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Okres Wielkanocny, Bierzmowanie, Peregrynacja
Obrazu Jezusa Miłosiernego, I Komunia Święta, Boże
Ciało, Odpust Parafialny – ten intensywny czas wszelakich przeżyć duchowych – już za nami. Myślę, że każdy
z nas zaczerpnął z tej gamy wydarzeń coś dla siebie.
Pozostaną wspomnienia, pamiątki, postanowienia.
Równie intensywnie, można powiedzieć, że równolegle z tymi wydarzeniami wykorzystujemy nasz czas
na obowiązki zawodowe, rodzinne, społeczne. Nadchodzi
czas wakacji. Czas odpoczynku od pracy zawodowej.
Wielu z nas uda się na zasłużony wypoczynek.
Mając na uwadze miniony czas, jak i również to,
co jeszcze przed nami – oddajemy do rąk naszych czytelników wakacyjny numer Głosu Serca. Mam nadzieję, że
będzie on jak zwykle ciekawą lekturą i propozycją na długie letnie wieczory. Znajdziemy w nim praktyczne porady
jak spędzić wolny czas, odrobinę humoru, foto kronikę
minionych dni oraz szereg innych ciekawych artykułów
o charakterze refleksyjnym.
Życzę miłej lektury!
Ks. Adam Bezak
Redaktor Naczelny

3

str.4
str.5
str.7
str.8
str.9
str.10
str.11
str.12
str.13
str.14
str.13
str.16
str.17
str.18
str.19
str.19
str.23
str.25
str.26

AKTUALNOŚCI

4

Zagadnienia duszpasterskie związane
z pogrzebem katolickim

Wymowa śmierci i pogrzebu

W Katechizmie Kościoła Katolickiego
czytamy, że wszystkie sakramenty, szczególnie zaś sakramenty wtajemniczenia
chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie
i Eucharystia), mają na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, czyli nasze przejście
z tej ziemi do domu Ojca w niebie.
Chrześcijański sens naszej śmierci odczytujemy w śmierci i zmartwychwstaniu
naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki
któremu nasze życie jedynie zmienia się,
ale nigdy nie kończy wraz z zakończeniem ziemskiej wędrówki. Kościół widzi
w dniu śmierci chrześcijanina, po zakończeniu życia sakramentalnego, dopełnienie jego nowych narodzin do Królestwa
niebieskiego rozpoczętych podczas chrztu
świętego. Nasz Kościół, w którym chrześcijanin umacniał się słowem Bożym i sakramentami, towarzyszy mu w jego ostatniej drodze tu na ziemi i oddaje go "w ręce" dobrego Ojca. Ofiarowuje go przez
Chrystusa Ojcu i z nadzieją składa jego
ciało w ziemi, wierząc, że zmartwychwstanie ono w chwale. Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentów, ani też sakramentaliów, bowiem
zmarły znajduje się już poza porządkiem
ekonomii sakramentalnej. W liturgii pogrzebowej pragniemy oddać naszą posługę zmarłemu, zanieść do Boga modlitwy
w jego intencji i wyrazić naszą z nim
łączność (por. KKK 1680 - 1684).
Grzebanie ciała i kremacja

"ponieważ sam Chrystus chciał być pogrzebany". Liturgia pogrzebowa może się
odbyć przed lub po spopieleniu zwłok,
nawet w budynku krematorium. Należy
jednak w takim przypadku (kremacji) unikać niebezpieczeństwa indyferentyzmu,
zgorszenia lub zdziwienia ze strony wiernych. Gdy z zagranicy przesyła się urnę
z prochami zmarłego, wolno przy tej urnie odprawić liturgie pogrzebową w kościele lub w kaplicy (KPK kan. 1176 § 3;
OPs. 15).
Czas pochowania
Ciało zmarłego wolno pochować po upływie odpowiedniego czasu, podczas
którego wystarczająco można będzie wykluczyć wszelkie wątpliwości co do zgonu, szczególnie zaś, gdy śmierć nastąpiła
nagle. Posługujemy się tu ustaleniami prawa świeckiego, które nas obowiązują. Nie
wolno więc grzebać ciała przed upływem
24 godzin do śmierci, a najpóźniej po upływie 72 godzin od zgonu zwłoki należy
zabrać z mieszkania, aby je pochować.
W przypadku słusznego odłożenia pogrzebu, należy zwłoki przechować w odpowiednim pomieszczeniu.

łego powinna być z reguły odprawiona
w jego własnym kościele parafialnym
(KPK kan. 1177 § 1). Podstawą uzyskania
prawa do własnej parafii jest stałe lub
tymczasowe zamieszkanie na jej terenie.
Dla tych osób, które nie mają nigdzie takiego zamieszkania, jak wyżej, własną
parafią jest parafia aktualnego przebywania, w danym wypadku parafia zgonu.
Kodeks poucza, że każdy wierny lub
ci, którzy zajmują się pogrzebem zmarłego (rodzina, w jej braku, np. przyjaciele,
znajomi) mogą wybrać inny kościół
na pogrzeb za zgodą jednak tego, kto nim
zarządza i po powiadomieniu własnego
proboszcza (KPK kan. 1177 § 2). Jeżeli
śmierć nastąpiła poza własną parafią i nie
przyniesiono do niej zwłok ani nie został
wybrany, zgodnie z prawem, inny kościół
pogrzebu, liturgię pogrzebową należy odprawić w kościele tej parafii, gdzie nastąpiła śmierć, chyba że na mocy miejscowego prawa naznaczono inny kościół
(KPK kan. 1177 § 3). Prawodawca ma tu
często na myśli zmarłych w szpitalu
położonym w znacznej odległości od kościoła parafialnego, co utrudniłoby przewiezienie zwłok do tej świątyni.

Prawo kanoniczne (KPK kan. 1176
§ 3) poucza, że chrześcijańska praktyka
grzebania ciał ludzi zmarłych opiera się
na prawdzie o integralnym odkupieniu nas
przez Chrystusa Pana, który kiedyś
wskrzesi ciała zmarłych i obdarzy je
chwałą zmartwychwstania.
Kongregacja Świętego Oficjum
(8 V 1963 r.) pozwoliła na chrześcijański
pogrzeb tym, którzy wybrali spalenie
swoich zwłok, jeśli wiadomo, że nie podjęli tej decyzji z motywów przeciwnych
wierze. Obrzędy pogrzebowe odprawia
się wówczas według zwyczaju danego Kościół pogrzebu
Opłaty związane z pogrzebem
kraju. Należy jednak podkreślić, że w Kościele wyżej ceni się grzebanie zwłok, Liturgia pogrzebowa za każdego zmarZasadniczo sprawę tę regulują kano5
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ny 1181 oraz 1264. Czytamy w nich między innymi, że „w nabożeństwie pogrzebowym nie powinno być żadnego wyróżniania osób, oraz by niezamożni nie byli
pozbawieni należnego pogrzebu”. W polskich warunkach brak jest ustaleń, co do
ewentualnych „stawek” za pogrzeby. Mityczne kwoty wyliczane Kościołowi z tytułu sprawowania pogrzebów dalece mijają się z prawdą. Wszyscy wierni mają
prawo do pogrzebu – jeśli tylko sami się
tego prawa nie pozbawili. Wierni, którzy
poczuwają się do wspólnoty z Kościołem
powinni złożyć ofiarę, przewidzianą
na utrzymanie duchownych.
Pozbawienie lub odmowa prawa do pogrzebu
Zasadniczo każdy wierny, „który przyjął chrzest i został włączony do Ludu Bożego ma prawo otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa” (kan.
1176 § 1). Prawo kościelne określa jednak
wypadki, w których wierny może zostać
pozbawiony prawa do pogrzebu. Z jednej
strony domaga się tego sprawiedliwość,
z drugiej zaś (w stosunku do żyjących)
ma charakter wychowawczy. Sprawiedliwy osąd w odniesieniu do osoby zmarłej,
której postępowanie za życia odbiegało
dalece od zasad Ewangelii zawsze jest
trudne. Nie stanowi to również „kary”
w sensie ścisłym, bo też i osoby, które
zmarły nie podlegają już bezpośrednio
władzy Kościoła, niemniej jednak – jak
się przypuszcza – rozstały się z tym światem w stanie winy, która domaga się pewnych sankcji. Kanon 1184 § 1 wyraźnie
zaznacza, że pogrzebu należy odmówić
jedynie wtedy, gdy dane osoby nie dały
przed śmiercią żadnych oznak pokuty.
Odmowa pogrzebu nie oznacza jednak
wyrokowania co do losu osoby zmarłej,
bo są to sprawy wiadome jedynie Bogu.
Natomiast bardzo mocno jest zaakcentowany moment wychowawczy w stosunku
do osób żyjących. Ponieważ Kościół nie
rozstrzyga o losie osoby zmarłej, a sam
pogrzeb posiada charakter modlitwy wstawienniczej za zmarłego, dlatego raczej
ma uzasadnienie tendencja, by stosunkowo najrzadziej odmawiać pogrzebu, ograniczając się tylko do wypadków naprawdę
koniecznych z racji duszpasterskich.
Zgodnie z postanowieniem kanonu 1184 §
1 „jeśli przed śmiercią nie dali żadnych
oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni”:

1. Apostaci i schizmatycy
2. Osoby, które wybrały spalenie swojego
ciała z motywów przeciwnych chrześcijańskiej wierze
3. inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego
zgorszenia.

zana z Bogiem i Kościołem. Powoływanie
się li tylko na sam fakt, że „przecież była
ochrzczona i się jej należy” - jest trochę
graniem na emocjach. To niesprawiedliwe
wobec tych, którzy w swoim życiu żyli
prawdziwie po chrześcijańsku i dawali
innym przykład, że Bóg, wiara i Kościół
były dla nich czymś najważniejszym.
Zazwyczaj takie osoby odchodzą z tego
świata zaopatrzone sakramentami (jeszcze
za życia!) i przygotowane na drogę ku
wieczności. Kiedy jednak ktoś za życia
trzymał się z dala od Boga i Kościoła,
to czy Kościół musi go na „siłę” do Boga
przekonywać nawet po śmierci? Albo jeśli
odszedł z tego świata pod wpływem alkoholu lub żyjąc w grzechu „nie zdążył”
uregulować spraw z Bogiem? Niektórzy
powołują się tutaj na slogan typu: „To
sprawa między nim a Bogiem”. Ok. Z pewnością tak jest, ale jeśli żąda się przy
tym od kapłana „normalnej” ceremonii,
płomiennych przemówień i trąbki grającej
„Ciszę”, to jak się to ma do osób, których
może nie stać na takie rzeczy, a ich pogrzeb będzie o wiele skromniejszy lub
niczym się nie różniący od tamtego? Pogrzeb osób nie związanych z Bogiem
i Kościołem powinien się różnić od ceremonii pogrzebowej tych, którzy byli
prawdziwie wierzącymi i praktykującymi
katolikami. Zazwyczaj proponuje się następująca formę: wyprowadzenie ciała
zmarłego z kaplicy (lub bezpośrednio
z karawany) na cmentarz, Msza święta
w innym terminie. Można również odprawić sam obrzęd w kaplicy cmentarnej
(bez Mszy Św.) i wyprowadzić ciało
zmarłego na cmentarz. W niektórych
przypadkach odprawia się mszę świętą
recytowaną, bez homilii, po czym następuje wyprowadzenie ciała na cmentarz.
Decyzję o formie takiego pogrzebu podejmuje miejscowy duszpasterz.

