




Drodzy czytelnicy GŁOSU SERCA!
Z Adwentem (inaczej niż w przypadku Wielkiego Pos-

tu) mamy pewien problem. Nie do końca bowiem jasny
jest jego charakter. Z jednej strony surowość słów św. Jana
Chrzciciela, wezwanie do nawrócenia, twarde słowa
o żmijowym plemieniu i nadchodzącym gniewie, z drugiej
Maryjna delikatność, zasłuchanie w Słowo ukryte pod Jej
sercem, radosne Magnificat, „bo wielkie rzeczy uczynił
(. . .) Wszechmocny” (Łk 1 ,49).

Z jednej strony pokutny fiolet, z drugiej roratnia biel.
Ewangeliczne wezwanie do nawrócenia i Izajaszowa ra-
dość ze zbawienia nie dają się rozdzielić w adwentowej
liturgii, tak jak nie dają się rozdzielić w naszym życiu.
Bez przemiany serca, bez radykalnego zwrócenia się ku
Bogu i odwrócenia się od grzechu nie można doświadczyć
nowego życia, jakie daje Chrystus.

Wprowadzenie do Mszału rzymskiego podkreśla,
że Adwent jest przede wszystkim „okresem pobożnego
i radosnego oczekiwania”, zaś Katechizm Kościoła Kato-
lickiego rozwija tę myśl w następujący sposób: „Celebru-
jąc co roku liturgię Adwentu, Kościół aktualizuje to ocze-
kiwanie Mesjasza; uczestnicząc w długim przygotowaniu
pierwszego przyjścia Zbawiciela, wierni pobożnie proszą:
Przyjdź, Panie Jezu! (KKK 524).

Wymiar, na którym się zwykle i niejako w naturalny
sposób koncentrujemy jako ludzie należący do Wspólnoty
Kościoła to wymiar przygotowania. Wzywa nas do niego
św. Jan Chrzciciel jako zapowiadany przez proroka Izaja-
sza „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pa-
nu, Dla Niego prostujcie ścieżki” (Mt 3,3).

A więc mam coś zrobić, przejawić inicjatywę, podjąć
jakieś postanowienia, wyrzeczenia. Wszystko to po to, aby
dobrze duchowo przygotować się do świąt i jednocześnie
do spotkania z Panem, kiedy przyjdzie w chwale.

Tak więc to przygotowanie jest bardzo ważne i dobrze,
że je podejmujemy. Ważne jest także, abyśmy przede
wszystkim rozwijali swoją wiarę.

Dlatego prośmy Jezusa jak prosili Go Apostołowie,
gdy wołali: „Panie przymnóż nam wiary!” (Łk 17, 5).
Wiara bowiem pomoże nam jeszcze owocniej przygoto-
wać nasze serca nie tylko na spotkanie z Jezusem w czasie
Świąt Narodzenia Pańskiego, ale przede wszystkim wtedy,
gdy Chrystus jako Król całego wszechświata przyjdzie
powtórnie na ziemię na końcu czasów.

Ks. Kamil Wróbel

Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII

MARYJA A NARODZENIE JEZUSA

>>

Katecheza św. Jana Pawła II wy-
głoszona 20.11 .1 996 r.

Ewangelista Łukasz w swym opisie
narodzin Jezusa przytacza pewne fa-
kty, które pozwalają lepiej zrozumieć
znaczenie tego wydarzenia.
Wspomina najpierw o spisie ludno-

ści przeprowadzanym z rozkazu Cez-
ara Augusta; z tego to powodu Józef
„z domu i rodu Dawida” oraz Maryja,
jego małżonka, udali się „do miasta
Dawidowego, zwanego Betlejem” (Łk
2,4).
Informując o okolicznościach, w ja-

kich odbywa się podróż oraz narodzi-
ny, ewangelista ukazuje niewygody
i ubóstwo będące zapowiedzią niektó-
rych podstawowych cech królestwa
mesjańskiego — królestwa pozbawio-
nego zaszczytów i ziemskiej władzy,
należącego do Tego, który w czasie
swego życia publicznego powie o so-

bie samym: „Syn Człowie-
czy nie ma miejsca, gdzie
by głowę mógł oprzeć” (Łk
9,58).
Opowiadanie Łukasza

zawiera pewne szczegóły,
na pozór niewiele znaczą-
ce, które mają pomóc czy-
telnikowi w głębszym zro-
zumieniu tajemnicy naro-
dzin oraz uczuć Tej , która
wydała na świat Syna Bo-
żego.
Wydarzenie narodzin,

opowiedziane w prosty
sposób, ukazuje, jak Ma-
ryja czynnie uczestniczy
w tym, co się w Niej do-
konuje: „Porodziła swego
pierworodnego Syna, owi-
nęła Go w pieluszki i poło-
żyła w żłobie” (Łk 2,7). To,
co staje się udziałem Ma-
ryi, jest wynikiem Jej pos-
tawy pełnej gotowości
do współdziałania z Bożym

zamys-łem; dowód tej gotowości dała
już
w czasie zwiastowania, odpowiadając
„niech mi się stanie według twego sło-
wa!” (Łk 1 ,38).

Doświadczenie wydania na świat
dziecka Maryja przeżywa w warun-
kach dotkliwego ubóstwa; nie może
dać Synowi Bożemu nawet tego,
co zwykle zapewniają matki swym no-
wo narodzonym dzieciom; zmuszona
jest położyć Go „w żłobie”, w prowi-
zorycznej kołysce, która nie odpo-
wiada godności „Syna Najwyższego”.

Ewangelista pisze, że „nie było dla
nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,7).
Stwierdzenie to, przywodzące na myśl
słowa z Prologu Ewangelii św. Jana:
„a swoi Go nie przyjęli” (1 ,11 ), jest
jakby zapowiedzią odrzucenia, jakiego
Jezus niejednokrotnie zazna w swym
ziemskim życiu. Wyrażenie „dla nich”

wskazuje, iż odrzucenie to dotyczy
zarazem Matki i Syna; widzimy za-
tem, iż życie Maryi już wtedy było
złączone z cierpieniami Jej Syna,
przez co stała się Ona uczestniczką
misj i odkupieńczej Jezusa.

Odrzucony przez „swoich”, Jezus
został przyjęty przez pasterzy, ludzi
prostych i niewiele znaczących, któ-
rych Bóg jednak wybrał na pierw-
szych adresatów Dobrej Nowiny o na-
rodzinach Zbawiciela. Przesłanie, z ja-
kim zwraca się do nich anioł, jest za-
proszeniem do radości: „Oto zwiastuję
wam radość wielką, która będzie
udziałem całego narodu” (Łk 2,10),
po czym, aby ich uspokoić, dodaje:
„Nie bójcie się!

Wiadomość o narodzinach Jezusa
jest dla nich — podobnie jak była dla
Maryi w chwili zwiastowania — wiel-
kim znakiem łaskawości Boga wobec
ludzi. Kontemplując Boskiego Odku-
piciela w ubogiej betlejemskiej grocie
można usłyszeć zachętę, aby z ufno-
ścią zbliżyć się do Tego, który jest na-
dzieją ludzkości.

Śpiew aniołów: „Chwała Bogu
na wysokościach, a na ziemi pokój lu-
dziom Jego upodobania” (Łk 2,14) —
co można również przetłumaczyć „lu-
dziom, których umiłował” — objawia
pasterzom to, co Maryja wyraziła
w swym hymnie Magnificat: narodzi-
ny Jezusa są znakiem miłosiernej mi-
łości Boga, który w sposób szczególny
objawia się ludziom ubogim i pokor-
nym.

Na wezwanie anioła pasterze od-
powiadają spontanicznie i z entuzja-
zmem: „Pójdźmy do Betlejem i zoba-
czmy, co się tam zdarzyło i o czym
nam Pan oznajmił” (Łk 2,1 5).

Ich poszukiwania nie są bezowo-
cne, ponieważ „znaleźli Maryję, Józe-
fa i Niemowlę” (Łk 2,16). To im właś-
nie — jak przypomina Sobór Waty-
kański II, „Boża Rodzicielka w rozra-
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dowaniu okazuje […] Syna swego
pierworodnego” (LG 57). Wydarzenie
to wywiera decydujący wpływ na ich
życie.

Naturalne pragnienie pasterzy,
aby po niezwykłym spotkaniu z Matką
i Synem opowiedzieć, „co im zostało
objawione o tym Dziecięciu” (Łk
2,17), wskazuje głosicielom Ewangelii
wszystkich czasów na doniosłe zna-
czenie, a nawet konieczność głębokiej

więzi duchowej z Maryją, jeżeli chcą
oni lepiej poznać Jezusa i przepo-
wiadać z radością Jego Dobrą Nowinę
o zbawieniu.

Na temat tych wyjątkowych wy-
darzeń św. Łukasz pisze, że „Maryja
zachowywała wszystkie te sprawy
i rozważała je w swoim sercu” (Łk
2,19). Podczas, gdy lęk pasterzy ustę-
puje miejsca podziwowi i uwielbieniu,
Maryja dzięki swej wierze zachowuje

żywe wspomnienie wydarzeń zwią-
zanych z Jej Synem; pogłębia je po-
przez rozważanie w swym sercu,
a więc w najgłębszych tajnikach swej
istoty. W ten sposób wskazuje Ona in-
nej Matce, Kościołowi, że powinien
przywiązywać szczególną wagę do da-
ru i zadania kontemplacji oraz refle-
ksj i teologicznej , aby przyjąć tajemni-
cę zbawienia, lepiej ją zrozumieć
i głosić z nowym zapałem ludziom

Trudno wyobrazić sobie odzyska-
nie niepodległości Polski w 1918 r.
bez olbrzymiej pracy Kościoła katolic-
kiego.

W roku świętowania 100. rocznicy
odzyskania niepodległości przypomi-
namy wielu wybitnych Polaków, za-
służonych dla powstania II Rzeczpos-
politej , podkreślamy rolę działań woj-
skowych i dyplomatycznych, wysiłek
społeczeństwa czy korzystną sytuację
międzynarodową w czasie I wojny.
Niejako w tle pojawiają się wzmianki
o roli Kościoła w tym procesie. Tym-
czasem bez Kościoła katolickiego od-
zyskanie wolności w 1918 r. byłoby
prawie niemożliwe.

Polskość zawsze była związana
z Kościołem i katolicką wiarą. Prze-
śladowania po upadku I Rzeczpos-
politej tę więź zacieśniły, nastąpiło
utożsamienie obu wartości, czego wy-
razem jest wyrażenie „Polak – kato-
lik”. Na proces ten olbrzymi wpływ
miał fakt, że nasi zaborcy byli innego
wyznania, a walka o zachowanie pol-
skości wyrażała się m.in. w oporze
przeciwko rosyjskiemu prawosławiu
i pruskiemu protestantyzmowi.
Nie przypadkiem Otto von Bismarc

wytoczył walkę Kościołowi katolic-
kiemu określając go mianem „ostoi
polskości”.

Cesarz Fryderyk II promował pro-
testantyzm jako formę walki z katoli-
kami – Polakami.
W zaborze austriackim wprowa-

dzono józefinizm, który polegał
na tworzeniu Kościoła państwowego

i podporządkowaniu życia religijnego
państwu.

Najgorzej jednak było w zaborze
rosyjskim, gdzie odbierano kościelne
majątki i likwidowano klasztory.

Po zniszczeniu przez zaborców
wszystkich polskich instytucji pań-
stwowych Kościół był jedynym ogól-
nopolskim podmiotem, działającym
we wszystkich zaborach. To parafie
stały się miejscami, w których utrzy-
mywano polską tożsamość narodową.
Księża głosili patriotyczne kazania,
w przy parafialnych szkołach uczono
polskiej literatury czy historii.

Duchowni angażowali się też
w zrywy wolnościowe. Biskupi w wię-
kszości poparli powstanie listopado-
we, w kościołach odprawiano specjal-
ne nabożeństwa, z ambon odczytywa-
no odezwy i rozporządzenia powstań-
czych władz. Hierarchowie przekazy-
wali na uzbrojenie powstańców po-

kaźne kwoty, nie protestowali, gdy ko-
ścielne dzwony przetapiano na armaty.

W szeregach powstańców walczyli
księża i zakonnicy, np. pijar ks. Kazi-
mierz Budziszewski wraz z dziewię-
cioma współbraćmi w Pułku Strzel-
ców Pieszych „Dzieci Warszawy”.

Wśród uczestników powstania sty-
czniowego z 1863 r. byli nawet przy-
szli święci – Adam Chmielowski, póź-
niejszy św. brat Albert, czy jeden
z przywódców powstania na Litwie
Józef Kalinowski, potem św. ojciec
Rafał od św. Józefa. Dowódcą ostat-
niego oddziału powstańczego na Pod-
lasiu był ks. Stanisław Brzózka.

Parafie wspierały powstańców, sta-
jąc się punktami spotkań partyzantów,
zaopatrzenia w żywność czy miejsca-
mi schronienia dla rannych.

Pod koniec XIX wieku na zesłaniu
w Rosji przebywało ok. 270 księży.
Na wygnanie zostali skazani też ar-
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cybiskup warszawski św. Zygmunt
Szczęsny Feliński i biskup wileński
Adam Krasiński. Drogę walki o niepo-
dległość ojczyzny przez agitację pa-
triotyczną i wolnościową wśród chłop-
ów obrał ks. Piotr Ściegienny. Po nie-
udanej próbie wzniecenia powstania
ludowego w 1844 r. przeciwko cara-
towi został skazany na karę śmierci,
którą zamieniono na zsyłkę na Sybir.

Jednym z elementów walki z pol-
skością była polityka zaborców, pole-
gająca na niszczeniu moralności i war-
tości, na których opiera się życie pu-
bliczne. Przeciwko takim praktykom
występowali duchowni, np. zakładając
zgromadzenia zakonne, których zada-
niem była m.in. walka z rozkładem
społecznym.

Fenomenem na tym polu był
kapucyn bł. o. Honorat Koźmiński.
Założył on ponad 20 żeńskich i mę-
skich zgromadzeń zakonnych, które
działały w ukryciu, tzw. bezhabito-
wych. Opiekowały się one sierotami
i zaniedbanymi dziećmi, ubogimi,
chorymi, kształciły młodzież, aposto-
łowały wśród chłopów, a także w fa-
brykach, gdzie siostry zakonne podej-
mowały pracę.

Warto wspomnieć o oryginalnej
idei mesjańskiej wizj i Polski, która od-
rodzenie narodu łączyła z odrodze-
niem religijnym. Znalazła ona wyraz
w założonym na emigracji w 1836 r.
przez Bogdana Jańskiego zgromadze-
niu zmartwychwstańców. Zakon dzia-
łał bardzo intensywnie na rzecz Polski
na emigracji, ale także silnie oddzia-
ływał na kraj , szczególnie w Galicj i.

Wybuch I wojny światowej otwo-
rzył przed Polakami szansę na odzy-
skanie niepodległości, w co angażował
się także Kościół katolicki. Duchowni
zostali kapelanami w powstających
wówczas polskich formacjach wojsko-
wych, od Legionów Piłsudskiego
do Błękitnej Armii Hallera. Wśród
nich byli m.in. późniejsi biskupi Wła-
dysław Bandurski czy Stanisław Gall
– od 1919 r. biskup polowy. Z kolei ks.

Stanisław Adamski, późniejszy biskup
katowicki, był członkiem Naczelnej
Rady Ludowej kierującej powstaniem
wielkopolskim (1918–1919).

Wyjątkową rolę w czasie wojny
z bolszewikami w 1920 r. odegrała
wiara. Gdy wróg zbliżał się do War-
szawy, w kościołach stolicy trwały
modlitwy. Historycy uważają, że prze-
łomowym momentem Bitwy Warsza-
wskiej była postawa 27-letniego ks.
Ignacego Skorupki, który na polu bi-
twy pod Ossowem stanął na czele
wojska z krzyżem w ręku, podrywając
żołnierzy do zwycięskiej szarży. Sam
zginął od kul bolszewików.

Zwycięstwo w bitwie Polacy naz-
wali Cudem nad Wisłą, wierząc,
że stało się to dzięki interwencji Matki
Bożej . Warto przypomnieć, że gdy
bolszewicy zbliżali się do Warszawy,
większość zagranicznych dyplomatów
opuściła swoje placówki. Pozostał tyl-
ko przedstawiciel Stolicy Apostolskiej
– nuncjusz apostolski ks. Achilles
Ratti, późniejszy papież Pius XI.

Kościół katolicki był jedyną in-
stytucją w czasie wojny, która obej-
mowała swoimi strukturami wszystkie
trzy zabory. Jeszcze w 1917 r. odbył
się w Warszawie, po raz pierwszy
od utraty niepodległości, nieformalny
zjazd Episkopatu Polski. Okazją było
świętowanie 100. rocznicy utworzenia
metropolii warszawskiej . Na zaprosze-
nie arcybiskupa warszawskiego Alek-
sandra Kakowskiego przybyli biskupi
ze wszystkich zaborów.

Kakowski odegrał szczególną rolę
w kulminacyjnym momencie powsta-
nia polskiego państwa. Niemieckie
i austro-węgierskie władze okupacyjne
zapowiedziały w akcie z 5 listopada
1916 r. wskrzeszenie Polski przez ut-
worzenie z ziem odzyskanych od Ro-
sjan Królestwa Polskiego. Najpierw
powołana została Tymczasowa Rada
Stanu, a potem, w październiku
1917r., Rada Regencyjna, która przej-
mowała od okupantów administrowa-
nie i organizowała niezależne władze

państwowe, ogłaszając przejęcie rzą-
dów w królestwie. W jej skład weszli
abp Kakowski oraz prezydent War-
szawy książę Zdzisław Lubomirski
i hr. Józef Ostrowski, a w jej prace
zaangażowanych było wielu duchow-
nych. Zgodę na obecność abp. Kakow-
skiego w Radzie wydał papież Bene-
dykt XV, co oznaczało, że popiera on
dążenia Polaków do odzyskania nie-
podległości. Konkretnym tego wyra-
zem było przybycie do Warszawy
w kwietniu 1918 r. wizytatora apos-
tolskiego Polski i Litwy ks. prał.
Achillesa Rattiego, który był pier-
wszym zagranicznym dyplomatą
w odradzającym się państwie.

Po ogłoszeniu niepodległości Koś-
ciół katolicki przystąpił do budowania
swoich struktur kościelnych. W 1919r.
zebrała się w Gnieźnie po raz pier-
wszy Konferencja Episkopatu Polski,
z prymasem Polski, metropolitą gnieź-
nieńskim i poznańskim abp. Edmun-
dem Dalborem na czele. Wyjątkowy
był skład tej pierwszej Konferencji
Episkopatu odrodzonej Polski, bo-
wiem znalazły się w niej wybitne oso-
bowości, których zasługi dla Polski
są nie do przecenienia. Wśród nich
byli m.in.: prymas Dalbor, bp Sapieha,
abp Aleksander Kakowski, a także abp
Józef Teodorowicz, bp Romuald Jał-
brzykowski czy bp Marian Fulman.
Członkami tamtego episkopatu byli ta-
kże wyniesieni później na ołtarze: bł.
Antoni Julian Nowowiejski, św. Józef
Sebastian Pelczar i św. Józef Bil-
czewski. Dla biskupów nie ulegało
wątpliwości, że należy ze wszystkich
sił popierać odbudowę niepodległej
Polski. W obliczu wojny z bolsze-
wikami wezwali do obrony wolności.

Duchowni czynnie włączyli się
w tworzenie struktur państwowych.
W pierwszym demokratycznie wybra-
nym Sejmie Ustawodawczym (1919-
1922) znalazło się 35 kapłanów. Ich
obecność z pewnością miała wpływ
na zapisy dotyczące religii w konsty-
tucji marcowej z 1921 r.

Wychodząc od faktu, że II Rzecz-
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pospolita stała się państwem wielo-
wyznaniowym, a jednocześnie kato-
licyzm miał w nim szczególną po-
zycję, art. 11 konstytucji głosił: „Wy-
znanie rzymsko-katolickie, będące re-
ligią przeważającej większości narodu,
zajmuje w Państwie naczelne sta-
nowisko wśród równouprawnionych
wyznań. (. . .) Stosunek Państwa do Ko-
ścioła będzie określony na podstawie

układu ze Stolicą Apostolską, który
podlega ratyfikacji przez Sejm”. Kon-
kordat, został ratyfikowany w 1925 r.

Cały proces odzyskiwania przez
Polskę niepodległości był procesem
trudnym. Po 123 latach niewoli trzeba
było odbudować na nowo nie tylko
nasz kraj , ale także naszą świadomość
narodową.

100 Rocznica tych niezwykłych
wydarzeń niech nam stale przypomina
o naszych obowiązkach względem
Ojczyzny, ale także o modlitwie w jej
intencji.

Ks. Kamil Wróbel
(oprac. w oparciu o artykuł na stronie
www.niedziela.pl)

27.11 .2017 r. Biskup Tarnowski,
Andrzej Jeż ogłosił datę uroczystego
rozpoczęcia V Synodu naszej diecezji,
wyznaczając inaugurację tego wyda-
rzenia na 21 .04.2018. Uczynił to pod-
czas spotkania Rady Kapłańskiej no-
wej kadencji, które odbyło się w bu-
dynku Wyższego Seminarium Ducho-
wnego w Tarnowie. Było to dokładnie
rok od ukazania się Listu Pasterskiego
Biskupa Andrzeja zapowiadającego
prace przygotowawcze do kolejnego
synodu Kościoła diecezji tarnowskiej .
List rozpoczynał adwent 2016 roku,
czas radosnego oczekiwania na przyj-
ście Zbawiciela w tajemnicy Bożego
Narodzenia. Czas głównych prac sy-
nodalnych w jakim obecnie trwamy,
inspiruje nas, aby jeszcze intensywniej
podjąć modlitwę w intencji tego wa-
żnego wydarzenia oraz podjąć po-
głębioną refleksję nad tematami, które
będą podejmowane w dyskusjach V
Synodu. Z pewnością jednym z najwa-
żniejszych tematów synodalnych jest
kwestia troski o rodzinę, jako przes-
trzeni w której przejmujemy pierwsze
ziarna wiary.

Rodzina wydaje się być nie tylko
tematem docelowym Synodu, lecz tak-
że można przez jej perspektywę od-
kryć sens całego tego wydarzenia, po-
nieważ uczy nas ona rozumienia czym
jest Kościół. Kwestie dotyczące ro-
dziny mogą więc być odpowiednią
perspektywą odkrywania nie tylko na-
tury Kościoła, lecz także uświadamiają
nam naszą rolę w tej wspólnocie. Po-
mocą w uchwyceniu tego zagadnienia
jest dodatkowo sens Uroczystości

Chrystusa, Króla Wszechświata. Kie-
dy pytamy na czym polega królowanie
Chrystusa i nasz udział w nim, to mo-
żemy odpowiedzieć słowami, które
wypowiadane były przez wielu świę-
tych: „służyć Bogu to królować”. Pra-
wdziwe królowanie w królestwie
Chrystusa opiera się na służbie. Dzi-
siaj to słowo „służba” jest często rozu-
miane negatywnie. Rośnie pragnienie
królowania w sensie dominacji
przy zmniejszającym się jednocześnie
pragnieniu służenia drugiemu człowie-
kowi. Chrystus uczy nas jednak,
że prawdziwe królowanie wyraża się
w postawie służby. W perspektywie
Synodu widzimy jak ważna jest służba
Chrystusowi w Kościele. Rodzina
uczy nas więc przeżywania Synodu,
ponieważ uświadamia nam, że praw-
dziwe królowanie to służba Bogu
w rodzinie zjednoczonej i zakorzenio-
nej w Bogu, czyli we wspólnocie Koś-
cioła. Synodalna pielgrzymka wiary
Kościoła tarnowskiego jest więc przy-
pomnieniem, że mamy służyć Bogu
w: rodzinie naturalnej , czyli w Koś-
ciele domowym, w rodzinie rodzin
czyli w parafii oraz w rodzinie parafii
czyli w Kościele diecezjalnym. Kiedy
chcemy budować piękną, zdrową ro-
dzinę wkładamy dużo wysiłku i troski
w jej utworzenie i funkcjonowanie.
Nie możemy powiedzieć wtedy,
że sprawy mojej rodziny mnie nie in-
teresują, że nie jest dla mnie ważne
co dzieje się w mojej rodzinie. Nie
można pozostać względem niej zew-
nętrznym, neutralnym obserwatorem.
Jeżeli uświadomimy sobie, że wspól-

nota Kościoła
jest również ro-
dziną, w tym
wypadku zbu-
dowaną przez
więzy wiary
i zakorzenienia
w Chrystusie,
to rozumiemy
wtedy, że nasze zaangażowanie w ży-
cie Kościoła jest czymś naturalnym,
wręcz oczywistym. Nasza obecność
w Kościele jest więc oparta na służbie,
która jest królowaniem w Chrystusie.
V Synod Diecezji Tarnowskiej jest
okazją, aby przypomnieć sobie te trzy
wymiary naszej obecności w Kościele.
Pragnę wszystkim czytelnikom, te-

go wartościowego parafialnego Pisma,
życzyć przeżycia okresu Świąt Bożego
Narodzenia jako czasu spotkania z ro-
dziną, w której królują pełne miłości
relacje międzyosobowe. Niech będzie
to najpierw spotkanie z całą Rodziną
z Nazaretu, z serca której Jezus Chrys-
tus błogosławi wszystkim naszym lu-
dzkim rodzinom, aby były pełne zro-
zumienia i pokoju.

