




Drodzy Czytelnicy Głosu Serca!

Środa Popielcowa minęła – Wielki Post zaczęty na do-
bre. Jest to dla mnie bardzo ciekawy dzień. Zwłaszcza, je-
śli chodzi o frekwencje w kościele tego dnia. Nie dość,
że jest to dzień pracujący, nie jest to święto nakazane,
Mszy jest mniej niż w niedzielę, a ludzi tyle, co na Pas-
terce, czy też w czasie świąt Wielkanocnych. Dlaczego
tego dnia można zapełnić Nasz kościół, dlaczego tego dnia
wierni czują potrzebę przyjścia do kościoła, a w niedzielę
mają problem by poświęcić jedną godzinę na wyjście
na Eucharystię? Czy myślą, że jak kapłan posypie ich po-
piołem to mają „odhaczone” wszystkie grzechy i nie mu-
szą chodzić więcej na Mszę świętą, nie potrzebują sakra-
mentów świętych?

Może w takim razie, co niedziele powinien być obrzęd
sypania głów popiołem? Zostawiam Was z tą refleksją
na rozmowy z całą rodziną.

Kwiecień to już święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Ale jeszcze ostatnia prosta… ostatnia prosta Wielkiego
Postu, dla niektórych pierwszego dla innego trzydziestego.
Czy był on inny niż poprzednie ? Czy udało Nam się wy-
pełnić postanowienia wielkopostne ? Zastanówmy się nad
tym.. Niedzielą Palmową wchodzimy w Wielki Tydzień.
Przed Nami Święte Triduum Paschalne, najważniejszy
czas dla katolika. Już za chwilę będziemy radować się
ze Zmartwychwstania Pańskiego i będziemy śpiewać ra-
dosne Alleluja! Niech przygotowania świąteczne, zakupy,
porządki nie zepchną tego co najważniejsze na dalszy tor.
Na ostatni tydzień Wielkiego Postu, życzę Wam Drodzy
Czytelnicy wytrwałości w postanowieniach, a na czas
świąt Wielkanocnych życzę radości i spędzenia ich z ro-
dziną oraz Panem Jezusem głosząc głośne, radosne
ALLELUJA!

Ks. Tomasz Kozioł

Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII

Rok 201 7 – rokiem św. Brata Alberta Chmielowskiego

>>

Od 25 grudnia 2016 do 25 grudnia
2017 trwa w Kościele Rok świętego Brata
Alberta.

Rok Świętego Brata Alberta rozpoczął
się w dniu 100. rocznicy śmierci świę-
tego. Jak wskazuje przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu Polski abp Stanisław
Gądecki, inicjatywa jest doskonałą konty-
nuacją ogłoszonego przez papieża Franci-
szka Roku Świętego Miłosierdzia i ob-
chodzonego w Kościele w Polsce Jubi-
leuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Kim był święty?
Niech św. Brat Albert stanie się inspi-

racją dla naszych uczynków.

Św. brat Albert Chmielowski - Adam
Bernard Hilary Chmielowski - urodził się
20 sierpnia 1845 r. w Igołomi koło
Krakowa. Był naj-starszym z trójki dzieci

Wojciecha i Józefy.
Jako osiemnastoletni
student Szkoły Rolni-
czo-Leśnej w Puła-
wach brał udział w
powstaniu stycznio-
wym.
W przegranej bitwie
pod Mełchowem zos-
tał ranny, w wyniku
czego amputowano
mu nogę. Po wydos-
taniu się z niewoli,
wyjechał do Francji.
W 1864 r. rozpoczął
studia malarskie w
Paryżu. Po amnestii
w 1865 r. przyjechał
do Warszawy, gdzie
również studiował
malarstwo, które pó-
źniej kontynuował
w Gandawie i w Aka-
demii Sztuk Pięknych
w Monachium (1869-
1874).
Po powrocie do kraju
w 1874 r. tworzył
dzieła, w których co-
raz częściej pojawiała
się tematyka religij -

na. Malarstwo Chmielowskiego charakte-
ryzowało się prostotą środków, natural-
nością i nastrojowością. Oprócz tematyki
religijnej malował również realistyczne
obrazy. W latach 80-tych powstał jego
słynny obraz "Ecce Homo".

Adam Chmielowski wstąpił do jezu-
itów, jednak po pół roku opuścił nowicjat
i wyjechał na Podole do swojego brata
Stanisława. Tam związał się z tercjarzami
św. Franciszka i prowadził pracę apostol-
ską wśród ludności wiejskiej . W 1884 r.
wrócił do Krakowa, gdzie poświęcił się
służbie bezdomnym i opuszczonym.

W 1887 r. za zgodą Albina kard.
Dunajewskiego przywdział habit, a rok
później złożył śluby zakonne, przyjmując
imię Albert i dając początek nowej ro-
dzinie zakonnej . Założył zgromadzenia:
Braci Albertynów (1888 r.) i Sióstr Alber-
tynek (1891 r.), które oparte zostały

na regule św. Franciszka z Asyżu.
Brat Albert zajmował się biednymi

i bezdomnymi. Ogrzewalnie miejskie
dla bezdomnych przemieniał w przytuli-
ska. Nie dysponując środkami material-
nymi kwestował na utrzymanie ubogich.
Oddając się z biegiem czasu coraz pełniej
posłudze ubogim rezygnował stopniowo
z malowania obrazów. Służbę na rzecz
bezdomnych i nędzarzy uważał za formę
kultu Męki Pańskiej .

Zakładał domy dla sierot, kalek,
starców i nieuleczalnie chorych. Pomagał
bezrobotnym organizując dla nich pracę.
Schorowany brat Albert, "brat opuchla-
ków" jak go nazywano, zmarł 25 grudnia
1916 r. w Krakowie. W 1938 r. prezydent
Polski Ignacy Mościcki nadał mu po-
śmiertnie Wielką Wstęgę Orderu Polonia
Restituta za wybitne zasługi w działal-
ności niepodległościowej i na polu pracy
społecznej .

Wyniesienia Brata Alberta do chwały
ołtarzy, zarówno beatyfikacji (1 983 r.
w Krakowie), jak i kanonizacji (1 2 listo-
pada 1989 r. w Rzymie) dokonał Ojciec
Święty Jan Paweł II. Relikwie Świętego
znajdują się w Sanktuarium Świętego
Brata Alberta Ecce Homo w Krakowie.

Duchowość i charyzmat św. Brata
Alberta

Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście
skierowanym do rodziny albertyńskiej
z okazji 1 50 rocznicy urodzin św. Brata
Alberta, tak scharakteryzował Jego du-
chowość: Jest to święty o duchowości
urzekającej zarówno swym bogactwem,
jak i swą prostotą. Pan Bóg prowadził
go drogą niezwykłą: uczestnik powstania
styczniowego, utalentowany student, ar-
tysta-malarz, który staje się naszym pol-
skim "Biedaczyną" (jak św. Franciszek
z Asyżu) szarym bratem, pokornym jałmu-
żnikiem i heroicznym apostołem miłosier-
dzia. (Jan Paweł II, Rzym 6 stycznia
1995).

Kilka myśli św. Brata Alberta

-Praca codzienna z obowiązków stanu

Św. brat Albert Chmielowski



wynikająca może mieć wartość modlitwy,
cnoty i przykładu zarazem, gdy pracujemy
dlatego, że Pan Bóg chce, abyśmy praco-
wali na chleb, który nam daje.
-Jaka modlitwa taka doskonałość, jaka
modlitwa taki dzień cały. Na darmo usiłu-
jemy postąpić przez inne środki, inne pra-
ktyki, inną drogą. Modlitwa jest warun-
kiem nawracania dusz. Bez modlitwy nie-
podobna wytrwać w powołaniu
- Dla zjednoczenia się z Bogiem, należy
wszystko poświęcić.
- Po co się niepokoić, wszak Bóg w nas,
a my w Nim, a poza tym wszystko takie
mało znaczące.

-Być zwróconym do Boga i do doskona-
łości, a unikać najmniejszej niedoskona-
łości.
-Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze
od wszelkich innych obowiązków, w nim
jest najpewniejszy środek doprowadzenia
wszystkiego ku dobremu. Modlić się, wie-
rzyć nie wątpiąc. Św. Piotr począł tonąć,
kiedy począł wątpić.
- Nie chciejmy się niepokoić, bo dobrego
Pana mamy, który ma w ręku wszystko,
aż do najdrobniejszych szczegółów.
-Zbytnia zapobiegliwość, to rzecz niesto-
sowna, lepiej Zdrowaś Maryjo zmówić
na tę intencję.
-Jak czego brakuje, to prosić i polecić
Panu Jezusowi i być najspokojniejszą,
że On wszystkiemu zaradzi.
- Dobrze nie mieć darów szczególnych,
bo się jest obronionym od pychy.
- Zniechęcać się, to znaczy Panu Jezusowi
nie ufać i zrobić Mu przykrość.
- Byliśmy odkupieni Krwią, czy możemy
się zbawić nie cierpiąc.
-Choćbym wieki żył, a nie cierpiał, na nic
by się to życie ani mnie, ani Zgroma-
dzeniu nie przydało.
-Trzeba Bogu dziękować za chorobę
i za śmierć, jak ją zsyła.
- Łaska nie może przebywać w sercu czło-
wieka razem z nieczułością na nędzę bli-
źnich, z obojętnością na potrzeby ogólne
Kościoła i na potrzeby publiczne.

oprac. R.L.
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Moc Świętego Józefa

MODLITWA O WSTAWIENNICTWO
ŚW. BRATAALBERTA

Boże, nieskończenie dobry i miłosierny,
wejrzyj na zasługi Świętego Brata Alberta,
który za przykładem Twego Syna stał się
bratem wszystkich ludzi i przez pokorną
posługę najbardziej opuszczonym i skrzy-
wdzonym, ocalał w nich godność ludzką
i wzbudzał wiarę w Twoją Opatrzność.
Przez Jego wstawiennictwo racz łaskawie
użyczyć mi łaski. . . , o którą z ufnością Cię
proszę.
Ojcze nasz . . . Zdrowaś Maryjo . . . Chwała
Ojcu . . .
Święty Bracie Albercie - módl się za nami.

Zwykły, prosty mieszkaniec Galilei,
zarabiający na swoje utrzymanie pracując
w zawodzie cieśli, przez małżeństwo
z młodą dziewczyną o imieniu Maryja
stał się jednym z najbardziej znanych,
najbardziej czczonych i największych
Świętych wielu kościołów chrześcijań-
skich. Święty Józef obchodzi w Kościele
Katolickim 19 marca swoją uroczystość
jako Oblubieniec Najświętszej Maryi
Panny. Zapewne wszystkim katolikom
znana jest siła i wyjątkowy kult tego
Świętego. Jest patronem mężczyzn, oj-
ców, małżeństw, wychowawców, dzieci,
młodzieży, uchodźców, sierot, podróżują-
cych, bezdomnych, ludzi pracy, cieśli,
stolarzy, rzemieślników, drwali, umierają-

cych, noszących imię Józef i Józefa. Jest
również patronem czystej miłości, dzieł
charytatywnych, dobrej śmierci, opieku-
nem rodzin i całego Kościoła. Orędowni-
kiem we wszystkich naszych potrzebach
i sytuacjach beznadziejnych. Święty Józef
to jeden z najważniejszych świętych Koś-
cioła, który odegrał istotną rolę w dziele
zbawienia jako opiekun Jezusa i mąż
świętej Bożej Rodzicielki. To także jeden
z najbardziej milczących świętych -
w Ewangelii nie zapisano ani jednego je-
go słowa. Święty Józef wzorowo wywią-
zywał się z obowiązków głowy rodziny.
Ciężko pracował na jej utrzymanie, zape-
wniał opiekę i czuwał nad bezpieczeń-
stwem swoich najbliższych. Nie buntował

się, nie narzekał, ale przyjmował każde
słowo pochodzące od Boga, pomimo,
że nie wszystko rozumiał i chociaż wy-
magało to z jego strony wielkiego poś-
więcenia oraz rezygnacji z własnych pla-
nów i aspiracj i. Był człowiekiem kocha-
jącym, troskliwym i cierpliwym, który
z oddaniem służył swojej rodzinie, sam
usuwając się w cień. W ten sposób stał się
wyraźnym i czytelnym obrazem ojcow-
skiej miłości Boga. Zapewne niektóre ce-
chy Jezusa są odbiciem osobowości św.
Józefa. Choć nie był biologicznym ojcem
Jezusa, to jako mąż Maryi pełnił taką rolę.
Wychowywał Syna według przepisów
Prawa: uczył Go modlitwy i pracy, pro-
wadził do świątyni w Jerozolimie. Ewan-



Uroczystość konsekracji w bazylice katedralnej
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gelia nazywa św. Józefa „mężem sprawie-
dliwym", a jego wybranie świadczy
o tym, że był człowiekiem wyjątkowym.

Od niedawna osoba świętego Józefa
nabrała dla mnie i mojej rodziny dodatko-
wego znaczenia i na tym chciałabym się
skupić w niniejszym artykule. W chwili,
gdy dowiedziałam się, że spodziewam się
dziecka jednym z elementów tego rado-
snego oczekiwania było wybieranie i-
mion. Jak to zwykle bywa trzeba było
stworzyć listę imion, które były „zaakcep-
towane” przez obydwoje rodziców i po-
tem wybranie tego ostatecznego. Jednym
z nich był właśnie Józef… Trudno to opi-
sać, ale to imię wyjątkowo „czułam” wła-
śnie ze względu na ogromny kult i zna-
czenie, jakie w kulturze chrześcijańskiej
miał mąż Maryi. Przysłowiową „kropkę
nad i” postawiła nasza 4-letnia córka, któ-
ra bez chwili wahania po wymienieniu
imion branych pod uwagę stwierdziła:
„Józio! ”. Nie muszę chyba mówić, jakaż
była moja radość. I tu tradycyjnie, jak
to w społeczeństwie bywa na pytania ro-

dziny i bliskich, jakie
wybraliśmy imię reakcje były
różne. Ciekawym faktem jest
również to, że oso-by głęboko
religijne również miały typowo
„ludzkie” spos-trzeżenia typu
„ojej , ale że Józef? To tak się
kojarzy z takim wiejskim
chłopkiem” (bo przecież swego
czasu na wsiachco drugi chło-
piec dostawał na imię Józef
i Józków było co niemiara). Na
co odpowiadałam, przykre, że
tak się tobie kojarzy, bo ja aku-
rat patrzę na to imię inaczej .

Zawsze mnie zastanawiało
wyjątkowo silna ingerencja
w dobór imion dla dzieci dal-
szych członków rodziny. Mnie
osobiście nigdy by do głowy
nie przyszło, by komukolwiek
zasugerować, żeby dał inne i-
mię bo to wybrane jest takie
a takie. Ale widocznie jestem

inna. W każdym razie ani przez moment
nie zwątpiłam w słuszność swojego wy-
boru (do tego przyczynił się też mój cha-
rakter nie ma o ukrywać). Wierzyłam
od początku, że Patron mego syna opie-
kuje się już nim od momentu poczęcia.
Dziecko to pojawiło się w trudnym dla
mnie czasie pod względem emocjonalnym
i tamten czas zawierzyłam całkowicie Je-
zusowi prosząc, aby poprowadził mnie
tak, żebym wyszła z tej otchłani zagubie-
nia i wątpliwości… Bóg postanowił tak
pokierować moim życiem, że dał mi sy-
na…

Im bliżej było terminu porodu tym
obawa, czy wszystko będzie dobrze, czy
dam radę rosła. Z racji, że pierwszy poród
był ciężki i z komplikacjami, bałam się
tego kolejnego mimo modlitw. Ot zwykły
ludzki strach. Gdy się wszystko zaczęło
modliłam się w myślach przede wszys-
tkim do Świętej Rodziny. W miarę upły-
wu czasu i wzrastającego bólu w myślach
tylko wykrzykiwałam, aby ulżyli mi
w bólu. Nie miałam siły nawet wypo-

wiedzieć słowa, ale czułam, że sala po-
rodowa wypełniona jest wręcz obecnością
Świętych – przywoływałam na zmianę
św. Józefa, św. Dominika Savio, naszego
świętego Jana Pawła II, Maryję. . . W pe-
wnym momencie pojawiły się problemy
z tętnem dziecka. Pamiętam jak przez
mgłę zaniepokojenie personelu medycz-
nego i męża… Jeśli o mnie chodzi to nie
wiem, czy było to wynikiem otępiających
środków przeciwbólowych i zmęczenia
czy właśnie działania sił wyższych,
ale byłam niezwykle spokojna… Podczas,
gdy lekarze sprawdzali, czy wszystko
z dzieckiem w porządku patrząc w ekran
zapisu KTG, ja się modliłam i ufałam…
Po jakimś czasie wszystko wróciło
do normy i trzeba było przejść do koń-
cowej fazy. I tu pojawiło się ryzyko po-
rodu narzędziowego (zdążyłam podpisać
już nawet zgodę), kiedy nagle dołączyła
jeszcze jedna położna, która spojrzała
na mnie i mówi: „Zaraz zaraz Pani da ra-
dę urodzić sama prawda?” No więc mo-
mentalnie mnie otrzeźwiło i zebrałam
wszystkie możliwe siły. Od tego momen-
tu minęło…5 minut… (choć dla mnie
to była wieczność) i nasz syn pojawił się
na świecie. Wierzę, że wszystko się do-
brze skończyło dzięki m.in. Świętemu
Józefowi. Oczywiście wspaniały personel
i opieka na najwyższym poziomie odegra-
ła tu znaczącą role, ale jak wiadomo
nawet najlepsi bez woli Opatrzności nie
mogą wszystkiego…

Swoim doświadczeniem chciałam
ukazać, żeby nie bać się iść za wewnę-
trznym głosem i wybierać imiona patro-
nów, których chcemy by opiekowały się
naszymi dziećmi. Ja jestem przekonana,
że mój syn ma jednego z najlepszych pa-
tronów, jakich mógł mieć!

Święty Józefie – módl się za nami!

Marysia

W niedzielę 22 stycznia 2017r.
o godzinie 10.30 odbyła się w tarnowskiej
katedrze uroczysta Msza św., na której
po raz pierwszy w diecezji tarnowskiej
biskup Andrzej Jeż konsekrował dwie
dziewice oraz dokonał obrzędu błogo-

sławieństwa sześciu wdów i jednego
wdowca.

W sumie dziewięć osób wyraziło za-
miar życia w czystości do końca życia.
Będą się dużo modlić m.in. odmawiając
brewiarz, a także realizować dzieła mi-

łosierdzia i głosić Ewangelię w swoich
środowiskach. Jeden wdowiec pochodzi
z Nowego Sącza, dwie dziewice – z Przy-
szowej i Żabna, a sześć wdów z Dąbrowy
Tarnowskiej . Przygotowywali się przez
trzy lata.
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Historia
Obrzęd konsekracji dziewic należy

do najcenniejszych skarbów liturgii rzym-
skiej . Już w początkach Kościoła konse-
krowano dziewice według uroczystego
rytu, przez który stawały się one osobami
konsekrowanymi. Dziewice w tamtym
czasie mieszkały ze swoimi rodzinami
albo we własnych domach. W swojej po-
słudze były do dyspozycji Kościoła, prze-
de wszystkim przez modlitwę i pełnienie
dzieł miłosierdzia. Wraz z rozwojem ży-
cia monastycznego Kościół powiązał
to powołanie z uroczystą profesją trzech
rad ewangelicznych, życiem we wspól-
nocie, w posłuszeństwie przełożonemu
i wspólną regułą, a na mocy dekretów So-
boru Laterańskiego II (11 39 r.) zaprzes-
tano udzielania konsekracji dziewicom
żyjącym w świecie. Sobór Watykański II
podjął temat konsekracji dziewic żyją-
cych w świecie. Odnowiony ryt został za-
aprobowany przez papieża Pawła VI.
Congregatio de Culto Divino 31 maja
1970 r. opublikowała ryt, który wszedł
w życie 6 stycznia 1971 r. w Kodeksie
Prawa Kanonicznego, promulgowanym
25 stycznia 1983 r., stanowi dziewic po-
święcony jest kan. 604. Polski przekład
„Obrzędy konsekracji dziewic” został za-
twierdzony przez Kongregację ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów 28
maja 1990 r. i wydrukowany w 2001 r.,
w 2006 r. została powołana Podkomisja
KEP ds. Indywidualnych Form Życia
Konsekrowanego.

Istota i skutki konsekracji.
Począwszy od czasów apostolskich

dziewice chrześcijańskie, powołane przez
Pana, by poświęcić się Mu w sposób nie-
podzielny w większej wolności serca, cia-
ła i ducha, podejmowały za aprobatą Koś-
cioła decyzję życia w stanie dziewictwa
dla Królestwa niebieskiego.

Dziewice - wyrażając święty zamiar
gruntowniejszego naśladowania Chrystu-
sa - są Bogu poświęcone przez Biskupa
Diecezjalnego według zatwierdzonego o-
brzędu liturgicznego, zostają mistycznie
zaślubione Chrystusowi, Synowi Boże-
mu, i przeznaczone na służbę Kościołowi.

Przez uroczysty obrzęd dziewica, po-
zostając w świecie, staje się osobą po-
święconą, wielkim znakiem miłości Koś-
cioła do Chrystusa i eschatologicznym
obrazem niebieskiej Oblubienicy i przy-
szłego życia.

Główne obowiązki dziewic.
Dziewice poświęcone Bogu z na-

tchnienia Ducha Świętego składają zobo-
wiązanie do życia w czystości, aby bar-
dziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bli-
źnim. Zgodnie ze swym stanem i otrzy-
manymi charyzmatami oddają się poku-
cie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu
i gorliwej modlitwie. Codziennie odma-
wiają Liturgię Godzin, zwłaszcza Jutrznię
i Nieszpory. W ten sposób, łącząc swój
głos z głosem Chrystusa, Najwyższego
Kapłana, oraz Kościoła świętego, nieu-
stannie wielbią Ojca Niebieskiego i wy-
praszać zbawienie świata.

Błogosławieństwo wdów
O stanie wdowieństwa mówił już św.

Paweł "Ta zaś, która rzeczywiście jest
wdową, jako osamotniona złożyła nadzie-
ję w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb
i modlitw we dnie i w nocy" ( 1 Tm 5, 5).
Wspominany w I Liście do Tymoteusza
krąg wdów stanowi pierwotny przykład
i niejako pierwszy zarys instytucji, która
w następstwie późniejszej ewolucji przy-
jęła charakter tzw. ordo viduarum - stanu
wdowieństwa.

Św. Paweł mówi, że wyrzeczenie się
przez wdowę powtórnych zaślubin sta-
nowi dla niej stan bardziej doskonały.
Na przestrzeni wieków Kościół przyjmuje
stanowisko Apostoła Narodów. Przez dłu-
gi czas odmawiał wszelkich ceremonii li-
turgicznych w odniesieniu do powtórnych
zaślubin. Z czasem stawał się bardziej to-
lerancyjny. Nigdy jednak nie przyjął re-
guły prawa rzymskiego co do czasu trwa-
nia wdowieństwa, który był zasadniczo
rocznym okresem żałoby, poprzedzają-
cym powtórne zaślubiny.

Tradycja apostolska - dokument rzym-
ski z 218 r. zaświadcza, że do stanu wdo-
wieństwa wchodzi się przez tzw. obrzęd
ustanowienia, który żadną miarą nie utoż-

samia się jednak z rytem święceń. Na-
tomiast wdowieństwo jest w swej istocie
uznanym przez Kościół stanem życia,
którego podstawową misją jest modlitwa.

Życie wdów konsekrowanych jest
wyrazem witalności Kościoła i pozwala
kobietom aktywnie uczestniczyć w życiu
Kościoła.

Konsekracja nie zrywa dotychcza-
sowych więzi rodzinnych. Sytuuje jednak
te kobiety w nowym świetle i nadaje
im nową jakość wewnętrzną. Jako wdowy
- wolne dla Boga - a zarazem matki i ba-
bcie, kobiety te starają się przepoić du-
chowością sprawy rodzinne, domowe
i zawodowe. Niezbędną pomoc swoim
dzieciom i wnukom łączą z modlitwą
i ofiarnym orędownictwem za nich przed
Bogiem.

Tarnowska konsekracja
Ks. Zbigniew Krzyszowski, wikariusz

biskupi ds. życia konsekrowanego w die-
cezji tarnowskiej w wypowiedzi o kon-
sekracji powiedział: „W konsekracji jest
zawsze współpraca Boga z człowiekiem,
a więc konieczne jest działanie Boga,
ale także bardzo ważne znaczenie ma dar,
który przynosi człowiek. W ścisłym sensie
konsekruje tylko Bóg, dlatego przez kon-
sekrację rozumiemy uświęcające działanie
Boga na człowieka czyniące z tej osoby
Bożą własność uzdalniające do wiernego
wypełniania woli Bożej, do osiągnięcia
doskonałości na wzór Jezusa Chrystusa.
W konsekracji jest również wyróżnione
działanie człowieka. Pod wpływem łaski
Bożej człowiek chce mocniej kochać Bo-
ga, dąży do wyższej doskonałości. Tak by-
ło od początku w Kościele. Ludzie żeby
bardziej naśladować Chrystusa wychodzi-
li na pustynię by oderwać się od tego
świata. Wielcy charyzmatycy gromadzili
tych, którzy chcą bliżej Boga wielbić,
dlatego powstawały zakony. Człowiek
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Makulatura i kolorowy złom na misje

konsekruje się Bogu, najpełniejsze odda-
nie się Bogu następuje w konsekracji.

A podczas homilii ks. biskup Andrzej
Jeż powiedział, że osoby te będą po-
święcać się jeszcze bardziej ludziom
przez modlitwę i bezinteresowną pomoc.
Nie będzie to widoczne w ubiorze, ale bę-
dzie to widoczne w podjęciu życia du-
chowego - codzienne: Eucharystia, Ko-
munia święta, lektura Pisma Św., liturgia
godzin, adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, ale także właśnie posługa chary-
tatywna.

Jako szczególny wzór na drodze
dziewictwa i wdowieństwa wskazał Ma-
ryję, która przeszła wszystkie etapy życia
kobiety: dziewicy, oblubienicy, matki
i wdowy.
- W bolesnym doświadczeniu śmierci
współmałżonka lub współmałżonki Pan
Bóg wzywa niektóre owdowiałe osoby
do bardziej radykalnego poświęcenia
swego życia Jemu. To poświęcone Bogu

wdowieństwo jest dopełnieniem łaski sa-
kramentu małżeństwa - mówił biskup, za-
uważając, iż w stanie wdowieństwa Ojco-
wie Kościoła odkryli niezwykle nadprzy-
rodzony symbolizm. Św. Augustyn napi-
sał, że „Kościół jest tak jak wdowa”.
- Czyż oczekiwanie wdowy, która pono-
wnie pragnie ujrzeć swego małżonka, nie
jest profetycznym znakiem oczekiwania
Kościoła na ponowne przyjście Pana? -
pytał bp Jeż.

Osobom konsekrowanym życzył, aby
krocząc tą obraną przez siebie drogą,
przeżywali autentyczną radość „życia
z pasją dla Chrystusa i Jego Ewangelii” -
jak tego domaga się od osób konsekro-
wanych papież Franciszek.
- Proszę was także, abyście ogrzewali
świtałem swojej wiary, nadziei i miłości
całą naszą diecezję, a także modlili się we
wszystkich intencjach tarnowskiego Koś-
cioła. Jak Symeon i Anna obejmijcie swo-
imi modlitewnymi dłońmi całe dzieło

ewangelizacyjne i duszpasterskie naszej
diecezji - zwracał się do konsekrowanych
dziewic, wdów i wdowca pasterz Koś-
cioła tarnowskiego.

