




Drodzy Czytelnicy Głosu Serca!

Wszystko w życiu się zmienia – mówi tekst znanej
piosenki. Wielkimi krokami zbliża się kalendarzowa je-
sień, kończy się lato. Wraz ze zmianami w przyrodzie
zmieniła się również wspólnota kapłańska w naszej para-
fii. Pożegnaliśmy Księdza Krzysztofa Czaję – któremu
wyrażamy wdzięczność za pracę duszpasterską, a powita-
liśmy Księdza Maksymiliana Lelito. Obu kapłanom ży-
czymy owocnej pracy na nowych placówkach.

Oddajemy do rąk naszych wiernych czytelników długo
wyczekiwany, najnowszy numer Głosu Serca. Znajdziemy
w nim – jak zwykle – wiele ciekawych artykułów, m.in.:
wywiad z Ks. Tomaszem Janikiem, neoprezbiterem po-
chodzącym z naszej parafii, wywiad z ks. Maksymilianem,
który rozpoczął pracę w naszej parafii. Wartym uwagi są
również artykuły: o sakramencie namaszczenia chorych,
o Słudze Bożym Robercie Szumanie – jednym z Ojców
założycieli Zjednoczonej Europy, kandydacie na ołtarze.
Na uwagę zasługuje również słów kilka o Encyklice Dives
in Misericordia Jana Pawła II, a w dziale historycznym
spojrzymy z obiektywizmem na wyprawy krzyżowe.

W dziale recenzji znajdziemy informacje na temat fil-
mu Christiada, a w pozostałych rubrykach szczyptę hu-
moru, kronikę wydarzeń w obiektywie oraz świadectwa
członków Grupy Odnowy w Duchu Świętym, za które
serdecznie dziękuję! Życzę miłej lektury!

Ks. Adam Bezak

Redaktor Naczelny
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Ks. Proboszcz Adam Kardyś

· Kancelaria Parafialna
· Opieka nad Świetlicą „Lumen”
· Opieka nad Radą Parafialną
· Sprawy administracyjne
· Sprawy małżeńskie

Ks. Wiesław Kulka

· Senior wspólnoty kapłańskiej
· Sprawy gospodarcze wspólnoty kapłańskiej
· Opiekun Grupy Odnowy w Duchu Świętym
· Opiekun Scholi Gloria
· Opiekun Towarzystwa Przyjaciół WSD w Tarnowie

Ks. Piotr Jaworski

· Opiekun Rycerstwa Niepokalanej
· Opiekun Róż Różańcowych
· Opiekun Grup Kościoła Domowego
· Opiekun Straży Honorowej NSPJ
· Prowadzenie Godziny Świętej

Ks. Adam Bezak

· Opiekun Parafialnego Oddziału Caritas
· Opiekun Grupy Młodzieżowej „Betania”
· Redaktor Naczelny Głosu Serca
· Koordynacja i przygotowanie klas III Gimn. do Bierzmowania
· Prowadzenie Adoracji Krzyża

Ks. Robert Ciastoń

· Prowadzenie i koordynacja Kursu Przedmałżeńskiego
· Koordynacja Dni Skupienia dla Narzeczonych
· Koordynacja przygotowania dzieci do I Komunii Świętej
· Kazania I piątkowe
· Opiekun Ministrantów i Aspirantów

Ks. Maksymilian Lelito

· Opiekun Lektorów
· Opiekun DSM
· Opiekun Młodszej Grupy Młodzieżowej
· Koordynacja przygotowania do Bierzmowania kl. I Gimn.
· Kazania Pasyjne

FUNKCJE DUSZPASTERSKIE

Sakrament namaszczenia chorych
Rys historyczny

Z Ewangelii wiemy, ze „przy-
nosili do Jezusa wszystkich cho-
rych (…) a On uzdrowił wielu
dotkniętych rozmaitymi chorobami
(Mk 1 , 34 – 35). Również i Apo-
stołowie uzdrawiali chorych. Czy-
tamy w Ewangelii według Św.
Marka, jak „wyrzucali wiele złych
duchów, a wielu chorych namasz-
czali olejem i uzdrawiali” (Mk 6,
1 3). Najwięcej zapisanych w E-
wangelii znaków (cudów) – to uz-
drowienia. Można powiedzieć, że
cierpienia i choroby ludzkie stano-
wiły dla Chrystusa możliwość uja-
wniania swojego Boskiego posłan-
nictwa. Znamy zapewne bardzo
dobrze historię uzdrowienia para-
lityka (Mk 2, 10 – 11 ) oraz wielu
innych chorych. On sam również
dźwigał ciężar cierpienia, by pro-
wadzić człowieka do zbawienia.
Odtąd cierpiący człowiek może

znaleźć Boga w cierpieniu i w chorobie
(por. KKK 1503 – 1504).

Po Zesłaniu Ducha Świętego Aposto-
łowie otaczali wielką troską ludzi cho-
rych, zanosząc im Dar Zbawienia w po-
staci sakramentu chorych. Najbardziej
znanym fragmentem, który mówi wprost
o udzielaniu sakramentu namaszczenia
chorych przez Apostołów jest fragment
z Listu Św. Jakuba: „Choruje ktoś pośród
was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła,
aby się modlili nad nim i namaścili go
olejem w imię Pana. A modlitwa pełna
wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan
go podźwignie. A jeśliby popełnił grze-
chy, będą mu odpuszczone (Jk, 5, 1 4-1 5).
W tekście tym Św. Jakub łączy zbawienie
ciała i duszy w jednym obrzędzie nama-
szczenia olejem, dokonywanym przez ka-
płanów. Źródła zachowane z pierwszych
wieków chrześcijaństwa mało mówią
o namaszczeniu olejem chorych. Posiada-
my wzmiankę w piśmie papieża Innocen-
tego I (+417), który pisze o namaszczeniu
chorych, jako o zwyczaju Kościoła Rzym-
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skiego. Liczniejsze źródła znajdujemy
w VIII wieku, czyli od czasu zaniknięcia
publicznej pokuty (po zakończeniu publi-
cznej pokuty udzielano sakramentu nama-
szczenia chorych). Od tego czasu spo-
wiedź, namaszczenie chorych i Wiatyk –
stały się zwyczajnym sposobem zaopa-
trzenia chorych.

W wiekach średnich przyjmowanie te-
go sakramentu stało się trochę problema-
tyczne, ponieważ wiązało się z pewnymi
ograniczeniami np. kto przyjął namasz-
czenie chorych, a potem wyzdrowiał, nie
mógł żyć po małżeńsku, spożywać mięsa,
tańczyć. Również dotarcie kapłana wiąza-
ło się bardzo często z długą i uciążliwą
drogą. Mniej kosztowne było sprowadze-
nie często spotykanych w tamtych cza-
sach wróżbiarzy i czarowników (a dzi-
siaj?).

Do wieku IX w namaszczeniu chorych
szuka się przede wszystkim uzdrowienia
fizycznego. Z czasem, do ok. XI wieku
widzi się w tym sakramencie również uz-
drowienie duchowe, umocnienie chorego,
przebaczenie jego dotychczasowych grze-
chów. Św. Tomasz z Akwinu uważa sa-
krament namaszczenia za ostatnią pomoc
udzielana przez Kościół tym, którzy przy-
gotowują się do chwały wiecznej .

W XII wieku sakrament chorych nosił
mało zachęcającą nazwę: „sakrament
umierających” – po przyjęciu którego
można było już tylko umrzeć (nomen
omen do dzisiejszego dnia niektórzy tak
właśnie traktują ten sakrament, powodu-
jąc tym samym przykre konsekwencje,
o czym później). Inne nazwy to: sakra-
ment chorych, sakrament odchodzących,
święte namaszczenie.

Według Soboru Florenckiego (1439 r.)
piątym, z siedmiu sakramentów świętych
jest „ostatnie namaszczenie”. Materią te-
goż sakramentu jest olej z oliwek, pobło-
gosławiony uroczyście przez Biskupa.
Z kolei Soborowa konstytucja o liturgii
stwierdza, że „sakrament ten lepiej można
nazwać sakramentem chorych” (KL 73).
Podobnie nazywa go również Papież Pa-
weł VI w Konstytucji Sacram Unctionem
Infirmorum.

W sakramencie namaszczenia chory
spotyka się z Chrystusem, który cierpiał,
umarł i zmartwychwstał. Chory może
mieć nadzieję, że sam Chrystus przyjmuje
go do swojej chwały, której zadatek otrzy-
muje. Jego czasowe cierpienia są dopeł-
nieniem i przedłużeniem misji Chrystusa,
w tajemnicy Jego uniżenia.

W osobie kapłana przychodzi do cho-
rego również cały Kosciół, tj . wspólnota
wiernych. Przez sakrament namaszczenia
chory otrzymuje:
- łaskę uświęcającą lub jej wzrost;
- poszczególne łaski uczynkowe, aby nie
upadł na duchu, nie stracił wiary, miał
siłę wytrwać w dobrym, dał przykład ży-
jącym, w jaki sposób przyjąć cierpienie
i śmierć;

- odpuszczenie grzechów, powszednich
a nawet ciężkich, jeśli nie jest w stanie
wyspowiadać się i wypełnić zadanej
pokuty;

- zdrowie fizyczne – jeśli taka będzie wo-
la Boża (sam tego doświadczyłem);

- odpust zupełny na godzinę śmierci, czyli
darowanie kary doczesnej , należnej za
grzechy odpuszczone już co do winy.

Moralny obowiązek przyjęcia sakra-
mentu namaszczenia

Sakrament namaszczenia nie jest ko-
niecznym środkiem do zbawienia, nie zo-
bowiązuje więc z taką mocą jak chrzest
lub – dla pogrążonych w grzechu – poku-
ta. Nie istnieje tu wyraźny nakaz Chrys-
tusa, jak w przypadku Komunii Św. i Eu-
charystii. Zważywszy jednak na to, że
może to być ostatnie spotkanie z Chry-
stusem, a także chwila, która może decy-
dować o naszej wieczności – jest to obo-
wiązek bardzo ważny. Każde spotkanie
z Chrystusem, również i to – staje się
swoistym zaproszeniem, które zobowią-
zuje.

Materia i forma sakramentu

Sobór Watykański II, a następnie Pa-
pież Paweł VI zatwierdzając Obrzędy Sa-
kramentu Namaszczenia zachował wielo-
wiekową tradycję i pozostawił olej z oli-
wek jako dalszą materię sakramentu
(w krajach misyjnych, gdzie trudno o taki
olej można używać oleju roślinnego), któ-
ry zostaje uroczyście poświęcony w Wiel-
ki Czwartek. Ponieważ wszystkie sakra-
menty wypływają i zmierzają ku Eucha-
rystii – dlatego ten, który ma pełnię świę-
ceń może dokonać tego aktu. Prawo koś-
cielne zezwala w szczególnych przypa-
dkach każdemu szafarzowi na poświę-
cenie oleju tuż przed obrzędem.

Sprawowanie sakramentu w sytuacji
zwyczajnej

W zwyczajnych warunkach, gdy cho-
remu nie zagraża bezpośrednio śmierć,
obrzęd namaszczenia chorych sprawuje
się w jakimkolwiek miejscu, najlepiej
w kościele lub domu chorego, wobec
członków rodziny i znajomych. Obrzęd
w sytuacji zwyczajnej obejmuje:
- pozdrowienie chrześcijańskie
- pokropienie wodą święconą mieszkania
oraz chorego

- wyjaśnienie celu wizyty i polecenie cho-
rego modlitwom

- jeśli chory spowiadał się wcześniej na-
stępuje zachęta do odmówienia przez
wszystkich aktów pokutnych, jeśli nie,
wtedy przystępuje do spowiedzi; szafarz
udziela rozgrzeszenia i odpustu zupeł-
nego na godzinę śmierci

- czytanie perykopy Pisma Świętego;
- Litania za chorego;
- dziękczynna modlitwa nad olejem;
- następuje obrzędowe namaszczenie cho-
rego: czoła, a następnie dłoni (wew-
nętrzna strona);

- modlitwa
- końcowe czynności: Modlitwa Pańska,
Komunia Święta, błogosławieństwo;

Od Soboru Watykańskiego II można łą-
czyć ten sakrament z Mszą Świętą (np.
podczas rekolekcji parafialnych).

Sprawowanie sakramentu w sytuacji
naglącej

W bliskim niebezpieczeństwie śmierci
może nie być czasu na zastosowanie
zwykłego obrzędu namaszczenia chorych.
Dlatego w Rytuale Rzymskim znajduje się
specjalny, krótszy obrzęd, według którego
szafarz może udzielić choremu sakra-
mentu namaszczenia. Rytuał Rzymski nie
przewiduje korzystania z tego skróconego
obrzędu, jak tylko w bliskim niebezpie-
czeństwie śmierci lub w agonii wiernego.
RYTUAŁ RZYMSKI NIE PRZEWIDU-
JE UDZIELANIA SAKRAMENTU NA-
MASZCZENIA CHORYCH OSOBOM,
KTÓRE JUŻ ZMARŁY. Skrócony obrzęd
zawiera wszystkie istotne elementy zwy-
kłego obrzędu namaszczenia chorych.
Wybór stosownej formy obrzędu (zwykły
czy skrócony) zależy od oceny szafarza.

Szafarzem namaszczenia chorych jest
każdy biskup oraz ważnie wyświęcony
kapłan (kan. 1003 par 1 KPK). Kapłani
suspendowani, ukarani interdyktem, eks-
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komunikowani, a nawet przeniesieni
do stanu świeckiego lub karnie usunięci
ze stanu duchownego, a nawet heretycy
i schizmatycy, jeśli tylko mają ważnie
przyjęte święcenia lub sakrę biskupią –
nigdy nie tracą swoich uprawnień, a za-
tem mogą ważnie udzielić sakramentu
namaszczenia chorych w niebezpieczeń-
stwie śmierci. Z tej racj i wykluczeni są od
ważnego sprawowania tegoż sakramentu
wszyscy, którzy nie są kapłanami. Wszy-
scy duszpasterze mają prawo do sprawo-
wania sakramentu namaszczenia w sto-
sunku do chorych powierzonych ich dusz-
pasterstwu (kan. 1003 par 2). Chodzi więc
o wiernych, którzy zamieszkują na stałe
lub czasowo na terenie, gdzie duszpasterz
pełni swoją posługę. Prawu zwykle odpo-
wiada obowiązek. Tak też jest z upra-
wnieniem do sprawowania sakramentu
namaszczenia chorych dla wiernych po-
wierzonych trosce duszpasterskiej okre-
ślonego kapłana. Jest czymś zupełnie nie-
zrozumiałym proszenie o posługę np.
zaprzyjaźnionego kapłana „prywatnie”
do swojego domu, ponieważ do swoich
duszpasterzy mam jakieś uprzedzenia.
Biskup miejsca po to wyznacza konkre-
tnych duszpasterzy na konkretne placów-
ki, by ci sprawowali na rzecz powie-
rzonych sobie wiernych wszystkie sakra-
menty, w tym – sakrament namaszczenia
chorych. Wyjątkiem jest tu posługa ka-
pelanów szpitalnych, którzy obejmują
troską duszpasterską wszystkich chorych
znajdujących się w tej placówce, w której
pełnią posługę. W niebezpieczeństwie
śmierci (np. wypadek drogowy, pożar
itp.) sakramentu namaszczenia może u-
dzielić każdy kapłan znajdujący się w po-
bliżu.

Obowiązek udzielenia sakramentu

Powszechnie przyjmuje się, że dusz-
pasterze są zobowiązani pod grzechem
ciężkim do udzielenia chorym sakramentu
namaszczenia chorych. Wielkość tego zo-
bowiązania, w konkretnym przypadku za-
leży od sytuacji, w jakiej znajduje się
chory, zagrożony śmiercią:

1 . Wierny, który żył w stanie grzechu cię-
żkiego i nagle znalazł się w niebez-
pieczeństwie śmierci, stracił przytom-
ność i nie może wzbudzić żalu dosko-
nałego, a przed utratą przytomności nie
zaprzeczał, ani nie sprzeciwiał się
wprost przyjęciu sakramentu;

2. Wierny, który żyje w stanie grzechu
ciężkiego, nie utracił przytomności i jest
w stanie przyjąć sakrament i sam o niego
prosi;

3 . Jeśli chory wyspowiadał się wcześniej ,
ale prosi o sakrament i jego prośba jest
rozumna i uzasadniona.

Wymagane są trzy warunki, jakim wi-
nien odpowiadać przyjmujący sakra-
ment namaszczenia:
1 . Jest ochrzczony
2. Wiek, z którego można wnioskować, że
ma wystarczające rozeznanie dobra i zła

3. Choroba lub starość
Problemu nastręcza pojęcie niebezpie-
czeństwa śmierci. Należy je odróżnić
od samego umierania, agonii. Istnieje ono
wtedy, gdy chory znajduje się w bezpo-
średnim zagrożeniu utraty życia: np. cho-
ruje na bardzo ciężką chorobę, która pro-
wadzi do nieuchronnej śmierci; oraz nagłe
przypadki takie jak zawał, utrata przyto-
mności lub natychmiastowa potrzeba in-
terwencji chirurgicznej . Normy szczegó-
łowe przewidują zezwolenie na udzielenie
sakramentu namaszczenia:
1 . Przed operacją, która może doprowa-
dzić do zgonu;

2. Osobom w podeszłym wieku, jeśli zna-
cznie tracą siły i tracą świadomość;

3 . Chorym dzieciom, jeśli mają odpowie-
dnie rozeznanie umysłowe, które pozwa-
la na owocne przyjęcie tego sakramentu.

Sakrament namaszczenia chorych można
przyjąć powtórnie, nawet w czasie trwa-
nia tej samej choroby, jeśli namaszczony
wyzdrowiał, a później znów podupadł po-
ważnie na zdrowiu.

Komu nie udziela się sakramentu na-
maszczenia?

Z pewnością nie należy udzielać sa-
kramentu namaszczenia osobom zdro-
wym. Nie udziela się sakramentu osobom
zmarłym. Nie wolno udzielać sakramentu
namaszczenia tym, którzy uporczywie
trwają w grzechu ciężkim (KPK kan.
1007). Jednak musi to być jawne oraz za-
znaczone wprost. Kapłan katolicki może
udzielić sakramentu namaszczenia akato-
likowi, człowiekowi Kościoła Wschodnie-
go, jeśli dobrowolnie o niego prosi i jest
odpowiednio przygotowany. Jeśli chodzi
o kościoły protestanckie:
1 . Jeśli chrześcijanin znajduje się w nie-
bezpieczeństwie śmierci.

2. Nie ma możliwości dostępu do kapłana

własnego wyznania;
3 .Dobrowolnie prosi o udzielenie mu sa-
kramentu;

4. Podziela katolicką wiarę w sakramenty;
5. Jest należycie przygotowany.
Nie należy udzielać sakramentu osobom,
którym może grozić utrata życia w sku-
tek: skazania ich na śmierć, przed wspi-
naczką wysokogórską, w razie bombar-
dowania, lotu samolotem, a nawet przed
porodem (sam poród nie jest chorobą! ) –
chyba, że w jego trakcie zaistnieje niebez-
pieczeństwo śmierci.

Wskazówki praktyczne i nadużycia
związane z sakramentem namaszcze-
nia.

