




Drodzy Czytelnicy Głosu Serca!

Za nami najważniejsze święta związane z tajemnicą
Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z wielka-
nocną radością weszliśmy w miesiąc maj, który kojarzy się
głównie z Maryją. Z radością gromadzimy się na nabożeń-
stwach majowych. Jak zauważyliśmy, centralnym punktem na-
bożeństwa majowego jest odśpiewanie lub recytacja Litanii
Loretańskiej , poprzedzonej i zakończonej pieśniami maryjnymi,
z reguły przed przydrożnymi kapliczkami w pobliżu kościołów
lub w samych kościołach zwykle przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem.

Powoli przygotowujemy się do Uroczystości Najświętszego
Ciała i Krwi Pańskiej , a także do imienin naszej parafii, czyli
odpustu parafialnego. Zachęcam do głębokiego przeżycia du-
chowego święta patronalnego naszej parafii. Skorzystajmy
z Sakramentu Pokuty, uczestniczmy we Mszy świętej , procesj i
oraz innych modlitwach dziękczynnych i błagalnych. W tym
dniu została zachowana praktyka udzielania odpustu związana
z uczestnictwem w uroczystościach parafialnych. Dla uzyskania
odpustu wymagane są zwykłe warunki, czyli stan łaski uświę-
cającej , odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga
oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Wszystkie inne
zwyczaje i praktyki zewnętrzne związane z parafialnym od-
pustem mają znaczenie drugorzędne. Działalność różnych kra-
mów odpustowych nie może przeszkadzać nam w uczestnictwie
we Mszy św. Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościo-
ła parafialnego jest przede wszystkim świętem wspólnoty wier-
nych tworzącej daną parafię. To szczególny czas łaski i Bożego
miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję
doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości,
wyrażającej się w darze odpustu. Świętowanie odpustu parafial-
nego przypomina także o powołaniu do świętości każdego
chrześcijanina.

Przed nami Światowe Dni Młodzieży pod hasłem: «Bło-
gosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią»
(Mt 5,7). Papież Franciszek tak powiedział: „Kraków, miasto
św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej , czeka na nas
z otwartymi ramionami i otwartym sercem. Wierzę, że Boża
Opatrzność prowadziła nas do świętowania Jubileuszu Młodych
właśnie tam, gdzie żyło tych dwoje wielkich Apostołów Miło-
sierdzia naszych czasów”.
Owocnych przeżyć ŚDM i miłej lektury!

Ks. Tomasz Kozioł

Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII

Kilka o słów o „Uroczystości Bożego Ciała”.

>>

Kościół od samych początków dawał
wyraz swojej wierze w realną obecność
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramen-
cie. Na czym ta obecność polega? Opła-
tek, który jest dobrze wypieczonym chle-
bem pszennym, po wypowiedzeniu przez
kapłana słów przeistoczenia, mocą Ducha
Świętego staje się Ciałem Pana Jezusa,
a wino - Jego Krwią. Substancja chleba
przechodzi w substancję Ciała Pańskiego,
a substancja wina przechodzi w materię
i w istotę Krwi Pańskiej .

Według nauki Kościoła Pan Jezus jest
obecny w Eucharystii pod każdą widzial-
ną cząstką konsekrowanej Hostii. Dlatego
z taką troskliwością kapłan uważa, aby
najmniejsze okruchy zebrać do kielicha,
spłukać winem i spożyć.

Jezus dając obietnicę Komunii świętej
równocześnie wskazał na jej zasadniczy
cel, czyli życie wieczne. "Kto spożywa
moje Ciało i pije moją Krew, ma życie

wieczne, a Ja go wskrzeszę
w dniu ostatecznym" (J 6,
54).

Przypadające w czwartek
Boże Ciało jest uroczys-
tością ku czci Najświęt-
szego Sakramentu. Głó-
wnym punktem jego ob-
chodów jest procesja eu-
charystyczna. Jest to święto
zobowiązujące katolików
do uczestniczenia w tym
dniu w Mszy świętej , bo-
wiem Boże Ciało to jedno
z najbardziej uroczystych
świąt katolickich.

Inicjatorką ustanowienia
święta Bożego Ciała była
św. Julianna z Cornillon
(1192-1258). Kiedy była
przeoryszą klasztoru augu-
stianek w Mont Cornillon
w pobliżu Liege, w roku
1245 została zaszczycona
objawieniami, w których
Chrystus żądał ustanowie-
nia osobnego święta ku
czci Najświętszej Euchary-
stii. Pan Jezus wyznaczył

sobie nawet dzień uroczystości Bożego
Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trój-
cy. Biskup Liege, Robert, po naradzie
ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu
objawień, postanowił wypełnić życzenie
Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pier-
wsza procesja eucharystyczna.

Jednak w tym samym roku biskup
Robert zmarł. Wyższe duchowieństwo
miasta, za namową teologów, uznało krok
zmarłego ordynariusza za przedwczesny,
a wprowadzenie święta pod taką nazwą
za wysoce niewłaściwe. Co więcej , omal-
że nie oskarżono św. Julianny o herezję.
Karnie została przeniesiona z klasztoru
w Mont Cornillon na prowincję (1247 r.).
Po interwencji archidiakona katedry
w Liege, Jakuba, kardynał Hugo zlecił po-
nowne zbadanie sprawy i zatwierdził
święto. W roku 1251 po raz drugi archi-
diakon Jakub poprowadził ulicami Liege
procesję eucharystyczną. Pan Jezus hojnie
wynagrodził za to gorliwego kapłana, któ-

ry został ostatecznie papieżem (1261 -
1264). Panował jako Urban IV. On też
w roku 1264 wprowadził w Rzymie uro-
czystość Bożego Ciała.

Bezpośrednim impulsem do ustano-
wienia święta miał być cud, jaki wydarzył
się w Bolsena. Kiedy kapłan odprawiał
Mszę świętą, po Przeistoczeniu kielich
trącony ręką przechylił się tak nieszczę-
śliwie, że wylało się wiele kropel krwi
Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan
ujrzał, że postacie wina zmieniły się
w postacie krwi.

Zawiadomiony o tym cudzie papież,
który przebywał wówczas w pobliskim
mieście Orvieto, zabrał ten święty korpo-
rał, który do dnia obecnego znajduje się
w bogatym relikwiarzu w katedrze w Or-
vieto. Dotąd widać na nim plamy. W cza-
sie procesj i Bożego Ciała obnosi się ten
korporał zamiast monstrancji. Korzystając
z tego, że na dworze papieskim w Orvieto
przebywał wówczas św. Tomasz z Akwi-
nu, Urban IV polecił mu opracowanie te-
kstów liturgicznych Mszy świętej i Ofi-
cjum. Tekstów tych używa się do dziś.
Najbardziej znany i często śpiewany jest
hymn Pange lingua (Sław, języku.. .),
a zwłaszcza jego dwie ostatnie zwrotki
(Przed tak wielkim Sakramentem). Podo-
bnie ostatnie zwrotki hymnu Verbum su-
pernum śpiewane są przy wystawianiu
Najświętszego Sakramentu (O zbawcza
Hostio). Natomiast fragment hymnu Sa-
cris solemniis stał się samodzielną pieśnią
(Panis angelicus) wykonywaną przez naj-
słynniejszych śpiewaków operowych.

Od czasu papieża Urbana VI uro-
czystość Bożego Ciała należy do głów-
nych świąt w roku liturgicznym Kościoła
(1 389). Pierwsza wzmianka o procesj i
w to święto pochodzi z Kolonii z roku
1277. Od wieku XIV spotykamy się z nią
w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii
i w Mediolanie. Od wieku XV przyjął się
w Niemczech zwyczaj procesj i do czte-
rech ołtarzy. Msze święte przy wystawio-
nym Najświętszym Sakramencie wprowa-
dzono w wieku XV (obecnie wystawia się
Najświętszy Sakrament tylko poza Mszą
św.).

Do roku 1955 obowiązywała oktawa



Bożego Ciała. Na prośbę Episkopatu Pol-
ski w Polsce został zachowany zwyczaj
obchodzenia oktawy, choć nie ma ona już
charakteru liturgicznego.

Po raz pierwszy z procesją Bożego
Ciała na terenie Polski spotykamy się już
w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu.
Od wieku XVI wprowadzono zwyczaj
śpiewania Ewangelii przy czterech ołta-
rzach. Istnieje on do dnia dzisiejszego.
Od dawna przyjął się zwyczaj , kultywo-
wany do dzisiaj , że lud przynosi do koś-
cioła wianki ziół, które kapłan poświęca
w dniu oktawy, po czym lud zabiera

je do domu. Zawiesza się je na ścianie,
by chroniły od choroby; poszczególne ga-
łązki można też umieszczać na polach, by
plony lepiej rosły i by Bóg zachował
je od robactwa i nieurodzaju.

Jak widać Uroczystość Bożego Ciała
i Krwi Chrystusa ma dużo szerszą tra-
dycję niż nam się może zdawać. Jest
to jedno z najważniejszych świąt w Koś-
ciele. Jest to podziękowanie Jezusowi
za dar Eucharystii, jakże ważny dla każ-
dego człowieka. A my? Jak często nie do-
ceniamy tego Wielkiego Daru, jakże czę-
sto zaniedbujemy Mszę świętą? Jak czę-

sto, gdy mamy do wyboru pójście do koś-
cioła na Eucharystię i jakieś inne zajęcie
wybieramy to drugie? Niech ten dzień bę-
dzie dla nas parafian okazją do wspólnego
świętowania i radowania się z daru, jakim
jest Najświętszy Sakrament.

oprac. na podstawie „Świętowanie doro-
czne w Polsce” J. Smosarski
Przewodnik Katolicki 23/2009

Ks. T.K
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Chleb i wino Ciałem i Krwią Jezusa ?
„A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb

i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał
i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedz-
cie, to jest Ciało moje».”

To zdanie powtarzane podczas każdej
Eucharystii stało się już tak powszednie,
że być może nie zastanawiamy się nad ich
głębią, słowa Jezusa wydają się być tak
zrozumiałe, że nie ma tu miejsca na jaką-
kolwiek wątpliwość. Czy jednak?

Na przestrzeni wieków wielu ludzi
wątpiło w prawdziwą obecność Jezusa
w chlebie eucharystycznym. Do dziś je-
dną z głównych przeszkód w ekumenii
pomiędzy kościołem rzymskokatolickim
a protestanckim (ewangelickim) pozostaje
wiara w realną obecność prawdziwego
ciała Pana naszego pod postaciami chleba
i wina. Twierdzą bowiem oni, iż ta obe-
cność ta jest raczej duchowa, i że chleb
i wino nie zostają przemienione w praw-
dziwą krew i prawdziwe ciało Jezusa.
To znaczy, iż chleb nadal pozostaje chle-
bem a wino pozostaje winem, i choć nie-
które wyznania protestanckie wyznają,
że jest w nich obecny Jezus, to już inne
pojmują Komunię Świętą zupełnie sym-
boliczne: chleb i wino tylko oznaczają
Ciało i Krew Chrystusa, są po prostu ich
symbolem. A jako, że chleb i wino są zna-
kami, niedopuszczalna jest jakakolwiek
ich adoracja, gdyż kłanialiby się wówczas
przedmiotom martwym, co równoznaczne
byłoby z bałwochwalstwem.

Jeszcze bardziej rygorystyczni są pod
tym względem często spotykani przez nas
Świadkowie Jehowy. Rozmawiając z na-
mi, próbują ukazać prawdziwą obecności
Jezusa w eucharystii jako zupełnie prze-
ciwną nauce Biblii. Zresztą w wydanym
przez siebie tłumaczeniu Biblii przetłu-

maczyli oni słowa Jezusa
z wieczernika, na swój sposób:
"To to oznacza Ciało moje”.
A jeżeli chleb i wino w ich ro-
zumieniu są „tylko tak jakby”
ciałem Jezusa, to ich nauka jest
już zupełnie sprzeczna z naszą
wiarą w realną obecność nasze-
go Pana.

Czy zatem Kościół ma ra-
cję twierdząc, że w czasie
Mszy świętej , w momencie
Konsekracji, chleb i wino stają
się prawdziwie Ciałem i Krwią
Jezusa Chrystusa? Co więcej
według Kościoła chleb i wino
przestają istnieć, choć ich zew-
nętrzna postać i cechy pozos-
tają. Zarówno chleb jak i wino
przeistaczają się w Jezusa
Chrystusa – Jego Ciało, Krew,
Duszę i Boskość. Dlatego tak
ważne jest, aby nawet naj-
mniejsza cząstka przypadkowo nie została
utracona i np. przypadkowo nie spadła
na ziemię lub nie znalazła się w żadnym
innym niegodnym miejscu. Ciekawym
wydaje się fakt, iż obecność Zbawiciela
trwa tak długo jak długo utrzymują się
postacie chleba i wina. Gdy Konsekro-
wana Hostia jest przyjęta przez człowieka
lub rozpuszczona w wodzie i nie posiada
już postaci chleba, nie jest więcej Jezu-
sem Chrystusem. Tak silna jest więc wiara
Kościoła Rzymskiego w realną obecność
Jezusa. Czy możemy zatem przekonać in-
nych do swej wiary, czy mamy swoje
argumenty?

Przede wszystkim mamy Biblię, któ-
rej nauczanie jest podstawą wiary wszys-
tkich chrześcijan. Oczywiście każde wy-

znanie chrześcijańskie może dowolnie
interpretować jej słowa, uznając że słowa
ustanowienia eucharystii z wieczernika
„Bierzcie i jedźcie, to jest Ciało moje”
to tylko metafora, pewien symbol, lub
że Ciało w tym zwrocie oznacza Jego
naukę czy też duchową obecność Jednak
jeśli przyjrzeć się dokładniej według Bi-
blii Eucharystia nie jest jakimś symbolem.
Jezus wyraźnie powiedział „to jest Ciało
moje”/Mt 26,26/. Przywiązał On olbrzy-
mią wagę do sprawowania Eucharystii
i związał z tym Sakramentem wielkie
obietnice: „Kto spożywa moje Ciało i pije
moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało mo-
je jest prawdziwym pokarmem, a Krew
moja jest prawdziwym napojem. Kto po-
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żywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa
we Mnie, a Ja w nim.” / Ewangelia wg św.
Jana 6,54-56/. Bardziej dobitnie Jezus
chyba nie mógł już powiedzieć uczniom
i ludziom go słuchającym tej prawdy. Tak
jak Izraelici dostali kiedyś manne na pu-
styni, by mogli żyć, tak Jezus dał i daje
swoje ciało do spożycia byśmy mogli żyć
wiecznie.

Pierwsi chrześcijanie po Zmartwych-
wstaniu Jezusa, jak opisuje Biblia często
spotykali się na „łamaniu chleba”, co nie
może oznaczać nic innego jak Euchary-
stię. Św Paweł zatem pisze ”Ilekroć bo-
wiem spożywacie ten chleb albo pijecie
kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyj-
dzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub
pije kielich Pański niegodnie, winny bę-
dzie Ciała i Krwi Pańskiej . Niech przeto
człowiek baczy na siebie samego, spoży-
wając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto
bowiem spożywa i pije nie zważając
na Ciało [Pańskie] , wyrok sobie spożywa
i pije”. Co ciekawe i warte zaznaczenia,
pierwsi chrześcijanie często oskarżani byli
o kanibalizm, bowiem ludzie, którzy
przez przypadek słyszeli słowa zebranych
potajemnie chrześcijan o spożywaniu cia-
ła Jezusa, mogli rzeczywiście uznać wyr-
wane z kontekstu słowa za przerażające.

Jezus powiedział „Jak Mnie posłał
żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak
i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył prze-
ze Mnie." [J 6,55-57] Gdy Jezus wypo-
wiedział te słowa wielu ludzi, jak komen-
tuje Biblia mówiło: ”Trudna jest ta mowa,
któż może jej słuchać [. .] Jak On może
nam dać /swoje/ ciało do spożycia?"
co więcej Biblia dodaje: „Odtąd wielu
uczniów Jego odeszło i już z Nim nie
chodziło”. Wówczas Chrystus zwrócił się
do apostołów i zapylał ich - „Czy i wy
chcecie mnie opuścić? „Zdumiewający
jest tu fakt, potwierdzający prawdziwą
obecność ciała w Hostii, iż Jezus nie wy-
jaśnił wówczas odchodzącym od Niego
ludziom mówiąc na przykład „Źle mnie
zrozumieliście, zaczekajcie, nie odchodź-
cie ode mnie, chodziło mi oczywiście
o symboliczną ucztę, nie o prawdziwe
spożywanie mojego ciała”. Mógł im wyja-
śnić, rozproszyć ich wątpliwości co do u-
słyszanych przez chwilą słów – ale nie
zrobił tego! Pozostawił uczniów z tą
wstrząsającą myślą. Prawdą jest co mó-
wili wówczas ludzie, iż trudna jest ta mo-
wa. Dla nas dzisiejszych ludzi również
może czasami trudno się przełamać i u-
wierzyć w słowa kapłana w czasie eu-

charystii, które są przecież powtórzeniem
słów samego Zbawiciela.

Również pierwsi Ojcowie Kościoła
z pierwszych wieków potwierdzają naukę
Kościoła o żywej obecności Jezusa w Eu-
charystii zobaczmy chociażby, co mówił
Justyn Męczennik, jeden z najstarszych
pisarzy starochrześcijańskich ur. ok 100
n.e. - „Ten pokarm jest, taką mamy naukę,
ciałem i krwią tego właśnie wcielonego
Jezusa. Apostołowie bowiem w napisa-
nych przez siebie Pamiętnikach zwanych
Ewangeliami podali nam, że takie otrzy-
mali przykazanie. Jezus wziął chleb, dzię-
ki składał i mówił: „To czyńcie na pamią-
tkę moją, to jest Ciało moje" (Łk 19,20).
I podobnie wziął kielich, dzięki składał
i mówił: „To jest Krew moja" (Mt 26, 28).
I rozdawał im tylko samym. (. . .).

A choćby i Biblia oraz świadectwa
wczesnochrześcijańskie nie wystarczyły,
by przekonać niedowiarków, niech osta-
tecznym argumentem będą dokonane
przez Boga na całym świecie cuda eucha-
rystyczne.