Pięknemu obrzędowi konsekracji
dziewic, które otrzymały od biskupa obrą-
czki i brewiarz, oraz błogosławieństwa
wdów i wdowca, którym z kolei pasterz
ofiarował krzyże i księgi liturgii godzin,
towarzyszyło niezwykłe przejęcie, wzru-
szenie i radość.

Dziękujmy Duchowi Świętemu, prze-
dziwnemu Twórcy różnorakich darów,
za te odradzające się, a zarazem nowe
w naszej diecezji formy życia konsekro-
wanego. Ufajmy, że ubogacą one Kościół
tarnowski i ułatwią rozeznawanie kolej-
nych powołań.

oprac. R.L.

Rozpoczynamy kolejny etap misyj-
nego dzielenia: „Makulatura na misyjne
studnie” oraz „Kolorowy złom na misyjny
dzwon”. Pod tymi hasłami kryją się ogro-
mne możliwości naszej pomocy potrzebu-
jącym w krajach misyjnych. Poprzez
zbiórkę makulatury oraz kolorowego zło-

mu możemy pomóc naszym misyjnym
braciom i siostrom uzyskać dostęp
do czystej wody przez budowę studni głę-
binowych oraz w zakupie kościelnego
dzwonu do misyjnej kaplicy, a także bu-
dowie szkoły podstawowej dla pigmejów
w Afryce.

Do każdego kilograma makulatury
i złomu dołącz jedno "Zdrowaś Mario"
za misyjnych braci i siostry oraz misjo-
narzy!
„MAKULATURA NA MISYJNE STU-
DNIE” – zbudujmy studnie głębinowe
Makulatura sortowana osobno:
- papier, czyli książki, zeszyty, gazety,
czasopisma,
- karton, czyli opakowania kartonowe sza-
re i kolorowe, (nie zbieramy opakowań
po sokach i mleku);
„KOLOROWY ZŁOM NA MISYJNY
DZWON”
- ofiarujmy dzwon do kaplicy
- zbudujmy szkołę dla pigmejów
Miedź, mosiądz, aluminium, ołów, kajner
sortowane osobno:
- puszki po napojach,
- armatura łazienkowa i kuchenna (krany,
zawory), silniki elektryczne, piecyki gazo-
we (typu Junkers),
- przewody miedziane (bez wtyczek);
- akumulatory samochodowe (nie wyle-
wać kwasu) i akumulatory do innych
urządzeń (oprócz zwykłych baterii typu
R);

Zapraszamy do włączenia się w na-
szą akcję wszystkie parafie, szkoły,
przedszkola, które pragną podzielić się
materialnie i duchowo z naszymi potrze-



Stan aktualny jest następujący:
do ogrzania kościoła służy jeden piec wę-
glowy, który ogrzewa powietrze dostające
się do wnętrza świątyni w sposób grawi-
tacyjny (niewymuszony) poprzez jedyny
wlot w prezbiterium. Rocznie zużywane
jest około 25 ton węgla i koksu. Można
by powiedzieć, że zasadniczo wydaje się
być wystarczające, przecież nie przycho-
dzimy do kościoła na wygody.

Niemniej jednak jest to ogrzewanie
stare i wymagające wymiany tak z powo-
du zużycia jak i z powodów ekologicz-
nych i choćby z powodu uciążliwych kon-
troli nasyłanych przez „życzliwych infor-
matorów”, których Straż Miejska nie mo-
że lekceważyć. Kontrole kończą się
stwierdzeniem, że nie ma nieprawidło-
wości, ale ileż można znosić traktowanie
nas jak przestępców. Wymiana ogrzewa-
nia wydaję się być zatem bezwzględnie
konieczna, a że przy okazji chcemy mieć
cieplej – cóż w tym złego.

Jak już informowałem, w naszej świą-
tyni w grę wchodzą dwa rodzaje ogrze-
wania: nawiew ogrzanego powietrza albo
ogrzewanie posadzkowe – w obydwóch
wypadkach w grę wchodzi zmiana posa-
dzki. Można by powiedzieć, że przy na-
wiewie nie jest konieczne zmienianie po-
sadzki, ale trzeba przekopać kanały, a
potem już się nie da położyć płytek w taki
sam sposób – to niemożliwe – pozostałby
niesmak, że owszem wyszło taniej , ale jak
to teraz wygląda.

Jeżeli zatem posadzkę trzeba zmieniać
to w takim razie trzeba od razu zrobić
przygotowanie pod ogrzewania posadzko-
we i nawiewowe, aby w przyszłości nie
trzeba było stawać przed dylematem, że
musimy znowu skuwać posadzkę, bo np. z
powodów nowych technologii ogrze-
wanie nawiewowe byłoby dużo tańsze, ale
nie ma kanałów, bo nie pomyśleli
w 2017 roku. Lub też odwrotnie, że po-

sadzkowe byłoby optymalniejsze, ale
w 2017 r. nie położyli instalacj i grzew-
czej . Przy tego rodzaju kosztach różnica
iluś tam tysięcy musi być poniesiona, by
za paręnaście lat nie trzeba było wszys-
tkiego zaczynać od nowa. I to niezależnie
czy w grę wchodzi korzystanie z miej-
skich źródeł ciepła czy z własnego - gazo-
wego.

Taki wybór wydaje się więc być op-
tymalny i daje w przyszłości możliwość
wyboru rodzaju ogrzewania, a na dodatek,
chociaż na pewno szkoda posadzki, która
jest obecnie, to nowa rozjaśni kościół
i pozwoli na usunięcie nierówności przy
wschodnim wejściu, a na dodatek nowa
izolacja sprawi, że będzie mniejsza strata
ciepła od dołu. Płytki będą z granitu.

Ile to będzie kosztowało??? To już in-
ne pytanie. Można powiedzieć np. po co
ktoś pyta, bo jeśli tylko po to by się
oburzyć na nowe koszty, to szkoda pytać
– zresztą życie pokazuje, że oburzają się
Ci, którzy i tak się nie dołożą, a mają
przynajmniej usprawiedliwienie, że to nie
potrzebne. Dobrze by było pamiętać, że to
ma służyć w tutejszej parafii i żaden
ksiądz, który zwykle jest kilka lat nic
z sobą nie zabierze. Ławo nawet zauwa-
żyć, że i proboszczowie ostatnio się
tu często zmieniają. Przy okazji jeśli za-
czniemy prace lepiej nie pytać „na co te-
raz proboszcz zbiera” proboszczowi to nie
jest potrzebne więc nie zbiera – musi pła-
cić faktury, które nie są osobistymi wyda-
tkami. Faktury są zawsze do wglądu.

Rozważania na temat kosztów są zre-
sztą przedwczesne, bo jesteśmy aktualnie
w zawansowanych staraniach o dotację
z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska, a wtedy okaże się, że zrobimy
dużo więcej niż samo ogrzewanie za dużo
mniej niż gdybyśmy sami musieli płacić
za same prace przy ogrzewaniu. Wszystko

okaże się w niedługim czasie.

Teraz idzie wiosna – niech nas nie
zwiedzie myśl, że ciepło więc po co
ogrzewanie – zima znowu będzie i tak
będzie co roku, a gdyby nam się zmienił
klimat, to wtedy wykonane urządzenia
posłużą nam do klimatyzacji kościoła.
Myślę, że to nie za naszego życia – do nas
Afryka tak szybko nie przyjdzie.

Życzę Radosnych Świat Wielkanoc-
nych i pełnego optymizmu wielkanocnego
Alleluja.

Ks. Proboszcz

9

Kilka słów o nowym ogrzewaniu kościoła.

bującymi braćmi i siostrami.
Akcja zorganizowana przez Dzieło

Misyjne Diecezji Tarnowskiej obejmuje
diecezję tarnowską, gdzie do wyznaczo-
nych punktów parafialnych w określone
dni po odbiór surowców wtórnych dotrze
nasza misyjna ciężarówka.

Okres Wielkiego Postu wykorzystaj-
my na wyszukiwanie i sortowanie tych

surowców wtórnych, tak aby po Świętach
Wielkanocnych w wyznaczony przez ks.
proboszcza dzień przynieść zebrane rze-
czy do swojej parafii. Każda parafia zo-
stanie poinformowana o dacie odbioru
przez naszą misyjną ciężarówkę makula-
tury i złomu w wymienionych na plakacie
oraz poniżej punktach odbioru.

Zapraszamy także do naszej akcji

wszystkich chętnych spoza naszej diece-
zj i, którzy na własnym terenie podejmą
się takiej zbiórki, a pozyskane przez nich
środki przeznaczą na te konkretne pro-
jekty.
PUNKT ODBIORU:
Tarnów – par. bł. Karolina
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Projekt płyty upamiętniającą większe ofiary na rzecz budowy organów zgodnie z obietnica podaną na początku budowy.
Płyta zostanie zamieszczona, gdy będą zebrane fundusze na jej złożenie. Koszt około 10 tys. zł.”

Ks. Proboszcz
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ŚWIĘTE MISTERIUM

Święte Triduum Paschalne to najważ-
niejsza i najstarsza uroczystość Kościoła.
Od IV wieku obejmowała 3 tygodnie, w V
wieku św. Augustyn mówił już o trzech
dniach i tak pozostało do dzisiaj . Triduum
Paschalne to dni obejmujące najważ-
niejsze ceremonie liturgiczne w ciągu ro-
ku.

Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wiel-
ka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania.
Są to pozornie cztery dni. Bowiem staro-
żytni, a zwłaszcza Żydzi, liczyli dni
od wieczora. Dzień zaczynał się wieczo-
rem poprzedniego dnia. Ponieważ Bóg
oddzielił światłość od ciemności, Wieczór
jest początkiem dnia. Triduum Paschalne
zaczyna się w Wielki Czwartek wieczo-
rem, w piątek zaczyna się Wielka Sobota,
zaś Niedziela zaczyna się w sobotni wie-
czór Wigilią Paschalną. Zatem są to trzy
dni.

W Wielki Czwartek przed południem
odprawia się Mszę Krzyżma pod prze-
wodnictwem biskupa. Poświęca się
na niej olej chorych, olej katechumenów
i Krzyżmo święte. Triduum rozpoczyna
w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pań-
skiej , a kończą II Nieszpory Niedzieli
Zmartwychwstania. Po Mszy św. przenosi
się Najświętszy Sakrament do ciemnicy.
Zwyczaj ten symbolizuje zamknięcie Pana
Jezusa w więzieniu. Usuwa się z ołtarza
obrusy, lichtarze. Milkną organy i dzwon-
ki.

Wielki Piątek to dzień śmierci Jezusa
na krzyżu. W pierwszych wiekach wierni
gromadzili się na Golgocie o godzinie
6 rano, aby adorować relikwie Krzyża.
Od godziny 12 do 15 słuchali słów Pisma
Św. Obecnie i my gromadzimy się, by
słu-chać opisu Męki Pańskiej , adorujemy
Krzyż, przyjmujemy Komunię Św., idzie-
my z procesją do Grobu. Boży Grób jest
zwyczajem, kiedyś znanym w całym Koś-
ciele, dziś pielęgnowanym w Polsce.
Zwyczaj ten wywodzi się z Jerozolimy,
gdzie gromadzono się, by wspominać Mę-
kę Jezusa od Wieczernika, przez Górę
Oliwną, aż do miejsca Jego pogrzebu.
Zwyczaj wystawienia w Bożym Grobie
Najświętszego Sakramentu w monstrancji
okrytej białym welonem istnieje od XIV
wieku. Wielki Piątek jest też dniem postu
ilościowego (ograniczenie spożywanych
pokarmów) i jakościowego (od pokarmów
mięsnych). Obowiązek ten spoczywa
na wszystkich wiernych pełnoletnich, któ-
rzy nie przekroczyli 60 roku życia.

Wielka Sobota jest dniem ciszy ża-
łobnej . Święcimy pokarmy i modlimy się
przy Grobie. Kościół nie sprawuje w tym
dniu Mszy św., bowiem Wigilia Paschalna
należy już do Wielkanocy. Całe nabożeń-
stwo Wigilii Paschalnej z istoty swej jest
czuwaniem nocnym. Od pierwszych wie-
ków chrześcijaństwa wierni gromadzili
się w Wielką Sobotę wieczorem na czu-
wanie. Najpierw rozpalali ogień, od któ-

rego zapalali swoje lampy. Potem czytano
fragmenty z Pisma Św. mówiące o wyba-
wieniu z niewoli egipskiej i przejściu
przez Morze Czerwone. W baptysterium
udzielano chrztu katechumenom. Wigilia
Paschalna to szczyt Świętego Triduum
Paschalnego.

Data Wielkanocy
Data obchodzenia Wielkanocy zależ-na

była od kalendarza żydowskiego. Pier-
wszy miesiąc wiosenny nazywał się ni-
zan. Swoje największe święto, Paschę,
Żydzi obchodzili 1 4 nizan. Wiadomo, że
Chrystus umarł w święto Paschy, czyli 1 4
nizan, a zmartwychwstał 16 nizan. Dla-
tego niedziela po 14 nizan stała się chrze-
ścijańskim terminem obchodów Wielka-
nocy. Usankcjonował to sobór w Nicei
postanawiając, że Wielkanoc odprawiać
będzie się co roku w niedzielę po pierw-
szej wiosennej pełni księżyca. Wahania
czasowe w obchodach Świąt wynoszą 5
tygodni, od 22 marca do 25 kwietnia.

CO W TE DNI MOGĘ PRZEŻYĆ
Z JEZUSEM?

Wieczernik. Jezus wraz z uczniami
obchodzi Święto Paschy upamiętniające
wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej .
Spożywa wieczerzę, która ma swój rytuał
określający porządek potraw i modlitw.
W ramach tej wieczerzy Jezus ustanawia
Nową Paschę – Eucharystię, w miejsce
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baranka paschalnego składa w ofierze
swoje Ciało i swoją Krew. Ustanawia słu-
żebne kapłaństwo i pozostawia uczniom
nowe przykazanie – przykazanie miłości.

Idę za Jezusem.. .
Ogród Oliwny. Jezus modli się pro-

sząc za uczniów i za tych, którzy kiedyś
dzięki ich słowu będą wierzyć. Modli się
za mnie. . . Przychodzi Judasz z kohortą
i zabierają Go przed Wysoka Radę. Lu-
dzie sądzą Boga.
A ja. . .? Czy nie zapieram się Jezusa jak
Piotr? Czy nie osądzam Go w bliźnich?
Wydano wyrok. Krzyż.
Golgota. Jezus bierze krzyż na swoje ra-
miona. Przed Nim Via Crucis. Droga
Krzyżowa. Droga cierpienia, upokorzenia,

odkupienia mnie. Idzie po niej wytrwale,
upada i podnosi się kolejny raz. Zna swój
cel, dlatego idzie. Wśród rozkrzyczanego
tłumu spotyka Matkę, Szymona, Weroni-
kę.
Idę z nimi. . .
Na szczycie Kalwarii, obnażony i wyszy-
dzony modli się za oprawców. Wierny
przyjaciel Jan i Matka słyszą z krzyża
Testament: Oto syn Twój . . . Oto Matka
twoja. . .
A ja. . .? Czy idę wytrwale drogą życia?
Czy podnoszę się z upadków? Czy trwam
pod krzyżem?
Wykonało się.
Grób. Cisza. Zatoczono kamień. Aposto-
łowie przestraszeni zamknęli się z obawy

przed Żydami. Co teraz? Jak będą dalej
żyć bez Mistrza? Czy tak się skończy
to wszystko? Mają wrócić nad Genezaret,
do dawnych swoich spraw? Niemożliwe.. .
Chrystus. Radość. Szczęście. Jezus Zmar-
twychwstał. Żyje. Zalęknionych Aposto-
łów obdarza pokojem. Są już innymi lu-
dźmi. Pełni odwagi i entuzjazmu głoszą
wszystkim, że widzieli Pana! Teraz już
wszystko jest inaczej . . .
A ja. . .? Czy wierzę, że Jezus żyje? Czy
mam w sobie Jego pokój?
On Zmartwychwstał! ! !
A ja. . .?

Ks. Piotr

Zmartwychwstanie Jezusa. Wierzymy
w nie, ale czy próbowaliśmy sobie kiedyś
wyobrazić jak mogło wyglądać – czy było
ciche, niezauważone przez nikogo, czy
jak chcieliby niektórzy, pełne glorii
i chwały - jak często przedstawia się na o-
brazach, czy wielkanocnych kartkach po-
cztowych. Jedno jest pewne – w miejscu
gdzie położono umęczone ciało Jezusa,
pozostała pustka. Pustka, która pierwszym
uczniom wydawała się czymś niemożli-
wym, trudnym do wytłumaczenia, bo wi-
dzieli przecież na własne oczy, gdzie zło-
żono ciało. Pusty grób stał się jednak dla
nich małym płomieniem zaczynającym
rozpalać coraz bardziej ogień wiary,
aż w końcu uwierzyli, że Umarły zmar-
twychwstał. Wyobraźmy sobie, że po zło-
żeniu do grobu kogoś nam bliskiego,
po kilku dniach udajemy się znów
na cmentarz, odwiedzić bliską nam osobę,
a zamiast tego widzimy odkrytą płytę na-
grobną, otwartą trumnę, a w środku pus-
tka. Zapewne pierwszą naszą myślą by-
łaby myśl o wykradzeniu ciała, być może
myśl, że ktoś je przeniósł w inne miejsce.
Te same myśli zapewne krążyły po głowie
uczniom Chrystusa, do czasu aż Maria
Magdalena nie oznajmiła apostołom, że
widziała Pana i że On żyje!

Uczniowie zaczęli przypominać sobie
różne wypowiedzi Jezusa, iż zmartwych-
wstanie. Pojawiła się w nich nadzieja,
że być może to prawda, ale zapewne ra-
cjonalny umysł próbował tą myśl wyrzu-
cić. Przecież to niemożliwe – myśleli za-
pewne. Jezus chcąc utwierdzić ich rodzą-

cą się wiarę w Jego boską moc zmar-
twychwstania przyszedł do nich i dał się
poznać. Niektórym nawet i sam widok
Jezusa nie wystarczał, musieli bowiem Go
dotknąć i poprzez dotyk żywego ciała
uwierzyć. Sam nie wiem czy uwierzył-
bym wtedy tak samo jak uczniowie, może
również byłbym jak Tomasz, który musiał
dotknąć Jego rąk, Jego ran i spojrzeć
prosto w oczy człowiekowi, którego wi-
działo się trzy dni wcześniej zmarłego.
To przekracza nasze możliwości zrozu-
mienia, ale jednak się zdarzyło. Chrystus
zmartwychwstał.

Wielu ludzi w ciągu wieków próbo-
wało zaprzeczyć temu, ale nikomu nie
udało się dowieść, że Jezus nie zmar-
twychwstał, a wręcz przeciwnie - wszel-
kie dowody za tym przemawiają. Poza
opisem ewangelii, oddaniem życia przez
tysiące pierwszych chrześcijan za wiarę
w zmartwychwstanie, istnieją także inne
dowody, niewytłumaczalne przez ludzi

rozum.
Pomyślmy o Całunie, w jaki został

owinięty Jezus po swojej śmierci. Znany
jest on dziś pod nazwą Całunu Turyń-
skiego. Niezwykłe płótno, przechowywa-
ne przez wieki jako skarb, jako dowód
męki i zmartwychwstania. Przypatrzmy
się delikatnemu odwzorowaniu postaci
ukrzyżowanego ciała, odwzorowaniu Jego
męki w najdrobniejszych szczegółach.
Wielu naukowców po zbadaniu tego płó-
tna nawróciło się, gdyż ich racjonalna
wiedza ugina się pod wrażeniem tego co
widzą ich oczy. Obraz Jezusa na całunie
jest niezwykły, do dzisiaj nie wiadomo
w jaki sposób powstał, naukowcy po pros-
tu tego nie wiedzą, nie umieją odwzo-
rować płótna sprzed dwóch tysięcy lat.

Niektórzy przez pewien czas pró-
bowali wmówić wszystkim, że to płótno
pochodzi ze średniowiecza, że badania na-
ukowe metodą węgla C14 dokładnie
wskazują na średniowiecze jako czas po-
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wstania. Dziś naukowcy już wiedzą, że
badanie to dało fałszywą odpowiedź, bo-
wiem do badań wykorzystano kawałek
tkaniny, który w średniowieczu użyto
do naprawy całunu. Dziś naukowcy zna-
leźli na wizerunku całunu ślady monet,
używanych za czasów Jezusa, znaleziono
pyłki roślin pochodzących dokładnie z te-
renów, gdzie ukrzyżowano naszego Pana.
Coraz więcej faktów przemawia niezbicie
za prawdziwością płótna, za wiarą Koś-
cioła trwającą od wieków. Obraz Jezusa
wg naukowców nie mógł powstać inaczej
jak tylko poprzez wybuch ogromnej ener-
gii, na skutek promieniowania, które de-
likatnie nadpaliło wierzchnią warstwę płó-
tna, nie niszcząc pozostałych warstw. Oba
wizerunki na Całunie pokazują rany w ne-
gatywie, co jest dodatkowo bardzo zadzi-
wiające. Świat nauki pozostaje bezradny
wobec Całunu turyńskiego.

Niezwykle przedstawia się także chu-
sta z Manopello, która znajduje się w san-
ktuarium w miasteczku Manoppello
we Włoszech. Na tkaninie uwieczniony
jest wizerunek, który jest uważany za wi-
zerunek Jezusa Chrystusa. Chusta wyko-
nana jest z bisioru morskiego o rozmia-

rach 17×24 cm.. Bisior jest tkaniną nie-
zwykle mocną, cienką i zwiewną, zmie-
niającą barwę w zależności od kąta pa-
trzenia (patrząc pod światło jest prakty-
cznie bezbarwna i przezroczysta). Nici bi-
sioru są wydzieliną małży morskich. Wła-
ściwością tej tkaniny jest to, że nie przyj-
muje ona pigmentów, nie można jej far-
bować, ani na niej malować! W przypad-
ku chusty z Manopello stało się coś zu-
pełnie niezwykłego – naniesiono na nią
obraz, co jest niewytłumaczalne z nauko-
wego punktu widzenia. Co więcej przed-
stawiciele świata nauki nie potrafią
do dziś wyjaśnić tego, że obraz twarzy
jest widoczny po obu stronach tkaniny.
Od wieków chusta przechowywana jest
jako relikwia.

Aby potwierdzić jej autentyczność,
naukowcy komputerowo nanieśli wizeru-
nek twarzy Jezusa z Manopello (warto do-
dać, że na tym wizerunku Pan Jezus
ma otwarte oczy, co sugeruje, że twarz
przedstawia chwilę po zmartwychwstaniu,
gdy ciało Jezusa przechodziło przez płó-
tna zostawiając na nich odbicie) na wize-
runek twarzy z Całunu Turyńskiego. Efekt
jaki zobaczyli eksperci był dla nich zas-

kakujący – nałożone odbicia zgadzają się
ze sobą całkowicie - zachowane są wszel-
kie kontury, proporcje a nawet umiejsco-
wienie śladów krwi. Badania mikrosko-
powe pokazują, że na Chuście z Mano-
pello i Całunie Turyńskim nie ma śladu
użycia farb. Jak więc powstał obraz? Nie
wiadomo, wszelkie dotychczasowe bada-
nia potwierdzają bezradność naukowców
i badaczy wobec tajemnicy wizerunków
naszego Pana. Potwierdza to również fakt,
iż coraz więcej z nich przyznaje, iż nie-
możliwe jest by uczynione zostały one
ręką człowieka.

Pusty grób, objawienia Jezusa, opisy
ewangeliczne, Całun turyński czy Chusta
z Manopello to tylko niektóre aspekty
podbudowujące nasza wiarę w prawdziwe
zmartwychwstanie Jezusa. Pamiętajmy je-
dnak, że żadne dowody nie będą w stanie
ugruntować naszej wiary, jeśli najpierw
nie uwierzymy samemu Jezusowi, który
sam zapowiadał, że zmartwychwstanie
po trzech dniach. Wierzysz Jezusowi?
Ja tak!

Opr. ks. T.K.

… Z oddali było słychać głośne za-
wodzenie karetki. Pomyślałem: „Znowu
ktoś zasłabł, ktoś wzywa pomocy,bo prze-
cież jeszcze nie jest gotowy na opusz-
czenie tego świata”. Przechodzę przez
główny plac mojego miasta mijając wiele
osób. Starsza pani z dwoma wielkimi sia-
tkami zakupów w rękach biegnie, by zdą-
żyć przygotować potrawy świąteczne,
bo przecież córka z mężem i dziećmi
przyjadą w odwiedziny, tak dawno ich nie
widziała. . . Przed sklepem małżeństwo
przekłada zakupy z wózka do bagażnika
samochodu, jednocześnie planując kiedy
odwiedzą rodziców, kiedy odpoczną przy
grillu, kiedy w końcu spokojnie usiądą.
Idę dalej obserwując wszystko, co wokół
mnie się dzieje. Wchodząc w wąską uli-
czkę z wysokimi kamienicami, z dużymi
oknami, z których ram odpada stara farba,
zauważam dzieci – siedzą na ławce,
w niebo spoglądają, brak w nich życia, ja-
kby smutne były. Podchodzę zaciekawio-
ny i pytam:
- Co się stało? - I w tej chwili przez głowę
tysiące różnych odpowiedzi mi przemyka,
ale w odpowiedzi słyszę:

- Rodzice kłócą się od rana i kazali nam
zająć się sobą, a my nie mamy co robić.
Koleżanki wyjechały do dziadków,
a u nas w domu pusta lodówka, mie-
szkanie niesprzątnięte, a przecież idą
święta.
- Macie ochotę na lody? - zapytałem.
Wiedziałem, jaka będzie reakcja. To świa-
tełko pojawiające się w oczach dziecka,
przepełnione przeogromną radością, było
odpowiedzią na moje pytanie. W końcu
ktoś ich zauważył, ktoś im poświęcił swój
czas, ktoś się nimi zainteresował i z nimi
rozmawia, ktoś nareszcie ich rozumie.

Podczas wspólnego jedzenia lodów
i spacerowania alejkami po pobliskim par-
ku dowiedziałem się, że największym ma-
rzeniem dzieci jest, by były zauważone
przez swoich rodziców, by chwalono
je za dobre stopnie w szkole, by poma-
gano w odrobieniu trudnego zadania do-
mowego, chociażby poprzez samą realną
obecność obok. Niby tak niewiele, a ile
pokoju i radości zagościłoby w tych ma-
leńkich serduszkach.

Na zakończenie dnia usiadłem w dre-
wnianej starej ławce w ciemnym kościele.

Wzrok swój skierowałem na główny oł-
tarz, w którym widniał wizerunek zmę-
czonego Chrystusa. Przez chwilę czułem,
jakby prosił mnie o pomoc, jakby chciał
mi coś powiedzieć, lecz nie miał siły ust
otworzyć, bo spękane były, brudne
od krwi, błota i opluwań wrogów. Oczy
zamknąłem i ciszy w sercu szukałem. Łzy
z oczu kapały na pulpit ławki, na której
nie jeden modlitewnik leżał, nie jedne
dłonie do modlitwy złożone oparte o nią
były, nie jedną łzę poczuły.. .