Ks. Piotr Cebula
Dyrektor Wydziału
Małżeństw i Rodzin

Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
Sekretarz V Synodu Diecezji

Tarnowskiej
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Pochodzenie
Duchowe początki Straży Honoro-

wej sięgają Kalwarii. Tam, obok wi-
szącego na krzyżu Zbawiciela, któ-
rego Serce zostało przebite włócznią,
stanęli jako pierwsi: Najświętsza Ma-
ryja Panna, św. Jan i św. Maria Mag-
dalena.

Powstanie Straży Honorowej było
więc odpowiedzią gorących i kocha-

jących Pana Jezusa serc, które starały
się zadośćuczynić skargom jakie Bos-
ki Odkupiciel w 1675 r., przekazał
w prywatnych objawieniach św. Mał-
gorzacie Marii Alacoque – francuskiej
zakonnicy w klasztorze ss. Wizytek
w Paray-le-Moniale. „Oto Serce, które
tak bardzo ludzi ukochało, a w za
mian odbiera obojętność, niewdzię
czność i wzgardę”. Wyjątkowość tego
objawienia polegała na tym, że Pan

Jezus domagał się kultu publicznego
oraz wprowadzenia osobnego święta
ku czci swego Serca. Przez blisko dwa
wieki kult Bożego Serca rozwijał się
i realizował w różnych formach po-
bożności i w wielu krajach Europy.
Dopiero 13 marca 1863 roku w klasz-
torze Sióstr Nawiedzenia (Wizytek),
w Bourg, we Francji powstaje Straż
Honorowa Najświętszego Serca Pana
Jezusa, po długich staraniach i wiel-
kim zaangażowaniu jej założycielki
s. Marii od Najświętszego Serca –
w życiu świeckim Konstancji Ber-
naud.

Po roku zatwierdzona jako brac-
two, czternaście lat później stała się
Arcybractwem Straży Honorowej Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa.

S. Maria z całą uległością i ogrom-
ną miłością poświęciła się szerzeniu
kultu Najświętszego Serca nie tylko
we Francji, ale w Europie i świecie.
Opracowała statut i cały program kul-
tu wyrażający się w trzech najistot-
niejszych zagadnieniach: Cześć, Mi
łość i Wynagrodzenie. Podejmowała
w tej sprawie wiele starań najpierw
u władz zakonnych, u Biskupa Diece-
zjalnego, a także w Stolicy Apostol-
skiej . Mimo wielu ogromnych trudno-
ści na jakie napotykała, miała też
bardzo wiele osób Jej życzliwych, tak
zakonnych jak i świeckich, które
ją w tym Dziele wspomagały.
W rok po założeniu Straż Honoro-

wa Najświętszego Serca Pana Jezusa
uzyskała aprobatę papieża Piusa XI,
który nazwał się pierwszym człon-
kiem Straży Honorowej , a także apro-
batę trzydziestu biskupów Francji i in-
nych krajów Europy. Ponad 110 klasz-
torów przystąpiło do Dzieła, a w dwu-
nastu krajach Europy rozpowszechniło
się ono wśród wiernych świeckich,
m.in.we Włoszech, Hiszpanii, Austrii,
Niemczech, Belgii, Szwajcarii i Gre-
cj i.

Aktualnie Straż Honorowa Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa istnieje
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w 15 krajach Europy, 12 krajach Afry-
ki, 1 2 krajach obu Ameryk i 6 krajach
Azji.

W Polsce Bractwo Straży Honoro-
wej Najświętszego Serca Pana Jezusa
zostało kanonicznie założone przez
bpa Antoniego Gałeckiego przy Koś-
ciele ss.Wizytek w Krakowie, w 1869
roku, a dekretem nuncjusza Achillesa
Rattiego podniesiono je do godności
Arcybractwa dla całej Polski w 1919
roku i tak jest do dnia dzisiejszego.

Natomiast jedną z motywacji
do powstania Arcybractwa Straży Ho-
norowej w parafii NSPJ w Tarnowie
były zalecenia powizytacyjne bpa Jana
Styrny ówczesnego biskupa pomocni-
czego Diecezji Tarnowskiej , który
na spotkaniu z grupami apostolskimi
działającymi przy parafii Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa, wyraził żal,
że nie ma w parafii mimo licznych
grup, żadnej grupy modlitewnej ekspi-
jacyjno-pokutnej , która by wynagra-
dzała Bogu – Sercu Jezusowemu
za zniewagi.

Po blisko dwuletnich staraniach
i wielorakich trudnościach grupa taka,
a więc Arcybractwo Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa –
powstała, po wyrażeniu zgody przez
ówczesnego proboszcza księdza dr
Stanisława Mlyczyńskiego, oraz przy
współpracy dyr. diec. S.H. N.S.P.J. ks.
kan. mgr. Romana Miareckiego i za a-
probatą Dyrekcji Generalnej Straży
Honorowej w Polsce – ss. Wizytek
w Krakowie.
W uroczystość Chrystusa Króla

Wszechświata – 22 listopada 1998 r.
odbyło się w czasie Mszy św. uro-
czyste przyjęcie pierwszych człon-
ków do Arcybractwa Straży Hono-
rowej Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, którego dokonał diec. dyr. ks.
kan. mgr Roman Miarecki. Pierwszym
opiekunem naszego nowopowstałego
ośrodka Arcybractwa Straży Honoro-
wej był ks. mgr Antoni Lelito, kapłan
gorliwy, który szczerze i z całym od-
daniem, zaangażował się w kult Bo-
żego Serca w naszej parafii, mimo
bardzo wielu trudności, z którymi
przyszło mu się zmierzyć.

Podstawową inicjatywą, która
po raz pierwszy została zapoczątko-
wana w naszej parafii przez Straż Ho-
norową było wprowadzenie stałej in-
tencji Mszy św. wynagradzającej Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa w każ-
dy pierwszy piątek miesiąca, bo do ro-
ku 1998 odprawiane były Msze św.
głównie za zmarłych, a przecież chwa-
łą dla Boga jest żywy człowiek.

Następnymi inicjatywami były:
wspólnotowe adoracje wynagradzają-
ce Najświętszego Sakramentu w każdy
drugi czwartek miesiąca, oraz ożywio-
na została liturgiczna uroczystość Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa przypa-
dająca w pierwszy piątek po zakoń-
czeniu oktawy Bożego Ciała, jako
święto patronalne Straży Honorowej ,
z uroczystą Mszą św. wotywną,
z czynnym udziałem członków Straży
Honorowej w liturgii, a więc czytanie

Pisma św., śpiew psalmu responsoryj-
nego, modlitwa wiernych oraz złoże-
nie konkretnego daru ofiarnego.

Obecnie w tym roku Arcybrac-
two Straży Honorowej w naszej pa-
rafii obchodzi dwudziestą rocznicę
powstania.
Cel wspólnoty

Zasadniczym celem Straży Hono-
rowej jest odpowiedź na miłość Chry-
stusa, która tak często pozostaje nie
odwzajemniona. Jego skarga: „szuka
łem, kto by mnie pocieszył i nie zna
lazłem" była dla Założycielki na-
tchnieniem do sformułowania dewizy
zrzeszenia: Cześć, Miłość, Wynagro-
dzenie. Słowa te do dnia dzisiejszego
stanowią jego program.
Jak odpowiedzieć ma Miłość Chrys-
tusa?

Ofiarować Sercu Jezusa wybraną
godzinę dnia, nie dokonując zmian
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w zajęciach. Można spędzić Godzinę
Straży realizując swoje codzienne
obowiązki, modląc się lub odpoczy-
wając, wszystko to w łączności
z Chrystusem, na chwałę Boga Ojca
i zbawienie bliźnich.

Symboliczne zapisanie na Zegarze
Straży jest znakiem podjętego zobo-
wiązania do uświęcenia danej godzi-
ny, a następnie całego życia.

Jeśli zapomni się o Godzinie
Obecności przy Sercu Jezusa, można
ją rozpocząć w momencie przypom-
nienia sobie o niej .
Zegar Miłosierdzia

Oprócz codziennej Godziny Stra-
ży wielu członków wybiera sobie do-
datkową godzinę na tzw. Zegarze
Miłosierdzia, aby modlić się o nawró-
cenie grzeszników. Są i tacy, którzy
za grzechy świata ofiarowują całe
swoje życie, wspaniałomyślnie przyj-
mując wszystkie cierpienia, jakimi
Boża Opatrzność ich doświadcza.
Klucz do Eucharystii

Członkowie Arcybractwa odnajdu-
ją żywe Serce Jezusa w Eucharystii.
Dlatego już na początku Godziny
Obecności duchowo przenoszą się
przed tabernakulum. Ofiarują swoje
czynności, radości i trudy, aby wielbić
i wynagradzać Sercu Zbawiciela.
„Obecność Jezusa w tabernakulum
powinna stanowić biegun przyciąga-
jący coraz większą liczbę dusz
w Nim zakochanych, które potrafią
pozostawać przy Nim długi czas,
wsłuchiwać się w Jego głos i nie-
malże słyszeć bicie Jego Serca.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest
Pan" napisał św.Jan Paweł II w liście
apostolskim Mane nobiscum Domine,
18.

Częsta Msza św., Komunia św.,
zwłaszcza wynagradzająca w pierwsze
piątki miesiąca, Godzina św., a także
adoracja Najświętszego Sakramentu
należą do podstawowych praktyk
arcybrackich.
Apostolat modlitwy i świadectwa

Codzienny kontakt z miłosiernym
Sercem Jezusa wyzwala potrzebę mo-
dlitwy w różnych sprawach. Każda
godzina na Zegarze Straży posiada

swojego duchowego patrona oraz in-
tencję, którą należy ogarnąć modlitwą.
Członkowie tej profetycznej wspólno-
ty obecni są w 36 krajach świata, za-
tem w każdej godzinie dnia i nocy
czciciele Jezusowego Serca składają
Mu hołdy oraz uczestniczą w dziele
zbawienia. Ich intensywne życie du-
chowe, prowadzące do doskonałości
chrześcijańskiej , znajduje swój wyraz
w czynnej miłości bliźniego. Nie po-
zostają obojętni wobec potrzeb parafii,
środowiska, w którym żyją, czy też
współbraci ze wspólnoty. Jako grupa
modlitewna są organizatorami lub
współorganizatorami wielu nabo-
żeństw. Wspomagają swoich duszpas-
terzy, włączając się w przygotowanie
oprawy liturgicznej , a ponadto wyko-
nują różne posługi charytatywne
na rzecz wspólnoty parafialnej .
Formacja

Realizacja celów i zadań Arcy-
bractwa możliwa jest przez stałą for-
mację jego członków. Comiesięczne
spotkania w ponad 350 ośrodkach
Straży w Polsce, pod kierunkiem
księży Opiekunów służą formacji du-
chowej i intelektualnej , omówieniu
bieżących spraw i nakreśleniu planu
pracy na kolejny miesiąc. Również
zazwyczaj wtedy dokonuje się losowa-
nia biletów zelatorskich, zawierają-
cych wskazówki ascetyczne na dany
miesiąc. Przygotowywane i regularnie
rozsyłane przez Dyrekcję Arcybractwa
informacje, wydawane książki i czaso-
pismo „Wiadomości Straży Honorowej
NSPJ", rekolekcje i spotkania dla ze-
latorów przyczyniają się nie tylko
do sprawnej działalności organizacji,
ale także pozwalają na pogłębienie
życia duchowego członków.
Święci i błogosławieni Straży

Do Straży Honorowej NSPJ nale-
żeli m. in. bł. Pius IX, św. Jan Bosko,
św. Magdalena Zofia Barat, św. brat
Albert Chmielowski, św. Jose Maria
Rubio, bł. Maria Deluil-Martiny, św.
Daniel Comboni. Czynione są także
starania o wyniesienie na ołtarze Za-
łożycielki - s. Marii od Najświętszego
Serca Bernaud.
Jak zostać członkiem Straży Hono-

rowej wspólnoty
Patron naszej parafialnej świątyni

– Pan Jezus w znaku swego Serca
wciąż czeka i zaprasza, a Jego Serce
jest jedyną nadzieją i ukojeniem
dla współczesnej ludzkości, jedynym
ratunkiem w tym jakże niespokojnym
świecie.

W jednym z objawień s. Małgo-
rzacie Marii, Pan Jezus złożył obie-
tnicę swoim czcicielom, że imię ich
będzie zapisane w Boskim Jego Sercu
i nie odejdą z tego świata nie poje-
dnani z Bogiem. Czy człowiek wierzą-
cy w Chrystusa może pragnąć czegoś
więcej? Przyjdź i Ty droga Siostro,
drogi Bracie i zaczerpnij z tego niewy-
czerpanego źródła: pokój , miłość, ra-
dość, przebaczenie, ukojenie i wszel-
kie dobro, które tylko Bóg dać może.

Jeżeli jesteś już członkiem nasze-
go ośrodka a coś zaniedbałeś – wróć!
– by wspólnie wielbić Boga w Trójcy
świętej , Boga, który w Sercu Swojego
Syna objawił nam nieskończoną mi-
łość do swego stworzenia, do czło-
wieka. Może tu znajdziesz pokój serca
i sens życia. Przyjdź! – Boże Serce
czeka! Boże Serce zaprasza!

Zapraszamy wszystkich w każdy
pierwszy piątek miesiąca na Mszę św.
wynagradzającą Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa (wotywna o NSPJ) godz.
7.00; 1 8.00 oraz na comiesięczne
spotkania formacyjne w domu kate-
chetycznym w każdy trzeci czwartek
miesiąca po Mszy św. wieczornej .

Wszystkie obowiązki wynikające
z przynależności do Arcybractwa są
dobrowolne, powinny wypływać z mi-
łości i czci do Bożego Serca – nic nie
obowiązuje pod grzechem.

Natomiast Nabożeństwo do Boże-
go Serca i istnienie Straży Honorowej
aprobowali papieże, począwszy od
Piusa IX, Leona XIII, Benedykta XV,
Piusa XI, Piusa XII, św.Jana XXIII,
św.Pawła VI, aż do św. Jana Pawła II,
Benedykta XVI i Franciszka, nadając
członkom Arcybractwa Straży Hono-
rowej Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa liczne przywileje i odpusty.

Opr. R.L.
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RYCERSTWO NIEPOKALANEJ
Kto kocha Niepokalaną ofiarnie
Ten się zbawi, uświęci i innym do uś
więcenie dopomoże.

/św. Maksymilian Maria Kolbe

Rycerstwo Niepokalanej w naszej
Parafii powstało w 1997 r., pod sztan-
darem Maryi Matki Jezusa i naszej
Matki, której w szczególny sposób od-
daliśmy się wstępując do MI.

Przyjęliśmy Ją w nasze codzienne
życie, jako Wszechpośredniczkę Łask
Wszelkich. Znakiem naszej przynależ-
ności do MI jest noszony Cudowny
Medalik, jako broń przeciwko zasa-
dzkom złego ducha. Uczymy się
od naszego założyciela św. Maksy-
miliana Kolbe, Wielkiego Czciciela
Niepokalanej , jak oddać się Jej całko-
wicie bez reszty.

Hasłem Rycerza Niepokalanej jest
„Zdobyć jak najwięcej dusz ludzkich
dla Chrystusa przez Niepokalaną”.

Każdy Rycerz winien być ryce-
rzem aktywnym, o wielkim sercu, po-
kornym a nie biernym.

Przynależność do Rycerstwa Nie-
pokalanej zobowiązuje nas do:
1 .Uczestnictwa w comiesięcznych
spotkaniach i nabożeństwach –
w naszej parafii w każdą III-środę
m-ca.
Członkowie Stowarzyszenia Rycer-
stwa Niepokalanej spotykają się
o godzinie 17.00. Uczestniczą w a-
doracji Najświętszego Sakramentu,
Eucharystii, po zakończeniu której
gromadzą się w Sali katechetycznej
na spotkaniach formacyjnych, gdzie
są omawiane sprawy organizacyjne
Stowarzyszenia. Na każdym spotka-
niu ksiądz Opiekun wygłasza Słowo
Boże. Modlitwami do Matki Bożej
Niepokalanej i do św. Maksymi-
liana, błogosławieństwem kapłana
kończymy spotkanie.
Rycerze biorą czynny udział

w nabożeństwach pierwszosobot-
nich z pocztem sztandarowym Ry-
cerstwa Niepokalanej , w czuwaniu
modlitewnym przed Najświętszym

Sakramentem w okresie Wielkiego
Postu, Rezurekcjach, nabożeń-
stwach majowych i różańcowych,
Bożego Ciała z przygotowaniem oł-
tarza na procesyjnej drodze, odpra-
wianiu Nowenny przed uroczysto-
ścią Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
wraz z „Godziną Łaski” 8. grudnia
każdego roku oraz uroczystym prze-
życiu tego Święta przez wszystkich
Rycerzy, przyjęciu nowych człon-
ków w szeregi Rycerstwa Niepo-
kalanej .

2.Uczestnictwa w dorocznych rekole-
kcjach w Cieżkowicach lub Niepo-
kalanowie

3.Uczestnictwa w spotkaniach organi-
zacyjnych diecezji:
Co miesiąc w każdą I-środę orga-
nizujemy wyjazd do Sanktuarium
Matki Bożej Tuchowskiej , również
każdego 25-dnia miesiąca pielgrzy-
mujemy do Sanktuarium Dzieciątka
Jezus w Jodłowej , bierzemy udział
w nowennach i Eucharystii.
1 8- dnia w każdym m-cu delegacje
Rycerzy uczestniczą w Drodze
Krzyżowej na szlaku męczeństwa
Bł. Karoliny Kózkównej oraz Mszy
Św. W każdej uroczystości towa-
rzyszy nam sztandar Niepokalanej
z asystą.
Bierzemy udział w ogólno diecezja-
lnym spotkaniu opłatkowym, uro-
czystej Mszy Św. w Sanktuarium
N.M.P. z Lourdes w Porąbce Usze-
wskiej z okazji Światowego Dnia
Chorych 11 lutego, „majówkach”,
w czuwaniu modlitewnym Matki
Bożej Przeczyckiej .
Rycerstwo Niepokalanej organizuje

pielgrzymki do różnych sanktuariów.
Planowany coroczny wykaz pielgrzy-
mek jest umieszczony w gablocie Ry-
cerstwa. W ostatnim czasie zostały
zorganizowane pielgrzymki do : Stra-
chociny, Miejsca Piastowego, Kal-
warii Pacławskiej , Dębowca, Kodnia,
Sokółki, Świętej Wody, Świętej Lipki,
Gietrzwałdu.

Zapraszamy wszystkich chętnych
Parafian – możecie zostać pasowa-
nymi na „Rycerzy Niepokalanej”.

Do Rycerstwa Niepokalanej sze-
regi otwarte są dla każdego: dla mło-
dych i dla urodzonych wcześniej , dla
kobiet i mężczyzn, dla dzieci i mło-
dzieży, dla dorosłych, dla świeckich
i duchownych.

Wszystkie informacje można uzys-
kać podczas spotkań Rycerstwa w Do-
mu Katechetycznym w III środę mie-
siąca po Mszy Św. wieczornej .

Postępujmy tak, abyśmy upodob
nili się do Maryi. Niech święci w nie
bie wspierają nas w drodze do świę
tości życia na co dzień.

Maria Rogowska
Prezes Stowarzyszenia Rycerstwa
Niepokalanej przy Parafii NSPJ
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MARGARETKA
Ogólne zasady

Ruch osób modlących się za ka-
płanów „Le Mouvement des Margue-
rites” został założony w Kanadzie
w 1981 roku przez panią profesor
Louise Ward, przy aprobacie miejsco-
wego biskupa. Tam też powstały pier-
wsze Margaretki. Zatem źródłem
ogólnych zasad są kanadyjskie wyty-
czne.

Cele Apostolatu:
• modlitwa za wybranego kapłana
• troska o jedność kapłanów ze swoim
biskupem i między sobą
• współpraca między kapłanami
i świeckimi
• wspieranie powołań do kapłaństwa
i życia zakonnego

Logo Apostolatu
Jako logo ruchu wybrano margare-

tkę, czyli polny kwiat. Ilustruje on za-
angażowanie w modlitwę. Roślina jest
zakorzeniona w glebie Kościoła i od-
żywiona życiem Ducha Świętego. Sie-
dem płatków kwiatu reprezentuje sie-
dem osób, które zobowiązały się
do modlitwy za konkretnego kapłana.
W centrum kwiatu wpisuje się imię
kapłana, natomiast na płatkach imiona
siedmiu osób, które składają Bogu
przyrzeczenie modlitwy – każda w je-
dnym, wybranym przez siebie dniu ty-
godnia.

Modlitwa
W Apostolacie Margaretka istnieje

duża dowolność w wyborze modlitw.
Louise Ward stwierdziła: „Każdy ‘pła-
tek’ może modlić się w sposób, który
najlepiej mu odpowiada, każdy
na swój sposób. Ruch nie oferuje spe-
cjalnej formuły”. I podobnie: „Każdy
człowiek jest niepowtarzalny. Każdy
liść z drzewa jest wyjątkowy; każdy
płatek śniegu, kropla wody, ziarnko
piasku są wyjątkowe. Więc każdy
znajdzie unikalny sposób. Bóg nie
tworzy kopii. Różnorodność jest
chwałą Ojca”. Zatem istnieje dowol-
ność w przyjmowaniu modlitw

przez różne Margaretki. Szanując wy-
tworzoną przez lata praktykę, propo-
nujemy modlitwę „O Jezu Boski Pas-
terzu…” oraz (według ustalenia przez
grupę): dziesiątek Różańca lub Koron-
kę Pokoju lub Koronkę do Miłosier-
dzia Bożego lub inną modlitwę.

Blankiety
Zewnętrznym znakiem przynależ-

ności do Apostolatu Margaretka jest
otrzymanie blankietu z tekstem mo-
dlitwy za kapłana. Najprościej można
je otrzymać na dwa sposoby:
• samodzielnie wydrukować:
apostolatmargaretka.pl/blankiet
• zamówić telefonicznie lub mailowo
(wysyłka pocztą na teren całej Pol-
ski)
Małgorzata Kuś:
tel. 506 653 823 lub
biuro@apostolatmargaretka.pl

Zadania osoby tworzącej Margaretkę:
• Znalezienie 7 osób chętnych do ut-
worzenia Margaretki
• Skontaktowanie się z wybranym
księdzem
• Wysłanie zgłoszenia Margaretki
na adres:
opiekun@apostolatmargaretka.pl
• Podtrzymywanie jedności między
grupą modlących się osób
• Pamięć o składaniu życzeń kapła-
nowi (z okazji imienin, święceń itp.)

Wręczenie Margaretki kapłanowi
Grupa 7 osób tworząca Margaretkę

winna skontaktować się z kapłanem
i wspólnie ustalić formę jej wręczenia.
Można uczynić to w formie uroczystej
lub zwyczajnie rozpocząć modlitwę
ofiarowując kapłanowi wypełniony
blankiet. Przyjęciu Margaretki warto
nadać uroczystą formę, ponieważ wy-
darzenie to integruje i mobilizuje gru-
pę do gorliwej modlitwy, jest też świa-
dectwem dla wielu osób. Ponadto jest
wyrazem wdzięczności ze strony ka-
płana wobec modlących się za niego
osób.

Każdy dzień jest dobry, aby złożyć

przyrzeczenie (jubileusz, imieniny,
pielgrzymka, odpust). Jeśli to możli-
we, grupa siedmiu osób uczestniczy
we Mszy świętej i po kazaniu lub Ko-
munii św., w wolności serca i w stanie
łaski uświęcającej , składa przyrzecze-
nie (na głos lub cicho w sercu, razem
lub osobno). Optymalną sytuacją jest,
gdy kapłan sprawuje w intencji no-
wopowstałej Margaretki Mszę św.,
podczas której przyjmuje przyrzecze-
nie modlitwy. Można posłużyć się for-
mą:
Jako członek Apostolatu Margaretka,
przed Jezusem w Najświętszym Sa
kramencie, uroczyście przyrzekam
modlić się w intencji ks. (imię), w wy
branym dniu tygodnia do końca jego
życia. Tak mi dopomóż Boże w Trójcy
Jedyny, Maryjo Matko Kościoła
i wszyscy święci. Amen.

Uwagi szczegółowe:
Ta sama osoba może należeć

do kilku Margaretek, np. siedmiu ka-
płanów – każdy na jeden dzień tygo-
dnia.