Jednym z najbardziej znanych jest cud
w Lanciano, który miał miejsce w VIII
wieku. Pewien kapłan z zakonu św. Bazy-
lego odprawiał mszę św. Często zdarzało
mu się wątpić w przeistoczenie i w mo-
mencie, kiedy skończył wypowiadanie
słów konsekracji, hostia w jego dłoniach
przemieniła się w okrągły fragment ciała,
a wino w krew. Hostię i bryłki krwi mo-
żna oglądać w kościele Św. Franciszka
w Lanciano, w otwartym od tyłu taber-
nakulum, do którego prowadzą specjalnie
w tym celu zbudowane schody. Co cie-
kawe za pozwoleniem Watykanu w 1971 r.
relikwie przebadał sławny profesor Odo-
ardo Linoli. Badanie wykazało, iż jest
to krew człowieka grupy AB, a cząstki
ciała to fragment mięśnia sercowego.
Obie reprezentują tę samą grupę krwi, co
krew znajdująca się na Całunie Turyń-
skim. Skład krwi odpowiada świeżej krwi
ludzkiej . Odkryto również, iż zamoczona
w wodzie skrzepła krew na nowo staje się
płynną krwią. Badania te dowodzą, że ba-
dane relikwie rzeczywiście są pochodze-
nia ludzkiego! Również i obecnych cza-
sach Bóg daje nam poznać prawdziwą
obecność swojego Syna w Eucharystii,
przykładem niech będzie cud eucharys-
tyczny z 1996 roku w kościele w Buenos
Aires. Księdzu Alejandro Pezeta po skoń-
czeniu odprawiania Mszy św., powiedzia-
no, że na podłodze tego kościoła leży
porzucona hostia. Duchowny podniósł

wskazany przedmiot z zamiarem spo-
życia, jednak widząc jego stan, umieścił
go w naczyniu z wodą i włożył do ta-
bernakulum. Po kilku dniach zauważył,
że hostia zmieniła się w jakąś krwistą
substancję, która w ciągu następnych kil-
ku dni jeszcze się powiększyła.

W 1999 r. ówczesny arcybiskup Bue-
nos Aires, kard. Jorge Mario Bergoglio
(dziś Papież Franciszek) zlecił wykonanie
badań naukowych. W dniu 5 października
1999 w obecności przedstawicieli kardy-
nała dr Castanon pobrał próbkę, którą na-
stępnie przesłano do naukowców w No-
wym Jorku. Celowo nie poinformowano
ich, skąd pochodzi. Badanie potwierdziło,
że substancja jest prawdziwym ludzkim
ciałem i krwią, w której obecne jest DNA.
Oświadczono, iż: „badany materiał jest
fragmentem mięśnia sercowego znajdu-
jącego się w ścianie lewej komory serca,
z okolicy zastawek. Ten mięsień jest od-
powiedzialny za skurcze serca. (. . .) Mię-
sień sercowy jest w stanie zapalnym, znaj-
duje się w nim wiele białych ciałek.
Wskazuje to na fakt, że serce żyło
w chwili pobierania wycinka (. . .). Co wię-
cej , te białe ciałka wniknęły w tkankę,
co wskazuje na fakt. że to serce cierpiało-
np. jak ktoś, kto był ciężko bity w oko-
licach klatki piersiowej”. Naukowcy do-
dali także, że w takich warunkach białe
ciałka przestałyby istnieć po kilku minu-
tach. Wtedy wyjawiono im prawdę, skąd
owa próbka pochodzi. Wtedy dr Zugibe,
prowadzący badania powiedział: „W jaki
sposób i dlaczego konsekrowana hostia
mogła zmienić swój charakter i stać się
ludzkim żyjącym ciałem i krwią, pozos-
tanie dla nauki nierozwiązalną tajemnicą,
która całkowicie przerasta jej kompeten-
cje”

Pozostaje nam tylko wiara, pamię-
tajmy o realności obecności Ciała Jezusa
w Hostii za każdym razem, gdy ponownie
usłyszymy słowa „Bierzcie i jedzcie, to
jest Ciało moje”, oraz o tym by jak naj-
częściej godnie Je przyjmować, gdyż jak
mówił Jezus „Kto spożywa moje Ciało
i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja
go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.
Wierzysz Jezusowi?

x. T.K
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Litania Loretańska – czy ją rozumiemy?
Litania loretańska to główna część

wszystkich nabożeństw majowych, to tak-
że jeden z najwznioślejszych hymnów
ku czci Maryi, Matki Boskiej . W litanii tej
wierni wysławiają ogromnej wartości cno-
ty i przywileje, które sam Bóg zesłał
na Marię. Wielu ludzi modli się dzisiaj
słowami Litanii Loretańskiej , jednak nie
wszyscy znają jej istotę, wymagającą zro-
zumienia i odkrycia. Czy rozumiemy
wszystkie tytuły Matki Bożej jakie wyma-
wiamy w trakcie modlitwy litanią? Spój-
rzmy zatem na niektóre tylko z nich, te
które wydają się najbardziej trudne w zro-
zumieniu, a tak często przez nas przy-
woływane.

Takie zawołania jak: „Domie złoty”,
„Arko przymierza” czy „Wieżo z kości
słoniowej” wymagają pewnej wiedzy, do-
tyczącej trudnych nieraz prawd teologi-
cznych, przywołujących konkretne obrazy
biblijne.

Na przykład wezwanie „Arko przy
mierza” ukazuje Maryję jako kobietę no-
szącą w łonie Jezusa, przez którego mogło
dokonać się przymierze Boga z ludźmi.
Odwołanie do biblijnej Arki przymierza,
gdzie znajdowały się kamienne tablice
z przykazaniami – znak przymierza Boga
z ludźmi za czasów Mojżesza – to obraz
pokazujący, jak ważne miejsce w historii
zbawienia Bóg wyznaczył Matce Bożej .
Izraelici okazywali Arce Przymierza
szczególny szacunek, gdyż nosiła w sobie
słowa Boga, Jego prawo, w pewnym sen-
sie była ona przez to miejscem szczegól-
nego spotkania z Bogiem. Maryja nazwa-
na Arką przymierza słusznie jest tak naz-
wana, gdyż ona również nosiła w sobie
Słowo Boga – Jezusa, cała była świątynią
przepełnioną obecnością Boga.

Maryja nazwana jest w litanii rów-
nież „Domem Złotym” - dom jest miej-
scem schronienia, złoto zaś oznacza czys-
tość. Możemy powiedzieć, że Maryja, bę-
dąc Matką Chrystusa była przed Jego uro-
dzeniem domem dla Niego, miejscem
gdzie przebywał Bóg – Człowiek. Dom
ten odznaczał się prawdziwą czystością.
Złoto zawsze miało szerokie zastosowanie
w kulcie oddawanym Bogu. Pozłacane
są najważniejsze sprzęty oraz naczynia
liturgiczne, co jest wyrazem oddania
na wyjątkową służbę ku czci Stwórcy. Jest
Domem złotym – siedzibą wszelkich cnót.
To także duchowy skarbiec, z którego

człowiek może czerpać bez ograniczeń.
W znaczeniu przenośnym domem złotym
można nazwać zbudowaną przez króla
Salomona świątynię jerozolimską, której
ołtarz, wnętrze i posadzka pokryte były
złotem. W pałacu Salomona wszystkie na-
czynia, z których pił król, były ze szcze-
rego złota (zob. 1 Krl 10, 21 ). Świątynia
jerozolimska była przez Izraelitów miej-
scem szczególnego spotkania z Bogiem,
miejscem świętym i poświęconym Bogu –
wszystkie te cechy dotyczą także bez wy-
jątku Maryi w Jej bożym macierzyństwie
i spotkania Boga z człowiekiem w Jej
łonie.

Równie ciekawie wygląda tytuł „Wie
żo Dawidowa”. Cóż on może oznaczać?
Dziś na szczycie góry Syjon znajduje się
cytadela, którą wybudowano na początku
XIV wieku. Zachowano w jej murach
wieżę, która uchodziła za zbudowaną
przez króla Dawida. Jest ona dobrze wi-
doczna z daleka, dominuje nad starożytną
Jerozolimą. Wieża podczas trzechtysiąc-
letnej historii znakomicie spełniała swe
zadania. Umieszczone na niej straże wie-
lokrotnie sygnalizowały nadciągające nie-
bezpieczeństwo. Często dawała schronie-
nie obrońcom miasta. Maryja jest rzeczy-
wiście wieżą dającą bezpieczne schronie-
nie – niezwyciężoną twierdzą, warownią
dla wszystkich, którzy do niej się ucie-
kają. Także poprzez wieki Maryja poprzez
swe objawienia sygnalizowała jak wieża
obronna o nadchodzących niebezpieczeń-
stwach, szczególnie ze strony naszej grze-
sznej natury oraz podstępów szatana.

Jak rozumieć mamy kolejny tytuł
Maryi „Wieżo z kości słoniowej”? Otóż
starotestamentowa księga Powtórzonego
Prawa mówi również o wieży wykonanej
z kości słoniowej , z materiału białego,
czystego… Prawdopodobnie jest to aluzja
do ozdobnego i wyniosłego tronu Salo-
mona, z którego mądrze i życzliwie roz-
sądzał sprawy i problemy ludzi. Uwagę
przykuwa sam materiał: drogocenny, oka-
zały i szlachetny. Określenie wieży z koś-
ci słoniowej oznaczać może więc miejsce
z którego Maryja jako Pana roztropna wy-
słuchuje naszych modlitw i pomaga jak
Salomon rozsądzać problemy zwracają-
cych się do niej wiernych. Ponadto kość
słoniowa jest synonimem czegoś piękne-
go, stąd też pod wpływem tej symboliki
zaczęto określać tak Maryję, akcentując

jej piękno oraz jej służebną rolę w dzie-
dzinie wiary i moralności.

Litania loretańska nazywa również
Maryję „Stolicą mądrości”. Czy chodzi
tutaj o mądrość w znaczeniu jakim po-
sługujemy się nim dzisiaj? Zapewne nie,
w zwrocie tym nie chodzi o mądrość wyu-
czoną, wyczytaną z wielu książek czy też
zaczerpniętą ze szkół. Tu chodzi o mą-
drość pochodzącą od Boga, o mądrość
wynikającą ze znalezienia się w centrum
wydarzeń zbawczych i niezwykłej blis-
kości Boga jakiej doświadczyła Maryja.
Zapewne jako młoda kobieta w trakcie
zwiastowania anielskiego nie umiała pi-
sać, czy tez czytać, a jednak Bóg wybrał
ją by była matką Jego Syna, zaufał jej
niewinnej mądrości i zawierzył jej udział
w Zbawieniu człowieka. Maryja w swej
mądrości serca prowadzi nas do Jezusa,
wskazuje Go nam, zawierza nas Jemu,
bo wie, że tylko w nim – naszym Bogu
znajdziemy sens życia i nadzieję zba-
wienia. To właśnie jest mądrością Maryi.

A na koniec spójrzmy jeszcze na ty-
tuł „Zwierciadło sprawiedliwości”. Czło-
wiek sprawiedliwy to ktoś, kto całym
swoim sercem przylgnął do Bożej woli.
Chyba nikt inny tak jak Maryja nie przyl-



gnął tak mocno. Pamiętamy wszyscy jej
słowa „Oto Ja służebnica Pańska, niech
Mi się stanie według słowa twego”. Jest

ona lustrem w, którym możemy się prze-
glądać, by zobaczyć jak bardzo nam je-
szcze brakuje w życiu tej sprawiedliwości

bożej , miłości i całkowitego zaufania bo-
żej dobroci i opatrzności.

x. T.K

Modlitwa Godziny Miłosierdzia

>>

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest
modlitwą, która od razu przywodzi mi
na myśl Godzinę Miłosierdzia Bożego.
Ponadto kojarzy mi się ona z pomocą duc-
hową udzielaną przez wiernych umiera-
jącym.

Jej przesłanie, którego centrum stano-
wi konieczność uciekania się do bogatego
w miłosierdzie Boga, jest moim zdaniem
bardzo czytelne. – A w dodatku tak pię-
knie proste jak sama jej forma jako reli-
gijnej praktyki.

Natomiast zwyczaj odmawiania Ko-

ronki do Miłosierdzia Bożego przy lu-
dziach, których ziemska droga dobiega
już końca świadczy o ogromie wiary
w szczególną moc tej modlitwy. – Wiary
popartej obserwacją wielu osób. Muszę
tutaj podkreślić, że kultywowany jest
on nie tylko przez same rodziny chorych.
Z pełnym poświęceniem odprawia go ró-
wnież, zaangażowany w wykonywanie
przy tym licznych przecież obowiązków,
personel hospicjów.

Ja sama spotkałam się z bardzo po-
zytywną opinią na temat działania Ko-

ronki do Miłosierdzia Bożego usłyszaną
od pielęgniarki pracującej w opiece pa-
liatywnej . – Osoby, która praktykuje
na co dzień odmawianie jej przy kona-
jących.

Mianowicie – ludzie objęci ochroną
w postaci tej szczególnie poruszającej
Serce Miłosiernego Ojca modlitwy odcho-
dzą spokojniejsi. Trzeba wziąć tutaj pod
uwagę, że ich cierpienie nie zawsze
ma związek z samą chorobą oraz z na-
turalnym dla każdego człowieka strachem
przed śmiercią. Wkracza ono bowiem nie-
rzadko również w sferę ducha. Działanie
Koronki do Miłosierdzia Bożego uwida-
cznia się poza tym poprzez naprawdę zna-
czny wzrost gotowości umierających
do pojednania się z Bogiem w sakramen-
cie pokuty. – Pisząc te słowa mam na my-
śli zwłaszcza ludzi, którzy wcześniej nie
przejawiali w ogóle takiego zamiaru.

Z mojego własnego doświadczenia
mogę powiedzieć z kolei, że ta wyjątkowa
modlitwa – na Bogu jedynie wiadomej
drodze – uspokaja, wzmacnia wewnę-
trznie i kieruje odmawiającą ją osobę
do sakramentu nawrócenia.

Justyna Babiarz

Kilka refleksji na temat Różańca Świętego
Wybierając się w dłuższą podróż

autobusem, bardzo często szukam jakiejś
efektywnej formy spędzania wolnego cza-
su i najczęściej decyduję się wtedy m. in.
na odmawianie modlitwy różańcowej .

Angażuje ona moje myśli do tego
stopnia, że jednym z owoców duchowych
okazuje się natychmiast odciągnięcie
mnie od codziennych kłopotów. Dlatego
uważam, że jest to modlitwa przezna-
czona również dla osób zabieganych.

Poza tym bezspornie Różaniec Święty
jest także praktyką ludzi sukcesu. Odma-
wiał ją bowiem niezwykle chętnie jeden
z najbardziej znanych naukowców w his-

torii – Ludwik Pasteur.
Czy pisząc te słowa, sądzę w takim

razie, że potrzebuje ona marketingowych
działań „na kształt” tak modnej w dzisiej-
szym świecie reklamy? Ależ nie! Wyma-
ga ona jedynie cierpliwości w prakty-
kowaniu. – Odmawiając Różaniec Święty
należy zrezygnować bowiem z pośpiechu.
Sama modlitwa uczy nas więc, że nasze
życie duchowe łączy się z wiecznością
już tu i teraz; umożliwia nam kontem-
plację. Jest ponadto również odpowiedzią
na zapotrzebowanie współczesnego czło-
wieka na praktykę medytacji. Jej zaspo-
kojenie odciąga więc od wschodnich jej
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„odmian” i ugruntowuje nas tym samym
w poczuciu „zaopatrzenia” w duchowy
pokarm naszych, w pewnym sensie już
głębszych, modlitewnych potrzeb. A to
z kolei pozwala niejako pokonać w na-
szym życiu nadmiar opanowującego nas
obecnie pośpiechu, rezygnację z poświę-
cenia czasu samemu sobie, z odpoczynku,
stając się antidotum na nadmierne sku-
pianie się na zdobywaniu dóbr mater-
ialnych, „robieniu kariery”, rodzący się
przy tym często, a także „mimochodem”
głód używek czy poczucie braku sensu
takiej , w pewnym sensie „niewolniczej”,
egzystencji. – Stajemy się bowiem w obe-
cnych czasach częstokroć niewolnikami
choćby zarabiania pieniędzy na życie lub
w innych, może tylko pozornie „szczę-

śliwszych” przypadkach, dorabiania się
większego majątku. Różaniec daje nam
czas na zwrócenie naszych oczu ku górze,
bo tam zmierzamy. – W taki „prosty” spo-
sób działa właśnie modlitwa różańcowa.

Ponadto przeżywana sumiennie i re-
gularnie, nigdy się nie nudzi; ponieważ,
ze względu na jej wymiar medytacyjny,
czyli rozważanie tajemnic z życia Pana
Jezusa i Najświętszej Panienki, jesteśmy
w stanie zrozumieć coraz więcej aspektów
tego ewangelicznego misterium. W do-
datku właśnie dzięki samemu odmawianiu
Różańca Świętego bez jakichkolwiek in-
nych działań!

Moim skromnym zdaniem różaniec
jest zawsze dobrym prezentem bez wzglę-
du na wiek czy płeć obdarowanego; po-

nieważ już samo noszenie go przy sobie
ma moc egzorcyzmu. Czy można więc
liczyć na lepszy podarunek? Odpowiedź
na to pytanie pozostawiam już każdemu
z czytelników.

Przelewanie swoich refleksj i na pa-
pier zakończę natomiast przypomnieniem,
że Matka Boża przekazała św. Domini-
kowi i bł. Alanowi de la Roche (de Rupe)
aż piętnaście obietnic (a jest to zarazem
łączna liczba tajemnic radosnych, boles-
nych i chwalebnych) związanych z odma-
wianiem Różańca Świętego.

Justyna Babiarz

HISTORIA SZKAPLERZA

Szkaplerz karmelitański jest ściśle
związany z historią i duchowością Zakonu
karmelitańskiego. Według tradycji Matka
Boża ukazała się św. Szymonowi Stock,
Generałowi Zakonu Karmelitów, 16 lipca
1251 roku i wskazując na Szkaplerz po-
wiedziała: „Przyjmij najmilszy synu Szka
plerz twojego Zakonu. Kto w nim umrze,
nie dozna ognia piekielnego. Oto przy
wilej dla ciebie i wszystkich karmelitów.”

ZNACZENIE SZKAPLERZA

* Szkaplerz jest znakiem Maryi, kto go
przyjmuje, przyjmuje duchowo Maryję,
jako swoją Matkę i Królowę. Jest jedno-
cześnie znakiem odnowienia przyrzeczeń
Chrztu św. i wejścia na drogę pokuty i na-
wrócenia.
* Szkaplerz jest znakiem poświecenia

się Niepokalanemu Sercu Maryi, kto go
przyjmuje poświęcą się Jej Sercu i naśla-
dowaniu zwłaszcza cnoty czystości i po-
kory.
* Szkaplerz jest znakiem przymierza

z Maryją. Ona daje nam obietnice, a my
przyjmujemy pewne zobowiązania.
* Szkaplerz jest znakiem habitu Zakonu
poświęconego Maryi, kto go przyjmuje,

wchodzi do Rodziny Szkaplerznej i pra-
gnie żyć duchowością maryjną Zakonu.