Zastanawiałem się, czy w dzisiej-
szych czasach są jeszcze ludzie, którzy
potrafią pełnią swojej wiary łączyć się
z cierpiącym Chrystusem, rozważać Jego
mękę, przeżywać wraz z Nim największe
dzieło wykonane dla nas ludzi.

Kiedy tak rozmyślałem nad kolejny-
mi wydarzeniami z męki Chrystusa,
do świątyni wszedł mężczyzna ze spusz-
czoną głową, spod której było widać dłu-
gą siwą brodę. Podszedł blisko ołtarza
i ukląkł. Podniósł głowę i skierował swój
wzrok na obraz, który przed chwilą ado-
rowałem. Pomyślałem: „Popatrz, Jezu, ty-
lu ludzi jest na świecie dla których poś-
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więciłeś swoje życie, a w tej świątyni,
gdzie jesteś obecny w Najświętszej Eu-
charystii jesteśmy tylko my dwaj . Gdzie
są pozostali? Dlaczego Twoja męka
i śmierć jest dla nich mniej ważna od za-
kupów i przygotowań do świąt?”.

Nadszedł czas Wielkiej Nocy. Po uro-
czystym odśpiewaniu „Chwała na wyso-
kości Bogu” w radości rozpoczęliśmy
przeżywanie Świąt. Wyśpiewujemy głoś-
ne Alleluja, zapominamy o męce Chry-
stusa podczas drogi krzyżowej i wesoło
wołamy „Zmartwychwstał Pan, Alleluja!
Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja! ”.
Zastanawiam się nad tym, czy rzeczy-
wiście mamy świadomość tego, co się
wydarzyło, czy rzeczywiście wierzymy,

że jest wśród nas, choć niewidoczny na-
macalnie ciałem i duchem, Jezus Chrys-
tus, nasz Zbawiciel, nasz Pan, nasz Pas-
terz, nasz Bóg.

Podchodząc do ołtarza, na którym
ustawiono figurę Jezusa Chrystusa Zmar-
twychwstałego serce moje wyrywa się, by
powtórzyć za Apostołem Tomaszem: „Pan
mój i Bóg mój! ”.

Przygotowując się, jak co roku,
do Świąt Wielkiej Nocy, starajmy się cho-
ciaż przez chwilę zastanowić nad sensem
i istotą tych dni. Pełni wdzięczności Chry-
stusowi za tak wielki dar zbawienia, ob-
darowujmy każdego napotkanego na na-
szej drodze człowieka miłością, dziękuj-
my za każdy gest dobroci i każdą wy-

ciągnięta z pomocą ku nam dłoń bliź-
niego. Pokażmy Jezusowi Chrystusowi, że
wierzymy w Jego wszechmoc i z czy-
stym sercem przyjmijmy Go w postaci
Najświętszego Ciała do naszych serc.
Niech te Święta nie będą tylko czasem
spędzonym przed ekranem telewizorów,
przed komputerem, lecz niech umocnią
nasze więzi rodzinne. Niech Zmartwych-
wstały Chrystus obdarza nas radością
i wspiera w przezwyciężaniu wszelkich
trudności dnia codziennego. On Zmar-
twychwstał! On żyje! On oczekuje na nas!

Ks. Stanisław K.

Wielki Post to czas zastanowienia się
nad sobą i nad swoją wiarą. I tu warto się
zatrzymać i odpowiedzieć sobie na py-
tanie - czy wierzę naprawdę, czy tylko
z przyzwyczajenia, z przekazanej przez
rodzinę tradycji, czy też by zapełnić pus-
tkę w życiu osobistym. Prawdziwa wiara
to stan, w którym nie mogę wyobrazić
sobie życia bez Boga, w którym nie wy-
obrażam sobie niedzieli bez Mszy Świę-
tej , dnia bez modlitwy, podejmowanych
decyzji bez wsłuchania się w to co pod-
powiada nam Bóg.

Wzorem jak powinna wyglądać wia-
ra jest życie pierwszych gmin chrześci-
jańskich założonych przez Apostołów i u-
czniów Chrystusa. Z relacj i opisanych
w Biblii wynika, że pierwsi chrześcijanie
niedługo po śmierci Jezusa zaczęli za-
kładać własne społeczności wierzących,
zaczęli się organizować i żyć tak jak gdy-
by Chrystus ciągle obecny w ich pamięci
był cały czas z nimi obecny. Jakby Chry-
stus i sprawy z nim związane były naj-
ważniejsze w ciągu dnia. I tak istotnie
było, oczekiwano szybkiego powrotu
Chrystusa na ziemię, pilnowano się wza-
jemnie by wdrażać nauki Chrystusa, wy-
tykano miłosiernie błędy by wiara była
zawsze prowadzona po właściwych ścież-
kach.

Z opisu pism chrześcijańskich prze-
kazujących nam fakty historyczne z pier-
wszych wieków chrześcijaństwa widzimy
że wiara pierwszych chrześcijan była wia-
rą niemal graniczącą z pewnością - to dla-
tego nie bali się zginąć za to że wierzą
w Chrystusa, gdyż byli pewni, że po

śmierci go ujrzą i otrzymają nagrodę
życia z Bogiem już na zawsze. Cierpieli
i ginęli w tragicznych okolicznościach bę-
dąc podpalani, zagryzani przez dzikie
zwierzęta bądź mordowani wymyślnymi
torturami. W większości jednak ginęli oni
z nadzieją że niedługo zobaczą Chrystusa,
choć zapierając się Jego, mogli zyskać
niejednokrotnie wolność.

Oglądając telewizję słyszymy o no-
wym mordowaniu chrześcijan i prześlado-
waniach za wiarę tylko dlatego, że chcą
być wierni Chrystusowi. Czy dzisiaj zgi-
nąłbyś za wiarę w Jezusa, czy nie zaparł-
byś się Jego, wierząc, że on – Pan i Bóg,
Jezus Chrystus żyje? Odpowiedź pozosta-
wiam każdemu z czytelników. Jest to je-

dnak w jakiejś mierze test naszej wiary
i tego jak bardzo jesteśmy oddani Jezu-
sowi.

Zastanawiająca jest też radość z gło-
szenia innym Jezusa przekazana w rela-
cjach biblijnych, uczniowie sami wyszu-
kiwali okazję by o Nim rozmawiać. Dziś
jakby wstydzimy się tego zwyczaju, wsty-
dzimy się rozmawiać o Jezusie poza gro-
nem wspólnoty wierzących np. w pracy,
boimy się by nie uznano nas za dziwnych,
starodawnych, skoro sprawy wiary traktu-
jemy poważnie. Ale i o tym ostrzegał nas
Jezus mówiąc że nieprzyjemności, nie-
sprawiedliwość, złe traktowanie spotkają
wszystkich, którzy pójdą za Jezusem i się
Jego nie wyprą. To jest cena wiary, jaka
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ludzi wierzących może spotkać, gdy żyją
na co dzień wskazaniami Chrystusa i u-
mieją się przeciwstawić dzisiejszym prą-
dom przeciwnym chrześcijaństwu.

To czy moja wiara jest silna czy też
nie, niech osądzi czas jaki przeznaczamy
dla Boga, czy nie Jest on tylko dodatkiem
do normalnego życia, czy codzienna
modlitwa nie jest tylko odwzorowywa-
niem utartych formuł, bez zagłębienia się
w ich treść, by tylko powiedzieć nie-
zbędne minimum.

Siłą wiary jest także chęć spotkania
z Jezusem – mamy przecież szereg
nabożeństw, szczególnie w Wielkim Poś-
cie takich jak Rekolekcje, Droga Krzyżo-
wa, czy też Gorzkie żale. Czy nie wolimy

zostać w domu niż być wtedy z Chrys-
tusem, czy w czasie świąt w czasie któ-
rych nie trzeba dziś uczestniczyć we
Mszy świętej , takich jak Środa Popiel-
cowa mając do wyboru Mszę Świętą nie
myślimy czasem „a może dziś nie pójdę,
bo dzisiaj nie trzeba, przecież nie ma
obowiązku”. Mam wrażenie, że chrześci-
janie, nie wszyscy oczywiście, przyjmują
zasadę, iż dla Jezusa robię tylko tak dużo
jak to koniecznie jednocześnie tak mało
jak to możliwe – by poczuć, że spełniamy
minimalne ramy bycia jeszcze chrześcija-
ninem. Św. Jan Ewangelista opisuje, iż
lepiej być zimnym lub gorącym w spra-
wach wiary, ale nigdy letnim. Musimy
wybrać czy Jezus jest Panem naszego

życia, czy też tylko dodatkiem do niego,
gdy tylko znajdziemy dla Niego czas.
Chrystus w Apokalipsie mówi : Oto stoję
u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój
głos i drzwi otworzy wejdę do niego i bę-
dę z nim wieczerzał a on ze mną. Wsłu-
chajmy się w Jego głos czy przypadkiem
nie puka właśnie teraz, byś mocniej uchy-
lił drzwi do swego życia, by mógł stać się
Twoim najlepszym Przyjacielem, Zbawcą
i Bogiem. Od tego zależy nasza przy-
szłość po śmierci i to z kim spędzimy wie-
czność…

Ks. T. K.

Czas przed Wielkanocą to okres wy-
tężonej pracy spowiedników. Choć mówi
się o zaniku poczucia grzechu i kryzysie
sakramentu pokuty, to jednak kolejki
przed konfesjonałami bywają bardzo dłu-
gie.

Kiedy po kilku godzinach spowiada-
nia wyszedłem z konfesjonału, zacząłem
się zastanawiać nad niebywałą ewolucją
sakramentalnego pojednania.

W pierwszych wiekach istniało prze-
konanie, że człowiek po chrzcie nie może
już grzeszyć w taki sposób, który zrywał-
by jego jedność z Bogiem i Kościołem.
Stąd zrodziła się nauka o jednorazowości
sakramentu pokuty – gdy ktoś ciężko
zgrzeszył (np. popełnił morderstwo
lub cudzołóstwo), miał tylko jedną szansę
sakramentalnego pojednania. Ponowne
popełnienie grzechu ciężkiego oznaczało
wyłączenie z Kościoła. Tertulian († 220)
w traktacie O pokucie pisze, że ochrzczeni
„już nic więcej nie powinni wiedzieć

o pokucie i już jej nie powinni potrze-
bować”. Potem dodaje: „Dlatego też nie-
chętnie mówię o drugiej , owszem już os-
tatniej nadziei [pierwsza to pokuta przed
przyjęciem chrztu] , ponieważ rozważając
jeszcze dalszą możliwość pokutowania,
mogę stworzyć pozór, jakobym chciał wy-
kazać dalszą okazję do grzeszenia”.

W tamtych czasach dobrym chrześ-
cijaninem był ten, kto nie potrzebował
sakramentalnej pokuty i do tego sakra-
mentu nie przystępował. Trudno uwie-
rzyć, ale na przykład św. Augustyn
po swoim nawróceniu i przyjęciu chrztu
nigdy się nie spowiadał, choć zapewne
podejmował różne czyny pokutne, aby
walczyć ze swoim brakami i wadami.

Dziś jest na odwrót. Niektórzy du-
chowni uważają, że im ktoś częściej cho-
dzi do spowiedzi, tym jest lepszym kato-
likiem. I pomyśleć, że biskupi zebrani
na synodzie w Toledo w 589 roku stwier-
dzili: „Ponieważ słyszeliśmy, że w niektó-
rych kościołach Hiszpanii nie czyni się
pokuty według pierwotnych przepisów,
lecz tak, że za każdym razem, ilekroć ktoś
popełni grzech, prosi kapłana o przeba-
czenie [czyli mniej więcej tak jak dzisiaj ] ,
dlatego, aby wytępić tę bezecną, ohydną
i arogancką nowość, synod postanawia,
że pokuta powinna być sprawowana we-
dług pierwotnej kanonicznej formy [pu-
bliczna, jednorazowa pokuta]”.

Niezwykle ważną datą w praktyce
sprawowania sakramentu pokuty jest rok
1215, w którym IV Sobór Laterański
wprowadził obowiązek corocznej spowie-
dzi. Ciekawe, że według późniejszych

uchwał Soboru Trydenckiego, a także ak-
tualnego Kodeksu Prawa Kanonicznego
oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego
obowiązek ten zdaje się dotyczyć jedynie
tego, komu sumienie wyrzuca grzechy
ciężkie. W Kodeksie czytamy bowiem:
„Każdy wierny po osiągnięciu wieku ro-
zeznania obowiązany jest przynajmniej
raz w roku wyznać wiernie wszystkie
swoje grzechy ciężkie” (kan. 989). Z tego
by wynikało, że ten, kto popełnia tylko
grzechy lekkie, mógłby całymi latami nie
zbliżać się do kratek konfesjonału. Grze-
chy lekkie są wszak skutecznie odpusz-
czane na wiele innych niż sakramentalna
spowiedź sposobów. Problem polega
na tym, że domena grzechu ciężkiego tak
bardzo rozrosła się w umysłach teologów
moralistów, iż jego brak po dłuższym
czasie wydaje się nam czymś nierealnym.
Sam słyszałem księdza w pewnej roz-
głośni radiowej , który zastanawiał się, czy
przejechanie na czerwonym świetle nie
jest aby grzechem śmiertelnym.Nie wspo-
mnę o nieładzie dotyczącym seksualności,
bo tu dla niektórych prawie wszystko pod-
pada pod kategorię grzechu bardzo cię-
żkiego.

Oczywiście nie postuluję, tak jak bis-
kupi zebrani w VI wieku w Toledo, po-
wrotu do starożytnej praktyki sakramen-
talnej pokuty. Musimy być jednak świa-
domi – z całym szacunkiem do obecnego
kształtu praktyki spowiedzi – że było ina-
czej i może być inaczej . Co zatem mo-
głoby i powinno się zmienić? Trzeba prze-
ciwdziałać zanikowi poczucia grzechu,
ale w równej mierze należy odrzucić nad-
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używanie prawdy o grzechu i winie, cze-
go jednym z objawów jest dostrzeganie
grzechu ciężkiego tam, gdzie go nie ma.
Warto dowartościować i rozpowszechnić
praktykę rozmowy duchownej . Nie jest
dobrze, jeśli jedynym miejscem osobiste-
go kontaktu z duchownym staje się kon-
fesjonał. Nie każda rozmowa o życio-
wych problemach powinna kończyć się
sakramentalnym rozgrzeszeniem. W prze-
ciwnym razie może dojść do dewaluacji
sakramentu. W związku z tym trzeba też
dowartościować pozasakramentalne moż-
liwości odpuszczenia grzechów. Orygenes
(† ok. 253) wśród siedmiu sposobów
odpuszczenia grzechów wymienia m.in.
udzielanie jałmużny („Raczej dajcie, co
macie, a oto wszystko będzie w was czy-
ste” – Łk 11 ,41 ), przebaczanie braciom
i siostrom („Jeżeli z serca odpuścicie bra-

ciom waszym ich grzechy, to i wam od-
puści grzechy wasz Ojciec” – Mt 6,14),
miłość bliźniego („Zaprawdę powiadam
wam, odpuszczają się jej liczne grzechy,
ponieważ bardzo umiłowała” – Łk 7,47).
Wcale nie uważam, aby wszystkim nale-
żało doradzać częstą, na przykład comie-
sięczną spowiedź. Nabożeństwa pokutne,
które jako posoborowy postulat wciąż
czekają na podjęcie, mogłyby stać się
zwyczajną praktyką odpuszczania grze-
chów lekkich.

Sakrament pojednania jest – jak sama
nazwa wskazuje – przede wszystkim dla
tych (choć nie tylko), którzy rzeczywiście
pogubili się, tracąc więź z Bogiem i Koś-
ciołem. Pozostaje on na tyle zadziwia-
jącym darem Boga i Kościoła, że nie-
którzy wręcz mogą być zaskoczeni bez-
interesownością i łatwością owego poje-

dnania przy kratkach konfesjonału. Je-
dnym z wyrazów tego zaskoczenia jest
następujący dowcip. Mężczyzna zabił
swoją żonę. Kiedy uświadomił sobie, jak
wielką zbrodnię popełnił, zaczął szukać
przebaczenia. Udał się do rabina, ale ten
wyklął go i zapewnił, że Bóg srogo go
ukaże. Poszedł do pastora, który jednak –
słysząc, co się stało – zaczął dzwonić
po policję. Na koniec morderca trafił
do kościoła katolickiego. Klęknął w kon-
fesjonale i wyznał, że zabił swą żonę.
Na co kapłan spokojnie zapytał: „Ile razy,
mój synu?”. No cóż! Między innymi
dlatego wspaniale jest być katolikiem!

Dariusz Kowalczyk SJ

Wielki Post to święty czas wyjścia
na pustynie, aby na wzór Pana Jezusa sto-
czyć zwycięską walkę z szatanem-źró-
dłem wszelkiego zła. To czas, który po-
przez rekolekcje, nabożeństwa oraz prak-
tyki pokutne pomaga wiernym wejść
na drogę nawrócenia do Boga.

Spowiedź jest zewnętrznym znakiem
nawrócenia. Okres Wielkiego Postu jest
dobrym czasem do przygotowania się
do tego sakramentu.

Jeszcze jedna sprawa zasługuje na ro-
zważnie. W świecie, w którym wszystko
kosztuje konkretne pieniądze to, co naj-
cenniejsze jest za darmo. Czyż to nie jest
Boża filantropia?! Sakrament dający ży-
cie, uwalniający od śmierci jest darmowy!
To dopiero Miłosierdzie!

Zatem skorzystajmy z sakramentu
pojednania. Spotkajmy się z Chrystusem,
Jego Miłosierdziem i odczujmy radość
z tego, że znów nas przygarnia.
Do rozważania proponuję poniższe teksty.

Trzy słowa
Pewien młody rycerz był znany z roz-

pustnego i brawurowego stylu życia. Był
też mnich, który podjął się próby uświa-
domienia rycerzowi, że ryzykuje tym,
że stanie przed Sądem Bożym z duszą
obciążoną grzechami.
-Bez obaw-odrzekł lekceważąco rycerz.-
Wiesz przecież, że Pan Bóg jest dobry
i miłosierny. Przed samą śmiercią wymó-
wię trzy słowa, które gwarantują wieczne

zbawienie. Powiem: „Panie, zmiłuj się
i przebacz.”

Mnich potrzasnął głową, a rycerz
śmiejąc się powrócił do swego nieupo-
rządkowanego życia.

Pewnego dnia, w czasie gwałtownej
burzy, rycerz galopował konno wzdłuż
brzegów przepełnionej rzeki. Nagle pio-
run przestraszył konia, koń wierzgnął
i zrzucił jeźdźca w rwące wody rzeki.
Przed śmiercią rycerz wykrzyknął swoje
ostatnie trzy słowa: „Zdechnij , przeklęta
bestio.”
Źródło: Bruno Ferrero, Tajemnica Czer-
wonych rybek, krótkie opowiadania dla
ducha, Warszawa 2008.

Do przemyślenia:
Po co mam chodzić do spowiedzi?

Po co się kajać, skoro i tak wrócę do grze-
chu? Może lepiej poużywać sobie
tu na ziemi - przecież wystarczy, że przed
śmiercią pojednam się z Bogiem.. . (za-
kładając, że zdąży się to uczynić).

Te i podobne słowa możemy często
usłyszeć z ust ludzi, którzy nie wierzą,
lub uparcie nie chcą wierzyć w Boże
Miłosierdzie i moc sakramentu pokuty
i pojednania. Pierwszy i ostatni grzech
przeciwko Duchowi Świętemu niczym
klamrą spinają pozostałe: bowiem jeśli
ktoś zuchwale grzeszy, licząc na Boże Mi-
łosierdzie, zapewne swoje nawrócenie bę-
dzie odsuwał możliwie jak najdalej w cza-
sie. Bo skoro Bóg i tak mi wybaczy,

to może lepiej nazbieram sobie grzechów
i wszystkie razem wyliczę na łożu śmier-
ci. Lekkomyślność? Warto chyba powie-
dzieć więcej : bezmyślność. Nie można
przecież innym słowem nazwać komplet-
nego braku zainteresowania swoim roz-
wojem duchowym.

Banknot
Prelegent zaczął swoje wystąpienie,

machając banknotem.
-Kto chciałby ten banknot o wartości 100
euro?- zapytał.
Podniosło się wiele rąk, a prelegent kon-
tynuował:
-Zanim go oddam, muszę najpierw coś
zrobić.
Pogniótł banknot gwałtownie, a potem
spytał ponownie:
-Kto chciałby go mieć?
Ręce znowu uniosły się do góry.
-A jeśli zrobię tak?- rzucił banknot o ścia-
nę i gdy spadł na podłogę, podeptał
go mocno. Papier był teraz brudny i po-
darty.
- Czy ktoś go teraz zechce?
Znów podniosły się ręce. Choć w tak
opłakanym stanie, banknot nie stracił swej
wartości.
Źródło: Bruno Ferrero, Jest jeszcze ktoś
kto tańczy. Krótkie opowiadania dla du-
cha, Warszawa 2010.

Do przemyślenia:
I my choć czasami jesteśmy w opła-
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kanym stanie, brudni od grzechu to dla
Boga zachowujemy wartość. Bóg chce
nas zawsze, zawsze jest gotów nas przyjąć
i otoczyć swoimi ramionami.

Znamię miłosierdzia
- Gdzie jest twój brat? (Rdz 4,9) - pytanie
Boga skierowane do Kaina.(…) Nie wie
gdzie jest? Nie wie o tym co się przed
chwilą stało? Oczywiście, że wie. Krew
Abla „głośno krzyczy do Niego z ziemi”.
Wiec? czemu pyta? Skoro wie…

Pyta, gdyż chce nawiązać dialog. Wła-
śnie On chce. Od Niego wychodzi inicja-
tywa. Nie chce zostawić Kaina samego.
Nie godzi się na takie zakończenie tej hi-
storii: morderstwo, a potem zerwanie
wszelkich więzów z Bogiem.

Pyta tak samo jak kiedyś pytał Adama
- po jego grzechu: „Adamie, gdzie jes-
teś?”. Wtedy też wiedział, „gdzie jest”.
I pytał, gdyż nie godził się na taką sytu-
ację, kiedy człowiek ucieka i chowa się
przed Nim w krzakach.

Zawsze jest właśnie tak: to On szuka
dialogu, rozpoczyna rozmowę, nie godzi
się na „ciche dni”. Zadaje pytanie i bardzo
jest ciekaw odpowiedzi! Nie udaje, że słu-
cha. Słucha naprawdę, jest dla Niego
ważne, co człowiek odpowie - jak sam
opisze swoją sytuację.

Historia Kaina i Abla - czyż nie jest
jednym z najpierwszych i najbardziej
„skandalicznych” objawień Boga Miło-
siernego?
Źródło: bp G. Ryś, okruchy słowa w: Ty-
godnik Powszechny nr 12 z 22.03. 2015r.

Do przemyślenia:
Piętnasty rozdział Ewangelii Łukasza

zawiera trzy przypowieści: o zaginionej
owcy (ww. 1 -7), o zagubionej drachmie
(ww. 8-10) oraz o miłosiernym ojcu (ww.
11 -32), które są przykładami Bożego mi-
łosierdzia względem grzeszników. Roz-
dział ten często nazywa się Ewangelią
w Ewangelii. Wszystkie przypowieści
są o nieskończonej dobroci Ojca. Cała Bi-
blia – jak mówią niektórzy, i słusznie –
jest ciągle powtarzaną, na różne sposoby,
przypowieścią o synu marnotrawnym.
Dostrzegamy to od pierwszej stronicy;
od historii Kaina, którego Bóg bierze
w obronę mimo czynu, jakiego się dopuś-
cił, aż po przypowieści Jezusa. Bóg nie
daje się nigdy zrazić niewdzięcznością
człowieka i mimo wszystko, niezmordo-
wanie darzy go miłością. Ciągle wychodzi

mu na spotkanie, usiłuje go wyrwać z krę-
gu zła i zbawić oraz pociągnąć ku sobie.
Bóg – Dobry Pasterz zawsze będzie szu-
kał zaginionej owcy.

Bóg-śmieciarz
Miasto Niebieskie, wydział sanitarny,

przy telefonie Bóg. W czym mogę po-
móc?

Dwa grzechy śmiertelne do natych-
miastowego odbioru? Puszka grzechów
głównych, karton powszednich? Szeroka
gama pożądliwości, chciwości i lenistwa-
spakowana i gotowa do wywózki?

Oczywiście odbiorę to wszystko. Wy-
staw tylko worki przed dom na chodnik.
Będę po nie we wtorek.

Mamy je wszyscy. Złożone w funda-
mentach naszej duszy. Zaśmiecające nam
ducha. Wszystkie te brudy, całe to wysy-
pisko. Sprośne, brudne, plugawe i niecne
grzeszki.

Nie musimy ich jednak ciągle ze sobą
nosić, dzięki Bogu. Nie wtedy, gdy mamy
boski zsyp. Boga – śmieciarza w służbie
czynnej , albo - jeśli ma być bardziej no-
bliwie - Boga - inżyniera sanitarnego.

Masz grzech? Bóg odwiezie go do
wielkiej spalarni w niebie! Wystaw tylko
worki!

Zgrzeszyłeś znowu? Ooo! Ale nie
martw się. Bóg przyjdzie jeszcze raz, po-
tem znowu i znowu. Będzie bez końca
przychodził sprawdzać, czy twój duch jest
czysty i bez skazy. Trzeba się tylko wy-
spowiadać. Często się spowiadać. Taki
Bóg to prawdziwa studnia bez dna. Nigdy
nie odmówi.

Bóg-śmieciarz nie jest jednak ani
sumiennym pracownikiem służb miej-
skich, ani Bogiem. Jego zadaniem jest
po prostu niesienie pomocy ludzkości
w tym, o co ona najbardziej zabiega, mia-
nowicie: uniknięciu odpowiedzialności.
Przyjęliśmy cudowną koncepcję przeba-
czającego Boga i całkowicie ją przekrę-
ciliśmy. (…)

Naciągamy i oszukujemy ludzi w in-
teresach. Liczymy jednak, że Bóg przy-
wróci nam równowagę ducha.

Mamy dzikie, erotyczne skoki w bok,
okłamujemy współmałżonka. Wiemy jed-
nak, że Bóg nas oczyści.

Z kogo sobie stroimy żarty? Tylko
z siebie. Bo i tak nie mamy zamiaru się
poprawić.

Bóg-śmieciarz pozwala nam grzeszyć
i żyć z czystym sumieniem. Możemy być

niemoralni za cichą zgodą Boga, wiedząc,
że i tak nas oczyści. Możemy kantować
innych w poczuciu bezkarności, wiedząc,
że Bóg potraktuje nas łagodnie. Możemy
pobłażać swym żądzom, sadyzmowi, lu-
bieżności i wszelkim ekscesom naszej
czysto ludzkiej natury - wiedząc, że Bóg
obejdzie się z nami pobłażliwie. (…)

Oferuje nam przebaczenie szybko,
tanio, przyjemnie. (…) mając takiego Bo-
ga, któż nie zaryzykuje frajdy popełniania
grzechów? (…)

Czy nie ma Boga, którego przeba-
czenie traktowalibyśmy mniej lekkomyśl-
nie? Boga, do którego nie przychodzi-
libyśmy w godzinie trwogi? Boga, który
jest czymś więcej niż krótką przerwą
w tym całym podłym moralnie życiu?

