




Drodzy czytelnicy GŁOSUSERCA!
Może ktoś z nas się zastanawia … dlaczego czerwiec

jest obrany za miesiąc poświęcony Sercu Pana Jezusa?
Na pewno nie jest tak z powodu pogody, jak w przypadku
Maryi (wiosenne przebudzeniem przyrody sprawiło,
że maj poświęcono Najświętszej Maryi Pannie, która dała
światu Nowe Życie - Jezusa).

Czerwiec, jakkolwiek też piękny, dał genezę kultowi
Serca Jezusa z racji najważniejszego objawienia dotyczą-
cego tego kultu, jakie otrzymała 10 dnia tego miesiąca
1675 r., Małgorzata Maria Alacoque (zm. 1690), skromna
zakonnica wizytka z klasztoru Paray-le-Monial.

Objawienie to, należące do ostatniego z czterech
wielkich objawień, jakie otrzymała mistyczka francuska,
miało miejsce w piątek po oktawie Bożego Ciała. Ono sa-
mo nawoływało też do obwołania święta ku czci Serca
Pana Jezusa właśnie w pierwszy piątek czerwca po okta-
wie Bożego Ciała, by w ten sposób poprzez przyjętą Ko-
munię św. i pobożne praktyki wynagrodzić Bogu za grze-
chy świata. Jak wynika więc z objawień, czerwiec wydaje
się być miesiącem wybranym przez samego Boga.

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, pod wpływem
objawień wspomnianej mistyczki, przybrał kilka form:
celebrowanie uroczystości NSPJ przypadającego w piątek
po oktawie Bożego Ciała; Godzina Święta dla uczczenia
konania Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym; praktyka pierw-
szych, kolejnych dziewięciu piątków miesiąca, spowiedzi
i Komunii św., jako wynagrodzenie za grzechy własne
i rodzaju ludzkiego; litania do Serca Pana Jezusa oraz akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego NSPJ; pozostałe formy:
koronka oraz pieśni do Serca Pana Jezusa, zwyczaj
poświęcania Sercu Pana Jezusa rodzaju ludzkiego, państw,
narodów, diecezji, parafii i jednostek; wizerunki serca
Jezusowego, świątynie o tym imieniu (jak chociażby
nasza), zakony i bractwa pod tą nazwą.

Chrystus pragnie naszej miłości, pragnie tego, abyśmy
się z Nim spotykali. Dołóżmy więc starań, aby nasze serce
było zawsze gotowe na przyjęcie Zbawiciela Świata przy-
chodzącego do nas w Najświętszej Eucharystii.

Ks. Kamil Wróbel

Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII

Orędzie Św. Jana Pawła II na stulecie poświęcenia ludzkości
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

- „Bóg objawia swą miłość w Sercu Chrystusa”
Warszawa, 11 czerwca 1 999 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

>>

Drodzy Bracia i Siostry!
Stulecie poświęcenia rodzaju ludz-

kiego Boskiemu Sercu Pana Jezusa -
aktu zaleconego całemu Kościołowi
przez mego poprzednika Leona XIII
w encyklice Annum sacrum (25 maja
1899 r.: Leonis XIII P.M. Acta, XIX
[1899, 71 -80) i dokonanego 11 czerw-
ca 1899 r., skłania nas przede wszys-
tkim do dziękczynienia «Temu, który
nas miłuje i który przez swą krew
uwolnił nas od naszych grzechów,
i uczynił nas królestwem - kapłanami
Bogu i Ojcu swojemu» (Ap 1 , 5-6).
Ta radosna rocznica jest też niezwykle
stosowną sposobnością do refleksj i
nad znaczeniem i nad wartością tego
doniosłego aktu dokonanego przez
Kościół. W encyklice Annum sacrum
papież Leon XIII wyraził uznanie dla
działań, które podjęli jego poprzedni-
cy, aby otoczyć troskliwą opieką i uka-
zać w pełniejszym świetle kult i du-
chowość Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Papież spodziewał się też, że
akt poświęcenia przyniesie «znako-
mite i trwałe owoce najpierw dla wier-
nych, a następnie dla całej społecz-
ności ludzkiej» (Wstęp). Wyrażając
życzenie, aby poświęcenie to objęło
nie tylko wierzących, ale wszystkich
ludzi, nadał nową wymowę i sens kon-
sekracji, która już od dwóch stuleci
była przeżywana przez jednostki, gru-
py, diecezje i narody.
Poświęcenie rodzaju ludzkiego Naj-