Wraz ze śmiercią księdza rozpada
się Margaretka. Według Louise Ward
jest podobnie jak w przyrodzie,
gdy znika serce kwiatu, płatki spadają
na ziemię i nie ma już Margaretki.
Jeśli ktoś pragnie dalej się modlić,
to bardzo dobrze, jednak czyni to nie
na zasadzie obowiązku, lecz dobro-
wolności.

Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż
dany kapłan, to nie ma obowiązku za-
stępowania go inną osobą, wierzymy
przecież w tajemnicę świętych obco-
wania, jednakże można to uczynić.

Prosimy o przesłanie informacji
o powstających Margaretkach, by do-
konać ich wpisu w Księdze Apostolatu
Margaretka. Najlepiej uczynić to mai-
lem, na adres:
opiekun@apostolatmargaretka.pl

Każdy Kapłan potrzebuje otocze-
nia modlitwą. Pragniemy aby najpierw
kapłani pracujący w naszej parafii
mieli takie modlitewne wsparcie.
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Zachęcamy do kontaktu wszystkie
osoby, które gotowe są do ofiarowania
modlitwy w ich intencji.

Kontakt w naszej parafii:
Roma Długosz – tel. 795-649-834

Krystyna Młotkiewicz
– tel. 727-904-668

Opiekun Apostolatu w Diecezji Tarno-
wskiej :
ks. Piotr Adamczyk

tel. 695 124 111
padre-pio@o2.pl
padre.opoka@gmail.com

1 4

Grupa Odnowy w Duchu św. wraz z ks. Opiekunem Januszem Faltynem zaprasza
na Msze Św. z modlitwami o uzdrowienie. Szczegóły poniżej:
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ZASADY PRAKTYCZNE DOTYCZĄCE TWORZENIA
AKCJI KATOLICKIEJ W PARAFIACH

1 . Główną pomocą w tworzeniu para-
fialnych ogniw Akcji Katolickiej
(AK) winny być funkcjonujące
sprawnie Rady Duszpasterskie. Na-
leży natomiast wykluczyć możli-
wość, aby tworzenie Akcji Katolic-
kiej sprowadzić do tego, by złączyć
wszystkie funkcjonujące wcześniej
grupy modlitewne i stowarzyszenia
oraz wcielić je w nową strukturę AK.
Działanie takie byłoby działaniem
pozornym i sprowadzałoby się prak-
tycznie do zmiany nazwy. Dotych-
czasowe stowarzyszenia i ruchy za-
chowują więc swoją autonomię, na-
tomiast tylko w wyjątkowych, do-
raźnych działaniach będzie mogła
nastąpić ich przejściowa integracja.
Możliwość taka mogłaby zaistnieć
np. w ważnych ogólnopolskich ak-
cjach charytatywnych lub też w sytu-
acjach, kiedy potrzebne byłoby świa-
dectwo wiary całego laikatu,
np. w obliczu referendum.
2. Aby tworzenie ogniw AK nie miało
charakteru centralno-nakazowego,
należy wstępne działania organiza-
cyjne poprzedzić zebraniami Rad
Duszpasterskich, podczas których
lokalne problemy środowiska podda
się ocenie z perspektywy doświad-
czeń tych parafii, w których już
sprawnie funkcjonują stowarzyszenia
katolickie. Ważne jest, by przedsta-
wiciele laikatu w Radach dostrzegli
potrzeby dalszych działań oraz celo-
wość naśladowania tych ośrodków,
w których świeccy angażują się peł-
niej w życie Kościoła.
3 . Jeśli dane środowisko pozostaje
szczególnie niechętne wobec wszel-
kich nowych inicjatyw, istnieje mo-
żliwość zaproszenia na spotkanie
bądź to członków diecezjalnych sto-
warzyszeń, bądź też przedstawicieli
Diecezjalnej Rady Świeckich. Ich
świadectwo może doprowadzić do u-
kształtowania się grupy inicjatywnej ,
która podejmie wstępne działania
organizacyjne.

4. Należy unikać sytuacji, w których
do AK włączano by wyłącznie te o-
soby, które działały już uprzednio
w wielu innych stowarzyszeniach
i grupach apostolskich. Chodzi o to,
by inicjatywą tą objąć nowych człon-
ków, którzy wcześniej zachowywali
dystans wobec nowych inicjatyw
duszpasterskich. Jednym z założeń
Akcji jest przekonanie do działań
apostolskich tych wartościowych
osób, które zachowywały uprzednio
rezerwę wobec wspólnot i grup
apostolskich.
5. W długofalowym planie działań AK
uwzględnia się potrzebę stworzenia
w przyszłości osobnych grup dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
W działaniach wstępnych obecnego
etapu należałoby natomiast maksy-
malnie zachęcić do współpracy po-
kolenie czterdziestolatków, które jest
zbyt słabo reprezentowane w do-
tychczasowych kręgach apostolskich.
Wyodrębniając odpowiedzialnych
za poszczególne kierunki działań,
należy wstępnie określić osoby od-
powiedzialne za plany dotyczące
działań w dziedzinie kultury, troski
o liturgię niedzielną, opieki nad mło-
dzieżą, etc. Konieczne pozostaje wy-
czucie odpowiedniości osób, którym
powierza się pewne problemy; nie-
właściwe byłoby np. powierzanie
problematyki młodzieży w parafii
grupie zdominowanej przez emery-
tów.
6. Wielokierunkowa działalność AK
będzie w sposób nieunikniony wcho-
dziła w dziedziny, które do tej pory
powierzone były już trosce specjalis-
tycznych grup apostolskich. Uzewnę-
trzni się to np. w działaniach chary-
tatywnych, które prowadzone będą
za-równo przez parafialne ogniwa
„Caritas”, jak i przez członków AK.
Sytuacja ta nie musi prowadzić do
konfliktów, jeśli wyraźnie rozgra-
niczy się kompetencje i Caritas pro-
wadził będzie te same działania,

o które troszczył się uprzednio, zaś
AK obejmie swą troską nowe formy
działań charytatywnych potrzebne
w parafii. Aby nie stwarzać atmo-
sfery niezdrowej rywalizacji, celowe
jest wówczas wprowadzenie do gru-
py charytatywnej AK jednej z osób,
która działa również w Caritasie.
W ten sposób działania charytatywne
AK nie będą dublować działań Cari-
tasu, ani też nie będą stwarzać wra-
żenia, iż ten ostatni jest zbędny, gdyż
wszystko może przejąć AK.
7. W założeniach programowych AK
podkreśla się mocno jej współpracę
z hierarchią kościelną jako cechę
róż-niącąAK od wielu innych stowa-
rzyszeń. W realizacji tych założeń
należy zwrócić uwagę:
a. na możliwości systematycznej for-
macji członków AK poprzez dni sku-
pienia, wspólnotę modlitw, etc. Tru-
dności, które pojawiają się w stru-
kturach AK w niektórych ośrodkach
za granicą, wynikają w dużej mierze
z tego, iż większy nacisk położono
na akcję niż na formację duchową
inspirowaną zasadami Ewangelii;
b. na osoby, które chętnie chciałyby
zdominować swoje środowisko, mi-
mo iż zarówno poglądy, jak i styl
ujmowania zdarzeń mają odległy
od etyki katolickiej . Bardzo często
ich głównym atutem bywa elokwen-
cja czy doświadczenie związane
z pełnionymi uprzednio funkcjami
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Plan Adoracji wieczystej Najśw. Sakramentu
w ciągu dnia w naszym kościele

władzy. Jeśli w ich wypowiedziach
występuje agresja lub nienawiść, je-
śli ich sympatie polityczne stają się
ważniejsze od odniesień do naucza-
nia papieskiego nie można absolutnie
powierzać osobom tym jakichkol-
wiek funkcji kierowniczych. Należa-
łoby również poważnie przemyśleć
kwestię, czy ich działalność nie bę-
dzie zniechęcać wartościowych osób
przed podjęciem działalności w AK.
8. Wyklucza się możliwość, by ogni-
wa AK podejmowały oddolnie
współpracę z partiami politycznymi
lub włączały się do ich działań bez
wcześniejszych uzgodnień na szcze-
blu diecezjalnym. Praktyka taka
sprawiłaby, iż przeniesiono by na te-
ren stowarzyszeń kościelnych konfli-
kty, które występują obecnie między
poszczególnymi partiami, także tymi,

które powołują się na ideały chrze-
ścijańskie i narodowe.
9. Po ukonstytuowaniu się grupy ini-
cjatywnej AK należy drogą tajnego
głosowania jej członków wyłonić
z obecnych na zebraniu osób świec-
kich – przewodniczącego ogniwa
oraz jego zastępcę. Zainicjowaniu
działalności AK na terenie parafii na-
leży nadać uroczystą oprawę litur-
giczną, troszcząc się o odpowiednią
homilię i łącząc ewentualnie uro-
czystość z promocją Katechizmu
Kościoła Katolickiego lub encyklik
papieskich, których egzemplarze mo-
żna wręczyć pierwszym członkom.
10. Informacje o stopniowym rozwi-
janiu bardziej złożonych struktur AK
będą podawane stopniowo podczas
kongregacji dekanalnych. Chodzi
o to, by nie narzucać z góry jednego

dopuszczalnego modelu, lecz w ma-
ksymalnym stopniu wykorzystywać
pozytywne doświadczenia różnych
ośrodków. Znajdą one wyraz w wy-
pracowywanym stopniowo statucie
AK.
11 . W każdej parafii troskę o opiekę
nad AK powierza się jednemu z ka-
płanów, który będzie kapelanem pa-
rafialnego ogniwa AK. W skali die-
cezjalnej kapłani ci korzystają z po-
mocy Diecezjalnego Asystenta AK
oraz ze współpracy Koordynatora
Duszpasterskiego AK.

+ Józef Życiński - Biskup Tarnowski
Tarnów, 22 sierpnia 1995 r.

Adoracja wieczysta Najśw. Sakramentu: Od pon. do soboty – godz.: 7.30-17.55

PONIEDZIAŁEK
ULICE: Karpacka, Alpejska i przyległe, Skrzyszowska, Rzędzińska, Okrężna, Marusarz i przyległe, Środkowa,
Orkana i przyległe, Wolańska, Mrozówka, Orzeszkowej , Zielona, Piesza, Gospodarcza, Łyczków, Burtnicza, Boczna,
Graniczna i przyległe, Słoneczna.

WTOREK
ULICA: Lwowska

ŚRODA
ULICE: Pracy, Warzywna, Kowalska, Mała, Ochronek, Garbarska, Spadzista

CZWARTEK
ULICE: Os. Niepodległości, Jasna

PIĄTEK
ULICE: Do Prochowni, Długa, Promienna, Odległa

SOBOTA
ULICE: Skowronków, Leśna

Za 30 minut pobożnej adoracji Najświętszego Sakramentu można zyskać odpust zupełny.



27 października 2018 r. grupa 30
dzieci z Przedszkola nr 8 wzięło udział
w Małopolskim Konkursie Pieśni Re-
ligijnej – Nie lękajcie się! im. Św. Jana
Pawła II. Konkurs odbył się w Insty-
tucie Dialogu Międzykulturowego im.
Jana Pawła II w Krakowie we współ-
pracy z Centrum Jana Pawła II.
Decyzją Jury nasza grupa zdobyła I
miejsce. Gratulujemy dzieciom pię-
knego wykonania pieśni o św. Janie
Pawle II.

A. Kraszewska

1 7

MAŁOPOLSKI KONKURS PIEŚNI RELIGIJNEJ – NIE LĘKAJCIE SIĘ!
IM. ŚW. JANA PAWŁA II

KONKURS PIOSENEK RELIGIJNYCH
„WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ
„MIŁOSIERDZIE CHCĘ WYŚPIEWAĆ PANU”

25 października 2017 r. kilkoro
dzieci z przedszkoli z naszej parafii nr
8, 32, 1 , 1 2 przy ulicy Marii Dąbrow-
skiej wzięło udział w Konkursie Pio-
senek Religijnych „Wiara, nadzieja
i miłość” organizowanym przez sio-

stry Józefitki w Tarnowie. Dziewczyn-
ka Jagoda Piątek z grupy III zajęła III
miejsce w rywalizacji 4-latków. Dzie-
wczynki z Przedszkola nr 1 : Zosia Ka-
pustka w kat. 6-latków i Lena Mar-
szalska w kategorii 4-latków zajęły

pierwsze miejsce. Pozostałe dzieci
otrzymały wyróżnienie.

A. Kraszewska

9 listopada 2018 r. grupa, która
zajęła pierwsze miejsce w Krakowie
wystąpiła na Ogólnopolskim Konkur-
sie Piosenki Religijnej „Miłosierdzie
chcę wyśpiewać Panu” uzyskując wy-
różnienie w klasyfikacji przedszkola.
Na tym konkursie wystąpiła również
Lilianka Pater z grupy „Wróbelki Ele-
melki”, która uzyskała wyróżnienie.
W tym samym konkursie wystąpiły

również dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 5 katechizowane przez ks. Łukasza
Żurka - grupa starsza i katechizowane
przez p. Agatę Kraszewską - grupa
młodsza. Gratulujemy młodym wyko-
nawcom i życzymy dalszych sukce-
sów.

A. Kraszewska
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Z DOŚWIADCZENIA ŚW. S. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
O DZIECIĄTKU JEZUS - FRAGMENTY Z DZIENNICZKA

406
Pan Jezus był wystawiony w mon-

strancji, po chwili ujrzałam małego
Pana Jezusa, który wyszedł z Hostii
i sam spoczął na rękach moich. Trwało
to krótką chwilę; radość niezmierna
zalewała duszę moją. Tak samo wy-
glądało Dziecię Jezus, jak w tej chwili,
kiedy weszłyśmy do kapliczki z matką
przełożoną, a dawniejszą mistrzynią
moją – Marią Józefą.

434
Często widzę Dzieciątko Jezus

w czasie Mszy świętej . Jest niezmier-
nie piękne, na wiek to tak wygląda ja-
koby Mu roczek dochodził. Kiedy raz
w naszej kaplicy ujrzałam to samo
Dzieciątko w czasie Mszy świętej ,
opanowało mnie szalone pragnienie
i chęć nieprzeparta, żeby się zbliżyć
do ołtarza i zabrać Dziecię Jezus.
W tej samej chwili Dziecię Jezus sta-

nęło przy mnie na rogu klęcznika
i obiema rączętami trzymało się ra-
mienia mojego – wdzięczne i radosne,
wzrok pełen głębi i przenikliwości. Je-
dnak kiedy kapłan złamał Hostię, Je-
zus stanął na ołtarzu i został złamany,
i spożyty przez tego kapłana. Po Ko-
munii świętej ujrzałam Jezusa takiego
samego w sercu swoim i czułam Go
przez cały dzień fizycznie, rzeczywiś-
cie w sercu swoim. Skupienie głębsze
ogarniało mnie bezwiednie i nie mó-
wiłam z nikim ani słowa, unikałam
o ile mogłam obecności ludzi, odpo-
wiadałam zawsze na pytania co do o-
bowiązków, poza tym ani jednego sło-
wa.

529
W dzień zakończenia nowenny

w Ostrej Bramie wieczorem, po prześ-
piewaniu litanii, jeden z kapłanów
przyniósł Najświętszy Sakrament

w monstrancji; kiedy postawił na oł-
tarzu, zaraz ujrzałam małe Dziecię Je-
zus, które wyciągło najprzód swoje rą-
częta do Matki swojej , która wtenczas
miała postać żywą. Kiedy Matka Boża
mówiła do mnie – Jezus swe rączęta
wyciągał do ludu zebranego. Matka
Najświętsza mówiła mi, abym wszy-
stkie żądania Boże przyjmowała jak
dziecko małe, bez żadnych dociekań,
inaczej nie podoba się to Bogu. W tej
chwili znikło Dziecię Jezus i Matka
Boża straciła żywość, a obraz pozostał
takim jako był przedtem, jednak dusza
moja została napełniona radością i we-
selem wielkim, i rzekłam do Pana:
Czyń ze mną, co się Tobie podoba,
na wszystko jestem gotowa, ale Ty,
o Panie, nie odstępuj ode mnie ani
na moment.

575
Dzień Bożego Narodzenia Paster-

ka. W czasie Mszy świętej znowuż uj-
rzałam małe Dzieciątko Jezus, niez-
miernie piękne, które z radością wy-
ciągało rączęta do mnie. Po Komunii
świętej usłyszałam te słowa: Ja za
wsze jestem w sercu twoim, nie tylko
w chwili, kiedy Mnie przyjmujesz
w Komunii świętej, ale zawsze. W ra-
dości wielkiej przeżywałam Święta te.

677
1 5 sierpnia 1936 roku. W czasie

Mszy świętej , którą odprawił ojciec
Andrasz, chwilę przed podniesieniem,
przeniknęła duszę moją obecność Bo-
ża, a dusza moja została pociągnięta
ku ołtarzowi. Wtem ujrzałam Matkę
Bożą z Dzieciątkiem Jezus. Dziecię
Jezus trzymało się ręki Matki Bożej ;
w jednej chwili Dziecię Jezus pobie-
gło na środek ołtarza z radością, a Ma-
tka Boża rzekła do mnie: Patrz, z ja-
kim spokojem powierzam Jezusa w je-
go ręce, tak i ty masz powierzać swoją
duszę i być wobec niego dzieckiem.



Po tych słowach dusza moja została
napełniona dziwną ufnością. Matka
Boża była ubrana w białą suknię, dzi-
wnie białą, przezroczystą, na ramio-
nach miała przezroczystą niebieską,
czyli jak błękit, zarzutkę, z odkrytą
głową, włosy rozpuszczone; śliczna
i niepojęcie piękna. Matka Boża pa-
trzyła się z wielką łaskawością na oj-
ca, jednak po chwili ojciec złamał
to śliczne Dziecię i wyszła prawdziwie
krew żywa; ojciec pochylił się i wni-
knął w siebie tego żywego i prawdzi-
wego Jezusa czy Go zjadł; nie wiem,
jak się to dzieje. Jezu, Jezu, nie mogę
podążyć za Tobą, gdyż Ty mi się sta-
jesz w jednym momencie niepojęty.

846
25 XII [1936] . Pasterka. W czasie

Mszy świętej obecność Boża przeni-
kała mnie na wskroś. Chwilę przed
podniesieniem ujrzałam Matkę i małe-
go Jezunia, i starego Dziadunia. – Ma-
tka Najświętsza rzekła do mnie te sło-
wa: Córko Moja, Faustyno, masz ten
Skarb najdroższy. I podała mi maleń-
kiego Jezusa. Kiedy wzięłam Jezusa
na ręce, dusza moja doznawała tak
niepojętej radości, że nie jestem w sta-
nie tego opisać. Ale dziwna rzecz:
po chwili Jezus stał się straszny, okro-

pny, duży, cierpiący – i znikło widze-
nie, i był czas niedługo, aby iść
do Komunii świętej . Kiedy przyjęłam
Pana Jezusa w Komunii świętej drżała
cała dusza moja pod wpływem obe-
cności Bożej . Na drugi dzień widzia-
łam Dziecię Boże krótką chwilę
w czasie podniesienia.

1346
Podczas Mszy świętej , którą odpra-

wiał ojciec Andrasz, widziałam małe
Dziecię Jezus, które siedziało w kieli-
chu Mszy świętej , z wyciągniętymi rą-
czkami ku nam. Po głębokim spojrze-
niu – powiedziało mi te słowa: Tak
mieszkam w sercu twoim, jako Mnie
widzisz w tym kielichu.

1385
19 XI [1937] . Dziś po Komunii

świętej powiedział mi Jezus, jak bar-
dzo pragnie przychodzić do serc ludz-
kich. – Pragnę jednoczyć się z dusza
mi ludzkimi; rozkoszą Moją jest łą
czyć się z duszami. Wiedz o tym, cór
ko Moja, [że] kiedy przychodzę w Ko
munii świętej do serca ludzkiego,
mam ręce pełne łask wszelkich i pra
gnę je oddać duszy, ale dusze nawet
nie zwracają uwagi na Mnie, pozosta
wiają Mnie samego, a zajmują się
czym innym. O, jak Mi smutno,

że dusze nie poznały Miłości. Obcho
dzą się ze Mną jak z czymś martwym.
– Odpowiedziałam Jezusowi: O Skar-
bie mojego serca, jedyny przedmiocie
mojego serca i cała rozkoszy mojej
duszy, pragnę Cię uwielbiać w swym
sercu, jako jesteś uwielbiany na tronie
swej wiekuistej chwały. Miłość moja
pragnie Ci choć w cząstce wynagro-
dzić za oziębłość tak wielkiej liczby
dusz. Jezu, oto serce moje jest dla Cie-
bie mieszkaniem, do którego nic wstę-
pu nie ma, Ty sam wypoczywaj
w nim, jako w pięknym ogrodzie.

1447
Ach, jak Mnie to boli, że dusze

tak mało się łączą ze Mną w Komunii
świętej. Czekam na dusze, a one są
dla Mnie obojętne. Kocham je tak
czule i szczerze, a one Mi nie dowie
rzają. Chcę je obsypać łaskami – one
przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się
ze Mną jak z czymś martwym, a prze
cież mam serce pełne miłości i miło
sierdzia. Abyś poznała choć trochę
Mój ból, wyobraź sobie najczulszą
matkę, która kocha bardzo swe dzieci,
jednak te dzieci gardzą miłością mat
ki; rozważ jej ból, nikt jej nie pocie
szy. To słaby obraz i podobieństwo
Mojej miłości.

„Z wielką tęsknotą oczekuję Bożego
Narodzenia, przeżywam oczekiwanie
z Matką Najświętszą” – pisała św.
Faustyna w „Dzienniczku” (Dz. 829).
Niepokalanie poczęta Maryja, jedyna
bez grzechu pierworodnego, czeka
na rozwiązanie. „Kimże będzie
to Dziecię?”. Ona wie. To Emmanuel,
Bóg nam dany. „On przyniesie naro
dom Prawo. Nie będzie wołał ni pod
nosił głosu, nie da słyszeć krzyku swe
go na dworze. Nie złamie trzciny nad
łamanej, nie zgasi [ledwo] tlejącego
się knotka” (Iz 42,13). Prorok Izajasz
w Pierwszej Pieśni o Słudze Jahwe
zapowiada Chrystusa-Zbawiciela: wy-
zwolenie z ciemności i przejrzenie.
„Przejrzałem/przejrzałam” – mówimy
czasem, gdy coś sobie uświadomimy,

jakąś bolesną prawdę. A dzisiaj prorok
Izajasz mówi nam radosną prawdę:
„Dziecię nam się narodziło”! Na do-

bro też trzeba otworzyć oczy.
Czy chcesz tego Dziecka? Czy ja-

dąc przez miasto, denerwując się

EMMANUEL
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DUCHOWE OJCOSTWO OJCA PIO
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Jest szczególnym rysem jego świę-
tości. Czyni jego przesłanie niezwykle
aktualnym i potrzebnym. Stanowi mo-
del i wzór dla duchownych: osób za-
konnych i kapłanów. W okresie kry-
zysu ojcostwa Święty Pio – pełen oj-
cowskiej miłości – ukazuje jego du-
chową wartość ojcostwa i jednocze-
śnie obfite owoce.

Ojciec Pio uczy bycia ojcem
Istotą – jak sądzę – duchowości

Ojca Pio było głębokie poczucie ojco-

stwa duchowego. Realizował je na ró-
żne sposoby przez całe życie. Pełnił
posługę ojca duchowego jako kapucyn
i kapłan, spowiednik i kierownik du-
chowy za pomocą cichej , skrytej mo-
dlitwy, spotkań i poprzez bogatą ko-
respondencję. Poczucie (duchowego)
ojcostwa było intymnie związane z je-
go zakonną i kapłańską tożsamością.
Ciągle ją rozwijał i zarazem stale po-
głębiał świadomość bycia duchowym
ojcem dla tych, których Pan stawiał
na drodze jego życia. Widać to wyra-

źnie w jego listach.
„Czytelnik listów Ojca Pio – pisał

ks. Wojciech Zyzak, doskonały znaw-
ca duchowości Świętego z Pietrelciny
– od razu zauważy specyficzną atmos-
ferę serdeczności i przyjaźni, jaka ota-
czała korespondentów. Wystarczy
wczytać się dokładnie w słowa powi-
tania i pożegnania, zamykające każdy
z listów Błogosławionego. Jego listy
charakteryzują się otwartością i bogate
są w dialogi pełne zaufania. Dzielił się
w nich także swoimi bardzo intym-
nymi cierpieniami duchowymi. W mo-
mentach szczególnie trudnych listy
Błogosławionego przybierały ton pa-
tetyczny, zarzucający brak współczu-
cia. Innym razem wypełniała je wielka
wdzięczność i pragnienie dzielenia
z innymi radości wewnętrznych”.

