




Drodzy Czytelnicy Głosu Serca!

„Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych, dziś
zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony. Bo nadszedł
czas i Dziecię się zrodziło, a razem z Nim – Maleńka
przyszła Miłość” – słowa tej pięknej piosenki wzruszają
i wprowadzają w ten szczególny i wyjątkowy czas
świętowania – po raz kolejny – narodzin Bożego Syna,
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

W klimacie radości, świętowania i wzajemnej życzli-
wości – oddajemy do Waszych rąk, drodzy czytelnicy
grudniowy Głos Serca. Znajdziemy w nim, jak zwykle
wiele ciekawych treści i artykułów, które warto prze-
czytać. A zatem: dowiemy się nieco więcej o sakramencie
święceń kapłańskich oraz czym jest Żywa szopka,
nurtującym faktem jest to, kim byli Trzej Królowie i dla-
czego Herod bał się dzieci w Betlejem?

Warto również zgłębić lekturę artykułu o naszych
świątecznych inicjatywach, jak również i o tym dlaczego
bycie Babcią możemy porównać do instytucji. Grupa
Odnowy w Duchu Świętym dzieli się refleksją nad tym,
co każdy z nas może dać grupie. W dziale historycznym
przybliżamy mało znane fakty o służbie wojskowej kle-
ryków w czasie PRL – u.

Czas Świąt to również wspomnienia ciekawych po-
staci, którym poświęciliśmy sporo miejsca.

Głos Serca to również głos duszpasterzy i kronika
parafii, dlatego znajdziemy w nim również kilka słów
o nowych inicjatywach w parafii oraz informacje o Wizy-
cie Duszpasterskiej . Życzę miłej lektury!

Ks. Adam Bezak

Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI

Przed „kolędą”
Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pa-

sterza, proboszcz powinien starać się po-
znać wiernych powierzonych jego pieczy.
Winien zatem nawiedzać rodziny, ucze-
stnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza
niepokojach i smutku oraz umacniając ich
w Panu, jak również – jeśli w czymś nie
domagają - roztropnie ich korygując (kan.
529 § 1).

Wizyta duszpasterska zwana potocznie
„kolęda”, jest jednym ze sposobów wy-
pełnienia obowiązku, jaki spoczywa
na duszpasterzach wg tego kanonu. W ró-
żnych krajach różnie się to odbywa.
W Polsce ma taką formę i wcale nie zna-
czy, że tak będzie zawsze, bo to nie jest
dogmat wiary. Możliwe, że w jakimś
nieokreślonym czasie zmieni się – może
nawet bardzo szybko.

W naszej parafii kolęda ma raczej
pozytywny wydźwięk i rzeczywiście daje
okazję do wzajemnego poznania, tworze-
nia więzi parafialnej , wspólnoty, w której
kapłani maja rolę elementu wiążącego.
Niewątpliwą bolączką jest odczuwany
pośpiech, któremu większość okazuje zro-
zumienie, gdyż wielkość parafii wymaga
sprawnego przejścia, by być u każdej ro-
dziny, która sobie tego życzy. Pospiech
jest zresztą najbardziej dokuczliwy dla sa-
mego idącego kapłana, który musi się
bardzo pilnować, bo przecież nie można
chodzić zbyt długo, a i wcześnie też się
nie da się rozpocząć, bo przecież jest pra-
ca. Można to zmienić poprzez wprowa-
dzenie kolędy, np. co trzy lata w po-
dzielonych na częściach parafii, ale wtedy
nie ma aktualnego obrazu parafii, a zda-
rzyć się może (jak już bywało w prze-
szłości, o czym niektórzy wspominają), że
w niektórych domach nie będzie kolędy
przez 6 lat bo wystarczy, że w roku ko-
lędy kogoś nie będzie w domu. W ubie-
głym roku otworzyło nam drzwi ok. 3630
rodzin, a ok. 1 790 domów było zam-
kniętych. Przyczyny zamknięcia są różne,
ale jeśli ktoś nie mógł być w wyzna-
czonym czasie zawsze ma możliwość
zgłoszenia się po zakończeniu przygo-
towanego planu kolędy.

Od przyjęcia księdza po kolędzie nie
zależy nasze zbawienie. Oprócz wspólnej
modlitwy i łączności z parafią, kolęda
daje okazje do potwierdzenia, czy ktoś
rzeczywiście jest na terenie parafii czy
nie. W Polsce parafie są terytorialne, czyli
kto mieszka na terenie parafii do niej
należy – o innej przynależności decyduje
dekret Ks. Biskupa na uzasadnioną prośbę
dotyczących. Każdy ma, więc prawo
oczekiwać, że w swojej parafii będzie
„obsłużony” – pod warunkiem, że dusz-
pasterze znają jego obecność. O tym czy
ktoś jest czy nie stwierdza się zwykle
w czasie kolędy. Zameldowanie urzędowe
widoczne w dowodzie osobistym nie ma
tu znaczenia, bo przecież niektórzy
od wielu lat są np. poza granicami kraju
i tam praktykują życie wg wiary, tam
przynależą do parafii, chociaż zameldo-
wani są w Polsce. Kodeks Prawa Kano-
nicznego jest dla całego Kościoła, a nie
wszędzie obowiązuje zameldowanie. Zre-
sztą, co do Polski również od paru lat
zapowiadane jest podobne rozwiązanie.

Skoro zbawienie nie zależy od tego
gdzie, kto praktykuje pozostaje tylko
trudność administracyjna – to znaczy,
że jeśli ktoś nie potwierdził w czasie
kolędy przynależności do parafii, nie ma-
my wtedy żadnej podstawy do potwier-
dzania np. przy zaproszeniu na ojca
chrzestnego czy innych sytuacjach –
w tym również pochówku zmarłych.
Parafie nie ściągają informacji z źródeł
urzędowych, bo to nawet niemożliwe. Nie
ma duszpasterstwa śledczego. Opieramy
się na dobrowolnej informacji od parafian
i to informacji dotyczącej ich samych,
a nie kogoś innego. Jeśli ktoś chce po-
zostać incognito – jego wola, ale później
nie można potwierdzić w kancelarii cze-
goś, co dotyczący chciał zatrzymać dla
siebie – wolny wybór.

W kancelarii zwykle w takich sytua-
cjach słyszymy, że komuś utrudniamy czy
wprost odpychamy od Kościoła – nic
podobnego przecież kapłan w kancelarii
nic nie chce, tylko mówi, że nie może
potwierdzić informacji, do których do-

tyczący sam z własnej woli nie dał
wcześniej dostępu. Potwierdzania nie-
prawdy zabrania natomiast przykazanie.
Każdy ma wolna wolę i wybiera jak chce
- konsekwencje wyboru trzeba ponosić,
ksiądz w kancelarii pozostaje wtedy
bezradny – nie może potwierdzać czegoś,
o czym nie wie.

Przy okazji trzeba wspomnieć,
że w ostatnich czasach kolęda bywa nie
raz przykrym przeżyciem dla księdza,
ponieważ niektórzy uważają, że jest to
okazja, aby wygarnąć klechom. To bardzo
łatwo odczuć, kto się wyżywa. Można
i tak, jeśli to komuś poprawia nastrój , ale
dobrze by było zacząć od początku albo
przyjąć inną kolejność i formę rozmowy.
Po co się na początku modlić, całować
krzyż, jeśli zaraz ma się w zionąć
nienawiścią. W niektórych sytuacjach wa-
rto by pomyśleć czy księdza przyjmować
– logika podpowiada, że nie ma sensu
przyjmowanie z nienawiścią swojego
duchownego. Ubliżanie świadczy tylko
o ubliżającym.

Wiem, że akurat nabywający Głos
Serca nie potrzebują tego wiedzieć, ale
gdy zdarzy się okazja, że ktoś ze zna-
jomych ma „problem” można mu pod-
sunąć wyjaśnienie i rozwiązanie.

To tylko jeden z wycinków życia
parafialnego i nie daje pełnego obrazu
kolędy. Ot taka mała refleksja i przy
okazji informacja konieczna akurat w tym
momencie po doświadczeniach z kan-
celarii.

Ks. Proboszcz
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Sakrament święceń kapłańskich
– w służbie Bogu i ludziom
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I. Natura kapłaństwa

Chrystus powołał Dwunastu w wyraźnie
określonym celu: „aby Mu towarzyszyli,
by mógł ich wysłać na głoszenie nauki”
(Mk 3, 1 3n). Apostołowie, to grupa naj-
bliższych współpracowników Chrystusa,
których On sam nazwie później przyja-
ciółmi. Zostali oni osobiście powołani
przez Chrystusa i troskliwie przygoto-
wywani do spełnienia swojej późniejszej
misj i. Jako świadkowie śmierci i zmar-
twychwstania Jezusa – oddają się temu
zadaniu bez reszty. Ale nie jest to ich je-
dyne zadanie. Podczas Ostatniej Wiecze-
rzy, na której zostaje ustanowiona Eucha-
rystia – Chrystus powierza im najważ-
niejsze zadanie: uobecnianie Jego samego
poprzez ofiarę paschalną po wsze czasy.
Dokonuje ich konsekracji na kapłanów.
Ich misja zostanie dopełniona jeszcze
po Zmartwychwstaniu, kiedy Chrystus
obdarza ich władzą odpuszczania grze-
chów, a Piotrowi – godność Jego następcy
i „władzę kluczy” oraz „prymatu”. A za-
tem: do nich należy głoszenie Słowa Boże-
go. Mają przepowiadać z autorytetem
wybrańców Bożych oraz świadków wiel-
kich Bożych dzieł, których dokonywał

Chrystus. Na tej nauce i ich świadectwie,
na doświadczeniu osobistym i ich wierze,
że Jezus jest wcielonym Synem Bożym,
który prawdziwie umarł i zmartwychwstał
– oprze się wiara i nauka całego Kościoła.
Ukonstytuowani w symbolicznej liczbie
Dwunastu, pozostają taką grupą po odej-
ściu Judasza i wyborze Macieja. Dołączy
do nich później jeszcze jeden – Święty
Paweł, który, co prawda nie był naocznym
świadkiem paschalnych wydarzeń, ale ró-
wnież został osobiście wezwany przez
Pana. Jego zapał i misja apostolska w za-
kładaniu wspólnot chrześcijańskich, oraz
umacnianie wiary młodych Kościołów –
znajdzie swój wyraz w Listach Apostol-
skich, które możemy zgłębiać po dziś
dzień.

Misja Apostołów i pełnione przez nich
funkcje w Pierwotnym Kościele nie zam-
knęły się całkowicie w ramach samego
Kolegium Apostolskiego. Przekazują swój
urząd wybranym w kościołach lokalnych.
Przekazywanie kapłańskiej misj i i władzy
nazwane zostanie później sukcesją apo-
stolską, która trwa po dziś dzień. „Apos-
tolskość” przysługuje całemu Kościołowi
i jest wsparta na zachowaniu ciągłości
kapłaństwa hierarchicznego w Kościele.

Jest to dar Chrystusa przekazany
kościołowi w celu zachowania go
w wierze, dla nieprzerwanego kon-
tynuowania misj i Chrystusa Pasterza.
Dziś tę samą misję pełnią Biskupi.
Są niejako „stróżami” prawdziwej na-
uki Chrystusa, „przekazicielami” łask
Chrystusa w sprawowanych sakra-
mentach. Mają tę sama pełnię władzy,
która otrzymali Apostołowie.

Istnieje jednak pewna różnica w sto-
pniach udziału w kapłaństwie Chry-
stusa. Owszem, wszyscy ochrzczeni
i wierzący biorą w nim udział – każdy
na swój sposób – ale należy tu roz-
różnić: powszechne kapłaństwo wier-
nych i kapłaństwo hierarchiczne.
Istnieją trzy podstawowe stopnie świę-
ceń w kapłaństwie hierarchicznym:
Episkopat (tylko Biskupi posiadają
pełnię sakramentu święceń);
Prezbiterat (kapłani) – poprzez wło-
żenie rąk przez Biskupa, otrzymują
władzę sprawowania Eucharystii, gło-

szenia słowa Bożego oraz odpuszczania
grzechów i sprawowania pozostałych
sakramentów, za wyjątkiem udzielania
sakramentu święceń oraz Bierzmowania.
Te są „zarezerwowane” dla Biskupa.
Prezbiterzy posiadają władzę tylko w je-
dności ze swoim Biskupem. Brak jedności
(nieposłuszeństwo lub inne) pozbawiają
Prezbitera władzy wykonywania czyn-
ności wynikających z przyjętego sa-
kramentu święceń. Biskup i jego kapłani
tworzą „prezbiterium” – które ponosi
odpowiedzialność za wspólnotę powierzo-
ną ich pieczy (diecezja i poszczególne
parafie).
Diakonat – jest udzielany „nie dla ka-
płaństwa, lecz dla posługi” (KK 29).
Mimo to jest pierwszym stopniem w ka-
płaństwie urzędowym. Każdy, kto chce
zostać kapłanem, winien go przyjąć.

II. Wymogi stawiane kandydatom do
święceń

Najważniejszym i podstawowym wy-
mogiem do przyjęcia święceń jest po-
wołanie Boże. Sobór Watykański II pou-
cza, że „Opatrzność Boża ludziom wybra-
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nym przez Boga do uczestnictwa w hie-
rarchicznym kapłaństwie Chrystusowym
udziela odpowiednich przymiotów
i wspomaga ich swą łaską. Prawowitym
szafarzom poleca, aby odpowiednich kan-
dydatów, zamierzających w szczerej in-
tencji i całkowicie dobrowolnie do tak
wielkiego zadania, po uznaniu ich zdat-
ności, powoływali i konsekrowali do kultu
Bożego i służby Kościoła” (DFK 2).
Natomiast Kanon 1029 KPK postanawia:
„Do święceń należy dopuszczać jedynie
tych, którzy według roztropnej oceny wła-
snego biskupa lub kompetentnego prze-
łożonego wyższego, po rozważeniu wszy-
stkich okoliczności, odznaczają się nie-
skazitelną wiarą, kierują się prawą inten-
cją, posiadają wymaganą wiedzę, cieszą
się dobrą opinią i nienagannymi obycza-
jami, są umocnieni w życiu chrześci-
jańskim, jak również posiadają inne przy-
mioty fizyczne i psychiczne, odpowiada-
jące przyjmowanemu świeceniu”.

Kolejnym wymogiem jest wolność
od przymusu do przyjęcia święceń. Wy-
magana jest ona zarówno do ważności jak
i do godziwości przyjmowanego sakra-
mentu. Ze względu na potrzebę stwier-
dzenia wolności, kanon 1036 wymaga,
aby kandydat do diakonatu i prezbiteratu
przedłożył własnemu biskupowi lub kom-
petentnemu przełożonemu wyższemu
własnoręcznie napisaną i podpisaną de-
klarację, że przyjmuje święcenia z wła-
snej inicjatywy i dobrowolnie. Kodeks
Prawa kanonicznego w kan. 1026 zabra-
nia wywierania jakiegokolwiek przymusu
na kandydata do święceń. Istnieje również
moralny i prawny zakaz odwodzenia
od przyjęcia święceń każdego, kto jest
o tym przekonany i kanonicznie odpo-
wiedni. Kandydat do sakramentu święceń
powinien ponadto zdobyć odpowiednią
formację i wiedzę, według norm zawar-
tych w kan. 232 – 264. Należyte przygo-
towanie i formację kandydat do święceń
zdobywa podczas sześcioletnich studiów,
jakie odbywa w Seminarium Duchow-
nym. Okres ten służy formacji intele-
ktualnej oraz duchowej . Kandydat zdo-
bywa niezbędną wiedzę z zakresu teo-
logii, historii Kościoła, teologii pastoral-
nej i moralnej , liturgiki oraz innych dzie-
dzin związanych z teologią. Formacja in-
telektualna jest ujęta w formę studiów
wyższych. Kandydat do sakramentu świę-
ceń zdobywa tym samym tytuł magistra
teologii.

Kandydat do święceń powinien po-

siadać odpowiedni wiek, określony przez
prawo kanoniczne. Obecny Kodeks Prawa
Kanonicznego w kanonie 1031 postana-
wia, że prezbiteratu wolno udzielić tym,
którzy ukończyli 25 rok życia i są wys-
tarczająco dojrzali. Wymagana jest ponad-
to przerwa, przynajmniej sześciomiesię-
czna, między diakonatem a prezbiteratem.
Jeśli chodzi o wymagania dotyczące wa-
żności udzielanych święceń, prawo koś-
cielne stanowi, że „święcenia kapłańskie
ważnie przyjmuje tylko mężczyzna och-
rzczony” (kan. 1024). Wymóg chrztu po-
chodzi z prawa Bożego. Zdolność przy-
jęcia innych sakramentów nabywa się
wraz z przyjęciem sakramentu chrztu
świętego. Kościół niezmiennie uważa, że
tylko ochrzczony mężczyzna może waż-
nie przyjąć sakrament święceń. Zasada
wykluczająca kobiety z kapłaństwa hie-
rarchicznego została definitywnie okre-
śloną przez św. Jana Pawła II w Liście
Apostolskim „Ordinatio Sacerdotalis” –
o udzielaniu święceń kapłańskich tylko
mężczyznom z dnia 22 maja 1994 roku.
Już wcześniej Stolica Apostolska wyra-
żała i uzasadniała stanowisko Kościoła
Katolickiego w sprawie dopuszczania ko-
biet do kapłaństwa służebnego. Deklara-
cja kongregacji Nauki Wiary „Inter insi-
gnores” z 15 października 1976 roku, wy-
dana na polecenie bł. Pawła VI potwier-
dziła zasadę, że „Kościół ze względu
na wole dochowania wierności przykłado-
wi Chrystusa nie może dopuścić kobiet
do świeceń kapłańskich, ponieważ nie ma
takiego uprawnienia” (por. AAS 69
[1977] s. 98 – 116).

Do godziwego udzielenia sakramentu
świeceń prezbiteratu niezbędne jest spe-
łnienie przez kandydata określonych pra-
wem wymagań. Kanon 1025 postanawia,
że kandydat do kapłaństwa powinien:
1 . uzyskać przepisaną prawem odpowie-
dnia formację

2. ma niezbędne przymioty, według oceny
własnego biskupa lub przełożonego
wyższego;

3. nie jest związany żadną nieprawidło-
wością ani przeszkodą

4. wypełnił wymagania określone w kan.
1033 – 1039:

- przyjął sakrament Bierzmowania
- Został włączony do grona kandydatów
poprzez liturgiczny obrzęd
- przyjął posługę lektora i akolity
- złożył pisemną deklarację kandydata
do święceń
- złożył publiczną deklarację zachowania

celibatu
- odbył przepisane prawe rekolekcje
Ponadto do godziwości udzielenia świę-
ceń należy również zebrać wymagane do-
kumenty oraz przeprowadzić badania
określone w kanonach 1050 – 1051 .

III. Wymagania płynące z funkcji ka-
płańskich

Podstawowe funkcje kapłańskie wy-
konywane od początków Kościoła stano-
wią kontynuację działalności Apostołów
i można je sprowadzić do trzech naj-
ważniejszych: przepowiadanie, uświęca-
nie i kierowanie.

Pierwszym i podstawowym zadaniem
każdego kapłana jest przepowiadanie,
czyli głoszenie Ewangelii. Sam Chrystus
najpierw głosił Dobrą Nowinę, a później
ustanowił Eucharystię i dokonał Ofiary
paschalnej . W nakazie misyjnym na pier-
wszy plan wysuwają się słowa: „Idźcie
i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,
1 9). Apostołowie podejmują to wezwanie
i prowadzą dzieło głoszenia słowa Bo-
żego. Głoszenie Ewangelii nie ma chara-
kteru czysto teoretycznego, lecz jest prze-
powiadaniem wiary, dawaniem świadec-
twa. Sobór Watykański II podkreśla role
kapłana w głoszeniu Ewangelii. W De-
krecie o posłudze kapłanów przepo-
wiadanie Słowa uważane jest za pierwszy
i podstawowy obowiązek kapłanów:
„prezbiterzy, jako współpracownicy bis-
kupów, mają przede wszystkim obowią-
zek przepowiadania wszystkim Ewangelii
Bożej , aby wypełniając nakaz Pana (…)
tworzyli i pomnażali Lud Boży” (DK 4;
KK 28).

W wypełnianiu uświęcającego zada-
nia Kościoła kapłani są zobowiązani
do uświęcania powierzonych im wier-
nych. Do nich należy przede wszystkim
sprawowanie sakramentów. Składanie
Ofiary Eucharystycznej stanowi najczci-
godniejsza czynność kapłańską. Jan Paweł
II w „Liście do wszystkich biskupów
Kościoła o tajemnicy i kulcie Eucharystii”
pisał: „Eucharystia jest główną i centralną
racją bytu sakramentu kapłaństwa”. Wo-
bec wiernych czyniących pokutę lub cho-
rujących pełnią posługę pojednania lub
niesienia ulgi, a potrzeby i modlitwy
wiernych przedstawiają Bogu Ojcu.