Do „oznak pokuty” można zaliczyć:
prośbę o kapłana, choćby nawet nie zdążył przybyć, całowanie krzyża, akty żalu
wypowiadane na głos itp. O znakach pokuty może zaświadczyć choćby jedna
wiarygodna osoba. Za jawnych grzeszników uważa się tych, którzy popełnili
lub popełniają grzech w takich okolicznościach, że nie są w stanie się od nich
wymówić i są one jawne (konkubinat,
związki homoseksualne, wspólne mieszkanie przed ślubem, kontrakt cywilny,
apostazja, wspieranie doktryn wrogich
chrześcijaństwu itp.) Na równi z nimi
traktuje się tych, którzy wyznają doktrynę
materialistyczną i antychrześcijańską,
a zwłaszcza wtedy, gdy jej bronią i popierają. Chodzi tu o pewien stan, o uporczywe trwanie w grzechu, a nie o sporadyczne czyny grzeszne. Trudniej zaś
o ocenę w przypadku osób przez dłuższy
czas niepraktykujących czy wyraźnie lekceważących życie religijne. Do takich
osób można zaliczyć np. osoby, które
od dłuższego czasu nie widziały kapłana
po kolędzie. Prawodawca kościelny zaznacza wyraźnie: „którym nie można
przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych”. Oceny dokonuje duszpasterz, w którego parafii ma się odbyć
pogrzeb. W każdym przypadku – nawet
jeśli miejscowy duszpasterz odmówi pogrzebu – inny duszpasterz, do którego
zwróci się rodzina zmarłego – powinien
zasięgnąć opinii proboszcza, w którego
parafii odmówiono pogrzebu. Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy Kolejność załatwień
pogrzebowej” (kan. 1185). Nie wyklucza
to jednak tzw. Mszy prywatnej lub Mszy
Bardzo często możemy się spotkać
odprawionej w innym terminie.
z sytuacją „postawienia pod ścianą”.
Mówimy wtedy: „Ale wszystko jest już
Wnioski praktyczne
załatwione! Co my mamy teraz zrobić?”
lub odwrotnie: „Nie mamy pojęcia jak się
Kilkakrotnie byłem uczestnikiem bar- załatwia takie sprawy”. Pierwszym dokdzo nieprzyjemnych sytuacji związanych umentem, o który należy się zatroszczyć
z odmową pogrzebu. Załatwiając formal- w zaistniałej sytuacji jest karta zgonu,
ności pogrzebowe należy wziąć pod uwa- którą wystawia lekarz. Powinna ona zagę wspomniane wyżej aspekty. Zwłaszcza wierać trzy części: jedną dla Urzędu Stanu
wtedy, gdy osoba zmarła – powiedzmy Cywilnego, druga w celu pochowania
sobie szczerze – nie była zbytnio zwią- zwłok dla Zakładu Pogrzebowego, trzecia
6
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dla Urzędu Parafialnego. Karta zgonu będzie potrzebna w Urzędzie Stanu Cywilnego, który na jej podstawie wystawi
Akt zgonu. Mając ten dokument – jeśli
chcemy by nasz zmarły miał katolicki
pogrzeb – udajemy się do kancelarii parafialnej. Tu ustalamy godzinę pogrzebu.
Potem możemy się zająć drukiem
klepsydr itp. Bywały przypadki, kiedy
do kancelarii parafialnej dostarczamy już

gotową klepsydrę i powiadamiamy jedynie o dacie, miejscu i godzinie pogrzebu. W realiach miejskich – kiedy kapłani uczą w szkołach i wiążą ich umowy
o pracę – godziny dopołudniowe będą
kłopotliwe.

lub wiemy, że obok nas, a może i pośród
nas żyją ludzie, którzy są z dala od Boga
– a kiedy przychodzi to, co nieuchronne następuje rozpacz a później niepotrzebne
emocje.
Ks. Adam Bezak

Warto przemyśleć pewne sprawy, póki
jeszcze jest na to czas. Widzimy, słyszymy

Peregrynacja Obrazu "Jezu Ufam Tobie"

Niby to tylko obraz, niby ... pojechał
i nastała jakby pustka. Po tym jak samochód zabrał do kolejnej parafii Dobrego
Pasterza, Dobrego Pasterza, weszłam
do kościoła. Jedna klęcząca pani zaczepiła
mnie i powiedziała: ”Pusto się zrobiło”.
Niby obraz, a jednak nie...

Patrzyłam jak przyjechał i obraz przedstawia naszego Pana prawie w naturalnej
wielkości.
Oczu nie można oderwać od Niego,
gdy zacznie się kontemplować Jego Święty Wizerunek. Nie czcimy obrazu, ale
Pana Jezusa .
Ksiądz rekolekcjonista mówił by patrzeć na oczy P. Jezusa na obrazie, że one
patrzą na każdą osobę oglądającą, indywidualnie i z miłością. To prawda, Pan
Jezus może w oczach mieć smutek, pokorę, uśmiech a nawet nutę jakby nieśmiałości. Tak pokorny, że ta nuta nieśmiałości
może tutaj pasować. Bóg, który szanuje
wolną wolę człowieka, swego stworzenia.
Bóg taki pokorny, że chowa się za małym
chlebkiem Hostią. Który codziennie czeka
na nas czy przyjdziemy do kościoła,
na adorację, na specjalnie dla nas wystawioną Ucztę Jego Miłości. Czeka pokornie z cichą Miłością... Chcemy częściej
z Tobą się łączyć w sercu i w ciągu dnia
kontemplować Twoją Miłość w nas,
w czystych sercach. ...
Podczas Mszy św. przed obraz podszedł pan i uklęknął jakby był ostatnią
osobą, która jeszcze nie była blisko obrazu. Po chwili modlitwy wzruszony wstał
i odszedł dotykając obrazu. Łaski Pan rozdawał w naszej parafii. Ich owoce będziemy obserwować w czasie. Pan otwartym
sercom hojnie rozdaje. Wiele osób usłyszało głos w sercu by bardziej zaangażować się w wspólnotę parafialną... Bogu
niech będzie dzięki za ten błogosławiony

czas ...
Gdy podczas pożegnalnej koronki
i przed ostatnią Mszą św. dziękczynną
modliliśmy się, dało się odczuć jedność
dusz. Po Mszy św., gdy zbierała się już
procesja na odejściu Pana w Obrazie do
samochodu, kolejne pieśni, te deum, czy
o Jego Miłosierdziu zdawało się, że przeciągamy by jak najdłużej jeszcze być
z Panem Żywym, Świętym w obrazie. Ale
czas był nieubłagalny. Odprowadziliśmy
Pana do auta jeszcze na pożegnanie śpiewając. Ludzie piętrzyli się wkoło by
na koniec spojrzeć na Pana. Niektórzy
robili zdjęcia, inni machali, jeszcze inni
podnosili swoje dzieci by zobaczyły Pana
Jezusa. Dzieci same machały chorągiewkami jakby czując podniosłą chwilę pożegnania. Łzy same płynęły do oczu. W końcu włożono obraz i powoli samochód ruszał. Ludzie smutno zaczęli machać i patrzeć jak oddala się nasz Pan. Gdy już nie
było widać auta ludzie smutno zaczęli się
7

rozchodzić. Zrobiło się pusto. Pusto choć
to tylko obraz, a nie czcimy obrazów, ale
Pana w Obrazie. Dlaczego więc taki smutek rozdziera duszę? Panie zostań w naszych sercach, nie zostawiaj ludu swojego
samego. W odjeżdżającym obliczu Pana
mignęła tęsknota i smutek? czy tylko mi
się wydawało? Zostań nie odchodź...
Pan obiecał, że Jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Nigdy
nie opuści nas, nic nas nie oddzieli
od Niego ani smutek, ucisk, czy prześladowanie. Jedyny warunek, czyste serce
człowieka. A pamiątką najlepszą niech
zostanie łaska miłosierdzia. Pamiątka jak
testament, być miłosiernym, słowem czynem i modlitwą. Co dzień stawać się takim jak Serce Jezusowe, na Jego wzór.
Dopomóż nam Panie byśmy nie zawodzili
Cię więcej, nie ranili naszym egoizmem
i pychą. Amen.
RL.

Boże Ciało

A przecież święto to ustanowione
zostało dla uczczenia najcenniejszego daru, który zostawił nam Zbawiciel – swojej
ciągłej obecności wśród nas pod postaciami chleba i wina. W uroczystej procesji
nie idziemy ot tak sobie, za księdzem,
ale za samym Chrystusem Panem, naszym
Przewodnikiem i Zbawicielem! To On
sam jest obecny w tym małym białym
opłatku Hostii ukrytym w monstrancji
niesionej pod baldachimem!

charystii. Teksty liturgiczne na prośbę Papieża Urbana IV przygotował sam św.
Tomasz z Akwinu. Pierwsze uroczystości
Bożego Ciała miały miejsce już 1246 roku
w diecezji Liège, w której żyła św. Julianna. Wprawdzie pamiątkę ustanowienia
Eucharystii obchodzi się w wielki Czwartek, ale wtedy święto to jest pełne smutku,
ponieważ wspomina się cierpienie Jezusa
Chrystusa i zapowiedź Jego Męki. Natomiast wiosenne święto Bożego Ciała
jest radosnym obchodem na cześć Zbawiciela obecnego w Najświętszym Sakramencie. Tradycyjnie wyznacza się tę
uroczystość na drugi czwartek po Zielonych Świątkach (albo, jak kto woli,
sześćdziesiąt dni po Wielkiejnocy). Bulla
„Transituris” uzasadnia wprowadzenie
Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi
Pańskiej między innymi chęcią szerzenia
czci Najświętszego Sakramentu, zadośćuczynieniem za grzechy ludzi, którzy nie
szanują obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina oraz za błędy heretyków.

Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa (Sollemnitas Sanctissimi
Corporis et Sanguinis Christi) została
ustanowiona Bullą Papieską “Transiturus
de hoc mundo” przez papieża Urbana IV,
ogłoszoną 11 sierpnia 1264 roku, nawiązującą do wizji św. Julianny z Cornillon,
augustianki, której objawił się Jezus, żądając wprowadzenia święta ku czci Eu-

W Polsce, jak i w wielu innych krajach, obchody Bożego Ciała są niezwykle
uroczyste. W tradycyjnej procesji do czterech ołtarzy uczestniczą rozmaite bractwa
religijne, niesione są feretrony i sztandary,
dzieci ubrane odświętnie, często w ludowe stroje, sypią kwiaty przed Najświętszym Sakramentem niesionym w monstrancji. Przez wieki obecności tego świę-

Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej. Boże Ciało. Niby wszystko wiadome, ale czy na pewno… Gdy
patrzy się na rozgadane „psiapsiółki”
i rozchichotaną młódź, idącą w procesji,
jak na przechadzkę, na gapiów obserwujących z chodnika kapłana niosącego
samego Chrystusa, na dzieci sypiące
kwiatki nie przed Panem Bogiem, ale
gdzieś w tłumie, pod nogi gawędzących
ze znajomymi rodziców, to nachodzą
człowieka wątpliwości, czy aby na pewno
wszyscy wszystko rozumieją.
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ta w Polsce (wprowadził je po raz pierwszy w diecezji krakowskiej biskup Nanker w 1320 roku) narodziło się mnóstwo
lokalnych tradycji, ubarwiających uroczysty pochód za Chrystusem. Na przykład
w Bukowinie Tatrzańskiej organizuje się
procesję konną, a w Spycimierzu koło
Uniejowa kapłan niosący monstrancję stąpa po kunsztownie ułożonym przez mieszkańców dywanie z kwiatów. Ten ostatni
zwyczaj zaczyna się rozszerzać na inne
miejscowości, większe i mniejsze.
Jakkolwiek jednak będziemy świętować Boże Ciało, pamiętajmy, że to uroczystość religijna, a nie spacerek ulicami
dla zaprezentowania nowej kiecki i pokazania, jacy to jesteśmy religijni, bo
w procesji idziemy. Ale czy zawsze
rozumiemy, co to za procesja i jaki mam
sens? To nie chodzi o to, żeby się
pokazać, ale żeby dać świadectwo wierze,
że pod postaciami chleba i wina jest nasz
Bóg! To wyklucza niestosowny ubiór
(podkasane kiecki, kuse spódniczki, szorty, bluzki na ramiączkach itd.), niestosowne zachowanie, pogawędki, bezmyślne gapienie się wokoło. Postarajmy się
wreszcie zrozumieć, że prawdziwe Boże
Ciało dzieje się w nas samych, w naszych
duszach. Jako katolikom nie wolno nam
zapominać, że w białym komunikancie
przyjmowanym na niedzielnej Mszy
Świętej jest sam Chrystus Pan. I w tym
momencie każdy z nas staje się żywą
monstrancją. Tak więc jako żywe monstrancje nieśmy Jezusa wszędzie tam,
gdzie podążamy każdego dnia. I to będzie
najpiękniejsze Boże Ciało…
Maria Polaczek

