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W oczekiwaniu na radosne Alleluja, które wybrzmi
wraz z rezurekcyjnym dzwonem, jak również w trakcie
duchowych przygotowań do przyjęcia w naszej parafii
Obrazu Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami Św. Siostry Faustyny i Św. Jana Pawła II – oddajemy do rąk naszych drogich czytelników najnowszy Głos Serca. Oba
wydarzenia w znacznej mierze nakreśliły tematykę, która
– mamy nadzieję – skłoni czytelnika do kilku refleksji,
m.in.: nad właściwym przeżywaniem czasu Wielkiego
Postu. Znajdziemy więc kilka artykułów poświęconych
tematyce Pasyjnej i Paschalnej.
Tematem zawsze aktualnym w dobie przemian społeczno – kulturalnych jest właściwe rozumienie sakramentu
małżeństwa, a także klarownego stanowiska wobec wszelkich form „nowoczesnego” planowania rodziny i związanymi z tym „udogodnieniami”.
W stałych rubrykach polecam szczyptę dobrego humoru, kącik poezji oraz recenzję kolejnej encykliki Św.
Jana Pawła II w ramach poznawania Jego bogatego dziedzictwa duchowego.
Życzę przyjemnej i ciekawej lektury!
Ks. Adam Bezak
Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI
Sakrament małżeństwa
– Przymierze miłości i wierności

Objawienie Boże Starego Przymierza
ukazuje małżeństwo jako szczególne dzieło Boże. Pochodzi ono od Boga, a wiążąc
mężczyznę z kobietą tak, że stają się
wspólnotą osób, daje im udział w realizacji stwórczych zamierzeń Bożych.
Pismo Święte rozpoczyna się od opisu
stworzenia mężczyzny i kobiety „na obraz
i podobieństwo Boże”, a kończy wizją
„Godów Baranka” (Ap 19, 7.9). Od początku do końca Pismo Święte mówi
o małżeństwie i jego misterium, o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu
Bóg, o jego początku i celu, o różnych
sposobach jego urzeczywistniania w ciągu
historii zbawienia, o jego trudnościach
wynikających z grzechu i jego odnowieniu „w Panu” (1 Kor 7, 39), w Nowym
przymierzu Chrystusa i Kościoła (por
KKK 1602). „Głęboka wspólnota życia
i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez

i powołał go także do miłości, która jest
podstawowym i wrodzonym powołaniem
każdej istoty ludzkiej. Ponieważ Bóg
stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej
i niezniszczalnej miłości, jaka Bóg miłuje
człowieka. Miłość małżeńska, którą Bóg
błogosławi, jest przeznaczona do tego,
by była płodna i urzeczywistniała się we
wspólnym dziele podtrzymywania dzieła
stworzenia. Dopełnienie cielesne, choć
jest charakterystyczne dla miłości małżeńskiej i odróżnia ją od miłości w ogóle –
stanowi tylko składnik wspólnoty małżeńskiej. Jest ono jednak ważne, ponieważ
zapewnia małżonkom szczególny udział
w powoływaniu do życia nowych istot
ludzkich. Do pełnego udziału w Bożym
dziele stwórczym, dzięki rodzeniu i wychowywaniu potomstwa, prowadzi i dysponuje małżonków pełna, to znaczy cielesno – duchowa miłość. I tylko taka. Negowanie którejkolwiek z tych sfer jest
zaprzeczaniem małżeństwa w znaczeniu
ludzkim i chrześcijańskim.
Małżeńska wspólnota miłości (cielesno – duchowej) jest zaczątkiem i fundamentem istnienia szeroko pojętej
wspólnoty „rodziny ludzkiej”. W tym sensie odczytujemy tekst biblijny, w którym
Bóg zwraca się do prarodziców w raju:
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie
poddaną” (Rdz 1,28). Małżonkowie obdarzeni miłością umożliwiającą im udział
w stwórczej miłości Bożej, są jednocześnie powołani do kształtowania przyszłego
oblicza świata. Wświetle Księgi Rodzaju
widać wyraźnie, że małżeństwo jest z ustanowienia Bożego, nie ludzkiego. Dlatego przynależy mu się znamię sacrum.
Charakter ten ma każde małżeństwo
na całym świecie i od początku jego istnienia.

Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie.
Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa” (KDK 48). Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją tylko
ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło
ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i nastawieniach duchowych. Chociaż godność
tej instytucji nie wszędzie ukazuje się
z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje określone zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. „Szczęście osoby i społeczności
ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się Przymierze miłości i wierności
ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty
W Starym Testamencie małżeństwo
małżeńskiej i rodzinnej” – zauważa Katechizm kościoła Katolickiego w p. 1603. nie było „czymś prywatnym”. Mimo, że
Bóg stworzył człowieka z miłości dotyczy tak bardzo osobistej sfery życia.
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Prawo uznawało w nim instytucję społeczną. Jego zawieraniu obyczaj nadał znamię sakralne. W nauce proroków: Izajasza, Jeremiasza, Ozeasza i Ezechiela, małżeństwo nabiera wielkiej godności, gdyż
widzą w nim obraz więzi i miłości łączącej Boga z Izraelem. Dzięki zawarciu
Przymierza na Synaju, Bóg staje się Oblubieńcem, a Izrael Oblubienicą Boga.
Miłując Oblubienicę, Bóg z niezmierną
łaskawością troszczy się o nią, wspomaga
ją i broni, ale oczekuje również, że odwzajemni się ona swoją wierną miłością.
Chrystus odwołując się „do początku” - pierwszego małżeństwa w raju –
przywrócił mu charakter nierozerwalnej
i uświęconej wspólnoty osób. Małżeństwo
chrześcijańskie, które Kościół nie tylko
nazywa sakramentem, ale któremu przyznaje godność świętego związku, jest nie
tylko znakiem i symbolem, ale rzeczywistym uosobieniem więzi między Chrystusem a Kościołem oraz wyjątkowym
uczestnictwem w tajemnicy zbawczej.
Sakramentalność małżeństwa
Małżeństwo ochrzczonych ma znamię sakramentu. Prawda o sakramentalnym charakterze małżeństwa chrześcijańskiego, utrwalona w Tradycji i nauczaniu
Kościoła, wielokrotnie znalazła wyraz
w jego orzeczeniach dogmatycznych. Już
na Soborze Laterańskim II (1139 r) do sakramentów, oprócz chrztu, Eucharystii
i kapłaństwa zalicza się również małżeństwo. Sobór Lyoński II orzekł, że istnieje
siedem kościelnych sakramentów, do których należy także małżeństwo. Również
Papież Leon XIII i Pius XI oraz Sobór
Watykański II wypowiadają się w podobnym tonie.
We współczesnej teologii podkreśla
się zbawczy sens sakramentu małżeństwa.
Podobnie, jak pozostałe sakramenty, małżeństwo jest rzeczywistym znakiem, pamiątką i uobecnieniem zbawczego dzieła
Chrystusa. Co więcej, małżeństwo zapewnia udział w zbawczym dziele Chrystusa, ponawianym w ciągu wieków.
Do istoty każdego sakramentu należy jego
pochodzenie od Chrystusa. Również i ten
sakrament został przez Niego ustanowiony. Ewangelie wprawdzie nie stwierdzają
tego jednoznacznie, co nie oznacza, że nie
ustanowił go w sposób pośredni. Dokonując dzieła Odkupienia i podnosząc ludzi
do nowego stanu, do przymierza miłości

z Bogiem, nadał również wyższą godność
wspólnocie małżeńskiej i obdarował ją
nową, sakramentalną mocą. Z pierwotnego sakramentu stworzenia uczynił sakrament Odkupienia, nadając miłości małżeńskiej – jak podaje Św. Paweł (Ef 5, 1922) – sens zbawczy. Odrzucając powstałe
wskutek zatwardziałości serca ludzi wypaczone rozumienie zamysłu Bożego zawartego w sakramencie stworzenia (por.
Mt 19,8) przywrócił małżeństwo do stanu
pierwotnego i ubogacił je swoją łaską.
Twórcą sakramentu małżeństwa –
jednego z siedmiu sakramentów Nowego
Przymierza – jest zatem Jezus Chrystus,
przez którego i w którym to nowe przymierze Boga z ludźmi zostało zawarte.
On bowiem nadał nowy i głębszy sens instytucji małżeństwa, istniejącej już przed
Jego przyjściem na ziemię i tchnął w nią
nowego ducha (FC 13).

małżeństwa, a jedynie jego niegodziwość.
Są jednak takie, które decydują o ważności zawieranego małżeństwa. Nazywamy je
przeszkodami małżeńskimi. Przeszkody
zrywające, czyli takie, które czynią małżeństwo nieważnym już w momencie jego
zawierania:
1) Niewystarczający wiek
2) Impotencja
3) zawarty uprzednio związek małżeński
z inną osobą
4) Różnica religii
5) przyjęte święcenia kapłańskie lub publiczny ślub czystości
6) Porwanie
7) Przymus (ważne w kontekście wywierania jakiegokolwiek nacisku na narzeczonych, którzy spodziewają się przedślubnego dziecka!)
8) zabójstwo własnego małżonka lub osoby, którą chce się poślubić
9) Pokrewieństwo (cała linia prosta i linia
Świętość związku małżeńskiego
boczna do 4 stopnia włącznie)
10) powinowactwo (w linii prostej)
W liturgicznym obrzędzie małżeństwa 11) „Przyzwoitość publiczna”
jest zawarta przysięga, czyli powołanie 12) Pokrewieństwo „prawne” oparte na aBoga na świadka mającego potwierdzić dopcji
szczerość intencji i wypowiedzi nowożeńców i tym samym wzmocnić składaną Skutkiem sakramentu małżeństwa ważnie
przez nich obietnicę. Zawarcie związku i godziwie przyjętego jest jego nierozermałżeńskiego ma szczególny charakter. walność, wzrost łaski uświęcającej i łask
Jest ono, jak uczy Sobór Watykański II uczynkowych potrzebnych do prowadze„przymierzem osób”, dającym początek nia wspólnego życia. Ceremonia zawarcia
głębokiej wspólnocie życia i miłości. małżeństwa, będąca liturgiczno – prawną
To przymierze zawiązuje się przez nieod- oprawą, jest właściwym znakiem sakrawołalną zgodę obojga małżonków, przez mentalnym. Znak ten dopełnia „mowa
którą „wzajemnie się sobie oddają i przyj- ciała”, czyli wzajemne dopełnienie małżmują”. Ukazując świętość związku mał- eństwa w akcie cielesnego współżycia.
żeńskiego Kościół bynajmniej nie neguje Akt ten w sposób definitywny wiąże małsakralnego charakteru małżeństwa zawie- żonków.
ranego poza Kościołem Chrystusowym,
a nawet małżeństwa w religiach nieks. Adam Bezak
chrześcijańskich. Również w nich zawiązujące się wspólnoty miłości i życia mają
w jakimś stopniu znamię sakramentu.
Materią i formą sakramentu małżeństwa
jest zgoda na pożycie, wyrażana zewnętrznie i przyjęta przez obie strony. Ta zgoda jest kluczowym elementem. Szafarzami sakramentu są sami małżonkowie.
To oni sami udzielają sobie tego sakramentu, jeśli są oczywiście do tego zdolni
pod względem fizycznym i umysłowym,
i zachowają określoną przez Kościół formę i spełnią zawarte w Prawie Kanonicznym warunki. Niektóre z nich mają
charakter wyłącznie duszpasterski i ich
niespełnienie nie powoduje nieważności
5

TEKSTY OKAZJONALNE
Dlaczego jest tak wiele nieudanych małżeństw

stwa. Należałoby tu jeszcze dodać znaczną liczbę małżonków, którzy nie rozwodząc się ani nie decydując na separację,
żyją razem w nieustannych konfliktach
lub we wzajemnej niewierności.

Każdego więc, kto tych słów moich
słucha i wypełnia je, można porównać
z człowiekiem roztropnym, który dom
swój zbudował na skale. Spadł deszcz,
wezbrały potoki, zerwały się wichiy i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął,
bo na skale był utwierdzony" (Mt 7, 2425).

Włochy, gdzie w latach 1970-1997 procent rozwodów wzrósł od 5% do 10%.
Także Polska wygląda na tym tle nie najgorzej z procentem rozwodów utrzymującym się na poziomie 14-16%. A jednak
nawet ten relatywnie "niski" poziom oznacza, że średnio rozpada się co szóste,
siódme małżeństwo.

Czyż nie jest tak, że w wielu nieuJednak jeśli spytać zainteresowanych,
danych małżeństwach pojawił się jakiś co skłoniło ich do zerwania małżeństwa,
błąd konstrukcyjny? Ze zbudowano je nie potrafią podać poważnych motywów,
według błędnego projektu?
które usprawiedliwiałyby podobny krok,
zważywszy, że ponad połowa rozpadaMałżeństwa zbudowane na piasku
jących się małżeństw ma jedno lub więcej
dzieci. Oto najczęściej podawane powody
Liczba rozwodów ciągle rośnie, do te- rozwodów:
go stopnia, że w niektórych miejscach
Europy prawie polowa ślubów kończy się "Nie układało się nam".
rozwodem. Według raportu Rady Europy "Nie rozumieliśmy się".
(Recent demographic developments in "Mój współmałżonek się zmienił".
Europe, Strasbourg 1998) w latach 1970- "Nie pozostawiał(a) mi wolnej przestrze1997 procent rozwodów wzrósł w Holan- ni".
dii od 10% do 33%, we Francji od 12% "Czułem (czułam), że się duszę".
do 38%, w Szwajcarii od 15% do 39%, "Jesteśmy zbyt różni od siebie".
w krajach skandynawskich od 15% "Małżeństwo jest dla mnie zbyt monotondo niemal 50%. Równie tragicznie wyglą- ne".
da sytuacja w krajach byłego ZSRR,
gdzie procent rozwodów utrzymuje się
Kto tak mówi, nie potrafi dostrzec
od dawna na wysokim poziomie: Litwa prawdziwych powodów swego małżeń22-38%, Ukraina 29-40%, Estonia 50- skiego niepowodzenia, nie ma też o nich
51%, na Łotwie spadek z 50% do 30%: pojęcia, niemal jedna trzecia tych którzy,
Korzystnie odcinają się od tej statystyki rozstają się w pierwszych latach małżeń6