Jest jeszcze jedna ważna funkcja
sprawujących posługiwanie kapłańskie,
a mianowicie kierowanie Ludem Bożym,
służenie mu pracą i troską duszpasterską.
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Gromadząc i kierując wiernymi w imieniu
Boga i Chrystusa, kapłani jednocześnie
reprezentują kapłaństwo powszechne
wiernych. Obowiązkiem kapłana jest taka
obecność we wspólnocie, która będzie
prowadzić do jedności poszczególne gru-
py tworzące społeczności Ludu Bożego.
Wymienione wyżej funkcje nakładają
na kapłana jeszcze szereg innych obo-
wiązków moralno – prawnych, takich jak:
posłuszeństwo i dyspozycyjność wobec
władzy kościelnej ; sprawowanie liturgii
Godzin (czyli brewiarza), a w tym szcze-
gólnie za zmarłych; stała formacja ka-
płańska i troska o własne uświęcenie oraz
wiele innych.

Warto pomyśleć
Jak można łatwo zauważyć, sakrament

święceń oraz wymagania, które stawia
Kościół kandydatom – są bardzo konkret-
ne. Wielu z nas patrzy dzisiaj na kapłana
„oczyma” telewizji lub Internetu. W świe-
tle tego, co zostało napisane – można się
zastanowić nad tym, jaki ja mam obraz
kapłana? Jest jednak wiele rzeczy, o któ-
rych nie wiemy o kapłanach. Widzimy
mało lub to, co chcemy zobaczyć. Często
ulegamy współczesnemu trendowi „uo-
gólniania” i wkładania wszystkich „do je-
dnego worka”. Owszem. Pośród nas,
kapłanów zdarzy się – jak to ma miejsce
również w innych grupach „zawodowych”
– że któryś z nas, „wypali się”, będzie
miał swoje kryzysy. Może się zdarzyć
i zdarza się, że utraci Boże powołanie.
Bywa, że porzuca stan kapłański. Dość

często słychać również i taki argument:
„straciłem wiarę i do Kościoła nie chodzę,
bo ksiądz taki a taki”. I w tym bywa jakaś
nuta prawdy. Ale musimy tutaj zauważyć
jedną podstawową rzecz: Wiara w Boga,
przyjmowanie sakramentów czy chodze-
nie do Kościoła – nie powinny opierać się
tylko i wyłącznie na subiektywnej wizji
kapłana. Nie chodzę do Kościoła dla ka-
płana, tylko dlatego, że wierzę w Boga.
Owszem. Kapłan, jako pośrednik miedzy
Bogiem a ludźmi jest tutaj ważnym ogni-
wem, ale jeśli to ogniwo – powiedzmy
trochę „szwankuje” – to wcale nie ozna-
cza, że cały Kościół źle funkcjonuje. Pra-
ca kapłana do najłatwiejszych – wbrew
niektórym obiegowym opiniom – wcale
do najłatwiejszych nie należy. Ostatnie
lata dobitnie pokazują, jak realnie brzmią
dzisiaj słowa Chrystusa: „jeżeli Mnie
świat znienawidził, to wiedzcie, że pier-
wej Mnie znienawidził” lub „uderz w pa-
sterza, a rozpierzchną się owce”. Sytuacja
jest ogólnie znana, a więc wszelki ko-
mentarz wydaje się tutaj zbędny. Warto
się chyba tylko zastanowić – na ile mój
obraz kapłana jest prawdziwie „mój”
a na ile jest to obraz „medialny”. W razie
wszelkich wątpliwości możemy przecież
pytać (choćby w czasie wizyty duszpas-
terskiej), dowiedzieć się, zweryfikować
i mieć swoje zdanie i swoją własną opinię
na temat kapłana czy nawet Kościoła.
Jako przykład mogę podać sytuację z je-
dnej ze szkół średnich. Kapłan zostaje
poddawany „próbie cierpliwości” ze stro-
ny swoich uczniów. W końcu pada kon-

kret: dlaczego kapłani są pazerni i dlacze-
go nie płacą podatków? Toczyła się wów-
czas debata publiczna na temat Funduszu
Kościelnego oraz odpisu podatkowego
na rzecz Kościoła. Katecheta – przygoto-
wany na taką ewentualność – wyjmuje
swoje zeznania podatkowe za ubiegłe lata
i podaje swoim uczniom. PIT – y są
szczegółowo analizowane, choć z elemen-
tem zaskoczenia. Następnie kapłan wyj-
muje decyzję Naczelnika Urzędu Skarbo-
wego, w którym są jasno sprecyzowane
warunki płacenia podatku „od wiernych”.
Liczba wiernych, za których każdy pra-
cujący w parafii kapłan płaci podatek
zawsze będzie większa niż rzeczywista,
ponieważ – jak wiemy – nie wszyscy
uczęszczają przykładnie do parafialnego
Kościoła. A podatek wyliczany jest
od liczby wiernych zamieszkujących daną
parafię. A na dowód „pazerności” ucz-
niowie otrzymali jeszcze rachunki za wa-
kacyjny pobyt młodzieży organizowany
przez księdza, a pieniądze na ten cel nie
pochodziły bynajmniej z parafialnej kasy.
Na tym dyskusja o pazerności się za-
kończyła. Przykładów można podawać
bez liku. I tych dobrych i tych niewła-
ściwych. Tylko po co? Ostatecznie każdy
z nas i tak „sam o sobie samym zda
sprawę Bogu” i bynajmniej nie z relacj i
z kapłanami.

Oprac. Ks. Adam Bezak

„Jeżeli chcecie uniknąć nieszczęścia, ja-
kie zagraża światu, módlcie się na ró-
żańcu”.

Narastające konflikty panujące
na świecie, skłaniają do głębokiej refleksj i
nad wielkością, jaką ma modlitwa różań-
cowa oraz Objawień Fatimskich. W Swej
nieskończonej dobroci Najświętsza Maria
Panna przekazuje nam najbardziej dos-
tępną dla wszystkich ludzi, modlitwę, któ-
ra ma potężną moc – obrony ludzkości
od upadku i zagłady.

Matka Boża Różańcowa

Objawienia w Fatimie zostały uznane
przez Kościół za szczególnie bogate

w przesłanie do nas, do wszystkich ludzi,
bez względu na czas, w którym żyjemy.
Orędzie jest w swej istocie wezwaniem
do nawrócenia i pokuty. W miesiącu
Różańca szczególnie warto skupić się
na tej cząstce orędzia, które mówi o sile
i potrzebie nieustannej modlitwy. Naj
świętsza Maria Panna już w pierwszym
objawieniu zapytała dzieci: czy chcą ofia
rować siebie i swoje cierpienia Bogu, jako
zadośćuczynienie za grzechy i nawrócenie
grzeszników? Po twierdzącej odpowiedzi
Poleciła im odmawiać Różaniec. I w każ-
dym z kolejnych objawień przypominała o
konieczności jego odmawiania:
- „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby
uzyskać pokój dla świata i koniec wojny”
/1 3.05.1 917/

- „Chciałabym […] abyście każdego dnia
odmawiali różaniec” /1 3.06.1 917/
- „Trzeba w dalszym ciągu codziennie
odmawiać różaniec na cześć Matki Bos-
kiej Różańcowej , dla uproszenia pokoju na
świecie i o zakończenie wojny, bo tyl-ko
Ona może te łaski uzyskać” /1 3.07.1 917/
- „Chcę, abyście nadal […] odmawiali co-
dziennie różaniec” /19.08.1 917/
- „Odmawiajcie w dalszym ciągu róża-
niec, żeby uprosić koniec wojny”
/1 3.09.1 917/
- „Jestem Matką Boską Różańcową. Trze-
ba w dalszym ciągu codziennie odmawiać
różaniec. Wojna się skończy i żołnierze
powrócą wkrótce do domu". /1 3.1 0.1 917/
(źródło: Rozważania według siostry Łu-
cji).
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Hiacynta, Franciszek i Łucja

Na posłanników orędzia i przemienia-
nia współczesnego społeczeństwa wedle
zamyśleń Boga, Najświętsza Maria Panna
wybrała trójkę portugalskich dzieci – ro-
dzeństwo Franciszka (1908) i Hajcyntę
(1911 ) oraz ich kuzynkę Łucję (1907).
Z historią ich życia my katolicy, zapo-
znajemy się już od najmłodszych lat,
a świętość i pogłębianie orędzia w Fati-
mie towarzyszy nam przez całe życie.
Rodzeństwo Franciszek i Hiacynta uro-
dzili się, jako najmłodsze dzieci Manuela
i Olimpii Marto, byli analfabetami, nie
chodzili do szkoły i wraz z Łucją po-
magali przy wypasaniu owiec. Pomimo
ciężkiej i pracochłonnej pracy nie przesz-
kadzało to ich rodzicom w chrześci-
jańskim wychowaniu dzieci. W ich domu
panował zwyczaj wspólnego odmawiania
Różańca. A szczerość i gorliwość rodzin-
nej modlitwy spotkała się z Maryjnym
błogosławieństwem.

Nieustanne wołanie z Fatimy

Jeszcze przed objawieniami, dzieci,
miały trzy wizje Anioła Portugalii, zwa-
nego również Aniołem Pokoju, który miał
przygotować dzieci na „spotkanie” z Ma-
tką Bożą. Trzymając w rękach kielich,
a nad nim hostię, z której spływały krople
krwi, Anioł uklęknął obok dzieci i po-
wiedział im, by odmawiały modlitwę
do Trójcy Przenajświętszej , Najświęt-
szego Serca Jezusowego i Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny, przepra-
szając za wszelkie grzechy, święto-
kradztwo i obojętność wiernych. Od tego
czasu zaczęły gorliwie się modlić w in-
tencjach przekazanych im przez anioła.

Same Objawienia trwały od 13 maja
do 13 października 1917 rok i dziś wie-
my, że Matka Boża ostrzegała ludzkość
przed czarną historią XX w. – świata poz-
bawionego jakichkolwiek granic i odrzu-
ceniem Boga. Ukazała także, że tylko
za Jej pośrednictwem może dojść do po-
jednania Boga z ludźmi i po raz kolejny
przestrzegła, że bez łaski Bożej niema
zbawienia. Upominała, że osiągnięcie na-
wrócenia i pokoju może nastąpić tylko
i wyłącznie wtedy, gdy świat wkroczy
na wymagającą drogę przez Nią wska-
zaną. A Siostra Łucja pisała w liście z 19
października, 1 943 że "obietnica Matki
Bożej Fatimskiej jest warunkowa: Jeśli

przestaną obrażać Boga, jeśli będą czynić
pokutę, jeśli oddadzą się modlitwie. . . Ina-
czej mamy wszelkie powody do lęku".

Według rozważań Siostry Łucji, Mary-
ja uświadamia nam, że codzienna modli-
twa różańcowa może nas zbliżyć do Boga.
Matka Boża żąda od nas codziennej mo-
dlitwy, ponieważ zna naszą niestałość
w czynieniu dobra, nasze słabości i naszą
nędzę. Wie, że każdego dnia grzeszymy,
a ponieważ dla nas jest rzeczą konieczną
szukać Boga po wszystkie dni, upraszając
przebaczenia i pomocy - musimy się mo-
dlić słowami: „Ojcze nasz, któryś jest
w Niebie. . . odpuść nam nasze winy, jako

i my odpuszczamy naszym winowajcom”,
„Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
śmierci naszej”.
Modlitwa na Różańcu oczyszcza nasze

dusze z grzechu i pozwala zwyciężyć
naszych nieprzyjaciół. Obok nabożeństwa
do Serca Jezusowego i Niepokalanego
Serca Maryi jest jedynym ratunkiem dla
świata przed ostateczną zagładą, jaką Ma-
tka Boża ukazała Hiacyncie w apokalip-
tycznych wizjach. Za przykładem tej trój-
ki bogobojnych i posłusznych dzieci, lu-
dzkość musi zapomnieć o sobie, a pa-
miętać o prośbach Fatimskiej Pani i o Jej
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Jubileusz 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa
„Dla Ciebie się narodziłam” (1 51 5-201 5)

obietnicach – zawsze i nieustannie.
Sam Ojciec Święty Jan Paweł II,

przypominał "wołanie z Fatimy nie jest
jednorazowe". Zwłaszcza, że XXI wiek
niesie za sobą ponowne zagrożenia, przez
zatracenie człowieczeństwa, przez ateis-
tyczne ideologie walczące z Bogiem,
przez narastające konflikty i toczące się
wojny, które z dnia na dzień oddalają
pokój na całym świecie. Tylko całkowite
oddanie siebie Jezusowi przez Maryję
przezwycięży moc zła i doprowadzi
do rzeczywistego i głębokiego pokoju.
Jedynie nieustanna i gorliwa modlitwa
o pokój do Boga doprowadzi do pełnego
nawrócenia.

Różaniec - modlitwa prostoty i głębi

Matka Boża już w XIX w słowach
do św. Bernadetty poleciła: „Módl się
na różańcu i innych zachęcaj do jego od-

mawiania”. A Święty Jan Paweł II w swo-
im liście apostolskim o różańcu napisał:
Modlitwa tak łatwa a równocześnie tak
bogata, naprawdę zasługuje, by wspólno-
ta chrześcijańska ponownie ją odkryła.
Modlitwa różańcowa, jest modlitwą, która
można odmawiać zawsze - zarówno w za-
kątku własnego domu, w samotności, jak
i w otoczeniu wiernych, w kościele. Je-
dnocześnie prosta w swej formie, kryje
w sobie bogactwo Ewangelii. Maryja
przez Różaniec uczy nas odkrywać i rozu-
mieć Boże tajemnice. „ Odmawiać róża-
niec to znaczy udać się do szkoły Maryi
i uczyć się od niej, Matki i apostołki Chry-
stusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wyma-
ganiami wiary chrześcijańskie” (Słowa
św. Jana Pawła II z 2 października 1988,
Oservatore Romano). Dzięki niemu Mary-
ja umacnia nas i przybliża do Jedynego
Stwórcy oraz staje się źródłem naszej
nadziei.

Modlitwa różańcowa powinna być
dla każdego jakby chlebem duchowym,
aby za jej pomocą pogłębiać i rozgrzewać
w ludziach wiarę, nadzieję i miłość. Na-
leży pamiętać, że jest równocześnie odda-
niem czci Matce Bożej i najlepszym spo-
sobem uproszczenia tego, co pragniemy
otrzymać.

Katarzyna Woźniczka

Opracowanie na podstawie:
sekretariatfatimski.pl
Opoka.org.pl
Portal Diecezji Warszawsko-Praskiej
rozaniec.web-portals.pl
rozaniec.dominikanie.p
Naszdziennik.pl
Antonio A. Borelli, Różaniec-ratunek dla
świata, wyd. Instytut im. Ks. Piotra Skar-
gi, Kraków 2006

Rok 2015 będzie szcze-
gólnym czasem łaski dla te-
rezjańskiego Karmelu na
całym świecie. 28 marca
minie bowiem pięćset lat
od narodzin św. Teresy od
Jezusa.
Ta okoliczność sprawia,

że wspólnoty karmelitań-
skie w łączności z Kościo-
łami lokalnymi oraz z Koś-
ciołem Powszechnym będą
w sposób uroczysty przypo-
minać sobie wzniosłą dok-
trynę Matki Teresy i prze-
kazywać ją współczesnemu
światu. Jest on spragniony
prawdy, a doświadczenie
duchowe Reformatorki Ka-
rmelu przesycone jest du-
chem prawdy, duchem obe-
cności samego Boga. Kto
ma Boga, ma wszystko.
Bóg sam wystarcza - te sło-
wa św. Teresy wypływają
z serca napełnionego Bo-
giem i są zaproszeniem dla
każdego do wyjątkowej
przyjaźni z Bogiem.
Hasło jubileuszowe „Dla

Ciebie się narodziłam”, zostało zaczer-
pnięte z jednej z poezji Teresy od Jezusa,
której pierwsze wersety brzmią nastę-
pująco:

Twoją jestem na zawsze, od Ciebie życie
wzięłam,
Powiedz mi więc, o Boże, co chcesz,
abym czyniła?

Ten wiersz jest wyrazem życia, ro-
zumianego jako dar miłości Boga i ofiara
dla Boga. Takie było życie św. Teresy
od Jezusa. Ona doświadczyła prawd wia-
ry: w Chrystusie, byt ludzki stworzony
przez Boga na Jego obraz, jest odkupiony.
Przez Niego każda osoba jest wezwana
i oczekiwana. Z Nim jesteśmy prowadze-
ni do zbawienia. Na Jego podobieństwo,
życie bytu ludzkiego jest realizowane
w posłuszeństwie planowi Boga Ojca.

To duchowe doświadczenie Matki
Teresy od Jezusa nie jest ograniczone, bez
wątpienia, do bycia wydarzeniem oso-
bistym, które przypadło w udziale tylko
jej samej . Po zasmakowaniu tak wznio-
słych dóbr, przelała na papier to, co zaszło
w jej wnętrzu, tworząc serię pouczających
pism, które przeszły do historii literatury
powszechnej . Święta chciała „pociągnąć”
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swoich czytelników i czytelniczki, zapro-
sić do kroczenia indywidualną dla każ-
dego drogą uzdrowienia, wolności, pełni,
poświęcania się.

Mając na uwadze to wszystko, ob-
chody jubileuszowe nie mogą nie mieć
na uwadze nic ważniejszego, od zaprosze-
nia nas wszystkich do głębokiego spot-
kania z Teresą. Nie powinniśmy zwracać
się do Niej ze zwykłej ciekawości lub
prostego posłuszeństwa, lecz uświadamia-
jąc sobie to w jakie rzeczy nas wprowa-
dza, jakie rzeczy objaśnia, które stają się
nam bliskie. To, co ona nam opowiada,
w pewien sposób jest obecne w nas sa-
mych i zdarza się nam samym.

Matka Teresa przedstawiła swoją oso-
bistą historię jako drogę osobistego doś-
wiadczenia. Sposób w jaki ona się pro-
wadziła, albo lepiej się wyrażając, była
prowadzona, jest adekwatnym przewo-
dnikiem podczas wewnętrznej przygody,
która podnosi nas do pełnego spotkania
z Bogiem.

Święta Teresa jest pośredniczką Obe-
cności aktywnej , obecności Boga, i sku-
tecznie sprzyja spotkaniu międzyosobo-

wemu, nie tylko z nią, lecz także z Bożym
Rozmówcą, ponieważ Teresa zawsze, gdy
rozmawia z Bogiem, czyni to w Jego
obecności, w formie takiej , że On zjawia
się i ukazuje samoistnie.

Wskutek tego spotkanie takie jest
poruszające do głębi. Zauważył to już
pierwszy wydawca pism Teresy, Luis de
León: „ I tak, zawsze, kiedy je czytam [pi-
sma terezjańskie], zdumiewam się na no-
wo. Spotykam w nich wiele takich miejsc,
w których podczas czytania wydaje mi się,
że mam do czynienia z [czymś więcej niż
tylko] z geniuszem człowieka. Nie wątpię,
że na wielu miejscach przemawiał przez
nią Duch Święty i prowadził jej pióro i rę-
kę. W ten sposób to, co napisane wnosi
światło, rozświetlające sprawy niejasne
i jej słowa rozpalają ogień w sercu czy-
telnika”.

Obchody terezjańskie, które swoim
patronatem honorowym objął Ks. Kardy-
nał Stanisław Dziwisz, zaplanowane
są od października 2014 do października
2015 i połączą się w harmonijny sposób
z obchodami Roku Życia Konsekrowa-
nego. Niewątpliwie ta zbieżność pomoże

uwypuklić jak bardzo życiu chrześcijań-
skiemu i zakonnemu potrzebny jest duch
modlitwy i kontemplacji, którym żyła
święta Teresa z Awili, Doktor Kościoła.

Uroczysta inauguracja ogólnopolskich
obchodów Jubileuszowego Roku 500-
lecia urodzin św. Teresy miała miejsce 11
października 2014 roku o godz. 1 0.00
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Krakowie - Łagiewnikach. Mszy świę-
tej , rozpoczynającej obchody, przewodni-
czył Metropolita Krakowski Stanisław
Kardynał Dziwisz. Terezjański Rok Jubi-
leuszowy zakończy się 18 października
2015 roku mszą św. sprawowaną przez
Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks.
abpa Celestino Migliore w kościele Kar-
melitów Bosych w Poznaniu. W progra-
mie całorocznych obchodów przewidzia-
ne są koncerty, spektakle, wystawy, sesje
wykładowe, rekolekcje, warsztaty oraz
nabożeństwa.

Alfreda Majorek

Źródło: www.paravosnaci.com

WBOŻYCH RĘKACH

Twoją jestem na zawsze,
Od Ciebiem życie wzięła,
Powiedz mi więc, o Boże,
Co chcesz, abym czyniła?

Najwyższy Majestacie
Wiekuista Mądrości,
Co w dobra chodzisz szacie;
O Boże wszechświatłości
Spojrzyj na nędzę moją,
Bom Tobie zawierzyła.

Powiedz mi więc, o Boże,
Co chcesz, abym czyniła?

Twą jestem, boś mnie stworzył,
Boś za mnie dał krew swoją,
Ból Ci rany otworzył,
By zbawić duszę moją;
Tyś łaską mnie osłaniał,
Ażebym nie zginęła.

Powiedz mi więc, o Boże,
Co chcesz, abym czyniła?

Czego żądasz, o Panie,
Od stworzenia Twojego,
Co w tak nędznym jest stanie,
Wśród mroków życia tego?
Ale choć grzeszna jestem,
Otom cała przylgnęła

Do stóp Twych, prosząc: powiedz,

co chcesz, abym czyniła?

Widzisz tu serce moje
I życie od zarania:
Składam je w dłonie Twoje.
I wszystkie me kochania,
I wszystkie władze duszy,
By miłość je objęła.
O, niech głos mój Ciebie wzruszy!

