,
co robią na ich rzecz. To niezwykle
ważna intencja Eucharystii - nie ma
bowiem parafii bez wiernych.

W soborowym Dekrecie o apo-
stolstwie świeckich czytamy słowa:
„Parafia dostarcza wyraźnego przykła-
du apostolstwa, gromadząc w jedno
występującą w niej różnoraką akty-
wność ludzką i wszczepiając ją w po-
wszechność Kościoła. Niech świeccy
przyzwyczajają się działać w parafii
w ścisłej jedności ze swoimi kapła-
nami, przekładając wspólnocie koś-
cielnej problemy własne i świata oraz
sprawy dotyczące zbawienia, celem
wspólnego ich omówienia i rozwią-
zania, a także w miarę sił brać udział
we wszystkich inicjatywach apostol-
skich i misyjnych swojej kościelnej
rodziny” - przypomina biskup świd-
nicki Ignacy Dec. - Parafia jest więc
„domem wspólnoty chrześcijańskiej”,
do której przynależy się dzięki łasce
chrztu świętego; jest „szkołą święto-
ści” dla wszystkich chrześcijan, także
tych, którzy nie należą do określonych
ruchów kościelnych czy nie kultywują
szczególnych duchowości; jest „labo-
ratorium wiary”, w którym są przeka-
zywane podstawowe elementy trady-
cj i; jest „szkołą formacji”, gdzie wy-
chowuje się ludzi do wiary i wpro-
wadza do misj i apostolskiej . Niedziel-
ne sprawowanie Eucharystii odgrywa
życiową rolę w łonie parafii. Ścisły

obowiązek proboszcza odprawiania
Mszy pro populo ukazuje to w sposób
oczywisty.

W każdą niedzielę i święto pro-
boszcz jest zobowiązany do składania
w kościele parafialnym świętej Ofiary
za całą wspólnotę. Znaczenie tego
proboszczowskiego zadania nie ogra-
nicza się do zapewnienia parafii owo-
ców cotygodniowej Mszy. Każdy ka-
płan mógłby odprawiać w tej intencji
i nie byłoby potrzeby dokładnego
określenia, że Msza ta ma mieć miej-
sce w kościele parafialnym.

Tym, o co prawo zabiega, jest, aby
proboszcz odprawiał Mszę św. nie
tylko za swoją wspólnotę, ale również
razem z nią. W dni sprawowania tej
liturgii duchowe życie wspólnoty od-
nawia się przy źródle, z którego cały
Kościół nieustannie czerpie swoje is-
tnienie. Źródłem tym jest życie i od-

kupienie Chrystusa, wciąż aktualizo-
wane pod osłoną tajemnicy eucha-
rystycznej .
W Konstytucji „Sacrosanctum Con-

cilium” czytamy, że „sprawowanie li-
turgii jest funkcją urzeczywistniania
Kościoła i sposobem doprowadzania
ludzi do uczestnictwa w tym zbaw-
czym dziele, które jest uobecniane
mocą Ducha Świętego w celebracjach
liturgicznych. Zbawiający Chrystus
jest bowiem ciągle obecny w swoim
Kościele, ale szczególnie w czynno-
ściach liturgicznych”.
- Ksiądz bez wiernych nic nie znaczy -
podkreśla ks. Krzysztof Ziobrowski,
proboszcz parafii w Zwróconej , małej
wsi pod Ząbkowicami Śląskimi, który
posługiwał także w większych mia-
stach, m.in. w obecnej parafii kate-
dralnej w Świdnicy. - Nie można bu-
dować wspólnoty Kościoła bez zaan-

z wielką przyjemnością służę jako
spowiednik. Bywa i tak, że biorę wraz
z nimi udział w akcjach ratunkowych
(mam na swoim koncie także akcje
związaną ze zabezpieczeniem blachy
na wieży naszego Kościoła w czerwcu

2017r.).
Całe moje życie jest pasją. Zarów-

no kapłaństwo jak i wszelkie inne za-
miłowania, o których wspomniałem.
Żyję nadzieją, że one pomogą mi się
zrealizować w moim człowieczeń-

stwie.
Aby się tak stało potrzeba mi je-

dnak wiele łaski Bożej . Dlatego z ser-
ca proszę o modlitwę w mojej intencji,
ale i sam o tej modlitwie zapewniam.
Szczęść Boże.
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„Nauczycielu Dobry – co mam czynić”

gażowania parafian. To byłoby nie-
możliwe.

Ksiądz podkreśla, że praca dusz-
pasterska w małych parafiach różni się
znacznie od tej w dużych miastach.
- Jestem tu już 12 lat i pomimo pro-
pozycji nie myślę nawet o przeno-
sinach - mówi z uśmiechem. - Znam
tutaj wszystkich bardzo dobrze, wiem,
czego ludziom brakuje, jak się wiedzie
rodzinom. Powiem obrazowo: w ma-
łych parafiach ksiądz jest naprawdę
duszpasterzem, w dużej - tylko obsłu-
guje wiernych. Nic w tym dziwnego:
jeśli ma się pod swoją opieką kilkuset
wiernych, łatwiej do nich dotrzeć niż
w parafiach, gdzie jest czasem po kil-
kanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób.
- Często, kiedy obejmuje się parafię,
bywa bardzo trudno. Ludzie muszą
poznać kapłana, zobaczyć, że to, co
chce zrobić w kościele i przy świątyni,
robi dla nich, a nie dla siebie - mówi
ks. Grzegorz Jakuszewski,
- Musi otworzyć się na ludzi, by lu-
dzie otworzyli się dla niego, nabrali
zaufania i włączyli się w życie parafii.
- Ciężko powiedzieć coś o parafii, nim
nie wrośnie się w nią, nie nawiąże
kontaktu z ludźmi - mówi ks. Marek
Babuśka, proboszcz parafii pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła
w Strzegomiu. - Po kilku latach pro-
boszczowania w bazylice mogę po-
wiedzieć, że mamy wielu wspaniałych

parafian. Najlepiej świadczy o tym li-
czba kilkuset osób, które angażują się
czynnie w działania organizacji i ru-
chów działających przy naszym koś-
ciele.
- Duszpasterze w Polsce mają do po-
godzenia dwie trudne role: muszą du-
chowo troszczyć się o wiernych, a je-
dnocześnie być administratorami i zaj-
mować się remontami i codziennym
utrzymaniem parafii. To czasem bywa
trudne, ale dajemy sobie jakoś radę -
uśmiecha się ks. Marek Babuśka.
- Należy jednak pamiętać, że to wierni
ubogacają parafię, to od nich zależy,
czy ona żyje i się rozwija.
- To prawda, parafianie są najważniej-
si. Bez nich, bez tych żywych cegieł
Kościoła, świątynia byłaby tylko pus-
tym budynkiem, zbiorowiskiem cegieł
i niczym więcej . Dlatego staram się,
aby tych żywych cegieł było jak naj-
więcej , aby nasza świątynia była mo-
cna wiarą i ludźmi.

Rolę wiernych nieustannie pod-
kreśla też Ordynariusz Diecezji świd-
nickiej .
- Dziś, gdy Kościół domaga się posza-
nowania wartości i praw chrześci-
jańskich oraz przyznania im należnego
miejsca w Konstytucji Unii Europej-
skiej , do której Polska także należy,
aktywna postawa świeckich, świadec-
two ich życia i wierność głoszonym
poglądom są tym bardziej konieczne.

Kościół potrzebuje dzisiaj aktywności
ludzi świeckich - mówi bp Ignacy
Dec. - Potrzebuje świeckich, którzy
będą konkretnymi i trwałymi znakami
wielkości i radości życia chrześci-
jańskiego. Świeckich umiejących dos-
trzec w chrzcie świętym źródło swojej
godności, a w chrześcijańskiej wspól-
nocie - rodzinę złączoną jedną wiarą,
zaś w duszpasterzu - ojca duchowego
i brata, który prowadzi wiernych
do Boga. Kościół potrzebuje ludzi,
którzy nie traktują wiary wyłącznie
jako sprawy prywatnej i nie wahają się
wnosić zaczynu Ewangelii w rzeczy-
wistość relacj i międzyludzkich
i w działalność rozmaitych instytucji
publicznych. Trzeba więc, by katolicy
świeccy, którzy w okresie minionych
lat próby dali tyle dowodów ofiarności
i przywiązania do Kościoła, dzisiaj
na progu nowej epoki historii naszej
Ojczyzny z nowym zapałem i zaan-
gażowaniem przyjęli to Chrystusowe
zaproszenie, by zajęli w Kościele
swoje miejsce, jakie przysługuje
im na mocy sakramentów chrztu
i bierzmowania.

Źródło: Przemysław Awdankiewicz,
Edycja świdnicka Niedzieli 2011

Pytając o przyczyny wielu nie-
powodzeń wychowawczych, trzeba
powiedzieć, że jedną z najgorszych
jest "wojna w człowieku". To w sa-
mym człowieku, bez przerwy, ściera
się wiele smutnych pragnień, niezado-
wolenia, stresów, poczucia winy i a-
gresj i.

Od mniej więcej trzystu lat toczy
się w Europie silny spór o człowieka
i jego ducha. Ludzie z podziwu godną
naiwnością dali sobie wmówić to,

że bez chrześcijaństwa mogą się
obejść. Skutkiem tego jest m.in. obo-
jętność religijna, która wywołuje
u wielu Europejczyków wrażenie,
że mogą oni żyć bez duchowego za-
plecza. Nie dziwmy się zatem zbytnio
próbom usunięcia tego, co chrześci-
jańskie.

Warto przypomnieć jednak, że Eu-
ropa bardzo głośno woła o ducha.
Świadczą o tym choćby dwa wyzna-
nia. Pierwsze - zostało opublikowane

w 1968 roku po słynnym buncie mło-
dzieży w Paryżu: "Nasza cywilizacja -
pisał paryski dziennik >Le Figaro< -
cierpi na straszną, może śmiertelną
chorobę, którą jest pustka duchowa.
Mamy chleb, maszyny, wolność zew-
nętrzną - ale przecież nie tkwimy tyl-
ko w materii! To, co jest w nas naj-
lepszego - odczuwa łaknienie. Moim
zdaniem, to właśnie z powodu całko-
witego zawalenia się zasadniczych
wartości duchowych - religii, sztuki,
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miłości, młodzi wyszli na ulicę. Bili
się z powodu duchowej pustki. Robią
głupstwa w imię absurdu. Co więcej -
nie wiedzą do końca dlaczego tak ro-
bią. Nieświadomie, ale z przekona-
niem młodzież powstała, by zachować
ducha! "

I drugie wyznanie. Niezmiernie
bolesne. Młoda licealistka, narkoman-
ka pisze tak: "Kiedy korzysta się z do-
brobytu, pozostaje wiele wolnego cza-
su na nudę i stawianie pytań. Na przy-
kład szuka się innej racj i życia niż pie-
niądz, telefon komórkowy czy kom-
puter. Kiedy rozglądam się wokół sie-
bie, nie znajduję już nic i nikogo, kto
by mi pomógł żyć - szkoła jest parkin-
giem, religia stała się rytuałem, po-
lityka grą. We mnie jest całkowita
próżnia moralna. Nasza zachodnia cy-
wilizacja wegetuje na płaszczyźnie
tylko materialnej . Zatraciła swoją du-
szę. A nam potrzeba prawdziwych
wartości. Potrzeba nam dużo uducho-
wienia. Całe moje pokolenie zdaje so-
bie sprawę z tej przerażającej pustki.
Dlatego głośno wołamy o nowe świę-
towanie. Oby się na nowo narodził

w nas Nieśmiertelny! Wołam do Nie-
go, krzyczę na cały głos! Do moich
nauczycieli - nie bójcie się i nie wsty-
dźcie się tego, że jesteście wierzą-
cymi! Bo inaczej pójdziemy za coraz
większym absurdem, do sekt i za isla-
mem".

