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Drodzy Czytelnicy Głosu Serca!

Aktualności życia Kościoła i Parafii

Kończy się drugi miesiąc nowego 2016 roku, czas więc
- Zmiany w Parafii
na kolejny numer Naszej parafialnej gazetki Głos Serca.
- Sprawozdanie z działalności Parafialnego
Oddziału Caritas za rok 2015
W nowy rok wkraczamy z dużą ilością stron oraz artySzkoła „Otwartych serc”
kułów, które myślę, że z pewnością Was Drodzy Czytel- W blasku Miłosierdzia
nicy zaciekawią.
Teksty
okazjonalne
We wstępie wspomnę ważniejsze wydarzenia w liturgii.
Czy
cierpimy za grzechy przodków? Episkopat
2 lutego obchodziliśmy święto Ofiarowania Pańskiego
rozwiewa
watpliwosci.
w Polsce potocznie zwanego dniem Matki Bożej Grom- Komunikowanie się z innymi
niczej.
- Gromniczna
Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego
- Co robić kiedy ksiądz idzie ulicami osiedla
dnia po Bożym Narodzeniu i jest pamiątką ofiarowania
z sakramentem do chorych ?
Pana Jezusa w świątyni i dokonania przez Matkę Bożą - Księża, zakonnicy i zakonnice… Czym różnią
się ich posługi?
obrzędu oczyszczenia stąd też święto to, nazywa się
Na czym polega tajemnica spowiedzi?
„Ofiarowaniem Pańskim”. Nazwa ta wywodzi się z grec- Nieposłuszeństwo wobec Boga
kich terminów Hypapante oraz Heorte tou Katharismou,
- Ryba to zwierzę, na drzewie nie rośnie - rzecz
co oznacza święto spotkania i oczyszczenia.
o Poście
W Polsce 2 lutego to również Dzień Życia KonseW jaki sposób księża piszą / przygotowują
krowanego, które zostało ustanowione przez papieża Jana
kazania?
Pawła II. Tego dnia swoje modlitwy ofiarujemy przede
- W trosce o umiłowanie Eucharystii.(2)
wszystkim za osoby, które oddały swoje życie na służbę - Znak Miłości i Wiary
Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadze- Dokąd, dokąd szaleńcy pędzicie ?
niach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego
- Święty Ekspedyt, Święty XI godziny
i instytutach świeckich. Pamiętajmy o Nich podczas
- Nawrócenie Barabasza
Młodzieżowy DETOX
Naszej modlitwy.
Czas szybko ucieka – jeszcze niedawno cieszyliśmy się - Betania
- Młodzież odczytuje myśli Biskupa podczas
z Narodzin Jezusa Chrystusa, a już weszliśmy w nowy
udzielania Sakramentu Bierzmowania!
okres liturgiczny – Wielki Post. Środą Popielcową
- Dar modlitwy
rozpoczęliśmy czas, który powinien skłonić wierzącego
- Walentynki po chrześcijańsku – dlaczego NIE?
do chwili zadumy oraz nawrócenia.
Historia
jest nauczycielką życia
Miłej lektury!
- Święty Stanisław ze Szczepanowa w świetle
propagandy antykościelnej ...
Poezja
Program Rekolekcji
Kronika parafialna Grudzień 2015 - Luty 2016
Karta Parafii

Ks. Tomasz Kozioł
Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII
W naszej parafii nastąpiły zmiany wśród naszych duszpasterzy. Ks.
Biskup odwołał ks. Mariusza Semlę. Dziękujemy za pracę w naszej parafii
i życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa w dalszej posłudze
duszpasterskiej.

SPRAWOZDANIE
z działalności Parafialnego Oddziału Caritas
za rok 2015
1. Dekanat TARNÓW – WSCHÓD
Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie
2. Liczba członków POC: 10
3. Praca formacyjna w Oddziale:
a) zebrania POC (jak często)
1 raz w miesiącu
b) rekolekcje dla członków POC (kiedy ostatnio, liczba osób) 10. 2015 r. 4 osoby
c) dekanalne dni skupienia (kiedy ostatnio, liczba osób) …………
d) inne …………… spotkanie opłatkowe, spotkania okolicznościowe ………………
4. Liczba dzieci objętych dożywianiem w szkole z funduszu POC
………35…………………
Liczba dzieci objętych dożywianiem przy parafii (np. w świetlicy) ………12 - 15……………
5. Wypoczynek wakacyjny lub zimowy dla dzieci (kolonie, półkolonie, zimowiska):
- podać liczbę dzieci uczestniczących
………… ok. 10 – 15
6. Liczba rodzin objętych stałą lub doraźną pomocą materialną
…………20..………………
7. Przychody na działalność POC ogółem w zł (suma pkt. a,b,c,d,e,f,g,h,i):
………30023,00……
a) saldo początkowe kasy i konta (na dzień 01.01.2015)
……..…7698,00..…
b) ze świec WDPD (część pozostała w parafii)
……..…4913,00…
c) z baranków wielkanocnych i paschalików (część pozostała w parafii) ………..1050,00……
d) z chlebków miłosierdzia (część pozostała w parafii)
……..…2262,00……
e) ze środy popielcowej (część pozostała w parafii)
…..……4100,00……
f) różne zbiórki parafialne:
..………9600,00……
g) ofiarodawcy:
…………400,00……
h) dotacje samorządów:
………………..
i) inne (kwota łącznie):
………….……
8. Rozchody ogółem w zł (suma pkt. a,b,c,d,e,f):
………14649,60……
a) dożywianie dzieci:
..………7338,00……
b) zapomogi finansowe w gotówce:
………………………
c) zakupy i opłaty (leki, opał, remonty, wyposażenie, obuwie, artykuły szkolne, żywność,
środki czystości, czynsz, energia itd.)
……..…5801,60………
d) na prowadzenie placówek (kuchni, świetlicy itp.)
……..…1000,00………
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e) pozostałe rozchody (koszty bankowe, biurowe itp.)
f) inne rozchody

………………...…
………510,00……

9. Saldo końcowe kasy i konta bankowego (na 31.12.2015)
10. Wartość otrzymanych od ofiarodawców darowizn rzeczowych (kwotowo)
11. Ilość odzieży przyjętej i przekazanej przez POC (kilogramy orientacyjnie)

……15373,40…...
………400………
………350………
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SZKOŁA „OTWARTYCH SERC”

Posiada bardzo dobrze wyposażoną
bazę dydaktyczną i doświadczenie
w kształceniu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym, znacznym, autyzmem i Zespołem Aspergera. Główną misją szkoły jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju wychowanka w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

Proces kształcenia prowadzony jest
w oparciu o szeroki zasób pomocy
dydaktycznych. Szkoła posiada bardzo
dobrze wyposażone pracownie: gospodarstwa domowego, komputerową, stolarskokonserwatorską, krawiecką, muzyczną,
ogrodniczą, plastyczną oraz salę do gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchoZespół Niepublicznych Szkół Specjal- sją i certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”. wej.
nych w Tarnowie funkcjonuje od 9 lat, Szkoła zlokalizowana jest w budynkach
Daje to możliwość dobrego przygotoposiada tytuł Małopolskiej Szkoły z Pa- Tarnospinu przy ul. Okrężnej 4a.
wania młodzieży do samodzielnego fun6
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kcjonowania w codziennym życiu, kształcenia technicznego, plastycznego i rehabilitacyjno-usprawniającego.
Szkoła realizując proces wychowania
i nauczania otacza każdego ucznia indywidualną opieką pedagoga, psychologa,
logopedy, surdopedagoga, rehabilitanta
oraz dogoterapeuty, dostosowuje wymagania do jego indywidualnych możliwości
intelektualnych i zdrowotnych.
Ze względu na dobrze przygotowaną
i doświadczoną kadrę oraz to, że szkoła
nie jest placówką zbyt liczną, praca na
tym polu daje bardzo dobre efekty, a młodzież czuje się tutaj bezpiecznie.
Zainteresowania ucznia, wiedza i umiejętności są rozwijane poprzez możliwość
uczestniczenia w różnego typu zajęciach
rewalidacyjnych, rozwijających, kreatywnych. Ponadto młodzież szkolna w ramach procesu rehabilitacji ma możliwość
uczestniczenia w bezpłatnych turnusach
rehabilitacyjnych, bezpłatnych wycieczkach szkolnych, zajęciach z rehabilitacji
ruchowej, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, oraz dogoterapii.
Aktualnie szkoła prowadzi nabór do:
· klasy I i IV NIEPŁATNEJ Niepublicznej
Szkoły Podstawowej Specjalnej
· NIEPŁATNEGO Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego
· NIEPŁATNEJ Niepublicznej Szkoły

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
· NIEPŁATNEJ Niepublicznej Zasadni- Wszystkich zainteresowanych szkoła
czej Szkoły Zawodowej Specjalnej
zaprasza na
OTWARTE
Ponadto od 1 września 2016 roku 9 MARCADNI
2016
15.30- 17.30
szkoła będzie organizowała zespołowe 10 MARCA 2016wwgodz.
godz.
10.00-14.00
i indywidualne zajęcia rewalidacyjnowychowawcze dla dzieci i młodzieży Więcej informacji można znaleźć na stroz niepełnosprawnością intelektualną nie internetowej www.znss-tarnow.pl
w stopniu głębokim, posiadających orze- lub pod numerem telefonu 014 626 97 51
czenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wew. 278 oraz 502 37 88 67
wychowawczych wydane przez zespoły
orzekające przy poradniach psycholo- Więcej fotografii na 3 str. okładki
giczno-pedagogicznych.

W blasku Miłosierdzia

KATECHEZA PAPIEŻA FRANCISZKA
Piękną, osobistą katechezę o miłosierdziu zdążył nam już dać papież Franciszek w kościele parafialnym św. Anny
leżącym na terenie Watykanu. Podczas
pierwszej swojej niedzielnej Mszy Świętej
Ojciec Święty stwierdził: „Najmocniej-

starszą kobietą, która do niego podeszła,
by się wyspowiadać. „Ale pani pewnie
nie ma grzechów” – rzekł biskup Bergoglio. „Wszyscy mamy grzechy” – odpowiedziała staruszka. „A jeśli Pan ich
nie przebaczy” – prowokował biskup.
szym przesłaniem Boga jest dla mnie Na co kobieta odpowiedziała, że Pan
miłosierdzie”. I przekonywał, że „Bóg ni- wszystko przebacza. Zapytana, skąd to
gdy nie męczy się przebaczaniem nam. To wie, stwierdziła: „Jeśliby Bóg nie przenas męczy proszenie Go o wybaczenie. baczał, świat by nie istniał”. Kapitalne
Prośmy o tę łaskę, byśmy nigdy nie nużyli zdanie! Przypominają się tutaj Boże słosię naszą prośbą o przebaczenie”. Ten wa z Dzienniczka Faustyny: „ Wszystko,
sam wątek podjął papież Franciszek pod- co istnieje, jest zawarte we wnętrznoczas pierwszej modlitwy Anioł Pański. ściach mojego miłosierdzia głębiej niż
Przytoczył najpierw zdanie wybitnego te- niemowlę w łonie matki” (nr 1076).
ologa, kard. Kaspera, że słowo „miłosier- Wszystko, co istnieje, bo gdyby coś miało
dzie” zmienia wszystko, zmienia świat. być poza Bożym miłosierdziem, to po
A potem wspomniał rozmowę z pewną prostu by nie istniało. Dotyczy to także
7

piekła.
Miłosierdzie dla Papieża z Argentyny
to między innymi troska o stworzenie,
które jest dziełem Boga. Podczas Mszy
inauguracyjnej papież Franciszek zakreślił
program autentycznej, ewangelicznej „ekologii”: „Chodzi o poszanowanie każdego Bożego stworzenia oraz środowiska,
w którym żyjemy. Jest to strzeżenie ludzi,
troszczenie się z miłością o wszystkich,
o każdą osobę, zwłaszcza o dzieci i osoby
starsze, o tych, którzy są istotami najbardziej kruchymi…”. To proste i ważne
słowa, tym ważniejsze, że w ostatnim
czasie ekologia stałą się po części jakąś
ideologią, która z jednej strony zanegowała Boga Stwórcę, a z drugiej zatraciła
>>

poczucie wyjątkowej godności człowieka a od tej chwili już nie grzesz!” (J 8,11).
pośród reszty stworzenia.
A zatem grzech nazwał grzechem i wezwał do zmiany życia. Jezus nie stwierdził,
Orędzie miłosierdzia nie oznacza ża- że każdy ma swoją prawdę i swoje wydną miarą, że przestajemy zło nazywać bory moralne i że w ogóle nie ma sprazłem, a grzech grzechem, że uśmiechamy wy… Bo zło istnieje i trzeba je nazwać.
się do złej gry, aby nie zepsuć politycznie Papież Franciszek w swych pierwszych
poprawnej atmosfery. Jezus nie potępił homiliach wspomniał dwukrotnie diabła,
jawnogrzesznicy, bronił jej przed oskar- który zwodzi człowieka. Zacytował Léona
życielami, ale na koniec powiedział: „Idź, Bloya: „Kto nie modli się do Boga, modli

się do diabła”. Mówił też „Herodach”,

którzy w każdej epoce „knują plany
śmierci, niszczą, oszpecają oblicze mężczyzny i kobiety”. W Bożym Miłosierdziu
chodzi zatem o głoszenie z miłością prawdy, a nie o zamazywanie prawdy w imię
źle rozumianej tolerancji.
Ks. Tomasz Kozioł

TEKSTY OKAZJONALNE
Czy cierpimy za grzechy przodków?
Episkopat rozwiewa wątpliwości.
sję Nauki Wiary Konferencji Episkopatu
Polski
W opinii podkreśla się również, że
„Kościół od samego początku naucza, że
grzech jest zawsze czymś osobistym i wymaga decyzji woli. Podobnie jest z karą
za grzech. Każdy osobiście ponosi karę
za swój grzech. Wyraźnie pisze o tym św.
Paweł w Liście do Rzymian, że „każdy
z nas o sobie samym zda sprawę Bogu”
(Rz 14,12)”.

„Jedynym grzechem, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie jest
grzech pierworodny”, który jest usuwany
na chrzcie świętym – czytamy w opinii
teologicznej przedstawionej przez Komi-

„Reinkarnacja grzechu” czy też „przechodzenie” grzechu na kolejne pokolenia,
o którym nauczają zwolennicy „uzdrowienia międzypokoleniowego”, nie ma uzasadnienia ani w Piśmie św., ani w Tradycji
i nauczaniu Kościoła. Tego typu bezpodstawne idee są bardzo niebezpieczne dla
życia duchowego wiernych i samej dok8

tryny Kościoła” – czytamy we wspomnianej opinii teologicznej.
W związku z tym, na wniosek Komisji
Nauki Wiary KEP, który został przedstawiony podczas 370. Zebrania Plenarnego (Warszawa w dn. 6-7.10.2015r.)
Konferencja Episkopatu Polski podjęła
decyzję o zakazie celebrowania Mszy
świętych i wszelkich nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie z „grzechów pokoleniowych” czy o „uzdrowienie międzypokoleniowe”. Jednocześnie Biskupi polscy przypominają o różnych formach
modlitwy o uzdrowienie chorych, także
w ramach liturgii Mszy Świętej, celebrowanych zgodnie z przepisami liturgicznymi.
BP KEP, tk / Warszawa

Komunikowanie się z innymi

1. Powitanie
Jedyne istoty ludzkie znają pewne
formy powitania. Na początku, w epoce
prehistorycznej, był to prawdopodobnie
okrzyk, rodzaj rozpoznawczego warknięcia; później stał się on potwierdzeniem
pokojowych intencji, do których dołączyły się życzenia szczęścia, dobrobytu,
zdrowia, a więc manifestowania wzajemnego szacunku.
Powitanie jest pierwszym sposobem
nawiązania kontaktu z kimś, kogo spotykamy: grzeczne i serdeczne pozdrowienia natychmiast ujawnia, że jesteś
osobą uprzejmą i dobrze wychowaną.
Jeszcze dzisiaj istnieją osoby, które nie
pozdrawiają innych jako pierwsze, (ale
istnieją też tacy, którzy nie odpowiadają
na pozdrowienie!). Być może postępują
tak z powodu nieśmiałości, a może
z przesadnej troski o własny głos, a może
po prostu z powodu... złego wychowania.
A przecież tak mało potrzeba, by kogoś
pozdrowić!
2. Jak należy się witać?
1) Jeśli siedzisz, wstań na znak szacunku
dla rozmówcy i zbliż się do niego na tyle,
by móc uścisnąć mu rękę.
2) Podczas, gdy pozdrawiasz kogoś, nie
patrz w inną stronę; pokaż, że całą swoją
uwagę skupiasz na twarzy tej osoby,
spójrz na nią w sposób przyjazny i serdeczny.
3) Uśmiechnij się szczerze: pamiętaj, że
uśmiech stanowi sól pozdrowienia.
4) Równocześnie wyciągnij prawą rękę,
aby uścisnąć dłoń rozmówcy. Nie należy
zamieniać rąk w obcęgi i nie trzeba trzymać ręki drugiej osoby jak zdobyczy ani
potrząsnąć nią, jakby była gałązką pełną
owoców.
5) Jednak twój uścisk nie może być jedynie muśnięciem (może dwoma lub trzema palcami: niepotrzebne skąpstwo!), a
po nim nie wolno ci błyskawicznie opuścić ręki, jakby dłoń rozmówcy była gorącym ziemniakiem.
6) Uściśnij rękę energicznie. Będzie to
dowód na to, że jesteś osobą pełną entuzjazmu i solidną, której można zaufać.
7) Czasami do uścisku dłoni dołącza się
(może nawet zastąpić go) pocałunek złożony na policzku. Gest ten oznacza: "jestem szczęśliwy ze spotkania z tobą", ale
dotyczy tylko tych osób, które znają się

od długiego czasu i pozostają w bliskiej
łączności ze sobą. Jeśli sam jesteś obiektem obcałowywania ze strony wiekowych i wylewnych cioć, jeśli nie bardzo
ci to odpowiada, próbuj stawić lekki opór,
trzymując sztywną postawę. Jeśli są inteligentne, zrozumieją, w przeciwnym razie (niestety) musisz znosić pocałunki
cioć cierpliwie.
8) Teraz możesz wypowiedzieć uprzejme
słowa powitania: "Dzień dobry", albo
"Dobry wieczór" (do osób nieznanych
albo tych, z którymi nie masz bliższego
kontaktu), "Cześć!" (do rówieśników,
przyjaciół, krewnych), "Witaj!" (często
używane zamiast poprzednich). Następnie
możesz powiedzieć: "Co słychać?", "Jak
się czujesz?", "Miło mi znów cię wi- może, ta źle wychowana osoba zostanie
dzieć"...
porażona naszą uprzejmością.
3. Jak nie należy się witać?
4. Kogo pozdrawiać?
1) Nie pozdrawiamy nikogo z pełną buzią.
Najlepszą regułą jest pozdrawianie jak
Jeśli właśnie coś jesz, połknij to, dopiero największej ilości osób. Przecież to tak
potem się przywitaj.
mało kosztuje! Naturalnie, pozdrawia się
2) Nie należy się witać, kiedy trzymamy osoby, które znamy i które zostały nad
ręce w kieszeniach lub opieramy się o ja- przedstawione po raz pierwszy. Ale
kąś ścianę, w pozycji "śpiącej królewny". uprzejmie jest pozdrowić osoby przed
3) Nie pozdrawiamy nikogo gwiżdżąc rozpoczęciem jakiejkolwiek rozmowy,
na niego, klepiąc go po plecach, wołając szczególnie wtedy, gdy jest to pierwsze
z odległości 100 metrów (przy okazji sta- tego dnia spotkanie z daną osobą.
wiamy w niezręcznej sytuacji wszystkich, Pozdrawiamy wszystkich, z którymi
którzy znajdują się w pobliżu).
jesteśmy w kontakcie: listonosza, taksów4) Nie pozdrawiamy znajomych, którzy karza, policjanta, którego prosimy o jakąś
rozmawiają z innymi osobami. Wystarczy wskazówkę, ekspedienta w sklepie, powówczas uśmiech lub skinięcie głową. dróżnych w naszym przedziale, urzędnika
Taka sama reguła obowiązuje w kościele w urzędzie, w którym trzeba załatwić
albo w sytuacji, gdy pozdrowienie przesz- jakąś sprawę... Możliwe, że pozdrawianie
kadzałoby innym.
tylu osób wywoła ich zdumienie i zas5) Nie pozdrawiamy kogoś słowami: "Hej koczenie, gdyż nie są do tego przyzty, słuchaj!", wykrzyczanymi tonem szor- wyczajone, ale lepiej jest zawsze wywostkim i władczym. Bez względu na formę, łać zdumienie i stwierdzenie: "Co za
użytą przy powitaniu, obowiązującą regu- uprzejma osoba!" niż usłyszeć okrzyk:
łą jest uprzejmość.
"Co za gbur!".
6) Nie witamy się indywidualnie z 234
Jako pierwsza musi pozdrawiać osoba
osobami zaproszonymi na jakąś uroczys- młodsza, (ale nie kontroluj jej dowodu
tość, w grupie liczącej ponad 10 osób osobistego), mniej ważna, (ale nie musisz
wystarcza skinienie głową.
poznawać listy jej zasług, zanim zdecyPamiętaj wreszcie, że brak odpowiedzi dujesz się na pozdrowienie), osoba która
na pozdrowienie jest dowodem braku przychodzi tam, gdzie znajdują się już ingrzeczności. Jest znakiem zerwania wza- ne osoby, (nie musisz jednak pozdrawiać
jemnych stosunków. Ale zanim będziesz wszystkich klientów w supermarkecie!).
zastanawiał się nad krwawą zemstą nad
W rzeczywistości jako pierwsza pozkimś kto nie odpowiedział na twoje poz- drawia kogoś ta osoba, która nie chce
drowienie, przekonaj się, czy jego wzrok zbłądzić i pragnie uchodzić za dobrze wyi słuch działają prawidłowo. A potem chowaną. Ten, kto pozdrawia jako pierspróbuj jeszcze raz go pozdrowić. Być wszy, ma zawsze rację (nikt nikogo je9
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szcze nie zganił za to, że to on pozdrowił tylko imię nowo przybyłej osoby, natokogoś jako pierwszy).
miast gdy sytuacja jest bardziej urzędowa,
powinniśmy dodać przed nazwiskiem
5. Przedstawienie się
"pan" lub "pani" oraz ewentualnie tytuły
Przedstawienie się jest gestem, który ("Doktor Marek...", "Adwokat Sandra...").
umożliwia wzajemne poznanie się dwóch
lub kilku osób, albo wprowadzenie przy- 6. "Ty" czy "pan/pani"?
jaciela czy znajomego do środowiska, Nie należy zwracać się do kogoś per
w którym my jesteśmy znani, a oni nie. "ty" czy per "pan/pani" w sposób dowolZasadniczo osobę "mniej ważną" ny. Obecnie modne jest zwracanie się per
przedstawia się osobie "ważniejszej", "ty" do wszystkich, których znamy, tak
dzieci - dorosłym, młodych - ludziom jak to czynią dzieci, pod pretekstem
starszym, osoby obce - krewnym, nowych demokracji i prostoty. Obecność cudzoznajomych - starym. Dotyczy to również ziemców w naszym kraju i wpływ języka
przyjaciół i rodziców: to nie ojciec na wi- angielskiego umocniły tę tendencję.
dok obcej dziewczyny w domu pyta syna W rzeczywistości, jeśli dwuletnie dzie"Kim ona jest?", ale syn przedstawia ojcu cko mówi "ty" do wszystkich, jest to zaswoją koleżankę: "Tato, przedstawiam ci bawne (pretensjonalnie brzmiałoby użycie
Patrycję, moją szkolną koleżankę".
przez dziecko formy "pan/pani"). NaWprowadzając jakąś osobę, należy tomiast w przypadku młodzieży młodszej,
bardzo wyraźnie powiedzieć jej imię i na- starszej oraz osób dorosłych, zastosozwisko, aby inni mogli usłyszeć i łatwo je wanie formy "ty" byłoby irytujące, szczezapamiętać.
gólnie wówczas, gdy ktoś zwracałby się
Jeśli znajdujemy się na jakiejś impre- tak do osób, które z pewnych powodów
zie, wśród przyjaciół, możemy wymienić uznaje za stojące wyżej w hierarchii od
Zaledwie jeden dzień, a tak wiele
podniosłych zdarzeń. Dnia 2 lutego obchodzone są trzy uroczystości: Ofiarowanie Pańskie, święto Matki Bożej
Gromnicznej oraz ustanowiony przez
Jana Pawła II w 1997 roku, Dzień Życia
Konsekrowanego.

innych, (np. ludzie piastujący jakieś funkcje państwowe, sławni profesorowie,
"gwiazdy" telewizji, sportu).
W zasadzie starsze dzieci i młodzież
zwracają się do osób dorosłych (niepowiązanych z nimi rodzinnie) per: "pan/pani"; dzieci młodsze i starsze oraz
młodzież mówią do siebie "ty". Osoby
dorosłe mówią: "ty" do przyjaciół i dobrych znajomych.
Jeśli przedstawiamy się innym i staramy się wypaść poprawnie, lepiej zwracamy się do tych osób per "pan/pani"
(chyba, że znajdujemy się w gronie rówieśników). To nasi rozmówcy mogą poprosić nas o przejście nas na "ty". W tym
przypadku należy od razu zastosować się
do tej prośby, w przeciwnym razie moglibyśmy wydać się zarozumialcami, którzy pragną zachować dystans.
Oprac. na podst. książki Paola Desantii
"Podręcznik dobrego wychowania".