Naiwne byłoby usiłowanie określenia
zasadniczego powodu obecnego kryzysu
małżeństwa przez odwoływanie się do
klasycznych już banałów, jak: nowoczesne życie, postęp, emancypacja kobiet itd.
Upraszczając - można powiedzieć, że jedną z głównych przyczyn tego kryzysu
jest nieodpowiedzialne zawieranie małżeństwa: bez odpowiedniego przygotowania, bez zatrzymania się i zastanowienia nad tym, co oznacza małżeństwo,
a zatem bez autentycznej chęci zawarcia
go. Oczywiście, cała wina nie leży
po stronie małżonków. Wzrastali oni, mając przed oczami wzorce naszego społeczeństwa, które proponuje jedynie prawa
do dobrobytu, do posiadania, do niezależności, a odrzuca jakiekolwiek wezwanie do obowiązku, do rezygnacji z siebie
czy większego zaangażowania.
Tym, którzy rozstają się lub rozwodzą po prostu dlatego, że - jak im się wydaje - przestali się kochać, trzeba by przede wszystkim uświadomić, iż węzeł małżeński istnieje nawet wtedy, gdy w jakimś
momencie zdaje się, że znikła miłość.
Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej niektórym, najczęstszym powodom małżeńskich
porażek.
1. Jednostronne poszukiwanie samorealizacji
Kto zawiera małżeństwo tylko w perspektywie swego ja, jako samorealizację,
myli się już w punkcie wyjścia. Małżeństwo jest bowiem urzeczywistnieniem
czegoś nowego, odmiennego i przeciwstawnego jakiejkolwiek formie egoizmu:
to ukonstytuowanie pewnego my za sprawą wzajemnego daru małżonków.
Oczywiście nikt świadomie nie zamierza "wykorzystywać" współmałżonka
do samorealizacji. Jednak jeśli taki właś>>

nie jest motyw, który nawet nieświadomie
nim kieruje, współmałżonek w końcu
to odczuje i odrzuci podobne nadużycie.
Także ten, kto podchodzi do małżeństwa
z tą nieuświadomioną potrzebą, wkrótce
poczuje się oszukany i zacznie postrzegać
życie małżeńskie jako nową przeszkodę w
obsesyjnie poszukiwanej samorealizacji.
Prawdopodobnie owa nadwrażliwość
na siebie samego jest najczęstszą przyczyną rozwodów i zawsze obecna jest w tych
przypadkach, w których bezpośrednie powody rozwodu wydają się odmienne dla
każdej ze stron.
2. Brak autentycznego wzajemnego poznania
Osobom, które zawierają związek małżeński w młodym wieku lub po krótkim
narzeczeństwie, często brakuje miłości
wystarczająco zakorzenionej we wzajemnym poznaniu. Uczuciowość, sentyment
lub tylko nić sympatii nie może zagwarantować stabilności w życiu małżeńskim.
Zauroczenie nierzadko przyczynia się
do ukształtowania wyretuszowanego i
ocenzurowanego obrazu tej drugiej osoby,
pokazuje w niej jedynie cechy pozytywne,
biorąc w nawias te mniej korzystne.
Taka idealizacja, typowa dla wieku
młodzieńczego, wzbogaca ukochaną lub
ukochanego w zalety, które chciałoby się
w nich widzieć, a jeśli jakaś wada jest
ewidentna, uważa się ją w końcu za sympatyczną i interesującą. Gdy zaczyna się
wspólne życie, tendencja do idealizacji
drugiej osoby zmniejsza się nawet do osiągnięcia "realistycznego" poziomu krytyki. Anielski ideał okazuje się zwykłą,
a niekiedy uciążliwą osobą; z zaletami,
ale i z wadami, które coraz częściej zaczynają być postrzegane jako szczególnie
nieprzyjemne, i niszczące, tak iż czujemy
się oszukani i dotknięci. Niekiedy rodzące
się w ten sposób rozczarowanie może
wywołać odwrotną reakcję i ślepa miłość
zamieni się w końcu w nienawiść... równie ślepą.
3. Przesadne oczekiwania
Źródłem wielu kryzysów małżeńskich
są zbyt wygórowane oczekiwania w stosunku do małżeństwa, które powinno być
postrzegane przede wszystkim jako dar
składany z siebie. Samotność, która trapi

dziś tak wiele osób, może sprawiać, małżeńską.
że w małżeństwie widzi się sposób na rozwiązanie własnych problemów, pokłada
Michael Ende w sugestywny sposób
w nim przesadzone i niezbyt realistyczne opisał to w książce Momo. Mowa tam
nadzieje.
o mieście, w którym niezliczeni, ponurzy
"szarzy ludzie" kradną czas. Postaci te
Niektórzy wyobrażają sobie, że szczę- symbolizują, być może, obsesję związaną
ście przeżytych w czasie narzeczeństwa z pracą, racjonalizacją, pieniędzmi. "Szachwil ma być automatycznie przedłużone rymi ludźmi", złodziejami czasu, może
w całym życiu małżeńskim, z tą samą być: komputer, telewizja, sport, hobby,
spontanicznością i świeżością, bez ża- może nawet dbałość o czystość domu czy
dnego wysiłku, tak jak to było w czasach przesadne zajmowanie się dziećmi, że nie
poprzedzających ślub.
pozostawia się miejsca dla współmałżonka...
Inni chcieliby, aby współmałżonek był
doskonały; po pierwszej poważnej sprzeRezultat jest zawsze taki sam: małczce, rozczarowanie prowadzi ich żonkowie nie znajdują już czasu, okazji,
do przekonania, że istnieje między nimi niezbędnego spokoju, aby być razem, poniemożliwa do przezwyciężenia niezgo- rozmawiać, okazać sobie uczucia i w ten
dność charakterów.
sposób "karmić" miłość małżeńską. Żyją
pod jednym dachem, ale są sobie jakby
Inni z kolei ufają, że wraz ze ślubem, obcy, nie mają sobie nic do powiedzenia,
bez trudu i samoistnie, znajdą rozwiązanie każde z nich jest przecież zaabsorbowane
dla swych osobistych problemów: trud- swymi indywidualnymi sprawami.
ności z integracją w społeczeństwie, złego
obrazu siebie samego, dysfunkcji seksu- 5. Raczej syn lub córka niż współmałalnych itp. Rozczarowanie przychodzi żonek
w chwili, gdy okazuje się, że małżeństwo
nie tylko nie rozwiązało wspomnianych
Na kształtowanie się relacji małżeńkwestii, ale dodało jeszcze nowych trud- skiej pary w mniejszym lub większym
ności, co wywołuje smutek i krytykę. stopniu wpływają rodzice małżonków.
Obiekcje przeciw instytucji małżeństwa W gruncie rzeczy jest to logiczne i zroi współmałżonkowi łatwo doprowadzają zumiałe. Problemy zaczynają się wtedy,
do zerwania.
gdy obecność teściów staje się autorytarna, narzucająca się i manipulacyjna.
Chrześcijanin wie, że w tym życiu - Jeśli dzieje się tak nadal po ślubie, wya zatem także w małżeństwie - może i po- wołuje to napięcia, które poważnie podwinien spotkać szczęście. Ale wie przy minowują małżeńską harmonię.
tym, że nigdy nie jest ono doskonałe i że
pierwszym warunkiem do jego osiągnięOfiarą może być syn-mąż, któremu
cia jest rezygnacja z postawy obsesyjnego nie udało się uzyskać niezależności
poszukiwania. Kto zawiera małżeństwo od matki (lub ojca), ale który nie chce
jedynie z owym wyolbrzymionym prag- utracić żony i stara się zadowolić obydwie
nieniem gratyfikacji, w nieunikniony spo- strony. Niestety, w rezultacie wszyscy
sób napotka rozczarowania. Pragnienie pozostają niezadowoleni: on sam, bo nieuabsolutnej szczęśliwości, które obecne stannie znajduje się w przykrej sytuacji;
jest w nas wszystkich, będzie mogło być matka, która, narzucając się, wejdzie
zaspokojone dopiero w królestwie nie- w końcu w konflikt z synową; żona, pobieskim.
nieważ czuje się kontrolowana i osądzana
przez teściową. Napięcia te nie znikną,
4. Brak czasu na bycie razem
póki nie zmieni się radykalnie rodzaj relacji. Syn będzie musiał uświadomić soŻycie w ciągłym pośpiechu, tak cha- bie, że małżeństwo oznacza "opuścić ojca
rakterystyczne dla naszych czasów, nie swego i matkę swoją, i połączyć się ze
pozwala młodym małżonkom na spokojne swą żoną" (Rdz 2, 24). Małżonkowie będą
bycie razem, na dialog, na słuchanie sie- musieli nauczyć się wzajemnie kochać
bie. Jest to niedostatek pustoszący nasze swoich, rodziców, a rodzice - oboje dzieżycie, niszczący wszelkie głębokie relacje ci.
ludzkie, a w szczególny sposób relację
Inne napięcia mogą rodzić się z po7
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wodu córki-żony, pozostającej w swym
zachowaniu pod wpływem matki (lub ojca) o silnej osobowości. Mąż będzie wówczas odczuwał odsunięcie, frustrację,

a nawet poniżenie. Aby przezwyciężyć niż jej matka.
tę daleką od harmonii sytuację, mąż musi
pomóc swej żonie poczuć się pewną siebie, bardziej atrakcyjną i bardziej cenioną

Jezu ufam Tobie!

Arturo Cattaneo

go Chrystusa, który za cenę swej męki
przynosi człowiekowi pokój i zbawienie
przez odpuszczenie grzechów.
Dwa charakterystyczne promienie:

czerwony i blady oznaczają krew i wodę;
blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień
oznacza krew, która jest życiem dusz

(Dz.299). Te dwa promienie oznaczają
przede wszystkim sakramenty święte.
Szczęśliwy – powiedział Pan Jezus – kto
w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie
go sprawiedliwa ręka Boga (Dz.299).

Odpowiedzią na dary miłosierdzia
Bożego winna być postawa ufności, stąd
umieszczone słowa na obrazie: Jezu ufam
Tobie. Tak więc ufna modlitwa połączona
z uczynkami miłosierdzia wobec bliźnich
to klucz do osiągnięcia doskonałości
chrześcijańskiej.
Dusza, która czcić będzie ten obraz
nie zginie (Dz.48) – powiedział Pan Je-

zus, dając obietnicę zbawienia – oraz łaskę szczęśliwej śmierci (Dz.48). Podaję

ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła Miłosierdzia.
Tym naczyniem jest obraz z podpisem:
„Jezu ufam Tobie” (Dz.327). Przez obraz
ten udzielać będę wiele łask dla dusz
Obraz namalowany w obecności
św. siostry. Faustyny
(Eugeniusz Kazimirowski, Wilno 1934r.)

Obraz namalowany po śmierci
św. siostry. Faustyny
(AdolfHyła, Kraków 1944r.)

Obraz Jezusa Miłosiernego jest znany
i rozpowszechniony na całym świecie.
Wierni otaczają go należnym szacunkiem
i czcią. Zwracają się do przedstawionego
na nim Chrystusa ze swoimi troskami i radościami, modlą się za siebie i swoje rodziny, wypraszają potrzebne łaski dla
grzeszników oraz miłosierdzie Boże dla
całego świata.

w celi płockiego klasztoru w dniu 22 lutego 1931 roku. Tak o tym wydarzeniu
pisze s. Faustyna:

z prywatnym objawieniem s. Faustynie

Obraz przedstawia zmartwychwstałe-

„Wieczorem, kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach
wychodziły dwa wielkie promienie, jeden
czerwony, a drugi blady. Po chwili poGeneza powstania
wiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem:
Obraz Jezusa Miłosiernego wiąże się „Jezu ufam Tobie” (Dz.47).
8

(Dz.570).

Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego
został namalowany w Wilnie w 1934 roku
przez Eugeniusza Kazimirowskiego według wskazówek s. Faustyny, który obecnie znajduje się w Kościele Ducha Świętego w Wilnie i tam odbiera należną
cześć. Po raz pierwszy do publicznej czci
wystawiony był w Sanktuarium Matki
Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy
od 26 do 28 kwietnia 1935 roku, to jest 80
lat temu. Na całym świecie zasłynął jednak obraz przedstawiający Jezusa Miłosiernego, autorstwa Adolfa Hyły, który
został ofiarowany do kaplicy zakonnej
w Krakowie-Łagiewnikach jako wotum
za ocalenie rodziny z wypadków wojen>>

nych. Spełniły się słowa Pana Jezusa
Ufność to wewnętrzna postawa wobec
wypowiedziane do s. Faustyny przy pier- Boga, to pełnienie Jego woli poprzez
wszym objawieniu obrazu: Pragnę, aby wiarę, nadzieję, miłość, pokorę i skruchę.
ten obraz czczono najpierw w kaplicy Ufność wyrasta z poznania tajemnicy miwaszej i na całym świecie (Dz. 47).
łości miłosiernej Boga względem człowieka. Prawdziwy kult Miłosierdzia Bo1. Orędzie Miłosierdzia Bożego
żego, będzie autentycznym aktem nabożeństwa dopiero wtedy, kiedy wypływać
Na sekretarkę i apostołkę swego mi- będzie z postawy wewnętrznego zaufania
łosierdzia Pan Jezus wybrał siostrę Fau- Bogu – tak Pan Jezus powiedział – Łaski
stynę. Przez nią przekazał światu wielkie z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym
orędzie. W Starym Zakonie - powiedział naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza
do niej – wysyłałem proroków do ludu więcej zaufa, tym więcej otrzyma (Dz.
swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie 1578).
do całej ludzkości z moim miłosierdziem.
Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale
Miłosierdzie wobec bliźnich jest drupragnę ją uleczyć, przytulając ją do swe- gim elementem nabożeństwa. Pan Jezus
go miłosiernego Serca (Dz. 1588).
przypomina przez s. Faustynę - Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie
Misja głoszenia Miłosierdzia Bożego bliźnim - podstawowy obowiązek – nie
skupia się wokół:
możesz się od tego usunąć ani wymówić,
· przybliżania światu prawdy objawionej ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby
w Piśmie Świętym miłości miłosiernej czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy
Boga do każdego człowieka,
– czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa;
· wypraszania miłosierdzia Bożego dla ca- w tych trzech stopniach zawiera się pełłego świata przez praktykę podanych nia miłosierdzia i jest niezbitym dowoprzez Pana Jezusa nowych form kultu dem miłości ku Mnie. W ten sposób duMiłosierdzia Bożego: obraz Jezusa Mi- sza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu
łosiernego z podpisem: Jezu ufam Tobie, Mojemu (Dz. 742). Miłosierdzie winien

święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy, koronka do
Miłosierdzia Bożego, modlitwa o godz.
15.00, czyli w godzinie Miłosierdzia
oraz szerzenie czci Miłosierdzia,
· rozszerzania apostolskiego ruchu Miłosierdzia Bożego, który podejmuje zadanie wypraszania miłosierdzia Bożego
dla świata poprzez dziecięcą postawę ufności wobec Boga i pełnieniu Jego woli,
oraz czynienia dzieł miłosierdzia wobec
bliźnich.

przekazał obietnice, jakie do niej przywiązał. Przez odmawianie tej koronki po-

doba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą (Dz. 1541) – powiedział do s.
Faustyny, dodając: jeżeli będzie to zgodne
z Moją wolą (Dz. 1731). Pełnienie woli

Bożej jest dla człowieka samym miłosierdziem. Szczególne obietnice dotyczą godziny śmierci: łaski szczęśliwej i spokojnej śmierci. Koronka – obok aktu: Jezu
ufam Tobie – jest najbardziej znaną modlitwą do Miłosierdzia Bożego.
· Godzina Miłosierdzia
W październiku 1937 roku w Krakowie – powiedział Pan Jezus do s. Faustyny - o trzeciej godzinie błagaj Mojego

miłosierdzia szczególnie dla grzeszników
i choć przez krótki moment zagłębiaj się
w Mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320). Niech stanie się naszym

nawykiem, aby właśnie o godzinie 15.00
uczcić, uwielbić oraz prosić Jezusa Miłosiernego o potrzebne łaski dla całego
świata, szczególnie dla grzeszników,

bo w tej chwili miłosierdzie zostało na oś-

świadczyć każdy człowiek, gdyż wyma- cież otwarte dla wszelkiej duszy i nie odganie to stawia Ewangelia przed każdym mówię duszy niczego, która mnie prosi
ochrzczonym.
przez mękę Moją (Dz. 1320). W godzinie
· Święto Miłosierdzia Bożego

tej uprosisz wszystko dla siebie i dla
innych (Dz. 1572).

Pan Jezus powiedział do s. Faustyny - · Szerzenie czci Miłosierdzia

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po
Wielkanocy była świętem Miłosierdzia

Szerzenie Miłosierdzia Bożego spo(Dz. 299). To święto szczególnej czci Bo- czywa na ludziach, którzy całkowicie zaga w tajemnicy Jego miłosierdzia, jest to wierzyli Bogu, czyli pełnią Jego wolę
dzień szczególnej łaski dla grzeszników. i swoim świadectwem życia, słowem głoŚwięto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności szą innym orędzie Miłosierdzia oraz buDlatego też, aby lepiej poznać to po- Moich dla pociechy świata całego – sło- dzą w ludziach ufność. Pan Jezus do tego
słannictwo, winniśmy sięgać do Dzienni- wa Pana Jezusa (Dz. 1517).
zadania przywiązuje wielką wagę i dał
czka s. Faustyny, który prowadziła na ży- W tym właśnie dniu Pan Jezus dał obie- specjalne obietnice. Dusze, które szerzą
czenie Pana Jezusa. Tak Pan Jezus mówił tnicę zupełnego odpuszczenia win i kar cześć Miłosierdzia Mojego, osłaniam
do s. Faustyny – twoim zadaniem jest na- (Dz. 300) po przyjęciu Komunii Świętej przez całe życie jak czuła matka swe
pisać wszystko, co ci daję poznać o Moim po dobrze odprawionej spowiedzi świętej. niemowlę, a w godzinie śmierci nie będę
miłosierdziu dla pożytku dusz, które czy- Pan Jezus obiecał również, że wylewa ca- im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem
tają te pisma doznają w duszy pocie- łe morze łask na dusze, które się zbliżą do (Dz. 1075).
szenia i nabierają odwagi zbliżyć się źródła Miłosierdzia, bo w dniu tym otwardo Mnie (Dz. 1693).
te są wszystkie upusty Boże, przez które
Drogi Czytelniku, niech te kilka repłyną łaski (Dz. 699).
fleksji dotyczących Bożego Miłosierdzia,
2. Formy nabożeństwa do Miłosierdzia
zachęcą Cię do pogłębionej lektury zaBożego
· Koronka do Miłosierdzia Bożego
równo Pisma Świętego, jak i Dzienniczka
s. Faustyny. Znajdziesz tam słowa przeGłówną podstawą nabożeństwa do MiTo Pan Jezus nauczył s. Faustynę od- pojone Bożą miłością, które niejednołosierdzia Bożego jest ufność i miłosier- mawiania tej modlitwy. W objawieniach krotnie Cię zaskoczą, poruszą oraz nadzie.
ukazywał jej wartość i skuteczność oraz pełnią pokojem i radością. Pomogą Ci one
9
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w wewnętrznym nawróceniu i odrodzeniu, czego Ci u progu zbliżających się
Świąt Wielkanocnych z serca życzę.