Jednym z najtragiczniejszych błę-
dów kultury jest to, że udało się
stworzyć społeczeństwo, w którym
"nie ma już ani świętych, ani grzesz-
ników".

Zapytajmy więc - Kto w takim
razie jest w naszych rodzinach?
Czy nie ma grzeszników w naszych
miejscach pracy? Czy nie ma obok
nich także i świętych? Skąd się biorą
te nieprawdopodobne kłopoty w na-
szych szkołach? Czy nie daliśmy się
uwieść pokusie, że można żyć tak, ja-
kby Bóg nie istniał? Czy rozmawiamy
w domach o Bogu, niekoniecznie
pytając dzieci (młodzież) czy aby „od-
mówili paciorek”?

Czy nam jest dobrze razem?
Czy pamiętamy o tym, że istnieje coś
takiego, co się zwie szczęściem ro-
dzinnym, społecznym i że winniśmy

nim promieniować? Czy pamiętamy
o tym, że istnieje coś takiego jak sa-
tysfakcja z dobrej pracy? Na ile umie-
my się cieszyć z drobnych spraw?
Istnieje też coś takiego, co się zwie
bogactwem uczuć.

Jest także to, co jest szczęściem
chrześcijańskim. Najgłębszym podkła-
dem dla prawdziwego ludzkiego
szczęścia jest miłość Boga. Jest to sta-
ra i prosta prawda. Bez niej pozostają
tylko ruiny moralności, a nie ma wy-
chowania bez wartości moralnych.
To, że wielu ludzi nie ma wyrzutów
sumienia, to ich wcale jeszcze nie us-
prawiedliwia. Nikt nie może się
"zwolnić" z odpowiedzialności za całe
swe życie. Także z tego, co dzieje się
w rodzinie.

Mamy różne kłopoty: finansowe,
rodzinne, szkolne, polityczne. Mamy
wreszcie kłopoty z samym sobą. Ro-
dzice nie znają swoich dzieci. Nie
wiedzą, co te dzieci tak naprawdę ro-
bią w grupach rówieśniczych. Nie
wiedzą, jakiego używają języka. Nie-
wiele wiedzą o demoralizacji. Rodzi-
ców często nie ma w domu; wychodzą
do pracy, gdy dziecko jeszcze śpi,
a wracają, gdy już śpi. Pracują za gra-
nicą; dzieci są pod opieką dziadków.

Mówi się, że szkoła powinna przy-
gotowywać do życia. Ale do jakiego
życia? Od tego, jakie życie nauczyciel
ceni, zależy także i to, co potrafi
przekazać uczniom. Czy wiemy, jakie
są programy wychowawcze w szko-
łach naszych dzieci? Czy uczestniczy-
my w ich przygotowaniu, kiedy nas
o to proszą? Czy w ogóle czytaliśmy
je? Na takie pytanie winni odpowie-
dzieć sobie rodzice. Czy wiem, że mo-
ja 18-letnia pociecha właśnie zrezyg-
nowała z lekcji religii?

Za główny cel życia można przy-
jąć wszystko, czego się zapragnie,
w tym przyjemność, użycie, folgowa-
nie instynktom i emocjom. Na tej za-
sadzie opierano w historii wiele sys-
temów etyczno-pedagogicznych. Prze-
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Lilia wśród cierni

cież nie o to nam chodzi.
Czy my Rodzice wiemy jaki typ

bohatera buszuje po stronicach współ-
czesnych utworów literackich, patrzy
na nas z ekranu, prezentuje się w me-
diach? A na estradzie? Nieludzkie
małpie konwulsje, rytmiczny grzmot,
który godzi w biologiczną naturę czło-
wieka, siarczane kłęby dymu wokół
"artysty" i wreszcie szaleńcza psycho-
za wielotysięcznych tłumów. I co
z tym potrafimy, a może tylko chcemy
zrobić?

Ludzie wokół nas są bardzo różni
i mają do tego prawo. Nie dziwmy się
temu. Objawiają całe bogactwo swego
człowieczeństwa, ale i też bardzo czę-
sto ogromną nędzę duchową i moral-
ną. Bardzo dużo ludzi dało sobie z ła-
twością wmówić, że możliwy jest tak
zwany humanizm laicki. Dali sobie
wmówić, że to, co chrześcijańskie jest
niemodne i trzeba to traktować wy-
łącznie w sferze prywatnej . Dlatego
jest w świecie, w ludziach, tyle nie-
rozwiązywalnych po ludzku proble-
mów.

Jaka rada? Jest ich wiele, dla ka-
żdej rodziny inna, w zależności od is-
tniejących problemów. Może na po-

czątek nauczmy się rozmawiać,
ale przede wszystkim słuchać. Rozma-
wiajmy z młodymi o tym co dzieje się
w szkole, czym żyją, o czym rozma-
wiają z rówieśnikami, jakiej muzyki
słuchają – niech opowiadają, uzasad-
niają, niech się spierają z nami.
Po prostu miejmy dla nich CZAS!
Kiedyś o tym pisałam – ale i powtórzę
– chociaż jeden wspólny posiłek
dziennie, a jak nie można, to przynaj-
mniej celebrujmy niedzielny obiad
(na który zawsze zaprasza Papież
Franciszek i życzy nam „smacznego
obiadu”). Stół łączy ludzi od pokoleń.
W wielu naszych rodzinach, w wie-

lu naszych szkołach spotykamy wspa-
niałych ludzi. Tych młodych, tych
starszych i najstarszych. Gdyby zech-
cieli mówić, ileż oni mogliby powie-
dzieć o tym, jak trudno im było i jest
zachować uczciwość i szlachetność.

Jakież istnieją potężne presje
na młodych ludzi, którzy chcą w życiu
osiągnąć coś więcej niż ich prymity-
wni rówieśnicy? Powiedział kiedyś
św. Jan Paweł II, że "jak nigdy dotąd
świat potrzebuje ludzi, rodzin, wspól-
not, które uczynią z wychowania rację
swojego bytu".

Św. Jan Bosco słusznie może być
nazwany mistrzem duchowości mło-
dzieżowej . Jego niezwykły sekret po-
legał na tym, że nie zawiódł on nigdy
najgłębszych pragnień młodzieży
(chęci życia, pragnienia miłości, ot-
warcia duszy, radości, wolności, nasta-
wienia ku przyszłości). Jednocześnie
prowadził młodzież stopniowo
i w sposób konkretny, że tylko po-
przez życie w łasce, to jest w przy-
jaźni z Chrystusem, młodzi w pełni
zrealizują swoje ideały.

Nie łudźmy się, że od razu będzie-
my mieć sukcesy wychowawcze w ro-
dzinie (cokolwiek one oznaczają
dla każdego z nas). Będą i radości,
i smutki, i uśmiech i łzy.

Jednak w każdej sytuacji musimy
mieć tę niezachwianą pewność,
że zrobiliśmy wszystko co w naszej
mocy, by nasze dzieci zawsze zwra-
cały się i wracały przed oblicze Naj-
lepszego Nauczyciela.

Magdalena Urbańska

Człowiekowi, który już nie wie,
kim jest, który nie wie, skąd się wziął
i dokąd zmierza, który stracił cier-
pliwość i walczy z wszystkimi, który
nie chce już samotności, a zarazem
chce to wszystko przezwyciężyć, św.
Augustyn mówi: „Idź do Kościoła ka-
tolickiego; katolicy są czyści, a Koś-
ciół katolicki jest wielki. W nim wszy-
scy się kochają; każdy robi, co może
dla drugiego; poświęcają się modlit-
wie. […] Zbliż się do duchownych –
to wierni stróże, którzy znoszą wszys-
tko i poświęcają swoje życie i swoją
krew dla tych, którzy tego potrzebują.
Nie szukają swojej korzyści, ale tego,
co przynosi korzyść Jezusowi Chrys-

tusowi. Zbliż się do mnichów, wiel-
kich i świętych ludzi, którzy żyją
w klasztorach, poświęcając swój czas
na pieśni, modlitwy i hymny na cześć
Boga; pracują także swoimi rękami;
są wdzięczni za wszystko, co zostaje
im dane; nie domagają się swoich
praw, ale temu, kto ich prosi o tunikę,
dają także płaszcz”. Kontynuuje Au-
gustyn: „Kto słyszy te pochwały,
wchodzi do Kościoła; jest pociągany
przez pochwały, które słyszy, a wtedy
odkrywa, że przemilczano, iż pośród
dobrych byli obecni źli, i wtedy mówi:
co za rodzaj ludzi z tych chrześcijan,
kim oni są; pragną posiadania i są li-
chwiarzami. Te same osoby, które wy-

pełniają kościoły w święta, idą do te-
atru i na wieczorne widowiska; są pi-
jakami i żarłokami; obrażają się na-
wzajem. Ten, kto zbliżył się do du-
chownych, ulega rozczarowaniu.
Chwaląc Kościół, nikt nie powiedział,
że pośród duchownych były osoby le-
niwe, mało uczciwe, kłótliwe, zakła-
mane…”. Ten, kto zbliżył się do mni-
chów, kto sądził, że znajdzie miłość,
„ulega irytacj i, gdy widzi mnicha
zrzucającego swój habit, nie zachowu-
jącego swoich ślubów”. I św. Augus-
tyn kończy: „Winę ponoszą ci, którzy
głupio chwalili Kościół i jego człon-
ków; powinni byli powiedzieć, mó-
wiąc o nim, że jest jak lilia wśród
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cierni”.
Jeśli nie chcemy wywoływać nie-

porozumień i śmiertelnych krwoto-
ków, musimy stać się katolikami doj-
rzałymi i krytycznymi. Nie możemy
jednak pomieszać tych katolików z ty-
mi, którzy sądzą, że ich apostolat bę-
dzie tym owocniejszy, im bardziej od-
dalą się od ortodoksji i im bardziej
będą krytykować, zarówno hierarchię,
na czele z papieżem, jak tych skrom-
nych i prostych ludzi, którzy chcą
po prostu odmawiać różaniec.