Co chcesz, abym czyniła?

Daj mi śmierć albo życie,
Daj siły czy słabości,
Karm mnie wzgardą obficie,
Lub chlebem szczęśliwości,
Daj pokój albo walkę,
Wktórej bym się dręczyła,
Daj wszystko, tylko powiedz

Co chcesz, abym czyniła?

Daj nędzę lub dostatki,
Daj słodycz, chleb gorzkości;
Niech wzrosną smutku kwiatki,
Niech zmilknie śpiew radości,
Daj szczęście, bólu morze,
Niech mnie rwie jego siła.
Tylko powiedz, o Boże,

Co chcesz, abym czyniła?

Jeśli chcesz, niechaj tchnienia
Modlitwy mnie ponoszą,
Lub oschłość cierpienia
Krwawymi łzami zroszą.
O, Boże mój Najwyższy,
W tym cała moja siła,
Byś mi zawsze objawiał:

Co chcesz, abym czyniła?

Daj mi, Boska Mądrości,
Słońce wiecznego świtu
Lub gęste mgły ciemności,
Lata głodu, dosytu;
Daj zorze lub noc czarną,
By wszystko zasłoniła,
Tylko powiedz mi wtedy:

Co chcesz, abym czyniła?

Jeśli mi dasz wytchnienie,
Przyjmę je z Twojej ręki.
Jeśli ześlesz cierpienie,
Zniosę wszystkie udręki.
Dasz śmierć, ja czekam, Panie,
Aby mnie już objęła,
Kiedy chesz, tylko powiedz:

Co chcesz, abym czyniła?

Pójdę na same szczyty:
Wnagie Golgoty skały
Lub w Taboru błękity,

Wszczęścia słodkie zapały.
Jak Job w cierpieniu, — jak Jan
Przy Tobie bym spoczęła,
Tylko powiedz o Panie,

Co chcesz, abym czyniła?

Wśród zmiennych losów życia,
Jak Józefsprawiedliwy
Lub Dawid wśród ukrycia
Czy Jonasz nieszczęśliwy
Chcę, by się każdej chwili
Twa wola wypełniła,
Dlatego błagam, powiedz:

Co chcesz, abym czyniła?

Czy słowa Twe posłyszę,
Czy będziesz trwał w milczeniu,
Czy łan się rozkołysze
Lub zamrze w opuszczeniu,
Chcę wytrwać i zachować
Twe Prawo, tam ma siła,
Więc na każdy czas, powiedz:

Co chcesz, abym czyniła?

Twoją jestem, na zawsze,
Od Ciebiem życie wzięła,
Powiedz mi więc, o Boże,
Co chcesz, abym czyniła?

Św. Teresa od Jezusa
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TEKSTY OKAZJONALNE

Żywa szopka

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla
Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pie-
luszki i położyła w żłobie, gdyż nie było
dla nich miejsca w gospodzie. (Łk 2,6-7)

Żłób najprawdopodobniej wykuty był
w kamieniu, i znajdował się w skalnej
grocie służącej za schronienie dla zwie-
rząt. Z czasem miejsce Narodzenia Zba-
wiciela oznaczono srebrną gwiazdą, a nad
grotą, dzięki staraniom św. Heleny, wznie-
siono w IV w. kościół. Świątynia ta miała
przetrwać najazd perski, dzięki malowi-
dłom ukazującym Trzech Mędrców w per-
skich strojach. Przy tej grocie swoją pu-
stelnię miał św. Hieronim, twórca łaciń-
skiej Biblii.

***
Św. Franciszek, który dostrzegał w ka-

żdym stworzeniu swoich braci i siostry,
wpadł w 1223 r. na genialny pomysł.
Do jednej z grot w pobliżu Greccio wpro-
wadził żywe zwierzęta, przygotował żłó-
bek i siano. W wigilijną noc zaprosił
do groty okolicznych mieszkańców. W tej
niezwykłej scenerii odprawiono pasterkę,
na której Franciszek wygłosił płomienne
kazanie, będące prawdziwym misterium
Bożonarodzeniowym.

Wkrótce, głównie za sprawą zakonów

franciszkańskich, tradycja urządzania szo-
pek przyjęła się w całym chrześcijańskim
świecie. Początkowo szopki budowano
w kościołach, z czasem urządzano je ta-
kże w domach. Obok Świętej Rodziny po-
jawili się pasterze, aniołowie, Trzej Kró-
lowie, figurki zwierząt. Sama stajenka
mogła być grotą, szopą, chłopską chału-
pą… W zależności od miejsca i czasu
pojawiali się w niej kupcy, rzemieślnicy,
śpiewacy, w końcu i żebracy, pijacy i zło-
dziejaszkowie – żeby pokazać, że Jezus
narodził się, aby zbawić wszystkich!

W różnych krajach szopki przyjmują
różny wygląd. We Włoszech buduje się
wspaniałe presepio, obrazujące nieraz
całe miasta i ich mieszkańców wśród
codzien-nych zajęć. Bywało, że takie
inscenizacje liczyły i po kilka tysięcy
elementów.
W niektórych rejonach Niemiec i Austrii
tworzy się piętrowe, drewniane budowle,
przystrojone kolorowymi figurkami.
Na Węgrzech postacie wykonuje się z fil-
cu. W radosnych, kolorowych szopkach
indiańskich czerwonoskóra Madonna nie-
sie Dzieciątko na plecach. Afrykanie two-
rzą niemalowane rzeźby, o murzyńskich
rysach, z ciemnego, hebanowego czy te-
kowego drewna. Ustawiają je pod słomia-
nymi szałasami, a wokół nich figurki

zwierząt z sawanny. W filipińskich belen
figurki, nieraz wykonane z kości słonio-
wej , przystrojone są w kostiumy z hafto-
wanego jedwabiu.

Również i polskie szopki mają swój
koloryt. Dawniej nazywane były jasełka-
mi, tak samo jak i przedstawienia opo-
wiadające o narodzinach Jezusa. Święta
Rodzina chroni się w krytej strzechą
stajence, wokół zalega śnieg, a pasterze
chodzą w góralskich kożuchach. Orygi-
nalna szopka wytworzyła się w XIX w.
w Krakowie. Tamtejsi murarze, nie mając
zimą zajęcia, chodzili „po kolędzie” z ko-
lorowymi szopkami. Aby wyróżnić się
wśród innych grup, budowali szopki coraz
okazalsze, a wzorem dla nich była kra-
kowska architektura. Tak więc w szopce
pojawiły się złociste kopuły Kaplicy Zy-
gmuntowskiej i strzeliste wieże Bazyliki
Mariackiej , zwieńczone wspaniałymi ko-
ronami.

***
Każdy z nas może mieć w domu żywą

szopkę. Nie trzeba do niej wprowadzać
przydomowego inwentarza. Nie potrzeba
mechanicznie poruszanych kukiełek, ani
podświetlanych gwiazdek. Nie musimy
mieć nawet misternie zdobionych figurek.
Wystarczy prosty żłóbek, czy papierowa
szopka. Trzeba tylko, abyśmy przestali
traktować szopkę jak sezonowy mebel,
zwykłą dekorację. Szopka może stać się
domowym ołtarzykiem, wokół którego
gromadzić się będzie rodzina, aby wspól-
nie się radować, „że Słowo stało się cia-
łem”. Wpatrując się w kolorowe figurki,
śpiewając kolędy, zanurzmy się całym
sercem w wielką Tajemnicę Wcielenia.
Jeśli za gipsowymi czy papierowymi po-
staciami, dostrzeżemy to, co one fakty-
cznie wyrażają, wówczas nasze szopki
ożyją, a Boże Dziecię prawdziwie zamie-
szka wśród nas i będzie nam błogosławić!

Grzegorz Mleczko

Artykuł ukazał się w numerze 200
“Wzrastania” z grudnia 2005 r.
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Trzej Królowie?
A może ani trzej , ani królowie? Kim byli
ci, których przybycie do Bożego Dzie-
cięcia wspominamy 6 stycznia jako świę-
to Objawienia Pańskiego?

Św. Mateusz w Ewangelii pisze
o Mędrcach (Magach) ze Wschodu, któ-
rzy podążając za tajemniczą gwiazdą
przybywają w poszukiwaniu nowonaro-
dzonego króla żydowskiego, najpierw
do pałacu Heroda, a potem do Betlejem.
Przybyli ze Wschodu, z tajemniczych,
na pół legendarnych, bajecznie bogatych
krajów. Magowie w Persj i i Babilonie
spełniali czynności kapłańskie, byli do-
radcami władców, badaczami zjawisk
przyrody i ich interpretatorami, wróż-
bitami i astrologami.

Jako wnikliwi obserwatorzy nieba,
dostrzegli tajemniczą gwiazdę na wscho-
dzie, lub jak wolą inni tłumacze: wscho-
dzącą gwiazdę króla żydowskiego. Nic
więc dziwnego, że przybyli w Jego po-
szukiwaniu na dwór królewski. Pouczeni
przez znawców Pisma, udali się do Be-
tlejem, gdzie gwiazda zatrzymała się nad
miejscem przebywania małego Jezusa.

Czym była ta szczególna gwiazda?
Jedni chcieliby widzieć w niej kometę,
chociaż na starożytnym Wschodzie miała
ona raczej negatywne znaczenie. Inni
uważają, iż była to koniunkcja, czyli po-
zorne złączenie dwóch planet. Trzykrotne
takie połączenie Jowisza i Saturna miało
miejsce ok. 7 r. p.n.e. , który współcześnie
bywa przyjmowany za rok narodzenia Je-
zusa. Mogło to być też jakieś nadzwy-
czajne, cudowne zjawisko, nie dające się
wytłumaczyć racjonalnie.

Przybywając do Betlejem, Mędrcy
weszli, jak pisze Ewangelia, do domu,
a więc już nie do stajenki ani groty.
Oddali Dziecięciu hołd, i złożyli dary.
Z ich liczby wywnioskowano, że ofiaro-
dawców było trzech. Ojciec Święty
w Orędziu na XX Światowe Dni Mło-
dzieży, tak pisze o tym wydarzeniu:
„ Dary, jakie Mędrcy składają Mesjaszowi
symbolizują prawdziwe uwielbienie. Skła-
dając złoto, podkreślają Jego królewską
boskość; kadzidłem wyznają, że jest On
kapłanem nowego Przymierza; ofiarując
mirrę, oddają cześć prorokowi, który prze-

leje swą krew, by pojednać ludzkość
z Ojcem. Drodzy młodzi, wy również ofia-
rujcie Panu złoto waszego istnienia,
to znaczy wolność naśladowania Go z mi-
łości, odpowiadając wiernie na Jego wo-
łanie; wznieście ku Niemu kadzidło wa-
szej gorącej modlitwy, ku czci Jego chwa-
ły; ofiarujcie Mu mirrę, czyli pełne wdzię-
czności uczucie ku Niemu, prawdziwemu
Człowiekowi, który umiłował nas aż do
śmierci jako złoczyńca na Golgocie”.

Tajemniczych przybyszów zaczęto
nazywać królami pod wpływem Tertulia-
na, który nawiązywał do słów Psalmu 72:
Królowi Tarszisz i wysp przyniosą dary,
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
Przedstawia się ich często jako reprezen-
tantów trzech kontynentów: Europy, Azji
i Afryki. Mogą też symbolizować trzy
okresy ludzkiego życia, wtedy jeden
z nich ukazywany jest jako młodzieniec,
drugi – mężczyzna dojrzały, trzeci – star-
zec. Dawne podania mówią też o trzech

braciach, władających trzema króles-
twami: Melkon (Melchior) – miał władać
Persami, Gaspar (Kacper) – Hindusami,
a Baltazar – Arabami. Inicjały ich imion:
K + M + B – wypisujemy na drzwiach
naszych domów. (Nie wpisujmy tylko,
co zdarza się niektórym, znaku „=”
między litery i liczbę bieżącego roku).
Litery te może również odczytać jako
słowa błogosławieństwa: „Christus man-
sionem benedicat" - Chryste błogosław
mieszkanie.

Ewangelista wspomina, że Mędrcy
otrzymawszy we śnie nakaz, aby nie wra-
cać do Heroda, "inną drogą udali się
do swojej ojczyzny". We wspomnianym
Orędziu Papież tak o tym mówi: Ewan-
gelia uściśla, że Mędrcy, spotkawszy Je-
zusa, "inną drogą" wrócili do swego kraju.
Taka zmiana trasy może oznaczać nawró-
cenie, do jakiego są wezwani ci, którzy
spotkają Chrystusa, by stać się prawdzi-
wymi czcicielami, jakich On pragnie.
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Rzeź niewiniątek

Relikwie Trzech Króli czczone
są w katedrze w Kolonii. Udając się tam,
fizycznie czy duchowo, pamiętajmy o ta-
jemniczych, pogańskich Mędrcach, którzy
natchnieni Bożą łaską, wyruszyli w daleką

i niebezpieczną podróż, aby spotkać
Boga-Człowieka i oddać Mu pokłon.

Grzegorz Mleczko

Artykuł ukazał się w 189 numerze
“Wzrastania” ze stycznia 2005 r.

“Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk
wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie
chce utu-lić się w żalu, bo ich już nie
ma”. (Mt 2,1 8)

Słowa proroka Jeremiasza powtarza
w Ewangelii św. Mateusz, opisując trage-
dię, jaka rozegrała się w Betlejem, nie-
długo po narodzeniu Jezusa. Kiedy Herod
dowiedział się od Mędrców ze Wschodu
o narodzinach nowego króla żydowskie-
go, przeraził się. Znając przepowiednie
proroków o narodzinach Mesjasza, “po-
słał oprawców do Betlejem i całej oko-
licy, i kazał pozabijać wszystkich chłop-
ców w wieku do lat dwóch”. Liczył,
że uda mu się zawczasu usunąć zagro-
żenie, jakim mógłby dla niego stać się
Chrystus. Jak wiemy, św. Józef ujrzał
we śnie ostrzegającego go anioła, wziął
“Dziecię i Jego Matkę” i schronił się
w Egipcie, aż do (rychłej zresztą) śmierci
tyrana.

Dlaczego o tak makabrycznej zbrodni
nie wspominają ówcześni kronikarze?
Pewnie dlatego, że nie wyróżniała się ona
na tle innych “dokonań” okrutnego wład-
cy. Herod, nie wiedzieć czemu nazwany

Wielkim, panował w latach 37-4 przed
Chrystusem. Pochodził z ludu Idumejczy-
ków, mieszkających na południe od Izra-
ela i niewiele wcześniej zmuszonych
do przyjęcia religii mojżeszowej . Na tro-
nie osadzony przez Rzymian, miał szansę
stać się wielkim władcą. Był zręcznym
politykiem, który dzięki dyplomacji po-
szerzył granice swojego państwa. Budo-
wał miasta i twierdze, rozbudował i upię-
kszył świątynię jerozolimską. Był jednak
człowiekiem chorobliwie żądnym władzy
i nie wahającym się zabić każdego, kto
wydawał mu się zagrożeniem.

Zamordował żonę, teściów, synów,
siostrę i wielu innych. Był znienawidzony
przez poddanych za swoją obcość, sprzy-
janie Rzymianom i propagowanie pogań-
stwa. Żeby zapewnić sobie płacz ludu
po swojej śmierci, nakazał w chwili zgonu
wymordowanie wszystkich znaczniej-
szych obywateli, trzymanych w więzie-
niu. Jednak tego rozkazu nie wykonano.
Napisano o nim, że “wślizgnął się na tron
jak lis, rządził jak tygrys, a zdechł jak
pies”. Dzięki ewangelicznym przekazom
stał się uosobieniem zła – świata walczą-
cego z Bogiem i Jego wyznawcami.

Zamordowanych dzieci mogło być,
w liczącym wtedy około tysiąca miesz-
kańców Betlejem, niewiele ponad dwa-
dzieścioro. Choć zginęły nieświadomie,
czcimy ich jako męczenników. Na nich
spadły ciosy wymierzone w Chrystusa
i w ten sposób otrzymały udział w Jego
przyszłej ofierze. Ginąc dla Jezusa, Świę-
ci Młodziankowie dali świadectwo swym
życiem, przyjęli chrzest krwi. Ich kult
sięga II wieku. Czczeni są jako flores
martyrum – pierwiosnki męczeństwa.
Pierwsze wzmianki o święcie Świętych
Młodzianków pochodzą z roku 550
z Kartaginy. Ich święto czci także Kościół
grecki, syryjski i jerozolimski. O żywo-
tności tego kultu świadczą również “re-
likwie” przechowywane w wielu świą-
tyniach, m.in. w bazylice św. Justyny
w Padwie.

Św. Augustyn mówił o nich: “W ja-
kiej mierze na błogosławione Niemowlęta
rzuciło się zło, w takiej też obfitości spły-
nęło na nich błogosławieństwo. Słusznie
święcimy narodziny tych Dzieci, które
szczęśliwiej świat zrodził dla życia wie-
cznego, niż łona matek dla świata.
Są to pierwsze pąki Kościoła, rozwinięte
wśród niewiary, a przedwcześnie zwa-
rzone mroźną zawiścią prześladowania”.

Wspominając okrucieństwo staroży-
tnego króla, nie wolno nam dzisiaj zapo-
mnieć o nie dającej się z nim porównać,
prawdziwej rzezi niewiniątek rozgrywa-
jącej się we współczesnym świecie.
O niezliczonych zastępach dzieci mordo-
wanych w łonach swych matek.

Grzegorz Mleczko

Tekst opublikowany we “Wzrastaniu” nr
176, z grudnia 2003 r.

Marcantonio Raimondi "Rzeź Niewiniątek", Włochy ok. 1510 r. ,
Muzeum Ermitaż - St. Petersburg
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Jezus cię kocha
Świadectwo

W Licheniu, 23 sierpnia tego roku pod
hasłem - „A Słowo stało się Ciałem”,
odbyły się rekolekcje narodowe organi-
zowane przez Szkołę Nowej Ewangeli-
zacji z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
pod patronatem bp Edwarda Dajczaka.
Głosił je ks.John Bashobora z Ugandy,
który mówił, aby nie bać się głosić Je-
zusa, wszędzie tam, gdzie się znajdziemy.
W domu, szkole, w pracy, na ulicy,
a nawet przypadkowo spotkanym lu-
dziom. Pomyśłałam, jak to może być mo-
żliwe; do tego trzeba mieć odwagę, dar,
charyzmat głoszenia słowa.. . ale zadekla-
rowałam chęć w swoim sercu, już tam, że
chcę. Ksiądz Bashobora powiedział też,
że nie ma żadnej wymówki. Każdy chrze-
ścijanin ma obowiązek głosić drugiemu
człowiekowi - „Jezus cię kocha”, i że te
słowa, mają wielką moc uzdrawiania lu-
dzkich serc. Rozjechaliśmy się do domów,
nie upłynęło dużo czasu, abym mogła się
o tym przekonać, bo zaledwie dzień, dwa,
na przystanku dosiadł się do mnie młody
człowiek, lekko „zakręcony”, widać jesz-
cze po „imprezie”, w ręce znicz, i pyta; -
Jak dojechać na cmentarz? Właściwie, to
wyskoczył z autobusu, śpiewając, kręcąc
„piruety” na krawężniku, robiąc wiele ha-
łasu, ale nie ubliżając nikomu. Jechałam
w tamtym kierunku, więc razem czekając
na autobus, zaczęliśmy rozmowę, a wła-
ściwie przekrzykiwanie się, gdyż przy
głównej ulicy, przy szumie samochodów,
nie było innej możliwości. On, zaczął
opowiadać, o ostatnio spędzonym week-
endzie nad morzem, w doborowym to-
warzystwie, o „laskach” (celowo przyta-
czam dosłowne słownictwo) o beztrosce
i „używaniu” życia. Nie wiem do dzisiaj ,
jak to się z stało, ale nagle mu prze-
rwałam, i zapytałam czy chce wiedzieć,
w jakim ja towarzystwie spędziłam ostatni
weekend. Opowiedziałam na jednym
wdechu o Licheniu, o rekolekcjach, o cu-
dach jakie się tam działy w Imię Jezusa,
o wstawaniu ludzi z wózków inwali-
dzkich. Jak 30-tysięczny tłum rozmodlo-
nych ludzi uwielbiał Boga na placu przed
Bazyliką Matki Bożej w Licheniu, jak lu-
dzie płakali, tańczyli, gdy Jezus w Naj-
świętszym Sakramencie przechodził po-
śród nas i o tym jak moja córka, dzięki
uczestnictwu w tych rekolekcjach, odzy-

skała apetyt, po przewlekłej chorobie
układu pokarmowego. Młody człowiek
słuchał z niedowierzaniem, po czym
stwierdził, że on nie wierzy w uzdro-
wienia, gdyż to jest sugestia. Uwierzy
dopiero wtedy, gdy jego mała siostrzenica
Amelka, chora na czterokończynowe,
dziecięce porażenie mózgowe wstanie
i zacznie chodzić. W międzyczasie nad-
jechał wyczekiwany autobus. Dojechaliś-
my w okolice cmentarza, a młody czło-
wiek wyciągnął papierosy oraz zapałki
i chciał zapalić. I wtedy, ni stąd, ni zowąd
powiedziałam: - Ale wiesz, nasze spotka-
nie nie jest przypadkowe. Wiesz, - Jezus
cię kocha i chce, abyś też powiedział
małej Amelce, że Jezus ją kocha. W tym
momencie, młody człowiek, żyjący jesz-
cze przed chwilą wspomnieniami prze-
żytych imprez, panienek i całego tego
zakłamanego świata, w którym się obra-
cał, zatrzymał się i zaczął tak bardzo pła-
kać, że z jego piersi wydarł się dosłownie
tak gwałtowny szloch, ręce mu się tak
trzęsły, że wypadły mu i papierosy i za-
pałki. Trzymał się betonowego słupka że-
by nie upaść, nie mógł się poruszyć ani
ustać o własnych siłach, ani pójść dalej .
Widać było w jego oczach wielki ból,
bezradność zagubionego dziecka, nie był
to strach, ale szczery żal. Widać było,
że nigdy nie zapomni tych słów i zapa-
mięta je na zawsze. Płakał bardzo, bardzo

mocno i szczerze i wołał: - Co ty ze mną
robisz? Nie wiem kim jestem! Nie wiem
nawet, gdzie jestem! Pan Jezus, poprzez
te słowa: - Jezus cię kocha, pracował
w jego sercu. Tego człowieka, trochę za-
gubionego, Jezus odnalazł w tym momen-
cie. Przypomniał mu o swojej miłości
do niego. Dotknął go bardzo mocno swoją
miłością.