świętszemu Sercu Pana Jezusa zostało
zatem ukazane przez Leona XIII jako
«korona i szczyt wszystkich hołdów,
jakie kiedykolwiek były Mu oddawa-
ne» (Annum sacrum, 1 ). Poświęcenie
to - wyjaśnia encyklika jest aktem na-

leżnym Chrystusowi, Odkupicielowi
rodzaju ludzkiego, ze względu na to,
kim jest sam w sobie i czego dokonał
dla dobra wszystkich ludzi. Skoro
chrześcijanin dostrzega w Sercu Jezu-
sa symbol i żywy wizerunek nieskoń-
czonej miłości Chrystusa, która
ze swej natury przynagla do wzajem-
nej miłości, musi też odczuwać po-
trzebę osobistego udziału w dziele
zbawienia. Dlatego każdy członek Ko-
ścioła winien widzieć w poświęceniu
akt oddania się Jezusowi Chrystusowi
i zobowiązania wobec Niego - Króla
«synów marnotrawnych», Króla wzy-
wającego wszystkich «do przystani
prawdy i do jedności wiary», Króla
tych, którzy oczekują na wprowadze-
nie do «światłości Boga i do Jego Kró-
lestwa» (Formuła aktu poświęcenia).
Tak pojmowane poświęcenie wiąże się
z działalnością misyjną samego Koś-
cioła, ponieważ odpowiada na prag-
nienie Serca Jezusa, aby za pośredni-
ctwem członków Jego Ciała rozsze-
rzać na cały świat całkowite oddanie
się Kościoła sprawie Królestwa oraz
by coraz bardziej jednoczyć Kościół
w akcie składania ofiary Ojcu
i w świadomości, że istnieje on dla in-
nych.

Aktualność tego, co dokonało się
11 czerwca 1899 r., została autoryta-
tywnie potwierdzona w dokumentach
moich poprzedników, którzy pogłębia-
li naukę o kulcie Najświętszego Serca
Pana Jezusa i zalecali okresowe pona-
wianie aktu poświęcenia. Spośród nich
pragnę wspomnieć świętego następcę
Leona XIII - papieża Piusa X, który
w 1906 r. nakazał odnawiać akt poś-
więcenia corocznie, świętej pamięci

papieża Piusa XI, który nawiązał
do niego w encyklikach Quasprimas,
w kontekście Roku Świętego 1925
oraz w Miserentissimus Redemptor,
jego następcę sługę Bożego Piusa XII,
który mówił o nim w encyklikach
Summi Pontificatus i Haurietis aquas.
Z kolei sługa Boży Paweł VI zechciał
poruszyć ten temat w świetle nauki
Soboru Watykańskiego II w liście apo-
stolskim Investigabiles divitias Christi
oraz w liście Diserti interpretes, skie-
rowanym 25 maja 1965 r. do przeło-
żonych generalnych zgromadzeń, któ-
re biorą imię od Serca Jezusa.