Czy nie ma Boga, który pobudza
do szczerej refleksj i? Autentycznej , wni-
kliwej samoobserwacji? Boga, który od-
słoni rany naszej duszy i pomoże je ule-
czyć za cenę pogłębienia naszej prawości?

Czy rzeczywisty Bóg nie zasługuje
raczej na akt zadośćuczynienia, aniżeli
na nasze puste słowa? Albo przynajmniej
na wolę niepopełnienia znowu tego same-
go grzechu? Zrobiliśmy się tak leniwi mo-
ralnie, że przestaliśmy wzrastać jako is-
toty duchowe.
Źródło: M. Shevack, J. Bemporad, Głu-
pie i mądre pomysły na Boga, Poznań
1998r.

Do przemyślenia:
Pięć warunków do godnego przyjęcia

sakramentu pokuty:
Rachunek sumienia, szczery żal za grze-
chy, mocne postanowienie poprawy,
szczera spowiedź, zadośćuczynienie. Ro-
zważmy w sercu czy nie redukujemy
do jednego lub dwu.

Czym jest grzech? W skrócie to świa-
dome i dobrowolne wystąpienie przeci-
wko nauce Chrystusa również tej inter-
pretowanej przez Kościół. Czy rozróżnia-
my grzech ciężki od powszedniego?

Walka z grzechem bywa uporczywa.
Często uświadamiamy sobie, że przez lata
spowiadamy się z tego samego. Cóż. Nie
można tracić cierpliwości wobec siebie,
bo Bóg jej nie traci w stosunku do nas.
Ale może warto też zastanowić się z ja-
kiego rachunku sumienia korzystam. Mo-
że jako osoba dorosła nadal korzystam
z rachunku sumienia dziecka?

Bóg przebacza, nawet gdy my grze-
sząc myśleliśmy w sposób wyrachowany.
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Jeszcze kilka słów
o sakramencie pokuty

i pojednania.

To jest właśnie świadomość Bożego miło-
sierdzia, że nie wiadomo ile razy odej-
dziemy od Niego to zawsze na nas czeka
z przebaczeniem. Opieranie się pokusom
nie polega na pielęgnowaniu fałszywego

strachu, że następnym razem Bóg może
nam nie odpuścić grzechu. Opieranie się
grzechowi powinno wypływać z wdzię-
czności do Boga, za to że kocha nas bez-
warunkowo, bez względu na to jakimi

jesteśmy grzesznikami i jak często
w grzech popadamy.

Opr. ks. T.K.

Problematyka, związana z sakramen-
tem pokuty, nieustannie należy do tema-
tów aktualnych i wymagających wyjaś-
nień oraz konkretnej pomocy. Właściwie
trudno się temu dziwić, gdyż sami zain-
teresowani, czyli penitenci, podchodząc
do kratek konfesjonału, przeżywają
go na różnych i zmieniających się płasz-
czyznach swojej osobistej wiary, dojrza-
łości, uczuciowości, emocjonalności, sy-
tuacji życiowej . . .

Patrząc na sprawę sakramentu poje-
dnania pozytywnie można zauważyć,
że każde takie rozważanie prowadzi
do pogłębienia posiadanej już wiedzy,
konfrontowania jej z własnym życiem
i pozwala każdemu z nas na nieustanną,
religijną formację.

Spróbuję tym razem pokazać, jakie
mam oczekiwania wobec spowiadających
się osób - jak miałby wyglądać "idealny"
penitent? Oto 10 cech, na które chciałbym
zwrócić baczniejszą uwagę.

1 . Pierwszą cechą takiego "idealnego" pe-
nitenta (a chciałbym, aby takim stawał się
każdy spowiadający się człowiek) winna
być żywa wiara, która pozwala grzeszni-
kowi widzieć w tym sakramencie samego
Pana Jezusa, posługującego się księdzem:
to Jezusowi się spowiadam, Jego proszę
o przebaczenie i On daje mi swoją, łaskę,
niezbędną dla przemieniania życia.
2. Penitenta przyprowadza do spowiedzi
św. szczery żal za grzechy (=miłość
ku Bogu) i szczera chęć nawrócenia. Wie
on, że o własnych siłach niczego nie
zdziała, więc chce na co dzień żyć w ko-
munii z Panem Jezusem (=nieustannie
trwać w łasce uświęcającej).
3 . Człowiekowi takiemu zależy na tym,
by spowiednik go jak najlepiej znał, bę-
dąc jego kierownikiem duchowym, dla-
tego:

* spowiada się regularnie i systematy-
cznie (dla większości taką optymalną
częstotliwością jest spowiedź św. jeden
raz w ciągu miesiąca);
* już na wstępie podaje kapłanowi takie
informacje o sobie, by pozwalały one
na prawdziwą ocenę moralną grzechów
i sytuacji, przedstawianych podczas spo-
wiedzi;
* wybiera sobie jednego, stałego spowied-
nika i jest mu posłuszny;
* rozlicza się sumienie z podejmowanych
zobowiązań, zauważając nie tylko porażki
i straty, ale też zwycięstwa i sukcesy.
4. Prawdziwie skruszony grzesznik spo-
wiada się szczerze, czyli wymienia wszy-
stkie swoje grzechy co do ich rodzaju,
liczby i okoliczności (bez dodatkowych
pytań ze strony spowiednika). Nie zamie-
rza niczego zataić czy świadomie przei-
naczyć w swoim wyznaniu.
5. Wybiera optymalny czas na swoją spo-
wiedź św., a zatem:
* jeśli to tylko jest możliwe - poza Mszą
św.;
* szuka też spowiednika poza miejscami
i okresami, w których następuje „oblę-
żenie" konfesjonałów (np. w wielkich
sanktuariach, tuż przed wielkimi świętami
itp.);
* korzysta z dyżurów księży w konfesjo-
nałach czy ze specjalnych okazji do prze-
żywania tego sakramentu (np. nabożeń-
stwa pokutne podczas rekolekcji, dni sku-
pienia itp.).
6. Wcześniej przygotowuje się do przeży-
cia sakramentu pojednania poprzez:
* solidny, wnikliwy i uczciwy rachunek
sumienia (można to uczynić już w domu),
korzystając także z różnych wzorów
(schematów) dla pełnego stawania w pra-
wdzie przed Bogiem i własnym sumie-
niem;
* dokonanie obrzędu pojednania z wszys-

tkimi, których się zraniło, skrzywdziło,
obraziło („Grzech nie będzie odpuszczo-
ny, póki wziątek nie zwrócony").
7. Jest skłonny podjąć dialog podczas
sprawowania sakramentu pojednania,
przedstawiając swoje trudności czy wąt-
pliwości, podejmując plan pracy nad so-
bą, starając się odczytać wolę Bożą w sto-
sunku do siebie czy też podejmując wa-
żkie życiowo decyzje.
8. Podejmuje konkretne postanowienia
w pracy nad sobą, które przedstawia i uz-
gadnia ze swoim kierownikiem ducho-
wym i do których wraca w rozliczeniu
przy następnej spowiedzi św.,
9. Oprócz zadanej pokuty, którą stara się
jak najszybciej i jak najdokładniej wy-
pełnić, podejmuje z własnej inicjatywy
(i według indywidualnych możliwości)
czyny pokutne dla zadośćuczynienia
za swoje wcześniej popełnione grzechy.
10. Modli się często za swojego spowie-
dnika.

Warto w tym miejscu zadać sobie
pytanie: na ile od takiego „ideału" różni
się moje traktowanie sakramentu pokuty?
Które punkty należałoby najpierw zmie-
nić czy udoskonalić?
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O GRZECHACH JĘZYKA cz. II

I jeszcze dwie uwagi „techniczne":

* Najpierw dla osób słabo słyszących,
starszych, schorowanych czy inwalidów:
Jako spowiednicy zdajemy sobie sprawę
z trudności, jakie mogą się pojawiać
w tak szczególnych okolicznościach. Dla-
tego proponujemy, by śmiało prosić ka-
płana o pojednanie z Bogiem i Kościołem
takiej osoby poza konfesjonałem
np. w zakrystii, osobnej kaplicy czy in-
nym, godnym pomieszczeniu).

Chodzi o to, by mógł nastąpić fakty-
czny dialog pomiędzy spowiadającym
księdzem, a spowiadającym się człowie-
kiem, dający także gwarancję zachowania
tajemnicy sakramentalnej i nie upoka-
rzający człowieka w jego trudnej sytuacji
fizycznej . Trzeba też, aby obie strony (pe-
nitent i spowiednik) traktowały podobne
wyjątki w regule spowiadania się jako coś
naturalnego i zwyczajnego.

Być może doczekamy tego, że i w na-
szych polskich kościołach pojawią się
konfesjonały na miarę XXI wieku, czyli
rodzaje dźwiękoszczelnych pokoików,
w których jest ciepło i jasno, gdzie można
zarówno uklęknąć, jak i siedzieć, a także
swobodnie rozmawiać. Jest to możliwe
i warto o takiej inwestycji w swojej świą-
tyni porozmawiać z duszpasterzami.

Inna rzecz, że z całą pewnością długo
jeszcze będą przydatne ciemne, niewido-
czne i przepastne konfesjonały pod chó-
rem lub w kącie świątyni, gdyż bardzo
wielu ludzi inaczej sobie tego spotkania
nie wyobraża.. .
* Druga uwaga dotyczy osób, którym po-
trzeba poświęcić więcej czasu, gdyż mają
poważny problem do omówienia lub de-
cydują się np. na spowiedź z całego życia.

Ideałem byłoby wcześniejsze umówienie
się z konkretnym duszpasterzem na takie
spotkanie, by pożądane warunki zapewnić
w stopniu optymalnym, nie narażając też
mimowolnych świadków takiej sytuacji
na niezdrową podejrzliwość i węszenie
sensacji.

Dodam dla uczciwości, że kiedy przy-
chodzi ktoś do mojego konfesjonału
po wielu latach zaniedbywania tego sa-
kramentu i chce dyskutować o dręczących
go rozlicznych wątpliwościach, a kolejka
oczekujących do spowiedzi trzykrotnie o-
wija świątynię (i to w temperaturze zna-
cznie poniżej zera), przypominam sobie,
do czego między innymi potrzebne są kra-
tki w konfesjonałach: by nie udusić ta-
kiego delikwenta.. .

A oto konkretna podpowiedz dla
„idealnych" penitentów, dająca jakąś ilu-
strację tego, co powyżej zostało wyliczo-
ne:

Podchodząc już do kratek konfesjo-
nału, powiedz: - Niech będzie pochwalo-
ny Jezus Chrystus!

Potem w milczeniu uczyń na sobie
znak Krzyża św. (w tym czasie ksiądz wy-
powiada nad Tobą słowa błogosławień-
stwa). Rozpocznij np. w taki sposób:

Ostatnia moja spowiedź św. była mie-
siąc temu, ale niestety, zwykle mam wiel-
kie przerwy w korzystaniu z tego sakra-
mentu, bo paraliżuje mnie wstyd i strach.
Dziś przychodzę z okazji X rocznicy na-
szego ślubu, gdyż wymogła to na mnie
żona.

Mamy trójkę dzieci, najstarsze jest
niepełnosprawne, co często wprowadza
mnie w stan depresj i i zdenerwowania
oraz żalu wobec Pana Boga i żony.

Z zawodu jestem kierowcą TIR-a

i w związku z tym bywam mało z rodziną,
a moje życie dalekie jest od jakiejś sys-
tematyczności czy konsekwencji.

Największą moją wadą jest /. . ./
Wprawdzie w związku z tym pos-

tanowiłem sobie, że /,. ./, ale dziś widzę
/. . ./

Chciałbym prosić Księdza o pomoc
w podjęciu decyzji o zmianie mojej pracy,
bo stwierdzam, że stan obecny zagraża
mojej wierze i sytuacji rodzinnej .

Moją największą trudnością w życiu
wiary jest /. . ./

Ponadto oskarżam siebie o następu-
jące grzechy i zaniedbania: /. . . /

To wszystko, co chciałbym dziś z po-
korą i żalem wyznać, prosząc o pojedna-
nie mnie z Bogiem i Kościołem świętym.
„Boże, bądź miłościw grzesznej duszy
mojej".

Teraz wsłuchaj się w to, co chce Ci
powiedzieć kapłan, w razie potrzeby za-
pytaj o sprawy niezrozumiałe.

Gdy już wypowiadana jest formuła
rozgrzeszenia, słuchaj tych słów z wiarą,
a przy błogosławieństwie uczyń znów
znak Krzyża św. i dopowiedz swoje
Amen.

Będzie znakiem Twojej kultury du-
cha, jeśli wychodząc z konfesjonału, po-
wiesz kapłanowi Bóg zapłać!

Kolejnym aktem niech będzie szcze-
re dziękczynienie Panu Bogu za cud Two-
jego duchowego odrodzenia i podjecie
czynu pokutnego, jaki został Ci zadany.
A potem - Idź w pokoju i głoś światu
cudowne dzieło Boga, który cię zbawił!

Spowiednik.

„A powiadam wam: Z każ-
dego bezużytecznego słowa,
które wypowiedzą ludzie,
zdadzą sprawę w dzień sądu.
Bo na podstawie słów two-
ich będziesz uniewinniony
i na podstawie słów twoich
będziesz potępiony” (Mt 12,
36-37).

Kolejnym niezwykle po-
wszechnym grzechem jest
OBMOWA, czyli PLOT-

KARSTWO. Plotka jest to taki sposób
przekazywania komuś informacji o oso-
bie postronnej, który nie prowadzi
do rozwiązania jej problemu. Wyjawia
się przy tym bez powodu błędy innych.
Mogą to być więc rzeczy prawdziwe, ale
niepotrzebne rozpowszechnianie ich bę-
dzie niszczyć dobre imię bliźniego. Księ-
ga Przysłów poucza nas: „ Nierozumny,
kto bliźnim pogardza, roztropny umie
o nim milczeć. Włóczy się plotkarz, wyja-
wiając sekrety, duch rzetelny milczy
o sprawie” (Prz 11 ,1 2-1 3). „ Człowiek
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przewrotny wznieca kłótnie, plotkarz od-
pycha przyjaciela” (Prz 16,28). Obmowa
jest więc głęboką niesprawiedliwością
i brakiem miłości do bliźniego. Każdy ma
prawo do dobrego imienia, a wyjawianie,
upublicznianie ich wad nic dobrego nie
przynosi ani tej osobie, ani wspólnocie
Kościoła. A więc obmowa jest łamaniem
również siódmego Przykazania Dekalogu,
czyli „Nie kradnij”. Obmawiając, okrada-
my kogoś z dobrego imienia. Wiemy też,
że puszczona plotka często urasta
do rangi oszczerstwa! Powtarzana
przez ludzi informacja, obrobiona
przez ludzkie języki, z czasem staje się
zakłamana i wyolbrzymiona.

Również o zmarłych nie powinniś-
my mówić źle. Mówimy, że „o zmarłych
można mówić tylko to, co dobre”. Obmo-
wa jest zazwyczaj w gruncie rzeczy
osądzaniem bliźniego. Św. Jan Chryzos-
tom pisał: „Hańba to i szkarada włazić
do cudzego domu i przetrząsać tam
wszystko; lecz jeszcze większą szkaradą
i bezczelnością jest, węszyć każdy krok
i sposób życia bliźniego”. Św. Alfons po-
ucza: „Człowiecze nierozumny, ujadasz
na grzechy innych, a sam grzeszysz ob-
mową daleko więcej , niż ci, którym przy-
ganiasz”. Św. Tomasz z Akwinu pisał,
że obmowa jest grzechem wtedy, kiedy
mamy rzeczywisty zamiar szkodzić do-
brej sławie bliźniego. Jeśli więc błąd
czyjś wyjawiamy drugiemu dlatego,
by zapobiec powtórzeniu się go, nie ma-
my grzechu. Można więc ganić czyjeś
błędy, jeśli przynosimy tym korzyść błą-
dzącemu lub innym. Jednakże musimy
przy tym możliwie oszczędzać osobę,
którą ganimy. W Katechizmie O. F. Spira-
go czytamy: „Jeśli występek czyjś staje
się jawnym skutkiem wyroku sądowe-
go, nie popełnia się obmowy przez dal-
sze rozgłaszanie go (np. w gazetach)
tam, gdzie jest lub będzie wiadomy”.
Niestety zdarza się, że media niszczą bez-
powrotnie dobre imię jakiejś osoby. Na-
głaśniają na całą Polskę np. przestępstwo
uczynione przez jakiegoś kapłana. Nierza-
dko dzieje się to jeszcze przed wyrokiem
sądowym. Później niemal nierealne jest
przywrócenie tej osobie dobrego imienia.
W ten sposób zniszczono dobre imię np.
niejednego kapłana czy biskupa. Nierzad-
ko te osoby żyją napiętnowane do końca
życia. Kiedy przyjrzymy się powszech-
nej obecności tego grzechu, to widzimy,
że dotyka on również osoby uchodzące
za pobożne. Św. Jakub pisze o tych lu-

dziach: „ Jeżeli ktoś uważa się za czło-
wieka religijnego, lecz łudząc serce swoje,
nie powściąga swego języka, to pobożność
jego pozbawiona jest podstaw” (Jk 1 ,26).
A św. Alfons pisze: „Niejeden może mo-
dlić się wiele i nawiedzać kościoły, a lu-
dzie uważają go za pobożnego. Jednak
czarny jego język, którym szarpie sławę
drugich, jest najpewniejszym znakiem
śmierci jego duszy”. Dlatego papież Fran-
ciszek powiedział kiedyś, że kto odniósł
zwycięstwo nad grzechami języka, jest
bliski świętości.

Innym rodzajem obmowy jest
DONOSICIELSTWO. Grzech ten pole-
ga na tym, że donosimy komuś,
co o nim ludzie mówią. Donosiciele pod-
kopują często szczęście i spokój w rodzi-
nach, a nawet w całych miejscowościach,
sieją zawiść i nieprzyjaźń. Św. Tomasz
z Akwinu pisze, że donosicielstwo jest
większym grzechem niż obmowa, ponie-
waż przez nie niszczymy nie tylko cześć
bliźniego, ale także zgodę i miłość bliź-
niego wśród ludzi.

Kolejnym grzechem języka jest
OBELGA. Jest to publiczne odebranie
czci należnej danej osobie w jej obe-
cności. Przy obmowie wyjawiamy błędy
bliźniego poza jego plecami, przy obeldze
wyjawiamy je w jego obecności lub nie-
prawdziwe mu przypisujemy. Podczas
gdy obmowa i oszczerstwo podkopują do-
brą opinię, jaką ludzie mają o kimś, to o-
belga odbiera cześć bliźniemu, jaką ludzie
okazują zewnętrznie. Na Jezusa rzucano
obelgi, kiedy mówiono Mu, że jest opę-
tany (J 8,52). Do obelg ucieka się nie-
rzadko ten, kto nie ma racji, komu brakuje
argumentów w dyskusji. Rodzajem obelgi
jest WYSZYDZANIE. Polega ono na
tym, że staramy się kogoś ośmieszyć
przed drugimi, zawstydzić lub podać
w podejrzenie. Te grzechy powodują
w osobie wydrwionej wstręt, złość, uprze-
dzenie i brak zaufania. Podobne uczucia
rodzą się wobec tej osoby. Rodzą się nie-
rzadko kolejne plotki. Czy obelgą nie jest
sytuacja, kiedy kapłana w sutannie wyzy-
wa się na chodniku od pedofila czy pe-
dała? Spotykamy dziś naśmiewanie się
z osób pobożnych, niepełnosprawnych,
słabszych, biednych… Wpisują się tu ró-
wnież wszelkie przezwiska, które ranią
bliźniego.

Grzechem jest również SŁUCHANIE
Z UPODOBANIEM MÓW NARUSZA-
JĄCYCH CZEŚĆ BLIŹNIEGO. Św.
Bernard naucza: „Nie chcę rozstrzygać,

kto jest kary godniejszym, czy ten, kto
złymi słowy narusza sławę bliźniego, czy
ten, który takiej mowy słucha; wiem tyl-
ko, że (…) pierwszy ma czarta na języku,
drugi w uchu”. Św. Ignacy pisze: „Nie
mając chętnych słuchaczy, nie mówili-
byśmy o cudzych błędach”. W sytuacji
więc, kiedy słyszymy obmowę winniśmy
starać się uniewinnić bliźniego, zauważyć
w nim jakieś dobro, albo dać wyraz nieza-
dowolenia z takiego mówienia, w osta-
teczności skierować rozmowę na inny tor.
Jeśli to nie pomoże, winniśmy opuścić
takie towarzystwo. Św. Augustyn napisał
na swoim stole: „Niech unika stołu tego,
kto szarpie sławę bliźniego”.

Wielkie zło wyrządzić może rów-
nież ZDRADA POWIERZONEJ TAJE-
MNICY. Rodzi to nieufność, zawiść,
a nawet nienawiść, rozbija przyjaźń.
W Księdze Mądrości Syracha czytamy:
„ Kto zdradza tajemnice, traci zaufanie
i nie znajdzie sobie przyjaciela. Kochaj
przyjaciela i bądź mu wierny, a jeślibyś
zdradził jego tajemnice, nawet nie usiłuj
biec za nim! Jak bowiem człowiek stracił
tego, kto mu umarł, tak straciłeś przyjaźń
bliźniego” (Syr 27,1 6-1 8). A Księga Przy-
słów poucza: „Włóczy się plotkarz, wyja-
wiając sekrety, nie obcuj z tym, co ust nie
strzeże” (Prz 20,1 9). Wszystkie te wady
wypływają z nadmiernego GADUL-
STWA. Ile tam codziennie pada słów nie-
potrzebnych i krzywdzących?! Stąd nie-
daleko od gadulstwa jest do KRYTY-
KANCTWA.

KTO ODEBRAŁ BLIŹNIEMU
CZEŚĆ, zobowiązany jest mu ją zwrócić
np. przez przeproszenie. Jeśli obraził
go publicznie musi również publicznie
odwołać swoje słowa. Należy więc wszel-
kimi sposobami podjąć próbę naprawienia
wyrządzonej szkody i uleczenia zranień
w sercu bliźniego. Oczywiście często jest
to niemożliwe, by w zupełności uleczyć
te zranienia. Takie postanowienie konie-
czne jest, by uzyskać ważnie rozgrze-
szenie w sakramentalnej spowiedzi.

Oprócz grzechów naruszających
sławę bliźniego, wyróżnić możemy rów-
nież grzechy wynikające z zakazu fał-
szu. Są nimi: KŁAMSTWO, OBŁUDA,
POCHLEBSTWO, GADULSTWO,
CZĘSTE PRZYSIĘGI, KŁÓTNIE,
KRYTYKANCTWO.

Przyjrzyjmy się bliżej grzechowi
KŁAMSTWA. Grzech ten jest niezwykle
rozpowszechniony. Kłamstwo popełnia
ten, kto mówi nieprawdę, by drugich
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w błąd wprowadzić. Samo powiedzenie
nieprawdy może nastąpić np. przez nie-
wiedzę. Podobnie kłamstwo powiedziane
w formie żartu nie jest grzechem, jeśli nie
rani bliźniego i jasno wiadomo, że jest
to żart. Wolno również natrętnemu cie-
kawskiemu dać odpowiedź wymijającą,
obojętną lub wprost odmowną. A więc by
zaistniało kłamstwo, musi być intencja
powiedzenia nieprawdy. Kłamca upoda-
bnia się do szatana, który jest ojcem kłam-
stwa (J 8,44). To już w Raju szatan okła-
mał Ewę. A tymczasem Bóg jest samą
Prawdą (J 14,6). Nawyk ciągłego kłama-
nia prowadzi dusze na wieczne potę-
pienie, gdyż kłamcy nie odziedziczą Kró-
lestwa Niebieskiego, jak czytamy w Apo-
kalipsie św. Jana (Ap 21 ,1 8). Dlatego
Psalmista woła: „ Panie, uwolnij moje
życie od warg kłamliwych i od podstę-
pnego języka!” (Ps 120,2). Człowiek
szczery jest miłym Bogu i cieszy się po-
ważaniem u ludzi. „Miła mowa przycią-
ga przyjaciół, a język uprzejmy – miłe
słowa” (Syr 6,5).

Kolejnym grzechem w słowie jest
OBŁUDA. Jest to udawanie, które pole-
ga na tym, że człowiek przez piękne sło-
wa lub czyny stara się ukryć przed dru-
gimi swe złe zamiary. Czytamy w Księ-
dze Psalmów: „ Nieprzyjaciele moi mówią
o mnie złośliwie (… ). A jeśli przychodzi
któryś odwiedzić, mówi puste słowa,
w sercu swym złość gromadzi, gdy tylko
wyjdzie za drzwi, wypowiada ją. Szepcą
przeciw mnie wszyscy, którzy mnie niena-
widzą i obmyślają moją zgubę” (Ps 41 ,6-
8). Przykładem obłudy może być Judasz,
który pocałunkiem zdradził Jezusa. Podo-
bnie Herod prosił Mędrców ze Wschodu,
by powracając powiedzieli mu, gdzie jest
Dziecię, aby i on mógł oddać Mu pokłon
(Mt 2,8). Obłudnikami są też ludzie, któ-
rzy na pozór udają bardzo pobożnych,
a w rzeczywistości są bezbożni. „Grze-
szyć otwarcie nie jest tak wielkim złem,
jak udawać świętość” – św. Hieronim.
Zbawiciel przyrównuje obłudników
do grobów pobielanych, które z wierzchu
piękne, wewnątrz pełne są kości trupich
i wszelkiego plugastwa (Mt 23,27). Po-
równuje ich także do wilków w owczej
skórze (Mt 7,1 5). A św. Bernard ze Sieny
mówił: „Obłudnik jest co do okrycia ow-
cą, co do chytrości lisem, co do okrucień-
stwa wilkiem”.

Parę słów dodamy jeszcze o grzechu
POCHLEBSTWA. Polega ono na tym,

że chwalimy kogoś w oczy, ponad mia-
rę, wbrew własnemu przekonaniu, dla
jakiejś korzyści. Pochlebcy są obłudnika-
mi, którzy w oczy chwalą, a za plecami
wyśmiewają. Patrzą jedynie na zysk. Św.
Bernard mówi, że właściwością ich jest
kłaniać się tam, gdzie spodziewają się
wydobyć coś dla siebie. Np. często widzi
się pochlebstwo wobec przełożonych czy
bogatych. Pochlebcy nadmiernie chwalą,
a usprawiedliwiają błędy. Przez to też
utwierdzają swoich braci w grzechu. Św.
Będa mówi, że jak oliwa podsyca ogień,
tak pochlebcy zasilają grzech. „ Biada
wam, którzy nazywacie złe dobrym, a do-
bre złym” (Iz 5,20).

Biblia potępia również zwyczaj
CZĘSTEGO PRZYSIĘGANIA i KŁÓ-
TNI: „ Od gadania tego, kto często przy-
sięga, jeżą się włosy, a kłótnia takich ludzi
zmusza do zatykania uszu. Rozlewem krwi
bywa kłótnia pyszałków i przykro słuchać
ich wyzwisk” (Syr 27,14). Przykładem
mogą tu być np. kłótnie i bójki na wese-
lach, których często początkiem jest nad-
używanie alkoholu. Częste przysięganie
świadczy o osobie, że nie jest prawdo-
mówna i trudno jej zaufać.