Uczestnictwo w przeżyciach wew-
nętrznych adresata jego listów przy-
bierało bardzo często postać odpowie-
dzialności za zbawienie osoby kiero-
wanej . Owszem, nawet więcej , Ojciec
Pio wiązał duchową pomyślność oso-
by kierowanej z własnym zbawieniem
lub potępieniem. Pisze dalej ks. Zy-
zak: „Obok troski o zdrowie duszy, nie
było mu obce współczujące ucze-
stnictwo w cierpieniach ciała. Nie
omieszkał nawet pytać o sprawy ma-
terialne, o postępy w nauce czy o wa-
runki pracy”.

Ojcostwo jest osobliwym uczu-
ciem. Wymaga od zakonnika/kapłana
głębokiego poczucia bycia „u siebie”,
czyli pełnej akceptacji siebie, tego,

w korkach, biegając po supermarke-
tach gdzieś „z tyłu głowy” czujesz,
że Ono też jest „w drodze”? „Jadąc
przez miasto wyobrażałam sobie,
że to jest Betlejem; widzę wszystkich
ludzi spieszących się, pomyślałam: kto
dziś rozważa tę Tajemnicę niepojętą
w skupieniu i cichości?” (Dz. 844).
Faktycznie niepojętą. Bo czy Ty
to pojmujesz, że Bóg przyjął ludzkie
ciało, aby nas zbawić? Że Jego ludzka
droga zaczęła się w momencie naro-

dzin, że był dzieckiem, jak my wszy-
scy?

Ja też tego nie pojmuję, ale wierzę
w to całym sercem. Gdyby wcielenie
było do pojęcia, nie potrzeba byłoby
wiary. Gdyby wcielenie było normal-
ne, czy moglibyśmy się zachwycić ła-
ską Boga, Jego dobrocią? „Nagle uj
rzałam małe Dziecię Jezus. Jednak
majestat Jego tak mnie przeniknął,
i powiedziałam: Jezu, Ty jesteś takim
malutkim, a ja wiem, że Ty jesteś mój

Stwórca i Pan. – A Jezus mi odpowie
dział: Jestem, a dlatego obcuję z tobą
jako dziecię, aby cię nauczyć pokory
i prostoty” (Dz. 1 84).

Emmanuel. „Moc truchleje”. Nie
przegap tych narodzin. Dziś rodzi się
Miłość. Dla Ciebie.

Marlena Pasternak
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kim się jest, gdzie się przebywa
i z kim się komunikuje, odpowiedzial-
ności za swoją przeszłość, teraźniej-
szość i przyszłość, swojego pocho-
dzenia i powołania. Jednocześnie wy-
maga od niego szczerej otwartości
na otoczenie, intymnej łączności z ty-
mi, którzy go otaczają.

Ojciec Pio wyrażał radość ze stałej
duchowej łączności z kierowanymi o-
sobami. Łączność ta, wyrażająca się
poprzez regularne wsłuchiwanie się
w drugiego, pragnienie zrozumienia
jego rozmaitych potrzeb i jeśli było
to możliwe, przyjście z pomocą, była
szczególnie ważna w sytuacjach, które
uniemożliwiały korespondencję.

Kto żyje duchowością ojcostwa,
jest zdolny poświęcić mnóstwo czasu
i sił tym, którzy są w potrzebie, przyj-
mując zarazem z wdzięcznością
wszelką duchową i materialną pomoc.
Najgłębszą intencją duchowego ojca
jest niesienie pokoju i pogody ducha
osobom strapionym, doświadczanym
na różne sposoby przez życie czy też
cierpiącym z powodu skrupułów i wy-
rzutów sumienia. Nie wstydzi się
on i nie ukrywa więzi uczuciowych,
jakie łączą go z duchowymi dziećmi,
czuje się bowiem za nie odpowiedzial-
ny, prowadząc je na spotkanie z Bo-
giem. Dlatego Ojciec Pio „często pod-
kreślał uczucie miłości, jakie dla nich
żywił. Poświęcał im mnóstwo czasu
i sił, przyjmując jednocześnie z wdzię-
cznością wszelką duchową i material-
ną pomoc”.

Bardzo ważny jest kontakt emo-
cjonalny, jaki duchowy ojciec nawią-
zuje ze swoimi dziećmi. Staje się on
fundamentem „stabilności emocjonal-
nej”, daje poczucie bezpieczeństwa,

pozwala także zbudować właściwą
ocenę swojej wartości, a następnie
wzmocnić ufność wobec otoczenia
i gotowość do współpracy z innymi lu-
dźmi, nawet dotąd obcymi. Zaburzenie
w sferze ojcostwa rodzi z kolei poczu-
cie zagrożenia, co w praktyce przera-
dza się w ostre współzawodnictwo,
które zawiera wiele elementów wrogo-
ści, ponieważ zwycięstwo jednego
oznacza porażkę drugiego.

Duchowość Ojca Pio, a szczegól-
nie posługa kierownictwa duchowego,
bardzo charakterystyczna dla niego,
jest niezwykle aktualna, stanowi bo-
wiem ważne lekarstwo na kryzys oj-
costwa opisywany przez psychologów
i socjologów. Święty z Pietrelciny
zwraca się z apelem do osób zakon-
nych i kapłanów, aby odkrywali
i umacniali w sobie powołanie do oj-
costwa, którego współczesność bar-
dzo potrzebuje. Wielu ludzi, szczegól-
nie młodych, czuje się głęboko emo-
cjonalnie zranionych przez swoich oj-
ców, co przybiera różną postać. Naj-
częściej przejawia się to w niewraż-
liwości czy wręcz oschłości uczucio-
wej . Wielu współczesnych młodych
nosi w sobie głęboki żal do swoich oj-
ców z powodu braku kontaktu emo-
cjonalnego, zarówno w dzieciństwie,
jak też w czasie dojrzewania. Wielu
z bólem stwierdza, iż „ojciec nigdy się
ze mną nie bawił, nie rozmawiał
o moich sprawach, nie chodził ze mną
na spacery czy do kina”.

Bóg zawsze najważniejszy
Ojciec Pio miał świadomość ogra-

niczonej roli kierownika duchowego.
Znał swoje słabości, dlatego bardziej
ufał Bogu niż własnym ludzkim moż-

liwościom. Często powtarzał,
że to Bóg leczy, pociesza, umacnia,
podnosi na duchu, prowadzi dusze
ku sobie. Nasz Święty wiedział,
że kierownik duchowy jest jedynie na-
rzędziem i sługą jedynego, prawdzi-
wego Przewodnika. Mówił więc,
że jedynie Bogu należy się dziękczy-
nienie za owoce kierownictwa, gdyż
człowiek sam z siebie jest zdolny
jedynie do grzechów.

Ojciec Pio wysyłał listy, kierując
się wolą Bożą. Nie czynił tego w celu
pocieszania adresata, ale dlatego,
że Bóg – jak sądził – pragnął posługi-
wać się takim zwyczajnym środkiem,
jak jego korespondencja. Odczuwał
wielką potrzebę Bożej pomocy, dlate-
go zobowiązywał się do odprawienia
wielu mszy świętych w intencji otrzy-
mania światła Ducha Świętego, konie-
cznego do prowadzenia ludzi ku dos-
konałości. Prosił też o modlitwę w tej
intencji. Jego wielką troską było naby-
cie odpowiedniej umiejętności udostę-
pniania duszom całego bogactwa środ-
ków potrzebnych w ich duchowym
rozwoju, dlatego prosił o Boże świa-
tło. Redagował swoje listy w obec-
ności Ukrzyżowanego ukrytego w ta-
bernakulum, szukając tam Bożej mą-
drości. A kiedy pomimo usilnych
próśb nie wiedział, jak rozstrzygnąć
jakiś problem, tym bardziej się modlił.
Był głęboko przekonany, że jego rady
– jeżeli nie są udzielane bez wcześ-
niejszej konsultacj i z Jezusem – mogą
zaszkodzić i spowodować smutek oso-
by kierowanej .

Zdzisław J. Kijas OFMConv
„Głos Ojca Pio” [113/5/2018]

Człowiek stworzony na obraz i po-
dobieństwo Boga jest istotą cielesno –
duchową. Jako Boża istota różni się
od innych gatunków zwierząt, bowiem
posiada nieśmiertelną duszę, wolną
wolę i rozum, a także zdolność ko-
chania, myślenia oraz okazywania

uczuć. W okazywaniu człowiekowi
uczuć, przeżyć, jak również codzien-
nym porozumiewaniu się pomagają
gesty, takie jak choćby: podanie dłoni,
poklepanie po ramieniu, machnięcie
ręką. Człowiek, jako jedność ciała
i duszy, mówi nie tylko ustami, ale ca-

łym sobą. Uczucia znajdujące się we-
wnątrz (w sercu) wyrażane są poprzez
gesty. Również w liturgii istnieje sze-
reg gestów oraz postaw, które posia-
dają swoją symbolikę. Gesty liturgi-
czne oraz postawy mają za zadanie
okazać miłość i szacunek względem



Boga.Ogólne wprowadzenie do Msza-
łu Rzymskiego (OWMR) podaje,
że „zachowywanie przez wszystkich
uczestników jednolitych postaw ciała
jest znakiem jedności członków chrze-
ścijańskiej wspólnoty zgromadzonych
na sprawowanie świętej liturgii: wyra-
żają one bowiem i kształtują duchowe
przeżycia uczestniczących”. Dlatego
ważne jest, abyśmy poznali symbolikę
oraz znaczenie gestów i postaw litur-
gicznych, aby móc je wykonywać tak,
by były autentycznym znakiem miło-
ści wobec Pana Boga.

W pierwszej części artykułu, sku-
pię się na znaczeniu i symbolice wy-
branych postaw liturgicznych. Zwrócę
uwagę na to, jak powinna wyglądać
każda z postaw.

Postawa stojąca.
Zasadniczą

postawą w liturgii
jest postawa sto-
jąca. Oznacza ona
gotowość do dzia-
łania oraz stanowi
wyraz szacunku.
W tej postawie
wyraża się rów-
nież czuwanie

w oczekiwaniu na ponowne przyjście
Pana. Podczas Mszy Świętej postawę
tę, oprócz wiernych, przede wszystkim
przyjmuje celebrans, który jest pośre-
dnikiem pomiędzy zgromadzeniem li-
turgicznym a Bogiem. W ten sposób
celebrans wyraża uszanowanie dla Bo-
ga, będącego najwyższym Panem. Już
od czasów apostolskich, szczególnie
w dzień zmartwychwstania i w okresie
wielkanocnym, przybierano ją podczas
sprawowania czynności liturgicznych
i widziano w niej symbol wolności
dzieci Bożych, uwolnienia od grzechu
pierworodnego.

Postawa klęcząca.
Postawa ta jest wyrazem głębo-

kiego oddania i miłości względem
Boga. Człowiek poprzez klęczenie
ukazuje swoją małość wobec Stwórcy,
a także potwierdza fakt, że nie jest go-
dny rozmawiać z Bogiem twarzą

w twarz. Postawa
klęcząca jakby po-
kazuje, gdzie jest
miejsce człowieka
w szeregu wobec
Zbawcy. W trakcie
odprawiania Mszy
Św. klęczymy pod-
czas najważniej-
szych Jej części,

od momentu epiklezy – modlitwy
do Ducha Świętego, która brzmi
„uświęć te dary, moc Ducha Świę-
tego”, by powstać po ukazaniu nam
Ciała i Kielicha z Krwią Pańską. Ko-
lejnym momentem tej postawy jest
śpiew „Baranku Boży.. .”, by przyjąć
postawę stojącą po intonacji pieśni
lub antyfony na Komunię.

Postawę klęczącą przyjmujemy
podczas adoracji i osobistej modlitwy,
by wyznać, że Bóg jest Panem i Kró-
lem, Jemu należy się hołd. Klęczenie,
jak sama nazwa mówi, różni się
od przyklęknięcia, które winno towa-
rzyszyć człowiekowi wchodzącemu
do Kościoła, jak również przecinają-
cemu pionową oś Kościoła. Gest ten
obowiązuje także, gdy Komunia przyj-
mowania jest procesyjnie, bezpośre-
dnio przed Jej przyjęciem.

Na przestrzeni wieków postawa
klęcząca nabrała również znaczenia
pokutnego i błagalnego. Stała się zna-
kiem człowieka skruszonego poczu-
ciem winy oraz wyrazem prośby wier-
nego szukającego opieki i pomocy.

Postawa siedząca.
By zrozumieć

znaczenie postawy
siedzącej , trzeba
przywołać jedno
z określeń Eucha-
rystii rozumiane ja-
ko Uczty Pańskiej .
Podczas tej Uczty
wszyscy jesteśmy
zaproszeni do stołu

przez Jezusa. Chrystus zasiada obok
nas, człowiek czuje Jego bliskość. Za-
sadniczo swoim znaczeniem postawa
siedząca wyraża skupienie i słuchanie
tego, co mówi do nas Bóg. Natomiast

podczas sprawowania sakramentu po-
kuty kapłan przyjmuje tę pozycję
na znak powagi urzędu sędziowskie-
go.

Przed rozpoczęciem Eucharystii
wyraża ona oczekiwanie na rozpoczę-
cie, podczas czytań i psalmów zasłu-
chanie w Słowo Boże, w czasie pro-
cesj i z darami ofiarnymi włączenie się
w przynoszenie ich na Ołtarz
lub też kontemplację, która, po przy-
jęciu Komunii Świętej , jest owocem
spotkania z Bogiem.

Jak kochasz Boga?
Ważne jest, abyśmy przyjmując

poszczególne postawy, robili to z na-
maszczeniem. Jak wcześniej zazna-
czyłem, przyjęcie danej postawy ozna-
cza miłość do Boga, a także mówi
o wnętrzu danego człowieka. Można
poznać osobę, która naprawdę kocha
Stwórcę, wyznając mu wdzięczność
za dar życia. Również my sami zwróć-
my uwagę, jak wygląda nasze zaanga-
żowanie i nasza miłość względem
Boga. Wystarczy zobaczyć, jakie pos-
tawy przyjmujemy.

Ks. Szczepan Depowski
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HARRY POTTER – DOBRY CZY ZŁY?
„Dobrze, że wyjaśniła pani sprawę

Harrego Pottera, ponieważ jest to sub-
telne uwiedzenie, które oddziałuje nie-
postrzeżenie, a przez to głęboko, i roz-
kłada chrześcijaństwo w duszy czło-
wieka, zanim mogło ono w ogóle wy-
rosnąć”.

Te słowa skierował kardynał Jo-
seph Ratzinger 7 marca 2003 roku
do Gabriele Kuby, autorki książki, pt.
„Harry Potter - dobry czy zły?”
W książce tej autorka podjęła się
krytycznej oceny powieści angielskiej
pisarki J. K. Rowling.

Gabriele Kuby ukazuje, w jak
mistrzowski sposób książki o Harrym
Potterze usypiają naszą czujność!Przez
to do naszego umysłu dostają się treści
tylko z pozoru pozytywne. Ale jak jest
naprawdę?

Akcja powieści o Harry Potterze
ukazuje od początku smutny obraz
świata. Rodzice Harrego byli czaro-
dziejami. Zabił ich śmiertelnym za-
klęciem Lord Voldemort (w książce
określany jako „Ten, Którego Imienia
Nie Wolno Wymawiać” lub „Czarny
Pan”).

Próbował on również uśmiercić
Harrego, ale zaklęcie się „odbiło”
i trafiło samego Voldemorta. Wtedy
stracił on swoją moc. Błądził po świe-
cie jako duch mogący jedynie posiąść
ciało innego człowieka, a Harry, po-
nieważ przeżył zaklęcie stał się znany
w świecie magii. Po spotkaniu z Vol-
demortem pozostała mu „pamiątka”-
blizna na czole w kształcie błys-
kawicy.

Po śmierci rodziców czarodzieje
umieszczają Harrego u jego krewnych
- ciotki i wuja Dursleyów oraz ich
syna Dudleya. Zajęli się oni wycho-
waniem Harrego.

W dniu 11 urodzin otrzymuje list
ze Szkoły Magii (Hogwart), że został
przyjęty na pierwszy semestr. W po-
ciągu do Hogwartu poznaje wielu lu-
dzi a zwłaszcza Rona Wesleya i Her-
mione Granger, z którymi się później
zaprzyjaźnia. W szkole Harry prze-

żywa wieleprzygód. We wszystkich
towarzyszy mu dwójka przyjaciół -
Ron i Hermiona.

Tak w skrócie można przedstawić
pierwszą cześć przygód niezwykłego
chłopca - Harrego Pottera. Treść wy-
daje się nam niewinna i ukazująca
pewne wartości, jednak po głębszej
analizie odnajdziemy wiele rzeczy
złych a nawet strasznych.

Tej demaskacji zła dokonuje wła-
śnie Gabriele Kuby. Twierdzi, że „le-
ktura Harrego Pottera wprowadza
w trans. Trans oznacza zmianę nor-
malnego stanu świadomości, przez
co ogranicza funkcje intelektu, a przez
to z kolei ułatwia dostęp do pod-
świadomości. Dzieje się to poprzez:
- zalew informacjami,
- bardzo szybkie zmiany obrazu, tak
że intelekt traci kontrolę,
- wytwarzanie stanu wysokiego na-
pięcia, zagmatwanie i unieważnienie
normalnych punktów orientacyjnych,
przede wszystkim naturalnego kryte-
rium dobra i zła"

Powieść dostarcza nam również
nieco skrzywionego obrazu świata
ludzi. Zazwyczaj świat czarownic
i czarodziejów uznawano za zły, zaś

świat ludzi za dobry.
W Harrym Potterze widzimy od-

wrotny obraz tych światów. Począ-
tkowe strony w każdym z siedmiu wy-
danych po polsku tomów przedstawia
obraz świata ludzi jako świata złego.

Harry jest w tym świecie szy-
kanowany przez rodzinę zastępczą.
Mieszka w komórce pod schodami.
Jego rówieśnik, kuzyn Dudley otrzy-
muje od rodziców wszystko, czego
pragnie,Harry zaś nie otrzymuje nic.
Dudley często znęca się nad Harrym,
nawet w obecności rodziców, za co
często jest pochwalany.

Tak więc wszystko przedstawione
jest w sposób wręcz wzbudzający
pewną odrazę. Ludzie z kręgu magii
nazywają ludzi „niemagicznych” mu-
golami, co podkreśla odrazę, jaką bu-
dzą.

Pozytywne przedstawienie świata
czarodziejów całkowicie przeciwsta-
wia się brzydocie świata ludzi. Harry
również woli żyć w świecie magii,
gdzie jest sławny, ponieważ przeżył
atak Voldemorta. Choć tak naprawdę
nie ma w tym żadnej jego zasługi. Jak
pisze Gabriele Kuby, jego popularność
jest niczym innym, jak pociechą dla
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stęsknionych dzieci, które chcą być
tak sławne. jak ich idole”.

Trudno dostrzec uzasadnienie sła-
wy Harrego. Chociaż pewno dla nie-
wielu czytelników jest to problem. Dla
większości to, że Harry jest słynny,
jest faktem, nie szukają uzasadnienia.
Stwierdzają: „Harry jest sławny,
to wystarczy!”

Wraz z wejściem do „Szkoły Ma-
gii i Czarodziejstwa Hogwart” został
uczyniony krok w kierunku świata zła,
W tym świecie zauważamy tylko
pozorną walkę dobra ze złem. Toczy
się ona tak naprawdę wewnątrz zła.
„Czytelnik zanurza się w świat zła
a z czasem to zło postrzega jako coś
normalnego i pociągającego”.

W ten więc sposób dokonuje się
w nas zamazanie granicy między do-
brem z złem, mimo iż czasem wydaje
się nam, że potrafimy je odróżnić
od siebie.

Harry Potter tylko pozornie wal-
czy ze złem, czyli Voldemortem. Uwa-
żany jest więc za bohatera, repre-
zentującego dobro. Czy tak jest?

Zauważmy prawdę - jeśli walka
dobra ze złem ma miejsce, to dobro
musi chcieć dobra. Nie można
bowiem używać zła do walki ze złem.

Święty Paweł w Liście do Rzy-
mian pisał: „Zło dobrem zwyciężaj”
(Rz 12,21 ). Chociaż Harry jawi się
nam jako człowiek dobry, w rzeczy-
wistości tak nie jest. Jednym z po-
wodów pójścia do Hogwartu jest chęć
zemsty na kuzynie, Dudleyu.

Poza tym Harry jest zależny
od Voldemorta. Łączy ich blizna
na czole po zabójczym zaklęciu.
Harrego boli blizna, gdy Voldemort
jest w pobliżu. Ich różdżki są „sio-
strami” - w obu znajduje się pióro
Feniksa. Złe siły magiczne Czarnego
Pana i dobre Harrego mają to samo
źródło.

W tomie czwartym ich różdżki się
łączą, w piątym zaś Harry zostaje
opętany przez Voldemorta. Czytając
powieść zauważymy również, że
Harry nie zwalcza zła, dlatego że jest
złe. Boi się on przede wszystkim, że
zostanie wyrzucony ze szkoły. Ten

motyw właśnie niejako zmusza
go do walki z Voldemortem. Chęć po-
zostania w szkole jest najsilniejszą
przyczyną działań trójki przyjaciół.

Wielkim błędem, uczynionym
przez J. K. Rowling jest rozgrani-
czenie między magią czarną, jako złą
i magią białą, jako dobrą i dozwoloną.
Tak naprawdę taki podział nie istnieje.
„Podział magii na białą i czarną wiąże
się z pojęciami dobra i zła. Magia
biała jest również przez Kościół po-
tępiona, gdyż nawet, jeśli nie posiada
złych celów a korzysta z siły duchów,
usługi tychże duchów nigdy nie będą
bezinteresowne”. (więcej : A. Posacki,
Okultyzm, magia, demonologia. Okul-
tyzm jako niewierność fundamentalna,
Kraków 1996).

Przytoczony fragment stwierdza
jednoznacznie, że zarówno biała, jak
i czarna magia są złe, bowiem „magia
każdego rodzaju szkodzi człowie-
kowi”.

Jeśli więc książki J. K. Rowling
niosą taką negatywną treść, to czy
opowieść o Harrym Potterze można
uznać za nowoczesną baśń? W ba-
śniach również mamy elementy zła,
rzeczy straszne i groźne, głównym
jednak ich wątkiem jest walka dobra
ze złem.

Czarodzieje i czarownice w ba-
śniach są jednoznacznie postaciami
złymi. Często zamieniają dobrych bo-
haterów w kamień, zwierzę, itp. Je-
dnak w baśniach zauważamy zawsze
wyraźną i łatwo rozpoznawalną gra-
nicę między dobrem a złem. Bo-
haterowie reprezentujący dobro wyry-
wają się z mocy zła dzięki temu,
że dążą do dobra. Zawsze przychodzą
im z pomocą siły dobre i w końcu zło
zostaje zwyciężone.

Dobrego bohatera zawsze cechuje:
pokora, odwaga, poświęcenie, zau-
fanie, wierność i miłość. Taką pozy-
tywną strukturą charakteryzują się ba-
śnie. Są one wielkim skarbem
dla dzieci, kształtującym jasny obraz,
uczą rozróżniania dobra od zła, po-
kazują drogę postępowania, która wie-
dzie do zwycięstwa przez wolny wy-
bór tego, co dobre.

W Harrym Potterze nie ma dążenia
do czystego dobra. Nie znajdziemy
również postaci, które by w sposób
jasny i jednoznaczny reprezentowała:
pokora, zaufanie, miłość czy współ-
czucie. Ze świata zła nie ma wyjścia.

Pomimo tego, że Harry cały czas
żyje w strachu i grozie - jego woląjest
pozostanie w świecie magii. Tak więc
możemy jednoznacznie stwierdzić,
że powieści J. K. Rowling o Harrym
Potterze nie można nazwać nowo-
czesną baśnią, ponieważ brak jej ele-
mentów charakterystycznych dla baś-
ni.

Gabriele Kuby uważa wręcz,
że dzieci należy ustrzegać od czytania
przygód Harrego. Twierdzi ona, że ro-
dzice zanim pozwolą dzieciom je czy-
tać, najpierw powinni się z nimi sami
zapoznać.

Gabriele Kuby apeluje do rodzi-
ców: „Tak długo, jak można, należy
kierować się dewizą: trzymaj dzieci
z dala! Można dzieciom opowiedzieć,
o co chodzi w Potterze i - w za-
leżności od wieku - poprzeć to frag-
mentami powieści, wzbudzić w nich
wstręt, zanim nie wpadły w magiczny
wir opowiadania”.