Z franciszkańskim pozdrowieniem
s. Halina

Jak odkryć swoje charyzmaty i jak je rozwijać? –
odpowiada o. Grzegorz Gruszecki

1) Czym są proszę ojca charyzmaty?

Charyzmaty to dary Ducha Świętego
dane poszczególnym osobom dla dobra
wspólnoty Kościoła. Najwięcej na ich temat pisał w Nowym Testamencie św. Paweł. Twierdził on, że każdy podczas
chrztu otrzymał jakiś szczególny dar, którym ma służyć wspólnocie. W 1 Liście do
Koryntian w 12 rozdziale wymienia te
charyzmaty: Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego
Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże
Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków,
wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten
sam Duch, udzielając każdemu tak, jak
chce (1 Kor 12, 8-11). W tym samym Liście, w następnym rozdziale Apostoł Narodów dodaje, że największym charyzmatem jest miłość. Bez niej wszystkie wyżej
wymienione dary byłyby jak miedź brzęcząca w niczym nieprzypominająca szlachetnego kruszcu.
2) Czym charyzmaty różnią się od talentów?
Charyzmaty mają charakter duchowy,
natomiast talenty są zakorzenione w naszej psychice – fizycznej stronie natury
człowieka. Charyzmaty otwierają nas
na świat wartości, dzięki którym zbliżamy

się do Boga. Uzdalniają nas do tego,
abyśmy razem z innymi mogli stać się
w przyszłości mieszkańcami Jego Królestwa. Talenty natomiast pomagają nam budować tutaj, na ziemi dom, rodzinę. Ułatwiają nam wykonywanie zawodu, podejmowanie działań, dzięki którym tworzymy społeczeństwo. To dary naturalne, które otrzymuje każdy człowiek bez względu
na wyznanie.
3) Jak rozpoznać, jakich charyzmatów
udziela nam Duch Święty?

Przydaje się tutaj metoda okna i lustra.
Okna – to znaczy korzystania z rad, które
dają nam rodzice, bliscy, przyjaciele. Nade wszystko jednak kierownik duchowy,
nasz spowiednik, któremu powierzamy sekrety życia. Ktoś, kto widzi nas z boku,
patrzy na nas z dystansem, a ma przy tym
spore doświadczenie, potrafi bardzo dobrze wskazać nam, jakie charyzmaty
są naszym udziałem.
Metoda lustra to nic innego, jak przyglądanie się na modlitwie naszemu sercu,
wsłuchiwanie się w wewnętrzny głos, zastanawianie się, jakie duchowe działania
dają nam szczególny pokój. Metoda lustra
polega na szukaniu owoców. Jeżeli nasze
duchowe zaangażowanie rodzi dobre
owoce w innych, to można z wielką pewnością powiedzieć, że wypływa z charyzmatów wpisanych w nasze serce.
Musimy jednak pamiętać, że charyzmaty nie są po to, aby sprawiać nam przyjemność, by imponować innym. One są

dane po to, aby stawać się sługą, a nie panem.
4) Czy charyzmaty można rozwijać?
Oczywiście, że tak. Co więcej, one są
nam dane dla rozwoju. Dzięki posługiwaniu charyzmatami przyczyniamy się
do ubogacenia wspólnoty, w którą jesteśmy zaangażowani, a przez to do rozwoju naszej osobowości. Ktoś mądrze powiedział, że człowiek ma tylko to, co da
innym. Posługiwanie charyzmatami pięknie ilustruje tę zasadę. Ofiarując innym
bogactwo, które daje mi Bóg, robię Mu
miejsce na następne dary oraz jestem gotów przyjąć to, co dają mi inni. To przedziwny obieg prawdziwego dobra, które
się pomnaża, gdy jest przekazywane.
Podsumowując: jak rozwijać? Dawać
i przyjmować. Bez ociągania i bez pazerności.
Oczywiście należy pamiętać o zasadzie: proście a będzie wam dane. Pan Bóg
pragnie udzielać szczególnych darów
tym, którzy w pokorze chcą służyć innym.
Przykładem tego jest wielu świętych tak
hojnie obdarowanych przez Boga. Po prostu, charyzmaty możemy wyprosić, by
służyć nimi innym.
o. Grzegorz Gruszecki
http://seminarium-krakow.pl/glos-ojcajak-odkryc-swoje-charyzmaty-i-jak-jerozwijac-odpowiada-o-grzegorzgruszecki/

Czas Wielkiego Postu

Czas Wielkiego Postu skłania nas
do refleksji nad życiem. Jest chwilą na zatrzymanie się, na poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o kres i o sens.
Często wydaje nam się, że nasza
egzystencja pozbawiona jest sensu. Myślimy tak zwłaszcza wtedy, gdy gubimy cel
bądź doświadczamy cierpienia. Jest ono

dopuszczone przez Boga, nazywane bywa
krzyżem. Krzyż jest symbolem naszego
zbawienia - to ofiara Chrystusa na Golgocie. Ofiara Chrystusa była najświętszym
czynem w dziejach świata, a jednocześnie
największą zbrodnią. Ta jednoczesność
obecna jest w życiu człowieka, bowiem
żyjąc w blasku słońca, widzi on wielki
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cień krzyża.
Problematykę dotycząca tego zagadnienia porusza w swoim wierszu Andrzej
Świętochowski.
Niezwykła jednoczesność
Wszystko odbywa się jakby jednocześnie.

>>

Wszystko rozrywa się
Jak Ciało rozciągnięte na zabitym drzewie
Miłość rozsadza serce i ból je rozrywa
Płacząca u stóp Matka i wytchnienie w Ojcu
Jednocześnie na Ziemi i w Niebie.
Piekło wygraża pięściami- drwi z oszpeconego
ciała
Żegnam Matkę, a tam już Ojciec wyciąga
ramiona
Niebo i Ziemia- mają oczy niebieskie
Potworny strach- przed tęsknotą
I szalona tęsknota za szczęściem
Żeby żyć należy skonać

Czytając tekst, mamy przed oczami
obraz Chrystusa rozpiętego na krzyżu,
cierpiącego, przygotowującego się na spotkanie z Ojcem. Obok stoi Maryja. Płacze
i niemal kona z bezsilności - nie może
uratować swojego jedynego Syna. Syn,
patrząc na Matkę, przeżywa katusze, jego
serce rozrywa ból rozstania. Przebite
gwoździami i włócznią ciało jest źródłem
nieopisanej męki. Ale myśl wznosi się
do Nieba - do Ojca i stamtąd właśnie
przychodzi wsparcie - chwilowe wytchnienie. Nieubłaganie zbliża się moment
śmierci. Jeszcze tylko ostatnie spojrzenie
zachodzących mgłą oczu - na Matkę, której serce przeszywa miecz boleści.
W świadomości gnieździ się jakiś strach,
ale przesłania go tęsknota za spokojem
i szczęściem w ramionach kochającego
Ojca. I wreszcie: WYKONAŁO SIĘ !
Chrystus umarł. Jego męka dobiegła kresu. Skrwawione, zlane potem, umęczone
Ciało zawisło bezwładnie na belce wkopanej u podnóża Golgoty. Wieczorem Józef z Arymatei zabrał ciało Syna Człowieczego, owinął je w czyste płótno i złożył
w grobie.
Co było dalej, wiemy z Ewangelii.
W tym poetyckim opisie jest wiele

Gorzkie Żale

analogii do życia każdego z nas. W egzystencję człowieka wplecione jest cierpienie. Nie jest ono karą, jest raczej częścią Bożego planu, jaki Najwyższy ma
wobec stworzonego przez siebie świata.
Chrystus także był jego częścią: przyszedł, aby nas zbawić. Wziął na swoje
ramiona wszystkie nasze grzechy, by nas
od nich uwolnić.
Dramat Krzyża rozgrywa się w życiu
wielu osób. Dzieje się to albo poprzez
cierpienie dotykające człowieka bezpośrednio, albo poprzez współuczestnictwo
w tym strasznym misterium. Doświadczając bólu, zadajemy często pytanie:
Dlaczego? Odpowiedź na nie jest jedna:
bez cierpienia nie zdołamy wrócić do Boga. Chrystus wracał do Ojca tą samą drogą.
Człowiek jest słaby. W chorobie często brak mu sił i wtedy z pomocą przychodzi miłosierny Bóg, który daje wytchnienie. Pomaga tak samo, jak pomagał
swojemu umiłowanemu Synowi.
Oszpecone, zniekształcone, wycieńczone chorobą ciało poddaje się śmierci,
a nieśmiertelna dusza wraca do Ojca.
Śmierć połączona jest z koniecznością pożegnania, rozstania na zawsze. Ale jest
w tym akcie nadzieja na bliskie spotkanie
z Ojcem, w którego domu jest mieszkań
wiele. Zdarza się, że umierającemu człowiekowi towarzyszy strach. Poeta określa
go epitetem potworny i wyjaśnia, że jest
to strach przed tęsknotą, czyli przed Bogiem, bo przecież człowiek przez całe
swoje ziemskie życie tęskni za Bogiem,
czasem zupełnie nie zdając sobie z tego
sprawy. Jest w każdym z nas szalona tęsknota za szczęściem, za Bogiem Ojcem.
Jednak, aby możliwe było przebywanie
z Nim, musimy przekroczyć próg oddzielający życie doczesne od życia wiecznego: Żeby żyć należy skonać.
Dla człowieka wierzącego ta prawda
jest oczywista, a doświadczeniu Wiel-

kiego Piątku towarzyszy nadzieja i perspektywa radości wynikającej ze Zmartwychwstania i z analogii ludzkiego losu
do historii Syna Bożego. Ta niezwykła
jednoczesność wyróżnia człowieka, bo
pod względem ziemskiego życia i jego
sensu stawia go na równi z Bogiem.
Czytelniku, zajrzyj do pustego grobu
i uwierz, że to dla Ciebie Bóg umarł
i zmartwychwstał.
Błogosławionych Świąt.
Alina Skrabacz-Sowa

Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa

Gorzkie Żale są typowo polskim nabożeństwem pasyjnym. Powstały one
na przełomie XVII i XVIII w. i wyrosły
z ludowej pobożności okresu baroku. Nabożeństwo to zostało ułożone dla Bractwa
Św. Rocha działającego przy kościele św.

Krzyża w Warszawie. Tam też, w wersji
nieco odmiennej niż dzisiejsza, odprawiono je po raz pierwszy w roku 1698. Znana
nam wersja Gorzkich Żali została opracowana przez księdza Benika, który nadał
jej typowo barokowy, rozbudowany tytuł:
„Snopek mirry z Ogroda Gethsemańskiego albo żałosne Gorzkiej Męki Syna Bo11

żego opłakiwanie”. Lokalne władze kościelne i Stolica Apostolska szybko zaaprobowały nowe nabożeństwo, a do jego rozpowszechnienia przyczynili się walnie
misjonarze Świętego Wincentego a Paulo,
głoszący misje ludowe.
Nabożeństwo Gorzkich Żali przypomina swoją budową dawną jutrznię bre>>

wiarzową. Trzy śpiewy odpowiadają
trzem psalmom, zaś trzy części nabożeństwa to nawiązanie do trzech nokturnów.
W samym tekście natomiast odnaleźć można nawiązania do najstarszych pieśni pasyjnych, które są już dziś zabytkami literatury polskiej (m.in.: „Jezusa Judasz
przedał” oraz „Rozmyślajmy dziś, wierni
chrześcijanie”). W „Rozmowie duszy
z Matką Bolesną” widać zaś wyraźne nawiązanie do średniowiecznej sekwencji
„Stabat Mater Dolorosa” („Stała Matka
Boleściwa”).
Do naszych czasów nabożeństwo Gorzkich Żali przetrwało bez większych
zmian. Różnice widać jedynie w melodiach, na które są śpiewane. Zauważymy
to bez trudu, jeśli weźmiemy udział w tym
nabożeństwie pasyjnym poza naszą parafią. Dawniej elementem odprawiania Gorzkich Żali była procesja, do dziś zachował się tylko zwyczaj wystawiania Najświętszego Sakramentu i głoszenia tzw.
kazań pasyjnych. W każdą niedzielę Wielkiego Postu odśpiewujemy tylko jedną
część nabożeństwa, wszystkie natomiast
śpiewane są na zakończenie obrzędów
Wielkiego Piątku.
Tym, co się przez wieki nie zmieniło,
jest ogromna popularność Gorzkich Żali
wśród wiernych, o czym świadczą rzesze
wiernych zdążających do swoich świątyń
w niedzielne popołudnia Wielkiego Postu.
Warto, byśmy i my dołączyli do nich i pozwolili się ponieść wzniosłej i pełnej głębokich emocji atmosferze tego niezwykłego, jedynego w swoim rodzaju nabo-

nerze, zwłaszcza w okolicach podgórskich, w urozmaiconym terenie, którego
pokonanie wymagało od odprawiających
nabożeństwo sporego wysiłku. Do najbardziej znanych polskich kalwarii należą
te wzniesione w Kalwarii Zebrzydowskiej, Kalwarii Pacławskiej oraz w Wambierzycach. Istnieją też inne, tworzone
w plenerze Drogi Krzyżowe, np. przy sanktuariach, kościołach. Będąc na Lubelszczyźnie, warto odwiedzić jedną z nich –
umieszczoną w lesie. W Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie znajduje się kilkuhektarowa enklawa należąca do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej - Rożańcowej. W tymże leśnym uroczysku, zwanym Kruczek, znajduje się kapliczka św.
Antoniego z Padwy, a obok niej płaskorzeźbione w drewnie stacje Drogi Krzyżowej, w miejscu, gdzie partyzanci zbierali się na Msze Święte. Rozważając tajemnice Męki Pańskiej, wędruje się tam
żeństwa. Pozwoli nam to głęboko i praw- o węźlastych korzeniach sosen, pośród
dziwie pobożnie przeżyć czas oczekiwa- łanów borówek, w rozmodlonym szumie
nia na największe święto chrześcijaństwa. koron drzew.
„Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze
przenikajcie…”
Droga Krzyżowa
To nabożeństwo upamiętnia przejście
Jezusa z krzyżem ulicami Jerozolimy
z pretorium Piłata na Golgotę. Jego treścią i sensem jest rozważanie Męki Pańskiej. Połączone jest to z przejściem symbolicznej trasy Drogi Krzyżowej, wytyczonej czternastoma stacjami. Przy stacjach owych znajdują się krzyże i obrazy
lub rzeźby, ilustrujące poszczególne wydarzenia. Stacje mają oparcie w ewangelicznych opisach lub też zostały wywnioskowane z tekstów biblijnych i przekazów
pozabiblijnych.
Kult oddawany miejscom, przez które przechodził Chrystus, doprowadził
do powstania w Kościele zachodnim specjalnego nabożeństwa. Początkowo ilość
stacji była różna w różnych krajach, miejscowościach, a nawet parafiach – wahała
się od 7 do 18. Jako pierwsi czternaście
stacji wprowadzili Hiszpanie i mieszkańcy Sardynii. Do szerokiego upowszechnienia się Drogi Krzyżowej przyczyniły
się liczne odpusty z nią związane.
Z nabożeństwem Drogi Krzyżowej
związane jest ciekawe zjawisko. Otóż nie
wszyscy wierni mogli, z różnych powodów, pielgrzymować do Jerozolimy. Dla
nich zaczęto tworzyć tzw. kalwarie w ple12

Droga Krzyżowa to kolejne nabożeństwo, które ukazuje nam ogrom cierpienia Jezusa, ale zarazem ogrom Jego
miłości ku nam. Rozważajmy więc czternaście stacji z miłością i oddaniem Panu,
nie tylko w Wielkim Poście, ale i w ciągu
całego roku. To tak niewiele, a zarazem
tak wiele dla naszej duszy…
Maria Polaczek