Dodać jeszcze musimy o grzechu
PRZEKLEŃSTW I WULGARYZ-
MÓW. Egzorcyści mówią, że przeklina-
nie szczególnie najbliższych ma skutki
w ich życiu. Złorzeczenie, czyli rzucanie
na kogoś maleficjów, oczarowań jest
ogromnym złem. Skutkuje nieszczęściami
w ich życiu. Czy zastanawiamy się np.
nad słowami: „Niech cię diabli wezmą”
czy „Idź do diabła”? To są właśnie prze-
kleństwa. A św. Paweł woła: „ Błogosław-
cie tych, którzy was prześladują! Błogo-
sławcie, a nie złorzeczcie!” (Rz 12,14).
Wulgaryzmy również nie świadczą o tym,
że jesteśmy dziećmi Boga. Jak mowa peł-
na wulgaryzmów może podobać się Bo-
gu? Co ona ma wspólnego z mową Jezusa
Chrystusa? W Liście do Efezjan czytamy:
„ Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie
wychodzi z ust waszych” (Ef 4,29). Podo-
bnie GRZECHY NIECZYSTE W SŁO-
WACH. Ile one rodzą dalszych grze-
chów?! Wyjaśniam to dokładnie w kaza-
niu „O grzechach nieczystości”. Językiem
można również BLUŹNIĆ BOGU, nego-
wać prawy wiary, poddawać w wątpli-
wość wiarygodność katolicyzmu. Słowa
takie odbijają się w ludzkich sercach, sie-
jąc niepokój i niewiarę.

I na końcu kazania zastanówmy się,

jak bronić się przed grzechami języka,
jak z nimi walczyć?

Pierwszym środkiem jest unikanie
gadatliwości i ostrożność w mowie. Św.
Antoni pisał, że „Milczenie jest śmiercią
grzechów”. Nie bez przyczyny w zako-
nach wprowadza się czas świętego mil-
czenia. Św. Grzegorz Wielki pisał, że kto
nauczył się porządnie milczeć, potrafi roz-
sądnie mówić. Czytamy w Biblii: „ Strze-
gąc swych ust i języka, strzeże się duszy
przed strapieniem” (Prz 21 ,23). „ Bywa
milczący, bo nie wie co odpowiedzieć,
bywa też milczący, bo zna stosowną chwi-
lę. Człowiek mądry milczeć będzie w sto-
sownej chwili, a chełpliwy i głupi ją le-
kceważy. Kto w mówieniu miarę przebie-
ra, budzi odrazę, a zarozumiały budzi nie-
nawiść” (Syr 20,6-8). Św. Humbert pisał:
„Nie powinniśmy mieć serca na języku,
ale język na sercu”.

Sposobem walki z tymi grzechami
jest umiejętnie dobrane towarzystwo,
w którym się obracamy. Dlatego prze-
bywajmy z ludźmi mądrymi i bogoboj-
nymi, żeby nie zgrzeszyć językiem. Wte-
dy kiedy mamy możliwość wyboru, wy-
bierajmy towarzystwo budujące. Księga
Mądrości Syracha poucza: „ Skracaj czas
przebywania między nierozumnymi,
a wśród mądrych przedłużaj! Opowiada-
nie głupich budzi odrazę, a śmiech ich
płynie z grzesznej przyjemności” (Syr
27,1 2-1 3). Unikajmy też światowości,
zbędnej ciekawości i dociekliwości.
Skupmy się na osobistym uświęceniu
i na walce o zbawienie naszej duszy,
uniknijmy próżnowania. Zawsze myślmy
o innych dobrze! W każdym szukajmy ja-
kiegoś dobra, a osądzanie zostawmy Bo-
gu!

Z tych grzechów winniśmy dokład-
nie się spowiadać, nie ogólnikowo. Co to
znaczy: „Mówiłem brzydkie słowa” albo
„Miałam złe myśli”? Należy podać okoli-
czności, które wpływają na wagę grzechu.
Św. J.M. Vianney pisze: „Z grzechów ob-
mowy trzeba się dokładnie wyspowiadać
i powiedzieć: Czy mówiliśmy źle z lek-
komyślności, czy też z nienawiści lub
zemsty? Czy chcieliśmy przez to zasz-
kodzić czyjemuś dobremu imieniu? Kogo
obmawialiśmy: czy przełożonego, czy o-
sobę równą stanowiskiem, czy duchow-
nego, czy świeckiego? Wobec ilu osób
miała miejsce obmowa?”.

Polecam książkę ks. Zygmunta Skar-
żyńskiego „Rzecz o obmowie, plotkach
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Czy chodzenie do wróżki jest grzechem?

i potwarzy w przykładach”. Podejmijmy
więc walkę z grzechami języka! Prośmy
Boga o łaskę, by nasza mowa była zawsze

budująca dla nas i dla innych! W ten
sposób upodobnimy się do Chrystusa
i będziemy o krok od świętości!

Opr. ks. T.K

Zacznę tak. Jeśli czasem sytuacja
życiowa jakiegoś człowieka wpasowuje
się w tekst piosenki: „znowu w życiu mi
nie wyszło…”. I wobec tego próbował już
niemal wszystkiego; rozmowa z przyja-
cielem, wypłakał się mamusi, spotkał się
z psychologiem, umówił się nawet na re-
laksacyjny masaż, a na koniec jakiś „mą-
dry” poradził mu udać się do wróżki
- to temu, któremu taka porada została
zaaplikowana szybko mówię: NIE!

Kościół kategorycznie nie zaleca kon-
taktów z wróżkami przede wszystkim
z jednego powodu. Wróżka, żeby dobrze
wykonywać swoją pracę musi wejść
w kontakt ze światem, którego na pier-
wszy rzut oka nie widzimy. Odwołują się
one do sił, z jakimi nikt z nas nie chciałby
mieć kontaktu. Wróżki to najczęściej takie
stworzenia, które z zewnątrz wyglądają
jak miłe ciocie, większość z nich dekla-
ruje się jako wierzące, do tego są uprze-
dzająco grzeczne. Pod takim płaszczy-
kiem kryje się ciemna moc pochodząca
po prostu od szatana. Zazwyczaj już
na pierwszym seansie wróżka przepowie
czystą prawdę korzystając z tej ciemnej
mocy, albo potrafi utworzyć tak zwany ra-
chunek prawdopodobieństwa - umie z wy-
dobywanych od nas strzępków informacji
złożyć całość, której sami nie byliśmy
w stanie dostrzec.

Mój znajomy egzorcysta przekonując
do tego, że nie wolno iść do wróżki nawet
na jeden seans, używa jasnego obrazu.
Wyobraź sobie, że masz piękny sad
a w nim soczyste owoce. Całą plantację
przed złodziejami i chuliganami masz za-
grodzoną bezpiecznym płotem. Także po-
zamykane wszystkie furtki na wszelkie
możliwe spusty. Tylko w ten sposób mo-
żesz uchronić swoje owoce przed panu-
jącym na zewnątrz złem. W żadnym razie
nie wolno pozostawiać furtki otwartej .

Jak to się ma z wizytą u wróżki.
Nasze życie duchowe - chrześcijaństwo
to cały ten sad – owoce dobra, z których
tylko my mamy korzystać. Te owoce ra-
zem ze mną mają czekać na czas zbiorów.
Wkradnie się jednak zaraza i zło niczym
złodziej jeśli zostawię otwartą furtkę. Na-
wet jedna i jedyna wizyta u wróżki po-
zostawia już furtkę otwartą, którą z cza-
sem mogą przekroczyć całe bataliony
złych duchów. Każda kolejna wizyta u ja-
snowidza jest już jakby zdejmowaniem
ogrodzenia – czyli „mamy pozamiatane”.
Jeśli zadziała się w porę to wystarczy na-
prawdę szczera spowiedź i dużo modlitwy
by furtki pozamykać. Czasem jest już
za późno i jeśli nie chce się walczyć to za-
wiera się pakt z szatanem całkowicie
mu się poddając. Jeśli chce się wybronić,

najlepiej udać się do egzorcysty, by nie
dopuścić do dręczenia szatańskiego czy
opętania (o ile już do tego nie doszło).

Jeśli faktycznie „znowu w życiu
ci nie wyszło” i korci cię by poznać swoją
przyszłość to lepiej stówkę, którą zabra-
łaby za seansik wróżka przeznaczyć
na grę planszową „nie irytuj się czło-
wieku” a resztę przelać na fundację wspo-
magającą chore dzieci. Przy tym warto
pamiętać, że naszą przyszłością jest
chrześcijańska nadzieja i ufność Panu
Bogu.

Mam świadomość, że żyją wokół nas
osoby korzystające z usług wróżek a zbli-
żamy się właśnie do spowiedzi św. wiel-
kanocnej , wobec tego, będzie okazja aby
te osoby wyspowiadały się z tego cięż-
kiego grzechu.

Ks. T. K.
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A żeby cię! (…)
Wiele lat temu podczas rekolekcji

w którejś z parafii naszej diecezji pode-
szła do mnie siwiuteńka babcia i powie-
działa: - Proszę księdza, niech ksiądz
wszędzie tam, gdzie będzie mówił do lu-
dzi, prosi ich o to, aby się nie przeklina-
li nawzajem. Żeby nie życzyli sobie źle,
nie obrzucali się złymi, pełnymi jadu
i nienawiści słowami, a najbardziej -
aby matki, ojcowie nie przeklinali swo-
ich dzieci. Nie wiedzą, jakie nieszczęście
mogą na siebie na nie ściągnąć…

Często myślę o tej szczególnej proś-
bie, czynię jej zadość podczas rekolekcji,
konferencji formacyjnych i coraz częściej
- rozmawiając o tym potem, analizując
z innymi konkretne historie ludzkie - do-
chodzę do wniosku, że moja rozmówczyni
miała rację. Tak trudno jest nam przyjąć
do wiadomości, że nie jesteśmy w świecie
sami. Że świat jest wielowymiarowy, za-
równo w aspekcie istnienia, jak też i war-
tościowania w kategoriach dobra i zła.
Jest Bóg, jest Boża Opatrzność, ale też
jest ktoś, kto nigdy nie zaakceptował rela-
cj i, jaka zaistniała pomiędzy Stwórcą
i stworzeniem, kto żyje, karmi się wyłą-
cznie nienawiścią. Mowa oczywiście
o szatanie, upadłym aniele, który zbunto-
wał się przeciw Bogu i upodobał sobie
człowieka, jako cel swoich ataków.
Używając obrazowego określenia św. Pio-
tra „diabeł, jak lew ryczący krąży, szu-
kając, kogo pożreć”. (1 P 5, 8) Nie jesteś-
my w tym złowrogim działaniu bezbronni.
„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
- pyta retorycznie św. Paweł (Rz 8, 31 ).
Komuś, kto żyje w przyjaźni z Bogiem,
nic nie zagraża. Są jednak sytuacje,
że człowiek - w pełni świadomie, bądź
świadomie tylko w jakimś ograniczonym
stopniu - odwraca się od Boga i zwraca
się w zupełnie inną stronę: w stronę zła,
nienawiści, nieposłuszeństwa swojemu
Stwórcy. Odrzuca miłość, gardzi miłosier-
dziem, depcze przykazania. Sposób, w ja-
ki to się może dokonać, jest wiele – je-
dnym z nich jest właśnie przekleństwo.

Wulgarność, a przekleństwo.
W tym momencie potrzebne jest pe-

wne rozróżnienie. Czym innym jest wul-
garność, zaśmiecając nasz język, konkre-
tyzująca gniew, frustrację, złość, wulgarne
słowa – wytrychy stosowane na okreś-
lenie elementów rzeczywistości, czym in-

nym obelga mająca za cel poniżenie oso-
by, wobec której jest adresowana. Czy in-
nym wreszcie jest przekleństwo w sensie
ścisłym (łac. imprecatio), które jest życze-
niem niepowodzenia, klęski, złego losu,
śmierci dla przeklinanej osoby. W pow-
szechnym mniemaniu wymienione słowa
są jednym i tym samym, ale nie jest
to ścisłe. Mogą one się nawzajem pokry-
wać, ale nie muszą. Wulgarność jest jedną
z oznak niskiej kultury, degradacji osobo-
wości, słabości języka nie mogącego so-
bie poradzić ze złożonością mowy pol-
skiej (odnoszę wrażenie, że wszystkie
k…, h…. i inne „kwiatki” funkcjonujące
na zasadzie przecinków są po to, by dać
sobie chwilę na zastanowienie i dobór ko-
lejnego słowa). Wulgarność jest grzechem
przeciwko przykazaniu miłości bliźniego
- i w tym szeregu ludzkich ułomności
trzeba ją lokować. Czym innym jest je-
dnak świadome życzenie zła, pragnienie
zguby danej osoby, zwracanie się wprost
do złego ducha i proszenie go o wsparcie.
Jest to nic innego jak dobrowolna rezy-
gnacja z Bożej protekcji i zwrócenie się
w dokładnie przeciwną stronę. Jest
to wielka lekkomyślność: to tak, jakby
ktoś wyjechał na miesiąc z domu i zosta-
wił otwarte drzwi. Nie wie, kto weń wej-
dzie, co się stanie z jego mieniem. Prze-
klinający człowiek świadomie czyni sie-
bie bezbronnym. Zło, które w efekcie tego
zaproszenia się pojawia, jest konsekwen-
cją decyzji ludzkiej woli. Szatan przej-
muje we władanie tych, którzy dają mu
do siebie dostęp - grzech i nieposłuszeń-
stwo przykazaniom są tą rzeczywistością,
w której czuje się najlepiej . Nic więc dzi-
wnego, że człowiek, który się ku niemu
zwraca, otrzymuje to, co otrzymać może:
choroby, przykrości, niepowodzenie, za-
pętlenie się w zapiekłej złości, nienawiści
- mimo tego, że może na początku kusi
ono złudnym blaskiem, kusi fałszywym
pięknem. Zło zawsze prowadzi do auto-
destrukcji i choć przekleństwo kierowane
jest zwykle w stronę konkretnej osoby,
ostatecznie zwraca się przeciwko przekli-
nającemu niszcząc go. Jasno o tym mówi
Biblia: „Widzicie, ja kładę dziś przed
wami błogosławieństwo i przekleństwo.
Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie pole-
ceń Pana, waszego Boga, które ja wam
dzisiaj daję - przekleństwo, jeśli nie usłu-
chacie poleceń Pana, waszego Boga, jeśli

odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj
wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi,
których nie znacie”. (Pwt 11 , 26-28)
Swoją kulminację przekleństwo osiąga
w bluźnierstwie, które jest bezpośrednim
zwróceniem się przeciwko Bogu, zakwes-
tionowaniem jego przymiotów, totalnym
odwróceniem się przeciwko Niemu.

Kto sieje wiatr…
Znam sytuacje, gdzie przekleństwo

było w domu na porządku dziennym. Pi-
jany syn przeklinał żonę, matkę, dzieci.
One odpłacały mu się tym samym. Krzyki
budziły sąsiadów już od wczesnego rana.
Minęły lata – w domu tym po dziś dzień
wszystko stoi „na głowie”. Życie rodzinne
dzieci i wnuków się gmatwa, alkohol
zbiera swoje ponure żniwo dalej , choroba
dotyka co rusz kolejne osoby. Przypadek?
Zbieg okoliczności? Może tak – może
nie…

Znam sytuację, gdy dzieci, traktowa-
ne jako niepożądany balast – owoc tzw.
„wpadki”- były przeklinane przez swoją
matkę jeszcze wtedy, gdy były w jej łonie.
Mimo, że dziś są zaadoptowane przez no-
wą rodzinę, otoczone wielką miłością
i troską, nie potrafią znaleźć się w nowej
sytuacji. Lęki, irracjonalne zachowania,
wobec których lekarz, psycholog stają
bezradni, dziwne stany umysłu, pojawia-
jące się tam obrazy każą przypuszczać, że
chodzi tu o coś, co wykracza poza zdolno-
ści terapeutyczne medycyny, czy uwarun-
kowania psychologiczne. Pytany przeze
mnie egzorcysta, czy możliwe jest, aby
dzieci mogły nieść w sobie tak potworny,
demoniczny balas przekleństwa, potwier-
dził moje słowa. Trochę buntuje się prze-
ciw temu nasz umysł, bo niby dlaczego
niewinność ma być w ten sposób napię-
tnowana? A jednak… Za dzieci odpowie-
dzialni są rodzice. W ich imieniu podej-
mują decyzje, ukierunkowują w procesie
wychowania, zwracają w stronę dobra,
bądź zła. Ma to ogromne konsekwencje
dla ich przyszłości. Szkoda tylko, że tak
niewiele matek i ojców zadaje sobie z te-
go sprawę.

Przerażający jest fakt, że ludzie nie
zdają sobie sprawy z tego, w jak wielką
władzę dysponowania sobą zostali wypo-
sażeni i z jakimi mocami mają do czynie-
nia. Zbiega to się z niewiarą w realną obe-
cność osobowego zła, wykpieniem praw-
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dy o istnieniu szatana, zrelatywizowa-
niem, zdeprecjonowaniem i obniżeniem
wartości słowa jako takiego. Wypowiada-
my je bezmyślnie, bez głębszej refleksj i
i zastanowienia. Rzadko zdajemy sobie
sprawę z konsekwencji jego używania, je-
szcze rzadziej potrafimy powiązać (cza-
sem po długim czasie – nie musi to być
relacja na zasadzie: akcja - interakcja)
późniejsze złe sytuacje, choroby, niepo-
wodzenia z wcześniejszymi przekleństwa-
mi, lekkomyślnym odsyłaniem siebie
„do diabła” i pragnieniem, by kogoś „tra-
fiło” to, czy owo. A zależność istnieje bar-
dzo mocna! Ileż razy mam ochotę powie-
dzieć płaczącej matce, czy rozpaczające-
mu ojcu: gdzie byliście kilka lat wcześ-
niej? Jakie straszne słowa wypowiadaliś-
cie wobec swoich dzieci? Jak rozmawia-
liście ze sobą? Ile tam było zła, niena-

wiści, pogardy dla Pana Boga i siebie na-
wzajem? A teraz się dziwicie?. . . Zbieracie
to, co zasialiście.

Bardzo trudno jest naprawić zło,
a uświadomienie sobie po czasie swojej
lekkomyślności, której nie można cofnąć,
boli podwójnie.

Błogosławcie, nie złorzeczcie
Spotyka się jeszcze tu i ówdzie zwy-

czaj błogosławienia dzieci przez rodziców
przed snem, przed podróżą, przed wyj-
ściem do szkoły. Bywa, że dzieci mają już
po 30, 50 lat, przywożą swoje wnuki, a
matka, kiedy wracają do siebie, odprowa-
dzając je wzrokiem kreśli nad nimi znam
krzyża… Jak bardzo piękny i wymowny
to gest. Czasem jest to krzyżyk na czole,
innym razem dobre słowo, wezwania Bo-
żego imienia. Ocalał jeszcze tu i ówdzie

zwyczaj błogosławieństwa młodych, któ-
rzy przychodzą zapraszać na swoje we-
sele. Narzeczonych wyjeżdżających na u-
roczystość zaślubin do kościoła błogosła-
wią rodzice w domu. Ceremonia zwykle
ma bardzo uroczystą oprawę. Jest to gest
zrozumiały, stanowi wyraz miłości, troski,
tradycji – ale także wewnętrznego prze-
świadczenia, że Boża opieka jest najpię-
kniejszym wianem, jakie wchodzący
w samodzielne, dojrzałe życie młodzi mo-
gą otrzymać. Skoro zatem rozumiemy wa-
gę błogosławieństwa, dlaczego tak trudno
przyjąć do wiadomości destrukcyjną rolę
przekleństwa?

Powyższy artykuł publikujemy dzięki
uprzejmości Oficyny Wydawniczej wyda-
jącej tygodnik "Echo Katolickie".

„ Starość nie musi być procesem upadku,
kunszt sędziwego wieku polega na tym,
by z każdej chwili rozkładu wydobywać
nowe wartości.”

Aspekty psychologiczne w procesie
starzenia się.

Ludzie najczęściej odczuwają lęk
przed starością, nie chcą nawet o niej my-
śleć, a pierwsze zmarszczki i pierwszy si-
wy włos są powodem do rozpaczy. Jednak
motyw starości często prezentowany jest
z zupełnie innej strony: jako czas mądro-
ści, doświadczenia życiowego, pogodze-
nia się z tym co było i tym, co ma na-
stąpić. Proces starzenia się dotyczy każde-
go człowieka, jednak według niektórych
religii, człowiek był nieśmiertelny, dopóki
nie zgrzeszył. Starzenie się miało być karą
od Boga. Niezależnie od tego, jaką pos-
tawę wobec starości się przyjmie, temat
ten zawsze łączy się z cierpieniem, cho-
robą i śmiercią. Dotyczy więc nie tylko
samej osoby starszej , ale także jej rodziny
i przyjaciół.

Pesymista powie: starzenia się nie
można uniknąć ani zatrzymać, nie warto
nic robić, trzeba czekać co przyniesie los.

Optymista: skoro nie można uniknąć,
to trzeba próbować spowolnić niekorzys-
tne procesy i uczynić ten okres przyjem-
niejszym, a przynajmniej mniej dokuczli-
wym.

Ja mam wrażenie, że niestety w na-
szym społeczeństwie przeważają postawy

pesymistów.
Starość utożsamia się z wizją klęski.

Przejście na emeryturę, rezygnacja z wie-
lu ról społecznych, traktowane są jako
nieużyteczność, alienacja, życie na margi-
nesie wydarzeń społecznych i politycz-
nych. Brak odpowiedniej edukacji do sta-
rości powoduje, że nikt nie chce być stary,
a na nieuniknioną starość patrzy z lękiem.

Psychologia, zajmując się zachowa-
niem ludzi w różnych fazach ich rozwoju,
zadaje również szereg pytań skierowa-
nych do ludzi starych. Takich pytań może
być wiele, a należą do nich m.in. takie,
jak:
- Od jakich czynników zależy starzenie
się ?
- Jak wygląda adaptacja do starości tej
złej czy też dobrej ?

Nie ma typowego sposobu zachowa-
nia się ludzi starych. To jak każdy senior
przeżywa swoje późne lata życia, zależy
od wielu czynników – wewnętrznych (sa-
mopoczucie, zdrowie, przeżycia osobiste,
doświadczenie) i zewnętrznych (środo-
wisko, rodzina, przyjaciele). Wpływ śro-
dowiska oznacza to, czego oczekuje
od starego człowieka społeczeństwo. Spo-
sób bycia, rola społeczna i zachowania
określane są przez środowisko, w którym
żyje dana osoba. Jeżeli oczekuje się
od starego człowieka bierności, to może
powstawać rozdźwięk między tym, co
człowiek może i chciałby robić, i tym,

czego spodziewa się po nim otoczenie
i środowisko.

Społeczeństwo wytwarza pewien ste-
reotyp człowieka starego oparty przeważ-
nie na skrajnych przypadkach, których ce-
chy przypisuje się następnie wszystkim
ludziom starym, i stwarza się jakby jeden
szablon, wizerunek, który mówi nam –
tak wygląda stary człowiek. Tymczasem
starość nie jest pierwotnie procesem bio-
logicznym czy obniżaniem się spraw-
ności, ale głównie losem społecznym. Tak
więc stereotyp, który wykształcił się
w wyniku tego, czego społeczeństwo
oczekuje od ludzi starych, w znacznej
mierze określa ich zachowanie. Nikt nie
chce w oczach innych, a najbardziej naj-
bliższego otoczenia, wyglądać śmiesznie.

W procesie starzenia ważną rolę
odgrywa typ osobowości. Chodzi o to,
że nie tylko czynniki biologiczne i spo-
łeczno-kulturowe, muszą być brane pod
uwagę, ale istotną rolę odgrywa tu czyn-
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nik psychologiczny, który pomaga lepiej
rozumieć i wyjaśniać adaptację ludzi
do starości. Dlatego większość psycholo-
gów zainteresowanych gerontologią, bio-
rąc pod uwagę wyniki prowadzonych ba-
dań, bardziej koncentruje swoją uwagę
na badaniu osobowości ludzi starych niż
na badaniu ich procesów intelektualnych.
Wszystkie zmiany, które postępują z wie-
kiem sprowadzają się głównie do zmniej-
szenia ogólnej aktywności społecznej
oraz malejącej motywacji do realizacji
własnych dążeń. Spowodowane jest to
głównie: trudnymi przeżyciami;
- pogorszeniem się stanu zdrowia;
- utratą bliskich osób;
- lękiem przed jakimkolwiek ryzykiem;
- dążeniem do stabilizacji (bezpieczeń-
stwa).

W tym miejscu trzeba zaznaczyć roz-
różnienie dwóch aspektów:
- izolacj i – która oznacza brak kontaktów
społecznych i jest to dobrowolny wybór;
- samotności – która nie zależy od kon-
taktów społecznych. Ktoś może być bar-
dzo samotny, choć mieszka z liczną ro-
dziną i nie jest izolowany, a nie czuć się
w ogóle samotnym.

Stopień samotności zależy od oczeki-
wań, jakie się ma w stosunku do innych,
a może być także konsekwencją nudy
i samotności Samotność to też dystans
do życzliwych ludzi, to chęć usunięcia się
w cień, aby tylko nie narzucać się swoim
bliskim i znajomym. Jako przykład mogę
przytoczyć moje własne refleksje z pracy
ze starymi ludźmi – w szpitalnym oddzia-
le:

Raport z dyżuru dziennego pielęgniar-
ki oddziału neurologicznego
Kraków, 22.04.2002 r., godz. 8.00
Dyżur jak zwykle zaczynam od rytual-
nego przywitania się z pacjentami. Każdy
pacjent to osobna historia, osobny temat
i też osobne traktowanie.

Szczególną uwagę zwraca na panią
Annę. Trafiła do nas z niedostatecznym
przemijającym krążeniem mózgowym.

To termin medyczny – rodzinom tłuma-
czymy, że to tak jakby stan przedudarowy.
Pani Anna fizycznie wraca do zdrowia.
Bardzo mnie jednak niepokoi jej stan psy-
chiczny. Nic o niej nie wiemy, nie ma ni-
kogo bliskiego. Niewiele informacji uzys-
kaliśmy od sąsiadki, która ją tylko raz
odwiedziła, bardziej z ciekawości, niż
ze zwykłej ludzkiej życzliwości. Pani An-
na jest wdową od ponad dziesięciu lat,
bezdzietną. Mieszka sama. Stroni od lu-
dzi. Prawdopodobnie ma rodzinę w War-
szawie z którą utrzymuje kontakty telefo-
niczne i listowe. Pani Anna jest apaty-
czna, z dnia na dzień jakby gaśnie w niej
wola życia. Nic ją nie interesuje, na nasze
podpytywania odpowiada zdawkowo, je-
dnym słowem. Wiem, że nieraz gdy nie
można było dotrzeć do chorego słowem,
trzymaliśmy za rękę, głaskaliśmy – docie-
rałyśmy do pacjentów dotykiem. Taką ku-
rację zalecaliśmy bliskim – to cudowna
kuracja. Pani Ania niestety zachowywała
się jak automat. Rano toaleta, śniadanie,
obiad, kolacja, toaleta wieczorna, sen. Ża-
dnych rozmów, chociażby kurtuazyjnych
z innymi pacjentami. Martwiło nas to bar-
dzo.

