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Listopad to szczególny miesiąc, w którym ożywa w nas
pamięć o zmarłych. Świadczą o tym płonące lampki na grobach naszych bliskich, świeże wiązanki kwiatów, a przede
wszystkim – wśród ludzi prawdziwie wierzących – liczba osób
gromadzących się na Nabożeństwach za zmarłych i Mszach św.
odprawianych w ich intencjach, oraz przyjmowane Komunie
święte. To dobrze..., to bardzo dobrze! Wiemy przecież,
że ci, którzy odeszli już z tego świata dla siebie nic uczynić nie
mogą, a świadomość tego, że przyjęta w ich intencji Komunia
święta może pomóc im w szybszym osiągnięciu zbawienia jest
w nas ciągle żywa. Bo niby i po cóż ludzie starali by się o to,
gdyby nie mieli wiary w życie wieczne i pragnienie pomocy
swoim zmarłym?
W naszej wspólnocie parafialnej notujemy dużą liczbę
zmarłych. Mamy ich żywo w pamięci. Jedni to nasi bliscy krewni, czasem najbliżsi..., inni to nasi znajomi..., przyjaciele...
A jeszcze inni to po prostu sąsiedzi z tej samej klatki lub bloku... Wszyscy oni zasługują na naszą pamięć.
A ponieważ – jako wspólnota parafialna – pragniemy dzielić nie tylko radości, ale i smutki naszych parafian, dlatego Was
wszystkich, którzy pamiętacie o tych, którzy odeszli, zapraszamy na Nabożeństwa za zmarłych, na Msze święte w ich intencji
oraz na modlitwę różańcową. Tylko w ten sposób możemy
dopomóc naszym zmarłym w osiągnięciu zbawienia, a chyba
dla nikogo wierzącego nie jest to sprawa obojętna.
Dla przypomnienia poniżej znajdują się nazwiska tych
wszystkich, którzy zmarli od 4-ego czerwca 2017 roku do dnia
zamknięcia tego numeru:
++ Kazimierz Stefański, Lesław Bochniak, Alicja Kowalska,
Barbara Kozioł, Krystyna Kuta, Krzysztof Sadowski, Danuta
Radoń, Maciej Głowa, Krzysztof Strojny, Jan Matuszek, Stefan
Grabczyński, Marian Łabno, Leokadia Obuszko, Mieczysław
Ćwiok, Józef Zegar, Antoni Baca, Zbigniew Duda, Teodor Radliński, Antoni Soski, Cecylia Siwak, Maria Litwin, Stanisław
Gumola, Cecylia Szczurek, Tadeusz Radoń, Domicella Bodo,
Halina Brzegowy, Irena Gąsior, Zenon Kalinowski, Jadwiga
Skalska, Kazimiera Jędrzejczyk, Maria Pacura, Urszula Węgrzyn, Maria Surowiecka, Robert Rutka, Kazimiera Jezierska,
Maria Bąk, Maria Kolak, Edward Wróbel, Henryk Modelski,
Antonina Sowa, Maria Stankiewicz, Cecylia Marchwica, Wojciech Kuczek, Wiesław Włodek, Jan Prończyk, Julia Buczma,
Józefa Cygan, Teresa Tokarz, Kazimierz Marczyński, Teresa
Barwacz, Zofia Komisarz, Edmund Krzyżanowski.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie...

Ks. Tomasz Kozioł
Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII
Koronacja łaskami słynącej figury
Matki Bożej Fatimskiej
tedralny Pueri Cantores
Tarnovienses i wiernych
hymnu do Ducha Świętego, Kardynał Stanisław
Dziwisz uczynił znak
krzyża i pozdrowił zgromadzonych na placu.
Tuż przed aktem pokuty, ordynariusz tarnowski Biskup Andrzej Jeż
wygłosił słowa powitania, w których podkreślił
miłość tarnowian do Maryi Panny. „ Diecezja tar-

zabrakło nawiązania do genezy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tranownie, jako jednego z najstarszych ośrodków fatimskich w Polsce; do ważnych
zdarzeń z historii Kościoła przepełnionej
obecnością Matki Chrystusa w życiu naszego narodu, szczególnie podczas totalitarnego zniewolenia oraz odwołanie się
do przesłania płynącego z Fatimy, m.in.
o odwrócenie się od zła, wezwanie do pokuty, by w ten sposób ludzie uniknęli kary
grożącej światu.
Przypomniał także diecezjanom
o akcie poświęcenia rodzin diecezji tarnowskiej Niepokalanemu Sercu Maryi
w pięćdziesiątą rocznicę objawień fatimskich, a później oddania całej diecezji
Matce Bożej Fatimskiej przez abp. Jerzego Ablewicza w 1984 roku a także moment erygowania tutejszego Sanktuarium
przez bp. Wiktora Skworca 13 maja 2003
roku.
Bliski przyjaciel papieża Jana Pawła II, w osobistych wspomnieniach przytoczył historię zamachu na życie świętego. Poruszony przeżyciami podkreślał
cudowną interwencję Matki Bożej Fatimskiej, mówiąc: „Przecież po ludzku są-

nowska chlubi się bogatą
tradycją Maryjnego kultu
[… ] - mówił. - Do sanktuariów diecezji wierni
przybywają jak do własnego domu, do najdroższego miejsca, w którym
zawsze mogą znaleźć
ukojenie oraz doświadczyć łaski umocnienia
pośród codziennych trudów życia [… ] Korona
jest naszym podarunkiem. Tak jak dzieci przynoszą podarunki ma- dząc, Papież powinien zakończyć życie
mom.
na placu św. Piotra, gdy 13 maja 1981 roW dniu 4 czerwca 2017 w uroczys- To akt naszej miłości dziecięcej”.
ku kula zamachowcy przeszyła jego ciało.
tość zesłania Ducha Świętego na Placu
Kardynał Stanisław Dziwisz podczas Polała się krew. Podtrzymywałem wtedy
Koronacyjnym w Tarnowie na mocy homilii również wskazał, że tej szczegól- upadającego Papieża, którego biała sui w imieniu papieża Franciszka, przez nej Matce i Królowej „należy się korona”. tanna zmieniała kolor na purpurowy. Nie
ręce JEm. Ks. Kardynała Stanisława „ Nakładamy więc ją na Jej skroń – mówił mogę o tym spokojnie mówić. Już rok
Dziwisz i przy współudziale Bp Andrze- - a gestem tym chcemy wyrazić Maryi po zamachu Ojciec Święty dziękował Maja Jeża, odbyła się koronacja figury nasz hołd i cześć. Chcemy przez to powie- ryi za ocalenie, i nie mogło to być gdzie
Matki Bożej Fatimskiej. Ukoronowanie dzieć jej, że ma prawo do naszych serc. indziej, jak właśnie w Fatimie”.
Pani Fatimskiej, nieprzypadkowo wy- Chcemy by Ona królowała w naszych suPo zakończeniu kazania, przed liturbrane w setną rocznicę objawień fatim- mieniach i sercach, w naszych rodzinach gią Eucharystyczną kanclerz Kurii Tarnoskich, nie było jedynie cichym parafial- i środowiskach. Chcemy by Ewangelia Jej wskiej ks. prał. Robert Kantor odczytał
nym epizodem, lecz podniosłym i histo- Syna była dla nas fundamentem, prawem dokument koronacyjny. W tym momencie
rycznym wydarzeniem zarówno w skali i światłem na drogach wiary, nadziei i mi- na placu pojawiła się trójka dzieci symdiecezji jak i całego kraju.
łości w naszym codziennym życiu, w nau- bolizujących i ubranych w stroje dzieci
ce i w pracy. W naszej służbie Bogu i bliź- Fatimskich: Łucję, Franciszka i Hiacyntę
Na rozpoczęcie ceremonii licznie nim. Taki jest głęboki sens koronacji. Dziś w honorowej asyście, wniosły złotą koprzybyli duszpasterze, w uroczystej pro- modlimy się gorąco BĄDŹ Z NAMI ronę. Gdy korona znalazła się na ołtarzu,
cesji i przy śpiewie Z dalekiej Fatimy, MATKO NASZA I KRÓLOWO [… ] i pro- Kardynał Stanisław Dziwisz odmówił mowprowadzili na ołtarz Księgę Ewangelii. wadź nas do Królestwa Twego Syna.”
dlitwę „Błogosławiony jesteś Panie” dzię-

Po wykonaniu przez Chłopięcy Chór Ka-

W homilii Księdza Kardynała nie kując Bogu za wszystkie cuda Jego do4

>>

broci; za to, że jest miłosierny sprawiedliwy i w swym planie rozprasza pysznych, a podnosi pokornych oraz prosił
Pana o udzielenie łask wszystkim wiernym uczestniczącym w obrzędzie koronacji. Po tych słowach skropił koronę
wodą święconą na znak władzy i mocy
„oczyszczając” ją z ziemskich wartości
wprowadzając ją do nowego symbolicznego świata Królestwa Bożego.
Wzruszony plac zamilkł, a Kardynał
ukoronował figurę Fatimskiej Pani.
Gdy korona spoczęła na skroniach
Naszej Pani rozległy się fanfary i śpiew
O Fatimska nasza Pani. Wówczas kończąc koronacyjny obrzęd Kardynał Dziwisz, okadził figurę.
Po Liturgii Eucharystycznej Biskup
Andrzej Jeż dokonał aktu zawierzenia diecezji tarnowskiej Matce Bożej Fatimskiej.

Następnie proboszcz parafii pw. Świętego
Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie - ks. Stanisław Bilski (kustosz sanktuarium) – wygłosił słowa podziękowania.
Na zakończenie Mszy Świętej Kardynał Dziwisz udzielił uroczystego błogosławieństwa. A nim procesja odprowadzająca ukoronowaną figurę Matki Bożej
Fatimskiej wyruszyła do kościoła, Ksiądz
Kardynał uczynił piękny gest i podarował
tarnowskiemu sanktuarium różaniec z kości słoniowej, na którym modlił się św.
Jan Paweł II. ”Ten różaniec ciągle czekał

(po lewej), zaś po prawej stronie umieszczono dekret papieski w języku łacińskim informujący o tym, że koronacja
odbyła się na prawie papieskim.
Na koniec ceremonii, pielgrzymi
i diecezjanie, którzy pomimo żaru lejącego się z nieba wytrwali na wspólnej modlitwie i uwielbieniu, otrzymali pamiątkowe obrazki z wizerunkiem ukoronowanej
figury Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.
Tarnowskie sanktuarium powinno być
dla nas naszą małą Fatimą, Lourdes,
Gietrzwałdem czy Jasną Górą, gdzie Matka Boża stale mówi „Nie mają już wina”
(J 2,3).

ofiarowując cenne wota.
Obecnie różaniec ten spoczywa
w kościele obok ukoronowanej figury

Katarzyna Woźniczka

i doczekał się Tarnowa. To dar dla Matki
Bożej Fatimskiej w Tarnowie, dar dla
Matki Bożej Fatimskiej za uratowanie życia Jana Pawła II w 1981 roku” – mówił

Zmiany w Parafii

Od I IX w naszej parafii nastąpiły zmiany wśród naszych
Do pracy w naszej parafii Ks. Bp Ordynariusz mianował
duszpasterzy. Ksiądz Biskup odwołał z naszej parafii następujących kapłanów: ks. Łukasza Żurka i ks. Łukasza
Kaźmirka.
Przedstawiamy krótkie sylwetki nowych kapłanów:

ks. Wiesława Kulkę

i

Ks. Łukasz Żurek.
Pochodzi z parafii Pustynia k. Dębicy.
Urodził się 24.12.1981 r.. Wyświęcony
na kapłana w 2007 r. Poprzednio pracował w parafii Łososina Górna.

Ks. Tomasz Górę.

Dziękujemy za pracę w naszej parafii i życzymy obfitości
Bożego błogosławieństwa w dalszej posłudze duszpasterskiej.

Ks. Łukasz Kaźmirek.
Pochodzi z parafii Drwinia. Urodził się
07.06.1989 r.. Wyświęcony na kapłana
w roku 2014. Pracował w parafii Przyszowa.
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Matka Teresa z Kalkuty – Święta

4 września 2016 w poczet świętych
została przyjęta Misjonarka Miłosierdzia z Kalkuty. W tym roku po raz
pierwszy wspominamy ją jako Świętą.
Matka Teresa z Kalkuty (wsp. 5 wrzesień) zakonnica, założycielka zgromadzenia Misjonarek Miłości, właściwie Agnes
Gonxha Bojaxhiu, urodziła się 26 sierpnia
1910 r. w Skopje (dzisiejsza Macedonia)
w rodzinie albańskiej.
Po nagłej śmierci ojca, matka i jej rodzeństwo, pozostało bez środków do życia. Nie zważając na pogarszające się warunki życia, rodzina przyszłej świętej, zawsze przyjmowała do domu ubogich
i dzieliła się tym, co miała. Mała Agnes
zafascynowana posługą potrzebującym,
już w wieku dwunastu lat odkryła swoje
powołanie.
Sześć lat później opuściła dom
i wstąpiła do Instytutu Błogosławionej
Dziewicy Maryi w Irlandii. A w 1929 roku wybrała drogę misyjną w Indiach.
24 maja 1931 roku złożyła pierwsze śluby
zakonne, przyjmując imię Teresa od dzieciątka Jezus (po św. Teresie z Lisieux),
a 24 maja 1937 r. złożyła śluby wieczyste.
Przez około dwadzieścia lat nauczała
w kolegium sióstr w Entally, na wschód
od Kalkuty, do której uczęszczały dziew-

częta z dobrych rodzin oraz w szkole powszechnej im. Św. Tereski od Dzieciątka
Jezus w Kalkucie. Przez cały ten czas
matka Teresa nie zapomniała o wartościach wyniesionych z domu i niosła pomoc ubogim mieszkającym na slumsach.
W wyniku narastających konfliktów
zbrojnych i coraz większego ubóstwa
ogarniającego mieszkańców Indii, Matka
Teresa poszukiwała drogi, aby w namacalny i codzienny sposób wspierać uciemiężony lud. W odpowiedzi na jej zmar-

twienia w 1946r usłyszała powołanie
do założenia nowego instytutu zakonnego, który zająłby się najuboższymi.
7 października 1949 r. arcybiskup
Kalkuty Ferdinand Periera zatwierdził zaproponowane przez nią zgromadzenie
Sióstr Misjonarek. A 1 lutego 1965 r. zgodę wraziła także Stolica Apostolska.
Początkowo do zgromadzenia należało 12 sióstr. Ich strojem zakonnym stało
się białe sari z niebieskimi paskami na obrzeżach.
W kolejnych latach do dzieła pomocy
dołączali lekarze, pielęgniarki i wszyscy,
którym nie był obojętny los drugiego
człowieka. Na przestrzeni lat, powstawały
coraz to nowsze placówki, którym przyświecał cel: „pracy w duchu ubóstwa i radości na rzecz najbiedniejszych z biednych, mieszkających w dzielnicach nędzy” (źródło: Kathryn Spink: Matka Teresa. Autoryzowana biografia. Lublin: Wydawnictwo Gaudium, 2001).
Cały świat zwrócił oczy na działalność Matki Teresy i zapraszał do tworzenia nowych ośrodków na całym świecie. Także w Polsce (1983 r.).
W 1968 papież Paweł VI zaprosił,
by siostry Miłosierdzia objęły pieczę nad
ubogimi Rzymu i uhonorował tę wyjątkową Misjonarkę Nagrodą Pokoju papieża Jana XXIII jako pochwałę "za pracę
na rzecz ubogich, obraz chrześcijańskiej
miłości i wysiłki na rzecz pokoju".
Do jej dzieł należą m.in. założona
w 1963 męska wspólnota czynna Braci
Misjonarzy Miłości, wspólnota kontemplacyjna dla sióstr i braci (1976) oraz
ponad 560 domów pomocy.
Zmarła w opinii świętości 5 września 1997 w Kalkucie (Indie).
Data beatyfikacji: 19 październik 2003
(Plac Św. Piotra)
Katarzyna Woźniczka
Bibliografia: Księga imion i świętych,
Matka Teresa z Kalkuty – M. Muggeridge
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Czym jest Odnowa w Duchu Świętym
w kościele katolickim

Odnowa w Duchu Świętym jest jednym z ruchów katolickich jakie działają
obecnie w ramach kościoła katolickiego.
Pierwsze grupy Odnowy powstały
w 1967 w Stanach Zjednoczonych, m.in.
pod wpływem nauczania II Soboru watykańskiego, a także poprzez obserwację
chwalenia Boga przez różne kościoły
chrześcijańskie na terenie Stanów Zjednoczonych.
Kościół katolicki, obserwując ożywienie w kościołach protestanckich, nie
mógł pozostać wobec niego obojętny.
Podczas obrad II Soboru watykańskiego
w 1963 roku odbyła się poważna dyskusja
teologiczna na temat charyzmatów
(szczególnych łask, jakich doznają poszczególne osoby lub całe grupy wiernych).
Owocem jej było zamieszczenie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen
Gentium zapisu o tym, że Duch Święty
prowadzi i uświęca Kościół nie tylko
przez sakramenty i posługi, ale również
udzielając wiernym szczególnych, szeroko rozpowszechnionych łask) w celu odnowy i rozbudowy Kościoła. Działo się
to zarówno w początkach chrześcijaństwa, o czym uczy nas Biblia, również dziś
Duch Święty rozlewa swe łaski, przemienia życie ludzi i Kościoła.
W czasie spotkań mających na celu
rozważanie Pisma Świętego i wspólną
modlitwę, pierwsi katolicy przeżyli wówczas chrzest w Duchu Świętym (celem
chrztu w Duchu Świętym jest napełnienie
chrześcijanina wyjątkową mocą Boga,
wyjątkowym odczuciem Jego obecności),
otrzymali także szereg charyzmatów, o jakich mówił św. Paweł w związku z obecnością Ducha Świętego. Od tego czasu
Odnowa Charyzmatyczna ogarnęła bardzo szybko wszystkie kontynenty.
Dziś na nowo widać jak bardzo Bóg

udziela swojego Ducha Świętego swoim
wierzącym, jak wielu ludzi pragnie przeżyć chrzest w Duchu Świętym, przeżywać
Jego obecność jak pierwsi chrześcijanie,
jak bardzo poprzez kilkanaście stuleci
zapomnieliśmy jako chrześcijanie o darach Ducha Świętego, o niezwykłej mocy
Jego obecności. Ci którzy doświadczają
tego na spotkaniach Odnowy, nie tylko
umieją przemienić swoje życie, lecz także
mocniej i głębiej służyć Chrystusowi
i Kościołowi.
Czy ruch, działanie ruchu Odnowy
w Duchu Świętym, chrzest w Duchu i wylanie szczególnych łask ma swoją podstawę potwierdzoną w Piśmie Świętym? Jak
najbardziej. To tylko niektóre z wersetów:
1.w Starym Testamencie Bóg zapowiedział wylanie swojego Ducha – J 3,1-2
2.Jan Chrzciciel zapowiadał chrzest Duchem Świętym i ogniem – Mt 3,11
3. Jezus Chrystus zapowiadał chrzest Duchem Świętym – Dz 1,5 (co odnosi się
do dnia pięćdziesiątnicy),
4. pierwotny Kościół w Jerozolimie powstał po zesłaniu Ducha Świętego – Dz 2,14
5. Nowy Testament opisuje jeszcze inne
przypadki zstępowania Ducha Świętego
na ludzi – Dz 8,14-17; Dz 10,44-46 (tzw.
zesłanie Ducha Świętego na pogan) oraz
Dz 19,1-6.
6. Sam św. Paweł w 1 Liście do Koryntian szczegółowo wyjaśnia różne dary
(charyzmaty) jakie będą dostrzegalne
wśród tych, których Bóg obdarzy swoim
Duchem Świętym.
Obecnie w Polsce jest to jeden z największych ruchów katolickich, liczący
kilkadziesiąt tysięcy stałych członków
i ok. 200 tys. sympatyków. Na całym
Świecie, czy to w Południowej i Północnej Ameryce, czy w Afryce, Oceanii, Azji

czy Europie miliony Chrześcijan świadczą o tym, że odnaleźli rodzaj nowej więzi z Bogiem.
Za najważniejsze Odnowa w Duchu
Świętym uznaje:
• uwielbienie Boga za Jego miłość,
• uznanie, że Jezus jest Panem naszego
życia i naszym jedynym Zbawicielem,
• uznanie, że Duch Święty działa dzisiaj
równie mocno co w czasach biblijnych,
• modlitwę dziękczynną, wstawienniczą
z kogoś potrzebującego, słuchanie Pisma
Świętego oraz pogłębianie swojej więzi
z Jezusem.
Odnowa w Duchu Świętym należy
do ruchu, który papież Jan Paweł II nazwał ważnym owocem Soboru Watykańskiego II. Dalej nazywa Ojciec Święty
Odnowę "nową wiosną Kościoła". Odnowa w Duchu Świętym w Kościele Katolickim jest ruchem otwartym, nie wymagającym oficjalnej przynależności
od swoich członków. Ruch ten otwiera się
na Słowo Boże i na Charyzmaty, dzieląc
się nimi w służbie Kościołowi i ludziom.
x. T.K.