A właściwie, to ten człowiek odnalazł
Jezusa, którego znał, ale zagubił
Go gdzieś w życiu i przez to sam się
pogubił. Trwało to chwilę, zanim doszedł
do siebie, na tyle aby mógł iść. Ruszając
w swoją stronę, wyszlochał tylko: - Dzię-
kuję, machnął rękami bezradnie, ponie-
waż płacz nie pozwalał mu więcej po-
wiedzieć. Natychmiast wytrzeźwiał.

Ta historia, której doświadczyłam,
pokazała mi, że dla Pana Boga nie ma
rzeczy niemożliwych. Nie ma takiego do-
ła, z którego by Jezus nie wydobył czło-
wieka, nie ma takiej sytuacji, w którą by
Jezus nie mógł wkroczyć, nie ma takiego
problemu, którego by Jezus nie mógł roz-
wiązać. Natomiast, potrzebuje czasami
nas, abyśmy Go zanieśli drugiemu czło-
wiekowi i powiedzieli z miłością tylko
tyle: - Jezus cię kocha!

Alfreda M.



Ze Stanisławem Olszówką - preze-
sem Towarzystwa Powszedniej Pomocy
„Serce” spotykam się w najbardziej go-
rącym okresie działalności - trwają o-
statnie przygotowania do corocznej wi-
gilii dla osób bezdomnych i opuszczo-
nych. Siedzimy w jednej z sal Tarno-
wskiego Ośrodka Doskonalenia Nau-
czycieli w której znajduje się magazyn
z żywnością przeznaczoną do świąte-
cznych paczek dla ubogich. W powie-
trzu unosi się słodki zapach dojrzałych
pomarańczy i jabłek – Owoce są już
posegregowane przez wolontariuszy i cze-
kają na sobotnią wigilię- wyjaśnia pan
Stanisław. Skąd wzięły się pomysły
na akcje TPP „Serce”?

- Mam duszę wolontariusza, dlatego na-
wet przejście na emeryturę nie zwolniło
mnie z działań na rzecz innych. Taką na-
szą sztandarowym działaniem jest mię-
dzyszkolna akcja „Wszystkie dzieci
są kochane”. Pomysł na tę akcję zrodziła
się w mojej głowie kilkanaście lat temu.
Pomyślałem, że najlepszymi pomocni-
kami Św. Mikołaja będą same dzieci
i młodzież szkolna Na początku do akcji
włączyło się kilka tarnowskich szkół Za-
sada jest jedna - cała klasa sponsoruje je-
dną paczkę na miarę swoich możliwości.
Początkowo było tych paczek ok.200.
A w tym roku udało się ich zebrać aż 800
sztuk. Dzieci, które otrzymują te paczki
nie są przypadkowe. Dostajemy od miej-

scowych MOPS-ów listę najbiedniejszych
dzieciaków i właśnie one dostają co roku
upominki od św. Mikołaja. W tym miej-
scu bardzo chcę podziękować wszystkim
zaangażowanym w tworzenie paczek
a w szczególności panu Janowi Rybie -
dyrektorowi III LO w Tarnowie, gdzie
od trzech lat odbywa się finał naszej
mikołajkowej akcji.– Warto dodać, że
świąteczne paczki w tym roku rozdane
zostały najuboższym dzieciakom już
po raz czternasty.

Pomysł na „Wigilię dla bezdomnych
i ubogich” jest drugim „młodszym”
projektem TPP „Serce”. – Początki tej
wigilijnej akcji nie były wcale łatwe i mo-
że do końca bezpieczne. Dokładnie pa-
miętam jak ze starszymi wolontariuszami
chodziliśmy po terenach okupowanych
przez bezdomnych. Odwiedzaliśmy dwo-
rzec w Tarnowie i czynny jeszcze wtedy
w Mościcach, gdzie co noc koczowały
grupy bezdomnych. Niektórzy z nich
po wyrokach, recydywiści, którzy bardzo
podejrzliwie reagowali na nasze zapro-
szenie. Obawiali się, czy nie jesteśmy
„wtyczkami” z policj i. Po jakimś czasie
złapaliśmy z niektórymi kontakt i spisa-
liśmy większość bezdomnych z Tarnowa.
Tak powstała baza danych tarnowskich
bezdomnych. Pierwsza wigilia odbyła się
w restauracji „Szarotka, w której uczes-
tniczyło 20 osób. Grupka nieufnych stała
przed wejściem i badawczo obserwowała

co się dzieje w środku.- wspomina pan
Olszówka. Dzisiaj chętnych na corocz-
ną wigilię przybywa. Ubiegłoroczna
uroczysta kolacja zebrała ok. 170 bez-
domnych i samotnych. To co najbar-
dziej zwraca uwagę w uczestnikach
wieczerzy – to zmiana zachowania.
W pierwszych edycjach wspólnej wigilii
ludzie przychodzili z reklamówkami
i w obawie, że zabraknie dla nich jedze-
nia. Od kilka lat bezdomni „mają fa-
son”: - w większości są trzeźwi- choć
duża cześć z nich to nałogowi alkoholicy
i patologiczne rodziny, w miarę swoich
możliwości lepiej ubrani i umyci. Wię-
kszość z nich oczekuje na ten wieczór
przez cały rok. Często zaczepiają mnie
na dworcu lub ulicy i dopytują czy w tym
roku też będziemy o nich pamiętać.

Kolacja wigilijna dla bezdomnych
i osamotnionych wygląda jak prawdzi-
wa rodzinna kolacja w większość na-
szych domów. Menu typowo wigilijne:
barszcz czerwony z uszkami, pierogi
z kapustą i grzybami, ryba, kapusta
z ziemniakami, gołąbki itp. Są oczy-
wiście także świąteczne wypieki. Nie
może zabraknąć wspólnej modlitwy,
dzielenia się opłatkiem i śpiewania
kolęd. Naszym założeniem jest to, żeby ci
ludzie poczuli się przez te kilka godzin
jeden dzień w roku jak w innym życiu.
Żeby zaznali rodzinnego ciepła. Obserwu-
ję bardzo często zadumę i wzruszenie na
ich twarzach.

W tym miejscu chcę bardzo po-
dziękować wszystkim ludziom-aniołom,
jak ich nazywam za zebrane pieniądze
na cel wigilii oraz naszym sponsorom.
Bez nich żadna nasza akcja nie miałaby
żadnej szansy powodzenia.

Jadwiga Bożek

15

Mieć serce na dłoni



Co Ty możesz dać: grupie, parafii, Kościołowi ?
(W świetle celów Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej)

16 >>

Każdy kto przychodzi do Grupy jest
postrzegany jako „dar dla nas od Boga”.
Każdy ma inne talenty, charyzmaty. Je-
stem w grupie Odnowy od czternastu lat
(obecnie służę Grupie jako lider.) W cza-
sie mojej obecności „przewinęło” się
przez Grupę wiele osób, każda wniosła
coś dobrego, niepowtarzanego. Część
z nich obecnie przebywa w różnych kra-
jach Europy: Anglia, Irlandia, Włochy,
Austria, Niemcy. Te osoby dały grupie
bardzo wiele radości - poprzez animowa-
ny śpiew, grę na gitarze i innych instru-
mentach. Teraz służą w swoich rodzimych
parafiach w podobny sposób.

Mieliśmy Pana, który zauważył nie
najlepszy stan techniczny krzesełek w na-
szej salce. Po każdym spotkaniu wycho-
dził z jednym krzesełkiem do domu,
i krzesełko wracało jak nowe. Do dzisiaj
są w dobrym stanie.

Każdy z uczestników coś wnosi: ja-
kąś pracę, pomysły, czas, oczywiście mo-
dlitwę. Muszę przyznać, że bardzo chętnie
podejmowane są przez uczestników spo-
tkań różne zadania, jakie wynikają ze spe-
cyfiki naszej Grupy.

Wszystkie te zajęcia, zaangażowania
w grupie, poprzedza jednak, ta najwa-
żniejsza: praca nad sobą (w czym ma po-
magać grupa). Punkt 1-szy z preambuły
statutu ICCRS – Pomagać w dojrzałym
i stałym osobistym nawróceniu do Jezu-
sa Chrystusa, naszego Pana i Zbawi-
ciela.”

Ad. 1 W pierwszym celu odnajdujemy
oczekiwanie, jakie ma Chrystus wobec ca-
łego Kościoła. Jedynym bowiem Zbawi-
cielem każdego człowieka jest Jezus
Chrystus. Kościół ma w każdym poko-
leniu tak głosić Ewangelię, by jak naj-
większa liczba ludzi uwierzyła i przyjęła
Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Celem
duszpasterskiej troski Kościoła winno być
także to, aby owo nawrócenie było rze-
czywiście trwałe i głębokie, nie zaś pły-
tkie i powierzchowne i chwilowe. W to
więc pierwszorzędne zadanie Kościoła

mają wejść uczestnicy Odnowy w Duchu
Świętym.

Do jednej z grup odnowy dołączyła
nowa osoba. Po pewnym czasie zauważo-
no, że giną różne rzeczy z salki. Grupa
uznała, że Pan Bóg przysłał tą osobę
do nich, po to, aby się za nią modlić. Po-
magamy więc, poprzez modlitwę, rozmo-
wę, słuchanie. Prosimy o dar Ducha Świę-
tego, który jest głównym motorem naszej
duchowej przemiany. Jesteśmy „Odnową
w Duchu Świętym” więc jest to nasza
„specyfika”.

2-gi punkt naszego statutu. „Wspie-
rać i podtrzymywać osobistą i zdecy-
dowaną odpowiedź na osobę, obecność
i moc Ducha Świętego.”

Ad. 2 „Drugi cel wskazuje na to, co spe-
cyfikuje Odnowę i co jest jej szczególnym
darem w perspektywie całego Kościoła:
chodzi o doświadczenie, które określa się
jako "chrzest w Duchu Świętym", wylanie
Ducha Świętego" lub "odnowienie w Du-
chu Św." To doświadczenie jest rodzajem
inicjacj i w nową relację z Bogiem i odno-
wieniem oraz uaktywnieniem tego, co da-
ne jest w sakramentach inicjacj i chrześ-
cijańskiej . Zadaniem Odnowy w Duchu
Świętym jest promocja owego doświad-
czenia, które związane jest z Osobą
Ducha Świętego.”

Ta specyficzna modlitwa, o „nowe
wylanie Ducha Świętego” jest przeprowa-
dzana zazwyczaj w ramach kilkutygo-
dniowych rekolekcji „Seminarium Odno-
wy w Duchu Świętym”. (W jednym
z wcześniejszych numerów Głosu Serca
pisaliśmy o Seminarium Odnowy.)

Wielu uczestników naszych rekolekcji
(Seminarium) dzieliło się doświadcze-
niem ogromnej radości i pokoju serca
po modlitwie o chrzest w Duchu Świę-
tym. To jest właśnie doświadczenie obe-
cności Ducha Świętego, po niej następują
dary (charyzmaty) uzdalniające do róż-
nych posług.
Punkt 3: Wspierać i podtrzymywać
przyjęcie i korzystanie z darów ducho-
wych, nie tylko w ramach odnowy, lecz
także w łonie całego Kościoła.

Ad. 3 Trzeci cel odnowy związany jest
z fragmentem Konstytucji dogmatycznej
o Kościele. Uczestnicy Odnowy czują się
wezwani do podjęcia słów stanowiących
swoistą zapowiedź-obietnicę; fragment
ten brzmi następująco: Ponadto ten sam
Duch Święty nie tylko przez sakramenty
i posługi uświęca i prowadzi Lud Boży
oraz cnotami go przyozdabia, ale "udzie-
lając każdemu jak chce" (1Kor 21 ,11 ) da-
rów swoich, rozdziela między wiernych
wszelakiego stanu także szczególne łaski,
przez które czyni ich zdatnymi i goto-
wymi do podejmowania rozmaitych dzieł
lub funkcji mających na celu odnowę
i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła,
zgodnie ze słowami: "Każdemu dostaje
się objaw Ducha dla ogólnego pożytku"
(1Kor 12,7). A ponieważ te charyzmaty,
zarówno najznamienitsze, jak i te bardziej
pospolite a szerzej rozpowszechnione,
są nader stosowne i pożyteczne dla po-
trzeb Kościoła, przyjmować je należy
z dziękczynieniem i ku pociesze" (KK
12). Istnieje wiele określeń czym są cha-
ryzmaty, jak i wiele różnych klasyfikacji.
Sobór wskazuje na dwie kategorie: naj-
znamienitsze i bardziej pospolite (zwy-
czajne). Można też przyjąć podział try-
chotomiczny: cybernetyczne (zarządza-
nia), kerygmatyczne (dla głoszenia) oraz
diakonijne (dla rozmaitej posługi). Sobo-
rowa Konstytucja jasno określa zasady
w podejściu do charyzmatów: "O dary zaś
nadzwyczajne nie należy ubiegać się lek-

Św. Paweł: "Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu" (Dz 20, 35).



Kobiety w wieku dojrzałym są coraz
bardziej świadome swojej roli, a kontakty
z wnukami są dla nich jednym z istotnych
źródeł satysfakcji życiowej . Mimo, że po-
wszechnie mówi się o kryzysie rodziny
wielopokoleniowej , to nadal wiele babć
uczestniczy w życiu swoich wnuków. Nie-
które babcie na co dzień zajmują się wnu-
kami, inne z kolei pozostają do dyspozycji
młodszego pokolenia w sytuacjach kryzy-
sowych. Ale są też babcie, które będąc
na emeryturze poświęcają czas na własny
rozwój osobisty, edukację i nie ma w ich
życiu miejsca na częste kontakty z wnu-
kami. Wiele babć prowadzi aktywny tryb
życia - spacerują, jeżdżą na rowerach, pie-

lęgnują ogrody, uczestniczą w zajęciach
Uniwersytetu III wieku. Jednym słowem,
spełniają swoje marzenia i często robią to,
na co w młodości nie miały czasu.

Babcia kocha wnuki wielką i spokoj-
ną miłością, troszcząc się o nie i przeży-
wając troski oraz radości swoich wnucząt.
Na każdym etapie życia wnuka daje mu
nieograniczoną akceptację i ogromną por-
cję miłości, która zostaje z nim na całe
życie. Babcia jest cierpliwa, pomocna, nie
nudzi się, czytając setny raz tę samą ksią-
żeczkę. Reaguje na każdy gest niezado-
wolenia dziecka. Oczywiście, wnuki tę
nieograniczoną miłość babć odwzajemnia-
ją. Zaczyna się od gotowania zupy z pia-

sku, potem są laurki i przedstawienia
w przedszkolu na Dzień Babci, a nastę-
pnie pojawia się przywiązanie dorosłych
już wnuków. Nawet jeśli rodzice złoszczą
się na miłość dziadków, która prowadzi
do rozpieszczania i spełniania wszelkich
ich zachcianek, warto pamiętać, że poma-
ga ona budować poczucie wartości dzie-
cka. A to procentuje przez całe życie.

Święty Jan Paweł II napisał: „życie
osób starszych ułatwia nam zdanie sobie
sprawy z hierarchii wartości ludzkich;
ukazuje ciągłość pokoleń i wspaniale
przedstawia wzajemną zależność Ludu
Bożego. Osoby starsze ponadto maja cha-
ryzmat przekraczania barier między po-

komyślnie ani spodziewać się zarozumiale
po nich owoców apostolskiej działalności;
sąd o ich autentyczności i o właściwym
wprowadzaniu ich w czyn należy do tych,
którzy są w Kościele przełożonymi i któ-
rzy szczególnie powołani są, by nie gasić
Ducha, lecz doświadczać wszystkiego
i zachowywać to, co dobre" (por. 1Tes
5,1 2 19-21 ).

Wypada przypomnieć o różnicy za-
chodzącej pomiędzy talentami a charyz-
matami. Talenty są zakorzenione w naszej
psychice – fizycznej stronie natury czło-
wieka. Pomagają nam tu na ziemi budo-
wać dom, rodzinę. Ułatwiają wykonywa-
nie zawodu, podejmowanie zadań, dzięki
którym tworzymy społeczeństwo. To dary
naturalne, które otrzymuje każdy czło-
wiek bez względu na wyznanie. Charyz-
maty mają charakter duchowy, otwierają
nas na świat wartości, dzięki którym zbli-
żamy się do Boga. Charyzmaty nie są nam
dane po to aby sprawiać nam przyje-
mność, by imponować innym. One są da-
ne po to, aby stawać się sługą, a nie pa-
nem.

W naszej grupie były i są osoby obda-
rzone charyzmatami. Jeśli podejmujemy
zadania czy to modlitwę wstawienniczą,
oprawę muzyczną Mszy świętej , czy róż-
nego rodzaju posługi w czasie seminar-
ium, czy też zlecane przez Ks. proboszcza
zadania – zostajemy namaszczeni - otrzy-
mujemy moc Ducha Świętego i Jego dary.
(Aby tak było, konieczne jest wykonywa-
nie wszystkich posług w duchu posłuszeń-
stwa Kościołowi.)
Kolejny cel :

4. Podtrzymywać dzieło ewangelizacji
w mocy Ducha Świętego, łącznie z e-
wangelizacją osób będących poza Ko-
ściołem, ewangelizacją chrześcijan tyl-
ko z nazwy, a także ewangelizacją kul-
tury i struktur społecznych.

Ad.4 Czwarty cel Odnowy w Duchu
Świętym to otwarcie się na wezwanie, po-
djęcie i wspieranie ewangelizacji w naj-
szerszym tego słowa znaczeniu. Chodzi
więc o ewangelizację wobec nie wierzą-
cych, wobec społeczności postchrześci-
jańskich (tzw. nominalnych chrześcijan
lub chrześcijan tylko z metryki), ale także
przeniknięcie duchem Ewangelii istnie-
jących struktur kościelnych i społecznych.
Chrześcijanin otwarty na moc Ducha
Świętego i wezwany do ewangelizacji
wykazuje dynamizm, oryginalność i sku-
teczność w tym dziele.

„Oryginalność i skuteczność” to praw-
da, czasami dzielimy się takimi cieka-
wymi doświadczeniami z codziennego
życia. Nie będę wymieniać, tutaj potrzeba
wielkiej pokory, zrozumienia, delikatno-
ści, empatii. No i cierpliwości, chociaż
w niewielkiej części, z tej , jaką ma Pan
Bóg, do nas grzeszników. :)
5. Podtrzymywać wzrost w świętości
przez integrację darów charyzmatycz-
nych z pełnią życia Kościoła.

Ad. 5 Piąty cel Odnowy dotyczy formacji
uczestników Odnowy w Duchu Świętym.
To co jest celem życia prawdziwie chrześ-
cijańskiego - osiągnięcie świętości, winno
być przypominane i umożliwiane w Od-
nowie. Jednoznaczne wskazane jest od-

niesienie do Kościoła, jego nauczania,
całej tradycji i duchowości. Cała formacja
i duchowość uczestników Odnowy
ma szukać swojego zakorzenienia w całej
bogatej tradycji Kościoła. Rozwój ducho-
wy uczestników Odnowy winien być we-
ryfikowany przez klasyczne i sprawdzone
duchowości. Uczestnicy Odnowy winni
nieustannie karmić się nauczaniem, które
przekazuje Kościół. Wreszcie winni być
też żywymi i aktywnymi uczestnikami
lokalnego Kościoła, co wyraża się m.in.
w życiu liturgicznym oraz podejmowa-
niem dzieł, które wskazują pasterze Koś-
cioła.

Bogu dzięki (i naszym Księżom
Opiekunom) nasza grupa ma zapewnioną
dobrą formację. Otrzymujemy regularnie
solidną porcje wiedzy religijnej . Formacja
jest realizowana również poprzez same
spotkania modlitewne, modlitwę osobistą
czytanie Słowa Bożego.

Czy przekazywana nam wiedza
i wszystkie inne praktykowane rodzaje
formacji oddziałują na naszą przemianę?
Czy przynosimy owoce ? Myślę… że tak.
Pozdrawiam wszystkich „pracusiów”.

Jadwiga Sz.