Gromniczna

i dokonanie przez Matkę Bożą obrzędu tkania, jednorocznego baranka na ofiarę
oczyszczenia. Wydarzeniu temu przypi- całopalną i młodego gołębia lub synosywano podwójne znaczenie: dla dziecka garlicę na ofiarę przebłagalną. (...) Jeżeli
było to poświęcenie Panu Bogu, a dla zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść bamatki moment oczyszczenia.
ranka, to przyniesie dwie synogarlice albo
Pomimo, że Święta Rodzina stała po- dwa młode gołębie, jednego na ofiarę
nad ludzkim prawem, Maryja i Józef, całopalną i jednego na ofiarę przebłaniczym zwykli śmiertelnicy, postępowali galną. W ten sposób kapłan dokona przeOfiarowanie Pana Jezusa
zgodnie z obowiązującym prawem. Prawo błagania za nią, i będzie oczyszczona”
Po upływie 40 dni po Bożym Naro- to skrupulatnie i szczegółowo określało (Kpł 12,6.8).
dzeniu upamiętniamy Ofiarowanie Dzie- proces, jaki musiała przejść kobieta
Ofiarowanie Pana Jezusa, odbyło się
ciątka Jezus w świątyni jerozolimskiej po urodzeniu dziecka i nakazywało: zgodnie z ówczesną tradycją i prawem.
„ Jeżeli kobieta ... uro- Potwierdzenie stanowią słowa Świętego
dziła chłopca, pozos- Łukasza, który głosi: gdy upłynęły dni
tanie przez siedem dni
nieczysta ... ósmego
dnia [chłopiec] zostanie obrzezany. Potem
... przez trzydzieści
trzy dni ... nie będzie
ona dotykać niczego
świętego i nie będzie
wchodzić do świątyni.” (Kpł 12, 2-4)
„ Kiedy zaś skończą
się dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna
lub córki, przyniesie
kapłanowi, przed wejście do Namiotu Spo-

oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa
do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu.
Tak, bowiem jest napisane w Prawie
Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci
męskiej będzie poświęcone Panu. ... Rodzice [przynieśli] Dzieciątko Jezus, aby
postąpić z Nim według zwyczaju Prawa

(Łk 2, 22- 40).
Jednakże w duchu Ewangelii, Ofiarowanie Pana Jezusa, miało jeszcze inny,
głębszy wymiar niż w przypadku pozostałych chłopców. Jezus został przyniesiony do świątyni, jako Ten Pierworodny,
do którego należy służba Panu, ale jako
swemu Ojcu i jednocześnie, jako Ten,
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który bierze w posiadanie Jego Dom.
W ten sposób Pan Jezus objawia nam największą i jedyną prawdę o Swojej relacji
z Bogiem.
Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
jest nie tylko wspominane 2 lutego, ale
niemal każdego dnia. Symeon „człowiek
prawy i pobożny” w maleńkim Dzieciątku
rozpoznał Zbawiciela i wyznał wiarę
w Syna Bożego i zawołał wówczas:
"Teraz o Panie pozwól odejść swemu
słudze w pokoju,
według słowa Twojego,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich
narodów,
Światło na oświecenie pogan i chwałę
Ludu Twego, Izraela" (Łk 2, 22-38).

Świadectwo wygłoszone przez Symeona weszło do kanonu modlitwy brewiarzowej Kościoła, jako „ Nunc dimittis”
i stanowi integralną część wieczornych
modlitw.
Podobnie, gdy odmawiamy Radosną
część Różańca i rozważając czwartą
tajemnicę – Ofiarowanie Pana Jezusa
w Świątyni – nie sposób nie rozpamiętywać proroctwa tegoż samego Symeona:
„ Rzekł [on] do Maryi, Matki Jego, Oto
Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę
miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu (Łk 2, 25-35).

Światłość na oświecenie pogan i na
chwałę ludu Izraela (Łk 2,32).
W Polsce dzień obchodów Ofiarowania Pańskiego ma charakter wyraźnie
Maryjny i stanowi dziękczynienie wobec
Matki Boga, gdyż to Ona sprowadziła
na ziemię niebiańskie Światło – Chrystusa, to Ona przyniosła Światło - swego Syna do świątyni i to Ona tym Światłem
broni i osłania ludzkości od wszelkiego
zła.
Nazywanie Matki Bożej właśnie Gromniczną – pochodzi od nazwy dużej woskowej świecy, która używana jest w trakcie najważniejszych wydarzeń religijnospołecznych w życiu wiernego. Płomień
tej świecy, symbolizuje Jezusa Chrystusa,
który powiedział o Sobie: Ja jestem świa-

tłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał
światło życia” (J 8, 12). Dlatego zapalona

gromnica - jako widzialny znak Bożej
Jasności - ma być dowodem naszej żywej
wiary i ma nam towarzyszyć od Chrztu,

Obraz Piotra Stachiewicza : "Matka Boska Gromniczna"

aż po ziemski kres. W szczególności
gromnicę zapala się przy konającym, aby
Maryja prowadziła dusze umierających
przez bramę śmierci, wprost do wiekuistej
światłości. Do nieba.
Z wyjątkową świecą wiąże się wiele
legend i podań, przenikniętych miłością
i ufnością do Bożej Opiekunki. Na znak
zawierzenia Maryi w czasie klęsk (szczególnie podczas burzy), w domach i gospodarstwach, zapala się w oknie gromnice. Światło świecy ma także chronić
przed atakami dzikich zwierząt (zwłaszcza napaści wilków).
Niegdyś tak powszechne ataki wilków
i pełne oddanie się opiece Matce Bożej,
stało się inspiracją do namalowania przez
Piotra Stachiewicza, obrazu. Na płótno
przeniósł całą majestatyczność zjawiska.
Pogrążona we śnie, bezbronna wieś,
do której zbliżają się złowieszcze wilki,
w pierwszej chwili czujemy trwogę, która
równie szybko mija, gdy dostrzegamy, jak
w pięknej szacie, z narzuconą na głowie
chustą i z gromnicą w dłoni, Matka Boża
odgania niosące strach i zniszczenie dzikie zwierzęta. Symbolika jest bardzo wymowna. Oznacza, iż jedynie jasność Boskiego Światła zwycięża mroki zła i grzechu. I tylko za wstawiennictwem Maryi
zostaniemy ocaleni.
W literaturze również spotykamy wiele
odniesień do tego święta. Pięknie o Matce
Boskiej Gromnicznej w swym wierszu
napisała Kazimiera Iłłakowiczówna
(źródło: katolik.pl):
O Panno prześliczna, gromniczna!
Pod ogień Twój święcony,

wiszący nad woskiem gromnic,
przez las kolący i wyjące wilki,
idę bez wszelkiej obrony:
Nie módl się, ani się przyczyniaj,
ale tylko wspomnij!
Ty, coś rodziła Dziecię bez ognia i dachu,
a przez ucieczkę uszła od zamachu
i potem całe życie wyczekała w lęku
na Syna mękę. (… )
I nie módl się, Najświętsza Panno,
Gwiazdo szczęśliwego, krótkiego konania,
nie módl się, Zorzo łask, nie osłaniaj,
tylko wspomnij.

(K. Iłłakowiczówna)

Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce (tradycyjny, a nie
liturgiczny - ten skończył się świętem
Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia, czyli śpiewania kolęd, trzymania
żłóbków i choinek. Święto Ofiarowania
zamyka także cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa
Wcielonego, a ceremoniał po raz ostatni
w roku liturgicznym ukazuje nam Chrystusa-Dziecię.
Dzień Życia Konsekrowanego
Od 1997 roku dnia 2 lutego ustanowiony przez papieża Jana Pawła II przypada także Dzień Życia Konsekrowanego.
Wybór padł właśnie na dzień Ofiarowania, gdyż w szczególny sposób stwarza
okazję do głębszej refleksji nad darem
życia poświęconego Bogu - jako najgłębszej formy powołania chrześcijańskiego.
Osoba konsekrowana to ktoś powołany
do specjalnego naśladowania Chrystusa

11

>>

To Ona,

która wyraziła przyzwolenie na
Boże Słowo Wcielone w jej łonie, jawi się,
jako wzór przyjęcia łaski przez człowieka

i do całkowitego oddania Mu się niepodzielnym sercem (por. 1 Kor 7, 34). To
ktoś, kto - podobnie jak Apostołowie zostawia wszystko po to, by przebywać
z Chrystusem. By tak jak On, oddać się na
zupełną służbę Bogu i bliźnim oraz naśladować Go w najbardziej radykalny
sposób, jaki jest osiągalny dla ludzi
w uwarunkowaniach życia doczesnego.
Najbardziej czytelną formą życia
konsekrowanego są zakony i klasztory
kontemplacyjne. Jednakże obecnie w odpowiedzi na nowe potrzeby Kościoła,
w wywiązywaniu się z misji Ewangelizacji wszelkich narodów i społeczeństw,
pojawiają się nowe formy, w tym instytucje świeckie. Przez co życie konsekrowane nie jest już zastrzeżone wyłącznie
dla osób zakonnych.
Na całym świecie żyje obecnie
ok. 950 tys. osób konsekrowanych,
tj. sióstr zakonnych, braci i ojców, osób
należących do Instytutów Świeckich
i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. W Polsce jest około 35 tys.
osób, które zrezygnowały z ziemskiej kariery, dla większego i jedynego dobra,
jakim jest Bóg. Szczególnie najtrudniejszą
miłość do Pana wybrały siostry klauzurowych, które modlą się nieustannie
i ofiarują swoje życie za nasze zbawienie.
W orędziu na I Dzień Życia Konsekrowanego Ojciec Święty Jan Paweł II
określił jego potrójny cel. Jak głosił: „po
pierwsze – obchody dnia życia konsekrowanego, odpowiadają osobistej potrzebie
uroczystego uwielbienia Pana i dziękczynienia za wielki dar takiego życia, które
wzbogaca i raduje wspólnotę chrześci-

(Jan Paweł II, Vita Consecrata, 28). Swą
niezachwianą postawą i życiem pełnym
ufności w Słowo Pana, wyraziła przynależność do Boga i całkowite oddanie się
Jego woli.
Obchody Dnia Życia Konsekrowanego począwszy od 2001 roku skupiały
się wokół określonej intencji. W 2001 r.
koncentrowały się na życiu w zakonie
kontemplacyjnym, w 2002 r. - na instytucjach świeckich, 2004 r. - podjęta została refleksja dotycząca ślubu czystości,
a w 2013 r. dzień ten przeżywano pod
hasłem "Ku pełni życia w Chrystusie".
W Polsce biskupi, co roku kierują
do swoich diecezjan listy pasterskie, pomagające w lepszym przeżyciu tego wyjańską, poprzez swoje wielorakie chary- jątkowego Dnia.
zmaty oraz poprzez budujące owoce tak
wielu istnień, całkowicie oddanych dla Rok Życia Konsekrowanego
sprawy Królestwa.
Z woli papieża Franciszka od pierwPo drugie - dzień życia konsekrowa- szej niedzieli Adwentu 2014 roku w canego - ma za zadanie przyczynić się do łym Kościele rozpoczął się Rok Życia
poznania i do szacunku dla życia konse- Konsekrowanego, przeżywany pod haskrowanego ze strony ludu Bożego.
łem: "Ewangelia, proroctwo, nadzieja Po trzecie - odnosi się bezpośrednio życie konsekrowane w Kościele dzisiaj".
do osób konsekrowanych, zaproszonych
W dniu ogłoszenia tj. w listopadzie
do wspólnych i uroczystych obchodów 2013 r. papież powiedział: "życie konsewielkich dzieł, których Pan w nich doko- krowane jest złożone, jest pełne łaski ale
nał, aby odkryć jeszcze bardziej w świetle i grzeszności. W tym roku pragniemy uzwiary blaski tego Bożego piękna, które nać i wyznać nasze słabości, pragniemy
przez Ducha promieniują w ich sposobie też z mocą pokazać światu ile wśród nas
życia, oraz aby jeszcze żywiej uświa- jest świętości i żywotności. Jak wiele jest
domić sobie ich niezastąpioną misję świętości ukrytej w naszych domach, klaw Kościele i w świecie”.
sztorach, ale przez to nie mniej owocnej,
Odpowiadając na powołanie i wybie- która sprawia, że konsekrowani są "żywyrając życie zakonne, osoby konsekrowane mi ikonami Boga" po trzykroć Świętego.
na wzór ewangelicznej Marii pragną
Bp Kazimierz Gurda - Przewodniw sposób wolny podejmują życie w czy- czący Komisji ds. Życia Konsekrowanego
stości, ubóstwie i posłuszeństwie, by ser- KEP –nawoływał abyśmy w tym czasie
cem czystym i niepodzielnym służyć na nowo rozważali żywoty świętych, boChrystusowi Panu i bliźnim. Przynależ- gactwo charyzmatów osób konsekrowaność do Jezusa nie zamyka na świat, nych oraz różnorodność dzieł, które prowręcz przeciwnie, bo otwiera i pobudza wadzą. Jak mówił: „Niech to wszystko
do troski o niego.
prowadzi nas do dziękczynienia Bogu,
Jak ukazuje Matka Boża powołanie który nieustannie wzywa kobiety i mężdo życia konsekrowanego, na wzór czyzn, by świadectwem życia konsekrouczniów – apostołów, już od samego po- wanego potwierdzali głęboką myśl świętej
czątku nie odnosi się wyłącznie do męż- karmelitanki Teresy z Avila, iż temu, kto
czyzn, ale w równym stopniu do kobiet. posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg
Najwspanialszym w dziejach ludzkości sam wystarczy” (Komunikat na rozpoczęwzorem realizacji daru powołania okazała cie Roku Życia Konsekrowanego, 16 lissię właśnie kobieta – Maryja. Z pełną topad 2014).
ufnością przyjęła i wypełniła wolę Boga.
By dać światu Jego Syna i przekazać Powołanie do życia konsekrowanego
świadectwo o Jego miłości do człowieka. i podążanie drogą rad ewangelicznych
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jest darem wyjątkowym dla tych ludzi,
którzy w pogłębiony sposób rozumieją
jego sens oraz uznają wartość zawartego w nim świadectwa. Przyjmując powołanie, mają swiadomość, iż podążanie tą wyjątkową drogą jest zadaniem
niełatwymi pełnym wyrzeczeń. Dlatego
w dniu Matki Bożej Gromnicznej po-

święćmy modlitwę za osoby, które
w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach konsekrowanych,
oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom.

Opracowanie na podstawie:
Gość Niedzielny (4/2002), pielgrzym.pl,
adonai.pl, katolik.pl, kościół.wiara.pl, episkopat.pl, pijarzy.pl, elzbietanki-katowice.pl

Katarzyna Woźniczka

Co robić kiedy ksiądz idzie ulicami osiedla z
sakramentem do chorych (niesie Komunię Świętą)?

Odpowiedź: Pytanie na które chcę odpowiedzieć trzeba podeprzeć innym pytaniem: Czy wierzę w obecność Jezusa pod
postacią chleba? A więc czy wierzę w Jezusa Eucharystycznego? Jeśli tak to dopiero w tym momencie odpowiedź ma
sens. Bez tej wiary ksiądz idący ulicą staje
się zwykłym przechodniem, na którego
nawet nie trzeba spojrzeć.
Do wioski, z której pochodzę każdego
dnia rano wjeżdża kolorowy bus wydając
z siebie głośną wesołą melodyjkę. Co się
stało? Oto chleb przyjechał! Wesołe auto
zatrzymuje się na poboczu w kilku miejscach w wiosce i ściąga do siebie wszystkich sąsiadów. Moj tata, który jest porannym zdobywcą chleba ma już wodę
na gazie i wszystko przygotowane do
śniadania – brakuje tylko świeżego
pieczywa.
Dostawca chleba by cieszyć się klientami musiał kolorowo i głośno zaznaczyć swoją obecność. Musiał też pojawiać
się codziennie w wyznaczonym miejscu
i o określonej porze. Popatrzcie chodzi
o zwykły chleb a taka celebracja przy jego
rozdawaniu.
Co więc jeśli chodzi o niezwykły
chleb jakim jest Chleb Eucharystyczny –
Komunia św. niesiona przez kapłana
do chorego. Sprawa ma się podobnie,
z tym że Jezus nie potrzebuje rozgłosu
i pióropuszy ale przechodzącemu na ulicy
Jezusowi ze strony człowieka wierzącego
należy się cześć i szacunek.

wezwania do chorego jest to stała data
kiedy księża udają się z Komunią św.
(w naszej parafii jest to każda I sobota
miesiąca rano od godz. 8.00). W tym dniu
możecie zobaczyć księdza idącego ulicą
w sutannie, z założoną stułą z zawieszoną
na szyi dziwną „torebką”, która nazywa
się bursa. Właśnie w bursie jest Jezus pod
postacią chleba. Niekiedy jednak możecie
spotkać kogoś podobnego do księdza.
Z tym, że nie jest to ani wikary ani
proboszcz. Nie ma sutanny lecz biała alba
no ale jest bursa! To oczywiście szafarz
Pytanie: Jak rozpoznać, że ksiądz ma Komunii św., który jest przygotowany też
do takiej posługi udzielania Eucharystii
przy sobie Jezusa Eucharystycznego?
chorym.
Odpowiedź: Tak jak we wspomnianym
przypadku przekazywania chleba powsze- Pytanie: Jak się zachować mijając bądź
dniego mieszkańcom wioski tak w przy- co bądź nie tyle księdza czy szafarza, ale
padku przekazywania Chleba Eucharysty- Jezusa?
cznego są obecne pewne stałe znaki.
Zazwyczaj wyłączając nagłe przypadki Odpowiedź: W ubiegłym miesiącu idąc

do chorych spotkałem dwa skrajne zachowania. Najpierw pewien pan spacerował z pieskiem. Kiedy wyszedłem zza
rogu mu naprzeciw bardzo się zmieszał
pociągnął psa za sobą i nie mając, gdzie
uciec przebiegł na drugą stronę ulicy
gdzie nie było nawet chodnika. Odwrócił
się tyłem udając, że mnie nie widzi
wpatrywał się w płot. Nawet jego pies był
bardziej mną zainteresowany. Kiedy przeszedłem wrócił z powrotem na chodnik.
Smutne a nawet żenujące. Ale kilkaset
metrów dalej zauważyłem innego pana,
który wraz ze swoimi dwoma małymi
synkami uklękli na mokrym śniegu.
Z daleka wykrzyczał pozdrowienie chrześcijańskie a na ucho do swoich dzieci
mówił: „zobaczcie tam idzie Pan Jezus.
Ksiądz niesie Komunię św. do chorych
ludzi”. Byłem bardzo wzruszony.
Jeśli chodzi o księdza to generalnie on
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niczego dla siebie nie oczekuje. Oczywiście miło jest jeśli parafianin księdza
pozdrowi i się uśmiechnie ale w tym momencie chodzi o Jezusa. Kapłan w tym

momencie jest zwykłym sługą Komunii pozdrowić w słowach: „Niech będzie
św., którą niesie do chorego. Naszą uwagę pochwalony Jezus Chrystus”.
skierować należy na samego Jezusa; to
przed Nim należałoby przyklęknąć i Jego

Księża, zakonnicy i zakonnice…
Czym różnią się ich posługi?