PRZYWILEJE SZKAPLERZA
KARMELITAŃSKIEGO

1 .Matka Boża obiecała dając nam Szka-
plerz: Kto umrze odziany Szkaplerzem
świętym, nie dozna ognia piekielnego.
2. Kto pobożnie nosił Szkaplerz, zacho-

wywał czystość według stanu i czcił Ma-
ryję w życiu codziennym, zostanie wyba-
wiony mocą Jej wstawiennictwa z czyść-
ca w pierwszą sobotę po jego śmierci. Jest
to tzw. przywilej sobotni potwierdzony
przez Stolicę Apostolską.
3 . Kto nosi Szkaplerz zostaje otoczony

macierzyńską opieką Matki Bożej , która
ratować go będzie w niebezpieczeństwach

duszy i ciała, a szczególnie w godzinie
śmierci.
4. Kto przyjmuje Szkaplerz, ma udział

we wszystkich dobrach duchowych całego
Zakonu Karmelitańskiego (np.: Msze
święte, modlitwy, wyrzeczenia, dobre
uczynki).

ZOBOWIĄZANIA
PRZYJMUJĄCYCH SZKAPLERZ

Przyjąć poświęcony Szkaplerz z rąk
kapłana i nosić go na sobie w dzień
i w nocy. Zostać wpisanym do Księgi
Rodziny Szkaplerznej .
1 . Zobowiązujemy się do wejścia na dro-

gę pokuty i nawrócenia, zachowując gor-
liwie przykazania Boże i kościelne, cier-
pliwie znosząc przeciwności, jednocząc

„Noście zawsze Szkaplerz święty. Ja za
wsze go noszę Pozostałem Szkaplerzowi
wierny i stał się on moją siłą.."

Jan Paweł II

SZKAPLERZ KARMELITAŃSKI
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NOSZENIE SZKAPLERZA W RELACJI Z MARYJĄ

się z Męką Chrystusa przez dobrowolne
wyrzeczenia i współcierpienie z Chrystu-
sem na wzór Maryi.
2. Zobowiązujemy się do zachowania

czystości według stanu oraz życia w zje-
dnoczeniu z Maryją przez naśladowanie
Jej cnót.
3 . Zobowiązujemy się do modlitwy na

wzór Maryi: rozważania Słowa Bożego,
odmawiania Różańca św., a szczególnie
modlitwy nałożonej przez kapłana w dniu
przyjęcia Szkaplerza (Pod Twoją obronę
lub Witaj Królowo).
4. Zobowiązujemy się do apostolstwa

Szkaplerza karmelitańskiego przez nosze-
nie go, świadectwo słowa i życia zgodne-
go z Ewangelią, a w dniu 16 lipca oddania
czci Maryi w jedności z całym Zakonem.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE
PRZYJĘCIA SZKAPLERZA

* Szkaplerz składa się z dwóch kawał-
ków materiału koloru brązowego, połą-
czonych dwoma sznurkami lub tasiem-
kami.
* Szkaplerz sukienny możemy zastąpić

medalikiem mającym z jednej strony wi-

zerunek Najświętszego Serca Jezusa,
a z drugiej wizerunek Matki Bożej Szka-
plerznej .
* Jeśli ktoś przez dłuższy czas nie nosił

Szkaplerza, np. wskutek zaniedbania lub
zgubienia, nie musi go na nowo przyj-
mować z rąk kapłana - może sam go sobie
nałożyć, żałując za zaniedbanie.

Poświęcenie jest konieczne tylko
pierwszego Szkaplerza.

Więcej informacji o Szkaplerzu można
znaleźć na naszej karmelitańskiej stronie:
www.szkaplerz.pl

Szkaplerz karmelitański jest ducho-
wym znakiem nabożeństwa maryjnego,
polegającego na wewnętrznym oddaniu
i poświęceniu się Niepokalanej Dziewicy.
Nosić szkaplerz święty - znaczy uznawać
Maryję za duchową Matkę, Pośredniczkę,
Opiekunkę i Siostrę (ten wymiar bliskości
jakże jest ważny w Karmelu). „Nosić su
knię innej osoby oznacza przyznać się
do niej, stać się podobnym do niej, przy
brać jej kształt”.

Nosić zatem „szatę Maryi” tzn. przy-
znać się do bycia podobnym do Maryi
w sposobie myślenia, wartościowania,
działania i apostołowania. Nosić szka-
plerz Maryi znaczy być znakiem nadziei
dla innych, obdarzać ludzi Zbawicielem,
jak Maryja i być solidarnym z pozbawio-

nymi nadziei, tak jak Maryja. Czy jesteś-
my tego świadomi, nosząc tę „zbawczą
szatę”?

Wzorem upodobnienia się do Chrys-
tusa będzie właśnie Ona, Pierwsza Uczen-
nica Boskiego Mistrza, Pierwsza Chrześ-
cijanka, Jego Niepokalana Matka. Maryja,
będąc także naszą Matką („Oto Matka
Twoja” - J 19, 27), obdarza swoje dzieci -
przez posługę Kościoła - darem szaty, aby
przez duchowe włączenie do Zakonu kar-
melitańskiego w nadziei na Jej matczyną
opiekę zobowiązały się do naśladowania
Jej życia i cnót.

Szata jest ważnym elementem god-
nego życia człowieka. W tradycji Karme-
lu odgrywała bardzo ważną rolę. Widać
to na przykładzie św. Eliasza, przekazu-

jącego swój płaszcz prorocki następcy
Elizeuszowi (por. 1 Krl 19,1 9-21 ). Jakże
wielu świeckich pragnęło dawniej posia-
dać jakąś część stroju zakonnego, by mieć
udział w życiu, duchowości i apostolacie
zakonu (pasek, kaptur, szkaplerz). Rów-
nież teologia biblijna ukazuje nam wielką
wartość „szaty godowej , weselnej” (por.
Mt 22,11 ).

Upodabniamy się do Maryi przez dą-
żenie bycia m.in. czystym, pokornym,
skromnym, cichym, żyjącym wielkim za-
wierzeniem Bogu, wdzięcznym za otrzy-
mane łaski i ofiarnym w miłości bliź-
niego. Maryja uczy nas bycia otwartym
na wolę Bożą, uczy współpracy w dziele
zbawienia, życia w bliskości Jezusa, roz-
ważając każde Jego słowo w swoim ser-
cu. Matka Boża przez pomoc Kościołowi
(Fatima, Lourdes, objawienie szkaplerz-
ne, tysiące miejsc i sanktuariów Jej od-
działywania) pragnie, abyśmy i my włą-
czyli się w pomoc duchową innym (mo-
dlitwa, post, ofiarowana praca, pokuta,
ofiara z tego co zbędne, apostolat). Dzie-
lić się po prostu wiarą i chlebem… To my
mamy włączyć się w troskę o zbawienie
swoje i innych. Tak mówił doktor Koś-
cioła św. Jan od Krzyża: „Najbardziej
boską z boskich rzeczy jest móc współ-
pracować z Bogiem nad zbawieniem
dusz”.

Nosząc szkaplerz, stajemy się roztro-
pni, bo przez powierzenie się Niepoka-
lanej Dziewicy przewidujemy ostateczne
rozstrzygnięcie naszego ziemskiego byto-
wania. Stajemy się także mężni w walce
z przeciwnościami i wstrzemięźliwi w ce-
lu uzyskania tzw. „sobotniego przywile-
ju”. Dzięki ustawicznemu noszeniu w peł-
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ni świadomości szaty Maryi i codzien-
nemu powierzaniu się Matce Bożej po-
głębia się duchowa więź dziecka z Matką.
Ta więź dokonuje się nie tylko na mo-
dlitwie, medytacji, czytaniu Pisma św.,
w czasie nabożeństw, pielgrzymek, pro-
cesj i maryjnych, ale także w pracy, po-
dróży, odpoczynku i w każdej chwili
życia. O tym wszystkim przypomina nam
szkaplerz święty. To przez ten dar przy-
kład Matki i Mistrzyni pociąga i zobo-
wiązuje.

W Kościele od 24 kwietnia 1994 r.
istnieje błogosławiony umęczony za no-
szenie szkaplerza karmelitańskiego. Jest
to Zairczyk bł. Izydor Bakanja (1 855 -
1909), który był ubiczowany przez belgij-
skiego ateistę za to, że nie chciał zdjąć
ze swych barek szkaplerza karmelitań-
skiego i zmarł po sześciomiesięcznej ago-
nii. To ważne współczesne potwierdzenie
Kościoła o prawdzie noszenia szkaplerza.

Kościół obchodził kilkanaście lat temu
w 2001 r. jubileusz 750-lecia szkaplerza
karmelitańskiego z wieloma uroczystoś-
ciami i wydanymi ważnymi dokumen-
tami. Warto byłoby je wszystkie poznać
i przeanalizować przez każdego, kto
wszedł w relację z Maryją w darze Jej
szaty.

Wiele pokoleń Karmelu, od początku
aż do dzisiaj , w swej wędrówce ku „świę
tej górze, Jezusowi Chrystusowi, naszemu
Panu” – jak to wspomina modlitwa
z Mszy św. ku czci Najświętszej Maryi

Panny z Góry Karmel z 16 lipca – starało
się kształtować swoje życie, wzorując się
na Maryi. Dlatego w Karmelu, a także
w każdej duszy kochającej gorąco Naj-
świętszą Maryję Pannę, nieustannie kon-
templowana jest Ta, która od samego po-
czątku potrafiła otworzyć się na słuchanie
słowa Boga i być doskonale posłuszna Je-
go woli (por. Łk 2, 1 9. 51 ). Maryja, wy-
chowana i ukształtowana przez Ducha
Świętego (por. Łk 2, 44-50), umiała bo-
wiem odczytywać w duchu wiary swoje
dzieje (por. Łk 1 , 46-55) i - ulegając Bo-
żym natchnieniom - «szła naprzód w piel
grzymce wiary i utrzymała wiernie swe
zjednoczenie z Synem aż do krzyża, przy
którym nie bez postanowienia Bożego sta
nęła (por. J 19, 25), najgłębiej ze swym
Jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą
Jego złączyła się matczynym duchem»
(KK 58).

Kontemplując Najświętszą Maryję
Pannę, widzimy Ją jako Matkę zatros-
kaną, która patrzy na Syna, dorastającego
w Nazarecie (por. Łk 2, 40. 52), idzie
za Nim po drogach Palestyny i towarzy-
szy Mu podczas godów w Kanie (por. J 2,
5), a u stóp Krzyża staje się Matką współ-
uczestniczącą w Jego ofierze i darem dla
wszystkich ludzi, gdy Jezus powierza
Ją swemu umiłowanemu uczniowi (por. J
1 9, 26). Jako Matka Kościoła Najświętsza
Maryja Panna jednoczy się z uczniami
w ustawicznej modlitwie (por. Dz 1 , 1 4),
a jako nowa Niewiasta, która wyprzedza
to, co się kiedyś dokona dla nas wszys-
tkich w pełni trynitarnego życia, została
wzięta do Nieba, skąd osłania płaszczem
swego miłosierdzia synów i córki piel-
grzymujących ku świętej górze chwały.

Ta kontemplacyjna postawa umysłu
i serca pozwala podziwiać doświadczenie
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wiary i miłości Najświętszej Maryi Pan-
ny, która przeżywa już to, co każdy wie-
rzący pragnie i ma nadzieję przeżywać
w tajemnicy Chrystusa i Kościoła
(por. KL 103, KK 53). Dlatego właśnie
karmelici i karmelitanki wybrali Maryję
na swą Patronkę i Matkę duchową i mają
zawsze przed oczyma i w sercu Naj-
świętszą Maryję Pannę, która prowadzi
wszystkich do doskonałego poznania i na-
śladowania Chrystusa. W ten sposób
rozwijają się głębokie więzi duchowe,
które coraz bardziej umacniają komunię
z Chrystusem i z Maryją.

Dla członków wielkiej Rodziny Kar-
melitańskiej Maryja, Dziewicza Matka
Boga i ludzi, jest nie tyko wzorem do na-
śladowania, ale również czułą Matką
i Siostrą, która jest z nimi i w której po-
kładają nadzieję. Dlatego św. Teresa
od Jezusa wzywała: «Naśladujcie Maryję
i rozważajcie to, jaka musi być wielkość
tej Pani i jaka to korzyść mieć Ją za Pa
tronkę» (Twierdza wewnętrzna, III, 1 , 3).

To bogate dziedzictwo maryjne Kar-
melu z biegiem czasu, dzięki rozpow-
szechnieniu się nabożeństwa Szkaplerza

świętego, stało się skarbem całego Koś-
cioła. Dzięki swej prostocie, antropolo-
gicznej wartości oraz odniesieniu do roli
Maryi w życiu Kościoła i ludzkości to na-
bożeństwo tak głęboko i szeroko przyjęło
się wśród Ludu Bożego, że znalazło swój
wyraz w obecnym kalendarzu liturgicz-
nym Kościoła powszechnego we wspom-
nieniu 16 lipca.

W znaku Szkaplerza zawiera się – jak
to przedstawił św. Jan Paweł II w swoim
liście z okazji jubileuszu 750-lecia – su
gestywna synteza maryjnej duchowości,
która ożywia pobożność ludzi wierzących,
pobudzając ich wrażliwość na pełną miło
ści obecność Maryi Panny Matki w ich ży
ciu. Szkaplerz w istocie jest «habitem».
Ten, kto go przyjmuje, zostaje włączony
lub stowarzyszony w mniej lub więcej ści
słym stopniu z Zakonem Karmelu, poświę
conym służbie Matki Najświętszej dla do
bra całego Kościoła.

Ten, kto przywdziewa Szkaplerz, zo-
staje wprowadzony do ziemi Karmelu,
aby «spożywać jej owoce i jej zasoby»
(por. Jr 2, 7) oraz doświadczać słodkiej
i macierzyńskiej obecności Maryi w co-

dziennym trudzie, by wewnętrznie się
przyoblekać w Jezusa Chrystusa i uka-
zywać Jego życie w samym sobie dla do-
bra Kościoła i całej ludzkości (por. For-
muła nałożenia Szkaplerza).

Maryja jest naszą Patronką troszczącą
się o nas jako Matka i Siostra. Nasza Ma-
tka podtrzymuje w nas boskie życie i uczy
nas drogi do Boga. Nasza Siostra podąża
z nami w przekształcającej nas podróży,
zapraszając nas, abyśmy uczynili swoją
Jej własną odpowiedź: „Niech mi się sta-
nie według słowa Twego” (Łk 1 , 38).

Patronowanie Maryi jest jednak re-
lacją dwukierunkową. My otrzymujemy
od Maryi opiekę; z naszej strony jesteśmy
powołani do naśladowania Jej i wysła-
wiania na drodze wierności Jej Synowi.

O. Włodzimierz Tochmański OCD

Często doświadczam nieudanych
spotkań. Czasem dość wnikliwie obser-
wuję różnego rodzaju dyskusje, debaty,
dysputy, rozmowy, panele i z zażenowa-
niem stwierdzam, że nie docierają one
do swojego celu, pozostawiając w uczes-
tnikach niemiły posmak i odbierając chęć
do dalszych (jakichkolwiek) spotkań.
Dotyczy to przede wszystkim rozmów
na tzw. temat ważne: aborcja, eutanazja,
istnienie Boga, kwestia kary śmierci, woj-
ny i pokoju, rozliczania z przeszłością,
Unii Europejskiej , Kościoła, wiary, itd. te-

matów tych, wbrew pozorom, jest bardzo
duża liczba, i wcale nie są one zarezer-
wowane wyłącznie do sfery studia telewi-
zyjnego czy radiowego. Na te same te-
maty w szerszych bądź węższych gronach
rozmawiamy między sobą w naszej szarej
codzienności. Co więcej to właśnie roz-
mowy na te tematy nadają naszemu życiu
tzw. głębszy wymiar.

Ale jak tu rozmawiać, jeżeli za każ-
dym razem rozmowa grzęźnie, złościmy
się na siebie albo obojętniejemy, wzrasta
w nas wrogość.

Dochodzę do przekonania, że jedną
z przyczyn takiego niepokojącego i zas-
mucającego stanu jest nie sam temat roz-
mowy, ile technika prowadzenia dysputy,
a mówiąc ściśle – nie zawsze wiadomo,
czy chodzi o dialog, czy może o dyskusję.
Mimo zbieżności zachodzi poważna
różnica między dialogiem a dyskusją.

Najpierw jednak podobieństwa:
1 . Dialog i dyskusja należą do kategorii
spotkań międzyludzkich, są formami spo-

tkania, do dyskusji i dialogu „potrzeba
(przynajmniej) dwojga”.
2. Dialog i dyskusja domagają się równo-
uprawnienia partnerów, przynajmniej w o-
mawianym temacie. Dialog i dyskusja
między rodzicami a dziećmi staną się mo-
żliwe jeżeli rodzice w omawianym tema-
cie uznają równouprawnienie swoich dzie-
ci, a też i dzieci poczują się równopraw-
nymi partnerami i obie strony będą wy-
rażać swoje zdanie szczerze i uczciwie.
3 . Zarówno dialog, jak i dyskusja – obie
formy rozmowy są otwarte na poszuki-
wanie prawdy, na poznanie siebie nawza-
jem, własnych przekonań, uwarunkowań.
4. Dialog i dyskusja dążą także do jakie-
goś wyznaczonego celu.

Teraz różnice:
1 . Podstawowa różnica między dialogiem
a dyskusją leży w celu oraz postawie
podczas rozmowy.
2. Celem dialogu jest przede wszystkim
poznanie partnera rozmowy, jego moty-



wacji, sposobu widzenia spraw, jego opi-
nii.
3 . Celem dyskusji jest przekonanie, po-
szukiwanie argumentu, ustalenie faktu.
4. Stąd celem dyskusji będzie poszerzenie
rozumienia spraw, ewentualna zmiana
sposobu widzenia spraw – rozumienie
świata,
5. Celem dyskusji będzie poszerzenie
własnego rozumienia rozmówcy, ewentu-
alna zmiana sposobu patrzenia na roz-
mówcę – rozumienie go (człowieka).
6. Dialog będzie charakteryzował się
akceptacją, rozumieniem tego, co dzieje
się w rozmówcy, będzie próbą spojrzenia
na świat jego oczyma.
7. Dyskusja będzie charakteryzowała się
konfrontacją, kwestionowaniem tego, co
mówi rozmówca, rozważaniem za i prze-
ciw, będzie próbą obiektywnego spoj-
rzenia na rzeczywistość.