Ks. Kamil Wróbel

Bibliografia:
G. Kuby, Harry Potter - dobry czy
zły?, Radom 2006;
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WARZYWNA 3 – ZDROWY ADRES W TARNOWIE
K jak katolicy

We wrześniu 2014 roku w Tarn-
owie swoją działalność rozpoczęła
Katolicka Szkoła Podstawowa. Budy-
nek placówki mieści się przy ul. Wa-
rzywnej 3 i oprócz bogatej tradycji
edukacyjnej (na przestrzeni minionych
kilkudziesięciu lat funkcjonowały tu-
taj różne szkoły) niesie również tru-
dne wspomnienia – w czasie II wojny
światowej w tym miejscu przetrzymy-
wano i segregowano Żydów. Pamię-
tając o biblijnym nakazie „Zło dobrem
zwyciężaj”, tak właśnie czynimy.
W sali, w której tak okrutnie i nie-
ludzko traktowano osoby żydowskie-
go pochodzenia, aktualnie znajduje się
nasza szkolna kaplica – miejsce mo-

dlitwy, refleksj i, budowania wspólno-
ty, przeżywania wielu podniosłych
i radosnych chwil. W miejscu, w któ-
rym kiedyś dokonywało się zło
i triumfowała niesprawiedliwość, dzi-
siaj zwycięża Prawda, dobro i piękno.
Podczas comiesięcznych Mszy świę-
tych pamiętamy w modlitwie nie tylko
o sobie i naszych rodzinach, ale ró-
wnież o Ojczyźnie, tych wszystkich,
którzy oddali życie za wolność kraju,
mamy w sercu także osoby chore
i cierpiące.

W codzienności szkolnej oraz
w życiu prywatnym staramy się kie-
rować zasadami Ewangelii i kształ-
tować społeczne, obywatelskie posta-
wy naszych wychowanków w duchu
nauczania Kościoła katolickiego. Mi-
sją naszej szkoły jest wysoki poziom
nauczania oraz wychowanie moralne
i patriotyczne. Realizujemy program
„Polonia Semper Fidelis”, w ramach
którego upamiętniamy ważne wyda-

rzenia historyczne, poznajemy boha-
terów narodowych oraz lokalnych,
odwiedzamy miejsca pamięci, spoty-
kamy się z historykami.

Odkrywając, pogłębiając i pielę-
gnując świadomość tego, kim jesteś-
my jako ludzie, katolicy i Polacy, ot-
wieramy się również na bogactwo
kulturowej różnorodności i chętnie
je poznajemy. W tym roku szkolnym
przeżywamy tematycznie tygodnie ró-
żnych kultur. Już za nami zgłębianie
tajników kultury europejskiej (bo za-
częliśmy od tego, co podstawowe
i nam najbliższe) oraz spotkania z kul-
turą afrykańską. Gościliśmy misjona-
rza, uczyliśmy się tańców i śpiewów

z Czarnego Lądu, poznawaliśmy
Świętych afrykańskich, sprawdzaliś-
my naszą geograficzną wiedzę o da-
lekiej Afryce. Przed nami spotkania
z kulturą Azji, Ameryki Południowej
i Australii.

S jak Społecznicy
Naszą postawę jako ludzi wierzą-

cych weryfikuje codzienność, konkre-
tne wybory, decyzje, zachowania. By-
cie katolikiem, dążenie do świętości
to normalność i dokonywanie „zwy-
kłych czynów w niezwykły sposób”,
jak uczy papież Franciszek. Jako spo-
łeczność szkoły katolickiej staramy się
o postawę wrażliwości wobec każdego
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OBJAWIENIA MATKI SŁOWA
W KIBEHO

człowieka, a zwłaszcza potrzebują-
cego. Dwa razy w roku Warzywna 3
to adres, pod którym odbywa się re-
jestracja potencjalnych dawców szpi-
ku. Każdego roku w grudniu nasza
szkoła jest głównym miejscem zbiórki
środków czystości dla małych pacjen-
tów Kliniki Transplantacji Szpiku,
On-kologii i Hematologii Dziecięcej
we Wrocławiu. W zbiórkę higienicz-
nych artykułów pierwszej potrzeby
angażują się uczniowie, rodzice, nau-
czyciele, pracownicy szkoły, nasi zna-
jomi, krewni, przyjaciele, społeczno-

ści innych szkół oraz wielu ludzi do-
brej woli, przez co łańcuch dobroci
jest naprawdę długi. Później nauczy-
ciele i uczniowie naszej oraz zaprzy-
jaźnionych szkół udają się do Wro-
cławia, by spotkać się z chorymi dzie-
ćmi i ich rodzicami oraz przekazać
pomoc. Te spotkania są niełatwe,
ale wyjątkowe, często wzruszające
i niezapomniane; zmieniają perspe-
ktywę, uwrażliwiają na cieszenie się
drobiazgami, wdzięczność za zdrowie
i siły, są też inspiracją, by nadal
pomagać.

W tym roku nasza szkoła jest też
jednym z magazynów „Szlachetnej
Paczki”, a my włączyliśmy się w po-
moc konkretnej osobie potrzebującej
i gromadzimy artykuły spożywcze,
przemysłowe, ubrania i pościel. Rów-
nież wokół tej idei łączy się wiele
osób, angażujemy się ponad wszelki-
mi podziałami: w akcję włączyli się
wszyscy radni, pracownicy Urzędu
Miasta Tarnowa, bo dobro nie ma
barw politycznych – dobro ma kolor
i posmak miłości, troski, serdecznego
współczucia.

P jak Przyjaciele
W naszej szkole panuje dobra, ro-

dzinna atmosfera. Jesteśmy społeczno-
ścią niewielką, ale solidarną. Możemy
na siebie nawzajem liczyć, co po-
kazała już niejedna trudna sytuacja
uczniów, rodziców czy pracowników
szkoły. Wspieramy się nawzajem ży-
czliwością, modlitwą, konkretną po-
mocą. Jesteśmy dla siebie przyjaciół-
mi nie tylko w murach szkoły,
ale i poza. Umacniając wzajemne wię-
zi, nie zamykamy się we własnym krę-
gu, ale jesteśmy życzliwi i otwarci
wobec innych. Zapraszamy na Warzy-
wną 3 – pod dobry adres w Tarnowie.

Pobożności ludowej towarzyszą
w Kościele katolickim niezwykłe fe-
nomeny i nadzwyczajne zjawiska, któ-
re miały miejsce na przestrzeni historii
ludzkiej i zdarzają się również w dzi-
siejszych czasach w różnych stronach
świata. Do takich zjawisk należą m.in.
objawienia prywatne, wzbudzające
niekiedy wielkie zainteresowanie
wiernych. Nazywają się one „objawie-
niami prywatnymi” dla odróżnienia
ich od objawienia publicznego, które
dokonało się ostatecznie w Jezusie
Chrystusie, Słowie Wcielonym.

W większości przypadków wiążą się
z objawieniami Najświętszej Maryi
Panny, która przekazuje ludzkości orę-
dzia, choć niekiedy mają one również
inne cele. Może się zdarzyć, że niektó-
re objawienia prywatne zostają uznane
przez władze kościelne jako prawdzi-
we, jak to było w przypadku objawień
w Lourdes we Francji, Fatimie w Por-
tugalii i Banneaux w Belgii.

Odnosi się to również do objawień
w rwandyjskiej miejscowości Kibeho,
gdzie Najświętsza Dziewica Maryja
ukazała się po raz pierwszy 28 listo-
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pada 1981 r. Prawdziwość objawień
w Kibeho uznał Kościół w oficjalnej
deklaracji Ordynariusza Diecezji Gi-
kongoro dopiero 29 czerwca 2001 r.

Rwanda jest niewielkim krajem
w środkowo-wschodniej Afryce, sąsia-
dującym z Ugandą, Tanzanią, Burundi
i Demokratyczną Republiką Konga.
Nazywana „krajem tysiąca wzgórz”.
Na historię społeczeństwa rwandyj-
skiego wpłynęły mocno kolonizacja
francuska, a następnie belgijska
(1894-1961 ) i ludobójstwo 1994 roku.
Ludobójstwo to zostało uznane przez
instytucje międzynarodowe jako jedno
z czterech ludobójstw XX wieku.
Obecnie Rwanda przeżywa okres od-
budowy jedności i pokoju.

Historia chrześcijaństwa w Rwan-
dzie rozpoczęła się wraz z założeniem
2 lutego 1900 r. pierwszej misj i w Sa-
ve. W następnych latach nastąpił tak
dynamiczny rozwój Kościoła katolic-
kiego, że okres ten został nazwany
„tornado Ducha Świętego”. Na począ-
tku XXI w. stan religijny ludności
Rwandy przedstawiał się następująco:
56% katolicy, 26% protestanci, 11%
adwentyści, 5% muzułmanie, resztę
stanowią wyznawcy religii tradycyj-
nej . Wielkie znaczenie w życiu społe-
cznym całego kraju mają chrześcija-
nie, a szczególnie katolicy, którzy zaj-
mują pozycję dominującą, biorąc pod
uwagę liczbę wiernych, księży, kate-
chistów, dzieła socjalne i struktury ad-
ministracyjne. Do Kościoła katolickie-
go w Rwandzie należy 9 diecezji i 1 34
parafii. Na całość życia Kościoła skła-
da się działalność duszpasterska ponad
500 księży, 1100 sióstr zakonnych
i wielka liczba katechistów świeckich.
W tym kontekście kulturowym i koś-
cielnym sytuują się objawienia Naj-
świętszej Dziewicy Maryi w Kibeho,
które rozpoczęły się w 1981 roku.

Kibeho jest miejscowością na po-
łudniu Rwandy. Leży w dystrykcie
Nyaruguru, w odległości 36 km
od miasta Butare i 1 62 km od Kigali,
stolicy Rwandy. Kibeho to również
nazwa parafii pod wezwaniem Matki
Bożej , która została utworzona
w 1934 r., a obecnie należy do diecezji

Gikongoro.
Objawienia w Kibeho
i wizjonerki
Najświętsza Maryja Pan-

na objawiła się w Rwan-
dzie kiedy w kraju panował
pokój . Ukazała się, aby os-
trzec świat, Rwandę przed
niebezpieczeństwami, jakie
zagrażają ludzkości oddala-
jącej się coraz bardziej
od wiary w Boga. Dzisiaj ,
bardziej niż kiedykolwiek,
przesłanie z Kibeho nabra-
ło aktualności dla całego
świata.
Wszystko zaczęło się 28

listopada 1981 r. kiedy
to uczennica szkoły śred-
niej w Kibeho, nazywająca
się Alphonsine Mumureke, powiedzia-
ła, że widziała Kobietę niezwykłej pię-
kności, która przedstawiła się jako
Nyina wa Jambo, to znaczy „Matka
Słowa”.

Domniemana wtedy wizjonerka
uważała, że ukazała się jej Najśw.
Dziewica Maryja, Matka Jezusa i na-
szego Zbawiciela. Zjawisko powtarza-
ło się w następnych dniach, w regu-
larnych odstępach czasu. W dwa i pół
miesiąca po tym, dwie inne uczennice
tej samej szkoły - Nathalie Mukama-
zimpaka i Marie Claire Mukangango –
powiedziały, że również one otrzy-
mały dar widzenia tej pięknej Pani
z nieba.
Alphonsine Mumureke

Najśw. Dziewica ukazała się jej
po raz pierwszy 28.11 .1 981 r. , a po raz
ostatni 28.11 .1 989 r.

W momencie pierwszego obja-
wienia była uczennicą szkoły średniej
w Kibeho, którą rozpoczęła w paź-

dzierniku 1981 r. Po ukończeniu szko-
ły, została zatrudniona przez diecezję
Butare jako sekretarka - stenotypistka
w Diecezjalnym Wydziale Nauczania
Katolickiego w Gikogoro. Właśnie
w Gokongoro przeżyła tragedię ludo-
bójstwa w 1994 r. Dla własnego bez-
pieczeństwa schroniła się w domu pa-
rafialnym Gikongoro. Ogólny klimat
niepewności w kraju i walki w oko-
licach skłoniły ją do wyjazdu wraz
z przyjaciółmi do Zairu. Następnie
na Wybrzeże Kości Słoniowej do Abi-
dżanu. W czasie studiów postanowiła
wstąpić do Zakonu św. Klary. Przyjęła
imię „Alphonsine od Świętego Krzy-
ża” i od 2007r. przebywa w klasztorze
sióstr klarysek w Cotonou w Beninie.
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Drugą protagonistką objawień Naj-
świętszej Dziewicy w Kibeho była
Nathalie Mukamazimpaka, która
pierwsze widzenie miała 12.01 .1 983 r.
a ostatnie 3.1 2.1 983 r.

W czasie objawień była uczennicą
szkoły w Kibeho. Pozostał jej jeszcze
rok nauki, aby otrzymać dyplom upra-
wniający ją do nauczania w szkole
podstawowej . W orędziu objawienia
24.06.1 982 r. Najśw. Dziewica Maryja
prosiła ją by pozostała w Kibeho
aż do czasu nowych wskazań, po-
święcając się modlitwie i umartwie-

niom za zbawienie świata. W czasie
wojny domowej i ludobójstwa w roku
1994 Nathalie przebywała cały czas
w Kibeho. Była naocznym świadkiem
masakry i ludobójstwa niewinnych.
Dokonała bolesnego odczytania orę-
dzia objawień w Kibeho, szczególnie
orędzia z 15 sierpnia 1982 r. , starając
się ustalić związek z tragedią, która
jawiła się nad całym krajem, a także
nad krajami sąsiednimi.
Następnie na początku lipca 1994 r.

na prośbę Biskupa, Nathalie musiała
opuścić Kibeho i w trudnej sytuacji
szukać bezpieczniejszego miejsca.
Schroniła się tymczasowo w siedzibie
biskupstwa Gikongoro.Następnie z in-
nymi uciekinierami udała się do Bu-
kavu, w dawnym Zairze. Przez kilka
miesięcy mieszkała w klasztorze
Sióstr Trapistek, potem Sióstr Córek
Maryi Królowej Apostołów. Od czasu
swojego powrotu do Kibeho angażuje
się z całym poświęceniem i gorliwo-
ścią w dzieła rozwijane przy sanktu-
arium maryjnym. To ona wita piel-
grzymów i modli się z nimi i służy im
pomocą.

Marie Claire Mukangango jest
trzecią wizjonerką, która miała obja-
wienia Najśw. Dziewicy w Kibeho.
Pierwsze widzenie przeżyła ona
2.03.1 982 r. a ostatnie 1 5.09.1 982 r.

W czasie objawień była uczennicą
szkoły średniej w Kibeho, którą ukoń-
czyła w lipcu 1983 r. otrzymując dy-
plom uprawniający ją do nauczania
w szkole podstawowej . Od września
1983 r. uczyła w swojej rodzinnej
parafii Mushubi, a następnie w Kigali
od września 1987r.

Dnia 22 sierpnia 1987 r. Marie
Claire wzięła ślub kościelny z Elie
Ntabadahiga. Żyli spokojnie, ale nie
mogli mieć dzieci. Podczas masakry
w 1994r. zostali brutalnie zamordowa-
ni. Data ich śmierci nigdy nie została
ustalona. Niektórzy ze świadków mó-
wili, że Marie Claire została zamor-
dowana podczas, gdy usiłowała bronić
męża, który został zabrany przemocą
i odwieziony wraz z innymi ofiarami
w nieznanym kierunku.

Wydarzenia wywołały w środo-

wisku szkolnym Kibeho przeróżne
komentarze i reakcje. Na stwierdzenia,
że są to objawienia Matki Bożej , wię-
kszość osób reagowała obojętnie. Pa-
dały nawet słowa krytyki i podejrzeń
ze strony nauczycieli czy też sióstr
prowadzących szkołę z afrykańskiego
zgromadzenia Benebikira. Sytuacja
zmieniła się jednak w krótkim czasie.
Zarówno w szkole, jak też poza nią,
ciągle wzrastała liczba osób, które by-
ły przekonane o prawdziwości obja-
wień. Przed feriami szkolnymi na Bo-
że Narodzenie 1981 r. zawiązała się
w szkole grupa uczennic i „nawróco-
nych” nauczycieli organizująca wraz
z Alphonsine spotkania modlitewne,
podczas których odmawiano różaniec
i śpiewano pieśni maryjne.

Od maja 1982 r. zjawisko obja-
wień Matki Bożej w Kibeho objęło
szersze kręgi i przybrały nowe wymia-
ry. Wieści o objawieniach wyszły poza
szkołę średnią, w której uczyły się wi-
zjonerki i przeniosły się na miejscową
szkołę podstawową, a następnie - jak
ogień - rozszerzyły się na okoliczne
wzgórza i docierały do najbardziej
odległych miejsc w Rwandzie.
Godnym uwagi jest fakt, że w szko-

le średniej wydarzenia związane z wi-
dzeniami Najśw. Dziewicy skoncen-
trowały się w niedługim czasie wokół
trzech wizjonerek. Tymczasem, poza
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szkołą, liczba domniemanych nowych
wizjonerów wzrastała w sposób nie-
pokojący. Począwszy od lipca 1982 r.
pojawiały się osoby, które miały rze-
kome nowe objawienia Najśw. Panny.
Jednak z biegiem czasu pielgrzymi
odwiedzający Kibeho poznali bliżej
sytuacje osobiste domniemanych wi-
zjonerów Jezusa, które dyskwalifiko-
wały ich samych i autentyczność ich
objawień.

Od samego początku objawienia
w Kibeho przyciągały uwagę wielu lu-
dzi. W pewnych dniach, jak np. 31
maja czy też 15 sierpnia, obecnych by-
ło około 10 tysięcy osób, reprezentu-
jących każdą kategorię wiekową i ka-
żdy stan społeczny. Była to publicz-
ność wielowymiarowa. Poza pielgrzy-
mami przybyłymi z motywów wiary
i pobożności, obecny był tłum ludzi
ciekawskich lub po prostu osób poszu-
kujących nadzwyczajnych wydarzeń.
Ta sytuacja normowała się jednak sto-
pniowo.

Czas objawień ubogacających i po-
głębiających treści orędzia zakończył
się praktycznie w 1983 r. W tym
właśnie roku większość domniema-
nych wizjonerów, którzy ukazywali się
publicznie, jeden po drugim opuszcza-
li scenę, oświadczając, że objawienia
już się zakończyły. Sama Alphonsine
twierdziła, że objawienia Matki Bożej
zdarzały się coraz rzadziej już od gru-
dnia 1982 r.

Objawienia z Kibeho zakończyły
się oficjalnie 28.11 .1 989 r. W tym dniu
Alphonsine, uczestnicząca w wydarze-
niach od początku, miała ostatnie
objawienie publiczne Najświętszej
Dziewicy. Fakt, ten, który wydarzył
się osiem lat po pierwszym objawie-
niu, stanowi ważne stwierdzenie histo-
ryczne dla każdego, kto chce zrozu-
mieć wydarzenia z Kibeho i mieć
obraz tego, co się zdarzyło. Kompe-
tentna władza kościelna przyjęła datę
28.11 .1 989 r. jako czas zakończenia
rozwoju wydarzeń w Kibeho.

Okres trwania objawień w Kibeho
był dosyć długi. W tym czasie zostały
wypowiedziane słowa o znaczącej
treści i dokonały się przedziwne wy-

darzenia. Fenomen mnożenia się do-
mniemanych wizjonerów tak w regio-
nie Kibeho jak w całym kraju mógł
zdezorientować pielgrzymów i osoby
upoważnione do tego, aby obserwo-
wać z bliska rozwój wydarzeń. Należy
tu powiedzieć, że 28.11 .1 982 r. do-
mniemanych wizjonerów było już 14,
a 28.11 .1 983 r. było ich aż 33!

W związku z tym, bp Jean Baptis-
te Gahamanyi, Ordynariusz Diecezji
Butare, do której należało Kibeho,
stwierdził w swoim liście duszpas-
terskim z 30.07.1 986 r., że on nie mo-
że dać „nikomu spośród wizjonerów
jakiejkolwiek misj i odnośnie do tych
wydarzeń ani być gwarantem orędzi,
jakie oni rzekomo otrzymali z nieba”
mając na uwadze to, że wydarzenia
są w trakcje właściwej ich oceny.

Kult publiczny w miejscach obja-
wień

Ordynariusz Diecezji Butare za-
twierdził kult publiczny na miejscach
objawień, podając dokładne zasady
sprawowania go 15 sierpnia 1988 r.
w uroczystość Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, z okazji za-
kończenia Roku Maryjnego, który o-
głosił Jan Paweł II encykliką „Redem-
ptoris Mater” (25.03.1 987 r.). Od tego
czasu na miejscach objawień można
było sprawować Najświętszą Euchary-
stię, udzielać sakramentów i swobo-
dnie okazywać swoją pobożność.

Celem wzmocnienia i rozwoju kul-
tu publicznego, zatwierdzonego przez
swojego poprzednika nowy Ordyna-
riusz Diecezji Augustin Misago
28.11 .1 992r. poświęcił kamień węgiel-
ny pod budowę na terenie placu,
na którym miały miejsce objawienia
kaplicy objawienia.

Rok później biskup poświęcił
i inaugurował prowizoryczną kaplicę
przygotowaną przez diecezję w jednej
z sypialni uczennic szkoły, nazwaną
„sypialnią objawień”, która obecnie
od 28.11 .2003 r. nazywana jest Ka-
plicą objawień”.

Najważniejsze punkty przesłania
z Kibeho.

Istotne elementy orędzia Najświę-
tszej Dziewicy Maryi z Kibeho zostały
określone w czasie pierwszych dwóch
lat objawień, to znaczy do końca
1983 r. Po tej dacie nie ma nic no-
wego, co rozwijałoby treści samego
orędzia. Maryja przekazała wizjoner-
kom różne orędzia, ale one nie są ze
sobą sprzeczne, lecz wykazują wiele
punktów wspólnych.
Streszczenie orędzia z Kibeho:
1 -Przynaglające wezwanie do skruchy
i do nawrócenia serc: „Okażcie skru
chę, żałujcie, żałujcie!”, „Nawróćcie
się, póki jeszcze czas.”
2-Diagnoza o stanie moralnym świa
ta: „Świat jest w bardzo złym sta
nie”, „Świat zmierza ku swemu znisz
czeniu, wpadnie w przepaść, to zna
czy pogrąży się w licznych i niekoń
czących się nieszczęściach”., „Świat
jest w stanie buntu przeciwko Bogu,
zbyt wiele grzechów się na nim po
pełnia. Nie ma miłości ani pokoju.”,
„Jeśli nie okażecie żalu i nie nawró
cicie się, wpadniecie w przepaść.”
3-Głęboki smutek Najświętszej Dzie
wicy: wizjonerki mówiły, że podczas
objawienia w dniu 15 sierpnia 1982
r. widziały Najśw. Dziewicę smutną
i płaczącą. Matka Słowa była bardzo
zasmucona z powodu niedowiarstwa
i zatwardziałości serc ludzkich. Ubo
lewała z powodu złego zachowania
się ludzi, które wyraża się w upadku
obyczajów, w upodobaniu do złego
i w ciągłym nieposłuszeństwie wobec
Bożych przykazań. Co do tego trzy
wizjonerki były zgodne.
4-„Wiara i niewiara przyjdą razem
niepostrzeżenie”. Są to najbardziej
tajemnicze słowa, które wiele razy
wypowiadała Najświętsza Panna
do Alphonsie na początku objawień
z prośbą, aby powtórzyła je innym.
5-Zbawcze cierpienie. Jest to jeden
z najważniejszych tematów w historii
objawień w Kibeho, zwłaszcza w ob
jawieniach Nathalie Mukamazimpa
ka. Cierpienie jest dla człowieka wie
rzącego rzeczą nieuniknioną w życiu
doczesnym; jest drogą, jaką trzeba
pokonać, aby dojść do niebieskiej
chwały, Najświętsza Dziewica po
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wiedziała wizjonerkom, a szczegól
nie Nathalie, 15 maja 1982 r.: „Nikt
nie dochodzi do Nieba bez cierpie
nia”. I jeszcze: „Dziecko Maryi nie
rozstaje się z cierpieniem”. Cierpie
nie jest również środkiem wynagra
dzającym grzechy świata oraz uczes
tniczeniem w cierpieniach Jezusa
i Maryi dla zbawienia świata. Wizjo
nerki zostały wezwane, aby realizo
wać to orędzie w życiu w sposób
konkretny, to znaczy  akceptować
cierpienie z wiarą i radością, umar
twiać się, odmawiać sobie przyjem
ności, ofiarując wszystko za nawró
cenie świata. Orędzie z Kibeho przy
pomina w tym punkcie znaczenie
i miejsce krzyża w życiu chrześ
cijanina i Kościoła.
6-Modlić się nieustannie, szczerze

i bez obłudy. Ludzie nie modlą się,
a wielu spośród tych, którzy się mo
dlą, modlą się nie tak, jak należy.
Najśw. Dziewica prosiła wizjonerki,
aby wiele modliły się za świat, na
uczały innych się modlić i modliły się
w miejsce tych, którzy się nie modlą.
Najśw. Matka wskazywała, aby nie
ustawać w gorliwości i modlić się
bez obłudy.
7-Nabożeństwo do Matki Bożej, które

wyraża się w stałym i szczerym od
mawianiu Różańca Świętego.
8-Różaniec siedmiu Boleści Najświęt

szej Maryi Panny. Wizjonerka Marie
Claire Mukangango mówiła, że o
trzymała objawienia dotyczące od
mawiania tego Różańca. Matka Boża
mówiła, że kocha ten Różaniec. Kie
dyś był on bardzo znany, a obecnie
jest on zapomniany. Maryja wyraziła
życzenie, aby został on rozpowszech
niony w całym Kościele, oczywiście
nie zastępując nim obecnej formy
modlitwy różańcowej.
9-Najśw. Dziewica wyraziła życzenie,

aby w Kibeho zbudowano kaplicę
upamiętniającą Jej objawienia.
10-Modlić się za Kościół nieustannie.