Bardzo dobre pytanie, tym bardziej, że
2 lutego w dzień Ofiarowania Pańskiego
obchodzony jest Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego i to w Roku Życia Konsekrowanego. Mówiąc prościej, to w tym
dniu swoje święto mają wszystkie te osoby, które poprzez złożone śluby zakonne
oddały się na służbę Chrystusowi w Kościele. Mowa więc o zakonnikach i zakonnicach. Chociaż jesteśmy środowiskiem
katolickim i wydawałoby się, że o tym co
w Kościele piszczy wiemy wszystko
to jednak ze zrozumieniem różnic pomiędzy księdzem, zakonnikiem i zakonnicą
mamy spore problemy. Często całe towarzystwo wrzucane jest do jednego wora
i nazywa się Kościołem albo klerem.
Tymczasem każda z tych grup ludzi ma
swoje zadanie i posłannictwo i zachodzą
między nimi znaczne różnice.
Najpierw księża a zakonnicy. To dwie
osobne wspólnoty, które mają jeden
wspólny cel – służyć Chrystusowi. Różnice polegają przede wszystkim na odmiennym charyzmacie. Każdy ksiądz
przygotowuje się do swojej posługi w seminarium duchownym. Kiedy je kończy

po 6 latach staje się księdzem diecezjalnym danej diecezji, która posiada to
seminarium. Przełożonym księdza diecezjalnego jest biskup, który decyduje o
tym w której parafii diecezji ma pełnić
kapłańską posługę. Zmiany miejsca duszpasterzowania księdza dokonują się tylko
w obrębie swojej diecezji. Tak więc
ksiądz pracujący w Tarnowie nie zostanie
skierowany np. do Rzeszowa, gdyż to już
inna niż tarnowska diecezja. Księża
w czasie święceń kapłańskich w odróżnieniu od zakonników nie składają ślubów. Wyrażają natomiast swoje przyrzeczenia kapłańskie: przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi, przyrzeczenie celibatu oraz modlitwy w intencji Kościoła brewiarz.
U zakonników jest znacznie inaczej.
Każdy zakonnik po odkryciu swojego powołania wybiera dany zakon, w którym
chce służyć. Zakony to wspólnoty tworzone przez pobożnych ludzi takich jak np.
św. Franciszek z Asyżu wokół którego
zgromadziło się wielu braci i tak powstał
zakon franciszkanów. Kandydat na zakonnika wybiera więc wspólnotę zakonną

w której unosi się charyzmat założyciela
i tam chce służyć. Pierwszym przełożonym zakonników jest przeor bądź opat
w zależności od zakonu. Każdy zakon
podlega też władzy biskupa diecezjalnego, który ma najwyższą władzę nad
każdym zakonem w swojej diecezji. Zakonnicy w odróżnieniu od księży mogą
zmieniać miejsca posługi o wiele szerzej.
Z łatwością przekraczają granice diecezji
a nawet państw. Zakony podzielone
są na prowincje które są szersze terytorialnie od diecezji. Niektóre wspólnoty
zakonne mają też w swoim charyzmacie
tzw. stałość miejsca – tzn. tam gdzie ktoś
wstąpił do zakonu tam też zostaje
aż do śmierci. Każdy zakonnik w odróżnieniu od księdza składa śluby; ubóstwa,
czystości i posłuszeństwa. Na zakonnika
nie mówi się proszę księdza, lecz „ojcze”.
Ojcem nazywa się tego, który nie tylko
złożył śluby zakonne ale przyjął też święcenia kapłańskie, a więc może sprawować
Eucharystię, spowiadać itp. Na zakonnika, który nie przyjął święceń mówmy:
„bracie”.
Myśląc natomiast o siostrach zakonnych, to podpinamy ten temat pod zakonników. Mamy bowiem zakony męskie
oraz żeńskie, dalej pośród nich klauzurowe (zamknięte) oraz czynne (otwarte).
Oczywistą różnicą jest jak wiadomo płeć
a co za tym idzie zakonnice nie przyjmują
święceń kapłańskich. Poza tym są kierowane do przeróżnych posług bliższym
kobietom. Ich celem jest również oddana
służba Chrystusowi często pośród dzieci
czy chorych.
Klasztorna krata, habit, modlitwa,
ubóstwo, czystość posłuszeństwo – to słowa, które u wielu współczesnych, nastawionych na czerpanie przyjemności z codziennej egzystencji wywołują uśmiech
politowania na twarzy. A przecież osoby
konsekrowane to trzon Kościoła.
Tak naprawdę nie da się oddać w tak
niewielu słowach specyfiki życia i posługi każdego wspomnianego powołania.
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Obchodząc święto Ofiarowania Pańskie- w świecie by ofiarować Bogu całe swoje świata wiele łask z czego najczęściej nie
go warto pomodlić się za tych, którzy życie, czas i talenty. Ci ludzie otoczeni zdajemy sobie sprawy.
zrezygnowali z małżeństwa i z życia murami klasztorów wymadlają dla tego
ks. Tomasz Kozioł

Na czym polega tajemnica spowiedzi?
Czy obowiązuje tylko księdza spowiednika?

Prawdą jest, że wielu ludzi unika tego
sakramentu ponieważ nie mają zaufania
do czegoś takiego jak "tajemnica spowiedzi".
Może zacznę od sytuacji, która miała
miejsce parę lat temu. Wtedy podszedł
chłopak w wieku kilkunastu lat z takim
pytaniem: "Mojemu koledze wypadła
kartka, którą po jakimś czasie podniosłem
i przeczytałem. Okazało się, że wypisał
na niej swoje grzechy do spowiedzi. Głupio mi było, bo poznałem jego grzechy.
Pytałem babcię, a ona powiedziała, że obowiązuje mnie teraz tajemnica, nie mogę
o tych grzechach nikomu mówić. Chciałem spytać, jak to jest?"
Babcia miała rację, chłopaka obowiązuje sekret. Nie obowiązuje go jednak
w taki sposób jak kapłana — spowiednika. Kodeks prawa kanonicznego mówi
w jego wypadku o sekrecie, a w wypadku
kapłana o tajemnicy spowiedzi. Zanim
zajmiemy się jednym i drugim, zapytajmy
najpierw, dlaczego w ogóle taka szczególna troska Kościoła o sekret i tajemnicę
spowiedzi.
Osoba w trakcie sakramentu pokuty
i pojednania wyznaje swoje grzechy Bogu, kapłan jest tylko reprezentantem Kościoła, przez pośrednictwo którego grzechy
zostają odpuszczone. Dzieje się tak
z mandatu pozostawionego Kościołowi
przez samego Chrystusa: „Którym grzechy odpuścicie są im odpuszczone, którym zatrzymacie są im zatrzymane”. Skoro grzechy są wyznawane Bogu, to spowiednik nie ma żadnych racji, aby przekazywać komukolwiek to, co pozostaje
powierzone samemu Bogu.
Jeśli ktokolwiek, jak spotkany chłopak, poznał przez przypadek grzechy wyznawane w sakramencie — także, gdy
usłyszał fragmenty wyznania grzechów,
stojąc w kolejce do spowiedzi, jest zobowiązany do zachowania sekretu.
Natomiast spowiednik ma obowiązek
do zachowania tajemnicy spowiedzi.
Zdrada tajemnicy spowiedzi jest bardzo

ciężkim grzechem, jest także przestępstwem w rozumieniu prawa kanonicznego, czyli kościelnego. Za naruszenie
bezpośrednie tej tajemnicy grozi spowiednikowi kara ekskomuniki, którą otrzymuje za sam fakt zdrady, nikt jej nie musi
ogłaszać. Taka zdrada bezpośrednia występuje wtedy, gdy kapłan powie o grzechach i osobie, która je popełniła, wiedząc
o nich ze spowiedzi. Nieważne, jaki był
to grzech: wielki czy mały — zawsze następuje zdrada. Trzeba dodać, że z tej kary
— ekskomuniki — może zwolnić tylko
Stolica Apostolska. Może też wystąpić
zdrada pośrednia. Ma ona miejsce, gdy
kapłan mówi o grzechach i choć nie zdradza osoby, która je popełniła, to jednak
z jego słów można się domyślić, o kogo
może chodzić. Kandydatów do kapłaństwa uczy się zatem, aby o sprawach poruszanych w trakcie spowiedzi nie rozmawiali z nikim, poza Panem Bogiem.
Spowiednika z tajemnicy spowiedzi nikt
nie może zwolnić; jest zobowiązany ją zachować do swej śmierci. Żadna zewnętrzna okoliczność, nawet wielka szkoda
której doznaje osoba lub grupa osób, nie
usprawiedliwia zdrady tajemnicy spowiedzi. Nie brakowało w dziejach Kościoła
kapłanów, którzy oddali życie w obronie
tejże tajemnicy — najbardziej znani spośród nich to św. Jan Nepomucen czy św.
Jan Sarkander.
To jednak nie wszystko. Kapłanowi
nie wolno również korzystać z wiedzy
uzyskanej w trakcie spowiedzi. Gdyby zatem słuchając spowiedzi dowiedział się,
że to sąsiad depcze mu trawę przed plebanią, nie może zwrócić się do niego, żądając naprawienia szkód.
Tak rygorystyczne zobowiązanie do
zachowania tajemnicy spowiedzi przez
posługującego kapłana jest wyrazem troski Kościoła o ten sakrament. Tajemnica
ma także chronić grzesznika, któremu
często niełatwo jest wyznawać swe winy
przed kapłanem i musi mieć gwarancję,
że nikt nigdy się o nich nie dowie. Nie1 5

pewność co do tajemnicy spowiedzi czyniłaby sakrament pokuty trudnym do uniesienia dla penitenta.
Na bok jednak trzeba odłożyć obawy
typu — co ten ksiądz teraz o mnie pomyśli. Jak już mówiliśmy, obowiązuje go
tajemnica spowiedzi, a po drugie — każdy spowiednik przeżywa radość z woli
pojednania się z Bogiem każdego penitenta i z tego, że może być sługą Bożego
Miłosierdzia.
Ks. J. T.

Przykład
„Co ludzie powiedzą?”

Nieposłuszeństwo wobec Boga

Ania, uczennica VI klasy podstawowej,
w wieku 13 lat zaszła w ciążę z chłopcem,
którego poznała na koloniach. Bardzo bała się o tym powiedzieć rodzicom, a szczególnie księdzu katechecie, który był dla
niej wielkim autorytetem. Przemogła się
jednak i zwróciła się po radę najpierw
do niego, choć sądziła, że ksiądz bardzo
się zdenerwuje, potępi ją i może nawet
wyzwie od najgorszych. Ale ksiądz ze spokojem, w którym wyczuwało się ogromną
życzliwość, dobroć, zrozumienie i miłosierdzie, powiedział:
- Moje dziecko. Bóg zawsze bardzo nas
kocha. Nawet wtedy, gdy pobłądzimy,
bo wie, jak bardzo jesteśmy słabi. I nigdy
nas nie opuści. Ciebie także. Nie przestałaś być Jego umiłowanym dzieckiem.
Teraz ty urodzisz dziecko, rodzice i inni
dobrzy ludzie pomogą ci. Ukończysz szkołę, może w przyszłości wyjdziesz za mąż
za ojca twojego dziecka, albo za kogoś
innego, kto przyjmie twoje dziecko
za swoje. Na początku – nie ulega wątpliwości – będzie ci trudno, nawet bardzo,
ale całe życie przed tobą. Z pomocą Bożą
i ludzką z pewnością dasz sobie radę.
Zatem – głowa do góry! Zobaczysz, będzie
dobrze. Bóg nadal cię kocha. Pamiętaj
o tym. Nigdy nie wolno ci o tym zapomnieć ani w to zwątpić.
Po rozmowie z księdzem ta zrozpaczona dziewczyna, właściwie jeszcze dziecko,
odeszła wprawdzie zapłakana ze wstydu
i częściowo ze strachu, ale jednocześnie
uspokojona, psychicznie podbudowana
i pełna nadziei. Jak się później okazało
najgorsze dopiero ją czekało. Ksiądz nie
przypuszczał, że największe niebezpieczeństwo grozić jej będzie ze strony... własnych rodziców.
Rodzice wpadli w szał, gdy dowiedzieli się, że córka jest w ciąży. Zrobili jej
straszną awanturę. Powiedzieli, żeby sobie wybiła z głowy urodzenie dziecka,
bo oni nie zamierzają wysłuchiwać tego,
„ co ludzie o nich będą mówić”. To bowiem mogłoby naruszyć ich reputację,
która dla nich była czymś najważniejszym
– ważniejszym niż sam Bóg, wiara, zasady
moralne, głos sumienia, a nawet dobro
własnego dziecka i wnuka.
Ponieważ były to czasy, w których
aborcja była już prawnie zakazana, za-

wieźli ją do prywatnego gabinetu znajomego aborcjonisty, (bo nazywanie lekarzem kogoś, kto dokonuje aborcji, byłoby
skandalicznym nieporozumieniem, a kto
wie, może oni sami wcześniej korzystali
z jego „ usług”, skoro z taką łatwością
przyszło im zaprowadzić do niego własne
dziecko?). Pomimo wstydu i strachu,
a przede wszystkim szykan ze strony rodziców dziewczynka chciała urodzić dziecko.
Jednak pod groźbą wyrzucenia z domu
rodzice wymusili na niej bierną „ zgodę”
na aborcję.
Niedługo po dokonaniu aborcji, dziewczynka dostała w szkole bardzo poważnego krwotoku wewnętrznego i tylko błyskawiczna interwencja pogotowia ratunkowego uchroniła ją od śmierci. Cała
sprawa o dokonaniu aborcji wyszła zatem
na jaw i głęboko poruszyła całą lokalną
społeczność. Odtąd problemem dla rodziców nie była już kariera polityczna, ale
uchronienie się przed konsekwencjami natury prawnej, spowodowanymi nielegalną
aborcją.
Dziewczynka była jeszcze wielokrotnie
hospitalizowana z powodu krwotoków
wewnętrznych. Ale – jak się okazało – bynajmniej nie utrata zdrowia fizycznego
była tu najgorsza. Popadła ona w syndrom postaborcyjny PAS (Post Abortion
Syndrome, który należy do zaburzeń posttraumatycznych): widok lub płacz małego
dziecka przywoływały wspomnienia utraty
własnego dziecka, wywołując u niej histeryczne reakcje, które niebawem doprowadziły ją do poważnych zaburzeń psychicznych (obłędu). Całkowicie się załamała. Stany depresyjne próbowała łagodzić przez zażywanie narkotyków, dostępnych w osiedlowej dyskotece. Pewnego
razu zażyła ich zbyt wiele, chyba jednak
nie z powodu chęci odebrania sobie życia,
ile wskutek silnej depresji. Nie odzyskawszy przytomności, zakończyła swoje młode
życie.

Komentarz
Dla wyrodnych rodziców nie liczyło
się ani zdrowie fizyczne i psychiczne
własnej córki, ani życie jej nienarodzonego dziecka, ani ich własne sumienie
i człowieczeństwo, ani tym bardziej szacunek wobec boskiego prawa i przykazania: „Nie zabijaj”. Liczyła się tylko
kariera i wzgląd na to, „co ludzie powiedzą”. Ono było najważniejsze i osta-

teczne. Gdyby owi wyrodni rodzice bardziej znali Pismo Święte, szanowali i słuchali Boga, z pewnością nie doszłoby do
tej tragedii.
Wymiar biblijny
Już w czasach Starego Testamentu
wiele mówiło się o potrzebie posłuszeństwa wobec Boga. Poprzez Mojżesza
Bóg domaga się posłuszeństwa od swego
ludu:

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie
i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś
nakazuję ci miłować Pana, Boga twego,
i chodzić Jego drogami, zachowywać
Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył
i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci
błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie
usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał
pokłon cudzym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno
zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi,
którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami
życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście
żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana,
Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc
do Niego... (Pwt 30,15-20a).

Krnąbrność wobec Boga, nieposłuszeństwo, chęć przeforsowania własnej
woli powoduje bardzo poważne implikacje społeczne, polityczne, a przede
wszystkim duchowe, czego doświadczył
np. król Saul, który został odrzucony
przez Jahwe, ponieważ nie posłuchał Jego
głosu:

Pan (...) skierował do Samuela takie
słowa: „Żałuję tego, że Saula ustanowiłem królem, gdyż ode mnie odstąpił
i nie wypełniał moich przykazań” (1Sm
15,10- 11).

W uzasadnieniu decyzji Boga Saul
usłyszał od Samuela następujące słowa:

Czyż milsze są Panu całopalenia i ofiary
krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana?
Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od
ofiary, uległość – od tłuszczu baranów.
Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa,
a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa.
Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana,
odrzucił cię On jako króla (1Sm 15,2223).

Podobnie jak późniejsi prorocy. Samuel przywiązuje zasadniczą wagę do wew-
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nętrznego usposobienia człowieka, a nie
do ofiar zewnętrznych czy kultu. Upór
wobec Boga stawia na jednym poziomie
z bałwochwalstwem, które należało do
najcięższych grzechów.
Również w Nowym Testamencie nie
brakuje fragmentów potwierdzających
wagę posłuszeństwa człowieka wobec
Boga. Gdy w czasach apostolskich arcykapłan żydowski i inni przedstawiciele
Sanhedrynu zakazali Apostołom mówić
o zmartwychwstaniu Jezusa i nauczać
w Jego imię, Piotr i inni Apostołowie
odpowiedzieli zdecydowanie:

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi
(Dz 5,29).

Te słowa Apostołów należą do najważniejszych w Piśmie Świętym. Są zawsze aktualne i uniwersalne. Niestety,
bardzo wielu katolików niepraktykujących nie bierze ich pod uwagę. Dlatego
ludzkie dramaty, jak ten dotyczący Ani,
nie należą do rzadkości. Będą się powtarzać dopóki człowiek będzie lekceważył Boga, Jego naukę i zasady moralne;
jak długo nie będzie chciał słuchać Jego
głosu (tj. nauki).
W znaczeniu ścisłym nieposłuszeństwo jest nieuzasadnionym odmówieniem
wykonania nakazu, polecenia, rozkazu

kompetentnej władzy. Ponieważ człowiek
jest omylny, dlatego ludzkie prawo do posłuszeństwa jest względne. Absolutna jest
tylko zwierzchność Boga nad ludźmi.
Dlatego, ilekroć nastąpi konflikt pomiędzy obu formami posłuszeństwa, chrześcijanin powinien stosować się do słów
Apostoła, wypowiedzianych wobec Sanhedrynu, który dla ówczesnych Izraelitów
stanowił władzę religijną, społeczną i polityczną: trzeba bardziej słuchać Boga niż
ludzi!
Przyczyną nieposłuszeństwa bywa
przesadny indywidualizm, czyniący
z człowieka i jego samowolnych roszczeń
najwyższą zasadę, normę postępowania.
Wypływa to z jego pychy i egoizmu,
a nawet – w najbardziej skrajnej formie –
buntu i nienawiści.
Nieposłuszeństwo wobec Boga zawsze jest przejawem braku miłości,
wdzięczności i należnego szacunku,
a w konsekwencji grzechem lekkim lub
ciężkim – w zależności od skali i stopnia
sprzeciwu oraz skutków zeń wypływających. To zjawisko nagminne, stanowiące niemalże „naturę” katolików niepraktykujących. Prowadzi do niewierności,
czyli grzechu, a w następstwie do ruiny
duchowej i utraty zbawienia wiecznego.

A Pan Jezus przecież wyraźnie pouczał:

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego,
który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie
idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do
życia (J 5,24).

Tylko ten, kto słucha Boga, tzn.
realizuje Jego naukę i wypełnia jego wolę,
zasługuje na miano przyjaciół Chrystusa:

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli
czynicie to, co wam przykazuję (J 15,14).

Owe wymagania nie powinny być
traktowane jako przejaw despotyzmu
ze strony Boga, bo tylko On jest doskonały w pełnym tego słowa znaczeniu:
wszechmogący, wszystkowiedzący, święty, dobry. miłosierny i – jako Stwórca
człowieka – wie w sposób absolutnie
pewny, co jest dobre dla człowieka. I co
najważniejsze: Bóg pragnie dobra dla
człowieka!
Ks. Sebastian Kępa
Na podstawie książki pt. „Autostrada
do wiecznego zatracenia katolików niepraktykujących”.

Ryba to zwierzę, na drzewie nie rośnie - rzecz o Poście

No właśnie co z tym postem? Pościmy
czy tylko wydaje nam się, że pościmy?
Poniżej wątpliwości, tezy i hipotezy na temat postnego jadłospisu-po prostu zażarta
dyskusja „ekspertów” od postu.
Czy kaszanka może być potrawą postną? skoro kaszanka to tylko kasza, krew
i trochę smalcu (brak mięsa) to można bez
obaw to jeść w czasie postu. Co z wody,
to postne, parówki z wody też, jajka też
gotuje się w wodzie, a z jajek powstaje
kurczak, czyli mięso. A chleb ze smalcem
i ogórkiem? Przecież smalec jest ze słoniny, a słonina to tłuszcz nie mięso. A rosół to tylko poty kury, a pasztet i wątrobianka a wątróbka? Z drugiej strony można "pościć" i wymiotować z przejedzenia
rybą. Ryba to nie zwierzę, ryba to zwierzę, a post polega na powstrzymaniu się
od spożywania potraw mięsnych, wszystko co jest pochodzenia zwierzęcego objęte jest postem. Jajka też są pochodzenia
zwierzęcego. Jajka pochodzą od kury, ale
nie są z mięsa kury, tak jak mleko jest od
krowy, a nie z mięsa krowy. Pewnie chle-

ba też nie można jeść, bo ziarno kiedyś
żyło.Zatem co można jeść? jakie potrawy
są postne?
Według KONSTYTUCJI APOSTOLSKIEJ PAENITEMINI Pawła VI:

„III. - § 1. Abstynencja czyli wstrzymanie
się od potraw mięsnych zabrania jeść
mięso, ale nie zabrania spożywania jaj
i nabiału, oraz przyprawiania potraw także zwierzęcymi tłuszczami.”
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Moi Drodzy po co kłótnie, po co swary- przeczytajcie list wraz z odpowiedzią
(z portalu Mateusz.pl) a wszystko będzie
jasne.
Od wielu już lat mam ten problem
a powtarza się w każdy piątkowy poranek
gdy chcę cos zjeść na śniadanie a w lodówce większość potraw to albo mięso albo jego przetwory. Do jakiego stopnia
mięso ma być przetworzone by jego spożycie nie było grzechem. Czy takie potrawy jak pasztet czy kaszanka są jeszcze
mięsne czy już możliwe do spożycia przez
katolika?