Ja także wielokrotnie wzywałem
mych braci w biskupstwie, kapłanów,
zakonników i wiernych, aby we włas-
nym życiu pielęgnowali najbardziej
autentyczne formy kultu Serca Pana
Jezusa. W obecnym roku, poświęco-
nym Bogu Ojcu, pragnę przypomnieć
słowa, które napisałem w encyklice
Dives in misericordia: «W sposób
szczególny zdaje się Kościół wyzna-
wać miłosierdzie Boże i oddawać
mu cześć, zwracając się do Chrystu-
sowego Serca; właśnie bowiem zbli-
żenie się do Chrystusa w tajemnicy
Jego Serca pozwala nam zatrzymać się
w tym niejako centralnym, a zarazem
po ludzku najłatwiej dostępnym pun-
kcie objawiania miłosiernej miłości
Ojca, które stanowiło centralną treść
mesjańskiego posłannictwa Syna
Człowieczego» (n. 1 3). Z okazji uro-
czystości Najświętszego Serca Pana
Jezusa oraz poświęconego mu mie-
siąca czerwca zachęcałem często wier-
nych, aby wytrwale praktykowali ten
kult, który «zawiera orędzie niezwykle
aktualne w naszych czasach», ponie-
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waż z Serca Syna Bożego, umarłego
na krzyżu, wytrysnęło wiekuiste źró-
dło życia, które daje nadzieję każdemu
człowiekowi. Z Serca ukrzyżowanego
Chrystusa rodzi się nowa ludzkość,
odkupiona od grzechu. Człowiek roku
2000 potrzebuje Serca Chrystusa,
aby poznawać Boga i samego siebie;
potrzebuje go, aby budować cywiliza-
cję miłości» (Insegnamenti, XVII, 1
[1 994], 11 52).

Poświęcenie rodzaju ludzkiego
dokonane w 1899 r. stanowi niezwykle
doniosły krok w dziejach Kościoła,
a coroczne ponawianie tego aktu
w uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa zachowuje do dziś pełny
sens. To samo należy powiedzieć także
o «Akcie wynagrodzenia», który za-
zwyczaj odmawia się w uroczystość
Chrystusa Króla. Do dziś aktualne
pozostają słowa Leona XIII: «Do Nie-
go więc trzeba się uciekać, bo On jest
Drogą, Prawdą i Życiem. Jeżeli się
zbłądzi, należy wrócić na prawdziwą
Drogę. Jeżeli ciemności opanowały
umysł, należy je rozproszyć światłem
Prawdy. Jeżeli śmierć nas ogarnia,
trzeba przylgnąć do Życia» (Annum
sacrum, 5). Czyż nie taki jest program
Soboru Watykańskiego II i mojego
pontyfikatu?

Podczas gdy przygotowujemy się
do obchodów Wielkiego Jubileuszu
Roku 2000, stulecie aktu poświęcenia
pomaga nam przyjrzeć się z nadzieją
naszemu człowieczeństwu i dostrzec
trzecie tysiąclecie rozjaśnione świa-
tłem tajemnicy Chrystusa - «Drogi,
Prawdy i Życia» (por. J 14, 6). Stwier-
dzając, że «zakłócenia równowagi,
na które cierpi dzisiejszy świat, w is-
tocie wiążą się z bardziej podsta-
wowym zakłóceniem równowagi, któ-
re ma miejsce w sercu ludzkim» (Gau-
dium et spes, 1 0), wiara odkrywa
na szczęście, że «tajemnica człowieka
wyjaśnia się naprawdę (…) w tajem-
nicy Słowa Wcielonego» (tamże, 22),
ponieważ «Syn Boży przez wcielenie
swoje zjednoczył się jakoś z każdym
człowiekiem. Ludzkimi rękoma praco-
wał, ludzkim myślał umysłem, ludzką
działał wolą, ludzkim sercem kochał»

(tamże). Bóg chciał, aby człowiek
ochrzczony, «włączony w tajemnicę
paschalną, upodobniony do śmierci
Chrystusa», mógł podążać «umocnio-
ny nadzieją ku zmartwychwstaniu»,
ale dotyczy to także «wszystkich ludzi
dobrej woli, w których sercu działa
w sposób niewidzialny łaska» (tamże).
Sobór Watykański II przypomina je-
szcze, że «wszyscy ludzie powołani
są do tego zjednoczenia z Chrystusem,
który jest światłością świata i od któ-
rego pochodzimy, dzięki któremu ży-
jemy, do którego zdążamy» (Lumen
gentium, 3).