Ten splot podobieństw i różnic kryje
w sobie tyleż niebezpieczeństw, co szans.
Po pierwsze grozi wspominane mylenie
dialogu z dyskusją i umieszczaniem je-
dnego na miejscu drugiego – tam, gdzie
jest miejsce na (rozumiejący) dialog poja-
wia się (ostra) dyskusja, a tam gdzie
koniecznie trzeba podyskutować, wcho-
dzimy w dialog. Takie pomieszanie
po pierwsze odwodzi od naturalnego celu
spotkania, a po drugie rodzi poczucie
niesmaku.

Weźmy kilka przykładów: Anna
i Piotr są małżeństwem, chcą być razem,
ale od dłuższego czasu odczuwają między
sobą obcość i dokuczają im nieporozu-
mienia. Nie poddają się jednak i posta-
nawiają wspólnie podejmować decyzje
domowe. Ale ku ich rozczarowaniu wcale
to nie pomaga. Co im nie wychodzi? Ano,
wprowadzają dyskusję, tam gdzie miejsce
na dialog.

Wspólne podejmowanie decyzji nale-
ży do sfery dyskusji, tymczasem Piotr
i Anna zanim wspólnie zaczną podejmo-
wać codzienne decyzje, usilnie potrzebują
szczerej rozmowy o sobie, potrzebują dia-
logu, poznania siebie (na nowo) w takich
sprawach: jak czujesz się w naszym do-
mu? Co ci przeszkadza, co ci pomaga?
Na ile mnie jeszcze kochasz? Jak prze-
żywasz naszą codzienność? Itd.

Dialog został zastąpiony dyskusją,

co zamiast zbliżyć jeszcze ich oddaliło.
Inny przykład: dyrektor zwołuje po-

siedzenie zespołu wydawniczego w spra-
wie reorganizacji wydziału i proponuje,
żeby każdy się wypowiedział, jak mu się
pracuje w zespole, na ile jest zadowolony,
na ile nie. Współpracownicy czują się nie-
pewnie, nie wiedzą, czemu będą służyć
ich wypowiedzi, czują się, jak na przesłu-
chaniu. W efekcie mówią mało, rozmowa
się nie klei, zarówno po stronie dyrektora,
jak i współpracowników narasta niezado-
wolenie, wszyscy mają poczucie porażki
i kończą spotkanie z przekonaniem, że ni-
czego nie uda się zrobić. Co im nie wy-
chodzi? Oczywiście, dialog pojawił się
tam, gdzie miała być dyskusja.

Dyrektor mógł poprosić o zgłaszanie
wniosków do dyskusji i po ich uporzą-
dkowaniu metodycznie przeprowadzić dy-
skusję nad każdym z punktów, na przy-
kład: polityka wydawnicza w nadchodzą-
cym roku, jak pracować wydajniej i osz-
czędniej , organizacja zastępstw w przypa-
dku zwolnienia chorobowego, forma
świętowania imienin, plan szkoleń i wyja-
zdów integracyjnych.

Niech te dwa przykłady na razie
wystarczą, życie podsuwa ich znacznie
więcej , i to zarówno na tak jak i na nie.
Jeżeli uda się trafić, spotkanie toczy się
zadowalająco i konstruktywnie, za nie-
trafność płaci się niezadowoleniem, cza-
sem rozgoryczeniem, obcością, utratą
kontaktu i frustracją.

Jakie stąd wnioski i apele:
1 . Najpierw wniosek ogólny: Mam wra-
żenie, że ostatnio dialog wyprzedził dys-
kusję i zapanowała moda na dialog.
Dialog stał się modny, modne je dialo-
gowanie, a umiejętność prowadzenia dia-
logowania i ogólnie postawa dialogu daje
paszport do świata ludzi naprawdę ucywi-
lizowanych. Jednocześnie jednak mam
niepokojące wrażenie, że tej modzie i te-
mu przekonaniu nie towarzyszy refleksja
nad tym, czym jest dialog.
2. Dokładnie dobieraj formę rozmowy
do tematu.
3 . Podczas rozmowy staraj się wiedzieć,
czy dialogujecie, czy dyskutujecie.
4. Nie udawaj akceptacji, kiedy konieczna
jest konfrontacja. Empatia nie jest pana-
ceum na wszystko.
5. Uświadamiaj sobie, o co chodzi w roz-

mowie.
6. Starannie dobieraj dialog czy dyskusję.

Wielkim odkryciem było dla mnie prze-
konanie się, że „rozumiem Cię” nie ozna-
cza „zgadzam się z Tobą” – na przykład:
rozumiem Cię, dlaczego chcesz przerwać
tę ciążę (bo znam Twoją sytuację rodzin-
ną, Twoje zaskoczenie, także Twój świa-
topogląd), ale jednocześnie nie zgadzam
się na przerywanie ciąży, bo to zbrodnia.

Na koniec:

Są sprawy, które nie podlegają dysku-
sj i jedną z nich jest ta, że dobry dialog
przynosi zawsze dobre owoce, jednoczy,
sprawia, że wielość osób, a co za tym
idzie zdań, opinii, postaw staje się ubo-
gaceniem dla całej rodziny ludzkiej .

Na koniec chciałbym zacytować kil-
ka zdań z Etyki solidarności ks. Józefa
Tischnera: "Dialog oznacza, że ludzie wy-
szli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, roz-
poczęli wymianę zdań. Początek dialogu -
wyjście z kryjówki - już jest dużym wy-
darzeniem. Trzeba się wychylić, przekro-
czyć próg, wyciągnąć rękę, znaleźć
wspólne miejsce do rozmowy. Miejsce
to nie będzie już kryjówką, w której
człowiek pozostaje sam ze swoim lękiem,
lecz miejscem spotkania, zaczątkiem ja-
kiejś wspólnoty, być może początkiem
domu. Nie każda rozmowa człowieka
z człowiekiem jest rzetelnym dialogiem.
Rzetelny dialog sprawia prawdziwe rewo-
lucje w życiu ludzi i społeczeństw. On jest
jak wpuszczenie światła w mrok piwnicy.
Bardzo często porównuje się prawdę
do światła, które "oświeca każdego na ten
świat przychodzącego". Dialog - wnosząc
światło - odsłania prawdę. Innymi słowy:
przywraca rzeczom i sprawom ich wła-
ściwy wygląd".

o. R..W.
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Dlaczego w Twym oku jest łza?

Podam przykład konkretnego snu.
Komuś przyśnił się nie żyjący już ojciec
i nakazał mu porzucić złe życie, pójść
do spowiedzi i zacząć wreszcie żyć
po chrześcijańsku. Człowiek ten bardzo
przejął się tym przesłaniem i rzeczywiście
sen ten stał się momentem przełomowym
w jego życiu.

Czy sen ten był nadprzyrodzoną inge-
rencją w życie tego człowieka? Osobiście
sądzę, że nawet jeżeli sen ten spowo-
dowały mechanizmy czysto naturalne (np.
człowiek ten nosił w swojej podświa-
domości głęboki wyrzut sumienia, iż żyje
nie tak, jak został wychowany), to i tak
ujawniła się przez ten sen tajemnica
świętych obcowania. Na pewno przez sen
ten dotknęła tego człowieka miłość jego
ojca — nawet jeśli się to stało drogą czy-
sto naturalną. A dla miłości jest to rzecz
zwyczajna, że swój owoc przynosi nieraz
dopiero po wielu latach.

Zarazem, jak sądzę, byłoby zwyczaj-
ną przemądrzałością z góry wykluczać

nadprzyrodzony charakter tego snu. Bo
kto wie, może rzeczywiście to sam Bóg
zezwolił owemu ojcu nawet po śmierci
przyjść do swego dziecka i wyświadczyć
mu tak wielkie dobro.

Przesłanie powyższego snu było ewi-
dentnie zgodne z prawdą wiary, a zarazem
nie było w nim żadnej nadinterpretacj i tej
prawdy. Ale opowiem o innym śnie, też
w niczym niesprzeczny z prawdą wiary,
ale zawierający niedobrą nadwyżkę wska-
zówek, jak należy postąpić. Sen ten zda-
rzył się przyszłemu świętemu Albertowi
Wielkiemu, w momencie, kiedy podejmo-
wał decyzję wstąpienia do zakonu.

Alberta bardzo fascynowało życie
zakonne i bardzo pragnął je podjąć. Pow-
strzymywał go jednak lęk, czy wytrwa
na tej drodze. Otóż przyśniło mu się wte-
dy, że został zakonnikiem i że bardzo cie-
szył się z tej drogi, w końcu jednak oka-
zało się, że była to droga dla niego
za trudna i musiał z zakonu wystąpić.
Przebudził się z poczuciem ulgi, że to był

tylko sen, ale zarazem z przekonaniem,
że to sam Pan Bóg odradza mu w ten spo-
sób wstąpienie do zakonu.

Jednak naprawdę Pan Bóg wkroczył
w tę sytuację dopiero wieczorem tego sa-
mego dnia. Mianowicie poszedł Albert
do kościoła na nabożeństwo i na kazaniu
słyszy mniej więcej , tylko takie słowa:
„Bo bywa i tak, że ktoś bardzo chciałby
zostać zakonnikiem, ale dręczy go niepo
kój, czy zdoła wytrwać na tej drodze. A je
śli takiemu jeszcze się przyśni, że wstąpił
do zakonu, ale potem musiał z niego wy
stąpić, weźmie to fałszywie za głos Boży
i zmarnuje swoje powołanie”. Nie muszę
dodawać, że kazanie to przełamało wszel-
kie opory Alberta. Już bez żadnych wahań
wstąpił do zakonu i nie tylko był dobrym
zakonnikiem, ale został wielkim świętym.

Morał, jaki płynie z tej opowieści,
jest jasny: nie wolno snom oddawać tych
naszych decyzji, które powinny być sta-
rannie badane przez nasz rozum i zdrowy
rozsądek, a podejmowane przez naszą
wolną wolę. Nawet jeśli decyzje podpo-
wiadane przez sen nie kłócą się z prawdą
wiary ani z Bożymi przykazaniami.

Natomiast co do snów, których treść
jest niezgodna z nauką Bożą, należy
je z miejsca i bez zastanawiania się od-
rzucić, nawet jeśli stoją za nimi jakieś
znaki wiarogodności. Tak samo jeśli cho-
dzi o sny nazwałbym je „kosmiczne” -
czyli śni mi się coś konkretnego: jakieś
zjawisko, przedmioty, zwierzęta czy nie-
stworzone rzeczy, to Kościół absolutnie
odradza korzystać z senników, które wró-
żą nam przyszłość. One bowiem mają
takie samo źródło zła jak horoskopy.

Z cyklu: J. Salij , Praca nad wiarą

Płacz jest podstawową formą wyrazu
ludzkich uczuć na całym świecie. W sztu-
ce a także w filozofii uznawany jest
za przejaw ludzkiej natury, a także szla-
chetnego charakteru. Platon określał łzy
mianem „pereł duszy”. Jest o nich mowa
również w Piśmie Świętym, w Psalmie
126 czytamy, że ci, „którzy we łzach sie-

ją, żąć będą w radości. . .”, są one także da-
rem, gdyż otwierają drogę ku czystości
serca. Można powiedzieć, że prawdziwym
człowiekiem stajemy się po uronieniu
pierwszej łzy.

Skoro płacz ma tak wielkie znaczenie
w naszym życiu, to dlaczego stał się on
tematem tabu?

Do łez podchodzimy z wielką rezer-
wą a czasem i zakłopotaniem. Można uz-
nać, iż w takim razie bardzo mało o nim
wiemy. Nauka nie mogłaby przejść obok
tego faktu obojętnie, stąd też próbowano
dojść do wytłumaczenia płaczu. Weźmy
przykład specjalisty, który zajmuje się
badaniem mózgu Paula Mac Lean’a.
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Uważa on płacz za uwarunkowanie ewo-
lucyjne. Jego zdaniem, podczas palenia
zmarłych, ludziom pierwotnym dostawał
się do oczu dym i w ten sposób, przez
miliony lat, nauczyli się oni kojarzyć mi-
mowolne wydzielanie łez, spowodowane
przez gryzący dym, ze smutkiem, jaki od-
czuwali. Jest również teoria, która mówi,
że łzy spełniają funkcję nawilżania jamy
nosowej . Wilgotne błony śluzowe nosa
zmniejszają ryzyko infekcji - tak więc
płacz byłby jedynie sztuczką wymyśloną
przez naturę, aby umożliwić transport cie-
czy do nosa, co tym samym powoduje
zwiększenie odporność organizmu.

Bardzo często ludzie w starożytności
uważali płacz za pewnego rodzaju oczy-
szczenie. Wraz z nim uwalniane zostają
z nas „złe skłonności” jak np. gniew, ego-
izm czy choćby nienawiść, a zarazem na-
stępuje oczyszczenie rozumu i serca, stąd
też chrześcijańscy mistycy średniowiecza
płakali całymi tygodniami, by uwolnić
siebie i innych od grzechu. Jedna z legend
powiada nawet, iż św. Franciszek z Asyżu
łkał aż do utraty wzroku.

W dzisiejszych czasach koncepcja
ta ma podobne znaczenie. Psychologia
dostrzega się w płaczu tzw. „furtki”
do zablokowanych i niedostępnych płasz-
czyzn emocjonalnych, ale także są kierun-
kowskazem do poznania własnej osoby
oraz uleczenia własnej psychiki.

Niewiele osób wie, że łzy mogą peł-
nić doskonałą funkcję manipulacyjną dru-
gą osobą. Przykładem mogą być liczne
wystąpienia byłego prezydenta Billa Clin-
tona, któremu łzy ciekły strumieniami
podczas przemówień. Lud zaślepiony
wrażliwością jego osoby gotów był zrobić
wszystko. Często kobiety używają „narzę-
dzia” płaczu do manipulacji mężczyznami
w sprawach dość błahych, ale jakże sku-
tecznie. W końcu otrzymują, np. swoje
wymarzone futro.

Ciągle ulega zmianie podejście płaczu
w sferze publicznej . Jeszcze przed kilko-

ma laty łzy mężczyzny były w stanie
zniszczyć mu karierę. Oznaczały one sła-
bość i nieumiejętność radzenia sobie
w życiu. W dzisiejszym świecie przeważa
opinia, iż widziane w oczach mężczyzny
świadczą o jego wielkiej dojrzałości uczu-
ciowej . Inaczej jest w przypadku kobiet.
Wcześniej uważane jako bardzo kobiece
i piękne dziś stają się piętnem słabości.
Wynika to z faktu, iż kobiety przebijają
się w świat męskiego show-biznesu,
a na stanowiskach kierowniczych, które
obejmują płacz jest surowo zabroniony.

Troszkę ze smutkiem spoglądam
na dzisiejsze czasy. Niegdyś łzy były
czymś normalnym. Płakano publicznie jak
i w samotności. W XVIII w. chodzono
do teatru właśnie po to, aby porządnie się
wypłakać. W wyniku rozwoju cywilizacji
płacz przestał być kojarzony z przyjem-
nością, uznawany jest jako objaw histerii,
słabości. . . zupełnie nie przystoi osobom
dorosłym. Coraz częściej płaczemy po-
przez ból jaki odczuwamy w naszym ser-
cu, tak wiele zła dotyka nas w tym świe-
cie. Rozmawiałem niedawno z pewną
osobą. Powiedziała mi, iż bardzo cierpi,

bo nie potrafi. . .płakać. Wpajane mu było,
iż to kobiece i nie przystoi facetowi.
Kiedy jest mu źle siada i nic. . . ani jedna
łza nie płynie mu z oczu.. . za to wielki ból
rozrywa jego serce. Jak sam powiedział:
”Uczę się płakać, gdyż to dzięki łzom
mogę tak naprawdę wyrazić siebie. . .”
A mamy tyle okazji aby popłakać.. . choć-
by ciemne kino, romantyczny film.. .

Zmieńmy nasze myślenie na temat
łez, niech nie będą kojarzone tylko z tym
co złe i słabe, przecież są one najpię-
kniejsze w naszym życiu, niech staną się
także naszą radością. Zawsze kiedy widzę
kogoś płaczącego ze szczęścia pojawia się
automatycznie uśmiech na mojej twarzy.
Dlaczego? Bo to takie ludzkie. . . widzę
człowieka, a nie bezduszną istotę.

Zakończę ten krótki artykuł słowami
poety Theodora Kornera:
„Pierwszą łzą, którą poświęciłeś miłości
i przyjaźni,
pobłogosławił cię Bóg i stałeś się czło
wiekiem.”

x. T. K

Nałóg, mocno utrwalona skłonność
do wykonywania mniej lub bardziej przy-
jemnych czynności, które są często szko-
dliwe dla zdrowia, a także potępiane przez
otoczenie, np.: alkoholizm, nikotynizm,
narkomania.

Źródło nałogu tkwi w przyjemno-
ściach dostarczanych przez dane przed-

mioty, w potrzebie ucieczki w inny świat
przed cierpieniem fizycznym czy zagroże-
niem. Walka z nałogiem jest bardzo tru-
dna. Na podstawie wnikliwej diagnozy
konieczne jest postępowanie terapeutycz-
ne, np.: zmiana środowiska, stosowanie
leków, psychoterapia.

To jest definicja słowa „nałóg”, którą

Nałóg - co to takiego?
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Podręcznik dobrego wychowania
W Rodzinie

znalazłem w encyklopedii. Dlaczego
o tym piszę? Chciałbym się głębiej zasta-
nowić nad tym, czy długie przebywanie
w internecie można również zaliczyć
do nałogów takich jak palenie tytoniu, al-
koholizm czy narkomania.

Na pewno nie da się postawić na je-
dnej szali wszystkich tych nałogów. Każ-
dy z nich jest sam w sobie inny. Jeden jest
więcej groźny inny mniej .

Jak to jest z internetem, komputerami,
grami komputerowym?

Internet jest szczególnie groźnym
i uzależniającym medium. Godziny spę-
dzane w sieci to czas odebrany pracy, na-
uce czy życiu rodzinnemu. Uzależnienie
od Internetu staje się coraz poważniej-
szym problemem społecznym. Dotyka
przede wszystkim osoby mieszkające sa-
motnie oraz nie mające stałego zajęcia.
Popatrzmy na siebie. Zaczniemy od osób
samotnie żyjących. Nie chcemy spotykać
się z innymi, nie mamy ochoty na spacer,
wycieczkę, odwiedziny znajomych. Za-
mykamy się w czterech ścianach, „odpa-
lamy” naszą „skrzynkę” i już jesteśmy
w innym świecie. Zapominamy o samo-
tności. Zapominamy o problemach. Jes-
teśmy wśród innych. Ale tak naprawdę
gdzie jesteśmy?