Patrząc na dzieje Kościoła widzi-
my nieustannie pojawianie się sekciar-
skiej arogancji, która przygotowuje
schizmy i duchowe podziały. Liczne
herezje, w których szukano „większej
doskonałości”, chciały uczynić z Koś-
cioła klub elity religijnej : montaniści,
katarzy, albigensi, janseniści. Wszyst-
kie te herezje chciały uczynić z Ko-
ścioła nie „święty Kościół”, ale „Ko-
ściół świętych”. Nie chciały, aby był
królestwem Bożym, w którym – obok
zboża – rosną chwasty lub który jest
wielką siecią, która zagarnia dobre
i złe ryby. Nie chciały uczynić z miło-
ści Kościoła czegoś tak szerokiego jak

świat, ale zawęzić go i skoncentrować
na sobie.

Tracą cierpliwość wobec wad swo-
ich braci – nie umieją czekać, że liczni
spośród tych, którzy dzisiaj są źli,
jutro będą pośród dobrych. Mówią:
oddzielmy się od złych; oddalmy się
do nich albo oddalmy ich od nas;
schrońmy się na pustyni albo wy-
pleńmy z gleby Bożej cały ten chwast.
Będzie nas niewielu, ale jakie to ma
znaczenie? Nie będzie już ogromnego
Kościoła, ale będziemy tworzyć wąską
grupę, sektę, klub doskonałych,
ale co to ma za znaczenie? Wtedy imię
Boże nie będzie wystawione na urą-
ganie wśród ludzi. Ludzie dobrej woli
łatwiej będą mogli zobaczyć pośród
nas Świętego świętych.

Taka pokusa nie pociąga jednak
Kościoła. Woli swoje powszechne ma-
cierzyństwo niż prestiż; nie pragnie
robić dobrego wrażenia, ale zbawiać.
Widzi siebie jako arkę zbawienia,
do której weszło wiele dzikich i dra-
pieżnych zwierząt. Wie, że w świecie
natury zboże pozostaje zbożem,
a chwast chwastem, ale w świecie
wolności i łaski zboże może stać się

chwastem, a chwast zbożem. Wie,
że Syn Boży przyszedł na świat nie
tylko dla mocnych, ale także dla sła-
bych i niepewnych; przyjmuje złych,
którzy nie będą jego ziemską chlubą,
ale mogą stać się jego szczęściem;
którzy są czymś więcej – przyczyną
szczęścia w niebie. Jakie ma zna-
czenie, że taki czy inny grzesznik wy-
woła sarkazm z powodu nadużycia
dobroci Bożej ; jakie ma znaczenie, je-
śli ośmieszy Kościół w oczach ludzi?
Wystarczy, by Kościół cierpliwie do-
prowadził do jego narodzin dla nieba.

Niezmierzony Kościół ze swoim
tłumem złych, zarówno zuchwałych
jak i nieśmiałych, nie ma oczywiście
oblicza wyróżniającego się, ale ma
serce na miarę Boga. Pozwalając róść
mieszance dobrych i złych, i pracując
w takiej winnicy, która nie robi wra-
żenia uporządkowanego pola, pokazu-
je temu, kto umie to zobaczyć,
coś z tajemnicy długomyślności Bo-
żej , szanującej powolne i niepewne
rytmy naszego uświęcenia i nie ga-
szącej tlącego się knotka.

Spokój Boży niepokoi gorliwych
krytyków Kościoła; zdumiewają się
oczekiwaniem Właściciela, którego
nie irytuje widowisko, rozgrywające
się na Jego polu. Także my z trud-
nością przyjmujemy, dlaczego raczej
woli, żeby Jego piękne dzieło było
częściowo lub przez jakiś czas zacie-
nione, niż żeby interweniować, nara-
żając na niebezpieczeństwo choćby
jeden kłos. Z trudnością przyjmujemy,
że On kocha, bardziej niż porządek
i estetyczną symetrię, życie każdego
pojedynczego kłosa, nie przejmując
się tymi, którzy będą krytykować Jego
dzieło: Czy to jest Kościół? Czy to
jest społeczność dzieci Bożych? Czy
to jest wspólnota braci, w której wszy-
scy się kochają? Chrześcijanie niczym
się nie wyróżniają!
Chrystus nie słucha gorliwych sług,

którzy protestują: Usuńmy z naszych
szeregów grzeszników, którzy ośmie-



szają nas w oczach innych; zmieńmy
święty Kościół w społeczność świę-
tych. Nie chce tego słuchać, bo Jego
serce jest nieogarnione. Ponieważ nie
przyszedł, aby dokonać prestiżowego
dzieła, ale dzieła miłosierdzia. Nie
chce usuwać z Kościoła złych, skoro
dla nich przyszedł. Kościół, wierny
miłości Bożej , nigdy nie zgodzi się
na to, by stać się ekskluzywnym klu-
bem czystych.

Przeciw takiemu ekskluzywizmo-
wi, zanim przeszedł do montanistów,
Tertulian pisał: „Oszczędzajcie grze-
szników, zmiłujcie się. Zawdzięczamy
im tajemnicę wcielenia i nieskończoną
łaskę ukrzyżowania. Zawdzięczamy
im jedyną nadzieję całego świata. Nie
występujcie przeciw tym, którzy uzys-
kali dla nas Boże przebaczenie.
To wszystko, co Bóg niegodnie cier-
piał, było dla nas nieskończoną łaską;
nie mam prawa rumienić się wobec
tych, którzy wyjednali mi łaskę oczy-
szczenia w krwi Chrystusa”.

Niestety, niektórzy dzisiejsi chrze-
ścijanie wolą inną apologetykę;
stwierdzają, że nasza archaiczna orto-
doksja nie jest już odpowiednia
dla naszych współczesnych. W miej-
sce Jezusa Chrystusa, którego wyzna-
jemy wraz z Kościołem, chcą wpro-
wadzić Chrystusa mitycznego. Chrys-
tusem, który zmartwychwstał, nie jest
dla nich już Jezus z Nazaretu. W miej-
sce przykazań Bożych mówią o doj-
rzałości psychicznej , osiąganej nawet
za cenę cudzołóstwa. Długo po Mar-
ksie mówią o walce klas, zamiast się-
gać do encyklik społecznych. Ci bun-
townicy są podobni do tych, o których
mówi św. Grzegorz Wielki: „Wkładają

nos do kurzu i dmuchają z całą siłą;
ich oczy napełniają się ziemią. Im
więcej dmuchają, tym mniej widzą”.

Medytując o tajemnicy Kościoła,
oblubienicy bez skazy i zmarszczki,
która jednak stale chce pokutować,
by wynagradzać za grzechy swoich
członków, Jacques Maritain pisał:
„Ten Kościół oskarża siebie samego;
co więcej , często czyni to przy pomo-
cy bardzo twardych słów; opłakuje
swoje winy; prosi o oczyszczenie; nie
zniechęca się proszeniem o przeba-
czenie – czyni to każdego dnia w Mo-
dlitwie Pańskiej ; niekiedy woła do Bo-
ga z głębi przepaści, jak z głębi swo-
jego strachu wołałby ten, kto byłby
doświadczany”.

Jezus mówi: „Kto was przyjmuje,
Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmu-
je, przyjmuje Ojca; kto wami gardzi,
Mną gardzi, a kto Mną gardzi, gardzi
Ojcem” (por. Łk 10, 1 6). To nie my
wymyśliliśmy to tajemnicze powią-
zanie między rzeczami ziemi i rze-
czami nieba. To jest istota chrześci-
jaństwa.

Można sformułować niektóre
wskazania, którymi powinniśmy kier-
ować się jako chrześcijanie:
- Nie należy poddawać się propago-
wanym opiniom, ale trzeba iść za je-
dną jedyną ortodoksją Kościoła.
- Troszczyć się nie tylko o ortodoksję,
ale również o życie, które by jej od-
powiadało; nie poddawać się iluzjom
wzbudzanym przez rozmaite zwodni-
cze ideologie.
- Umieć wyznawać bez masochizmu
swoje winy, upadki i tchórzostwa; mó-
wiąc w tym „my”, a nie tylko schiz-
matycko „oni”.

- Wiedzieć, że tajemnica wcielenia
w sposób konieczny domaga się
współpracy ludzkiej . Na przebóstwia-
jącą inicjatywę Bożą trzeba nauczyć
się dawać odpowiedź Maryi: „Oto ja
służebnica Pańska”, która wyszła
z nocy ludzkości, jak śpiew ptaka o
poranku.
- Żaden chrześcijanin nie może uda-
wać i powoływać się na prawdę, którą
zna tylko Bóg.
- Uznawać z przekonaniem, że zba-
wienie z woli Bożej przychodzi przez
pośrednictwo Kościoła. Dla osiągnię-
cia zbawienia trzeba wejść do Koś-
cioła, a nie przyjmować roli zbawi-
ciela Kościoła.

Dla wierzących, legitymujących
się dobrą wolą, można na koniec przy-
toczyć słowa, które św. Augustyn skie-
rował kiedyś do manichejczyków:
„Lekceważą was ci, którzy nie wie-
dzą, ile pracy jest konieczne dla od-
krycia prawdy i ile trudności trzeba
pokonać, by uniknąć błędu. Zwodzą
was ci, którzy nie wiedzą, jak rzadkie
i uciążliwe jest przezwyciężenie pra-
gnień ciała spokojem pobożnego du-
cha lub ci, którzy nie wiedzą,
jak trudno jest wyleczyć oko człowie-
ka wewnętrznego, by umiał patrzeć
w słońce. […] Zwracają się przeciw
wam ci, którzy nie wiedzą, ile dążeń
i wzdychań jest konieczne, by choćby
niedoskonale poznać Boga. Nie będę
wam wrogiem, ja, który tak późno
przyszedłem do Lekarza, który mnie
wolał, a którego ja szukałem we wszy-
stkich ciemnych kątach. Ja nie mogę
zwrócić się przeciw wam”.

Ks. Janusz Królikowski
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O pokorze – królowej cnót i pysze – królowej grzechu
Spojrzymy na cnotę pokory i jej

przeciwieństwo – grzech pychy. Poko-
ra – obok cnoty miłości – jest naj-
większą z cnót. Św. Grzegorz Wielki

nauczał: „Więdnie kwiat złamany,
a więc oddzielony od korzenia; tak
samo ginie każda cnota, jeśli nie jest
złączona z pokorą”. To więc pokora

jest źródłem każdej z cnót, jest matką
i królową cnót!

Św. Augustyn twierdził, że pokora
jest najmilszą Bogu cnotą i pierwszą
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dla chrześcijanina.
Św. Jan Maria Vianney nauczał,

że jest konieczna do zbawienia tak sa-
mo jak chrzest św. i stan łaski uświę-
cającej . Św. Bernard powiedział: „Wą-
ską jest brama niebios i tylko mali,
czyli pokorni, mogą wejść przez nią”.
Pycha natomiast jest źródłem wszel-
kich występków, dlatego wymienia-
my ją jako pierwszą spośród siedmiu
grzechów głównych.