Konstytucja dogmatyczna o Koś-
ciele naucza autorytatywnie, że «och-
rzczeni (…) poświęcani są przez odro-
dzenie i namaszczenie Duchem Świę-
tym, jako dom duchowy i święte ka-
płaństwo, aby przez wszystkie właś-
ciwe chrześcijaninowi uczynki składać
ofiary duchowe i głosić moc Tego,

który wezwał ich z ciemności
do swego przedziwnego światła (por. 1
P 2, 4-10). Toteż wszyscy uczniowie
Chrystusa, trwając w modlitwie
i chwaląc wspólnie Boga (por. Dz 2,
42-47), samych siebie składać mają
na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu
(por. Rz 12, 1 ), wszędzie mają głosić
świadectwo o Chrystusie, a tym, któ-
rzy się tego domagają, zdawać sprawę
z nadziei życia wiecznego, która jest w
nich (por. 1 P 3, 1 5)» (tamże, 10). Gdy
chrześcijanin, stając przed zada-niem
nowej ewangelizacji i wpatrując się w
Serce Chrystusa, Pana czasu
i dziejów, poświęca Mu samego siebie
i zarazem swoich braci, odkrywa
na nowo, że nosi w sobie Jego światło.
Ożywiony Jego duchem służby, przy-
czynia się do tego, aby przed wszys-
tkimi ludźmi otworzyła się perspekty-
wa wyniesienia do pełni egzystencji
osobowej i wspólnotowej . «Serce
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człowieka uczy się bowiem od Serca
Chrystusa poznawać prawdziwy i je-
dyny sens swojego życia i przezna-
czenia, rozumieć wartość życia praw-
dziwie chrześcijańskiego, strzec się
wypaczeń ludzkiego serca, łączyć sy-
nowską miłość do Boga z miłością
bliźniego» (orędzie do Towarzystwa
Jezusowego, 5 października 1986 r.:
Insegnamenti, IX, 2 [1986] , 843).

Pragnę przekazać słowa aprobaty
i zachęty tym, którzy w Kościele z ja-
kiegokolwiek tytułu nadal praktykują,
pogłębiają i krzewią kult Serca Chrys-
tusa, posługując się językiem i forma-
mi dostosowanymi do naszych cza-
sów, tak aby móc go przekazać nastę-
pnym pokoleniom w tym samym du-
chu, jaki zawsze go ożywiał. Także
dzisiaj trzeba tak prowadzić wiernych,
aby wpatrywali się z uwielbieniem
w tajemnicę Chrystusa, Boga-Czło-
wieka, a przez to stawali się ludźmi
życia wewnętrznego, którzy słyszą
i realizują powołanie do nowego ży-
cia, do świętości, do wynagradzania,
które jest apostolskim współuczestnic-
twem w dziele zbawiania świata; lu-
dźmi, którzy przygotowują się do no-
wej ewangelizacji, dostrzegając w
Ser-cu Chrystusa serce Kościoła.
świat musi koniecznie zrozumieć, że
chrześ-cijaństwo jest religią miłości.

Serce Zbawiciela zachęca, aby
zwrócić się ku miłości Ojca, który jest
źródłem wszelkiej prawdziwej miłoś-
ci. «W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że
On sam nas umiłował i posłał Syna
swojego jako ofiarę przebłagalną
za nasze grzechy» (1 J 4, 1 0). Od Oj-
ca, bogatego w miłosierdzie i współ-
czucie, Jezus nieustannie otrzymuje
miłość, którą obdarza ludzi (por. Ef 2,
4; Jk 5, 11 ). W Jego Sercu objawia się
zwłaszcza wielkoduszność Boga wo-
bec grzesznika. W odpowiedzi
na grzech Bóg nie umniejsza swojej
miłości, ale rozszerza ją w geście
miłosierdzia, który przeradza się
w inicjatywę odkupienia.