Najczęściej spotykanym „zjawiskiem”
jeśli chodzi o udzielanie sakramentu na-
maszczenia chorych jest zbyt późne po-
proszenie kapłana o tę posługę. Zwła-
szcza, kiedy chory znajduje się w domu,
a nie w szpitalu. Bywa niestety tak, że
zanim rodzina się zorientuje, że chory po-
trzebuje posługi kapłana, on już umrze.
Wtedy już nie powinno się udzielać sa-
kramentu. Wszystkich sakramentów u-
dziela się w Kościele żyjącym! W świetle
tego, co zostało już napisane, należałoby
rozeznać wcześniej w jakim stanie jest
osoba chorująca w naszym domu. Zwle-
kanie czy odkładanie „ostatniego” na-
maszczenia, jak zwykło się o nim mówić
– może w końcu zakończyć się właśnie
tym, że kapłan odmówi jego udzielenia.
WYJĄTKOWO można udzielić sakra-
mentu namaszczenia osobie, która zmarła
„na naszych rękach” i nie upłynęło od
tego faktu dłużej niż 2 godziny. Po tym
czasie udzielanie sakramentu jest niegod-
ne.
Pretensje. Innym częstym zjawiskiem to-
warzyszącym tej – bądź co bądź trudnej
dla wszystkich chwili – są pretensje do
kapłana, jeśli odmówi zmarłemu udziele-
nia sakramentu. Często „wymusza” się to
na księdzu krzykiem czy innymi formami
perswazji. Pretensje są jak najbardziej nie
na miejscu. Można je mieć jedynie do sie-
bie. Prawo kościelne obowiązuje wszys-
tkich wierzących, a kapłana w szczegól-
ności. Nawet obrzęd sakramentu mówi
o tym, że chorego „pan wesprze i łas-
kawie podźwignie”. Zmarłego raczej już
nie podźwignie, a jedynie może przyjąć
do swojej chwały.
Przygotowanie chorego i wszystkich
osób towarzyszących. Bywa, że kapłan



1. Księże Tomaszu. Podczas Mszy Pry-
micyjnej kaznodzieja zaznaczył, że
Twoje powołanie i wybór kapłańskiej
drogi było "niezwykłe". Czy możesz
nam o tym opowiedzieć?

Ojciec Grzegorz jest kapłanem o nie-
zwykle głębokiej duchowości i nie sposób
podważać Jego słowa, ale pozwolę sobie
troszkę to stwierdzenie uogólnić. Myślę,
że Ojciec Grzegorz by się zgodził z tym,
że każde powołanie jest przejawem oso-
bistej relacj i powołanego z wzywającym
Bogiem. Zatem każda odpowiedź na ten
Boży głos jest osobista i niepowtarzalna.
I w tym sensie każdy wybór kapłańskiej
drogi jest niezwykły!

Moja droga do kapłaństwa można co
najwyżej powiedzieć, że była niestandar-
dowa – tzn. trochę dłuższa niż w wię-

kszości przypadków. Po zda-
niu matury nie poszedłem
bezpośrednio do seminarium
(choć już wtedy rozważałem
taką możliwość! ), lecz rozpo-
cząłem świeckie studia na A-
kademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Nie chciałem
podejmować tak ważnej de-
cyzji na szybko – potrzebo-
wałem trochę czasu, aby ró-
żne sprawy spokojnie sobie
poukładać, a ponadto studia
to czas, w którym można bar-
dzo wiele się nauczyć, i nie
chodzi tutaj jedynie o mery-
toryczną wiedzę związaną
z wybranym kierunkiem stu-
diów, lecz o „szkołę życia”
i samodzielności. Uważałem,

Podziękowania dla Księdza Krzysztofa

udaje się do chorego, który jak się okazuje
na miejscu – robi porządki lub pracuje
w ogródku. Albo osoba prosząca o ka-
płana telefonicznie robi księdzu wymów-
ki, że się spóźnił itd. Sytuacja nie wymaga

chyba komentarza.

Oprac. x. AB

W artykule wykorzystano: Ks. Adam Ko-

koszka, Zobowiązujące znaki łaski, Bi-
blos, Tarnów 1995, ss. 1 34 – 170.

Pięć lat. Minęło jak oka mgnienie. Tyle czasu
spędził w naszej parafii ksiądz Krzysztof Czaja.
Decyzją Księdza Biskupa został przeniesiony
do parafii Św. Kazimierza w Nowym Sączu.

W imieniu redakcji naszej gazety – którą Ksiądz
Krzysztof kierował oraz wszystkich parafian, chce-
my wyrazić wdzięczność za jego pracę duszpas-
terską.

W sposób szczególny dziękujemy Księdzu
Krzysztofowi za opiekę i redagowanie Głosu Serca,
za pracę z Liturgiczną Służbą Ołtarza, za cier-
pliwość i oddanie w przygotowywaniu nowych
pokoleń Bierzmowanych, za kilometry pokonane
na Jasną Górę z pielgrzymami Grupy Św. Francisz-

ka, za czas spędzony w konfesjonale, za głoszone Słowo Boże.
Dziękujemy za pracę na rzecz parafii. Okazana dobroć, poczucie humoru na długo

pozostaną w naszych sercach.
Życzymy, by na nowej placówce nie zabrakło Księdzu optymizmu siły i wy-

trwałości. Niech towarzyszy Księdzu Boża łaska i błogosławieństwo, o które
będziemy prosić Chrystusa Najwyższego Kapłana. Szerokiego pasma sukcesów Księże Krzysztofie!

Redakcja

Wywiad z ks. Tomaszem
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że jeśli faktycznie Bóg mnie powołuje, to
takie doświadczenie może okazać się bar-
dzo przydatne w kapłaństwie.

Lecz pomimo upływu kolejnych lat
i różnych zajęć, których się podejmo-
wałem, kapłaństwo wciąż mnie pociągało.
We wszystkim co robiłem czegoś mi bra-
kowało… takiego pełnego oddania się
Bogu. Pojawiła się myśl, że może On je-
dnak rzeczywiście mnie wzywa i posta-
nowiłem wstąpić do naszego tarnowskie-
go seminarium. I dzisiaj mogę powie-
dzieć, że musiała być w tym Boża wola,
skoro dostąpiłem tej wielkiej łaski ka-
płaństwa, a z perspektywy tych sześciu lat
z pewnością nie żałuję tej decyzji i dzię-
kuję Bogu z całego serca, za dar powo-
łania.

2. Wchodząc do Katedry w dniu świę-
ceń byłeś jeszcze "po drugiej stronie".
Wychodząc – stałeś się kapłanem. Jakie
to uczucie?

Z pewnością jest to niesamowite
uczucie, którego nie da się opisać sło-
wami – by zrozumieć to trzeba to przeżyć
(POLECAM! :D)! A tak poważnie, to my-
ślę, że sama uroczystość już sama w sobie
była wspaniałym przeżyciem (zarówno
cielesnym jak i duchowym). Ale potrzeba
dłuższego czasu żeby to, co się wtedy do-
konało dotarło do świadomości.

Dopiero jak opadną emocje, związane
ze święceniami i Prymicyjną Mszą Świę-
tą, i przychodzi „zwykły” dzień to sto-
pniowo zauważa się jak wiele się zmie-
niło. Idąc do Kościoła na Eucharystię już
nie tylko posługuje się, ale staje się przy
ołtarzu, by uobecniać Ofiarę Jezusa Chry-
stusa! Dla mnie równie wielkim przeży-
ciem było pójście do konfesjonału i ucze-
stnictwo w sakramencie Bożego Miło-
sierdzia, już nie jako penitent, ale jako
szafarz. Myślę, że emocje były nie mniej-
sze niż podczas pierwszej spowiedzi,
przed I-wszą Komunią Świętą!

Niesamowite jest to, że te same słowa
i gesty jeszcze chwilę wcześniej , były
zwykłymi, ludzkimi zachowaniami, a te-
raz, po przyjęciu sakramentu święceń, na-
brały Bożej mocy i stały się jakby drogą,
po której On sam zstępuje by być obe-
cnym i działać pośród nas. Bóg jest wiel-
ki, że chce posługiwać się takimi bezuży-
tecznymi narzędziami, ale to jest jeden
z przejawów Jego wielkości, dobroci
i Miłości…

3. Kontynuując poprzedni wątek. Każ-
dy kapłan wie, ze podczas świeceń jest
taki szczególny moment, kiedy pada się
na twarz i leży krzyżem, a gdzieś w od-
dali słychać śpiew litanii. Wtedy kotłuje
się w głowie... O czym wtedy myślałeś?

Leżenie krzyżem podczas liturgii
święceń faktycznie jest wielkim przeży-
ciem, znajdującym się niejako u progu
celebracji sakramentu. Uświadamianie so-
bie tego, co za chwilę nastąpi powoduje,
że emocje sięgają zenitu i naprawdę cię-
żko wtedy jest się skupić… W związku
z tym, trudno jest precyzyjnie opisać
wszystkie myśli, które wtedy przeszły
przez umysł.

Cieszę się, że w tym momencie żadne
głupoty mi do głowy nie przychodziły
i że wśród różnych mniej istotnych myśli,
udało mi się również skupić na znaczeniu
tego, co się dokonywało – leżenie krzy-
żem i przywoływanie wszystkich Świę-
tych wyraża hołd składany Bogu przez ca-
ły Kościół – wszystkich świętych w nie-
bie i wszystkich wierzących na ziemi.
Kandydaci do kapłaństwa czynią to
w sposób szczególny, aby na początku no-
wej drogi wyrazić swoją całkowitą zależ-
ność od Powołującego Stwórcy i wszyst-
ko definitywnie oddać w Jego ręce.
Ale śpiew Litanii do Wszystkich Świę-
tych chwilę trwa… dlatego nie brakło
czasu także na zwykłe, ludzkie myśli –
choćby radość z obecności Najbliższych
i tego, że oto kapłaństwo – meta sześcio-
letniej , seminaryjnej drogi, jest na wycią-
gnięcie ręki!

4. Młody kapłan u progu swojej drogi
ma zazwyczaj jakieś plany, marzenia.
Jakie są Twoje?

Muszę przyznać, że było to jedno
z najczęściej zadawanych mi pytań
w pierwszych dniach po święceniach.
I nie ma się co dziwić, bo na początku no-
wej drogi zarówno osoba idąca nią jak
i jej bliscy i znajomi zastanawiają się, jak
ta droga będzie wyglądać, a także snuje
pewne plany, marzenia.

Dość zabawne było to, że znalazło się
też sporo osób, które nie tyle pytały, co
informowały mnie, co mnie na niej spotka
i jaka będzie moja ścieżka „kapłańskiej
kariery”.

Ja przyjmowałem to oczywiście z uś-
miechem, powtarzając przepiękne zdanie,

że „awansem w Bożym rozumieniu jest
awans na krzyż”!

Dla mnie sprawa jest dość prosta, gdyż
przysięgając posłuszeństwo Biskupowi,
oddałem mu się do dyspozycji – on ma
znacznie szerszy ogląd na Kościół i lepiej
zna jego potrzeby zarówno w wymiarze
tarnowskim, partykularnym jak i w wy-
miarze powszechnym. Dlatego moim pla-
nem na kapłańskie życie jest być posłu-
sznym Księdzu Biskupowi i jak najlepiej
wykonywać te obowiązki, które będzie mi
powierzał.

I można żartobliwie powiedzieć, że
teraz to już jest nie mój, lecz jego „pro-
blem”. Wiem, że może w pewnym stopniu
jest to pójście na łatwiznę – pozwalanie,
by ktoś inny myślał za ciebie. Ale to jest
właśnie piękno ewangelicznej rady posłu-
szeństwa, że tym Kimś, kto myśli i de-
cyduje za ciebie jest Duch Święty, któ-
remu pozwalasz się prowadzić, a który
„przemawia” m.in. przez osobę biskupa.

I jeszcze jedna przepiękna sprawa
związana z takim podejściem – nie muszę
martwić się o rozczarowania, niespełnione
oczekiwania czy urażone ambicje zwią-
zane z tym, że ja czegoś chciałem, a Bi-
skup zadecydował inaczej… Lecz mogę
w absolutnym spokoju i radości ocze-
kiwać na kolejne jego decyzje bez zbę-
dnych dywagacji, przyjmować je bez nie-
potrzebnych kalkulacji i wypełniać je bez
roztrząsania czy to w nagrodę czy to za
karę! :D

5. Czego możemy Ci życzyć na po-
czątku Twojej kapłańskiej posługi?

Życzyć można wszystkiego, byleby
szczerze. Ale osobiście na początku ka-
płańskiej drogi najbardziej pragnął bym,
aby Bóg posługiwał się mną według
Swoich upodobań, realizując we mnie
i przeze mnie Swoją wolę. A ja żebym ze
swej strony nigdy nie sprzeniewierzył się
temu niezwykłemu darowi, który otrzy-
małem od Boga i zawsze wiernie, gor-
liwie i z prawdziwą miłością wypełniał
wszystkie kapłańskie zadania, z których
każde jest pewnym obowiązkiem, ale
równocześnie zawsze pozostaje przywile-
jem.

Pragnąłbym żebym doświadczając
rozmaitych sukcesów i porażek, radości
i smutków, przyjemności i trudów, nigdy
się nie pogubił lecz by moje serce było
zawsze jak najściślej zjednoczone z Naj-



świętszym Sercem Jezusa i Niepokalanym
Sercem Maryi!

Z ks. Tomaszem Janikiem rozmawiał
ks. Adam Bezak

Wywiad z ks. Maksymilianem Lelito
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Żaden kapłan nie wychowuje się pod
specjalnym kloszem - w izolacji, dlatego
byłoby nieprawdą, gdybym napisał,
że od wczesnego dzieciństwa wyróżnia-
łem się wielką pobożnością i duchem po-
kuty. Byłem jak inni chłopcy - zwyczajnie
grałem w piłkę z kolegami, czasem
na komputerze, kłóciłem się z siostrami,
nie zawsze słuchałem rodziców etc.
W trzeciej klasie Szkoły Podstawowej zo-
stałem ministrantem. Przez lata posługi
przy ołtarzu dojrzewała we mnie myśl
o kapłaństwie. Czasem krążyła „blisko”
mnie, kiedy indziej zaś się oddalała.

Pod koniec szkoły średniej można po-
wiedzieć, że myśl o kapłaństwie na jakiś
czas się ulotniła. Mając dobre wyniki
w nauce i zamiłowanie do ekonomii, pla-
nowałem studia w tym kierunku na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Już końcem kwietnia - z racji praw jakie
dawała mi olimpiada ekonomiczna - wie-
działem, że dostanę się na wybrany przeze
mnie kierunek. Moje marzenia, połączone
z gorliwą pracą ziściły się. Był więc po-
wód do dumy i radości. . . Jednak z dnia
na dzień moja radość malała. . . Zaczęły się
znowu pojawiać myśli o kapłaństwie. . .
Mimo, że wszystko było tak jak to sobie
wcześniej zaplanowałem, czułem, że pra-
wdziwe szczęście będzie u boku Chrystu-
sa. I tak zrobiłem, postanowiłem więc
wstąpić do Wyższego Seminarium Ducho-
wnego w Tarnowie.

Sześć lat seminarium to wspaniały
czas. Mogłem wówczas zatrzymać się
i naprawdę poznać siebie, by szczerze od-
powiedzieć na wiele nurtujących mnie
i koniecznych pytań. Sześć lat seminarium
to wielka lekcja miłości bliźniego. Wsze-
dłem we wspólnotę, w której każdy jest
indywidualnością: kształtują nas różne do-
świadczenia, pochodzimy z różnych śro-
dowisk, dlatego budowanie tych relacj i
nie zawsze jest proste. Pojawiają się zwy-
kłe ludzkie emocje: kogoś się lubi bar-
dziej , a kogoś mniej . To wielka praca, że-
by przekroczyć subiektywny wymiar wła-
snych odczuć i starać się zrozumieć drugą

osobę. Tych barier do przekraczania w se-
minarium jest zresztą bardzo wiele. Oka-
zuje się jednak, że największe ograni-
czenia nie pochodzą z zewnątrz, lecz
tkwią w nas. - Były momenty trudne,
chwile niedowierzania Bogu: czy na pe-
wno jestem na dobrej drodze? - To nie jest
prosty wybór. Miałem pełną świadomość
wszystkich scenariuszy życiowych, z ja-
kich rezygnuję wybierając kapłaństwo,
ale miałem też pewność, że Bóg jest ze
mną.. .

W końcu przyszedł dzień moich pry-
micji. Może kogoś zaskoczę, ale przy-
znam, że nazajutrz po święceniach, wsta-
wszy w niedzielę rano nie powiedziałem:
"to teraz jestem Księdzem", a w momen-
cie, gdy założyłem szaty liturgiczne przed
Mszą prymicyjną dokonała się transfor-
macja. Kapłaństwa to proces, który tak
naprawdę nigdy się nie skończy- tworzą
go wszystkie wydarzenia - od dnia naro-
dzin do śmierci. To trochę tak jak z ma-
cierzyństwem - kobieta rodzi dziecko
i staje się matką, ale do macierzyństwa
dojrzewa z każdym dniem życia swojego
dziecka. Po trzech latach kapłaństwa mo-
gę tylko powiedzieć, że nadal chcę być
kapłanem i rozeznaje, jak i gdzie mogę
najlepiej służyć Bogu i Kościołowi. . .
Piszę te słowa, bo doświadczyłem, że Pan
Bóg daje nam czasem wyraźne sygnały,
byśmy szli tam, gdzie pierotnie nie chcie-
liśmy iść. Mam tu na uwadze głównie
moje doświadczenie Kościoła w krajach
misyjnych.. . Otóż w 2008 – jako kleryk
i 2012 – już jako kapłan – byłem na stażu
misyjnym Czarnym Lądzie, gdzie zdoby-
łem wiele cennych doświadczeń. Szcze-
gólnie ważny dla mnie był ten drugi wy-
jazd. Przez 6 tygodni towarzyszyłem wraz
z innymi kapłanami ludziom w Czadzie
i w Republice Środkowoafrykańskiej .
Czułem ogromną wdzięczność Panu Bo-
gu, że mogłem właśnie w taki sposób spę-
dzać swoje wakacje…Wszystko zaczęło
się 5 lipca. Po nieco ponad pięciu go-
dzinach lotu z Paryża, znaleźliśmy się
w N’Djamenie, stolicy Czadu. Od razu
po wyjściu z samolotu poczułem na swo-

jej twarzy gorące i wilgotne uderzenie af-
rykańskiego powietrza. Lecz do takich
warunków bardzo szybko można było się
przyzwyczaić… Jak zresztą do samej
Afryki. Bo tutaj wszystko jest „inne”. Inni
ludzie, inna mentalność, inna kultura,
a przede wszystkim inna religia - islam.
Wszystko to staje się widoczne, kiedy
opuści się teren misj i i wyjdzie do ludzi
na ulice… Tak też zrobiłem…Wsiadając
do żółtego samochodu z napisem TAXI,
którego model trudno określić ze względu
na dużą ilość blacharskich poprawek,
udałem SIĘ WRAZ Z KUCHARZEM
PRACUJĄCYM NA MISJI, do centrum
NDJAMENY w okolice Grande Marche
(dużego placu handlowego). Nie chce tu-
taj opisywać jak to wszystko wyglądało –
choć to ciekawe - jednak zwrócę uwagę
na jeden szczegół. Mianowicie przecha-
dzając się pomiędzy straganami od czasu
do czasu słyszałem wolanie: „Nassarah”
– wiedząc że tym słowem w języku arab-
skim nazywa się ludzi białych próbo-
wałem podnosić rękę w kierunku wołają-
cego. Może nie byłoby w tym nic nad-
zwyczajnego, gdyby nie fakt, że słowo
Nassarah wywodzi się od wyrazu Naza-



TEKSTY OKAZJONALNE

>>10

Moje spotkanie z Panem w Eucharystii

rejczyk. W tym kraju, gdzie większość
to mułzumanie nazwanie kogoś Nassarah
oznacza nie tylko kolor skóry, ale także
przynależność religijną. Może to i do-
brze… bo człowiek nie ma wątpliwości
kim naprawdę jest – że jest chrześci-
janinem, katolikiem i tak jak w moim
przypadku księdzem! ! !