Grzechy główne to grzechy, z któ-
rych wypływają inne grzechy. A pycha
stoi na pierwszym miejscu! Jest ona
bowiem matką i królową grzechów!
To przez pychę Aniołowie się zbunto-
wali i zostali strąceni do piekła, które
zostało dla nich stworzone. To przez
pychę upadli nasi prarodzice Adam
i Ewa, a na świat wszedł grzech pier-
worodny. To z pychy budowano wie-
rzę Babel. To z pychy Herod kazał
zabić Jezusa. To poprzez grzech pychy
nasz Zbawiciel został skazany
na śmierć i ukrzyżowany. W końcu
przez ten grzech wybuchały wojny,
rewolucje, rozłamy w Kościele…

W każdym grzechu jest ziarno
pychy! Św. Jan Maria Vianney w swo-
im kazaniu o pysze pisze, że spośród
wszystkich grzechów to pycha naj-
bardziej rani Serce Jezusa. Utarło się
pewne przekonanie, że pycha jest
w człowieku tak głęboko zakorze-
niona, że umiera dopiero kilka godzin
po śmierci!

Św. Augustyn napisał: „Jeśli się
głęboko uniżycie i uznacie, że jesteś-
cie nicością i na nic nie zasługujecie,
to Bóg obficie wam udzieli swoich
łask. Jeżeli zaś będziecie się wynosić
i uważać, że jesteście kimś, usunie się
od was i pozostawi was w waszej nę-
dzy”. Pokorny bowiem upodabnia się
do Chrystusa, a pyszny upodabnia się
do szatana.

Pokora jest dobrowolnym uniż-
aniem siebie samego wskutek poz-
nania własnej słabości.

W swoim nauczaniu przekonuje
nas Chrystus o wielkości tej cnoty.
Powiada: „Największy z was niech bę
dzie waszym sługą. Kto się wywyższa,
będzie poniżony, a kto się poniża,
będzie wywyższony” (Mt 23,11 -1 2);
„Tak i wy, gdy uczynicie wszystko,
co wam polecono, mówcie: Słudzy nie
użyteczni jesteśmy; Wykonaliśmy to,
co powinniśmy wykonać” (Łk 17,1 0);
„Kto się więc uniży jak to dziecko, ten
jest największy w królestwie niebies
kim” (Mt 17,4). Jezus szczególnie ko-
chał dzieci, gdyż byli pokorni i pros-
toduszni. I my takimi mamy się sta-
wać.

Znamienne są również słowa Jez-
usa z ośmiu błogosławieństw: „Błogo
sławieni ubodzy w duchu, albowiem
do nich należy królestwo niebieskie”
(Mt 5,3). A ubogimi duchem są właś-
nie ludzie pokorni. Natomiast św. Ja-
kub pisze w swoim Liście: „Uniżcie
się przed Panem, a wywyższy was” (Jk
4,10).

Najpiękniejszy wzór pokory zo-
stawił nam Chrystus.

Już samo Wcielenie do postaci
Człowieka jest wielkim Jego uniże-
niem. Czytamy w Liście: „Istniejąc
w postaci Bożej, nie skorzystał ze spo
sobności, aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie, przyją
wszy postać sługi, stając się podob
nym do ludzi” (Flp 2,6-7). Odwieczny
i wszechmocny Bóg, przez którego
został stworzony świat, stał się Czło-
wiekiem, a więc przyjął ludzką naturę.
Urodził się w stajence w Betlejem, po-
kornie pracował przez 30 lat, a w swo-
im nauczaniu nigdy się nie wywyż-
szał. Przyjął chrzest z rąk Jana Chrzci-
ciela, który Go nazwał Barankiem Bo-
żym. Wiele czasu spędzał na modlit-
wie do swego Ojca.

Na Apostołów wybrał ludzi pros-
tych i nieuczonych. Obcował z grzesz-
nikami, a cudzołożnicę obronił przed
ukamienowaniem. Podczas Ostatniej

Wieczerzy obmył nogi Apostołom.
W końcu umarł haniebną śmiercią
na krzyżu dla naszego odkupienia.
W duchu pokory wypełnił wolę Ojca.
W Sakramencie Ołtarza pozostał
wśród nas pod postaciami hostii i wi-
na, uobecniając swoją Ofiarę i dając
się nam jako Pokarm.

Czynami swoimi przekonuje nas
Chrystus, że pokora jest królewską
drogą wiodącą do Boga (św. Grze-
gorz Wielki). Sam siebie stawia nasz
Pan za wzór pokory: „Uczcie się ode
Mnie, bo jestem cichy i pokornego
serca” (Mt 11 ,29). Chrystus ukazał
więc nam wielkość cnoty pokory,
jak również wielkość grzechu pychy,
która potrzebowała ekspiacji po-
przez krzyż.

Zaraz za Chrystusem wzorem
pokory jest Najświętsza Maryja Pan-
na. W hymnie Magnificat wyśpiewała:
„Wejrzał na uniżenie swojej służeb
nicy. Oto bowiem odtąd błogosławić
mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1 ,
48). Według św. Bernarda to właśnie
pokora spowodowała, że Maryja stała
się Matką Boga. A i św. Józef również
jest wzorem tejże cnoty. Znamienne
jest to, że w Biblii nie zapisano ani
jednego słowa, które wypowiedziałby
św. Józef. Może to oznaczać niezwy-
kłą pokorę, jaką odznaczał się Oblu-
bieniec Maryi. Mamy również wiele
przykładów Świętych, którzy szcze-
gólnie cenili sobie tę cnotę.

Do pokory dochodzimy rozwa-
żając majestat Boga, znikomość rze-
czy ziemskich i naszą słabość.

Majestat Boga poznajemy rów-
nież przez wielkość rzeczy stworzo-
nych. Czym jest nasza mała planeta
wobec wielkich gwiazd? Czym nasze
pojedyncze życie wobec tylu istnień
ludzkich? Czy możemy szczycić się
uznaniem ze strony świata, jeśli dziś
świat nas kocha, a jutro może nas
znienawidzić? W niedzielę tłum wołał
Hosanna, a w piątek „Na krzyż
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z Nim”. Czy możemy szczycić się
urodą, siłą i pięknem ciała, jeśli po-
przez chorobę może ono ulec zesz-
peceniu, w starości straci swoją mło-
dość, a po śmierci ulegnie rozkła-
dowi? Czy możemy szczycić się wie-
dzą, jeśli są ludzie, którzy wiedzą
więcej od nas, a istnieje jeszcze wiele
rzeczy, o których nie wiemy? Czy mo-
żemy szczycić się bogactwem, jeśli
w jednej chwili możemy wszystko
stracić, a na pewno stracimy w mo-
mencie śmierci? Czy możemy szczy-
cić się życiem i jego przyjemnościami,
jeśli jego trwanie nie zależy od nas?
„Grób jest szkołą uczącą pokory” –

mówi św. Jan Chryzostom. Śmierć jest
doskonałą szkołą pokory, bo ukazuje
znikomość tego świata i jego przemi-
jalność. Podobnie i nie możemy
szczycić się ze szczególnych Bożych
łask, gdyż im więcej łask, tym wię-
ksza za nie odpowiedzialność.
Czy możemy się szczycić z łaski uś-
więcającej porównując do tych, którzy
żyją w grzechu ciężkim? Przecież
za chwilę możemy sami upaść, a tam-
ten się nawrócić! Znając więc nies-
kończoną świętość Boga, słabość na-
szej natury oraz naszą grzeszność,
przybliżamy się do nabycia cnoty
pokory.

Św. Jan Vianney mówił, że „ona
jest pochodnią, przy której widzimy
jasno swoje niedoskonałości”. A kiedy
uświadomimy sobie, że to Bóg nas
stworzył i w każdej chwili podtrzy-
muje nas w istnieniu, że każdy dzień
jest Jego darem… Czy nie wzbudza
to pokory wobec Stwórcy i wdzięcz-
ności? Każdy talent, łaska, charyzmat,
powołanie pochodzi od Boga! Jest Je-
go darem. A nawet odkupienie nas
na krzyżu jest darem Jego nieskoń-
czonej miłości, również zbawienie do-
konuje się z Jego łaski, a nie z naszej
zasługi. „Łaska Boża jest do zbawie-
nia koniecznie potrzebna” – mówi je-
dna z głównych prawd wiary. Św. Te-
resa od Dzieciątka Jezus powie

w swojej pokorze, że „wszystko jest
łaską”. Świadomość tego wszystkiego
prowadzi nas do praktykowania cnoty
pokory.

Spróbujmy teraz scharaktery-
zować człowieka pokornego. Św. Jan
Maria Vianney w swoim kazaniu o po-
korze dzieli tę cnotę na zewnętrzną
i wewnętrzną.

Od strony zewnętrznej człowiek
praktykujący cnotę pokory odzna-
cza się następującymi cechami:
- Nie chwali się przed ludźmi dobrymi
uczynkami i powodzeniem, nie opo-
wiada o swoich zaletach, a nawet
o błędach. Nie powtarza, co inni mó-
wią o nim dobrego.
- Ukrywa swoje dobre uczynki, jałmu-
żny, modlitwy, pokuty, dobrodziejstwa
wyświadczone bliźniemu oraz niewi-
dzialne łaski, których mu Bóg udziela.
- Nie cieszy się z pochwał i samemu
tylko Bogu przypisuje uczynek, z po-
wodu którego ludzie go chwalą; kie-
ruje rozmowę na inny temat, żeby
przerwać pochwały. Nie szuka bo-
wiem pochwał.
- Nie goni za rozgłosem i sławą, dla-
tego stroni od pochlebców.
- Nie mówi o sobie – ani źle, ani do-
brze. (Są bowiem tacy, co często mó-
wią o sobie źle, żeby ich chwalono,
a jest to fałszywa pokora). Pokorny
raczej też nie narzeka.
- Nigdy nie kłóci się z równymi sobie;
Ustępuje, jeśli pozwala na to sumie-
nie.
- Nie smuci się ani nie żali, kiedy
go ganią.
- Chętnie obcuje z tymi, którzy wyja-
wiają jego błędy.
- Chętnie znosi prześladowania i znie-
wagi. Czyni tak wzorem Chrystusa
i Apostołów. Nie smuci się więc, kiedy
usuwają go na drugi plan lub traktują
obojętnie.
- Nie uniewinnia się i nie usprawie-
dliwia, jeśli dopuści się czynu godne-
go nagany.
- Pragnie rzeczy przykrych i skromnie

się ubiera.
- Nigdy nie mówi o cudzych wadach.
Nie ocenia innych, nie gardzi nikim,
jest wyrozumiały dla błędów innych.
- Pokorny zazwyczaj lubi trwać w ci-
szy i milczeniu, a nie w gadulstwie.
- Nie chce zajmować nigdy pierw-
szego miejsca (Łk 14,10).
- Nie ma problemu z cnotą posłu-
szeństwa.
- Potrafi słuchać innych ludzi.