Triduum Paschalne

Nazwą Triduum Paschalne określamy
wszystkie nabożeństwa Misterium Paschalnego: mękę i zmartwychwstanie. Czas
trwania Triduum jest dokładnie określony
w kalendarzu liturgicznym: „Triduum
Wielkanocne zaczyna się wieczorną Mszą
Wieczerzy Pańskiej, osiąga swój szczyt
podczas Wigilii Paschalnej, a zamykają je
nieszpory w Niedzielę Wielkanocną.”.
Takie połączenie nabożeństw wielkanocnych zgadza się z duchem Nowego Testamentu i tradycją pierwszych chrześcijan.
Sam Chrystus, zapowiadając swą mękę
i śmierć, łączył je ze zmartwychwstaniem.
Te trzy dni (od wieczornej Mszy w Wielki
Czwartek do nieszporów w Wielką Niedzielę włącznie) tworzą całość i tak należy na nie patrzeć. Tak więc Wielkanoc,
chrześcijańska pascha, składa się z trzech
dni wypełnionych nabożeństwami, które
ukazują zarówno, bolesną i ciemną, jak
i radosną i jasną stronę tajemnicy Chrystusa. W ciągu tych trzech dni przypadają
różne fazy misterium. Należy zatem pamiętać, że Wielki Piątek i Wielka Sobota
nie należą do okresu Wielkiego postu –
nie są dwoma ostatnimi dniami Wielkiego
Postu, ale dwoma dniami Najświętszego
Triduum.
Wielki Czwartek
Jest to ostatni dzień Wielkiego Postu,
ale Msza Wieczerzy Pańskiej należy już
do obrzędów Triduum Paschalnego.
Dzień ten najlepiej określić słowem
„przygotowanie” – wszystko jest gotowe
przed paschą, tak jak w pierwszy Wielki
Czwartek, kiedy Jezus posłał uczniów, by
przygotowali paschę dla Niego. Jest to
dzień przygotowań duchowych. W dawnych czasach w tym dniu wierni otrzymywali podczas uroczystego nabożeństwa
rozgrzeszenie, by mogli przystapić do Komunii Świętej Wielkanocnej.
W Wielki Czwartek odprawia się tradycyjnie dwie Msze: Mszę Krzyżma
Świętego (tylko w katedrze) i wieczorną
Mszę Wieczerzy Pańskiej (w kościołach
parafialnych i klasztornych). Pierwsza
z nich odprawiana jest rano w katedrze,
a głównym celebransem jest biskup ordynariusz danej diecezji. To on konsekruje
oleje święte, używane potem do obrzędów
namaszczenia chorych, chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich. W obrzędach

tej Mszy uczestniczą biskupi, kapłani
diecezjalni i zakonni, diakoni i ministranci, a także wierni świeccy, którzy tego
dnia mogą przyjąć Komunię Świętą dwukrotnie – rano w katedrze i wieczorem
w swoim kościele.
Poświęcenie olejów używanych do sakramentów niedługo przed Wielkanocą
oznacza, iż sakramenty te czerpią swoje
znaczenie i skuteczność właśnie z Misterium Paschalnego, które upamiętnione jest
w każdej celebracji eucharystycznej,
a podczas Świąt Wielkanocnych w sposób
szczególnie uroczysty.
Wyjątkowym momentem Mszy Krzyżma Świętego jest odnowienie przyrzeczeń
kapłańskich, które następuje po ewangelii
i homilii. Potem wszyscy księża wspólnie
z biskupem uczestniczą w modlitwie konsekracji olejów i krzyżma. Msza ta w sposób wyjątkowy podkreśla kapłaństwo,
które Chrystus ustanowił wraz z Eucharystią.
Tego dnia późnym popołudniem sprawowana jest jeszcze jedna Msza – to odprawiana w parafialnych i zakonnych kościołach Msza Wieczerzy Pańskiej. Jest
ona pamiątką Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia Eucharystii. Przypomina ucztę
paschalną, którą Jezus spożył z uczniami
poprzez porę jej sprawowania (późne po13

południe) oraz czytania o ustanowieniu
Eucharystii, ostatniej mowie Chrystusa
i umyciu nóg uczniom. Tak jak posiłek
spożywany w gronie rodziny jest wyrazem jedności i miłości, tak jest nim
również Eucharystia, uczta, w której Jezus jest gospodarzem, ołtarz stołem,
a wierni Bożą rodziną. Sprawowanie Eucharystii jest również misterium przywołującym za każdym razem zbawczą ofiarę
naszego Pana. Także rytuał umycia nóg
ma głęboką symbolikę. Jest znakiem władzy rozumianej jako służba, jak również
wezwaniem dla wiernych, by naśladować
Chrystusa i iść za nim do końca, nawet
jeśli wymagać to będzie ofiary z życia.
Liturgia Wielkiego Czwartku kończy
się uroczystym, procesyjnym przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ołtarza ciemnicy. Potem trwa jeszcze czuwanie, adoracja, prywatna modlitwa wiernych aż do północy. W ten sposób odpowiadamy na wypowiedzianą w Ogrójcu
prośbę Jezusa: „Zostańcie tu i czuwajcie
ze mną!”.
Wielki Piątek
Jest to dzień głębokiego smutku wywołanego wspomnieniem tego, co wycierpiał dla na Chrystus. Smutek ten łago>>

dzony jest jednak przez chrześcijańską
nadzieję.
Wielkopiątkowa liturgia łączy w sobie
to, co nam przekazał Kościół od pierwszych lat swojego istnienia na Wschodzie
i Zachodzie, a co dzisiaj składa się
na Nabożeństwo Męki Pańskiej. Rozpoczyna je liturgia słowa, podczas której
słuchamy czytań ze Starego i Nowego
Testamentu. Są wśród nich proroctwa dotyczące męki i zwycięstwa Chrystusa oraz
teksty ukazujące Go jako kapłana jednającego człowieka z Bogiem poprzez ofiarę
z życia. Chrystus stał się podobny
do człowieka we wszystkim, prócz grzechu, dlatego rozumie nasze cierpienia
i smutki, jako że sam cierpiał. Tradycyjnie
czyta się tego dnia opis Męki Pańskiej
według świętego Jana, który głębiej, niż
inni Ewangeliści, dostrzegał mękę Jezusa
w świetle zmartwychwstania. Chrystus
ukazany jest jako król, sędzia i zbawiciel,
Maryja jako dana nam Matka, zaś krew
i woda wypływające z przebitego boku
oznaczają zbawienie i Ducha dającego

życie. Modlitwa
powszechna jest
w Wielki Piątek
szczególnie uroczysta i rozbudowana. Jej wezwania obejmują
cały świat i wszystkie kategorie ludzi, także tych,
którzy nie mogli
dotąd poznać Boga. To właściwie
wielkie nabożeństwo błagalne,
w którym uczestniczy cały Kościół.
Wielki Piątek to
dzień, w którym
nie ma Ofiary Eucharystycznej. Jej
miejsce zajmuje
wzruszające nabożeństwo adoracji
krzyża. Brak Ofiary Eucharystycznej podkreśla
więź Mszy Świętej z ofiarą dopełnioną na Kalwarii, gdzie Chrystus raz na zawsze
poniósł śmierć
za nasze grzechy. To pamiątka tej jedynej
i skutecznej ofiary obchodzona jest w każdej Mszy Świętej. W Wielki Piątek skupiamy swój wzrok na Kalwarii. Adoracji
krzyża towarzyszy śpiew „Suplikacji”
i pieśni wielkopostnych.
Po adoracji krzyża następuje rytuał
Komunii. Ołtarz zostaje nakryty, kładzie
się na nim korporał i mszał oraz hostie
konsekrowane podczas Mszy Wieczerzy
Pańskiej. Potem następują zwykłe modlitwy przygotowujące do przyjęcia sakramentu. Nasza Komunia w tym dniu ma
znaczenie szczególne – jest ona nie tylko
głoszeniem śmierci Chrystusa, ale uczestniczeniem w niej. Oznacza zjednoczenie
się z Nim samym, wyznaniem gotowości
do całkowitego oddania się Bogu Ojcu.
Komunia Święta w Wielki Piątek jest doświadczeniem męki i śmierci Pańskiej.
Wielkopiątkowe obrzędy kończy błogosławieństwo. Wierni podchodzą, by ucałować krzyż i śpiewają wszystkie trzy
części „Gorzkich Żali”.
Tabernakulum jest puste, bo Najświęt14

szy Sakrament przeniesiono do Grobu
Pańskiego. Ołtarz i prezbiterium ogołocono z wszelkich ozdób. Nasza uwaga
skupiona jest na krzyżu. Cały Kościół
czuwa przy krzyżu Pańskim…
Wielka Sobota
Tego dnia Kościół trwa przy Grobie
Pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa. W Wielką Sobotę przynosimy pokarmy do poświęcenia. To także okazja
dla wiernych, by raz jeszcze ze czcią ucałować krzyż i pomodlić się chwile przy
Grobie Pańskim. Nie róbmy więc z poświęcenia pokarmów jakiegoś ludycznego, pogańskiego, magicznego obrządku,
dającego okazję, by poplotkować ze znajomymi, zrobić dzieciom zdjęcia z koszyczkiem i zaprezentować modne kreacje. Obrzęd święcenia pokarmów ma również, jak i inne wielkanocne obrzędy, głęboką chrześcijańską wymowę i bogatą
symbolikę. Wystarczy posłuchać uważnie
modlitwy kapłana. Baranek w koszyczku
to nie jakiś ludowy gadżet! To symbol
Chrystusa – Baranka ofiarnego, który oddał życie za nas! Ten baranek w koszyczku ma, a przynajmniej powinien mieć,
czerwoną chorągiewkę z krzyżem – znak
królowania i zwycięstwa Chrystusa, które
nastąpiło przez mękę i śmierć. Pamiętajmy o tym, gdy w wielkosobotnie przedpołudnie pomaszerujemy ze święconką
do kościoła.
Obchody Wielkanocne
Należą do nich: Wigilia Paschalna,
procesja rezurekcyjna i Msza Święta
Zmartwychwstania Pańskiego. W Polsce
nie ma zwyczaju śpiewania Nieszporów
Wielkanocnych.
Wigilia Paschalna
Jest ona sercem Wielkiego Tygodnia.
Obchodzimy w niej tajemnicę odkupienia
ludzkości. Wielkanoc to chrześcijańska
pascha.
To, że Chrystus cierpiał i oddał za nas
życie właśnie podczas żydowskiej paschy,
wynika z Bożego planu zbawienia. Zapowiedź zbawczych wydarzeń odnajdziemy
w Starym Testamencie. Żydowska pascha
była pamiątką wyprowadzenia Izraelitów
przez Mojżesza z niewoli egipskiej. Krew
baranka na odrzwiach domu chroniła jego
mieszkańców przed aniołem śmierci.
>>

W ofierze krzyżowej Jezus wypełnił zapowiedź paschy. To nowy Mojżesz, który
prowadzi ludzi do wolności, karmi nową
manną – Eucharystią, jest światłem, które
wskazuje drogę. To prawdziwy Baranek
paschalny, którego krew wybawiła nas
od śmierci wiecznej.
Zatem Wielkanoc to święto zbawienia.
Podczas nabożeństwa Wigilii Paschalnej
czcimy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Nabożeństwo to składa
się z czterech części.
Pierwsza część to liturgia światła.
Wielkanoc to początek nowego świata,
a ogień i światło są symbolami tej odnowy. Przed kościołem rozpala się ognisko
i poświęca ogień, od którego zapalony zostanie paschał, symbol Chrystusa. Przedtem paschał znaczony jest przez kapłana
znakiem krzyża, literami alfa i omega,
oznaczającymi Jezusa – Początek i Koniec, cyframi bieżącego roku, gdyż Chrystus jest Panem Wieków. W świecę wbijane jest też pięć jako znak pięciu ran
Jezusa. Zapalony paschał procesjonalnie
wnosi się do kościoła, a wierni zapalają
od niego swoje świece. Teraz cały kościół
płonie blaskiem świateł i następuje
podniosły śpiew pieśni zwanej „Exultet”
– hymnu na cześć Boga, który stworzył
świat, daje życie i zbawienie.
Następnie rozpoczyna się liturgia słowa z czytaniami, psalmami responsoryjnymi i modlitwami. To już Wielkanoc!
Kapłan intonuje „Gloria” i odzywają się
radosne dzwony. W tej części liturgii,
po raz pierwszy od długiego czasu, wznosi się ku niebu „Alleluja”. Wreszcie czytana jest Ewangelia o zmartwychwstaniu,
które odmieniło bieg historii i może przemienić także nasze życie, jeśli tylko otworzymy serca na zbawczą moc Chrystusa.
Potem następuje liturgia chrzcielna.
Wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, wtedy też odbywa się chrzest katechumenów. W tej części liturgii kapłan
dokonuje uroczystego oświęcenia wody
chrzcielnej, którą po modlitwie kropi
wiernych, przypominając im ich własny
chrzest.
Dopełnieniem obrzędów wielkosobotnich jest liturgia Eucharystii. To jakby
„kropka nad i” – oto radując się ze Zmartwychwstania Pańskiego, przyjmujemy
Zmartwychwstałego do serc i zostajemy
posłani, by całemu światu nieść tę radość,
Dobrą Nowinę o miłosiernym Boga.

Rezurekcja i Msza Zmartwychwstania dzwonów okrążyć świątynię trzy razy,
Pańskiego
na pamiątkę tego, że Chrystus trzeciego
dnia zmartwychwstał. Po procesji nasO tym obrzędzie tak pisze Zofia tępuje uroczysta Msza Święta ZmarKossak: „ Wiemy, o której porze Chrystus twychwstania Pańskiego, podczas której
Pan przyszedł na świat. (…) Godzina, śpiewana jest radosna, poetycka Sekwenw której zmartwychwstał stanowi tajem- cja Wielkanocna, opowiadająca o Zmarnicę nieba. (…) Dlatego rezurekcja bywa twychwstaniu i pełna uwielbienia dla
obchodzona o różnych porach, w Wielką Zbawiciela.
Sobotę wieczorem lub w Niedzielę o świDawnymi czasy istniał w Polsce zwycie. Rezurekcja ściśle złączona jest z Pol- czaj witania się w dniu wielkanocnym
ską, gdyż tylko polska liturgia wprowadza słowami: „Chrystus zmartwychwstał!”,
ten akcent wspaniały tryumfu, owo Te na co witany odpowiadał: „Prawdziwie
Deum laudamus narodu.”.
zmartwychwstał!”. Myślę, że warto byłoProcesja rezurekcyjna rozpoczy- by wskrzesić ten piękny obyczaj, choćby
na się przy Grobie Pańskim, gdzie kapłan w kręgu rodziny i przyjaciół. Importutrzykrotnie odśpiewuje: „Zmartwychwstał jemy bezkrytycznie obce tradycje, jakieś
Pan z grobu”, na co wierni trzykroć odpo- zajączki i jajka ze słodyczami, a zapowiadają: „Który dla nas zawisł na drzewie minamy, że mamy własną, tym bardziej
krzyża. Alleluja”. Następnie celebrans wartościową i godną upowszechnienia,
przenosi Najświętszy Sakrament do ołta- iż stanowi ona manifestację naszej wiary,
rza, gdzie czeka, aż uformuje się procesja filaru tożsamości narodowej Polaków.
z krzyżem przewiązanym czerwoną stułą
i figurą Zmartwychwstałego na czele. NaMaria Polaczek
stępnie intonuje pieśń „Wesoły na dzień
dziś nastał” i wychodzi z kościoła, a za
nim wierni, by przy wtórze śpiewu i bicia
15

Kult Serca Jezusowego upowszechnił jezuita

W czerwcu, w niemal wszystkich
polskich kościołach, trwają modlitwy
do Serca Pana Jezusa. Nie wszyscy jednak
wiedzą, że do ustanowienia liturgicznego
święta Boskiego Serca Pana Jezusa i zatwierdzenia go przez papieża Klemensa
XIII wieku przyczynili się Polacy.
Ustanowione, w roku 1765, święto
dotyczyło początkowo tylko terytorium
Polski, tj. ówczesnego Królestwa Polskiego. Dekret wydany przez papieża był odpowiedzią na memoriał biskupów polskich, wysłany do Biskupa Rzymu
w 1764 r. W XVIII i XIX wieku kult Boskiego Serca Pana Jezusa rozprzestrzenił
się na cały świat. Potwierdził to papież
Pius IX, w roku 1856, kiedy oficjalnie
rozszerzył czerwcowe święto na cały Kościół. Leon XIII natomiast, 31 grudnia
1899 roku, oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.
Kult Bożego Serca istniał od początku
chrześcijaństwa. Na przestrzeni wieków
„Jedni drugich brzemiona noście”.
Od 2006 roku w naszej Parafii są małe
grupy, które modlą się na wzór sztafety,
przez 90 dni, w różnych intencjach.
Modlitwa ta polega na odmówieniu przed

głosili go liczni czciciele Serca Jezusowego, wybitni katolicy, doktorowie,
teolo-gowie, mistycy i święci.
Pierwsze w świecie kompendium
nabożeństwa do Serca Pana Jezusa pt.
„Ognisko serc – Serce Jezusa” napisał
polski jezuita, pisarz i mistyk – o. Kacper
Drużbicki SJ (1590 -1662). Ułożone przez
niego litanie i modlitwy do Serca Jezusowego, zostały rozpowszechnione w całej Europie. Ojciec Drużbicki wzywał
do wewnętrznej, osobistej modlitwy Serca
Bożego, osobistego poświęcenia się i wynagradzania zniewag Panu Jezusowi.
Na wiele lat przed objawieniami Jezusa zakonnicy Małgorzacie Alacoque
w latach 1673 – 1675 o. Kacper Drużbicki
SJ postulował kult Serca Jezusa, opracowując jego podstawy teologiczne poparte
Biblią i Tradycją Ojców Kościoła. Obecna
litania do Serca Pana Jezusa pochodzi
z wieku XIX. Jej początek miał miejsce
w klasztorze francuskich wizytek. Za-