Kontemplacja Serca Jezusa w Eu-
charystii skłoni wiernych do poszu-
kiwania w tym Sercu niezgłębionej ta-

jemnicy kapłaństwa Chrystusa i ka-
płaństwa Kościoła W komunii z brać-
mi pozwoli im zasmakować duchowej
słodyczy miłości, czerpanej u samego
źródła. Pomagając każdemu z nich
w ponownym odkryciu sensu własne-
go chrztu, głębiej uświadomi im apo-
stolski wymiar ich życia, który należy
realizować przez szerzenie miłości
i przez misję ewangelizacyjną. Każdy
włączy się gorliwiej w modlitwę
do Pana żniwa (por. Mt 9, 38), aby dał
Kościołowi «pasterzy według swego
serca» (por. Jr 3, 1 5), rozmiłowanych
w Chrystusie Dobrym Pasterzu, którzy
będą kształtować własne serca
na wzór Jego Serca i gotowi będą iść
drogami świata, aby głosić wszystkim,
że On jest Drogą, Prawdą i Życiem
(por. Pastores dabo vobis, 82). Winna
się z tym łączyć konkretna działal-
ność, zmierzająca do tego, aby wielu
młodych ludzi, wsłuchanych w głos
Ducha Świętego, dzięki odpowiedniej
formacji umiało dziś odpowiedzieć
w głębi swoich serc na wielkie ocze-
kiwania Kościoła i ludzkości oraz mo-
gło podjąć wezwanie Chrystusa do po-
święcenia się wraz z Nim, z entu-
zjazmem i radością, «za życie świata»
(J 6, 51 ).

Stulecie poświęcenia przypada
w ostatnim roku przygotowania
do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000,
którego celem jest «rozszerzenie hory-
zontów wierzącego zgodnie z per-
spektywą samego Chrystusa: z per-
spektywą ‘Ojca, który jest w niebie’
(por. Mt 5, 45)» (por. Tertio millennio
adveniente, 49). Ta zbieżność dostar-
cza nam stosownej okazji do ukazania
Serca Jezusa, «ogniska gorejącej mi-
łości (…), jako żywego obrazu owej
odwiecznej miłości, którą ‘ tak (…)
Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał’ (J 3, 1 6)» (Paweł
VI, Investigabiles divitias Christi, 5:
AAS 57 [1965] , 268). Ojciec «jest
miłością» (1 J 4, 8, 1 6), a Jego jed-
norodzony Syn, Chrystus, objawia jej
tajemnicę, zarazem objawiając czło-
wieka samemu człowiekowi.

W kulcie Serca Jezusa zyskało
realną formę prorocze słowo przypo-

mniane przez św. Jana: «Będą patrzeć
na Tego, którego przebili» (J 19, 37;
por. Za 12, 1 0). Jest to spojrzenie
kontemplacyjne, które stara się prze-
niknąć do głębi uczucia Chrystusa,
prawdziwego Boga i prawdziwego
Człowieka. W tym kulcie człowiek
wierzący mocniej i głębiej przyjmuje
tajemnicę wcielenia, przez którą Sło-
wo stało się solidarne z ludźmi,
aby dać świadectwo, że Ojciec ich po-
szukuje. To poszukiwanie bierze po-
czątek z wnętrza Boga, który «miłuje»
człowieka «odwiecznie w Słowie
i pragnie go wynieść w Chrystusie
do godności przybranego dziecka»
(Tertio millennio adveniente, 7). Za-
razem kult Serca Jezusa wnika w taje-
mnicę odkupienia, aby odkryć w niej
wymiar miłości, która skłoniła Go do
złożenia zbawczej ofiary.