Natomiast od strony wewnętrznej
człowiek pokorny:
- Nie przywiązuje serca do dóbr ziem-
skich, a ufność swą pokłada tylko
w Bogu. Chętnie obcuje z Bogiem,
przedstawia Mu swoją nędzę i prosi
Go o miłosierdzie.
- Pokorny zna dobrze swoje słabości,
dlatego nie zważa na własne siły, lecz
jedynie na łaskę Bożą. Tak czynił Da-
wid przed walką z Goliatem.
- Z pokorą klęka do modlitwy, z bo-
jaźnią i skupieniem uczestniczy
we Mszy św., a Komunię św. przyj-
muje z wielką pokorą i w uniżeniu.
- Z pokorą wyznaje swoje grzechy
na spowiedzi św. Nie umniejsza grze-
chów w oczach spowiednika.
- Pokorny zwraca przede wszystkim
uwagę na to, by podobać się Bogu
a nie ludziom. Walczy o dobra wie-
czne, o świętość, a ziemskie dobra
przyjmuje na ile to konieczne.
- Myśli o sobie pokornie, nie chwali
się w sercu i ma w sercu głębokie
przekonanie, że bez łaski Chrystusa
nic nie może uczynić.
- Nabytych cnót i dobrych uczynków
nie przypisuje sobie, lecz tylko Bogu.
Podobnie jak Maryja powiedziała:
„Wielkie rzeczy uczynił mi wszech
mocny”. Dlatego pokorny jest bardzo
wdzięczny Bogu. Św. Teresa mawiała:
„Nie uczyni nic wielkiego dla Boga,
kto nie wie, iż wielkie rzeczy otrzymał
od Boga”.
- Człowiek pokorny upodobał sobie
w uniżeniu, nie uważa się nigdy
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za lepszego od drugich. W każdym
stara się zauważyć dobro, dlatego wie-
lokrotnie innych uważa za lepszych
od siebie (Flp 2,3).
- Nie martwi się, kiedy inni widzą jego
błędy, bo wtedy ma sposobność
upokorzenia się.
- Nie lęka się ludzkich opinii. Tchó-
rzostwo i brak odwagi nie są nigdy
oznaką pokory, dlatego św. Franciszek
Salezy mówił: „Lękliwa pokora to fał-
szywa pokora”.
- Pokorny oczekuje nagrody wiecznej
w niebie, którą otrzyma od sprawie-
dliwego sędziego, a na sądy ziemskie
nie zważa.
- Jest zadowolony z darów, jakie
otrzymuje i nie martwi się, że są bo-
gatsi, zdolniejsi czy cnotliwsi.
- Poddaje się woli i sądom innych, je-
śli nie jest to przeciwne sumieniu.
- Pokorny nie afiszuje się ze swoją po-
korą. Pokorny to taki, który zazwyczaj
nie wie, że jest pokorny.
- Modli się za swoich oszczerców
i nieprzyjaciół, przebaczając im.
- Nigdy bez powodu nie zwraca na sie-
bie uwagi. Cieszy się nawet, że nim
pomiatają lub usuwają na drugi plan.
Wie bowiem dobrze, że kiedyś wy-
wyższy go Bóg (Łk 14,11 ).

A teraz spróbujmy scharaktery-
zować człowieka pysznego.

Przede wszystkim człowiek py-
szny wszystko przypisuje sobie sa-
memu, a nie Bogu. Polega bardziej
na sobie niż na łasce Bożej . Pyszny
zapomina, że wszystko jest darem Bo-
żym. Św. Jan Maria Vianney naucza:
„Dumny nie pogodzi się z nikim,
nad równych się wynosi, wyższym
od siebie chce dorównać – często się
kłóci i dlatego ludzie trzymają się
od niego z daleka i nienawidzą go. Py-
cha dziwnie zmienia człowieka – tak,
jak zmieniła anioła, jedno z najpię-
kniejszych przecież stworzeń, w ohyd-
nego czarta. Ona też człowieka, który
jest dzieckiem Bożym, oddaje w nie-

wolę szatana. (…) Nieszczęsna duma
ogarnia starych i młodych, bogatych
i ubogich. Każdy chwali się tym, kim
jest, co zrobił, szuka poklasku, żebrze
o marną sławę u ludzi” .

Widzimy jak ludzie bogaci nie-
rzadko zmieniają swój sposób bycia.
Zaczynają się stroić, używać wykwin-
tnego słownictwa, chwalą się ile to oni
nie posiadają dóbr, jakim samocho-
dem nie jeżdżą i jakich podróży nie
odbyli. Ale kiedy chce się od nich po-
życzyć drobną kwotę pieniędzy, nagle
jakoś jej nie mają.

Pyszny nie widzi swojego grze-
chu, ostro krytykuje każdego, kto
ukaże mu jego grzech. W każdym
grzech znajdzie, tylko nie u siebie.
Denerwuje się na księdza, który zwró-
ci mu uwagę np. podczas kolędy lub
w kancelarii. Wtedy uniesiony pychą
niszczy dobre imię kapłana w środo-
wisku, w którym mieszka. Wtedy za-
czyna oceniać cały stan kapłański, us-
prawiedliwiając w ten sposób swoje
grzechy.

Pyszny więc zazwyczaj jest obłu-
dnikiem. Jezus naucza: „Obłudniku.
Najpierw wyciągnij belkę ze swojego
oka, a potem drzazgę z oka twego bra
ta”. Pyszny lubi, kiedy o nim się mó-
wi dobrze i się go chwali. Szuka uzna-
nia, pochwał tego świata i wszędzie
chce być najlepszy oraz zasiadać
na zaszczytnych stanowiskach.

Człowiek pyszny jest uczulony
na swoim punkcie. Kiedy widzi dwie
osoby rozmawiające ze sobą, ma po-
dejrzenie, że o nim mówią. Zawsze
w rozmowach stawia na swoim.

Pyszny również zazwyczaj jest
plotkarzem. Plotkując o upadkach in-
nych sam utwierdza się, że jest czło-
wiekiem prawym i dobrym, bo on aż
tak nisko nie upada.

Lubi osądzać innych ludzi,
ale niesłychanie denerwuje się, kie-
dy słyszy coś negatywnego na swój
temat. Wpada w smutek, kiedy czuje
się niedoceniony, albo kiedy traktuje

się go z obojętnością.
Pycha również niejednokrotnie

ukazywana jest przez strój np. wy-
zywający strój u kobiet. Chodzi prze-
cież o zwrócenie na siebie uwagi, na-
wet w świątyni. A kiedy zwróci się
uwagę osobie niestosownie ubranej ,
to reakcja mówi sama za siebie. Pycha
więc niszczy skromność.

Dalej , pyszny krytykuje Kościół
i sam czyni się mądrzejszym od Koś-
cioła. Pyszny nie uznaje ani księdza
ani Kościoła ani spowiedzi św.
W swojej pysze neguje dogmaty wiary
katolickiej i podważa zasady moral-
ności. Uniesiony pychą nawet nie zada
sobie trudu, by sprawdzić w Katechi-
zmie dlaczego takie jest stanowisko
Kościoła w danej sprawie. Czyni sie-
bie mądrzejszym od magisterium Koś-
cioła, które opiera się na Objawieniu
zawartym w Biblii i Tradycji Apos-
tolskiej . W rezultacie czyni się mą-
drzejszym od samego Chrystusa! Tacy
zazwyczaj uchodzą za wszystkowie-
dzących i takimi chcą być postrzegani.

Prócz tego, człowiek pyszny
ma problem, by przebaczyć innym
ich przewinienia. Latami nosi w sercu
urazy i nienawiść. W swoim zaśle-
pieniu pychą twierdzi, że nie ma
grzechów, a więc nie ma z czego się
spowiadać! A nawet w swojej bez-
czelności Bożym miłosierdziem uspra-
wiedliwia swoje grzechy!
Św. Jan Maria Vianney w kazaniu

o pysze nauczał: „A nawet do dobrych
uczynków zakrada się ten grzech.
Popatrzcie na ludzi, którzy tylko dla-
tego świadczą dobrodziejstwa, żeby
ich uważano za miłosiernych. Kiedy
wspierają żebraka przy innych, to u-
myślnie dają większą jałmużnę, której
by nigdy nie dali, gdyby byli sami.
(…) Starcy się chlubią z tego, czego
nie zrobili. Gdy słuchamy ich opo-
wiadań, moglibyśmy ich wziąć
za wielkich bohaterów, którzy całą
przebiegli ziemię. Młodzi znowu
z przesadą mówią, czego oni
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w przyszłości nie zrobią. I tak wszy-
scy kłamią, goniąc za dymem chwa-
ły”. Słyszymy jak pijacy opowiadają,
czego to oni w życiu nie osiągnęli, ile
to oni mogą wypić itd. Widać tu,
że pyszni lubią wiele mówić o sobie,
o swoich zasługach albo o swoich
grzechach. „Pyszny chce wydawać się
wyższym, niż jest” – św. Izydor. Po-
dobnie człowiek pyszny ma proble-
my z cnotą posłuszeństwa. Widać
tu więc jak grzech ten wkrada się na-
wet do serc najmłodszych i do serc
młodzieży.

Pycha prowadzi do sporów, nie-
wdzięczności, zazdrości oraz nieczy-
stości. Pycha jest matką wszystkich
grzechów. W końcu ludzie pyszni
otrzymali już swoją nagrodę na ziemi
w postaci podziwu od ludzi i pochwał.
Ich dobre uczynki czynione w py-
sze nie przyniosą nagrody wiecznej .
Jezus o tym mówi: „Gdy się modlicie,
nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią
w synagogach i na rogach ulic wysta
wać i modlić się, żeby się ludziom po
kazać. Zaprawdę, powiadam wam:
otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś,
gdy chcesz się modlić, wejdź do swej
izdebki, zamknij drzwi i módl się
do Ojca twego, który jest w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu,
odda tobie” (Mt 6,5-6). A św. Fran-
ciszek Salezy dodawał: „Jak rdza żela-
zo, tak pycha niszczy dobre uczynki”.
Pycha więc jest bardzo powszech-
nym grzechem. Tak było od zawsze.
Jednak w Drugim Liście św. Pawła
Apostoła do Tymoteusza czytamy,
że grzech ten urośnie do największych
rozmiarów w dniach ostatnich:
„A to wiedz, że w dniach ostatecznych
nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem
będą samolubni, chciwi, chełpliwi, py
szni, bluźnierczy, rodzicom nieposłusz
ni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca,
nieprzejednani, przewrotni, niepow
ściągliwi, okrutni, nie miłujący tego,
co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadę
ci, miłujący więcej rozkosze niż Boga,

którzy przybierają pozór pobożności,
podczas gdy życie ich jest zaprzecze
niem jej mocy; również tych się wy
strzegaj” (2 Tm 3,1 -5).

Przyjrzyjmy się teraz jak bardzo
owocne, a nawet niezbędne jest po-
siadanie cnoty pokory.