Tobie oddaję się i poświęcam
POŚWIĘCIĆ RODZINY I URATOWAĆ ŚWIAT
Ojciec Mateo Crawley-Boeve urodził
się w Peru (1875-1963). Należał do Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa
i Maryi. Gdy po otrzymaniu święceń kapłańskich i kilku latach pracy apostolskiej
ciężko zachorował, został wysłany przez
przełożonych do Francji. Odwiedził wtedy sanktuarium Serca Jezusowego w Paray-le-Monial, gdzie św. Małgorzata Maria miała objawienia Serca Pana Jezusa,
i tam został cudownie uzdrowiony. W podziękowaniu za to uzdrowienie postanowił całe życie poświęcić pracy dla chwały
Serca Jezusowego. W Paray-le-Monial
otrzymał nie tylko łaskę zdrowia fizycznego. Tam nagle zrozumiał, że w tabernakulum bije „Serce Króla, Brata, Serce
Przyjaciela”. Tam otrzymał łaskę i misję
szerzenia czci Bożego Serca poprzez
intronizację.
Jego misja intronizacji Najświętszego
Serca została uznana i potwierdzona przez
czterech kolejnych wielkich papieży: św.
Piusa X, Benedykta XV, Piusa XI i Piusa
XII. Rozpoczął ją od Rzymu, gdzie św.
Pius X udzielił mu specjalnego błogosławieństwa i nakazał, aby szedł na cały
świat, wszędzie głosząc miłość Serca Jezusowego. W ten sposób o. Mateo rozpoczął trwającą nieprzerwanie przez
pięćdziesiąt lat działalność apostolską
na rzecz kultu Bożego Serca. Apostołował
w Ameryce Południowej i Północnej, a także w Europie. Dotarł na Filipiny
i na Cejlon. Głosił misje intronizacyjne
Serca Jezusowego w 22 krajach całego
świata. Słuchały go miliony ludzi. Był
najgorliwszym apostołem intronizacji Bożego Serca w rodzinach. Papież Pius XI
nazywał go „charyzmatykiem Najświętszego Serca Jezusowego”. Zasadniczą treścią przepowiadania o. Mateo była prawda o miłości Boga ku rodzajowi ludzkiemu, a także ku każdemu człowiekowi
z osobna. Uosobieniem tej miłości Stwórcy jest Serce Jezusa. Ojciec Mateo był
więc apostołem miłości tego Serca i Jego
miłosierdzia. Stałym elementem jego
działalności była intronizacja Serca Pana
Jezusa, wzywanie do wynagradzania poprzez odprawianie godziny świętej, a także praca nad uświęceniem kapłanów

i zakonników.
Ojciec Mateo tam, gdzie nie mógł
dotrzeć z żywym słowem, docierał przez
swoje pisma. Niezwykłą popularnością
cieszyła się jego książka Jezus, Król Miłości, przetłumaczona na prawie wszystkie języki świata. Właśnie w niej ukazał,
na czym – według niego – polega intronizacja. „Intronizacja jest to oficjalne
i społeczne uznanie królewskiej władzy
Serca Jezusowego nad rodziną chrześcijańską, uznanie potwierdzone, uzewnętrznione i utrwalone przez uroczyste
9

umieszczenie obrazu Bożego Serca na honorowym miejscu i odmówienie aktu poświęcenia (…). Ideę przewodnią intronizacji zaczerpnąłem bezpośrednio z objawień w Paray-le-Monial. Innymi słowy,
chciałem nadać konkretną formę pragnieniu Zbawiciela ujawnionemu św. Małgorzacie Marii. Intronizacja nie jest więc niczym innym jak pełną realizacją wszystkich żądań ujawnionych przez Boże
Serce w Paray-le-Monial i wspaniałych
obietnic towarzyszących tym żądaniom.
Powiedziałem «wszystkich żądań», ponie>>

waż celem nadrzędnym w tym wypadku
jest uświęcenie rodziny: to ona, jako
podstawowa komórka społeczna, powinna
być pierwszym żywym tronem Króla
Miłości”.
Założeniem intronizacji było przypominanie wierzącym o królewskiej władzy
Chrystusa i zachęcanie do jej uznania
w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Intronizacja Serca Jezusa jest drogą do pełnego uznania Chrystusa za króla
przez takie kierowanie swoim życiem
osobistym i społecznym, które wyrażałoby Jego „pierwszeństwo we wszystkim”
(Kol 1,18). Chodzi w niej o poddanie
całego naszego życia Chrystusowi, widzianemu ze szczególnym uwzględnieniem Jego miłości, której Serce jest rzeczywistym symbolem, oraz o miłość i nawrócenie chrześcijanina, który zwraca całe swoje życie ku Jezusowi przez odniesienie do Jego Serca. Intronizacja Najświętszego Serca prowadzi więc do poddania wszystkiego Chrystusowi, czyli
do uobecniania Jego królowania. Ojciec
Mateo podkreślał, że najważniejsze jest
uznanie panowania Chrystusa nad rodziną. To stanowi początek procesu, który
ma doprowadzić do triumfu królestwa
Serca Jezusowego nad całym społeczeństwem.
Papież Benedykt XV w liście
do o. Mateo napisał: „Istotnie, nie ma
współcześnie pożyteczniejszej działalności od twojej (…). Dobrze więc czynisz,
drogi synu, biorąc w swe ręce podstawę

AKT POŚWIĘCENIA RODZINY NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA
Najświętsze Serce Jezusa, Zbawco nasz! Wiemy, że chcesz utwierdzać królestwo
świętej miłości na ziemi. Chcesz dokonać tego poprzez rodziny, które wprowadzą
Cię do domów swoich i zechcą kierować się Twoim Boskim prawem. Do rodzin takich i my chcemy należeć. Ciebie, Boże Serce – Miłości Odwieczna, uznajemy na
zawsze za głowę naszej rodziny. Poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł przez
żywą wiarę; poddajemy wolę przez zachowanie Twoich przykazań.
Królestwo Boże w nas jest. Przyrzekamy więc strzec łaski uświęcającej i jednoczyć się z Tobą w częstej Komunii Świętej. Dołożymy wszelkich starań, aby kraj
nasz był prawdziwie królestwem Twoim i Twojej Matki. Postanawiamy walczyć
z grzechem, bronić nierozerwalności i świętości małżeństwa, strzec życia nienarodzonych, dbać skutecznie o pełne wychowanie religijne młodzieży, walczyć z wadami naszymi, głównie z pijaństwem, nieczystością i nieposzanowaniem dnia świętego.
Bądź, dobry Jezu, królem naszej rodziny i zjednoczeniem naszych serc. Bądź
z nami w pracy i odpoczynku. Dziel z nami i uświęcaj dolę i niedolę. Spraw, aby
kiedyś cała nasza rodzina na zawsze zjednoczyła się z Tobą, wielbiła w niebie
Twoją miłość i miłosierdzie. Ten akt oddania się Tobie ofiarujemy przez ręce Matki
Twej Niepokalanej i przybranego ojca Twego św. Józefa. Najświętsze Serce Jezusa,
przyjdź królestwo Twoje! Amen.

społeczności ludzkiej, jaką jest rodzina,
ugruntowana w naszych domach miłość
chrześcijańska, tak by ona stała się tam
jakby królową. Działając w ten sposób,
spełniasz polecenie samego Chrystusa,
który przyobiecał specjalne łaski dla tych
rodzin, w których obraz Jego Serca będzie
umieszczony na publicznym miejscu
i otoczony czcią”.
Tradycją w naszej ojczyźnie jest nabożeństwo do Serca Jezusowego z pobożnie przeżywanymi pierwszymi piątkami
i poświęceniem rodzin Bożemu Sercu.
Te piękne wzorce religijne należy pod-

trzymywać, kontynuować i wyrażać w nowy sposób. Oby przez coraz głębsze przeżywanie nabożeństwa do Serca Pana Jezusa polskie rodziny umacniały się w wierze, wzajemnej miłości i jedności.
Wszystkie zagrożone brakiem zgody i miłości rodziny polecaj Bogu, modląc się
przed obrazem Serca Jezusowego.
ks. Józef Gaweł SCJ
http://profeto.pl

TEKSTY OKAZJONALNE
Gorzędziej – Sanktuarium św. Wojciecha

Słynie ona w bliższej i dalszej okolicy
z sanktuarium św. Wojciecha, który prowadził misję ewangelizacyjną na Pomorzu i zginął śmiercią męczeńską z rąk
pogańskich Prusów.
Historia Gorzędzieja sięga bardzo
dawnych czasów. Już w IX wieku stał
tutaj gród, który strzegł szlaków handlowych. Gród rozbudowywano, aż wreszcie, w 1280 roku Mściwoj II przekazał go
biskupowi płockiemu. Gorzędziej zyskał
miejskie w roku 1287, potwierGorzędziej to wieś na Kociewiu, le- prawa
dzone
rok
później. W 1288 roku miasto
żąca kilka kilometrów na południe od zyskało przywilej
otoczenia się obwaroTczewa, położona na czterdziestometro- waniami dla zwiększenia
bezpieczeństwa.
wej wiślanej skarpie.
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Miło też własny herb. Gorzędziej był miastem lokowanym na prawie magdeburskim i własnością biskupa płockiego
do roku 1312. Wtedy to wykupili go
Krzyżacy i odebrali mu prawa miejskie,
co spowodowało degradację i upadek grodu. Tym bardziej, że większa jego część,
usytuowana na wiślanej skarpie, obsunęła
się na skutek podmywania przez wody
rzeki, która miała wówczas szersze koryto
i płynęła bardziej wartkim nurtem. Z dawnego grodu pozostał tylko gotycki
kościół parafialny.
Parafia gorzędziejska jest równie
wiekowa. Powstała jeszcze przed 1280
>>

rokiem. Jej istnienie związane jest z przekazami, według których w tym miejscu
zatrzymał się św. Wojciech, płynąc Wisłą
do Prus. Tutaj miał także głosić Ewangelię i odprawić mszę pod wielkim dębem. W owym miejscu wzniesiono kościół, najpierw drewniany, a później,
w XIII wieku, murowany z cegły w stylu
gotyku nadwiślańskiego. Od dziesięciu
wieków świątyni patronuje św. Wojciech.
Samodzielną jednostką administracyjną była parafia w Gorzędzieju do roku
1646, a przez wieki następne stanowiła
filię parafii w Subkowach. Na powrót odzyskała samodzielność po wojnie, w roku
1970. Tradycja mówiąca o pobycie św.
Wojciecha w Gorzędzieju była przez

wieki bardzo silna i nic nie zdołało jej
umniejszyć ani wykorzenić. W związku
z tym w roku 1995, 30 kwietnia, biskup
pelpliński Jan Bernard Szlaga utworzył
tu Diecezjalne Sanktuarium Św. Wojciecha. W tym samym czasie do kościoła
sprowadzone zostały z Gniezna relikwie
Świętego. W latach dziewięćdziesiątych
przeprowadzono również remont kościoła,
podczas którego kościelnej wieży przywrócono dawny, historyczny kształt,
zwieńczając ją m.in. nowym, murowanym
hełmem. Zrekonstruowano również szczyt
wieży, przywracając jej gotycki charakter.
Wnętrze kościoła kryje liczne zabytki
sztuki sakralnej. Do najważniejszych należy m.in. szesnastowieczny krucyfiks

z warsztatu mistrza Pawła, zawieszony
u sufitu, z ustawionymi na dwóch filarach
rzeźbami Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty. Główny ołtarz wykonany jest
w stylu barokowym i umieszczono w nim
obraz św. Wojciecha nawracającego Prusów. Na uwagę zasługuje również siedemnastowieczny ołtarz boczny z obrazem św. Barbary.
Obecnie opiekę nad sanktuarium sprawują karmelici bosi Prowincji Warszawskiej, którzy prowadzą tu również dom
rekolekcyjny i postulat.
Maria Polaczek

Objawienia maryjne w Janowie Lubelskim
Przed wiekami trudno było mówić
o wielkiej pobożności mieszkańców Ziemi Janowskiej. Dzikie puszczańskie tereny zamieszkiwali osadnicy z różnych okolic i różnych narodowości, także Tatarzy,
tułacze wypędzeni ze swoich domów
przez wojny, a w głębokich lasach kryli
się zbiegowie i najrozmaitsi przestępcy.
Byli to ludzie z reguły twardzi, nieprzystępni, zamknięci na łaskę Bożą. Wśród
nich znaleźć można też było takich, którzy wierzyli głęboko i żyli po Bożemu.
Jednym z nich był ubogi i bogobojny
bednarz Jan Boski, który mieszkał we wsi
Ruda opodal Janowa. Nim też posłużyła
się Matka Boża, aby dotrzeć do twardego
ludu puszczańskiego, by i on doznał Bożej łaski.
Było to w Dzień Zaduszny Roku
Pańskiego 1645. Wojciech Boski, pobożny człowiek wielkiej wiary, szedł nocą
do kościoła parafialnego w Białej, aby
tam wziąć udział w jutrzni i innych nabożeństwach za dusze zmarłych. W miejscu, gdzie dziś stoi sanktuarium janowskie, ukazała mu się Matka Boża. Otoczona była wielką jasnością, w obu dłoniach trzymała zapalone świece, a
towarzyszyli jej dwaj Aniołowie odziani
w czerwone szaty. Wystraszony bednarz
upadł na ziemię i ukrył twarz – nie czuł
się godnym tak wielkiej łaski. Jednakże
Maryja właśnie jego wybrała, by przekazał innym wolę Niebios. Powiedziała
do onieśmielonego rzemieślnika następujące słowa: „ Jest wola Boska, ażeby się tu
chwała Jego – na tym miejscu – i pa-

miątka moja odprawiała. Idź zaraz i powiedz to kapłanowi i pobliższemu urzędowi swojemu.”