Kolejnym ciekawym doświadczeniem
w Czadzie było spotkanie w kręgu bi-
blijnym. Uczestniczyło w nim kilkadzie-
siąt osób, większość stanowiły kobiety.
Rozpoczęło się ono wspólną modlitwą
w języku Sara - jednym z wielu miejsco-
wych narzeczy. Następnie, zebrani opo-
wiadali o tym, co ich spotkało w ubie-
głym tygodniu. Mówiąc o swoich proble-
mach, prosili zebranych o pamięć modli-
tewną. Punkt centralny spotkania stano-
wiło rozważanie fragmentu Pisma Świę-
tego. W dyskusji głos mógł zabrać każdy.
Spotkaniu przewodniczyła jedna z miej-
scowych katechistek - Teresa. Na zakoń-
czenie, podsumowała ona spotkanie, wy-
jaśniając właściwy sens przytoczonego
wcześniej fragmentu, konfrontując go
z życiem codziennym. W Afryce tacy lu-
dzie jak Teresa, która prowadziła wyżej
wspomniane spotkanie, stanowią trzon
formacji religijnej . Podczas, gdy kapłan
nie jest w stanie poprowadzić wszystkich
grup parafialnych, to właśnie oni przej-
mują inicjatywę. Są zaangażowani całym
sercem w pracę ewangelizacyjną. Urzekła
mnie ogromna wiara tych ludzi – w kraju
mułzumańskim mówią z ogromna rado-
ścią o Chrystusie… Są przekonani, że to
co robią ma sens… i czynią wszystko
z potrzeby serca…

Jak zauważa papież B16 w adhortacj i
Afryka potrzebuje naszej pomocy by u-
wolnić się od sił, które ją paraliżują”:
Są to bieda, która zmusza do niemoral-
nych nieraz czynów, narkotyki, alkohol,
malaria, gruźlica czy AIDS, One to dzie-
siątkują mieszkańców Afryki i niszczą
potencjał tego kontynentu… Siłą paraliżu-
jącą Afrykę są też niektóre zwyczaje np.
inicjacja etniczna. Przechodzą ją czternas-
toletni chłopcy. Zabierani są wówczas na-
wet na pół roku do lasu, gdzie poddawani
ciężkim próbom, mają oficjalnie stać się
mężczyznami. Nie wiadomo, jakim pró-
bom poddawani sią młodzi chłopcy, gdyż
wszystko owiane jest tajemnicą. Nie wol-
no jest im mówić o tym, czego doświad-
czyli. Las, w którym spędzają ten czas
próby, omijany jest z dala, zwłaszcza
przez kobiety. Za poznanie tajemnicy ini-
cjacj i grozi kara śmierci. Czasem zdarza
się, że któryś z młodzieńców nie wraca
do domu. Wówczas nawet jego najbliższa
rodzina nie pyta, co się z nim stało, gdyż
wszystko co stanie się podczas inicjacj i
uchodzi za niemal święte.

Trzeba przyznać, że Afrykańczycy
to ludzie niezwykle wytrzymali i odporni
na ból. Mogliśmy zobaczyć jak zaprawia-
ni są oni do życia w trudnych afrykań-
skich warunkach już od wczesnego dzie-
ciństwa. Na ulicach małe dzieci bawią się
bez opieki rodziców, starsze pilnują mło-
dsze. W naszej kulturze nie do pomy-
ślenia jest to, by zostawić kilkumiesięczne
dziecko pod opieką czterolatka. W Afryce
jednak dzieci stają się szybciej odpo-
wiedzialne, również dzięki temu, że zdane
są na siebie.

Pamiętam jak w jednej z wiosek
późnym wieczorem zjawiło się kilka
osób, prosząc nas o opatrzenie drobnych
ran. Przybyła również kobieta z trzylet-
nim dzieckiem, które bardzo poważnie
skaleczyło się w drodze nad rzekę. Za-
miast od razu skontaktować się z leka-
rzem, związali sznurkiem ranę, która wy-
magała szycia. Mając do dyspozycji za-
ledwie doraźnie środki medyczne, mogli-
śmy jedynie zdezynfekować i zabezpie-
czyć ranę a matce polecić natychmiasto-
wą wizytę u felczera, mieszkającego
w sąsiedniej wiosce, do której dotrzeć
można było jedynie pirogą, co w środku
nocy nie jest rzeczą łatwą. Afrykańczy-
kom często brakuje wiedzy na temat tego
jak postępować w przypadku choroby czy
jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Ale
przede wszystkim brakuje lekarzy
i miejsc, w których mieszkańcy mogliby
zaopatrzyć się w potrzebne leki. Brak mo-
żliwości zakupu leków, bardzo często jest
przyczyną śmierci małych dzieci, które
chorują z powodu bakterii znajdujących
się w wodzie pochodzącej z rzeki, którą
są zmuszone pić.

Dlatego potrzeba ludzi, by pokazali
i nauczyli tutejszych jak dobrze żyć i pra-
cować. Ale przede wszystkim potrzebni
są misjonarze, którzy głosiliby Dobrą No-
winę. Jeśli więc Pan Bóg pozwoli niewy-
kluczam powrotu na Czarny Ląd. Niech
się dzieje jednak wola Boża!

+ ml

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię. (…. ) Uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem, a znaj-
dziecie ukojenie dla dusz waszych. Albo-
wiem jarzmo moje jest słodkie, a moje
brzemię lekkie.” (Mt 11, 28-30).

Jezus przebywa z nami w Najświęt-
szym Sakramencie, aby ulżyć, pocieszać

nas we wszystkich strapieniach, a także
umacniać nas we wszelkich słabościach
i pokusach. On dodaje nam odwagi w sy-
tuacjach, kiedy doznajemy zawodu i roz-
czarowania. On obdarza nas także pozy-
tywną postawą wobec drugich, abyśmy
się wzajemnie miłowali tak jak On nas
umiłował.

Jezus mieszka z nami w Najświętszym
Sakramencie, ucząc nas składania całej

ufności w Jego Najświętszym Sercu.
Przez to Jego moc będzie mogła zdobyć
i usunąć wszelką wątpliwość, wszelki lęk,
a także wszelką niepewność, które są
w nas. W ten sposób Jego pokój będzie
mógł zakrólować w naszych sercach.
„Wszystkie troski wasze przerzućcie na
Niego, gdyż Jemu zależy na was”
(1 P 5,7).

Nikt nas tak nie kocha, jak czyni to Je-



>>11

zus w Najświętszym Sakramencie. Czy
kochamy Tego, którego przyjmujemy
do naszych serc w Komunii Świętej? Kla-
rownym sposobem miłowania i adoro-
wania Go w Eucharystii jest gotowość
spędzenia godziny świętej z Nim w Naj-
świętszym Sakramencie.

On na nas czeka, abyśmy Go odwie-
dzili. On czeka na nas z tym samym en-
tuzjazmem, z jakim ojciec w przypowieści
o marnotrawnym synu. Jesus wita nas
pełnią Boskiego pragnienia Swego Naj-
świętszego Serca. Tutaj obdarza nas swoją
łaską i miłosierdziem. On pozostaje ukry-
ty w Najświętszym Sakramencie, ponie-
waż pragnie, byśmy przyszli do Niego
kierowani wiarą. Każda nasza godzina
święta umacnia nasze z Nim zjednoczenie
i pogłębia osobowy związek, w jaki
wchodzimy z naszym Zbawicielem.

On obdarza nas siłą i uczy nas jak
przyjmować codzienny krzyż swoich obo-
wiązków i iść drogą Jego świętej woli.
Jezus hojnie obdarza nas swoim życiem,
gdy stajemy w Jego eucharystycznej Obe-
cności. To życie jest życiem miłości, które
jest prawdziwym życiem Trójcy Świętej .

Ta cicha godzina modlitwy, do której
On nas zaprasza, i którą chce, byśmy
z Nim spędzili na rozmowie niech będzie
dla nas chrześcijan wyzwaniem do dawa-
nia świadectwa wiary, nadziei i miłości
dzisiejszemu światu. Święty Jan Paweł II
w swym liście zatytułowanym „O tajem-
nicy i czci Eucharystii świętej” tak po-
wiedział: „Kościół i świat odczuwają
wielką potrzebę adoracji eucharystycznej.
Jezus czeka na nas w Sakramencie Mi-
łości. Bądźmy hojni co do czasu poświę-
canego na spotkanie z Nim w adoracji
i w kontemplacji. Adorujmy w postawie
pełnej wiary i gotowości do czynienia wy-
nagrodzenia za wielkie błędy i przestęp-
stwa świata. Niechaj nasza adoracja ni-
gdy nie ustaje.”

Jezus w Najświętszym Sakramencie
jest naszym kochającym Zbawicielem,
dlatego też całą naszą ufność winniśmy
w Nim pokładać, aby dzięki temu potęga
i moc Jego eucharystycznej miłości mogła
nas przeniknąć i uwolnić od wszelkich
wątpliwości, lęków i obaw. W ten sposób
Jego pokój będzie mógł zapanować w na-
szych sercach. Jesteśmy przynaglani
do naszej przemiany serca na wzór serca
naszego Mistrza. Udziela nam otuchy
i mocy do dźwigania naszego krzyża.
Jezus w Najświętszym Sakramencie jest

przemieniony w pokorze, aby objawić
i potwierdzić swą nieskończoną miłość
do każdego i każdej z nas.

Niech nasza codzienna modlitwa
i częste przebywanie w Jego obecności
będzie dziękczynieniem za dar Euchary-
stii.

Na zakończenie pragnę przytoczyć
kilka myśli o Eucharystii, które mogą być
inspiracją do naszych przemyśleń i dzia-
łań.

„Mając Boga w sercu, będziesz gościł
Kogoś, kto nie pozwoli ci już spocząć.”
(Paul Claudel).

„ Eucharystia jest świętem Syna Królew-
skiego i odkupionej ludzkości, ucztą, która
już ozdabia nasze ołtarze i będzie trwać
przez wieki do końca. Wszyscy jesteśmy
na nią zaproszeni.” (Giacomo Biffi)

„ Eucharystia staje się dla nas nie tylko
pokarmem dusz (… . . ) , ale i bodźcem miło-
ści do wszystkich braci, którzy potrzebują
pomocy, zrozumienia, solidarności.”
(Paweł VI)

„ Pan przebywa w tabernakulum nie dla
siebie, ale dla nas, ponieważ lubi być bli-
sko synów ludzkich i w dodatku wie, że
potrzebujemy Jego obecności.”(św. Edyta

Stein)

„ Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii,
służby porządkowe musiałyby kierować
ruchem u wejścia do kościołów.”
(św. Teresa z Lisieux)

„ Sakrament Ołtarza to żywy podręcznik
całego katolickiego Credo.” (św. Jan
XXIII)

„WBoskim sakramencie Pan zasiadł w ci-
szy, aby wysłuchać nasz wszystkich. Mó-
wi, jakby szeptał, do każdego, kto przed
Nim klęczy. Z ołtarza śledzi nas, umacnia,
podtrzymuje (… . ) i upewnia, że Chrystus
zawsze jest z nami.” (św. Jan XXIII)

„ Każda chwila modlitwy przed naszym
Panem w tabernakulum, to wielki zysk.
Czas, który spędzamy na codziennej roz-
mowie z Bogiem, stanowi najcenniejszą
część całego dnia.” (bł. Matka Teresa
z Kalkuty)

„Wiem, że na tym ołtarzu kochasz mnie tą
samą miłością, jaką mnie kochałeś, kiedy
swoje Boskie życie trawiłeś wśród tylu go-
ryczy krzyża.” (św. Alfons Maria Liguori)

„ Eucharystia jest chlebem, który daje
nieśmiertelność.” (św. Ireneusz z Lyonu)
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„ Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdzie-
siątnicy, znajdowali się wszyscy razem na
tym samym miejscu” (Dz 2,1 )

Jako wspólnota Parafialna, spotykamy
się na niedzielnej Mszy Świętej , słuchamy
kazania, homilii, ogłoszeń parafialnych,
cieszymy się, że nasza świątynia, nasz
Kościół pięknieje.

Obecność na Mszy świętej jest z pe-
wnością najważniejszym aspektem naszej
wiary, jednak bez spotkań wspólnotowych
jako katolicy pozbawiamy się czegoś isto-
tnego – bardziej osobistego zaangażowa-
nia we wspólnotę kościelną i być może,
w niektórych przypadkach, poznania Bo-
ga żywego, działającego przez naszych
bliźnich.

W czasie Chrztu świętego, wszyscy
otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego.
Czy jednak potrafimy Go słuchać, czy po-
zwalamy Mu się prowadzić, czy doświad-
czamy Jego mocy ?

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięć-
dziesiątnicy, znajdowali się wszyscy ra-
zem na tym samym miejscu” (Dz 2,1 )
Uczniowie Jezusa trwali w jedności, we
wspólnocie na modlitwie i wszyscy zosta-
li napełnieni Duchem Świętym. Duch
Święty szczególnie udziela się wspólno-
cie, która gromadzi się w Imię Jezusa

i trwa na modlitwie. Szczególnie wtedy,
kiedy uwielbiamy Jezusa jesteśmy bar-
dziej otwarci na Ducha Świętego i On
rzeczywiście obficie się nam wtedy udzie-
la. Duch Święty jest Duchem jedności,
Duchem komunii, On jest tym, który two-
rzy, umacnia, buduje wspólnotę i udziela
się jej .

Zapytaliśmy jak to wygląda w pra-
ktyce, zapytaliśmy członków i uczestni-
ków cotygodniowych spotkań modlite-
wnych Grupy Odnowy w Duchu Świętym
przy naszej Parafii.

Dlaczego jesteś w grupie Odnowy
w Duchu Świętym, co daje Ci grupa ?

Około 20 lat temu Ks. Marian Zapiór
po przyjściu do naszej Parafii założył gru-
pę modlitewną, która przekształciła się
w Grupę Odnowy w Duchu Świętym. Ka-
żdy miesiąc, każdy rok upewnia mnie, że
jest to najlepsze dla mnie miejsce w Koś-
ciele.

S.M.

Ja chodzę na spotkania Grupy Odnowy
w Duchu Świętym ponieważ lubię i po-
trzebuję żyć z ludźmi, pragnę pogłębiać
więź z Panem Bogiem, lubię dzielić się
swoją wiarą (tym czego Bóg dokonał

w moim życiu). Ważne jest dla mnie być
razem „ w komunii” – tak z Panem Bo-
giem, jak i drugim człowiekiem. Tę więź
pogłębiam poprzez wspólną modlitwę,
mocno wierzę w Słowo Pana Boga,
że „ Gdzie dwaj albo trzej zebrani są
w Imię moje, tam jestem pośród nich” Mt
18, 20. Tylko okazując i służąc sobie wza-
jemnie: dobroć, życzliwość, pomoc do-
świadczamy Miłości Pana Boga.

Magdalena

Trwanie w Odnowie daje mi wielką
Radość. Bliżej poznałam Ducha św. i nau-
czyłam się modlić do Niego.

Podczas Seminarium odnowy życia
w Duchu Św. zostałam znacznie obdaro-
wana. Darami i charyzmatami mogę po-
sługiwać; służyć innym i Kościołowi.
Trwając tu mogę lepiej poznać Boga.
Dzięki łasce Ducha św. mogę wielbić,
wysławiać Boga w Trójcy Św. i dziękować
za wszystko, co otrzymuję w życiu co-
dziennym od Niego.

Na cotygodniowych spotkaniach mo-
dlitewnych Grupy Odnowy spotykam bra-
ci i siostry (tak się tutaj traktujemy jako
dzieci tego samego Boga); śpiewamy pie-
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„ Ci, którzy są dziećmi Ojca, przyjmują
w Eucharystii życie Chrystusa, które na-
prawdę jest życiem Ojca, życiem miłości,
i pogłębia w nich pokój, aby byli szczęśli-
wi wszyscy, do których dotrze ten Boży
dar.” (św. Jan Paweł II)

„ Eucharystia jest ucztą braterskiej jedno-
ści, na którą zaproszeni są wszyscy wie-
rzący, by zasiedli razem bez różnicy rasy,
statusu społecznego czy kultury; wszyscy
jesteśmy wezwani, aby stać się „ jednym”
w Chrystusie, który w tym celu oddał ży-
cie.” (św. Jan Paweł II)

„ Każdy potrzebuje Komunii: dobrzy, aby
pozostali dobrymi i źli, aby stali się do-

brymi.” (św. Jan Bosco)

„ Eucharystia to oddech Kościoła, jego
puls, jego bijące serce.” „ Skoro Euchary-
stia upodabnia nas do Jezusa, to bądźmy
konsekwentni; starajmy się myśleć, pra-
gnąć i postępować tak jak Jezus.” (Piero
Coda)

„ Eucharystia to największy triumf posłu-
szeństwa Jezusa.” (św. Piotr Julian Ey-
mard)

„ Eucharystia jest największym ze wszys-
tkich sakramentów z trzech powodów: po
pierwsze dlatego, że jest w niej realnie
obecny Chrystus w swej Osobie; po dru-

gie, bo wszystkie pozostałe sakramenty
podporządkowane są Eucharystii jako
swemu celowi; po trzecie – przyjęcie in-
nych sakramentów dopełnia Komunia eu-
charystyczna.” (św. Tomasz z Akwinu).

Modlitwa:
Panie Jezu, żyjący w Przenajświęt-
szym Sakramencie proszę Cię, wlej
Twoje światło w moją duszę, abym
jasno rozpoznała swoją drogę, którą
chcesz mnie prowadzić. Amen.

z franciszkańskim pozdrowieniem

s. Halina Wideł

Dlaczego jestem w grupie, co daje mi grupa ?
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śni i hymny wielbiące Boga, modlimy się
wspólnie wzajemnie za siebie, modlimy
się wstawienniczo, dzielimy się z drugimi
swoim świadectwem życia, uczymy się
współżyć z II człowiekiem, uczymy się
właściwego reagowania na potrzeby in-
nych, duchowe jak i materialne, uczymy
się słuchać drugiego człowieka, szanować
go, kochać, wspólnie wzrastać duchowo.
Pochylamy się nad Słowem Bożym, roz-
ważając Pismo św. Tu mam możliwość od-
mówić Brewiarz – modlitwę Kościoła.
Wreszcie tutaj mogę korzystać z różnego
rodzaju rekolekcji, konferencji, specjalis-
tycznej lektury, seminarium – na miejscu
lub na wyjeździe.