Bowiem w czasach, które nadchodzą
czekają Kościół wielkie cierpienia.
Według wizjonerek orędzie było

skierowane do wszystkich i całego
świata. Matka Boża ukazała się aby

wezwać do obudzenia duchowego,
które przynagla do troski o zbawienie.
Maryja, nasza Matka, nie może do-
puścić do tego, aby Jej dzieci zagubiły
się. I dlatego to co Ją najbardziej za-
smuca, to zaślepienie ludzi i zatwar-
działości ich serca.

Tragedia ludzka, jaką przeżył na-
ród rwandyjski w 1994 r. i w nastę-
pnych latach, miała reperkusje w ca-
łym kraju. Wizjonerzy z Kibeho nie
zostali oszczędzeni. W 1994 r. kościół
parafialny w Kibeho stał się miejscem
strasznego ludobójstwa Tutsi, jak zre-
sztą w całym kraju; rok po tym wy-
darzeniu, w kwietniu 1995 r. na placu
objawień miała miejsce straszliwa
masakra uciekinierów, którzy szukali
schronienia w Kibeho. Ten podwójny
dramat ludzki pozostawił głębokie ra-
ny w sercach tych, którzy przeżyli
te straszne momenty.

Biskup Augustin Misago, po kon-
sultacjach przeprowadzonych z Komi-
sją studyjną, ze Stolicą Apostolską
i Konferencją Episkopatu Rwandyj-
skiego, dnia 29 czerwca 2001 r. ogłosił
dekret uznający oficjalnie objawienia
w Kibeho.

Dnia 28.11 .2003r. w 22. rocznicę
objawienia Najśw. Maryi w Kibeho,

została poświęcona i intronizowana
figurka Matki Bożej z Kibeho.

Kibeho z swoim orędziem, jego
sanktuarium i figurka Dziewicy Ma-
ryi, Matki Słowa, weszły już do hi-
storii Kościoła. Każdego dnia zapisuje
się nową stronę przecudnych dzieł, ja-
kie dokonuje Bóg przez hymn uwiel-
bienia Maryi, Matki Słowa - dokonuje
w tym miejscu, które Matka Boża wy-
brała jako miejsce swojej obecności
na zawsze.

Kibeho stało się celem pielgrzym-
ki dla wielu ludzi wierzących z kraju
i zagranicy. Przez wstawiennictwo
Matki Bożej , czczonej w tym miejscu
jako Matka Słowa, dokonują się na-
wrócenia i uzdrowienia. Liczba piel-
grzymów wzrasta z roku na rok. Zna-
ne są przypadki cudów wyproszonych
za posrednictwem Matki Bożej w Ki-
beho dla osób z Polski. Od czasu ofi-
cjalnej inauguracji sanktuarium Matki
Bożej w Kibeho, różne wspólnoty ży-
cia konsekrowanego, męskie i żeńskie
osiedliły się w Kibeho. Podjęły zada-
nia apostolskie w duchu przesłania
Matki Bożej i łączności z sanktua-
rium.

Opr. R.L.
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„WIELKOŚĆ WYSIŁKU NAGRADZANA BĘDZIE”
Jak się dzisiaj czujesz? Wszystko

OK ? Jeśli tak, ciszę się. Jeśli nie,
współczuję Ci.

U mnie też, gdyby wziąć pod u-
wagę tylko stan zdrowia, nie jest OK.
Od ponad 32 lat choruję na miastenię.
Jest to choroba objawiająca się osła-
bieniem mięśni szkieletowych orga-
nizmu. Człowiek ma ok. 450 mięśni.
Jeśli nie pracują one prawidłowo, nie-
możliwe staje się wykonanie najpros-
tszych czynności. Problem stanowi
uczesanie się, ubranie, zapięcie gu-
zika, mowa staje się niewyraźna, beł-
kotliwa. Ciężko iść, nawet po równym
chodniku, nietrudno o wywrotkę. Cza-
sem objawy choroby nasilają się (pod
wpływem infekcji, stresu, nierzadko
z nieustalonych przyczyn). Wtedy wy-
stępują problemy z gryzieniem pokar-
mów, przełykaniem, oddychaniem.
Nietrudno się zakrztusić. Objawy
te stanowią zagrożenie życia. Osobę
chorą na miastenię w zasadzie nic nie
boli, no chyba że mięśnie, jeśli
je przemęczy, a może przemęczyć
je byle czym, np. utarciem marchewki.
Wszystko zależy od tego, jaka jest siła
mięśni osoby chorej w danym mo-
mencie, a jest ona różna i zmienna
w ciągu dnia.

U większości chorych objawy
choroby są bardziej nasilone wieczo-
rem. Choroba wymusza „dawkowa-
nie” wysiłku, dlatego osoby chore mu-
szą prowadzić oszczędzający tryb ży-
cia.

Dzisiaj , kiedy praktycznie nikt się
nie oszczędza pracując zarobkowo,
dla wielu osób chorych, a szczególnie
tych aktywnych wcześniej zawodowo,
jest to trudne do zaakceptowania.
Ja też długo nie mogłam pogodzić się
z ograniczeniami. Właściwie każdego

dnia akceptuję je niejako na nowo.
Bardzo pomaga mi w tym św. Fau-
styna. „Dzienniczek” jest moją co-
dzienną lekturą: umocnieniem w cho-
robie, cierpliwym znoszeniu słabości:
„Gdy się jest chorą i słabą, to się
ustawicznie robi wysiłki, aby podołać
temu, co wszyscy robią zwyczajnie,
a jednak i temu „zwyczajnie” nie za
wsze podołać można; ale dzięki Ci, Je
zu, za wszystko. Nie wielkość prac,
ale wielkość wysiłku nagradzana bę
dzie” (Dz. 1 310).
Św. Faustyna swoje niedomagania

fizyczne i cierpienia duchowe pod-
dawała woli Boga. Uczę się tego
od niej każdego dnia.
„O wolo Boga wszechmocnego,
Tyś moją rozkoszą, tyś moją radością,
Cokolwiek mi poda ręka Pana mego,
Przyjmę z weselem, poddaniem się
i miłością” (Dz. 1004).

Swoje zmagania z chorobą opi-
sałam w książce: „Z uśmiechem Mona

Lisy. Opowiastka sceniczna o mias-
tenii”.

Jestem też współzałożycielką Pol-

skiego Stowarzyszenia Chorych
na Miastenię Gravis „Gioconda”. Uś-
miech osoby chorej na miastenię zwa-
ny jest „uśmiechem Giocondy” ze
względu na niepełny kształt spowo-
dowany niemożnością rozciągnięcia
mięśnia okrężnego ust, stąd nazwa
stowarzyszenia.

Udało nam się w tym roku wydać
Kartę Chorego na Miastenię Gravis,
co jest bardzo ważne, ponieważ wiele
leków jest przeciwwskazanych, a wie-
dza lekarzy nikła. Wydaliśmy też ulo-
tki. Zorganizowaliśmy „Białą Sobotę”
– spotkanie chorych z lekarzami: Pa-
nią dr Grażyną Zwolińską i Panią dr
Agnieszką Kułagą, które współpracują
ze stowarzyszeniem charytatywnie.

Bezinteresowne działanie na rzecz
innych, tak samo jak ja chorych osób,
daje mi radość i pewność, że podjęte
dzieło jest zamierzone przez Pana.

Zapraszam na naszą stronę in-
ternetową: www.miastenia.com.pl

Marlena Pasternak

Bezdomni, snują się po ulicach
miasta niezauważeni przez większość
przechodniów. Każdy człowiek taki

zapatrzony w swoje sprawy, we wła-
sne życie. A oni wtopieni w szarość
betonu poszukują odrobiny ciepła

w zimie, czy serca, miłości, zrozu-
mienia, braku oceny. Spragnieni bez-
interesownej rozmowy. Często są pod
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wpływem alkoholu, ale może w ten
sposób jest im łatwiej przyjmować
tę obojętność ludzi przechodzących.
Może to uzależnienie, jest dla nich
substytutem ciepła i miłości.

Niektórzy spacerują ulicą w ciągle
tych samych miejscach, jakby oczeki-

wali rozpoznania, zadomowienia,
ale nadaremno, gdyż nikt tego nie za-
uważa. Jedynie Bóg, wierny najmniej-
szemu i najbiedniejszemu człowie-
kowi nie opuszcza w potrzebie. JEST
w poranionym sercu bezdomnego.
Tego, który jest odrzucany za swoją

przeszłość i teraźniejszość. Pan dos-
konale rozumie, bo sam został od-
rzucony przez ludzi. Bóg jest w sercu
poranionym niczym balsam dla zła-
manego życia człowieka upadłego.
I chociaż bezdomny cierpi w sercu,
zapija to cierpienie, to przecież Bóg
cierpi razem z nim i w nim. Bóg zrobi
wszystko by pociągnąć poranioną
duszę do siebie, uleczyć, zalać oliwą
Miłosierdzia i Pokoju. Czy znajdą się
gorące serca, które podniosą czło-
wieka poranionego przez ludzi i życie?
Zapytasz w jaki sposób podnieść?
Najpierw modlitwą i ofiarą wyrzecze-
nia, a później czynem. Przecież tak
wielu wśród nas jest wrażliwych, ży-
czliwych. Słyszałam gdzieś, że nauka
Mistrza z Nazaretu naszego Pana Je-
zusa Chrystusa jest dla ludzi z pasją,
którzy potrafią oddać się całym ser-
cem drugiemu potrzebującemu czło-
wiekowi. Czy potrafisz tak żyć? Jak
Chrystus? Cały oddał się Tobie,
na Krzyżu, do końca, na śmierć. Taka
jest Jego Miłość.

R.L.

Pierwsze objawienie Bożego Dzie-
ciątka Divino Nino w Przejnajświęt-
szym Sakramencie nastąpiło w nocy 2
czerwca 1649 roku podczas Nieszpo-
rów i uroczystego podniesienia
na cześć święta Bożego Ciała. Pod
koniec ceremonii, Brat franciszkanin
Jerome de Silva Manrique chciał
odłożyć Monstrancję do tabernaku-
lum, lecz nagle zatrzymał się. W Ho-
stii ukazała się promieniująca twarz
Dzieciątka otoczona gęstymi brązo-
wymi lokami, opadającymi na ra-
miona. Wszyscy wierni obecni w koś-
ciele widzieli to samo objawienie.
Drugie objawienie nastąpiło kilka dni
później , 22 lipca tego samego roku,
podczas ceremonii na cześć Świętej
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PAWEŁ VI I KARMEL TEREZJAŃSKI

Marii Magdaleny, patronki miasta.
Według świadectwa brata Marco Lo-
peza, przełożonego zakonu Chiclayo,
podczas adoracji Przenajświętszego
Sakramentu „Boże Dzieciątko Divino
Nino ponownie objawiło się w Hostii,
ubrane w habit koloru fioletowego.
Pod habitem miało białą koszulę,
która kończyła się na wysokości klatki
piersiowej , zgodnie ze zwyczajem
Indian.” Za pośrednictwem tego zna-
ku, Boże Dzieciątko chciało pokazać,
że identyfikuje się z ludem mochicas
zamieszkującym Eten, oraz okazało
Swoją miłość. Podczas tego objawie-
nia, trwającego około 15 minut, wielu
wiernych zobaczyło w Hostii złączone
ze sobą trzy małe białe serca, które
symbolizowały trzy Osoby z Trójcy
Świętej : Ojca, Syna i Ducha Świętego,

obecne w konsekrowanej Hostii. Po
dziś dzień, święto na cześć Cudo-
wnego Dzieciątka z Eten, gromadzi

corocznie setki wiernych.
Opr. R.L.

Niedawno, bo 14 października
2018 r. został kanonizowany przez pa-
pieża Franciszka bł. Papież Paweł VI.

Był on jednym z trzech papieży,
którzy głęboko związani byli z ducho-
wością karmelitańską. Wszyscy trzej
Papieże XX wieku czerpali z jej ży-
ciodajnych soków i stali się jej propa-
gatorami. Dostąpili w Kościele chwały
ołtarzy przez kanonizację i beatyfi-
kację. Chodzi o Papieża św. Jana
XXIII, św. Jana Pawła II i św. Pawła
VI.
Niech przywołanie związków z Ka-

rmelem w odniesieniu do Pawła VI
stanie się bodźcem do poznawania
jego duchowego przesłania i do jesz-
cze większego zagłębiania się w du-
chowość karmelitańską, która formo-
wała duszę tego Namiestnika Chrystu-
sowego czasów posoborowej reformy
Kościoła.

Papież Paweł VI (Giovanni Bat-
tista Montini) urodził się 26 września
1897 r. w lombardzkim miasteczku
Concesio koło Brescii. Jego ojciec
Giorgio był dziennikarzem i propa-

gował społeczną naukę Kościoła, dzia-
łał we Włoskiej Akcji Katolickiej , był
parlamentarzystą. Święcenia kapłań-
skie przyszły papież przyjął 28 maja
1920 r. w Brescii, po czym konty-
nuował naukę i studia w Mediolanie
i Rzymie, m.in. w Papieskiej Aka-
demii Kościelnej , kształcącej dyplo-
matów watykańskich. W maju 1923 r.
rozpoczął pracę w nuncjaturze apo-
stolskiej w Warszawie jako sekretarz
nuncjusza abp. Lorenzo Lauriego.
W Polsce spędził niespełna pół roku,

poznawał kraj (był m.in. na Jasnej
Górze), uczył się języka, ale częste
przeziębienia spowodowane surowym
klimatem sprawiły, że musiał wrócić
do Włoch.

Po powrocie do Rzymu ks. Mon-
tini rozpoczął pracę w Sekretariacie
Stanu, będąc jednocześnie m.in. asy-
stentem kościelnym sekcji akademi-
ckiej Włoskiej Akcji Katolickiej
(1 925-33) i krajowym moderatorem
(kapelanem) Federacji Studentów
Włoskich Uniwersytetów Katolickich
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(FUCI). W 1937 r. został substytutem
do spraw zwyczajnych w Sekretariacie
Stanu, którym kierował wówczas kard.
Eugenio Pacelli (późniejszy papież
Pius XII). Na stanowisku substytuta
ks. prałat Montini pozostał także
po wyborze kardynała na papieża
w marcu 1939 r. W latach II wojny
światowej był odpowiedzialny za po-
moc i opiekę nad uchodźcami.

Po wojnie Pius XII chciał na kon-
systorzu w styczniu 1953 r. mianować
go kardynałem, ale ks. prałat Montini
nie przyjął wyróżnienia. Papież powo-
łał go więc w 1954 r. na arcybiskupa
Mediolanu. Na stanowisku tym obja-
wiły się jego talenty duszpasterskie
i organizacyjne. W ciągu ponad ośmiu
lat odnowił życie duchowe archidie-
cezji, ogłosił liczne listy i orędzia
duszpasterskie, odwiedzał zakłady pra-
cy i przyczynił się do powrotu do Ko-
ścioła wielu zeświecczonych środo-
wisk robotniczych i intelektualnych,
wspierał rozwój prasy katolickiej .

Następca Piusa XII, Jan XXIII
już na pierwszym konsystorzu 15 gru-
dnia 1958 r. mianował 61 -letniego wó-
wczas arcybiskupa Mediolanu kardy-
nałem. A gdy ku zaskoczeniu wszy-
stkich papież Roncalli ogłosił 25 sty-
cznia 1959 r., decyzję o zwołaniu So-
boru Watykańskiego II, nowy kardynał
znalazł się w Głównej Komisj i Przy-
gotowawczej i w Komisji Techniczno-
Organizacyjnej przyszłego Soboru.

Krótkie konklawe
Konklawe, które zebrało się

w czerwcu 1963 r. po śmierci Jana
XXIII dokonało wyboru nowego pa-
pieża już po dwóch dniach, 21 czerw-
ca. Został nim właśnie kard. Montini,
który przyjął imię Pawła VI. Nowy
papież zapowiedział, że zamierza kon-
tynuować dzieło Jana XXIII.

Wielką zasługą Pawła VI było takie
pokierowanie pracami Soboru,
że stworzono warunki pełnej wolności
wypowiedzi jego uczestników, prze-
prowadzono głębokie reformy w Koś-
ciele, zachowując nienaruszony depo-
zyt wiary Chrystusowej .

Po Vaticanum II Paweł VI zaan-

gażował cały swój autorytet we wpro-
wadzanie w życie postanowień sobo-
rowych, co nie było łatwe ani proste.
Idąc za wnioskami ojców soborowych
w sprawie reformy Kurii Rzymskiej ,
Paweł VI podjął się trudnego dzieła
gruntownych zmian tej instytucji, bę-
dącej jakby “rządem” Kościoła.

Idąc śladami swego wielkiego po-
przednika Jana XXIII, Paweł VI wy-
pracował politykę wschodnią Stolicy
Apostolską – otwarcie się na ówczesne
kraje komunistyczne, szczególnie
w Europie.

Papież pielgrzymujący
Wielką nowością pontyfikatu Pa-

wła VI były jego pielgrzymki. Wpraw-
dzie niektórzy jego poprzednicy odby-
wali podróże po Państwie Kościelnym,
Półwyspie Apenińskim lub do Francji,
zwykle zresztą wymuszone przez wła-
dców świeckich, ale dopiero Paweł VI
rozpoczął całkowicie dobrowolny
“podbój świata”, odbywając w latach
1964-70 dziewięć podróży do niemal
20 państw.

Paweł VI jest autorem 7 encyklik,
1 0 konstytucji apostolskich, 6 adhor-
tacj i, ok. 40 różnych listów, 11 listów
apostolskich. Ogłosił 61 błogosławio-
nych i 84 świętych i po raz pierwszy
w dziejach, w 1970 r., dwóm kobietom
przyznał tytuły doktorów Kościoła
(święte: Teresa z Avili i Katarzyna
ze Sieny).

Paweł VI był bardzo zdolnym, skro-
mnym człowiekiem, który za nic miał
tytuły i godności. Posiadał szczególny
charakter – wyrafinowany intelektua-
lista, delikatny i subtelny (mówiono
o nim „człowiek nieskończonej uprzej-
mości”), a zarazem chłodny i nieco
powściągliwy w obcowaniu z ludźmi,
co nie ułatwiało mu kontaktów z oto-
czeniem.

Gdy wieczorem 6 sierpnia 1978
roku, w święto Przemienia Pańskiego
zmarł w Castel Gandolfo Paweł VI,
w wieku 81 lat wiadomość o śmierci
papieża Montiniego była zaskocze-
niem i wstrząsem dla całego Kościoła
i świata, gdyż w odróżnieniu od swych

poprzedników, Piusa XII i Jana XXIII,
do końca życia zachował aktywność.
Papież Montini, był mężem modlitwy
i apostolskiego zaangażowania, czego
przykład widział i wskazywał w wiel-
kich Świętych Karmelu i sam obficie
czerpał ze skarbów karmelitańskiej
szkoły duchowości. W kilka zaledwie
miesięcy po śmierci Pawła VI, włoski
Międzyprowincjalny Ośrodek Karme-
litów Bosych wydał broszurę pt.
„Paolo VI e il Carmelo. Discorsi e do-
cumenti" (Firenze 1979), gromadząc
24 teksty Ojca Świętego skierowane
do karmelitów bosych lub dotyczące
Zakonu.

Nadto jedna z krewnych Pawła VI,
Anna Folonari - Maria od św. Józefa
(1894-1990) była karmelitanką bosą
w rzymskim klasztorze „Tre Madon-
ne". Przełożony generalny za jej po-
średnictwem prosił Ojca Świętego, aby
nie pozwalał na angażowanie mniszek
karmelitanek bosych w działalność
apostolską, czego domagali się pod-
czas reformy posoborowej niektórzy
pasterze Kościoła. Paweł VI wziął sio-
stry w obronę i stał się stróżem życia
klauzurowego. Klasztor „Tre Madon-
ne" przechowuje dokumentację w tej
kwestii, jak i listy Ojca Świętego
do swojej kuzynki, przepojone umiło-
waniem modlitwy i kontemplacji. Fa-
ksymile autografów dwóch tychże li-
stów, napisanych do kuzynki w bardzo
wymowne dni ogłoszenia doktoratu
św. Teresy od Jezusa (27 września
1970 r.) i beatyfikacji Marii od Jezusa
z Toledo (14 listopada 1976 r.), i za-
pewniających o modlitwie Papieża
w intencji całej wspólnoty.

Interpretator charyzmatu Karmelu
Terezjańskiego

Kiedy po Soborze Watykańskim II
wszystkie zakony podejmowały dzieło
reformy i odnowienia własnego pra-
wodawstwa, Paweł VI wskazał karme-
litom bosym, że „jako naśladowcy
wielkiego proroka Eliasza, potężnego
herolda Jahwe i figury poprzednika,
który obwieścił światu przyjście Me-
sjasza", a nadto „jako duchowi syno-
wie św. Teresy od Jezusa i św. Jana

>>
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od Krzyża", powinni być mężami mo-
dlitwy, ale w otwartości na potrzeby
Kościoła, tj . „misje, prowadzenie pa-
rafii czy posługiwanie ogólnodusz-
pasterskie".

Obrońca nabożeństwa szkaplerzne-
go

Paweł VI przeszedł do historii jako
obrońca kultu maryjnego podczas po-
soborowej reformy liturgicznej w Ko-
ściele. Napisał bowiem adhortację
apostolską o tymże kulcie „Marialis
cultus" (1974 r.). Ceniąc osobiście na-
bożeństwo szkaplerzne już wcześniej ,
w swym przesłaniu na Kongres Mar-
iologiczny w Santo Domingo (1965
roku), Papież stwierdził, że Ojcowie
Soborowi, którzy w konstytucji „Lu-
men Gentium" (nr 67) nakazywali na-
leżny szacunek do nabożeństw maryj-
nych przekazanych przez minione po-
kolenia, mieli na myśli przede wszy-
stkim nabożeństwo różańcowe i szka-
plerzne, i przypominając naukę Piusa
XII pisał, że „nabożeństwo szkaple-
rzne, dzięki swojej prostocie może być
zrozumiane przez wszystkich i dlatego
rozpowszechniło się ono bardzo wśród
chrześcijan, niosąc ze sobą obfite
i zbawienne owoce". Również we
wspomnianej adhortacj i apostolskiej
„Marialis cultus" (nr 8) Paweł VI bro-
nił nabożeństwa szkaplerznego, stwie-
rdzając, że święto Matki Bożej Szka-
plerznej , podobnie jak i święto Matki
Bożej Różańcowej , mogą być okreś-
lane dzisiaj jako święta w wymiarze
powszechnym i nie wolno kwes-
tionować ich obecności w odnowio-
nym, posoborowym kalendarzu litur-
gicznym.

Papież doktoratu św. Teresy od Je-
zusa

Papież Montini podjął nadto prze-
łomową decyzję i przyozdobił tytułem
doktorów Kościoła dwie pierwsze
kobiety w historii: najpierw, 27 wrze-
śnia 1970 roku św. Teresę od Jezusa,
Reformatorkę i Fundatorkę Karmelu,
a po tygodniu św. Katarzynę Sieneń-
ską, tercjarkę dominikańską. Decyzję
umotywował on nie tylko faktem

„swego osobistego przestawania z na-
uką Świętej", ale także tym, że „nie-
zwykle cenili ją jego poprzednicy
na Stolicy Piotrowej", a także „święci
mężowie, którzy (. . .) ze św. Teresą się
spotykali i nigdy nie odłączając czci
dla jej świętości od nauki, którą uwa-
żali za skutek specjalnego działania
Bożego (. . .), cenili ją jako mistrzynię
kontemplacji, tak iż Teresa stała się
mistrzynią samych mistrzów".

W światłej i odważnej decyzji
papieskiej nie zabrakło też odniesienia
do współczesności: „Ta Reformatorka
Zakonu Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel (. . .) wyróżniła się mo-
wą i pismami, że można do niej za-
stosować słowa Pisma św.: w pośro-
dku zgromadzenia Bóg otworzył jej
usta (Syr 15, 5). (. . .) Dlatego nie wa-
hamy się ogłosić ją jako pierwszą nie-
wiastę Doktorem Kościoła, aby pod-
kreślić szczególne jej poznanie i nau-
czanie rzeczy Bożych. Żywimy bo-
wiem mocną nadzieję, że Teresa uro-
czystym dekretem ogłoszona mistrzy-
nią życia chrześcijańskiego, nowocze-
snych także ludzi skutecznie zachęci
i pociągnie, aby za tymi rzeczywis-
tościami się ubiegali, które sprzyjają
pobożności, kontemplacji i zdobyciu
wartości nadprzyrodzonych".