(Wykorzystano wyjątki ze statutu Między-
narodowych Służb Katolickiej Odnowy
Charyzmatycznej (ICCRS) zatwierdzone-
go w dniu 15 września 1993r. i w odno-
śnikach - wykładni do preambuły autor-
stwa: ks. Ken Metz ICCRS NEWS-
LETTER, styczeń-luty 1994.)
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koleniami, zanim one zaistnieją. Ileż dzie-
ci znalazło zrozumienie i miłość w o-
czach, słowach i pieszczotach ludzi star-
szych.

Prawdziwa babcia czasem skarci,
upomni, ale czyni to tylko z wielkiej mi-
łości. Mając do zaoferowania swoim bli-
skim to, co najwartościowsze - swój wol-
ny czas, doświadczenie i mądrość życio-
wą. Tylko babcia pamięta jaki był tata
albo mama w dzieciństwie, a to historie
o wiele wspanialsze niż popularne bajki
w telewizji lub najnowsze gry kompu-
terowe. Babcia potrafi słuchać i nie pyta
wciąż "dlaczego". Uczy prawdziwej miło-
ści i otwartości na drugiego człowieka.
To babcie stoją na straży tradycji, prze-
kazują informacje o obrzędach, zwycza-
jach. W Liście Jana Pawła II do ludzi
w podeszłym wieku możemy przeczytać:
„Ludzie starsi pomagają nam mądrzej pa-
trzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ
dzięki życiowym doświadczeniom zyskali
wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pa-
mięci zbiorowej , a więc mają szczególny
tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych
ideałów i wartości, które są podstawą
i regułą życia społecznego. Wykluczyć
ich ze społeczeństwa znaczy w imię no-
woczesności pozbawionej pamięci, odrzu-
cić przeszłość, w której zakorzeniona jest
teraźniejszość. Ludzie starsi dzięki swej
dojrzałości i doświadczeniu mogą udzie-
lać młodym rad i cennych pouczeń.”

W okresie dorastania młody człowiek
oddala się od rodziców, często odrzucając
ich system wartości. I choć czuje się sa-
motny, zadając pytania, na które nie znaj-
duje odpowiedzi, rzadko zwraca się o po-
moc i radę do rodziców. Nie chce być ta-
ki, jak oni, nie chce tak żyć, poszukuje
własnej tożsamości, a co za tym idzie -
własnego pomysłu na życie. Zjawisko
konfliktu pokoleń pojawiającego się
w tym czasie, spowodowane bywa spo-
tkaniem się zjawiska buntu ze strony mło-
dego człowieka i przeżywaniem kryzysu
środka życia przez rodziców. Rodzice nie
są wówczas zdolni udzielać dzieciom sku-
tecznego wsparcia. W tym okresie życia
dziadkowie stają się często jedynym źró-
dłem wsparcia, zrozumienia i akceptacji.
Kontakt z nimi jest pełen ciepła, bez zo-
bowiązań i wymagań, to czas na wysłu-
chanie i na wypłakanie się, a nierzadko
to także źródło finansowego wsparcia.
Dziadkowie często łagodzą konflikty
dzieci z rodzicami.

Jak pisze Papież Benedykt XVI „dzia-
dkowie niech wciąż będą dla swojej ro-
dziny mocnymi filarami wiary ewange-
licznej , stróżami szlachetnych wartości
rodziny, żywymi skarbcami trwałych tra-
dycji religijnych. Oni są bogactwem dla
rodzin, dla Kościoła i dla całego społe-
czeństwa".

Należy pamiętać, aby prócz miłości
okazywać babci szacunek, dobre słowo
i czas. Aby być blisko, kiedy ona tego
potrzebuje. Podziękować za to, co dla nas
zrobiła. Tu adresatami są już starsi, często
dorośli wnukowie. Babcia dała nam mi-
łość, której nauczyła też naszych rodzi-
ców. Teraz my, wnukowie musimy prze-
kazać naszą miłość swoim dzieciom,
bo to właśnie one biorą z nas przykład.
Miłość rodzinna to taki łańcuch, który
staje się coraz dłuższy, im więcej osób
w rodzinie. Tam gdzie przykazanie "czcij
ojca i matkę swoją "jest akceptowane
i wiernie zachowywane, ludzie starsi nie
muszą się obawiać, że zostaną uznani
za bezużyteczny i kłopotliwy ciężar. Ba-
bcie potrafią dodać otuchy "przez życzli-
wą radę, milczącą modlitwę, świadectwo
cierpienia znoszonego z wytrwałą ufno-
ścią. Właśnie wówczas, gdy słabną ich
siły i zdolność działania, nasi sędziwi
bracia i siostry stają się szczególnie cen-
nymi narzędziami tajemnych zamysłów

Opatrzności."
A Twoja babcia jaka jest? Pewnie za-

myślisz się, a może od razu wiesz, co od-
powiedzieć. Moją pamiętam z lat dziecin-
nych. Dom pachniał zapachem ciastek
z cukrem, a jej twarz była delikatna, kiedy
żegnałyśmy się i miała zapach, który
do dziś pamiętam. Ciężko było się roz-
stać. . . Dopiero ostatnio się pożegnałam.

Maryjo, Matko wszystkich żyjących,
nieustannie otaczaj opieką dziadków,
bądź z nimi podczas ziemskiej pielgrzymki,
i niech za sprawą Twoich modlitw wszystkie
rodziny
spotkają się kiedyś w niebieskiej ojczyźnie,
gdzie Ty czekasz na wszystkich ludzi,
by ich przygarnąć w wielkim uścisku życia bez
końca.

Anna Daniel

Korzystano z:
Modlitwa papieża Benedykta XVI; VI
Światowe Spotkanie Rodzin w Meksyku
(15-17.01 .2009).
Adhortacja apostolska Familiaris consor-
tio, nr 37
List Jana Pawła II do ludzi w podeszłym
wieku; Watykan, dnia 1 października
1999
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O pokorze i cichości Maryi
Św. Tomasz mówi, że święci Pańscy

celowali głównie w jednej cnocie, Maryja
we wszystkich i nad wszystkich świętych,
bo wszystkich świętych Królowa. A św.
Ambroży wzywa nas, abyśmy się pilnie
wpatrywali w Najświętszą Pannę, bo ona
jest zwierciadłem sprawiedliwości, odbi-
jającym doskonale obraz Chrystusa Pana,
podług którego mamy kształtować serca
nasze, abyśmy, coraz podobniejszymi
do niej się stawali: bo tylko naśladowcy
Maryi, są synami Maryi.

Otóż pierwsza cnota, którą w Maryi
naśladować nam trzeba, jest cnota pokory.

O pokorze mówi św. Cyprian, jest
wstępem do życia pobożnego, podporą
cnót innych, wdziękiem duszy chcącej po-
dobać się Bogu. Bo pokora jest uznaniem
tej prawdy, że sami z siebie nic dobrego
nie możemy i tej drugiej prawdy, że
wszystko dobro mamy od Boga. „Beze
mnie nic nie możecie”(J 1 5,5) mówi Pan.
„A co masz czego byś nie wziął? A jeśli
żeś wziął, przecz, że się „chlubisz, jakbyś
nie wziął” (I Kor, 4,7), mówi św. Paweł.
Stąd pokora wywołuje konieczne uczucie
i uznanie nicości naszej :” Jeżeli kto mnie-
ma, żeby czym był, gdyż niczym nie jest
sam siebie oszukuje.” (Gal. 6,3)

Człowiek nie zaślepiony grzechem,
gdy wspomni na wszystkie dobrodziej-
stwa stworzenia, przez które Bóg wywiódł
nas z nicości i tylu darami obdarzył; gdy
wspomni na dobrodziejstwa odkupienia,
przez które kosztem krwi własnej , Bóg
nas dźwiga z upadku i wszystkie środki
zbawienia wiecznego w ręce nasze składa;
gdy wspomni na dobrodziejstwa tej łaski
uświęcającej , przez którą nas grzeszników
podłych i nikczemnych, byle tylko skru-
szonych, z grzechu do świętości, z ziemi
do nieba, z człowieczeństwa aż do Bóstwa
podnosi; gubi się w tym ogromie dobroci
i miłosierdzia Bożego, a dziwując się ta-
kiej łasce Bożej , ze św. Elżbietą woła
w sercu swoim:” Skądże mnie to! ”, Takim
mnóstwem łask Bożych przywalony, co-
raz głębiej zapada w pokorę i tam wy-
znając nicość i złość swoją, uwielbia do-
broć Bożą, płacze złości swojej i zawsty-
dzony upokarza się i kruszy przed Stwór-

cą i Odkupicielem swoim; upokarza się
nawet przed wszelkim stworzeniem, tym
głębiej , im więcej od Boga otrzymał, im
więcej się Bogu sprzeniewierzył, im wię-
cej się od Boga spodziewa.

Pokora więc jest obowiązkiem każ-
dego człowieka. Przez pokorę wchodzimy
w Boga, sprowadzając go do serc na-
szych; przez pychę wychodzimy z Boga,
oddalając go od siebie, bo „Bóg pysznym
się sprzeciwia, a pokornym łaskę da-
je.”(Jak 4,6) W pokorze więc główne bo-
gactwo nasze i konieczny warunek zba-
wienia naszego. Bez pokory jesteśmy tru-
pami chodzącymi, grobami pobielanymi.

Pokora nie szuka siebie, czując się
niczym, szuka tylko Boga a wszystko
w nim widząc, wszystkiego się od niego
spodziewa. Pokora nie pragnie swej
chwały, tylko chwały Bożej i dlatego wła-
śnie jest podstawą i źródłem cnót wszys-
tkich. Pokora ma wiarę żywą, bo rozum
swój poddaje dawcy rozumu Bogu. Poko-
ra ma nadzieję wielką, bo nie ufa sobie,
ale Bogu. Pokora ma miłość bez granic,

bo nie kocha się w sobie, ale w Bogu,
a nie będąc przywiązaną do żadnej rzeczy
stworzonej , wszystkie rzeczy stworzone
miłuje w stosunku do Stwórcy, a Boga sa-
mego miłuje z całego serca, z całej duszy
i ze wszystkich sił swoich; a będąc próżną
siebie i wszelkiej innej rzeczy, jest pełną
ognia miłości Bożej , który ją porywa, za-
chwyca, obejmuje, ogarnia i chłonie tak,
że dusza pokorna nie sobą, ale Bogiem
żyje. Stąd też pokora kocha się w ubós-
twie dla miłości Bożej , strzeże czystości
dla podobania się coraz bardziej Bogu,
karmi się posłuszeństwem, całe swe bez-
pieczeństwo i wesele w dopełnieniu woli
Bożej stale zakładając, wdzięczna
za wszystko, bo wie, że się jej nic nie
należy, mężna jest i odważna, bo nic
na siebie, lecz na Boga liczy; pracowita
jest, bo się boi o liczbę, którą ma zdać
Bogu; pokutna jest, bo czuje swą niegod-
ność, boi się o winę; cierpliwa jest,
bo wie, że na więcej cierpień zasłużyła;
nad nikogo się nie wynosi, z nikim się
nierówna, o nic się nie użala, żadnej krzy-
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wdzie sobie czynionej nie dziwi się, dziwi
się tylko gdy ją chwalą, gdy jej jaką cześć
oddają. A tak pokora jest wszystkich cnót
wstępem, podporą i wdziękiem.

I dlatego Chrystus Pan tak nalega,
abyśmy tę cnotę mieli: „Uczcie się ode
mnie, że, jestem cichy i pokornego
serca.”(Mt 11 ,29)

Najlepiej się tej cnoty nauczyłaś Ma-
ryjo! naucz nas, jak się jej mamy od Chry-
stusa uczyć.

Św. Grzegorz powiada: „Kto chce
zbudować wieżę wysoką, musi wykopać
fundament głęboki.” Wieża zaś którą zbu-
dować mamy, musi koniecznie aż do nie-
ba sięgać, bo koniecznie musimy zdobyć
niebo. O jakże głęboką winna być pokora
nasza, która tej wieży ma być fundamen-
tem ! Pracujmy więc bez ustanku, bo cza-
su mało, a grunt skalisty. W miarę jak się
w pokorę wkopiemy, wieże nasza ku nie-
bu się dźwignie, bo w miarę pokory na-
szej , Bóg nas swą łaską napełniać będzie:
„Kto się uniży, wywyższonym będzie.”
(Łk 14,11 ) I gdybyśmy się tak uniżyli jak
Maryja, bylibyśmy jak Ona wszystkich
cnót pełni, jak Ona ku Bogu wzniesieni.

O wieżo Dawidowa! Wieżo z kości
słoniowej! do najwyższego nieba z ziemi
sięgająca. O Domie złoty! Domie pokory,
w którym Bóg zamieszkał właśnie dla po-
kory! uczyń z serc naszych przez cnotę
pokory, domy prawdziwie złote na przyję-
cie łask Bożych, których Bóg odmawia
pysznym, a daje tylko pokornym; jak sa-
ma śpiewasz w hymnie twej pokory: „Ła-
knące napełnił dobrami, a bogatych z ni-
czym odprawił.” (Łk 1 ,52,53)

Jakkolwiek Maryja ze wszech wdzię-
ków podobała się Bogu, który rzekł
do Niej : ”Wszystka jesteś piękna przyja-
ciółko moja”(Pieśń IV,7), wszakże, jak
mówi św. Hieronim: „Bóg wolał wcielić
się w żywocie Przenajświętszej Maryi
Panny, raczej dla pokory, aniżeli dla innej
jakiejkolwiek cnoty.” I Maryja sama
to wyznaje, gdy mówi:” Wielbi dusza mo-
ja Pana: I rozradował się duch mój, w Bo-
gu Zbawicielu moim, iż wejrzał na nis-
kość służebnicy swojej .” (Łk 1 ,46,48) Nie
wejrzał na jej Panieństwo i niewinność,
lecz na niskość, mówi św. Wawrzyniec
Justynianin: „na niskość, to jest na nices-
two” dodaje św. Franciszek Salezy.

Dlatego Bóg wejrzał na Maryję,
że znała niskość swoją, dlatego ją tak po-
błogosławił i nad wszystkie stworzenia
wywyższył, że ze wszystkich stworzeń

była najpokorniejszą; dlatego uczynił jej
wielkie rzeczy, których sama nawet Mary-
ja wypowiedzieć nie może; bo pokora jej
była tak głęboka, iż tego język ludzki
wymówić nie zdoła. I ta najpokorniejsza,
pokorą swoją zdobywszy niebiosa i Ma-
tką Bożą zostawszy, jeszcze pokorniejsza,
bo te wielkie rzeczy jeszcze ją bardziej
uniżyły; już zniknęła w Panu, już siebie
nie widzi, nie czuje, czuje tylko Boga,
żyje tylko w Bogu, śpiewa tylko Bogu:
„Wielbi dusza moja Pana!” szczęśliwa,
najszczęśliwsza! „I rozradował się duch
mój w Bogu Zbawicielu moim.”

I tak Maryja, najgłębszą pokorą wy-
służyła najwyższe łaski u Boga, a w miarę
łask odbieranych coraz się więcej uniżała.
Uniżała się przed Bogiem jak żebrak
przed bogaczem, który go miłosiernie,
a hojnie obdarza. Uniżała się przed lu-
dźmi, idąc pierwsza do Elżbiety, kryjąc
przed Józefem, ze jest Matką Bożą. Uni-
żała się przed światem całym, gdy przyj-
mując wobec wszystkich oczyszczenie,
zataiła przedziwne dary panieństwa i Ma-
cierzyństwa, a Macierzyństwa Bożego, ra-
zem połączone. Uniżała się ciągle i wszę-
dzie, gdy nigdy i nigdzie nie szuka chwa-
ły; dopiero pod krzyżem, gdzie nie chwa-
łę, ale tylko pogardę u ludzi znaleźć mo-
gła i znalazła, przyznając się do syna, któ-
rego za złoczyńcę miano i jako złoczyńcę
wieszano. Uniżała się na koniec sama
przed sobą, za nic siebie mając i niczym
się czując: a to najtrudniejsza dla nas, lecz
najłatwiejsza dla duszy, która nie siebie,
ale Pana wielbi jak wielbi Maryja: „Wiel-
bi dusza moja Pana.”

A moja dusza kogo wielbi: czy Pana,
czy sługę? czy Boga, czy siebie? W kim
rozradował się duch mój: czy w Bogu
Zbawicielu swoim? czy w sobie nieprzy-
jacielu swoim?

O Maryjo! któraś dla twej pokory
ludziom Boga, a Bogu ludzi porodziła,
któraś błogosławioną pokorą twoją piekło
pokonała, niebo nam zdobyła, o Maryjo
najpokorniejsza ! co będzie ze mną najpy-
szniejszym, jeżeli twa pokora nie zwalczy
mej pychy!

„O jakżeś piękna przyjaciółko moja,
o jako żeś piękna! oczy „twe gołębie.”
(Pieśń 4,1 ) Te oczy gołębie, których pię-
kność samego Boga zachwyca, są cichość
i pokora. Cichość i pokora, to dwoje oczu
zamknięte na świat, a patrzące w niebo;
to dwoje skrzydeł bez żadnego szelestu
wznoszące się ku Bogu; to dwa promienie

jednoczące z Bogiem, po których Duch
Święty do duszy spływa. Cichość i pokora
były w Maryi drogą perłą, za którą kupiła
niebo i Boga samego. Cichość i pokora
były w Maryi balsamem tchnienia Boże-
go.

Cicha jak poranek, Maryja cały swój
żywot pokory przeżyła w cichości. Nie
słychać jej wcale, jak biegu gwiazd nie
słychać, i jak gwiazdy płyną cicho po błę-
kicie nieba, tak cnoty Maryi przepływały
po tle niebieskiej pokory w cichości wiel-
kiej . Jeśli śpiewa to Bogu, jeśli się użala
to tylko z miłości, jeśli płacze to nad na-
mi, jeśli prosi to dla nas. Śpiewała Bogu,
a śpiewała zawsze duszą swą błogosła-
wioną: „Wielbi dusza moja Pana !” Raz
tylko jęknęła w życiu, i to raczej dla bo-
leści Józefa niż swojej , gdy po utracie
Jezusa znalazłszy go, na wyrażenie tę-
sknoty swej za nim, raczej łzami jak sło-
wami rzekła: „Synu, czemuś nam to uczy-
nił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca
szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48)

Płakała jej dusza ciągle, ale cicho
bardzo cicho, a płakała z powodu cierpień
Jezusowych, płakała z powodu grzechów
i niewdzięczności naszych; bo to właśnie
było jej okrutnym mieczem. Prosiła Mary-
ja, ale nie dla siebie, lecz dla nas prosi
o wszystko, choćbyśmy jej o nic nie pro-
sili, jak w Kanie Galilejskiej , gdy ujrza-
wszy że ubodzy nowożeńcy, dla weselącej
się z nimi rodziny i gości nie mieli wina,
choć jej o to nie prosili, rzekła Jezusowi:
”Wina nie mają.” (J 2,3) I wnet mieli wi-
no cudem Jezusa, na prośbę Maryi.

O Maryjo! i my wina nie mamy,
a w naczyniach naszych sama tylko piana,
a miana octowa. O Matko nasza! Ty wiesz
jakiego nam wina potrzeba, Powiedz ci-
chutko Twemu Jezusowi: „Wina nie ma-
ją.” A nam powiedz głośno, bośmy zbyt
głusi na wołanie Twoje, powiedz nam gło-
śno, jakich na to wino przygotować na-
czyń i czym je napełnić.

Nie chce Maryja innych naczyń je-
dno serc naszych i chce abyśmy je napeł-
niali przeczystą wodą pokory, z której Syn
Jej , przez łaskę swoją, sprawi nam wino
dos-konałe, wino miłości na wesele wie-
czne. Niechże się stanie!

Maryja nie żaliła się nigdy na nie-
wdzięczność ludzką, ani na prześlado-
wania, ani na miecz, którym przebiliśmy
jej duszę; bo w niej pokora pochłonęła bo-
leść. O jakże przy cichości Maryi, dzikie
się wydają nasze szemrania i skargi, nasze
swary i gwary, nasze domagania się
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Czas próby - służba wojskowa kleryków

o to nawet, co się nam nie należy, nasza
głośność przeraźliwa i przechwałki!
O najcichsza i najpotężniejsza! ucisz nas
i utul Maryjo! byśmy słyszeli śpiew Two-
jego serca cichy i pokorny i w tym śpie-
wie Tobie wtórowali: śpiewając z głębi

serc naszych wraz z Tobą pieśń chwały
Bożej , a nicości naszej : „Wielbi dusza
moja Pana! i rozradował się duch mój, w
Bogu Zbawicielu moim!” Amen.

opr. R.L.

„Maryja w Szkaplerzu świętym” – wyd.
ks. Onufrego Osińskiego 1861 r.

„Zanim przyszedł ten wielki dzień
naszego życia, kiedy staliśmy się kapł-
anami Jezusa Chrystusa, musieliśmy –
wbrew naszym pragnieniom – wziąć
do swych dłoni karabin, który przecież
nie jest atrybutem kapłańskiego stanu”
(Cyt za: Bp Sławoj Leszek Głódź, Droga-
mi Narodu i Kościoła. Warszawa 1999.
s.1 25).

Przytoczony fragment kazania wygło-
szonego przez Biskupa Polowego Wojska
Polskiego w Warszawie 18.1 0.1 997 r.
podczas spotkania byłych alumnów-żoł-
nierzy wiernie oddaje sytuację, w jakiej
znaleźli się alumni seminariów diece-
zjalnych i zakonnych w latach 1959-1980.