To tutaj Duch św. przynaglił mnie
i wskazał drogę, jak mam odpowiadać
Bogu na Jego Miłość, a więc:
- możliwie codzienne pełne uczestniczenie
w Eucharystii

- częsta spowiedź
- poddanie się przewodnictwu kierownika
duchowego

- częsta lektura Pisma Św.
- adoracja Najświętszego Sakramentu
i ciągłe otwieranie się na działanie
Ducha św. w nas; na Jego natchnienia.

To wszystko staje się dla mnie moto-
rem napędzającym moje życie duchowe,
które ożywia Sam Duch Św. Przyczynia
się do wzrostu mojej wiary.
Podsumowując:
trwanie w Grupie Odnowy pomaga mi
w rozwoju mojej formacji duchowej,
we wzroście duchowym i ciągłej odnowie
mojego życia, w coraz głębszym odkrywa-
niu Boga w Trójcy Św. Bóg „ stał się” dla
mnie Kimś bliskim, Panem moim i Bratem
zarazem; Sensem i Celem mojego życia.

MK.

Do grupy odnowy w Duchu Św. trafi-
łem oczywiście „ przypadkowo”. Jeśli
w planach Bożych słowo „ przypadek” is-
tnieje. Byłem wówczas bardzo rozbity pod
względem psychofizycznym, gdyż co do-
piero (czyli prawie dwa lata temu) roz-
poczęła się przed sądem wniesiona przez
moją żonę sprawa rozwodowa. Nie byłem
nastrojony przez to za bardzo optymis-
tycznie do życia. Na spotkaniu grupy
po prostu się pojawiłem.

Ale Pan m. in. poprzez uczestnictwo
w grupie, modlitwę, pozwolił mi się poz-
bierać. Pokazał, co jest ważne w życiu.

A tym czymś bez wątpienia jest własne
uświęcenie i pełnienie woli Bożej. Poz-
wolił zauważyć innych ludzi. To jest nie-
samowite przeżycie (i polecam je każ-
demu), kiedy z perspektywy można ujrzeć
własne umieranie m. in. dla egoizmu, kie-
dy to na piedestał naszego życia wkracza
Pan, a schodzi z niego moje „ ja”. Cały
czas też staram się nawracać – czyli od-
wracać się od grzechu i kierować w stro-
nę Boga. Ważne jest również to, że Pan
każdej osobie, która powie mu „ tak” bar-
dzo mocno błogosławi i udziela darów
Swego Ducha. Bezsprzecznie zatem war-
to.

Marcin

Jestem w grupie Odnowy, ponieważ
ta Wspólnota ma jasno sprecyzowane ce-
le, zbieżne z moimi oczekiwaniami:
- Wzmacnianie i pogłębianie wiary po-
przez wspólne modlitwy, udział w nabo-
żeństwach (współudział w ich przygoto-
waniu), udział w Seminariach Odnowy
i wiele innych możliwości.

- Pochylanie się nad Słowem Bożym po-
przez czytanie Pisma Świętego, właści-
we rozumienie jego treści (nad czym
czuwa Kapłan opiekujący się Grupą),
dążenie do postępowania zgodnego z je-
go przekazem

- Czerpanie właściwych wzorców postę-
powania poszczególnych członków
wspólnoty, naśladowania ich tak aby
być przykładem dla innych tak w słowie
jak i czynie.

- Wspólnota ta daje mi siłę, wsparcie
(modlimy się wzajemnie za siebie) oraz
poczucie szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa w różnych sytuacjach życio-
wych.

Wszystko to wzbogaca moje życie
duchowe i zbliża do celu – nagrody osta-
tecznej jaką jest oglądanie Boga twarzą
w twarz.

R.Z.

Jednym z punktów zwrotnych, które
kierowały moje kroki w kierunku poz-
nawania Boga były wizyty Jana Pawła II
w naszym kraju. Były to moje pierwsze
pielgrzymki na jakie udawałam się aby się
spotkać z Ojcem Świętym. Mimo trudów
pielgrzymowania czułam, że nie może
mnie tam nie być, gdzie przybywa nasz
wielki Rodak. Zatem byłam na spotkaniu
z naszym Papieżem dwukrotnie w Kra-

kowie, w Tarnowie, w Krośnie i Wado-
wicach. Jest rok 2000. Rok pełen nadziei,
ale i obaw. Podczas nabożeństwa w moim
parafialnym kościółku zauważyłam plakat
informujący o wyjeździe do krakowskich
Łagiewnik z okazji kanonizacji siostry
Faustyny, apostołki Bożego Miłosierdzia.
Termin tych uroczystości czyli 30 kwietnia
zbiegał się dokładnie z dniem i miesiącem
moich urodzin. Poczułam się wyraźnie za-
proszona na ten wyjazd. Rzucone ziarno
zaczęło kiełkować. Od tamtej chwili by-
łam obecna na każdej Niedzieli Miło-
sierdzia Bożego w Łagiewnikach i wierzę,
że jeszcze wiele tych Niedziel będę świę-
tować z pielgrzymami z całego niemal
Świata. Jednak te niezwykłe chwile odby-
wały się tylko raz w roku, a ja chciałam
częściej i coraz głębiej poznawać Pana.
Widziałam u wielu pielgrzymujących taką
prawdziwą wiarę, szczęście i miłość,
a nade wszystko pokój serca. Ja też tak
chciałam. Właśnie od uczestników pielg-
rzymek dowiedziałam się o Odnowie
w Duchu Świętym działającej w Kościele
Serca Pana Jezusa WTarnowie. Tu w Wa-
szej Parafii poznałam Kościół Święty, ale
nie taki od niedzieli do niedzieli, tylko
wspólnotowy, czyli pełen niezwykłych lu-
dzi, którzy poprzez swoje świadectwa uka-
zywali nam wielkość, piękność i ogrom
miłosierdzia Jezusa Chrystusa w swoim
często pogubionym życiu. Poznałam też
pełnych poświęcenia Kapłanów, którzy
przybliżają nas do Boga. Chwała Panu
za Tę naszą Odnowę i za wszystkie Od-
nowy w Duchu Świętym w Polsce
i na Świecie. Serdecznie pozdrawiam
wszystkich jej uczestników i sympatyków.

Ewa

Od pierwszego przeżycia Seminarium
odnowy w Duchu Świętym mija 18 lat
i od tego czasu trwam we Wspólnocie,
za co jestem wdzięczna Bogu w Trójcy
Świętej Jedynemu i każdej osobie, którą
tam poznałam. Wszystkich nas łączy je-
dno: pragnienie ożywienia wiary, życia
sakramentalnego, pogłębienia więzi oso-
bistej z Panem Bogiem, a przez to uzdro-
wienia relacji z drugim człowiekiem.
Staramy się współpracować z Duchem
Świętym, być Mu posłusznym, słuchać Je-
go natchnień, pozwolić aby nas prowa-
dził, przemieniał i uświecał. To właśnie
we wspólnocie pomagamy sobie wzaje-
mnie i uczymy się jak ten cel osiągnąć.
Kapłani opiekujący się Grupą w ramach



formacji uczą nas znaczenia, piękna i mo-
cy Sakramentów świętych, szczególnie
Eucharystii i Sakramentu Pokuty i Poje-
dnania.

Nie będzie wzajemnych więzi między
nami, jeśli nie będzie więzi z Głową - dla-
tego codzienna Eucharystia, dlatego Ado-
racja) Dziękujemy Panu Bogu i Księżom
Proboszczom za wszystkich naszych do-
tychczasowych Księży moderatorów,
od których otrzymaliśmy tak wiele dobra i
wsparcia.

Irena

Dlatego jestem w Odnowie w Duchu
Świętym, bo bardzo pragnę modlić się
w Grupie. Czuję, że po każdym spotkaniu
moja dusza jest lżejsza, weselsza i coraz
bardziej jestem otwarta na drugiego czło-
wieka. A najważniejsze jest - nasze spo-

tkanie z Jezusem Chrystusem i rozważanie
Pisma Świętego.

Celina

Za te wszystkie wypowiedzi – Chwa-
ła Panu ! Jak widać, Pan Bóg jest bardzo
hojny. Jeśli zrobimy w Jego kierunku je-
den krok, On robi dziesięć. Warto czasami
podjąć ryzyko, potem okazuje się, że był
to naprawdę dobry krok, dobry wybór.
Do naszej Grupy, nie trzeba się zapi-
sywać. Po prostu można przyjść we wto-
rek po Mszy św. wieczornej do Sali św.
Jana Pawła II w Domu Katechetycznym -
i przyłączyć się do modlitwy.

Zapraszamy Serdecznie !

Na zakończenie jeszcze dopowiedze-
nie.

Czym nie jest wspólnota ?
Nie jest miejscem wzajemnej adora-

cj i siebie, lub księdza (którego bardzo ce-
nimy i szanujemy)
Nie jest zamkniętą grupa ludzi.
Nie jest brakiem służby, szacunku i miło-
ści do drugiego.
Nie jest miejscem w którym liczę się tyl-
ko ja i moje problemy.
Nie jest spotykaniem się, aby plotkować,
politykować (polityka budzi tak wielkie
emocje, że zostawiamy ją za drzwiami)
Nie jest miejscem, w którym czekam
aż inni wezmą się do pracy – to ja zaczy-
nam od siebie. Jakiej pracy ? to temat
na kolejną refleksje. : ))

Jadwiga Sz.
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Prosimy Pana
żniwa, aby nie

zabrakło głosicieli
Dobrej Nowiny

Wśród wielu modlitw za Kapłanów jest
Apostolat Margaretka. Powstał w Me-
djugorje i jest odpowiedzią na prośbę Ma-
tki Bożej Królowej Pokoju. Maryja zatro-
skana o Kościół Święty i o każdego Ka-
płana prosi, abyśmy ich Kochali i wspie-
rali swoją modlitwą. W dzisiejszych cza-
sach, w których atakowany jest Kościół
Święty, atakowane kapłaństwo, trzeba,
aby z odwagą wpatrywali się w Tajemnicę
Kapłaństwa, na nową ją odkrywając i po-
głębiając miłosne więzi z Bogiem.

Kapłan jest jak Mojżesz prowadzący
swój lud. Bez Kapłanów nie ma Euchary-
stii i sakramentalnego życia.
Apostolat Margaretka jest wieńcem

modlitwy, którym otoczony jest Kapłan.
Polega na tym, że siedem osób zgodnie

przyrzeka wieczystą modlitwą za wybra-
nego kapłana. Każda w wybranym dniu
tygodnia.

Każda z tych osób przyjmuje na siebie
obowiązek odmawiania wybranej modlit-
wy za kapłana + Koronkę Medjugorską.
I Ty zostań Margaretką. Otwórz swe serce
i nie lękaj się. Szczęść Boże.

Romana Długosz
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Rowy 201 4
Niedziela, 24 sierpnia - nareszcie

kalendarz wskazał tą długo wyczekiwaną
przez nas wszystkich datę. W końcu, peł-
na ekscytacji 1 6-osobowa drużyna na cze-
le z naszym opiekunem spotkała się o go-
dzinie 16.1 5 na dworcu autobusowym
w Tarnowie, aby wyruszyć w kolejną już
wspólną, wakacyjną przygodę. Przez osta-
tnie dwa lata wakacje spędzaliśmy w Pod-
czelu. Tym razem jednak postanowiliśmy
spędzić je w nadmorskich Rowach, znaj-
dujących się między Łebą a Ustką. O go-
dzinie 16.45 wyruszyliśmy w drogę, auto-
busem do Krakowa. Droga minęła bardzo
szybko, tak, więc mieliśmy trochę czasu
na szybki posiłek, by nabrać sił na dużo
dłuższą podróż. O godzinie 19.35 przy-
szedł czas, by wsiąść do pociągu. Jak
i w poprzednich latach podróż ta nie na-
leżała do łatwych. Wprawdzie nie mie-
liśmy dużego opóźnienia i długich posto-
jów, niestety jednak musieliśmy walczyć
z brakiem uprzejmości ze strony obsługi

pociągu. Jak zwykle z nami droga nie by-
ła nudna. Kręcące się drzewa, piszczące
trawy i jeżdżące samochody, to słowa klu-

czowe naszej podróży. Pod koniec drogi
do Białogardu byliśmy już tak zmęczeni,
że niektórzy z nas czuli się jak na froncie



ŻYWE JEST SŁOWO BOŻE
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Prawdziwa i wypróbowana przyjaźń

wojennym ;). Po godzinie 9.00 byliśmy
już w Białogardzie. Nareszcie, chociaż
to nie był jeszcze cel naszej podróży. Szy-
bkie rozprostowanie kości i łyk świeżego
powietrza i można było ruszać dalej . Tym
razem naszym celem był Słupsk. Ten po-
ciąg był zdecydowanie szybszy i wygo-
dniejszy. O 11 .00 byliśmy w Słupsku,
skąd autobusem pojechaliśmy już do Ro-
wów. Poniedziałek, godzina 13.00 - zmę-
czeni, ale zadowoleni, zwarci i gotowi
wchodzimy do naszego uroczego ośrodka.
W porównaniu z tamtym rokiem poczu-
liśmy się w nim jak w hotelu pięcio-
gwiazdkowym. Po rozdzieleniu pokoi,
szybki prysznic i wymarzony obiad. On
też był wspaniały i przepyszny. Po obie-
dzie mieliśmy czas na rozpakowanie ba-
gaży, a po południu wolny czas na "obe-
znanie się w terenie". Wieczorem, po ko-
lacj i udaliśmy się do małej knajpki, która
jak się okazało, była miejscem naszych
cowieczornych spotkań. Udało się nam,
że byliśmy tam jeszcze przed końcem
sezonu i odbywały się tam wieczorne
dyskoteki, gdzie można było potańczyć
i po prostu się wyszaleć. Następnego dnia
pojechaliśmy do pobliskiej Ustki. Tam
mogliśmy zobaczyć latarnie morską. Je-
dnak ciekawszy niż latarnia był rejs sta-
tkiem Dragon. Potem, kto chciał, mógł
wrócić do Rowów, a dla wytrwałych opie-
kun przygotował coś specjalnego. Prawie
20 - kilometrowy spacer plażą z Ustki
do Rowów. I tu jak zwykle nie obyło się
bez przygód i znów mogliśmy się poczuć
jak na naszej "wakacyjnej wojnie". Droga
nie była trudna, aż do momentu, kiedy

przed nami nie było żadnego suchego lą-
du. Niby na plaży chodzi się boso, my
jednak z racji długiej trasy postano-
wiliśmy iść w butach. Zamiast suchego
piasku były powalone konary drzew i bło-
to, które zebrały swoje "wojenne żniwo"
w postaci naszych brudnych butów, a na-
wet spodni. Kiedy wreszcie udało nam się
dotrzeć do Rowów umyliśmy tylko ręce
i głodni jak wataha wilków poszliśmy
na stołówkę, żeby napełnić swoje żołądki
i nabrać siły na kolejną wieczorną "wixę".
Tym razem przemiła ekipa, prowadząca
te wieczorne spotkania zafundowała nam
karaoke. Nawet kilku śmiałków z naszej
grupy wzięło w nim udział i bardzo przy-
zwoicie zaśpiewało wybrane przez siebie
piosenki. Potem wzięliśmy też udział
w konkursie tańca, który oczywiście uda-
ło się wygrać jednej z par z naszej grupy.
W środę wycieczka rowerowa do Czoł-
pina. Droga, pomimo naszych obaw była
przyjazna, nawet dla słabszych. Do tego
można było oddychać świeżym powie-
trzem i cieszyć się pięknem przyrody
Słowińskiego Parku Narodowego.
W Czołpinie zwiedziliśmy latarnie mor-
ską. Potem szybki posiłek i piesza wy-
cieczka na czołpińskie wydmy. Niesa-
mowite widoki. Potem droga powrotna
rowerami do Rowów, jak zwykle nie oby-
ło się bez wrażeń. Pęknięty łańcuch w je-
dnym z rowerów spowolnił trochę nie-
którym drogę, ale jak to nam, udało się
szybko rozwiązać nawet i taki problem.
Potem obiadokolacja i znowu tańce. Tym
razem odbywały się wybory mistera lata,
które wygrał jeden z naszych kolegów.

Następnego dnia, po bardzo aktywnie
spędzonych wcześniej dniach mieliśmy
czas na odpoczynek. Czwartek spędzilimy
na plaży. A tu już pełna swoboda - opala-
nie, spacery wzdłuż plaży. Niektórzy
śmiałkowie zdecydowali się nawet wejść
do morza. Chociaż woda nie była za cie-
pła, było warto. Potem obiad i czas na za-
kupy. Z racji tego, że ostatni tydzień sier-
pnia to już końcówka sezonu, można było
taniej kupić sobie jakiś "ciuszek". Oprócz
tego oczywiście pamiątki. Wieczorem os-
tatnia impreza, a potem już zielona noc.
Było ciekawie ;) Następny dzień to znów
plaża. Po południu obiad, ostatnie zakupy,
pakowanie i po 17.00 opuściliśmy ośro-
dek i udaliśmy się na przystanek. Przed
godziną 18.00 pojechaliśmy autobusem
do Słupska. Tam czas na szybkie zakupy
na podróż i ruszamy z powrotem do Tar-
nowa. 21 .21 , wsiadamy do pociągu relacj i
Słupsk - Kraków. Droga też nie była nu-
dna i jak zwykle pełna wrażeń. Koło po-
łudnia jednak udało nam się w końcu
opuścić pociąg. Potem wizyta w Galerii
Krakowskiej i trochę przyjemności dla
żołądka. Po 14.00 Voyager do Tarnowa.
I tu nasza droga się kończy. Szkoda.. . Ale
mimo wszystko pełni wielu przyjemnych
wspomnień. Jednogłośnie stwierdziliśmy,
że był to najlepszy wyjazd, na jakim
wspólnie byliśmy. I mamy nadzieję,
że nie ostatni.

Krzysztof Nosek

Adam i Dawid byli bliskimi przy-
jaciółmi. Od lat pracowali w tej samej fir-
mie – Adamowi podlegała księgowość,
Dawid był dyrektorem marketingu. Obaj
byli praktykującymi katolikami, zaanga-
żowanymi w swoich parafiach. Bywało,
że udawało im się nawet wspólnie po-
modlić w biurze któregoś z nich.
Z czasem Adam wyrobił sobie doskonałą
opinię w firmie. Otrzymał kilka nagród
za swoją pracę, był też lubiany i szano-
wany przez swoich podwładnych. Pozycja
Dawida, mimo, że nie odnosił tak spek-

takularnych sukcesów, również była do-
syć stabilna. Zależało mu na awansie
i przełożeni zaczęli zwracać na niego
uwagę. Nie bez znaczenia był również
fakt, że cieszył się przyjaźnią Adama.
Jednak popularność Adama przysporzyła
mu także wrogów. Niektórzy pracownicy,
zazdrośni o jego sukcesy, zaczęli rozpow-
szechniać plotki o jego rzekomych
romansach i malwersacjach finansowych.
Te nieuzasadnione i fałszywe oskarżenia
sprawiły, że dyrekcja firmy zarządziła
kontrolę w dziale kierowanym przez Ada-

ma. W miarę jak plotki zaczęły żyć
własnym życiem, od Adama zaczęli od-
suwać się kolejni ludzie. Obawiając się,
że zarzuty mogą okazać się prawdziwe,
pozostali pracownicy nie mieli ochoty go
bronić, a niektórzy wręcz uznali, że lepiej
mieć z nim jak najmniej wspólnego. Za-
rzuty postawione Adamowi oraz reakcja
kolegów zaczęły odbijać się na jego psy-
chice. Czuł, że nie może już nikomu ufać.
Zamknął się w sobie, pełen rozczarowa-
nia, rozgoryczenia i żalu. W końcu, zre-
zygnowany, znalazł sobie inną pracę.
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Dawid wiedział doskonale, że Adam jest
niewinny, że wszystko to tylko wyssane
z palca plotki i oszczerstwa. Zdawał sobie
jednak sprawę, że za obronę Adama może
zapłacić utratą szans na spodziewany
awans. Mimo to, postanowił wziąć stronę
przyjaciela, przeciwstawiając się odważ-
nie opinii większości. Znając wartość
przyjaźni, był gotów zaryzykować swoją
karierę.