Jeżeli chcesz uzyskać odpowiedź,
która będzie równie wyczerpująca i konkretna jak Twoje pytanie i jeśli liczysz
na to, że teraz wreszcie będziesz miał
spokój i przynajmniej jeden problem
„z głowy”, to obiecuję Ci, że tego spokoju
mieć nie będziesz i problemu wcale się
nie pozbędziesz.
Każde danie składa się z konkretnych
produktów, które mogą być na różny spo-

sób przetwarzane. Początkowym produktem pasztetu było mięso. Oczywiście
w tej nowej postaci ono w niczym nie
przypomina sztuki mięsa, ale to nie znaczy, że ten kawałek mięsa przestał być
mięsem. Żeby ten problem lepiej zrozumieć musisz sam sobie odpowiedzieć
na chociażby takie oto pytania:
- czy mielony jest mniej mięsny po zmieleniu?
- czy galaretka z kurczaka jest mniej drobiowa niż sam kurczak?
- czy tatar z łososia przestał być rybą?
- czy ser, masło, śmietana nie są już mleczne?
Jeżeli odpowiedziałeś sobie na te pytania, to myślę, że już nie potrzebujesz
mojej odpowiedzi. A co – nie mówiłem,
że nie będziesz miał spokoju?
A tak w ogóle to z tym postem jest tak.
Post to solidarność z Jezusem w Jego
cierpieniu. Jest to solidarność w miłości.
A skoro tak, to ja nie bardzo wiem jak
można miłość przeliczać na kawałek ka-

szanki, czy kilka plastrów pasztetu. W miłości (tak sądzę) chodzi o to by umieć ze
sobą być i być dla siebie w różnych sytuacjach. Jeżeli naprawdę kochasz Jezusa
i jeżeli łączysz się z jego cierpieniem
i widzisz ogrom Jego bólu i poświęcenia
– także dla Ciebie, to zrezygnowanie
z mięsa w piątek przestaje być dla Ciebie
jakimkolwiek problemem – nawet jeśli
jest tylko kaszanka. Tak jak w miłości nie
można pytać o to jak daleko trzeba ze sobą iść, by miłość wciąż żyła, tak w przypadku postu chyba nie można pytać jak
długo mięso jest mięsem i od kiedy zaczyna się grzech w jedzeniu. Kluczem
do tego rodzaju pytań i problemów jest
miłość do Chrystusa. Nikt nie ustawi Ci
granicy świętości i grzechu, bo to zależy
od Twojego sumienia, wrażliwości a przede wszystkim od Twej miłości do Jezusa.
Ks. T.K.

W jaki sposób księża piszą / przygotowują kazania?

Pewien przeor zapytał starca: „Abba,
jakie powinno być kazanie”? „Kazanie –
odpowiedział starzec – powinno mieć dobry początek i dobre zakończenie. A ty
staraj się, żeby początek i koniec były jak
najbliżej siebie”. Coś w tym jest, bo widzimy, że wierni dziś lubią kazania krótkie a konkretne.
Zadanie pytanie dotyczy tak naprawdę
sztuki. Głosić kazanie od dawien dawna

a szczególnie w obecnych czasach jest
wielką sztuką. Przygotowanie dobrego kazania kosztuje naprawdę wiele. Niestety
niekiedy niektórym wiernym wydaje się,
że to nic takiego. Co gorsze słyszy się raz
po raz, że księża ściągają kazania z Internetu. A jeśli nawet to jak dla mnie nie jest
najważniejsze skąd treść kazania pochodzi
ale ważne jest czy trafia ono do słuchaczy
- to znaczy czy porusza serce, umacnia

wiarę, skłania do przemiany postępowania na lepsze a nawet czy nawraca? Każdy
ksiądz przygotowywany jest w seminarium do tego, by współpracując z Duchem
Świętym samodzielnie przygotowywać
kazania.
Ale do rzeczy! Ksiądz biorąc się
za przygotowanie kazania powinien jasno
zdawać sobie sprawę jaki chce cel osiągnąć; tzn. po co chcę o „tym” powiedzieć? Następnie: do kogo będzie mówił.
W ławkach siedzą przecież konkretni ludzie, w różnym wieku, mający konkretne
doświadczenia i problemy. Jeśli Słowo ma
ich poruszyć, warto to Słowo głosić
w kontekście i perspektywie tego, czego
doświadczają w szarej codzienności.
Kazanie jest więc „wykładem” zagadnienia kościelnego, podczas, którego
przekonuje się słuchacza do właściwego
postępowania. Kazania, ze względu na tematykę i okoliczności, mogą być pogrzebowe, społeczne, apologetyczne, odpustowe lub katechizmowe. Kaznodzieja pozostaje wolny w doborze tematu, byleby
przedstawił go zgodnie z nauką Kościoła,
jasno i przekonywająco. Mówca kościelny powinien podjęty temat uzasadniać Pismem świętym lub ilustrować nim swoje
argumenty.
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Klasyczne kazanie, wygłaszane na niedzielnej Eucharystii może zatem zawierać
następujący porządek: 1) Przykład z życia. Historia prawdziwa, opowiastka, coś,
co przywoła uwagę słuchacza i go dogłębnie poruszy. 2) Wybieram konkretny fragment, któregoś z czytań, związany bezpośrednio z przykładem z życia, o którym
przed chwilą opowiadałem, by pokazać
aktualność i powiązanie naszych doświadczeń ze Słowem Bożym. 3) Następnie ukazuję w jaki sposób zastosować to,
o czym mówi do nas dzisiaj sam Bóg
z naszym konkretnym doświadczeniem
życiowym. 4) Resume: krótkie, złota

myśl, podsumowanie, coś, co wbije się
mocno w serce i świadomość słuchacza.
Wielu starszych kaznodziejów uczy,
że przygotowanie niedzielnego kazania
powinno być rozłożone na cały tydzień.
Słowo Boże, które mam zamiar w przyszłą niedzielę skomentować (i wygłosić)
powinno zadomowić się w sercu i umyśle
kapłana.
Na koniec dodam, że każdy kaznodzieja potrzebuje mieć przy sobie ludzi,
którzy nie będą się bali podejść do kapłana i podzielić się swoimi refleksjami
na temat wygłoszonego przezeń Słowa.
Pochwała i krytyka zarazem to dobre na-

rzędzia potrzebę do warsztatu tworzenia
kazań. Kiedyś jednak ktoś powiedział, że
nie ma złych kazań, każde bowiem
ma w swojej treści chociaż jedno krótkie
zdanie, które potrafi przemienić słuchacza. Najważniejsze dla kaznodziei jest
to by nie zapominać o Duchu Świętym,
któremu przede wszystkim w głoszeniu
Słowa Bożego warto robić miejsce.
Ks. T.K

W trosce o umiłowanie Eucharystii.
List trzeci

Listy do młodego kapłana.(2)

Byle dalej od ołtarza
Mszy świętej, stawali przed świątynią
i prosili wchodzących, by się za nich
modlili. Pobożność tych wielkich grzeszników była ... Uśmiechnąłem się, czytając Twoje pytanie: Co robić ze stojącymi w czasie Mszy świętej przed progiem kościoła? Przypomniałem sobie bowiem jednego z proboszczów, który systematycznie wprowadzał ludzi do środka
kościoła. Każda niedzielna Msza święta
rozpoczynała się nie od znaku krzyża
świętego, ale od wezwania: "Proszę podejść pięć metrów do przodu, bo przy ołtarzu jest pusto, a drzwi kościoła z powodu tłoku nie da się zamknąć". Po kilku
latach takiego uporczywego "wprowadzania'' cel został osiągnięty, co oceniono
jako wielki sukces duszpasterski. Proboszcz umarł, przyszedł następca i po
trzech miesiącach ludzie wrócili na "swoje miejsce". Znów przy ołtarzu jest pusto,
a drzwi kościoła z powodu tłoku nie da
się zamknąć.
To jest klasyczny rys polskiej religijności. Podobno żaden inny naród katolicki na świecie nie prezentuje takiej formy
"pobożności". Trudno dziś dociec wszystkich motywów, jakie zadecydowały o tej
"chwalebnej" praktyce. Przyczyn na pewno było wiele, a wśród nich popularne
określenie obowiązku uczestnictwa we
Mszy świętej jako nawiedzenia kościoła.
"Byłem w kościele" - oto polskie określenie wypełnienia przykazania kościelnego.

"Do kościoła nie chodzę" - oto wyznanie
grzechów. Dla wielu, aby być w kościele,
wystarczy spoglądać na plecy ostatniego
ze stojącej przy ołtarzu wspólnoty.
Wielu ze stojących w progu nie bardzo wie, po co do kościoła idzie. Jedynym
celem jest nie mieć grzechu. Gdybyśmy
ustalili, że celem uniknięcia grzechu wystarczy podpisać listę obecności, to pięćdziesiąt procent tych ludzi po podpisaniu
poszłoby do baru lub nad rzekę.
W starożytnym Kościele istniała praktyka pokutna, w której za bardzo ciężkie
grzechy wykluczano ludzi z Kościoła, tak
że nie mogli przekroczyć jego progu.
Przychodzili oni przed rozpoczęciem jednak znacznie większa niż wielu naszych
wiernych, bo tamci chcieli podejść do ołtarza, a nie mogli, ci zaś mogą, a nie chcą.
Nie wciągaj ludzi do kościoła. "Przymuszony pacierz Panu Bogu niemiły".
Zajmij się tymi, którzy chcą być blisko,
a stojących daleko traktuj jako widzów.
Gdyby przyszli uczestniczyć, staliby obok
ołtarza. Skoro jednak przybyli tylko "zaliczyć" Mszę świętą, oszukując siebie i innych, nie rozdzieraj z tego powodu szat.
Oni nie zasługują, by na nich zwracać
uwagę i denerwować tych, którzy przyszli, by spokojnie uczestniczyć w świętej
Ofierze. Awantura o ich wejście do kościoła może zniszczyć całą religijną atmosferę liturgii mszalnej.
Konsekwentnie jednak nie zbiera
ofiary poza murami kościoła, jeśli jego
środek jest pusty. Ofiara pieniężna jest
znakiem uczestnictwa we Mszy świętej.
Jeśli nie przyszli uczestniczyć, nie daj im

okazji do samousprawiedliwienia. Nic poza tym nie stracisz. Jest wielu proboszczów, którzy to praktykują, i nic nie
wskazuje na to, by im pieniędzy brakowało.
List czwarty
Radiowe uczestnictwo we Mszy świętej
Widzisz, nie trzeba było szukać daleko. Nawet nasi najbliżsi niewiele rozumieją z uczestnictwa w świętej Ofierze.
Podczas, gdy Ty w niedzielę spędzasz
osiem godzin w kościele, Twój rodzony
brat rezygnuje z udziału we Mszy świętej,
tłumacząc Ci, że on wysłucha Mszy świętej przez radio. Wcale się nie dziwię,
że poniosły Cię nerwy. Ale to dobrze, że
tak z bliska zobaczyłeś, jak płytkie jest
życie religijne naszych wiernych. Sądzę,
że gdybyś nie był księdzem, połowa Twej
rodziny chodziłaby do kościoła w kratkę.
Dziś chodzą, bo im nie wypada nie chodzić. Ludzie ich obserwują i byłoby dużo
gadania. A znaleźć się na ludzkich językach, to żadna przyjemność. Motyw ich
obecności w kościele jest zatem bardzo,
a bardzo przyziemny.
Nie wiem, jakich argumentów użyłeś,
by brata przekonać o konieczności uczestnictwa we Mszy świętej w kościele, a nie
przez radio. Nie wiem również, czy poszedł do kościoła dlatego, żeś go przekonał, czy też dlatego, że nie chciał Ci zrobić przykrości.
Ja z reguły pytam, czy można uczestniczyć w uczcie weselnej przez radio.
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Na wiosce ludzie powiadają, że nawet
oglądanie wesela przez płot nie jest uczestnictwem. Gość musi być zaproszony,
ma swoje miejsce przy stole, swoje prawa
i obowiązki. Najczęściej w odpowiedzi
słyszę, że ze Mszą świętą jest inaczej,
bo jest to czas modlitwy i ja w domu
słuchając radia lepiej się skupię niż w kościele, gdzie mi wszystko i wszyscy przeszkadzają. A więc nie uczta, nie ofiara,
tylko modlitwa. Ale do modlitwy nie
trzeba księdza ani Mszy świętej, wystarczy pusty kościół. Oto jeszcze jeden znak
nieporozumienia Ofiary Nowego Przymierza.
Rzeczywiście, Msza święta jest ucztą
duchową i dlatego można w niej uczestniczyć duchowo nawet przez radio. Jest
to jednak możliwe wyłącznie dla tych,
którzy mimo że uczyniliby wszystko,
na co ich stać, nie mogą podejść do ołtarza. Nie mogą albo z racji złego stanu
zdrowia, albo zbyt wielkiej odległości.
Takie uczestnictwo można porównać
do obecności kogoś chorego na uczcie
weselnej. Zostaje on w domu, lecz przesyła nowożeńcom swoje życzenia i prezent, oni zaś w zamian przesyłają mu coś
ze stołu weselnego i odwiedzają go przy
pierwszej sposobności. Zaproszenie jest
wyróżnieniem, ale i zobowiązaniem. Kto
odrzuca zaproszenie i z własnej winy nie
przychodzi, ten nie tylko nie uczestniczy
w uczcie weselnej, ale również obraża
gospodarza. Podobnie jest z ofiarą Mszy
świętej. Tu Bóg jest gospodarzem, On
sam zaprasza na spotkanie przy stole. Kto
może przyjść, a nie przychodzi, ten nie
tylko nie korzysta z bogactwa stołu i obraża Boga, ale nadto skarbi sobie Jego
gniew.
Trzeba to jasno ustawić: Człowiek
chory może - o ile jest w łasce uświęcającej - przez pragnienie przystąpienia
do Komunii świętej przyjąć komunię duchową i uczestniczyć we Mszy świętej
transmitowanej przez radio. Człowiek
zdrowy, rezygnując z podejścia do ołtarza
na rzecz wysłuchania Mszy świętej przez
radio szuka jedynie usprawiedliwienia dla
swego lenistwa lub braku wiary. Msza
święta nie jest dla niego ani ofiarą - bo nie
chce mu się ofiarować trudu i czasu spędzonego w kościele - ani sakramentalnym
spotkaniem z Chrystusem, bo na Komunii
świętej mu nie zależy. W najlepszym razie
jest czasem mówienia pacierzy, a tych
może słuchać i może je odmawiać w swoim pokoju, ile zechce, dlatego rezygnuje

z pójścia do kościoła.
Sądzę, że w dużej mierze do takiego
łatwego rezygnowania z udziału we Mszy
świętej na rzecz słuchania jej przez radio
przyczynia się fatalne określenie spotykane dość często na co dzień. Nie mówi
się mianowicie o obowiązku uczestnictwa, lecz o "słuchaniu" Mszy świętej. Nie
wiem, jak i kiedy weszło to w mentalność
ludzi. Przecież przykazanie kościelne
brzmi: "We mszy uczestniczyć". Fakt jednak pozostaje faktem, najczęściej ludzie
nie uczestniczą, lecz słuchają. Nie zdają
sobie przy tym sprawy z tego, że słuchaniem wcale nie wypełniają obowiązku,
jaki spoczywa na nich jako na chrześcijanach. Podchodząc jednak do Mszy
świętej od strony słuchania, stosunkowo
łatwo przestawiają się na słuchanie jej
przez radio, bo często jest ono łatwiejsze
niż w kościele.
List piąty
Wykładnik chrześcijańskiej wiary
Od kilku dni nie mogłem zabrać się
pisania tego listu. Nie wiem bowiem,
w jaki sposób sprowadzić Twoje myślenie
na ewangeliczną ziemię. Kilka razy uważnie słuchałem ostatnie dwa otrzymane
od Ciebie listy i wyczuwam, że męczysz
się, bo chciałbyś wszystkich ludziom, jacy przychodzą do kościoła, ukazać bogactwo Eucharystii. Czy to jest jednak
możliwe? Czy w ogóle można ukazać
tłumom coś z tajemnicy Mszy świętej?
Czy to zależy od tego, kto przekazuje, czy
od tego, kto odbiera? W jakim stopniu
odsłonięcie bogactwa świętej Ofiary zależy od kapłana?
Szukając odpowiedzi na te pytania
zaglądnąłem do Pisma Świętego i zatrzymałem się na szóstym rozdziale Ewangelii św. Jana. Chrystusa otaczają entuzjastycznie nastawione tłumy. Tysiące ludzi promienieje radością po cudownym
rozmnożeniu chleba. I właśnie wtedy, gdy
chcą przyjść i uczynić Go królem, gdy
Jezus jest u szczytu swej popularności,
On zaczyna mówić o Eucharystii. Jest
najdoskonalszym Nauczycielem, który nigdy nie popełnił najmniejszego pedagogicznego błędu. To, co przekazywał, czynił w najdoskonalszy sposób, a więc Jego
pierwsze kazanie o Mszy świętej było
najlepszym kazaniem, jakie można wygłosić. A jaki był tego kazania rezultat?
Tysiące ludzi odchodzi, i to na zawsze.

Nawet uczniowie odeszli. Jezus przez
pierwsze kazanie o Komunii świętej stracił popularność, stracił słuchaczy. Nawet
Dwunastu uległo tym nastrojom tłumu
i z niedowierzaniem przyjmowali słowa
Mistrza. On to dostrzegł i dlatego postawił pytanie: "Czy i wy chcecie odejść?".
Biorąc pod uwagę publiczną działalność Jezusa, jest to moment wielkiej
duszpasterskiej klęski, pozostający w ścisłym związku z Jego pierwszym kazaniem
na temat Mszy świętej. O tym jako księża
nie możemy ani na moment zapomnieć.
Cena ta winna kształtować całe nasze
duszpasterskie podejście do katechezy o
Mszy Świętej.
Przede wszystkim trzeba pamiętać,
że sam Jezus z przyjęcia prawdy o Eucharystii uczynił wykładnik chrześcijańskiej wiary. Obserwując odchodzące tłumy i pustkę, jaka się robiła wokół Niego,
niczego nie tłumaczył, nie gonił za odchodzącymi, nie zatrzymywał ich. Pozwolił im odejść. Jezus nie zabiegał o ludzi
słabej wiary. Skoro nie zwierzyli Jego słowu, nie miał im już nic do powiedzenia.
Nawet Apostołom tej wiary nie tłumaczył
na osobności, bo to nie była przypowieść.
On tylko sprawdził ich zwierzenie: "Czy i
wy chcecie odejść?".
Jezus raz na zawsze uczynił stosunek
do Eucharystii wykładnikiem chrześcijańskiej wiary. Jeżeli chcesz znać ludzi wiary
w swojej parafii, to sprawdź ich eucharystyczną pobożność. Jednego możesz być
pewien. Nie będą to tłumy. Pamiętaj,
że wszelkie pielgrzymki, procesje, rekolekcje, oazy i jakiekolwiek działania
w Kościele mają sens tylko o tyle, o ile
podprowadzają do spotkania z Chrystusem w Eucharystii. Biada, jeśli od tego
odwodzą lub to zastępują.
Szósty rozdział Ewangelii św. Jana
jest ważny dla nas i z tej racji, że ile razy
ustawiamy duszpasterstwo tak, by w centrum było uczestnictwo we Mszy świętej,
tyle razy musimy być przygotowani
na klęskę popularności. Tłumy tą drogą
nie pójdą. Zostanie niewielka grupa. Jezusowi z pięciu tysięcy zostało dwunastu.
Oni zawierzyli i ich Jezus stopniowo
prowadził do Wieczernika. A i to się jeszcze nie udało w odniesieniu do
wszystkich. Judasz nie otworzył serca
na prawdę o Eucharystii i ujawnił brak
zawierzenia Jezusowi właśnie przy ołtarzu
- Wieczerniku. Jezus zresztą wiedział
o tym, że Judasz nie przyjmie tajemnicy
Eucharystii, i dlatego bezpośrednio po
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tym pierwszym kazaniu po Eucharystii, na
wyznanie Piotra: "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.
A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś
Świętym Boga", Jezus odpowiedział:
"Czyż nie wybrałem was dwunastu?
A jeden z was jest diabłem". Św. Jan, który najgłębiej poznał tajemnicę Wieczernika, zaznaczył: "Mówił zaś o Judaszu".
Widzisz, może teraz zrozumiesz,
w czym jest trudność. Do podprowadzenia
ludzi w głąb tajemnicy Eucharystii nie
wystarczy ani dobre przygotowanie, ani
dobra wola kapłana. One muszą być,

ale to jeszcze nie wszystko. Ta prawda
napotyka na jakiś wielki opór w sercu
słuchaczy. Mowa o Eucharystii jest "twarda i któż jej słuchać będzie". Co więcej,
nawet wieloletnie przygotowanie nie
gwarantuje sukcesu. Judasza wychowywał osobiście Jezus i okazało się, że już w
czasie pierwszej Mszy świętej musiał
go odsunąć od ołtarza, bo jego serce było
nieprzygotowane do pełnego uczestnictwa
w świętej uczcie Ofiarnej.
Trzeba to mieć na uwadze. I dziś
proporcje ludzi w Twej parafii mogą być
podobne jak w Ewangelii. Pięć tysięcy

niewiele rozumie; dwunastu, a więc pra-wie jeden na pięćset, odkrywa bogactwo.
A byłoby dobrze, gdyby na tych pięć tysięcy był jeden Judasz. Pamiętaj, w Ewangelii liczy się nie ilość, ale jakość. I tak
winno być w naszym duszpasterstwie,
jeśli ono ma być ewangeliczne.
Cdn.
Na podst. Ksiażki ks. Edward Staniek
"Eucharystia"