Rozpoczęcie poboru alumnów do woj-
ska w 1959 r. było jedną z akcji anty-
kościelnych stosowanych przez władze
PRL. Należy jednak zaznaczyć, że decy-
zja o przeprowadzeniu rekrutacji wśród
alumnów była złamaniem przez stronę
rządową Porozumienia między Rządem
a Episkopatem z 14.04.1 950 r., które
w punkcie 4 zakładało włączenie klery-
ków do tzw. ponadkontyngentu wojsko-
wego. Oznaczało to, że alumni nie musieli
odbywać służby czynnej w siłach zbroj-
nych.

Tymczasem, zgodnie z Zarządzeniem
Ministra Obrony Narodowej nr 33/MON
z 14.04.1 959 r. (przeznaczonym wyłą-
cznie do użytku wewnętrznego komisj i
poborowych) poborowi duchowni i za-
konnicy oraz uczniowie seminariów, któ-
rzy nie przedstawili zaświadczeń z Wy-
działu ds. Wyznań, mieli zostać poddani
przeglądowi lekarskiemu i skierowani
do służby wojskowej . O tym, ilu alumnów
i z których seminariów zostanie wcielo-
nych, decydował Urząd ds. Wyznań we
współpracy z Głównym Zarządem Poli-
tycznym Wojska Polskiego (GZP WP).

Do kompetencji Głównego Zarządu Poli-
tycznego WP należało ustalenie liczby
poborowych - kleryków i przekazanie
do właściwych Wojskowych Komend
Uzupełnień. Alumnów kierowano do oko-
ło 90 wyznaczonych jednostek wojsko-
wych, stosując zasadę maksymalnego od-
dalenia miejsca służby od macierzystego
seminarium (co najmniej 1 00 km) i u-
mieszczania w poszczególnych jednos-
tkach nie więcej niż jednego alumna
z danego seminarium. Przy wyborze
miejsc przydziału pomijano jednostki spe-
cjalne.

W latach 1959-1964 alumnów wcie-
lano pojedynczo do różnych jednostek
na terenie całego kraju. Ponieważ alumni
wywierali pozytywny wpływ na kadrę,
dlatego w 1964 r. wprowadzono specjalne
„jednostki kleryckie” W 1963 r. powołano
kleryków z WSD w Tarnowie. Łącznie
w latach 1963-1980 powołano z tarnow-
skiego seminarium do wojska 422 klery-
ków, 210 odroczono, a służbę wojskową
faktycznie odbyło 212 kleryków. (Por. A.
Kokoszka, Święta w koszarach. „Nova”
4/1997. s.1 3).

W polu szczególnej uwagi i agresj i
władz znalazły się seminaria duchowne.
Jak wspomina ks. infułat Adam Kokosz-
ka: „w języku ideologii marksistowskiej
seminarzyści byli kandydatami na etato-
wych funkcjonariuszy religijnych i koś-
cielnych. Z definicj i stanowili oni zagro-
żenie dla socjalistycznego społeczeństwa
i państwa. Uważano ich za wyznawców
nienaukowego światopoglądu, za ludzi
zacofanych, zabobonnych oraz wrogich
nieuniknionemu procesowi dziejowych
przemian”.

Bezprawny pobór kleryków do woj-
ska był jednym z wielu elementów nacis-
ku i represj i wobec Episkopatu, a także
wobec Prymasa Polski kard. Stefana Wy-

szyńskiego, ale przede wszystkim wobec
przymusowo wcielanych kleryków, któ-
rych miano w ten sposób „złamać” i w e-
fekcie odwieść od myśli o kapłaństwie.
Należy przy tym podkreślić, że przerwa-
nie alumnom studiów i powołanie ich
do wojska nie było też uzasadnione za-
grożeniem bezpieczeństwa kraju. Miało
ono przede wszystkim destabilizować pra-
cę seminariów duchownych i szkół ko-
ścielnych oraz na wszelki możliwy sposób
zniechęcić kandydatów do kapłaństwa
albo mówiąc dosadniej za wszelką cenę
zniszczyć w młodym człowieku marzenia
o kapłaństwie.

Powołując do odbywania zasadniczej
służby wojskowej alumnów seminariów
polskich, władze państwa przerywały sta-
cjonarne, sześcioletnie teologiczne studia
wyższe. Seminaria duchowne uważano za
szkoły prywatne i wyznaniowe. Odma-
wiano im statusu szkoły wyższej i jakich-
kolwiek praw akademickich. Dlatego też
nie traktowano studentów seminariów
analogicznie do studiujących w szkołach
państwowych.

Jak pisze ksiądz infułat Adam Koko-
szka organizacja, przebieg służby i jej
charakter odbiegały mocno od przyjętych
standardów, a także od sposobu szkolenia
wojskowego studentów. Eksperyment po-
woływania do odbywania zasadniczej słu-
żby wojskowej alumnów seminariów du-
chownych trwał przy zastosowaniu róż-
nych wariantów i metod ponad 20 lat.
Dotyczył zapewne ponad 3000 osób. Słu-
żba w poszczególnych jednostkach po-
winna przynajmniej mieć profil studium
wojskowego studentów. Gromadziła prze-
cież żołnierzy z maturą i po roku, dwóch
czy trzech latach studiów wyższych. Nie
przyjęto takiego rozwiązania, aby w ten
sposób kleryk miał poczucie straconego
czasu. Tak zwane szkolenie bojowe ogra-
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niczano do minimum. Z tego powodu
służba miała bardziej charakter zakładu
pracy przymusowej lub obozu dla inter-
nowanych.

W 1964 r. utworzono tak zwane
kompanie kleryckie w regularnych jedno-
stkach liniowych, co wydatnie zwiększyło
możliwość stosowania systemowej indok-
trynacji, propagandy ateistycznej i zamie-
rzonej odseparowania od środowiska
i świata zewnętrznego. Były one zlokali-
zowane w Gdańsku, Opolu i Szczecinie-
Podjuchach. W roku 1965 dwie kompanie
kleryckie zostały przeniesione - jedna
z Gdańska do Bartoszyc, a druga z Opola
do Brzegu. W rok później wszystkie trzy
kompanie kleryckie zostały przekształ-
cone w samodzielne jednostki wojskowe
ratownictwa terenowego. Utworzone bata-
liony nie posiadał charakteru bojowego.
Miały swój bardzo specyficzny i wystu-
diowany profil, który jak napisał ks. Ta-
deusz Fitych „został w dużej mierze zdo-
minowany przez programową laicko-mar-
ksistowską indoktrynację”. Z drugiej stro-
ny, zostały one częściowo upodobnione
do tak zwanej Obrony Terytorialnej Kraju
(OTK). Podporządkowano je bezpośred-
nio Głównemu Zarządowi Politycznemu
Wojska Polskiego.

W specjalnie powołanych jednostkach
kleryckich prowadzono intensywne szko-
lenie polityczne (politologiczne). Uczono
elementów ekonomii politycznej oraz hi-
storii w duchu marksistowskim. Prowa-
dzili je oficerowie Wojskowej Akademii
Politycznej oraz Wojskowego Instytutu
Historycznego. Ponadto żołnierze musieli
obowiązkowo oglądać przez wiele godzin
filmy fabularne i dokumentalne, najczę-
ściej radzieckie. Wobec alumnów-żołnie-
rzy, indywidualnie i wobec całych roczni-
ków, stosowano różne tzw. warianty wy-
chowawcze. Konsekwentnie, wbrew obo-
wiązującym regulaminom, uniemożliwia-
no samokształcenie, zwyczajną lekturę
oraz modlitwę.

Dyskryminacja religijna i psychiczne
znęcanie się nad alumnami osiągnęły taki
poziom, że Prymas Stefan Wyszyński
zwrócił się w kwietniu 1965 roku bezpo-
średnio do ministra obrony Mariana Spy-
chalskiego, prosząc o zaniechanie stoso-
wanych wobec kleryków metod. „W osta-
tnim czasie stosunek do alumnów odby-
wających służbę wojskową uległ zmianie
na skutek utworzenia trzech specjalnych
dla nich jednostek. Na pierwszy rzut oka
mogło by się wydawać, że zgrupowanie

samych alumnów i stworzenie kultural-
niejszych warunków bytu zasługują
na pozytywną ocenę. Biorąc jednak pod
uwagę stosowanie w tych trzech jedno-
stkach metody oraz zarysowujące się cele
takiego zgrupowania, należy widzieć
w tym dalszy ciąg przemyślanej walki
z powołaniami kapłańskimi i zakonnymi,
jak również w ogóle z Seminariami
w Polsce, prowadzonej według dyrektyw
Urzędu do Spraw Wyznań. Głównym za-
daniem specjalnych jednostek wojsko-
wych dla kleryków jest całkowite odcią-
gnięcie ich od obranej drogi powołania,
co niedwuznacznie wypowiadają niektó-
rzy oficerowie - obecni "przełożeni" alu-
mnów. Prawdziwość tych wypowiedzi
potwierdza cały system szkolenia i wy-
chowania zastosowany do kleryków.. .”.

Niezwykle dobitnie ujmuje ten proces
Stanisław Gabański, który był klerykiem
tarnowskiego Wyższego Seminarium Du-
chownego w latach 1964-1968. Jako
alumn drugiego roku otrzymał powołanie
do odbycia zasadniczej służby wojskowej ,
którą odsłużył w jednostce w Brzegu
na Dolnym Śląsku (w latach 1965-67).
Po zakończeniu służby wojskowej powró-
cił do seminarium, by kontynuować naukę
i dążyć do swojego celu życiowego – ka-
płaństwa. Tego celu jednak nie było mu
dane osiągnąć, ponieważ pół roku później
zmarł po krótkiej chorobie w tarnowskim
szpitalu. Jego zapiski, czynione na bieżą-
co podczas odbywania służby wojskowej ,
ukazują całą gamę działań kadry wobec
kleryków-żołnierzy, działań nakierowa-
nych na zachwianie ich kapłańskiego po-
wołania. W wydanej później książce Sta-
nisław Gabański wspomina, jakim ciosem
dla pozostałych (tych, którzy trwali
w swoim postanowieniu ukończenia semi-
narium po wojsku) były informacje o ko-
legach, którzy zdecydowali się semina-
rium opuścić. Większość kleryków-żoł-
nierzy, po służbie wojskowej wracała
do seminarium, co jednoznacznie wska-
zuje na ich wewnętrzną siłę i wierność
powołaniu. „Boże. Wszystko możesz.
Wołasz do siebie starych i młodych. Nikt
nie wie, kiedy go weźmiesz. I ja też nie
wiem. Miesiąc temu w seminarium, a te-
raz […] posyłasz mnie do wojska. Niech
się dzieje wola twoja Boże” – zapisał
w swoim dzienniku Stanisław Gabański.

Podejmując się próby krótkiego
przedstawienia tematu poboru kleryków
do wojska w okresie PRL wypadałoby
zapytać o efekty tych działań. Jak to ujął

ks. infułat Adam Kokoszka, zasadnicza
służba wojskowa była dla alumnów du-
żym młodzieńczym doświadczeniem, któ-
re należy widzieć w kategoriach próby
moralnej . Stała się sprawdzianem wiary,
powołania, koleżeństwa, solidarności, od-
wagi, posłuszeństwa wobec Kościoła,
a także miłości do nieprzyjaciół. Klerycy
służący w wojsku poznali bezpośrednio,
jak funkcjonuje realny socjalizm i co zna-
czy humanizm socjalistyczny. Także poję-
cie „Kościół” przestało być abstrakcją,
określeniem ze słownika teologii. Przeko-
nali się wówczas, że więź z Kościołem
kosztuje, boli, wyzwala czyjąś agresję.
Niektórzy alumni zrezygnowali z drogi
ku kapłaństwu. Mieli różne racje i po-
wody. Większość jednak wróciła do semi-
nariów i w odpowiednim czasie przyjęła
święcenia kapłańskie.

Eksperyment służby wojskowej alu-
mnów okazał się dla władzy ludowej cał-
kowitym niepowodzeniem politycznym
i moralnym. Wydarzenia tamtych lat za-
pewne w dużej mierze wpłynęły na życie
i zdrowie wielu kleryków, ale również,
co należy szczególnie podkreślić wpłynę-
ły na zawiązanie więzów przyjaźni budo-
wanej na wspólnym koszarowym doś-
wiadczeniu, dzięki czemu wielu kapłanów
do tej pory spotyka się systematycznie
wspominając tamte trudne czasy. Jak na-
pisał świadek tamtych wydarzeń ksiądz
infułat Adam Kokoszka: grono rezerwis-
tów – kleryków, a dzisiaj kapłanów, stało
się nową rodziną, rozsianą nie tylko
po całej Polsce i wszystkich diecezjach,
ale i po całej Europie, a nawet świecie, ro-
dziną, której więzów nie zdoła chyba nikt
już przerwać.

Może więc zamiast szczegółowej
analizy wszystkich skutków tych przy-
krych dla Kościoła i dla alumnów lat, le-
piej będzie przywołać słowa emerytowa-
nego papieża Benedykta XVI, który w li-
ście do kleryków tak pisał: „W grudniu
1944 roku, kiedy zostałem powołany
do służby wojskowej , dowódca kompanii
pytał każdego z nas jaki zawód chciałby
mieć w przyszłości. Odpowiedziałem, że
chciałbym zostać kapłanem katolickim.
Podporucznik odparł: A więc musi Pan
poszukać sobie czegoś innego. W nowych
Niemczech już nie potrzeba księży. Wie-
działem, że te „nowe Niemcy” były
u schyłku i że wobec niezmiernych znisz-
czeń, jakie to szaleństwo spowodowało
w kraju, bardziej niż kiedykolwiek po-
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trzeba było kapłanów. Dziś sytuacja jest
całkowicie odmienna. Jednakże na różne
sposoby również dziś wielu myśli, że ka-
płaństwo katolickie nie jest „zawodem”
na przyszłość, lecz raczej należy do prze-
szłości. Wy, drodzy Przyjaciele, wbrew
tym zastrzeżeniom i opiniom, zdecydo-
waliście się wstąpić do seminarium,
to znaczy weszliście na drogę ku posłudze
kapłańskiej w Kościele katolickim. I do-
brze zrobiliście. Ludzie bowiem zawsze
będą potrzebowali Boga, również w epoce
dominacji techniki w świecie i globa-
lizacji: Boga, który objawił się nam w Je-
zusie Chrystusie i gromadzi nas w Koś-
ciele powszechnym, abyśmy z Nim
i przez Niego uczyli się prawdziwego ży-
cia, byśmy mieli na uwadze i stosowali
kryteria prawdziwego człowieczeństwa.
Tam, gdzie człowiek nie dostrzega już Bo-
ga, życie staje się puste; wszystko jest nie-
wystarczające. Człowiek szuka ucieczki
w pijaństwie albo w przemocy, która co-
raz bardziej zagraża młodzieży. Bóg żyje.
Stworzył każdego z nas, więc zna wszys-
tkich. Jest tak wielki, że znajduje czas dla
naszych małych rzeczy: „U was nawet
włosy na głowie wszystkie są policzone”
(Mt 10,30). Bóg żyje i potrzebuje ludzi,
którzy istnieją dla Niego i którzy zaniosą
Go innym. Tak, zostać kapłanem ma sens:
świat potrzebuje kapłanów, pasterzy, dziś,
jutro i zawsze dopóki istnieje”.

Na zakończenie chciałbym podkreślić,
ze wśród kleryków wcielonych do służby
wojskowej był również bł. ks. Jerzy
Popiełuszko, który jako kleryk warszaw-
skiego seminarium pełnił służbę wojsko-
wą w Bartoszycach w latach 1966-1968.

Gdy kleryk Popiełuszko trafił w paź-
dzierniku 1966 do III Kompanii Batalionu
Ratownictwa Terenowego w Bartoszy-
cach, Ludowe Wojsko Polskie poddało go
różnym formom nacisku i represj i. Prze-
życia księdza Jerzego z tego okresu zna-
my z listów pisanych do księdza Czesła-
wa Miętka, ówczesnego ojca duchownego
Seminarium Warszawskiego. W jednym
z listów można przeczytać – Dowódca
plutonu kazał mi zdjąć z palca różaniec,
na zajęciach, przed całym plutonem. Od-
mówiłem, czyli nie wykonałem rozkazu.
A za to grozi prokurator. Gdybym zdjął,
wyglądałoby to na ustępstwo. Ale ja za-
wsze patrzę głębiej (. . .)". Za to przestęp-
stwo kleryk Popiełuszko, stał przez wiele
godzin na mrozie z ciężkim plecakiem. Aż
do omdlenia.

Kilkanaście lat później , generałowie

ludowego wojska, któremu nie udało się
odebrać różańca klerykowi Popiełuszce,
nasłali na niego morderców. Dnia
25.1 0.1 984 r. pod toruńskim mostem
drogowym na Wiśle znaleziono różaniec.
Na podstawie oględzin różańca, który zo-
stał dołączony jako dowód do akt śledz-
twa, można stwierdzić, że „paciorki zosta-
ły wykonane z drewna pomalowanego
na czarno, miejscami są równomiernie
wytarte. Starcie czarnej farby jest skut-
kiem częstego dotykania palcami pacior-
ków podczas odmawiania różańca.”
To chyba największe, bojowe zwycięstwo
ludowych generałów. Musieli zabić, by
odebrać różaniec księdzu Jerzemu.

Może to krótkie opracowanie ukazują-
ce służbę wojskową kleryków w PRL sta-
nie się dla czytających zachętą do modli-
twy o rychłą kanonizację bł. Ks. Jerzego
Popiełuszki.

Ks. Piotr Jaworski
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„Magiczne miejsce-dom rodzinny”

Miejsce szczególne, rodzinny dom,
Gdzie nawet chleb smakuje inaczej.
Kiedy powracasz z dalekich stron,
Tu każdy kamień ma wiele znaczeń.

Dzieciństwa wspomnień zakamarki
Z jedynym, szczerym matki uśmiechem.
Świąteczne ciasta i podarki,
Wspólne spacery bez pośpiechu.

I choć byś w swoim „ nowym raju”
Zaznał bogactwa, szczęścia , swobody
Progi dzieciństwa to w sobie mają,
Że wciąż w swym sercu zostajesz młodym.

Maria Kwater

POEZJA

„Elegia o lesie”

O lesie, lesie zielony
Żebyś ty umiał mówić
Opowiedziałbyś o polskiej dziewczynie
Cnoty czystości broniącej
O której pamięć nie zginie

O lesie, lesie szumiący
Gdybyś ty umiał śpiewać
Zaśpiewałbyś szumem gałęzi
O Drodze Krzyżowej
Wczas wojny światowej
Córze ludu wiejskiego -
Karolinie

O lesie, lesie cichy
Gdybyś ty poezję mógł pisać
Napisałbyś o ojcu piecie
Jego cierpiącym sercu
Co na kolanach trzymał
Jak bukiet polnego kwiatu -
Zerwane życie

Oj, lesie lesie zadumany
Gdybyś ty filmy umiał kręcić
Nakręciłbyś te tysiące ludzi
Wmodlitwie cichej kroczących
By bronić wartości
Wtym III -tysiącleciu

Oj, lesie lesie zeszroniony zimą
Gdybyś ty umiał malować
Namalowałbyś dusze tych wszystkich
Co się schroniły u ciebie
Gdy ich najbliżsi, nagle odeszli

Oj, lesie lesie Wałrudzkiej ziemi
Na świat ty słyniesz cały
Dajesz schronienie kwiatom, paprociom
Ale i myślom obolałym

Alfreda M.

„Panie mój”

Wiem, nie jestem święta
Nieraz tylko myślą, ale grzeszę
Nie dorastając nawet do pięt
Niebiańskich błogosławionych rzeszom.

Panie mój
Wiem nie jestem pokorna
Często przede mną dróg rozstaje.
Z dekalogu też jakoś mnie zdolna
Pokusy mądrze żyć nie dają.

Proszę więc wskaż mi dobry Boże
Gdzie nie dostrzegam Twoich znaków?
Ty Panie przecież wszystko możesz.
Drogowskaz postaw na mym szlaku.

Maria Kwater

„Myśli wieczorne. . . recepta na kryzys”

Życie z drobiazgów się składa,
Małych uśmiechów, małych przyrzeczeń.
Wmałym metrażu sztuką nie lada
Są kompromisy, setki wyrzeczeń.

Więc gdy miłości się nauczymy,
Cicha rozmowa będzie królować.
Pretensje, żale gdzieś zagubimy,
Możemy szczęście przeżyć od nowa.

Maria Kwater
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HUMOR PARAFIALNY
Na małej stacyjce do pociągu weszła

starsza, prosta, wiejska kobieta. Usiadła
w pustym przedziale, sięgnęła do torebki,
wyjęła różaniec i zaczęła się modlić. Je-
dnak na kolejnej stacj i trafił się współpa-
sażer. Do przedziału wszedł bowiem po-
stawny mężczyzna w sile wieku. W ręku
trzymał puszkę z piwem, z której co chwi-
la pociągał. Widać było, że nie jest to jego
pierwsza puszka tego dnia. Początkowo
milczał, lecz w końcu naszła go ochota
na rozmowę:
- Pani kochana. Pani się nie gniewa, ale
tak patrzę i patrzę, i nie rozumiem. I po co

pani tak ten różaniec odmawia? I po co
w ogóle takie klepanie pacierzy? Pani
na mnie popatrzy: ja tam nigdy żadnych
różańców nie odmawiam, zdrowy jestem,
dobrze wyglądam, zjeść mogę, i wypić
mogę. I po co to? – po czym pociągnął
znów z puszki. – A wie pan – odezwała
się w końcu staruszka, że ja nawet w do-
mu mam takiego jak pan? Nawet jakby
wagi takiej samej . Też zdrowy i dobrze
wygląda, a jaki apetyt ma! Też się nigdy
nie modlił. Tylko, że ja go we czwartek
do punktu skupu bydła odstawiam…

***
Niedzielny obiad. Rozkojarzona pani

domu podała właśnie zupę swoim wygło-
dzonym po niedzielnej sumie domowni-
kom. Kiedy wyszła, by przygotować dru-
gie danie, mąż po cichu powiedział do sy-
na:
- Boże! Jaka przesolona! Chyba umrę!
Syn potakując rzucił znad talerza:
- Umieraj Tato! Wtedy na pewno będziesz
solą ziemi!