Posłuszny wezwaniu Maryi bednarz
zapamiętał dobrze Jej słowa i powtórzył
je wiernie ówczesnemu proboszczowi
bialskiemu ks. Walentemu Dąbrowskiemu. Ten jednakże nie uwierzył mu. Zasmucony mężczyzna powrócił do domu.
Matka Boża nie dała jednak za wygraną.
W święto Niepokalanego Poczęcia NMP
Wojciech Boski doznał powtórnego objawienia w tym samym miejscu. Także i teraz Maryi towarzyszyli Aniołowie i ota11

czała ją jasność. Ponownie zwróciła się
do bednarza z poleceniem, by opowiedział
o widzeniu proboszczowi i powtórzył jej
słowa, nie obawiając się nikogo. Jednak
i tym razem proboszcz nie dał wiary jego
słowom. Uwierzyli mu natomiast mieszkańcy Janowa i postawili w miejscu objawienia figurę, przy której się modlili.
Minął rok od tamtych wydarzeń, gdy
łowiący na pobliskim stawie rybacy ujrzeli na niebie anielską procesję. To cudowne wydarzenie i inne, które po nim nastąpiły, skłoniły wreszcie ks. Dąbrowskiego do zawiadomienia biskupa krakow>>

skiego Piotra Gembickiego o objawieniach. Do Janowa przyjechała komisja
kościelna, aby na miejscu gruntownie
zbadać sprawę. W wyniku tych badań uznany został w roku 1646 cudowny charakter wydarzeń. W miejscu objawienia
ustawiono krzyż, który na oczach wiernych zajaśniał niezwykłym, cudownym
blaskiem. Wkrótce szeroko rozeszła się
sława świętego miejsca, a im liczniej
przybywali do niego wierni, im gorliwiej
się modlili, tym więcej łask doznawali
za przyczyną Matki Bożej, jak gdyby Niebiosa cieszyły się, iż wypełniono Bożą
wolę.
Z objawieniami, których dostąpił
Wojciech Boski, związana jest także hi-

storia cudownego źródełka, które wypływa do dziś na tyłach sanktuarium. Znajduje się ono w miejscu pierwszego objawienia, a nad nim wybudowano kaplicę,
w której umieszczono barokową figurę
Matki Bożej z Dzieciątkiem, stojącej
na kuli ziemskiej i depczącej węża.
Ze źródła wierni czerpali wodę, która
miała właściwości uzdrawiające. Niestety,
podczas budowy kościoła źródło zostało
zasypane. Ludzie daremnie przychodzili,
szukając wody, która przyniosłaby im, jak
dotąd, ulgę w cierpieniach. Ich pragnienia
spełniły się – w 1668 r. cudowne źródełko
wytrysnęło ponownie i znów czerpią
z niego chorzy, zwłaszcza ci, których nękają dolegliwości gardła i oczu. Ze źró-

dłem wiąże się kilka podań. Jedno z nich
mówi o tym, że w styczniu 1673 roku
ukazała się na jego dnie charakterystyczna
zakrzywiona szabla turecka. W tym też
roku Sobieski pokonał Turków pod Chocimiem. Dzisiaj źródło i kaplica stanowią
integralną część całego kompleksu sanktuaryjnego, do którego należy również
przyległy Plac Różańcowy z figurami
przedstawiającymi tajemnice różańcowe.
Maria Polaczek

Sanktuarium w Janowie Lubelskim

Od wieków Janów Lubelski cieszy się
cudownym obrazem Matki Boskiej Łaskawej - Różańcowej. Parafia istniała tutaj
(pierwotnie w osadzie Biała), na pewno
już w roku 1325. To z tego roku pochodzi
najstarsza wzmianka o płaceniu przez
bialską parafię świętopietrza. Kiedy wieś
Biała przechodzi w ręce rodu Zamoyskich, odkupiona od wcześniejszych właścicieli, zaczyna się właściwa historia sanktuarium.
W roku 1640, tuż obok wsi Biała,
na mocy przywileju króla Władysława IV
powstało miasto o tej samej nazwie, które
w herbie ma postać Matki Boskiej.

Wkrótce jednak nazwa miasta została
zmieniona na Janów. W tym to miasteczku Jan Boski doznał łaski dwukrotnego
objawienia się mu Matki Najświętszej
(o tych objawieniach piszę dokładniej
w innym artykule). Na miejscu objawień
postawiono krzyż, potem, w roku 1647,
drewnianą kaplicę pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP. Zamoyscy darowali do niej piękny obraz Matki Bożej
Łaskawej, który do dziś, łaskami słynący,
znajduje się w głównym ołtarzu janowskiego sanktuarium. Jest on kopią wizerunku Matki Boskiej Śnieżnej znajdującego się w rzymskiej bazylice Santa Ma12

ria Maggiore (Matki Boskiej Większej).
Maryja ukazana jest w półpostaci, odziana
w czerwoną suknię i niebieski płaszcz.
Na lewym ręku trzyma Dzieciątko w żółtej szatce, błogosławiące prawą rączką
i trzymające w lewej księgę z literami
IHS. Obecnie obraz pokrywają sukienki
ze srebrnej trybowanej i pozłacanej blachy oraz zdobią go złote papieskie korony
inkrustowane drogimi kamieniami. Wokół, na tle z purpurowego aksamitu, umieszczono dwanaście gwiazd.
Ponieważ z każdym rokiem przybywało pielgrzymów i cudów, Jan Sobiepan
Zamoyski ufundował w tym miejscu drewniany kościół i klasztor, który objęli we
władanie w roku 1660 dominikanie. Długie lata zakon ten administrował sanktuarium, prowadził szkołę i przytułek oraz
pobożne bractwa. Dominikanie nie mieli
parafii, taka była ich reguła, dlatego mieszkańcy Janowa należeli do parafii w Białej, której proboszczowi zakonnicy pomagali w pracy duszpasterskiej.
W 1700 r. ukończono budowę nowej
barokowej świątyni pod wezwaniem św.
Jana Chrzciciela, która zastąpiła stary drewniany kościół. Stoi ona do dziś, pięknie
odrestaurowana w ostatnich latach, stanowiąc najcenniejszy zabytek Janowa Lubelskiego i duchowe centrum okolic.
Obok niej, tuż za prezbiterium, w drugiej
połowie XVIII wieku postawiono kaplicę.
Znajduje się ona w miejscu pierwszego
objawienia, na cudownym źródełkiem,
które tam wytrysnęło na oczach pielgrzymów w roku 1668. Do sanktuarium zmie>>

rzały już od XVII w. liczne pielgrzymki
z najbliższych okolic, ale także z miejsc
tak odległych, jak Zamość i Przeworsk.
Pielgrzymom udzielony został nawet
w 1760 r. przez papieża Piusa VI specjalny odpust. W wyniku licznych udokumentowanych cudów – uzdrowień z kalectwa, przywrócenia wzroku, ocalenia
miasta od zarazy w roku 1711, a nawet
wskrzeszenia zmarłego dziecka – obraz
Matki Bożej Łaskawej Janowskiej został
uznany za cudowny w roku 1762. Księga
Cudów prowadzona do początku XIX
wieku i wznowiona w roku 1974 odnotowuje setki świadectw i relacji o doznanych łaskach.
Nadszedł czas zaborów. Janów ostatecznie dostał się zaborcy rosyjskiemu.
Klasztor dominikanów i sanktuarium stał
się ośrodkiem patriotyzmu i polskości.
W wyniku carskich represji po powstaniu
styczniowym nastąpiła kasata zakonu dominikanów, którego mienie przejęli zaborcy. Także janowski klasztor zajęły
w połowie listopada wojska carskie. Aby
uchronić święte miejsce przed profanacją
i zniszczeniem, ks. Jan Hetner, ówczesny
proboszcz parafii w Białej wystąpił
do rządu rosyjskiego o przeniesienie siedziby parafii do Janowa. Uzyskał zgodę
i od tamtego czasu opiekę nad sanktuarium sprawują księża diecezjalni. Zaborcy
zajęli jednak część poklasztornych gmachów, umieszczając tam siedzibę magistratu.
Sanktuarium rozwijało się mimo
niesprzyjających czasów. W roku 1912
rozpoczęto nawet jego gruntowny remont
– świątynia zyskała m.in. organy, sztukaterie i ławy dla wiernych, które służą im
do dzisiaj. Główne uroczystości przypadały i przypadają obecnie na dzień 8
września – święto Matki Boskiej Siewnej.
W okresie międzywojennym do sanktuarium przybywało wiele grup pielgrzymkowych, tzw. kompanii, często ponad
dwadzieścia, gromadząc tysiące pielgrzymów.

Przyjdź, Duchu Święty

We wrześniu 1939 roku miasto przeżyło gehennę. Na mieszkańców, uciekinierów i pielgrzymów spadły niemieckie
bomby. Jedna z nich przebiła sklepienie
kościoła i… upadła przed głównym ołtarzem, nie wybuchając. Do dziś uważane
jest to za cudowną interwencję Maryi.
Mijały lata, kult Maryi kwitł także
po wojnie, mimo przeszkód stawianych
przez władze komunistyczne. W latach
siedemdziesiątych ówczesny proboszcz
janowski, ks. Roman Kwieciński, postanowił starać się o koronację cudownego
obrazu matki Bożej Łaskawej-Różańcowej. To wtedy wznowiono zapisywanie
relacji o łaskach doznanych za pośrednictwem Matki Bożej Janowskiej. Było
ich wiele, bo wierni pragnęli zaświadczyć
o swojej wdzięczności, dowieść wyjątkowości i szczególnego znaczenia tego
świętego miejsca. Starania o koronację
zostały uwieńczone sukcesem. Na głowy
Maryi i Dzieciątka Jezus z janowskiego
cudownego obrazu założono papieskie

VENI CREATOR

Duch Święty- trzecia Osoba Boska został
zesłany do Apostołów, a Jego przyjście
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego- zapowiedział Chrystus. Piękny opis tego
tak zostaliśmy ochrzczeni, tak rozpoczy- wydarzenia odnajdujemy w Dziejach
namy modlitwę, tak pozdrawia nas ka- Apostolskich. Pojawieniu się Ducha Świępłan, rozpoczynając Mszę świętą.
tego towarzyszył szum przypominający
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korony. Miało to miejsce 8 września 1985
roku w obecności ok. stu tysięcy wiernych.
Obecnie sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej-Różańcowej w Janowie Lubelskim znajduje się na terenie administrowanym przez diecezję sandomierską
i nadal stanowi znane centrum pielgrzymkowe i ośrodek kultu, do którego zjeżdżają się pielgrzymi z całej Polski,
a nierzadko z zagranicy. Także liczni
turyści podziwiają unikatowe piękno
świetlistej biało-złotej barokowej świątyni
pełnej dzieł kunsztu artystycznego. Warto
odwiedzić to miejsce od wieków lśniące
blaskiem duchowym i fizycznym.
Przedziwnie jasne, takie przytulne i swojskie.
Maria Polaczek

odgłosy wichury, a na każdym z Apostołów spoczął język ognia. W tej samej
chwili poczuli niezwykłą moc i zaczęli
mówić obcymi językami - zostali napełnieni Duchem Świętym. Od tego momentu, każdy, kto wierzy w Chrystusa, może
>>

doznać tego samego. Dlatego modlimy
się, by Duch Święty nas oświecał, prowadził przez i życie, byśmy żyli mądrze
i nie zapominali o celu naszego istnienia.
Laureat literackiej Nagrody Nobla z 1980
roku, Czesław Miłosz, poeta, eseista, powieściopisarz, poświęcił Duchowi Świętemu wiersz zatytułowany Veni Creator.
Utwór powstał w 1961 roku, kiedy Miłosz
przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych i pracował jako wykładowca
literatur słowiańskich na Uniwersytecie
Kalifornijskim w Berkeley. Wiersz pochodzi z tomu opatrzonego tytułem Miasto
bez imienia.
VENI CREATOR
Przyjdź Duchu Święty

zginając (albo nie zginając) trawy,
ukazując się (albo nie) nad głową językiem
płomienia,
kiedy sianokosy, albo kiedy na podorywkę wychodzi traktor
w dolinie orzechowych gajów, albo kiedy śniegi
przywalają jodły kalekie w Sierra Nevada.
Jestem człowiekiem tylko, więc potrzebuję widzialnych znaków,

nużę się prędko budowaniem schodów abstrakcji.
Prosiłem nieraz, wiesz sam, żeby figura w kościele
podniosła dla mnie rękę, raz jeden, jedyny.
Ale rozumiem, że znaki mogą być tylko ludzkie.
Zbudź więc jednego człowieka, gdziekolwiek
na ziemi
(nie mnie, bo jednak znam co przyzwoitość)
i pozwól abym patrząc na niego podziwiać
mógł Ciebie.