Znak Miłości i Wiary

Tak wielu i tak wiele mówi się
o krzyżu. Wypełnia mnie ból, że mój
krzyż - znak Mojego Boga, mojej wiary,
nadziei, ufności, znak otwierający nam
niebo, zwycięski nad złem i śmiercią jest
dzisiaj bezczeszczony. Ale czuje też ból
Chrystusa, który cierpi, gdyż Krzyż, który
uświęcił swą krwią i śmiercią dziś nikczemni chłoszczą biczami obelg, wyzwisk, bluźnierstw. Cierpi Chrystus, bo
cierpią jego wyznawcy. Czuje każdą obelgę rzuconą na swych wiernych. Czuje
nasz lęk o krzyż, lęk co będzie dalej. On
Bóg wie ilu jeszcze odstąpi, ilu ulegnie
tym co wprowadzają zgorszenie i chełpią
się łamanie sumień.
I pyta nas - Ludu mój ludu - cóżem ci
uczynił ?
Że bezcześcisz mój znak cierpienia
i miłości dla ciebie? Patrz! - wyciągam
swoje ramiona i obejmuję nimi całą ziemię i chronię ją, a w każdej kropli krwi,
która płynie z mych ran zbawienie dla
ciebie mój ludu. Gdy uniesiono me udręczone i przybite ciało do krzyża połączyłem niebo z ziemią. Otworzyłem ci
mój ludu niebo. Krzyż znak miłości
i umiłowania przez tych, którzy uwierzyli
i będą zbawieni. Spójrz tam, gdzie taka
zadumana cisza panuje. Ileż tu Mego znaku - krzyży. Popatrz tu śpią ci, którzy
odeszli do Domu Ojca ci, których wezwałem przed Tobą. Mój krzyż czuwa nad ich
snem. A kiedy przyjdę sądzić żywych
i umarłych wezwę ich na prawicę swoją.
Krzyż wszystko rozpoczyna. Rodzice kreślą go na czole maleństwa, gdy przychodzi na świat. Kapłan, gdy polewa jego
główkę chrzcząc go, a tym samym przyjmując go do Mego Kościoła. I tak przez
życie całe. Krzyżem rozpoczynamy każdy

nowy dzień i nim zapewniamy sobie
błogosławioną, spokojną noc. Mój Krzyż
błogosławi obrączki szczęśliwych oblubieńców ślubujących sobie przed Bogiem.
Mój znak odpędza złe moce, zapewnia
bezpieczeństwo. Kreślony na piersi znak
krzyża w czasie burzy, gdy błyskawice
zwiastują uderzenie gromu - to wymowna
i piękna tradycja polskiego ludu. Kreślonym na piersi krzyżem, gdy mijamy świątynię wyrażamy ogromną treść, że wierzymy w Boga, wielbimy Go, wyznajemy
przed światem.- A kto przez wieki, gdy
szumiały bory, gdy pełno zbójców na drodze, napawał otuchą? - Krzyż! Krzyż przy
rozstajach wskazywał drogę, krzyż błyszczący na kościelnej wieży mówił - kres
waszej podróży. A zanim wyruszono
w drogę przed koniem, powozem czy
zwykłą furką kreślono na ziemi znak
krzyża, rycerz mieczem, woźnica batem,

to piękna polska tradycja. A tułacz, katorżnik, jeniec z jasyru, skąd czerpali siłę
do przetrwania? Ja na krzyżu i Matka Moja nigdy ich nie odstąpiliśmy oni szli
na zsyłkę, pracowali, cierpieli i umierali
ściskając w ręku krzyż znak swojej wiary,
swego życia, ojczyzny i bliskich. Czy
zapomniałeś mój ludu, że przysięga
na krzyż ratowała życie. Wszyscy i wszędzie znaczyli swój szlak krzyżem. Krzyż
na szlaku tułaczym, żołnierskim, gdziekolwiek rzuciły ich losy. Garść ziemi ojczystej, krzyż i Częstochowska to skarb,
z którym nigdy się nie rozstawali. Popatrz
- mój ludu - że w imię krzyża i pod
krzyżem Polska stawała murem swych
piersi broniąc Europy przed nawałą tatarską, turecką, bolszewicką! To Mój Krzyż
był na puklerzu i piersi walczących, tam
też byli twoi przodkowie czy nic to dla
ciebie nie znaczy? Spójrz na zbocza Mon-
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te Cassino! Widzisz jaka potęga i godność
bije z tych krzyży głoszących światu - tu
spoczywają moi wyznawcy, bohaterowie.
Może - Ty ludu mój - zawdzięczasz swe
życie modlitwie o Twoje narodzenie właśnie pod krzyżem twej zatroskanej matki,
ojca? Stań, spójrz wstecz, Jesteś, ale dzięki komu? - Dzięki tym co uwierzyli
i współdziałali z Bogiem - dawcą życia.
Ja z wysokości swego krzyża widzę brzozowe krzyżyki w lesie Już pochyliły się,
pociemniały od deszczu, ale to dzięki nim
wiemy, że leżą tu ci, którzy padli od kuli
broniąc ojczystej ziemi. Bronili jej też dla
ciebie. Oni oddali swe życie Bogu i Ojczyźnie - A komu ty oddałeś swoje ?!
Obrażając mój krzyż obrażasz też Matkę
Moją, która cierpiała wraz ze mną stojąc
pod krzyżem na którym konałem -wypełniając Zbawczą Wolę Ojca. Wołałem pragnę - bo pragnąłem też zbawienia dla
Ciebie. A ty może właśnie opuściłeś swą
żonę , DZIECI – URĄGASZ, BO BOISZ
SIĘ Mojego krzyża, gdyż On przypomina

Ci o Twych grzechach, a krzyczysz głośno by nie słyszeć głosu sumienia. Ty pijany podwójnie- nienawiścią i alkoholem
przyszedłeś bezcześcić Mój Święty Znak.
A wiesz Ty ilu podobnych Tobie - gdy
złemu światu nie byli już potrzebni przychodziło pod krzyż szlochając, przepraszając i błagając o przebaczenie.
Bóg za dobro wynagradza, a za złe karze.
Pomyśl, gdy przed Nim staniesz rozliczysz się tylko z tego co czyniłeś. Bogu
nie zaimponujesz przekupstwem dobrej
posady, udziału w aferze dającej krocie
kosztem maluczkich, którzy dla Ciebie się
nie liczyli. Czy sądzisz, że ten, który dzisiaj podżega cię do bezczeszczenia krzyża
obrażania Boga i ludzi stanie wtedy przy
Tobie ? Pamiętaj ! - tam będziesz sam
na sam z Bogiem, który Cię stworzył, dał
Ci życie i zapyta: Co zrobiłeś ze swym
życiem, jak je wykorzystałeś? Teraz upojony swą "ważnością", bo potrafisz głośno
krzyczeć, opluwać złymi słowy wiernych
krzyżowi i tej pamięci, którą on głosi,

o tych co byli najwspanialszymi synami
naszej ziemi i musieli ? zginąć. Czy sądzisz że jesteś "ważnym" dla tych co dla
swoich celów wysłali Cię byś krzyczał,
bluźnił, bezcześcił? O nie! Krzykaczy
i zdrajców się wykorzystuje, ale zawsze
się nimi gardzi, a często /przypadkiem/
pozbywa. Polska to mój kraj - jego Królową- Matka Moja. Więc wołam - ludu
mój ludu - nie pój mnie goryczą grzechów. Zło, które czynisz nie dosięgnie
Mego Krzyża, a Tobie zżera duszę, sumienie i człowieczeństwo, które masz od Mego Ojca. Błądzisz po manowcach utopii,
uzależnień, głupoty. Wołam - wróć Synu
Marnotrawny, podejdź pod krzyż, a łaska
ma i Miłosierdzie sprawią, że wstając
spod Niego wrócisz do swoich jako
Człowiek.
Bernadetta Psyk

Dokąd, dokąd szaleńcy pędzicie ?

Qui, qui scelesti ruitus ?
Dokąd, dokąd szaleńcy pędzicie ?
Dokąd ? Odpowiedz przeraża. Świat pędzi ku otchłani - kiedyś ku przepaści. Odradzał się bo przepaść ma dno-otchłań go
nie ma.
Dokąd pędzicie ? Ku zagładzie ?
Dzisiejszy rozkrzyczany świat pełen
śmieci medialnych, kłamstw i nikczemności wsysa w swój oszalały wir coraz większą liczbę ludzi oślepłych egoizmem
i samo zachwytem. Nie mają już świadomości, że stracili zdolność rozumowania,
a tym samym skazani są na przypadek,
a co gorsze stają się zmanipulowanym narzędziem w cudzych rękach.
Dokąd pędzicie ?
Świat wciąż odziera człowieka z jego naturalnych przymiotów: rozumienia, tworzenia, wiary. Zabiera zasady twierdząc,
że, życie bez zasad to też zasada. A przecież -„wartość to człowiek, jej brak - byle
chłystek, reszta - nieważny, niepotrzebny
świstek".
Takiemu co nic nie robi łatwo źle robić,
a zabawa przeradza się wtedy w neronowe
wybryki. Czy jest ratunek ?
Tak ! Wracać do Boga, wiary, obyczaju
i tradycji. Cel człowieka to transcendencja
do której zastał stworzony i powołany.
Jeźli tam nie podążacie - to dokąd pędzi-

cie?
Wróćcie do cnót !
Oddawajcie każdemu to co mu się słusznie należy: nagroda lub kara - to Sprawiedliwość.
Działajcie, ale przewidujcie skutki. Dążąc
do celu wybierajcie dobre, godziwe środki, to Roztropność.
A gdy odwrócą się od was, bo w ich
oczach nie jesteście nowocześni, trwajcie
w dobrym to Męstwo.
A potrzeby równoważcie - to Umiarkowanie.
W tym pomoże Dekalog więc powróćcie
do niego. Wszak człowiek to byt rozumny.
Szuka sensu istnienia, dąży do spełnienia,
a spełnić może się tylko w Bogu StwórcyNajwyższym Dobru.
Więc dokąd pędzicie?
Zatrzymajcie się. Jeszcze błądzicie, ale intuicyjnie czujecie, że to co uchwyciliście
to znikomość i rozwiewa się jak mgła,
a wasze ręce pozostają puste.
Nie pędźcie na oślep. Idźcie drogą prawdy
pamiętając - prawda jest tak ważna dla
człowieka, że gdyby się jej wyrzekł to
przestałby istnieć. Nie szukajcie rozwiązań łatwych lecz mądrych. Zróbcie wszystko by być wolnym, a nie - dowolnym.
Kiedyś mówiono: między sercem a szablą
straciliśmy związek, a dziś - między ser22

cem a pieniądzem nie ma związku.
Dokąd chcecie pędzić ?
Pędźcie do zdroju miłości. Wszak miłość
nigdy nie pomaga w złym ale dąży do dobrego. Prawda, że każdy przeżywa inaczej
te same zdarzenia, ale z natury swej
stworzeni jesteśmy do społecznego życia.
Szacunek dla życia pozwolił trwać ludziom tysiące lat. Czy obecne pokolenia
miałyby to zniweczyć ?
Dokąd zatem pędzicie? Szukacie ratunku
przed zatraceniem ? Ratunek to ... - gdy
ukocha się każde poczęte dziecko, a doświadczenia starszych będą nauką i drogowskazem,
Jeśli wrócicie do cnót, dekalogu, miłości,
Jeśli będziecie chronić każde życie i trwać
będziecie pod opiekuńczymi, zbawiennymi ramionami krzyża, wrastając potężnymi korzeniami w ojczystą ziemię.
Człowiek niech stanie się człowiekiem
i realizuje swe człowieczeństwo. Wtedy
otchłań was nie pogrzebie.
Niech pędzący was mijają. Wy podążajcie
wytrwale - często z mozołem - ale wzwyż
ku Bogu. Może dzięki wam ludzkość
przetrwa kolejne wieki ?
Nie pędźcie na oślep. Idźcie drogą prawdy pamiętając - prawda jest tak ważna dla
człowieka, że gdyby się jej wyrzekł to
przestałby istnieć. Nie szukajcie rozwią>>

zań łatwych lecz mądrych. Zróbcie wszystko by być wolnym a nie - dowolnym.
Kiedyś mówiono - między sercem, a szablą straciliśmy związek - a dziś między
sercem a pieniądzem
nie ma związku.
Dokąd chcecie pędzić ?
Pędźcie do zdroju miłości. Wszak miłość
nigdy nie pomaga w złym, ale dąży do
dobrego. Prawda, że każdy przeżywa inaczej te same zdarzenia, ale z natury swej
stworzeni jesteśmy do społecznego życia.

Szacunek dla życia pozwolił trwać ludziom tysiące lat. Czy obecne pokolenia
miałyby to zniweczyć ?
Dokąd zatem pędzicie? Szukacie ratunku
przed zatraceniem ? Ratunek to ... - gdy
ukocha się każde poczęte dziecko, a doświadczenia starszych będą nauką i drogowskazem,
Jeśli wrócicie do cnót, dekalogu, miłości,
... Jeśli będziecie chronić każde życie
i trwać będziecie pod opiekuńczymi, zbawiennymi ramionami krzyża, wrastając

potężnymi korzeniami w ojczystą ziemię.
Człowiek niech stanie się człowiekiem
i realizuje swe człowieczeństwo. Wtedy
otchłań was nie pogrzebie.
Niech pędzący was mijają. Wy podążajcie
wytrwale, często z mozołem, ale wzwyż
ku Bogu. Może dzięki wam ludzkość
przetrwa kolejne wieki ?
Bernadetta Psyk

Święty Ekspedyt, Święty XI godziny

Obok Świętego Judy Tadeusza (wsp.
28.X) oraz Świętej Rity (wsp.22.V) do
grona wyjątkowo skutecznych orędowników w sprawach trudnych i beznadziejnych należy Święty Ekspedyt.

umieszczonej na kolumnie, wystawionej
na cześć zwycięskich walk cesarza Marka
Aureliusza w Rzymie.

Święty z Mitileny

Po latach w czasach panowania nowego cesarza – Dioklecjana (284 - 305),
został wydany edykt nakazujący zniszczenie wszystkich kościołów, spalenie
ksiąg świętych i oddawanie przez żołnierzy ofiary bożkom. Święty Ekspedyt,
świadek żywej wiary, bez wahania zerwał
obwieszczenie umieszczone na murze
i zniszczył go publicznie. Za swój czyn
w obronie wiary, został uwięziony i skazany na śmierć. Był bity i chłostany rózgami oraz poddawany okrutnym torturom.
Zachowując żywą wiarę, został stracony
19 kwietnia 303 roku w tureckiej miejscowości Melitene. Wraz z nim, śmieć
męczeńską poniosło pięciu jego towarzyszy: św. Ermogen, św. Kajus, św. Aristonikus, św. Rufus i św. Galatus.

Święty Ekspedyt, najprawdopodobniej
urodził się w Armenii. Był rzymskim setnikiem i dowódcą Legionu XIII.
Zgodnie z legendą, w dniu, w którym
postanowił przyjąć chrzest, diabeł przybrawszy postać wrony (lub kruka) namawiał go do wstrzymania się z decyzją
do następnego dnia. Ekspedyt zmiażdżył
go jednak stopą, mówiąc, że już dzisiaj
chce zostać chrześcijaninem a nie zwlekać
do jutra. Niezłomny bohater wiary, natychmiast opowiedział się za Chrystusem,
czyniąc dobro tu i teraz, nie czekając
na lepszy moment.
W roku 274, za czasów Marka
Aureliusza, Rzymianie wystąpili przeciwko najazdom na ich ziemie, przez obce
germańskie plemiona. Podczas akcji wojennej panowała ogromna posuchy, która
utrudniała walkę. Święty Ekspedyt, bezgranicznie ufający Jezusowi w niebezpieczeństwach, dzięki gorliwej modlitwie
wyprosił u Boga obfity deszcz. Towarzyszące wyproszonym ulewom, błyskawice oślepiły nieprzyjaciela, przynosząc
cesarstwu zwycięstwo. W podzięce i dla
uhonorowania zasług oddziału, Legion
Ekspedyta zdobył tytuł „Legii Piorunującej” – Fulminante. A mężny żołnierz
Pański, stał się przykładem moralności
żołnierskiej prowadzących innych do Boga.
Ślad cudu i jawnego dowodu opieki
Bożej, do dziś można odszukać w rzeźbie

Męczennik w służbie Chrystusa

Święty ostatniego ratunku
Św. Ekspedyt często określany jest,
jako Święty XI godziny. W sensie biblijnym – oznacza, to, że jest świętym ostatniej godziny, bo wysłuchuje także i tych,
którzy w ostatniej chwili życia do niego
się uciekają.
Za jego wstawiennictwem, pomocy
doznają wszyscy proszący go w ciężkich
i trudnych sprawach, m.in. procesach,
zgubach, rozlicznych cierpieniach, zarazach, burzach, powodziach itp.
Tego potężnego świętego wzywają
także wierni będący w trudnej sytuacji
finansowej, w czasie poszukiwania pracy,
z prośbą o pojednanie zwaśnionych czy

Figura św. Ekspedyta w bazylice p.w.
Najświętszego Zbawiciela w Warszawie

szukający ratunku w nawracaniu grzeszników. Często uciekają się do niego informatycy i programiści, gdy potrzebują napisać program szybko i dokładnie. Jest
patronem żeglarzy, handlowców, studentów i egzaminatorów.
Kult świętego Ekspedyta w Polsce
Kult świętego dotarł nad Wisłę w XIX
wieku. W warszawskiej bazylice p.w. Najświętszego Zbawiciela znajduje się boczny ołtarz poświęcony Świętemu; w Kra-
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ząś stopą depcze kruka, który w dziobie
ma szarfę z napisem: "cras" - jutro. Dwa
wyrazy „Dziś” i „Jutro” mają głębokie
znaczenie. Zawierają naukę, że nie powinniśmy odkładać do jutra tego, co może
dziś uświęcić naszą duszę.

gałem(am) u Tronu miłosierdzia Twego,
podczas tej nowenny. Bądź pochwalon
i Ty, Święty Męczenniku, Expedycie, osobliwszy mój Patronie i Orędowniku. Popieraj i nadal przed Bogiem moje sprawy
doczesne, a przede wszystkim sprawę mego zbawienia. Przybądź mi na każdy dzień
Modlitwy za wstawiennictwem Świę- z pomocą, użyczaj siły do walki z nietego Ekspedyta
przyjaciółmi jawnymi i ukrytymi, którymi
są: szatan i źli ludzie. Strzeż serca mego
Nie możemy zapominać, że wbrew od najmniejszego grzechu dobrowolnego,
naszym ludzkim rozumowaniom „dla ożywiaj we mnie miłość Bożą. Błagam
Boga, [..] nie ma nic niemożliwego” (Łk. Cię, przybądź mi w godzinę śmierci i u1, 37). Dlatego określenie sytuacji, jako czyń prędkie zejście z tego świata do
„beznadziejna” powinna być rozumiana, osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Broń
jako sytuacja, z której i tak można wyjść Kościoła Świętego i Głowę Jego, Ojca św.
nie bacząc na chwilowy „brak nadziei” od zasadzek nieprzyjacielskich. Wstawiaj
na poprawę. Święty Ekspedyt jest właśnie się, o Najchwalebniejszy Męczenniku i otym, który przynosi ratunek w sytuacjach ręduj za biednymi grzesznikami i stań się
pozornie bez wyjścia.
silnym Pośrednikiem dusz czyśćcowych,
Przez zasługi i przyczynę świętych zwłaszcza tych, które są najbliższe sercu
orędujmy by strzegli naszych serc i za- memu. Amen.

nosili nasze prośby przed Tron miłosierdzia Bożego.
Bibliografia: niedziela.pl
mdmnagorce.pl,
W NAGŁEJ POTRZEBIE: Nasz drogi „Módlmy się…Do świętego Ekspedyta”
męczenniku i opiekunie, święty Ekspedy- Wydawnictwo JUT,
cie, ty, który wiesz, co jest konieczne opoka.org.pl,
Figura św. Ekspedyta w Kościele
p.w. św. Kazimierza Królewicza w Krakowie i co jest niezwłocznie potrzebne, błagam brewiarz.pl,
cię, wstaw się przed Trójcą Świętą, aby ekspedyt.org,
kowie obustronnie malowany obraz z wi- przez twoją łaskę moja prośba była speł- „Dziś, a nie jutro”,
zerunkiem św. Ekspedyta mają bracia niona... (jasno powiedz, czego chcesz, „Świety Ekspedyt Świąty Ostatniego Ramniejsi (reformaci), a w kościele św. Ka- i proś go, aby znalazł sposób realizacji tunku” Wydawnictwo M.
zimierza Królewicza znajduje się jego fi- twojej prośby). Obym otrzymał twoje błogura.
gosławieństwo i życzliwość. W imię naszeKatarzyna Woźniczka
Figury św. Ekspedyta znajdziemy tak- go Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
że w ołtarzu głównym kościoła p.w.
Świętej Trójcy w Bogacicach, w XVIII O SZYBKĄ POMOC: Święty Ekspedywiecznym ołtarzu głównym w kościele cie, spoczywasz już w pokoju. Przychodzę
p.w. Oczyszczenia NMP w Odporyszowie do ciebie i proszę, aby moje życzenie było
oraz w dwóch kościołach jeleniogórskich spełnione ... (jasno powiedz, czego chcesz,
w Cieplicach i Sobieszowie. Wizerunki i proś go, aby znalazł sposób realizacji
św. Ekspedyta można zobaczyć w ołtarzu twojej prośby). Ekspedycie, o to teraz cię
bocznym w kościele p.w. Zwiastowania proszę, tego teraz od ciebie oczekuję, właNMP w Mirsku i w kościele p.w. św. śnie w tej chwili. Nie zwlekaj ani jednego
Anny w Żegiestowie.
dnia. Daj mi to, o co cię proszę. Zrób to
W Polsce Świętego Ekspedyta można dla mnie, a ja będę szerzył twoje imię
także spotkać pod nazwą św. Wierzynem, z miłością i czcią tak, że będzie ono wzyjako szczególny wyraz wiary w jego oręd- wane nieustannie. Przyspiesz spełnienie
ownictwo.
mego życzenia z miłością, czcią i dobroIkonografia
Św. Ekspedyt przedstawiany jest
w zbroi legionisty, a lewej ręce trzyma
palmę męczeństwa. Nawiązując do legendy o nawróceniu, w prawej ręce unosi
krzyż z łacińskim napisem "hodie" – dziś,

cią. Chwała ci, święty Ekspedycie. Amen.

MODLITWA DZIĘKCZYNNA:

Bądź
nieskończenie pochwalony, Boże mój, że
przez zasługi Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oraz za wstawiennictwem św. Expedyta, raczyłeś przyjąć niegodne moje
prośby i użyczyłeś mi łaskę, o którą bła24

Nawrócenie Barabasza

Wystarczyło sześćdziesiąt sekund,
by odmieniło się jego życie. Chciał zarobić pieniądze, a okazało się, ze przez
rolę Barabasza odnalazł coś o stokroć
cenniejszego - kulisy nawrócenia Pietro
Sarubbiego.