Oprac. x.A.B.
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ŻYCIE ŚWIĘTOŚCIĄ PISANE

Dnia 6 grudnia przypada wspo-
mnienie Świętego Mikołaja, Biskupa
z Miry. Wiele dzieci, z niecierpliwością
wyczekuje tego dnia by znaleźć pod po-
duszką prezent - niespodziankę. Jest
to radosna i miła tradycja i nie ma wą-
tpliwości, że Święty Mikołaj miał

w zwyczaju wspomóc każdego potrze-
bującego. Niosąc tym samym optymizm
i nadzieje.

Ten piękny i ciepły zwyczaj obda-
rowywania się prezentami, co roku
przypomina nam o Jego dobroci, mi-
łości i życzliwości wobec bliźnich. Nie
należy jednak zapominać, że jego czyny
nie mają nic wspólnego z szerzącą się
kulturą masową i postacią osobliwego
staruszka z ogromnym brzuchem i tu-
balnym śmiechem. Mikołaj z Miry był
człowiekiem, który dzięki swojej gorli-
wej i niezłomnej wierze podążał drogą
do świętości.

Życie Świętego
Św. Mikołaj urodził się prawdopo-

dobnie w mieście Patara w Licji (dzi-
siejsza Turcja) około 260-270 r. Był sy-
nem zamożnych rodziców, którzy po nie-
ustannej i wytrwałej modlitwie doczekali
się jedynego potomstwa. Od wczesnych
lat ich syn był niezwykle wrażliwy na nie-
dolę bliźnich. Tuż po śmierci rodziców,
podzielił się swym majątkiem z ubogimi
i potrzebującymi.

Swoją misję nie ograniczył jedynie
do czynienia dobra wobec ludzi. Bowiem
nade wszystko pragną poświęcić się służ-
bie Chrystusowi. Początkowo wstąpił
do wspólnoty klasztornej i tam upatrywał

wypełnianie swojego powołania. Będąc
już duchownym odbył pielgrzymkę do Je-
rozolimy i Ziemi Świętej , podczas której
narodziło się w nim pragnienie spędzenia
reszty swego życia w jednym z pales-
tyńskich klasztorów.

Wola Boga była jednak inna. Po pe-
wnym czasie Mikołaj , zrozumiał, że Pan
pragnie, aby pozostawił zamknięty świat
życia mniszego wraz z obowiązującym
milczeniem, a poszedł do ludzi, niosąc im
Ewangelię.

Boża Opatrzność zaprowadziła
go do Miry, gdzie w owym czasie zmarł
tamtejszy arcybiskup - Jan. A w jego miej-
sce wybrano właśnie, Mikołaja. Zdarzeniu
temu towarzyszy opowieść:

Duchowieństwo z Miry wraz z ludem
modliło się o szczęśliwy wybór następcy
arcybiskupa Jana. Postanowili zdać spra-
wę na traf losu i osadzić tego na tronie
Biskupim, tego, kto nazajutrz pierwszy
wejdzie do kościoła. Wracający podów-
czas z pielgrzymki Mikołaj, według swego
zwyczaju rano pospieszył do kościoła, aby
podziękować Bogu za szczęśliwy powrót.
Wszyscy uważali, że w wydarzeniu wido-
czny jest palec Boży i zdecydowali, że
właśnie ten człowiek ma być Biskupem ich
miasta.

Początkowo skromny zakonnik czuł
się niegodny wyróżnienia, ale pokorny

>>

Święty Mikołaj z Miry
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Bogu przyjął posługę pasterską i został
biskupem Miry. Od tego czasu podwoił
posty, czuwania nocne, dzieła pokuty
i modły. Jako biskup, wrażliwy na krzyw-
dę i niedolę ludzi, gdy dochody nie star-
czyły mu na wspieranie żebraków i ubós-
twa, sam zbierał dla nich jałmużny. Wiel-
ki asceta i bardzo zdolny administrator
zdobył sympatie ludu oraz szacunek wy-
soko postawionych urzędników.

Kochający i wyrozumiały dla ludzi
i ich wad, pozostawał bezkompromisowy
w kwestii wiary. Czynnie przeciwstawiał
się kultowi pogaństwa. Między innymi
to na jego polecenie zburzono świątynię
Artemidy. I nakazał, aby na fundamentach
owej świątyni wzniesiono kościół.

Historia starożytnego świata
Historycy nie dostarczają nam wielu

potwierdzonych informacji o biskupiej
działalności Świętego Mikołaja i często
bazuje się na losach świata z przełomu III
i IV wieku n.e. a w szczególności czasem
panowania cesarza Dioklecjana (284-
305).

Cesarz miał na celu wspieranie kultu-
ry rzymskiej i powrócenie do kultu po-
gańskich bogów. Tym samym rozpoczęły
się prześladowania chrześcijan, których
skazywano na więzienie, tortury a nawet
śmierć.

Prześladowanie nie ominęło Biskupa
z Miry. Wierny i niezachwiany w wierze
został uwięziony. A jak podawał Święty
Grzegorz I Wielki – został uwolniony
dopiero po Edykcie Mediolańskim z 313
roku, w którym zapewniono wolność wy-
znania.

Jako biskup, Mikołaj uczestniczył
w soborze nicejskim (325 r.), na którym
podjęto kluczowe decyzje w sprawie roz-
woju Chrześcijaństwa, a także potępiono
Ariusza i jego herezję, który otwarcie za-
przeczał boskości Chrystusa. Anegdota
głosi, że w przypływie wzburzenia na gło-
szone herezje: Mikołaj miał wtedy spoli-
czkować heretyka Ariusza.

Historia ludzi
Niezaprzeczalnie podkreśla się opinię,

że Biskup z Miry słyną z wielkiej troski
o swoich wiernych. Dbał o nich nie tylko
duchowo, ale także materialnie, nie pozo-
stając obojętny na codzienne, ludzkie po-
trzeby. Pomimo, że brak jest konkretnych
dowodów źródłowych na temat jego życia
i czynionych cudach i tak jest jedną z po-
staci najbardziej rozpowszechnionych

w opowiadaniach i legendach.
Od stuleci powtarzane są historie ja-

koby osobiście udał się do Konstantyno-
pola, by uprosić u cesarza Konstantego I
Wielkiego, uwolnienie trzech młodzień-
ców z Miry, którzy zostali surowo ukarani
za drobne przewinienie.

Inna wersja tej historii mówi,
że to przekupny gubernator Miry wydał
wyrok śmierci przez ścięcie. Gdy kat miał
już pozbawić ich życia Mikołaj bez wa-
hania wyrwał miecz z jego rąk i pło-
mienną mową doprowadził do uchylenia
niesprawiedliwego wyroku. To jedyny
przypadek, kiedy święty trzymał w swoim
ręku broń.

Zdarzenie to stanowiło natchnienie
dla Ilja Repin, który w 1888 roku na-
malował obraz „Św. Mikołaj wybawia
od śmierci trzech niewinnie osądzonych”.
Z podań dowiadujemy się, także, że Świę-
ty swoją ufną modlitwą uratował rybaków
od utonięcia w czasie gwałtownej burzy,
jaka dopadła ich podczas połowów. Kiedy
indziej dokonał cudu wskrzeszając trzech
ludzi, zamordowanych w złości przez ho-
telarza za to, że mu nie mogli wypłacić
należności. A w czasie zarazy, jaka nawie-
dziła jego strony, z narażeniem własnego
życia usługiwał zarażonym.

Oczywiście najwięcej opowieści po-
wstało na temat jego szczodrobliwości.
Jedno z nich mówi o trzech ubogich pan-
nach, których ojca nie było stać na posag
dla córek. Mikołaj w tajemnicy, nocą,
aż trzykrotnie podrzucał do ich domu zło-
to, umożliwiając im zamążpójście. Ksiądz
Piotr Skarga przy krakowskim kościele
św. Barbary założył tak zwaną skrzynkę
świętego Mikołaja, upamiętniającą jego
czyny. Przez cały rok zbierano do niej da-
tki, a 6 grudnia przekazywano je ubogim
dziewczętom - wychodzącym za mąż,
bądź wstępującym do klasztoru – w prze-
znaczeniu właśnie na posag.

Nic, więc dziwnego, że tuż po śmierci
Mikołaja - 6 grudnia ok. 345-352 r. - roz-
powszechnił się jego lokalny kult, który
stopniowo szerzył się na cały świat.

Od XVIII wieku z kultem świętego
łączono udzielanie stypendiów dla ubo-
giej młodzieży. Stąd pochodzi długa tra-
dycja robienia upominków-niespodzianek
dla dzieci, które od dawna czekają na ten
radosny dzień.

Święty zawsze obecny
Święty został pochowany w Mirze,

ale gdy miasto opanowali Arabowie,

w 1087 roku włoskim kupcom udało się
zabrać jego relikwie i przewieźć do Bari
w południowych Włoszech. Papież Urban
II 29 września 1089 r. uroczyście poś-
więcił jego grobowiec w wystawionej
na jego cześć bazylice i ustanowił na tę o-
koliczność święto kościelne. Przy grobie
św. Mikołaja w roku 1098 odbył się sy-
nod, który miał za cel połączenie Kościo-
łów prawosławnego z rzymskim.

Mira nie pozostała bez namacalnych
śladów, bytności Świętego. W czasie prac
archeologicznych pod kościołem pod we-
zwaniem Świętego Mikołaja z XIX w.,
odkryto mury kościoła z IV wieku, w któ-
rej znajdowała się krypta grobowa,
a w niej uszkodzony sarkofag, w którym
pierwotnie spoczywały szczątki Świętego.

Sama Mira znajdująca się w Azji
Mniejszej (obecnie obszar miasta Demre,
Turcja), już wcześniej znajdowała się
na drodze świętych. W 60 roku n.e. Świę-
ty Paweł zatrzymał się w tutaj podczas
swojej podróży do Rzymu. W czasach
rzymskich stanowiła stolicę prowincji
i miało status metropolii. Miasto istniało
już od około V wieku p.n.e. i ostatecznie
zostało opuszczone w XI w. po licznych
kataklizmach: trzęsieniach ziemi, powo-
dziach i najazdach muzułmanów.

Fenomen kultu Świętego dotknął ta-
kże naukowców. W latach 1954 - 1957,
przeprowadzono ekspertyzę naukową,
która wykazała, że Święty był niskiego
wzrostu (167cm), wątły, niewątpliwie
pościł i chorował na choroby typowe dla
tych, którzy dość długo przebywali w wil-
gotnym zamknięciu. Co potwierdza, hipo-
tezę, iż został wtrącony do więzienia.
Określono także, że w chwili, śmierci
miał ok. 72- 80 lat.

Święty Cudotwórca
Święty po swojej śmierci nadal czy-

nił cuda. Według Świętego Jana Chryzos-
toma, z kości św. Mikołaja miał się uwal-
niać pachnący płyn, który miał także lecz-
nicze działanie. Kiedyś nazwany „olej-
kiem” dziś określana mianem „manna”.
Czysta przejrzysta i pachnąca woda, wy-
pływająca z grobowca Świętego w Bazy-
lice w Bari została dogłębnie przebadana
by wykluczyć wpływ środowiska. Ostate-
cznie ogłoszono, że podłoże, gdzie znaj-
dują się kości Świętego cechuje nieprze-
puszczalność i nie ma możliwości prze-
dostawania się wody z zewnątrz.

Od 1980 r. podczas dorocznej uro-
czystej Mszy św. w święto przeniesienia
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Święty Szczepan - Sługa wierny
26 grudnia uważamy niekiedy za drugi

dzień Świąt Bożego Narodzenia. Jednak
szaty liturgiczne przybierają w tym dniu
barwę krwi – bo wspominamy tego, który
pierwszy przelał krew za wiarę w to, że
Bóg stał się Człowiekiem. Ten pierwszy
męczennik, protomartyr, to św. Szczepan.
Właściwie wszystko, co o nim wiemy, m-
ożemy przeczytać w Dziejach Apostol-
skich (Dz 6,1 -8,1 ).

W Kościele Jerozolimskim dość wcze-
śnie ujawnił się podział na dwie grupy.
Pierwszą byli Helleniści – nawróceni Ży-
dzi z diaspory, mówiący po grecku
i w tym języku czytający Święte Księgi.
Byli oni bardziej otwarci na inną kulturę i

zwyczaje. Hebrajczycy zaś, czyli chrześ-
cijanie wywodzący się z miejscowych
Żydów, mówiących po aramejsku i czyta-
jących Biblię po hebrajsku, byli bardziej
przywiązani do tradycji i bardziej rygo-
rystycznie traktowali przepisy Prawa.

Jednak spór między tymi grupami miał
podłoże bardziej prozaiczne. Pierwsi
chrześcijanie dzielili się wzajemnie swo-
imi dobrami. Nikt z nich nie cierpiał nie-
dostatku, gdyż właściciele ziemi i domów
sprzedawali je, a uzyskane pieniądze
przynosili i składali przed apostołami.
I rozdzielano je każdemu według potrzeb.
W pewnym momencie Helleniści stwier-
dzili, że ich wdowy dostają mniej , niż ko-

biety hebrajskie.

Apostołowie zdając sobie sprawę,
że w rosnącym w liczbę Kościele coraz
trudniej jest im ogarnąć wszystkie sprawy,
jakimi on żyje, zwołali całe zgromadze-
nie. Stwierdzili, że nie powinni zaniedby-
wać głoszenia słowa Bożego, żeby móc
zajmować się rozdziałem dóbr, choć ko-
niecznych, jednak doczesnych. Za zgodą
zgromadzonych wybrano więc siedmiu
mężczyzn cieszących się dobrą opinią,
pełnych Ducha Świętego i mądrości.
Apostołowie modląc się, włożyli na nich
ręce i w ten sposób Kościół otrzymał
swoich pierwszych diakonów, czyli sług.
Zajęli się oni przede wszystkim działal-

relikwii tj . 9 maja, rektor bazyliki w obe-
cności arcybiskupa Bari przez otwór
w sarkofagu pobiera mannę. Następnie bi-
skup błogosławi zebranych wiernych am-
pułką relikwiami, która jest drogocenny
płyn.

Relikwie zostały przekazana do wielu
parafii, także i do Polski. Kościoły, które
je posiadają to na przykład ten pod wez-
waniem Świętego Mikołaja w Kowalewie
Pomorskim (woj . kujawsko-pomorskie,
25 km od Torunia).

Ampułka z "manną", opatrzona cer-
tyfikatem poświadczającym jej autenty-
czność, dotarła do Polski 8 grudnia 2002
roku w dniu odpustu parafialnego. W tra-
kcie uroczystości odczytano pismo od Oj-
ca Świętego Jana Pawła II, które zawie-
rało szczególną zachętę do naśladowania
czynów Biskupa Miry w realizacji
duchowego dobra.

Kościoły, które w ostatnim czasie
również otrzymały „Mannę” to kościół
w Inowrocławiu, (2004r.), czy Bazylika
mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP i św.
Mikołaja w Bolesławcu, (2013 r.).

W Polsce znajduje się 327 kościołów
pod wezwaniem Św. Mikołaja. Do najoka-
zalszych należy na pewno ten w Gdańsku
i w Elblągu. Do najstarszych te z okresu
średniowiecza, jak choćby ten w Żarno-
wie (1191 , diec. Radomska), czy Katedra
Kaliska.

Ufundowana w 1253 – 1257 przez
księcia Bolesława Pobożnego i jego mał-
żonkę, błogosławioną Jolantę, jako koś-
ciół św. Mikołaja 25 marca 1992 r. Jan

Paweł II bullą „ Totus Tuus Poloniae Po-
pulus” podniesiony do rangi Katedry.

Jego imię Nikólaos
Greckie imię Mikołaj znaczy tyle,

co "zwycięski lud" i jest popularne w kra-
jach gdzie kult Świętego Mikołaja z Miry,
jest bardzo silny. Szczególnie tam gdzie
dominuje wyznanie prawosławne. Wiele
cerkwi posiada ikonę z jego wizerunkiem,
a cesarz Justynian wystawił mu w Kon-
stantynopolu jedną z najwspanialszych
bazylik.

Jest patronem Rusi, pojednania
Wschodu i Zachodu oraz Moskwy, czy
Nowogrodu. Ponad to jest patronem ry-
baków, cukierników, dzieci, studentów,
podróżnych, więźniów oraz wielu miast
i państw: Grecji, Antwerpii, Berlina, Mi-
ry.

W Polsce również imię świętego cie-
szy się popularnością, w roku 2012 na-
dano je aż 4 283 razy. Traktowane jest nie
tylko, jako imię męskie, ale wielokrotnie
zostało zapożyczone przy nadawaniu
nazw miast i miejscowości (np. Mikołaj-
ki, Mikołajowie itp).

W ikonografii przedstawiany jest
w biskupiej szacie, z atrybutami w pos-
taci: trzech kul na księdze, kotwicą, okrę-
tem i pastorałem. Często też w otoczeniu
trojgu dzieci w cebrzyku. Stał się także
inspiracją dla muzyków, filmowców i pi-
sarzy.
Odważny i sprawiedliwy. Dobry i wy-
magający. Pobożny i dobroduszny.

Święty.

Pamiętajmy, że za Jego wstawiennic-
twem, nasze prośby i modlitewne bła-
gania zostają zaniesione przed samo

Oblicze Naszego Pana.

Modlitwy o wstawiennictwo św. Mikołaja

Miłosierny Boże, pokornie Cię prosimy
za wstawiennictwem świętego Mikołaja,
biskupa, czuwaj nad nami wśród wszel-
kich niebezpieczeństw, abyśmy bez prze-
szkód szli drogą wiodącą do zbawienia.
Amen.

Katarzyna Woźniczka

Źródło:
katedra.kalisz.pl
Opracowano na podstawie:
Atanazy Dębowski Mikołaj . Święty Nie-
znany
Anselm Grün „Boże Narodzenie — świę-
tować Nowy Początek”
www.opoka.org.pl
www.soborbialystok.pl
www.niedziela.pl

Nazwa / źródło fotografii:
1 . Ikonografia / parrocchiadianocastello.it
2. Relikwiarz św. Mikołaja w Kowalewie
Pomorskim (Polska) / katedra.kalisz.pl
3 . Ikonografia / NaszPatron /
apostolatratunkukonajacym.pl
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Święty dnia ostatniego
Ostatni dzień kalendarzowego roku

to Sylwester. W sylwestrowy wieczór ba-
wimy się na sylwestrowych balach, gdzie
strzelają korki sylwestrowych szampa-
nów. Mało kto jednak zadaje sobie py-
tanie, kim był ów Sylwester, od którego
wziął nazwę ostatni dzień roku?

Św. Sylwester był trzydziestym trze-
cim z kolei papieżem, a jego pontyfikat
trwający 21 lat, należy do najdłuższych
w historii. Także lata, w których żył, na-
leżą do przełomowych dla Kościoła.
Są to lata panowania cesarza Konstantyna

Wielkiego, w którego cieniu – jak uważa-
ją historycy – znalazł się papież Sylwe-
ster.

O młodości i dzieciństwie św. Syl-
westra wiemy niewiele. Jego ojcem był
kapłan Rufin, który za czasów prześla-
dowań chrześcijan przez cesarza Diokle-
cjana, przechowywał księgi liturgiczne
i Pismo Święte należące do Kościoła
w Rzymie. Prześladowania w cesarstwie
rzymskim ustały, gdy rządy w jego za-
chodniej części objął Konstantyn. Wraz
z cesarzem Wschodu – Licyniuszem –

nością charytatywną, chociaż się do tego
nie ograniczali…

Jeden z nich – Szczepan, był praw-
dopodobnie Grekiem lub Żydem z gre-
ckiej diaspory, na co wskazuje jego imię
(Stéphanos – z gr. korona, wieniec). Jak
czytamy w Dziejach Apostolskich – na-
pełniony łaską i mocą, czynił cuda i wiel-
kie znaki wśród ludzi. Jego działalność
apostolska musiała być skuteczna, skoro
spotkała się z ostrym sprzeciwem, zwła-
szcza Żydów helleńskich. Początkowo
próbowali dyskutować ze Szczepanem,
jednak mądry i prowadzony przez Ducha
Świętego diakon, okazał się dla nich zbyt
wymagającym rozmówcą.