W Sercu Chrystusa żywe jest dzia-
łanie Ducha Świętego, którego Jezus
uznawał za inspiratora swojej misj i
(Łk 4, 1 8; por. Iz 61 , 1 ) i którego
przyjście zapowiedział podczas Osta-
tniej Wieczerzy. To Duch pomaga do-
strzec całe bogactwo, jakie kryje się
w znaku przebitego boku Chrystusa,
z którego wypłynął Kościół (por.
Sacrosanctum Concilium, 5). «Z prze-
bitego Serca Zbawiciela - jak napisał
Paweł VI - Kościół narodził się
i stamtąd czerpie pokarm, ponieważ
‘Chrystus umiłował Kościół i wydał
za niego samego siebie, aby go uś-
więcić, oczyściwszy obmyciem wodą,
któremu towarzyszy słowo’ (Ef 5, 25-
26)» (list Desert interpretes). Również
za sprawą Ducha Świętego miłość
przenikająca Serce Jezusa rozlewa się
w sercach ludzi (por. Rz 5, 5) i skłania
ich do adoracji jego «niezgłębionych
bogactw» (por. Ef 3, 8) oraz do za-
noszenia synowskich i ufnych mo-
dlitw do Ojca (por. Rz 8, 1 5-16) przez
Zmartwychwstałego, który «zawsze
żyje, aby się wstawiać za nimi» (Hbr
7, 25).

Kult Serca Chrystusa, «które jest
powszechną siedzibą komunii z Bo-
giem Ojcem, (…) siedzibą Ducha
Świętego» (Insegnamenti, XVII, 1
[1 994], 11 52), przyczynia się do umo-
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DOGMATY MARYJNE A PISMO ŚWIĘTE

cnienia naszej więzi z Trójcą Świętą.
Dlatego obchody stulecia poświęcenia
rodzaju ludzkiego Najświętszemu Ser-
cu Pana Jezusa przygotowują wier-
nych do Wielkiego Jubileuszu, zarów-
no ze względu na jego cel, to jest
«uwielbienie Trójcy Świętej , od której
wszystko pochodzi i ku której wszys-
tko w świecie i w dziejach jest skie-
rowane» (Tertio millennio adveniente,
55), jak i ze względu na jego ukie-
runkowanie ku Eucharystii (por. tam-
że), w niej bowiem życie przyniesione
przez Jezusa w obfitości (por. J 10,
1 0) zostaje przekazane tym, którzy
będą Go spożywać, aby przez Niego
żyć (por. J 6, 57). Cały kult Serca
Jezusa we wszystkich swoich przeja-
wach jest głęboko eucharystyczny.
Wyraża się w pobożnych ćwiczeniach,
które pobudzają wiernych do życia
w harmonii z Chrystusem «cichym
i pokornym sercem» (por. Mt 11 , 29),

i pogłębia się przez adorację. Kult ten
jest zakorzeniony i znajduje swoje
zwieńczenie we Mszy św., zwłaszcza
niedzielnej , podczas której serca wier-
nych, zgromadzonych w braterskiej
i radosnej wspólnocie, słuchają słowa
Bożego, uczą się składać wraz z Chry-
stusem ofiarę z siebie i z całego życia
(Sacrosanctum Concilium, 48), karmią
się przy paschalnym stole Ciałem
i Krwią Odkupiciela, a mając w pełni
udział w miłości pulsującej w Jego
Sercu starają się być coraz bardziej
głosicielami Ewangelii oraz świadka-
mi solidarności i nadziei.

Składajmy dzięki Bogu, naszemu
Ojcu, który objawił nam swoją miłość
w Sercu Chrystusa i poświęcił nas
przez namaszczenie Duchem Świętym
(por. Lumen gentium, 10), tak abyśmy
jednocząc się z Chrystusem, adorując
Go na każdym miejscu i zbożnie
postępując poświęcali Mu cały świat

(tamże, 34) i nowe tysiąclecie.
Świadomi wielkiego wyzwania,

jakie stoi przed nami, wzywajmy po-
mocy Najświętszej Panny, Matki
Chrystusa i Matki Kościoła. Niech
Ona przeprowadzi Lud Boży przez
próg tysiąclecia, które niebawem się
rozpocznie. Niech udziela mu światła
na drogach wiary, nadziei i miłości!
W szczególny sposób niech wspoma-
ga każdego chrześcijanina, aby umiał
wielkodusznie i konsekwentnie reali-
zować w życiu swoje oddanie się
Chrystusowi, które ma fundament w
sakramencie chrztu, a znajduje właś-
ciwe potwierdzenie w osobistym ofia-
rowaniu się Najświętszemu Sercu Pa-
na Jezusa, tylko w Nim bowiem lu-
dzkość może znaleźć przebaczenie
i zbawienie.