Nowenna 90 dniowa
Najświętszym Sakramentem wystawionym w Monstrancji, lub przed Tabernakulum Koronki do Bożego Miłosierdzia,
oraz uczestnictwo (pełne) we Mszy św.
w ustalonej intencji. Jedna osoba modli
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twierdził ją do odmawiania publicznego
papież Leon XIII, 2 kwietnia roku 1889.
On też dołączył do litanii akt poświęcenia
rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu
Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt
wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który
nakazał odmawiać litanię co roku, w uroczystość Serca Jezusowego.
Wiele narodów i państw poświęciło się
Sercu Pana Jezusa, m.in. Ekwador, Kolumbia, Belgia, Hiszpania, Francja, Meksyk i Polska. Istnieją też zakony pod nazwą Serca Jezusowego – m.in. sercanki,
siostry Sacre Coeur, siostry urszulanki
Serca Jezusa Konającego. Wielkim czcicielem Serca Pana Jezusa był biskup Józef
Pelczar (1842-1924), kanonizowany 18
maja 2003 r. przez papieża Jana Pawła.
W 1894 roku założył on w Krakowie
Zgromadzenie Służebnic Najświętszego
Serca Jezusowego. W 1994 roku z okazji
jubileuszu 100-lecia istnienia tego zgromadzenia, Ojciec Święty Jan Pawel II
skierował do Sercanek następujące słowa:
„ Polecam Was Najświętszemu Sercu Jezusa, które jest pełne dobroci i miłości.
Uczcie się od Bożego Serca ogarniać waszym sercem wszystkich ludzi potrzebujących pomocy duchowej, moralnej, czy
materialnej. Dziś potrzebne jest światu
serce wielkie, serce otwarte, serce na miarę Najświętszego Serca Jezusa!”

Jan Paweł II
· Obietnice Pana Jezusa dla Jego czcicieli,
dane św. Małgorzacie Marii Alacoque
· Dekret Kongregacji Obrzędów „Instantibus” o ustanowieniu liturgicznego święta
ku czci Serca Jezusowego (6 II 1765)
· Rozmyślania o Sercu Jezusowym o.
Kacpra Drużbickiego SJ
Anna Dziemska

się co 6 dni 15 razy. W zespołach jest po 6
osób co daje wynik 90 dni modlitwy
codziennie. Za wzór została wzięta modlitwa ustalona przez św. Jana Pawła II
w celu uzyskania odpustu zupełnego –
>>

na terenie Polski.
Posługa ta rozrasta się i obecnie jest
już 9 zespołów. Modlimy się w następujących intencjach:
- 3 zespoły w intencjach indywidualnych –
modlitwa jednorazowa, pozostałe intencje
są stałe.
- 3 zespoły w intencjach Kościoła.
- 1 zespół w intencji Ojczyzny.
- 1 zespół o pokój na świecie, a szczególnie w (nazwa kraju).
- 1 zespół za naszą Parafię.
Intencje stałe przechodzą przez poszczególne zespoły, to znaczy, że w następnych 90 dniach w danej intencji modli
się następny zespół.
Czasem osoby proszące o modlitwę
denerwują się, że trzeba długo czekać, ale
jeżeli modlitwa trwa 3 miesiące to średni
okres oczekiwania wynosi 1,5 roku (!).
Dla uspokojenia niecierpliwych pragnę
przypomnieć, że Pan Bóg jest Panem cza-

su i dla Niego wszystko odbywa się teraz.
Przyjęcie intencji oznacza, że modlitwa
odbędzie się i Pan Bóg wie kiedy i kto będzie się modlił, choć my tego jeszcze nie
wiemy. Myślę, że ta modlitwa już jest
przyjęta.
Każda osoba po skończonej jednej
„serii” jest pytana czy chce dalej trwać
w tej posłudze i po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi dostaje karteczkę z nową
intencją oraz wypisanymi piętnastoma
datami modlitwy. Jeżeli ktoś wie, że
w konkretnym terminie nie będzie mógł
wypełnić swojej posługi, wówczas wystarczy poszukać wśród swoich bliskich zastępcy, lub zgłosić osobie odpowiedzialnej
za daną grupę i zastępstwo na pewno znajdzie się. Są obawy, że ktoś zapomni o modlitwie. Pan Bóg nie jest policjantem i nie
wlepi mandatu. Wystarczy w następnym
dniu odbyć tę modlitwę.
Jeżeli ktoś chciałby włączyć się do tej

posługi, prosimy złożyć w zakrystii karteczkę ze swoim imieniem i nazwiskiem,
numerem telefonu z dopiskiem „Nowenna
90”. Gdy zbierze się zespół 6 osób, to grupa otrzyma intencję i terminy modlitwy.
Szczęść Boże!
S. M.

UCZYĆ CZY WYCHOWYWAĆ
Zasady w wychowaniu

Jak wychować dziecko na dobrego
człowieka? Jak sprawić, by radziło sobie
w życiu? W jaki sposób nauczyć go by
było szczęśliwe? Co zrobić by nas słuchało? Jak sprawić by szanowało nas i innych ludzi? Te odwieczne pytanie rodzą
się w głowach każdego rodzica, opiekuna,
wychowawcy.
Wydaje się, że aby trafnie odpowiedzieć na te pytania, nie można pominąć
dwóch fundamentalnych prawd: po pierwsze, że człowiek jest powołany do życia
w prawdzie i miłości; po drugie, że każdy
urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego. Odnosi się to
zarówno do tych, którzy wychowują, jak

i tych, którzy są wychowywani. (JPII)
Miłość rodzicielska to największa siła,
jaką można sobie wyobrazić. Sprawia
ona, że rodzi się dziecko, czyli cud. Następnie rodzice zaczynają uczyć się żyć
we trójkę. Taka nauka wymaga wielkiej
rozwagi, poświęcenia, miłości, szacunku
i zrozumienia. Rodzice jako pierwsi nauczyciele pokazują dziecku świat. Od nich
zależy, w jaki sposób dziecko zinterpretuje naukę. Dziecko uczy się bardziej
przez obserwację niż teorie i moralizowanie..
W wychowaniu pomagają również
dziadkowie, przedszkole, szkoła. Tylko
trójpoziomowe wychowanie - dzieckorodzina-szkoła / przedszkole spowoduje
prawdziwe ukształtowanie oraz wychowanie dziecka.
Dziecko z natury nigdy nie jest złe. To
zachowanie dorosłych kształtuje życie
dziecka. To, co przekażą i pokażą, w jaki
sposób i co mówią zaraz zostanie zakodowane przez dzieci.
Dziecko powinno znać granice, których nie wolno mu przekraczać. Nie chodzi tylko o nagrodę i karę w wychowaniu.
Dla dziecka oznacza to poczucie bezpieczeństwa i wolność. Powinno poczuć kon17

sekwencje swojego zachowania, działania. Rodzic musi jednak stać obok dziecka i go wspierać. Musi stawiać dziecku
granice i być konsekwentny w swoim
działaniu. Dziecko, które chodzi do szkoły nie jest dorosłym. Mimo, że zostaje
samo w domu i potrafi wiele rzeczy zrobić dla siebie i rodziców. Jeśli nie mamy
czasu albo jeśli nie reagujemy właściwie
na sygnały przychodzące ze szkoły niszczymy własny skarb. Wychowanie dziecka wymaga poświęcenia i pracy. Gdy
przyzwolimy na niepoprawne zachowanie
będą cierpieć inni, ale najbardziej będzie
cierpieć dziecko. Często negatywnym zachowaniem dziecko chce zwrócić na siebie uwagę, chcę na coś powiedzieć. Musimy odgadnąć co to takiego. I to jest najtrudniejsza lekcja dla dorosłego. Jeśli wyjawi nam powód samo dziecko, to już połowa sukcesu. Ale co jeśli po drodze narobiliśmy wiele błędów i przyzwoliliśmy
na takie zachowanie? Dziecko może nie
zrozumieć nagłej zmiany, naszych pytań
i pretensji.
Należy pamiętać również, że jeśli
poświęcamy się dla dziecka to róbmy to
w sposób mądry. Jest to niezmiernie trudna sprawa. Ale tylko mądre wychowanie
>>

i mądra miłość pozwoli wychować młodego człowieka odpowiedzialnie.
W wychowaniu nie możemy zapomnieć, że dziecko, choć traktujemy je poważnie i jak drugą osobę, pozostaje od
nas zależne i uczy się najwięcej przez obserwację dorosłych. Należy pozwolić być
dziecku odkrywcą. W naszym szybkim
życiu jest to trudne, gdyż łatwiej jest
zrobić coś za dziecko. Nie mniej jednak
pozwólmy mu, aby poczuło konsekwencję swojego zachowania.
Umiejętność porozumiewania się ze
swoim dzieckiem to bardzo ważna umiejętność rodziców. Kiedy dzieci wiedzą,
że mogą porozmawiać z rodzicami o swoich sprawach, czują, że są ważne i kontrolują sytuację. Dobra komunikacja jest
podstawą rozwiązywania problemów
i współpracy z innymi.
W relacjach dorosłego z dzieckiem
muszą być wyznaczane granice i stawiane
wymagania. Dzięki ich egzekwowaniu
dzieci uczą się odpowiedzialności za to,
co robią i jak się zachowują, a także
relacji i zasad współżycia z innymi. Dyscyplina nie jest skierowana przeciwko
dzieciom, ale przeciwko ich niewłaściwemu zachowaniu.
Każdy rodzic chce, żeby jego dziecko
było najlepsze w każdej dziedzinie. Niestety trudno sprostać dziecku tak wygórowanym założeniom. Dziecko musi mieć
poczucie, że jest najważniejsze dla swoich rodziców. Powinno czuć akceptacje
z tego, jakim jest człowiekiem. Należy
motywować dziecko do pracy, aby było
najlepsze w tym co robi. Nie wolno je-

dnak sprawiać, by dziecko czuło presję
bycia najlepszym w każdej dziedzinie. To
bardzo delikatna kwestia. Dziecku trudno
rozróżnić akceptację jaką rodzice je darzą
od akceptacji działań i czynów.
Konsekwencja oznacza trzymanie się
wcześniej przyjętych zasad. Ustalamy je
wspólnie z dzieckiem. Wie ono wtedy,
co wolno a czego nie można robić. Musi
też wiedzieć, za co można otrzymać nagrodę, a za co będzie jej pozbawione.
Skoro mamy do czynienia z dzieckiem nie
można też trzymać się tzw. żelaznej
dyscypliny i zasad dla zasady.
Podsumowanie
Wychowanie musi opierać się na całej
masie czynników: miłość, autentyzm, dialog, empatia, zrozumienie, podmiotowość
drugiego człowieka, konsekwencja
w działaniu, otwartość.
Mądre wychowanie nie ma pokonanych i zwycięzców. To nie walka, tylko
praca nad sobą i ofiarowanie sobie nawzajem miłości. Każdy w tych relacjach
musi być traktowany podmiotowo, z pełnym poszanowaniem jego praw i potrzeb.
Podstawowym czynnikiem decydującym
o tym, czy wychowanie i nauczanie młodego dziecka będzie przynosić obu stronom radość i satysfakcję, czy też rozczarowanie, ból i zniechęcenie, jest nawiązanie przez wychowawców w kontaktach
z dzieckiem pewnego szczególnego stosunku oraz umiejętność dokładnego wsłuchania się w ich niewerbalne i werbalne
komunikaty. Potrzebny jest czas aktywnie

spędzony z dzieckiem. By dom był dla
niego azylem, odskocznią od świata zewnętrznego. Miejscem, do którego będzie
zawsze chciało wrócić. Mówiąc o zasadach w wychowaniu musimy pamiętać,
że wychowując dziecko jesteśmy odpowiedzialni za nie i za jego czyny. Nie możemy bać się rozmowy z wychowawcami
w szkole, dyrekcją, katechetą. Wszystkim
zależy na dobru dziecka. Nie możemy pozwolić, aby rekompensować dziecku siebie rzeczami materialnymi oraz udawaniem, że nie ma żadnych problemów.
Przecież problemy dziecka i z dzieckiem
mogą narastać. Przyzwalając lub kryjąc
zachowanie młodego człowieka zezwalamy na błędne przekonanie o jego bezkarności. Uczymy dziecka brania, uczymy,
że mu się wszystko należy. Uczymy, że
miłość niczego nie wymaga. Przecież
dziecko nas kocha, my je kochamy. Tylko
czy to prawdziwa miłość? Jeśli nie będziemy współpracować ze szkołą lub inną
instytucją nie uda nam się wychować
dziecka na mądrego człowieka. Nauczyciele nigdy nie podważą zdania rodziców,
nie powiedzą złego zdania na temat rodzica. Zawsze będą po jego stronie. Rodzic często w obecności dziecka wypowiada się na temat nauczyciela, krytykuje
go. W ten sposób dziecko traci autorytet
i szacunek dla wychowawcy. Trudno zatem o porozumienie, kiedy nie wszystkie
strony działają fair.
Anna Daniel

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

Jan Konior SJ - Historia polsko-chińskich
kontaktów kulturowych w XVII w.

Recenzja książki: Jan Konior SJ, Historia polsko-chińskich kontaktów kulturowych w XVII w. (na przykładzie misji
jezuickich), [Humanitas. Studia Kulturoznawcze, Badania, Wprowadzenia,
Monografie, Źródła], Wydawnictwo
Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2013, ss. 424, ISBN 978-8376141336.
Wspomnienie dzieł przeszłości, jest najlepszym przewodnikiem do zadań przy-

szłości. Antyczne przysłowie chińskie.