Podobnie w sidła internetu, kompu-
terów i gier komputerowych wpadają
rodzice. To oni rano szykują swoje dzieci
do wyjścia do szkoły, odprowadzają
do drzwi i. . . No właśnie. Jak już dzieci
nie ma w domu, odpalają swoją „skrzyn-
kę”. Teraz są już w innym świecie. Nie
myślą o tym, że w mieszkaniu przydałoby
się posprzątać, mężowi pocerować ubra-
nia, dzieciom przygotować obiad itd. . .

Ale to jeszcze nic. Przyjrzyjmy się

dzieciom i młodzieży, bo to przede
wszystkim dzięki nim jest tak wielu uży-
tkowników internetu. Zanim wybiorą się
do szkoły, już odpisują na pocztę elektro-
niczną, zanim wyjdą z domu już prze-
prowadzą wiele rozmów czy to na czatach
czy poprzez komunikatory. Idą do szkoły,
żyją tym, co stało się wczoraj czy dziś
przed wyjściem z domu w internecie. My-
ślą o tym, co będą tam robić, kiedy wrócą
ze szkoły. W głowie ciągle jest obecne
słowo „internet”.

Co robimy w internecie?
Otóż najczęściej swój cenny czas po-

święcamy na rozmowy. Wchodzimy
do sieci, włączamy komunikator i już jes-
teśmy w kontakcie z dziesiątkami, set-
kami, tysiącami a może i milionami osób.
Innym sposobem na rozmowę jest tzw.
„chat” (czyt. czat, rozmowa w czasie rze-
czywistym z innymi użytkownikami prze-
bywającymi w Internecie). Wpisujemy ja-
kiś adres www, jakiś login i czasami hasło
i już jesteśmy pośród wielu użytkowni-
ków.

O czym rozmawiamy?
Kiedy wejdę na jeden z większych

polskich portali, który oferuje usługę
„chat” i popatrzę na listę utworzonych
tam pokoi to zauważam, że największą
popularnością cieszą się pokoje o nazwie:
„sex”, „sex po czterdziestce”, „poznajmy
się”, „gay” i wiele innych. W pokojach,
które wymieniłem potrafi być w jednej
chwili ponad 3000 użytkowników. Wcho-
dzę do jednego z nich.. . Miłe powitania. . .
Skąd jesteś? Czego szukasz? Ile masz lat?
Kiedy masz czas? Jak wyglądasz? –
to najczęściej padające tam pytania. Lecz
to jest jeszcze nic. Najgorsze w tym wszy-
stkim jest, że chat jest ogólnodostępny,

więc wiek użytkowników jest tam bardzo
zróżnicowany. Jaki? Przykład: „Dwunas-
toletni chłopiec (dziecko?) o nicku „Przy-
stojniak12” szuka dziewczyny, która
by mogła się z nim spotkać w celu .. .
No tak, możemy się jedynie domyślać,
w jakim celu. Gdzie są rodzice? Siedzą
w pokoju obok i oglądają TV? A może
wyszli do znajomych? A może po prostu
śpią? Gdzie są? Jak można dopuścić
do tego, by dwunastoletni chłopiec-dzie-
cko o godz. 23 nie odpoczywał jeszcze
po całym dniu pracy w szkole? Rodziców
nie ma! ! !

To jest właśnie bardzo przykre. Ro-
dzice pojawiają się dopiero wtedy, kiedy
pojawia się problem (o ile w ogóle się
pojawiają). Dowiadują się od wychowaw-
cy, że dziecko nie chodziło do szkoły,
że zachowanie dziecka bardzo się zmie-
niło, oczywiście negatywnie, że. . . Można
by tu było wymieniać tego bardzo dużo.

Powracając do naszej definicj i na-
łogu, popatrzmy, że większość słów opi-
sujących ten stan możemy połączyć z o-
sobą korzystającą z internetu.

Gdzie idziemy? W jakim kierunku
zmierza świat? Gdzie w tym świecie jest
człowiek? Czy za kilka lat znajdziemy
osobę, z którą pójdziemy na spacer, z któ-
rą porozmawiamy przy filiżance kawy?
Czy będzie miał kto nam pomóc w cho-
robie?

Internauto! Gdzie jesteś???
Człowieku!!! Zatrzymaj się!!! Pomyśl!!!

Gość.

Nie ubiór lecz skóra.
Rodzina jest bezpiecznym portem,

w którym można powiedzieć lub zrobić
wszystko (albo prawie wszystko) i nadal
być kochanym: nie tak jak w szkole,
z której grozi ci wydalenie, lub jak na me-
czu piłki nożnej , kiedy możesz zostać
zdyskwalifikowany albo nie zaakcepto-
wany przez grono kolegów.

Dlatego, mimo że w rodzinie istnieją

osoby, które kochają cię i które kochasz
najbardziej , jest ona często miejscem,
w którym zdarzają się sytuacje bardzo
nieprzyjemne, a człowiek zachowuje się
w sposób najbardziej niegrzeczny. Zacho-
wuje się więc jak prawdziwy prostak.

Dzieje się tak, gdyż dla wielu osób
dobre maniery stanowią piękny płaszcz,
który zakłada się, kiedy wychodzimy
z domu i umieszcza w szafie po powrocie.

Tymczasem prawdziwa grzeczność
nie jest elementem dodatkowym, który
włącza się od czasu do czasu, by zrobić
na kimś dobre wrażenie. Rodzi się ona
z głębokiego szacunku dla wszystkich
osób, a więc pochodzi z naszego wnętrza.
Jest częścią nas samych, jest naszą drugą
skórą.

W rodzinie będziemy się zachowy-
wać mniej oficjalnie niż w innych sytu-
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acjach ale zawsze powinniśmy okazywać
szacunek wszystkim osobom. Pamiętać
należy, że nie istnieje miłość bez szacun-
ku i grzeczności.
Jak unikać życia z piekła rodem.

Rodzina składa się z pojedynczych
osób i każda z nich pragnie być trakto-
wana jak jej część. Oznacza to, że najwię-
kszą uprzejmością, jaką możemy okazać
wobec członka naszej wspólnoty, jest zau-
ważanie go. Przyjmijmy więc, że złe wy-
chowanie jest formą ślepoty, która nie po-
zwala nam na dostrzeganie innych, a za-
tem uniemożliwia darzenie ich szacun-
kiem.

Wspólne życie nie jest łatwe: chodzi
o stawianie serii wymogów, zwyczajów,
życzeń, które często są ze sobą sprzeczne.
Jeśli więc człowiek nie uzbroi się w cier-
pliwość i nie uruchomi całej serii wza-
jemnych delikatności, życie rodzinne mo-
że stać się piekłem.
Oto, jak tego uniknąć.
Co należy robić?
1 ) Pozdrawiaj każdego z uśmiechem –
rano, zaraz po wstaniu, jak również po

ka-żdym powrocie do domu. Zwróć
uwagę na to, jak czują się inni członkowie
ro-dziny (czy są weseli, czy smutni, czy
potrzebują pomocy, towarzystwa, czy
po prostu pragną się zwierzyć), byś mógł
zachować się wobec nich odpowiednio.
2) Dostosuj swoje wymagania i zacho-

wania do potrzeb innych (postaraj się zro-
zumieć, kiedy rodzice się spieszą, i unikaj
zatrzymywania ich różnymi prośbami; nie
przeszkadzaj , gdy inni śpią, nie okupuj te-
lefonu.. .). Proś o coś wcześniej , tak by in-
ni mieli czas na zorganizowanie się i by
twoja prośba nie stała się problemem.
3) Odpowiadaj na pytania i prośby, uni-

kając nieprzyjmowania ich do wiadomo-
ści. Słuchaj uważnie, nie przerywając,
gdy inni z robą rozmawiają (ścisz tele-
wizję, radio albo wręcz wyłącz je, by wy-
kazać, że słuchasz uważnie). Rozmawiaj
z rodzicami, braćmi, z siostrami, a nawet
z dziadkami; opowiadaj im coś o sobie
i sam zadawaj pytania wskazujące
na twoje zainteresowanie.
4) Dołącz do każdej prośby grzeczne

„proszę” i posługuj się trybem warun-
kowym, a nie rozkazującym („Czy
mógłbyś podać mi sól?” zamiast „Daj mi
sól! ”). Podziękuj , gdy ktoś robi coś dla
ciebie, przeproś, gdy trzeba i ponieś od-
powiedzialność za wyrządzoną przez cie-
bie szkodę, informuj, gdzie przebywasz
i gdzie masz zamiar się udać. Zawia-

damiaj o spóźnieniach.
5) Pomagaj starszym krewnym. Staraj

się zrozumieć, a nie oskarżać, wyczuć,
gdy inni mieli okropny dzień; bądź gotów
na kompromis, aby uwzględnić wymogi
innych. Pamiętaj o imieninach, urodzi-
nach członków rodziny, zamieniając je
w prawdziwe uroczystości rodzinne, a nie
tylko okazje do kupienia mniej lub bar-
dziej kosztownego podarunku. Trzeba
wreszcie wspólnie dzielić radości i smutki
- jak prawdziwa rodzina.
6) Szanuj „prywatność” innych (pukaj

do drzwi, zanim wejdziesz i czekaj na po-
zwolenie, zanim je otworzysz; nie czytaj
poczty, która nie jest zaadresowana
do ciebie. . .); proś o pozwolenie użycia
przedmiotów należących do kogoś i nie
niszcz ich; współpracuj w utrzymaniu po-
rządku w domu, choć nie zostałeś wy-
raźnie o to poproszony. Doprowadź pokój
do porządku po wyjściu kolegów.
7) Bądź uprzejmy i grzeczny, kiedy od-

bierasz telefon, nawet gdy okazuje się,
że ktoś dzwoni do twojego brata czy ba-
bci. Bądź zawsze uprzejmy wobec przy-
jaciół małego braciszka, zamieniając z ni-
mi kilka słów, gdy przychodzą do domu.
Trzeba też być dobrze wychowanym przy
stole, zarówno wtedy, gdy przychodzą go-
ście, jak też wówczas, gdy jest to kolacja
rodzinna. Nikt nie zasługuje na to, by po-
silać się w towarzystwie gbura.
8) Przedstawiaj swój punkt widzenia,

odmienny od innych, nie zachowując się
w sposób antypatyczny i irytujący. Proś,
ale nie krzycz. Jest to wyraz dobrego
wychowania i pierwszy krok do tego, by
coś uzyskać.
Czego nie należy robić?

1 ) Zrzędzić i żalić się, gdy coś układa się
nie po twojej myśli.

2) Być wulgarnym.
3) Robić sobie wzajemnie na złość.
4) Wprawiać w zakłopotanie rodziców
i rodzeństwo w obecności ich przyjaciół.

5) Być wścibskim.
6) Kłamać.
7) Przerywać, gdy inni rozmawiają (lub
telefonują).

8) Zobowiązywać się do czegoś w imie-
niu innych osób, bez uprzedniego po-
rozumienia się z nimi.

9) Czytać czyjąś korespondencję i pamię-
tnik.
Kilka specyficznych sytuacji.
Wspólne pomieszczenia.

W życiu rodzinnym istnieje cała seria
pomieszczeń „specjalnego ryzyka”,
w których wymogi i życzenia każdego
zderzają się z wymogami i pragnieniami
innych: w domu są to miejsca używane
przez wszystkich.

Wśród nich łazienka jest miejscem
„najgorszym”. Aby uniknąć kłótni, przede
wszystkim nie należy z niej korzystać
w tej samej godzinie. Trudno jest ustalić
kolejność, bowiem nikt nie lubi wstawać
za wcześnie.

Koniecznym warunkiem koegzysten-
cj i w łazience jest porządek i czystość.
Nikt nie lubi wchodzić do pomieszczenia,
w którym panuje bałagan. Trzeba więc,
by wszyscy, którzy korzystają z łazienki,
zostawiali ją przynajmniej w tym stanie,
w jakim ją zastali.
Należy:
1 ) Starać się, by nie stworzyć jeziora

wokół umywalki albo wanny, czy przy
wyjściu spod prysznica. Jeśli to się nie
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udaje, trzeba wytrzeć wodę odpowiednią
ścierką.
2) Spuścić wodę w w.c. i opuścić jego

pokrywę.
3) Usunąć włosy z mydła, umywalki

i grzebienia.
4) Zamknąć tubkę z pastą do zębów

i wypłukać kubek.
5) Oczyścić lustro (szczególnie po go-

leniu).
6) Rozwiesić ręcznik.
7) Umieścić nową rolkę papieru toale-

towego w wyznaczonym miejscu, jeśli
poprzednia już się skończyła.

Podstawową sprawą jest zachowanie
„prywatności”: nie wolno wchodzić, gdy
inni się kąpią; nie wolno komentować
odgłosów dochodzących z łazienki; nie
wolno używać cudzych ręczników, grze-
bieni, perfum, bez uprzedniej zgody właś-
ciciela.

Innym miejscem, które stwarza pro-
blemy, jest miejsce przed telewizorem.
Oto kilka rad, by nie przekształcić chwil
relaksu w okazję do sprzeczki.
1 ) Powinniśmy zostawiać pilota w wido-

cznym, stałym miejscu, by inni nie szaleli,
poszukując go.
2) W wyborze programu należy uszano-

wać życzenia większości albo zastosować
regułę przeplatania (każdego wieczoru
o wyborze programu decyduje inny czło-
nek rodziny), unikając „systemu władzy
absolutnej”.
3) Uważać na natężenie głosu: nie wolno

przeszkadzać osobie, która nie ogląda te-
lewizji.
4) W czasie oglądania filmu nie należy

rozmawiać, chrapać, ani komentować
scen, nie można zajmować się czymś in-
nym, a potem ciągle się dopytywać
o szczegóły, nie wolno krytykować akto-
rów, zachęcać bohaterów filmu do odpo-
wiednich zachowań, a przede wszystkim
nie można opowiadać, jak kończy się
film, osobom, które oglądają go po raz
pierwszy.
5) Od czasu do czasu należy zmieniać

kolejno najwygodniejsze miejsce przed

telewizorem. Jeśli idziesz do kuchni, by
przynieść sobie coś do pogryzania lub
picia, zapytaj innych, czy też nie mają
na coś ochoty.

Dowodem grzeczności jest nie włą-
czanie telewizora, gdy wszyscy siedzą
przy stole, przy obiedzie czy kolacji,
by móc porozmawiać o wydarzeniach
dnia, jak również w czasie wizyty gości,
chyba że w programie jest właśnie spra-
wozdanie „na żywo” z jakiegoś meczu,
które wszyscy pragną zobaczyć.

Kuchnia jest miejscem, w którym
wieczorem często zbiera się cała rodzina
na kolację. Ale wchodzi się do niej rów-
nież po to, by zjeść śniadanie i naszy-
kować sobie coś do zjedzenie w ciągu
dnia. Wieczorem może więc znajdować
się w opłakanym stanie. Każdy, kto przy-
chodzi do kuchni, by coś przekąsić, musi
poświęcić kilka minut na doprowadzenie
jej do porządku. Warto też, by istniała lis-
ta rzeczy, które należy kupić: ten, kto zau-
waża jakiś brak, wpisuje go na listę. Nie
ma gorszego początku dnia, niż konie-
czność wypicia gorzkiej herbaty, gdyż
skończył się cukier, a nikt tego wcześniej
nie zasygnalizował.

Powinniśmy zwrócić szczególną uwa-
gę na potrawy przygotowane i umiesz-
czone w lodówce, szczególnie te bardzo
smakowite. Zanim zaczniesz je pałaszo-
wać, lepiej zapytać, czy wolno ci to zro-
bić. A może przygotowane są dla gości,
na wieczorne spotkanie?
Własny pokój .

Utrzymanie porządku we własnym
pokoju jest jednym z najdelikatniejszych
problemów, wywołujących napięcia po-
między rodzicami i dziećmi. Rodzice za-
zwyczaj domagają się, by podobnie jak
w całym domu, również i tam panował
porządek. Tymczasem dzieci uważają,
że we własnym pokoju mogą robić wszys-
tko, co im się podoba.

Kłopotliwą sprawą jest poranne ście-
lenie łóżek. Możemy nawet przyjąć,
że dzieciom, które są we własnym domu,
wolno zostawiać łóżka nieuporządkowa-

ne. Jednak dobrze byłoby przypominać
im, że należy słać je, aby nie gniewać ro-
dziców.

Gdy trzeba dzielić pokój z bratem czy
siostrą, łatwo rodzą się problemy. Osoby
w różnym wieku mają zazwyczaj różne
wymagania: gdy jedna z nich chce się
uczyć, druga słucha muzyki, gdy brat ba-
wi się autami, siostra chciałaby poroz-
mawiać z koleżankami, gdy jedna osoba
zawiesza plakat z ukochaną piosenkarką,
druga chce umieścić tam lalki itd.

W rzeczywistości problemem nie jest
sam konflikt, ale zmierzenie się z nim,
spokojne zaakceptowanie faktu, że każdy
ma prawa i wymogi, które należy szano-
wać. Chodzi więc o to, by nie wykazywać
swojej przewagi nad drugą stroną, ale roz-
wiązywać konflikty, to znaczy postępo-
wać tak, by choć w części prawa i wyma-
gania obydwu stron zostały uwzględnio-
ne. Naturalnie, trzeba doprowadzić
do kompromisu.
Imprezy.
1 ) Rodzice, gospodarze domu, muszą

być powiadomieni o nich z pewnym wy-
przedzeniem i muszą wyrazić zgodę
na urządzenie jakiejś imprezy.
2) Rodziców nie należy traktować jak

jakichś trędowatych i zamykać ich w ma-
łym pomieszczeniu, albo zmuszać ich
do wędrowania godzinami po mieście,
ale też nie muszą oni pilnować zabawy
niczym karabinierzy. Dzieci przedstawiają
przyjaciół rodzicom, a na koniec uroczys-
tości zaproszeni goście żegnają się z nimi.
Rodzice mogą służyć pomocą z daleka.
3) Urządzenia hi-fi nie powinny przesz-

kadzać innym osobom. W każdym razie,
trzeba zawsze wybierać na zabawę odpo-
wiednie godziny.
4) Dzieci muszą pomagać w uporządko-

waniu domu po imprezie i naprawić
ewentualne szkody.