Utwór rozpoczyna się apostrofą
określającą adresata wiersza - Boga. Jest
prośbą zwykłego człowieka o to, by w jego życiu pojawił się Duch Święty. Nie
muszą towarzyszyć temu jakieś niezwykłe
zjawiska. Nieważne są również miejsce
i czas. Istotny jest Gość, bez którego człowiek nie jest w stanie pojąć, czym jest
łaska Boża. Podmiot liryczny, jak zapewne większość z nas, przyznaje się do tego, że nie jest wolny od wątpliwości
związanych z wiarą w Boga obecnego
w Trzech Osobach i, aby utwierdzić się
w wierze, potrzebuje widzialnych znaków, które pozwoliłyby mu na zrozumienie tego. Wie jednak, że to niemożliwe

i niemądre, bo Boga zrozumieć się nie da.
Można Go kochać i w Niego wierzyć.
Prosi zatem, by Stwórca obudził w ludziach miłość, dobro i piękno. Przymioty
te stają się atrybutami człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże za
sprawą Ducha Świętego, którego rolą jest
uświęcać. Człowiek, który swoje życie
buduje na Dekalogu i potrafi dostrzec
Boga w bliźnich, jest spełnieniem zamiarów Boga-Stwórcy, którego dzieło zasługuje na podziw i wdzięczność.
Bóg nas kocha bezwarunkowo. Posłał
na ziemię swojego Syna, byśmy mieli
życie wieczne. Napełnia nas Duchem
Świętym, byśmy byli z Nim zawsze w chwilach pracy i odpoczynku, w szukaniu prawdy, czynieniu dobra, a zwłaszcza wtedy, kiedy świat przedstawia się
nam jako tragiczna i okrutna zagadka.
Nasze słowa są za ubogie na Boga. Prawdziwą treścią napełnia je Duch Święty,
którego powinniśmy prosić, by świat stał
się królestwem dobra, prawdy, miłości
i pokoju.
Duchu Święty, przyjdź, prosimy.
Alina Skrabacz - Sowa

Sen dobry na wszystko

W mitologii greckiej bogiem snu był
Hypnos. Mieszkał on w ciemnej grocie
przez którą przepływała rzeka Lete – rzeka zapomnienia. Ciemność, zapomnienie,

sen, śmierć oraz marzenia senne Grecy
pojmowali jako bratnie zjawiska. Nic
dziwnego, sen jest najlepszy, jeśli odbywa
się w ciemności, powinien przynosić
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zapomnienie dla trosk codziennych, być
bogaty w marzenia senne, a jego konotacje ze śmiercią są oczywiste. Wszak
wszyscy wiemy jak rozumieć metaforę:
„zasnąć na wieki”. Współczesna psychologia i neurologia są jednak zgodne, że
sen, to raczej brat życia, nie śmierci.
Sen jest jednym, obok powietrza i pożywienia, zasadniczym czynnikiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu człowieka. Niemowlęta i małe dzieci śpią około 14 godzin na dobę, dorosły człowiek śpi… tyle
ile może, a bardzo często nie tyle ile powinien. To, ile godzin snu potrzebujemy
jako dorośli jest sprawą indywidualną,
jednak ogólnie liczba godzin snu waha się
od 8 do 6 na dobę. Lekarze przyjmują, iż
raczej powinno to być 8 godzin na dobę,
ale podkreślają, że rytm dnia i nocy dla
każdego jest inny i czasami krótszy sen,
ale w odpowiednim dla nas czasie jest
lepszy.
Dlaczego sen jest tak ważny dla czło>>

wieka? Podczas snu wydziela się niezbędny dla organizmu hormon wzrostu.
Jest on odpowiedzialny nie tylko za
wzrost, ale przede wszystkim za regenerację komórek oraz wymianę zużytych
komórek na nowe. Naukowcy obliczyli,
że podczas snu lub wypoczynku przypuszczalnie co sekundę dochodzi do wymiany nawet 20 mln komórek, czyli podczas jednej dobrze przespanej nocy odnawia się prawie 1,5 kg ciała.
W czasie snu głębokiego zwalnia metabolizm, nie wydzielają się hormony
stresu: kortyzol i katecholaminy. W tym
czasie odbudowuje się energia, którą
zużyliśmy w ciągu dnia, głównie przez
pracę mózgu. Po 20 minutach od zaśnięcia wszystkie komórki w naszym organizmie zaczynają działać w jednym rytmie, nie muszą reagować na żadne sygnały, więc zajmują się wyłącznie sobą –
czyli własną odnową energii. Prawidłowa
regeneracja komórek podczas snu to dłuższa młodość, zwiększona odporność organizmu na choroby, lepsze procesy neurobiologiczne, szybsza i wydajniejsza praca mózgu czyli przyjmowanie wiedzy, zapamiętywanie, podejmowanie decyzji
no i oczywiście stabilne, dobre samopoczucie. To wszystko są korzyści płynące
ze zdrowo przespanych 8 godzin w ciągu
nocy.
Aby sen był zdrowy i przyniósł
oczekiwany odpoczynek i regenerację powinien się odbywać w sprzyjających okolicznościach. Podstawą jest ciemność, ponieważ to ona wyzwala produkcję melatoniny, hormonu odpowiedzialnego
za zasypianie i dobry sen. Psychologowie
wskazują również na hałasy, muzykę czy
nawet nieodpowiedni kolor ścian sypialni,
jako czynniki rozpraszające i zaburzające
zdrowy sen u pacjentów cierpiących
na zaburzenia snu. Dlatego dbałość o higienę snu jest tak ważna. Przed udaniem
się na spoczynek powinniśmy dobrze wywietrzyć sypialnię, usunąć z niej np. telewizor, zamontować żaluzje bądź zakupić
grube zasłony, ponieważ czasami intensywne światło uliczne potrafi skutecznie
rozproszyć nocny mrok, naturalnie sprzyjający zasypianiu.
Medycznie potwierdzono, iż niedobór
snu ma wpływ na produkcję poszczególnych hormonów w organizmie:
zmniejsza się ilość wydzielanej przez
organizm melatoniny, natomiast zwiększa
się poziom kortyzolu w godzinach popo-

łudniowych i wieczornych, co może skutkować nadciśnieniem i osłabieniem
pamięci. Przewlekły niedobór snu może
wpływać na problemy z utrzymaniem
stałego poziomu cukru we krwi, co sprawia, że stajemy się podatni na otyłość.
Brak snu znacznie wpływa na funkcjonowanie całego mózgu – szczególnie zaś
na osłabienie części mózgu odpowiedzialnych za utrzymanie koncentracji, planowanie oraz kształtowanie opinii i ocenę
sytuacji. Organizm cierpiący na długotrwałe niedobory snu bardzo powoli wraca do pełnej sprawności, nawet jak już
„odeśpi” braki.
Jak zatem sprawdzić ile snu potrzebuje nasz organizm? Według neurologów
należy zaobserwować ile śpimy np. podczas urlopu. Przez pierwsze parę dni pewnie będziemy odsypiać zaległości, ale
już później nasz organizm podpowie nam
ile godzin snu tak naprawdę potrzebuje,
żeby w pełni czuć się dobrze.
Co jednak zrobić, gdy spać nie możemy nawet kiedy mamy czas i bardzo
byśmy chcieli? Według najnowszych
sondaży bezsenność dotyka co czwartą
osobę. Nie śpimy z powodu pracy, trosk
domowych czy innych zewnętrznych
czynników stresogennych. To tzw. bezsenność sytuacyjna, która zazwyczaj mija,
kiedy uporamy się z problemem. Ale
bezsenność może też być jednym z objawów choroby, więc nie lekceważmy zaburzeń snu. Kiedy pojawią się trudności
w zasypianiu, wczesne wybudzanie się,
krótki i płytki sen lub sen przerywany
bardzo uważnie przyglądnijmy się sobie
i otoczeniu, gdzie śpimy. Jeśli wykluczymy bezsenność zewnątrzpochodną, czyli
stres, niewygodny materac, uporczywe
światło latarni za oknem itp., zróbmy badania. Bezsenność może oznaczać zaburzenia w pracy tarczycy lub cukrzycę
dlatego podstawowe badania to glukoza
i hormony tarczycy. Dobrze jest też zrobić
morfologię krwi z uwzględnieniem elektrolitów. Czasami przewlekłe niedobory
żelaza, cynku lub potasu skutkują bezsennością. Zdrowa i zbilansowana dieta
oraz uzupełnienie niedoborów witamin
i minerałów powinno pomóc. Dla dobrego
snu ważny jest cynk, magnez, wapń oraz
witaminy z grupy B, szczególnie witamina B6. Suplementy jednak należy zażywać pod kontrolą lekarza, niektóre z minerałów lub witamin można przedawkować lub też stosować niewystarczające
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dawki, jeśli niedobory są bardzo duże.
Zamiast więc łykać środki nasenne, lepiej
uzupełnić braki witamin lub minerałów,
a na pewno wpłynie to lepiej na jakość
naszego snu i przy okazji na jakość naszych włosów, paznokci i skóry. Warto też
sprawdzić poziom ołowiu we krwi, i jeśli
jest go za dużo, zacząć go zbijać. To także
jedna z wielu przyczyn bezsenności.
Kiedy dotknie nas bezsenność warto zrobić detoksykację organizmu, wykluczyć
ciężkostrawne potrawy, spożywane wieczorową porą, pozostać przy makaronie,
nabiale i owocach, zrezygnować z kawy
i papierosów, a wieczorną filiżankę herbaty zastąpić melisą i to najlepiej własnoręcznie zebraną i ususzoną ponieważ
wiele dobroczynnych właściwości melisy
w tym uspokajające i wyciszające znika
w procesie chemicznego suszenia.
Bezsenność może też oznaczać depresję lub nerwicę, wówczas należy poszukać pomocy specjalistów psychologów.
Marianna Wiosna

UCZYĆ CZY WYCHOWYWAĆ
Jak dobrze wykorzystać czas wolny od zajęć?
Nie za bardzo wiadomo jakże się to dzieje
że czas wtedy przychodzi gdy go wcale nie
ma
i w sam raz tyle tylko ile go potrzeba
nawet we śnie gdy ciało podobne do duszy
kto ma czasu za dużo wszystko czyni gorzej
jeśli kochasz czas zawsze odnajdziesz
nie mając nawet ani jednej chwili
na spotkanie list spowiedź na obmycie
rany
na smutku w telefonie długie pół minuty
na żal niespokojny i na rozeznanie
że dobrzy są mniej dobrzy a źli trochę
lepsi
bo w życiu jest tylko morał niemoralny

Ks Jan Twardowski „Nie ma czasu”

Niedługo oczekiwany przez większość
z nas, może nawet przez wszystkich czas
– wakacje. Planujemy je z wyprzedzeniem, rezerwujemy kwatery, hotele, wypisujemy urlopy w pracy, spisujemy listę
rzeczy do zrobienia, bo będzie więcej czasu. Większość z nas żyje w ciągłym
niedoczasie, łudząc się, że za kilka dni,
tygodni będzie lepiej. Wtedy uporządkujemy papiery, przeczytamy książki, umówimy się z tym czy z tamtym. Z zapałem
planujemy swój wirtualny terminarz.
Kłopot w tym, że owo „lepiej” ciągle jakoś nie nadchodzi.
Czy naprawdę przez cały rok mamy
coraz mniej czasu? Czy w dobie postępującej techniki czas biegnie szybciej?
A może to my przyzwyczailiśmy się
do narzekania, bo tak jest wygodniej?
Naukowcy w swoich badaniach dowodzą,
że mamy coraz więcej czasu, chodź sądzimy, że jest inaczej. Marnujemy go zamiast aktywnie wykorzystać.
W rzeczywistości jesteśmy otoczeni
przez przedmioty, zalewani przez informacje, wiadomości – i ten tłok przekłada
się na prędkość. Być może w nasze życie
skrada się rutyna, przemęczenie, samotność.
Wolny czas to pojęcie, któremu każdy
z nas nadaje inny sens. Jeśli mamy opowiedzieć o naszym „dziś”, zwykle spostrzegamy je jako zapchane obowiązkami,
nieprzewidywalnymi zdarzeniami, które

burzą naturalny rytm dnia. „Byle do jutra”
– myślimy sobie, bo uważamy, że jutro
wszystko będzie inaczej. Dlatego przeceniamy ilość wolnego czasu, jakim będziemy dysponować za dwa dni.
Telewizja, komputer niszczą dziecięcą
radość zatruwając umysł schematami, reklamami, hałasem i nastawieniem na konsumpcję. Nastawia dziecko na „musisz
to mieć” i „musisz tym być”. Dorośli również poddają się bezmyślnemu siedzeniu
przed telewizorem lub komputerem. Przerzucamy bezmyślnie kanały i zaczynamy
żyć życiem bohaterów filmów, bajek.
Przestajemy w domu ze sobą rozmawiać,
bo nie ma czasu. Wymieniamy się zdawkowo, co kupić na obiad?, kto odbierze
dzieci ze szkoły? Przestajemy ze sobą
być, a zaczynamy żyć obok siebie. Gonimy za pracą, za pieniędzmi. Staramy się
mieć coraz więcej i więcej. I mamy. I dobrze, jeśli w tej gonitwie nie zapominamy
o rodzinie. Jeśli wolny czas spędzamy
razem i czujemy się ze sobą dobrze to
wszystko jest jak być powinno. A jeśli
zostawiamy same dzieci i rzucimy je
na pastwę wychowania przez media lub
podwórko? Lub jeśli narzucimy dzieciom
zbyt liczne zajęcia pozalekcyjne i kursy?
Dziecko też nie będzie umiało odpocząć.
Gry komputerowe obok negatywnego
wpływu na psychikę mają także ujemny
wpływ na rozwój fizyczny.
Badania wykazują, że zdecydowana
większość dzieci spędza wolny czas bawiąc się w domu lub na powietrzu.
Szczególnie korzystny wpływ na harmonijny rozwój dziecka, jego sprawność fizyczną mają zabawy ruchowe. Nie można
pominąć jednak faktu, że coraz więcej
dzieci ogląda programy telewizyjne lub
korzysta z komputera. Należałoby się zastanowić, dlaczego dzieci tak bardzo lubią
to sztuczne towarzystwo?
Może dlatego, że w telewizji pokazuje
się często wspólne działanie rodziców
i dzieci, programy, w których wszyscy interesują się sobą nawzajem. Może dlatego,
że gry komputerowe stanowią namiastkę
radosnych kontaktów z przyjaciółmi. Może dlatego, ze dzieci są zagubione i uciekają od rzeczywistości. A może dlatego,
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że grając czują w sobie siłę i moc sprawowania nad czymś kontroli.
Dla dziecka największym darem jest
obecność rodzica lub bliskiej mu osoby.
Dzieci nie rozumieją życia dorosłych
i ciągłej pogoni za tym, by lepiej, wygodniej i godniej żyć. One potrzebują, by
wyjść z nimi na spacer, popatrzeć jak się
bawią, słuchać o czym mówią. Zadają
mnóstwo pytań, bo interesują się całym
światem, chcą wiedzieć więcej i więcej.
Oczekują stałej obecności rodzica, choć
nie zawsze potrafią o tym powiedzieć.
Choć wydaje nam się, że nie wszystko
widzą i słyszą, to dzieci są doskonałymi
i uważnymi obserwatorami. Potrafią doskonale opowiedzieć wszystko, czego się
boją i wszystko, co sprawia im radość.
Dlatego tak ważnym elementem wychowania dziecka jest rozmowa. I w czasie
wakacji, kiedy one mają więcej czasu postarajmy się spojrzeć na nie jak na partnera. Może odkryjemy to, czego nie ujrzeliśmy podczas roku szkolnego. Najważniejsze jednak dla dziecka jest to, by
z nim być. By być tylko dla niego. By
móc się przytulić do rodzica, zrobić „coś”
razem. By rodzic był tylko do dyspozycji
dziecka.
Ale z drugiej strony potrzebny jest
nam czas i miejsce na „nic nie robienie”.
Wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli
potrzebujemy chwili oddechu, naładowania akumulatorów, wyciszenia. Każdy
z nas musi znaleźć swój patent na odpoczynek.
Być może czekając na wolny czas,
planując go, spalamy całą energię i kiedy
nadchodzi ten upragniony moment opadamy z sił. Już zrobiliśmy wszystko,
co było zaplanowane. Teraz odpoczynek.
Siadamy i bezmyślnie patrzymy w obraz
telewizora lub monitor komputera, które
przenoszą nas w inny świat. Świat, którego jeszcze nie znamy. Mamy jednak
jeszcze czas, by go osiągnąć.
Nie da się wszystkiego zaplanować,
ale i nie można wszystkiego odkładać
na później. Nie da się też w ciągu kilku
dni nadrobić całego roku, może całego
życia. Socjologowie w wielu krajach zauważają, że wzrost bogactwa i wykształ>>