W dniu dzisiejszym, około południa,
przyjechała siostrzenica pani Anny z War-
szawy, bardzo podenerwowana, bo od ty-
godnia nie miała kontaktu z ciocią. Oka-
zało się, że nasza podopieczna ma korze-
nie arystokratyczne znanych polskich ma-
gnatów i hrabiów. Jest kobietą wyksz-
tałconą – prawniczką, bardzo długo akty-
wną zawodowo. Mimo nalegania rodziny
aby zamieszkała z nimi w Warszawie,
pani Anna odmawiała. Chciała być w peł-
ni samodzielna i samowystarczalna. Pani
Anna ma dopiero 72 lata. Jeszcze dwa lata
temu prowadziła własną kancelarię praw-
niczą. W pewnym momencie doszła
do wniosku, że czas odpocząć. I faktycz-
nie odpoczywała, ale też nikomu się nie
chciała narzucać.

Staremu człowiekowi, bardziej niż
dolegliwości i choroby, przeszkadza ne-

gatywne nastawienie społeczeństwa, dez-
aprobata, a nawet dyskwalifikacja w po-
wszechnej mentalności. Zwykło się mó-
wić, że „ma się tyle lat, na ile się czuje”.
Jednak należałoby uściślić „… i tyle,
na ile inni pozwalają mieć”. Często to
społeczeństwo wymaga, aby ktoś „zacho-
wywał się tak jak na staruszka przystało”.

Po dłuższych rozmowach z siostrze-
nicą, nasza smutna, ze „zgaszonym wzro-
kiem” pacjentka, jakby „rozjaśniła się”,
śmiały się jej , do tej pory smutne oczy,
usta. Ona cała była uśmiechnięta, rados-
na. Stwierdziła, że na stare lata będzie
mieszkać w stolicy, że nadrobi zaległości
kulturalne - teatry, opery. Że pojedzie
do swojego ukochanego Zakopanego.

Jeszcze tego samego dnia pani Anna
promieniująca, uśmiechem żegnała się
z nami, serdecznie zapraszając każdą
z nas do odwiedzin, gdy będziemy w War-
szawie.

Czasem zadaję sobie pytanie, jakie
są powody, dla których starzy ludzie czują
się nieswojo w dzisiejszym społeczeń-
stwie. Myślę, że należą do nich m.in. co-
raz szybsze tempo życia i zbyt gwałtowne
zmiany, które nie współgrają z ich umie-
jętnością adaptacji. Jednak główną przy-
czyną jest to, że starsi ludzie nie od-
najdują się w świecie, w którym jest tak
mało poświęcenia. Poświęcenie jest ceną,
którą płaci człowiek i nie ma ona abso-
lutnie nic wspólnego z portfelem. Tak.
Było sobie kiedyś poświęcenie… Dzisiaj
wydaje się, że zaginęło. Na szczęście
ciągle są w obiegu, chociaż poruszają się
wolnym krokiem, osoby które wiedzą
czym ono jest. Takim przykładem jest
pani Anna, która jako adwokat, broniła
często tych najbardziej potrzebujących,
bez dotacji finansowych. Takie życie po-
dziękowało jej wspaniałą siostrzenicą,
która bezinteresownie zajęła się swoją
ciotką.

Lekarz

Czwarte przykazanie Boże zobowią-
zuje dorosłe dzieci do opieki nad swoimi
rodzicami. "W miarę możliwości powinny
one okazywać im pomoc materialną i mo-
ralną w starości, w chorobie, samotności
lub potrzebie" (KKK nr 2218). Jest to
z pewnością forma spłacenia długu

wdzięczności za to wszystko, co rodzice
ofiarowali im w dzieciństwie.

Starość niesie ze sobą wiele ograni-
czeń nie tylko fizycznych (słabnące siły,
problemy zdrowotne, zanik pamięci),
ale i psychicznych. Nie wszyscy seniorzy

są w stanie sami zatroszczyć się o siebie.
Emeryci i renciści należą do najsłabszych
i najuboższych grup społecznych o naj-
niższych dochodach. Wielu z nich nie stać
na zakup potrzebnych lekarstw, lepszego
pożywienia lub zapewnienia sobie godzi-
wych warunków mieszkaniowych. Grze-
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chem jest obojętność wobec rodziców,
którzy żyją w trudnych warunkach.

Zwrócił na to uwagę Jezus. Potępił
On prawo korbanu (Mk 7, 8-11 ), które
służyło za pretekst, aby nie pomagać ro-
dzicom. Dorosłe dzieci mają obowiązek
niesienia pomocy materialnej swoim naj-
bliższym. Tego domaga się nie tylko mi-
łość bliźniego, którą Chrystus uczynił naj-
większym przykazaniem, ale także wdzię-
czność i poczucie przyzwoitości. Star-
szym osobom dokuczają nie tylko skrom-
ne warunki materialne. Wiele z nich doś-
wiadczyło już w dzieciństwie biedy i nau-
czyło się dziękować Bogu za to, co posia-
dają, nawet jeśli jest tego niewiele. Bar-
dziej uciążliwa jest samotność. Starsi ro-
dzice skarżą się na to, że dzieci i wnuki
zapominają o nich albo gorzej - traktują
ich jak ciężar. Jakże trudno wtedy o ra-
dość życia. Wydaje się im ono bezsenso-
wne i żałosne. Świadomość bycia nie-
chcianym, niepotrzebnym rodzi cierpie-
nie, z którym trudno się pogodzić.

Przykazanie czwarte zobowiązuje nas
do tego, abyśmy brali pod uwagę uczucia
osób starszych i chcieli uszanować ich
wrażliwość oraz potrzeby. Niewiele trze-
ba, aby dać odczuć matce lub ojcu,
że są dla nas nadal ważni i kochani. Wy-
starczy tylko odrobina cierpliwości, deli-
katności, poświęcenia uwagi. To nic,

że będziemy słyszeć po raz setny tę samą
historię opowiedzianą tymi samymi sło-
wami. Trzeba odwiedzać rodziców, dzwo-
nić do nich, gdy mieszkają daleko. Nie
pozwólmy na to, aby nasi rodzice ostatnie
lata na ziemi przeżywali w poczuciu krzy-
wdy. Niech wdzięczność i miłość do nich
pomagają nam znajdować chwile, które
moglibyśmy podarować tylko im.

Winniśmy również zatroszczyć się
o życie religijne naszych seniorów. Jeśli
tylko jest to możliwe, ułatwiajmy im kon-
takt z Bogiem i parafią. Przyprowadzajmy
ich na niedzielną Mszę św., zachęcajmy
do sakramentu pokuty i pojednania. Kiedy
chorują, zatroszczmy się o sprowadzenie
kapłana. Niech nasi rodzice, nawet w po-
deszłym wieku, mają możliwość prowa-
dzenia życia sakramentalnego. Łaska Bo-
ża, jaką otrzymujemy od Chrystusa, osło-
dzi im starość, pomnoży cierpliwość i do-
da otuchy. A kiedy przyjdzie pora odejścia
z tego świata, zatroszczmy się o chrześ-
cijański pogrzeb i modlitwę za nich; za-
dbajmy o grób. Msza św., modlitwa ró-
żańcowa to najpiękniejsze dary, jakie mo-
żemy ofiarować naszym zmarłym. I pa-
miętajmy, że zachowanie IV przykazania
Pan Bóg powiązał ze swoim błogosła-
wieństwem. "Kto czci ojca, zyskuje odpu-
szczenie grzechów, a kto szanuje matkę,
jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, ra-

dość mieć będzie z dzieci, a w czasie
modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto
szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto po-
słuszny jest Panu, da wytchnienie swej
matce" (Syr 3, 2-6).

Ks. Zbigniew S.

Dzisiejszy świat proponując egois-
tyczne podejście do życia, także w kon-
tekście rodzicielstwa, powoduje iż mał-
żeństwa coraz częściej wybierają model
rodziny składający się z rodziców i je-
dnego dziecka. Decyzja o kolejnym dzie-
cku zaczyna podsycać małżeństwo oba-
wami – czy zdołają utrzymać dziecko, czy
zapewnią dzieciom konieczny, finansowy
start w dorosłość, czy warunki mieszka-
niowe na to pozwolą? Są to jak najbar-
dziej słuszne pytania i powiedzmy szcze-
rze – musimy je sobie zadać, chcąc po-
większyć rodzinę.

Zastanawiający jest fakt, iż nasi dzia-
dkowie dużo chętniej decydowali się
na większą liczbę pociech pod swoim da-
chem niż my dzisiaj , żyjąc często według
starego powiedzenia „Dał Bóg dziecko,
da i na bochenek chleba”. Czy było
to lekkomyślne rodzicielstwo?

Lekkomyślne według naszych dzisiej-
szych standardów? Zapewne wielu tak

by uznało, jednak z punktu widzenia star-
szych pokoleń ważniejsza od pieniądza
była chęć przeżycia życia w większej
wspólnocie, nie w luksusie. I tu jest chyba
sedno naszych rozważań, bo czyż pytania
dotyczące kolejnego potomka, które pos-
tawiłem na początku nie powinny raczej
brzmieć:

- czy chcemy nadal utrzymać nasze życie
na podobnym standardzie finansowym,
czy jednak boimy się stracić części przy-
jemności?
- czy konieczny start finansowy ma ozna-
czać odłożone pieniądze na samochód,
studia, mieszkanie? Jeśli w ten sposób bę-
dziemy pojmowali odpowiedzialność fi-
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nansową za dziecko, to wizja poszerzenia
rodziny może być rzeczywiście odkładana
na długie lata.
- czy rzeczywiście warunki mieszkaniowe
pozwalają nam myśleć o kolejnym dzie-
cku? Dziś myśl o wspólnym pokoju ro-
dzeństwa często jest dla rodziców barierą,
ale czy dla dziecka nie lepszą wizją przy-
szłości jest posiadanie brata bądź siostry
zamiast kilku dodatkowych metrów kwa-
dratowych?

Każda rodzina musi sama zdecydo-
wać o jej wielkości, jednak jestem pewien
iż dziś dużo trudniej być rodzicem niż
kiedyś. Oczywiście grono starszych osób
zapewne nie zgodzi się z tym stwierdze-
niem odwołując się do tego, iż kiedyś nie
było jednorazowych pieluch, nie było tak
łatwego dostępu do przedszkoli, na wagę
złota były zabawki, nie było takich pra-

lek, takich udogodnień dla dzieci itp.
Udogodnienia jednak nie są w tym

wszystkim tak ważne, zapewne nasze
dzieci też będą mieć łatwiej pod tym
względem od nas. Chodzi tu raczej o wy-
wieraniu na rodziców presj i społecznej
by byli jak najlepsi, jak najbardziej wye-
dukowani i mieli wszystko jak najlepsze.
Codziennie atakowani jesteśmy z telewi-
zj i, prasy, Internetu radami jak sprawić
by nasze dziecko wyrosło na geniusza,
by prawidłowo się rozwijało nie tylko fi-
zycznie ale i psychicznie, tysiące rad jak
być dobrym rodzicem, co wolno w sto-
sunku do dziecka, a czego nie wolno.
Kiedyś wszystko odbywało się tak natu-
ralnie, rzekłbym intuicyjnie. Dziś by być
dobrym rodzicem należy zapewnić dobry
start w przyszłość, śledzić nowinki
ze świata psychologii, wybierać najlepsze

przedszkola, najlepsze szkoły, najlep-
szych lektorów do nauki języka obcego,
by być perfekcyjnym w swoim rodziciel-
stwie, a wszystko po to by poczuć się
dobrze. Tylko za jaką cenę?

Gdy już trochę ochłoniemy i prze-
myślimy nasze dzieciństwo z tym jakie
chcemy koniecznie dla naszego dziecka,
może wyłoni się taka myśl, iż to co da-
jemy swojemu dziecku, to czego od nas
najbardziej oczekuje to miłość i czas jaki
mu poświęcimy.

Po zdjęciu markowych butów, odło-
żeniu komórki i drogich prezentów, pozo-
staje bowiem pustka jeśli nie ma miłości
rodziców bądź uśmiechu rodzeństwa.

JacekW.

Przykład - Święto... zajączka

Niemieckojęzyczna sieć księgarska
„ Thalia” o największych obrotach w Nie-
mczech reklamowała „ najpiękniejsze pre-
zenty z okazji święta zająca”. Dotyczyło
to świąt wielkanocnych Zmartwychwsta-
nia Pańskiego, najważniejszych dla wszy-
stkich katolików w ciągu całego roku
liturgicznego.

Zamiana Świąt Wielkanocnych
na święta zająca spotkała się z protestem
wielu chrześcijan, nie tylko katolików. Za-
równo katolików, jak protestantów w Bonn
szokowała ta reklama. W e-mailach do fir-
my wierzący w Chrystusa pisali, że hasło
godzi w ich uczucia religijne. Argumen-
towali, że uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego jest świętowaniem zwycięstwa
Chrystusa, Boga-Człowieka nad śmiercią.

Komentarz
Kto redukuje Wielkanoc do zająca

i jajka, traci nadzieję na życie, które wy-
kracza poza śmierć. To prawdziwy dramat
dla człowieka, gdy nie dostrzega znacze-
nia Paschy Chrystusa, Jego śmierci
i zmartwychwstania w zwycięstwie nad

szatanem, grzechem i śmiercią, które jest
centralną prawdą wiary chrześcijańskiej ,
a widzi jedynie zajączka. Wówczas życie
człowieka staje się farsą, żałosnym kaba-
retem, gdzie niczego nie da się traktować
poważnie, nawet takich kluczowych war-
tości, jak Bóg, życie, śmierć, zbawienie
wieczne. U tego rodzaju ludzi, z szybkoś-
cią pędzącego zajączka „ulatuje” wiara
człowieka i szansa na zbliżenie się do Bo-
ga. Gdy strywializuje się wiarę, pozostaje
tylko głuchy chichot albo ziejąca roz-
paczą pustka!

Wskutek protestów filia Thalii
w Bonn usunęła dekorację ze swojej wi-
tryny. Wydała oświadczenie, że „traktuje
bardzo poważnie krytykę i przeprasza ka-
żdego, kto został urażony”. Dobre wyniki
w obronie tradycyjnych wartości chrześci-
jańskich przynosi bojkot firm czy sieci
handlowych, w których mają miejsce
przypadki desakralizacji.

Niestety, katolicy niepraktykujący
na ogół nie przyłączają się do tego ro-
dzaju akcji, nazywając je „polityką”,
„awanturnictwem” albo „fundamentaliz-
mem”. Choć ataki na wartości chrześci-
jańskie w zdecydowanej większości mają

podłoże polityczne z racji fobii anty-
chrześcijańskich lub liberalnych preferen-
cj i wielu polityków czy partii rządzących,
to katolicy niepraktykujący powyższego
problemu nie widzą! Natomiast obronę
słusznych praw ludzi wierzących nazy-
wają polityką, konkretnie wtrącaniem się
do polityki. Doprawdy trudno sobie wy-
obrazić większą tendencyjność, zaślepie-
nie, obłudę i niekonsekwencję, stając się
w ten sposób „adwokatem” diabła (łac.
advocatus diaboli).

INSTRUMENTALNE TRAKTOWA-
NIE BOGA

Przykład - „Znieczulica” Boga

Zwierzał się pewien mężczyzna:
- Byłem naprawdę bardzo wierzącym czło-
wiekiem. Podobnie moja żona. Odkąd pa-
miętam, co niedzielę zanosiła ona kwiaty
do kościoła, bo mieliśmy dwie małe szkla-
rnie. Nie mówię tego, aby się chwalić albo
coś Bogu wypominać. My zawsze pamię-
taliśmy o Bogu, ale później się okazało,
że On nie pamiętał o nas. Dwa lata temu
ulegliśmy poważnemu wypadkowi samo-



chodowemu. Ja wyszedłem z niego prawie
bez szwanku, ale żona z poważnymi obra-
żeniami została odwieziona do szpitala.
Bóg tak jej odpłacił za jej przywiązanie
i wierność!

Przez dwa tygodnie chodziłem co-
dziennie na Mszę Świętą, pościłem o chle-
bie i wodzie i prosiłem Boga o zdrowie
dla żony. Prosiłem także o szczęśliwe
skreślenie choćby czterech czy pięciu
z sześciu cyfr w kolekturze totolotka
(„ Dużego Lotka”), bo w wypadku straci-
łem samochód, a nie miałem ubezpiecze-
nia AC (autocasco). Bez samochodu nie
mogłem normalnie funkcjonować. Na nic
się jednak zdało moje codzienne chodze-
nie do kościoła, nie trafiłem nawet „ głu-
piej trójki”. Skoro Bóg tak traktuje swo-
ich wiernych, ma ich za nic i wyraźnie
lekceważy, to ja nie chcę mieć z Nim nic
wspólnego. Niech sobie robi, co chce i ży-
je dalej dla siebie. Nienawidzę, gdy mnie
ktoś lekceważy, obojętnie czy to jest drugi
człowiek, czy sam Bóg. Jeśli mnie ktoś nie
chce, to ja go sto razy bardziej. Dlatego
nie widzę sensu chodzenia do kościoła.
Gniewam się śmiertelnie!

Komentarz
Mimo całego szacunku dla tego

człowieka i współczucia z powodu jego
życiowej tragedii, należałoby zapytać:
Czy Bóg bezwarunkowo powinien popra-
wiać wszelkie niedomagania i pęknięcia
w życiorysie każdego człowieka? A może
należałoby zmienić treść Modlitwy Pań-
skiej? Zamiast słów: „Bądź wola Twoja”
(por. Mt 6,10b) wprowadzić zwrot: „Speł-
niaj , Boże, wolę moją natychmiast, bez-
warunkowo i zawsze!”. Czy człowiek nie

wymaga od Boga zbyt wiele? Stawiając
takie wymagania, zatracił on poczucie
rzeczywistości; zapomniał, kim jest wo-
bec Boga? Powinien zatem co prędzej
odnaleźć swoje miejsce „w szeregu”, aby
nie wchodzić w Boże kompetencje.

Starożytny Grek miał utarty schemat
modlitwy. Najpierw wymieniał tytuły
swego bożka, potem wyliczał złożone mu
ofiary (pokłosie takiego odniesienia mo-
żna odnaleźć w modlitwie faryzeusza, por.
Łk 18,9-14) i na tej podstawie stawiał żą-
dania. Powyższa modlitwa zdradzała wy-
bitnie handlarski charakter: „Dostałeś ode
mnie «to i tamto», więc teraz dawaj, cze-
go ja potrzebuję”. Nie było w niej nic
z miłości uwielbiającej , za wszystko
wdzięcznej , przepraszającej za winy, wy-
rażającej szacunek i podziw. W wylicza-
nych bożkowi prośbach mieściły się tylko
rzeczy namacalne, czasami wręcz niego-
dne prawdziwej modlitwy. Inspiracją ta-
kiej „modlitwy” był wyłącznie egoizm,
zacieśniający kontakt człowieka z Bogiem
do interesu, zimnych kalkulacji, przebie-
głej taktyki i dyplomacji, co w odniesie-
niu do Boga jest nie tylko czymś chy-
bionym, ale wręcz odrażającym, bo dla
Niego najważniejsze są: pokora, szcze-
rość, zaufanie i czyste serce. W relacji
do Boga wyrachowanie nie ma racji bytu.
W modlitwie nie chodzi bowiem o to,
by się z Bogiem handryczyć i przekony-
wać o swojej słuszności, lecz w postawie
dziecięcego zaufania powierzyć samego
siebie.

Egoizm może przesiąknąć także wiarę
i modlitwę chrześcijan. Ta handlarska po-
stawa wobec Boga zdaje się być powsze-
chna wśród katolików niepraktykujących.

Najbardziej ją ujawniają cierpienie i eks-
tremalne sytuacje egzystencjalne. „Wiara”
ludzi o takim odniesieniu do Boga nie
wy-trzymuje próby w obliczu rozmaitych
do-świadczeń i trudności. Żądają od Nie-
go, aby im zabezpieczał niezamącony
spokój , tzn. interes i dobrobyt, zaś za-
kłócenie tego beztroskiego życia wyzwala
u nich żale i pretensje, oskarżenia o obo-
jętność, wreszcie rodzi bunt. Śmierć i po-
grzeb ukochanej osoby bywa równocze-
śnie „śmiercią i pogrzebem” płytkiej wia-
ry i nie kochanego w ich sercach Boga.

Zatrzymanie się więc na sobie i swo-
ich subiektywnie pojmowanych dobrach,
niemal wyłącznie doczesnych, czyni
z wiary coś niewyobrażalnie płytkiego,
samolubnego, niegodnego Boga. Wierze-
nie dla interesu i to niemal zawsze do-
czesnego jest karykaturą wiary – postawą
niegodną chrześcijanina, budzącą sprze-
ciw. Niewierzący uważnie podpatrują mo-
tywy wiary chrześcijan, by za ich płas-
kimi postawami wobec Boga uzasadnić
odejście od Niego.

Autentyczna wiara polega na całko-
witym, tj . bezwarunkowym zawierzeniu
Bogu. Taka wiara zawiera w sobie nie-
ustanną świadomość, że jest się kocha-
nym przez Boga miłością uprzedzającą,
bezinteresowną i wierną.

Ks. Sebastian Kępa

Na podstawie książki pt. "Autostrada do
wiecznego zatracenia katolików nieprak-
tykujących"
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Decyzje!
Pewnie każdy z Was stanął w życiu

przed jakimś wyborem? Czy to był wybór
gimnazjum, czy liceum. Starsi decydowali
na jakie studia chcieli by pójść. Kto Wam
pomagał w podjęciu takich decyzji?
Czy była ona dla Was prosta?

Chciałoby się wiedzieć, że każde
z podjętych decyzji będą dobre.. . niestety
w życiu tak nie jest. Owszem są proste
sprawy, gdzie nie trzeba wiele myśleć,
albo pomyślą za Nas rodzice. Przecież ja-
ko malutkie dzieci to nie my wybieramy
sobie przedszkole tylko właśnie rodzice
oddali nas pod opiekę innym ludziom

w miejscu gdzie mają blisko, aby po pra-
cy nas odebrać. Są też i tacy, którzy kie-
rują się opinią innych, to przedszkole,
ta szkoła jest lepsza, bo ma większy po-
ziom, czy inne takie pytania się wtedy na-
suwają.

Jeśli chodzi o liceum to już sami
wybieramy i przeglądamy oferty szkół
i szukamy czegoś co nas zadowoli. Wy-
bierając się na studia mniej więcej wiemy
już co byśmy chcieli robić w życiu, dla-
tego szukamy kierunków, które by nas in-
teresowały. Mamy już jakiś "plan" na ży-
cie do którego staramy się dążyć. Podej-
mujemy pierwszą pracę nie zawsze jest to

ta wymarzona, ale jak wiemy nie od razu
Rzym zbudowano.

Rzeczą ludzką jest szukać, błądzić,
chyba nie ma ludzi, którzy by nie żałowali
swoich decyzji. Sztuką jest aby brać kon-
sekwencje podejmowanych decyzji. U-
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czymy się na swoich błędach o wiele
lepiej niż na cudzych.

Jednakże są w życiu człowieka też
trudniejsze sprawy. Ludzkie życie jest je-
dną wielką drogą, dążeniem do celu. Nikt
z nas nie wie kim będzie, jedni są szczę-
śliwym małżeństwem, mają gromadkę
dzieci, a inni idą przez życie razem z Pa-
nem Bogiem. Wybierają kapłaństwo, za-
kon. Tak sobie myślę, że super sprawą jest
wsłuchanie się we własne serce, w to co

Jezus chce nam powiedzieć i jak On chce
nami pokierować.

Skąd mieć pewność, że chciało by się
iść przez życie z Chrystusem? Skąd mo-
żemy wiedzieć, że jesteśmy powołani
do bycia z drugim człowiekiem?

Ja myślę, że powinniśmy wierzyć
i zaufać w Boży plan względem nas sa-
mych. W końcu On chce dla nas jak naj-
lepiej , każdego z nas bardzo kocha i wie
co będzie dla nas najlepsze. Dla Boga

jesteśmy bardzo wartościowymi ludźmi
pomimo naszych wad. On chciał byśmy
się narodzili i jest naszym prawdziwym
przyjacielem. Dlatego słuchajmy Go bar-
dzo uważnie. Jako przyjaciel każdego
z Nas będzie wiedział jak poprowadzić
nas przez życie aby było to dla nas dobre.

Ks. T.K.

Krzyczy w sklepie mała Julka. Tu-
paniem i płaczem wymusza zakup na ma-
mie, która wolałaby sprawić córce coś in-
nego.

Podobne sceny zna większość sprze-
dawców sklepów z zabawkami. Konflikty
rodzic - dziecko nasilają się w okresie
przedświątecznym i Dnia Dziecka. - Cza-
sem dochodzi do dantejskich scen - opo-
wiada Marta z jednego ze sklepów z za-
bawkami. - Maluchy wiedzą, jak zmusić
rodzica do poddania się: tupią nogami,
płaczą w niebogłosy, piszczą, kładą się
na podłogę. A rodzic najczęściej kapitu-
luje, choć chciał kupić zupełnie coś in-
nego…

Zabawkowy zawrót głowy

Lalki, misie, samochodziki, nowe klo-
cki - to tylko przykłady prezentów, któ-
rymi najbliżsi obdarowują swoje pocie-

chy. Oferta producentów nieustannie się
powiększa i rodzicom coraz trudniej do-
konać wyboru. Wiele osób tłumaczy,
że przy wybieraniu upominku stawia
na jego funkcjonalność i praktyczność.
Niestety, najczęściej to tylko teoria. A jak
wygląda praktyka? W telewizji codziennie
można zobaczyć reklamy wabiące koloro-
wymi zabawkami. Sprytni producenci ce-
lowo emitują je w przerwie pasm dla
dzieci. Zaraz po zobaczeniu reklamy ma-
luchy najczęściej usilnie domagają się no-
wej zabawki. Najbliżsi - dla świętego spo-
koju i zaoszczędzenia nerwów - dają się
namówić. Bo czasem łatwiej i szybciej
jest kupić kolejny zdalnie sterowany sa-
mochód czy mówiącą lalkę niż znaleźć
prezent pożyteczny i spełniający prawdzi-
we oczekiwania dzieci. Pochopny zakup
w najlepszym wypadku skutkuje tym,
że prezent szybko się nudzi. Gorzej ,
gdy może źle wpłynąć na rozwijającą się
psychikę dziecka. Warto zatem poświęcić
na wybór więcej czasu. - Nie podobają
mi się te sztuczne, zupełnie oderwane
od rzeczywistości zabawki - tłumaczy Da-
nuta Hołubiec, mama sześcioletniej Julki.
- Wolałabym kupić jej coś, czym zajmie
się na dłużej i co pozytywnie wpłynie
na rozwój małej . Bo czego może nauczyć
się podczas zabawy lalką Barbie? Chyba
tylko tego, że najważniejszy jest wygląd
i szczupła sylwetka, a od tego już krótka
droga do anoreksji lub bulimii - dodaje.

Coś dla ciała i dla ducha

Dla rodziców szukających zabawek
edukacyjnych najważniejsze jest, aby pre-
zent rozwijał ich dziecko. Ono natomiast
po prostu chce się bawić. Dziś te potrzeby
nie muszą być w konflikcie. Jeśli ćwicze-
nia są przygotowane tak, że przypominają
łamigłówki lub gry zręcznościowe, dos-

tarczają dzieciom wielu emocji i stymu-
lującej rozrywki, a odpowiednia konstruk-
cja sprawia, że „po cichu” pomagają roz-
winąć pamięć dziecka, jego zdolności po-
strzegania i szybkiego czytania.