Oprac. na podst. Książki Paola Desantii
„Podręcznik dobrego wychowania”.

Jednemu z kapłanów – neoprezbiterowi
– zaproponowano nagranie na video Mszy
Świętej prymicyjnej. Choć były to dopiero
początki stosowania tej techniki, miał za
gwarantowaną najwyższą jakość tego na
grania. Jednak dla niego nie to było naj

ważniejsze, lecz upamiętnienie sprawo
wania przez niego po raz pierwszy w życiu
Ofiary Chrystusa.

Gdy dostarczono mu nagranie, po jego
obejrzeniu rozpłakał się, ale nie ze wzru
szenia, jak to na ogół bywa przy takich

uroczystościach, lecz z bezsilności, złości
i przede wszystkim rozpaczy. Okazało się
bowiem, że z Mszy Świętej prymicyjnej –
tej najważniejszej dla każdego kapłana
uroczystości – pozostały jedynie krótkie
migawki, w dodatku nie mające związku
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z liturgią (składanie życzeń, przekazywa
nie prezentów). Pominięto natomiast... ho
milię prymicyjną, przeistoczenie, doksolo
gię (czyli Uwielbienie, Epilog Wielkiej
Modlitwy Eucharystycznej, zawarty w sło
wach: „Przez Chrystusa, z Chrystusem
i w Chrystusie, Tobie, Ojcze wszechmogą
cy, w jedności Ducha Świętego, wszelka
cześć i chwała. Przez wszystkie wieki wie
ków. Amen.”) i błogosławieństwo prymi
cyjne! Dla operatora ważniejsze było np.
sfilmowanie sznurowania buta przez ka
płana przed Mszą, wyjście... z toalety
określonych gości, a później niemal w ca
łości przyjęcie prymicyjne (w co ludzie by
li ubrani, co jedli, kto z kim o czym roz
mawiał – czyli to, czym wyłącznie intere
suje się pospolita gawiedź) niż przeisto
czenie w czasie Mszy Świętej! Żenada!
Komentarz

Neoprezbiter, choć wcześniej uiścił
już należność, odesłał operatorowi kasetę
i napisał, że pomimo nie kwestionowanej
jakości technicznej , nagranie nie ma dla
niego żadnej wartości, albowiem zostały
w nim odwrócone proporcje: to, co sta-
nowiło istotę uroczystości prymicyjnych
(liturgia Mszy Świętej) zostało niemal cał-
kowicie pominięte, a uwydatnione ele-
menty w tym kontekście zupełnie niewa-
żne, wręcz banalne.

Kapłana spotkało całkowite rozcza-
rowanie. Przez osobę, która była niby
wierząca, tzn. niepraktykująca, została mu
odebrana możliwość zrealizowania pa-
miątki na całe życie. Niepowetowana stra-
ta. Nieodwracalna!

Tak oto, z powodu bezmyślności bez-
bożnego operatora, oczarowanie techniką
video przemieniło się w rozczarowanie.
Opisany incydent (inaczej tego nie sposób
określić) nie był zwykłym niedopatrze-

niem, lecz wypadkową
bezbożnej bezmyślno-
ści duchowej pustki
operatora filmowego,
który spowodował du-
chową rozterkę kapła-
na. Powyższy przykład
ilustruje, jak nieskoń-
czenie prymitywna
i szkodliwa jest bezbo-
żność!

Bezbożność – to
najgorsze duchowe
„kalectwo”, jakie może
dotknąć człowieka.
Bezbożność jest total-
nie destrukcyjna, pro-
wadzi bowiem do cał-
kowitej ruiny duchowej
– utraty największego
daru, jakim jest wiecz-
na wspólnota z Bo-
giem, czyli zbawienie
wieczne (wiara bowiem jest konieczna
do zbawienia). Bezbożność sprawia, że
traci się wszystko, całą wieczność! Czło-
wiek upojony doczesnością, jak ślepiec
nie widzi wartości nieskończenie ważniej-
szych – nadprzyrodzonych, pozostając
człowiekiem duchowo bardzo ubogim.
Używając porównań – zamiast wznosić
się jak orzeł ku przestworzom nieba, za-
chowuje się jak kura domowa grzebiąca
w ziemi w poszukiwania ziarna albo płaz
pełzający po ziemi.
Wnioski końcowe

Równie negatywne odczucia, kon-
kretnie moralny wstręt lub odrazę, wywo-
łuje przeglądanie kaset z uroczystości ślu-
bnych katolików niepraktykujących: nie-
zwykle skąpe, tzn. krótkie fragmenty z li-
turgii ślubnej , w tym przede wszystkim

liturgii Słowa i liturgii Eucharystii, nato-
miast bardzo obszerne z przyjęcia we-
selnego. Dla ludzi duchowo prymityw-
nych ważniejsze są wygłupy podpitych
gości weselnych niż święte słowa Pisma
Świętego, przeistoczenie, homilia kapłana
czy błogosławieństwo małżonków. Uka-
zana hierarchia „wartości” wyraźnie obna-
ża ich duchową pustkę – żenująco niski
poziom życia religijnego.

Ks. Sebastian Kępa

Na podstawie książki pt. „Autostrada do
wiecznego zatracenia katolików niepra-
ktykujących”

W swoim doświadczeniu zapewne
spotkaliśmy się z wieloma rachunkami
sumienia, mającymi za zadanie właściwie
przygotować nas katolików do tego je-
dnego z najważniejszych, a zarazem naj-
piękniejszych Sakramentów świętych.
Ten rachunek sumienia, na którego się
natknęłam w ostatnim czasie był w mojej
opinii wyjątkowy, taki inny niż dotych-
czasowe. Dlatego też postanowiłam na ła-
mach naszej parafialnej gazetki podzielić
się tym, co owy rachunek sumienia przed-
stawia. Wierzę i liczę, że niejednemu

Parafianinowi się przyda.
Sakramenty święte w Kościele kato-

lickim stanowią tajemnicę żywego, oso-
bowego spotkania Boga z człowiekiem;
są pogłębieniem osobowej miłości Boga.
Nie można pojmować ich ani jako "rze-
czy", ani jako magicznych obrzędów.
Przystępowanie do sakramentów świętych
nie może być tu pojmowane jako podpo-
rządkowanie się prawnemu obowiązkowi,
nałożonemu przez prawo Boże lub koś-
cielne, albo jako nadzwyczajny i odświę-
tny zabieg religijny. Uczestnictwo w sa-
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kramentach ma być osobowym przeży-
waniem i praktykowaniem wiary w Boga.
Proponowany schemat to rachunek su-
mienia człowieka dojrzałego. Ma on sta-
nowić pomoc do przeanalizowania w du-
chu wiary twego dotychczasowego życia.
Równocześnie ma być ramowym progra-
mem nowego życia.

Szczera i ufna modlitwa zapewni
ci pomoc Boga. Przed przystąpieniem
do konfesjonału przypomnij sobie grze-
chy, obudź za nie żal, postanów poprawę,
następnie wyznaj szczerze i dobrowolnie
grzechy. Po spowiedzi zaś postaraj się
o zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.
Przy wyznawaniu grzechu ciężkiego przy-
pomnij sobie ile razy go popełniłeś. Wy-
znaj wszystkie grzechy popełnione po os-
tatnio dobrze odprawionej spowiedzi.

I. GRZECHYWOBEC BOGA
"Będziesz miłował Pana Boga Twego ca-
łym swoim sercem, całą swoją duszą i ca-
łym swoim umysłem. To jest największe
i pierwsze przykazanie." Mt 22,37-38
Toteż grzechem jest:
- traktować Boga i religię jako sprawy
trzeciorzędne i mało ważne w życiu

- tworzyć "własny" obraz Boga, bez li-
czenia się z nauką Chrystusa, przeka-
zywaną za pośrednictwem Kościoła
- nie widzieć w Bogu Istoty Najwyższej
i kochającego nas Ojca, któremu należy
się najgłębsza miłość przez zaufanie, ule-
głość i gotowość do wszelkich ofiar
- nie liczyć się z Bogiem w swoich po-
glądach na świat i życie, w swoich decy-
zjach i ocenach, układając życie bez Bo-
ga, a nawet przeciw Niemu, bez wnikania
w jego plany i znaki, przez które prze-
mawia
- przynależeć do ateistycznych organizacji
lub stowarzyszeń, brać czynny lub bierny
udział w zwalczaniu Boga, podważaniu
prawdziwości wiary katolickiej , zwłasz-
cza u dzieci i młodzieży, w usuwaniu em-
blematów religijnych, w hamowaniu bu-
dowy lub odbudowy obiektów sakralnych
- nieodpowiednio zachowywać się w koś-
ciele, w świątyniach innych wyznań, prze-
szkadzać zwiedzaniem w sprawowaniu
czynności liturgicznych, ośmieszać lub
profanować miejsca, emblematy, przed-
mioty lub gesty sakralne
- znieważać Najświętszy Sakrament
- nie modlić się codziennie i systematy-

cznie nie znajdować czasu na modlitwę
lub modlić się w pośpiechu i niedbale
- nie uczestniczyć, bez ważnej przyczyny,
w niedzielnej Mszy św., wykonywać
w tym dniu niekonieczne prace
- nie dokładać starań w zdobywaniu wie-
dzy religijnej i jej pogłębianiu przez słu-
chanie homilii i kazań, uczestniczenie
na rekolekcje, wykłady, czytanie prasy
i książek religijnych, dyskusje. . .
- nie czytać Pisma Świętego
- bez szacunku wymawiać Imię Boga,
Chrystusa, lekceważąco mówić o spra-
wach religii
- nie dążyć do rozwijania życia wewnę-
trznego i pełniejszej miłości Boga, zado-
walając się przeciętnością, formalizmem
i rutyną
- zapierać się wiary w Boga słowem, pi-
smem lub czynem
cdn..

Oprac.
Nikola Rolewicz i Anna Wajchamer

na podst. www.duchprawdy.com

Zmiany. Ach te zmiany.

W czerwcu ksiądz Biskup wręcza wie-
lu księżom dekrety informujące ich
o zmianie parafii duszpasterzowania.
Wracając więc we wrześniu z urlopu nie-
kiedy można się zdziwić widząc przy oł-
tarzu innego księdza niż zwykle i to wcale
nie na wakacyjnym zastępstwie. Okazuje
się, że do parafii przybył nowy duszpas-

terz. Dlaczego tak jest? Dlaczego ksiądz,
który np. jest fajny nie bawi w parafii
do samego końca? W niektórych wspól-
notach zakonnych jest tzw. stałość miej-
sca – tam, gdzie młody zakonnik zaczyna
swoją posługę, tam trwa aż do śmierci.
Specyfiką duszpasterzowania kapłana die-
cezjalnego (nie zakonnika) jest dość czę-

sta zmiana miejsca zamieszkania i dusz-
pasterzowania. Zmiany dokonywane
są zawsze w obrębie danej diecezji. Zwy-
czaj „przesadzania” księży zakorzeniony
jest w Biblii, kiedy Pan Jezus wołał
do swoich uczniów: „Idźcie i nauczajcie
wszystkie narody (…)” Mt 28,1 9).

Częstotliwość zmian księdza regulu-
je w diecezji ks. Biskup, (nie decyduje
o tym duszpasterz) kierując się racjami
praktycznymi oraz pewną zwyczajowoś-
cią. W naszym tarnowskim Kościele wi-
kariusz świeżo po święceniach na pier-
wszej parafii jest nie dłużej niż 3 lata;
na kolejnych placówkach do objęcia pro-
bostwa nie dłużej niż 7 lat. Proboszczowie
bywają w parafiach od kilku do kilkudzie-
sięciu nawet lat. Czasem zmiany personal-
ne są na przekór wszystkim zwyczajom,
a to najczęściej ze względu dla dobra pa-
rafian jak i księdza. Tak po prostu nie-
kiedy jest lepiej .

Odejścia i przyjścia duszpasterzy
są po prostu nieuniknione. Rzeczywistość
ta wymaga dużej dawki dojrzałości
ze strony samych księży, jak również i pa-
rafian. Historia Kościoła zna już „krwa-
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we” wymiany duszpasterzy. Niekiedy
ksiądz jest tak kochany i ubóstwiany
przez parafian, że gdy ten odczytuje
w niedzielę dekret od Biskupa, w parafii
aż wrze ze złości na hierarchów diecezji,
bo im takiego dobrego księdza biorą.
Znam sytuację pisania petycji do kurii
z prośbą by jednak ksiądz pozostał. Znam
też historię pielgrzymek by nagabywać
biskupa by zmienił decyzję. Jak czuje się
taki ksiądz, którego to dotyczy? Z jednej
strony on może się cieszyć i być dumny
gdyż był dobrym duszpasterzem, który
zrzeszył parafian. Z drugiej strony serde-
cznie można współczuć nowemu duszpas-
terzowi, który i tak przyjdzie, gdyż z re-
guły biskup zdania nie zmienia, choćby
nawet parafianie rozbili namioty pod ku-

rią. Ten biedny niewinny nowy ksiądz
od samego początku powinien poczuć się
wśród nowych parafian jak w domu, a bę-
dzie to trudne, gdy wierni bezpodstawnie
tworzą front wojenny. Bywało już tak,
że parafianie zamknęli kościół by nie do-
puścić nowego księdza do ołtarza. Oj na-
gannie! Trzeba dojrzałości. Tej samej doj-
rzałości trzeba każdemu księdzu, który
trzymając dekret biskupa w ręku, powi-
nien ciepło pożegnać się ze swoimi para-
fianami, spakować walizki i pojechać
z otwartym sercem do nowych „duszy-
czek”.

Zmiany personalne księży to bogactwo
i garść dobra dla obu stron. Parafianie po-
znają kolejnego apostoła, słuchają inaczej
głoszonych kazań, przyglądają się nowym

pomysłom duszpasterskim itd.. Z kolei
ksiądz spotyka nowych ludzi i ich potrze-
by, bardzo się przy tym ubogacając.

Gdy więc po urlopie zauważysz przy
ołtarzu nowego księdza, to bez względu
na wszystko, powstała okazja by powią-
zać się z wzajemnością duchową nicią
przyjaźni, akceptacji, modlitwy i szacun-
ku. To przecież Bóg sprawia, że na drodze
naszego życia pojawiają się tacy a nie inni
ludzie. A skoro biskup podpisuje dekret
pod natchnieniem Ducha Świętego to
znak, że w gruncie rzeczy sam Jezus po-
słał swego apostoła do twojej parafii.

Ks. J.T.

"Już za parę dni, za dni parę,
wezmę plecak swój i gitarę...".

Gdy za kilka tygodni dzwonki szkół
wydadzą ostatni sygnał to znak, że lato
zagościło na dobre. I chociaż portfele wy-
glądają jak po kuracji odchudzającej ,
to każdy stara się gdzieś wyjechać, cho-
ciaż na kilka dni zmienić otoczenie i oder-
wać się od rutyny codzienności.

Wakacje to przecież czas należytego
odpoczynku, zabawy i odreagowania ca-
łorocznych stresów. Słusznie, ale bywa,
że biorąc urlop od tychże obowiązków,
zdarza się niektórym brać "urlop
od chrześcijaństwa". Podczas wakacji jest
różnie nawet z niedzielną Mszą św. Robi
się wszystko począwszy od wyjazdu nad
jezioro, po całodzienne grillowanie, byle
tylko nie trafić do kościoła. Nawet atmo-
sfera towarzysząca popularnym formom
odpoczynku, jak zorganizowane wczasy,
podróże czy kolonie, zdaje się nie służyć
praktykom religijnym. Myślę, że trzeba
w końcu coś zrobić by nadać naszym wa-
kacjom rys chrześcijański.

Zauważa się swoisty kryzys takich
form wakacyjnego wypoczynku jak reko-
lekcje oazowe i piesze pielgrzymki. Cho-
ciaż statystycznie liczba ich uczestników
się zmniejsza, to ostatecznie można po-
wiedzieć, że te formy przetrwały próbę
czasu. Korzystają z oaz i rekolekcji ci,
którzy faktycznie poza dobrą zabawą
i odpoczynkiem chcą jeszcze spotkać
i doświadczyć obecności Pana Boga.
W tym wypoczynku widzi się też wspa-

niałomyślny cel formacji religijnej i mo-
ralnej uczestnika.

To naprawdę kunsztowne doświad-
czenie. Ci, którzy choć raz udali się
na trasę pielgrzymkową do Częstochowy
(i nie tylko), albo uczestniczyli w piętna-
stodniowych rekolekcjach oazowych naj-
częściej chcą ponowić to doświadczenie.

Powyższe formy chrześcijańskiego
wypoczynku nie są jedynymi. Wiele pa-
rafii organizuje w tym czasie kolonie dla
dzieci i młodzieży. Wyjeżdżając z księ-
dzem nad morze czy w góry mają okazję
do codziennej modlitwy a nawet udziału
w Eucharystii. Dla dzieci z rodzin naj-
uboższych szansą na wyjazd mogą być
kolonie Caritas. Wystarczy rozejrzeć się

dokładniej w ogłoszeniach parafialnych
czy informacjach Caritas. Ostatecznie
dzieci można wysłać na organizowane
przez wiele gmin i szkół półkolonie, które
często mają w swoim programie wątki
religijne (np. zwiedzanie kościołów).

Oczywiście niekoniecznie jednak trze-
ba uczestniczyć w tego typu zorganizo-
wanych formach odpoczynku, aby nadać
swoim wakacjom rys chrześcijański.
Swoistym odpoczynkiem z Bogiem może
być przecież najbliższe otoczenie, zielone
łąki, łany zbóż, leśnie i wiejskie dróżki.
Jak pięknie w chwili wolnego powędro-
wać z różańcem w ręku. Taka wyprawa
to poszukiwanie śladów Stwórcy w Jego
dziele – przyrodzie. Warto nie zmarnować



Ośmioletnia córeczka całe swoje kie-
szonkowe poświeciła na prezent dla swo-
jej kochanej matki. Matka była tym fa-
ktem bardzo wzruszona, wdzięczna

i szczęśliwa, bo na ogół kobiety mają
wiele pracy, a mało uznania.

Dziewczynka myślała chyba tak samo,
bo powiedział przy wręczeniu prezentu:
-To za to mamusiu, że tak ciężko pra-
cujesz i nikt cię naprawdę nie docenia.
-Tatuś też ciężko pracuje - chciała jakoś
zrelatywizować swój trud zmieszana ro-
dzicielka.
-Tak, ale tatuś nie robi z tego tyle szumu-
odpowiedziała córeczka.

Źródło: K. Wójtowicz, Alikwoty, O po-
darunku dla matki, Warszawa 1992.