Rok liturgiczny z Maryją

21 listopada Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny kończy się
rok liturgiczny. Listopadowe dni skłaniają
do refleksji i zadumy nad ludzkim przemijaniem, nad powrotem do początków
wszystkiego. Ostatnim świętem maryjnym

w kalendarzu liturgicznym jest wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
Dzisiejsze wspomnienie ofiarowania
Maryi w świątyni jerozolimskiej jest obchodzone dla upamiętnienia wydarzenia,

które znamy wyłącznie z legend, głównie
za pośrednictwem apokryfu z II stulecia,
tak zwanej Protoewangelii św. Jakuba.
Ukazuje ono stary obyczaj żydowski polegający na ofiarowaniu Bogu swojego
dziecka. Jak powiada starożytna tradycja
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chrześcijańska, Maryja została przedstawiona w świątyni jerozolimskiej. Według
legendy Maryja jako dziecię została ofiarowana do świątyni, gdzie spędziła swą
młodość. Została ofiarowana Bogu na Jego wyłączną służbę. Poczynili to ojciec
i matka Matki Najświętszej, czyli święci
Joachim i Anna. Oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela,
na wychowanie i naukę. Maryja pozostała
w świątyni przez dwanaście lat.
Pamiątką tego wydarzenia jest święto obchodzone w Kościele wschodnim
zwane Wejściem Matki Bożej do świątyni.
21 listopada obchodzono w Jerozolimie pamiątkę poświęcenia kościoła maryjnego. Wielu biblistów uważa, że był
tam niegdyś dom Joachima i Anny, ro-

dziców Maryi.
W dniu 21 listopada 543r. cesarz
Justynian I był świadkiem poświęcenia
kościoła ufundowanego przez siebie dla
uczczenia Ofiarowania Maryi do Świątyni
jerozolimskiej. Za cesarza Emanuela Komnenosa w 1166 r. zostało ono wpisane
na listę publicznie obchodzonych świąt.
W XII wieku pojawia się to wspomnienie
w Anglii, a następnie w Rzymie, gdzie
wprowadza je papież Sykstus IV w 1472r.
Przy posoborowej reformie kalendarza liturgicznego (1969) rozważano zniesienie tego święta, ale sprzeciw przedstawicieli Kościoła ze wschodu stał się powodem, dla którego papież Paweł VI kazał je zachować nadając mu nowy charakter: Maryja przez swój pobyt w Jerozo-

limie stała się znakiem i zapowiedzią nowej Jerozolimy, a w niej nowego Izraela,
wyznawców Chrystusa.
Kościół w tym dniu wspomina
„poświęcenie” uczynione przez Maryję
od dzieciństwa pod natchnieniem Ducha
Świętego, którego łaską została napełniona w swym niepokalanym poczęciu. Takie
poświęcenie oznaczało dla Niej również
cierpienie związane z udziałem w Odkupieniu.
Maryja ukazuje się wszystkim jako
wzór życia poświęconego na wyłączną
służbę Bogu. Dlatego w tym dniu wiele
zgromadzeń zakonnych składa lub odnawia śluby przez które poświęca się całkowicie Bogu na wzór Maryi.
Obchód tego wspomnienia ma dogłębną, teologiczną podstawę w pełnej
otwartości Najświętszej Maryi Panny
na Boga i w Jej bezgranicznym posłuszeństwie Stwórcy. Maryja była skłonna
spełnić wszystko, czego wszechmocny
Bóg od Niej zażąda.
Całkowite ofiarowanie się Bogu nie
jest łatwe. Pełni pokory i wdzięczności
prośmy miłosiernego Boga, by nasze serca stawały się podobne do serca Matki
Najświętszej.
Powierzmy Jej opiece dzień, który
przeżywamy, oddajmy i następny, który
podaruje nam Pan, jeśli taka będzie Jego
wola.
Niech każdy będzie uwielbieniem
Boga, który rozlewa na nas swe miłosierdzie.
Opr. ks. T.K.

Zajęte wychwalaniem Boga

Pewnie niewiele ludzi wie kim
są Karmelitanki Bose, albo może i wiedzą
ale czy naprawdę?
Powołane do życia w klauzurze,
do modlitwy za życie świata. Codziennie
oddają się modlitwie, pracy. Tam za murami klasztornymi tętni życie. Siostry żyją
już w obecności Boga. To one całe swoje
życie i wszystko co na to się składa oddały i oddają ciągle za grzeszników.
Na wzór Chrystusa, który oddał swoje
życie za życie ludzi.
Intencji nie brakuje. Wiele osób prosi
o modlitwę, która zanoszona do Pana
przez siostry karmelitanki, zwykle jest

spełniana przez Pana Boga. Przecież Pan
jest Dobry i nie odmawia kochającej duszy, która wyrzeka się świata, siebie dla
miłości – miłości bliźniego.
A jak wygląda życie za murami
klasztornymi? Życie ciche, kochających
dusz, żyjących tu na ziemi, ale jednak
żyjących w ciele. Znoszących choroby,
swoje niedoskonałości, czy życie wspólnotowe.
W Tarnowie Siostry Karmelitanki Bose są niedaleko naszej parafii na ulicy
Krzyskiej 19. Klasztor pw. Najświętszej
Maryi Panny Bramy Niebios i św. Józefa
powstał 17 lat temu.
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W grudniu 1997 r. Siostry zostały
zaproszone do Tarnowa z Katowic przez
ks. bp Wiktora Skworca, zaraz po ogłoszeniu jego nominacji na biskupa diecezji
tarnowskiej.
2 września 1998 r. na fundację zezwolił ojciec generał karmelitów bosych.
19 maja 1999r. ks. Bp Skworc poświęcił plac budowy przy ul. Krzyskiej 19
w Tarnowie.
16 czerwca 1999 r. podczas pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Św. Jan Paweł II
w Starym Sączu poświęcił kamień węgielny pod budowę. Równocześnie rozpoczęto budowę fundamentów klasztoru.
8 września 2000 r. Stolica Apostolska
wydała zezwolenie na erygowanie klasztoru.
11 grudnia Jubileuszowego Roku 2000
w wykończonym klasztorze (bez kaplicy)
zamieszkało 15 karmelitanek z Katowic.
13 grudnia ks. Bp Wiktor Skworc odprawił uroczystą Eucharystię inaugurującą życie nowego karmelu, dokonał erygowania klasztoru i zamknął klauzurę
papieską.
8 grudnia 2001r. konsekrował wykończoną kaplicę.

o wstawiennictwo, jak i dzwonią telefonicznie.
O wielkiej potrzebie ich modlitwy
i wstawiennictwie u Boga można się przekonać choćby podczas trwającej co roku
nowennie przed odpustem Matki Bożej
Szkaplerznej. Gromadzą się wówczas
wierni wypełniając kaplicę i wrzucają
kartki z prośbami, które odczytywane
są podczas nowenny przez prowadzącego
nowennę ojca karmelitę. Wszystkie te kartki potem są omadlane przez Siostry
Karmelitanki po skończonej nowennie.

31 sierpnia miałam okazję uczestniczyć
w pogrzebie Siostry Karmelitanki, Matki
Marii Teresy od Dzieciątka Jezus Rozborskiej. Matki która założyła fundację
w Tarnowie i była od początku w tarnowskim klasztorze. Matka Teresa żyła
pełnią życia w Chrystusie i całe życie
spędziła za klauzurą. Celebrujący Mszę
św. pogrzebową bp Andrzej Jeż powiedział, że to wyjątkowy pogrzeb, ponieważ
można z pewnością powiedzieć, że jej
dusza jest już w niebie.
To piękne, że można całe życie spędzić
prawie niewidocznym dla świata i żyć
pełnią życia. Siostra pozostawiła po sobie
W karmelu tarnowskim, w kaplicy wiele dobrych czynów, a w swoich
klasztornej, która jest dostępna dla wszys- zapiskach poezje.
tkich, można o różnych porach dnia usłyszeć dochodzący zza krat głos wspólnoty.
Kilka słów o Matce Teresie:
Msza św. odprawiana jest codziennie
o godz. 6.30 w tygodniu, a w niedziele
o godz. 7.30, w święta karmelitańskie
dodatkowo o godz. 18.00.
Siostry Karmelitanki również uczestniczą w Mszy św. zza krat. Mury, kraty
i welony na twarzach mają na celu stworzenie w centrum wielkiego miasta klimat
pustyni. W milczeniu i samotności, modlitwie i codziennym trudzie, wyrzeczeniu i Bożej radości, w duchu ofiary i wzajemnej miłości dusze żyją tu z Bogiem
i dla Boga, i Bogiem samym, posłuszne
Jego woli, ofiarując swe życie za braci.
Szczególną misją karmelu tarnowskiego
jest modlitwa za kapłanów, których
to ks. Bp Wiktor Skworc powierzył duchowej trosce i macierzyńskim sercom
wszystkich sióstr mieszkających w tym
klasztorze.
Siostry towarzyszą swoją modlitwą
kapłanom w ich apostolstwie, jak i przyŚp. Matka Teresa od Dzieciątka Jezus
gotowującym się do kapłaństwa. Ale nie
(Teresa Rozborska)
tylko, ponieważ ciągle potrzebujący przychodzą do furty klasztornej prosząc
Urodziła się 2.12.1938 r. we Lwowie.

Śp. Matka Teresa od Dzieciątka Jezus
(Teresa Rozborska)

Została ochrzczona 11.12.1938 r. (obecnie
w Karmelu wspomnienie św. Matki Maravillas). Jej ojciec Antoni był oficerem
wojskowym i po kampani wrześniowej
z Armią Andersa zawędrował do Anglii.
Tam po wojnie zamieszkał, ale utrzymywał serdeczną więź z żoną i dwiema
córkami pozostającymi w Ojczyźnie.
Gdy sytuacja polityczna w Polsce uległa
zmianie, podjął decyzję o powrocie
do kraju, ale wówczas okazało się, że jest
śmiertelnie chory. Zmarł na obczyźnie,
a jego grób znajduje się w Londynie.
Mama Maria wpoiła swoim córkom umiłowanie Boga, Ojczyzny i wartości chrześcijańskich. Zmarła we Wrocławiu mając
dziewięćdziesiąt lat. W 1962 r. Matka
Teresa wstąpiła do Karmelu we Wrocławiu (po ukończeniu filologii polskiej
na Uniwersytecie w tym mieście).
We Wrocławiu przeżyła 27 lat swego
zakonnego życia. Za Jej przełożeństwa
rozpoczęła się budowa Karmelu w Katowicach, której doglądała dojeżdżając
co kilka miesięcy na plac budowy.
W 1989 r. w uroczystość Św. Matki Teresy od Jezusa wyjechała na czele grupy
fundatorek do Katowic. Liczny napływ
powołań umożliwił w szybkim czasie
rozpoczęcie starań o nowy Karmel, tym
razem w Tarnowie. Opatrzność Boża posłużyła się nominacją Ks. Wiktora Skworca na Biskupa Tarnowskiego, który wcześniej (jako kanclerz Kurii Katowickiej)
współpracował przy powstaniu Karmelu
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„Wysławiam

Miłosierdzie Pana, w 50 rocznicę zaślubin z Boskim
Oblubieńcem, w Tajemnicy MIŁOŚCI I KRZYŻA, w Kościele i dla Kościoła. Dzielę się szczęściem swej małości,
w ramionach Ojca.. ."

Matka Teresa od Dzieciątka Jezus podczas złotego jubileuszu

ślubów zakonnych

w Katowicach.
W 2000 r. we wspomnienie św. Matki
Maravillas wyjechała wraz z siostrami
do Tarnowa, gdzie przez 6 pierwszych lat
pełniła posługę Przeoryszy. Zawsze była
„miłośniczką dusz ludzkich" i kształtowała młode serca i dusze na wzór
św. Matki Teresy od Jezusa.
Podczas Złotego Jubileuszu swoich
ślubów zakonnych w Karmelu wyznała :

cudów. Są matkami duchowymi. Ale ich
działania w świecie często nie widać tak
od razu. Owoce poznamy w niebie. Dowiemy się wtedy o wielkiej mocy modlitwy jaką roztaczały żyjąc wierne swemu
powołaniu. Jednak póki co, ich cicha modlitwa, w samotności, życie w ciągłej
obecności P. Boga daje owoce niezauważalne dla ludzi żyjących tym światem.

Matka Teresa odeszła
do Pana 29 sierpnia oto- „Kiedy zawołasz…”
czona modlitwą wspólnoty sióstr podczas czy- Kiedy zawołasz już mnie, o Boże,
tania fragmentu Modli- Odejdę cicho, jako mgła o świcie.
twy Arcykapłańskiej Pa- Może na chwilę zabłysną Twe zorze
na Jezusa z Ewangelii Tęczową smugą na niebios błękicie.
św. Jana.
Może to światło, co się w Tobie pali
Pogrzeb odbył się 31 Kiedy ku niemu ulecę szczęśliwa
sierpnia br. z licznym Rozbłyśnie w oczach tych, co pozostali
udziałem Kapłanów Blaskiem Ojczyzny, ku której Pan wzywa.
na czele z ks. Biskupem
Andrzejem Jeżem, sióstr Kiedy już na mnie zawołasz, o Boże,
zakonnych i wiernych Ku ziemi oczu swoich nie odwrócę
świeckich.
W sercu zabiorę wszystko, co żyć może
Ciało Matki Teresy w Obliczu Twoim, a resztę odrzucę.
spoczęło w grobowcu Na ziemi dłonie swe położę obie
sióstr na pobliskim Byś mnie unosząc ponad krąg stworzenia
cmentarzu.
w dłoniach tych wszystko pociągnął ku
Sobie

Myślę, że życie za klau- I uwiódł w szczęśliwość wiecznego
zurą jest podobne do życia Pana Jezusa. istnienia.
Pan Bóg żyje i działa też jak w ukryciu.
Opiekuje się nami, otacza i przenika, (Wiersz Matki Teresy od Dzieciątka Jezus
ratuje, podtrzymuje nasze życie i posyła
-Teresy Rozborskiej)
Ducha św. by nasze serca otwierały się
na Jego Miłość. A ludzie mało to zauR.L.
ważają.
Siostry klauzurowe swoją modlitwą
pomagają ludziom wyprosić wiele łask,

TEKSTY OKAZJONALNE
PERMANENTNA KRYTYKA I ODRZUCENIE KOŚCIOŁA

Autostrada do wiecznego zatracania katolików niepraktykujących - cz.5
PRZYKŁAD
Recepta na szczęście
Przed drzwiami gabinetu stomatologicznego oczekiwało kilkanaście osób.
Znudzeni czekaniem, przeglądali stare jak
świat czasopisma lub patrzyli w okno,
za którym bez przerwy przesuwali się

przechodnie. Po drugiej stronie ulicy stał
blok mieszkalny o kilku wejściach.
Na wprost okna poczekalni otworzyły się
drzwi do klatki schodowej i dwóch ministrantów w białych komżach i złotych pelerynkach wybiegło na ulicę. Za nimi wyszedł ksiądz. Przeszli kilka metrów i weszli do następnej klatki. Ten widok stał się

dobrą okazją, by oczekujący w poczekalni
pacjenci rozpoczęli wymianę myśli:
- Pewnie „po kolędzie” – zauważyła jedna
pani, trzymając się za lewą szczękę.
- Takiemu to dobrze – mruknęła inna
z nutą zazdrości w głosie. – Nie napracuje
się koleś, nie namęczy, a kasiurę zgarnia,
i to niemałą. Niezły spryciarz, nie ma co.
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Należałoby raczej powiedzieć: inkasent.
Poczekalnia wyraźnie się ożywiła. Ludzie
jakby na chwilę zapomnieli o swoich dolegliwościach.
- Moja pani, dobrze to mówi przysłowie,
że „kto ma księdza w rodzie, tego bieda
nie ubodzie”.
- A inne to jeszcze mówi, że „żaden Dominus vobiscum nie umarł nad pustą miską, bo choćby nawet mieszkał w lesie,
to mu zawsze ktoś przyniesie”.
- Tak, tak. A jeśli nie przyniesie, to sam
się przejdzie po domach, jak ten za oknem cwaniaczek, i co wieczór ma pełną
tekę fory. Żyć, a nie umierać. Jak widać,
wśród kleru wszystko się kręci wokół kasy.
- Za śluby jeszcze pozbiera, za pogrzeby,
za chrzty, to, co na Mszę, i pieniążki same
z nieba lecą – dodała inna.
- Droga Pani, to jeszcze nie wszystko! Zapomniała pani o tacy w niedzielę i święta.
- A u mnie w parafii to podobno codziennie zbiera: wprawdzie powie parę
słów, ale co to ma do rzeczy – wtrąciła się
następna.
- Taki to rodzinkę swoją wyposaży
do trzeciego pokolenia. Już tam jego rodzinka nie wie, co to jazda tramwajem.
Nie mam wątpliwości, że każdy ma „merca”.
Przy samych drzwiach do gabinetu
siedział starszy mężczyzna. Nie włączał
się do rozmowy, tylko uważnie i cierpliwie słuchał; czasami tylko uśmiechał się
pod nosem i kiwał głową. Wreszcie zapytał jedną z rozmówczyń, tę najbardziej
gorliwą w dyskusji:
- Czy pani ma syna?
- Mam dwóch – odpowiedziała zagadnięta.
- W jakim są wieku?
- Jeden w gimnazjum, drugi w liceum.
- A pan? – zwrócił się ów starszy pan
do sąsiada.
- Mam, jeden jest w wojsku, a drugi
na studiach.
- A pani? – indagował dalej.
- Mam syna i córkę, ale nie rozumiem
dlaczego pan o to pyta? Co to pana obchodzi?
- Nie rozmawiajcie z nim. To chyba jakiś
ubek? O wszystko się wypytuje – wtrąciła
inna pani, podobnie oburzona stawianymi
pytaniami.
- Tak sobie myślę, że z pewnością poślecie, państwo, swoich synów do seminarium? – sugerował starszy mężczyzna.

- Po co do seminarium?
- Jak to po co? Żeby zostali księżmi!
- Chyba bym na głowę musiała upaść!
Jakby nie mieli już dokąd iść!
- Nigdy bym się na to nie zgodziła – wtrąciła inna.
- Ani ja – dobiegł głos z końca sali.
- Jak to? Chyba, państwo, dobrze życzycie swojemu dziecku? Ja, słysząc wasze
rozmowy, natychmiast posłałbym swego
syna do seminarium. Nie zastanawiałbym
się ani chwili.
- A to niech sobie pan posyła? Co nas to
obchodzi?
- Nie chce pani, żeby synalek miał dobrze? Żeby był szczęśliwy? – Niech pani
pomyśli tylko: Nie napracuje się synalek,
nie namęczy. Ludzie sami mu wszystko
przyniosą, a jeśli czasami zapomną przynieść, to synek przejdzie się po domach
i co wieczór będzie miał pełną tekę pieniędzy. A jeszcze, jak to przed chwilą inna
pani dodała, zgarnie za śluby, chrzty, pogrzeby, parę razy w miesiącu zbierze tacę.
Pani sama nie musiałaby jeździć tramwajem ani autobusem, bo syn zafundowałby
luksusowego mercedesa. Żyć, nie umierać!
- Ech, panie, nie wszystko znowu wygląda tak pięknie.
- Teraz to już zupełnie nic nie rozumiem.
Najpierw głosicie, że tak dobrze jest księdzu, „życie jak w bajce”, a równocześnie
bronicie się rękami i nogami,
by to „szczęście” nie spotkało waszych
dzieci! Przeczycie sami sobie. Jak w końcu wygląda prawda?
- Ale też się pan do nas przyczepił jak
pijany płotu albo jak pijawka do ciała
w puszczy Amazońskiej, i nie chce się
pan odczepić. Każdy tu obolały siedzi,
z wielkim trudem wypowiada najmniejsze
słowo, a panu się na gadkę zebrało. Pańska żona to musi być święta, jeśli wytrzymuje z takim mężem: mieć takiego typa,
to prawdziwy krzyż Pański. Chyba bym
sobie na jej miejscu w łeb strzeliła.
- Prawdę mówiąc, to mnie wasza odpowiedź nie jest do niczego potrzebna,
ale uważam, że uczciwość wymaga,
by państwo sami dali sobie właściwą odpowiedź, skoro sprowokowaliście ten temat. Ja cośkolwiek wiem na ten temat,
bo właśnie mam syna księdza, i nie opieram się na żadnych plotkach. Możecie być
pewni, że jeżdżę tramwajem, i nie mam
mercedesa ani nawet „malucha”.
- Ale syn pański z pewnością ma?