Chociaż Dawid nie otrzymał awansu,
to wiedział, że jego lojalność, miała dla
przyjaciela ogromne znaczenie. Z czasem,
w dużej mierze dzięki wierności i wspar-
ciu Dawida, Adam z powrotem stanął
na nogi. Nigdy nie zapomniał dobroci Da-
wida i ich przyjaźń trwa po dziś dzień.
Historia Adama, którego trudna sytuacja
w pracy wprowadziła w głęboki kryzys
osobisty, jest jednym z przykładów tego,
jak niszcząca dla ludzi i relacj i może oka-
zać się zazdrość i plotka. Konflikty raso-
we i etniczne w różnych miejscach na-
szego globu, oszustwa w biznesie czy
wrogość w rodzinach, ukazują nam, jak
słabe i kruche bywają nasze relacje.
Wielu z nas przeżyło sytuacje, w których
więź z bliską osobą stała się napięta
do ostateczności, i wiemy, jak bardzo jest
to bolesne. Jak więc mamy umacniać na-
sze przyjaźnie, aby przetrwały poważne
próby?

Jako chrześcijanie, wiemy, że odpo-
wiedź leży w naszej relacj i z Jezusem,
najwierniejszym ze wszystkich naszych
przyjaciół. Jezus cieszy się naszymi przy-
jaźniami i radością obdarza naszych przy-
jaciół łaską i błogosławieństwem. Wciąż
uczy nas, jak mamy kochać siebie naw-
zajem. Wspiera nas swoją łaską, abyśmy
mogli wspólnie pokonywać wszelkie
przeszkody na naszej drodze. A przede
wszystkim jest zawsze z nami. Był z na-
mi, kiedy jeszcze trwaliśmy w grzechu
(Rz 5, 8 – 10), i obiecuje być z nami
„przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata” (Mt 28, 20).

Myśląc o przyjaźni, ważne jest, byś-
my uznali również jej wymiar duchowy,
obecny w każdej ludzkiej relacj i. Co mo-
że być jaśniejszym znakiem miłości Boga
niż świadectwo Jego wyznawców, którzy
wspierają się nawzajem i dzielą ze sobą
życie w dobrych i złych czasach? Pa-
miętajmy o słowach Jezusa, skierowanych
do Apostołów : „Po tym wszyscy poznają,
żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się
wzajemnie miłowali” (J 1 3, 35).

Duch Święty nieustannie pomaga nam

kochać, przebaczać i wspierać się nawza-
jem. Jednak także i Zły nie przestaje za-
siewać w nas ziaren podejrzliwości, urazy
i nieufności. Wie, że niszcząc naszą wza-
jemną miłość, osłabia Ciało Chrystusa.
Wie też, że podsycając wśród nas podzia-
ły i animozje, będzie w stanie przekonać
innych, że chrześcijaństwo nie sprawdza
się w życiu. „Zobacz, jacy małostkowi są
ci chrześcijanie” – powie. „Zobacz, ile
w nich gniewu i zazdrości. Czy naprawdę
Bóg może być pośród nich”? Zbyt często
zapominamy o tym duchowym wymiarze,
stając się podatni na działanie szatana,
który próbuje nas poróżnić.

W Piśmie Świętym znajdujemy wiele
pouczeń i rad dających się zastosować
do przyjaźni, ale najbardziej chyba
wstrząsająca lekcja zawarta jest w Księ-
dze Hioba. Jak głosi opowieść, Hiob był
wiernym wyznawcą Boga, człowiekiem
prawym, sprawiedliwym i unikającym
grzechu (Hi 1 ,8). Usłyszawszy o jego
wierności, szatan usiłował przekonać Bo-
ga, że Hiob jest lojalny jedynie ze wzglę-
du na to, że dobrze mu się wiedzie. „Czyż
Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego,
jago domu i całej majętności? Wyciągnij,
proszę, rękę i dotknij jego majątku! Na
pewno Ci w twarz będzie złorzeczył” (Hi
1 , 1 0 – 11 ). Bóg pozwolił więc szatanowi
poddać Hioba próbie. Hiob stracił swój
majątek, zdrowie, reputację, dom, nawet
swoje dzieci. A mimo to, „nie zgrzeszył
i nie przypisał Bogu Nieprawości” (Hi 1 ,
22).

Słysząc o nieszczęściach Hioba, jego
przyjaciele przybyli, aby go pocieszyć. Je-
dnak jedyne, co mogli zrobić widząc jego

żałosny stan, to usiąść przy nim w mil-
czeniu. Trwali tak przez cały tydzień, pró-
bując doszukać się jakiegoś sensu w roz-
paczliwej sytuacji Hioba.

Wreszcie ciszę przerwał sam Hiob,
który zaczął lamentować: „Dlaczego takie
rzeczy się zdarzają? I dlaczego zdarzają
się mnie? Jedyną odpowiedzią, jaką byli
w stanie znaleźć jego przyjaciele – i pow-
tarzać z coraz większym przekonaniem –
było stwierdzenie, że Hiob ponosi karę
za jakiś tajemny grzech wobec Boga.
W miarę przebiegu rozmowy początkowe
współczucie przyjaciół ustępowało wobec
subtelnych podszeptów diabła.

Przyjaciele Hioba wyobrażali sobie
Boga, jako surowego sędziego, który na-
gradza i karze ludzi za ich postępowanie.
Nie potrafili zauważyć, że na ich oczach
rozgrywa się walka duchowa i że Bóg
działa w życiu Hioba, próbując doprowa-
dzić go do głębszego zaufania i powierze-
nia się Jemu. Mnożyli negatywne osądy
i słowa krytyki, niszcząc przez to przy-
jaźń, która dawniej łączyła ich z Hiobem.
Po pewnym czasie oskarżał Hioba już nie
tylko sam szatan. Zdołał on nakłonić
do współpracy także przyjaciół Hioba,
którzy odwrócili się od niego i również
zaczęli go oskarżać!

Na koniec Bóg ujmuje się za Hiobem
i zachęca go do modlitwy za swoich przy-
jaciół. Być może skłaniając Hioba do ta-
kiej modlitwy, Bóg pomógł mu przeba-
czyć przyjaciołom ich ostre słowa i po-
chopne sądy. Może też chciał zwrócić
uwagę przyjaciołom Hioba na duchowy
wymiar przyjaźni. W każdym razie goto-
wość do modlitwy za przyjaciół ukazuje
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lojalność Hioba, na którą jego przyjaciele
prawdopodobnie nie zasługiwali - lojal-
ność, która sama w sobie jest jasnym zna-
kiem dobroci i szlachetności Hioba.
Zarówno opowieść o Hiobie, jak i historia
Adama i Dawida, pomagają nam ocenić
stan naszych przyjaźni. Rozpoznać, na ile
cieszymy się już błogosławieństwem Du-
cha Świętego, a także w jakich momen-

tach diabeł zasiewa miedzy nami ziarna
nieufności, podejrzliwości i urazy.

Wiemy wszyscy, jak trudno jest
zachować bliskie przyjaźnie, zwłaszcza
gdy któryś z naszych przyjaciół przeżywa
kryzys. Wiemy też, jak cenna jest przy-
jaźń, która przetrwała próbę czasu. Pa-
miętajmy, że nasze przyjaźnie nie są obo-
jętne Bogu! Świadomość, że On sam chce

umacniać naszą wzajemną miłość – tak
by stała się odbiciem Jego miłości do nas
– jest wielką pociechą i błogosławień-
stwem.

opracował x.A.B.

Na podstawie: Słowo wśród nas, rok 24,
nr 9 (253), ss.1 0 – 12.

WYPRAWY KRZYŻOWE SĄ CZĘSTO
PRZEDSTAWIANE JAKO NIEUSPRAWIE-
DLIWIONA AGRESJA PANSTW CHRZEŚ-
CIJANSKICH NA POKOJOWO NASTA-
WIONY ŚWIAT ISLAMU. TO WIELKIE
HISTORYCZNE KŁAMSTWO.

Wyprawy krzyżowe przez stulecia były
dla świata arabskiego zapomnianym epi-
zodem. „Odkryto” go dopiero w XIX wie-
ku, przedstawiając jako przejaw europej-
skiego kolonializmu. Tymczasem to wła-
śnie kraje chrześcijańskie, poczynając
od VII w., stały się celem agresywnych
poczynań muzułmanów. Znalazły się, nie
licząc krótkich przerw spowodowanych
waśniami wśród najeźdźców, w stałej

i głębokiej defensywie.
Trudno w krótkim tekście przedstawić

całą historię muzułmańskiej inwazji, która
w czasach Turcji Osmańskiej sięgnęła
południowej Europy i z trudem została
powstrzymana pod Wiedniem w 1683 ro-
ku. Ale warto przypomnieć, w jakiej sy-
tuacji znajdował się świat chrześcijański
w przededniu krucjat i czy rzeczywiście
strach przed muzułmańską inwazją poz-
bawiony był podstaw. Tym bardziej w po-
wszechnej świadomości wyprawy krzyżo-
we funkcjonują jako „czarna karta” w hi-
storii Kościoła. A przecież idea krucjat,
podobnie jak rekonkwista w podbitej
przez Arabów Hiszpanii, narodziła się
w skutek muzułmańskich podbojów ziem
chrześcijańskich.

Już w pierwszej połowie VIII w. kraje
zachodniej Europy musiały liczyć się z a-
rabską inwazją. Po podbiciu Półwyspu
Iberyjskiego ich oddziały wyprawiały się
poza Pireneje, kierując się w samo serce
Europy. Tę inwazję pohamowało zwycię-
stwo Karola Młota, króla Franków,
w słynnej bitwie pod Poitiers w 732 r.
Odzyskiwanie Półwyspu Iberyjskiego
przez chrześcijan trwało kilkaset lat.

Pierwsze podboje

Pogląd, że idea dżihadu narodziła się
dopiero w związku z krucjatami, nie ma
wiele z rzeczywistością. Według Andrew
Jotischky’ego, brytyjskiego historyka, by-
ła żywa już w ciągu dwóch pierwszych
stuleci historii islamu. I to m.in. ona uza-
sadniała podboje terytorialne, które miały
na celu podporządkowanie wszystkich lu-
dzi woli Allaha, zgodnie z objawieniem
zesłanym Mahometowi. Nawet Steven

Runciman, którego trudno posądzać
o sympatię do krucjat, w swoich „Dzie-
jach wypraw krzyżowych” pisał, że
w przeciwieństwie do chrześcijaństwa,
które głosiło pokój , ale nigdy go nie osią-
gnęło, islam bez skrupułów wystąpił
z mieczem”. W tradycyjnej myśli muzuł-
mańskiej świat dzielił się na Dar al.-islam,
czyli „obszar islamu”, i Dar ai-harb, czyli
„obszar wojny”. Dar al.-harb, obejmujący
świat chrześcijański, stanowił teren,
na którym muzułmanie powinni toczyć
dżihad przeciwko niewierzącym, zdoby-
wając ich ziemie i podbijając ich ludy.
Wierzono, że w ten sposób sfera Dar al.-
harb będzie się kurczyć, a dar al.-islam
powiększać, aż obejmie cały świat.

Warto przypomnieć, że mieszkańcy
zdecydowanej większości terenów Blis-
kiego Wschodu i Afryki Północnej byli
chrześcijanami. To oni stali się celem
pierwszych najazdów muzułmanów, po-
dejmowanych jeszcze za życia proroka.
Ta agresja nabrała rozmachu w czasach
następców zmarłego w 632 r. twórcy is-
lamu. Trzy lata po śmierci Mahometa,
w 635 r., muzułmanie uderzyli na Pales-
tynę. Ofiarą pierwszego ataku stała się
Gaza, znajdująca się wówczas w grani-
cach Cesarstwa Bizantyjskiego. Żołnierze
chrześcijańskiego garnizonu miasta byli
pierwszymi męczennikami, którzy zginęli
z rąk muzułmanów.

W błyskawicznym tempie muzułma-
nie podbili potem Syrię, Palestynę, Egipt
i Afrykę Północną. Bizancjum, jedyna siła
zdolna przeciwstawić się najeźdźcom, ca-
ły czas znajdowało się w defensywie. Tyl-
ko wewnętrznym konfliktom wśród mu-
zułmanów cesarstwo zawdzięczało chwile
wytchnienia. Nie na długo, bo już w 674

Zanim ruszyły krucjaty
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roku. Gigantyczna arabska armada dotarła
pod mury Konstantynopola. Wydawało
się, że koniec chrześcijańskiego imperium
na Wschodzie jest bliski.

Mury Konstantynopola

Obrońcy Konstantynopola zastosowali
po raz pierwszy ówczesną wunderwaffe,
czyli tzw. grecki ogień. Był to wynalazek
greckiego architekta z Syrii, Kallinikosa,
który niedługo przed arabską inwazją
przedstawił ją doradcom cesarza Kon-
stantyna IV. Tę łatwopalną ciecz można
było miotać przez metalowe rury. Nie tyl-
ko mogła zapalić okręt, ale także wodę
wokół niego, co uniemożliwiało ratunek
skaczącym do morza marynarzom. Bizan-
tyjczycy pilnie strzegli tajemnicy tej mie-
szanki. Do dzisiaj nie znamy jej dokła-
dnego składu. Bohaterska obrona miasta
trwała 4 lata. Jesienią 678 r. muzułmanie
zdali sobie sprawę, ze nie są w stanie zdo-
być miasta i wycofali się.

Historycy nie mają wątpliwości, że
znaczenie porażki muzułmanów pod Kon-
stantynopolem było kolosalne. „Dotych-
czas posuwali się naprzód jak lawina,
która zmiata wszystko na swej drodze,
i nie napotykali niemal żadnego oporu.
Ten triumfalny pochód został po raz pier-
wszy powstrzymany… Nie ulega wątpli-
wości, że żaden atak Arabów na świat
chrześcijański nie był tak potężny i upor-
czywy, jak owo uderzenie na Konstan-
tynopol. Stolica bizantyjska była wówczas
ostatnią zaporą, która wstrzymywała in-
wazję arabską; dzięki temu ocaliła nie
tylko cesarstwo, ale i cała kulturę euro-
pejską” – pisał w swoich „Dziejach Bi-
zancjum” Georg Ostrogórski. Według his-
toryka, było to „pierwsze chronologiczne,
ale i najbardziej doniosłe zwycięstwo,
które uratowało Europę przed zalewem
muzułmańskim”.

Jednak Arabowie nie zrezygnowali
i w 717 r. znowu stanęli pod bizantyjską
stolicą ze zdwojoną flotą i armią lądową.
Bizantyjczycy, podobnie jak 40 lat wcze-
śniej , za pomocą ognia greckiego, spalili
statki nieprzyjacielskie, a szturmy rozbiły
się o mury Konstantynopola. Po rocznym
oblężeniu atak Arabów po raz drugi zała-
mał się na progu Europy.

Później Arabów zastąpili Turcy sel-
dżuccy, którzy wdarli się do Azji Mniej-
szej . Po straszliwej klęsce bizantyjskich
wojsk pod Manzikertem w 1071 roku dro-

ga do dalszego podboju cesarstwa leżała
przed Selżukami otworem. Azja Mniejsza,
najbogatszy i najludniejszy region pań-
stwa bizantyjskiego, prawie w całości
znalazła się w rękach muzułmanów.

Obywatele drugiej kategorii

Droga lądowa umożliwiająca piel-
grzymki na Bliski Wschód po sukcesach
Turków stała się jeszcze bardziej nie-
bezpieczna. Najeźdźcy mordowali i bezli-
tośnie łupili pielgrzymów, a pobierane
od nich w Palestynie opłaty kolosalnie
wzrosły. W świecie zachodnim sytuacja
chrześcijan w Jerozolimie i Palestynie by-
ła dobrze znana z relacj i pielgrzymów.

Na terenach zajętych przez muzułma-
nów chrześcijanie byli, podobnie jak dzi-
siaj , obywatelami drugiej kategorii. Okre-
sy względnej tolerancji przeplatały się
z okresami brutalnych represj i. W latach
1004 – 1014 kalifAl.-Hakim konfiskował
majątki kościelne, palił krzyże i kościoły.
W 1009 roku zburzył bazylikę Świętego
Grobu. Do 1014 roku muzułmanie złupili
lub spalili około 30 tys. Kościołów, wielu
chrześcijan w obawie o zycie pozorowało
przejście na islam.

Bizancjum nie miało sił, by samo-
dzielnie odbić Azję Mniejszą, dlatego też
cesarz Aleksy zwrócił się o pomoc do pa-
pieża Yrbana II. Ta prosba stała się bezpo-
średnią przyczyną wystąpienia papieża
w listopadzie 1095 roku na synodzie
w Clermont, gdzie swołał krucjaty.

Według Andrew Jotischky’ego, auto-
ra „Wypraw krzyżowych i państwa krzy-
żowców”, nic nie wskazuje na to, ze krzy-
żowcy starali się nawracać muzułmanów
siłą. Pierwsza krucjata nie miała na celu
ich wytępienia. W Królestwie Jerozolim-
skim, będącym owocem pierwszej kru-
cjaty, nie podejmowano prób narzucania
miejscowym ludom zunifikowanych pra-
ktyk religijnych. Miejscowi chrześcijanie,
muzułmanie i żydzi mogli na ogół swo-
bodnie kultywować swoje tradycje. Zda-
rzało się nawet, że muzułmanie modlili
się w miejscach przeznaczonych dla
chrześcijan. Założyciele Królestwa jero-
zolimskiego nie dzielili również podbi-
tych ludów według kryteriów religijnych
pod względem prawnym. Pogłówne pod
panowaniem islamskim musieli płacić
tylko muzułmanie, teraz zobowiązani byli
je płacić wszyscy, niezależnie od religii.
Ibn Dżubarja, muzułmański poeta, który

odbył podróż po ówczesnej Galilei, na-
pisał w swojej relacj i, ze muzułmańscy
wieśniacy wydawali się bogatsi i bardziej
zadowoleni niż żyjący pod rządami islam-
skimi.

Co było potem?
Potem muzułmanom udało się rozbić

Królestwo Jerozolimskie i inne katolickie
enklawy w Azji Mniejszej . Krucjaty po-
szły w zapomnienie, a w XV w., Turcy
zdobyli Konstantynopol. Podbili całe Bał-
kany, podporządkowali sobie nawet część
Węgier. Atakowali Polskę i cesarstwo. Na
ironię historii zakrawa fakt, że oczekują
teraz od chrześcijan przeprosin za kru-
cjaty, choć sami nie mają zamiaru prze-
praszać za swoje powtarzające się przez
setki lat agresywne wyprawy.

oprac. x.A.B.