26 maja DZIEŃ MATKI

Za to, że kochasz nas MAMO,
my Cie serdecznie kochamy,
i całujemy ręce
naszej jedynej MAMY.
Niech Ci miłość nasza
radosnym słonkiem świeci.
Miej radość bardzo wielką
z Twych kochanych dzieci.
Mamo bardzo Cię kocham!
Panie Jezu błogosław mojej Mamusi!

szansy zachwycenia się nie tylko samą
przyrodą, ale i jej Kreatorem. Gdziekol-
wiek jednak będziemy, cieszmy się danym

nam czasem odpoczynku. Wakacje od pra-
cy i nauki to dobry czas. Nie ma jednak
czegoś takiego jak wakacje od Pana Boga.

Ks. T.K

Bóg kreatorem mody

MŁODZIEŻOWY DETOX
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Wstaję rano, udaję się w kierunku
szafy i otwierając ją stawiam sobie py-
tanie: w co się „ubrać”? Za oknem po-
chmurno, wieje i temperatura ledwie po-
wyżej zera. Wypada więc założyć coś cie-
płego. Wybieram z niej spodnie dżinsowe,
i ciepłą bluzę.

Z roku na rok zmienia się moda. My
jako osoby, które zwracają uwagę na wy-
gląd, chcąc nie chcąc musimy się do niej
dostosować i ubierać w to, co obecnie
w danym sezonie proponują nam może
nie tyle wielcy kreatorzy mody, co kon-
cerny tekstylne, które zaopatrują wszel-
kiego rodzaju galerie oraz butiki. Z roku
na rok, można zauważyć, że moda staje
się coraz to odważniejsza. Już nie tylko
młodzież chodzi ubrana dość wyzywają-
co. Widzimy przecież na naszych ulicach
ludzi w wieku 30-40 lat, którzy również
wybijają się z tłumu choćby nawet bar-
dziej wyrazistymi kolorami. Nie trudno
zauważyć również, że moda dosięga także
nasze domowe pupile. Psy w gustownych
sweterkach, bucikach, kokardkach, wszy-
stko to sprawia, że w wir wariackiego py-
tania „co włożyć” wpadają wszyscy.
Rzecz oczywista, że takie pytanie spełnia
dość ważną rolę w życiu, bo przecież nie

pójdziemy na ekskluzywny bankiet w dre-
sie albo wyciągniętym swetrze, ale czy
w niektórych przypadkach nie staje się
ono zbyt dominującym w naszym życiu?

Teoretycznie możemy wyszukać
w sklepach z odzieżą masę rzeczy, które
nam odpowiadają i w których chodzili-
byśmy chętnie. Skoro mamy tak wielką
gamę ubrań niczym paleta kolorów,
to dlaczego tak często pada stwierdzenie:
nie mam co na siebie włożyć.. . . .?

Nie byłoby problemu gdybyśmy wca-
le nie nosili ubioru, ale niestety pewne
zdarzenia z przeszłości (ujrzenie przez
pierwszych ludzi nagości poprzez sko-
sztowanie owocu z Drzewa Prawdy znaj-
dującego się w samym środku raju) spra-
wiły, że mamy, co mamy i musimy dos-
tosować się do obecnych wymogów cywi-
lizacyjnych. Jeśli już nasza szafa jest
przepełniona tymi ubraniami z działu „już
nie dla mnie” to może warto oddać je dru-
giej osobie, która niestety często nie ma
pieniędzy na to, aby kupić choćby tę zwy-
czajną bluzkę na co dzień a co tu wspo-
minać o markowych rzeczach z wyższej
półki. Na naszych osiedlach stoją przecież

kontenery PCK, które z chęcią przyjmą
jakikolwiek dar i przekażą go potrzebu-
jącym. Nawet Chrystus naucza nas w tej
kwestii: „Kto ma dwie suknie, niech jedną
da temu, który nie ma.. .” (Łk 3,11 ). Jeśli
nam to nie służy, to chociaż nie chomi-
kujmy tego i dzielmy się z innymi, tym
bardziej , że przecież sami widzimy osoby,
które często śpią pod mostami, na dwor-
cach, przy śmietnikach i którym jest zi-
mno, nie tylko z powodu braku ciepłego
ubrania, ale także z braku miłości i naszej
obojętności. Jak nie patrzeć jesteśmy
przecież rękami Chrystusa, więc warto
zasiać odrobinkę tego uczucia choćby
przez taki gest.

A czy kiedykolwiek zastanawialiśmy
się nad tym, w czym Bóg chciałby abyś-
my chodzili? Idąc do kościoła zakładamy
na siebie zazwyczaj najlepsze i najnowsze
ubrania, co może sprawiać wrażenie, że
Chrystus ma jednak jakieś specjalne wy-
mogi co do stroju, w jakim powinniśmy
chodzić. A jeśli Bóg w ogóle nie zwraca
na to uwagi? Idziemy przecież oddać Mu
pokłon nie naszym ubraniem, lecz naszą
osobą. Nawet najpiękniejsza szata na
Twym ciele nie jest w stanie przyćmić
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przed Bogiem twego wnętrza. W takim
razie gdyby, Jezus stał się dyktatorem na-
szej mody duchowej , co uznałby za naj-
modniejsze w tym sezonie? Biel, czer-
wień, paski, dzwony.. . .? To spis ubrań,
które moim zdaniem nasz Pan chciałby,
abyśmy nosili codziennie, nie tylko w nie-
dziele:
- współczucie, czyli dobre serce, które
służy ludziom
- życzliwość, czyli proste uczynki spra-
wiające, że czyjeś życie staje się łatwiej-
sze
- pokora, czyli ujrzenie drugiej osoby
i trzymanie swych łokci przy ciele
- łagodność i cierpliwość

Te rzeczy nigdy nie wyjdą z mody
i zawsze będziesz dobrze ubrany, a co
najważniejsze możesz przekazywać je
drugiej osobie bez zużycia i bez zdej-
mowania ich z siebie. Dlatego warto cza-
sem zajrzeć do katalogu z nowościami
w świecie mody duchowej , jakim jest Pi-
smo Święte. Zawsze znajdziemy tam coś,
co możemy przyodziać w każdej chwili,
tym bardziej , że te ubrania prawie nic nie
kosztują. Jedyne, co musimy zrobić to
otworzyć się na Słowo Boże i sumiennie
wprowadzać je w nasze życie. Skoro Bóg
jest doskonałym kreatorem mody to może
i Ty zechcesz nosić najmodniejsze ubra-
nia? Już dziś „obleczcie się w serdeczne

miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość,
cierpliwość.” (Kor 3,1 2) i niech te ubiory
towarzyszą Wam przez całe życie.

Ks. T.K

Kilka miesięcy temu wkroczyliśmy
już w długo oczekiwany rok 2016. Co raz
bliżej Światowe Dni Młodzieży w Kra-
kowie. Przygotowując się do nich, często
nasze oczy trafią na oficjalne logo ŚDM
2016. Dlatego postanowiliśmy na łamach
„Głosu serca” przedstawić jego dokładną
interpretację.

Logo XXXI Światowego Dnia Mło-
dzieży Kraków 2016 jest ilustracją słów
“Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7), które zo-
stały wybrane na temat przewodni tego
spotkania.

Symbolika logo łączy w sobie trzy
elementy: miejsce, głównych bohaterów

oraz temat spotkania.
1 . MIEJSCE SPOTKANIA
–Polska – gospodarzem spotkania mło-
dych w 2016 roku jest Polska. Logo zo-
stało wpisane w czerwony kontur Polski
(czerwień jest jedną z naszych barw naro-
dowych). Polska to ojczyzna św. Jana
Pawła II, gorliwego czciciela i apostoła
Bożego Miłosierdzia, inicjatora ŚDM. Tu-
taj także przyszła na świat św. Siostra
Faustyna, przez którą Pan Jezus przypo-
mniał światu orędzie o Bożym Miło-
sierdziu.
–Kraków – w konturach Polski, w formie
żółtego koła, zaznaczono Kraków. To tu-
taj znajduje się Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia, do którego od lat młodości
pielgrzymował Karol Wojtyła – robotnik,
potem ksiądz, biskup i kardynał. Stąd
wyruszył w 1978 roku do Rzymu na kon-
klawe. Jako Jan Paweł II powracał tu pod-
czas wszystkich pielgrzymek do Ojczy-
zny. W ostatniej z nich, w 2002 roku, na-
zwał to miejsce światowym centrum kultu
Bożego Miłosierdzia i tutaj zawierzył
świat miłosiernej miłości Boga.
2. GŁÓWNI BOHATEROWIE SPOT-
KANIA
–Chrystus – istotą każdego Światowego
Dnia Młodzieży jest spotkanie młodych
z Chrystusem. Symbolizuje Go krzyż,
który stanowi jeden z głównych elemen-
tów logo.
–Młodzież – parokrotnie podczas wcześ-
niejszych edycji ŚDM (m. in. w Paryżu,
Rzymie i Toronto) symbolem młodzieży
w logo było kolorowe koło. Podobnie jest
w przypadku logo ŚDM Kraków 2016.



Żółte koło wpisane w krzyż oznacza więc
nie tylko położenie Krakowa na mapie
Polski, ale także młodzież całego świata,
która zgromadzi się tutaj razem z papie-
żem Franciszkiem u stóp krzyża.
3 . TEMAT SPOTKANIA
–Miłosierdzie – głównym tematem XXXI
ŚDM jest Boże Miłosierdzie. Jego sym-
bolem jest iskra, o której wspomina św.
Faustyna w swoim “Dzienniczku”: “Gdy
się modliłam za Polskę, usłyszałam te sło-
wa: Polskę szczególnie umiłowałem, […]
z niej wyjdzie iskra, która przygotuje
świat na ostateczne przyjście moje”
[Dzienniczek 1732] . Promienie iskry wi-
doczne w logotypie nawiązują do znanego
obrazu Jezusa Miłosiernego. Z serca Je-
zusa w tym wizerunku wychodzą dwa
promienie: niebieski, który oznacza wodę
i czerwony – symbolizujący krew. Podo-

bnie i w logo symbolizują one łaskę, która
obejmuje i rozgrzewa młodych całego
świata.
Kolorystyka logo ŚDM 2016 – czerwona,
niebieska, żółta – nawiązuje także do ofi-
cjalnych barw miasta Krakowa i jego her-
bu.

Na koniec zachęcam do uczestnictwa
w tym Święcie Kościoła, bo jak mówił
papież Franciszek: „Drodzy młodzi, Jezus
Miłosierny, przedstawiony w wizerunku,
czczonym przez lud Boży w Jemu po-
święconym sanktuarium w Krakowie,
czeka na was. On wam ufa i na was liczy!
Ma tak wiele do powiedzenia każdemu
i każdej z was… Nie bójcie się spojrzeć
Mu w oczy pełne nieskończonej miłości
i pozwólcie, aby On ogarnął was swoim
miłosiernym spojrzeniem gotowym prze-

baczyć każdy wasz grzech. Spojrzeniem,
które może przemienić wasze życie i ule-
czyć rany waszych dusz. Spojrzeniem,
które zaspokaja najgłębsze pragnienia wa-
szych młodych serc: pragnienie miłości,
pokoju, radości i prawdziwego szczęścia.
Przyjdźcie do Niego i nie bójcie się!
Przyjdźcie, by powiedzieć Mu z głębi wa-
szych serc: „Jezu ufam Tobie! ”. Pozwól-
cie, by dotknęło was Jego bezgraniczne
Miłosierdzie, abyście wy z kolei, poprzez
uczynki, słowa i modlitwę, stali się apo-
stołami miłosierdzia w naszym świecie
zranionym egoizmem, nienawiścią i roz-
paczą”.

Redakcja
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Ewangeliczne zamyślenie – nie tylko dla dzieci.
TYLKO CZY AŻ TYLE?

– Księdza poznaję po sutannie, albo
po koloratce pod szyją. Żołnierza poznaję
po mundurze. Ucznia – jak biegnie
do szkoły z tornistrem na plecach. Ciągle
jednak zastanawia mnie, jak rozpoznać
ucznia Jezusowego?
– A ja, proszę Księdza, nawet nie wiem,
kto to jest. No bo jeśli uczeń, to musi
mieć książki i zeszyty, dobrze zastrugany
ołówek, no i, oczywiście, gumkę, żeby
zmazać wszystkie błędy…
– E tam. Wcale nie – wtrącił Andrzej . –

Uczniowie Jezusa to niczego nie pisali,
bo nie umieli pisać.
– Oni nie pisali, bo nie mieli na czym…
– A ja wam mówię – z całą powagą
przemówił Paweł – że Pan Jezus to był
najlepszy nauczyciel na świecie, bo nigdy
niczego nie dyktował i nie zadawał pracy
domowej, no i…
– A tak w ogóle – odezwał się Bartek,
jakby wystrzeliwszy z procy – to niech
nam Ksiądz sam powie, jak to jest…
– Na pewno wiecie, że Pan Jezus przez
prawie 30 lat żył w Nazarecie. Nikt, z wy-
jątkiem Matki Bożej i św. Józefa, nie wie-
dzieli tak naprawdę, kim On jest.
Gdy opuścił swój dom, aby uczyć ludzi
o Królestwie Bożym, powołał pierwszych
uczniów. Z każdym dniem przybywało
coraz więcej uczniów. Wtedy wybrał
dwunastu spośród nich i nazwał ich Apo-
stołami. Apostołowie zawsze byli przy
Panu Jezusie. Słuchali Jego słów i wi-
dzieli cuda, jakie uczynił. To prawda,
co powiedział Andrzej , byli prostymi lu-
dźmi, niewykształconymi. Bo w szkole
Pana Jezusa wcale nie najważniejsza jest
wiedza ani wygląd, ani pochodzenie. Lecz
najbardziej liczy się miłość. Pan Jezus
powiedział: „Po tym wszyscy poznają,
że jesteście uczniami moimi, jeśli będzie-
cie się wzajemnie miłowali”.
Przez chrzest my także jesteśmy Jego ucz-

niami…
– Proszę Księdza – odezwał się Tomek,
jakby odkrył Amerykę – to super!
– Ja nawet noszę medalik – pochwalił się
Paweł.
– A ja mam w domu Pismo Święte – do-
rzucił Bartek.
– Zgoda, to wszystko jest ważne i potrze-
bne. Jeszcze kiedyś o tym porozmawia-
my. A tymczasem chciałbym wam prze-
czytać regulamin Jezusowej szkoły:
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umi-
łowałem”.
– Tylko tyle? – zdziwił się Andrzej .
– Może tylko, a może i aż tyle…
Powodzenia!

E. K.



W trosce o umiłowanie Eucharystii.
Listy do młodego kapłana.(3)
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List siódmy

Pamiątka

Dziś podejmuję z Tobą rozmowę
na jeden z najtrudniejszych tematów.
Chodzi Ci o możliwie szeroką odpowiedź
na pytanie, czym jest Msza święta. Rzecz
jasna, nie możemy zapomnieć o naszym
kapłańskim wyznaniu, jakie składamy co-
dziennie bezpośrednio po przeistoczeniu:
"Oto wielka tajemnica wiary". Ono ma
nam uświadamiać bogactwo Mszy świę-
tej , którego w pełni żaden umysł stwo-
rzony pojąć nie potrafi, niemniej chodzi
o dostrzeżenie przynajmniej tych aspek-
tów Eucharystii, które powinniśmy dos-
trzec.

Masz za sobą studia teologiczne, prze-
czytałeś już niejedną książkę i niejeden
artykuł na ten temat, na którego to, co na-
piszę, zasadniczo nie będzie dla Ciebie
czymś nowym. Będzie to raczej próba
podzielenia się własnym podejściem
do Mszy świętej i własnym doświadcze-
niem duszpasterskim, jakie zdobyłem
wprowadzając tych, którzy tego pragną,
w głąb owej wielkiej tajemnicy wiary.
Rozpoczynam od zwrócenia uwagi na sło-
wa Jezusa: "To czyńcie na Moją pamią-
tkę".

Ile razy staję przed jakimś monu-
mentalnym dziełem, naznaczonym zębem
czasu, tyle razy odczuwam ów wysiłek
twórców, by stworzyć coś, co następnym
wiekom będzie przypominało ich pobyt
na ziemi. W człowieku jest coś, co go
zmusza do pokonywania czasu, do uwie-
czniania swej egzystencji w historii ludz-
kości. To o tym właśnie mówią piramidy
egipskie, rzymskie Koloseum, katedra
Notre Dame w Paryżu, dzwon Zygmunta,
Panorama Racławicka. To o tym mówią
stawiane przez nasze pokolenie pomniki
w Stoczni Gdańskiej , w Poznaniu.. . Uwie-
cznić, upamiętnić ludzi, wydarzenia za-
kuć w marmur, w żelazo, odlać ze stopu
nierdzewnego, dla pamięci przyszłych po-
koleń. Mijają wieki, zabytki mimo wiel-
kich wysiłków konserwatorów ulegają
procesowi zniszczenia, nawet rekonstru-
kcje niewiele tu pomagają, bo wszystkie
pomniki, grobowce, budowle są "martwe"
i wcześniej czy później muszą się roz-

paść.
Na tym tle zdumiewa mnie wprost

genialne uwiecznienie wydarzeń z życia
Chrystusa sprzed blisko dwu tysięcy lat.
On również chciał, by o Nim pamiętano,
ale nie tylko. Chciał, by z Nim żyli ci,
których spotkał, i ci, którzy w przyszłości
w Niego uwierzą. Nie budował, jak He-
rod, Cezarei Filipowej ani piramidy jako
swego grobowca. On ustanowił Ucztę
Wspomnień i polecił w niej uczestniczyć
na swoją pamiątkę. I o dziwo jest to jedna
z nielicznych żywych pamiątek, nie wy-
magająca konserwacji, przekazywana
przez dwa tysiące lat, prosta, a zarazem
wspaniała.

Uczta upamiętniająca największe wy-
darzenie z życia Chrystusa. Ludzie zgro-
madzeni przy stole, spożywając błogosła-
wiony chleb i wino, wspominają i przeży-
wają za każdym razem nie tylko to, co się
stało na Golgocie, ale również i to, czym
zdumiał mieszkańców Jerozolimy pora-
nek wielkanocny, dzień wniebowstąpienia
czy zesłania Ducha Świętego. Wspomina-
ją wydarzenia z życia swego Mistrza, po-
cząwszy od Betlejem, aż po zapowiedzia-
ne przez Niego powtórne przyjście z mo-
cą sędziego.