- Dzisiaj samochód to nie jest żaden luksus. Znaczna część społeczeństwa posiada samochód. Jest niezbędny w pracy.
Mój syn też musi mieć samochód. W parafii ma do obsługi kościół i dwa punkty
dojazdowe, w których są kaplice. Ja z żoną nie korzystamy z żadnej pomocy syna.
Owszem, co jakiś czas żona przygotowuje
mu wałówkę i wieziemy synowi, żeby
zjadł coś gotowanego, bo całymi tygodniami byłby bez obiadu. Jest sam w parafii. Gdy ma coś przygotowanego, to sobie podgrzeje i przez kilka dni może mieć
coś ciepłego do zjedzenia.
- To nie może sobie syn nająć gospodyni?
Tyle kobiet jest bez pracy. W czym problem?
- A pani by się zgodziła, gdyby wasz proboszcz zaproponował taką posadę?
- Ja akurat nie, ale jest tyle innych...
- No, widzi pani. Tak jak pani nie chce,
tak i inne nie chcą.
Powiem państwu więcej. Próbował syn
znaleźć kogoś do sprzątania. I też nie znalazł! W miejscowości, gdzie syn mieszka,
jest knajpa. Brudna, obskurna. zawsze
pełna pijaków i chodzących po ścianach
karaluchów. Poszukiwano tam sprzątaczki. Równocześnie syn szukał kogoś
do sprzątania raz w tygodniu pomieszczeń
parafialnych. A w knajpie wymagano
sprzątania dwa razy dziennie sali konsumpcyjnej, kuchni i szaletów. Syn oferował
podobne pieniądze, przy znacznie mniejszej liczbie godzin pracy i w innych warunkach. I co? – Zgłosiło się kilka kobiet
do pracy w knajpie, a żadna do pracy
na plebani. Jedna z nich powiedziała
otwarcie, że w knajpie będzie „pracownicą”, a u księdza ludzie będą ją nazywać
„służącą”.
- Ale pieniędzy to syn pański ma pod dostatkiem!
- Owszem – ma, ale nie tyle, ile sobie
przeciętni ludzie wyobrażają. Gdy pomagałem mu prowadzić księgę finansową,
za głowę się łapałem, widząc ile nakładów finansowych to wszystko wymaga.
Pieniądze na tacę nie należą do księdza,
lecz są przeznaczone na utrzymanie obiektów parafialnych. Od kilkunastu lat ludzie składają na tacę te same grosiki,
jakby nieświadomi inflacji i dewaluacji
pieniądza. Syn ma bardzo wiele wydatków związanych z utrzymaniem kościoła,
kaplic i innych obiektów parafialnych.
Remonty, ubezpieczenia itd. Musi opłacać
składki w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie,
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PZU, kurii diecezjalnej i wiele różnych
podatków. Musi prowadzić dokumentację
finansową, aby podczas kontroli mieć
prawne pokrycie na wszelkie wydatki.
Otworzyły się drzwi gabinetu i pani
stomatolog zapytała:
- Kto z państwa pierwszy?
- Ja – poderwał się ojciec księdza i zamknął za sobą drzwi gabinetu.
KOMENTARZ
Po wejściu do gabinetu starszego
mężczyzny, w poczekalni nastała grobowa cisza. Nikt już nie wypowiedział żadnego słowa, zmieszany, a bardziej zawstydzony zaistniałą sytuacją. Milczenia
nie przerwał nawet widok księdza z ministrantami, wychodzących z ostatniej
klatki bloku, po zakończeniu wizyty duszpasterskiej. No, bo o czym było rozmawiać, skoro zabrakło tak interesującego
tematu? Właściwie ten nie tyle się wyczerpał, co – w świetle prawdy – stracił
całą swoją atrakcyjność. Został oczyszczony z wszelkiej otoczki mitu, półprawd,
plotek i sensacji.
Świętość i grzeszność w Kościele.
Kościół to przedziwna społeczność.
Podobna do innych, ale jeszcze bardziej
od nich różniąca się. Stanowi on społeczny organizm, którego Głową jest Chrystus, a członkami wierni. Tworzy go boska i ludzka, widzialna i niewidzialna, duchowa i materialna rzeczywistość. Jest
on Nowym Ludem Bożym, zespolonym
przez Ducha Świętego i prowadzonym
do zbawienia przez Jezusa Chrystusa.
Kościół jest święty, ponieważ:
- ma boskie pochodzenie – istniał w odwiecznych planach Bożych, a gdy nadeszła pełnia czasu, został ustanowiony
przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego,
- jest obecny w nim Jezus Chrystus – Syn
Boży, który go chroni i zachowuje od złego,
- działa w nim, prowadzi go, broni
i uświęca Duch Święty – Trzecia Osoba
Trójcy Świętej,
- sprawuje się w nim sakramenty święte –
ustanowione przez Chrystusa niezbędne
środki do uświęcenia i zbawienia,
- głosi nieomylną i niezbędną do zbawienia naukę Chrystusa – Syna Bożego,
- zawiera słowo Boże (Pismo Święte),
którego głównym autorem jest Duch
Święty,
- prowadzi wiernych do Boga i związa-

nego z Nim zbawienia,
- tworzą go święci, w tym przede wszystkim Najświętsza Maryja Panna,
- strzegą go aniołowie.
Zarazem Kościół jest grzeszny, ponieważ:
- tworzą go ludzie, którzy rodzą się
w grzechu pierworodnym i w następstwie
posiadają skłonność do złego,
- skłonność do zła u ludzi wnosi do niego
dziwactwa, nieporozumienia, kłótnie,
a nawet nienawiść i zbrodnie.
Jak zatem pogodzić fakt, że Kościół
jest święty i równocześnie ma wśród swoich wyznawców – grzeszników? Prawda
o Kościele to prawda o człowieku bez retuszu. Kościół jest taki, jaki jest poszczególny człowiek i cała ludzkość, tzn. zarazem dobry i zły, święty i grzeszny. Tak
było, jest i będzie, gdyż nie da się już
zmienić natury ludzkiej, by była nieskalana, czyli taka jak przed grzechem pierworodnym. Skłonności do złego są nieodwracalne. Ponadto człowiek dysponuje
wolną wolą, dzięki której może wybrać
albo dobro, albo zło. I z tej możliwości
człowiek w ciągu dziejów nieustannie korzystał, korzysta i będzie korzystać. Dzięki wolnej woli każdy człowiek może być
świętym lub grzesznikiem. Zresztą każdy
święty jest w jakiejś mierze również grzesznikiem i każdy grzesznik jest w jakimś
stopniu świętym, ponieważ nie ma człowieka, w którym występowałoby wyłącznie dobro albo wyłącznie zło.
Kościół nie odrzuca grzeszników, lecz
przygarnia
Swoim zasięgiem obejmuje Kościół
także grzeszników – jak dobra matka, która kocha swoje dziecko nawet wtedy,
gdy ono zagubiło się w życiu i jest wyrodne; nie odrzuca go, ale się o niego troszczy i próbuje wprowadzić na prawą drogę.
Kościół nie stosuje sekciarskiej selekcji, wywołując psychozę zagrożenia
i frustracji, ale każdego wiernego otacza
macierzyńską troską i pomaga mu w dążeniu do Boga. Nie jest zainteresowany
w potępianiu kogokolwiek, lecz jedynie
piętnuje sam grzeszny czyn. Nie tyle chodzi mu o to, jaki kto był lub jest, lecz o to,
jaki powinien być, aby bardziej podobać
się Bogu i zostać zbawionym.
Także w Kościele istnieje zło i są grzesznicy, ponieważ Bóg nie odpłaca ludziom natychmiast wedle ich czynów,

ale daje im czas, aby się nawrócili.
W przeciwnym razie, niewielu z ludzi ostałoby się, ponieważ wszyscy – mniej lub
bardziej – są grzesznikami. Owo „zwlekanie” Boga w wydaniu wyroku potępiającego i udzieleniu kary w istocie rzeczy nie wyraża aprobaty dla zła czy obojętności na nie, lecz przeciwnie, jest
przejawem Bożego miłosierdzia i dobroci,
ponieważ Bóg daje grzesznikom czas
na opamiętanie i nawrócenie.
Tymczasem sekty nie tolerują najmniejszego „zła”. Osobę, która dopuszcza
się zła, usuwają natychmiast ze swojej
wspólnoty. W ten sposób ukazują karykaturalny obraz Boga jako nienawistnego
mściciela, który czyha na najmniejsze
potknięcie człowieka, aby go od razu ukarać i potępić. To nie jest jednak prawdziwy obraz Boga, lecz Jego karykatura,
w której jest On ukazany jako bezwzględny tyran, odarty z miłosierdzia.
Ocena co do grzeszności danego
człowieka, jedynie Bogu jest obiektywnie
wiadoma, bo wiele rodzajów grzechów
jest zakrytych dla ludzkich oczu, choćby
grzech pychy czy zazdrości. Często sam
Bóg jedynie wie, kto naprawdę jest świętym, a kto grzesznikiem, albowiem
w ocenie moralnej człowieka Bóg bierze
pod uwagę nie tylko czyny, ale również
myśli, zamiary, intencje.
Bóg nie chce, aby człowiek grzeszył.
Sam nienawidzi grzechu, bo jest nieskazitelny, moralnie doskonały. Przeciwnie,
chce, aby każdy człowiek był święty,
podobnie jak On sam jest święty. Niemniej, dając człowiekowi wolną wolę, dopuszcza zło i grzech, zarazem nie przestając człowieka kochać. Daje mu czas
i odpowiednie środki do zbawienia i czeka na jego opamiętanie. Wyraźnie potwierdzają tę prawdę przypowieści ewangeliczne: o pszenicy i kąkolu (Mt 13,2430) oraz o sieci pełnej ryb dobrych i złych
(por. Mt 13,47-50). Pszenica i kąkol rosną
obok siebie. Mimo to nie wyrywa się
od razu chwastu, lecz czeka do żniw, aby
wyrwawszy chwast nie wyrwać razem
z nim i pszenicy; w początkowym stadium są one bowiem do siebie bardzo podobne, ponadto mają splecione korzenie.
Ale przyjdzie czas żniw, w którym Jezus
– Syn Boży oddzieli pszenicę od chwastu,
czyli ludzi dobrych od złych, dobro
od zła. Zło zostanie na zawsze unicestwione. Dopiero na końcu czasów Kościół
nie będzie miał skazy. I tu jest tajemnica
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świętości i grzeszności Kościoła w wymiarze ludzkim. Zawiera się ona w doświadczeniu mądrości, dobroci, miłości
i miłosierdzia Bożego. Nie jest natomiast
przejawem słabości Boga, braku sprawiedliwości albo obojętności na zło moralne
i ludzką krzywdę.
Chrystus obiecał Kościołowi Ducha
Świętego, który go będzie chronić i prowadzić, ale nie obiecał mu Ducha, który
pozbawiłby Kościół tego, co ludzkie zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym
tego słowa znaczeniu. Nie obiecał Kościoła wolego od głupoty, pychy, chciwości, zmysłowości, żądzy władzy, błędów i ciężkich upadków moralnych. Nie
obiecał Kościoła wolnego od... wolności,
nawet gdyby w niej zawierało się ryzyko
błędu i zła. Zarówno historia, jak i współczesność Kościoła obfituje w różne złe
zdarzenia. Należy jednak pamiętać, że dobro jest, jakoś zwyczajne i często się
ukrywa, zło natomiast jaskrawiej rzuca się
w oczy. Gdyby więc prześledzić życie
Kościoła i spojrzeć na nie w miarę obiektywnie, wówczas bez najmniejszego problemu doszłoby się do wniosku, że w Kościele znajduje się dobro, z zaledwie domieszką zła, a nie odwrotnie! Taka jest
prawda, ale by ją dostrzec, potrzeba choćby odrobiny obiektywności, dobrej woli
i przede wszystkim elementarnej uczciwości.
Wnioski końcowe
Ze wszystkich określeń, które pojawiły się w odniesieniu do Kościoła, najważniejszy jest ten: Kościół Chrystusowy.
Sam Chrystus go chciał i dlatego ustanowił. Na początek dał mu swoje cztery
dary: 1) Ducha Świętego, 2) naukę (Ewangelię), 3) sakramenty święte, 4) urzędy (strukturę) hierarchiczną, czego dowodem jest przekazanie władzy św. Piotrowi). Poprzez nie Jezus jest obecny w swoim ludzie, zaś Kościół stanowi kontynuację Jego misji.
Kościół odzwierciedla przedłużenie
zbawczej działalności Chrystusa. Dzieje
się to przede wszystkim przez nauczanie
i sprawowanie sakramentów świętych.
Dlatego poza Kościołem nie ma zbawienia. Kościół jest przedłużeniem tajemnicy
Jezusa. Wiara religijna nigdy nie jest i nie
może być sprawą prywatną poszczególnego człowieka. Jeżeli Kościół – „nie”, to
i Chrystus – „nie!”. Odrzucając Kościół,
tworzy się prywatną, na własny użytek

mikroreligię, tj. sektę, która nie ma nic
wspólnego ani z Chrystusem (Bogiem),
ani ze zbawieniem. Jeśli odrzuci się Kościół, wówczas wraz z nim odrzuca się samego Boga. Nie można w całej prawdzie
przyjąć Jezusa Chrystusa bez wejścia
do ustanowionego przezeń Kościoła.
Nie wszystko może się podobać
w Kościele ze względu na ludzkie niedoskonałości, słabości i grzechy, ale nie stanowi to wystarczającego powodu, aby odrzucać Kościół i szukać własnej drogi
do Boga poza nim. Grozi to całkowitym
rozbratem z Bogiem; ponadto anarchią
i chaosem w dziedzinie wiary i moralności, co prowadziłoby do skrajnej relatywizacji, która jest pogardą dla prawdy.
A prawdą jest Bóg! Katolicy niepraktykujący, którzy w zdecydowanej większości podważają sens istnienia Kościoła,
powinni sobie to uzmysłowić, aby nie
było za późno!
Katolik praktykujący też widzi zło,
ale go nie wyolbrzymia. Ocenia je takim,
jakim ono jest. Nie jest natomiast –
w przeciwieństwie do ateistów, zadeklarowanych wrogów Kościoła i katolików
niepraktykujących – obłudnie ślepy na ogrom dobra, które jest udziałem Kościoła.
Jeśli dostrzega zło, ocenia je w kontekście
dobra. Traktuje je takim, jakie ono jest,
ale bez wyolbrzymiania. Dlatego obcy
mu destrukcyjny krytycyzm. Nie jest podejrzliwy. Co najwyżej pyta, poznaje, zachęca i budzi nadzieję. Nie pogrąża się
w utyskiwaniu i beznadziei. Dostrzega
przede wszystkim zalety, zaś na wady
patrzy w sposób obiektywny i zrównoważony, bez pokusy generalizowania i demonizowania. Nigdy się nie gorszy ani
też nie rani nikogo aluzją. Jest powściągliwy w słowach. Częściej „przemawia”
milczeniem. Nikogo nie potępia, bo ma
świadomość własnych ułomności.
Natomiast katolik niepraktykujący
tylko oskarża i potępia Kościół, widząc
w nim same wady, nawet wówczas,
gdy one obiektywnie... nie występują!
W swoim zaślepieniu nie zdaje sobie
sprawy, że potępiając i odrzucając Kościół, w gruncie rzeczy potępia, oskarża
i odrzuca również... siebie, bowiem stanowi cząstkę tego Kościoła. Mówiąc językiem obrazowym, „podcina gałąź,
na której się znajduje”, „kala własne gniazdo”, w którym się wychował, przebywa
i ma nadzieję życia wiecznego. Dołącza
się w ten sposób do najbardziej zajadłych
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wrogów Boga i Kościoła: staje się narzędziem Szatana, zamykając sobie drogę
do zbawienia. Cechą charakterystyczną,
wręcz przywarą katolika niepraktykującego jest to, że poprzez krytykę, aż do negacji Kościoła, próbuje usprawiedliwić
porzucenie praktyk religijnych, duchową
bylejakość, zaniedbywanie obowiązków,
niesolidność, lenistwo i lekceważenie Boga, zrzucając wyłączną winę na Kościół.
W ten sposób chce zapewnić sobie komfort psychiczny w obliczu pojawiających
się z tego powodu wyrzutów sumienia.
Tak wygodniej, to przecież nic nie kosztuje.
Lansowanie tych teologicznie błędnych i absurdalnych tez typu: „Chrystus
– tak, Kościół – nie”, jest wielkim nieporozumieniem i przynosi same szkody duchowe tym, którzy je lansują. Wynika
z tego wniosek, że odrzucając Kościół,
katolicy niepraktykujący są: albo szaleńcami w negatywnym rozumieniu, albo
– z powodu ignorancji religijnej – ludźmi
skrajnie zagubionymi, którzy nie wiedzą
co czynią. Odrzucenie Kościoła to czysty
akt autodestrukcji – duchowego samobójstwa!
Ks. Sebastian Kępa
Na podstawie książki pt.''Autostrada do
wiecznego zatracenia katolików niepraktykujących".

Życie pozagrobowe

Czy możemy być pewni tego,
że po śmierci będzie czekać na nas inny,
uduchowiony świat? Czy nie jest
to po prostu mrzonka, jakich wiele
by wlać w nasze serca jakiś sens życia?
Może rzeczywiście po śmierci przestajemy czuć cokolwiek, znika nasza świadomość, tracimy obraz i przestajemy istnieć
jak twierdzą na przykład Świadkowie Jehowy. Czy mamy podstawy, by twierdzić
że tak nie jest, że jednak dusza istnieje,
co więcej nie umiera wraz z ciałem przy
śmierci, ale nadal trwa nieśmiertelnie?
Trzeba przyznać rację, iż zatrzymując
się na kartach Starego Testamentu trudno
dostrzec by życie wieczne istniało w takiej formie jaką wyobrażamy sobie dzisiaj, by było to życie w pełni tego słowa
znaczeniu, w radości i bezgranicznym
szczęściu. Zdaje się czasami iż, niektóre
księgi wręcz porównują życie i śmierć
człowieka do śmierci zwierząt, jak
na przykład księga Koheleta w rozdziale
trzecim „Bo los synów ludzkich jest taki,
jak los zwierząt, jednaki jest los obojga.
Jak one umierają, tak umierają tamci;
i wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem. Bo wszystko jest marnością.
Wszystko idzie na jedno miejsce; wszystko powstało z prochu i wszystko znowu
w proch się obraca. Bo któż wie, czy dech
synów ludzkich wznosi się ku górze,
a dech zwierząt schodzi w dół na ziemię?”
Jak jednak się przekonamy, Księga

Koheleta nie jest ostatnim słowem, jakie
pada w Biblii na temat naszego stanu
po śmierci. Człowiek nie umiera tak, jak
zwierzę, choć kierując się zewnętrznymi
pozorami można tak myśleć. W innych
księgach Starego Testamentu Bóg zaczyna nam dawać nadzieję na życie wieczne,
że istnieje jednak coś więcej niż życie
doczesne. Śmierć nie oznacza po prostu
zagłady człowieka. Dość wcześnie wśród
starożytnych Hebrajczyków pojawiła się
teoria jakiegoś nieokreślonego istnienia
w Szeolu, będącego formą bytowania
człowieka po śmierci. Mieszkańcy Szeolu
nie mają żadnej łączności z Jahwe. Śmierć
jest więc niekończącą się niewolą, bytem i
niebytem zarazem - jakimś je-szcze
egzystowaniem, ale już nie życiem.
Tak przedstawia się wizja życia wiecznego z Bogiem w Starym Testamencie,
choć pojawiają się jednostkowe przebłyski wiary w życie wieczne jako życie
w radości. W psalmie czytamy "Ciało moje będzie spoczywać z ufnością, bo nie
pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie
dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości
u Ciebie, Rozkosze na wieki po twojej
prawicy” (Ps 16,9-11). Im było bliżej
do przyjścia Chrystusa na ziemię jako
człowieka, tym więcej w Piśmie Świętym
nadziei na życie wieczne.
Wraz z przyjściem Jezusa na ziemię
Bóg odsłonił także tajemnicę życia wiecznego. Chrystus wskazuje wyraźnie, że oprócz ciała człowiek posiada także duszę,

która istnieje nawet po śmierci ciała,
co więcej wskazuje, że może ona zamiast
radości doznać udręk piekła jak wskazuje
ewangelia św. Mateusza „Bójcie się raczej
tego, który może i duszę i ciało zniszczyć
w piekle”. Dusza jest jądrem człowieka,
jego osnową, na którą zostanie nałożone
ciało w dniu powszechnego zmartwychwstania, a podtrzymuje ją przy życiu
do czasu ponownego zjednoczenia z ciałem nasz Stwórca.
W Liście do Hebrajczyków św. Paweł
mówi o „duchach ludzi sprawiedliwych,
którzy osiągnęli doskonałość” (Hbr 12,
23). Apokalipsa wspomina o duszach męczenników znajdujących się w niebie jeszcze przed powszechnym zmartwychwstaniem; są one świadome i wypowiadają się (Ap 6, 9-11). Apostoł Paweł mówi także o tym, że po śmierci nasze ciała
się rozpadają, jednak my mamy dom
w niebie (2 Kor 5,1-10). Ten sam apostoł
pragnął rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej (Flp 1,21-24).
Pomyślmy, gdyby czekały go nieświadomość i uśpienie, nie powiedziałby,
że to daleko lepiej.
Samo istnienie duszy po śmierci, nie
ulega więc wątpliwości, co więcej nie
będzie to jej marna egzystencja, gdzieś
daleko od Boga, bez świadomości, lecz
coś lepszego od naszego doczesnego życia.
Dla Boga jednak samo istnienie duszy
nie jest celem samym w sobie. Śmierć jest
dla nas (dla naszej duszy) tak wstrząsającym wydarzeniem właśnie z powodu
odłączenia od niej naszego ciała, dotąd
zespolone tak wspólnie razem, że tworzyły jedność na moment śmierci zostają
rozdzielone, co jest dla niej czymś zupełnie nienaturalnym. Celem jest ponowne
złączenie z ciałem – nie takim samym
w jakim żyliśmy tu na ziemi, ale ciałem
duchowym. To dokona się właśnie w trakcie Sądu Ostatecznego, bez znaczenia,
czy człowiek zostanie wybrany do życia
w Królestwie niebieskim, czy ze względu
na swoje wybory do życia bez Boga,
w rozłące z nim w piekle.
Wielu ludzi wierzy, że zmarli w jakimś sensie odwiedzają ich po śmierci,
czują ich obecność, niektórym zdaje się,
że widzą ducha zmarłej osoby. Czy jednak taką formę przebywania zmarłych
z nami tu na ziemi potwierdza Nowy
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Testament, lub zachęca do takich kontaktów? Szczerze trzeba przyznać, że nie.
Takiej możliwości nie widział także Jezus
ukazując przypowieść o Łazarzu i bogaczu, który umierając i zaznając tego,
co stało się jego udziałem po śmierci,
pragnie wrócić do swych bliskich na ziemię i skontaktować się z nimi, ostrzegając
ich, by żyli jednak w zgodzie z przykazaniami. Co odpowiada Ewangelia
na tą prośbę? „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz
przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje
pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego
między nami a wami zionie ogromna
przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd
do was przejść nie może ani stamtąd
do nas się przedostać”. Tamten rzekł:
”Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca! Mam bowiem pięciu
braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie
przyszli na to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: ”Mają Mojżesza i Proroków,
niechże ich słuchają!” ”Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz, gdyby kto
z umarłych poszedł do nich, to się na-

wrócą”. Odpowiedział mu: ”Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto
z umarłych powstał, nie uwierzą”.
Biblia ocenia bardzo negatywie także
wszelkie próby przywoływania zmarłych,
próby kontaktu z nimi, poza modlitwą
za nich. Bardzo duża liczba opętań, wkroczenia Szatana w nasze życie miała miejsce właśnie u osób, które próbowały wywoływać duchy, szukać kontaktu ze zmarłymi. Szatan wie, że ludzie po śmierci
bliskich są bardzo emocjonalnie rozchwiani, załamani i tą okoliczność próbuje wykorzystać do tego, by nakłonić
do wiary, w obecność duchów zmarłych
wśród nas. Oczywiście mogą istnieć przypadki, bardzo indywidualne, gdy Bóg zezwoli na kontakt duszy z osobami żyjącymi. Trzeba być więc niezwykle czujnym, by przez przypadek nie dać się
zwieść szatanowi.
Cały Nowy testament jest dobrą nowiną o naszym zmartwychwstaniu. To jest
nasze przeznaczenie – by zmartwychwstać, a nie egzystować jako dusze w niebie. Jezus pragnie nas obdarzyć nie tylko

zgładzeniem naszego grzechu poprzez
swoją śmierć, ale umarł właśnie po to byśmy mieli życie „w obfitości”, byśmy mogli podziwiać to co „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało jak wielkie rzeczy przygotował Bóg dla tych, którzy
go miłują” 1 Kor 2,9. Jezus nie pozostawia nam złudzeń co do tego po co przyszedł na ziemię – w Ewangelii św. Jana
padają jedne z najbardziej radosnych
wieści „Niech się nie trwoży serce wasze.
Wierzycie w Boga? i we Mnie wierzcie!
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam
miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam
miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was
do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie
Ja jestem.” Czy można mieć nadzieję,
na lepszą wizję życia po śmierci? Czy nie
warto zawierzyć Jezusowi?
x. Paweł