Pokora jest niezwykle owocna,
a nawet niezbędna w życiu ducho-
wym, w drodze do doskonałości.
Przez pokorę zyskujemy spokój du-
szy, a także odpieramy łatwo wszel-
kie pokusy. „Niczego nie boi się tak
szatan, jak pokornego człowieka” –
św. Antoni Pustelnik. Tenże święty wi-
dział w świecie wiele sieci szatań-
skich, które czyhają na człowieka,
ale zaraz dodał, że człowiek pokorny
nie wpadnie w nie. Podobnie św. Ma-
kary zawsze w sytuacji pokusy otaczał
się płaszczem pokory, padając na ko-
lana w pokornej modlitwie. Św. Fau-
styna natomiast napisała: „Szatan tyl-
ko pysznych i tchórzliwych zwycięża,
bo pokorni mają moc. Nie zmiesza ani
nie zatrwoży nic duszy pokornej”.
W książce Wawrzyńca Scupolego
„Walka duchowa” przedostatni roz-
dział mówi o pokusie, która może
przyjść w godzinę śmierci i zatytu-
łowany jest „Atak pychy”.

Posłuchajmy jak brzmi rozdział
tej niezwykle cennej dla życia ducho-
wego książeczki: „Trzeci atak to atak
pychy i zarozumiałości. Kiedy nastąpi,
pod żadnym pozorem nie pozwalaj
sobie na najmniejsze zadowolenie
z siebie lub ze swoich uczynków, lecz
raduj się jedynie Panem, Jego miło-
sierdziem, uczynkami, męką. Aż do o-
statniego tchnienia nie przestawaj co-
raz bardziej upokarzać się przed sa-
mym sobą. Uznaj , że wszelkie dobre
uczynki, które sobie przypominasz,
pochodzą wyłącznie od Boga. Szukaj
Jego pomocy, jednak nie spodziewaj
się jej otrzymać mocą własnych za-
sług, choćbyś stoczył w życiu liczne
i ciężkie bitwy. Trwaj nieprzerwanie

w świętej bojaźni Bożej , szczerze wy-
znając, że wszelkie twoje przygo-
towania do wojny byłyby daremne,
gdyby sam Bóg nie przyjął cię pod
swoje skrzydła. I zawsze tylko w Jego
pomocy pokładaj ufność. Jeśli zasto-
sujesz się do tych rad, nieprzyjaciele
nie zdołają cię pokonać. Ty zaś tą dro-
gą z radością wejdziesz do Niebies-
kiego Jeruzalem (por. Ap 21 ,1n)”.
A więc pokora będzie naszą bronią
w godzinę śmierci.

Kiedy dalej przyjrzymy się poko-
rze, zauważamy, że przez tę cnotę
zyskujemy oświecenie rozumu przez
Ducha Świętego, gdyż tylko pokorni
potrafią uznać naukę Chrystusa
za prawdę. Dlatego Chrystus mówił:
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś
je prostaczkom” (Mt 11 ,25).

A więc nie ma cnoty wiary bez
cnoty pokory. Jak bowiem uznać
za prawdę coś, czego się nie rozumie,
nie pojmuje – bez cnoty pokory?
Pewien poeta napisał: „Czego nie poj-
mie rozum mądrego, zrozumie umysł
dziecka pokornego”. Widzę to w ma-
łych dzieciach, które katechizuję. One
w swojej prostocie niejednokrotnie
mają większą wiarę niż ich rodzice.

Pokora przynosi nam pociesze-
nie, ponieważ św. Paweł nazywa Boga
„Pocieszycielem pokornych” (2 Kor
7,6). Znamy również przykład o fa-
ryzeuszu i celniku w świątyni (Łk 18,
1 3). Ukazuje ona nam to, iż pokora
daje łaskę odpuszczenia grzechów.
Czy można bowiem dobrze się wyspo-
wiadać bez pokory? Św. Jan Maria
Vianney pisze: „Gdybyście mieli po-
korę, nie ukrywalibyście na spowiedzi
swoich grzechów, nie wyliczalibyście
ich bezmyślnie, jakby opowiadając ja-
kąś historię dla rozrywki, nie zwala-
libyście też winy na innych! Gdyby-
ście sobie należycie uświadomili wiel-
kość swoich grzechów i nieprzebrane
miłosierdzie Boże, ogarnęłoby was
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święte drżenie”.
Pokora daje nam rychłe wysłucha-

nie naszych modlitw. Przykładem jest
setnik pogański w Kafarnaum. Do dziś
w każdej Mszy św. powtarzamy jego
słowa pełne pokory: „Panie, nie jes
tem godzien, abyś wszedł pod dach
mój, ale powiedz tylko słowo, a mój
sługa odzyska zdrowie” (Mt 8,8). Po-
kora jest dla człowieka tym, czym ko-
rzeń dla drzewa. Im silniej drzewo za-
korzenione w ziemię, tym obfitsze
wydaje owoce. Św. Piotr naucza:
„Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie
przyobleczcie się w pokorę. Bóg bo
wiem pysznym się sprzeciwia, a pokor
nym łaskę daje” (1 P 5,5).

Pokora jest więc bramą, źródłem
łask, bo Bóg niczego nie odmawia
pokornym. Ponadto pokora „jest
zbawienną przyprawą wszystkich
dobrych uczynków, czyni je miłymi
Bogu i zasługującymi na żywot wie-
czny” (św. J.M. Vianney). Bez poko-
ry inne cnoty nie mają wartości. Czy
na przykład możliwe jest przebaczenie
winowajcom bez pokory? Św. J.M.
Vianney w kazaniu o pysze naucza
również, że cnota pokory musi być
duszą pobożności: „Bez niej poboż-
ność będzie podobna do źdźbła słomy
wsadzonego w ziemię – obali je byle
podmuch wiatru. Bracia! Zły duch nie
boi się pobożności, jeśli nie ma ona

fundamentu pokory, bo wie, że w ta-
kim razie będzie ją mógł połamać,
kiedy mu się tylko spodoba!”. Św.
Bernard mówił, że cnota ta daje nam
poznać samych siebie, uczy nas gar-
dzić sobą i nie cieszyć się z pochwał,
jakie nas spotykają. I zazwyczaj ludzie
chętnie przebywają w towarzystwie
osoby pokornej , którą też darzą zau-
faniem.

Pokora daje nam również mą-
drość. Widzimy to na podstawie świę-
tych, którzy nie byli wybitnymi nau-
kowcami, ale w swojej pokorze otrzy-
mali od Boga mądrość, która zadzi-
wiła świat! Przykładem tu może być
św. Jan Maria Vianney.

Pokora więc jest nam konieczna
na drodze do doskonałości chrześ-
cijańskiej . Teolog Dietrich von Hilde-
brand napisał: „Pokora jest nie tylko
warunkiem autentyczności i prawdzi-
wości wszystkich cnót, lecz także wa-
runkiem przemienienia w Chrystusie.
Ale ma ona w sobie samej wysoką
wartość, nadaje człowiekowi szczegól-
ne piękno”. Natomiast filozof Gilbert
Chesterton powiedział, że „pokora
rodzi olbrzymów”.

Prośmy Boga o rozeznanie w na-
szym życiu pychy. A jest to grzech
niełatwy do rozeznania. O wiele ła-
twiej rozeznać w sobie pojedyncze
konkretne grzechy jak np. opuszczona

msza św. czy złamanie postu. Łączy
się to z konkretnym czynem w kon-
kretnym czasie. Pycha natomiast jest
grzechem, który tkwi głęboko w na-
szych sercach i jest jakby grzechem
permanentnym, stąd tak trudnym
do rozeznania.

Prośmy o cnotę pokory, tak wa-
żną w rozwoju życia duchowego.
Niech każdy z nas zrobi sobie rachu-
nek sumienia z tego, czy posiada cno-
tę pokory. I poczyni wysiłek nabycia
jej i rozwinięcia. Prośmy Boga o łaskę
pokory i zauważenie w sobie głów-
nego grzechu pychy.

Na końcu pomódlmy się o pokorę
modlitwą św. Efrema:
PANIE I MISTRZU MOJEGO ŻYCIA.
UWOLNIJ MNIE OD GNIEWU, KRY-
TYKI I SZEMRANIA, NIEZDROWEJ
CIEKAWOŚCI, AMBICJI I CZCZYCH
ROZMÓW. UDZIEL MI DUCHA PROS-
TOTY, POKORY, CIERPLIWOŚCI I MI-
ŁOSIERDZIA. BŁAGAM CIĘ, SPRAW,
ABYM POZNAŁ MOJE WADY ORAZ
GRZECHY I NIGDY NIE OSĄDZAŁ
MOICH BRACI.
PANIE MÓJ I BOŻE, BĄDŹ UWIEL-
BIONY NA WIEKI WIEKÓW. AMEN

Ks. Dawid Pietras

Źródło: www.pietrasdawid.pl

W lipcu 2016
roku byliśmy z mę-
żem w Niepoka-
lanowie, aby od-
wiedzić grób na-
szego wujka, który
był jednym z braci
Franciszkanów.
Spacerując po te-

renie klasztoru spotkaliśmy jednego
z braci, był to brat Stanisław (niestety
nie znamy jego nazwiska). Brat ten

zapytał się nas, czy mamy medalik.
Odpowiedzieliśmy, że nie.

Wówczas brat podarował nam
Cudowny Medalik, a także poprosił
mnie, abym podała swoje imię i na-
zwisko oraz maila, bo chciał mi coś
przesłać. Zgodziłam się i podałam
swoje dane oraz adres mailowy.

Wówczas, oboje z mężem, od 5 lat
uczęszczaliśmy do kościoła protestan-
ckiego. Byliśmy ochrzczonymi katoli-
kami, którzy porzucili kościół katoli-

cki.
Cudowny Medalik przyjęliśmy,

ale żadne z nas go nie założyło, bo nie
uznawaliśmy kultu Maryjnego. Meda-
lika jednak nie wyrzuciliśmy. Ja scho-
wałam go w domu do swojego biurka.
Od brata Stanisława otrzymałam kilka
maili, w których brat przesłał mi filmy
umieszczone na YouTube, m.in. za-
wierające konferencje ks.Piotra Glasa.
Ja, jako protestantka, oczywiście nie
obejrzałam tych filmów.
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Minęło pół roku od naszej wizyty
w Niepokalanowie. Na początku sty-
cznia 2017 roku zaczęłam odczuwać
dziwne bóle kręgosłupa. Ponieważ
bardzo się tym zaniepokoiłam, nagle
przypomniałam sobie o jednym z ka-
tolickich świętych, o. Charbelu i jego
świętym oleju.

Napisałam do kościoła we Wro-
cławiu, który zajmuje się rozsyłaniem
tego oleju, z prośbą aby przysłali
mi ten olej . Po kilku tygodniach otrzy-
małam olej , którym zaczęłam się sma-
rować. Wtedy jeszcze te bóle od razu
nie odeszły (dzisiaj już ich nie mam),
ale zapragnęłam dowiedzieć się cze-
goś więcej o św. Charbelu. Przeczy-
tałam o nim książkę, potem w ręce tra-
fiła mi opowieść o życiu sługi bożego
o. Dolindo Ruotolo. Pewnej niedzieli
pojawiłam się także na Mszy Św.
u Dominikanów na Służewie.