Harmonijny rozwój malucha nie mo-
że być jednak nastawiony tylko na ćwi-
czenie umysłu. Tak samo ważny jest jego
rozwój fizyczny. Bardzo popularnym
i przydatnym upominkiem będzie więc
sprzęt sportowy. Nie trzeba ograniczać się
do tradycyjnych dyscyplin, takich jak ko-
szykówka czy piłka nożna. Dużą popular-
nością cieszą się dziś rolki, deskorolki
i specjalne rowery, na których - po nabra-
niu wprawy - można wykonywać napraw-
dę zadziwiające ewolucje.

Jak wybrać?

W wyborze odpowiedniego dla po-
ciechy prezentu mogą pomóc liczne ser-
wisy internetowe oferujące artykuły
dla dzieci. Zabawki posegregowane
są na nich bardzo szczegółowo, zarówno
pod względem wieku odbiorcy, jak i ro-
dzaju przedmiotów. W podjęciu decyzji
mogą też pomóc same dzieci. Psycholo-
gowie zalecają prowadzenie przez nie
„zeszytów marzeń”, w których maluchy
rysują to, co chciałyby dostać. Jednak naj-
prostszym i najskuteczniejszym sposobem
na odgadnięcie oczekiwań dzieci jest
po prostu obserwacja i rozmowy z pocie-
chami. Młodsze dzieci można zadowolić
tradycyjnymi zabawkami, takimi jak plu-
szaki czy klocki. Starsze - zwłaszcza
w dobie komputeryzacji - oczekują bar-
dziej nowoczesnych upominków. Oczy-
wiście, nie muszą to być gry, w których
strzela się i morduje albo „bawi” w ła-
manie prawa. Dostęp do komputera, in-
ternetu, gier multimedialnych powoduje,
że coraz młodsze dzieci wykazują zain-



teresowanie tą formą rozrywki. Kupując
gry, rodzice często ulegają sugestiom po-
ciech, które przecież nie są świadome te-
go, co dla nich dobre i rozwijające,
a co destrukcyjne i złe. To dorośli muszą
wybrać między napięciem i agresją gier
walki a programami stymulującymi logi-
czne myślenie. Dzieci bawiące się przy
programach tego rodzaju rozwijają umie-
jętność szybkiego postrzegania, utrwala-
nia wiadomości i koncentracji, dzięki cze-
mu zyskują łatwość uczenia się. A wszy-
stko to odbywa się w formie zabawy,
od której trudno oderwać się również
rodzicom!

Odkryj w nich potencjał

Dorośli bardzo często nie zdają sobie
sprawy, że pod ich dachem rośnie mały
odkrywca, który pragnie poznać wszys-

tko, co go otacza. Małe dzieci szybko się
uczą, a najlepszym sposobem, by zachę-
cić je do poznawania wiedzy, jest zabawa.
Warto przy tym pamiętać, że nauka nie
może być karą. Zdobyta wiedza powinna
poszerzać wyobraźnię i jednocześnie dbać
o prawidłowy rozwój . Dla dzieci w wieku
szkolnym najlepszym rozwiązaniem
są programy edukacyjne rozwijające
umiejętności postrzegania, zapamiętywa-
nia bądź szybkiego czytania. - Ćwiczenia
umysłowe dostarczają rozrywki podczas
rozwiązywania łamigłówek i stymulują
umysł tak, aby móc lepiej wykorzystać je-
go potencjał - mówi Agnieszka Malińska
z firmy FORMAT, producenta edukacyj-
nej serii programów „Akademia Umysłu”.
Interesujące mogą być też zestawy w ro-
dzaju małego chemika, fizyka lub elektro-
nika, które pozwolą dziecku przeprowa-
dzać eksperymenty i odnaleźć pasję

w zdobywaniu wiedzy. Pamiętajmy je-
dnak, że warto towarzyszyć młodemu na-
ukowcowi w jego ćwiczeniach umysło-
wych bądź odkryciach. Nie tylko po to,
by zadbać o bezpieczeństwo prac badaw-
czych, ale i cieszyć się czasem spędzo-
nym na wspólnym poznawaniu świata.
Bo każdy rodzic musi pamiętać, że żadna
zabawka nie zrekompensuje wspólnie spę-
dzonych chwil. Jeśli na co dzień spędza-
my mało czasu z synem bądź córką, choć
w Dniu Dziecka zabierzmy je na spacer,
podczas którego można wspólnie zjeść
pyszną porcję lodów. Wizyta w ZOO, ki-
nie, na basenie będą świetną zabawą - by-
le wspólnie. Bo nie miejsce, a czas spę-
dzony z maluchami jest najważniejszy.

Monika G.
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Ewangeliczne zamyślenie - „CHORZY NA WIELKOŚĆ”
Nie ma człowieka, który by w jakimś

okresie życia na nią nie chorował.
„WIELKOŚĆ” Tylko niewielu potrafi
się z niej wyleczyć: Znawcy ludzi twier-
dzą, że z tą chorobą przychodzimy
na świat, a jej wirusy umierają w nas do-
piero pięć minut po naszej śmierci. Cho-
roba na wielkość. Jest to straszna choro-
ba, źródło wielu nieszczęść na ziemi.
Często występuje w połączeniu z innymi
chorobami, zwłaszcza z chciwością,
ale niekiedy spotykamy ją w formie czys-
tej . Jakie są jej najczęstsze objawy.

Niezdrowa rywalizacja. Ciągłe zabie-
ganie o to, by być na pierwszym planie,
by obok nie było większych od nas. Każ-
dy większy człowiek jest wrogiem i trze-
ba go za wszelką cenę zdystansować.
Szukanie ludzi mniejszych od siebie, wo-
bec których można okazać swą wyższość,
których można ustawić u swoich stóp.
Szukanie niewolników. Nie ważne kto,
może to być żona, matka, dziecko, kolega
w pracy, byle tylko było po kim deptać.
Głupie, za wszelką cenę, bronienie swej
pozycji. Człowiek chory na wielkość nie
umie przegrywać, nie potrafi znieść klę-
ski. Objawia się to szczególnie jaskrawo,
gdy twarde życie spycha go na margines.
Przychodzi choroba, kalectwo, starość,
emerytura i wtedy rozpoczyna się dramat.
Egoista nie umie i nie chce zgodzić się

na klęskę.

Ile zła rodzi się z tego dążenia
do wielkości, ilu ludzi zostało zdeptanych,
ile polało się łez - wiadomo tylko Bogu.
Mąż, który na prawo i lewo głosi światu,
że ma głupią żonę. Nawet dzieciom po-
trafi tłumaczyć, że ich mama jest osobą
ograniczoną. On wybudował dom, on ku-
pił samochód, on skończył studia. On, on,
on.. . Tylko on. Kłaniajcie się ludy, idzie
bóstwo. Żona i dzieci wylały już tyle łez,
że można by go było spokojnie w nich
utopić. Człowiek mały, chory na wiel-
kość. Dyrektor szkoły, antytalent pedago-
giczny. Ze szkołą nie łączy go nic prócz
dyplomu. On jednak ma władzę. On decy-
duje o losach kadry i o losach uczniów.
Codziennie podejmuje szereg decyzji,
z których wszyscy się śmieją, ale nikt nie
powie mu słowa. Wszyscy się go boją.
Pan życia i śmierci. Człowiek mały, chory
na wielkość.

Każdy z nas mógłby podać wiele
podobnych przykładów. Można je obser-
wować wśród dzieci w przedszkolu
i na korytarzach domu starców, w celi
więziennej i w klasztornych murach.
Gdziekolwiek bowiem jest człowiek, tam
jest i ta straszna choroba. A Chrystus po-
wiada: "Ktokolwiek się wywyższa, będzie
poniżony". Takich poniżonych przez Boga

będzie dużo, tysiące, miliony, miliardy.
Takimi bowiem cyframi na przestrzeni
wieków określa się liczbę ludzi chorych
na wielkość. "Ktokolwiek się poniży, bę-
dzie wywyższony." Wywyższonych przez
Boga będzie niewielu, bardzo niewielu.
Niewielu bowiem ochotnie zajmuje miej-
sce ostatnie.

Autor Księgi Mądrości mówi,
że na chorobę wielkości nie ma lekarstwa.
Nikt nikogo z tej choroby nie potrafi ule-
czyć. Jedynie on sam może ocalić siebie,
ale nie przez zestawienie z innymi, lecz
przez zestawienie z jedyną prawdziwą
wielkością - z Bogiem. Kto raz stanął wo-
bec Boga w prawdzie, ten już nie zacho-
ruje na wielkość. Wie, że przed Bożym
obliczem jest prochem i niczym.

Ks. T.K.



Słowa Ewangelii według świętego
Marka

Jezus i uczniowie Jego przybyli
na drugą stronę jeziora do kraju Gera-
zeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz
wybiegł Mu naprzeciw z grobów czło-
wiek opętany przez ducha nieczystego.
Mieszkał on stale w grobach i nawet
łańcuchem nie mógł go już nikt związać.
Często bowiem wiązano go w pęta i łań-
cuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta roz-
rywał, i nikt nie zdołał go poskromić.
Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się
kamieniami w grobach i po górach.

Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przy-
biegł, oddał Mu pokłon i krzyczał wnie-
bogłosy: «Czego chcesz ode mnie, Jezu-
sie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam
Cię na Boga, nie dręcz mnie». Powiedział
mu bowiem: «Wyjdź, duchu nieczysty
z tego człowieka». I zapytał go: «Jak
ci na imię?». Odpowiedział Mu: «Na imię
mi legion, bo nas jest wielu». I prosił
Go na wszystko, żeby ich nie wyganiał
z tej okolicy.

A pasła się tam na górze wielka trzo-
da świń. Prosili Go więc: «Poślij nas
w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli».
I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły
i weszły w świnie. A trzoda około dwuty-
sięczna ruszyła pędem po urwistym zbo-
czu do jeziora. I potonęły w jeziorze.
Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli
to w mieście i po zagrodach, a ludzie wy-
szli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli

do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał
w sobie legion, jak siedział ubrany i przy
zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął.
A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im,
co się stało z opętanym, a także o świ-
niach. Wtedy zaczęli Go prosić, żeby od-
szedł z ich granic.

Gdy wsiadł do łodzi, prosił Go opę-
tany, żeby mógł zostać przy Nim. Ale nie
zgodził się na to, tylko rzekł do niego:
«Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj
im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulito-
wał się nad tobą». Poszedł więc i zaczął
rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Je-
zus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili.

Scena uwolnienia opętanego przez
Legion zadziwia. Nie chodzi o to, że Je-
zus wyrzucił wiele złych duchów – prze-
cież często to czynił; nieważne, że tym
razem pozwolił szatanowi wejść w świ-
nie; jakoś nawet nie bardzo dziwi fakt,
że Gerazeńczycy nie chcieli ugościć Je-
zusa. Myślę, że powinien zadziwić nas
dzisiaj jeden fakt, mianowicie, że waż-
niejszymi od cierpiącego na duszy czło-
wieka, dla mieszkańców Gerazy stały się
świnie. Myślę, że pośrednio możemy też
zauważyć naukę pokazującą przywiązanie
tychże ludzi do świata materialnego. Ge-
razeńczycy stanęli wobec jawnego znaku
Bożej obecności pośród nich. A jednak
Boga wyprosili ze swoich granic, bo u-
wolnił znękanego człowieka kosztem o-
koło dwóch tysięcy świń. Zapewne nie-

mała materialna strata, ale jaki zysk –
człowiek odzyskał wolność, zdrowie.
Jednak oczy ludzkie często patrzą inaczej ,
zaślepione doczesnością i materializmem.
Gdy spoglądam na tych, których nie ucie-
szył fakt uzdrowienia opętanego przez
Legion, zastanawiam się, jak ważne dla
nich było życie drugiego człowieka? Kim
w ogóle dla nich było to „coś”, co zamy-
kamy w terminie „CZŁOWIEK” – który
ma swoją godność, posiada duszę, rozum,
wolną wolę itd.?

Zastanawiam się, czy dzisiaj i poś-
ród nas nie ma takich ludzi? I dochodzę
do wniosku, że niestety, ale jest bardzo
wielu takich, którzy wypraszając Jezusa
z granicy swojego serca, swojego zwią-
zku, wypraszając Go z granic swojej pra-
cy, czy drogi, którą codziennie przemie-
rzają w kierunku pracy, stają się podob-
nymi owym mieszkańcom Gerazy. Wielu
bywa takich, którzy bardzo maleńkimi
gestami fundują Jezusowi wyproszenie
ze swojego życia. Bardzo wielu, siejąc
zgorszenie, przyczynia się do tego, że inni
za ich przykładem grzecznie poproszą,
aby Jezus „odszedł z ich granic”. W chwi-
li, gdy serce Gerazeńczyków przylgnęło
bardziej do świń, oderwało się tym sa-
mym od Bożej prawdy o zbawieniu.
Czy dzisiaj nie dzieje się podobnie? Tylko
zastanawia mnie owa paranoiczna alter-
natywa, co wybrać: „świnie”, czy Jezusa?

No cóż, wybór Jezusa kosztuje. Wy-
bór Jezusa wymaga czasami rezygnacji
z tego, czy owego. Ale gdy już wybie-
rzesz Jezusa, to w sercu będziesz prze-
żywać radość, jak ten, który został uwol-
niony od Legionu. Gdy wybierzesz Je-
zusa, to twoje życie nabierze kolorów,
odnajdziesz jego sens. A wówczas nie
możesz tej dobroci zachować dla siebie
tylko będziesz musiał się nią podzielić z
drugim, bo wiesz, jak wiele warta jest
dusza CZŁOWIEKA.

A zatem idź i zacznij rozgłaszać,
co Jezus ci uczynił, aby innych zadziwiać
i pociągać ich do Niego.

Ks. T. K.

„Poślij nas w świnie”
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Świadek nadziei

>>

To historia jakich wiele. Chłopiec
z tzw. dobrej , świetnie sytuowanej rodzi-
ny. Wydawałoby się bez problemów. A je-
dnak sięgnął najpierw po alkohol, a potem
po narkotyki. Staczał się po równi pochy-
łej . Odbił się od dna, ale walczył sześć lat,
by teraz móc opowiedzieć swoją historię
i powrócić do normalnego życia.

Piotr ma teraz 26 lat. Dziś pierwszy
raz spędzi święta w domu z rodzin o sie-
dmiu latach różnego typu terapii. Ale za-
nim do tego doszło. . .

Bagno
Początkowo jest super. Narkotyki i al-

kohol uwalniają cię od problemów. Tak
wydaje się na początku. U mnie tak za-
czął się nałóg alkoholowy. Byłem jeszcze
w szkole podstawowej . Dużo zmieniło się
w moim życiu. Zmieniło się w domu.
Bardzo poprawiła się sytuacja finansowa
rodziny. Ojciec zajął się pracą. W zasa-
dzie wymknąłem się trochę spod kontroli
rodziców. Zacząłem wtedy kraść pienią-
dze z domu, wydawać je na alkohol i pa-
pierosy. To była siódma klasa podstawó-
wki i nie zdawałem sobie sprawy z tego,
co tak naprawdę robię. Zaczęło się dla-
tego, że wcześniej zawsze czułem się gor-
szy od innych. Stałem cały czas z boku.
Byłem zawsze ostatnim, którego koledzy
wybierali do drużyny, gdy graliśmy w pił-
kę. Kiedy była zabawa w szkole, bałem
się podejść do dziewczyny i zaprosić
ją do tańca: Miałem mnóstwo komple-
ksów. Po wakacjach, kiedy spróbowałem
po raz pierwszy alkoholu, wszystko zni-
kało automatycznie, przezwyciężałem
swój wstyd. Byłem w centrum uwagi. Ro-
biłem głupie rzeczy, o których wszyscy
mówili. I tak się zaczęło.

Nie było tak, że byłem uzależniony
tylko od narkotyków. Jeszcze wcześniej ,
przed alkoholem uzależniony byłem także
od pieniędzy, które zacząłem kraść, żeby
być kimś dla innych. To był początek zła.
Od pieniędzy i alkoholu był tylko krok
do narkotyków. Zacząłem chodzić na dys-
koteki i brać prochy. Myślałem wtedy,
że jest to recepta na szczęście. Szybko je-
dnak okazało się, że jest to bagno, które
wciąga.. .

Przepaść
Mieszkałem wtedy sam. Miałem 19

lat. Byłem już tak wyniszczony, że nie

wiedziałem, co zrobić. Wiedziałem, że już
niedługo czeka mnie więzienie albo
śmierć. I tak się skończy moje życie. Ro-
dzina się ode mnie odsuwała. Było coraz
gorzej . Osiągnąłem już dno. Sam siebie
zacząłem się bać. Nie poznawałem się.
Patrzyłem w lustro niby ta sama osoba,
ale jednak zupełnie inna. Coraz więcej
tego zła było we mnie. Byłem coraz bar-
dziej wrogo nastawiony do świata, do lu-
dzi, coraz bardziej agresywny. Robiłem
rzeczy, których później się wstydziłem,
a o których dziś wolę nie pamiętać. Cza-
sem jeszcze czułem wyrzuty sumienia,
a to znaczyło, że odróżniam dobro od zła.
Nie chciałem do końca zatracić tego do-
bra. Nie chciałem stać się tylko zły i po-
tem umrzeć w jakiś głupi sposób, a w naj-
lepszym razie skończyć w więzieniu.
Chwyciłem się tego ledwo rozpoznawal-
nego we mnie dobra jak koła ratunko-
wego. Poprosiłem o pomoc mamę. To ona
powiedziała mi o istnieniu włoskiej
wspólnoty Cenacolo, która pomaga uzale-
żnionym. Ale wtedy jeszcze nie było ża-
dnego jej ośrodka w Polsce.

Któregoś dnia dowiedziałem się,
że jest organizowana pielgrzymka do Me-
djugorie i znajomy pomógł mi się na nią
dostać. Wtedy nie przyjaźniłem się z nim,
ale bardzo mi pomagał, opiekował się
mną. Chociaż nie miał ze mną lekko. By-
łem zbuntowany, kłóciłem się ze wszys-
tkimi, ale za wszelką cenę chciałem zo-
baczyć tę wspólnotę. Jeszcze zanim tam
dojechałem - wiedziałem już, że tam zos-
tanę, bez względu na to, co tam zastanę.
Po prostu czułem, że to jest To miejsce.

Dawać innym
Zanim trafiłem do Cenacolo, próbo-

wałem różnych terapii odwykowych. Po-
magało na chwilę i znowu wracałem. Le-
czono jedynie moje uzależnienie, ale nie
dawano mi nic w zamian. We wspólnocie
znalazłem ludzi, którzy pomogli mi odna-
leźć siebie i dopiero to dało siły na uwol-
nienie się od nałogów.

Wspólnota nauczyła mnie przyjaźni,
szczerości, otwartości. Wiedziałem już,
że chcę pomagać innym, że po wyjściu
nie mogę odwrócić się od takich osób, jak
ja plecami i po prostu odejść. Dlatego
wraz z księżmi pallotynami uruchamiamy
punkt konsultacyjny dla uzależnionych.
Kierujemy te osoby na kolokwia, dzięki

którym będą mogli dostać się do domów
wspólnoty Cenacolo. Pomagamy nie tylko
młodzieży, ale także ich rodzicom. Oni
też się boją, dla nich to jest straszny cios,
kiedy dowiadują się, że ich dziecko jest
narkomanem. Nie wiedzą, co zrobić i jak
mu pomóc. A potrzebne są radykalne roz-
wiązania. Nie można dziecku ulegać, trze-
ba być twardym, żeby ono chciało samo
uwolnić się od nałogu.

Wspólnota jak rodzina
Na początku było mi tam bardzo

ciężko. Ale powiedziałem sobie, że to os-
tatnia deska ratunku, że nic mi nie pomo-
gło i jeżeli nie to i nie teraz, to już nic ni-
gdy mi nie pomoże. Postanowiłem, że jak
będzie ciężko, będę wychodził na łąkę,
kładł się na trawie i wrzeszczał w niebo.
Tam nie ma krat, nie ma pedagogów i ter-
apeutów. Musisz pomóc sobie sam i mu-
szą pomóc ci koledzy, ale przede wszys-
tkim wiara. Nic jednak nie jest robione
na siłę. Nie musisz wierzyć i ufać od razu.
To przychodzi powoli, stopniowo, tak jak
do mnie. Na początku pomagali mi kole-
dzy, którzy wtedy już wychodzili z uzale-
żnienia, potem ja pomagałem innym.
Wspólnota stała się dla mnie drugą ro-
dziną i jest nią dla mnie cały czas.

Zwykły dzień
Dzień w domu wspólnoty rozpoczy-

na się o godzinie 6.00 rano. Wstajemy
i idziemy do kaplicy na modlitwę. Odma-
wiamy pierwszą część różańca, czytamy
Biblię i komentujemy czytany fragment.
Możemy opowiedzieć o swoim życiu.
Praca rozpoczyna się po śniadaniu.
We Wspólnocie robimy wszystko sami.
W czasie pracy możemy porozmawiać
o naszych przeżyciach, zmartwieniach,
odczuciach. W ten sposób buduje się na-



Zmęczony człowiek na kamieniu siadł
Nie miał już odwagi dalej żyć.
Wszystko czego dotknął nie udało się
A teraz tak mało czasu pozostało
Dokąd iść?
Pytały jego smutne oczy.
Kogo kochać,
Skoro każdą miłość zdradziłem?
Boję się, bo w mym sercu jest ciemno.
Ścieżka mego życia gubi się we mgle.
Tej nocy nie przetrzymam – tak boli. . .
Drogą żebrak przechodził.
Nad rozpaczą człowieka ulitował się.
Skoro naprawdę nic nie masz,
To chodź za mną –powiedział.
Dokąd – spytał człowiek?
Do Boga –szepnął żebrak,
Który nic nie chce oprócz serca,
a to jeszcze w sobie masz.
Więc nie umieraj człowieku – wytrwaj
Jesteś innym potrzebny, śmierć nie załat-
wi sprawy
Porozmawiam z nią
Ona powinna zrozumieć

To jeszcze nie czas na ciebie – proszę cię
walcz o życie.

Lucjan Szczepaniak

Kochani, owszem życie jest kruche,
nikt z nas też, ani ja, ani ty bracie i siostro
nie wiesz ile piasku jest w mojej czy
twojej klepsydrze. Bóg też nie umawiał
się z nikim z nas, że da nam tylko po-
godne dni, że da nam w miarę bezpro-
blemowe życie. Może i tobie też niejedno-
krotnie zdarzyło się, że chciałeś krzyknąć,
że nie chcesz takiego świata, na którym
chociażby jak słyszymy ostatnio z róż-
nych stron cierpią niewinni, giną dzieci.
Widzimy więc jasno, że człowiek jest
owszem tajemnicą, której nikt do końca
nie rozgryzie, że ten sam człowiek stwo-
rzony do miłości może się w życiu pogu-
bić, może swoje sumienie zagłuszyć, bo
jak inaczej wytłumaczyć obecną sytuację
na różnych kontynentach świata.

Człowiek woła o pomoc w kierunku
rządzących. A tu wojny, terroryzm, ciągły

niepokój , którego nie trzeba daleko szu-
kać, a w jakim - niestety - żyje człowiek
z dnia na dzień, może powoli zmęczyć,
może odebrać i pewno to robi niejedno-
krotnie, odbiera to co najcenniejsze, ra-
dość z tego, że żyję, że jestem stwo-
rzeniem Bożym. Coraz więcej ludzi, mło-
dych ludzi spotykamy, którzy mają smut-
ne oczy. Młody człowiek, wkraczający
w życie ma smutne oczy. I siada coraz
częściej na twardym kamieniu swego ży-
cia pytając dokąd iść, jak żyć skoro nie
ma nadziei na lepsze jutro. Ile mi czasu
jeszcze zostało aby życiem, które jest
Bożym darem zasłużyć sobie na niebo.

A piasek w klepsydrze sypie się
nieubłaganie.

Jak się więc nie pogubić, gdzie szukać
prawdziwego oparcia.

Ks. T. K.

Prośba o pomoc!
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Przemoc, gwałt, prostytucja, grzech ...

sze wnętrze. O godz. 1 2.00 jest obiad
i do 13.30 mamy przerwę. W tym czasie
najczęściej robi się pranie. Oczywiście rę-
cznie. Pralka jest tylko po to, żeby wyprać
pościel. Po południu w czasie pracy od-
mawiamy drugą część różańca. Pracę
kończymy około 18.00. Jest czas na pod-
wieczorek, kąpiel i zmianę odzieży. I po-
nownie spotykamy się w kaplicy, by od-
mówić trzecią część różańca. Rozmawia-
my o swoich przeżyciach. Około 20.00
jest kolacja, a potem czas wolny, który
także wypełniamy rozmową. O 22.00 ga-
simy światła.

Proste życie
Pobyt we wspólnocie nie tylko uwolnił
mnie od uzależnień, ale także pozwolił
inaczej popatrzeć na życie.

Nie chcę się spieszyć, chcę mieć czas
dla bliskich. Choć powiem szczerze mam
go niewiele, bo zacząłem pracować, chcę
skończyć liceum, rozkręcam własną nie-
wielką firmę: Staram się urządzić miesz-
kanie, spotkać z narzeczoną. I nie mogę
przecież przestać pomagać innym.

Myślałem o tym, żeby w Cenacolo
zostać na zawsze. Ale spotkałem wspa-
niałą dziewczynę, myślimy o wspólnej
przyszłości, chcemy się pobrać i dla niej
stamtąd wyszedłem. Teraz nie boję się al-
koholu i narkotyków. Raczej boję się,
że uzależnię się od pracy, nie będę miał
czasu dla rodziny, że zamiast porozma-
wiać z dziećmi, cieszyć się będę, że oglą-
dają telewizję i mi nie przeszkadzają.
Takich uzależnień boję się teraz, bo tak
naprawdę jedyny prawdziwy narkotyk

to egoizm, a środek, którego się używa,
nie ma już tak wielkiego znaczenia.
Dlatego mówiąc o pomocy uzależnionym,
nie mam na myśli narkomanów czy al-
koholików, ale wszystkich tych, którzy
uzależnieni są od własnego smutku,
od braku wiary w siebie i nadziei.

Wspólnota, w której spędziłem długi
czas, pomaga zaleczyć te rany, które każ-
dy z nas nosi w swoim sercu.

Wspólnota Cenacolo Tarnów,
Willa Seminarium
Poręba Radlana 20,
33-112 Tarnowiec k. Tarnowa,
tel. 014/ 679 51 23

Anonimowy

Gdzie jest Bóg? Dlaczego pozwala
nam na to patrzeć?

Codziennie spotykamy się ze złem.
Widzimy je na ulicach, w szkole, w rodzi-
nach, w naszych domach, w telewizji. . .
Często patrzymy na nie z obojętnością,
no bo przecież Jezus powiedział: „Nie
sądźcie, a nie będziecie sądzeni”.