Przemijanie dzisiaj

Zaabsorbowani prozą dnia codziennego, małymi i dużymi problemami, ludzie na ogół nie myślą o śmierci. Czasami
jednak na naszej drodze pojawi się groźna
choroba, która zmusi nas do spojrzenia
śmierci w oczy. Nawet pogrzeb bliskich
przypomina o nieuniknionym losie każdego człowieka. Słowa „czas leczy rany”
i „życie toczy się dalej” powodują,
że na chwilę nasze myśli kierujemy
w stronę śmierci. Życie toczy się dalej,
szybko mijają kolejne lata: zanim się
obejrzymy, sami zaczynamy zmagać się
z problemami podeszłego wieku. Wtedy
znów coraz częściej myślimy o śmierci.
Żegnamy bliskich oraz przyjaciół; zastanawiamy się, kiedy nadejdzie nasza kolej.
Przykładem, z którym ostatnio się spotkałam jest pani Stefania, aktywna członkini klubu seniora. Ze względu na chorobę Pani Stefania jakiś czas nie uczestniczyła w spotkaniach. Gdy nastała wiosna,
przyszła z całym koszem ślicznych, własnoręcznie zrobionych kwiatów: jak się
okazało – prezentów dla klubowiczek.
Mimo zmizerniałej i zszarzałej twarzy,
tryskała humorem i energią, a kwiaty.
miały być pamiątką po niej, bo „to jej ostatnia wizyta”. Wszyscy się z nią prze-

komarzali i mówili, że to nieprawda,
że to nie jej czas, ale niestety dwa tygodnie później pani Stefania zmarła.
Utrata dobrej kondycji, zanik sił witalnych, „zdrowie nie to” to nieodzowne
elementy starości. Gdy nadejdą chwile
cierpienia, ciężkich przeżyć, gdy śmierć
jest blisko, co doradzić? Nie ma na to mądrych poradników, można tylko pomóc
w cierpieniu, przynosząc ulgę w dolegliwościach bólowych, poprawiając komfort
życia, a wierzącym polecając modlitwę,
która jest ukojeniem w bólu, lekiem i ostoją. Przy modlitwie ciężko chorzy i umierający uspokajają się, a śmierć jawi się
jako obraz zwieńczenia życia.
I tu chciałabym się posłużyć moim
kolejnym raportem pielęgniarskim.
Raport z dyżuru pielęgniarki oddziału
neurologicznego.
Pani Antonina, dziewięćdziesięcioletnia pacjentka, trafiła do nas przed dwoma
tygodniami ze zdiagnozowanym udarem
mózgu. Piękna twarz, drobna kobietka,
której życie nie rozpieszczało, a i choroba
też nie oszczędziła. Miała afazję, co zna- rych próbowała komunikować się za poczyło, że nie mówiła. Zarówno z nami, mocą gestu głowy, uśmiechu, grymasu
jak i osobami dzielącymi z nią salę cho- twarzy. Z okna jej sali widać było dachy
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sąsiadujących budynków. Często widziałam panią Antoninę, obserwującą opadające na dachy płatki śniegu. Na nikogo już
nie czekała, nie miała rodziny, a jeden
z tych dachów był prawdopodobnie dachem kamienicy, w której mieszkała.
O jej historii dowiedziałyśmy się od pacjentki, która leżała na innej sali i przychodziła ją odwiedzać. Pani Antonina
miała pięcioro dzieci, troje z nich umarło
podczas wojny (choroby, brak dostępu
do lekarza, głód). Wiele wtedy wycierpiała, czując bezsilność, nie mogąc pomóc
własnym dzieciom, które umierały na jej
rękach. Mąż zginął na froncie, a symboliczny pomnik stał na pobliskim cmentarzu. Po wojnie dwoiła się i troiła, aby wychować pozostałą dwójkę dzieci. Niestety,
syn zginął razem z całą rodziną w wypadku samochodowym w latach 70-tych.
Z córką mieszkała razem do 2004 roku,
kiedy to jej ostatnie dziecko zmogła choroba i śmierć. Od tej pory pani Antonina
coraz szybciej podupadała na zdrowiu.
Z miłej, tryskającej zdrowiem, życzliwej

dla otoczenia kobiety, zmieniła się w cichą i zamkniętą w sobie osobę, aż i ją dopadła ciężka choroba. Podczas gdy inni
pacjenci przy każdej wykonywanej przy
nich czynności pojękują, krzyczą i są kapryśni, ona z pokorą i cichutko leżała
w łóżku. Obserwowała jedynie płatki
śniegu i uśmiechała się delikatnie na widok gołąbka, który czasami przysiadł
na parapecie okna. Piękna twarz, piękna
osobowość. Współpacjentki przynosiły owoce, napoje, razem z nami opiekowały
się panią Antoniną. W dzień Wigilii śnieg
już nie padał, nasza cicha, spokojna pani
Antonina zasnęła na zawsze, delikatnie
uśmiechnięta, a gołąbek za oknem cały
czas obserwował wszystkie czynności,
które po raz ostatni wykonywałyśmy przy
naszej podopiecznej. Odleciał dopiero,
gdy sanitariusze zabrali ciało do specjalnego pomieszczenia. Wśród pacjentów
zapanowało poruszenie i pytanie: dlaczego? My, pielęgniarki, często asystujemy
przy śmierci, ale to zawsze jest osobna
sprawa, odrębna historia, jedyny i niepo-

wtarzalny człowiek, który kiedyś był piękny i kochany, ale w obliczu śmierci nie
zawsze jest otoczony kochającymi go ludźmi.
W takiej chwili bliscy pytają: dlaczego człowiek musi umrzeć? Odpowiedź
nasuwa się sama: ciało zużywa swoje siły
i wyczerpuje się. Każdy z nas przychodzi
na świat, rozkwita, dochodzi do punktu
kulminacji, a z czasem następuje utrata
witalności. Wydaje się więc, że umieranie
jest czymś naturalnym. To stwierdzenie
mogłoby być słuszne, gdyby nie to,
że rozwój duchowy oraz intelektualny nie
jest objęty procesem zużycia w takim samym stopniu jak zużycie ciała. Umieranie
nie jest jedynie procesem fizycznochemicznym.
M.P.

Śmiertelni to ci inni, nie ja!

Przemijanie, śmierć. Prosta myśl
o tym, że człowiek musi umrzeć jest wielkim tematem tabu naszej cywilizacji, swego rodzaju śliską sprawą, tematem o którym mało się mówi zarówno w dobrym
czy złym towarzystwie. Mówić o tym, że
pewnego ranka zasiądziemy w całkowicie
innym świecie, wśród innych kwiatów niż
na które teraz patrzymy to nie jest popularne. Mówi się, jeśli już, to o śmierci in-

nych. I chociaż wszyscy jesteśmy śmiertelni to i tak wydaje się nam, że śmiertelni
są ci inni a nie ja. Wszyscy stoimy o jeden
krok w pójściu w kierunku krainy szczęścia jak bardzo mocno wierzymy. Jestem
też przekonany, że człowiek nie jest naprawdę dorosły dopóki nie spojrzał śmierci w twarz. Nie namawiam was abyście
żyli obciążeni bagażem lęku jak to robiono dawniej w kazaniach. Chce dziś w tym
miejscu prosić was abyście nie zapomnieli o sobie również za życia.
Bardzo często idąc alejkami cmentarza patrząc na różne groby i umieszczone
tam napisy zastanawiam się, co kiedyś
napiszą na moim grobie.
Jednej rzeczy jestem absolutnie pewny: że jeśli kiedyś zostanę zbawiony
to nie przez co innego, ale przez miłość,
że jedyne skrawki mojego życia, w których naprawdę żyłem to te, które włożyłem w kochanie i niesienie pomocy.
Dlatego żaden napis nie będzie potrzebny, bo ufam że wśród tych, których
uda mi się zasiać miłość będą wiedzieć
o co chciałbym ich prosić i nie trzeba nic
pisać.
Wiem też, że lepiej byłoby pójść
na cmentarz w inny dzień, kiedy posie-

dzieć przyjemniej i podumać w spokoju
łatwiej. Bo wiem, że zgiełk tłumu, zniczy
i kwestorów może przesłonić nam zmarłych i dobre myśli na temat życia.
Dobrze, że tutaj jesteśmy. To potrzeba serca, ale dzisiaj też trzeba zapytać
dlaczego tak jest, że bardziej niejednokrotnie kochamy zmarłych niż żywych.
Kiedy idę na pogrzeb zastanawiam się czy
wszyscy ci ludzie, którzy nieraz tak licznie odprowadzają zmarłego towarzyszyli
mu chętnie kiedy jeszcze żył, dlaczego
teraz wydaje się im lepszy niż przed
śmiercią? Czy odkrywamy miłość dopiero
wówczas, gdy pojawia się w towarzystwie
bólu? Zadaję więc sobie pytanie Dlaczego
miłość nie uszczęśliwia ludzi, ale jej brak
unieszczęśliwia? Ale to prawda, że człowiek odkrywa wartość miłości wtedy
kiedy jej brakuje.
Zachwyca mnie to i daje nadzieje,
że Bóg jest bezinteresowny. Że wszystko
co najważniejsze w twoim i moim życiu
nie dzieje się bez powodu innego niż miłość. To jest wyraz przyjaźni. W słowniku
wyczytałem, że przyjaźń to uczucie czyste
i bezinteresowne, ale zastanawiam się dlaczego w tylu językach przysłowia zachęcają do nieufności wobec przyjaciół. Do-
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wiedziałem się, że Niemcy mówią: „Kiedy nieszczęście zagląda tobie do okna
przyjaciele nie wyglądają przez swoje okna żeby sprawdzić co się dzieje”; Chińczycy mówią, „że zwierzęta żyjąc razem
uczą się kochać a ludzie nienawidzić”,
„Liczę się z moimi pieniędzmi a nie z moimi przyjaciółmi” mówią Polacy.
Czytałem te słowa i nie chcę w nie
wierzyć, że tak może być. To jest jak uderzenie pięścią między oczy. Wiecie jest
coś gorszego niż śmierć, a jest to utrata
tych, którzy jeszcze żyją. Mówię o tym
po wysłuchaniu pewnej historii. A brzmi
ona tak:
Proszę księdza śmierć fizyczna jest
ciężka, okropna, ale ta inna śmierć, która
wysusza ci serce za życia jest jeszcze
straszniejsza. Mój mąż żyje mówiła, ale
nie chce mieć ze mną nic wspólnego.
Nie chodzimy w żałobie, nikt nam nie
składa kondolencji, a czujemy się tacy samotni. Żyjemy, owszem, ale cierpienie będzie nam towarzyszyć pewno do końca
dni. Mimo to nie zasługuje na współczucie przyjaciół ani na pocieszenie, które
zwykle ofiaruje się kiedy umiera ktoś blis-

ki. I wie ksiądz, dwa razy przeżyłam taką
śmierć. Bo po tym jak opuścił mnie mąż,
odszedł również mój syn. Pewnego dnia
się ożenił i nawet mnie o tym nie zawiadomił. Tyle walki o jego studia, tyle nieprzespanych nocy. Odszedł, bo obarcza
mnie odpowiedzialnością za smutne dzieciństwo. Oskarża mnie a ojcu współczuje.
Wie, że ojciec wypijał o jeden kieliszek
za dużo jak mówi, pewno z mojej winy,
bo zawsze wymagałam od niego więcej:
więcej pracy, więcej osobowości, więcej
wszystkiego. I teraz jestem sama, choć
śmierć nie zastukała do moich drzwi,
choć nieraz szukam wyjaśnień krzycząc:
dlaczego mnie to spotkało?
Moi drodzy, pewno śmierć fizyczna
jest mniej okrutna niż śmierć miłości. Historia taka, czy każdy może wypowiedzieć podobną do tej, to gorzka lekcja
o tym, jak bardzo miłość jest ważna i jak
łatwo można ją zniszczyć. Bo niewiele
jest rzeczy tak ważnych a zarazem tak
kruchych jak ludzka miłość. Tylko naiwni
mogą myśleć, że miłość jest z cementu
i wystarczy raz ją zdobyć, a będzie trwała
wiecznie. Traktować miłość beztrosko,

a później płakać nad jej grobem, to najlepszy sposób na zniszczenie sobie życia.
Dbajcie o miłość wy, którzy macie szczęście ją posiadać.
Dziś patrzymy na groby naszych bliskich. Patrzymy i cierpimy, bo to ludzkie.
Ktoś mi powiedział, że zmarli dają nam
znaki z drugiej strony, a nasza nadzieja
jest odpowiedzią na to wezwanie przesłane nam z innego świata, bo pewność,
że zmarli nadal żyją z nami, jest jak chleb
powszedni milionów matek, żon i mężów,
którzy utracili ukochaną osobę. Zapytasz
kto nam to zagwarantuje, że tak a nie inaczej jest, że nie są to tylko puste słówka.
Gwarantuje to miłość, która wie, że zmarli nie odeszli tak zupełnie. Gwarantuje
to w przypadku chrześcijan Chrystus, który był po drugiej stronie, poznał obydwa
oblicza rzeczywistości i zapewnił nas,
że będzie na nas czekał na drugim brzegu.
x. T. K.

Dlaczego cierpienie?

Odpowiedź bardzo poprawna, katechizmowa, każe stwierdzić, że to skutek
pierworodnego grzechu, że to szansa
na odpokutowanie tu na ziemi naszych
słabości i grzechów, za które musielibyśmy cierpieć czyśćcowe męki. Wtedy
chory człowiek, drążąc dalej rzeczywistość swojego cierpienia pyta – dlaczego
zatem cierpią niewinne dzieci, które przecież nie mają żadnego osobistego grzechu?
Nie wiem – to jedyne, co przychodzi
do głowy. Nie wiem na pewno i sam boję
się cierpienia. Jednak rozum podpowiada,
że cierpienie jest jakimś wielkim zmaganiem się Boga ze złością świata. Jest wysiłkiem Ojca, który pragnie zgromadzić
w niebie wszystkie swoje dzieci. Andrzej
Frosard w swojej niedokończonej Ewangelii napisał znamienne słowa. Postawił
tezę, że każdy potępiony to nieudane
dzieło stwórcze Boga. Obserwacja rzeczywistości ujawnia, że im więcej
na świecie zła, im mniej aktów ekspiacji
za zło popełnione, tym więcej wśród ludzi
cierpienia. To pierwsza refleksja w tej
odpustowej homilii poświęconej wam lu-

dziom chorym i cierpiącym.
Każdy z nas jest człowiekiem, który
poznał smak prochu ziemi, którego dotykamy z każdym naszym upadkiem. Czy
podejmujemy wysiłek wynagrodzenia Bogu i ludziom za nasze złe życie, za grzechy, zgorszenie. Pierwsi rodzice po uświadomieniu sobie swojego grzechu, zaczęli
okrywać swoją nagość zielenią ogrodu,
który zaprzedali diabłu. Nie wiadomo,
jak potoczyłyby się losy świata, gdyby
wówczas, zamiast ukrywać się przed Bogiem, w prostocie uznali swój grzech.
Tamta reakcja trwa do dziś. Człowiek zamiast jak celnik uznać swoją słabość, wtulić się w ramiona Ojca, przystraja się
w coraz wymyślniejsze kreacje. Doszło
do tego, że stroi się w szaty grzechu i próbuje wmówić sobie i światu, że to najlepszy strój.
Ta nieco metaforyczna refleksja rozpisuje się na proste doświadczenie współczesny człowiek chełpi się grzechem, wmawia sobie i innym, że to nie
grzech, ale postęp, cywilizacja. Jak bowiem nazwać tendencje, które pragną usankcjonować grzech sodomski, jak daw-

niej nazywano homoseksualizm, jak określić dążenia do prawnego usankcjonowania zabijania nienarodzonych. Któż dziś
za wielki grzech uznaje małżeńską zdradę, a mówienie o grzechu związanym
z przedmałżeńskim współżyciem grozi
posądzeniem o cywilizacyjne uwstecznienie. Rzeczywistość grzechu dotyka nas
codziennie. To on, o czym mało się mówi
staje się pierwszym źródłem cierpienia.
Grzech zawsze towarzyszył człowiekowi.
Nigdy chyba jednak nie był tak zignorowany w swej złości jak dzisiaj. Ludzie
grzesząc, szukali jednak oczyszczenia,
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nazywali zło po imieniu. Dziś zło pragnie
się nazwać dobrem, postępem, a Wielkie
Posty nie stają się czasem składania przed
oczy Boga naszych słabości, błagania
o przebaczenie i uzdrowienie tych, których przez grzech skrzywdziliśmy.
Niedawno prowadziłem rekolekcje
ewangelizacyjne w jednej z parafii.
W programie takich rekolekcji przewidziana jest modlitwa wstawiennicza. Tym
razem postanowiliśmy, że będzie to powierzenie się wspólnocie ze swoimi bardzo intymnymi problemami. W tym celu
rozdaliśmy uczestnikom kartki, na których oni anonimowo pisali swoje intencje.
To był dobry pomysł. Ludzie ujawnili
swoje wielkie cierpienia. Najbardziej
wstrząsającymi były prośby o modlitwę
w intencji usunięcia cierpienia spowodowanego alkoholizmem. Kolejną grupą
próśb było wołanie do zgromadzonej
wspólnoty o usunięcie cierpienia związanego z różnymi grzechami. Jak litanijne
wezwania powtarzały się prośby – módlcie się bracia i siostry za mnie by ustąpiły
wyrzuty sumienia związane z moim dawnym życiem pogrążonym w małżeńskiej
niewierności. Powierzam wam moją intencję modlitwy o uspokojenie mojego
sumienia, które obciążone grzechami męczy mnie przekonaniem, że się nie zbawię, że będę potępiony. Kolejnego dnia
podczas agapy i składania świadectw
związanych z przeżyciem rekolekcji znamienną była wypowiedź jednej z kobiet:
„ Cierpię już od wielu lat na poważną
chorobę. Przyjechałam tu aby nabrać sił,
do zmagania się z moją chorobą. Gdy
podczas modlitwy wstawienniczej usłyszałam, jakie są duchowe cierpienia ludzi,
zaczęłam dziękować Bogu, że mnie dotknął jedynie fizycznym cierpieniem”.