W oczach umierającego za mnie człowieka nie było nienawiści ani żalu. […]
W tym spojrzeniu zobaczyłem tylko spokojne poddanie się, niemalże zgodę, welon miłości i troski o mnie, mój mizerny
stan” – Pietro Sarubbi wspomina spojrzenie Jezusa, granego przez Jamesa
Caviezela podczas kręcenia „Pasji”.
Pietro Sarubbi zaczął karierę jako 18latek. Na początku grywał w teatrze, ale
w niedługim czasie zadebiutował we włoskim kabarecie Zelling, a następnie przez
rok grał w znanych sitcomach Casa Vianello i Camera Caffe. Pomimo tego, jak
wspomina, ciągle towarzyszyło mu poczucie niespełnienia: „Być może gdybym
wreszcie zagrał u jakiegoś wielkiego reżysera, ta dziwna frustracja zniknęłaby?”po wielokroć zadawał sobie to pytanie.
W swoim życiu po latach świetności przechodził także bolesny okres w którym
na własnej skórze doświadczył, że „fortuna kołem się toczy”, kiedy przyszło mu
pracować w firmie przewozowej jako pracownikowi fizycznemu. Przyczyną było
nagłe zrywanie bez żadnej konkretnej
przyczyny kontaktów przez producentów
filmowych. Później pracował w różnych
zawodach i co pomniejszych produkcjach,
wciąż po trochu czując się jak „tygrys
bengalski zamknięty w cyrkowej klatce
do pokazu”.
Milczący Barabasz
I pewnego dnia zadzwonił do niego
telefon z propozycja współpracy w filmie
Mela Gibsona. – Robiłem film z Philipem
Maddenem „Kapitan Corelli”, a Mel Gibson zobaczył mnie grającego w nim i powiedział, że chciałbym, abym zagrał także
w jego produkcji. Zdziwienie Pietra było
ogromne, gdy okazało się, że nie będzie
to żaden kryminał, ale film… o śmierci
Jezusa. – Nie wyobrażałem sobie, że
mógłbym zagrać w filmie o Męce Chrystusa, ponieważ wtedy byłem bardzo daleko od kościoła – wspomina Pietro w jednym z wywiadów. Żył w związku niesakramentalnym, z którego miał troje nie-

ochrzczonych dzieci, a sam nawet nie
przystąpił do sakramentu bierzmowania.
Kiedy ponadto dowiedział się, że będzie
to rola Barabasza nie potrafił ukryć rozczarowania. – Kiedy dowiedziałem się od
Mela, że mam zagrać w filmie o Męce
Pańskiej zacząłem pytać się w rodzinie,
kto mógłby być tam znaczącą postacią.
Na to mój syn stwierdził, że Maryja –
wspomina ze śmiechem Pietro. – A moja
żona stwierdziła, że na pewno będzie to
rola św. Piotra, ponieważ pasuję do niego
z postury. A tutaj wypadła mu rola Barabasza…. który na dodatek nie mówił
w filmie ani jednego słowa. To natomiast
znaczyło, że i zyski z udziału w produkcji
będą niewielkie. Mel Gibson widząc,
że Pietro jest niezbyt usatysfakcjonowany
zaproponowaną mu rolą wyjaśnił, że nie
ma znaczenia to, że Barabasz nic nie mówi, ponieważ to, co będzie najważniejsze
w filmie będzie działo się „pomiędzy
spojrzeniami postaci”. I rzeczywiście Pietro w swojej scenie miał tylko na krótką
chwilę odpowiedzieć spojrzeniem na
spojrzenie Jezusa.
Barabasz z piwem w ręku
Normalny film jest nakręcany w 5, 6
tygodni, a „Pasja” była kręcona przez cały
rok. Każda scena była realizowana
ze szczególną uwagą. Tak więc scena Barabasza, która trwa trzy minuty była kręcona przez trzy tygodnie - wspomina Pietro. – W pierwszym tygodniu zachowywałem się tak, jak normalny aktor na planie
filmowym. Byłem Barabaszem z papierosami, Barabaszem z kawą, Barabaszem
z piwem w ręku. Jednak w pewnym momencie przyszedł na plan filmowy James
Caviezel, grający Jezusa – wspomina
w swojej książce Sarubbi. Pietro od pier-

wszej chwili był pod jego wielkim wrażeniem. Akor grający Jezusa przed przyjazdem na plan filmowy odbył pielgrzymkę do Medjugorie. Cały czas bardzo dużo
się modlił, a ponadto codziennie rano
uczestniczył we Mszy Świętej. – Wyjaśnił
mi później, że bez Komunii, bez codziennego przyjmowania Ciała Chrystusa, nie
zdołałby się utożsamić z rolą Jezusa –
dopowiada Pietro. Od tego momentu
także Sarubbi chciał jak najgłębiej wejść
w swoja rolę. Do tego stopnia, że liny,
którymi powiązali mu żołnierze ręce tak
mocno wbijały mu się w skórę, że płynęła
z nadgarstków prawdziwa krew. Sarubbi
miał popatrzeć na Jezusa dopiero w momencie, kiedy poczuje się „ogarnięty Jego
spojrzeniem”. – W tym byłem mu całkowicie posłuszny [Gibsonowi]. Kiedy
schodziłem ze schodów, uwolniony już
przez Piłata, poczułem, że Jezus na mnie
patrzy”.
„W Jego spojrzeniu była troska
o mnie”
Pietro Sarubbi, który jako Barabasz
został uwolniony zamiast Jezusa spodziewał się zobaczyć w Jego oczach złość,
agresję, gniew, nienawiść… - Jednak nie
znalazłem w tym spojrzeniu nic z tego,
czego oczekiwałem. W oczach umierającego za mnie człowieka nie było nienawiści ani żalu. Głębia tego spojrzenia
powaliła mnie z nóg. Spodziewałem się
cierpienia, złości, rozczarowania, lęku,
goryczy, oskarżenia i wielu innych uczuć,
które były właściwe dla osoby tak doświadczonej, skazanej na śmierć zamiast
mnie, ale nie dostrzegłem nic takiego.
W tym spojrzeniu zobaczyłem tylko spokojne poddanie się, niemalże zgodę, welon miłości i troski o mnie, o mój mizerny
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stan – wspomina Sarubbi. – Przeżyłem tysiące przygód, zwiedziłem pół świata i nigdy się nie zgubiłem, ale teraz naprawdę
gubię się w tym nieogarniętym i łagodnym spojrzeniu.
„Teraz dopiero jestem szczęśliwy”
Potem wielokrotnie zastanawiał się,
co było w tym spojrzeniu, które zawładnęło jego sercem w tak nieodgadniony
sposób. Przecież to był tylko aktor… Jak
więc mógł zobaczyć w jego spojrzeniu
spojrzenie Boga? – Pierwsze ujecie trwało
minutę. To bardzo długo. Za długo na planie filmowym. Wynikało to z tego, że zatopiłem się w tym pierwszym spojrzeniu
Jezusa – opowie aktor w wywiadzie dla
Radiowej Czwórki. – Mel Gibson prosił,
abyśmy powtórzyli tę scenę 50, 60 razy,
ale nigdy więcej nie zobaczyłem tej siły
i głębi spojrzenia Jezusa, które zobaczyłem podczas pierwszego ujęcia. Było
spojrzenie wspaniałego aktora, ale nie
mogłem zrozumieć jaka była różnica
pomiędzy tym spojrzeniem, a kolejnymi
spojrzeniami. I w ogóle po tym wydarzeniu bałem się spać, bałem się ciemności,
co było dla mnie nie do pomyślenia. Pomyślałem: „Co mi się stało?”.
Niesamowite było także to wszystko,
co działo się podczas pierwszej premiery
„Pasji”, która wypadła w Środę Popielcową w 2004 r. Pietro w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Niedziela” opowiadał, że taka uroczystość jest normalnie
świetną okazją do zaprezentowania się
przez aktorów, aby uzyskać kolejne atrakcyjne propozycje. Tym razem jednak
było inaczej. – Nikt z nas nie miał ochoty
po filmie rozmawiać z dziennikarzami.
Każdy z nas miał ściśnięte serce. Warto
dodać, że nikt z nas wcześniej nie widział
całego filmu […]. Po filmie zamarliśmy.
Pomyślałem, że chyba ucieknę z sali fil-

mowej, bo nie chciałem z nikim rozmawiać. Aktorzy albo płakali albo się obejmowali. Potem w zupełnej ciszy po prostu
wyszliśmy z sali.
Co później działo się z Pietro? Coś
przełamało się w jego sercu. Zaczął czytać Pismo Św., nieśmiało przychodził
do kościoła i siadał w ostatniej ławce. –
Czułem, ze Chrystus nieustannie na mnie
patrzy; patrzy z wielką miłością. Mijały
tygodnie, miesiące, a ja byłem z tym sam
i nie miałem pojęcia, co robić – wspomina
Pierto.
Udzielał licznych wywiadów dziennikarzom, ponieważ byli jedynymi osobami, które chciały słuchać o jego dziwnym doświadczeniu. Jednak wciąż dręczyło go wiele pytań. Wiedział, że nie
może żyć nadal tak, jak dotąd. I wtedy
na jego drodze stanął ksiądz Gabriele
Mangiarotti, który bardzo zainteresował
się jednym z udzielonych przez niego
wywiadów. Po krótkiej rozmowie zaprosił
go na spotkanie w gronie przyjaciół.
Zgromadziły się osoby w różnym wieku,
a Pietro był honorowym gościem. To, co
go od samego początku uderzyło to otwartość i życzliwość jaka promieniowała
od zebranych. Potem takie spotkania były
wielokrotnie organizowane. Czasami wypadały, jak wspomina Pietro, w bardzo
brzydkich miejscach, a na dodatek potrawy były tam wprost niejadalne. – Niemniej atmosfera była cudowna, a uczestnicy spotkania szczęśliwi. Pomyślałem
sobie wtedy, że wielu moich bogatych
znajomym z branży chadza do wykwintnych restauracji […] i jedzą te homary
czy trufle zdegustowani. Nigdy nie są nawet w jednej dziesiątej tak szczęśliwi, jak
ci tutaj, koło mnie, w tym okropnym pomieszczeniu, przy stole zastawionym niejadalnym jedzeniem – wspomina Pietro.
Na pytanie, co daje im taką ogromną

radość otrzymywał tylko jedną odpowiedź: „Miłość Chrystusa”. To było jego
pierwsze spotkanie z żywym Kościołem.
– Od tamtego dnia moje życie zmieniło
się diametralnie. Przed moim spotkaniem
z Melem Gibsonem wydawało mi się, że
żyję w świecie ze złota, świecie gwiazd,
luksusu, bogactwa, pięknych kobiet itd.
Dziś widzę, że to nie był żaden świat ze
złota, tylko złota klatka. Teraz dopiero
jestem szczęśliwy” – wyznaje Pietro.
Uczęszczał już do kościoła, czytał
Pismo Święte, ale ciągle brakowało mu
jednego – Komunii. Nie mógł przyjmować Ciała Pańskiego, ponieważ od piętnastu lat żył w związku niesakramentalnym. I w końcu, po tak długim czasie
postanowił to zmienić. Wcześniej bał się
ślubu, a dodatkowo tłumaczył sobie,
że Maria także go nie chce. Kiedy o swojej decyzji powiedział ukochanej okazało
się, że ta ma już wybraną suknię ślubną
i tylko czekała na jego decyzję. Kiedy
teraz opowiada o swoim nawróceniu podkreśla, że wzięło się ono z pragnienia
serca, a nie zewnętrznego przymusu. – To
nie jest tak, że musisz zmienić swoje życie, ale czujesz, że chcesz zmienić swoje
życie. Podobnie jak jesteśmy zakochani
i nieraz robimy rzeczy całkiem dziwne.
Ale nie ciążą nam te rzeczy, robimy je
z przyjemnością.
Natalia Podosek Sarubbi Pietro, „Od Barabasza do Jezusa”, Wydawnictwo salezjańskie 2012.
Aleksandra Polewska „Boży wariaci”, Rafael 2013.
Oprac. Alfreda M.
Na podst.www.fronda.pl

MŁODZIEŻOWY DETOX

Betania

Grupa młodzieżowa "Betania"
to uśmiechnięta, pełna entuzjazmu, dobrego humoru, jest kontynuacją działalności młodzieżowej
z lat poprzednich. Od 1 września
2015 roku naszym opiekunem
jest ks. Tomasz Kozioł – nowy

wikariusz naszej parafii.
Spotkania naszej Grupy odbywają się
co tydzień w piątki (oprócz 1 piątków)
o godzinie 19:00. Na naszych spotkaniach
podejmowane są rozmowy na różne, ciekawe tematy, modlimy się, rozważamy
Pismo Święte, pogłębiamy wiedzę o Bo-
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gu, naszej wierze oraz kulturze wiary
chrześcijańskiej. Jest to także okazja
do lepszego poznania siebie nawzajem
i spędzania wspólnych chwil. Dzięki temu
doświadczeniu jesteśmy lepiej przygotowani do życia w przyszłości, kiedy będziemy musieli radzić sobie sami, mężnie
stawiając czoła wyzwaniom. Od samego
początku chętnie podjęliśmy modlitwę
za siebie wzajemnie, aby wśród nas panowała wzajemna zgoda i życzliwość.
Pragnieniem księdza opiekuna i naszym
jest, by wśród nas panowała szczera, serdeczna ciepła i domowa atmosfera. Nie
oceniamy siebie wzajemnie, każdy jest sobie równy, nie ma wśród nas gorszych ani
lepszych. Jesteśmy dla siebie troskliwi,
opiekuńczy oraz serdeczni. Jako grupa
apostolska staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu parafii. Jednym z wielu
pomysłów naszej Grupy jest organizacja
Misterium Drogi Krzyżowej, z którego
dochód zazwyczaj przeznaczamy na nasz
wakacyjny wyjazd nad morze Bałtyckie.
Mamy nadzieję, że wszelkie przedsięwzięcia, jakich się podejmujemy i podejmiemy, będą sprawiać radość nie tylko
nam, ale też i wszystkim parafianom! :)

Nie wiesz jak spędzić piątkowy wieczór?
Czujesz, że czegoś brakuje w Twoim
życiu?
Pragniesz pogłębić swoją więź z Jezusem
i poznać ciekawych ludzi?
Nie czekaj! Przyjdź w piątek do klubu
BETANIA w podziemiach domu parafialnego! :)
Zapraszamy!

Ania Wajchamer, Weronika Wajchamer
i Nikola Rolewicz - młodzież reprezentująca grupę "BETANIA" oraz ksiądz
Opiekun.

Młodzież odczytuje myśli Biskupa
podczas udzielania Sakramentu Bierzmowania!

W ciągu roku kiedy udzielasz sakramentu bierzmowania widzisz tysiące
młodych twarzy i błyszczące oczy.
Z pewnością wodząc wzrokiem od
twarzy do twarzy prowadzisz czasem wewnętrzną rozmowę z Duchem Świętym,
którego udzielasz przez modlitwę, nałożenie rąk i namaszczenie krzyżmem.
W twojej głowie toczą się myśli:
Duchu Święty, jaka przyszłość czeka tego

stojącego przede mną młodego człowieka? Co uczyni on z Tobą, który nikogo do
niczego nie przymuszasz? Czy za dwadzieścia i więcej lat oczy tego bierzmowanego będą dalej błyszczały, czy może
będzie się w nich malowała pustka i ślady
głębokich zawodów, rozczarowań i obojętności.
Każdy z nas doskonale wie, że wielu
młodych ludzi o świeżych twarzach i błyszczących oczach po przystąpieniu
do bierzmowania rozpoczyna wakacje,
zwalniające ich z praktyki życia religijnego.
Brzmi to jak absurd, ale jest prawdą.
Dlatego Księże Biskupie jesteś podobny
do siewcy z przypowieści Jezusa. Siejesz budząc się do wiary, jak po zimowym
ziarno z wiatrem i pod wiatr. Domyślasz śnie.
się, że niejedno zmarnuje się, spadając
na kamienisty grunt lub między ciernie.
Kandydat
Żyw jednak nadzieje, że większość
z nich wyda owoc. Że wielu z nich któregoś dnia jednak przyjdzie z powrotem
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ramy się postępować jak Maryja (co wcale nie jest łatwe, ale Ona nam pomaga).
Maryjna – ponieważ główną patronką
jest Maryja, Ona jest pierwszą i najważniejszą Osobą, blisko wszystkich naszych
codziennych spraw.
Celem DSM jest poznanie życia Maryi
oraz naśladowanie jej w codziennym życiu, przez wzajemną miłość, służbę i otwartość. Cechy te winny charakteryzować
każdą "Maryjkę" i w ten sposób powinna
żyć także w swoim środowisku, a więc w
rodzinie i szkole.

Dziewczęca Służba Maryjna to liturgiczna grupa dziewcząt, które chcą pogłębić swoją religijną formację wpatrując
się w przykład Matki Bożej Niepokalanej.
Co oznaczają poszczególne człony tej nazwy?
Dziewczęca – czyli należą do niej tylko
dziewczęta.
Służba – określenie to mówi o celu istnienia grupy: służymy Maryi, rozmawiamy o Niej, mówimy innym o Niej, sta-

• w diecezjalnych Pielgrzymkach DSM

Udział grupy DSM w liturgii to także
noszenie symboli religijnych (sztandar,
poduszki i figurka) podczas procesji (rezurekcja wielkanocna, uroczystość i oktawa Bożego Ciała, odpust parafialny
w uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa).
W tym roku w progi naszej grupy
wstąpiło 9 nowych dziewczynek, które
zostały uroczyście przyjęte na Mszy
Świętej w Święto Patronalne DSM-u 8
grudnia.
Hasłem DSM jest: "Przez Maryję do
Patronkami DSM-u są Najświętsza
Jezusa"
Maryja Panna i św. Maria Goretti.
Dziewczęta z DSM powierzają każdy
Dziewczęca Służba Maryjna przy dzień swojego życia Matce Bożej, odmaparafii Najświętszego Serca Pana Jezusa wiając przy pacierzu modlitwę:
w Tarnowie to grupa 30 dziewczynek
którymi opiekuje się Ks. Tomasz Kozioł. O Pani Moja, o Matko Moja, cała się
Pomaga mu w tym 5 animatorek: Ania Tobie oddaję,
Wajchamer, Weronika Wajchamer, Domi- ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje
nika Misiak, Nikola Rolewicz oraz Domi- i całą siebie.
nika Jajkowska. Na cotygodniowych spo- Gdy przeto Twoją jestem o Dobra Matko,
tkaniach dziewczęta poznają życie Matki broń mnie i strzeż
Bożej i uczą się Ją naśladować. Nie bra- jako dziecka i własności Twojej. Amen.
kuje też radości w postaci przeróżnych zabaw, a także chętnie włączają się w przyDziewczynki, które kochają Maryję
gotowanie liturgii Mszy Świętej dla dzie- i pragną włączyć się w naszą grupę serci. Do ich zadań należy pilnie wypełniać decznie zapraszamy!
PIĘĆ ZADAŃ DZIECKA MARYJI którymi są:
Spotkania odbywają się w sobotę
1.Posłuszeństwo
o godzinie 9.00 na ostatnim piętrze Domu
2.Wspólnota
Parafialnego!
3.Radość
4.Ofiara
5.Przyjażń z Jezusem

Naszym hymnem jest pieśń: "Święta
Maryjo Królowo"
Uczestniczymy:
• 8 Grudnia - Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP – nasze Święto/przyjęcie
nowych "MARYJEK"
• w nabożeństwach Drogi Krzyżowej
• w Wielki Czwartek
• w Wielki Piątek i w Wielką Sobotędziewczęta czuwają przy Ciemnicy i Grobie Pana Jezusa
• w nabożeństwach majowych
• Boże Ciało - w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, dziewczynki uczestniczą w Mszy Świętej,
a następnie w procesji.
• w nabożeństwach różańcowych
• na Roratach
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Ania Wajchamer,
Weronika Wajchamer
oraz Nikola Rolewicz
- animatorki DSM

Spoglądając wielokrotnie na swoje
życie, odnajdziemy w nim takie momenty,
w których podejmowaliśmy próby zmienienia siebie i tego co robimy. Bardzo
łatwo składamy wszelkiego rodzaju obietnice i bardzo chętnie stawiamy przed
sobą różne postanowienia poprawy. Jednak jak pokazuje praktyka wcale nie tak
łatwo je wypełnić.
Każdy z nas skądś to dobrze zna.
Wielokrotnie po złym poprzednim dniu
budzimy się rano i zanim jeszcze wstaniemy z łóżka postanawiamy np., że „dzisiejszy dzień będzie zupełnie inny. Nie
damy się ponieść emocjom, nie będziemy
się kłócić z innymi”, „dzisiaj nie wypalimy ani jednego papierosa, nie będziemy
pić alkoholu”. Nim jednak ów dzień dobiegnie końca połowa naszych postanowień pada w gruzach a my znów zaczynamy przeklinać siebie i zarzucamy swojej osobie, że jesteśmy beznadziejni, słabi
itp.
Niestety świat, w którym żyjemy nie
zwraca uwagi na nasze wnętrze, bardziej
zainteresowany jest tym, jak wyglądamy
na zewnątrz. Stąd, nie radzę bardzo liczyć
na to, że to właśnie dzięki niemu nastąpi
nasza przemiana. Wszelkie poprawy w
pierwszej kolejności powinny zachodzić
we wnętrzu naszej duszy, naszego serca.
Mogą nam w tym pomóc, owszem najbliżsi, przyjaciele, jednak fundamentem
naszego postanowienia powinien być
Chrystus, który mówi proście. Chrystus,
który zna i widzi wszystkie blizny po ranach, które zostały zadane nam przez złe
słowa bądź czyny. Któż inny zna nasze
najskrytsze marzenia, po które nigdy nie
mamy odwagi sięgnąć i najpiękniejsze
sny, które nigdy się nie spełniły? Dlatego
Chrystus może, bo ma takie prawo i chce,
kierować do nas wezwanie „PROŚCIE”.
Bo my do rozmowy z Bogiem jesteśmy
powołani, bo chrześcijanin jest powołany
do modlitwy.
Niewielu ochrzczonych traktuje swoją
modlitwę jako powołanie. Owszem do
modlitwy powołana jest zakonnica, ksiądz
ale nie ja, zwykły ochrzczony człowiek.
Tymczasem, właśnie każdy ochrzczony
jest powołany do modlitwy, do stałego
kontaktu z Bogiem w każdej sytuacji,
w jakiej się znajdzie.
Zerknijmy na Abrahama.
Jakże wiele można się nauczyć u pa-

Dar modlitwy

triarchy Abrahama, który stojąc przed Bogiem stara się uratować zagrożone z powodu ciężkich grzechów miasto. Modli
się modlitwą wstawienniczą. Abraham
wprawdzie ma w tym mieście swego bratanka, Lota, i chciałby przede wszystkim
jego uratować. Ma w tym własny interes,
ale serce jego jest szersze. On nie wspomina o Locie. Szuka w mieście sprawiedliwych ufając, że ze względu na nich uda
się ocalić i niesprawiedliwych.
Na drodze życia nieustannie spotykamy ludzi niesprawiedliwych. Widzimy

uzależnionych od alkoholu, od narkotyków, od przeklinania, od pieniędzy, od jedzenia. Widzimy rzesze ciężko chorych na
lenistwo, na nieumiarkowanie w jedzeniu, na zazdrość, na pychę... Bliskie
obcowanie z tymi nieszczęśliwymi grzesznikami często rodzi w sercu gniew
na nich. Przecież to są choroby z ich
własnego wyboru. Tak jest z wszystkimi
chorobami ducha. One zawsze są zawinione, one są na własne żądanie.
AAbraham, który doskonale znał grzech
mieszkańców Sodomy, nie powiedział
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Bogu: „No, wreszcie zrobisz porządek
z tym siedliskiem grzechu, wreszcie oczyścisz świat od takich ludzi, wreszcie
dosięga ich kara z Twojej ręki. A nam się
wydawało, że nie widzisz, skoro nie reagujesz”. Nie. Abraham stoi po stronie
grzeszników, nie dlatego, aby bronić grzechu, ale by dać im szansę na opamiętanie,
szansę nawrócenia.
Taka też winna być nasza reakcja.
Spotkanie ludzi niszczonych przez grzech
albo usidlonych w jego sieciach, winno
wzywać nas do wytrwałej modlitwy. Znamy już, lepiej niż znał Abraham, miłosierdzie Boga, przypomniane głośno
przez św. Siostrę Faustynę. Tym usilniej
możemy prosić Boga o łaskę nawrócenia
dla żyjących w grzechu. Miłosierdzie nie
zgadza się na grzech. Miłosierdzie Boga
pomaga w odkryciu jego grozy i w ratowaniu grzesznika z jego zasadzek. Zapytaj więc siebie czy modlisz się do Bożego Miłosierdzia. Czy modlisz się prosząc o miłosierdzie dla siebie i świata
całego. Masz taką okazje tutaj w kościele
w każdy piątek o 18-tej. Czy z takiej okazji choć raz w swoim życiu skorzystałeś?
a potrzebujemy miłosierdzia, bo świętymi
nie jesteśmy. Czy można powiedzieć proszę księdza, chociaż ksiądz nie oczekuje
na twoje wytłumaczenie. Czy można powiedzieć, Panie Boże, widzisz tyle pracy
przy żniwach, dzieci zapracowane w polu,
w ciągu roku tyle mają do nauki zadane,
no naprawdę nie ma czasu, aby przynajmniej jedna osoba z mojej rodziny raz
w tygodniu w piątek tutaj była.
Jest naszym obowiązkiem tutaj być.