cenia przynosi ze sobą stres związany
z czasem. Sądzimy, że mamy go za mało,
i żyjemy zgodnie z tym mitem. Czas to
jedyne co mamy naprawdę. Polują nań fachowcy od marketingu, specjaliści od telewizyjnej oglądalności. Nie dajmy sobie
tego czasu zabierać, poświęćmy go na-

Pan Bóg

Pan Bóg nas kocha każdy to wie
Do swego serca przytulić nas chce
Wyciąga do nas swe boskie ręce
A my co damy jemu w podzięce.
Trzeba być dobrym
Niech każdy postara się jak może
Przecież człowiek
Jest na obraz i podobieństwo Boże.
Pełno w nas zawiści i złości co niemiara
I innych grzechów cała chmara
Nienawiść buszuje w naszym życiu
A Pan Bóg smutny widzi w ukryciu.
Jak trwoga to do Boga
Przysłowie to znane
Ale wiara do Boga i miłość
Jeszcze milej widziane.
Kto na tym świecie nie leje łez
A przecież czasami tak smutno jest
Ocierasz łzy podnosisz nas
Do dobrego życia zachęcasz cały czas.
Droga do zła jest równa jak stół
Ale ona może stoczyć nas dół
Najlepiej sumienie obudzić w nas
I dobrze wykorzystać ten ziemski czas.
Człowiek jak koń wyścigowy jest
Zostawił w tyle wszystko co ma sens
Wśród świata pokręconych dróg
Zatrzymać go może tylko Bóg.
Miłości do Boga nigdy nie za wiele
Kochajmy Go mocno nie tylko w niedziele
Proszę mi wierzyć że kochać trzeba
Wtedy pójdziemy wszyscy do nieba.
Potrafić kochać w dzisiejszym czasie
To trudna rzecz w takim hałasie
Nie słychać serca ani sumienia
I nic na lepsze się nie zmienia.
Tylu pokus nie miał jeszcze świat
A w ludziach nie było aż tylu wad
Jak tu odróżnić ziarno od plew
Byśmy nie zasłużyli na Twój gniew.
Kiedy patrzę teraz
I na wspomnień kiść
Jestem przekonana
Ze z Bogiem przez życie łatwiej iść.
Wszystko kwitnie dokoła
Zobacz jak to jest
Gdziekolwiek nie spojrzysz
Widać Boga gest.
Panie Boże dopomóż proszę
Chociaż Ci czasem smutek przynoszę
Pragnę poprawić się z całych sił
Bym zgodnie z przykazaniami Twymi żył
Najlepiej żyć dla forsy to jest blef
A na świecie nie tylko jest gniew
Dałeś nam dużo dobrych rzeczy w nas
Zacznijmy je używać najwyższy czas.

szym dzieciom, rodzinie. Uczyniliśmy
z niego bożka szybkości. A tu właśnie
zaczęły się wakacje. Umiesz zwolnić?
Spróbuj. Bo jak pisze Phil Bosmans „Nie
ma zbyt wiele czasu, by być szczęśliwym.
Dni przemijają szybko. Życie jest krótkie.
W księdze naszej przyszłości wpisujemy

marzenia, a jakaś niewidzialna ręka nam
je przekreśla. Nie mamy wtedy żadnego
wyboru. Jeżeli nie jesteśmy szczęśliwi
dziś, jak potrafimy być nimi jutro?”
Anna Daniel

POEZJA
Na papierze nie w nas
Narzekamy ciągle - lżej na sercu bywa
Ale w garść się weźmiemy
Ale to nie na tym nasze życie upływa
Obowiązków jest sporo , pracy jeszcze więcej Na resztę przyjdzie czas.
Ale po to dał nam Bóg rozum i ręce.
Duch Święty
Nie zapomnijmy że jesteś Bogiem
Duch Święty do dobry DUCH PAN
Musimy skończyć z niejednym nałogiem
Pomaga ostrzega czasem grozi nam
Poratujesz ludzi w te ciężkie dni
Rozjaśnia umył budzi sumienie
Hołd w podzięce składamy Ci.
Nie nakazuje nam napychać kieszenie.
Życiowe dylematy i ludzkie rozterki
Pomożesz rozwiązać jesteś Boże wielki
Nasz Duch Święty ma dużo roboty
Pokłady miłości wyciągasz z nas
Bo z nami ma ciągle same kłopoty
Przyciągasz jak magnez cały czas.
Albo wierzymy trochę albo nawet wcale
Człowiek tak pędzi przeraża to mnie
A On chciałby nas widzieć przy Boskiej
Z orbity do Boga wypaść chce
Chwale.
Co Ci zostanie pomyśl chwile
Gdy Boga pozostawisz daleko w tyle.
Duch Święty to Bóg w trzeciej postaci
Kocham Cię kocham
Chce pomagać ludziom serca nam bogaci
Miłosierny Boże
Pokochajmy Go wśród ziemskich dróg
Kłaniam się nisko
Zaprowadzi nas tam gdzie chce Bóg.
Kłaniam się w pokorze.
W niebie jest dużo świętych
Bardzo kocham Ducha Świętego
Z różnych świata dróg
Do Niego wylewam smutki życia mego
Janie Pawle II
Ostrzega i podpowiada
Jak cudownie że i Ciebie dał nam Bóg.
Więc prawie na wszystko znajdzie się rada.

Samo Życie

Ludzie gonią za sławą
Za pieniędzmi sam wiesz
Pieniądze i sława to nic
To tylko na wodę pic.

Jak tu nie kochać Cię Duchu kochany
Dajesz oparcie pomagasz mi
Ty wyszukujesz dusze zgubione
I zaprowadzasz do Boga drzwi.

Ocknij się proszę człowieku
Kiedy masz jeszcze czas
Największa wartość na świecie
Gdy zdrowie i miłość masz.
Młodym być nie zaszkodzi
Dokąd się tylko da
I góra optymizmu
Niech w Tobie wiecznie trwa.

Grzechów coraz więcej
Chęci coraz mniej
Duchu Święty kochany
W swej opiece nas miej.

Gdy w domu masz przyjaciela
Kochaj go ze wszystkich sił
Aby w najgorszych chwilach
Z Tobą do końca był.
Złego człowieka przegoń
Na którąś ze świata stron
Spróbuj żyć normalnie
Niech Cię nie dręczy on.
Dzieci kochaj mądrze
Wspomagaj ile sił
Abyś na stare lata
Ogromnie dumny z nich był.
Wszystko ładnie wygląda
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Promyczku Boga Ty czuwasz nad nami
Byśmy nie chodzili złymi drogami
Pomóż odnaleźć Boga ludowi swojemu
Wiem to na pewno chcesz pomóc każdemu.
Każda osoba ma Anioła Stróża
Ta całkiem malutka i bardzo duża
Dzień Jego wygląda pracowicie
Aby nas uczciwych przeciągnąć przez życie.

Halina Szyzdek

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI

POKOLORUJ
OBRAZEK
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HUMOR PARAFIALNY
Było to jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wielu. O pozwoleniu
na budowę domu parafialnego nie było
nawet mowy. Przekonał się o tym pewien
ksiądz proboszcz, który w tej sprawie
chodził, chodził i chodził. I nic nie wychodził. A skoro owo chodzenie – to także
pisanie próśb, podań i odwołań – nic nie
dało, przyszła pora – jak to mówią – zacząć główkować. Ksiądz pomyślał: „po co
drażnić władze `domem parafialnym`”?
Czy nie lepiej się starać o pozwolenie na
budowę niewielkiego skądinąd budynku
gospodarczego? I znów zaczęły się wszystkie procedury, ale tym razem zakoń-

czone sukcesem. Po roku starań, na podstawie urzędowego zezwolenia na budowę budynku gospodarczego ksiądz proboszcz zaczął wznosić... budynek domu
parafialnego. Aż wreszcie nadszedł –
a jakże – dzień, który nastąpić musiał:
na placu budowy pojawili się inspektorzy
nadzoru budowlanego. Przyglądali się
wznoszonym murom, aż wreszcie jeden
z nich zwrócił się do proboszcza:
- Powiedzcie no, Obywatelu, jakie będzie
przeznaczenie tego budynku?
- Budynek gospodarczy, panie inspektorze
– pospieszył z odpowiedzią ksiądz proboszcz.

- A konkretnie?
- Konkretnie? Konkretnie to będzie obórka.
- Obórka? Przecież tędy – tu urzędnik pokazał na drzwi wejściowe – krowa nie
wejdzie!
- Nie wejdzie? - ze zdumieniem powtórzył proboszcz. I zaraz dodał z głośnym
oburzeniem: - a to niech nie wchodzi!
Łaski nie robi!
Oprac. x.A.B.

TWÓJ CZŁOWIEK W NIEBIE
Wybierając się w podróż, zabieramy
apteczki, wykupujemy ubezpieczenia,
zaopatrujemy się w przewodniki. Dowiadujemy się, gdzie możemy uzyskać
pomoc w razie nieprzewidzianych zdarzeń. W natłoku przygotowań, nie można zapomnieć o najważniejszej opiece –
Bożej opiece. Od wieków wierni na całym świecie przed udaniem się w podróż powierzają swoje bezpieczeństwo
aniołom stróżom i świętym. W czasie
wakacji przypada wiele wspomnień patronów, którzy dzięki swemu wstawiennictwu u tronu Pana, wypraszają dla
nas szczęśliwą drogę.
13 czerwca wspominamy Świętego
Antoniego Padewskiego. Franciszkanina,
prezbitera i doktora Kościoła. Święty głównie przywoływany jest, jako patron osób
i rzeczy zaginionych, ale jego „zakres”
opieki nad nami jest znacznie szerszy.
Czuwa on nad podróżnymi, dziećmi, małżeństwami, narzeczonymi, ubogimi i zakonami.
Urodził się, jako Ferdynand Bulone
w Lizbonie w 1195 r. Bardzo wcześnie
odczuł powołanie i wstąpił do Kanoników
Regularnych św. Augustyna, gdzie przebywał dwa lata. Później przeniósł się
do Opactwa Świętego Krzyża w Coimbrze - jednego z najważniejszych ośrodków życia religijnego i kulturalnego kraju - by zdobyć gruntowne wykształcenie
teologiczne. W 1219 roku otrzymał świę-