Podobnie, jak niegdyś Jezusa, schwy-
tali Szczepana i postawili przed Wysoką
Radą. Oskarżenie również oparło się na
zeznaniach fałszywych świadków. Dzieje
Apostolskie przytaczają mowę diakona.
Nie broni się on, lecz cytując Pismo Świę-
te, przypomina historię Narodu Wybra-
nego, Patriarchów i Mojżesza. Ukazuje,
jak często Izraelici sprzeciwiali się Bogu
i tym, których On posyłał. – Którego
z proroków nie prześladowali wasi przod-
kowie? – pytał. I zakończył swoją mowę –
Zabili tych, którzy zapowiadali przyj-ście
Sprawiedliwego. A wy zdradziliście Go i
zabiliście.
Nie mogło się to spodobać słuchaczom

zwłaszcza, gdy pod natchnieniem Ducha
Świętego dodał: Widzę niebo otwarte
i Syna Człowieczego stojącego po prawej
stronie Boga. Bez zbędnych ceregieli wy-
wlekli go więc za miasto i ukamienowali.
Taka samowola nie byłaby możliwa
za Poncjusza Piłata, toteż przyjmuje się,
że miało to miejsce po roku 36.

Padając pod ciosami prześladowców,
męczennik modlił się: Panie, nie obciążaj
ich tym grzechem! Panie Jezu! Przyjmij
mego ducha.

Szczepan był diakonem – sługą. Słu-
gą wiernym aż do końca.

Pobożni ludzie pochowali ciało mę-
czennika. W V wieku na miejscu jego
śmierci wzniesiono bazylikę, gdzie złożo-
no jego relikwie, przeniesione później
do bazyliki św. Wawrzyńca w Rzymie.
Kościół został zburzony przez Persów,
na jego miejscu w XIX w. dominikanie
wybudowali nową świątynię oraz słynną
Szkołę Biblijną.

Św. Szczepan jest patronem diecezji
wiedeńskiej , murarzy, kamieniarzy, woź-
niców, stajennych, krawców, tkaczy, stola-
rzy, bednarzy. Staropolskim zwyczajem
od jego święta rozpoczyna się czas ko-
lędowania. W tym dniu święcono niegdyś
owies, którym karmiono domowe zwie-
rzęta, i obsypywano się nim na pamiątkę
kamienowania męczennika.

Grzegorz Mleczko

Artykuł ten ukazał się w numerze 212
“Wzrastania” z grudnia 2006 r.
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ogłosił w 313 r. Edykt Mediolański, wpro-
wadzający w państwie wolność wyznania.

Rok później biskupem Rzymu został
Sylwester, który w zmienionej sytuacji
mógł zająć się organizacją życia Kościoła.
To on właśnie ustanowił Dniem Pańskim
rzymski dzień słońca – niedzielę. Przy-
chylny Kościołowi Konstantyn obdarzał
go licznymi nadaniami. Wybudował mię-
dzy innymi bazyliki św. Jana na Lateranie
i św. Piotra na Watykanie. Sylwester do-
konał ich konsekracji, które stały się po-
czątkiem i wzorem dla konsekracji innych
świątyń. W późniejszych wiekach starano
się przypisać Konstantynowi autorstwo
różnych dokumentów, które miały san-
kcjonować ziemską władzę papieży.

Według legendy św. Sylwester miał
nawrócić na chrześcijaństwo matkę Kon-
stantyna – św. Helenę. Inne podanie mówi
o dyspucie stoczonej między św. Sylwe-
strem a żydowskimi uczonymi, doty-
czącej prawdziwej wiary. Jeden z Żydów,
parający się czarnoksięstwem, miał za-
klęciem zabić byka. Wtedy Sylwester by-
ka ożywił, wykazując moc prawdziwego
Boga. Dlatego też bywa wzywany jako
patron zwierząt domowych.

Za pontyfikatu św. Sylwestra, Kon-
stantyn wezwał do Nicei biskupów chrze-
ścijańskich, dając początek Soborom Po-
wszechnym. Sobór Nicejski potępił po-
glądy głoszone przez Ariusza, ustalił wy-
znanie wiary, ujednolicił datę obchodze-

nia Wielkanocy. Sędziwy już wtedy Syl-
wester nie brał udziału w Soborze, wy-
syłając tam swoich legatów. Uchwały So-
boru zostały potem potwierdzone przez
zwołany do Rzymu synod.

Papież Sylwester zmarł 31 grudnia
335 roku. Został pochowany w Katakum-
bach św. Pryscylli, gdzie w VII w. wy-
stawiono bazylikę ku jego czci. Był je-
dnym z pierwszych niemęczenników
czczonych jako święty. Dziś relikwie św.
Sylwestra znajdują się w kościele w No-
nantola, niedaleko Modeny.

Grzegorz Mleczko

Artykuł ten ukazał się w numerze 224
„Wzrastania” z grudnia 2007 r.

DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II

Encyklika „Evangelium Vitae”
Komentarz

Do spraw, które często powracają
w nauczaniu i działalności pasterskiej Oj-
ca Świętego, należy bez wątpienia zali-
czyć obronę życia ludzkiego od chwili po-
częcia aż po naturalną śmierć. „Będę nie-
ustannie wypełniał tę misję – powiedział
Papież na początku swego pontyfikatu –
którą uważam za nie cierpiącą zwłoki,
wykorzystując podróże, spotkania, au-
diencje, orędzia kierowane do osób, insty-
tucji, stowarzyszeń” (przemówienie z 22
grudnia 1980). Ten program istotny dla
Kościoła i całej rodziny ludzkiej , Jan Pa-
weł II realizuje z wielką energią, odwagą
i poświęceniem przez wszystkie lata po-
sługi Piotrowej , choć wie, że naraża się
tym samym na sprzeciw, niezrozumienie,
a nawet krytykę.

Nauczanie Ojca Świętego o życiu
ludzkim, oparte na Piśmie Świętym i Tra-
dycji Kościoła, ukoronowaniem papies-
kiego przepowiadania Ewangelii życia we
współczesnym świecie jest encyklika
Evangelium vitae, ogłoszona 30 marca
1995 roku. Dokument ten, owoc kolegial-
nej współpracy z biskupami wszystkich
kontynentów, pogłębia i rozwija nau-
czanie Soboru Watykańskiego II i stanowi
jak gdyby kompendium nauki Kościoła
o życiu ludzkim.

W encyklice Jan Paweł II potwierdza
absolutną wartość i świętość życia czło-
wieka w każdej sytuacji – zdrowia czy
choroby, i w każdym czasie – przed na-
rodzeniem czy w obliczu śmierci. Potępia
wszelkie zamachy na życie jako ciężkie
przestępstwa przeciw człowiekowi, które-
go pierwszym i niezbywalnym prawem
jest prawo do życia. W czasach, gdy mno-
żą się błędne opinie dotyczące życia lu-
dzkiego, encyklika chce obudzić w sumie-
niach, rodzinach i społeczeństwach wra-
żliwość na jego głęboki sens i wartość.
Ojciec Święty zwraca się nie tylko
do członków Kościoła, ale także do wyz-
nawców innych religii i ludzi niewierzą-
cych, aby wspólnymi siłami kształtować
w dzisiejszym świecie nową „kulturę ży-
cia”, zdolną przeciwstawić się „kulturze
śmierci”. „Obrona i promocja życia – pi-
sze Papież – nie są niczyim mono-polem,
ale zadaniem i odpowiedzialnością wszys-
tkich. Wyzwanie, przed którym stajemy
u progu trzeciego tysiąclecia, jest trudne,
tylko zgodna współpraca wszystkich, któ-
rzy wierzą w wartość życia, pozwoli uni-
knąć klęski cywilizacji i jej nieobliczal-
nych konsekwencji” (Evangelium vitae,
91 ).

Broniąc w encyklice człowieka i je-
go fundamentalnego prawa do życia, po-
zostając wiernym Bogu i Ewangelii, Koś-

ciół odgrywa rolę sumienia ludzkości
w dziedzinie wartości moralnych, które
są najszlachetniejszymi i najważniejszymi
wartościami człowieka i które bardziej niż
inne – choć także cenne – określają po-
ziom współczesnej cywilizacji.

Najistotniejszą wagę wydaje się mieć
trzeci rozdział encykliki Evangelium vi-
tae, poświęcony omówieniu Bożego przy-
kazania „Nie zabijaj” w kontekście na-
szych czasów. Podczas gdy pozostałe roz-
działy mają charakter raczej pastoralny,
ten jest tekstem doktrynalnym, w którym
Papież przedstawia nauczanie wiary,
wskazujące drogę wszelkiej działalności
duszpasterskiej . W rozdziale tym można
wyróżnić trzy wielkie grupy tematyczne.
Przede wszystkim Autor stara się dokła-
dnie określić sens piątego przykazania
w kontekście całego orędzia wiary. Nastę-
pnie omawia konkretne imperatywy mo-
ralne, płynące z przykazania, na koniec
zaś ukazuje jego konsekwencje w dzie-
dzinie etyki politycznej .

Encyklika Evangelium vitae fascynu-
je przede wszystkim doniosłością i drama-
tyczną zawartością treściową. Już przed
jej pojawieniem się wygłaszano opinię,
że przygotowywany dokument może się-
gnąć po najwyższy stopień papieskiego
nauczania jakim jest nauczanie ex cathe-
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dra, a więc nadające głoszonej nauce cha-
rakter formuły dogmatycznej . Jednakże
chociaż użyte w encyklice sformułowania
w odniesieniu do sprawy przerywania
ciąży są bardzo stanowcze i wyrażone
w formie uroczystej , to jednak nie wystę-
puje w niej żadna szczególna formuła,
która jest stosowana przy ogłaszaniu do-
gmatu. Tym niemniej ów uroczysty, a za-
razem stanowczy ton, w jakim Papież wy-
raża swoje stanowisko w sprawie niena-
ruszalności życia i przerywania ciąży,
a zarazem wymowny kontekst, w którym
tej oceny dokonuje, wskazują, że chodzi
tym razem o wyjątkową rangę papies-
kiego nauczania, a tym samym o szcze-
gólną rangę prawdy, której dotyczy.

Troska o życie, ukazywanie wartości
życia, służba życiu – jako istotny wymiar
przepowiadania Ewangelii, czyli posłan-
nictwa chrześcijan w świecie współcze-
snym – nie mogą być nigdy w pełni pod-
jęte i w sposób odpowiedzialny wypeł-
nione bez odniesienia się do aktualnej
sytuacji świata. Budowanie nowej kultury
miłości i życia jest nade wszystko zako-
rzenione w samej misj i ewangelizacyjnej ,
i w tym sensie jest tej misj i stałym ele-
mentem, encyklika Jana Pawła II pełna
jest odniesień do tych wyzwań współ-
czesności, ale się na nich nie zatrzymuje.
Raczej chce ukazać istotę konfrontacji
pomiędzy tym, co skrótowo i syntetycznie
zostało określone jako „kultura śmierci”, a
tym co prowadzi ku nowej „kulturze ży-
cia” zwanej także „cywilizacją miłości”.
Nowożytne idee i wymogi praw człowie-
ka żyją w rzeczywistości założeniami
religijnymi, jakich zsekularyzowana no-
woczesna cywilizacja nie może zapewnić.
Społeczeństwo nowoczesne zostało w ten
sposób zmuszone do uzyskania swojej
legitymizacji z innych źródeł niż ono sa-
mo. Kościół stanowi wiec jeden z warun-
ków ocalenia pozytywnego dziedzictwa
kulturalnego czasów nowożytnych.

Ocalenie to następuje przede wszys-
tkim poprzez osobiste świadectwo chrze-
ścijan i ich wspólny wysiłek w tworzeniu
struktur służących obronie życia. To jest
najskuteczniejsza droga takiej demokracji,
której miarą jest nie narodzony, umie-
rający i biedny. Pozostaje jednak także
obowiązkiem chrześcijan podążanie dro-
gą, którą oferuje sama demokracja. Tutaj
trzeba umieć jasno przedstawić związek
prawa cywilnego z prawem moralnym,

trudzić się w budowaniu właściwego pra-
wa cywilnego, przeciwstawiać się – po-
przez sprzeciw sumienia – prawu dopu-
szczającemu aborcję i eutanazję oraz po-
pierać te wszystkie propozycje, których
celem byłoby ograniczenie szkodliwości
ustaw godzących w nienaruszalność lu-
dzkiego życia.

Owe ustawy należy widzieć bardzo
szeroko. Nie wystarczy zniesienie niego-
dziwych praw. Prawami trzeba objąć
wszystko, co promuje życie, aby chrześ-
cijanin był wiarygodny w tym, co głosi
na temat aborcji i eutanazji. Do budo-
wania nowej „kultury życia”, do przyjęcia

nowego stylu życia są wezwani wszyscy
i wszyscy mają do odegrania ważną rolę.
Niech będzie jednak wolno odwołać się
na koniec do słów Ojca Świętego, który
wskazuje na szczególne zadanie, jakie
mają do spełnienia w tej dziedzinie inte-
lektualiści katoliccy, „powołani do akty-
wnej obecności w środowiskach kulturo-
twórczych, w szkołach, uniwersytetach,
w ośrodkach badań naukowych i techni-
cznych, na polu twórczości artystycznej
i refleksj i humanistycznej . Czerpiąc
energię dla myśli i działania z czystych
źródeł Ewangelii, winni angażować się
w służbę na rzecz nowej kultury życia po-
przez swe dokonania – poważne i udoku-
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12 I Św. Arkadiusz
Arkadiusz to imię

męskie pochodzenia gre-
ckiego - Arkadios wywo-
dzi się od rzeczownika
Arkas „mieszkaniec Ar-
kadii, Arkadyjczyk”. Pie-
rwotnie oznaczało ono
„syn Arkadyjczyka”, pó-
źniej zapewne „ten, który
jest lub ma być szczę-

śliwy”. W formie Arkadius pojawiło się
w języku łacińskim. W Polsce wystąpiło
jako zapożyczenie z łaciny dopiero
w XVIII w. Inna przyswojona forma tego
imienia to Arkady.

Św. Arkadiusz pochodził z Cezarei Ma-
uretańskiej (dziś Cherchel w Algierze,
w Afryce). Gdy za panowania cesarza
Dioklecjana (284-305) wybuchło prześla-
dowanie chrześcijan, Arkadiusz uciekł i u-
krył się. Wkrótce dowiedział się o aresz-
towaniu rodziny, wrócił i stawił się sam
przed sędzią. Usiłowano zmusić go do od-
stępstwa namową, potem torturami.
Do końca życia znosił męki z heroicznym
męstwem. Został prawdopodobnie ukrzy-
żowany 12 stycznia.

9 II Św. Apolonia
Imię to wywodzi się

z języka greckiego. Apollo-
nia to przymiotnik oznacza-
jący „należąca do Apolla, A-
pollonowa”. Jako imię oso-
bowe może wywodzić się
od: nazwy miasta albo od
boga Apolla (czyli nadawano
je dla uczczenia boga albo
upamiętnienia czasu naro-
dzin dziecka w dniu poświę-
conym temu bogu). W Pol-

sce pojawiło się w postaci Apolonija
w XIV w. Jego formy zdrobniałe to : Pola,
Polka.

Św. Apolonia mieszkała w Aleksandrii,
dożyła sędziwego wieku jako wielce po-
ważana dziewica. W 248 lub 249 r. w Ale-
ksandrii miał miejsce pogrom chrześcijan-
Apolonia została schwytana przez tłum

i wyprowadzona wraz z innymi za miasto.
Uderzono ją w szczęki, wybijając wszy-
stkie zęby. Następnie rozpalono stos gro-
żąc, że jeśli nie będzie złorzeczyć Chrys-
tusowi, zostanie na nim żywcem spalona.
Apolonia przez krótką chwilę się wyma-
wiała, poprosiwszy o czas do namysłu,
a następnie niespodziewanie rzuciła się
w ogień.

Kult świętej szybko rozprzestrzenił się
na Wschodzie i Zachodzie. Uznano ją
za orędowniczkę w czasie bólu zębów
i chorób dziąseł. Jest także patronką den-
tystów. Jej święto obchodzone jest 9 lu-
tego.

13 XII Św. Otylia
Otylia to imię

pochodzenia ger-
mańskiego, wywo-
dzące się od słowa
uodal (odhil)- „oj-
czyzna, ojcowizna,
majątek dziedzicz-
ny”. Mogło zatem
oznaczać „ta, która
walczy o swój
ród”. W językach:
łacińskim, angiel-

skim i francuskim, ma formę Odylia.
W Polsce występuje od XV w. w formie
Otylija. Było popularne w latach 30. XX
w. Obecnie występujące formy tego imie-
nia to : Otylia, Odylia.

Św. Otylia była córką alzackiego księ-
cia Adalaryka. Miała urodzić się niewido-
mą. Dlatego ojciec się jej wyrzekł. Gdy
przyjęła chrzest, cudownie odzyskała
wzrok. Wtedy ojciec przyjął córkę do zam-
ku. Na jej prośbę Adalaryk ufundował
opactwo w Hohenbourgu (680r. ) , w pobli-
żu Strasburga, gdzie została opatką.
Zmarła 13 grudnia ok. 720r.

Jej kult rozpowszechnił się w Alzacji,
Bawarii, Szwajcarii, Francji i w Cze-
chach. Św. Otylia była czczona jako pa-
tronka wspomagająca w chorobach oczu.
Przedstawiano ją w stroju opatki z księgą
reguł i płaskim naczyniem, na którym
widać oczy. W Polsce znajduje się kilka

kościołów pod jej wezwaniem.

3 II Św. Oskar (Ansgar)
Ansgar/Oskar to dwie formy imienia

germańskiego, złożonego z ans- (bóg)
i gar/ger – włócznia. Ansgar mogło ozna-
czać „posiadający włócznię Ansów” (An-
sowie- dobrzy bogowie w mitologii ger-
mańskiej). Ans- w językach skandynaw-
skich zmieniło się w As-, a następnie
w Os-, a ger- w kar-, stąd Oskar. W do-
kumentach polskich pojawia się to imię
w XV w. jako Osiger, Osigar, Oskar.
Rozpowszechniło się w Europie w XVIII
w. W Polsce było modne dopiero w latach
80. i 90. XX w.

Św. Oskar urodził się w pobliżu opac-
twa w Korbei. Tam pobierał nauki, wkrót-
ce został mnichem – nauczał w szkole kla-
sztornej. W 823 r. wysłano go do West-
walii, do opactwa w Nowej Korbei, gdzie
również nauczał. W827 r. wyruszył na mi-
sje do Danii, gdzie przebywał 18 miesięcy.
Następnie został wysłany jako misjonarz
do Szwecji. W 831 r. powołano go na bis-
kupa Hamburga, następnie został arcybis-
kupem i legatem papieskim na kraje pół-
nocy. Po zniszczeniu Hamburga, został bi-
skupem Bremy. Równocześnie prowadził
działalność ewangelizacyjną w Danii
i Szwecji. WBremie skończył budować ko-
ściół, założył 3 klasztory. Słynął z poboż-
ności i dzieł miłosierdzia. Zmarł 3 lutego
865r. Jako pierwszy misjonarz Danii
i Szwecji otrzymał tytuł „Apostoła Skan-
dynawii”.

Oprac. A. M.

mentowane, zasługujące na szacunek i za-
interesowanie wszystkich” (n. 98).

x. A.B.



CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…

ŚLUB
Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

Wiktor Stanisław Lis *05.10.2014
Mikołaj Gabriel Ziarko *05.10.2014
Oliwia Maria Tyrka *05.10.2014
Jan Franciszek Jarosz *19.10.2014
Bartosz Mikołaj Brzeziński *19.10.2014
Tymoteusz Gill *19.10.2014
Artur Jan Rajchel *26.10.2016
Aleksandra Barbara Czarnik *16.11.2014
Nikola Dominika Płaczek *16.11.2014
Natan Mariusz Wójciak *16.11.2014
Wiktor Sebastian Pasek *16.11.2014
Julia Kozioł *07.12.2014
Iwo Małek *07.12.2014
Jan Andrzej Skopek *26.12.2014

Bartłomiej Łakoma –Anna Gancarz *25.10.2014
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Mieczysław Wróbel †23.09.2014
Władysław Ulanecki †24.09.2014
Zuzanna Pytel †24.09.2014
Włodzimiera Sosińska †28.09.2014
Marcin Gawryś †29.09.2014
Jan Ciurej †29.09.2014
Wanda Bieda †03.10.2014
Janina Czermak †06.10.2014
Andrzej Dziągla †08.10.2014
Wiesława Kalawa †08.10.2014
Eugenia Półkoszek †09.10.2014
Tadeusz Prząda †10.10.2014
Daniela Foltak †10.10.2014
Roman Baca †15.10.2014
Tadeusz Polek †19.10.2014

Serafina Szczygieł †19.10.2014
Romana Padło †26.10.2014
Kazimiera Srebro †28.10.2014
Joanna Lisiak †29.10.2014
Magdalena Kusy †04.11.2014
Franciszek Wąż †05.11.2014
Czesława Lądwik †06.11.2014
Andrzej Szepielak †08.11.2014
JózefMazur †15.11.2014
Maria Bartosik †18.11.2014
Marcin Kucajda †19.11.2014
Marian Zymuła †25.11.2014
JózefGrzesik †25.11.2014
Henryka Banach †25.11.2014
Antoni Piszczek †23.11.2014

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 wyłącznie na życzenie rodziny po zgłoszeniu do Reda-
kcji.



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. Piotr Jaworski, Katarzyna Woźniczka, Grzegorz Mleczko,
Alfreda Majorek, Jadwiga Szwarga, Anna Daniel, Maria Kwater, Aleksandra Małek

Korekta: Agata Wielgus-Siedlik, 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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