Za: GN, nr 37, rok XCI, 14 września
2014, ss.58 – 59.
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SPOTKANIE Z FILMEM

W ubiegłym roku na ekrany polskich
kin, niestety niewielu i raczej tych mniej-
szych, wszedł film pt. „Cristiada”. Obraz,
którego oryginalny tytuł brzmi „Na wię-
kszą chwałę. Prawdziwa historia Cristiady
(For Greater Glory: The True Story of
Cristiada) opowiada o mającym miejsce
w latach 1926–1929 powstaniu meksy-
kańskich katolików przeciwko opresyj-
nym rządom socjalistycznej , masońskiej ,
wrogiej Kościołowi Partii Narodowo-Re-
wolucyjnej i prezydentowi kraju Plutarco
Eliasowi Callesowi, „antychrystowi”
i „osobistemu wrogowi Boga”, jak sam
siebie nazywał. Producent filmu Pablo
Barroso, w związku z licznymi przypad-
kami sabotowania dystrybucji, określił
dzieło mianem „budzącego strach całego
świata”.

Istotnie, większość właścicieli euro-
pejskich sieci kinowych multipleksów od-
mówiła włączenia filmu do repertuaru,
co nie tylko poważnie wpłynęło na ren-
towność przedsięwzięcia, ale również
znacznie ograniczyło zasięg oddziaływa-
nia tego obrazu. Oczywiście nikt nie przy-
znał wprost, że problem stanowi poli-
tycznie niepoprawna tematyka filmu, któ-
rego bohaterowie z imieniem Chrystusa
Króla na ustach przelewali krew w walce
o katolicki ustrój swego państwa. Jako
powód odmowy najczęściej podawano
prognozy ośrodków badania opinii spo-
łecznej , przewidujących stosunkowo nie-
wielką oglądalność, a co za tym idzie,
możliwość poniesienia strat finansowych.
I to w sytuacji, gdy np. w Meksyku film
odniósł olbrzymi frekwencyjny i kasowy
sukces, do którego przyczynił się fakt,
że reżyserowi Deanowi Wrightowi (spe-
cjaliście od efektów specjalnych, współ-
twórcy tak znanych ekranizacji literatury
światowej jak „Władca Pierścieni”
i „Opowieści z Narnii”) w głównych ro-
lach udało się obsadzić aktorów, znanych
nie tylko w Ameryce Łacińskiej , ale cie-
szących się sławą światową. Takie na-
zwiska, jak Andy Garcia, Peter O’Toole
(sławny „Lawrence z Arabii”) i Eva Lon-
goria z pewnością przyciągnęłyby do eu-

ropejskich, również polskich sal kino-
wych, liczbę widzów, która zapewniłaby
zyski ich właścicielom. Już sam fakt,
że katolicka produkcja filmowa napotkała
na tego typu trudności, powinien stanowić
wystarczającą zachętę do uczynienia nie-
wielkiego przecież gestu solidarności
i obejrzenia filmu w kinie (nie jego pira-
ckiej kopii! ), a tym samym dodania od-
wagi kolejnym śmiałkom, chcącym prze-
bić się z chrześcijańskim przesłaniem
do kultury masowej . Choćby umiarkowa-
ny sukces „Cristiady” z pewnością przy-
czyni się do powstania kolejnych, być
może doskonalszych produkcji; bo cho-
ciaż jest to film dobry, który ogląda się
z zainteresowaniem, nie jest on dziełem
na tyle doskonałym, by mógł stać się
czymś więcej , niż obrazem, przecie-
rającym szlak dla kolejnych, podobnych,
lecz nieco lepszych, takich na miarę „Oto
jest głowa zdrajcy” Freda Zinnemanna,
„Misj i” Rolanda Joffé, „Uczty Babette”
czy w końcu „Pasji” Mela Gibsona.
Warto pamiętać, że „Cristiada” jest reży-
serskim debiutem i podejść do niej z pe-
wną dozą wyrozumiałości. Jest ona po-
trzebna choćby dlatego, że Dean Wright
nie ustrzegł się zwodniczej chęci obda-
rowania widza wszystkim, co najlepsze.
Przedstawił zbyt wiele postaci i wątków,
co poskutkowało dużymi uproszczeniami,
nie tylko w dziedzinie historii katolic-
kiego powstania, jego religijnego i społe-
cznego tła, skomplikowanej międzynaro-
dowej gry dyplomatycznej , jaka wówczas
się rozegrała, ale także swego rodzaju
spłyceniem postaci, których poglądy, po-
stawy i motywy działania, zarówno po do-
brej , jak i złej stronie sporu, były o wiele
bardziej zawiłe i o wiele ciekawsze, niż
udało się to ukazać na filmie.

Trzeba jednak przyznać, że obraz nie
pozostawia widza obojętnym, a powstały
podczas jego oglądania niedosyt niejako
zmusza do zgłębienia wiedzy o tych jakże
mało znanych wydarzeniach z historii
Kościoła w Ameryce, i o ludziach, którzy
ją współtworzyli. Może to przesadny
optymizm, ale trudno sobie wyobrazić, by

którykolwiek z niepozbawionych refleksj i
widzów nie zajrzał po seansie filmowym
choćby tylko do internetowej Wikipedii,
aby uzyskać odpowiedzi na rodzące się
pytania, rozwiać wątpliwości, czy lepiej
poznać losy bohaterów filmu, pamiętając,
że w latach 1915–1937 w Meksyku
zginęło za wiarę blisko 90 tys. ludzi.
Papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI
beatyfikowali 27 z nich; najmłodszym
błogosławionym męczennikiem był José
Luis Sánchez del Río, który w chwili
śmierci miał 1 5 lat i jest bodaj naj-
piękniej , najpełniej sportretowaną posta-
cią „Cristiady”.

„Cristiada” nie jest dziełem dosko-
nałym, ale niewiele takich wyszło spod
ludzkiej ręki. Mimo swych braków, film
ten może poruszyć serca i umysły współ-
czesnych widzów, szczególnie katolików,
przypominając im, że są wartości, których
obrona daje prawo, a niekiedy nawet na-
kłada obowiązek sprzeciwienia się władzy
– sprzeciwu czynionego z rozwagą, a po
wyczerpaniu środków pokojowych, walki
zbrojnej wraz z gotowością oddania życia
za swoją wiarę.

Jakub Pytel



POEZJA

21

Ciebie wielbi wszechświat cały

Niebiosa i wszechświat cały
Uwielbia Pana pieśnią chwały:
Przestrzenie, lądy i morza,
I każdy żywioł w przestworzach (por. ps. 19)

I człowiek, który bez miary,
Ubogacony Bożymi dary, . . .
- najdoskonalszy wśród stworzenia ! –
- zginam kolana do uwielbienia.

Z rana, w południe i w nocy,
We czci dla Bożej wszechmocy,
- staję przed Tobą w kornej bojaźni,
pewny miłości – twej przyjaźni.

Przed tron twój Święty wdzięczność przynoszę,
o jedną tylko łaskę Cię proszę –
- o łaskę nieba – błagam w pokorze,
w Tobie ma ufność wszechmocny Boże.

Przyjm me zamiary i dziękczynienia
Whołdzie szczerego uwielbienia –
za Twą obecność wśród nas i z nami –
- Ciebie na wieki wysławiamy.

Tarnów – październik – 2012.

„ . . . największa z nich jest miłość”
(1 Kor 13, 13)

Miłość –
- szacunkiem znaczy mą drogę do Ciebie
kropelką bojaźni, pyłkiem wzajemności, -
- jesteś mi, Panie, tak bardzo blisko
. . . i tak daleko! . . . w niebie!

- Godność w bliźnich też szanuję,
ich idee i poglądy, -
to, co mnie w nich denerwuje. . . ?
- ich przekręty, . . . różne błędy!

- Najbardziej siebie szanuję,
wciąż pragnę mieć czyste serce,
wciąż gmach świętości buduję
razem z Tobą, . . . i z bliźnimi, . . .
- nie w samotności rozterce!

Niech szacunek i współpraca
tak budują gmach świętości
w każdym sercu ludzi świata
na fundamencie miłości.

„ Tak, Pan jest wspaniałomyślny,
i patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka” (ps 138,7)

„Pycha” –
- nazywam cię po imieniu
i oskarżam za fałszywość, . . .
i nienawiść, . . . i za wszelką obrzydliwość,
w twoim dotkliwym zranieniu.

Byłaś w raju, - współpracowałaś z szatanem,
- gdy mówiłaś „ rodzicowi”,
- „ będziecie jako bogowie” -
i, że będzie na tej ziemi „ panem”.

Ze mną też chcesz współpracować
w planach i zamiarach wszelkich,
wskazując na cel idei wielkich, . . .
by potem skompromitować.

Ty zabrałaś mi prostotę,
miłość bratnią i szacunek, . . .
wolność, . . . prawość, . . . i ochotę;
pozostawiłaś frasunek.

Ty zabrałaś mi pokorę, . . .
wepchałaś na szczyty siebie,
by czuć się jak w którymś niebie,
- wdeptałaś w ułudy norę!

Przekształciłaś się w ambicję
- to: zrobienia czegoś przymus,
„ być kimś”, . . . i służyć ci jak ordynus,
- to jakby wygnanie „ w banicję”.

Sprawiasz, że swoje „ ja” wciąż przynagla
odmieniać w każdym przypadku,
w najwyższym stopniu i trybie,
(z uwagą!), czy aby w czymś nie uchybię,
wyciskam z siebie wszystko, jak w wałkach magla!

Choć sprasowany i sztywny – pychy dokładnością,
Nie zapominam, zawsze pamiętam, że mam żyć
- Bożą wspaniałomyślnością!

Popielec 21. II. 07. Tarnów

Przyjacielowi.

„ Zaufaj Panu . . . ” (ps 37)

„ . . . pływaj spokojnie na fali życia,
Bóg niech twą łodzią kieruje” –
i mocno trzymaj ster swego bycia!
. . . i ufaj Panu! On ciebie zawsze miłuje.

Do wiatru „ pod kątem” ustawiaj żagle,
byś w sercu słyszał Boży głos,
. . . i nic nie zaszkodzi ci nagle,
bo w Bożych rękach twój życia los.

Tarnów – czerwiec 2012.

Jesień w górach – „babie lato”

Przez pola, łąki i gaje,
srebrzystą przędzą się snuje, . . .
pochmurna jesień nastaje,
a „ babie lato” nam to wskazuje.

Już dawno minęła wiosna,
lato przyniosło plony obfite,
jak by złociste runo – pieśń radosna,
na Wniebowziętą w wieniec uwite.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiedy mija „ babie lato”,
kiedy złotem błyszczy rżysko,
wszystko mi wskazuje na to,
że to jesień jest już blisko.

„ Babie lato” – cóż mi powiesz!
. . . że jest jesień mego życia:
skroń srebrzysta, szron na głowie,
tu nic nie ma do ukrycia.

Starość, lata, w niemoc skuje,
jak by w oprzęd „ babie lato” –
a serduszko młodość czuje!
- a ty, co mi powiesz na to?

Tym małoskładnym wierszykiem
odpowiem ci na to,
że ty także w swoim sercu
nosisz „ babie lato”.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kiedy babie przeminęło lato,
i ni serca, ni współczucia, nie ma nikt dla ciebie,
- jesień życia – jest więc na to,
byś sam sobie dzielnie radził w niejednej potrzebie!

Z tej powiastki, z tej bajeczki
morał wyprowadzić trzeba,
by w jesieni swego życia
dalej spojrzeć, niż przestrzeń nieba!

o.Franciszek Rydzak, ofm
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Było to przed wieloma laty. Ksiądz
proboszcz ogłosił, że w myśl reformy li-
turgicznej nie będzie już błogosławień-
stwa wiernych na końcu mszy świętej
pogrzebowej . Ksiądz będzie błogosławił
wiernych na cmentarzu. Jednak kilka dni
potem ksiądz wikary zapomniał o zmianie
i po zakończeniu mszy żałobnej udzielił
błogosławieństwa. Na to tylko czekała je-
dna z parafianek, która nie darzyła księ-
dza wikarego zbytnią sympatią. Natych-
miast po mszy pobiegła do zakrystii

i z nieukrywaną satysfakcją w głosie zau-
ważyła, iż ksiądz się pomylił. On milcząc
przez dłuższą chwilę spojrzał jej prosto
w oczy i chłodno odrzekł:
- Zawsze tak robię, gdy widzę czarowni-
cę!

***
Wieczorem, po ostatniej mszy ksiądz

proboszcz zwykł czynić obchód swej
świątyni. Zaglądał do każdego zakamar-
ka, sprawdzał wszystko. Wreszcie, kiedy
zamykał już drzwi do kościoła, mawiał

zazwyczaj : - Panie Jezu, zostań z Bogiem!

Oprac. x.A.B.

Mija gorące lato i nadchodzi jesień,
która pięknym kolorytem kwiatów, krze-
wów i drzew zaprasza nas do ponownego
zafascynowania się widokiem otaczają-
cego nas świata, który dał nam Wszech-
mocny, Najwyższy Bóg.

Franciszek, młody, bogaty i beztroski
człowiek, pewnego dnia usłyszał głos Bo-
ga: „Franciszku, idź, napraw mój dom,
który, jak widzisz, cały idzie w ruinę”
(Tomasz z Celano, Życiorys drugi 10).
Franciszek zrozumiał, że to wezwanie do-
magało się całkowitej zmiany życia.
Po wielu wahaniach, podjął to zaproszenie
i przekonał się ze zdumieniem, że znalazł
sekret prawdziwego szczęścia.

W artykule tym pragnę zwrócić uwagę
na dwa ważne wydarzenia z życia świę-
tego Franciszka, których wspomnienie
przypada na przełomie miesiąca września
i października.

17 września - Święto Stygmatów
Świętego Ojca Franciszka na Górze
Alwerni

Franciszek kochał Jezusa serdeczną
miłością przyjaciela i dlatego często pow-
tarzał: „Miłość nie jest kochana”. Ogar-
niało go wzruszenie na myśl, że Jezus stał
się człowiekiem, aby nas zbawić, i zawsze
płakał z bólu wpatrując się w Ukrzyżo-
wanego. Święty Bonawentura mówił: „Ile
razy wspominał ukrzyżowanie Chrystusa,
nie mógł się powstrzymać od łez i od ję-

ku, jak sam miał się
zwierzać pod koniec ży-
cia” Ta miłość względem
Ukrzyżowanego dopro-
wadziła go do pełnego
upodobnienia się do Nie-
go, które się dokonało
na Alwerni.

Alwernia to otoczona
stuletnimi drzewami gó-
ra, którą podarował Fran-
ciszkowi hrabia Orlando
z Chiusi. Według tradycji
jest ona jedną z gór,
która popękała w chwili
śmierci Jezusa na Kalwa-
rii. Nazywana jest Kal-
warią Seraficką. Skały
i groty przypominały
Franciszkowi rany Chry-
stusa. Kiedy schodził
w głąb popękanej piecza-
ry, czuł się, jakby wcho-
dził w rany Ukrzyżowa-
nego. Tam płakał nad
Męką Mistrza i rozma-
wiał z Matką Bożą. Fran-
ciszek zbudował sobie
szałas z gałęzi, by tam
przebywać, pościć i roz-
mawiać z Panem. Tam też pragnął odbyć
40–dniowy post przed uroczystością św.
Michała, która przypada na 29 września.

W nocy, gdy Franciszek pogrążony był

w głębokiej modlitwie i prosił Pana ze
łzami; „Panie mój, Jezu Chryste, daj mi
odczuć w duszy i ciele tę udrękę, jaką po-
nosiłeś w godzinie Twej najboleśniejszej



męki!” Ukazał mu się Serafin o sześciu
skrzydłach, otoczony niezwykłym jasnym
światłem: mieszkańcy okoliczni sądzili,
że las stanął w płomieniach. Widzenie
to trwało długo i zanim zniknęło, święty
poczuł niewymowny ból, przenikający ca-
łe ciało. Po zniknięciu Serafina okazało
się, że Franciszek ma krwawiące rany
na dłoniach, stopach i w boku. Bóg wy-
słuchał jego modlitwę i wyrył na jego cie-
le znaki swej miłości: stygmaty czyli zna-
miona Męki Chrystusa – było to 17 wrze-
śnia. Po otrzymaniu stygmatów, Franci-
szek pozostawał na tej górze kilka tygo-
dni, potem postanowił wrócić do Asyżu
już na osiołku ze względu na rany.

Żegnał Alwernię słowami: „Żegnaj,
góro Boża, żegnaj, góro aniołów, żegnaj-
cie, skały, żegnajcie, bracia ptaszki, rado-
sne i rozśpiewane, żegnaj, bracie sokole,
dziękuję ci za miłość, jaką mnie darzyłeś.
Żegnaj, Alwernio, Pan niech cię błogo-
sławi! Żegnaj, już się nie zobaczymy”.
Po otrzymaniu stygmatów, Franciszek żył
dwa lata w wielkim cierpieniu i jedno-
cześnie w ścisłej jedności z Bogiem.

17 września 1993 roku Ojciec Święty
Jan Paweł II będąc w kaplicy stygmatów
św. Franciszka na Alwerni modlił się tymi
słowami:

Święty Franciszku, który otrzymałeś
stygmaty na Alwerni, świat tęskni za To-
bą jako za ikoną Jezusa Ukrzyżowanego.

Potrzebuje Twojego serca otwartego
ku Bogu i ku człowiekowi, Twoich stóp
bosych i zranionych, Twoich rąk przebi-
tych i błagających.

Tęskni za Twoim głosem słabym, ale
potężnym mocą Ewangelii.

Pomóż Franciszku, dzisiejszym lu-
dziom uznać zło grzechu i szukać oczy-
szczenia z niego w pokucie.

Pomóż im wyzwolić się z samych
struktur grzechu, które uciskają dzisiej-
sze społeczeństwo.

Ożyw w rządzących świadomość tego,
jak nagląco potrzeba pokoju wewnątrz
narodów i pomiędzy nimi.

Niech młodym udzieli się Twoja świe-
żość życia, zdolna przeciwstawiać się za-
sadzkom różnorakich kultur śmierci.

Dotkniętym wszelkiego rodzaju złoś-
cią przekaż, Franciszku, Twoją radość
płynącą z umiejętności przebaczania.

Wszystkim ukrzyżowanym przez cier-
pienie, głód i wojnę otwórz na nowo bra-
my nadziei.

Amen.

4 października – Transitus (przejście)
– uroczystość wspomnienia błogosła-
wionej śmierci świętego Ojca Francisz-
ka

Franciszek przyjął wiadomość o swo-
im stanie zdrowia z wielką pokorą i za-
wołał: „Witaj, siostro śmierci”. Braci pro-
sił, by nie płakali, lecz zaśpiewali hymn
do stworzeń. Jego życzeniem było, aby go
przeniesiono do kościółka w Porcjunkuli
do Matki Boskiej Anielskiej , gdyż tam
pragnął umrzeć. Do swoich braci zwrócił
się słowami: „Miejsce to jest święte, miej-
cie je zawsze w wielkim poszanowaniu
i nie opuszczajcie nigdy”. Gdy czuł, że
zbliża się siostra śmierć, żałosnym głosem
zaintonował psalm 141 : „Głosem moim
wołałem do Pana!”. Bracia klęczący o-
bok niego, śpiewali szlochając. Gdy
psalm ucichł, Franciszek uniósł ręce i ci-
chym głosem dokończył pieśń stworzeń :
„Błogosławiony bądź, Panie, przez sios-
trę naszą cielesną, której żaden człowiek
żywy uniknąć nie może”. Ojciec Fran-
ciszek odszedł do Pana w sobotę wie-
czorem, 3 października 1226 roku.