cenia kapłańskie.
Ogromny wpływ na jego dalsze życie
w służbie Bogu wywarła męczeńska
śmierć pięciu franciszkanów, którzy nie
bali się podążać do muzułmanów, by głosić Słowo Boże. Przejęty duchowymi synami św. Franciszka z Asyżu natychmiast
wstąpił do nich w Olivanez, gdzie osiedlili
się przy kościółku św. Antoniego Pustelnika. Z tej okazji zmienił swoje imię
na Antoni. Z początku
zapalony duchem
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męczeńskiej ofiary chciał udać się do Afryki, ale ciężka choroba nie pozwoliła
mu odbyć wyczekiwanej misji.
Bóg pokierował jego życiem, tak by
w roku 1221 – w momencie gdy w Asyżu
odbywała się kapituła generalna nowego
zakonu – Św. Antoni mógł spotkać się ze
Św. Franciszkiem (zm. 1226). Po niezwykłym spotkaniu oddał się pod władzę brata Gracjana, prowincjała Emilii i Romanii, a który wyznaczył mu erem (klasztor
odosobnienia) w Montepaolo. Przebywając tam jeszcze głębiej oddał się zgłębianiu Pisma Świętego jednocześnie żywo
udzielając posługi kaznodziejskiej i duszpasterskiej.
Św. Antoni odznaczał się cudownym
darem mowy. Potrafił w niezwykle obrazowy i plastyczny sposób dotrzeć do sumień tłumu. A ascetyczna postawa, żar
i towarzyszące mu cuda gromadziły przy
nim niezliczone rzesze słuchaczy.
Odgadując plan Boży przemierzał
miasta, wsie, głosząc nauki Chrystusa.
Nawoływał do poprawy życia i pokuty.
Obdarzony wieloma charyzmatami - miał
dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach i proroctwa - miał odwagę głosić
Ewangeliczną prawdę, nawet za cenę życia.
W roku 1230 na kapitule generalnej
św. Antoni zrzekł się urzędu prowincjała
(ministra) i udał się do Padwy. Zupełnie
wycieńczony, opadając z sił, zatrzymał się
w klasztorku w Arcella, gdzie przy śpie>>

kach pielgrzymów, idących ze Wschodu
do Ziemi Świętej.
Podania głoszą, że pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy je wziął
na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który
go przytłaczał - zdawało mu się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał wtedy: „Kto
jesteś, Dziecię?". Na to Dziecię odpowieŚwięty Krzysztof, męczennik – naj- działo: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel.
Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat".
Pan Jezus miał mu już wówczas przepowiedzieć rychłą śmierć męczeńską.
Historia ta stała się inspiracją dla
malarzy. Święty przedstawiany jest, jako
rosły mężczyzna, niosący na swych barkach dziecię Jezus. Samo imię Krzysztof
z greki oznacza „niosący Chrystusa”. Zarówno w znaczeniu przynoszący Chrystusa lub też noszący w sobie Chrystusa.
Wspomnienie liturgiczne obchodzone jest
25 lipca.

wie O gloriosa Virginum wieczorem
w piątek, 13 czerwca 1231 roku, oddał
Bogu ducha.
30 maja 1232 roku, papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych.
O tak rychłej kanonizacji zadecydowały
rozliczne cuda i łaski, jakich wierni doznawali na grobie św. Antoniego.

pewnił ojca Tobiasza, o Swej opiece nad
jego synem słowami: Wybiorę się z nim
w drogę. Nie bój się! Zdrowi wyjdziemy
i zdrowi powrócimy do ciebie, ponieważ
droga jest bezpieczna (Tb 5:14). I tak towarzyszył Tobiaszowi w drodze z Niniwy
do Rega w Medii. Prowadząc go szczęśliwie przez wszelkie niebezpieczeństwa.
Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć
Opatrzności. Nie tylko ratuje Tobiasza
z wielu groźnych przygód, ale także przepędza demona, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza, nakłania krewnego by oddał
rodzinie dług oraz sprawia, wbrew przeciwnościom, by Tobiasz poślubił Sarę.
Na koniec Rafał Archanioł wyjawił im
swoje imię, mówiąc: Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański.
(Tb 12:22) A oni poznawszy prawdę:
uwielbiali Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali Mu za tak wielkie Jego dzieła,
że ukazał się im anioł Boży (Tb 12:22)
Rafał Archanioł - należy do grona W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest, jako młodzieniec bez zarostu w typowym stroju anioła - tunice
i chlamidzie.
Kościół wspomina Rafała wraz z archaniołami Michałem i Gabrielem 29
września.
Święty Andrzej, apostoł - jest pos-

częściej przywoływany przez kierowców,
ale to także opiekun podróżnych, pielgrzymów, żeglarzy i kolejarzy. Kościół
katolicki zalicza go do grona Czternastu
Wspomożycieli, czyli patronów o szczególnej sile wstawiennictwa u Boga.
Święty poniósł męczeńską śmierć ok.
250 r. Najstarszy dowód jego kultu sięga
452 roku i stanowi napis znaleziony
w Haidar-Pacha, w Nikomedii (obecnie
Izmit, nad Morzem Marmara, Turcja),
w którym mowa o wystawionej ku czci
Męczennika bazylice w Bitynii (kraina
nad Morzem Czarnym, Turcja).
Jeszcze w średniowieczu rozwinęła się
opowieść, iż był to człowiek niezwykle
silny i początkowo błądzący z dala od nauk Chrystusa. Gdy ostatecznie odnalazł
Boga i przyjął chrzest, za pokutę i dla zadośćuczynienia za swoją dawną postawę,
postanowił zamieszkać nad Jordanem,
w miejscu, gdzie woda była płytsza,
by przenosić na swoich potężnych bar-

aniołów stworzonych przez Boga w pierwszym dniu tworzenia. Jego imię oznacza
"Bóg uzdrawia" i jest szczególnie czczony
przez aptekarzy i lekarzy. Ale nie tylko.
Nie rzadziej, jako swojego patrona przywołują go podróżni, pielgrzymi, emigranci, wędrowcy, czy żeglarze.
Archanioł Rafał występuje w Piśmie
Świętym Księdze Tobiasza. W miejscu,
gdy poszedł Tobiasz poszukać człowieka,
który wyruszy razem z nim do Medii,
a będzie znał drogę. A gdy wyszedł, spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała,
a nie wiedział, że jest to anioł Boży (Tb
5:4). Przybrał On, bowiem ludzką postać
i przedstawił się imieniem Azariasz. Za20

trzegany, jako orędownik zakochanych,
wspomożyciel małżeństw i wyprasza potomstwo. Ale to także patron podróżnych,
rybaków, czy rzeźników.
>>

Jeden z dwunastu apostołów, brat
świętego Piotra, początkowo był uczniem
Jana Chrzciciela. Poznając samego Pana
poszedł razem z Nim. Chrystus niejednokrotnie zatrzymywał się w domu braci
Andrzeja i Piotra w Kafarnaum. Apostoł
Andrzej był świadkiem cudu w Kanie
(J 2, 1-12) i cudownego rozmnożenia
chleba (J 6, 8-15). Po śmierci Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego dokonywał wielu
cudów. Zgodnie z wolą Pana głosił Ewangelię, na terenie Scytii, w kraju leżącym
pomiędzy Dunajem a Donem, w Poncie,
w Kapadocji i w Bitynii.
Swoje apostolskie życie zakończył
śmiercią męczeńską w Patras w Achai.
Ukrzyżowano go głową w dół na drzewie
krzyża. Umierając nadal pouczał zebranych, jak należy wierzyć i jak cierpieć
za wiarę.
Jego kult był i nadal jest żywy w różnych krajach. W ikonografii św. Andrzej
Apostoł posiada od początku indywidualne cechy. Przedstawiany jest, jako starszy mężczyzna o gęstych, siwych włosach
i krzaczastej, krótkiej brodzie. Jako apostoł nosi długi płaszcz. Czasami ukazywany jest, jako rybak w krótkiej tunice. Powracającą sceną w sztuce religijnej jest
chwila jego ukrzyżowania. Wspomnienie
liturgiczne obchodzone jest 30 listopada.

maczeniu z greki oznacza obrońca. Św.
Aleksy pochodził z bogatej rodziny i oczekiwano, że poślubi bardzo ładną i zamożną dziewczynę. Wbrew planom rodziny, w dniu uroczystości Aleksy potajemnie opuścił dom i udał się z pielgrzymką
do Ziemi Świętej. Żył tam z jałmużny
i dzielił się z ubogimi tym, co miał.
Poświęcał się modlitwie i nawiedzaniu
rzymskich sanktuariów. Po 17 latach wrócił domu i osiedlił się w małej celi pod
schodami. Przez szesnaście kolejnych lat
nadal żył ascetycznie i w samotności. Dopiero po jego śmierci rodzice i żona
dowiedzieli się, kim był ów bezimienny
żebrak.
Św. Aleksy był ulubioną postacią
w średniowiecznej literaturze. Poemat
o św. Aleksym jest jednym z najstarszych
zabytków języka we Francji. Ponad to pojawia się w tekstach niemieckich i polskich - "Legenda o św. Aleksym" (XV
w.). Utwór rozpoczyna się inwokacją
do Mesjasza z prośbą o trojakie łaski dla
tego, kto będzie opowiadał dzieje świętego (w. 1-6). Wezwanie do Chrystusa
Króla już na początku sugeruje, że święty
naśladował Zbawiciela w ubóstwie, pokorze i miłosierdziu – zgodnie ze słowami
Pisma Św.
Oprócz pielgrzymów Święty Aleksy
ma w swej opiece rybaków, ubogich, i żeWakacje to czas zarówno turystycznych braków. Wspomnienie liturgiczne obchowycieczek, jak i licznych pielgrzymek. dzone jest 17 lipca.
Do świętych patronów mających w opiece
pielgrzymów zalicza się niewątpliwie
Szwedzka zakonnica katolicka, matka
Świętego Aleksego. Już samo imię w tłu- ośmiorga dzieci, pisarka, teolog, założycielka Brygidek, tercjarka franciszkańska
Św. Brygida Królowa to patronka pielgrzymów, dobrej śmierci oraz Szwecji.
Charakteryzując duchowość św. Brygidy,
na pierwszym miejscu należałoby postawić ogromne bogactwo przeżyć duchowych oraz wielką pracowitość. Jej życie
wewnętrzne obfituje w przeróżne wizje
i mistyczne objawienia, których doznawała już jako dziecko. W dorosłym życiu
otrzymywała w nich polecenia, aby przekazywać wiadomości władzom politycznym i kościelnym. Własne przeżycia i religijne doznania spisała w tomie zwanym
Objawienia i stanowią nie tylko pomnik
mistycyzmu jej głębokiej i szlachetnej duszy, ale i dzieło literackie.
Brygida gorliwie i z pełnym oddaniem
poświęciła się Matce Boskiej i medytacjom nad męką Chrystusa. Mimo pragnień pełnienia posługi Bogu, wbrew woli
została wydana za mąż. Nie zwątpiła
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w opatrzność Bożą, a wręcz umocniła się
w wierze. Swoją religijnością potrafiła
wpłynąć na męża Ulfa, który towarzyszył
jej w wielu pielgrzymkach. Po jego śmierci rozdała cały majątek i zaszyła się w goszczącym ją dotychczas klasztorze w Alvastrze (południowa Szwecja). Po kilku
latach zdecydowała się opuścić mury zakonu i wyjechać do Rzymu by wziąć
udział w świętowaniu Roku Jubileuszowego w 1350r. oraz uzyskać audiencję
u papieża w celu utworzenia nowego
zakonu.
Blisko po dwudziestu latach od tego
zdarzenia Brygida rozpoczęła pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Osłabiona chorobą
po trzech latach wróciła do Rzymu i umarła w swojej siedzibie przy obecnym
Piazza Farnese. Wspomnienie liturgiczne
Świętej Brygidy przypada na 23 lipca.
Patronem pielgrzymów jest także Św.
Jakub Starszy, Apostoł. Jest on wzywany również w modlitwach o pogodę.
Święty ten, jak wiadomo, obok Jana i Piotra, należał do uprzywilejowanych uczniów Chrystusa, a Ewangelia wspomina
o nim kilkanaście razy. Był świadkiem
wskrzeszenia córki Jaira (Mk 5, 37), przemienienia na górze Tabor (Mt17, 1; Mk 9,
2; Łk9, 28) oraz modlitwy w Ogrójcu (Mt
26, 1-37). Dzieje Apostolskie wspominają
o św. Jakubie dwa razy: kiedy wymieniają
go na liście Apostołów (Dz 1, 13) oraz
przy wzmiance o jego męczeńskiej śmierci w 44r. Z tej okazji św. Łukasz tak
pisze: "W tym samym czasie Herod za>>