Może dla zdrowych i tych, którzy nie
myślą o czasie spełnienia to świadectwo
wyda się mdławe. Niemniej ważnym jest
zastanowienie się nad swoim życiem duchowym. Nad naszą relacją do grzechu.
Sprawiedliwy siedemkroć dziennie upada.
Grzech został przez owo wołanie Jezusa
na krzyżu pokonany, ważne abyśmy uznali go za zło. Wtedy w nas i wokół nas
będzie z pewnością mniej cierpienia. I nie
będziemy Boga oskarżać za zło, przez nas
popełniane.
Wobec mijającego czasu…
Jest cierpienie, które wiąże się z przemijaniem. Młodzi wierzą, że starość ich
nie dotknie. Starsi, porównują się z in-

nymi korzystając z metrykalnych dat.
Któż z nas nie przeżył takiego doświadczenia patrząc na nekrologi w gazetach.
Uspokaja nas sędziwy wiek zmarłych, jakoś staramy się uładzić z faktem śmierci
ludzi od nas młodszych. Jedynie noc,
ten bezwzględny demaskator naszych masek przypomina o mijającym czasie. Nagły bezdech, kołatanie serca, to syndromy
może nie tyle choroby, co właśnie prawdy
o starzeniu się. Współczesny człowiek nie
chce przyjąć prawdy wypisanej na ścianach klasztoru zakonników z Baltimore.
Przed dwoma wiekami wypisali słowa mądre, piękne i prawdziwe. Trudne jedynie do wprowadzenia w naszą egzystencję. A pisali: „Przyjmij spokojnie co ci
lata doradzają, z wdziękiem wyrzekając
się spraw młodości”. To poezja. Rzeczy-

wistość pokazuje, jak trudna do zrealizowania. Nasze wioski pełne są bolesnych
świadectw, jak człowiek nie umie pogodzić się z prawdą o przemijaniu. Siedemdziesięcioletni dziadkowie przesiadują
w piwiarniach. Nastoletnim kompanom
piwnych biesiad każą sobie mówić po imieniu, wiodą w pijackim amoku tzw.
prym na wiejskich zabawach. Dzieci się
wstydzą, cierpią, wnuki nie chodzą na zabawy, bo tam dziadek ośmiesza się wobec
całej wspólnoty. To niekoniecznie nałóg.
To często krzyk cierpienia wobec mijającego czasu, z którym tak trudno się pogodzić.
„Przyjmij spokojnie co ci lata doradzają... ” chciałoby się powtórzyć z owymi zakonnikami. A tak trudno. Samemu prawie niemożliwe. Trzeba uchwycić
się ręki Jezusa. Trzeba stanąć w Ogrójcu
i posłuchać melodii słów prośby – smutna
jest dusza moja. Jeszcze nie było oprawców, jeszcze nie bolało ciało, ale bolała
dusza Boga-Człowieka, bo ten moment
poprzedzał to, co nieuniknione – fizyczne
dolegliwości, trwogę konania. Ten naturalny, nieunikniony lęk jest do pokonania.
Ujawniają to ludzie starsi, którzy potrafili
uporać się z prawdą o mijającym czasie.
Pięknie pisał o nich genialny poeta ksiądz
Janusz Pasierb w opowiadaniu o starych
kobietach w kościele. W tym opowiadaniu
są one tak piękne, że aż zmysłowe. Stare
ciała oddały Jezusowi, i już niejako tutaj
egzystują w pięknie swoich uwielbionych
modlitwą i subtelnością ciał. Swoją starością i mądrością dogmatyzują prawdę
o życiu wiecznym. Są piękne. Sam Pasierb dał temu świadectwo podczas swojej
ostatniej choroby, kiedy napisał krótkie

słowa „wierzę, że Jesteś, przecież umieram ”.
Starość nieuniknionie prowadzi do tego etapu cierpienia, którego boimy się
najbardziej...
Wobec lęku przed unicestwieniem…
Przytoczmy dwa obrazy ludzkich reakcji wobec niepokoju starości, cierpienia. U Bernanosa w książce „Pamiętnik
wiejskiego proboszcza” spotykamy się
z cierpieniem, które zostaje spożytkowane
dla innych. Oto tytułowy proboszcz dowiaduje się, że cierpi na nieuleczalną chorobę nowotworową. Przeżywa szok, jednak po refleksji postanawia spożytkować
czas, który mu został do czynienia dobra.
Odwiedza swoich parafian. Z perspektywy nowej egzystencjalnie rzeczywistości,
w innym świetle postrzega życie swoich
owieczek. Czas choroby staje się wielkim
darem dla parafii. Wielu powraca do przyjaźni z Bogiem, kościół napełnia się ludźmi. Cierpienie owocuje nadzieją szczęśliwej wieczności zarówno dla chorego, jak
i jego podopiecznych.
I inny, współczesny obraz. Media
ujawniły o dramacie pięknej aktorki i piosenkarki Cher. Pięćdziesięciopięcioletnia
kobieta wskutek licznych operacji stanęła
na skraju fizycznego unicestwienia. Nikt
nie ma odwagi dokonać kolejnej operacji
plastycznej. Za życia jej ciało się po prostu rozpada. Unika ludzi, przeżywa dramat śmierci za życia. Cierpienie, które
kosztowało ją tyle pieniędzy.
Reklamy telewizyjne mamią nas mirażem nieśmiertelności. Chrystus swoim
wołaniem z krzyża pragnie powiedzieć,
że On pierwszy stanął w szeregu cierpienia. Nie jest propagatorem życia bez radości. Przywracał ją wszak wielu, kiedy
pielgrzymował po Ziemi Świętej. Nie
oszukuje jednak i swoim cierpieniem głosi prawdę o jego konieczności. Z Nim
możemy z tego czasu uczynić wielki dar
dla tych, którzy cierpią fizycznie będąc
zdrowymi.
Na koniec pragnę przytoczyć przykład usłyszany w dzieciństwie podczas
parafialnych misji.
W jednej, znanej w oziębłości parafii
miały odbyć się rekolekcje. Proboszcz
znając niechęć wiernych do praktyk religijnych szukał kaznodziei znajomego,
przed którym nie musiałby się wstydzić
swoich parafian. Wybrał jednego z kursowych kolegów, szpitalnego kapelana.
Uczciwie powiedział mu, że tłumów
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nie będzie. I rzeczywiście. W pierwszym
dniu kościół świecił pustkami. Jednak
z każdym dniem ludzi przybywało. Kiedy
nadszedł dzień spowiedzi, księża, którzy
znając parafię nie kwapili się do kościoła
zostali zaskoczeni tłumem penitentów.
Spowiedź trwała do późnych godzin wieczornych. Na zakończenie rekolekcji
wzruszony proboszcz ze łzami w oczach
dziękował rekolekcjoniście. Ten w odpowiedzi powiedział:
„Nie mnie dziękujcie. Wiedząc, że jadę
do trudnej parafii prosiłem moich chorych w szpitalu o modlitwę, o ofiarowanie
cierpień w intencji tej parafii. To co się
wydarzyło, jest owocem ich ofiary.

To do nich winniśmy teraz pójść i podziękować im. Powinniśmy stanąć przy łóżkach, na których już nie ma chorych,
bo odeszli. Może ofiarowali Bogu swoje
śmiertelne lęki, za wasz pokój, który
jak ufam zagościł w waszych duszach ”.

Odpowiedzią był szloch zebranych.
Oto cierpienie, które staje się wielkim
darem dla świata.
Boję się cierpienia, choroby, śmierci.
Wierzę jednak, że ten czas, który trwa,
zbliża się spotęgowany doświadczeniem
lęku, nie jest kaprysem Boga. Jest darem
dla mnie i dla świata. Wierzę głęboko,
że po drugiej stronie życia do ludzi, których Bóg znalazł godnymi szczególnego

uczestnictwa w krzyżu Jego Syna podejdą
liczni zbawieni, i ludzkim językiem mówiąc, będą całować ręce owych cierpiących, bo to dzięki ich cierpieniu zostali
zbawieni.
Cieszmy się życiem, dbajmy o tego
życia koloryt, ale też módlmy się o łaskę
siły na zbliżające się mroki Golgoty.
Życie jest wszak piękne, tym piękniejsze o ile utrzymuje się w nim napięcie między tym co doczesne i wieczne.
Opr. ks. T.K.

Śmierć jako dopełnienie życia ?
Religijna postawa wobec śmierci

Pismo Święte nawiązuje do umierania jako następstwa grzechu – Bóg stworzył Adama i Ewę, stworzył im Raj i dał
im nieśmiertelność, ale postawił im warunek, który niestety nie został dotrzymany.
Nasi pierwsi rodzice przez swoje nieposłuszeństwo skazali ludzi na śmiertelność
i wygnanie z Raju. „Dlatego też jak przez
jednego człowieka grzech wszedł
na świat, a przez grzech śmierć, i w ten
sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli…” Ludzie wierzący widzą Boga jako źródło
i dawcę życia. Dla człowieka wierzącego
umieranie nie jest czymś bezsensownym,
ani nieodwołalnym i nieodwracalnym
końcem, tylko nowym początkiem.
W chwili śmierci każdy człowiek poznaje samego siebie. Jak w sali kinowej
przed oczami pojawia mu się każdy szczegół z jego życia. Film z jego życia pokazuje i te złe i te dobre sceny. Oglądający
osądza sam siebie, a w chwili śmierci poznaje Boga. Ale to są tylko hipotezy i tego
jeszcze nikt nie dowiódł naukowo,
a ci którzy mogliby to potwierdzić, już nie
są z nami.
Pięknym przykładem lekcji umierania
był Święty Papież Jan Paweł II. To właśnie on w ostatnich latach życia udzielił
nam najważniejszej lekcji, która w nowym świetle pokazała nam chorobę, cierpienie i śmierć. Na naszych oczach zmieniał się z rześkiego, tryskającego energią
człowieka w kwiecie wieku, do coraz bardziej udręczonego i zmagającego się

z chorobą, i to niejedną, ale mimo wszystko spokojnego i kochającego wszystkich
ludzi. Przytoczę tu wypowiedź pewnego
dziennikarza, który tymi słowami ujął umieranie Papieża: „Być może (...) te ostatnie lata i miesiące Jana Pawła były najważniejsze i najpiękniejsze w Jego pontyfikacie. Chyba wszyscy doznaliśmy nieoczekiwanej iluminacji: Papież wciągnął
nas w tajemnicę umierania, przypomniał
zagubione w konsumpcyjnym jazgocie
podstawowe prawdy o ludzkiej kondycji,
przywrócił naszej kulturze prawo do starości i śmierci. Zapewne wielu z nas nie

miało odwagi zmierzyć się z umieraniem
osób bliskich, oddaliśmy schyłek życia
szpitalom i medycynie, a przecież - zdawał się mówić Papież - "Nie lękajcie
się!", bliskość w chorobie, w godzinach
śmierci to bodaj największy dar, jaki możemy sobie wzajem ofiarować. Setki milionów ludzi na całym świecie musiały
sobie coś ważnego przypomnieć o swoich
powinnościach wobec rodziny i przyjaciół, a także przypomnieć sobie to, co może jest istotą wiary: że śmierć, nawet z towarzyszącym jej cierpieniem, może być
piękna, dumna, pogodna i ufna. Tyle razy
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Papież mówił o tym w swoich homiliach,
ale na tym polega wielkość duchowego
przywództwa, że „słowa stają się ciałem”.
Już choćby ta jedna katecheza umierania
czyniłaby pontyfikat wielkim, a przecież
wcześniej mieliśmy całe ćwierć wieku
Jana Pawła - pełne zdarzeń zmieniających
bieg dziejów, ważnych słów, gestów,
pism, emocji, spotkań wzruszeń. Dostaliśmy spadek, który obyśmy zdołali unieść.”
Jan Paweł II był pierwszym papieżem, którego kochały media. Jako pierwszy zaczął opuszczać mury Watykanu,
żeby spotkać się z wiernymi na całym
świecie. To on poprzez swoje pielgrzymki
w różne zakątki świata docierał nie tylko
do wiernych, zgromadzonych specjalnie

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął
i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję
Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy,
oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu,
daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie
śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz
bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość
dla mnie, grzesznika. Powiadam wam:
Ten odszedł do domu usprawiedliwiony,
nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. (Łk 18,9-14).

dla niego, ale odwiedzał też szpitale, chorych i umierających. To na oczach całego
świata poprzez media była pokazywana
choroba, starość, a na końcu umieranie
Papieża – Człowieka. To On na każdej
środowej audiencji zawsze znalazł parę
słów do chorych i cierpiących. „Drodzy
chorzy, czy umiecie już dostrzegać momenty piękne w Waszym położeniu? Och,
wiemy, czym jest cierpienie: wtedy wszystko w nas i wokół nas zdaje się pogrążać
w mroku. Ale nie może to zgasić w głębi
serca światła wiary niosącego pociechę.
W tym świetle rozumiemy, że cierpienie
w bliskości Jezusa ukrzyżowanego jest
'stosowną okazją', jest 'godziną zbawienia'. Oby to światło pozwoliło Wam dos-

trzegać nadprzyrodzone piękno Waszej
sytuacji aż do momentu wyzdrowienia,
którego z serca Wam życzę.”
Są to słowa i pocieszenia i nadziei,
troski o chorych i cierpiących, a przede
wszystkim pełne miłości do drugiego
człowieka.

Obserwując codzienne życie, z łatwością można dostrzec, jak bardzo ludzie
pragną wywyższyć się ponad drugich.
Czynią to kosztem innych, nieraz narażając się na śmieszność. Często ukryta
w człowieku pycha czeka na okazję,
aby mogła się rozwinąć. Nauczycielka lubiana przez uczniów i nauczycieli została
dyrektorem szkoły. Po trzech tygodniach
nie można było się już z nią dogadać.
Woda sodowa uderzyła jej do głowy. Koleżanki zastanawiały się nad tym, co się
z nią stało. Pycha, skutecznie odcinająca
człowieka od ludzi, utajona w niej niby
choroba, ujawniła się w całej okazałości.
Pycha i zadowolenie z siebie charakteryzowały faryzeusza z dzisiejszej Ewangelii. To było powodem, że odszedł
on nieusprawiedliwiony! Co usprawiedliwiło celnika w oczach Bożych? Jego pokora! Aby dobrze się modlić, musimy
być pokorni i mieć świadomość tego,
do Kogo się mówi; kim jest człowiek
wobec Boga i o co prosi.
Faryzeusz mógł tyle rzeczy powiedzieć Bogu, a zmarnował czas modlitwy
na wypominanie grzechów celnika i innych ludzi.
To co łączy faryzeusza i celnika
to pragnienie modlitwy, pragnienie rozmowy z Bogiem. W tym celu obaj przyszli do świątyni. Wiedzieli gdzie jest najlepsze miejsce na modlitwę i mieli na nią
czas. A ty jak chcesz się modlić to co robisz? Czy masz swój czas i swoje miejsce
na modlitwę.
Treścią ich modlitwy było to, co no-

szą w swoim sercu. Mówią Bogu o tym
czym żyją. Faryzeusz mówi o innych,
widzi swoją wyższość na innymi, chce
zmieniać innych, a nie siebie. Celnik mówi o sobie, o tym, że chce zmieniać swoje
życie, by było lepsze. Co jest treścią
Twojej modlitwy?
Jezus w dzisiejszej Ewangelii daje
instrukcję jak się modlić. Instrukcja ta nie
dotyczy słów czy formuły modlitwy. Instrukcja, którą daje Jezus dotyczy postawy serca. Modlitwa to nie wizyta
w serwisie komputerowym, gdzie powiemy co nie działa w sprzęcie, co należy
wymienić, ale w zasadzie nic nie mówimy
o sobie. Co powiesz dzisiaj Bogu o sobie
samym? Z ufnością opowiedz Bogu
co skrywa Twoje serce. Niech czas modlitwy będzie zawsze spotkaniem serc –
serca Boga i serca człowieka.

Faryzeusz i celnik
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Nie jesteś ze świata!

Nie myśl, że będąc w świecie, możesz
w nim pływać jak ryba w wodzie.
Nie myśl, że jeśli świat wchodzi
do twego domu przez radio i telewizję,
upoważnia cię to do słuchania każdej
audycji czy oglądania każdego programu
telewizyjnego.
Nie myśl, że jeśli chodzisz po ulicach
tego świata, możesz bezkarnie oglądać
wszystkie plakaty i kupować wszystko,
co zobaczysz w kioskach i księgarniach.
Nie myśl, że będąc w świecie, możesz
żyć tak samo, jak żyje świat: łatwe przygody, amoralność, aborcja, rozwód, nienawiść, przemoc, kradzież.
Nie, nie. Jesteś w świecie, i to jest
oczywiste, ale nie jesteś ze świata!
A to coś zupełnie innego. To zalicza
cię do tych ludzi, którzy karmią się nie
tym, co pochodzi ze świata, lecz tym,
co im wskazuje głos Boga. On odzywa się
w sercu każdego człowieka i - jeśli
go słuchasz - wprowadza cię do królestwa, które nie jest z tego świata, do królestwa, w którym panuje prawdziwa miłość, sprawiedliwość, czystość, łagodność, ubóstwo, w którym obowiązuje
panowanie nad sobą.
Dlaczego wielu młodych ludzi ucieka
na Wschód, np. do Indii, by znaleźć choć
trochę ciszy i poznać tajemnice wielkich
przywódców duchowych, którzy przez
stałe umartwianie swojego "ja" pozwalają
promieniować miłości uderzającej wszystkich zbliżających się do nich.
Jest to naturalna reakcja na zgiełk
świata, na hałas wokół nas i w nas, który
wyparł zupełnie ciszę potrzebną, "by usłyszeć Boga".

Biada! Czy trzeba jechać aż do Indii,
kiedy już dwa tysiące lat temu Chrystus
powiedział: " zaprzyj się siebie... zaprzyj
się siebie.. ."?
Życie chrześcijanina to nie spokój
i wygoda; Chrystus nie mniej wymagał
i wymaga od ciebie, jeśli chcesz Go naśladować.
Świat uderza w ciebie jak wezbrana
rzeka, ty zaś masz iść pod prąd. Świat
dla chrześcijanina jest jakby trzęsawiskiem, w którym trzeba wiedzieć, gdzie
stawiać stopy. A gdzie je stawiać? Po śladach, które Chrystus sam zostawił na ziemi: są nimi Jego słowa. Dzisiaj powtarza
ci jeszcze raz:

«Jeśli kto chce iść za Mną, niech się
zaprze samego siebie...»
Może narazi cię to na pogardę, niezrozumienie, na kpiny, oszczerstwa, może
cię to oddzieli od innych, może będzie
zaproszeniem do utraty twarzy, do porzucenia chrześcijaństwa "lekkiego", "modnego".
Ale jeszcze więcej:
«Jeśli kto chce iść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech co dnia
weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje.»
x. T.K.

Msze gregoriańskie

W wielu kościołach zaraz po ogłoszeniach parafialnych księża czytają intencje mszalne na nadchodzący tydzień.
Niekiedy zdarza się, że nazwisko jednej
zmarłej osoby wymieniane jest codziennie
przez cały miesiąc. Ksiądz wyczytując
to nazwisko często dodaje, że jest to intencja Mszy gregoriańskiej. Czy jest to jakaś szczególna forma sprawowania Eucharystii, że domaga się zaznaczenia
przy czytaniu intencji mszalnych?
Co to są tak zwane Msze gregoriańskie?
Zgodnie z nauczaniem Kościoła „Gre- gorianką” nazywa się trzydzieści Mszy Świętych odprawianych w intencji jedne21
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go zmarłego, w ciągu kolejnych trzydziestu dni.
Skąd wziął się zwyczaj celebrowania
Mszy gregoriańskich?
Powstanie Mszy gregoriańskich bezpośrednio wiąże się z papieżem Grzegorzem Wielkim, który obejmował Stolicę Piotrową w latach 590 - 604. Zanim
Grzegorz został wybrany na papieża był
przełożonym założonej przez siebie w roku 575 wspólnoty zakonnej, która swą
siedzibę miała na wzgórzu Celio w Rzymie. Był to rodzinny dom Grzegorza.
Zgromadzoną wokół siebie wspólnotę
oparł na regule benedyktyńskiej, która domagała się od mnichów modlitwy, pracy
i dobrowolnego ubóstwa. Pewnego dnia
zdarzyło się, że w celi zmarłego mnicha
o imieniu Justus znaleziono trzy złote monety, których posiadanie sprzeciwiało się
regule zakonnej. Grzegorz chciał pomóc
zmarłemu Justusowi oczyścić się po śmierci z popełnionego grzechu i w związku
z tym polecił odprawienie za niego trzydziestu Mszy. W dziele św. Grzegorza zatytułowanym „Dialogi” znajdujemy treść
polecenia przekazanego przez Świętego
przeorowi klasztoru: „Postaraj się, aby
począwszy od dziś przez dni trzydzieści
składana była w jego intencji ofiara.
Niech nie będzie dnia, w którym nie ofiarowano by zbawczej hostii w intencji odpuszczenia jego win”. Każdego dnia miała być więc odprawiana jedna Msza św.
w jego intencji. Po trzydziestu dniach
zmarły Justus ukazał się w nocy swojemu
bratu, Kopiozjuszowi, mówiąc, że został
uwolniony od wszelkiej kary. Kopiozjusz
wcześniej nic nie wiedział o odprawianych Mszach Świętych i gdy później ujawnił treść swojego widzenia, pozostali
współbracia doszli do wniosku, że nastąpiło ono w trzydziestym dniu, kiedy odprawiano Eucharystie za zmarłego Justusa. Był to wyraźny znak, że Msze Święte
odprawiane przez trzydzieści dni bez
przerwy odniosły oczekiwany skutek. Natomiast Grzegorz uznał wtedy, że ofiara
Mszy Świętej pomaga osobom potrzebującym oczyszczenia po śmierci.
Bardzo szybko pod wpływem wielkiego autorytetu Grzegorza, późniejszego
papieża, zwyczaj odprawiania trzydziestu
Mszy Świętych za osobę zmarłą zyskiwał
swoje miejsce w praktyce religijnej najpierw Rzymu, a potem także innych miejscowości. W Europie zwyczaj odprawiania „Gregorianek” rozprzestrzeniał się
stopniowo, począwszy od VIII wieku,