Współczesne czasy przynoszą nam
bardzo duże zainteresowanie Chinami,
co zapewne w dużej mierze podyktowane
jest kwestiami ekonomiczno-gospodarczymi. Wyodrębniono nawet specjalną
dziedzinę naukową nazwaną sinologią,
która zajmuje się dosłownie wszystkim,
co dotyczy Chin, a więc językiem, kulturą, historią, systemami religijnymi i filo18

zoficznymi, literaturą, a także gospodarką,
ekonomią itd. Za europejskiego pioniera
sinologii można uznać Marco Polo,
a za pioniera polskiego - jezuitę o. Michała Boyma. Początki sinologii jako dziedziny naukowej datują się od czasów Matteo Ricciego (1552-1610), dzięki któremu jezuici założyli misję na cesarskim
dworze Mingów w Pekinie.
Praca jezuitów w Chinach nie ogra>>

niczała się do nawracania Chińczyków
na chrześcijaństwo. Dzięki nim XVII-wieczna Europa poznała m.in. część tajników
chińskiej medycyny, a Chińczycy uzyskali
dostęp do wielu europejskich odkryć
w dziedzinie matematyki i astronomii.
Misjonarze tworzyli też pierwsze słowniki
języka chińskiego na Starym Kontynencie. Tym, co wyróżniało ich misje, było
nowe podejście do kultury danego kraju.
Jezuici, którzy przybyli do Chin, wychodzili z założenia, że Ewangelia nie kłóci
się z żadną kulturą, dlatego nie trzeba
ewangelizować kultury, zmieniać jej
na chrześcijańską (w domyśle europejską), ale trzeba ewangelizować ludzi. Należy poznać miejscowy język, filozofię
i kulturę i stać się Chińczykiem dla Chińczyka. Założyciel Towarzystwa Jezusowego Ignacy Loyola mawiał: „Kiedy głosisz
komuś Ewangelię, musisz wejść jego
drzwiami, a wyjść swoimi”.
Na polu ewangelizacji Chin swój
wkład mieli także polscy jezuici. Nazwiska Andrzeja Rudominy (1595-1632), Michała Boyma (1612-1659), czy Mikołaja
Smoguleckiego (1610-1656) nie brzmią
obco współczesnym historykom nauki,
zwłaszcza tym, zajmującym się astronomią, matematyką oraz historią Kościoła
i misji w Chinach. Są to niewątpliwie trzej
wybitni Polacy, znani badaczom kultury
i historii Chin na całym świecie. Wymienieni jezuici mieli bardzo szerokie zainteresowania: teologiczne, ale także matematyczne, astronomiczne, geograficzne,

przyrodnicze, medyczne i sinologiczne.
Książka Ojca Jana Koniora przedstawia nie tylko proces ewangelizacji Chin
i związanej z tym procesem historią misji
jezuickich, ale także prezentuje filozoficzne myślenie Wschodu, konfucjanizm,
taoizm i buddyzm, a także mozolony proces dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, a na koniec w jednym
z punktów podejmuje się odpowiedzi
na pytanie: czego Polacy mogą nauczyć
się od Chińczyków?
W 2014 r. w krakowskim wydawnictwie WAM ukazała się kolejna książka o.
Jana Koniora dotycząca rozwoju chrześcijaństwa oraz historii i kultury Państwa
Środka. We wstępie tej książki noszącej
tytuł: Rola i znaczenie chrześcijaństwa
w historii i kulturze Chin (od nestorianizmu do czasów współczesnych) Autor pi-

sze:
„Mieczysław Jerzy Künstler w Dziejach
kultury chińskiej słusznie zauważa, że jest
wiele pytań, na które nie znamy odpowiedzi, ale tylko w niektórych przypadkach
możemy mieć nadzieję, że odpowiedzi fena, który w swojej klasycznej operze
na nie być może w ogóle nie ma”.
o Chinach wyśpiewuje piękną elegię
na cześć misjonarzy: Musimy pamiętać
Uważam, że lektura Historii polsko- o jezuitach z XVII i XVIII wieku, bez ich
chińskich kontaktów kulturowych w XVII pracy i niemałych wyczynów, Chiny byływ. a także inne publikacje o. Jana Konio- by jeszcze dzisiaj niegościnną ziemią.

ra, który sam kilka lat spędził w Chinach,
pomogą nam znaleźć odpowiedzi na wiele
pytań dotyczących historii i kultury Chin.
Na zakończenie tej recenzji warto zacytować słowa Barona Ferdinanda Richtho-

Ks. Piotr Jaworski

MIĘDZY WIERSZAMI

Nastoletnie ciąże, pigułka „dzień po”
i co dalej?

Okres dojrzewania przez wielu badaczy uważany jest, za najtrudniejszy etap
w życiu każdej osoby. Stanowi zespół
zmian zachodzących na płaszczyźnie biologicznej, psychicznej, fizycznej, emocjonalnej oraz społecznej. Jednakże wraz ze
wszystkimi przekształceniami, jakie pojawiają się w tym okresie, powinna nastąpić
również zmiana w seksualizacji młodego
człowieka. Dojrzewanie powinno być
czasem, w którym osoba uczy się pano-

wania nad swoim popędem seksualnym.
Oczywiście w dzisiejszych czasach nie
należy to do najłatwiejszych zadań, które
stoją przed młodą osobą, bowiem telewizja, prasa, Internet, ogólnie masmedia wywierają ogromną presję seksualną, zwłaszcza u nastolatków. Współczesna młodzież może odczuwać przymus w tej sferze życia, bowiem media bombardują ją
seksem. Każda osoba, rozpoczynając
współżycie seksualne, powinna liczyć się
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z konsekwencjami, tego typu działań.
Do następstw tych czynów, należy przede
wszystkim zaliczyć pojawienie się dziecka. Adolescenci (młodzież) często nie
zdają sobie sprawy zwłaszcza z tego skutku podjęcia wczesnej inicjacji seksualnej,
bowiem nie poczuwają się do odpowiedzialności, jaka wynika z poczęcia i zrodzenia nowego członka społeczeństwa.
Młode osoby, dopiero w okresie adolescencji uczą się odpowiedzialności,
>>

wchodzą w nowe role społeczne, uczą się
radzić sobie z problemami w samodzielny
sposób. W dzisiejszych czasach doszło
do pewnej formy załamania kontroli społecznej, bowiem ciąże wśród nastolatków
nie stanowią już sporadycznego zdarzenia, wręcz przeciwnie, oficjalne statystyki
wskazują na fakt, iż w Polsce nawet 12
letnie dziewczynki rodzą dzieci[1]. Młodociane macierzyństwo jawi się, jako dezintegracja i wykluczenie społeczne, które
jest potęgowane przez czynniki takie, jak
status społeczny, zachowania ryzykowne,
bieda, bezrobocie… Artykuł ten stanowi
próbę przedstawienia problemu nastoletniego rodzicielstwa w perspektywie zaniechania pewnych postaw, których nie da
się naprawić wprowadzając narzędzie
w postaci środków farmakologicznych,
które tym bardziej umożliwiają poruszanie się w sferze seksualności, zwłaszcza
wśród młodzieży, u której występuje tendencja do destrukcji postaw i wartości,
akceptowanych przez społeczeństwo. Celem niniejszego artykułu jest nakierowanie świadomości społeczeństwa na problem nieletnich ciąż, które stanowią ogromną trudność, związaną z koniecznością
wprowadzenia zmian w wychowaniu
i życiu nastolatków[2].
Należy podkreślić, że tej trudności,
której mianem określono ciąże wśród
młodzieży, nie da się wyeliminować jedynie dzięki wprowadzeniu pigułki tzw.
„dzień po”, która jest zaliczana do jednej
z form antykoncepcji postkoitalnej (awaryjna, doraźna, kryzysowa) i od niedawna
można ją otrzymać w aptekach bez recepty. Co więcej już 15 letnie dziewczyny
mogą bez problemu i bez jakichkolwiek
konsultacji kupić i zażyć ten środek, uważany za antykoncepcję. Pigułka ta stanowi
jedynie zepchnięcie problematyki nastoletnich ciąż, na boczny plan, nie eliminuje
tego zjawiska, co więcej staje się prekursorem nowych problemów wynikających
z zażywania owego leku przez nastoletnie
osoby. Legalizując dostępność tego leku
bez recepty, społeczeństwo daje młodym
osobom przyzwolenie na współżycie
seksualne, o którym tak naprawdę adolescenci nic nie wiedzą, bowiem dorośli
nie potrafią rozmawiać na takie tematy,
jak również nie potrafią przekazywać wartościowej wiedzy. Zaniechanie tej problematyki występuje najczęściej wśród rodziców, bowiem to właśnie oni nie chcą rozmawiać ze swoimi dziećmi na temat inicjacji seksualnej, przenosząc cały ciężar

i odpowiedzialność na pedagogów szkolnych[3]. Nikt nie będzie w stanie udowodnić młodej dziewczynie tego, ile razy
zażyła pigułkę w ciągu miesiąca, czy chociażby tygodnia, nie będzie w żaden sposób „naznaczona”.
Niepokojącą kwestią w tym temacie,
jest to, że młode osoby nie zdając sobie
sprawy z konsekwencji, wynikających
z zażywania tego środka, prawdopodobnie będą go stosować przy każdej możliwej okazji. Skutki zażywania pigułki
„dzień po”, mogą być bezwzględne. Należy podkreślić, że tego typu leki (w skład,
których wchodzą hormony), w różny sposób mogą zadziałać, w zależności od tego,
kto je zażył[4]. Niektóre dziewczęta
wcześniej dojrzewają, niektóre później,
następuje to z większym natężeniem lub
mniejszym. Niepewny jest również fakt,
czy pigułka zadziała, w taki sposób, w jaki powinna. Należy przedstawić sprawę
w sposób klarowny. Tabletki „dzień po”,
które uważane są powszechnie za jedną
z form antykoncepcji, tak naprawdę, są tabletkami wczesnoporonnymi i to nie powinno podlegać żadnej dyskusji. Jako środek wczesnoporonny może wywoływać
(przy nadmiernym zażywaniu), krwawienia, bezpłodność, poronienia przy późniejszych próbach poczęcia dziecka, może
mieć ogromny wpływ na narządy np. wątrobę. W dobie nieustannych zmian społecznych, przy dość dużym promowaniu
bycia singlem może być również jednym
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z czynników wpływających na rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych drogą płciową (ze względu na brak innych
form zabezpieczenia przed tak zwaną niechcianą ciążą). Konkludując, można z łatwością zauważyć, iż zarówno nastoletnie
ciąże, jak również pojawienie się możliwości kupienia i zażycia tabletki niedopuszczającej do poczęcia dziecka, przez osobę nieletnią, wpływa jednakowo na postrzeganie młodej jednostki w społeczeństwie.
Co więcej, młodzież sama skazuje się
na wykluczenie społeczne przez zachowania, które zasługują na miano ryzykownych, ze względu na charakter, jaki posiadają. Adolescenci wykazują się brakiem
dojrzałości w swoim zachowaniu, co jest
zrozumiałe ze względu na okres, w jakim
się znajdują. Dlatego też, zadaniem Państwa i ogółu społeczeństwa powinno być
przekazywanie konkretnej wiedzy na temat seksualności człowieka, prokreacji
i z tym związanych następstw, do których
należy między innymi ciąża. Istotną kwestią jest rozmowa, zwłaszcza z dorastającymi osobami, które znajdują się w bardzo trudnym momencie swojego życia.
Dorastanie jest trudne ze względu
na zmiany, jakie nakładają się w tym czasie wzajemnie. Jeśli dorośli nie potrafią
rozmawiać na tematy trudne, do których
bez wątpienia można zaliczyć inicjację seksualną, to w konsekwencji nie powinno
nikogo dziwić wprowadzenie leków an>>

tykoncepcyjnych, wczesnoporonnych, takich jak pigułka „dzień po”, które są dostępne bez recepty już dla osób od 15 roku
życia.
W tym miejscu należałoby zadać sobie
kilka fundamentalnych pytań, mianowicie: Do czego dąży społeczeństwo?
Na czym, tak naprawdę ludziom zależy?,
Jak można wychować dziecko, skoro samemu się jeszcze dorasta? Oraz w jaki
sposób można przekazać właściwe wartości młodszym pokoleniom, skoro upowszechnia się środek, który doprowadza
raczej do destrukcji społeczności? Na te
i na podobne pytania każdy powinien odpowiedzieć sobie sam, jednocześnie będąc

w zgodzie z własnym sumieniem i ze
swoimi przekonaniami. Żadnej społeczności nie powinno zależeć na tym, żeby degradować własne otoczenie, wręcz przeciwnie wszystkie zmiany, jakie zachodzą
w życiu społecznym powinny prowadzić
do ulepszenia i wzmocnienia integracji
zbiorowości[5].

[3] Kwaśniewski J., Dewiacja społeczna,
w: Encyklopedia Socjologii,red. Bokszański Z., Kojder A., T. 1, wydawnictwo
Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s.
125-129.
[4]http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/kom
unikat-w-sprawie-ograniczenia-dostepnos
ci-produktu-leczniczego-ellaone-bezrecepty, strona Ministerstwa Zdrowia [daBibliografia:
ne uzyskane w dniu 20.01.2015,r.]
[1] http://stat.gov.pl, strona Głównego [5] Sztompka P., Socjologia. Analiza spoUrzędu Satystycznego [dane uzyskane łeczeństwa, wydawnictwo Znak, Kraków
w dniu 20.01.2015,r.]
2002.
[2] Siemaszko A., Granice tolerancji. O
teoriach zachowań dewiacyjnych, wydawNatalia Wojak
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

POEZJA
Pan Jezus Miłosierny

Byśmy całym sercem kochali Cię.

Miłość słońcem człowieczeństwa

Panie Jezu nasz kochany
Jesteś o nas zatroskany
Chcesz abyśmy Cię kochali
I do nieba się dostali.

Każdy człowiek ma dni dobre i złe
Dopomóż by nie poddał się
Do miłosiernego serca przytul go
A na pewno odejdzie zło.

„ Jak kwiat potrzebuje słońca, aby być kwiatem,
tak człowiek, aby być człowiekiem,
potrzebuje miłości”.

Miłosierdzie Twoje jest ogromne
Nigdy tego nie zapomnę
Kochasz nas właściwie za nic
Bo Twoje miłosierdzie jest bez granic.

Pomyślmy chwilę, zatrzymajmy się
Bo Pan Jezus czeka i czeka
Nie tylko na Ciebie i mnie
Ale na każdego człowieka.

Może świat się opamięta
Kochają Cię przecież chłopcy i dziewczęta
My także wielbimy Ciebie
Bo oczekujesz nas w niebie.

Chcemy mieć niebo tu na ziemi
Więc się niczym nie przejmujemy
Dobrych uczynków nie robimy wcale
A Pan Jezus czeka wytrwale.

A Ty ciągle na człowieka czekasz
A czas płynie i przez palce przecieka
Ty bracie masz ciągle czystą kartę
A miłosierne serce jest zawsze otwarte.

Prawdziwe niebo musimy zdobyć sami
A nie da się pójść z pustymi rękami
Przejdźmy uczciwie przez życia znój
I pokochajmy Krzyż swój.

Panie Jezu Miłosierny
Chcę być Tobie zawsze wierny
Kochać Ciebie z całej siły
Oby tylko siły były.

Panie Jezu czasami wzdycham i płaczę
Czy ja kiedyś Twoje niebo zobaczę
Miłosierny Jezu dopomóż trochę
Zanim stanę się prochem.

Miłosierdzie Twoje po wieczny czas
Nie zrażasz się grzechami które są w nas
Dajesz szansę każdemu kto chce
Gdy zechce gorąco pokochać Cię.

Panie Jezu obiecuję Tobie
Że będę Cię widział w każdej ludzkiej
osobie
Chcę Cię wielbić przez wszystkie dni
Panie Jezu dopomóż mi.

Pokochaj w drugim człowieku Pana Jezusa
To tak niewiele a cieszy się dusza
Dusza będzie radosna i lekka jak puch
Dla Pana Jezusa będziesz zuch.
O Panie Jezu skarbie jedyny
Odpuszczasz ludziom wszystkie winy
Proszę gorąco odpuść i mnie

Dziękuję że nam pomagasz co dzień
Może coś się zmieni w naszym narodzie
Panie Jezu Ty cierpliwie czekasz
Aby w ludziach zobaczyć człowieka.

Halina Szyzdek
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Piszę do przyjaciela – jakby do siebie –
bo w przyjacielu widzę, Boże, Ciebie.
„ Bóg jest Miłością”.
A miłość jest słońcem życia ludzkiego.
Nie masz miłości?
To znaczy, że skryłeś się przed Słońcem,
schowałeś się w cieniu, uciekłeś od niego.
Słońce świecki każdemu
i nie omija niczego!
Skoro skryłeś się przed nim –
to cóż zrobiłeś dobrego?
Staraj się chodzić w blasku Słońca
i w jego cieple się wygrzewać!
Bliźniemu pomóż otworzyć serce
i Bogu chwałę radośnie śpiewać.
Czyś przyuważył, Miłość zawisła na krzyżu?
I wykończyła się w cierpieniu, w chwili konania?
Kiedy wyszedłeś z cienia grzechu,
znowu dzień ciepły ci zajaśniał,
tak jak w poranku
Chrystusowego Zmartwychwstania.
Kwiat tylko w słońcu rozkwita;
człowiek dojrzewa w miłości;
a każdy dzień z radością wita
w trosce ku lepszej przyszłości.

o.Franciszek Rydzak OFM
>>

Krzyże na mojej codziennej drodze
Chrystus mówi (do mnie i do ciebie):
„ Kto chce iść za Mną,
niech zaprze się samego siebie,
na każdy dzień weźmie swój krzyż
i niech Mnie naśladuje”
-duchowo pnąc się wzwyż.
„ Iść za Tobą ...” to znaczy wierzyć trzeba!
Wiara jest osobistym Chrystusa spotkaniem
i nadzwyczajnym darem nieba –
wiara jest moim powołaniem!
A kto ochotnym sercem „ Ciebie naśladuje”,
dźwigając jarzmo – codzienny trud,
Ten Ciebie, Chryste, szczerze miłuje,
zmywając z serca powłoki brud.
„ Na każdy dzień ...” iść razem z Tobą,
z bojaźnią w sercu, lecz wytrwale!
Tyś dla nas, Chryste, życia Drogą,
Nadzieją naszą i mocą, jak dom na skale.
....................
A moja droga krzyżowa?
Iść z własnym krzyżem przez życie!
Z Chrystusem ciągle zaczynać od nowa,
w Nim powstawać; i stanąć z Nim na szczycie!
Czasem przeraża mnie trwoga,
czy swoim życiem przyjąłem Boga?
Czy idę Chryste za Tobą? Czy Cię naśladuję?
Czy tylko obok, bo tak mi „ pasuje”.
Chcę iść, Chryste, z Tobą razem,
razem z Tobą kroczyć;
pragnę być Twoim obrazem,
z Tobą się jednoczyć.
Chryste,
do Twego Serca zawsze będę pukał,
Oblicza Twego nieustannie szukał;
„ nie zakrywaj przede mną Twej Twarzy”,
bo – jak Szymonowi – czasem mi się zdarzy
być przymuszonym do dźwigania krzyża,
- chociaż niechętnie – to przecież krzyż
- do Ciebie najbardziej mnie zbliża.
Chryste,
niekiedy Twarz Twą w człowieku odkrywam,
wówczas – w modlitwie – miłosierdzia wzywam,
jak przerażona widokiem święta Weronika,
gdy na Drodze Krzyża Twoją Twarz dotyka.
.................
Z Matką Bolesną na Golgotę wchodzę,
nadzieją pokuty winy swoje chłodzę;
tam Chrystus pozwolił otworzyć swe serce,
abym znalazł przystań w troskach i rozterce.

w drodze na Golgotę
krzyż swój z Tobą mam ochotę
nieść z nadzieją i miłością
- spotkać się z Twą łaskawością.
I Ciebie Maryjo, po raz wtóry proszę,
niech Drogę Krzyżową w moim sercu noszę.
„ Ucz mnie kochać, choć w cierpieniu,
ucz mnie cierpieć, lecz w milczeniu”.
Za Drogę Krzyża Bogu oddajmy
hołd uwielbienia i wdzięczności;
i często w życiu ją odprawiajmy –
„ historią grzechu jest i świętości”
(tak nazwał Drogę Krzyżową papież
Benedykt XVI).