Przed nami staje Franciszek z orę-
dziem nawołującym do źródła prawdziwej
radości: „Zachowujcie Ewangelię Świę-
tą”.

Franciszek, żyjąc Ewangelią, zdobył
prawdziwą wolność, a w niej znalazł
„radość doskonałą” – sekret prawdziwego
szczęścia.

Tego życzę wszystkim czytelnikom
„Głosu Serca ” oraz Jego Redakcji. Niech
święty Franciszek będzie z Wami i pro-
wadzi Was drogą pokoju i dobra.

Jeżeli pragniesz uczestniczyć w takiej
uroczystości i przeżyć niesamowitą at-
mosferę, która upamiętnia błogosławioną
śmierć św. Franciszka to zapraszamy
do kościoła OO. Bernardynów w Tarno-
wie.

z franciszkańskim pozdrowieniem

s. Halina
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Kunegunda Siwiec, zwana Kundusią
urodziła się 28 maja 1876 r. w Stryszawie
(koło Suchej Beskidzkiej) w bardzo pobo-
żnej rodzinie Jana i Wiktorii Siwiec z do-
mu Trzop. Była dziesiątym z jedenaś-
ciorga ich dzieci. Rodzice jej byli bardzo
pobożnymi ludźmi i swoje dzieci wycho-
wali w duchu chrześcijańskim. O matce
Kundusi oprócz tego że była osobą cichą
i niekłótliwą wiemy nie wiele, ale już sam
fakt, że została matką jedenaściorga dzie-
ci już budzi podziw u współczesnego
człowieka i zapewne trud jaki włożyła
w ich dobre wychowanie, także zasługuje
na pochwałę jej osoby. Ojciec, natomiast
był człowiekiem uczciwym, pogodnym,
żartobliwym, kochał dzieci i dużo się mo-
dlił. Jego głównym zajęciem był wypas
owiec, a przy zajęciu tym lubił śpiewać.
Ponadto miał wnikliwe spojrzenie, opo-
wiadał ciekawe historie, a inne dzieci
garnęły się do niego, bo nigdy na nich nie
krzyczał. Przechodząc obok ojca Kundusi
ludzie pozdrawiali go słowami: „Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus” a je-
śli ktoś go tak nie pozdrowił zatrzymywał
ów przechodnia i pytał: „A wy to chyba
nie z tych stron że Pana Jezusa nie
chwalicie?”. Głęboka Wiara w Boga była
u niego na pierwszym miejscu, a jej
prawdy były podstawą jego postępowa-
nia. Rodzice Kundusi nie lubili plotek
i obmowy toteż ludzie nie chodzili
do nich w odwiedziny ,bo i po co no chy-
ba, że za jakąś potrzebą, aby coś poży-
czyć. Pomimo tego iż byli raczej zamożna
rodzina jak na owe czasy to ich dom był
skromny, ale schludny. Kunegunda Si-
wiec nigdy nie chodziła do szkoły, nauki
czytania i pisania nauczył jej miejscowy
góral, ale z biegiem lat nieużywania za-
pomniała ona jak się pisze i w konse-
kwencji została uznana za mieszkańców
za nie piśmienną. Posługiwała się ona
gwarą beskidzką, a głównym jej zajęciem
była praca na roli, wypas bydła, a także
wszelkie prace domowe.

W parafii pod wezwaniem Św. Anny
w Stryszawie jako 21 letnia dziewczyna
uczestniczyła w rekolekcjach, które na za-
wsze odmieniły jej dotychczasowe życie.
Pod wpływem wygłoszonych nauk mi-
syjnych przez ojca redemptorystę Ber-
narda Łubiańskiego postanowiła swe ży-
cie poświęcić Bogu, jednakże nie w za-

konie, ale w świecie. Zerwała swoje zarę-
czyny, a Panem jej serca został tylko Je-
zus.

Kundusia była dziewczyną z chara-
kterem na dowód czego przytoczę pewną
humorystyczną historię, która jej się przy-
darzyła za czasów młodości. Otóż pod-
czas jej spowiedzi kulawy spowiednik za-
pytał ją: Czemuś się nie wydała? A ona
mu odpowiedziała: A czemu ksiądz się nie
ożenił? Po tej odpowiedzi ksiądz wstał
w konfesjonale i sięgnął po laskę …., a
Kundusia uciekła od konfesjonału.

Kundusia na pozór była zwyczajną
dziewczyną nie wyróżniającą się niczym.
Była szatynką średniego wzrostu o nie-
bieskich oczach. Lubiła żartować, śmiać
się, śpiewać i tańczyć. Ceniła sobie bar-
dzo czystość nie tylko wokół siebie, ale
także i w sercu.

W około 1902 roku ukończyła kurs
katechezy dla ludowych katechetek
i od tamtej pory pomagała dzieciom, mło-
dzieży, a także osobom dorosłym przy-
gotować się do sakramentów świętych
i zbliżyć się do Boga. Sprzedawszy część
ze swojej ziemi, pomagała w studiach
Józefowi Czerneckiemu, który wstąpił
do seminarium i w 1922 r. przyjął świę-
cenia kapłańskie.

W 1923 r. Kundusia pragnąc głębsze-
go życia religijnego zapisała się do istnie-
jącego przy wadowickim klasztorze kar-
melitów bosych Bractwa Dzieciątka Je-
zus, a następnie wstąpiła do Trzeciego
(obecnie Świeckiego) Zakonu Karmelitów
Bosych (OCDS), przyjmując imię Teresa
od Dzieciątka Jezus. Doświadczyła ona
objawień od Jezusa i Najświętszej Marii
Panny, które od 1942 roku zaczął spi-
sywać jej kierownik duchowy ks. Bro-
nisław Bartkowski, a po jej śmierci upo-
rządkował on notatki i po aprobacie kra-
kowskiej Kurii Metropolitalnej w 1995
roku zostały one opublikowane pod na-
zwą „Miejsce mojego miłosierdzia i od-
poczynku”. Ich przesłaniem jest miłosier-
dzie Boże oraz duchowe dziecięctwo.
Niejednego przyprowadziły one do blis-
kości Jezusa.

Jesienią 1948 roku została ona dot-
knięta nieuleczalną chorobą gruźlicy ko-
ści, która spowodowała, że Kundusia zo-
stała przykuta do łóżka, aż do chwili
śmierci. Podczas choroby bardzo cier-

piała. Ból czasem był tak potężny, że po-
mimo tego, iż była osobą cierpliwą i ni-
gdy się nie uskarżała to wołała: „ O Jezu,
Synu Dawida zmiłuj się nade Mną!”.
Zmarła w opinii świętości 27.06.1 955 ro-
ku we wspomnienie Matki Nieustającej
Pomocy. Cieszyła się wielkim szacun-
kiem wśród mieszkańców, nawet do tego
stopnia, że podczas jakiegokolwiek kon-
fliktu już samo pojawienie się jej osoby
powodowało, że zwaśnione strony roz-
chodziły się.

Jak iść do Jezusa przez ten świat
i nie zgubić Drogi i Prawdy, praktycznie
wskazuje Kundusia. Wśród wielu dróg
najbardziej podoba się Jezusowi drożyna,
którą kroczyła do Niego święta Teresa od
Dzieciątka Jezus, a którą nam przypo-
mniał przez Kundusię. Powiedział bo-
wiem do niej w 1947 roku:

"Miłe dziecko, udzielam ci coraz
większej miłości. Idziesz drożyną dziecię-
ctwa duchowego. Chciałbym i pragnę
aby, droga, którą wytyczyłem przez Moją
wybrankę Św. Teresę, stała się drogą
całej ludzkości, bo jest to droga najpros-
tsza i najkrótsza do nieba. Dopomóż Mi
swoimi modłami, aby ludzkość na tę dro-
żynę weszła. Jak dziecko wierzyć, jak
dziecko ufać, jak ono kochać! To jest



owa drożyna. Kroczenie tą drożyną, spra-
wia Mi największą radość. Małe dzieci
w objęciach swoich rodziców czują się
bezpiecznie, niczego się nie lękają, a naj-
więcej cieszą rodziców swoim kocha-
niem. Dzieci nie są karane ani sądzone.
Tak i dusze dziecięce nie będą karane
i w pokoju będą przechodzić na drugi
świat".

Pan Jezus trawiony nieustannym pra-
gnieniem dusz, nieustannie ponaglał Kun-
dusię, by nie ustawała w ich ratowaniu,
bo teraz jest czas żniw, nie czas odpo-
czynku, na który przeznaczona jest wie-
czność cała. Kundusia pracowała na niwie
Pańskiej aż do ostatnich godzin swojego
ziemskiego wędrowania. Że nie ustała,
wielka to zasługa jej kierownika ducho-
wnego ks. Bronisława Bartkowskiego;
z pokorą prowadził on tę duszę uprzy-
wilejowaną, przyjmował również rady da-
wane mu przez Kundusię. Była mu ona
bardzo posłuszna, współpracowała z łas-
ką. Pan Jezus jej wyjaśniał, że woda ni-
gdy nie zatrzyma się na górze pychy, lecz
zawsze spłynie do doliny pokory. Czło-
wiek pokorny pragnie słuchać, bo nie
przypisuje sobie nic z łask, które otrzy-
muje, wie, że jest tylko nieużytecznym
narzędziem Bożej dobroci. Posłuszna do-
browolnie kierownikowi duchowemu
zwycięsko przeszła przez wszystkie nie-
bezpieczeństwa.

Kundusia była zawsze pogodna, nie
narzekała, wiedziała, że wszelkie narze-

kanie osłabia wolę człowieka i gasi ra-
dość życia. Kiedy staje się nad jej
grobem, czy bierze do ręki jej zdjęcie,
zdaje się ona mówić: „nie biadolcie, lecz
módlcie się, módlcie się, módlcie się.”

Dnia 21 grudnia 2007 r. w Krakow-
skiej Kurii Metropolitalnej , pod przewo-
dnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza,
arcybiskupa metropolity krakowskiego,
zainaugurowano proces beatyfikacyjny tej
Służebnicy Bożej .

Myślę, że postać Kundusi może stać
się dobrym przykładem dla współcze-
snego człowieka. Pan Bóg kocha prostotę,
a jej świętość objawiała się w codzien-
ności. Jej wewnętrzne życie duchowe by-
ło sprawą nadrzędną, a nie jak współ-
czesnemu człowiekowi, który żyje w kry-
zysie moralnym i myśli tylko o tym co
jest tu i teraz. Człowiek współczesny jest
zabiegany, zestresowany, a posiadane do-
bra materialne są ważniejsze niż wiara
i rodzina. Myślę, że każdy z nas powinien
spojrzeć na swoje życie przez pryzmat
życia Kundusi i zastanowić się czy umie
korzystać z łaski bożej jaka została mu
dana przez Pana Boga.

oprac. Sylwia Nalezińska

Zaproszenie
Przy parafii pw. Matki Bożej Królo-

wej Polski w Mościcach zawiązuje się
wspólnota Świeckiego Zakonu Karmeli-

tów Bosych. Wszystkich zainteresowa-
nych serdecznie zapraszamy. Informacja
o terminie najbliższego spotkania ukaże
się w ogłoszeniach parafialnych na stronie
parafii MB Królowej Polski i w internecie
na blogu. Adres internetowy bloga:
www.ocdstarnow.wordpress.com

Zaprasza wspólnota OCDS

„Święty w garniturze”

>>

MODLITWAO BEATYFIKACJĘ
SŁUŻEBNICY BOŻEJ
KUNEGUNDY SIWIEC

Miłosierny Boże, który masz staranie
o każde, nawet najmniejsze stworzenie,
a szczególnie dbasz o dusze oddane
Tobie, bądź uwielbiony za pokorną
miłość apostolską, jaką wzbudziłeś
w Twojej służebnicy Kunegundzie.
Spraw, aby przykład jej gorliwości
o zbawienie ludzi pociągnął wielu
do budowania wspólnoty Kościoła
swoim codziennym wysiłkiem, cierpie-
niem i modlitwą. Przez wstawienni-
ctwo Twojej służebnicy Kunegundy,
udziel mi łaski, o którą pokornie pro-
szę, a ją samą obdarz chwałą ołtarzy.
Przez Chrystusa Pana naszego.

(Imprimatur, kard. Stanisław Dziwisz,
3 VI 2009, nr 1 522)

Konrad Adenauer mówił o nim:
„Święty w garniturze”. Wstawał o 5 rano.
Z koszykiem na mleko i bagietkę szedł na
Mszę św. Później , autobusem, dojeżdżał
do Metzu. Dwukrotnie był premierem
Francji.Jako minister i premier modlił się
w kaplicy Cudownego Medalika na pary-
skiej Rue du Bac. Zainicjował proces
zjednoczenia Europy. Modlił się o świat
bez wojny. W Bogu szukał odpowiedzi
na pytania o kształt Europy scalonej . Sens
budowania demokracji widział tylko
na fundamencie chrześcijaństwa. Jako
czołowy polityk nie wstydził się przy-
znawać do Jezusa Chrystusa. Kim był słu-
ga Boży Robert Schuman?

Po zakończeniu drugiej wojny świa-
towej i podziale Europy na zachodnią –

wspieraną w odbudowie i rozwoju przez
Stany Zjednoczone, i wschodnią – wyzys-
kiwaną i izolowaną od reszty świata przez
ZSRR – społeczeństwa i politycy znaleźli
się w nowej sytuacji. Mieszały się kon-
cepcje budowania świata i porozumień
między państwami.

Budowanie na ranach

Po drugiej wojnie światowej nie tylko
zmieniły się granice państw. Wielki cios
zadano również ludzkiemu poczuciu go-
dności i bezpieczeństwa. Współpraca mię-
dzynarodowa musiała zacząć rodzić się
na nowo – na ranach i zgliszczach – mimo
uprzedzeń i obaw. Jedna kwestia od razu
wybiła się na plan pierwszy i co do niej
wszyscy wydawali się być zgodni – trzeba
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zrobić wszystko, aby nie było więcej
wojny. Wśród budujących ład w Europie
po 1945 r. politykiem o szczególnych
zasługach był Robert Schuman. Dziś trze-
ba sięgnąć do jego dokonań i wizji Eu-
ropy zjednoczonej na fundamencie chrze-
ścijaństwa, ponieważ od wielu miesięcy
serwisy informacyjne odmieniają słowo
„wojna” przez wszystkie przypadki.
I choć na całym świecie toczy się w su-
mie ok. 50 konfliktów zbrojnych, rosyj-
sko-ukraiński rodzi najwięcej obaw. Słu-
szne są wnioski ekspertów: od zakoń-
czenia drugiej wojny światowej żadne
państwo w Europie nie odważyło się do-
konać jawnej napaści na inne suwerenne
państwo. Odkąd rozpadł się ZSRR, w tej
części świata nie było już pretekstów
do niesienia bratniej pomocy. Teraz wielki
olbrzym obudził się i wygłodniały wy-
ruszył na żer. Robert Schuman, jeden
z trzech ojców zjednoczonej Europy, już
od 1945 r. robił wszystko, aby nie dopu-
ścić do takiego scenariusza.

Kim był ten człowiek?

„ Jestem Luksemburczykiem z urodze-
nia, wykształconym w Niemczech, rzym-
skim katolikiem z przekonania i Francu-
zem z serca” – mawiał o sobie Robert
Schuman.

Ojciec Schumana pochodził z Lota-
ryngii, ale Robert urodził się w 1886 r.
w Clausen, dzielnicy Luksemburga, skąd
pochodziła jego matka. Od najmłodszych
lat to ona zaszczepiała w nim potrzebę
troski o życie wewnętrzne i pogłębianie
relacj i z Bogiem. Codziennie czytali Pi-
smo Święte i odmawiali Różaniec, odbyli
pielgrzymki do Lourdes i La Salette. Już
jako siedemnastolatek, klęcząc z matką
przed obrazem Matki Bożej w Scy-Cha-
zelles, odmówił akt całkowitego zawie-
rzenia się Bogu. Robert studiował prawo
w Bonn, Monachium, Berlinie i Stras-
burgu. W 1912 r. otworzył kancelarię ad-
wokacką w Metz. Miał opinię świetnego
adwokata. W pracy łączył kompetencje
z wielkim zaangażowaniem w problemy
drugiego człowieka. Nigdy się nie ożenił,
żył jako celibatariusz. Przez długi czas
chciał wstąpić do zakonu, potem do se-
minarium, jednak René Lejeune – przyja-
ciel, ojciec dziesięciorga dzieci, przeko-
nywał go: „Mam poczucie, że masz zro-
bić coś więcej . Że będziesz mógł zrobić
to tylko w garniturze i krawacie, nie

w koloratce”.

Pokorny wizjoner na służbie

Zaczynał od Związku Ludowego Ka-
tolickich Niemiec, był też członkiem
zarządu Diecezjalnej Federacji Organiza-
cj i Młodzieżowych, działał w Caritas.
Po zakończeniu pierwszej wojny świa-
towej zasiadał w Zgromadzeniu Narodo-
wym w Paryżu, reprezentując katolicką
partię lotaryńską. Po wybuchu drugiej
wojny światowej pełnił funkcję podsekre-
tarza stanu w rządzie Paula Reynauda
i był odpowiedzialny za sprawy uchodź-
ców. Po przejęciu władzy przez marszałka
Philippe’a Pétaina podał się do dymisj i.
W 1940 r. został aresztowany przez hitle-
rowców i osadzony w więzieniu w Metz.
Był na liście skazanych na wywóz do o-
bozu koncentracyjnego. Do 1944 r. ukry-
wał się w klasztorach na terenie Francji.
W 1945 r. przyłączył się do partii chrze-
ścijańskich demokratów – Ludowego Ru-
chu Republikańskiego. Na tę decyzję wpł-
ynął jego głęboki katolicyzm, najważniej-
sza z pobudek jego działań. Francuski
socjalista, protestant André Philip napisał
o nim: „Tym, co uderzało u niego przede
wszystkim, było promieniowanie jego ży-
cia wewnętrznego; stało się wobec czło-
wieka wiary, bez pragnień i ambicj i oso-
bistych, wobec człowieka totalnej szcze-
rości i totalnej skromności intelektualnej ,
człowieka ożywionego pragnieniem służ-
by, tam gdzie zostanie do niej powołany”.
Szybko stał się kluczową postacią polityki
francuskiej . W 1947 r. stanął na czele rzą-
du. Jako premier sprawił, że Francja stała
się największym beneficjentem pomocy
amerykańskiej w ramach planu Marshalla.
Współpracownicy mówili, że był niezwy-
kle uczciwym człowiekiem. Zupełnie nie
dbał o własne interesy. Jego postawy
w życiu prywatnym były takie same, jak
w życiu publicznym. Jednorodny i spójny,
bardzo konkretny. Nie lubił iluzji w poli-
tyce, ale też odważnie wchodził w dys-
kusje z mającymi inne poglądy. Szano-
wano go za szacunek, jaki okazywał
innym.