najpierw w klasztorach, potem także w innych kościołach. Początkowo Stolica
Apostolska zaaprobowała Msze gregoriańskie pośrednio, czyli milcząco, a później bezpośrednio, wydając odpowiednie
dokumenty.
Mszę gregoriańską można odprawić
za jednego zmarłego w ciągu 30 kolejnych dni (przez jednego lub wielu kapłanów – w skrajnym przypadku trzydziestu
różnych). Msze te mogą być odprawiane
w różnych miejscach. Dokument podkreśla, że Msze gregoriańskie mogą być odprawione tylko za jednego zmarłego, nigdy zaś zbiorowo za wielu zmarłych. Zaznacza się także, że dwie „Gregorianki”
tego samego cyklu nie mogą być odprawione jednego dnia. Zawsze muszą
to być dni po sobie następujące. Od zasady ciągłości Mszy Gregoriańskich istnieją
jednak wyjątki. Kapłan może przerwać
odprawianie mszy gregoriańskich w dni:
- Triduum Paschalnego,
- gdy zaistnieje bez winy kapłana nieprzewidziana przeszkoda (np. choroba),
- niektórych czynności duszpasterskich
(np. Msza pogrzebowa lub Msza za nowożeńców).
Trzeba jednak pamiętać, że kapłan
jest zobowiązany do „uzupełnienia” liczby Mszy gregoriańskich do trzydziestu.
Gdyby się zdarzyło, że kapłan z własnej
winy zaniedbał odprawienia Mszy św.,
to zobowiązany jest do odprawienia
„od nowa” trzydziestu Mszy w intencji
zmarłego. Warto w końcu zauważyć,
że Kongregacja Soborowa w dokumencie
„Tricenario Gregoriano” zobowiązała biskupów i przełożonych zakonnych do czuwania, aby w sprawie Mszy gregoriańskich, zwłaszcza w kwestii ciągłości ich
odprawiania, nie było nadużyć.
Ofiarując „Gregoriankę” za kogoś
z naszych bliskich zmarłych bardzo pomagamy mu w osiągnięciu nieba. Nasza
ofiara staje się wyrazem naszej miłości
do zmarłego i troski o jego zbawienie.
W miesiącu modlitw za zmarłych warto
pomyśleć i o tej najdoskonalszej pomocy,
którą możemy ofiarować naszym zmarłym przebywającym w czyśćcu.
ks. Dariusz K.
Św. Grzegorz Wielki - "Dialogi" 4, 53
Sądzę też, że nie mogę zamilczeć,
co jak pamiętam, stało się w moim klasztorze przed trzema laty. Był tam pewien

mnich imieniem Justus, znał się na leczeniu i gdy byłem w klasztorze starannie
mnie obsługiwał i w ustawicznych moich
chorobach zazwyczaj czuwał przy mnie.
Ten jednak zachorował i był umierający.
Opiekował się nim w chorobie jego rodzony brat Kopiosus, który również tutaj
w mieście zarabia na życie leczeniem.
Jednakże wspomniany Justus, widząc,
że jego kres się zbliża, powiedział swemu
bratu Kopiosusowi, że ma ukryte trzy złote soldy. Przed braćmi nie mógł tego ukryć; pilnie szukając i przerzucając wszystkie jego lekarstwa, znaleźli owe złote
pieniądze w jednym z tych lekarstw.
Gdy mi o tym doniesiono, nie mogłem obojętnie znieść tak wielkiego występku brata, który żył wspólnie z nami.
Było bowiem w naszym klasztorze stałą
regułą, aby bracia tak wspólnie żyli, aby
żaden z nich nie miał swojej osobistej
własności. Bardzo zmartwiony począłem
rozmyślać, co mam uczynić, aby umierającego nakłonić do pokuty, a żyjącym braciom dać naukę. Przywoławszy tedy
do siebie Pretiosa, przeora tegoż klasztoru, tak mu powiedziałem: "Idź i staraj
się, aby żaden z braci nie zbliżał się
do umierającego; niech nie otrzymuje pociechy z żadnych ust, a gdyby umierając
pragnął, aby bracia do niego przybyli,
ma mu jego rodzony brat powiedzieć,
że z powodu tych soldów, które ukrywał,
wszyscy bracia się nim brzydzą, aby przynajmniej przy śmierci gorzko żałował
za swa winę i oczyścił się z grzechu, jaki
popełnił. Gdy umrze, jego ciało nie ma
być pochowane z ciałami braci, lecz koło
jakiejś gnojówki zróbcie dół, a wrzućcie
do niego jego ciało, a na nie wrzućcie trzy
złote pieniądze, jakie zostawił i wołajcie
wszyscy razem: «Pieniądze twoje niech
będą razem z tobą na zatracenie!» (Dz
8,20) i przykryjcie go ziemią". Chciałem
w obu tych rzeczach pomóc braciom:
umierającemu, aby gorycz jego śmierci
uwolniła go od winy, żyjącym zaś braciom - aby tak surowy wyrok odstraszył
ich od naśladowania jego winy.
Tak też się stało. Gdy bowiem
ów mnich był umierający i z niepokojem
pragnął polecić się braciom, żaden z nich
nie chciał do niego przybyć i z nim rozmawiać, powiedział mu jego rodzony
brat, dlaczego wszyscy się nim brzydzą.
Ten zaraz za swą winę bardzo żałował
i umarł w swym zmartwieniu. Pochowano
go tak jak powiedziałem. Wszyscy bracia
wstrząśnięci tą karą, poczęli jeden po dru-
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gim przynosić drobne, liczne rzeczy, które
według reguły mogli mieć u siebie, bardzo się bowiem lękali, aby nic nie mieli,
za co mogliby zostać zganieni.
Gdy już od jego śmierci minęło dni
trzydzieści, począłem w duchu litować się
nad zmarłym bratem i myśleć z głębokim
smutkiem o jego katuszach i szukać jakiegoś środka, aby mu pomóc. Wezwawszy
do siebie Pretiosa, przeora naszego klasztoru, smutny tak mu powiedziałem: "Już
długo ów zmarły brat jest męczony w ogniu, musimy mu okazać jakąś miłość
i pomóc mu, o ile zdołamy, do uwolnienia
go. Idź i postaraj się, aby od dzisiaj przez
trzydzieści dni składano za niego Ofiarę,
żeby ani jednego dnia nie opuścić, w którym by zbawcza Hostia za niego nie była
złożona". Zaraz odszedł i uczynił tak, jak
powiedziałem.
Gdy byliśmy zajęci innymi sprawami
i nie liczyliśmy dni, ów zmarły brat pewnej nocy ukazał się w widzeniu swemu
rodzonemu bratu Kopiosusowi. Gdy ten
go ujrzał, zaraz zapytał: "Co z tobą, bracie?" Odpowiedział: "Dotąd było źle, lecz
teraz jest mi dobrze, bo dzisiaj zostałem
przyjęty do wspólnoty". Zaraz Kopiosus

zawiadomił o tym braci w klasztorze. Oni
zaś bardzo starannie policzyli dni, a właśnie był to dzień, w którym po raz trzydziesty ofiara za zmarłego została złożona. Ponieważ Kopiosus nie wiedział
o ofierze braci, a ci nie wiedzieli o widzeniu Kopiosusa w tymże samym czasie
poznali: ten, co bracia uczynili, a oni,
co on widział; widzenie i Krwawa Ofiara
ze sobą się zgadzały. Z tego wyraźnie się
okazało, że zmarły brat przez zbawczą
Hostię został uwolniony z katuszy.
Ta straszliwa kotłowanina ciał na dole
obrazu to czyściec. Zmarli cierpią w nim
męki, pokutując za swoje grzechy.
Dla jednego z nich nadchodzi jednak
wybawienie! Z prawej strony widzimy
anioły, które przybyły, by wprowadzić
go do nieba. Jeden z nich obejmuje grzesznika, a drugi pokazuje kierunek, w którym za chwilę wspólnie podążą. Człowieka obdarzonego łaską przebaczenia win
widzimy jeszcze w kilku miejscach w tle.
Wędrówka zbawionego unoszonego przez
anioły prowadzi ku niezwykłej jasności.
Na wijącej się spiralnie wstędze zapisano
po łacinie (czytając od dołu do góry): „De
morte transire ad vitam” (przechodzić od

śmierci do życia). Bardzo ważną dla zrozumienia sensu dzieła scenę artysta umieścił z lewej strony obrazu. Widzimy tam
księży sprawujących Eucharystię. Obraz
jest bowiem ilustracją fragmentu „Dialogów” papieża Grzegorza I Wielkiego,
ukazującego genezę tzw. Mszy gregoriańskich. Święty Grzegorz Wielki, zanim
został papieżem, był opatem klasztoru benedyktynów. Pewnego dnia w jego klasztorze, w celi zmarłego mnicha Justusa,
znaleziono trzy złote monety. Reguła zakonna zabraniała mnichom posiadania
pieniędzy, składali oni bowiem ślub
ubóstwa. Grzegorz zastanawiał się, jak
pomóc zmarłemu w oczyszczeniu się z tego grzechu. I wydał polecenie, aby przez
trzydzieści kolejnych dni odprawiać Mszę
św. w jego intencji. Ostatniego dnia ukazał mu się zmarły Justus i oznajmił,
że został uwolniony od mąk czyśćcowych. Od tego czasu, czyli od VI wieku,
zwyczaj odprawiania 30 Mszy zwanych
gregoriańskimi za duszę zmarłego zaczął
się upowszechniać.

to bardzo długo. Przykładowo, w liturgii
mozarabskiej kapłan najpierw mówił:
„Ofiarę składają Panu Bogu … (wyliczano biskupa, całą hierarchię i wszystkich
duchownych), za siebie i swoich bliskich… (odczytywano listę wiernych, któ-

rzy przynieśli dary i stali się dobroczyńcami Kościoła)”.
Drugą listę, zaszczytniejszą, listę
świętych, odczytywał sam biskup, a nie
ksiądz. Mówił: „Wspomnijmy błogosławionych apostołów i męczenników…”;

Sens Wypominek

Wśród wielu różnych znaków wyrażania naszej modlitewnej pamięci o zmarłych, być może najbardziej zagadkowym,
jest zwyczaj listopadowych wypominek,
tzn. odczytywania w kościołach imion
zmarłych. Ich listy są bardzo długie, więc
księża najczęściej czytają je w wielkim
pośpiechu, i niestety, połykając słowa.
Czy nie lepiej byłoby w tym czasie
po prostu modlić się za zmarłych (wszystkich) bez imiennego ich wyliczania? Jaki
jest sens wypominek? Czyżby chodziło
o pieniądze ofiarowywane przy ich przyjmowaniu?
Poszukując głębszego sensu wypominek warto cofnąć się o kilkanaście wieków do liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele. Podczas
przygotowania darów ofiarnych, lub nawet w czasie modlitwy eucharystycznej
odczytywano tzw. dyptyki, na których
chrześcijanie wypisywali imiona żyjących
biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów,
ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych.
Imiona odczytywano głośno i trwało
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następnie wyliczano imiona świętych
(czasem sięgano aż do Starego Testamentu, nawet do Adama).
Wreszcie trzecia lista, którą również
czytał biskup, zawierała imiona zmarłych.
Biskup mówił: „Podobnie wspomnijmy
i dusze tych, którzy spoczywają: Hilarego, Atanazego, itd.”
Te trzy listy recytowano jednym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne, krótkie
odezwanie się chóru. Na koniec biskup
śpiewał uroczystą modlitwę, w której prosił Boga, aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców: „Teraz
wpisz te imiona na niebiańskiej stronicy
(…), abyśmy nie byli zawstydzeni
w dzień, kiedy przyjdziesz ten świat osądzić. Amen.”
Ta lista imion jest więc ziemskim
odpowiednikiem oryginału, prowadzonego przez Boga w niebie - księgi życia
(liber vitae). Wielu widzi w odczytywanych dyptykach wyjaśnienie znaczenia
zwoju, jaki trzymały posągi zmarłych
na rzymskich sarkofagach.
Jednak poprzez ceremonię wyliczania imion wyrażano przede wszystkim
więź wspólnoty i miłości, łączącą wszystkich członków Kościoła chwalebnego
(święci), cierpiącego (zmarli) i walczące-

go (żyjący). Umieszczenie imion w dyptyku świadczyło o trwaniu w jedności
ze wspólnotą kościelną, a skreślenie o wyłączeniu z niej (ekskomunika). Po wyczytaniu, dyptyki kładziono na ołtarzu,
na którym sprawowano Eucharystię,
co też miało swoją wymowę.
Z czasem, gdy zaczęto odprawiać
msze wprost w intencji niektórych zmarłych (lub żywych), dyptyki zastąpiono
wspomnieniami (mementa) nie zawierającymi już imion wszystkich wiernych,
o których Kościół pamięta, lecz tylko
imiona jednego czy kilku wskazanych celebransowi. W obecnej liturgii mementa,
przetrwały np. w I-szej modlitwie eucharystycznej (Kanon Rzymski): przed konsekracją celebrans wylicza imiona bliskich żyjących, następnie wzywa świętych,
a po przeistoczeniu wymienia imiona
zmarłych, za których się modli i znowu
wzywa świętych.
Usunięte ceremonie odczytywania
długich list zmarłych przetrwały jednak,
ale jakby na marginesie Mszy (np. na samym jej początku, jako intencje Mszy
św., zwłaszcza tzw. sumy, lub przy ogłoszeniach dotyczących wspólnoty), albo
przy innych obrzędach.
Dzisiejsze wypominki, są kontynua-

cją starożytnych dyptyków i mają podobny sens. Podobnie jak one są wyrazem
miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona
zmarłych na kartkach wypominkowych,
a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej
księdze życia. Znaczenie wypominek jest
tym większe, że podobnie jak w starożytności, tak i dzisiaj, przynajmniej w naszej parafii, związane są one z Eucharystią. W intencji zmarłych wypisanych
na kartkach wypominkowych odprawiana
jest Msza św. w dzień. Warto tu przypomnieć, że najcenniejszym naszym darem
dla kochanych zmarłych i najbardziej
przez nich upragnionym jest Msza św.
W związku z wypominkami trzeba
także wspomnieć o całej sferze psychologicznej i związanym z nią pragnieniu,
po prostu, usłyszenia w kościele imienia
bliskiej osoby, oraz o zasadnej przecież
wierze w większą moc modlitwy zanoszonej przez wielu, aniżeli indywidualnie.
o. Robert R.

„Cena” za mszę świętą

Generalnie "co Łaska".
Mam przyjaciela kapłana, który zapisywał Msze Świętą zamawianą przez jakąś Panią.
Ofiarę otrzymał w kopercie. Nie otwierał.
W kopercie była karteczka: "darmo
dostaliście, darmo dawajcie".
Msza została odprawiona.
Ale zachowanie Pani zostawiam
do indywidualnej oceny.

Klaudia - myślę, że ofiara ma sens
tylko wtedy, gdy jest szczera i dana z dobrych chęci i dobrego serca.
Więc nie pytaj innych jak dobre masz
serce, tylko daj tyle - ile sama zadecydujesz, uwzględniając swoją sytuację materialną.
Jak dla mnie cała sprawa rozbija się
o zdrowy rozsądek, którego w tym sformalizowanym świecie, również w Kościele nieraz brakuje. Darmo danej łaski
nie można obwarować cennikiem. Ale po-

sługa i poświęcenie dla kapłaństwa i innych form służby zasługuje na to aby ktoś
inny zatroszczył się o potrzeby materialne. Każdy powinien dawać tyle na ile
go stać, oraz ile czuje że powinien.

Pytanie jest ciekawe, choć można
je rozumieć różnie - zarówno ile oczekuje
ksiądz, jak i ile dają ludzie, a to już zależy
od zamożności i pobożności. Generalnie
jednak według prawa duchowni powinni
unikać wszelkich pozorów handlowania
sakramentami i Msza powinna być odprawiona nawet bez ofiary. Co nie znaczy,
że każdy ofiarę może sobie odpuścić i będzie to po bożemu.
Pewnie dlatego, że intencje mszalne
i składane z tej racji ofiary za Mszę św.
budzą tyle wątpliwości i pytań, Kościół
ustalił w swoim prawie szczegółowe postanowienia w tej sprawie. Są one zapisane
w kodeksie prawa kanonicznego aż w 14
kanonach (od kan. 945 do kan. 958).
Kodeks stwierdza najpierw, że każdy ka-

płan celebrujący lub koncelebrujący Mszę
św. może przyjąć ofiarę złożoną, aby odprawić Mszę św. w określonej intencji.
Należy odprawić oddzielnie Msze św.
w intencji tych, za których została złożona ofiara. Liczba Mszy św. oraz intencji
zostaje ustalona między kapłanem a ofiarodawcą. Zazwyczaj jeden kapłan odprawia jedną intencję. W wielu kościołach
istnieje dziś praktyka tzw. Mszy św. zbiorowych, ale w takim przypadku ofiarodawca musi być o tym dokładnie poinformowany i wyrazić na to zgodę.
Jak widać, cały czas jest mowa nie
o zapłacie za Mszę św., ale o ofierze,
bowiem wierny, który składa ofiarę,
aby w jego intencji była odprawiona Msza
św., „przyczynia się do dobra Kościoła
oraz uczestniczy przez tę ofiarę w jego
trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł” kościelnych. Tak to już jest we wszystkich
wspólnotach religijnych, że to wierni biorą na siebie koszty funkcjonowania
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tej wspólnoty i czują się za nią odpowiedzialni. Jest to oczywiste dla ludzi,
którzy naprawdę rozumieją, czym jest
Kościół, i wiedzą, że aby mógł on wypełniać swoje zadania, potrzebuje środków
na utrzymanie.
Prawo kościelne „usilnie zaleca kapłanom, ażeby także nie otrzymawszy
ofiary, odprawiali Mszę św. w intencji
wiernych, zwłaszcza ubogich”. Kościół
przestrzega też kapłanów, aby bezwzględnie odsuwali od ofiar związanych
z Mszą św. „wszelkie pozory transakcji
lub handlu”. Takie postanowienie wyraźnie wyklucza istnienie np. jakiegoś cennika za Msze św. Nie ma się też co martwić, że kapłani przez ofiary mszalne robią całkiem niezły biznes. Kodeks prawa
kanonicznego reguluje i tę sprawę. Po
pierwsze - kapłan może na swoje utrzymanie zatrzymać tylko jedną intencję
mszalną dziennie i nigdy więcej. A więc,
gdyby nawet miał 50 zł z intencji dziennie, to nie zarabiałby wielkich pieniędzy,
biorąc pod uwagę całą masę innych prac,
które wykonuje w parafii, oraz to, że bardzo często tą intencją musi się podzielić
z kościelnym czy organistą. Każdą dodatkową intencję w ciągu dnia kapłani
mają oddać do dyspozycji ordynariusza,
który przeznacza te ofiary na cele ogólnokościelne.
Zachęcam więc wszystkich do zamawiania Mszy św., bo chyba wszyscy
rozumiemy ważność tej modlitwy, a złożone przy tej okazji ofiary są wyrazem
naszej odpowiedzialności za wspólnotę
Kościoła. Pamiętajmy też, że w wielu parafiach naprawdę brakuje już intencji
mszalnych, a tam, gdzie jest ich dużo, po-

prośmy czasem, aby nasze intencje mszalne zostały odprawione np. przez misjonarzy, chorych księży czy też w ubogich
parafiach. Pomożemy wtedy nie tylko
tym, za których zamówimy Mszę św.,
ale również całej wspólnocie Kościoła.
Ile dać za mszę?
Jaki sens mają intencje Mszy świętej? Ile się za to płaci? Nie lubię, jeżeli
ksiądz mówi najpierw "co łaska", a potem obrusza się, bo spodziewał się kwoty wyższej niż to, co dałem.
Łaski, jakie Bóg wysłużył w męce,
na krzyżu, w Zmartwychwstaniu, spływają na nas przez ofiary Mszy św. Skuteczność Mszy św. związana jest z potęgą
dzieła Chrystusa, ale zależy także od naszej otwartości i zaangażowania. Dusze
cierpiące w czyśćcu biorą dla siebie sto
procent łaski. Żyjący na ziemi wezmą tyle, na ile są otwarci.
Łaska ogólna Mszy św. jest jak deszcz,
który spada na wszystkich ludzi: na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Szczegółowa owocność Mszy św. dotyczy tych,
którzy we Mszy św. blisko i bezpośrednio
uczestniczą: kapłana, służby liturgicznej
i zebranych na Mszy św. Gorliwość każdego z obecnych nie jest tu bez znaczenia.
Zgodnie z zasadą: "Proście a otrzymacie",
istnieje także owoc pośredni Mszy św.
Chodzi o modlitewne nakierowanie łask
płynących z Eucharystii na określony obiekt. Nazywamy to inaczej intencją.
Intencja Eucharystii oznacza w praktyce postawienie jakiejś osoby czy sprawy w strumieniu Bożej łaski. Każdy z nas
może wzbudzić w sobie intencję, żeby
z deszczu łask płynących w danym sakra-

mencie Pan Bóg zechciał dać szczególnie
dużo określonej osobie czy wspólnocie
osób. Przy Mszy św. wyjątkową możliwość ukierunkowania owoców Eucharystii posiada sprawujący ją celebrans.
Człowiek związany z kościołem nie
powinien używać sformułowania "płacę
za Mszę św.". Jest ono prawdziwe tylko
wobec Jezusa. On jedyny płaci cenę
za nasze zbawienie. My nie możemy tego
kupić. Nie ma takich pieniędzy.
Przyjmuje się tradycyjnie, że zamawiający Mszę św. funduje stypendium
mszalne. Ma ono znaczenie materialne
i duchowe. Duchowo: stypendium stanowi dobrowolna część naszego wkładu
w Eucharystię. Do Ofiary Jezusa dołączamy coś, co nas kosztuje.
Materialnie: ofiarodawca sponsoruje
dzienne utrzymanie księdza sprawującego
Mszę św. Ile? Byłoby sprawiedliwie,
aby oddać kapłanowi swoją dniówkę.
Wtedy każdy ofiarowałby dar proporcjonalny do swoich zarobków. Kto zarabia
mało, może uczciwie dać mało. Trzy razy
w życiu - przy chrzcie, ślubie i pogrzebie
- zwykło składać się większe stypendium.
Nie powinno być tu stawek. Jest zaś dopuszczalne, że ksiądz grzecznie zwróci
uwagę osobie ewidentnie zamożnej,
a składającej wyjątkowo mały datek.
Gdyby jednak - poprzez braki finansowe ktoś był odcięty od możliwości zamówienia intencji mszalnej, byłoby to poważnym grzechem duszpasterza.
Ks. Andrzej P.