Obecnie ludzie z coraz większym niepokojem udają się w podróż, świadomi
wielu zagrożeń. Przed opuszczeniem domu wielu z nas powierza swą opiekę
wspomnianemu Świętemu Józefowi, bo
jak wspomina, Św. Bernard z Clairvaux
(1153 r.): „Od niektórych świętych otrzymujemy pomoc w szczególnych sprawach, ale od św. Józefa pomoc jest udzielana we wszystkich, a poza tym broni on
tych wszystkich, którzy z pokorą zwracają się do niego”…

czął prześladować niektórych członków
Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana..." (Dz 12, 1-2).
Święty Jakub był pierwszym wśród
Apostołów, a drugim po św. Szczepanie,
męczennikiem dla Kościoła. Na obrazach
nieraz przedstawiany jest, jako pielgrzym
z kijem lub muszlą. Wśród wielu miejsc
kultu w Europie szczególne znaczenie ma
sanktuarium św. Jakuba w Composteli.
„Do grobu św. Jakuba w Santiago de
Compostela zdążają ludzie zwłaszcza
z najróżniejszych regionów Europy,
by odnowić i umocnić swą wiarę” - napisał Benedykt XVI z okazji 119. Jubileuszowego Roku Świętego, rozpoczętego
1 stycznia 2010 r. „Droga ta, usiana tak
licznymi świadectwami gorliwości, pokuty, gościnności, sztuki i kultury, opowiada wymownie o duchowych korzeniach Starego Kontynentu”. Święto liturgiczne obchodzone jest 25 lipca.
12 września wspomina się kolejnego
patrona pielgrzymów tj. Św. Gwidona.
Jest on patronem Belgii, chorych, kościelnych i rolników. Urodził się w 950 r.
w wiejskiej rodzinie w Anderlecht w Brabancji (Belgia). Od młodości wyznaczał
się ogromnym duchem miłosierdzia dla
biednych. Pracował, jako kościelny, a to,
co zarobił oddawał ubogim. By zdobyć
dla nich jeszcze więcej pieniędzy zajął się
nawet handlem. Po pewnym czasie uznał,
że jest to zajęcie niezgodne z planem Bożym, a wręcz wbrew Jego woli. Posta-

nowił, odpokutować, jak uważał swoje
winy, odbywając pielgrzymki do miejsc
świętych. M.in. przyłączył się do grupy
podążającej do Rzymu, a stąd ruszył
do Ziemi Świętej. Na mapie jego wędrówki znalazły się najsłynniejsze sanktuaria.
Prymitywne warunki, w jakich odbywał pielgrzymki - głód, zimno, gorączki,
nieprzespane noce - zrujnowały mu zdrowie. Po siedmiu latach wrócił do Belgii
i zatrzymał się w Brukseli. Pewien kapłan
przyjął go na kościelnego do swojej parafii. Po krótkim czasie, około roku 1012,
Gwidon zmarł.
Na długiej litanii patronów podróżnych i pielgrzymów są m.in. Święty Mikołaj z Miry (6 grudzień), Matka Boża
z Loreto (10 grudzień) i Święty Józef (19
marzec)
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Błogosławieństwo w podróży
Drogą pokoju niech nas prowadzi
Wszechmocny i miłosierny Pan, a Jego Anioł niech nas strzeże byśmy
w pokoju i bezpiecznie mogli dojść
do celu podróży.

Maria Polaczek

DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II
Encyklika „DOMINUM ET VIVIFICANTEM”
Encyklika Dominum et Vivificantem,
zaczynająca się od słów zaczerpniętych
z „Wyznania wiary”, poświęcona jest
w całości osobie Ducha Świętego i stanowi logiczne dopełnienie encyklik poświęconych przez Papieża Jana Pawła II
pozostałym osobom Trójcy Świętej: Ojcu
– Dives in misericordia i Synowi –
Redemptor hominis.
Pełny tytuł tego dokumentu, który
brzmi – „O Duchu Świętym w życiu
Kościoła i świata” wskazuje, że istotnym
zagadnieniem, będącym przedmiotem
rozważania jest działanie Ducha Świętego
w historii zbawienia i Kościoła. Pojęty
w ten sposób Duch Święty jest rozumiany

Komentarz

jako Duch Prawdy, sprawca wcielenia
Boga oraz uświęcenia człowieka.
W pierwszej części zatytułowanej
„Duch Ojca i Syna dany Kościołowi”,
przedstawione zostały etapy i sposoby
udzielania Kościołowi i ludzkości Ducha
Świętego, który daje życie. Przedmiotem
rozważań jest tutaj jeden z najistotniejszych momentów historii zbawienia, Wieczerza paschalna, podczas której Jezus
Chrystus zapowiada przyjście „Pocieszyciela”. Ów Paraklet, prowadzi dalej dzieło
pierwszego Pocieszyciela, którym jest
sam Jezus. Posłanie Ducha Świętego,
związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, nie jest jednak pier-

wszym posłaniem. Encyklika mówi wyraźnie, że chodzi tu o „nowy początek
względem pierwszego i pierwotnego zarazem początku zbawczego udzielania się
Boga, który łączy się z samą tajemnicą
stworzenia” (n. 12). Ponieważ pierwsze
udzielenie się Boga natrafiło na grzech,
który jest „przeciwieństwem zbawczego
udzielania się Boga człowiekowi” (n. 13),
dlatego za pośrednictwem Krzyża Chrystusa zostaje udzielony Duch Święty, aby
od dnia Pięćdziesiątnicy pozostać z Kościołem i w Kościele, a poprzez Kościół
w świecie.
W ten sposób Bóg poprzez swoje
nowe udzielenie się w Duchu Świetym,
dokonane za pośrednictwem Chrystusa,
dał początek nowej epoce, w której wszystkie obietnice zbawienia zmieniły się
w pewność. Tym samym rozpoczął się
czas Kościoła, w którym działa Pan
i Ożywiciel. Szczególnym momentem
tego „czasu Kościoła” był Sobór Watykański II, który zawarł w swym nauczaniu
to co, Duch mówi do Kościołów na obecnym etapie historii zbawienia.
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Druga część encykliki, zatytułowana
„Duch, który przekonywa świat o grzechu”, zawiera głębokie i jasne rozważania
na temat działania Ducha Świętego wobec
grzechu na świecie. Najistotniejszym
stwierdzeniem, do którego wszystkie
inne, wprost lub pośrednio się odwołują,
jest to, że „przekonywać świat o grzechu
– znaczy wykazywać zło, jakie w nim się
>>

zawiera” (n. 39). W sposób szczególny
zostało uwzględnione zło w grzechu niewiary w zbawcze posłannictwo Chrystusa. Encyklika ukazuje, w jaki sposób
Duch Święty daje świadomość pierwotnego wymiaru grzechu, który polega
na odrzuceniu wiary i oddaleniu się przez
człowieka od prawdy o Bogu. W tym
kontekście szczególnego znaczenia nabiera pewność, że Duch Święty przekonywa
świat o sądzie, to jest o tym, że sprawca
wszelkiego zła, Szatan, został osądzony
i potępiony. Stąd też wypływa dla świata
przeświadczenie o sprawiedliwości,
to jest o tym, że dobro zwycięży zło.
To potrójne przekonywanie: o grzechu,
o sprawiedliwości i sądzie, prowadzi
do wniosku, że dziełem Ducha Świętego
w świecie jest „kontynuowanie w nim
Chrystusowego dzieła zbawienia” (n. 46).
Dlatego jest rzeczą zrozumiałą, że encyklika łączy zbawczą misję Kościoła
ze spoczywającym na nim obowiązkiem
nieustannego błagania Boga „o tę łaskę,
ażeby nie zanikła prawość ludzkich sumień” (n. 47).
Trzecia część encykliki zawiera rozważania, których treść wyraża tytuł:
„Duch, który daje życie”. To stwierdzenie
stanowiące zarazem wyznanie wiary, jest
jakby promieniem światła padającym
na wspominane wielokrotnie w encyklice
wydarzenie: przejście od drugiego
do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa.
Encyklika staje się orędziem wyzwolenia
poprzez Ducha Świętego, który daje życie. Głównym motywem obchodów roku
dwutysięcznego jest wspomnienie narodzin Chrystusa, „który począł się z Ducha Świętego”. Jeżeli wcielenie Boga nastąpiło w określonym momencie czasowym, to jednak – stwierdza encyklika –
Bóg „wcielając się w konkretne człowieczeństwo, jednoczy się w pewien
sposób z całą rzeczywistością człowieka”
i staje się stałym „otwarciem się” Boga
wobec człowieka. Z drugiej strony, ponieważ wcielenie jest kulminacyjnym
punktem samoudzielania się Boga, Duch
święty, który tego dokonuje, otwiera
człowieka na tę tajemnicę i pobudza
go, by wierzył z tym samym posłuszeństwem wiary, z jakim Najświętsza
Maryja przyjęła zwiastowanie owej tajemnicy, która za sprawą Ducha Świętego
miała się spełnić w jej dziewiczym łonie.

Encyklika przechodzi następnie
do przeglądu różnych form opierania się
zbawczemu działaniu Ducha Świętego.
Jest ono zawsze, aczkolwiek w nierównej
mierze, ograniczeniem wolności człowieka. Opór ten wyraża się przede wszystkim
w wymiarze wewnętrznym i podmiotowym, znajduje także swój wymiar zewnętrzny jako system filozoficzny, jako
ideologia etc. Wymiar ten, którego najwyższym wyrazem jest materializm,
przyjmuje jako zasadę kluczową myślenia
i działania nieistnienie Boga i śmierć jako
definitywny kres ludzkiego bytowania.
Jednakże niezależnie od „obrazu śmierci”
który jest obecny w świecie – pisze
Papież – pozostaje chrześcijańska pewność, że „Duch Święty tchnie, kędy chce”.
Na koniec encyklika wyraża życzenie,
by ożywiające działanie Ducha Świętego
objawiło się w obecnych czasach w umocnieniu człowieka wewnętrznego, tak
„aby nowy człowiek w nowy sposób pojął
również siebie samego, swoje człowie24

czeństwo”, „by doznał pełnego urzeczywistnienia ów obraz i podobieństwo
Boże, jakim człowiek jest od początku”
(n. 59). Na tych rozważaniach opiera się
twierdzenie zamykające encyklikę, które
w pewnym sensie stanowi jej streszczenie: „Duch Święty nie przestaje być
stróżem nadziei w sercu człowieka”
(n. 67).
Ks. Adam Bezak

KRONIKA PARAFIALNA
Marzec 2015 - Czerwiec 2015
Franciszek Mateusz Mruk
Hubert Bronisław Majka
Marlena Emilia Sitko
Marika Amelia Szymanek
Alexandra Magdalena Dźwigaj
Leon Jakub Gruszka
Sandra Wiktoria Tymkowska
Amelia Aneta Mróz
Tomasz Wolak
Magdalena Małgorzata Krawczyk
Karol Franciszek Krawczyk
Sebastian Krystian Dziecina

CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…
*15.03.2015
Dariusz Bartosz Marynowski
*06.04.2015
Ignacy Józef Jeleń
*06.04.2015
Grzegorz Aleksander Olszewski
*06.04.2015
Karol Maksymilian Zelik
*06.04.2015
Alicja Anna Piotrowska
*06.04.2015
Filip Jakub Mazanek
*06.04.2015
Natalia Kinga Sajdak
*06.04.2015
Magdalena Maja Kawa
*19.04.2015
Konrad Rafał Niemczura
*19.04.2015
Wojciech Mieczysław Molenda
*19.04.2015
Maria Karolina Obal
*19.04.2015
Natan Jakub Korcyl

*19.04.2015
*19.04.2015
*19.04.2015
*17.05.2015
*07.06.2015
*07.06.2015
*07.06.2015
*07.06.2015
*07.06.2015
*21.06.2015
*21.06.2015
*21.06.2015

ŚLUB
Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…
Andrzej Jarosław Seremet – Marta Modelska
*30.05.2015
Piotr Mieńko – Katarzyna Elżbieta Gromniak
*30.05.2015
POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…
Anna Szpak
†04.03.2015
Maria Matyjewicz
†03.12.2014
Danuta Sąsiadowicz - Usarz
†09.03.2015
Salomea Kozioł
†08.05.2015
Zbigniew Mikosz
†09.03.2015
Eugenia Becherycz
†13.05.2015
Grażyna Dacko
†09.03.2015
Zofia Grochola
†14.05.2015
Janusz Tomaszewski
†10.03.2015
Marian Węglarz
†15.05.2015
Krzysztof Śliwa
†14.03.2015
Józefa Gęza
†18.05.2015
Andrzej Szlachetko
†15.03.2015
Izabela Wójcicka
†19.05.2015
Danuta Radoń
†17.03.2015
Marek Majcher
†21.05.2015
Marian Skrobot
†18.03.2015
Bolesław Pasterski
†22.05.2015
Stefan Bień
†21.03.2015
Michał Orłowski
†21.03.2015
Zmarli pochowani poza parafią:
Roman Siedlik
†23.03.2015
†Zbigniew Kociołek
Barbara Malik
†30.03.2015
†Edward Trybułowski
Elżbieta Grzeszek
†29.03.2015
†Władysław Stokłosa
Anna Staszel
†31.03.2015
†Stefania Banach
Maria Kruczek
†04.04.2015
†Edward Ziaja
Władysław Radoń
†07.04.2015
†Stefan Szczepanek
Leszek Wenne
†08.04.2015
† Julia Franka
Jan Witos
†09.04.2015
† Danuta Hetnar
Anna Zegar
†11.04.2015
†Mieczysław Nuzikowski
Elżbieta Bobrowska
†17.04.2015
Zmarli, których pogrzeb odbył się poza naszą parafią
Elżbieta Bieda
†17.04.2015
nie są ujęci w księdze zmarłych naszej parafii dlatego
Aleksander Kubas
†20.04.2015
nie widnieją w Kronice Parafialnej! Tych zmarłych wyFranciszka Uriasz
†24.04.2015
pisujemy wyłącznie na życzenie rodziny po zgłoszeniu
Jerzy Jezierski
†25.04.2015
do Redakcji.
Jan Koral
†03.05.2015
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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,
Alina Skrabacz-Sowa, Maria Polaczek, Marianna Wiosna,
Anna Daniel, 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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