Ochrzczony w dniu śmierci św. Te-
resy od Dzieciątka Jezus

Giovanni Battista Montini, póź-
niejszy Paweł VI, urodzony 26 wrze-
śnia 1897 roku, w Concesio koło Bre-
sci, cztery dni później , tj . 30 września
został ochrzczony w tamtejszej parafii
p.w. św. Antonina. Był to właśnie
dzień śmierci św. Teresy od Dzieciątka
Jezus w infirmerii klasztoru w Lisieux.
Papież miał świadomość tej opatrzno-
ściowej zbieżności. Podczas wizyty,
jaką składał Papieżowi bp. Henryk
Derouet, ordynariusz diecezji Sees,
na terenie której leży Alencon, ro-
dzinne miasto Świętej , Paweł VI po-
wiedział do niego: „Urodziłem się dla
Kościoła w dniu, w którym św. Teresa
od Dzieciątka Jezus narodziła się dla
nieba. To tłumaczy moje szczególne
związki, które mnie z nią łączą. Moja

matka wszczepiła mi nabożeństwo
do Świętej , bo bardzo ją kochała.
Dzieje duszy przeczytałem już kilka
razy - po raz pierwszy w młodości".
W swym nauczaniu papieskim Paweł
VI wielokrotnie cytował niektóre wy-
powiedzi Świętej , stawiając ją za wzór
nabożeństwa do Boskiego Dzieciątka,
przykład chrześcijańskiej radości, mo-
dlitwy i ofiary w intencji misj i. Zaś
z okazji jubileuszu setnej rocznicy jej
urodzin napisał o niej list apostolski
i wskazał w Świętej „opatrznościowe
światło dla ludzi naszych czasów".

W świętych Karmelu wskazywał
wzory chrześcijańskiej radości

W 1975 roku Paweł VI ogłosił ad-
hortację apostolską o radości chrześ-
cijańskiej „Gaudete in Domino",
w której przestawił chrześcijaństwo
jako religię paschalnej radości. Przy-
wołał wielu mistrzów duchowych
i świętych, jako przykłady radości
płynącej z zażyłości z Bogiem, od sta-
rożytnych Ojców Kościoła, jak Ory-
genes czy św. Augustyn, poprzez du-
chowych mistrzów średniowiecza
jak chociażby Mikołaj Cabasilas, św.
Franciszek z Asyżu, św. Bernard
z Clairvaux czy bliższy nam w czasie
św. Jan Bosko. Wśród tychże świętych
nie zabrakło też przywołania dokto-
rów Karmelu - św. Jana od Krzyża
i św. Teresy od Jezusa, „którzy podali
wskazania o drodze dążenia do świę-
tości i radości" (nr IV). Ze szcze-
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gólnym naciskiem przykład prawdzi-
wej , paschalnej radości, przeżywanej
nawet w największym cierpieniu
i opuszczeniu, Papież wskazał w św.
Teresie z Lisieux. Ona bowiem „po-
kazała swoją stromą i odważną drogę
całkowitego oddania się Bogu, któ-
remu powierzyła swą małość. Nie by-
ło jej obce przeżycie nieobecności Bo-
ga, jakiej nasz wiek na swój sposób
gorzko doświadcza: Niekiedy małej
owieczce (do której się przyrównała)
wydaje się, iż wierzy, że nie ma nic,
oprócz ciemnych chmur, które ją ota
czają... jest to czas, kiedy owa biedna
i słaba duszyczka cieszy się doskonałą
radością...jak dobrze jej mimo wszy
stko tutaj pozostawać, wpatrywać się
w niewidzialne światło, które usuwa
się z jej wiary!" (Rkps B,5).

Karmelitańska szkoła duchowości
szczyci się bez wątpienia za naszych
dni szczególną aktualnością w Koście-
le. Intuicja znanego pisarza ascety-
cznego ubiegłego wieku, Tomasza
Mertona (+1968 r.), który we wstępie

do swego traktatu Wspinaczka ku
Prawdzie napisał, że „każdy chrześci-
janin zawdzięcza coś Karmelowi",
znalazła potwierdzenie w znamiennej
wypowiedzi światłego teologa, Hansa
Urs von Balthasara, zmarłego w 1988
roku, w przededniu otrzymania pur-
pury kardynalskiej : „W kontekście na-
szej epoki żaden Zakon nie wydaje się
być bardziej od Karmelu obdarzony
szczególnymi łaskami o charakterze
posłanniczym, które bezdyskusyjnie
stanowią przeciwwagę i ostrzeżenie
wobec prądów pojawiających się
w Kościele i w świecie".

Papież święty
Cud do kanonizacji bł. Pawła VI

dotyczy ocalenia życia dziewczynki
w łonie matki w piątym miesiącu
ciąży. Była to trudna ciąża z powodu
przedwczesnego pęknięcia pęcherza
płodowego, co zagrażało życiu dzie-
cka. Kilka dni po beatyfikacji papieża
w 2014 r. mieszkająca w prowincji
Werona matka pojechała do sanktuar-

ium Matki Bożej Łaskawej w Brescii,
by pomodlić się za wstawiennictwem
pochodzącego stamtąd nowego błogo-
sławionego.Wiedziała bowiem, że cud
uznany do jego beatyfikacji miał rów-
nież związek z trudną ciążą. Dziecko
urodziło się 25 grudnia tegoż roku
zdrowe i pozostaje zdrowym do tej
pory.

Paweł VI został beatyfikowany 19
października 2014 r. przez papieża
Franciszka, w dniu zakończenia III
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Syno-
du Biskupów poświęconego rodzinie.
Dniem wspomnienia liturgicznego Pa-
wła VI jest 26 września – dzień
urodzin błogosławionego.

Opr.R.L.

Źródło: Głos Karmelu Nr 5 2014r.
Paweł VI i Karmel Terezjański, zamy
ślenia w przededniu beatyfikacji
– o. Szczepan Praśkiewicz
www.stacja7.pl
www.niedziela.pl

Jose Sanchez del Río, nazywany
Joselito (z hiszp. Józeczek) - to chło-
piec, który w wieku zaledwie 15 lat,
poniósł śmierć męczeńską podczas po-
wstania „Cristeros” w Meksyku.

Powstanie to było odpowiedzią
na ustanowione w 1926r. antyreligijne
prawo, które zabraniało kultu publi-
cznego i nakazywało zamknięcie koś-
ciołów.

Św. Jose urodził się w Michoacan,
jednym z najbardziej religijnych re-
gionów Meksyku. Gdy miał 1 3 lat wy-
buchł konflikt. Mimo młodego wieku,
uparł się, by wstąpić do wojska zwa-
nego Cristeros i prosił o pozwolenie
rodziców.

Do zbrojnego oddziału nie został
jednak przyjęty ze względu na swój
wiek. Nie poddał się i w końcu przy-
jęto go jako pomocnika i sztandaro-
wego.

Nocami bardzo często widziano
Go, gdy modlił się na różańcu ze swo-
imi towarzyszami i zagrzewał ich
do obrony wiary.

W czasie jednego ze strać wojsk
rządu i Cristeros, postrzelono konia
dowódcy chrześcijan. Bez chwili zas-

tanowienia, by nie wzięto przywódcy
do niewoli, Jose oddał mu swojego
wierzchowca, aby ten mógł uciec
przed niewolą. Dowódcy udało się
zbiec, Jose jednak został schwytany
i postawiony przed generałem wojska
rządowego, który skarcił go za walkę
przeciwko władzy. Dostrzeżono jed-
nak jego wielką odwagę, dlatego pró-
bowano go włączyć do walki przeciw
chrześcijanom. Nie pomogły jednak
prośby, ani groźby pozbawienia życia.
Jose wyznał, że nigdy nie stanie
po stronie wrogów Chrystusa Króla.

Został więc osadzony w kościele,
który został zamieniony na więzienie.
Był to kościół Świętego Jakuba Apos-
toła w Sahuayo –w którym Jose został
ochrzczony.

Tam poprosił o papier i atrament.
Pragnął napisać list do swojej Mamy:
Moja droga mamo, zostałem wzięty
w niewolę podczas walki. Myślę,
że umrę, ale nie dbam o to. Pogódź się



z wolą Boga. Nie martw się moją
śmiercią. Powiedz moim braciom, że
by brali przykład ze mnie, najmłod
szego. Spełnij wolę Boga, miej odwa
gę i daj mi błogosławieństwo, razem
z ojcem. Pozdrów wszystkich ode
mnie, kocham Cię, oddaję Ci moje
serce, tak bardzo życzyłbym sobie móc
zobaczyć Cię przed śmiercią. Jose
Sanchez del Río.

Cztery dni później , w nocy 10
lutego 1928 r., Josezostaje poddany
okrutnym torturom. Dwóch świadków

jego męczeństwa opowiadało, że no-
żem zerwano mu skórę ze stóp, a po-
tem kazano mu iść na cmentarz, bijąc
go bez ustanku. Oprawcy chcieli, żeby
wyparł się wiary pod wpływem tortur,
jednak nie zdołali tego osiągnąć. Usta
José otwierały się tylko po to, by wy-
krzyczeć: Niech żyje Chrystus Król
i Najświętsza Maryja Panna z Guada
lupe! Potem dowódca wystrzelił dwa
razy w jego głowę.

Jose został pochowany bez trumny
i całunu, dopiero wiele lat później jego
ciało zostało ekshumowane i umiesz-

czone w katakumbach w kościele Naj-
świętszego Serca Jezusowego. Aktual-
nie spoczywa w parafialnej świątyni
Świętego Jakuba Aposotoła w Sahu-
ayo.

Papież Benedykt XVI ogłosił
go błogosławionym 20.11 .2005 roku,
zaś Papież Franciszek włączył
Go w poczet świętych 16.1 0.2016 r.

Ks. Kamil Wróbel
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JEDNA Z NAS – KTO NASTĘPNY?
Hanna Chrzanowska - pielęgniar-

ka, pedagog, instruktorka i prekursor-
ka pielęgniarstwa domowego - urodzi-
ła się 7.X.1902 r. w Warszawie, w ro-
dzinie zasłużonej dla polskiej nauki
i kultury oraz pielęgniarstwa polskie-
go. Po latach napisze o sobie w „Pa-
miętniku”:

Hanna Helena Chrzanowska, ur.
w Warszawie 7.X.1902, ul. Senatorska
38 z Wandy Szlenkier i Ignacego.
Rysopis: gęba niegdyś piękna, włosy
niegdyś blond.
Wykształcenie: niższe.
Zawód: posługaczka oraz pośrednicz
ka do wszystkiego.
Zainteresowania: Kobra (kryminalny
serial teatru telewizji emitowany
we czwartki) oraz Synod (rozpoczęty
w Krakowie przez kardynała Wojtyłę).
Ojciec, Ignacy Chrzanowski, znany

profesor literatury polskiej , pochodził
z katolickiej rodziny podlaskich zie-
mian. Matka Wanda, z domu Szlen-
kier, pochodziła z ewangelickiej rodzi-
ny zamożnych warszawskich przemy-
słowców. Siostra matki, Zofia Szlen-
kierówna, była fundatorką szpitala
dziecięcego w Warszawie oraz dyre-
ktorką Warszawskiej Szkoły Pielę-
gniarstwa. Obie rodziny znane były
z rozległej działalności dobroczynnej .
W „Pamiętniku” Hanna wspomina:
Moi dziadkowie ze strony macierzystej
byli najautentyczniejszymi filantropa
mi. Wzrastałam w atmosferze pomocy
drugiemu i tzw. wówczas dobroczyn

ności, jako najnaturalniejszej aurze.
Była to dobroć dla drugiego człowie
ka, konkretnego, tego właśnie bliźnie
go. (…) Od dzieciństwa pamiętam,
że się mówiło o ochronkach, wspoma
ganych rodzinach, koloniach.

W 1910 r. rodzice Hanny przenie-
śli się do Krakowa, gdzie prof.
I. Chrzanowski obejmuje katedrę
na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W Krakowie Hanna uczy się najpierw
prywatnie, a następnie w Gimnazjum
Sióstr Urszulanek, które kończy z od-
znaczeniem w 1920 r. Po maturze
przechodzi krótki kurs pielęgniarski,
aby nieść pomoc ofiarom wojny pol-
sko-bolszewickiej . W grudniu 1920 r.
Hanna rozpoczyna studia polonisty-
czne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Z „Pamiętnika”: Dlaczego poszłam
na uniwersytet (…) nie na medycynę,
ale na polonistykę? Nie było nawet
dylematu. Studia medyczne nie pocią
gały mnie wcale! Nigdy też w życiu nie
żałowałam, że nie jestem lekarzem.
Humanistyka była naturalnym prze
dłużeniem atmosfery domowej. Ale nie
czułam się dobrze i raczej wmawiałam
sobie zapał.

Na wieść o powstaniu Warszaw-
skiej Szkoły Pielęgniarstwa przerywa
studia i wstępuje do nowo otwartej
szkoły, aby całkowicie poświęcić się
pielęgniarstwu. Moja decyzja (o pod
jęciu nauki w Warszawskiej Szkole
Pielęgniarstwa) spotkała się z aproba
tą nie tylko matki ale i ojca. Natomiast
tzw. opinia publiczna była mocno zdzi
wiona. Pewna pańcia tłumaczyła mi,
że co innego pielęgnować żołnierzy
podczas wojny, a co innego iść
do zwykłego szpitala, w którym właś
ciwie (dla przyzwoitych osób) nie ma
co robić, utyskując, że taki jakiś pow
stał zawód: dziwny, głupawy, poniża
jący (pielęgniarka). Ktoś wtedy zare
plikował: „No, nie taki znowu głupa
wy, jeżeli prof. Chrzanowski pozwala
córce iść do takiej szkoły” (Pańcia)
na to: „To już Chrzanowscy tak nisko
upadli, że córkę dają na pielęgniar
kę?”

Po ukończeniu szkoły w 1924 r.
wyjeżdża na stypendia, (do Francji
i Belgii) gdzie pogłębia swą wiedzę,
zwłaszcza w zakresie pielęgniarstwa
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społecznego. W latach 1926-1929 pra-
cuje jako instruktorka w Uniwersy-
teckiej Szkole Pielęgniarek i Higie-
nistek w Krakowie. Od roku 1929
do 1939 Hanna Chrzanowska redaguje
miesięcznik „Pielęgniarka Polska” -
pierwsze w Polsce czasopismo zawo-
dowe dla pielęgniarek. Mieszka w tym
czasie w Warszawie. Publikuje wiele
prac z dziedziny pielęgniarstwa, a ta-
kże podejmuje udane próby twórczo-
ści literackiej (pod pseudonimem Ag-
nieszka Osiecka). Uczestnicząc w pra-
cach Polskiego Stowarzyszenia Pielę-
gniarek Zawodowych bierze czynny
udział w przygotowaniu, uchwalonej
przez Sejm w 1935 r., „Ustawy o pie-
lęgniarstwie”. Ustawa ta, uznawana
za jedną z najlepszych w świecie,
ma regulować zawodowy status pielę-
gniarek i będzie obowiązywać w Pol-
sce prawie do końca XX wieku. Hanna
Chrzanowska przyczynia się również
w znacznym stopniu do powołania
w 1937 r. Katolickiego Związku Pie-
lęgniarek Polskich.

Wybuch II Wojny Światowej
przynosi Hannie wiele bolesnych prze-
żyć. W bombardowanej Warszawie
umiera jej ukochana ciotka Zofia
Szlenkierówna; w ramach „Sondera-
ktionKrakau” zostaje aresztowany
jej ojciec i wywieziony wraz z innymi
profesorami do obozu koncentracyj-
nego w Sachsenhausen, gdzie wkrótce
umiera; a w Katyniu ginie, zamor-
dowany przez sowietów, jedyny brat
Hanny, Bohdan.

Na początku wojny Hanna wraca
do Krakowa i zgłasza się na ochotnika
do pracy w Polskim Komitecie Opie-
kuńczym, poświęcając wszystkie swe
siły opiece nad uchodźcami, więźnia-
mi i przesiedlonymi. Szczególną tros-
ką otacza osierocone dzieci, w tym
dzieci żydowskie, poszukując dla nich
rodzin zastępczych i bezpiecznych
miejsc pobytu. Pracuje niezwykle ofia-
rnie, często z narażeniem zdrowia i ży-
cia. Po Powstaniu Warszawskim przyj-
muje uchodźców z Warszawy; organi-
zuje dla nich miejsca w różnych do-
mach.

Doświadczenie okrucieństwa woj-

ny ma istotny wpływ na rozwój jej ży-
cia wewnętrznego. Jest to czas szuka-
nia oparcia w Bogu, czas odkrywania
siły modlitwy i znaczenia Eucharystii.
Na kartach „Pamiętnika” czytamy: Ni
gdy nie słyszałam  ja, która wzras
tałam w atmosferze dobroczynności
i dobroci, że się ją pełni dla miłości
Boga i z miłości Boga. Nigdy nie po
wiedziano mi, że mam być dobra z po
wodu Boga i dla Boga. (…) Muszę do
dać, że choć w tej mojej pradawnej
szkole uczono nas zaparcia się siebie,
ofiarności bez zastrzeżeń, choć na na
szej broszce wśród innych napisów wi
dniał napis „służba”  jakże daleko,
będąc tak blisko człowieka, któremu
służyłam, byłam od ducha służby
w znaczeniu ewangelicznym. Ani
mi mignęła myśl w służbie Bogu. Da
lekie było nieznane pojęcie o życiu
na chwałę Bożą, dalekie przez długie
lata.

Po wojnie Hanna Chrzanowska
rozpoczyna pracę w Uniwersyteckiej
Szkole Pielęgniarsko-Położniczej jako
kierowniczka działu pielęgniarstwa
społecznego. Wyjeżdża na stypendium
do USA, gdzie pogłębia swą wiedzę
w zakresie pielęgniarstwa domowego.
Zdobyte doświadczenie wykorzystuje
organizując pielęgniarstwo przyszpi-
talne i domowe.

Przez wiele lat wykłada metodykę
pielęgniarstwa otwartego w Szkole In-
struktorek Pielęgniarstwa w Warsza-
wie. Jako instruktorka i wychowaw-
czyni kładzie silny nacisk na wycho-
wanie młodych pielęgniarek w duchu
autentycznej służby człowiekowi cho-
remu, z uwzględnieniem jego nie tyl-
ko zdrowotnych, ale i duchowych po-
trzeb oraz poszanowaniem jego god-
ności.

W 1957 r. Hanna Chrzanowska
obejmuje funkcję dyrektorki Szkoły
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
w Kobierzynie, a w rok później ,
po niespodziewanej likwidacji tej pla-
cówki, przechodzi na wcześniejszą
emeryturę. Nadal jednak pozostaje
obecna w życiu środowiska pielęgniar-
skiego. Bierze czynny udział w pra-
cach Polskiego Towarzystwa Pielę-

gniarskiego. Opracowuje, cieszący się
wielkim uznaniem, podręcznik „Pielę-
gniarstwo w otwartej opiece zdrowo-
tnej”. Publikuje fachowe artykuły
na łamach czasopism pielęgniarskich.
Emerytura nie oznacza dla Hanny sta-
nu odpoczynku. Zna bowiem z auto-
psj i problemy wielu schorowanych lu-
dzi - samotnych, opuszczonych i nie-
pełnosprawnych, pozbawionych ja-
kiejkolwiek opieki. Idąc za głosem
wewnętrznego natchnienia postanawia
zorganizować dla nich (opartą o stru-
ktury kościelne i niezależną od niewy-
dolnej państwowej służby zdrowia) fa-
chową pomoc pielęgniarską. Z tą my-
ślą zwraca się do ks. Karola Wojtyły,
(późniejszego biskupa krakowskiego)
znajdując u niego pełne zrozumienie
dla swoich planów. Przy moralnym
i materialnym wsparciu ze strony
władz kościelnych, organizuje placów-
ki pielęgniarstwa parafialnego w Kra-
kowie i całej archidiecezji. Obdarzona
charyzmatyczną osobowością skupia
wokół tego dzieła szerokie grono
współpracowników i wolontariuszy.
Są wśród nich pielęgniarki, siostry za-
konne, klerycy, księża, lekarze, profe-
sorowie i studenci. Dzięki jej stara-
niom upowszechnia się zwyczaj od-
prawiania Mszy św. w domu chorego
oraz odwiedzin chorych w ramach
wizytacji duszpasterskich. Wiele uwa-
gi Hanna Chrzanowska poświęca na-
dal środowisku pielęgniarskiemu, tro-
szcząc się o duchowy i etyczny po-
ziom pielęgniarek położnych. Organi-
zuje dla nich okresowe konferencje
i doroczne rekolekcje. Rozpowszech-
nia wnikliwie ułożony „Rachunek su-
mienia pielęgniarki”.

Hanna Chrzanowska nie ukrywa
swoich przekonań religijnych oraz
przywiązania do wartości chrześcijań-
skich. Przeciwnie, daje swoim życiem
czytelne i przejrzyste świadectwo wia-
ry. Taka postawa budzi szacunek i uz-
nanie, zwłaszcza wśród uczennic
i współpracowników a rodzi niechęć,
a nawet określone represje ze strony
władz komunistycznych.

Na wszystkich polach pracy z cho-
rymi, Hanna Chrzanowska współpra-
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cuje ściśle z ks. kard. Karolem Woj-
tyłą. Na jego wniosek, Ojciec św. Pa-
weł VI odznacza ją medalem „Pro
Ecclesia et Pontilice”. Życie wewnę-
trzne Hanny formuje się w znacznej
mierze wg duchowości św. Benedykta
- od 1956 r. jest oblatką Opactwa Ty-
nieckiego.
Hanna Chrzanowska umiera w Kra-

kowie, 29.IV.1973 r. Uroczystościom
pogrzebowym na Cmentarzu Rako-
wickim przewodniczy ks. kard. Karol
Wojtyła. W homilii pogrzebowej po-
wiedział m.in. Dziękujemy Ci Pani
Hanno, że byłaś wśród nas ( … ) ja
kimś wcieleniem Chrystusowych bło
gosławieństw z Kazania na Górze,
zwłaszcza tego, które mówi: błogosła
wieni miłosierni.

Dzisiaj , po 45 latach od śmierci
Hanny Chrzanowskiej i Wielkim Pon-
tyfikacie św. Jana Pawła II można
śmiało powiedzieć, że nie byłoby pe-
wnie takiej Hanny Chrzanowskiej jaką
znamy, bez biskupa Wojtyły, z którym
współpracowała, ale i nie byłoby też
takiego papieża Jana Pawła II, w jego
nauczaniu o godności osób, szczegól-
nie chorych, w jego liście do chorych,
bez doświadczenia spotkania z Hanną.

Osoby bliżej znające Hannę dają
zgodne świadectwo, że w sposób he-
roiczny wypełniała przykazanie miło-
ści bliźniego. Stąd w środowisku kra-
kowskich pielęgniarek zrodziła się
myśl, aby podjąć starania o jej bea-
tyfikację. W 1995 r., pielęgniarki sku-
pione w Katolickim Stowarzyszeniu
Pielęgniarek i Położnych, zwróciły się
z prośbą do ks. kard. Franciszka Ma-
charskiego o wszczęcie procesu bea-
tyfikacyjnego. Ksiądz Kardynał, który
sam powiedział o Hannie, że była su
mieniem środowiska pielęgniarskiego,
życzliwie odniósł się do tej prośby
i po spełnieniu niezbędnych wymo-
gów dokonał uroczystego otwarcia
procesu w dniu 3 XI 1998 r. Wice-
postulatorem procesu beatyfikacyjne-
go została pani Helena Matoga -
uczennica Hanny. Tak wspomina
ją na Sympozjum zorganizowanym
w Tarnowie (8.11 .2018 r.) - Pani Han
na uczyła nas odpowiedzialności, po

szanowania pacjentów, jak przepro
wadzać wywiady, które są podstawą
dobrej diagnozy pielęgniarskiej,by po
tem zaplanować odpowiednio opiekę.
Jako osoba była serdeczna, ciepła,
bardzo lubiła młodzież, aczkolwiek
musiała być wymagająca.

W środowisku chorych, pielęgnia-
rek i studentów Krakowa nazywano
Hannę Chrzanowską „Cioteczką”. By-
ła osobą niezwykle wrażliwą, pogodną
i zawsze na „właściwym miejscu”.
Bez zażenowania posługiwała bieda-
kom; można ją było zobaczyć myjącą
nogi chorym i … na premierze w Tea-
trze Starym. Była prawdziwą damą;
znała języki obce, literaturę piękną,
muzykę; doskonale odnajdowała się
w wytwornym towarzystwie. Miała
też wspaniałe poczucie humoru. W li-
ściku do koleżanek napisze:
Pożartna, pogrypna
Jędzuchna uparta
Przylichna, siwiuchna
Nicwarta, dowcipna
Ciotuchna.