Rozmowa z właścicielami domu pogrzebowego
specjalizujących się w świadczeniu całodobowych
usług pogrzebowych.

Wszyscy chcą iść do nieba, ale nikt nie liśmy się dystrybucją trumien. Właściwie
chce umierać
życie tak się potoczyło, że zostaliśmy
w tym „fachu”. Na rynku funkcjonujemy
Proszę opowiedzieć o początkach zakła- już 13 lat.
du pogrzebowego. Od kiedy zajmujecie
się pochówkami?
Czy lubicie swoja pracę? Dlaczego właWłaściwie i z przypadku i z wyboru. śnie tym się zajmujecie?
Wcześniej w naszej rodzinie wujek proZakład pogrzebowy jest specyficzną
wadził zakład pogrzebowy i mąż praco- działalnością ze względu na to, że trzeba
wał w rodzinnej firmie. Potem zajmowa- mieć dużo empatii i cierpliwości. Uwa25
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żam, że to misja. To nie jest praca, którą
można zacząć o 8 i skończyć o 16. Pracujemy a właściwie jesteśmy dla ludzi 7
dni w tygodniu, 24 h na dobę. Nasze
drzwi są zawsze ''otwarte''. Każda rodzina
to inna historia, ale jest jeden wspólny
mianownik to ból po stracie osoby bliskiej. Czasami jesteśmy pierwszymi osobami, na ramieniu których można się wypłakać.
Czy to trudna praca? Na czym polega
trudność?
Na braku satysfakcji, pomimo podziękowań od rodzin zmarłych. W funkcjonowaniu zakładów pogrzebowych jest
jedno zagrożenie - rutyna. Tak jak wcześniej wspomniałam każda rodzina to nowa
historia, tu nie ma powtarzalności, schematu, oprócz dokumentów. W tym zawodzie nie można utracić człowieczeństwa,
przecież bliscy zmarłego przychodzą
do nas z cierpieniem. Nie mogę tylko wypisać dokumentów i potraktować tak jak
klienta kupującego chleb lub bułki.
Jakich predyspozycji wymaga ta praca?
Empatii, cierpliwości, szacunku
do ciała.
W jaki sposób są dobierani pracownicy? Jak wygląda rekrutacja? Nigdy nie
widziałam ogłoszenia o pracę treści zakład pogrzebowy X zatrudni…
W naszej firmie panuje rodzinna
atmosfera. Na naszej drodze sami stanęli
ludzie, z którymi aktualnie współpracujemy. Przede wszystkim jednak mamy
do siebie zaufanie. I zaufanie to podstawa.
Mamy kompetentny zespół. Podkreślę jeszcze raz jak ważne w tej pracy są empatia, cierpliwość i szacunek do ciała.
Przecież osoba zmarła to była czyjaś babcia, mama, dziadek, ojciec itp. Przeważnie osoby zmarłej nie znaliśmy lecz musimy mieć wzgląd na rodzinę, na bliskich,
na ich uczucia, na ich ból.
Czy są szkoły, kursy przygotowujące
do zawodu?
Nie ma żadnej szkoły, a kursy jedynie
dotyczące zarządzania cmentarzem. Empatii, odporności na stres żadna szkoła nie
nauczy.
Jak dbacie i pielęgnujecie swoje zdrowie psychiczne?
Jestem osobą wierzącą. Wiara w Boga

mi pomaga wiele rzeczy zrozumieć i wy- A czy do mitów należy opinia, iż osoby
tłumaczyć. Pewnie gdyby nie łaska wiary pracujące w branży pogrzebowej często
nie mogłabym w tej branży pracować. zaglądają do kieliszka?
Może 15 lat temu ludzie tak odrePrzecież śmierć to nie koniec życia.
agowywali. Teraz, jeśli gdzieś zdarza się
Czy można oswoić się ze śmiercią? taki proceder, oznacza jedno, dana osoba
Nie, ponieważ dopóki nie umrzemy nie powinna pracować w zakładzie ponie doświadczymy śmierci. Tak jak dziec- grzebowym. innymi słowy dyskwalifikako wychodzi z łona matki i nie chce tam cja.
wrócić, tak samo nikt z wieczności nie
Czy i czym można się zarazić od zmarchce wrócić do doczesności.
łego?
Ma Pani na myśli trupi jad? Nie słyA czy śni się Wam praca?
Czasami, ale nic strasznego. Nic co szałam o takim przypadku. U nas nikt niczym się nie zaraził. Pracownicy pracują
można by nazwać koszmarem.
w specjalnych uniformach. Zdrowie nasze
Proszę o instrukcję jak postępować i naszych pracowników jest dla nas najw sytuacji, gdy ktoś w naszym otocze- ważniejsze.
niu umrze?
W przypadku śmierci dzwonimy Czy są jakieś statystyki? Czy są okresy,
do lekarza rodzinnego, który po przyjeź- gdy ludzie częściej umierają?
Nie ma reguły. Jednak od kilku lat
dzie stwierdza zgon niezależnie od pory
dnia zgonu lekarz dojeżdża, w ciągu 2 odnotowujemy, że w okresie letnim jest
godzin, po stwierdzeniu zgonu wypisuje mniej zgonów, zaś więcej od stycznia
kartę zgonu. Zazwyczaj już wtedy rodzina do wiosny.
do nas dzwoni, wówczas my telefoniczne
dopytujemy i monitujemy czy lekarz pier- Czy były momenty zwątpienia, kryzysu,
wszego kontaktu już dotarł do rodziny myśli o zmianie pracy?
Nie, ponieważ wkładamy całe nasze
osoby zmarłej. Odbieramy ciało osoby
zmarłej i właściwie wtedy dalsze proce- serca w pracę, którą wykonujemy- to był
dury należą do nas. Rodziny w 98% nie nasz wybór to jest nasze życie i jesteśmy
muszą załatwiać żadnych formalności przekonani, że jesteśmy na właściwym
w urzędach. Staramy się zaoszczędzić ro- miejscu.
dzinom takiego administracyjnego załatJakie są rekcje ludzi, gdy zdradzacie
wiania.
czym się zajmujecie?
Mówimy otwarcie, nie mamy się czeCo się dzieje z ciałem? W jaki sposób
ciało jest przygotowywane do pochów- go wstydzić. Mentalność ludzi się zmieniła. Aczkolwiek w dalekiej przeszłości
ku?
Zamykamy oczy, jeśli nie są zamknię- bywało, że ludziom jakoś ręka uciekała
te. Wykonujemy toaletę pośmiertną: my- przy powitaniu.
cie golenie, czesanie, malowanie.
Dziękuję za rozmowę i proszę powiedzieć czego Państwu można życzyć?
Czy są specjalne kosmetyki?
Aby nasze motto, czyli Ostatnią droTak do rekonstrukcji twarzy są specjalistyczne. Czasami trzeba zamaskować gę naszych bliskich uczyńmy tak godną
i pełną dostojeństwa jak i życie, które
plamy opadowe, siniaki.
nagle odeszło zawsze było krokiem w osCzy są jakieś mity dotyczące pochów- tatniej drodze rozpoczynającym i kończąku, lub branży pogrzebowej, które cym.
chcielibyście przy okazji tej rozmowy
obalić?
Tak: że podczas ubierania łamane
są kości. To jest bardzo mocno zakorzeniony mit. Po śmierci ciało człowieka zastyga, przy prostowaniu ręki odgłos, który
słychać jest związany ze ścięgnami a nie
ze złamaniem.
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„Wózek inwalidzki”

Temat, o którym chcę napisać, nie
należy do łatwych. Refleksje te są związane z moimi doświadczeniami. Wielu
więc może mojego poglądu nie podzielać
czy z nim polemizować...

Wielokrotnie na ulicach Limanowej
spotykam chłopaka na wózku inwalidzkim. Od znajomych dowiedziałem się,
że to stałe miejsce jego treningów przed
zawodami sportowymi, w których biorą
udział osoby niepełnosprawne. Ktoś szepnął mi również: "Wiesz, on ma żonę
i dziecko". Zastanowiłem się wówczas,
jak to możliwe, żeby zdrowa kobieta
chciała wyjść za mąż za chłopaka na wózku. Jesteśmy bowiem przyzwyczajeni
do faktu, że tylko w pełni sprawne, zdrowe osoby zawierają związek małżeński,
a niepełnosprawne - bez względu na ich
marzenia i nadzieje - pozostawia się samym sobie.
Niektórzy uważają, że osoby niepełnosprawne nie powinny zawierać związków małżeńskich, bo - jak usłyszałem "społeczeństwo powinno być zdrowe...".
Ale co komu one zawiniły? Bardzo boli
mnie takie podejście, jednak przekonałem
się kilka razy o jego prawdziwości
na własnej skórze (jestem chory na padaczkę), gdy odchodziły ode mnie kolejne
dziewczyny. Wtedy wielokrotnie zastanawiałem się, co robię źle, co jest powodem
takiego postępowania poznanych przeze
mnie dziewcząt: nieśmiałość, drżenie rąk,
zająknięcia, ich brak wiedzy na temat
choroby, obawa, czy dzieci z ewentualnego związku będą zdrowe?
Nie wiem. Przeczytałem wiele rozpraw o miłości, o jej zdobywaniu, o lękach, mentalności i systemie wartościowania! Jednak żadna rozprawa i mądra

To dopiero pierwszy dzień nowego
tygodnia, a ja już czuję się jak przejechany przez czołg. Wszystko z powodu
niewyspania - szósta noc z rzędu z czterogodzinnym snem. Dzisiaj spróbuję położyć się wcześniej, przed dwudziestą
czwartą, żeby przespać chociaż sześć godzin, czyli mam jeszcze pół godziny.
Kiedy jestem niewyspany szatan ma jakiś

dysputa nie zdołała wyjaśnić tego tak ciej przydarza się ona osobie niepełnosprawnej. Osoba ta cierpi, latami wzdycha
przykrego dla mnie zjawiska.
do obiektu swojego uwielbienia, lecz nie
Kiedyś mój kolega wypowiedział sło- ma śmiałości podejść i tak po prostu rozwa odnoszące się do wspomnianego chło- począć rozmowę. Miłość ta nie ma szans.
paka na wózku: "Tomek! Ona na pewno Czas mija, a obiekt uwielbień wiąże się
wzięła go zdrowego, a gdy miał wypadek, z kimś innym. Czy jest jednak jakiś skuto nie wypadało jej odejść...". To jedno tek owej miłości? Myślę, że tak - bo może
z tych jakże okrutnych twierdzeń, także wywołać w osobie niepełnosprawnej dudla tych zdrowych, którzy całkowicie do- że, na ogół pozytywne zmiany.
browolnie zawarli związek z osobą nie"Miłość cierpliwa jest, miłość dobropełnosprawną.
Wierzę mimo wszystko, że ludzie tliwa jest, miłość nie szuka poklasku...".
niepełnosprawni będą odnajdywać swoje Słowa te pochodzą z Biblii. Nimi zakońdrugie połówki, że ze związków tych wy- czę moją refleksję pełną żalu, przykrych
rosną dzieci tworzące społeczeństwo bar- twierdzeń, niedokończoną i prowokującą
dziej tolerancyjne niż obecne. Nasuwa do dalszych przemyśleń, do których zami się jeszcze jedno twierdzenie odnoszą- chęcam.
ce się do miłości osób niepełnosprawx. Robert
nych. Każdy z nas wie, na czym polega
miłość platoniczna. Załóżmy, że najczęś-

Zmęczenie

większy przystęp do mnie, budzi pokusy
znacznie bardziej niż przy pełnej świadomości i jasności umysłu. Mam wrażenie,
że słabość ciała nieodwracalnie wpływa
na stan ducha. Żeby moja dusza nie spała,
żeby nie była ospała, moje ciało musi być
wyspane, a ono nie ma jak - tak przynajmniej mówi, a ja daję się nabierać, choć
wiem, że jest świetnym i wprawionym

kłamcą.
Jakiś mądry spowiednik powiedział
mi kiedyś, że jeśli chcę uporządkować
swoją duszę i serce, jeśli chcę zatrzymać
falę grzechową, która wydaje się być silniejsza ode mnie, to najpierw muszę posprzątać na biurku i uregulować tryb życia. Mówił, że szatan prawie nigdy nie zaczyna drogi kuszenia od konkretnej po-
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kusy, jakiegoś zła, które chce nam zaproponować, ale zawsze najpierw rozbraja
system obronny, którym w naszym, ludzkim przypadku jest ciało i jego wpływ
na resztę naszego człowieczeństwa. Zmęczone, przeciążone i łaknące odpoczynku
ciało, torturowane niewyspaniem i używkami staje się idealnym celem dla działania złego, któremu bardzo łatwo zaproponować wtedy jakiś rodzaj ulgi, coś

co da wreszcie wytchnienie i pozwoli odłożyć choć na chwilę to męczące poczucie
powolnego umierania. Konkretny grzech,
nie jawi się wtedy jako coś złego, coś
grzesznego, ale jako lekarstwo na stan,
w którym się znajdujemy. Gdybyśmy byli
wyspani, wypoczęci i pełni jasnego umysłu, od razu dostrzeglibyśmy w tym zasadzkę, od razu byłoby widać żenadę tego
pomysłu, który poddaje zły. Ale kiedy tracimy siły i kiedy mózg nieustannie powstrzymuje się od zaśnięcia wszystko wygląda inaczej, wszędzie jest mgła, która
nie pozwala zobaczyć prawdy.
Oczywiście nie każde zmęczenie
i niewyspanie jest takie. Kiedy bierze się
z czynienia dobra, kiedy jest przepełnione
modlitwą, kiedy jest traceniem siebie,
czasu i snu na miłość, wtedy dobro otacza
nas tarczą ochronną, która nie dopuszcza
złego. Choć nawet w tym zły potrafi namieszać, kiedy każde dobre działanie traktujemy jako niezbędnie potrzebne, a często jest to po prostu szukanie siebie i przekonanie, że świat sobie bez nas nie pora-

Niewolnicy czasu

gonić, następne spotkania mogą poczekać
i nie chodzi oczywiście o jedzenie,
ale o przestrzeń spotkania. I przypomniał
mi się tekst, który napisałem kilka lat
temu w dzienniku. Już za kilka dni, kiedy
skończę ostatnie rekolekcje i zobowiązania, wreszcie będzie mógł się spełnić.
Wreszcie. A napisałem sobie wtedy tak:
Znalazłem w jakiejś lekturze taki
fragment z XIV-wiecznego franciszkanina: Czy kupiec ma prawo przy pewnego

Dzisiaj rano w parku na wybrzeżu
Brooklynu z cudnym widokiem na Manhattan umówiłem się z pewną parą
na spotkanie. Chcieli się bardzo spotkać,
a miałem jedynie chwilę przerwy i wiedząc, że będę przechodził obok tego parku, poprosiłem, żeby przynieśli kawę i jakieś śniadanie i że będziemy mogli trochę
usiąść i porozmawiać. Zaskoczyli mnie
niesamowicie, kiedy po przyjściu, sporo
spóźniony, zobaczyłem cały stół zastawiony przepysznymi smakołykami: serami, bagietkami, oliwkami, hummusem,
wędzonymi rybami, kawą, sokami i mnóstwem innych cudowności. Czas przestał

rodzaju transakcjach domagać się większej zapłaty od tego, kto nie może uregulować należności natychmiast, niż
od tego, który może to zrobić? Odpowiedź
brzmi: nie, ponieważ czyniąc tak, sprzedawałby czas i dopuszczał się lichwy, sprzedając to, co doń nie należy.

Dzisiaj czas to pieniądz, te dwie
rzeczywistości zostały całkiem połączone
i trudno sobie wyobrazić życie bez tego
połączenia. Pracujemy od 8 do 16. Mamy
kalendarze, które jak pan niewolnikowi
dokładnie wyznaczają nam zadania - mój
świat bez kalendarza by się rozpadł, mam
zaplanowane zajęcia na trzy lata do przodu! Jestem niewolnikiem! Używamy wyrażenia czas wolny - bardzo rzadki i niezmiernie wyczekiwany - a to oznacza,
że większość naszego czasu to czas nie-

dzi. Trzeba więc nieustannie zadawać sobie pytanie z czego bierze się nasze zmęczenie i niewyspanie. Bo nie ma się co oszukiwać, że zazwyczaj bierze się z marnowania czasu, zajmowania się głupotami
i nałogami, które próbują rozłożyć nasz
dzień na łopatki. Bardzo często kiedy spowiadam - właśnie w związku z tym - mam
ogromną chęć jako pokutę zadawać chodzenie spać o 22.00 przez miesiąc. Jestem
pewny, że przyniosłoby to o wiele większe owoce niż większość praktyk pobożnych, które wykonujemy, żeby się nawracać.
Do północy zostało tylko dwie minuty. Jak będę pisał dalej, pewnie znowu
skończy się na czterech godzinach spania.
Koniec więc.
Boże, proszę uśpij mnie. Zaśpiewasz mi?
o. Adam

wolny. Wszystko w świecie dzieje się pod
dyktando zegarka, jesteśmy niewolnikami
czasu! A ten średniowieczny mnich mówi,
że czas do nas nie należy, że nie jest naszą
własnością, czyli jest czymś co zostało
nam dane, czyli nie można z tego czerpać
korzyści majątkowych, bo to kradzież!
Kiedyś pracowało się tyle, ile było trzeba,
żeby zrobić to, co się robiło. Teraz pracuje
się tyle, ile wyznacza nam władca czas.
Mam ogromną ochotę zrezygnować
z czasu, żyć tak, żeby nigdzie się nie spieszyć, żeby spotkania odbywały się wtedy,
kiedy się odbędą. Słyszałem kiedyś o jakiejś wspólnocie charyzmatycznej, która
notorycznie spóźniała się na Eucharystię zaczynała się zazwyczaj 20-30 minut
po ustalonej godzinie. We wspólnocie było dużo rodzin z małymi dziećmi i tłumaczyli, że to przez nie zawsze są te spóźnienia. Kiedy duszpasterz w końcu nie
wytrzymał i zagroził, że będzie odprawiał
Mszę św. o wyznaczonej godzinie, na nikogo nie czekając, ktoś ze wspólnoty zacytował mu fragment z mszału, gdzie jest
napisane, że „Eucharystia rozpoczyna się
po zgromadzeniu się wiernych” - będziemy więc czekać, aż zgromadzą się wierni.
Chciałbym iść przez świat i spotykać
ludzi, bez żadnego planu i harmonogra-
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mu, bez dat, pod którymi trzeba się gdzieś
znaleźć, być u nich tak długo, jak będzie
trzeba albo można, a potem pójść dalej.
Mieć czas na oglądanie życia i świata.
Czytałem kiedyś w pamiętnikach Joe’ego
Ortona, że lubił przychodzić na spotkania
dużo za wcześnie, żeby móc się powłóczyć po okolicy, zanim zapuka do drzwi.
Chciałbym umawiać się z ludźmi nie
o konkretnej, na przykład 16 godzinie,
między 14 a 17 na przykład i mieć czas

na wszystko, co wydarzy się po drodze
albo spędzić go pogodnie czekając
na przyjście umówionego przyjaciela.
Wyzwolić się spod pręgierza terminów i dat. To całkowicie rozregulowałoby
życie i wydarzenia, ale właśnie o to chodzi. Rozpoczynać spotkania rekolekcyjne
kiedy zbiorą się ludzie, przyjechać do jakiejś miejscowości pod koniec lipca albo
na początku sierpnia, jak będę to będę.
Umówić się na spowiedź w piątek i cały

dzień czekać aż ktoś przyjdzie, o tej godzinie, o której będzie chciał. Wyrzucić
ten cholerny zegarek!
Czas to nie pieniądz. Czas to przestrzeń na miłość.
o. Adam

Niebo
dla ubogich

Gdy człowiek jest w nędzy wszelkiego rodzaju np. brak pieniędzy, bez nadziei, brak przyjaciół, samotność czy
przytłacza go ciężar Krzyża, to jest coś
co każdy może podziwiać. Gdy braki
są tak liczne, wielkie i nie do zniesienia,
można podziwiać niebo.
Chmury są piękne. To daje ludziom
Pan Bóg. Obserwować piękno Jego stworzenia w chmurach, zachodach i wschodach słońca może każdy.
Czasami ta odrobina piękna w kolorach, układzie czy kształtach chmur daje
bardzo dużo wytchnienia. Potrafi oderwać
od ciężarów noszonych na duszy czy ciele.
Na niebie, w chmurach nawet można trzeć się w Jego cudowne gesty – dotyk dostrzegać.
zobaczyć rękę, palec Pana Boga i ciągłe chmur po śladach rozmazanych kształtów.
okazywanie Jego Miłości. Warto zapa- Tą Miłość i troskę Pana Boga warto

R.L.