Pomagać ludziom to nie zabawa
Brak sumienia pachnie złotem
Ale człowieku co będzie potem.

Halina Szyzdek
Człowiek jest piękny
Jak piękny jest człowiek,
gdy jest człowiekiem.
- Wierzy, że Pan go stworzył
przed wieków wiekiem.

Człowiek zdolny tworzy
i prawdę drugiemu porucza.
- Kiep zna się na wszystkim
o.Franciszek Rydzak OFM i chętnie innych poucza.

Dwie ludzkie postawy
Serce na dłoni i brak sumienia
To są dwie postawy ludzkiego istnienia
Dwie przeciwstawne postawy jak wiecie
W tym naszym zabieganym świecie.
Coraz mniej ludzi ma serce na dłoni
Trudno powiedzieć za czym świat goni
Brak sumienia w domu i w koło
Gdy myślę o tym nie jest wesoło
Życzliwość i dobroć nie bawi nas
Ale spróbujmy póki mamy czas
By ten świat nam bliski całkiem fajny był
Starajmy się o to z całych naszych sił.
Nie zawsze na tym świecie jest zimno i źle
Zdarzają się chwile że aż żyć się chce
Rozglądnij się a zobaczysz że
Tylko Ty bracie musisz zmienić się
Bo Ty człowieku gotowce chcesz mieć
Nie kiwnąć palcem a tylko chcieć
Zobacz dokoła nie jesteśmy sami
Są obok ludzie z prawdziwymi problemami.
Zostaniesz sam jak palec
Nikt się Tobą nie będzie przejmował wcale
Kto Ci pomoże w potrzebie
Gdy wszyscy się odsuną od Ciebie.
Są ludzie którzy żyją w nędzy
Potrzebują życzliwości i trochę pieniędzy
Może się ktoś trafi taki jak Ty
Pomoże się pozbierać i otrze łzy.

Ty dla mnie otwierasz łask obfite zdroje,
abym zgładził wszystkie nieprawości moje,
a Swym Miłosierdziem przytulasz do Siebie,
bym całe swe życie spędzał blisko Ciebie.

Dlaczego jeden człowiek sumienia nie ma
A drugi dostał w darze w nadmiarze
Ten pierwszy ma święty spokój
A drugiego ciągle dręczy niepokój.

Chryste,

Serce na dłoni cudowna sprawa
22

Ten wydaje się mądry,
kto dużo obiecuje.
- Kiepem, kto obiecanki
za prawdę przyjmuje.
Człowiek leniwy o nic się nie troszczy
- nawet o ład za własnym progiem i nigdy mu nie przyjdzie taka myśl do głowy,
że lepsze jest dobrego wrogiem.
Człowiek nigdy nie umiera
- jest jak prawdziwy bohater żyje w ludzkiej pamięci,
jak w przestworzach wiater.
.........
Ileż to dróg trzeba przejść?
Na ilu sprawach się znać?
Po to, by każdy z nas
człowiekiem mógł się stać.
Żyć trzeba mocą nadziei,
o prawość wiary się trudzić,
by w cieple ludzkiej przyjaźni
skrę człowieczeństwa obudzić.
Piękny jest człowiek, gdy jest człowiekiem!
Ale się nigdy nie łudźmy –
bez ognia Bożej miłości
ludzie nie staną się ludźmi.

o.Franciszek Rydzak OFM

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI

CHRYSTUS

ZMARTWYCHWSTAŁ
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HUMOR PARAFIALNY
Wszelkie śpiewniki kościelne, podając
słowa godzinek o Niepokalanym Poczęciu, zawierają między innymi takie słowa:
„I jako mgła okryłam wszystką ziemię”.
Jednakże gorliwe parafianki z pewnej
wiejskiej parafii preferowały własną wersję tych słów i zawsze śpiewały: „I jak
mogłam, okryłam wszystką ziemię”.
***
Do jednego z Seminarium Duchownych przychodzi siostra zakonna, człon-

kini Zgromadzenia Sióstr Klawerianek.
- Szczęść Boże! - mówi do starszego
mężczyzny, który piastował stanowisko
furtiana. - Czy mogłabym widzieć się
z księdzem Rektorem? Byłam umówiona.
Proszę powiedzieć, że przyszła siostra
Klawerianka.
- Chwileczkę – furtian sięga po słuchawkę
i dzwoni do mieszkania księdza Rektora. Księże Rektorze – mówi – przyszła
do księdza siostra: JANKA KLAWER!
Oprac. x.A.B.

ŻYCIE ŚWIĘTOŚCIĄ PISANE
Matka Boża Miłosierdzia

"Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie słodyczy i nadziejo nasza witaj!
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym
łez padole. "

"Maryję nazywamy Matką Miłosierdzia, ponieważ jest Matką Jezusa, w którym Bóg objawił światu swoje Serce
przepełnione miłością - naucza Jan Paweł
II, "a u stóp krzyża Maryja stała się Matką Uczniów Chrystusa, Matką Kościoła
i całej ludzkości - stała się Mater Misericordiae". W całym swoim życiu Maryja
ukazuje Jezusa, a jako Matka Miłosierna,
ukazuje Jezusa Miłosiernego. Niepokalana Dziewica znając wielkość łaski jaką
Bóg ją obdarzył, pokornie wyznaje w słowach skierowanych do św. Siostry Faustyny Kowalskiej: "jestem wam Matką
z niezgłębionego Miłosierdzia Boga". Ona to dała ludzkości Największy Dar Nieba - Syna Ojca Przedwiecznego i tym samym nieustannie świadczy ludzkości największe miłosierdzie.
"Sławimy Twoje dziewictwo, podziwiamy
pokorę, lecz nam, nędznym, słodsze jest
miłosierdzie;
częściej je wspominamy, częściej go wzywamy, bardziej jest nam ono drogie. Ono
bowiem przyczyniło się do odnowy świata
i wszystkim wyjednało zbawienie."

Św. Bernard poznawszy za sprawą
Ducha Świętego wartość, jaką w oczach
Bożych ma Miłosierdzie Maryi - często
modlił się tymi słowami: "Ty, która znalazłaś łaskę u Boga! Któż zdoła ogarnąć
hojność, bezmiar, wspaniałość i głębię
Twego miłosierdzia? Hojnie przychodzisz
z pomocą wszystkim, którzy Cię wzywają, i tak będzie aż do dnia ostatecznego.
Pełna jest ziemia Twojego miłosierdzia!
Sięga ono aż po jej krańce, przynosi odnowę królestwa niebios, zbawienie pogrążonym w mrokach i cieniu śmierci. Bo
dzięki Tobie zaludnia się niebo i opróżnia
otchłań, powstaje z gruzów niebiańska
społeczność, a przywrócone zostaje życie
zagubionym i w swym nieszczęściu
oczekującym zbawienia. Pełna miłości
i współczucia, wszystkim litościwa, zawsze łaskawa przychodzisz z pomocą. Do
tego więc źródła podąża nasza spragniona
dusza, do tego niezmierzonego miłosierdzia uciekamy się w naszej nędzy. Ukaż
światu łaskę zmiłowania, jaką sama znalazłaś u Boga: Twoimi świętymi prośbami
wyjednaj przebaczenie winnym, uzdrowienie chorym, umocnienie słabym, pociechę strapionym, a ginącym pomoc i ocalenie. Niech przez Ciebie, Królowo łaskawa, sługom swoim ze czcią wzywającym słodkiego imienia Maryi udziela
darów łaski Twój Syn i Pan nasz, Jezus
Chrystus, który jest ponad wszystkim,
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Bóg błogosławiony na wieki".
Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort w „Prawdziwym nabożeństwie
do Maryi” napisał: ”... Idąc za Nią, nie

zbłądzisz. Modląc się do Niej, nie zwątpisz. Myśląc o Niej, nie zmylisz się. Jej
się trzymając, nie zginiesz. Pod Jej opieką nie doznasz lęku. Gdy cię prowadzić
będzie, nie utrudzisz się. Gdy ci łaskawa
będzie, dojdziesz do celu.”

Maryja pięknie nazywana jest Królową Nieba, Przedziwną Matką, Pocieszycielką Strapionych, Uzdrowieniem Chorych, Gwiazdą Zaranną, Bramą Niebieską, ale nade wszystko Matką Miłosierdzia. Głęboko zespolona z męką, śmiercią
i zmartwychwstaniem swego Boskiego
Syna, mimo głębokiego bólu serca wiedziała, że cierpienie Jezusa ma sens. Ona
jest Matką Współczującą. Doskonale wie,
co znaczy cierpienie. Miecz boleści przeszył Jej serce. Jest Królową Męczenników
- patrzyła na konanie Syna... Nikt tak jak
Matka Ukrzyżowanego nie doświadczył
tajemnicy krzyża, owego wstrząsającego
spotkania Bożej sprawiedliwości z miłością, owego "pocałunku", jakiego miłosierdzie udzieliło sprawiedliwości - o którym mówi Psalmista (Ps 85,11). Nikt też
tak jak Ona - Maryja - nie przyjął sercem
tajemnicy Boskiego Odkupienia, która
dokonała się na Kalwarii poprzez śmierć
>>

Jej Syna wraz z ofiarą macierzyńskiego
serca, wraz z Jej ostatecznym fiat.
Maryja służyła Chrystusowi i współdziałała z Nim przez całe życie swoją
wiarą, posłuszeństwem, cierpieniem, nadzieją i miłością. „Była dziewicą o pokornym sercu, o poważnym słowie, o roztropnej duszy, o bardzo oszczędnej mowie; bardzo gorliwą w czystości, pokładającą nadzieję nie w niepewnym bogactwie, ale w modlitwie ubogiego; oddaną
pracy, skromną w rozmowie, przyzywającą na świadka sumienia nie człowieka,
lecz Boga. Była Dziewicą nikogo nie
obrażającą, wszystkim dobrze życzącą,
szanującą starszych, unikającą przechwalania się, kochającą cnotę. ” (Ambroży)

na Golgocie, czy dziś
- po prawicy Zbawiciela, w niebie - Miłosierdzie Twoje zawsze niemal, uśmiecha się przez łzy.
Zawsze tam, gdzie
męka zwątpienia.
I dopiero, gdy łzy obmyją oczy i serce
z pyłu ziemi, dostrzegały "Pańskie miłosierdzie" i obfite
u Niego odkupienie".
"Maryja objawia
światu miłosierną miłość, przybliża ją ludziom w sposób
szczególnie owocny.
Pokazuje jak wielką
moc ma miłosierdzie.
Dzieje się tak dlatego, że objawianie to jak wyjaśnia papież "opiera się w Bogarodzicy o szczególną
podatność macierzyńskiego serca,
o szczególną, wrażliwość, o szczególną
zdolność docierania
do wszystkich, którzy tę właśnie miłosierną miłość najłatwiej przyjmują ze strony Matki". Ona
nazwana Matką Miłosierdzia ma dla nas
litościwe, macierzyńskie serce, skłaniające Ją do okazywania nam miłosierdzia.
Kiedyś współdziałała z Chrystusem dla
objawienia się pełni miłosierdzia, dzisiaj
zaś budzi w ludzkich sercach nadzieję
na Boże zmiłowanie i prowadzi ludzi
do źródeł Bożego miłosierdzia. Ona jest
Matką Bożego Miłosierdzia: w Niej
i przez Nią objawia się światu wielkość
i bogactwo Bożych zmiłowań" - mówi ks.
Teofil Siudy.

"Maryja stając się Matką Wcielonego
Słowa doświadczyła w sposób wyjątkowy
Bożego Miłosierdzia. Ale równocześnie
w sposób wyjątkowy okupiła swój udział
w objawieniu się miłosierdzia Bożego
ofiarą serca" - czytamy w Encyklice
O Bożym Miłosierdziu. "Maryja jest więc
Tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego
miłosierdzia. Wie jak jest potężne i ile
kosztowało. W tym znaczeniu nazywamy
Ją również Matką miłosierdzia - Matką
Bożą miłosierdzia lub Matką Bożego miłosierdzia, a każdy z tych tytułów posiada
swój głęboki sens teologiczny. Mówią
one o tym szczególnym przysposobieniu
Jej duszy, całej Jej osobowości do tego,
aby widzieć poprzez zawiłe wydarzenia
dziejów każdego człowieka i całą ludzkość, a nade wszystko miłosierdzie, które
z pokolenia na pokolenie (por. Łk 1, 50)
staje się ich udziałem według odwiecznego zamierzenia Przenajświętszej
Trójcy. Dziś Ona zwraca swe miłosierne
oczy ku troskom każdego człowieka strapionego i wyprasza łaskę. Bóg poprzez
macierzyństwo Maryi Panny nieustannie
okazuje człowiekowi swoje współczucie.
Ona jako Wszechmoc Błagająca, Matka
Litości, Pośredniczka Wszelkich Łask
i Matka Miłosierdzia, przepełniona wraMatka Boża Miłosierdzia choć
żliwością na ludzi, na ich nieudolność,
małość, słabość i niedole zawsze wybiega czczona jest w Kościele pod tym tytułem
naprzeciw strapionym swym dzieciom" od dawna, to jednak literatura teologiczna na ten temat jest wyjątkowo skąpa.
Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński Matka Boża Miłosierdzia jest przede
rozważając w więziennej celi Miłosier- wszystkim Tą, która dała światu Syna
dzie Matki Jezusa tak pisał: "Podążałaś Bożego, Wcielone Miłosierdzie, i daje Je
za Synem miłości Bożej wszędzie, by nieustannie, prowadząc do Niego wszyw porę podpowiadać: wina nie mają, chle- stkich wierzących. Najpełniejsze uzasaba nie mają, miłości nie mają, łaski nie dnienie tego tytułu Maryi współcześnie
mają, serca szukają... Czy w Kanie, czy podaje Ojciec Święty Jan Paweł II w en25

cyklice „Dives in misericordia”. Pisze
w niej, że Maryja jest najpierw Tą, która
w sposób wyjątkowy doświadczyła Bożego miłosierdzia, gdy została zachowana
od grzechu pierworodnego i obdarzona
pełnią łaski, by stać się Matką Syna Bożego. W czasie Zwiastowania wyraziła
zgodę, w Betlejem porodziła Syna Bożego w ludzkim ciele i przez całe życie
uczestniczyła w objawianiu przez Niego
tajemnicy miłosierdzia Bożego aż po ofiarę, którą złożyła u stóp krzyża. (DM* 9).
Ona też głosi miłosierną miłość Boga
z pokolenia na pokolenie od dnia, w którym wyśpiewała „Magnificat’ na progu
swej krewnej Elżbiety, i prowadzi ludzi
do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia.
Miłosierna miłość Boga w dziejach Kościoła i świata nie przestaje objawiać się
w Niej i poprzez Nią. Jest to objawienie
szczególnie owocne – napisze Jan Paweł
II – albowiem opiera się w Bogarodzicy
o szczególną podatność macierzyńskiego
serca, o szczególną wrażliwość, o szczególną zdolność docierania do wszystkich,
>>

którzy tę właśnie miłosierną miłość najłatwiej przyjmują ze strony Matki (DM*,
9).
Maryja jest Matką Miłosierdzia także
i z tego względu, że przez Jej pośrednictwo spływa na świat miłosierdzie Boga
w postaci wszelkich łask. Jej macierzyństwo wobec wszystkich ludzi trwa nieustannie – jak podkreśla Sobór Watykański II – albowiem wzięta do nieba, nie
zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz
poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo
ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia
wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej
miłości opiekuje się braćmi Syna swego,
pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi
na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie
zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny (KDK**, 62).

"Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa,
błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!"
Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy, wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą do bram Królestwa Twojego Syna.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj także i papieżowi siły ciała i ducha,
aby wypełnił do końca misję, którą mu zlecił Zmartwychwstały.
oddajemy wszystkie owoce jego życia i posługi;
Akt zawierzenia Maryi, Matce Miłosier- Tobie
zawierzamy losy Kościoła;
dzia, jakiego dokonał Jan Paweł II w Kal- Tobie
Tobie
polecamy nasz naród;
warii Zebrzydowskiej - 2002r. --->
Tobie ufamy i Tobie raz jeszcze wyznajemy z papieżem:
Totus Tuus, Maria!

http://www.milosierdzieboze.pl
ks. Janusz Królikowski-“Maryja w pamięci Kościoła”
opr. RL

JAN PAWEŁ II

Wraz z papieżem i z Tobą Maryjo powtarzamy także: Jezu, ufam Tobie!

TWÓJ CZŁOWIEK W NIEBIE
18 V Św. Eryk

Już w XI w. otaczano Eryka czcią, Imieniem tym chrzcili swoje córki ksiąa kalendarz z Vallentuna z 1198 r. wy- żęta piastowscy, m.in. Bolesław Krzywomienia go jako świętego. Prawdopodob- usty, Konrad Mazowiecki.
nie około 1220 r. jego szczątki przenieBł. Judyta urodziła się ok.1090 r.
siono do katedry w Uppsali i nastąpił ro- w rodzinie grafów von Spanheim. W 1106
zwój jego kultu. Jest patronem Szwecji. roku udała się do samotni w Disiboden-

To imię dwuczłonowe
pochodzenia północnogermańskiego (skandynawskiego). W pierwszym członie zawarty
jest element era- (Ehre)
– „zaszczyt”. W drugim 22 XII Bł. Judyta
element –rihhi- „panowanie, władza”. Imię to
oznaczało króla, który
zaszczytnie panuje, potężnego władcę. Często nosili je władcy
Szwecji, a także książęta pomorscy.
W Polsce pojawiło się w XIV w. Współcześnie należy do imion zyskujących popularność.
Św. Eryk był królem Szwecji w latach
1155-1161. Miał przyczynić się do utrwalenia chrześcijaństwa w tym kraju. Wyruszył przeciwko Finom, by ich podbić
i skłonić do przyjęcia Ewangelii. Zginął
w bitwie z królem duńskim Magnusem
Henrikssonem 18 maja 1161r.

berg niedaleko Kreuznach (na zachód
od Moguncji). Z pustelni wyrósł z czasem
klasztor mniszek pod przywództwem Judyty. Jej uczennicą i następczynią była św.
Hildegarda z Bingen. Judyta zmarła w roku 1136.

1 X Św. Remigiusz
To imię męskie pochodzenia łacińskiego. Pochodzi od wyrazu remigium„wiosło”. Oznacza człowieka wyrabiającego wiosła lub posługującego się wiosłem - żeglarza. W Polsce pojawiło się
To imię biblijne. Pochodzi z hebraj- w XIV w. Jego formy pochodne to Reskiego Jehudit – „Żydówka chwaląca”. meczek i Remek.
W Polsce imię to poświadczone jest w XI
Św. Remigiusz urodził się ok.436r.
w. w formie Judyt. Może mieć też formę w znakomitej rodzinie galloromańskiej.
Juta, zwłaszcza w krajach germańskich. Otrzymał staranne wykształcenie, ukoń26
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czył
studia.
Wyróżniał się
wybitnym charakterem.
W wieku 22 lat
został wybrany
i konsekrowany
na metropolitę
Reims. Kiedy
na tron frankoński wstąpił
Chlodwik (Klodwik) I, św. Remigiusz złożył mu gratulacje i hołd. Pogański Chlodwik przyjął
z rąk św. Remigiusza chrzest (w 496, 498
lub 506 roku). Król, we współpracy z Remigiuszem, wprowadził chrześcijaństwo
do swojego kraju (Francji). Św. Remigiusz zmarł w roku 530. Jego ciało złożono w katedrze w Reims.

ci. Wspólnie z mężem ufundowała klasztor
dominikański w Jabłonnej i kościół pod
wezwaniem św. Wawrzyńca. Zmarła
w wieku 37 lat.

3 I Bł. Zdzisława

To imię słowiańskie, odpowiednik męsJej kult zatwierdził papież św. Pius X
kiego imienia w 1907r.
Czech stawia błogoZdzisław, które sławioną Episkopat
jako
wzór
dla młodych małskładało się z e- żeństw i matek.
lementów Zdzi„kłaść” i –sławOprac. A. M.
„sława”. W Polsce znane w XII
w. w formie
Zdziesława
i w XIII w. w formie Zdzisława.
Bł. Zdzisława urodziła się na Morawach w 1215 lub 1220 r. Jej ojciec był
burgrabią na Krzyżanowcu, następnie kasztelanem w Brnie. Zdzisława została wydana za mąż w wieku 17lat za Hawla,
pana na Lemberku. Urodziła czworo dzie-

DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II
Encyklika „CENTESSIMUS ANNUS”
Na początku ostatniej dekady drugiego tysiąclecia papież Jan Paweł II ogłosił
encyklikę społeczną o szczególnej randze
- encyklikę, której tytuł odsyłał do wydanej sto lat wcześniej sławnej Rerum novarum Leona XIII, będącej potężnym impulsem humanizacji gospodarki rynkowej
i przestrogą przed rodzącym się komunizmem. Centesimus annus zwraca się ku
tej wielkiej tradycji nauczania społecznego Kościoła i przekazuje jej przesłanie ubogacając je - społeczeństwom przełomu wieków i tysiącleci, odsłaniając „rzeczy nowe” naszych czasów, znacząc kres
pewnej epoki w dziejach ludzkości i ukazując świt następnej. Jest ona zarówno
dialogiem z nauczaniem Leona XIII, potwierdzeniem i rozwinięciem jego ocen
systemów gospodarczo-społecznych oraz
konkretyzacją formułowanych przestróg,
jak i odpowiedzią Kościoła na najbardziej
aktualne w chwili ogłoszenia encykliki
Centesimus annus wydarzenia polityczne,
czyli załamanie się systemu państw realnego socjalizmu w roku 1989. Sto lat
wcześniej Kościół objaśniał i przestrzegał
- w roku 1991 potwierdzał dawniejsze
ostrzeżenia, raz jeszcze ukazywał źródła

Komentarz

nieszczęść i przypominał prawdę o naturze ludzkiej, w trosce o to, aby owe klęski
nie powtórzyły się w nowej epoce. Znacznie doskonalszy niż dawniej system gospodarki rynkowej wymaga przecież ciągłej humanizacji, tak aby służył raczej
umocnieniu życia wspólnotowego niż
utrwalaniu dawnych i nowych form alienacji. Także w zakresie życia politycznego ów triumf ducha, jaki doprowadził
do upadku nieludzkich reżimów, winien
owocować pełniejszym uwzględnieniem
wymiaru kulturowego i duchowo-religijnego w życiu państw i narodów. Upadłe
systemy ukazały, jak bardzo fałszywa ideologia może okaleczyć i zdeprawować
człowieka. I ten człowiek wszakże jest
drogą Kościoła, a zatem i ku niemu skierowane jest pełne nadziei orędzie Jana
Pawła II, zwiastujące możliwość odnowy
społeczeństw u progu nowej epoki.

skiego domu”. Reguły życia politycznego
w owym domu muszą być oparte na zasadach demokracji. Dlatego silnie podkreślona jest afirmacja porządku demokratycznego, jakiej Jan Paweł II daje wielokrotnie wyraz na kartach encykliki. Ta zasadnicza afirmacja nie wyklucza jednak
pełnego troski tonu krytyki, która wszakże jest już krytyką „od wewnątrz”, nie
kwestionującą norm demokratycznych,
lecz poszukującą ich aksjologicznych podstaw. Demokracja bowiem, dla której
uznanie wyraża się na kartach encykliki
Centesimus annus, nie może być jedynie
większościową procedurą rozstrzygania
spornych kwestii, ale opiera się na rozpoznaniu i poszanowaniu wartości - bez nich
nieuchronnie zmienia się w „zakamuflowany totalitaryzm”. Wpisana w Centesimus annus refleksja nad demokracją znajduje swe dopełnienie i kontynuację w późniejszych encyklikach Veritatis splendor
Na wstępie należy zwrócić baczną i Evangelium vitae.
uwagę na tak istotną dla tej encykliki
kwestię etyki politycznej jak „konsensus
Jan Paweł II wiele uwagi poświęca
aksjologiczny” odwołujący się do tradycji etycznym fundamentom ustroju demokrachrześcijańskiej, który winien być trwa- tycznego oraz ich rozwojowi we współłym fundamentem „wspólnego europej- czesnych systemach politycznych. Pyta
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temów ubezpieczeń w państwie społecznym, ograniczenia biurokracji, przerostów charakterystycznych dla państwa
opiekuńczego, ale również ukazać, jak zasady solidarności i pomocniczości mogą
znajdować konkretny wyraz w społecznoekonomicznych programach naprawczych. Nauczanie o państwie w Centesimus annus jest bowiem zorientowane
przede wszystkim na potrzebę uzgodnienia wymogów skuteczności z normą personalistyczną. Tym należy tłumaczyć uwzględnienie przez Papieża w wywodzie
o państwie problematyki związanej z ochroną rodziny, jej szczególnych potrzeb
i praw. Dlatego najważniejsze wątki nauczania Jana Pawła II skupiają się wokół
rodziny jako podstawowej instytucji życia
społecznego.

również o właściwą wizję społeczeństwa
i państwa, akcentując konsekwentnie antyideologiczne, antyutopijne i antyholistyczne stanowisko, w tym celu rozważa
funkcjonowania mechanizmów rynkowych w gospodarce, ale też podkreśla, iż
w życiu społecznym należy dać pierwszeństwo logice daru przed logiką interesu. W ten sposób odsłania tak trudno
czasem uchwytne, a przecież zasadnicze
różnice pomiędzy nauczaniem Kościoła
a złudzeniami niektórych odłamów myśli
liberalnej. W swojej encyklice Jan Paweł
II występuje zarazem jako krytyk państwa
opiekuńczego, a równocześnie obrońca
„słabych”, o których zawsze winno się
troszczyć i państwo, i całe społeczeństwo.
Moralność jest bowiem prawdziwą miarą
wartości życia politycznego przy rozważaniu etycznych aspektów dokumentu należy zwrócić uwagę na wpisaną w encyklikę przestrogę przed instrumentalizacją
prawdy w polityce, przed jej relatywi-

zacją, która otwiera drogę autorytarnym
rozstrzygnięciom władzy totalitarnej.
Tymczasem Kościół głosi potrzebę „zdrowej teorii państwa”, a więc takiego,
„w którym najwyższą władzę ma prawo,
a nie samowola ludzi” (n. 44).
Jan Paweł II w Centesimus annus,
jakkolwiek jednoznacznie afirmuje demokratyczne państwo prawa, powściągliwie
i z dystansem ocenia bardziej szczegółowe warianty rozwiązań ustrojowych.
Przychylnie ocenia te formy organizacji
życia społeczno-gospodarczego, które dążą do równowagi między regułami rynku
i konkurencji a wymogami godności ludzkiej. Ocena ta, zawarta między innymi
w 19 i 42 punkcie encykliki, bywa przez
wielu komentatorów odnoszona do tzw.
społecznej gospodarki rynkowej. Z płynącej od Centesimus annus inspiracji dla podjęcia koniecznych reform należy podkreślić: potrzebę rozsądnej deetatyzacji sys28

Encyklika Centesimus annus jest bez
wątpienia, jedną z najważniejszych wypowiedzi Magisterium na temat życia gospodarczego, a zawarta w dokumencie
wizja sprawiedliwego ładu gospodarczego, oparta jest na sformułowanej jeszcze
w Gaudium et spes zasadzie głoszącej
podmiotowość i celowość człowieka
w życiu społecznym. Personalistyczna
koncepcja ładu gospodarczego każe krytycznie spojrzeć na technokratyczną kreację homo oeconomicus, która - nieodpowiedzialnie rozszerzana - zdaje się
obejmować coraz to nowe dziedziny życia
społecznego. Znaczenie encykliki jako
pierwszego dokumentu Kościoła tak dobitnie potwierdzającego ważność i użyteczność podstawowych kategorii gospodarki rynkowej (takich jak wolność gospodarcza, przedsiębiorczość, rynek, zysk)
dokument ten powinien się stać fundamentem rzeczowej dyskusji między
współczesną ekonomią a katolicką nauką
społeczną. Daje wizję gospodarki wspartej na dwóch podstawowych wartościach
jak na dwóch przęsłach: na wolności
i sprawiedliwości, przypomina nauczanie
Kościoła o własności prywatnej i ukazuje
pracę ludzką jako działanie przedsiębiorcze. Centesimus annus odczytane zostało
jako śmiały i zdecydowany głos w dialogu ze współczesną myślą ekonomiczną.
Ks. Adam Bezak

KRONIKA PARAFIALNA
Grudzień 2014 - Marzec 2015
CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…
Sandra Wiktoria Gucwa
Jakub Henryk Ślęczko
Julian Michał Guzy
Adam Mikołaj Przeklasa
Arkadiusz Mateusz Nosal
Bartosz Andrzej Osysko
Judyta Gądek
Wiktoria Zuzanna Suszczyńska
Sorina Nikola Batko

*21.12.2014
*26.12.2014
*04.01.2015
*04.01.2015
*01.02.2015
*01.02.2015
*15.02.2015
*15.02.2015
*15.02.2015

ŚLUB
Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…
Jerzy Mariusz Gołas – Krystyna Helena Czarnik
Łukasz Grzegorz Bartnik – Sylwia Katarzyna Dereń

*27.12.2014
*31.12.2014

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…
Kazimierz Sobol
Wiktor Sitko
Roman Szaran
Paweł Pierzyński
Janina Wilczyńska
Marian Kosiniak
Janusz Kujawa
Andrzej Radoń
Małgorzata Dorosz
Zbigniew Jarek
Teresa Krzywonos
Maria Armatys
Stanisław Smoleń
Teresa Senderak
Halina Stępień
Stanisław Czermak
Stanisława Mastalerz
Bogusław Basierak
Stanisław Klich
Władysława Kozioł
Janina Marecka
Janina Sarat

Wacław Kwatyra
Stanisława Smosna
Mariusz Kasza
Andrzej Strojny
Barbara Słomka
Elżbieta Wilczyńska
Maria Mazur
Adam Smoła
Zofia Wiśniowska
Kazimiera Kulpa
Włodzimierz Pacura
Andrzej Kądziołka
Zofia Półkoszek

†29.11.2014
†04.12.2014
†08.12.2014
†09.12.2014
†14.12.2014
†13.12.2014
†20.12.2014
†28.12.2014
†25.12.2014
†31.12.2014
†03.01.2015
†04.01.2015
†09.01.2015
†19.01.2015
†25.01.2015
†23.01.2015
†26.01.2015
†25.01.2015
†29.01.2015
†01.02.2015
†31.01.2015
†03.02.2015

†08.02.2015
†09.02.2015
†09.02.2015
†10.02.2015
†15.02.2015
†14.02.2015
†16.02.2015
†19.02.2015
†22.02.2015
†24.02.2015
†24.02.2015
†27.02.2015
†26.02.2015

Zmarli pochowani poza parafią: 8.12.2014 r - 25.01.2015 r.
†Elżbieta Tabiś
†Henryka Rzepa
†Alicja Ilcewicz
†Krystyna Jachym
†Kazimierz Cisoń
†Mieczysław Granat
†Roman Sadko

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 Redakcji.
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KARTA PARAFII
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie
Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 14 6212112
www.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, 10.00, 11.30, 14.00, 18.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,10.00, 16.00, 18.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 18.00
Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.
Rachunek 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, o.Franciszek Rydzak OFM, s. Halina Wideł,
Alina Skrabacz-Sowa, Maria Polaczek, Anna Dziemska, Anna Daniel, Aleksandra Małek, Natalia Wojak,
Halina Szyzdek
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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