O miłosierdzie prosić i za miłosierdzie
nam okazywane dziękować. Popatrz
na świat. Trąba powietrzna, katastrofa autokaru, burze, powodzie, grady, nas to póki co omija.
Ta modlitwa wstawiennicza, jest naszym powołaniem. Środowisko, w którym
żyjemy, ma prawo liczyć na naszą modlitwę. I takiej modlitwy wstawienniczej
uczy nas dzisiaj sam Jezus. Podaje jej
wzór. Chce, byśmy rozmawiali z Ojcem
na wszystkie tematy objęte tym programem modlitwy, jaki nam zostawił.
Całe "Ojcze nasz" jest modlitwą wstawienniczą. Policzmy, ile razy występuje
w tym tekście, który znamy na pamięć,
zaimek "nasz" w różnych odmianach.
Nasz Ojciec, daj nam naszego chleba,
odpuść nam nasze winy, nie wystawiaj
nas na pokusę, zbaw nas od złego. Nie
ma tu miejsca na myślenie wyłącznie
o sobie. Cała Modlitwa Pańska to sztuka
myślenia o nas, o wszystkich ochrzczonych.
Wystarczy spojrzeć na człowieka
zniewolonego przez zło, by odruchowo
zanieść prośbę do Ojca, odpuść nam nasze
winy i zbaw nas od Złego. W imię
Jezusowego braterstwa traktujemy winy
grzesznika jako nasze winy i dramat brata
złowionego na wędkę przez zniewolenie,
jako nasze zło.
Wszyscy jesteśmy powołani do ustawienia życia według Modlitwy Pańskiej.
W jakiej więc mierze nasze rodzinne
domy są wypełnione spotkaniem z Bogiem, z dnia na dzień? W jakiej mierze
dzieci przejmują sztukę modlitwy obser-

wując tatę i mamę, którzy na kolanach
rozmawiają z Bogiem? W jakiej mierze
dorastające rodzeństwo, a nawet w pełni
dorosłe, jest wzorem modlitwy dla niepełnoletnich braci i sióstr?
Ojciec klęczący na modlitwie zostaje
w pamięci na całe życie. Matka nucąca
Godzinki lub śpiewająca pieśń: Kiedy
ranne wstają zorze, gdy krząta się przy
śniadaniu, zostaje wzorem na całe życie.
Ta modlitwa w rodzinie posiada doniosłe
znaczenie. Nie zawsze musi to być modlitwa wszystkich o ustalonej porze. Jest
to pewien ideał, który realizuje wiele rodziny. Bo dom rodzinny to szkoła modlitwy za siebie nawzajem. Tam dziecko
uczy się kontaktu z Bogiem i jak się tej
sztuki nauczy tak później pamięta o wszystkich domownikach, nawet gdy jest
daleko od rodzinnego domu bo wie, co
znaczą słowa: Ojcze nasz.
Obserwujemy proces zeświecczenia
naszego życia. Ma on swoje źródło w rodzinnym domu. Trzeba to dostrzec. Trzeba wspólnie w rodzinie na ten temat porozmawiać. Trzeba powrócić do modlitwy. Najważniejszy jest tu przykład starszych. On rzeźbi serca. On jest nie do zapomnienia. Nie wystarczy wzywać dzieci
do modlitwy i pilnować, aby odmówiły
pacierz. Trzeba, aby one wiedziały, że
ojciec i matka bez modlitwy nie potrafią
żyć.
Ks. T.K.

Walentynki po chrześcijańsku – dlaczego NIE?

Był rok 269.
Już wtedy ludzie zakochiwali się
w sobie. Historię słynnych walentynek
rozpoczął pogański legionista, który mimo zakazu swojego szefa cesarza Klaudiusza II Gockiego zakochał się w młodej

chrześcijance. Kręcił się w pobliżu przyszły święty; biskup Walenty. Gdy zobaczył zaciągniętego miłością legionistę
i motyle w brzuchu młodej chrześcijanki,
postanowił złamać zakaz groźnego cesarza i szczodrze pobłogosławił zakochanych. Za ten czyn cesarz wtrącił biskupa
Walentego do więzienia. Ten, co może
zdziwi wielu żyjących w dobie celibatu,
zakochał się w czasie odsiadki w pięknej
choć niewidomej córce swojego strażnika.
Miłość biskupa była tak cudotwórcza,
że dziewczyna pod jej wpływem odzyskała wzrok. Gdy dowiedziano się o tym,
Walentego skazano na śmierć (to się nazywa „miłość aż do śmierci”). Przed samą
egzekucją Walenty pisze pierwszą

na świecie walentynkę do swojej ukochanej z podpisem: „od twojego Walentego”.
Następnie 14 lutego wykonano egzekucję!
Jest rok 2016.
Ludzie nadal zakochują się w sobie.
Historia walentynek stała się już tak powszechna i normalna jak śnieg zimą. Sądzę, że stała się normalna, gdyż miłość
między chłopakiem a dziewczyną to coś
najbardziej normalnego i darowanego
od Boga. Jestem przekonany, że czuł to
biskup Walenty dlatego pobłogosławił
zakochanym mimo zakazu cesarza. Dziś
miłości też trzeba błogosławić, trzeba
rozumieć młodych ludzi i zapraszać
do ich uczucia Jezusa Chrystusa, który
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jest Panem Miłości.
Wiedzmy też, że Walenty z powołania
był biskupem natomiast z wykształcenia
lekarzem. To dla mnie swoisty znak,
że miłość jest pozytywnym rodzajem

„choroby”, z której nie da się człowieka Czemu nie? Chrześcijanie wiedzą o miwyleczyć. Taką „chorobę” trzeba po pros- łości niemało. I co ważniejsze, są bardzo
tu przeżyć i być jej posłusznym za...
aż do śmierci, czego przykład dał nam św.
Ks. J. T.
Walenty. Chrześcijańskie walentynki?

HISTORIA JEST NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA
Święty Stanisław ze Szczepanowa w świetle
propagandy antykościelnej prowadzonej przez władze
polityczne Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) 1
w latach 1 944-1 989.

1. Terminologia. Pojęcie propagandy.
Władze PRL dążąc do likwidacji
Kościoła prowadziły z nim walkę na różnych polach, w tym także w sferze
ideologicznej. Jej celem było przekształcenie światopoglądu społeczeństwa PRL,
w kierunku marksistowsko-leninowskim.
Miało to być społeczeństwo wolne od fideizmu wyznające światopogląd materialistyczny. We wrześniu 1951 r. miała
miejsce wizyta w Moskwie dygnitarzy
PZPR zajmujących się propagandą. Od tego czasu redakcje gazet i czasopism
w Polsce miały pracować na wzór radzieckich, czyli wykonywać ściśle polecenia
Wydziału Propagandy KC zgodnie z aktualną linią polityczną. Publicysta, który
nie przestrzegał powyższej zasady był zagrożony nawet karą więzienia2. Dla realizacji nakreślonego celu rządzący posługiwali się wieloma nieprawdziwymi artykułami, które publikowane w prasie przybierały formę propagandy.
„Kłamstwo powtórzone tysiąc razy
staje się prawdą” To stwierdzenie głoszone przez Josepha Goebbelsa (18971945) niemieckiego ministra propagandy
i oświecenia publicznego w rządzie Adolfa Hitlera, jak również przez wielu innych
propagandystów zakłada przy pewnym
uproszczeniu, że przekaz jest tym skuteczniejszy, im częściej jest powtarzany,
a wielokrotne powtarzane twierdzenia
znajdują później odzwierciedlenie w masowej świadomości3 .
Definicja opublikowana w Dictionary
of American Politics (1960) opisuje propagandę jako: wykorzystanie słów, obie-

któw lub osób w celu wpłynięcia lub kontroli nad opinią i działaniami grupy i jednostek4. Z kolei The Harper Collins
Dictionary of American Goverment and
Politics (1992) określa mianem propagan-

dy: „manipulowanie ludzkimi wierzeniami, wartościami i zachowaniami poprzez
użycie symboli (takich jak flagi, muzyka,
przemówienia) i innymi narzędziami psychologicznymi”5. Jedną ze starszych
(1921) definicji propagandy, a jednocześnie odmienną, bo odnoszącą się konkretnie do pola walki, stworzył brytyjski
generał sir Ian Hamilton.Określił on propagandę mianem działalności zmierzającej do wykreowania wroga na tak wielkiego potwora, iż traci on prawa istoty
ludzkiej 6. Od lat 30-tych XX w. propaganda stała się przedmiotem badań naukowych. Wraz z rozwojem badań nad propagandą pojawiały się różnego rodzaju
definicje ujmujące zjawisko propagandy
w różnych aspektach, jednak w swojej
istocie nie odbiegały one zbyt mocno od
wyżej przedstawionych.
2. Zarys problemu.
Jednym z podstawowych ideologicznych celów przejmujących władzę komunistów w Polsce po zakończeniu II
wojny światowej wzorem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
(ZSRR) była walka z religią. Cel ten wynikał z przyjętej ideologii marksistowskoleninowskiej opartej na „materializmie
dialektycznym8 i historycznym9” - odrzucającej istnienie Boga. Ten punkt widzenia miał swe źródło w twierdzeniu Karola

Marksa, który religię określał, jako „opium ludu”, czyli coś zbędnego i przeszkadzającego w osiągnięciu szczęścia. Nic,
więc dziwnego, że władze polityczne
na powyższej podbudowie ideologicznej
wobec powszechnie występującej religijności społeczeństwa traktowały Kościół
jako konkurenta, która może osłabić jej
autorytet. Stąd też władze PRL w latach
1944-1989 z różnym nasileniem stosowały wobec Kościoła politykę represji
i potępiania10. Istotnym elementem prowadzonej polityki stała się propaganda
antykościelna obejmująca różnorodne
aspekty życia i funkcjonowania Kościoła.
Biskupi z dawnych czasów byli
wdzięcznym tematem historycznym szeroko stosowanym w propagandzie antykościelnej, ponieważ współczesny episkopat traktowano jako ich kontynuację11 .
Biskupów żyjących w PRL propaganda
partyjna traktowała jako wykonawców
antypolskiej polityki papiestwa12. W 1950
roku Andrzej Nowicki w swej publikacji
stanowiącej źródło inspiracji dla wielu
antykościelnych propagandystów napisał,
że od tysiąca lat - po dziś dzień działa
na terenie Polski szeroko rozgałęziona bogata i potężna agentura papieska, którą
papież stawiał dawniej do dyspozycji Habsburgom, zaborcom, okupantom, a dziś
stara się przekształcić w narzędzie antypolskiej działalności13 .

W niniejszym artykule postaramy się
zwrócić uwagę na propagandę polityczną
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL)
a konkretnie ukazać, w jakim świetle ta
propaganda przedstawiała św. Stanisława
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Biskupa i Męczennika pochodzącego
Teza o biskupie zdrajcy nie znalazła
z bliskiego nam Szczepanowa.
również potwierdzenia w artykule profesora Karola Górskiego publikowanym
3. Św. Stanisław Biskup i Męczennik w 1948 r. Zgodnie bowiem z ówczesnym
w świetle antykościelnej propagandy. prawem uznanie przez sąd królewski bisCzołowym hierarchą I Rzeczypospo- kupa za zdrajcę i skazanie go na karę
litej, który był obiektem nieustannych śmierci musiałoby uzyskać zgodę arcybiataków propagandowych był św. Stanis- skupa gnieźnieńskiego, a ponadto św. Staław Szczepanowski biskup krakowski. Je- nisław mógł się odwołać do Rzymu. Zdamu poświęcano najwięcej miejsca w anty- niem tego uczonego brakło dostatecznych
religijnych publikacjach.
dowodów dla udowodnienia biskupowi
Już w 1950 r. Wydział Propagandy zdrady17.
Komitetu Centralnego Polskiej Zjedno- Natomiast podana wyżej informacja
czonej Partii Robotniczej informował jakoby Stanisław biskup krakowski
w swym ,,Notatniku Agitatora” o nim ja- za wierną służbę przeciwko Polsce został
ko antypaństwowym spiskowcu14.W 1953 nagrodzony przez papieża mianem święroku na łamach „Żołnierza Wolności” tego jest sprzeczna z ówczesnymi opracostwierdzono, że został on ogłoszony świę- waniami naukowymi. Znana mediewistka
tym w nagrodę za antypolską działalność, Danuta Borawska w 1950 r. wykazała,
a mianowicie kierowanie spiskiem mo- że starania o kanonizację biskupa Staniżnowładców przeciwko królowi Bolesła- sława wyszły ze strony polskiej. Prowawowi Śmiałemu. W tej publikacji podano, dził je biskup krakowski Prandota w 1242
że został za to wyklęty przez arcybiskupa roku Jej przeciwnikiem w Kurii Rzymgnieźnieńskiego i skazany na śmierć.
skiej był Rajnold z Ostii. Informacje
Powyższa opinia nie była wymysłem o świętości biskupa Stanisława zebrane
propagandzistów partyjnych. Zawierała ją w 1250 r. przez odpowiednią komisję nie
książka Józefa Putka pt. „Mroki średnio- przekonały widocznie Trybunału Inkwizywiecza”, której kolejne wydania ukazały cyjnego skoro w 1252 r. przysłał papież
się w 1935, 1938 1947 i 1956 r. 15 Propa- do Polski franciszkanina Jakuba z Velletri
gandziści zignorowali ustalenia poświęco- celem ponownego zbadania sprawy18.
nej temu tematowi konferencji naukowej
Marksistowska synteza historii Polski
zorganizowanej przez Instytut History- zawiera pogląd, że posiadanie własnego
czny Uniwersytetu Warszawskiego, świętego leżało w interesie biskupstwa
w której uczestniczyli wybitni mediewiś- krakowskiego, ponieważ podnosiło jego
ci. Szczególnie zaś znaczący był wykład znaczenie i mogło go uczynić równorzęks. Józefa Umińskiego, który opierając się dnym do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego,
na przekazie kroniki Galla Anonima a to zapowiadało wzrost jego dochodów.
wskazał, że jedną z przyczyn konfliktu Ponadto mocniejsza pozycja biskupstwa
biskupa z królem była „dzika poryw- krakowskiego była na rękę Stolicy Apoczość” Bolesława Śmiałego, co wykorzy- stolskiej w akcji nawracania ludności
stywali niechętni monarsze możnowładcy. prawosławnej na katolicyzm na terenach
Ponadto źródłem sporu były starania Bo- Rusi Halickiej 19. Jednak ukazujące się nalesława Śmiałego o wznowienie metro- stępne opracowania naukowe były zgodne
polii gnieźnieńskiej, niezbędnej do tego z oceną św. Stanisława lansowaną przez
by być koronowanym władcą. Przywró- propagandę partyjną. W wydanych w lacenie Gniezna do rangi arcybiskupstwa tach 1955 i 1960 podręcznikach akaderównało się bowiem obniżeniem pozycji mickich dla studentów historii jednoznabiskupstwa krakowskiego. Narastający cznie stwierdzono, że biskup krakowski
konflikt zakończył się wyklęciem Bole- Stanisław był zdrajcą, skazanym przez
sława i śmiercią św. Stanisława. Zgodnie króla na karę śmierci, zaś wyrok został
z ówczesnym prawem monarcha tracił na nim wykonany na dziedzińcu wawelwładzę jeśli w ciągu roku nie uzyskał skim20. Przeciwstawił się temu poglądowi
zwolnienia od klątwy. Kiedy jednak po działający na emigracji profesor Oskar
zabiciu św. Stanisława papież Grzegorz Halecki, który w swej „Historii Polski"
VII prawdopodobnie także ze swej strony poddał w wątpliwość zdradę biskupa. Inobłożył króla klątwą, wówczas arcybis- formacje o tej książce przekazał znany
kup i inni biskupi, którzy przedtem wspie- historyk Juliusz Bardach w Żołnierzu
rali Bolesława musieli odstąpić od nie- Wolności", określając jej autora mianem
go16.
herolda reakcji21 . Na łamach tej samej ga-

zety Stefan Zielicz autor licznych publikacji w wydawnictwach Głównego Zarządu politycznego Wojska Polskiego uznał
działalność św. Stanisława jako antypolską22. Podczas manifestacji zorganizowanej na terenie obozu zagłady w Sztutowie
przeciwko Orędziu biskupów polskich
do biskupów niemieckich z 18 listopada
1965 r. przemawiający tam Zenon Kliszko zaliczył św. Stanisława do wstecznego
ciemnego nurtu warcholstwa i sobiepaństwa kościelnych wielmożów, organizatorów spisków przeciw państwu i zdrady
wobec narodu23 . Jako zdrajca był przed-

stawiony biskup Stanisław w artykułach
publikowanych w „Gazecie Robotniczej”,
„Zielonym Sztandarze" i „Panoramie" 24.
Z propagandą partyjną współpracowały różne organizacje. Podjął ją Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich,
w wydanej przez siebie broszurce autorstwa Henryka Hinza. Określił on w niej
św. Stanisława jako zdrajcę specjalnie
eksponowanego przez współczesnych biskupów będących w opozycji do władzy
państwowej 25. Także anty stanisławowską
propagandę prowadzono w broszurkach
Związku Młodzieży Wiejskiej i Towarzystwa Szkoły Świeckiej oraz Zarządu Politycznego Ludowego Wojska Polskiego26.
W 1968 r. Instytut Historii Polskiej
Akademii Nauk wydał książkę Jerzego
Dowiata, który w swej „Historii Kościoła
katolickiego w Polsce (do połowy XV
w.)” stwierdził, że przyczyny konfliktu biskupa i króla oparte są na domysłach, ponieważ nie wiadomo, czy relacja Galla
i legenda św. Stanisława dotyczą tej samej
osoby. Wspomniany kronikarz nie zapisał
bowiem ani imienia zabitego biskupa, ani
jego stolicy kościelnej. Opisany przez
Galla konflikt króla z anonimowym biskupem dopiero znacznie później złączono
z osobą św. Stanisława. Mimo tej publikacji zdradę biskupa władze polityczne
w wojsku traktowały jak o pewnik informując o niej nadal w materiałach przeznaczonych dla kierowników grup do zajęć
politycznych z elewami szkół podoficerskich, żołnierzami i podoficerami służby zasadniczej, a także dla żołnierzy długoterminowej zasadniczej służby wojskowej 27.
Rocznica śmierci św. Stanisława
powiązana z wizytą w Polsce Jana Pawła II wywołała wzmożona aktywność
propagandy partyjnej przeciw temu świętemu. Już w maju 1979 r. w czasopiśmie
„Ideologia i Polityka” Stanisław Skalb-
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mierzak opublikował krótką informację
historyczną po tytułem Prawda i legenda
o Stanisławie ze Szczepanowa" 28. Według
redakcji tego czasopisma wspomnianą informację wydrukowano na prośbę wielu
wykładowców, którzy w swych listach
wyrazili chęć poznania faktów związanych z osobą św. Stanisława. Redakcja
w tej informacji wskazała na konieczność
oddzielenia przekazów zawartych w kronikach od narosłych wokół nich legend
ponieważ prasa katolicka łączy ustalenia
naukowe z mitami. Mimo tak ambitnego
celu tej publikacji S. Skalbmierzak oparł
swą informacje tylko na starych opracowaniach, a mianowicie „Szkicach historycznych” Tadeusza Wojciechowskiego wydanych w 1904 r. oraz „Dziejach politycznych Polski” J. Tańskiego drukowanych
w 1922 r. Na tej podstawie wysunął tezę,
że biskup Stanisław był przywódcą antykrólewskiego spisku popieranego przez
wojska czeskie. Powyższe opracowanie
chociaż niezgodne z ówczesną nauką było
polecane w „Żołnierzu Wolności” jako lektura przydatna dla wojska.
Ponadto zachęcano do zapoznania się
z artykułem drukowanym w ateistycznym
czasopiśmie „Argumenty" zawierającym
nieprzychylne wypowiedzi na temat św.
Stanisława znanego radiowego reportażysty laureata nagrody Prix Italia (1966 r.)
Witolda Zadrowskiego, słynnego autora
powieści historycznych Karola Bunscha
oraz pisarza Zygmunta Trziszki. Anonimowy publicysta informując o dyskusji
prowadzonej przez wspomnianych intelektualistów podał, że legenda św. Stanisława została stworzona dla celów politycznych po upływie długiego czasu od jego
śmierci29.
Ten sam pogląd zawarty był w tytule
broszurki wydanej w 1968 r. przez Zarząd
Wojewódzki Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Krakowie autorstwa Bożeny
Krzywobłockiej noszącej tytuł „Kult św.
Stanisława w Polsce, czyli polityczne funkcjonowanie legendy". Bardzo przydatnym tematem dla ukazania świętego Stanisława w negatywnym świetle było
przedstawienie go w roli wroga ludu.
W 1984 r. Józef Żuraw wykorzystał
w tym celu książeczkę Joachima Lelewela
poświęconą historii chłopów. Przedstawiono w niej króla Bolesława Śmiałego
w roli obrońcy włościan, których ciemiężył św. Stanisław30. Ta absurdalna teza
cieszącego się wielkim autorytetem Lelewela ogłoszona w czołowym organie pro-

pagandowym jakim był ,,Żołnierz Wolności" stawiała uczonych w trudnej sytuacji
ponieważ nie mogli jej wprost odrzucić,
aby nie narazić się władzom partyjnym,
zaś przyjęcie jej byłoby kompromitujące
dla polskiej nauki. Usiłował z tego jakoś
wybrnąć czołowy historyk Henryk Łowmiański, który pochwalił Lelewela za to,
że postawił problem walki klasowej jako
czynnik przemian wewnętrznych, tłumaczył jednak, że brak dostatecznej podbudowy faktograficznej krytycznie opracowanej spowodował, iż ten pogląd nie znalazł zwolenników u następnych pokoleń
historyków mediewistów31 . Poparcia dla
poglądu Lelewela o antychłopskim biskupie Stanisławie udzieliła Irena Koberdowa, wymyślając odpowiedni opis wydarzeń, które wydrukowano w 1966 r.
w biuletynie przeznaczonym dla kadry
wojskowej. Napisała bowiem, że podczas
pobytu Bolesława Śmiałego w Kijowie
wybuchł w Polsce bunt chłopów. Część
rycerzy opuściła potajemnie Kijów, wróciła do kraju i krwawo spacyfikowała
chłopów. Król surowo ukarał rycerzy
za to, że opuścili go w Kijowie i za
krwawą pacyfikację oraz stanął w obronie
ludu przeciw możnym. Biskup Szczepanowski wystąpił zaś w obronie rycerzy,
przystąpił do tajnego spisku zmierzającego do obalenia Bolesława i powierzenia
rządów słabemu księciu Władysławowi
Hermanowi. Spisek został jednak wykryty, a biskup Szczepanowski skazany
za zdradę na śmierć przez poćwiartowanie32. Zdaniem wybitnego historyka
Karola Górskiego ten rzekomy wróg ludu
cieszył się wielkim nabożeństwem wśród
chłopów. Legenda świętego w świetle
przekazów pierwszych hagiografów,
a mianowicie Wincentego Kadłubka
i Wincentego z Kielc miała cechy wybitnie ludowe. Świadkami kultu była ludność służebna, a mianowicie świątnicy
katedry krakowskiej, a wśród osób wymienionych w opisie cudów było 52 chłopów, 34 rycerzy, 16 mieszczan, 4 cudzoziemców i 1 książę, a mianowicie Władysław Opolczyk. Na ogólną liczbę 42
cudów: chłopów dotyczyło 22 rycerzy 11,
duchownych 3 , a innych 6. Nie można
także wykluczyć chłopskiego pochodzenia biskupa, co potwierdzałyby aluzje
do piekarni i browaru odnośnie jego osoby występujące w kronice Wincentego
Kadłubka33 .
W 1985 r. w „Żołnierzu Wolności"
w pojawiło się twierdzenie, że kronikarz