Przez ten czas regularnie uczes-
tniczyłam w nabożeństwach protes-
tanckich i nie opuściłam tego kościoła,
ale Bóg zaczął mi powoli pokazywać,
że żyję w błędzie, poza prawdziwym
kościołem, że opuściłam sakramenty

święte.
Pod koniec lipca 2017 r. trafiłam

w Internecie na filmy ks. Piotra Glasa
(były to, jak się później okazało m.in.
te same nagrania, które przesłał mi
brat Stanisław). Oglądając poszcze-
gólne konferencje zaczęły mi się oczy
otwierać. Zrozumiałam, że oboje
z mężem ulegliśmy wielkiemu zwie-
dzeniu odchodząc z kościoła katolic-
kiego.

Zobaczyliśmy, że nauka, która jest
przedstawiana w zborze protestanckim
nie ma nic wspólnego z prawdziwą
Ewangelią. Jest tam może jakieś 80%
prawdy, a reszta to po prostu same błę-
dy. Niestety w tym środowisku bardzo
negatywnie jest odbierany kult Maryj-
ny. Dużo osób reaguje agresją kiedy
styka się z tym kultem u katolików.
Pod koniec sierpnia 2017 r. podjęłam
decyzję, że wracam do kościoła kato-
lickiego, a we wrześniu założyłam
na szyję Cudowny Medalik, który
miałam do tej pory schowany w biur-
ku.

Jednocześnie modliłam się o męża,
aby on też otrzymał tę samą łaskę.

Od grudnia razem ze mną zaczął
uczestniczyć we Mszy Świętej ,
a w tym roku, w sierpniu, brał udział
w rowerowej pielgrzymce na Jasną
Górę.

Oboje jesteśmy przekonani,
że to Maryja wyprosiła nam łaskę po-
wrotu do kościoła katolickiego, łaskę
nawrócenia. Wiemy, że św. Maksy-
milian Kolbe zalecał, aby rozdawać
medaliki każdemu, a już zwłaszcza
heretykom pozostającym poza kościo-
łem.

Nasze świadectwo pokazuje jak
Matka Boża cudownie działa, jak wy-
prasza łaski. Jesteśmy żywym świa-
dectwem, że tak się dzieje.

Jakiś czas temu, chyba w paź-
dzierniku 2017 r. pisałam maila
do brata Stanisława z podziękowa-
niem, ale nie otrzymałam odpowiedzi,
dlatego teraz postanowiłam napisać
jeszcze raz, już tym razem oficjalnie
na adres klasztoru.

Jesteśmy ogromnie szczęśliwi
i jeszcze raz dziękujemy Bogu i Maryi
za otrzymane łaski.

Około czterech kilometrów na za-
chód od Dobrego Miasta, na Warmii
w województwie warmińsko-mazur-
skim, leży mała wieś Głotowo (spo-
tyka się też nazwę Glotowo). Miej-
scowość ta wzmiankowana jest już
w 1290r. Słynie ona z Sanktuarium
Najświętszego Sakramentu oraz Kal-
warii Warmińskiej .

Od XIV w. przybywały tu rzesze
pielgrzymów oddających cześć Chrys-
tusowi Eucharystycznemu.

Bowiem kościół został zbudowany
na miejscu cudownego znalezienia

Przenajświętszej Hostii, którą ukryto
w ziemi przed najazdem pogańskich
Litwinów i Prusów.

Historia
Najstarsze dokumenty opisujące

cud przekazują, że tamtego dnia woły
ciągnęły sochę, za którą równomier-
nym krokiem podążał oracz.

Nagle socha zaparła się, woły
szarpnęły mocniej i na boku znie-
ruchomiała duża gruda ziemi. Zaprzęg
stanął. Zniecierpliwiony oracz w pier-
wszej chwili chciał skarcić zwierzęta

za lenistwo, lecz oszołomiła go nagła
zmiana, jaka nastąpiła w otoczeniu.
Pole rozjaśniło się jak w południe,
a blask dochodził gdzieś z podziemi,
oświetlając klęczące woły wpatrzone
w jeden punkt. Źródło światłości
znajdowało się między oblepionymi
ziemią resztkami jakiegoś naczynia.
Był to cyborium, a w nim śnieżnobiała
hostia - Chleb Żywy. Wieści o wyda-
rzeniu szybko się rozeszły. Lokalne
władze zorganizowały uroczystą pro-
cesję, by zanieść Hostię do kościoła
w Dobrym Mieście. Jednakże później ,
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Hostia została ponownie odnaleziona
w tym samym miejscu, w którym
znajdowała się za pierwszym razem.
Zdarzenie odczytano jako znak Boży
i w miejscu Cudu wybudowano nie-
wielki kościół ku czci Bożego Ciała.

Szczęśliwie w XVII wieku Głoto-
wo omijały zarazy a także wojska
szwedzkie, które w tym czasie dwu-
krotnie najechały Polskę. Wówczas
była to wieś zamożnych chłopów.
Ziemia była żyzna. Spore dochody
przynosiła uprawa lnu i hodowla
owiec. Dopiero w 1709 roku Głotowo
dotknęła straszliwa dżuma powodując
spustoszenie wśród miejscowej lud-
ności.

Kult Najświętszego Sakramentu

rozwijał się coraz bardziej . Ta sytuacja

nakazywała wybudowanie nowego ko-

ścioła, gdyż stara średniowieczna
świątynia nie mogła już pomieścić
wszystkich pielgrzymów.

Rozebrano mury starego kościoła
i rozpoczęto budowę nowego. W dniu
22. sierpnia 1722 roku biskup Teodor
Potocki wmurował kamień węgielny
pod budowę głotowskiego sanktu-
arium. 24. lipca 1726 roku biskup
Krzysztof Szembek konsekrował
nową świątynię.

Po dziś dzień Sanktuarium przy-
ciąga licznych pielgrzymów, którzy
przybywają, by czcić Relikwię Hostii,
która pozostaje nienaruszona od 1290
roku. Sanktuarium Najświętszego Sa-
kramentu zasłynęło także przez doko-
nujące się w nim cudowne uzdro-
wienia i nawrócenia.

opr. R.L.

Szczęść Boże
Mam na imię Barbara i pragnę

podzielić się tym jak Bóg zadziałał
w naszej rodzinie.

Jestem mamą dwóch dziewczynek
8 i 4 latki. W maju tego roku młodsza-
Zuzia zaczęła uskarżać się na ból
lewej nóżki. Z początku myśleliśmy,
że to nic groźnego i samo przejdzie,
ale kiedy w niedzielę 28 maja dziecko

nie było w stanie wstać rano z łóżka,
natychmiast zawieźliśmy ją do szpi-
tala. Diagnoza była dla nas niesamo-
witym szokiem i tragedią a brzmiała:
Jałowa samoistna martwica kości! !

Najgorsze w tej chorobie jest to,
że nie ma na nią żadnego lekarstwa
i tylko czas, czyli dłuuugie lata mogą
tu cokolwiek pomóc. Jeszcze tego sa-
mego dnia wróciliśmy do domu.

Świadectwo cudu



WZORY ŚWIĘTOŚCI

Carlo – współczesny nastolatek,
kandydat na świętego
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Pamiętam, że była godzina około
17-tej i zdążyłam jeszcze pójść
na wieczorną Mszę Świętą. Postano-
wiłam oddać wszystko Panu Bogu
skoro po ludzku nic nie można było
zrobić.

Pan Bóg wlał w moje serce nie-
samowity pokój . Zaczęłam zwracać
się z prośbą o modlitwę za Zuzię
do różnych ludzi. W internecie odna-
lazłam Zakon, który modli się za cho-
re dzieci. Wysłałam wiadomość i nie-
mal od razu dostałam odpowiedź. Jak-
że ogromnym wsparciem jest świado-
mość, że dziecko jest w najlepszych
rękach, czyli w rękach samego Boga! !

Nosiliśmy ją na rękach, woziliśmy
wózkiem, nie mogła biegać, skakać,
nie mogła nawet klękać.. . , a to jest ta-
kie żywe ciekawe świata dziecko.

Była Msza Św. w intencji jej zdro-
wia na, którą przyszło dużo ludzi.

Często zabierałam ją ze sobą
do kościoła, ale mogła tam tylko sie-

dzieć, lekarz zabronił klękać.
Na jednej z Mszy Św., było wy-

stawienie Najświętszego Sakramentu
i ona wstała z krzesła i uklękła. Nie
zabroniłam jej wtedy tego. Po chwili
szepnęła mi do ucha: "mamusiu
ta nóżka już mnie nie boli wcale".

Po powrocie zapytałam dziecko:
"Zuziu czy ty dziś w kościółku coś
poczułaś jak uklękłaś?" a ona 3,5 let-
nie dziecko tak mi odrzekło: "poczu-
łam MIŁOŚĆ".

Od tej pory zaczęłam mocno wie-
rzyć, że Pan Jezus ją uzdrowił, za-
częłam obserwować ją i zauważyłam
,że wcale nie kuleje i nie uskarża się
na nóżkę. Mimo to do wizyty u leka-
rza nie pozwalaliśmy jej jeszcze
na zbytnie szaleństwa i nadal odcią-
żaliśmy nóżkę i pilnowaliśmy aby nie
biegała i nie skakała choć to było bar-
dzo trudne. Tylko odwróciłam wzrok
a ona już skakała z łóżka.

W końcu doczekaliśmy się wizyty

i kolejnych zdjęć RTG. Mina lekarza
bezcenna kiedy obejrzał zdjęcie. Było
ono o wiele lepsze niż ostatnie. Kazał
powtórzyć badania po 8 tygodniach.
Dziś jesteśmy już po tych badaniach,
na których oczywiście okazało się, że
kości są zdrowe i nie ma śladu po cho-
robie.

Zuzia biega, skacze, chodzi
do przedszkola i robi wszystko
co dzieci w jej wieku.
CHWAŁA PANU! ! ! ! : -)

Dziękuję wszystkim ludziom, któ-
rzy modlili się za moje dziecko, dzię-
kuję Św. Teresce za opiekę. Zuzia
na każdej wizycie lekarskiej i bada-
niach, trzymała w ręku jej obrazek
z płateczkami róż.

Dziękuję całemu Zakonowi OCDS
za modlitwę.
Serdeczne Bóg zapłać.

Zmarł na białaczkę, kiedy miał 1 5
lat, 1 2 października 2006 r. Został je-
dnak zapamiętany z powodu tego, ja-

kie prowadził życie i w jaki sposób
oddziaływał na swoje otoczenie. Czy
będzie współczesnym świętym nasto-

latkiem?
Niedawno papież Franciszek pod-

pisał dekret Kongregacji ds. Kanoni-
zacyjnych o heroiczności cnót Carla
Acutisa. Oznacza to, że piętnastolatek
ma otwartą drogę na ołtarze, od tej po-
ry można go też nazywać Sługą Bo-
żym.
– Nie myślałam nigdy, że mam w do-
mu świętego – mówi w rozmowie
z „Tygodnikiem Powszechnym” jego
matka. – Był może bardziej wrażliwy
na problemy innych i bardziej posłu-
szny niż rówieśnicy. Byliśmy począ-
tkującymi rodzicami. Nie miał ża-
dnych darów mistycznych. Może dla-
tego to taki piękny i prosty przykład.