Europa może być zjednoczona

Jako polityk Schuman zapisał się
na kartach historii dzięki inicjatywie poje-
dnania francusko-niemieckiego, które sta-
ło się początkiem zjednoczonej Europy. 9
maja 1950 r. przedstawił koncepcję, naz-

waną później jego imieniem, która stała
się podstawą utworzenia Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali oraz Europej-
skiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu
– fundamentów Unii Europejskiej .
W marcu 1958 r. Schuman został jedno-
głośnie wybrany na pierwszego przewo-
dniczącego Zgromadzenia Parlamentar-
nego EWG. Pełnił tę funkcję do marca
1960 r. Gdy odchodził na emeryturę, na-
dano mu tytuł Ojca Europy. Schuman nie
chciał budować nowych Stanów Zjedno-
czonych złożonych z europejskich
państw. Był przeciwnikiem rozmywania
tożsamości narodowych. „Demokracja –
pisał w swej jedynej książce pt. «Dla Eu-
ropy» – zawdzięcza swoje istnienie chrze-
ścijaństwu. Powstała ona wtedy, kiedy
człowiek został wezwany do zrealizo-
wania w swoim życiu doczesnym zasady
godności osoby ludzkiej , w ramach wol-
ności indywidualnej , poszanowania praw
każdego i praktyki braterstwa wobec
wszystkich (. . .). Demokracja jest związa-
na z chrześcijaństwem doktrynalnie
i chronologicznie (. . .). Chrześcijaństwo
uczyło równości wszystkich ludzi, dzieci
tego samego Boga, odkupionych przez
Chrystusa, bez różnicy rasy, koloru skóry,
klasy i zawodu. Przyniosło ono uznanie
godności pracy i obowiązek jej uznania
przez wszystkich. Przyniosło pierwszeń-
stwo wartości wewnętrznych (. . .)”.

Kim naprawdę był ten człowiek?

Robert Schuman ukrywał przed blis-
kimi swoją chorobę. Wszystko zaczęło się
w 1960 r. Wyszedł na spacer, stracił świa-
domość i nie wrócił na noc do domu. Miał
atak epileptyczny, upadł i doznał wielu
urazów. Cierpiał na niedokrwistość móz-
gu, która wywoływała utraty świado-
mości. – Nigdy się nie wywyższał,
właściwie ciągle widziałam, jak klęczy –
czy to przed człowiekiem, w swojej po-
stawie, czy fizycznie, na modlitwie przed
Najświętszym Sakramentem – mówiła
po jego śmierci służebniczka Najświęt-
szego Serca Jezusa ze Scy-Chazelles,
zakonnica, która opiekowała się Schuma-
nem w czasie choroby. Siostry służe-
bniczki Najświętszego Serca Jezusa znały
Schumana, bo jego dom stał naprzeciw
ich klasztoru, a Schuman codziennie cho-
dził tam na Mszę św. Mieszkał bardzo
skromnie – metalowe łóżko, żadnych zby-
tków. Mimo że bardzo cierpiał, odmawiał
przyjmowania środków przeciwbólo-

>>
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DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II

Encyklika „Dives in Misericordia”

>>

wych. Trzy lata ciężkiej choroby poświę-
cił na nieustanną modlitwę za Europę,
o to, aby nie było więcej wojny. Zmarł
4 września 1963 r.

W testamencie zapisał, by pogrzeb był
skromny. Wkrótce po jego śmierci zaczę-
to gromadzić materiały do procesu beaty-
fikacyjnego. Robert Schuman jest sługą
Bożym. Dokumenty są dziś analizowane
przez Kongregację Spraw Kanonizacyj-
nych.

Europa potrzebuje jego modlitwy

– Nie mogę ukryć rozczarowania fa-
ktem, że tekst Karty nie zawiera ani je-
dnej wzmianki o Bogu, który skądinąd
jest pierwotnym źródłem godności czło-
wieka i jego fundamentalnych praw. Jest
to postępowanie ahistoryczne i uwłacza-
jące ojcom nowej Europy – mówił w Wa-
tykanie 23 lutego 2002 r. papież Jan Pa-
weł II, komentując treść Karty Praw Pod-
stawowych i preambuły do Konstytucji
Europejskiej , w której pominięto odnie-
sienie do Boga. Ta Karta uwłacza pracom
Roberta Schumana, wypacza jego wizję

Europy scalonej , idącej w bezpiecznym
kierunku. Działania wojenne toczące się
na granicy ukraińsko-rosyjskiej , marcowa
aneksja Krymu, zestrzelenie pasażerskie-
go samolotu nie pozwalają Europie czuć
się bezpiecznie. Nie mamy pewności, czy
dziś w Parlamencie Europejskim pracują
politycy, którzy na kolanach, codziennie,
modlą się za Europę bez wojny. Wierząc
w siłę modlitwy świętych i błogosławio-
nych Kościoła, wołajmy śmiało za wsta-
wiennictwem sługi Bożego Roberta Schu-
mana.

* * *
Modlitwa za wstawiennictwem
sługi Bożego Roberta Schumana

Panie, Ty chciałeś, aby Twoje stwo-
rzenia odzwierciedlały Twoją miłość i aby
narody pomiędzy sobą budowały więzi po-
koju i solidarności. Twój sługa Robert
Schuman był wiernym budowniczym po-
koju. Swoje obowiązki wykonywał z apos-
tolską gorliwością.

Poprzez każde swoje działanie wska-
zywał, iż polityka może być drogą
do świętości.

Na obraz Twojego Syna był „ cichy

i pokorny sercem”. Panie, pozwól nam
w Twoim Kościele czcić Roberta Schu-
mana, ucznia i naśladowcę Chrystusa,
jako błogosławionego. Niech on będzie
wzorem dla ustawodawców i rządzących,
by i oni stawali się sługami dla swoich
narodów oraz pracowali na rzecz pokoju
i sprawiedliwości między nimi.

Udziel nam, za przyczyną Twojego
sługi Roberta Schumana, łaski pokoju
w Europie, mądrych działań rządzących
na rzecz pokoju i bezpieczeństwa wszys-
tkich ludzi.

Boże Ojcze, w czasie naszego ziem-
skiego pielgrzymowania uczyń nas narzę-
dziami Twojej świętej woli. A poprzez we-
wnętrzne zmagania w wierze daj nam
osiągnąć życie wieczne, do którego jesteś-
my powołani (1Tm 6, 12) i za przykładem
Roberta Schumana dopomóż nam żyć
w Twojej miłości.

Amen.

Tygodnik Niedziela nr 35 z 31 . sierpnia
2014 ss.22-23.

Komentarz

Jan Paweł II w jednym z ostatnich
akapitów swej drugiej encykliki zdaje się
wyrażać przewidywanie, że ludziom na-
szych czasów niełatwo jest przyjąć orę-
dzie miłosierdzia. Ukazanie go wymagało
wielkiej siły wiary i nadziei. Jeżeli ktoś
nie podziela tej wiary i nadziei – powiada
Papież – to niech zrozumie bodaj motywy,
które skłoniły Najwyższego Pasterza Koś-
cioła do podjęcia tematu tak niezwykłego
i niecodziennego dla ludzi schyłku tysiąc-
lecia, doby rozwoju nauki i techniki,
w której człowiek bardziej niż kiedy-
kolwiek stał się panem ziemi, doby bo-
gactwa, sprawiedliwości a jednocześnie
krzyczącej niesprawiedliwości.

Kiedy encyklika Dives in misericor-
dia ukazuje sekularyzację i desakralizację
jako jedno z zagrożeń obecnego poko-
lenia, dokonuje tym samym wyodrę-

bnienia jednej z najbardziej opornych
przeszkód na jakie natrafia temat miło-
sierdzia. W świecie gdzie, „złość” zdaje
się uchodzić za cnotę, gdzie „tupet” jest
warunkiem koniecznym do układania sto-
sunków międzyludzkich, mówienie o mi-
łosierdziu może się wydawać głosem z in-
nej planety. I rzeczywiście, z innych pla-
net różniących się od Ziemi i nie podob-
nych do niej – z planet istniejących we
wnętrzu człowieka, stworzonych w nim
przez Boga, który objawia się w miłosier-
dziu poprzez Syna.

Wymiar encykliki jest duszpasterski
i religijny, głęboko zakorzeniony w teraź-
niejszości. Część biblijno-teologiczna,
stanowiąca z racji swej wagi główny,
a z racji zasięgu najważniejszy jej ele-
ment, choć rozwinięta według linii inter-
pretacyjnej ustalonej przez najdawniejszą
tradycję, przynosi „nowe odczytanie” źró-
deł biblijnych, dotyczących miłosierdzia.

Po pięciu rozdziałach teologicznych na-
stępuje zwięzły i syntetyczny opis
współczesnego pokolenia. Nie potrzeba
tu szczegółowej analizy, to pokolenie bo-
wiem mamy przed oczyma, zostało ono
też niejednokrotnie opisane i zdefinio-
wane choćby przez Sobór Watykański II.
Są to opisy i definicje wnikliwe i nieraz
pełne goryczy. Rozdział VI jest pewnego
rodzaju przerywnikiem, by posłużyć się
terminem techniki filmowej , równoległym
montażem, służączym wprowadzeniu re-
fleksj i nad „tu i teraz” miłosierdzia.

Ten krótki przerywnik poświęcony
naszemu pokoleniu wystarczy, by pobu-
dzić do przemyślenia blasków i cieni
budzących zachwyt i zatrważających. Są
to blaski i cienie, które istnieją, których
nie wymyślił Papież; nie przybywa ich ani
nie ubywa przez sam fakt, że zostały
stwierdzone przez Kościół tylekroć
od czasu Soboru Watykańskiego II. Pa-
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pież powtarza wielokrotnie, że Kościół
podziela niepokoje tego pokolenia. Niepo-
koje, które rodzą się, jak powiedziano
właśnie w rozdziale VI encykliki, z braku
równowagi między elementem material-
nym i moralnym; gdzie „wszystko roz-
grywa się na tle gigantycznym wyrzutu
sumienia”.

Na początku rozdziału siódmego od-
kryty zostaje klucz i motywacja encykliki,
tam gdzie mówi się, iż „w relacj i do ta-
kiego obrazu współczesnego pokolenia,
obrazu który musi budzić głęboki niepo-
kój , Kościół winien dawać świadectwo
miłosierdziu wyznając je i wcielając w ży-
cie”. Do refleksj i nad tymi trzema
problemami - zagadnieniami związanymi
z miłosierdziem, Papież wzywa Kościół.
Wzywa do refleksj i, która rodzi zobo-
wiązania. Wiedząc jak trudne są owe zo-
bowiązania, wzywa Kościół do błagania
o miłosierdzie.

Encyklika Jana Pawła II poświęcona
miłosierdziu, wymaga lektury spokojnej
i refleksyjnej , podobnej do modlitwy
w obecności Boga. Lektura ta bowiem
domaga się dopełnienia przez łaskę, do-
maga się spojrzenia wiary, nadziei i miło-
ści, a więc cnót nadprzyrodzonych, które
są darem Boga rozwijanym na modlitwie.

Należy także postawić pytanie, dla-
czego temat miłosierdzia może natrafiać
na niechęć lub obojętność w sekulary-
zowanym świecie. Odpowiedź znajdzie-
my w wielu miejscach encykliki; źródłem
niechęci może więc być rozwój kultury
materialistycznej i neo-pogańskiej nasze-
go stulecia. Kultura ta oparta jest bowiem
na opanowaniu ludzi i natury przez im-
manentny użytek jaki czyni z rozwoju
i postępu, przedkładając technologię i so-
cjologię nad naukę, politykę nad meta-
fizykę, planowanie nad etykę, a w końcu
sprawiedliwość ponad miłość. Kultura
ta zdołała nadać pojęciu miłosierdzia
odcień słabości, jeśli wręcz niesprawiedli-
wości.

Dzieje się tak – wyjaśnia encyklika –
ponieważ w miłosierdziu dostrzegamy na-
de wszystko stosunek nierówności pomię-
dzy tym, kto je okazuje, a tym, który
go doznaje; widzimy je jako akt czy pro-
ces jednostronny, zakładający i utrzy-
mujący dystans pomiędzy świadczącym
miłosierdzie a doznającym go. Natomiast
Jan Paweł II nie tylko przypomina, że mi-
łosierdzie jest przymiotem, który czyni
nam dostępniejszą miłość ku Bogu i lu-

dziom oraz, że sprawiedliwość zawarta
jest w miłosierdziu, nie zaś jemu przeciw-
stawna, ale także bardzo wyraźnie stwier-
dza, że świat ludzi będzie mógł stać się
bardziej ludzkim, tylko wówczas, gdy we
wzajemne stosunki, które kształtują jego
moralne oblicze, wprowadzimy moment
przebaczenia, tak istotny dla Ewangelii.

„Przebaczenie – pisze Jan Paweł II –
świadczy o tym, że w świecie jest obecna
miłość potężniejsza niż grzech”. Taka jest
właśnie cecha właściwa miłosierdzia, któ-
rą encyklika podkreśla: jest silniejsze niż
miłość a nawet niż zdrada. Taką też ma
wymowę analiza przypowieści o synu
marnotrawnym (rozdz. VI). Miłosierdzie
zatem nie jest litościwym współczuciem
albo tylko wielkodusznością, lecz relacją
miłości partnerskiej , w której dochodzi
do wymiany opartej na godności człowie-

ka i szacunku dla osoby.
Bez tej relacj i, samej sprawiedliwości

grozi, że stanie się, jak w sposób lapi-
darny mówi encyklika – zimna i bez-
względna, a tym samym zdolna – jak uczy
historia i doświadczenie współczesności –
zrodzić straszliwe niesprawiedliwości
właśnie w imię prawa. Wychodząc z tych
stwierdzeń, odkryć można nowe bogac-
two, niezwykłą i zaskakującą aktualność
encykliki o miłosierdziu; można pogłębić
wszystkie równoległe i zbieżne tematy.
Odkryje się wówczas jak bardzo w świe-
cie, w Kościele i w nas samych obecne
jest pragnienie miłosierdzia. Doznawania
go i świadczenia innym.

x. A.B.



CHRZTY (1.06 – 19.10)
Ja Ciebie chrzczę…

ŚLUB
Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

Wiktoria Kinga Sarad *01.06.2014
Tymon Maciej Wołczacki *01.06.2014
Kamil Stefan Litwora *15.06.2014
Dawid Artur Szwedo *06.07.2014
Milena Katarzyna Kapustka *06.07.2014
Bartosz Jarosław Gacek *06.07.2014
Adrianna Maria Opolska *06.07.2014
Wojciech Leszek Tomasik *12.07.2014
Zuzanna Zofia Król *16.07.2014
Daniel Filip Pierzchała *20.07.2014
Agnieszka Lis *20.07.2014
Kacper Stanisław Gryzło *03.08.2014
Emil Jan Rzepa *17.08.2014
Marcel Paweł Głowacki *17.08.2014

Emilia Łucja Klimek *17.08.2014
Kornelia Wiktoria Klimek *17.08.2014
Olgierd Jakub Adach *17.08.2014
Anna Kamila Rutkiewicz *17.08.2014
Jan Galas *07.09.2014
Oskar Robert Pietraszewski *19.09.2014
Amelia Weronika Jędryka *21.09.2014
Zofia Natalia Łaskawska *21.09.2014
Emilia Natalia Opitek *21.09.2014
Kuba Dominik Tatar *05.10.2014
Krystian Wojciech Lizak *05.10.2014
Oliwia Weronika Tulicka *05.10.2014
Krystian Sebastian Garniewicz *19.10.2014

Wojciech Mytnik – Renata Reichert 24.05.2014
Piotr Adamowski – Justyna Bietyt 07.06.2014
Sławomir Duda – Joanna Wójtowicz 14.06.2014
Marek Kuciel – Katarzyna Mruk 05.07.2014
Łukasz Michałowski – Agnieszka Molczyk 12.07.2014

Łukasz Świniarski – Monika Hudzik 12.07.2014
Marek Flądro – Kinga Bociek 16.08.2014
Piotr Grzesiakowski – Magdalena Szwalec 16.08.2014
Mateusz Król – Monika Król 16.08.2014
KrzysztofKoza – Ewa Sobol 13.09.2014
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Julia Sasak †19.05.2014
Henryk Bocheński †24.05.2014
Genowefa Słowik †30.05.2014
Roma Kurosz †04.06.2014
Ludwika Kołdun †03.06.2014
Tadeusz Uriasz †16.06.2014
Anna Wypych †17.06.2014
Robert Czarnik †20.06.2014
Jerzy kołodziej †24.06.2014
Kazimiera Krogulska †25.06.2014
Stanisław Gorzula †02.07.2014
Genowefa Smagacz †04.07.2014
Tadeusz Ocłoń †08.07.2014
Władysława Sierosławska †09.07.2014
Maria Ziaja †09.07.2014
Piotr Marek †14.07.2014
Marian Sroka †14.07.2014
Albin Kornaś †15.07.2014
Zofia Lisowska †16.07.2014
Kazimierz kantor †17.07.2014
Wacław Kępa †20.07.2014
Feliksa Najdnik †24.07.2014

Augustyn Paciorek †26.07.2014
Aleksy Szwalec †28.07.2014
Zofia Buczek †04.08.2014
Edward Janik †06.08.2014
Tadeusz Konicki †07.08.2014
Jan Pawlak †16.08.2014
Maria Zając †19.08.2014
Danuta Uznańska †29.08.2014
Lidia Hermańska †01.09.2014
Stanisława Jurek †05.09.2014
Czesław Wójcik †06.09.2014
Józefa Łabno †10.09.2014
Antoni Witkowski †13.09.2014
Franciszek Ciasto †13.09.2014
Aniela Baran †14.09.2014
Aleksandra Starzyk †18.09.2014

Zmarli, których pogrzeb odbył się poza naszą parafią nie są
ujęci w księdze zmarłych naszej parafii dlatego nie widnieją
w Kronice Parafialnej! Tych zmarłych wypisujemy wyłą-
cznie na życzenie rodziny po zgłoszeniu do Redakcji.



Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie

Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 1 4 6212112
www.nspj.diecezja.tarnow.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 9.00 do 11 .00 i po południu od 16.30 do 17.30
Narzeczonych zapraszamy w piątki: od 19.00 do 21 .00
Pierwszy piątek, święta zniesione - kancelaria nieczynna

W sprawach pilnych kancelaria czynna o każdej porze (ks. dyżurny)
Msze św. w parafii NSPJ:
Msze św. w niedziele i święta
5.30, 7.00, 8.30, 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 oszczędnościowy parafii - wpłaty na renowację organów:
ING Bank Śląski, nr konta: 75 1050 1562 1000 0090 7219 0466

Zespól Redakcyjny „Głosu Serca”:
Redaktor naczelny: Ks. Adam Bezak
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Jadwiga Bożek, Marta Maciszewska,

ks. Tomasz Janik, ks. Maksymilian Lelito, o. Franciszek Rydzak OFM,
s. Halina Wideł, Jadwiga Szwarga, Romana Długosz, KrzysztofNosek, Jakub Pytel, Sylwia Nalezińska,
Sylwia Krywult, Grzegorz Krywult

Korekta: Jadwiga Bożek

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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