Gall Anonim zakwalifikował czyn biskupa Stanisława jako zdradę stanu, a kara
jaką mu wymierzono polegająca na obcięciu członków była zwykle stosowana
w takich przypadkach. Natomiast historiografia kościelna usiłowała zawsze uchylić
zarzut zdrady biskupa wobec króla tłumacząc słowo traditorużyte przez Galla
Anonima - jako buntownik jednocześnie
podtrzymując jednak tezę o prawości biskupa i nieprawości króla. Według tej gazety kult św. Stanisława służył do umocnienia rangi współczesnych biskupów,
a uroczystości związane z 900 rocznicą
śmierci tego hierarchy potrzebne były episkopatowi, który ma aspiracje oceniania
działalności państwa34. Te twierdzenia
przepisano z broszurki wydanej przez Towarzystwo Kultury Świeckiej 35. Na łamach „Żołnierza Wolności" w 1987 r.
w ramach cyklu „Interpretacje światopoglądowe" referowano książkę Tadeusza
Grudzińskiego, który pisał o innych przyczynach konfliktu między królem, a biskupem36. Według tego autora biskup Stanisław zbuntował się, ponieważ nie został
mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim.
Pojmano go i jako buntownika na mocy
wyroku królewskiego skazano na karę
śmierci i obcięcie członków co miało
miejsce 11 kwietnia 1079 r.
Książka Grudzińskiego zawierała wiele hipotez nie popartych informacjami
zawartymi w źródłach i ignorowała najnowsze badania historyków. Między innymi przemilczała wyniki badania czaszki
świętego przeprowadzone na zlecenie kardynała Karola Wojtyły. Wykonali je specjaliści z zakładu medycyny sądowej Krakowskiej Akademii Medycznej, a mianowicie dr med. Marian Kusiak i profesor
Jan Olbrycht. Wyniki badań ogłoszono 9
czerwca 1963 r. Doczekały się one szeregu publikacji, między innymi zamieszczone zostały w książce Stanisława Bełcha, która była znana T. Grudzińskiemu,
skoro figuruje w wykazie literatury przez
niego podanej 37. Prawdopodobnie Grudzińskiemu przeszkadzały wykazane
w protokole badania wgniecenia widoczne
na czaszce, które przeczą hipotezie o legalnej egzekucji, a wskazują na mord,
o którym pisał Wincenty Kadłubek.
W następnych latach św. Stanisław
przestał być obiektem ataków propagandy
partyjnej, a 8 maja 1983 r. podczas
uroczystości ku czci świętego Stanisława
w Krakowie na Skałce, prymas Józef
kardynał Glemp w swej homilii przyp-
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ominając śmierć biskupa San Salvadoru
Romero, stwierdził iż jest ona podobnie
jak ofiara śmierci św. Stanisława wkładem
religii chrześcijańskiej w umacnianie miłości i pokoju między ludźmi. Tekst tej
homilii opublikowany w "Żołnierzu Wolności" nie zawierał żadnych krytycznych
komentarzy38.
4. Podsumowanie.
Informacje o biskupach z czasów
staropolskich, służyły do walki władz
partyjnych z Kościołem i pojawiały się
w publikacjach dotyczących aktualnej
sytuacji politycznej. Biskupi I Rzeczypospolitej mieli stanowić w zamierzeniu
władz partyjnych zaprzeczenie tezy zawartej w homilii prymasa Stefana Wyszyńskiego, że po tysiącu lat pracy
Kościoła w Polsce, Kościół jeszcze Polsce
nigdy krzywdy nie wyrządził39. Argume-

ntem przeciw temu stwierdzeniu była zdaniem propagandzistów działalność wielu
biskupów. Dla przykładu w akcji propagandowej przeciw Orędziu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 18 listopada 1965 r. przywołano historyczne
postacie biskupów, a mianowicie prymasa
Wyszyńskiego i arcybiskupa Henryka
Kietlicza, których uznano za zdrajców
Polski i agentów Watykanu, a równocześnie pozbawionych umiejętności prowadzenia polityki. W tym kontekście podano, że arcybiskup Jan Łaski był obdarzony talentem politycznym, którego
brak autorom orędzia.
W niniejszym artykule starano się
zwrócić uwagę na propagandę polityczną
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(PRL), a konkretnie ukazać, w jakim
świetle ta propaganda przedstawiała św.
Stanisława ze Szczepanowa. Nie ulega
najmniejszej wątpliwości, że zamierzeniem tejże propagandy PRL-u było zdyskredytowanie biskupów i przedstawienie
ich w jak najgorszym świetle. Kolportowane informacje o biskupach z czasów
staropolskich, służyły do walki władz partyjnych z Kościołem i pojawiały się w publikacjach dotyczących aktualnej sytuacji
politycznej.
Z dokonanej analizy wypływają także
ważne wnioski dla współczesnego Kościoła w zakresie pokazywania sylwetek
hierarchów i innych duchownych. Nie
możemy bowiem ulegać tendencji
do tworzenia postaci spiżowych, pozbawionych de facto cech ludzkich. Nie możemy też pomijać w tworzonych bio-

grafiach faktów które nie świadczą najlepiej o postaci. Bowiem pominięcie ich
daje asumpt przeciwnikom do wykorzystywania ich w działaniach mających
na celu dyskredytację Kościoła i ludzi z
nim związanych.
Propaganda antykościelna przeciwko
Kościołowi prezentowana na łamach wielu czasopism była klasyczną propagandą
wertykalną, którą cechuje przepływ informacji i przekazów treści od wierzchołka
struktury do dołu i opiera się na środku
masowej informacji. Jest ona typowa dla
ustrojów totalitarnych40. Najbardziej jej
przykrym następstwem było nie tylko oczernianie i dyskredytacja ale także i fakt,
że historię potraktowano jako narzędzie
manipulacji i podporządkowano ją celom
ówczesnej propagandy.
5. Zalecana literatura dotycząca życia
św. Stanisława ze Szczepanowa:
· Plezia Marian, Dookoła sprawy świętego Stanisława. Studium źródłoznawcze. Wyd. Homini. Kraków 2003.
· Labuda Gerard, Św. Stanisław biskup
krakowski, patron Polski. Śladami zabójstwa, męczeństwa, kanonizacji.
Wyd. Instytut Historii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza nr. 39, Poznań
2000.
· Bełch Stanisław, Św. Stanisław Biskup
Męczennik Patron Polaków, Londyn:
Ve-ritas 1977.
-Bielak Włodzimierz, Jeszcze w sprawie
factum Biskupa Krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa. Nasza Przeszłość" t. 115-116: 2011 , s. 145-162.
· Żurek Antoni, Stanisław ze Szczepanowa. Wyd. WAM Seria: Wielcy ludzie
Kościoła, Kraków 2007.
Ks. Piotr Jaworski
Autor artykułu w celu uniknięcia chaosu
interpretacyjnego stosuje dla lat 1944-1989
nazwę państwa polskiego jako Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL). Mimo że taką nazwę państwo polskie przyjęło dopiero na mocy
konstytucji lipcowej z 1952 r.
2 T. Goban - Klas, Niepokorna orkiestra medialna. Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1944 r. Warszawa 2004,
s. 109-110, 171-172.
3 Teoria ta koresponduje z modelem wszechmocy propagandy Serga Tchakhotina Model
S. Tchakhotina uzależniał skuteczność dotarcia przekazu propagandowego od jego zestrojenia z ludzkimi popędami. Przekaz był tym
skuteczniejszy, im częściej go powtarzano
1
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(Zob. B. Dobek-Ostrowska: Nauka o komunikowaniu: paradygmaty, szkoły, teorie. [w:]
Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne. Wrocław 2001, s. 22-24)
4 Dictionary of American Politics, New York
1960, s. 437.
5 J. M. Shafritz (red), The Harper Collins Dictionary of American Goverment and Politics,
New York 1992, s. 470.
6Tamże, s. 470.
7Za pierwszy podręcznik propagandy wielu
znawców uznaje: L. W. Doob, Propaganda.ItsPsychology and Technique, New York
1935
8 Materializm dialektyczny - kierunek filozoficzny zapoczątkowany w II poł. XIX wieku
przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa,
a następnie rozwinięty przez W. I. Lenina,
Lwa Trockiego i Różę Luksemburg. W XX
wieku stał się podstawą filozoficzną stalinizmu, trockizmu i maoizmu. Podstawą materializmu dialektycznego jest przyjęcie, że cała
realna rzeczywistość jest materialna i nie ma
żadnego obiektywnie istniejącego bytu, którego nie dałoby się sprowadzić do jego materialnej podstawy. Jako podstawa filozoficzna
marksizmu odegrała znaczącą rolę w historii,
stanowiąc fragment oficjalnej ideologii państwowej m.in. Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Chin, Kuby, Korei Północnej, Wietnamu i ogólnie całego ruchu komunistycznego i części bardziej umiarkowanych
nurtów lewicowych na świecie. Więcej na ten
temat m.in. zob. - J. Ładosz, S. Kozyr-Kowalski, Dialektyka a społeczeństwo, Warszawa
1972; J. Ładosz, Materializm dialektyczny,
Warszawa 1973.
9Materializm historyczny - marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych. Według materializmu historycznego,
stosunki ludzi w procesie produkcji są stosunkami podstawowymi i pierwotnymi, określającymi wszystkie inne stosunki społeczne,
a mianowicie: stosunki polityczne i ideologiczne. Więcej na ten temat m.in. zob. - A.
Spirkin,, Zarys filozofii marksistowskiej (Tyt.
oryg.: Kurs marksistskojfiłosofii). tł. L. Smolińska, wyd. (pol.) Warszawa 1968
10Kościół katolicki pozostawał najważniejszym wrogiem państwa rządzonego przez komunistów co najmniej do sierpnia 1980 r. Zob.
szerzej: A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945 – 1989), Kraków 2006, s.
373–426.
11 Por. M. Kęsek, Wizerunek Kościoła Katolickiego w Polsce do 1945 r. na łamach ,,Żołnierza Wolności” w latach 1950-1990. Kraków
2005, mps, s. 70.
12B.M.,Z historii antypolskiej polityki papiestwa. 1. Mieczem i zdradą, „Żołnierz Wolności” 4 (236)/1953, s. 4. (B.M. to inicjały, jakimi podpisał się autor artykułu).
13 A. Nowicki, 1000 lat zatargów z papieżami,
>>

Warszawa 1950, s. 156
14Polska Ludowa Polska Ludowa, a Kościół
katolicki, „Notatnik Agitatora”, marzec 1950
(numer dodatkowy), s. 1.
15 J. Putek, Mroki średniowiecza, Kraków
1956, s. 15.
16J. Umiński, W sprawie zatargu św. Stanisława z Bolesławem Szczodrym, „Przegląd Historyczny” 37(1948), s. 151.
17K. Górski, O sprawie św. Stanisława, „Nasza Przeszłość" 4(1948), s. 81-82
18 D. Borawska, Z dziejów jednej legendy.
W sprawie kultu Stanisława biskupa. Warszawa 1950, s. 82.
19Historia Polski. Opracowanie zbiorowe pod
red. Tadeusza Manteuffla. T.I do roku 1764
pod red. Henryka Łowmiańskiego, część 1 do
połowy XV w. Warszawa 1964, s. 363.
20Tamże, s. 363
21 J.Bardach, Herold reakcji, „Żołnierz Wolności”, 12 (17) 1966, s. 4.
22S.Z., Co to znaczy nie tylko w świątyni,
„Żołnierz Wolności”, 17 (43) 1966, s.2.
23 S. Dzierżak, Pamiętamy- nie przebaczamy.
Wielka manifestacja w Oświęcimiu-Brzezince
i Sztutowie, ,,Żołnierz Wolności”, 17 (95)
1966, ( 25 IV), s. 1, 5.
24J. R. Sielezin, Prasa wrocławska w walce
z Kościołem katolickim w okresie Milenium

Chrztu Polski (19651966), [w:] „Propaganda
antykościelna w Polsce w latach 1945-1978"
pod red. Stanisława Dą-browskiego i Barbary
Rogowskiej. Wrocław 2001, s. 201; M. Mazur, Polityczne kampanie prasowe w okresie
rządów Władysława Gomułki, Lublin 2004, s.
41. s. 41.
25 H. Hinz,Dwie wizje dziejów Polski, Warszawa 1966, s. 4.
26C. Kryczek, Polskie Tysiąclecie, a kościelne
Milenium, Wrocław 1966, s. 11.
27S. Królik, Laicyzacja życia społecznego
w Polsce. Społeczeństwo polskie wobec przesądów, zabobonów i wierzeń, [w:] ,,Społeczeństwo – kultura- technika.” Materiały nr 5
dla kierowników grup do zajęć politycznych
z elewami szkół podoficerskich, żołnierzami
i podoficerami służby zasadniczej, Warszawakwiecień 1968, s. 139
28 (jot), Nowy numer „Ideologii i Polityki",
„Żołnierz Wolności”, 30 (110) 1979, s. 2.
(„jot” stanowi podpis autora artykułu).
29Co kto gdzie?, „Żołnierz Wolności”, 30
(133) 1979, s. 7.
30J.Żuraw, Współczesność myśli Joachima Lelewela, „Żołnierz Wolności”, 35 (308) 1984, s.
3.
31 H.Łowmiański, Podstawy gospodarcze i
społeczne powstania państwa polskiego i jego

POEZJA

PARADOKS DNIA CODZIENNEGO

KOLEBKA

Wierni naiwnie odwrócili się
Do Niego plecami
W poszukiwaniu
Źródła Jego przyciągającego
Tłumy, bezgraniczej maestrii
Głosu.

Dźwięki
wdarły się
z impetem
przez rozwarte
metafizyczne okna.
Zupełnie jak sielskie barwy,
spowite aromatem
krwawego barszczu.

TA GODZINA

Upojnym.

Ja jestem.
Powiedział Pan.

Reminiscencja Koronkowej modlitwy
Kiedy nadejdzie ta Godzina,
Nie płacz pustym dźwiękiem.
Niech błaganie
Do twoich ust
Przypłynie
Jak blask Miłości
W tunelu do Raju.
Kiedy przyjdzie ta Godzina,
Koronkowe Orędzie
Ratunku…

rozwoju do początku XII w., „Kwartalnik
Historyczny", 67: 1960, nr 4, s. 944-945.
32I. Koberdowa, Polityczna rola Kościoła Katolickiego w tysiącleciu Polski (materiały lektorskie) ,,Biuletyn Informacyjny, Wyd. Zarząd Propagandy Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, Warszawa 1966maj, nr 12 (308), s. 5-7.
33 K. Górski, O sprawie św. Stanisława, ,,Nasza Przeszłość”, 4/1948, s. 79-81.
34D.Z., Z dziejów stosunków Państwo-Kościół
w Polsce," Żołnierz Wolności”, 36 (137)
1985, s. 6.
35 Historyczne tło i aktualny stan stosunków
między państwem, a Kościołem. Centralny
Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich. Warszawa 1984, s. 8
36T.Mitek, Interpretacje światopoglądowe.
Z zarania polskiego państwa fakty i mity, "Ż.
W.", 38: 1987, nr 19, s. 4
37Protokół badania, [w:] S. Bełch, Święty
Stanisław biskup - męczennik. Londyn 1977,
s. 678-684.
38 Homilia prymasa Polski, ,,Żołnierz Wolności”, 34 (108) 1983, s. 9.
39S.Z., Co to znaczy..., op. cit., s. 2.
40B. Dąbek – Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka,
Teoria i praktyka propagandy. Wrocław 1999,
s. 38

I nie tylko uroczyste
pieśni nucone
przez wiernych
w wigilię urodzin
Bożej Dzieciny.
I nie tylko
ciepłą harmonią ducha
utkane.

OGRÓJEC

Pot i strach
Samotność i udręka
Wielkość Boga i małość człowieka
Wewnętrzne rozdarcie i posłuszeństwo Ojcu
Anioł i kuszący
Opuszczenie i łaska
Walka i decyzja
Rozdygotane serce i zaufanie
Obrzydliwość grzechów i uwolnienie
Dusza bez pociechy i skrzydło anioła
Kielich goryczy i bądź wola Twoja
Tyś jest Ofiarą Przebłagalną
Łza Boga to potwierdziła
Baranek bez skazy
A we wszystkim podobny prócz grzechu
I podnosi się z kolan
I mówi:
- „ Ja Jestem!”
- „ I po to się narodziłem, by oddać swe życie za
owce!”
Bo nie ma wiekszej Miłości niż ta,
Gdy ktoś życie swoje oddaje,
Justyna Babiarz Za przyjaciół!Amen!

Alfreda M.

Krwawy
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PROGRAM REKOLEKCJI –
13. – 16.03. 2016 - V NIEDZ. WLK. POSTU
Niedziela -13. 03. 2016 r.

Podczas wszystkich Mszy św. kazanie ogólne, za wyjątkiem godz. 11 30 : Msza św. i kazanie z uwzględnieniem
dzieci
Msze św. w niedziele - 5 30, 700, 8 30, 1000, 11 30 - dla dzieci; 1400,18 00, 2000.
Godz. 1700 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Poniedziałek - 14. 03. 2016 r.

Godz. 8 00 - Msza Święta z nauką dla wszystkich
Godz. 1000 - Msza św. z nauką dla wszystkich
Godz. 18 00 - Msza Święta z nauką dla wszystkich
Po Mszy świętej nauka stanowa dla małżonków
Godz. 2000 - Msza Święta z nauką dla wszystkich

Wtorek -15. 03. 2016 r.

Godz. 8 00 - Msza Święta i nauka dla wszystkich
Godz. 1000 - Msza św. z nauką dla wszystkich
Godz. 18 00 - Msza Święta i nauka dla wszystkich.
Po Mszy świętej nauka stanowa młodzieży
Godz. 2000 - Msza Święta z nauką dla wszystkich

Środa -16. 03. 2016 r.

Godz. 8 00 - Msza św. z zakończeniem Rekolekcji
Godz. 1000 - Msza św. z zakończeniem Rekolekcji
Godz. 18 00 - Msza św. z zakończeniem Rekolekcji
Godz. 2000 - Msza Święta z nauką dla wszystkich
Spowiedź w środę od 1400-18 00 - tylko kapłani z parafii
(przerwa od 1600 – 1630)
******************************************

SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA - WIELKA ŚRODA
- 23.03.2016 R. GODZ. 830 - 1800
Przerwy w spowiedzi od 1000-1030; 12 00-1400; 1600-1630
36

KRONIKA PARAFIALNA
Grudzień 2015 - Luty 2016

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…
Nikola Nowak
Martyna Stec
Zofia Lisowska
Alan Kamyk
Oliwier Sitko
Michał Kopacz
Julia Wyczesany
Wiktoria Kawa
Zbigniew Grzesiakowski
Adam Skrzypek
Ksawery Ruszał
Malwina Hołda
Emilia Kopeć
Gabriela Pawlik

Do Domu Ojca od listopada 2015r. odeszli:
Władysław Jarosz
Irena Kantor
Marta Maślanka
Waldemar Skorupa
Janina Kuta
Leszek Podstawa
Janina Pyzdek
Tadeusz Michałek
Tadeusz Kumórek
Józef Sałdon
Krystyna Łabno
Andrzej Wilczyński
Henryka Plichta
Adam Ślizowski
Janina Łozińska
Władysław Siwak
Marian Kubasiński
Krzysztof Bubisz
Teresa Wakuluk
Krystyna Walecka
Grażyna Kopytko
Daniela Kiełbasa
Ludwika Wójcik
Stanisław Chrzanowski
Ryszard Ul
Stanisław Ludwiński
Jakub Kępowicz
Wacław Nakończy
Janina Makuszak
Bolesław Słowik
Henryk Marszałek
Antonina Bałut
Ewa Michalska
Piotr Zdeb
Wanda Dybał
Joanna Kulczyk
Stefan Łukasik
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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. Tomasz Kozioł
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Katarzyna Woźniczka, Ks. Sebastian Kępa
Bernadetta Psyk, ks. Piotr Jaworski, Alfreda Majorek, Ania Wajchamer,
Weronika Wajchamer Nikola Rolewicz Justyna Babiarz
,

,

,

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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