Msza święta, rozumiana jako uczta -
pamiątka, jest nie tylko zwykłym wspom-
nieniem tego, co wydarzyło się przed wie-
kami. Jezus w boski sposób uczynił z tej
uczty narzędzie autentycznego uczestni-
czenia w wydarzeniach zbawczych, które
miały wówczas miejsce. Ustanawiając sa-
krament kapłaństwa i Eucharystii, wyjął
spod prawa czasu Wieczernik i umożliwił
wszystkim ludziom dobrej woli wejście
do niego bez względu na to, kiedy i gdzie
żyją. Wystarczy, że staną razem z Jego ka-
płanem przy stole i odtworzą ową wie-
czernikową Ucztę Paschalną.

Msza święta jest sakramentalnym
umożliwieniem uczestnictwa w wydarze-
niach zbawczych. Dzięki niej możemy
siąść przy stole w Wieczerniku w sensie
dosłownym, możemy przeżywać Golgotę,
zmartwychwstanie, wniebowstąpienie.
Wcale nie jesteśmy biedniejsi od Aposto-
łów. Mamy tę samą szansę uczestniczenia
razem z nimi w życiu Zbawiciela. To nie
tylko pamiątka, to przede wszystkim ży-
wa rzeczywistość zapraszająca do udziału.

Nie jest łatwo człowiekowi pojąć
wielkość tej tajemnicy. Wymaga ona wia-
ry, i to mocnej wiary, ale wymaga przede
wszystkim bliskiego spotkania z Jezusem.
Pamiątka bowiem jest cenna tylko dla te-
go, kto kocha osobę wspomnianą.

Niedawno wysłuchałem opowieści
bardzo bliskiego mi człowieka, który ro-
bił porządki generalne w rodzinnym do-
mu. Na stosie w ogrodzie palono rupiecie
- i oto zjawia się siostra zmarłej przed kil-
koma laty jego matki. Zaczęła odkładać
na bok, ratując od ognia, szereg rzeczy,
które obiektywnie rzecz biorąc nie miały
większej wartości. Dla niej jednak były
to przedmioty posiadający swoją historię;
pamiątki przypominające osoby, wydarze-
nia i przeżycia sięgające może jeszcze
dziecięcych lat. Miłość do zmarłej osoby
nadawała temu, co po niej zostało, war-
tość.

Słuchając tego opowiadania, uświa-
domiłem sobie, jak wielką rolę w odkry-
waniu wartości pamiątek ma znajomość
i umiłowanie osoby, która te pamiątki zo-
stawia. Jeżeli przy ołtarzu dostrzeżesz lu-
dzi głęboko przeżywających tajemnicę
Mszy świętej , to wiedz, że oni są nas-
tawieni na poznanie Jezusa. Oni wiedzą,
że w tej uczcie zawarty jest moment au-
tentycznego spotkania z Nim. Dla tych,
którzy Go nie znają, Msza święta nie jest
wspomnieniem. Oni nie mają kogo wspo-
minać.

Rzecz zamienną: Jezus nigdy nie
sprawował świętej Uczty wobec tłumów.
Zebrał w tym celu małe grono ludzi, któ-
rzy Go znali i kochali. W wieczerniku by-
li sami przyjaciele Jezusa, bo tylko przy-
jaciel może znać wartość pamiątki
po przyjacielu. Msza święta została usta-
nowiona dla przyjaciół Jezusa.

Dziewięćdziesiąt procent duszpas-
terskich kłopotów z podprowadzeniem lu-
dzi do ołtarza wynika stąd, że tłumy, jakie
dziś gromadzą się w kościele, nie rozu-
mieją że Chrystus jest dla nich przyja-
cielem. Zachowują się zatem jak ci obcy
ludzie, robiący porządki w cudzym domu,
gotowi wrzucić do ognia wszystko, co dla
domowników było wielką wartością.
Z punktu widzenia duszpasterskiego głó-
wny wysiłek winien zmierzać do tego, by
Chrystus był dla ludzi znany, by był im
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List do dziewcząt XII (O wstydliwości)
Drogie Siostrzyczki!

Zrobiło się ciepło także na dworze. No,
i jak co roku, obserwujemy to samo zja-
wisko. Część dziewcząt, zachęconych je-
szcze przez „dyktatorów mody”, zaczęła
się publicznie rozbierać. Dumne ze swych
gołych brzuchów, przeźroczystych sukie-
nek, super mini spódniczek, paradują
po ulicach. Jakże bardzo żałuję, że niektó-
re ubierają się nawet tak jak - przepra-
szam za skojarzenie - te panie stojące przy
drogach szybkiego ruchu. Nie byłbym
zdziwiony, gdyby ktoś się kiedyś pomy-
lił. . . Wy, na pewno, nie płyniecie z tym
prądem mody.

Nie myślicie, że wszyscy chłopcy prze-
padają za takimi bardzo modnymi, czyli
bardziej rozebranymi niż ubranymi dziew-
czynami. Są tacy, którzy poważnie biorą
słowa Chrystusa: „. . .kto pożądliwie patrzy
na kobietę, już się w swoim sercu dopu-
ścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5,28). Nie
wszyscy płyną z prądem! Są chłopcy,
którzy pragną zachować czystość, a wiad-
omo, że od myśli i wyobrażeń rozpoczyna
się o nią walka. Nie domyślacie się, jakie
czasami staczają batalie, a dziewczyny,
które wzbudzają je w nich odbierają nie
jako przyjazne, ale agresywne.

Możesz pomagać swoim kolegom

w ich walkach, albo utrudniać je. Możesz
nawet mieć udział w czyichś grzechach.
Oczywiście bez paniki, nie za wszystko
odpowiadasz, ale jak przesadzisz, odpo-
wiadasz.. . To, że gołe uda Twoich kole-
gów nie wzbudzają w Tobie żadnych
emocji, nie znaczy, że Twoja mini spód-
niczka nie wzbudza w nich żadnych emo-
cji. Nie znaczy, prawda? I nie mówcie,
proszę Was bardzo: „Co mnie to obcho-
dzi, to ich sprawa, ubiera się, jak mi
wygodnie”. Myślenie wyłącznie o sobie,
bez oglądania się na innych, to przecież
egoizm. Chłopcy też czasami podobnie
mówią swoim dziewczynom: „O, jesteś
w ciąży! To twoja sprawa”. I tu egoizm,
i tam.

Warto ubierać się skromnie także
ze względu na swoje własne dobro. Bo
chcecie być przecież szanowane, kochane,
a nie pożądane i traktowane instrumen-
talnie. Wstydliwość chroni godność ko-
biety.

Przypomina mi się pewien plakat, któ-
ry rozwieszano na wielkich billboardach
w grudniu ubiegłego roku. Przedstawiał
dziewczynę na czworakach, rozebraną
mniej więcej w 97%, z koroną na głowie
i kieliszkiem w ręku. Pamiętasz? Była to -
jak głosił napis - dziewczyna roku 2000
"Playboya". Jakie symboliczne! Mężczy-

źni: nowocześni, postępowi, "Europejczy-
cy" ogłaszali całej Polsce, jaki jest ich
ideał dziewczyny: na czworakach, trochę
pijana, naga, gotowa by jej „używać”.
Taki jest ich ideał kobiety! Sami by o niej
powiedzieli: bez pruderii, nowoczesna,
wyzwolona, śmiała. We mnie wzbudzała
uczucia odwrotne do zamierzonych, głów-
nie współczucie. To była kobieta, uprzed-
miotowiona, sponiewierana, używana.. .
Nie myślisz chyba, że jest dziewicą?.. .
Publicznie obnażająca się kobieta jest ła-
twa. Takie są skojarzenia i może nie zu-
pełnie bez podstaw. Mnóstwo przykładów
na to, że tak rzeczywiście jest. Wstydli-
wość chroni czystość. Gubi się wstydli-
wość, gubi się i czystość i godność.
Wcześniej , czy później . (A wszystko
dzieje się powolutku, krok po kroczku.. .).

Może o to właśnie chodzi „dyktatorom
mody”. Mają przecież swój ideał kobiety.
Na pewno jest bezpruderyjna i nowocze-
sna. Cześć! Do następnego razu. Na wa-
kacjach sprzyjajcie chłopakom, którzy
walczą o czystość. Niech Pan Wam bło-
gosławi.

Jaś Bilewicz

O tym, czego nie uczyniłeś
Rozważania wieczorne

Pamiętasz ten dzień, kiedy pożyczy-
łam od ciebie Twój nowy samochód i roz-
biłam go?

Myślałam, że mnie zabijesz, ale nie
zrobiłeś tego.

Czy pamiętasz, jak kiedyś wyciągnę-
łam cię na plażę, chociaż twierdziłeś, że
będzie padać, i rzeczywiście padało?

Myślałam, że zawołasz: „A nie mó-
wiłem?". Ale nie zrobiłeś tego.

A pamiętasz, jak kokietowałam wszys-
tkich, żeby wzbudzić twoją zazdrość, i ty
byłeś zazdrosny?

Myślałam, że odejdziesz ode mnie, ale
tego przecież nie zrobiłeś.

Czy pamiętasz, jak zrzuciłam tort
truskawkowy na dywanik twego samo-
chodu?

Myślałam, że mnie uderzysz, ale nie
uczyniłeś tego.

Czy pamiętasz, jak zapomniałam ci
powiedzieć, że na pewnym przyjęciu obo-
wiązują stroje wieczorowe i ty przysze-
dłeś w dżinsach?

Myślałam, że mnie wtedy spolicz-
kujesz, ale nie zrobiłeś.

Zawsze miałeś dla mnie cierpliwość,
kochałeś mnie i broniłeś. Mam na sumie-
niu tyle win wobec Ciebie.

Tak bardzo chciałam Cię prosić
o przebaczenie, kiedy wrócisz z Wietna-

mu.
Lecz ty nie wróciłeś.

Pamiętaj : Całe dobro, które możesz
wyświadczyć drugiemu człowiekowi —
okaż natychmiast!

Nie odkładajmy tego na później , po-
nieważ nie będziemy dwa razy żyć na tym
świecie.

Dla tych którym jest ciężko.. .
Był sobie pewnego razu król, który

miał bardzo piękną i inteligentną córkę.
Niestety księżniczka cierpiała na tajem-
niczą chorobę. W miarę jak dorastała, jej
ramiona i nogi wiotczały oraz słabł jej
wzrok i słuch. Wielu lekarzy próbowało ją

bliski, by był ich przyjacielem. Dopiero,
gdy odkryją wartość tej przyjaźni, będą
mogli doceniać wagę przedziwnej pamią-

tki, jaką nam zostawił, owej uczty wspo-
mnień, w której jest obecny On sam.

Na podst. książki - ks. Edward Staniek
"Eucharystia"



Piękna jak róża

„Maryjo, Różo Duchowna, módl się za nami”
Róża – kolce i kwiat!
kolce ranią i wyrażają cierpienie;
kwiat pięknem i wonią zachwyca,
wzbudza szacunek.

Róża – tak jest przepiękna i urocza
choć tylko kolce i kwiat –
wszystkich swym pięknem zachwyca,
wabi do siebie cały ludzki świat.

Maryja, Róża Duchowna!
zniewala wonią świętości,
choć bolejąca i cierpi –
Niepokalana!
 zadziwia bogactwem cnót
w doskonałości.

Usłysz mnie Matko, Różo Duchowna;
za Tobą wiernie chcę kroczyć
w trosce o czystość myśli i serca,
z Chrystusem zawsze się jednoczyć!

Pokornie, proszę Cię, Matko Zwiastowania,
pomóż mi pielęgnować takie kwiaty róż,
by ziemskie ścieżki mego pielgrzymowania
były ścielone różami duchowych wzgórz.

Módl się za nami Różo Duchowna,
Matko, coś wiele wycierpiała,
Pomóż na ziemi święcie żyć
I patrzeć tam, gdzie Twoja chwała.

Sierpień – miesiąc świąt Maryjnych

Szkaplerzna – Niepokalana

„Ogromnie weselę się w Panu, moim
Zbawicielu,
Że okrył mnie szatą zbawienia
i płaszczem sprawiedliwości” (Iż 61, 10);

bo SZKAPLERZ jest szatą Maryi z Karmelu,
co wciąż mnie wzywa do uwielbienia
Boga – i życia w Bożej miłości.

Maryjo!
Dla mnie też uproś „szatę zbawienia”,
którą nosiłaś w dniu zwiastowania,
abym na drodze przykazań Bożych
ujrzał poranek zmartwychwstania.

Pomóż przyodziać „płaszcz sprawiedliwości”
 łaskę pokory, spokój sumienia –
abym w czystości ciała i ducha
przygotowywał się do uświęcenia.

Maryjo, Matko Niepokalana,
spraw niech codziennie Twój szkaplerz noszę
i żyję według przykazań Pana,
 gorącym sercem o to Cię proszę.

Tarnów – 17.07.2015

Owieczki i Pasterz

Chwaliły się dwie owieczki,
która z nich bardziej jest niewinna;
 czy ta, co z wrogiem unika sprzeczki,
 czy ta, co w dobrym jest uczynna?

Chrystus jest dobrym Pasterzem,
„zna swoje owce i one Go znają” (J 10, 1118);
dlatego chętnie idą za Nim,
bo się wzajemnie zgadzają.

Prowadź mnie dobry pasterzu,
po łąkach zdobionych kwiatami,
a kwiaty niech mi wskazują
życie chrześcijańskimi cnotami.

Źródłem cnót chrześcijańskich,
jest Serce Chrystusa Pasterza;
do siebie tuli owieczki,
które uświęcić zamierza

Wprowadź mnie dobry Pasterzu
w głębiny Serca Twojego,
abym w prostocie swego serca
miłował Boga i bliźniego.

Czas Wielkanocy
Tarnów 2015

o.Franciszek Rydzak OFM
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wyleczyć, ale wszystko na próżno.
Pewnego dnia przybył na zamek sta-

rzec, o którym mówiono, że zna tajem-
nice życia. Cała służba pośpieszyła prosić
go, aby doradził jak pomoc księżniczce.

Starzec dał dziewczynie kosz z wi-
kliny i rzekł: "Weź, to jest lekarstwo dla
ciebie, ono cię wyleczy”.

Pełna radości i oczekiwań księżniczka
podniosła pokrywę kosza i to, co ujrzała
oszołomiło ją boleśnie. W koszu leżało
małe dziecko wyniszczone chorobą i cier-
piące jeszcze bardziej niż ona.

W sercu księżniczki narodziło się
współczucie. Pomimo bólu wzięła je
na ręce i otoczyła je troską. Mijały mie-
siące, a księżniczka nie widziała niczego
poza dzieckiem. Karmiła je, głaskała,

uśmiechała się do niego. Po nocach czule
do niego mówiła, pomimo, że to wszystko
opłacała wielkim zmęczeniem i bólem.

Prawie siedem lat później wydarzyło
się cos niewiarygodnego. Pewnego dnia
dziecko zaczęło się uśmiechać i chodzić.
Księżniczka wzięła je w ramiona i zaczęła
z nim tańczyć i śpiewać. Tak lekka i pię-
kna nie była już dawno. Ani się nie spo-
strzegła, jak została uleczona.

Panie.
gdy jestem głodny, przyślij mi kogoś, kto
potrzebuje pożywienia;
gdy jestem spragniony, przyślij mi kogoś,
kto potrzebuje wody;
gdy mi jest zimno, przyślij mi kogoś, kto
potrzebuje ciepła;

gdy cierpię, przyślij mi kogoś, kto potrze
buje pociechy;
gdy mój krzyż staje się ciężki, pozwól mi
wziąć jeszcze krzyż innych;
gdy nie mam czasu, przyślij mi kogoś, kto
potrzebuje teraz pomocy;
gdy brak mi odwagi, przyślij mi kogoś, kto
potrzebuje otuchy;
gdy chciałbym, aby ktoś mnie zrozumiał,
daj mi kogoś, kto potrzebuje zrozumienia;
gdy pragnę, aby ktoś się o mnie zatro
szczył, przyślij mi kogoś, kto potrzebuje
opieki:
gdy myślę tylko o sobie, zwróć moje my
śli ku innym.
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JEZUS BŁOGOSŁAWI DZIECI MK 10, 13-16

POKOLORUJ
OBRAZEK



Do Domu Ojca odeszli:

Barbara Kubicka
Maria Zając

Irena Hołodzińska
Augustyna Janas
Maria Cisoń

Zofia Chmielarz
Ludwika Bocheńska

Helena Obrzut
Józef Ptak

JózefTaraszka
Aleksander Mielec
Waldemar Lis

Stefania Bukowska
Jerzy Półtorak
Jadwiga Sajdak
Krystyna Kolbusz
Paweł Czabański
Jerzy Fudyma

Robert Kamiński
Jolanta Motyka
Wanda Bajorek

Jan Szymankiewicz

Antoni Kieroński
Jakub Starzyk
Adam Remian

Nella Rębacz-Drogoś
Nikodem Kloch
Lena Dychtoń

Kajetan Stelmach
Nataniel Szczepanik
Zuzanna Wach
Wojciech Guzik
Maja Bobrowska
Damian Kmiecik
Nataniel Szatko
Adam Halik

Lena Kostrzewa
Szymon Osysko

CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

KRONIKA PARAFIALNA
Luty 2016 - Maj 2016
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Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie

Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 1 4 6212112
www.nspj.diecezja.tarnow.pl

Rachunek rozliczeniowy parafii:
ING Bank Śląski, nr konta: 50 1050 1562 1000 0090 7219 0334

Parafię tworzą katolicy mieszkający we wschodniej części Tarnowa
Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
rano od 9.00 do 11 .00 i po południu od 16.30 do 17.30
Narzeczonych zapraszamy w piątki: od 19.00 do 21 .00
Pierwszy piątek, święta zniesione - kancelaria nieczynna

W sprawach pilnych kancelaria czynna o każdej porze (ks. dyżurny)
Msze św. w parafii NSPJ:

Msze św. w niedziele i święta
5.30, 7.00, 8.30, 1 0.00, 11 .30, 1 4.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,1 0.00, 1 6.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 1 8.00

Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.

Rachunek oszczędnościowy parafii - wpłaty na renowację organów:
ING Bank Śląski, nr konta: 75 1050 1562 1000 0090 7219 0466

Zespól Redakcyjny „Głosu Serca”:
Redaktor naczelny: Ks. Tomasz Kozioł
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Ania Wajchamer, Weronika Wajchamer,

Nikola Rolewicz, Justyna Babiarz, o. Franciszek Rydzak OFM,

o. Włodzimierz Tochmański OCD, Ks. Sebastian Kępa, Jaś Bilewicz

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.

KARTA PARAFII
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www.nspj.diecezja.tarnow.pl