Kiedy zaś
przyjdzie ten
dzień...

„ Kiedy zaś przyjdzie ten dzień, zrozumiecie, że Ja jestem w moim Ojcu, wy we
Mnie, a Ja w was” . J(14,20)

Jest Ktoś, kto podtrzymuje cały świat
w istnieniu, swą Opatrznością, prawami
przyrody i przypadkami kieruje wszelkim
istnieniem. Jego Miłość otacza i przenika
wszystko. Patrzy na człowieka, troszczy
się o każdego z osobna. Jest delikatny
choć ma wszelką władzę na niebie i ziemi.
Powoduje wzrost najmniejszej roślinki,
bo kocha życie. Jest przepełniony Doz Nim i poznałeś Go?
brem, Radością, Usprawiedliwieniem, Mi- Tak, taki właśnie jest nasz Bóg.
łosierdziem i niewinną czystą Miłością. Czy już wszedłeś w osobistą relację
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Rodzina moich marzeń
To miejsce, w którym czuję
się dobrze, w którym jestem
zaakceptowana i w którym
ludzie tam mieszkający dają
mi właśnie miłość. Często
rodzice są zbyt zajęci sobą,
pracą, interesami niż swoim
własny dzieckiem. Dlaczego
tak jest? Czyż nie o tym marzyli, żeby mieć swoje maleństwo, które miało wielkie
zadanie, połączenia ich
na zawsze? Rodzice nie mogą tak robić! Nie mogą wychowywać swoich dzieci,
wciąż o nich zapominając.
Mam ogromną nadzieję,
że to co napisałam, uderzy
w serca zarówno dzieci,
jak i dorosłych. Może nie
Każde dziecko ma inne marzenia, napisałam tego tak mądrze, jak uczony
a właściwie to każdy z nas ma marzenia, czy profesor, ale to co tutaj napisałam,
tylko jest problemem to, że mało kto dąży płynęło prosto z mojego serca…
do ich spełnienia.
Idealna rodzina to moim zdaniem taKasia l.14
ka, jaką widzę co niedziele w parku.
W tej rodzinie nie ma tajemnic, tam grunt ADOPCJA drogą do rodzicielstwa.
to zaufanie, które niestety łatwo można
zniszczyć. Dzieci powinny dawać od sie- "Adopcja i traktowanie dziecka za swe
bie bardzo dużo, aby ich rodzina to była własne jest wyrazem przekonania, że stowłaśnie ta wymarzona.
sunku rodziców do dzieci nie da się opiNie można na przykład oszukiwać sać jedynie w kategoriach "powiązań gei jednocześnie mówić, że się ich kocha, netycznych", gdyż istnieje "rodzicielbo przecież ludzi, których się kocha, nie stwo" płynące z przyjęcia drugiego człooszukuje się.
wieka, troski o niego i z bezgranicznego
Niektóre dzieci z rodzin zastępczych oddania."
mówią, że czują się tam niepotrzebne i jaJan Paweł II
koś odrzucone, ale musimy pamiętać,
że to właśnie dziecko jest tak jakby najStatystyki wskazują, że co czwarte
większym wypełnieniem rodziny. Często małżeństwo w Polsce nie może doczekać
to właśnie nowa rodzina, która adopto- się dziecka na drodze naturalnej. Wielu
wała dziecko, daje mu więcej miłości z nich to trudne doświadczenie bezdzietniż ta „ prawdziwa”, u której niestety pło- ności prowadzi do pytania o adopcję. Czy
mień miłości wygasł.
jest to forma spełnienia mojego rodzicielTeraz pisałam o tym, co powinny da- stwa? Być może przed takim pytaniem
wać dla swojej rodziny dzieci, ale to nie stoisz dziś również i Ty. Oto co warto
jest tak, że tylko one mają dawać. Dzieci wiedzieć znajdując się na początku tej
tak często mają zbyt duże wymagania drogi.
od swoich rodziców. Moim marzeniem jest
to, aby mieć swój własny dom, w którym Co to jest adopcja?
rodzice otoczyliby mnie miłością i troską.
Adopcja to akt uznania dziecka inChciałabym jeszcze napisać cos wła- nych rodziców, z którym nie ma więzi
śnie o tym domu, w którym na co dzień biologicznej, za własne potomstwo. Akt
mieszka każdy z nas. Moim zdaniem dom ten ma nie tylko wymiar psychologiczny,
to nie jest zwykłe miejsce zamieszkania. lecz także i prawny. Jego efektem jest po-

wstanie określonej relacji prawnej łączącej dziecko i jego nowych rodziców, tożsamej z relacjami rodzinnymi, opartymi
na więzach krwi i pochodzenia. Zarówno
dziecko, jak i rodzice, mają względem
siebie takie same prawa i obowiązki, jakie
istnieją między potomstwem, a jego biologicznymi rodzicami. Dziecko uzyskuje
prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych nowych rodziców (min. prawo do dziedziczenia, alimentacji). Natomiast relacje
prawne łączące dziecko z rodziną naturalną ulegają zerwaniu. Wygasają więc
także jego prawa i obowiązki względem
biologicznych krewnych, jak również
tych krewnych wobec niego.
Kiedy dziecko potrzebuje nowej rodziny?
Do adopcji trafiają zarówno dzieci,
których rodzice zmarli, jak i dzieci, których rodzice wprawdzie żyją, ale sami
zrzekli się wykonywania władzy rodzicielskiej, bądź tez sąd pozbawił ich tej
władzy na skutek niewydolności wychowawczej.
Adopcja jest długim procesem, podczas którego obie strony uczą się rozumieć i kochać siebie nawzajem. Potrzeba
tu jeszcze więcej miłości niż w naturalnym rodzicielstwie, trzeba bowiem przekroczyć barierę braku pokrewieństwa.
Adopcja jest niewątpliwie aktem odwagi
ze strony ludzi decydujących się na przyjęcie cudzego dziecka pod swój dach. Jest
deklaracją wytrwałości, gotowości do poświęceń i wyrzeczeń. Ale adopcja jest nie
tylko dawaniem, jest również otrzymywaniem miłości dziecka, któremu stworzono szanse życia w rodzinie. W ten sposób pragnienie miłości z obu stron może
zostać zaspokojone.
Jakie warunki musi spełnić małżeństwo
ubiegające się przysposobienie dziecka?
Adopcja jest procesem, który wymaga
przejścia przez kilka etapów i spełnienia
ściśle określonych warunków. Mogą się
o nią ubiegać osoby, które mają pełną
zdolność do czynności prawnych, ponieważ umożliwia ona po adopcji sprawowanie władzy rodzicielskiej. Posiadają
też kwalifikacje osobiste, które pozwolą
w przyszłości na wywiązywanie się
z obowiązków rodzicielskich tj. odpowie-
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dnie kwalifikacje moralne, zdrowotne
i stabilną sytuację materialną. Ponadto,
między przysposabiającym a przysposabianym musi zachodzić odpowiednia różnica wieku. W praktyce przyjmuje się,
że najwłaściwszym jest, gdy różnica
ta wynosi co najwyżej 40 lat. Jest to sytuacja podobna do relacji wieku w rodzinie
naturalnej.
Czy osoba samotna może adoptować
dziecko?
Dla dzieci szuka się przede wszystkim
pełnych rodzin, składających się z mamy
i taty. Nie oznacza to jednak, że adopcja
przez osobę samotną nie jest możliwa.
Zwykle osoby samotne adoptują starsze
dzieci, którym mogą służyć za autorytet
i wsparcie. Przechodzą one standardową
procedurę adopcyjną. Ważne jest by podczas procedury kwalifikacyjnej wykazały
one, że w procesie wychowywania dziecka mogą liczyć na wsparcie ze strony
członków najbliższej rodziny.

Od czego zacząć?
Droga do przysposobienia wiedzie
przez ośrodek adopcyjny. Ośrodek adopcyjny odgrywa istotna rolę zarówno
na etapie przygotowania do adopcji,
jak i w jej trakcie. Ponadto, może on również pełnić ważne zadanie po zakończeniu całej procedury poprzez udzielanie
rodzinie wsparcia.
Jeśli zdecydujecie się rozpocząć przygotowania w ośrodku adopcyjnym, pierwszym krokiem będzie złożenie wymaganych dokumentów. Kolejny krok to spotkania z psychologiem i pedagogiem, mające na celu określenie warunków i możliwości jakie rodzina może zaoferować
dziecku.
Następnie odbywają się badania
psychologiczne określające cechy charakteru i osobowość rodziców. Przeprowadzany jest też wywiad adopcyjny w domu
w celu poznania warunków bytowych.
Ważnym etapem w przygotowaniu

do adopcji są również szkolenia grupowe. Szkolenie takie jest szansą na „oswojenie lęków” i obaw, które najczęściej
towarzyszą planom adopcji. Małżonkowie
dowiedzą się m.in. tego czy jest możliwe
pokochanie dziecka, które nie jest z nas
zrodzone, jaka jest rola genów, a jaka
wychowania w rozwoju osoby, czy i jak
wprowadzać dziecko w temat adopcji,
co myśleć o jego rodzinie biologicznej,
czy dziecko przysposobione, gdy dorośnie
będzie szukać rodziny biologicznej
i do niej odejdzie. Szkolenie stanowi także dobrą okazję do uzyskania wiedzy
na inne ważne tematy, która umożliwi
zrozumieć zachowania dziecka osieroconego. Osoby, które pozytywnie przejdą
kolejne procesy w ośrodku adopcyjnym
i są gotowe stworzyć dziecku bezpieczną,
akceptującą, kochającą i mądrą rodzinę uzyskują pozytywną opinię kwalifikacyjną na rodzinę adopcyjną. Od tego momentu rozpoczyna się okres oczekiwania
na to „własne” dziecko.
W ośrodku adopcyjnym na wspólnej
drodze do szczęścia spotykają się – z jednej strony – dzieci, zranione porzuceniem i brakiem rodzicielskiej miłości,
a z drugiej – małżonkowie, dotknięci
niespełnionym oczekiwaniem na biologiczne dziecko, niespełnionym marzeniem o pełnej naturalnej rodzinie. Celem
Ośrodka jest, by każde takie spotkanie
zakończyło się szczęściem dla obu stron –
zarówno dla dziecka, jak i dla jego przybranych rodziców. Zależy nam, by nawiązały się bliskie i silne więzi, i powstała
dobra rodzina, w której dziecko wyrośnie
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na samodzielnego i szczęśliwego człowieka, a małżonkowie zostaną spełnionymi rodzicami.
Nosicie się z myślą o adopcji? Nie
jesteście w 100 % pewni swej decyzji?
Stoicie na rozdrożu, wahając się co dalej?
Niezobowiązująca rozmowa w Ośrodku
Adopcyjnym jest pierwszym krokiem.
Zasłyszane czy przeczytane opinie, wyczytane gdzieś informacje mogą różnić się
od tego, czego możecie dowiedzieć się
bezpośrednio od pracowników Ośrodka.
Przekonacie się wtedy sami czy adopcja
jest formą rodzicielstwa, która Wam
odpowiada.
Zainteresowanych zapraszamy do:
Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci
w Tarnowie
ul. Rynek 9,
33-100 Tarnów
Tel. 14 622 02 67
e-mail: adopcja.tarnow@oatpd.pl
Bożena Pikul

POEZJA
ABBA OJCZE

CZŁOWIEK I BÓG

Mój dobry Ojcze nasz dobry Panie
My wiemy że słyszysz nasze wołanie
Chcemy Cię Panie kochać nad życie
I zachowywać się należycie.

Nie pozwól żeby ktoś przez Ciebie łkał
Przecież Pan BÓG rozum Ci dał
Dał Ci dobroć, wrażliwości w bród
A Ty człowieku ciągle czekasz na cud.

Na wołanie Boga zachowujemy się różnie
Nie pozwól człowieku aby Bóg trafiał w
próżnie
Tysiące myśli przez głowę człowieka przecieka
Aż strach – jakich to myśli jest rzeka.

Swoim życiem pokaż na co Cię stać
Zacznij dawać a nie tylko brać
Trzeba ludziom pomagać w potrzebie
Wtedy Pan Bóg przytuli Cię do siebie.

Czemu wciąż płaczesz czemu łkasz
Jak przeżyć to życie przez Boga nam dane
Przecież jedno życie tylko masz
A przez nas na różne sposoby przeżywane
Uszanuj proszę ten dar od Boga
Rozum dany przez Boga nie wystarcza czasami Nie straszna będzie żadna trwoga.
Trzeba uruchomić serce wtedy Bóg będzie z
nami.
Kocha nas Bóg i nam pomaga
Chociaż od nas wciąż wymaga
Przez całe nasze życie, w cieniu przeżytych lat Chce byśmy dobrymi byli
Bóg Ojciec nas ciągle kocha, mimo naszych
I nikomu nie szkodzili.
wad.
Czasem nasza dusza potrzebuje leku
Kochamy Cię Boże, kochamy cały czas
Nie da się zobaczyć Boga w złym człowieku.
Pomóż nam odnaleźć dobre rzeczy w nas
Zróbmy z nich użytek, nie dajmy się nudzie
Wykrzeszmy w sercu sympatię dla ludzi
Nie topmy naszych smutków w życiowej
To wrażliwe sumienie może się obudzi
ułudzie.
Możemy obdarzać miłością kogo się da
Bo wtedy życie sens, smak i urok super ma.
Dobroci przecież jest dużo w nas
Miłość do Ciebie rozgrzewa cały czas
Człowiek dużo rzeczy ma na własne życzenie Rozgrzewa serca, rozjaśnia duszę
Może to przemyślę i trochę się zmienię
Więc innym ludziom pomagać muszę.
Pomagasz nam Panie z całych swoich sił
Ale by się przydało, by człowiek mniej uparty Dałeś nam wiarę rozum i słońce
był.
Daj naszym dzieciom serca kochające
Jak cudownie jest dawać a nie tylko brać
Grzeszymy często i całkiem sporo
Kochane dzieci przecież Was na to stać.
Nasze grzechy są Boga Ojca zmorą
Nie stać nas na gest, na dobre słowo to wcale Pan Bóg pomaga nam
Ale o dziwo sami ze sobą czujemy się
Bo dobry jest dla nas sam
wspaniale.
Najbardziej uczciwość ludzką ma w cenie
I ceni spokojne i dobre sumienie.
Sława i bogactwo to życiowy blef
Starajmy się nie zasłużyć na Boga Ojca gniew Tyle pięknych rzeczy dookoła, czy cieszyć się
Chociaż czasami lanie zrobić by się przydało mam
Bo się trochę nabroiło i pofolgowało.
Ale spojrzeć głębiej, człowiek coraz częściej
jest sam
Mój Panie Ojcze kochać Cię trzeba
Pan Bóg w przestworzach oczekuje nas
Abyśmy się kiedyś dostali do nieba
A my ciągle na Ciebie Boże mamy jeszcze czas.
Dostać się do nieba nie jest łatwo
Jesteś dla nas ratunkową tratwą.
Panie Boże ciągle błagamy
I od Ciebie wciąż wymagamy
Kocham Cię Ojcze z całych swoich sił
Abyś nam pomagał w potrzebie
Chcę byś do śmierci w moim sercu był
A co my zrobimy dla Ciebie?
Kocham Cię Panie z serca całego
Chcę wyprosić wejście do Królestwa Twego.

JEZUS
Dziękujemy Ci Panie nasz, żeś łaskę wiary nam
dał
I swoje życie dla ludzi poświęcić chciał
My nie musimy robić nic wielkiego
Wystarczy w drugim człowieku kochać Boga
swego.
Każdemu co innego radość i sens w życiu daje
Najważniejsze, że się w dobrym nie ustaje
Dlaczego ludzie źle czynią czy powie ktoś z Was
Kochamy bliźniego lecz nie cały czas.
Pędzimy przed siebie cały czas gnamy
Szacunku do Boga i Kościoła za mało mamy
Dlaczego świat tak szybko mknie
Pomału czy szybko dojdziemy, gdzie Bóg chce.
Nie zawsze wychodzi, nie wszystko się da
Ale najważniejsze że człowiek dobre chęci ma
Z czasem zacznie wychodzić, bo właśnie jest to
A na świecie naszym kochani nie tylko jest zło.
Piszemy swym życiem historię świata
Czy będzie kiepska czy bardzo bogata
Czy zrobimy coś dobrego dla Boga i ludzi
Czy człowiek tylko solidnie się wynudzi.
Nie trzeba wysiłku by komuś dać w kość
Więc wysil się i napraw tę złość
Każdy by chciał być młody, piękny i bogaty
A myśl o Bogu zostawia się na raty.
Co mamy zrobić by nie zbłądzić
By się nie dać uwieść światu
Każdy chciałby drugim rządzić
Byle dać mu do wiwatu.
Pan Jezus przebacza i ciągle nas kocha
Więc nie pokazuj innym stale focha
Przepraszam często, przepraszamy stale
Jak się upilnować w spraw życiowych nawale.
Wszystko da się zrobić i można przeżyć
Trzeba być dobrym i Bogu zawierzyć
On nas zaprowadzi tam gdzie trzeba
A gdzie – wiadomo do siebie, do nieba.
Chcemy Cię wielbić Panie w podzięce
I ucałować Boskie Twe ręce
Szacunek do Ciebie ma dusza moja
Jesteś i będziesz moja ostoja.
H.Sz.
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KRONIKA PARAFIALNA
Czerwiec 2017r. - Październik 2017r.
CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…

Iga Kwaśniewska
Sebastian Leśniak
Aleksander Habel
Zuzanna Kieć
Dominik Kliszko
Zofia Kaziród
Adrian Hussain
Antoni Niemczura
Tomasz Gajda
Daria Romanowska
Amelia Król

Mikołaj Sielicki
Ksawery Curyło
Franciszek Dzik
Wojciech Słowikowski
Szymon Słowikowski
Daria Kosoń
Nikodem Szwalec
Blanka Chuda
Nikola Krasoń
Izabela Przeklasa

Karolina Kwiecień
Oskara Kasza
Kacper Kasza
Wiktoria Tumidajska
Gabriel Grochowiec
Michał Gierach
Amelia Sambora
Blanka Nosek
Olgierd Terlecki
Weronika Kuczek
Kacper Banaś
ŚLUB
Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…

Szwiec Daniel – Janosz Agnieszka
Sojka Dawid – Bania Monika
Kwaśniewski Łukasz – Tulicka Krystyna
Lisak Grzegorz – Wrońska Katarzyna
Gnat Antoni – Kucharzyk Joanna

Starzyk Krzysztof – Domin Jadwiga
Rymanowski Przemysław – Banach Kinga
Szczerba Adrian – Wójcik Wioletta
Grzyb Maciej – Górka Katarzyna
Pikul Piotr – Rogalska Agnieszka

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

Kazimierz Stefański
Lesław Bochniak
Alicja Kowalska
Barbara Kozioł
Krystyna Kuta
Krzysztof Sadowski
Danuta Radoń
Maciej Głowa
Krzysztof Strojny
Jan Matuszek
Stefan Grabczyński
Marian Łabno
Leokadia Obuszko
Mieczysław Ćwiok
Józef Zegar
Antoni Baca
Zbigniew Duda
Teodor Radliński

Antoni Soski
Cecylia Siwak
Maria Litwin
Stanisław Gumola
Cecylia Szczurek
Tadeusz Radoń
Domicella Bodo
Halina Brzegowy
Irena Gąsior
Zenon Kalinowski
Jadwiga Skalska
Kazimiera Jędrzejczyk
Maria Pacura
Urszula Węgrzyn
Maria Surowiecka
Robert Rutka
Kazimiera Jezierska
Maria Bąk
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Maria Kolak
Edward Wróbel
Henryk Modelski
Antonina Sowa
Maria Stankiewicz
Cecylia Marchwica
Wojciech Kuczek
Wiesław Włodek
Jan Prończyk
Julia Buczma
Józefa Cygan
Teresa Tokarz
Kazimierz Marczyński
Teresa Barwacz
Zofia Komisarz
Edmund Krzyżanowski

KARTA PARAFII
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie
Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 14 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 8.00 do 9.30 i po południu od 16.00 do 17.30
Narzeczonych zapraszamy w piątki: od 19.00 do 21.00
Pierwszy piątek, święta zniesione - kancelaria nieczynna
W sprawach pilnych kancelaria czynna o każdej porze (ks. dyżurny)
Msze św. w parafii NSPJ:
Msze św. w niedziele i święta
5.30, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 14.00, 18.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,10.00, 16.00, 18.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 18.00
Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.
Rachunek rozliczeniowy parafii - wpłaty na ogrzewanie kościoła
ING Bank Śląski, nr konta: 75 1050 1562 1000 0090 7219 0466
Zespól Redakcyjny „Głosu Serca”:
Redaktor naczelny: Ks. Tomasz Kozioł
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Ania Wajchamer, Weronika Wajchamer
Nikola Rolewicz Gabrysia Walaszek, Agata Filipowicz,
Katarzyna Woźniczka, 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.
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