Prowadził normalne życie, żył wiarą
na co dzień i każdego dnia w niej
wzrastał – dodaje Antonia Salzano. –
Robił wszystko to, co robią jego ró-
wieśnicy: chodził do szkoły, miał
przyjaciół, uprawiał sport. Miał silny
charakter, tak więc był nawet w klasie
uważany za lidera. Był rozjemcą
w konfliktach, bronił słabszych,
gdy w szkole dochodziło do prze-
mocy. W centrum jego życiowego
programu był Jezus – tak zapisał
w swoim komputerze. Ale nigdy niko-
mu nie narzucał swojego zdania i być
może dlatego nie naśmiewano się
z niego. Nie każdy rozumiał jego wia-
rę, ale on szanował innych, nie był
świętoszkowaty – opowiadała jego
matka.

Carlo nie wychowywał się w reli-
gijnej rodzinie. Ale dzięki temu, że już
jako dziecko interesował się wiarą,
zaciekawiło to również jego rodziców.
Najpierw mama zaczęła szukać odpo-
wiedzi na pytania syna. I powoli jej
wiara zaczęła się odradzać, a uprze-
dzenia wobec chrześcijaństwa znikać.
Również ojciec Carla przeszedł podo-
bną drogę. Carlo otrzymał zgodę,
by móc przystąpić do wcześniejszej
Pierwszej Komunii Świętej . Miał wte-
dy siedem lat. Od tamtej pory co-
dziennie uczestniczył we Mszy św.
i adoracji Najświętszego Sakramentu.
„Eucharystia to moja autostrada
do nieba” – tak mówił. Bardzo lubił
także odmawiać różaniec.

Carlo twierdził, że kompasem na-
szego życia winny być słowa Boga,
z którymi musimy stale się mierzyć,
by iść w kierunku Celu (Nieba) i nie
umrzeć jako “kserokopie”. Jednakże,
by dojść do tak chwalebnego Celu,
potrzebujemy specjalistycznych środ-
ków, tj . sakramentów i modlitwy.

Zawsze starał się przystępować
do Adoracji eucharystycznej w prze-
konaniu, że “stojąc przed Jezusem
w Eucharystii, stajemy się święci”.

Carlo często zastanawiał się, dla-

czego powstają kilometrowe kolejki,
w których ludzie stoją godzinami,
by zobaczyć koncert muzyki rockowej
lub film, ale nikt nie ustawia się w ta-
kich kolejkach do Jezusa w Eucha-
rystii. Twierdził, że ludzie nie zdają
sobie sprawy z tego co tracą, bowiem,
w przeciwnym razie, kościoły byłyby
tak pełne, że ciężko byłoby wejść
do środka. Żarliwie powtarzał,
że w Przenajświętszym Sakramencie
Jezus jest obecny w taki sam sposób,
jak 2000 lat wcześniej w czasach Apo-
stołów, z tą różnicą, że wówczas,
by zobaczyć Jezusa, ludzie byli zmu-
szeni ciągle się przenosić, podczas gdy
my, obecnie, mamy dużo więcej
szczęścia, bo możemy Go znaleźć
w dowolnym kościele blisko domu.
Jak mawiał: “Jerozolimę mamy pod
domem”.

Pomysłodawca Wystawy
Jako gorliwy katecheta, poświęcał

się, by znaleźć coraz nowsze sposoby,
by pomóc innym wzmocnić ich wiarę.
W związku z tym, jako swoją spuści-
znę pozostawił nam swoje wystawy,
wśród których w szczególny sposób
wyróżnia się ta przedstawiająca Cuda
eucharystyczne. Podczas zwiedzania
wystaw Meeting di Rimini w 2002 ro-
ku, Carlo zdecydował się zorganizo-
wać wystawę na temat Cudów eucha-
rystycznych uznanych przez Kościół.

Nie było to łatwe zadanie:
przez około dwa i pół roku podróżo-
wał po sanktuariach związanych z cu-
dami eucharystycznymi, zbierał ma-
teriały, robił zdjęcia. Wymagało to ró-
wnież zaangażowania członków jego
rodziny.

Korzyści duchowe, jakie niesie
za sobą wystawa, początkowo nie były
przewidywalne, jednak dziś możemy
z całą pewnością stwierdzić, że wysta-
wa prezentowana była na wszystkich 5
kontynentach.

Ponadto, wielu proboszczów pro-
siło, by zebrać prezentowany materiał

w formie katalogu z uroczystym wstę-
pem napisanym przez Kardynała An-
gelo Comastri, archiprezbitera Bazy-
liki Watykańskiej i wikariusza gene-
ralnego Państwa Watykańskiego, jak
również przez Jego Eminencję Raffa-
ello Martinelli, ówczesnego Dyrektora
Biura katechetycznego Kongregacji
Doktryny Wiary. Od tego momentu,
patrząc na wyniki, wystawa, jeśli mo-
żemy tak powiedzieć, "powoduje
cuda". W samych Stanach Zjednoczo-
nych, wystawa gościła w tysiącach
parafii i na ponad 100 uniwersytetach,
a ponadto była promowana na kilku
Konferencjach Episkopatów, m.in. Fi-
lipin, Argentyny, Wietnamu, itd. Poka-
zywana była również w Chinach i In-
donezji. Istotne Bazyliki i Sanktuaria
gościły wystawę Carla, w tym San-
ktuarium w Gwadelupie i Fatimie.

Źródło: misyjne.pl

34



Odwiedzam cmentarz
„Jest kraina umarłych; i jest kraina

żyjących; pomostem łączącym jest miłość"
(B. Wilder)

(Napis na grobowej płycie)
Odwiedzam cmentarz,
gdzie tylu zmarłych w Panu spoczywa;
grobowce ich przyozdobione kwiatami
świadczą, że pamięć o nich jest żywa.

Pamięć zawarta w miłości
— a miłość nigdy się nie kończy,
trwa w doczesności, i trwać będzie wiecz
nie;
krainę umarłych z krainą żyjących łączy.

„Bóg jest miłością".
Miłością króluje na ziemi i w niebie;
zawsze chce przebywać z nami;
kocha swoje stworzenia: i mnie, i ciebie.

„Prowadź mnie, Chryste, drogą Twego
przykazania" i „naucz mnie kochać Cię
w drugim człowieku";
abym osiągnął szczęśliwą metę pielgrzy
mowania
i cel wyznaczony mi od wieków.

Człowiek w planach Boga
„...do nieśmiertelności Bóg stworzył
człowieka; uczynił go obrazem swej

własnej wieczności" (Mdr 2, 23)

Człowiek stworzony na obraz Boga;
ten obraz winien mieć w swym sercu stale!
— gdy go nawiedzi pokusy trwoga,
to nie pamięta o nim wcale.

„W Chrystusie jesteśmy dziećmi Bożymi"
— zaprasza nas, byśmy z Nim podążali;
Chrystus to jedna, jedyna droga!
— obyśmy przez Nią niebo dostali.

Nie stworzył nas Bóg do śmierci,
ale do życia w wieczności;
i chce być wszędzie i zawsze z nami;
a w budowaniu Bożego królestwa
— jako synowie światłości
— byli wiernymi świadkami.

W pielgrzymce mego ziemskiego życia
zabiegam o siłę trwania w Bogu;
i niech z Chrystusem wszystko znoszę,
bym godnie stanął w wieczności progu.

„W Chrystusie wybrał nas (Bóg) przed
założeniem
świata, abyśmy byli święci i nieskalani
przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako
przybranych synów przez Jezusa
Chrystusa, według postanowienia swej
woli.

Ku chwale majestatu swej łaski, którą nas
obdarzył w Umiłowanym.
W Nim mamy odkupienie przez krew,
odpuszczenie grzechów, według bogactwa
Jego łaski". (Ef l, 310)

Przemijanie
„Dni człowieka przemijają jak trawa,

kwitnie on jak kwiat na łące;
wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika

i wszelki ślad po nim ginie" (Ps 103)

Opadł ostatni liść na ziemię,
pożółkły i pokręcony ze starości;
ktoś go podeptał, wtłoczył do ziemi.
i nic nie przywróci mu przeszłości.

Ach! Pozostały jeszcze konary,
młode i bujne odrosty;
żyją i czerpią żywotne soki,
choć pień już stary
i stracił swoje uroki.

A człowiekowi... ?
Minęły lata piękne i żywe,
ubogacone wrażeniami,
troską o dobro i własna godność;
a pozostała mu tylko pewność:
 żyć wspomnieniami.

Tak jest w królestwie Bożym
 ono jest w nas 
a w nas jest Chrystus obecny
 i żyje!
Na budowanie królestwa jest zawsze czas;
w sercu człowieka Chrystusa głos
jest wciąż obecny...
 jak dzwon wielkanocny bije!

Królestwo Boże należy do...
„Błogosławieni, który cierpią prześlado
wanie
albowiem do nich należy królestwo niebie
skie" (Mt 5, 8)

„Cierpiący prześladowanie dla sprawie
dliwości"
są ci, którzy dostają werbalne, psychiczne
lub fizyczne baty, angażując się na rzecz
sprawiedliwości w swoim środowisku.

„Być prześladowanym"
— to znaczy żyć Ewangelią,
bo to drażni ludzi pustych i złych;
iść za Chrystusem, a nie obawiać się tych,
co zabić mogą;
i nie pozostawać w ukryciu!
Iść świętości drogą
i ciągle odkrywać,
co najważniejsze jest w życiu.

W królestwie Bożym
„Kto zachowuje przykazania Pańskie
i uczy je wypełniać, ten będzie wielki

w królestwie niebieskim" (Mt 5, 19)

W królestwie Bożym
czy jesteś wielki czy mały,
masz obowiązek
najpierw zatroszczyć się
o wzrost Bożej chwały.

Wszystkie zadania, troski i powinności
mają swe źródło istnienia i wzrostu
w Bożej miłości.

Ten, który przestrzega przykazań
miłości Boga i bliźniego,
kroczy właściwą drogą
królestwa Bożego.

Kto zachowuje Boże przykazania,
innych naucza tej sprawiedliwości,
jest wielki w królestwie Bożym,
osiąga duchowe szczyty doskonałości.

Codziennie, modląc się, prosimy:
„przyjdź Królestwo Twoje",
byś dla nas, Boże, był łaskawy
i nam otworzył wiecznego szczęścia pod
woje.

o.Franciszek Rydzak OFM

POEZJA
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NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI
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+Zofia Stefania WÓJTOWICZ,
+Halina HUMMEL,
+Józefa SADY



Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie

Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 1 4 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 (Zmiana od 2 grudnia - patrz str.17):
Msze św. w niedziele i święta
5.30, 7.00, 8.30, 1 0.00, 11 .30, 1 4.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,1 0.00, 1 6.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 1 8.00

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. Kamil Wróbel
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Magdalena Urbańska,

Ks. Janusz Królikowski, o.Franciszek Rydzak OFM;

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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