Kapłan, kilka lat po święceniach,
przyrzekał posłuszeństwo, czystość i ubó-
stwo. Jeździ dobrym samochodem, ubiera
się w modne ciuchy, pachnie drogimi
perfumami. Ma mało czasu dla parafii,
dla przyjaciół, dla rodziny.. . Widziano
go z mężczyznami - tańczyli, śmiali się,
pili alkohol. . . Zostaje przyłapany na gorą-

cym uczynku.. . Wszyscy się od niego od-
wracają. W pewnym momencie zostaje
zupełnie sam. Pewnego dnia staje przed
lustrem. Podnosi wzrok, i widzi swoje ob-
licze. . . „Kim ja jestem?” – pyta. „Gdzie
ja zaszedłem? Dlaczego nikt mi nie po-
wiedział: STOP? Boże, gdzie Ty teraz je-
steś? Czemu mnie zostawiłeś?”. Stoję
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"Rusz-Duszę, rozeznaj swoją drogę"
(czyli relacja z rekolekcji w Ciężkowicach oczami Ani, Weroniki, Nikoli i Gabrysi)

>>

obok, obserwuję. Najlepiej by było, gdy-
bym się odwrócił i poszedł własną drogą.
Po co mam tu stać? Po co mam się wtrą-
cać? Lepiej mówić innym o jego błędach,
wtedy jest łatwiej , ciekawiej . . . NIE! Tak
nie uczy Pan Jezus! Muszę iść do niego,
podać mu swoją dłoń i pomóc. Pomóc
w czym? Pomóc, aby przeżył, aby wrócił,
aby zapomniał. . . „Nie sądźcie, a nie bę-
dziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie bę-
dziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie
wam odpuszczone.” (por. Łk.6,37).

Przykładna katolicka rodzina. Ojciec
pracuje, matka krząta się po domu, córka
uczy się w prywatnej szkole. Wszyscy się
do nich uśmiechają, wszyscy ich lubią,
miło się z nimi rozmawia i przebywa
w ich obecności. Tak wygląda to z zew-
nątrz. Jednak kiedy wejdziemy do miesz-
kania widzimy ojca, który podczas nieo-
becności matki przemocą gwałci swoją
córkę. Zdarzyło się to jeden raz, drugi,
trzeci. . . Córka zastraszona przez ojca ni-
komu o tym nie mówi. Pewnego dnia
wchodzi do kościoła. W konfesjonale sie-
dzi młody kapłan. Myśli: „On mnie na pe-
wno zrozumie, pomoże”. Podchodzi do
kratek konfesjonału, mówi o wszystkim.. .
Kapłan jest bezradny, nie potrafi pomóc,
a tak bardzo by chciał, by było inaczej .
Zna ojca, lecz nie ma na tyle odwagi,
by z nim porozmawiać. Zna matkę, ale nie
może wyjawić tajemnicy spowiedzi. Cała
ta sytuacja trwa tygodniami, miesiącami,
latami.. . Dopiero kiedy matka przyłapuje
swego męża „na gorącym uczynku” wszy-
stko w domu się zmienia. Ale co z tego,
kiedy małżeństwo jest rozbite?

W jednej z ulic stolicy europejskiej
wieczorem stoją kolorowo ubrane, z uś-
miechem na twarzy i „dziwnymi” ruchami
ciała dziewczyny. Większość z nich do-
piero niedawno skończyła 18 lat. Zatrzy-
mują przechodzących mężczyzn oferując
im swoje usługi – swoje ciało. Większość

przechodzi obok nich obojętnie, niektórzy
zachęceni korzystają. Idę ulicą. Zatrzymu-
ję się przy jednej z pań i rozpoczynam ro-
zmowę. Obok mnie przechodzi wiele
zgorszonych tym obrazem osób. Rozma-
wiam o pogodzie, o rodzinie, o pracy.
Czy źle czynię? Dlaczego osądzasz mnie,
Człowieku, z czegoś, czego nie uczyni-
łem, a nie potrafisz zauważyć dobra, które
czynię? Czy prostytutka nie ma prawa po-
rozmawiać? Czy musi być od razu przez
wszystkich przekreślona? A może po kil-
ku takich rozmowach przyjdzie do koś-
cioła? Wyrzucisz ją? I znowu słyszymy
słowa Jezusa: „Kto z was jest bez grze-
chu, niech pierwszy rzuci na nią kamień.”
(por. J.8,7).

Pomyślimy zapewne teraz: „Gdzie
jest Bóg? Dlaczego pozwala cierpieć?”.
On jest! Jednak oprócz Niego jest również
Zło! Zło, które atakuje z każdej strony,
każdego dnia od nowa. My poddajemy
się, kiedy nie potrafimy sprostać proble-
mom, ale Szatan nie zawaha się, on nas
ciągle od nowa kusi. Brakuje nam siły,
tej siły, którą możemy „wymodlić” pro-
sząc o nią Boga, naszego Ojca. Uwierzmy
w siłę modlitwy. Wierzmy, że słowa wy-
powiedziane przez Jezusa: „Proście, a bę-
dzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam.” (por. Łk.11 ,
9). Czy to były słowa na wiatr? Dlaczego
w nie wierzymy?

Starajmy się od dziś patrzeć na ludzi
i otaczający nas świat inaczej niż dotych-
czas. Z większą miłością do bliźniego,
z większym szacunkiem do błądzącego.. .
Podajmy swoją dłoń, powiedźmy miłe
słowo, uśmiechnijmy się. . . „Nie daj się
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycię-
żaj .” (por. Rz.1 2,21 ). Nie zrezygnują
z grzechu Ci, z którymi będziemy walczy-
li. Nie poznają dobra Ci, którym oferu-
jemy zło w zamian za zło. Nie pozosta-
wajmy obojętni na krzywdę, którą wyrzą-

dzają inni słabym.

„Dzieci moje, piszę wam to dlatego,
żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś
zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca -
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bo-
wiem jest ofiarą przebłagalną za nasze
grzechy i nie tylko za nasze, lecz również
za grzechy całego świata. Po tym zaś po-
znajemy, że Go znamy, jeżeli zachowu-
jemy Jego przykazania. Kto mówi: Znam
Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten
jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto
zaś zachowuje Jego naukę, w tym na-
prawdę miłość Boża jest doskonała.
Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy
w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, po-
winien również sam postępować tak, jak
On postępował. Umiłowani, nie piszę
do was o nowym przykazaniu, ale o przy-
kazaniu istniejącym od dawna, które mie-
liście od samego początku; tym dawnym
przykazaniem jest nauka, którąście sły-
szeli. A jednak piszę wam o nowym przy-
kazaniu, które prawdziwe jest w Nim
i w nas, ponieważ ciemności ustępują,
a świeci już prawdziwa światłość.
Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nie-
nawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest
w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten
trwa w światłości i nie może się potknąć.
Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje
w ciemności i działa w ciemności, i nie
wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dot-
knęły ślepotą jego oczy.” (por. 1 J.2,1 -11 )

Opr. ks. T.K.

W końcu nadszedł nasz długo wy-
czekiwany dzień! - 27 stycznia. Rozpo-
częły się rekolekcje damsko - męskie 3D
pt. "Kim widzi Cię Bóg?", które prowa-
dził ks. Artur Ważny w Diecezjalnym
Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach.

Już w progu powitała nas uśmiechnięta
siostra Marcelina. Wpisałyśmy się na listę
i poszłyśmy do wyznaczonego pokoju.
O 17:00 poznałyśmy się z resztą uczes-
tników rekolekcji i wspólnie zasiedliśmy
do kolacji. Po skończonym posiłku uda-

liśmy się na pierwszą konferencję. Roz-
mawialiśmy o szczęściu, które ma imię
i oblicze oraz ksiądz wyjaśnił nam co oz-
nacza imię Jezus po hebrajsku i o zawar-
tych w nim symboli kobiety i mężczyzny.
O 21 :00 odbyło się nabożeństwo, które
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wszystkich wzruszyło. Po wszystkim uda-
liśmy się do swoich pokoi, aby nabrać
siły na kolejny dzień! :)
Następny dzień.

Pobudka o 07:00 dała się we znaki,
ale mimo to rozpoczęłyśmy dzień z uś-
miechem wielbiąc Boga w Jutrzni.
Po skończonej modlitwie poszliśmy
na śniadanie, które przygotowały siostry
wraz z paniami. Od 9 do 11 wsłuchiwa-
liśmy się w słowa księdza Artura o tym,
że człowiek jest podobieństwem i obra-
zem Chrystusa; cztery miłości, cztery ra-
ny. Praca w grupach zbliżyła nas do sie-
bie. Przedstawialiśmy krótkie scenki
o postawach kobiet i mężczyzn, m.in.:
manipulatorka, playboy, ryzykant, kozioł
ofiarny, świętoszka, cierpiętnik, brutal,
krytykantka i wiele innych. Przerwa na o-
biad i konferencja, która różniła się
od pozostałych, ponieważ modliliśmy się
przed wystawionym Najświętszym Sakra-
mentem i w tym czasie mieliśmy moż-
liwość skorzystania z sakramentu pokuty.
Następnie mieliśmy czas, aby odetchnąć
przed Mszą Świętą. Zjeżdżanie na oponie,
tańczenie na korytarzu to tylko kilka z po-

mysłów, które zostały przez
nas zrealizowane w tak krót-
kim czasie. O 17:00 zaczęła
się Msza Święta, w której
spotkaliśmy się z naszym
Najwyższym Tatą. Po Eu-
charystii zjedliśmy kolację
i rozpoczęliśmy pogodny
wieczorek; był nasz ulubiony
taniec - Skrzypek, Lednicki
"Ojciec", belgijka i wiele in-
nych ! Wytańczyłyśmy się
za wszystkie czasy! Była

niesamowita atmosfera, rozluźniliśmy się
i odpoczęliśmy po całym dniu oraz przy-

gotowaliśmy się do następnego nabożeń-
stwa, które miało zacząć się o 21 -szej .
Po skończonej modlitwie poszłyśmy
do jadalni na herbatę razem z nowo poz-
nanymi dziewczynami: Klaudią, Weroni-
ką, Anią i Kasią. Pożegnałyśmy się i po-
szłyśmy do pokoi dalej rozmawiając.
Ostatni dzień.

Prawie zaspałyśmy na Jutrznię, ale
mimo wszystko udało się i pędem po-
biegłyśmy do kaplicy nie spóźniając się!
O 8:30 śniadanie, niestety ostatnia kon-
ferencja: "Świat kobiety i mężczyzny,
czyli człowiek (orzeł i reszka)".

Wypisywaliśmy różnice między nami
w sposobie myślenia, mówienia, wrażli-
wości, potrzebach, w jakich celach rozma-
wiamy, czego szukamy w problemach,
funkcjonowaniu naszego organizmu, kon-
strukcja naszego świata wewnętrznego,

romantyczność a praktyczność, zdolność
koncentracji, odmiana a stabilizacja, opie-
ka a dokonania, Wenus a Mars. Wniosek?
Kobieta jest jak szyba, gdy cierpi, jest jej
źle - pęka jak szkło, cała; a mężczyzna jak
witraż, zraniony potrafi funkcjonować bez
"jednego elementu", a pęknięta część nie
naruszy całej konstrukcji.

Eucharystia o 11 -stej i ostatni wspól-
ny obiad :(. Po posiłku wszyscy poszliś-
my się pakować i zaczęliśmy się ze sobą
żegnać. A o godz. 1 3:30 nadeszła pora na-
szego powrotu do Tarnowa.

Rekolekcje wiele nas nauczyły i dużo

wniosły do naszego życia. Poznałyśmy
wiele fantastycznych osób, księży: Artura,
Marcina B., Marcina K i siostry: Halinkę,
Marcelinkę, straszą siostrę zakonną i wie-
le innych osób. Czas spędzony w Cięż-
kowicach jest wspaniałym przeżyciem
i na długo zostanie w naszej pamięci. Nie
udałoby się nam dojechać i wrócić gdyby
nie ksiądz Szczepan i Łukasz! Serdeczne
Bóg zapłać!
"Na tyle jestem szczęśliwy, ile w sercu
noszę imion i oblicz. "

Ania, Weronika, Nikola, Gabrysia
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Świadectwo siostry Wandy

>>

„Zwyczajne towarzyszenie zamiast specjalnej troski”

Każde cierpienie zawiera w sobie
tajemnicę i ma ogromną wartość.
Tu na ziemi nigdy w pełni tego nie
zrozumiemy.

Przekonałam się o tym podczas pracy
wśród osób niepełnosprawnych. Spotyka-
łam w nich Jezusa. Tak było np. w przy-
padku Krzysia. Poznaliśmy się w domu
pomocy społecznej w górach jakieś parę
lat temu. Trafiłam tam w Wielki Piątek,
a dzień później miałam swój pierwszy
dyżur.

Weszłam na salę. Spostrzegałam,
że szczególnie jeden z chłopców bardzo
wnikliwie mi się przygląda. Patrzyłam
na niego i zastanawiałam się, skąd znam
tę twarz? Potem chłopak uśmiechnął się
serdecznie, a ja wszystko sobie przy-
pomniałam. Dostałam kiedyś od mojej ba-
bci takie zdjęcie czy obrazek z Jezusem
Frasobliwym. Krzyś miał dokładnie taką
samą twarz! Brakowało tylko długich
włosów i korony cierniowej . To był mój
góralski świątek. Krzyś, mimo, że nie mó-
wił, doskonale wszystko rozumiał, świe-
tnie wyczuwał nastrój oraz emocje per-
sonelu i swoich kolegów. Był bardzo em-
patyczny. Pamiętam czas, gdy mąż jednej
z naszych opiekunek ciężko zachorował,
ale nie chciał iść do lekarza. Ona bardzo
się tym przejmowała. Krzyś to czuł, dla-
tego mu o wszystkim powiedziała. Od ra-
zu wzniósł oczy na wiszący nad jego łó-
żkiem obraz z Matką Bożą przytulającą
Dzieciątko. Zaczął bezgłośnie się modlić,
poruszając lekko ustami. Chwilę później
zadzwonił mąż tej kobiety. Prosił, aby po-

jechała z nim do szpitala. Badania wy-
kazały chorobę nowotworową.

Ukochani przez Maryję
Umówiłam się z moimi podopieczny-

mi, że jeśli ktoś z nas pierwszy odejdzie
do Pana, to będzie pomagał temu, kto zo-
stanie na ziemi. Jeśli mam jakieś trudne
sprawy, to zawsze proszę ich o pomoc.
Uważam, że te dziewczynki i ci chłopcy,
których dane mi było spotkać, to święte
osoby. Trzeba jednak umieć to zauważyć.
Wszystko jest po coś, wszystko ma sens.
Czasem dostrzegamy to po jakimś czasie.
Osoby niepełnosprawne mają ogromny
potencjał duchowy. Ich istnienie i nieza-
winione cierpienie jest nam bardzo po-
trzebne. Może dzięki temu nasz świat
ocaleje? Oni mają ogromne nabożeństwo
do Bożego Miłosierdzia, bardzo lubią od-
mawiać koronkę. I muszę też powiedzieć,
że są ogromnie przywiązani do Matki Bo-
żej . Przypuszczam, że niepełnosprawnym
dzieciom często brakuje matki, która
przecież zawsze jest przy każdym dziec-
ku. One jako swoją mamę obrały Matkę
Bożą. Maryja jest bardzo blisko dzieci,
a już szczególnie tych chorych i cierpią-
cych.

Miłość to słodycz
Aby pomagać, trzeba mieć w sobie

trochę pokory, empatii i umiejętności
wczucia się w cierpienie bliźniego. Dobro
trzeba mnożyć i dzielić. Trzeba zostawić
coś po sobie na tej ziemi. Trzeba zau-
ważyć, że Pan Bóg jest obecny w naszym
życiu. On nas prowadzi, nieraz bardzo

ciekawie. Miłosierdzie czynione bliźnim
zawsze mocno owocuje i się mnoży. Pan
Jezus udziela nam tyle łask, ile tylko mo-
żemy przyjąć, a nawet więcej . My napra-
wdę jesteśmy otoczeni Miłosierdziem
Bożym, ono jest w nas i wokół nas.

Kiedyś jeden z moich podopiecznych
określił miłosierdzie jako nadziewany cu-
kierek czekoladowy (bardzo lubił takie
przysmaki). Mówił, że to taka słodycz,
która się rozpływa i trwa, że jest dobra
od początku do końca, że to sama dobroć.
Zgadzam się z tym w stu procentach!

s. Wanda, serafitka

Jakiś czas temu mój przyjaciel zapy-
tał czy nie zamieniłabym pracy w szkole
specjalnej na taką w szkole masowej .
Bez wahania odpowiedziałam, że nie.
Praca z dziećmi z niepełnosprawnością
intelektualną uczy całkiem innego spoj-
rzenia na świat, uczy pokory, radości i do-
ceniania rzeczy, których wcześniej nawet
nie dostrzegaliśmy.

W ostatnich latach znacznie zmienił
się stosunek społeczeństwa do osób nie-
pełnosprawnych. Coraz częściej mówi się
o akceptacji i integracji społecznej . I bar-
dzo dobrze, tylko tu nasuwa się pytanie:

jak to robić aby uniknąć pułapki litości
i zaszufladkowania?

„Zwyczajne towarzyszenie zamiast
specjalnej troski”. Przytoczony tytuł ksią-
żki wydaje się być krótką, ale jednocze-
śnie wyczerpującą odpowiedzią na to py-
tanie. To właśnie jest najważniejsze
w pracy i wspieraniu dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną. Nie okazywać
specjalnej troski, oznacza aby w otoczce
niepełnosprawności zobaczyć człowieka
takiego jak my. Poznać rzeczywiste po-
trzeby, zainteresowania i zdolności. Może
odsunąć na chwilę nasze wyobrażenia.

Skupić się na zaletach i mocnych stro-
nach, zamiast ciągle wypominać niedo-
ciągnięcia. Podążać za dzieckiem, ale też
uczyć go samodzielności i zaradności.
Wspierać i pomagać, ale nie wyręczać.
Starać się przygotować młodego człowie-
ka do samodzielnego życia, a nie uza-
leżniać go od siebie. Być cierpliwym, po-
zwalać na błędy. Pokazywać pozytywne
emocje i uczyć radzenia sobie z tymi tru-
dnymi.

Towarzyszyć w codziennym pozna-
waniu świata, ale też czasem cofnąć się
o dwa kroki i obserwować jak młody



Na polu leżał porzucony od dłuższego
czasu Flet, na którym nikt już nie grał.
Aż pewnego dnia przechodzący obok
Osioł dmuchnął w niego z całej siły. Wy-
zwolił dźwięk piękniejszy niż jakiekol-
wiek inny, który kiedykolwiek słyszał
w swoim życiu. I nie tylko w swoim
oślim życiu, ale również w życiu Fletu.
Nie mogąc zrozumieć tego, co się stało
(obaj nie byli roztropni, a jedynie wierzyli
w roztropność) - oddalili się natychmiast
od siebie, zawstydzeni tym, co wydarzyło

się najpiękniejszego w ich życiu.
A ileż w naszym życiu porzuconych

fletów, osłów? Wielu z nas nie poznało
nigdy samych siebie, ukrywają kim są, o-
czekując miłości od innych nieznanych
sobie osób, które również chowają się
przed samymi sobą. A przecież czasami
może jakieś odkrycie, jakaś niespodzian-
ka, jakaś iskra.. . I wszystko znowu się
kończy.

Wszystko dlatego, że brakuje nam
odwagi, aby kogoś pokochać. Trzeba mieć

jej tyle samo, jak do tego, aby pokochali
nas inni.

Beatka
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człowiek sam zdobywa nowe doświad-
czenia.

I na koniec najważniejsze, cieszyć się
nawet z najmniejszych sukcesów, z bycia
tu i teraz.. . razem.

Natalia Ł-K.

Na polu leżał...



NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI

POKOLORUJ
OBRAZEK
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Opowiadanie - obcokrajowiec
Był kiedyś człowiek, który siedział

na skraju oazy u wejścia do pewnego mia-
sta na Bliskim Wschodzie. Jakiś młodzie-
niec zbliżył się do niego i zapytał:
– Nigdy nie byłem w tych stronach. Jacy
są mieszkańcy tego miasta?

Starzec odpowiedział mu pytaniem:
– A jacy byli mieszkańcy miasta, z któ-
rego przybywasz?
– Egoistyczni i źli. Dlatego chętnie stam-
tąd wyjechałem.
– Tacy są też mieszkańcy tego miasta –
odpowiedział spokojnie starzec.

Wkrótce potem inny młodzieniec zbli-
żył się do mężczyzny i zadał podobne
pytanie.

– Dopiero przybyłem do tego kraju. Jacy
są mieszkańcy tego miasta?
Starzec znów odpowiedział tym samym
pytaniem:
– A jacy byli mieszkańcy miasta, z któ-
rego przybywasz?
– Byli dobrzy, szlachetni, gościnni i ucz-
ciwi. Miałem wielu przyjaciół i trudno
mi było ich pozostawić.
– Również mieszkańcy tego miasta są ta-
cy – odpowiedział starzec.

Kupiec, który przyprowadził swoje
wielbłądy do wodopoju, słyszał te rozmo-
wy i kiedy drugi młodzieniec oddalił się,
zwrócił się do starca z wyrzutem:
– Jak możesz dawać dwie zupełnie różne

odpowiedzi na to samo pytanie posta-
wione przez dwie osoby?
– Synu mój – odpowiedział starzec –
każdy nosi swój świat w sercu. Ten, kto
nie znalazł nic dobrego w przeszłości, nie
znajdzie też nic dobrego tutaj . Natomiast
ten, kto posiadał przyjaciół w innym mie-
ście, znajdzie również tutaj lojalnych
i wiernych przyjaciół. Osoby bowiem
są takie, jakimi my je znajdujemy.

(Właściciel nieznany)



Wielkopiątkowa droga krzyża

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Wwielkopiątkowe rano
Chrystusa na śmierć skazano. . .
na ukrzyżowanie!
- O łaskę zrozumienia Cierpień Chrystusa,
pokornie proszę Cię, Panie.

Chrystusa droga krzyża,
jak bardzo w niej Bóg do nas się zbliża.

Droga krzyża z Chrystusem to wielki dar boski,
stąd płyną dla nas zbawienne wnioski.

Chrystus powiedział kiedyś o Sobie:
- jest drogą, którą każdemu przejść trzeba;
- jest prawdą, którą codziennie karmić się
należy;
- jest pełnią życia - jak kromka świeżego
chleba,
która u Braci Albertynów na stole zawsze leży.

Przez Braci Pan do nas mówi:
- jak do Szymona, Weroniki, niewiast płaczą-
cych,
Maryi-Matki, Jana, Magdaleny
i innych osób z Chrystusem na Golgotę kroczą-
cych;
- trzeba współczuć, zrozumieć, i dobrym być;
- jak bochen chleba - to jest wskazanie dla nas;
- w dobrych uczynkach - droga do nieba.

Droga krzyżowa Chrystusa
zachętą niech będzie dla nas. . . i ostrzeżeniem,
od grzechu wolna dusza
w przyjaźni niech żyje z Bogiem;
gdy spotykamy się z cierpieniem.

WWielkopiątkowe Święte Rano
Chrystusa na śmierć skazano
przez ukrzyżowanie!
- O łaskę miłosierdzia proszę. . .
i wierzę w Chrystusa zmartwychwstanie.

Wielkosobotnie zamyślenia Uwielbienie
Miłosierdzia Bożego

Wielkosobotni święty wieczór;
pełna zadumy święta cisza. . .
Ziemię spowiły mroki ciemności;

w toń niepamięci wrzucone
ludzkiego życia znaki wrogości
- grzechy jak rzepy przyczepione
do wspomnień z przeszłości.

A w Wielki Piątek wszystkie zniszczone
przez Chrystusową miłość krzyża;
w zbolałe serca spływa nadzieja,
owoc cierpienia nam przybliża.

Wiara udziela nam pociechy,
„ razem z Chrystusem zmartwychwstaniemy",
jeśli pokutą zniszczymy grzechy;
z Nim do wieczności przyjdziemy.

Święta nadzieja Wielkiej Nocy
czerpie ze źródła Bożej Wszechmocy!
Jaśnieje przestrzeń ciszy ciemności,
bledną przerażające oczekiwania,
duszę wypełnia ufność, nadzieja,
w spełnieniu zapowiedzi
Chrystusowego zmartwychwstania.

Orędzie Wielkanocne

Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie;
Weselcie się słudzy Boga.
Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie;
gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!

Raduj się ziemio, opromieniona tak
niezmiernym blaskiem,
a oświecona jasnością Króla wieków,
poczuj, że wolna jesteś od mroku,
co świat okrywa!

Jest to zatem ta noc,
która światłem ognistego słupa
rozproszyła ciemności grzechu,
a teraz ta sama noc
uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa
na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia
i od mroku grzechów;
do łaski przywraca
i gromadzi w społeczności świętych.

Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy
śmierci,
jako zwycięzca wszedł do otchłani.
O! Jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla
nas.
O! Jak niepojęta jest Twoja miłość!
Grzech Adama został zgładzony śmiercią
Chrystusa!

Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie,
z przewin obmywa, przywraca niewinność
upadłym,
a radość smutnym.
O! Zaiste błogosławiona noc,
w której się łączy niebo z ziemią,
sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.

W tę noc pełną łaski przyjmij Ojcze Święty
wieczorną ofiarę uwielbienia,
którą Ci składa Kościół święty.
Niech ta świeca poświęcona na chwałę Twego
imienia
nieustannie płonie,
niechaj się łączy ze świadkami nieba. . .
Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce
nie znające zachodu, Jezus Chrystus, Twój Syn
Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość
swoim światłem
i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Bojaźń wielkanocnego Wieczernika

„ Którzy się boją, szczęśliwi na wieki,
Bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki"
(Magnificat)

Wielki lęk ogarnął apostołów dusze
wpatrzonych w piątkowe Chrystusa katusze,
które cierpiał na Golgocie
za ludzkich przestępstw krocie.

A w obawie przed Żydami
w Wieczerniku byli sami;
gdy zamknięte były drzwi,
Chrystus zjawił się wśród nich.

I pozdrowił ich POKOJEM,
darzył miłosierdziem swoim,
wzmocnił w wierze i miłości
i niezachwianej ufności.

Alleluja! Jezus żyje!
Już Go żadna śmierć nie skryje,
już nigdy nie będzie w grobie. . .
— Jezu, zawsze ufam Tobie!

Z rozważań wielkanocnych, Tarnów 2016
o. Franciszek Rydzak OFM

POEZJA
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Lena Gajewska
Magdalena Sak
Gabriela Nosal
Zuzanna Łucka
Oskar Bartkowski

Maksymilian Chliszcz
Zofia Kuciel
Michał Szuba

Dominika Brudzińska
Montana Ondyczy

Natalia Podgórska-Skarbek
Nikola Kawa
Izabela Tatar
Maciej Iwański
Weronika Hadas
Maja Pudło
Zaja Osiecka
Amelia Figat
Kamil Miś
Piotr Wolak

CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

KRONIKA PARAFIALNA
Grudzień 2016r. - Luty 2017r.
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Kazimierz Dulian
KrzysztofKuczkowsk
Krystyna Krysa
Jerzy Łachut

Krystyna Gródek
Karolina Bobek
Antoni Stec

Franciszka Romańska
Tadeusz Kocik
Stefan Kornacki
Paweł Małek

Elżbieta Armatys
Irena Łagosz

Genowefa Opolska
Józef Jarek

Danuta Frankowicz
Elżbieta Mysior
Halina Bubisz

Andrzej Bodzioch
Jan Malski
Maria Batko

Władysław Warta
Teresa Mastalerz
Franciszek Zieliński
Helena Truchan
Teresa Szymańska
Zofia Gacek
Antoni Stepski
Helena Janik

Irena Paszkowska
Tadeusz Mazur
Lucyna Pawlik



Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie

Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 1 4 6212112
www.nspjtarnow.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.
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Redaktor naczelny: Ks. Tomasz Kozioł
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Ania Wajchamer, Weronika Wajchamer,

Nikola Rolewicz, Gabrysia Walaszek, Dariusz Kowalczyk SJ,
Ks. Piotr Skraba, o. Franciszek Rydzak OFM;

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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