Chrzanowska odkrywała to, że lu-
dzie chorzy, niepełnosprawni, sparali-
żowani nie mogą leżeć w domu sami
tylko trzeba ich z tych domów wy-
ciągać. Jako pierwsza w Polsce zorga-
nizowała wyjazdy tych ludzi poza
dom. Najpierw na 4 dni, a z czasem
na 2 tygodnie. Niektórzy z nich pier-
wszy raz wtedy wyszli z domów
po kilkunastu latach. Zobaczyli i doś-
wiadczyli deszczu, wiatru, słońca, ta-
kże drugiego człowieka. Uruchomiła
także to, co nazywa się dziś opieką
wyręczająca czy odciążającą. Widziała
rodziny opiekujące się chorymi i rozu-
miała, że także trzeba dać odetchnąć
tym osobom, by wrócić im siły. Była
fantastyczną wychowawczynią. Poka-
zała, jak należy i co warto czynić,
uczyła jak opiekować się chorym i je-
go rodziną.

Biografką Hanny Chrzanowskiej
jest dr Marzena Florkowska (pisarka,
red. Radia Kraków). Tak mówiła pod-
czas tarnowskiego Sympozjum: To, co
robiła Chrzanowska dotyka każdego
człowieka. Pielęgniarki, bo idą po jej
śladach. Każdego z nas jednak jako

pacjenta. W gruncie rzeczy jako pier
wsza postawiła pacjenta po pierwsze
na pierwszym miejscu, a po drugie wi
działa pacjenta całościowo. Nie tylko
że ma odleżyny, że wymiotuje, ale że to
jest człowiek, który potrzebuje się za
kochać, który chciałby pójść na spa
cer, do teatru, potrzebuje się cieszyć
życiem. Nie jest przedmiotem naszej
troski jako jednostka chorobowa,

ale jest naszym lekarzy i pielęgniarek
partnerem. I dodaje: Była taką bardzo
bliską osobą, która zdecydowanie mo
że inspirować osoby młode, poprzez
to, że miała jakieś tam zawahania ży
ciowe. Szukała swojej drogi życiowej
od studiów polonistycznych aż po stu
dia pielęgniarskie. Także poprzez
to, że do tej swojej religijności dojrze
wała bardzo powoli.

Proces beatyfikacyjny Służebnicy
Bożej został zamknięty na szczeblu
diecezjalnym 30. XII. 2002 r. Nastę-
pnie dokumenty procesowe przekaza-
ne zostały do Kongregacji ds. Świę-
tych przy Stolicy Apostolskiej , gdzie
prowadzono dalsze prace związane
z oceną świętości życia i heroiczności
cnót Służebnicy Bożej Hanny Chrza-
nowskiej .

Hanna Chrzanowska została bea-
tyfikowana 28 kwietnia 2018 roku
w Krakowie-Łagiewnikach.

Uroczystości przewodniczył legat
papieski kard. Angelo Amato. Beaty-
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fikując krakowską pielęgniarkę mówił:
Wpatrując się w postać Hanny, pochy
lonej nad chorymi, również i my uczmy
się pochylać nad ubogimi, troszczyć
się o tych, którzy potrzebują pociesze
nia, wsparcia, zachęty, pomocy. A jest
ich wielu: są to maluczcy, opuszczeni,
wygnani, słabi, osoby z marginesu.
Niektórych z nich widzimy codziennie
na naszych ulicach; wielu natomiast

żyje skrycie w swoich mieszkaniach,
schorowani, biedni, samotni, bez
wsparcia i pomocy.

Jej doczesne szczątki znajdują się
w kościele św. Mikołaja w Krakowie.

Magdalena Urbańska

Bibliografia:
„Pamiętniki, Listy, Notatki”  Marze

na Florkowska
„Radość dawania. Hanna Chrzanow
ska we wspomnieniach, listach, aneg
dotach”  Marzena Florkowska
„Hanna Chrzanowska. Błogosławiona
pielęgniarka”  Kazimierz Kubik
„Świadectwo”, film z 2004 r., TVP 3
Strona internetowa parafii św. Mikoła
ja w Krakowie

Tym moim pisaniem pragnę zapro-
sić wszystkich chętnych do zaglądnię-
cia w okno mojego życia. Ponieważ
to życie jest takie zwyczajnie proste,
to może nie okno a okienko, w którym
ukażę zawartość mojego wczoraj ,
dzisiaj i jutro.
WCZORAJ, zapisane w pamięci:
Przyszłam na świat jako 10 dziecko
w rodzinie, gdzie każde następne dzie-
cko było przyjmowane i traktowane
jako Boże błogosławieństwo. A oto,
co napisała moja starsza o 11 lat sio-
stra, wspominając dzień moich uro-
dzin:

Kochana Siostrzyczko! Dzisiaj Two
je urodziny! Tak jak kiedyś Ci to już
chyba mówiłam, pamiętam ten dzień
doskonale. Był to czwartek, Boże Cia
ło. Dzień był nieco pochmurny,
ale ciepły. Wracałam z kościoła
z Przegini. Właśnie drogę powrotną
pamiętam, a nie ‘w tamtą stronę’.
Mówiłam po drodze ludziom, że mamy
‘małom dziołske’. Dziwili się, że już.
Byłaś malutka. Przypuszczam nawet,
że mogłaś się urodzić nieco wcześniej,
bo Mamusia przez kilka poprzednich
tygodni, a nawet dni, do środy włą
cznie, kończyła sadzenie ziemniaków.
W nocy było trochę ruchu w ‘dużej
izbie’. My spaliśmy ‘w sklepie’. Od
bierała Cię Babka Grześka, pomagał
Tatuś. Tatuś po południu ugotował ro
sół z młodego ‘kobutka’, który był du
ży i pulchniutki, bo miał zwichniętą
nóżkę i nie mógł dobrze chodzić. Pod
tykaliśmy mu co najlepsze kawałki
jedzenia. Najpierw jajko siekane z po
krzywami, potem kaszę jaglaną i inne

przysmaki. Kulawy ‘kobutek’ rósł
i przerastał rówieśników. Nie wyobra
żasz sobie, jak pachniał taki rosołek
z młodziutkimi jarzynkami, posypany
zieloną pietruszką i koperkiem.
No i jak mogliśmy nie polubić naszej
malutkiej siostrzyczki. W dodatku, by
łaś śliczna. To wcale nie znaczy,
że w dalszym ciągu nie jesteś!
Mamusia ofiarowała Cię Matce Bożej
Wspomożenia Wiernych, dlatego masz
na drugie imię Maria. Podobnie, jak
15 lat wcześniej Marian... No cóż
Zuziu, na dalsze dni życzę Ci abyś nie
zagubiła tej pogody ducha, jaką masz
i emanujesz nią wokół. Aby nie opusz
czało Cię zdrowie – a reszta... wszys
tko Bóg sam ułoży.

Dzień moich urodzin, w którym
przedziwnie zbiegły się te dwie uro-
czystości: Boże Ciało i Najświętszej
Maryi Panny Wspomożycielki Wier
nych, oraz Chrzest św. w ostatnią Ok
tawę Bożego Ciała, naznaczyły - jak
widzę to dzisiaj - całe moje życie.
A teraz najwcześniejsze wspomnienie,
jakie zapisało się w oknie pamięci.
Otwieram oczy i widzę nad sobą błę-
kitne niebo i przesuwające się bielu-
sieńkie chmurki. Budzę się powoli.
Nasłuchuję. Dźwięk dzwonów odbija
się o pagórki i wraca wielokrotnym
echem, trochę dalej koń Siwek chrupie
obrok. Oglądam wystające źdźbła sia-
na i nasłuchuję, ale szybko się nudzę
i zaczynam wołać: Mamo!, Mamooo!
Nikt nie nadchodzi, więc krzyczę co-
raz głośniej , wreszcie płacząc wrzesz-
czę. Koń niespokojnie strzyże uszami,
parska, wreszcie zniecierpliwiony

chwyta mnie za ubranie i wyrzuca
z wozu. Przestraszona zamilkłam,
za chwilkę rozwrzeszczałam się wnie-
bogłosy. Przechylając głowę zobaczy-
łam wielkie buty taty, które biegły.
Tutaj obraz w pamięci się urywa. Cdn.

DZISIAJ, jak je przeżywam: Czas
obowiązków wynikających z życia
w małżeństwie oraz macierzyńskich
i zawodowych już poza mną, można
więc zwolnić tempo i dostosować
je do wieku i sił fizycznych. Mam te-
raz cudowną możliwość, by włączyć
się aktywnie w życie wspólnoty para-
fialnej , by przeczytać odkładane
na półki książki, by pisać długie listy
do rodzeństwa i przyjaciół rozsianych
w różnych stronach świata oraz, opa-
nowując współczesne środki komuni-
kacji, odwiedzać dzieci, wnuczęta,
prawnuka i towarzyszyć im na inter-
netowych „gadulcach”. Spotykam się
też z przyjaciółmi, sąsiadami na po-
gawędki i wspominki. Najważniejszą
jednak częścią mojej codziennej akty-
wności jest Spotkanie z najlepszym
Przyjacielem Jezusem. Uczestnictwo
we Mszy Świętej , adoracji i osobistej
modlitwie z Pismem Świętym. Prze-
cież jest za co dziękować, prosić
i uwielbiać, uwielbiać, uwielbiać . . .
Cdn.

JUTRO, co przyniesie? Kalendarz lit-
urgiczny pokazuje rozpoczynający się
radosny czas Adwentu. Będą więc
Msze Święte Roratnie i tęskne ocze-
kiwanie na Boże Narodzenie.
We wspólnocie, której jestem człon-
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kiem panuje zwyczaj , że od 1 -szej
niedzieli Adwentu peregrynuje w na-
szych domach i rodzinach figurka
Dzieciątka Jezus. Jest to czas na mo-
dlitwę, rozważanie, śpiewanie pię-
knych pieśni adwentowych. Wraz
z Maryją i św. Józefem, których za-
praszamy do naszych serc i domów,
oczekujemy na Narodzenie Dziecięcia
Jezus. Przez cały ten czas z Nimi
idziemy od Zwiastowania do Naro-
dzenia. Ja w tym roku rozpoczynam
tę drogę, gdyż 8 grudnia lecę do dzieci

i wnucząt. Natomiast moje jutro
w szerszym wymiarze, to przygotowy-
wanie się na to ostateczne spotkanie,
które dokona się w chwili mojej
śmierci. Dlatego też staram się nie
marnować na błahostki czasu, który
jest mi jeszcze dany. Żyję zgodnie
z ostatnimi słowami śp. Mamy; „Je
stem bardzo zmęczona, idę, idę odpo
cząć, ale pamiętaj dziecko; nic nie jest
ważne, tylko to, co zrobiłaś dobrego
dla drugiego człowieka." Staram się
więc codziennie prosić dobrego Boga

o siły, cierpliwość do siebie i o dobry
humor na każdy dzień. Pozwala mi
to w dłuuugich kolejkach do lekarzy
wysłuchać tych, którzy mają się go-
rzej , czy też podczas pobytów w szpi-
talach wnieść troszkę radości, o którą
o wiele łatwiej , gdy się wierzy. Cdn.

prababcia Zuzanna Maria
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27 grudnia; czwartek – od godz. 9.00
1 . ul. Marusarz 4 - 33 i ul. Potok
2. ul. Marusarz 34 - 70 i ul. Spadowa i Bystra
3. ul. Marusarz 72 - 98
4. ul. Marusarz 99 do końca, ul. Hanausek
5. ul. Lwowska 221 – 112 /domy jedn./ od końca, ul. Szara

27 grudnia; czwartek – od godz. 17.00
1 . ul. Promienna 14 (1 -12)
2. ul. Promienna 14 (1 3-25)
3. ul. Promienna 14 (26-38)
4. ul. Promienna 14 (39-50)

28 grudnia; piątek – od godz. 9.00
1 . ul. Orkana 11 - 43, ul. Wiadukt i Mrozówka
2. ul. Orkana 44 - 90, ul. Czarnowiejska, Dmowskiego,
Gromadzka oraz ul. Wolańska (45,49,49a i 49b)

3. ul. Orkana 92 - 1 30A, ul. Źródlana
4. ul. Orkana 132 - do końca
5. ul. Piesza, Gospodarcza, Zielona, Orzeszkowej , M. Dą-
browskiej , Olszynowa, oraz ul. Wolańska (str. południo-
wa)

28 grudnia; piątek – od godz. 16.00
1 . ul. Bieszczadzka i ul. Apenińska

29 grudnia; sobota – od godz. 9.00
1 . ul. Promienna 16 (1 -25)
2. ul. Promienna 16 (26-50)
3. ul. Promienna 16 (51 -75)
4. ul. Leśna 16a (1 -35)
5. ul. Leśna 16a (36-72)
6. ul. Tatrzańska i ul. Sudecka

29 grudnia; sobota – od godz. 14.00
1 . ul. Leśna 16a (73-109)
2. ul. Graniczna (od początku)
3. ul. Ochronek, Garbarska (od góry) ul. Spadzista /domy
jedn./

4. ul. Lwowska Nr: 41 , 44, 46, 52, 55; ul. Pracy: 2, 3, 5, 1 0,
11 , 1 9; ul. Warzywna: 12, 1 4 /kamienice/

5. ul. Pracy 13-17

30 grudnia; niedziela – godz. 14.00
1 . ul. Matuszewskiego 2, Rzędzińska (od końca)
2. ul. Okrężna, Skrzyszowska
3. ul. Leśna i ul. Długa /domy jedn./
4. ul. Odległa, Promienna, Zaułek, Słowików, Słoneczna
/domy jedn. na tych ulicach/

5. ul. Pirenejska i ul. Gorczańska

2 stycznia; środa – od godz. 16.00
1 . ul. Do Prochowni, ul. Zdrowa /domy jedn./
2. Os. Niepodległości 4 (1 -30)
3. Os. Niepodległości 4 (31 -60)
4. ul. Spadzista 7 (1 -33)
5. ul. Spadzista 7 (34-66a)
6. ul. Podhalańska

3 stycznia; czwartek - od godz. 16.00
1 . ul. Skowronków 6a (1 ,1 a,2,83) 1 klatka
2. ul. Skowronków 6a (22a,b,c,22-51 i 1 a) 2 klatka
3. ul. Skowronków 6a (52,52a, 58-82 i 85) 3 klatka
4. ul. Lwowska 69 (1 -35a)

4 stycznia; piątek - od godz. 16.00
1 . ul. Lwowska 69 (36-58 i 94a)
2. ul. Lwowska 69 (59-93 i 94a)
3. Oś. Niepodległości 7 (1 -30)
4. Oś. Niepodległości 7 (31 -60)
5. ul. Pienińska

5 stycznia; sobota - od godz. 9.00
1 . ul. Boczna 1 (1 -30)
2. ul. Boczna 1 (31 -60)
3. ul. Boczna 1 (61 -90)
4. ul. Boczna 1 (91 -120)
5. ul. Boczna 1 (121 -1 50)
6. ul. Lwowska 225, ul. Karpacka a potem ul. Alpejska

5 stycznia; sobota – od godz. 14.00
1 . ul. Do Prochowni 16 (1 -50)
2. ul. Do Prochowni 18 (1 -45)
3. Oś. Niepodległości 2 (1 -50)
4. Oś. Niepodległości 2 (51 -100)

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2018/2019
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6 stycznia; niedziela – od godz. 14.00
1 . Oś. Niepodległości 2 (101 -1 50)
2. ul. Długa 24 (1 -50)
3. ul. Długa 24 (51 -100)
4. ul. Długa 24 (101 -1 50)

7 stycznia; poniedziałek – od godz. 16.00
1 . ul. Długa 24 (151 -175)
2. ul. Długa 24 (176-200)
3. ul. Lwowska 61 (1–35)
4. ul. Lwowska 61 (36-70)
5. ul. Lwowska 61 (71 -105)

8 stycznia; wtorek – od godz. 16.00
1 . ul. Lwowska 61 (106-140a)
2. ul. Lwowska 65 (1 - 35)
3. ul. Lwowska 65 (36- 70)
4. ul. Lwowska 65 (71 - 105)
5. ul. Warzywna Bloki 5, 7, 9

9 stycznia; środa – od godz. 16.00
1 . ul. Lwowska 67 (1 -35)
2. ul. Lwowska 67 (36-70)
3. ul. Lwowska 67 (71 -105)
4. ul. Do Prochowni 12 i 12 B
5. ul. Spadzista 8 (1 -33)

10 stycznia; czwartek – od godz. 16.00
1 . ul. Spadzista 8 (34-66a)
2. ul. Spadzista 4 (1 -33)
3. ul. Spadzista 4 (34-66a)
4. ul. Spadzista 6 (1 -33)
5. ul. Spadzista 6 (34-66a)

11 stycznia; piątek - od godz. 16.00
1 . ul. Lwowska 59 (1 – 33a)
2. ul. Lwowska 59 (34 – 66a)
3. ul. Lwowska 59 (67 – 88a)
4. ul. Lwowska 59 (89 - 121 )
5. ul. Lwowska 59 (122 - 1 54a)

12 stycznia; sobota – od godz. 9.00
1 . ul. Lwowska 59 (155 - 1 87)
2. ul. Lwowska 59 (188 - 220a)

3. ul. Lwowska 59 (221 - 253a)
4. ul. Lwowska 59 (254 - 286a)
5. ul. Do Prochowni 2 (1 -35)

12 stycznia; sobota – od godz. 14.00
1 . ul. Do Prochowni 2 (36-72)
2. ul. Do Prochowni 2 (73-109)
3. ul. Leśna 15 (1 -39)
4. ul. Leśna 15 (40-79)
5. ul. Leśna 16 (1 -35)

13 stycznia; niedziela – od godz. 14.00
1 . ul. Leśna 16 (36-70)
2. ul. Leśna 16 (71 -105)
3. ul. Środkowa - (od końca)
4. ul. Środkowa - (od początku)

14 stycznia; poniedziałek – od godz. 16.00
1 . Oś. Niepodległości 8 (1 -30)
2. Oś. Niepodległości 8 (31 -60)

15 stycznia; wtorek - od godz. 16.00
1 . ul. Lwowska 42 – 1 kapłan
2. ul. Jasna /domy jedn./ od końca, ul. Lwowska 76 a

16 stycznia; środa - od godz. 16.00
1 . ul. Burtnicza 4 (1 – 35)
2. ul. Burtnicza 4 (36 - 75)

17 stycznia; czwartek - od godz. 16.00
1 . ul. Burtnicza 4 (76 - 100)
2. ul. Burtnicza 4 (101 - 125)

18 stycznia; piątek - od godz. 16.00
1 . ul. Garbarska 15a (1 -33)
2. ul. Garbarska 15a 34-66a

19 stycznia; sobota - od godz. 9.00
1 . Oś. Niepodległości 1 (1 - 40)
2. Oś. Niepodległości 1 (41 - 80)
3. Oś. Niepodległości 1 (81 - 120)
4. ul. Jasna 2 (1 -33)
5. ul. Jasna 2 (34-66)
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19 stycznia; sobota – od godz. 14.00
1 . ul. Pracy 4
2. ul. Pracy 4a
3. ul. Pracy 4b
4. ul. Długa 27 (1 -50)
5. ul. Długa 27 (51 -100)

20 stycznia; niedziela – od godz. 14.00
1 . ul. Skowronków, Boczna, Burtnicza, ul. Łyczków, Mała,
Kowalska /domy jedn./

2. ul. Lwowska 121 (1 -40)
3. ul. Lwowska 121 (41 -80)
4. ul. Lwowska 121 (81 -125)

21 stycznia; poniedziałek – od godz. 16.00
1 . ul. Odległa 14 (1 -35)
2. ul. Odległa 14 (36-75)

22 stycznia; wtorek – od godz. 16.00
1 . ul. Długa 25 (1 -35)
2. ul. Długa 25 (36-75)

23 stycznia; środa – od godz. 16.00
1 . Oś. Niepodległości 3 (1 -30)
2. Oś. Niepodległości 3 (31 -60)

24 stycznia - Czwartek - od godz. 16.00
1 . ul. Burtnicza 6 (1 - 35)
2. ul. Burtnicza 6 (36- 70)

25 stycznia - Piątek - od godz. 16.00
3. ul. Burtnicza 6 (71 - 95)
4. ul. Burtnicza 6 (96- 11 5)

26 stycznia; sobota – od godz. 9.00
1 . ul. Skowronków 9 (1 -30)
2. ul. Skowronków 9 (31 -60)
3. ul. Skowronków 9 (61 -90)
4. ul. Skowronków 9 (91 -120)
5. ul. Skowronków 9 (121 -1 50)

26 stycznia; sobota – od godz. 14.00
1 . ul. Skowronków 4 (1 -44)
2. ul. Skowronków 4 (45-88a)

3. ul. Skowronków 11 (1 -40)
4. ul. Skowronków 11 (41 -80
5. ul. Skowronków 11 (81 – 115)

27 stycznia - niedziela - od godz. 14.00
1 . ul. Lwowska 100 (1 -50)
2. ul. Lwowska 100 (51 -100)
3. ul. Lwowska 100 (101 -1 50)
4. ul. Promienna 15 (1 -50)

28 stycznia; poniedziałek - od godz. 16.00
1 . ul. Skowronków 7 (1 -30)
2. ul. Skowronków 7 (31 -60)
3. ul. Skowronków 7 (61 -90)
4. ul. Skowronków 7 (91 -120)
5. ul. Skowronków 7 (121 -1 50)

29 stycznia; wtorek - od godz. 16.00
1 . Oś. Niepodległości 5 (1 -30)
2. Oś. Niepodległości 5 (31 -60)
3. Oś. Niepodległości 5 (61 -90)
4. Oś. Niepodległości 5 (91 -120)
5. Oś. Niepodległości 5 (121 -1 50)

30 stycznia; środa - od godz. 16.00
1 . Oś. Niepodległości 6 (1 -30)
2. Oś. Niepodległości 6 (31 -60)
3. Oś. Niepodległości 6 (61 -90)
4. Oś. Niepodległości 6 (91 -120)
5. Oś. Niepodległości 6 (121 -1 50)

31 stycznia; czwartek - od godz. 16.00
1 . ul. Skowronków 6 (1 -30)
2. ul. Skowronków 6 (31 -59)
3. ul. Skowronków 6 (60-88a)
4. Zgłoszenia

Ponadto prosimy tych parafian, którzy w wyznaczonym
czasie nie mogli przyjąć kapłana z wizytą duszpas-
terską, a pragną to uczynić, aby zgłosili się w Kance-
larii Parafialnej lub zakrystii. Kapłan do tych rodzin
uda się w czwartek 31 stycznia od godz. 16.00.



Paulina Rita SAK,
Mia Władysława BACIK,
Gabriel Tomasz ŁABNO,
Lena Anna FRĄCZEK,
Piotr Marceli MAZUR,

Igor Stanisław STANOSZ – KRÓL,
Lena Victoria JANA,

Maja Aleksandra ZELEK,
Wojciech Michał ADAMOWSKI,
Mateusz Piotr WALKOWICZ,
Eryk Grzegorz MINOR,
Dominik Mariusz GOŁĄB,

Zuzanna Aleksandra KRAWCZYK,
Chiara Adrianna SZCZEPANIK,

Mikołaj Aleksander JOP,
Milan Magnus SORYS,
Tymon Jerzy SOBCZYK

CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

KRONIKA PARAFIALNA
Październik - Grudzień 2018 r.
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+Stanisława CIBOR,
+Janina BEJNAROWICZ,

+Jan GRELA,
+Stefan WIŚNIOWSKI,
+Mieczysław RYCZEK,
+Stanisław ZEGAR,
+Irena PANEK,

+Alfred GANCARZ,
+Kazimierz KIEŁKOWICZ,
+Elżbieta OSTRĘGA,

+Mariusz LEDNIOWSKI,
+Lilianna TRACZ,

+Stanisław GRODECKI,
+Hieronim OKAZ,
+Ryszard BIERNAT,
+Zofia PRZĄDA,
+Jan GÓRECKI,

+Genowefa ZDANOWICZ,
+Jadwiga KRÓL,

+Antonina PROKOPOWICZ,
+Adam STRUGAŁA,
+Tadeusz RALL,

+Irena CICHOŃSKA,
+Barbara HABEL,
+Jerzy SZARAN,
+Halina RZĄCA



Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie

Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 1 4 6212112
www.nspjtarnow.pl
Rachunek rozliczeniowy parafii:
ING Bank Śląski, nr konta: 50 1050 1562 1000 0090 7219 0334
Parafię tworzą katolicy mieszkający we wschodniej części Tarnowa
Kancelaria parafialna
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
rano od 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
6.30, 8.30, 1 0.00, 11 .30, 1 4.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
6.30, 8.30,1 0.00, 1 6.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 1 8.00
Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.

Rachunek 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. Kamil Wróbel
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Ks. Piotr Cebula, Maria Rogowska,

Agata Kraszewska, Marlena Pasternak, Ks. Szczepan Depowski,
Magdalena Urbańska;

Skład: Renata Luszowiecka

E-mail: glossercanspjtarnow@gmail.com
Redakcja nie wypłaca honorariów, nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do korekty
otrzymanych materiałów.

KARTA PARAFII
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