Zadano mi kiedyś pytanie: "Dla-
czego ogłasza się dogmaty o Maryi,
jeżeli przedmiotem wiary jest tylko
Bóg? Przecież nie ma definicj i dogma-
tycznej o żadnym innym świętym!"

Ale przecież Maryja była i jest
związana z Chrystusem Panem jak
żaden inny święty! "Tak Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego
nam dał" (J 3 16) - to jest sama istota
chrześcijaństwa. I ta właśnie prawda,
prawda o Jezusie Chrystusie, jest pier-
wszym i głównym przedmiotem wiary
chrześcijańskiej . "A to jest życie wie-
czne - modlił się Pan Jezus w Wielki
Czwartek - aby znali Ciebie, jedynego
prawdziwego Boga, oraz Tego, które-
go posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J 17,
3).
Sam Pan Jezus wielokrotnie mówił

o podstawowym znaczeniu naszej wia-
ry w Niego. Przypomnijmy parę Jego
pouczeń na ten temat: "Zaprawdę, za-
prawdę powiadam wam: Kto we Mnie
wierzy, ma życie wieczne" (J 6,47);
"Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł,
żyć będzie" (J 11 ,25); "Ten, kto we

Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie,
lecz w Tego, który Mnie posłał" (J 12,
44).

Wszystkie inne dogmaty wiary
są wobec tej prawdy podstawowej słu-
żebne: wyjaśniają ją i chronią. Taki
jest również sens dogmatów maryj-
nych: wyjaśniać i chronić prawdę
o Jezusie Chrystusie. Przypomnijmy,
że Sobór Efeski (rok 430), który ogło-
sił dogmat o Bożym macierzyństwie
Maryi, uczynił to w obronie przed
chrystologiczną herezją Nestoriusza.
Człowiek Jezus Chrystus - sądzili nes-
torianie - jest wprawdzie najściślej , ale
tylko moralnie złączony z boską osobą
Syna Bożego.

Nie w takiego Chrystusa wierzymy
- zareagowali Ojcowie Soboru Efes-
kiego na takie niszczenie prawdy
o Nim - my wierzymy, że człowiek Je-
zus Chrystus jest tą samą boską osobą
Syna Bożego, przez którą świat został
stworzony. Ten, którego urodziła Ma-
ryja w Betlejem jako jednego z nas,
jest Bogiem wiecznym i wszechmo-
gącym, Jednorodzonym Synem Bo-

żym. Dlatego w Maryi czcimy Matkę
Boga. Oczywiście, ona urodziła nasze-
go Pana w Jego człowieczeństwie,
ale urodziła przecież Syna Bożego -
Syn Boży i Syn Maryi jest tą samą
Osobą.

Również pozostałe prawdy maryj-
ne rozświetlają tę jedyną Prawdę,
w której jest nasze zbawienie, a której
na imię Jezus Chrystus. Dziewiczość
jej macierzyństwa podkreśla, że jej
Syn jest jedynym człowiekiem, który -
w przeciwieństwie do nas wszystkich -
nie zaczął istnieć w momencie swo-
jego ludzkiego poczęcia. Maryja jest
Matką dziewiczą, bo nie godziło się
przecież, żeby zawsze istniejący Syn
Przedwiecznego Ojca miał ojca ludz-
kiego.

Jej niepokalane poczęcie od innej
jeszcze strony podkreśla jedyność tego
Daru Bożego, jakim jest dla nas Jezus
Chrystus. Przyjmując człowieczeń-
stwo, Syn Boży dobrowolnie przyjął
nasz ludzki los w świecie istotnie
zdeformowanym przez nasze grzechy.
Jednak On sam był Człowiekiem
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Doskonałym i Bezgrzesznym. Przy-
szedł zaś do nas po to, ażeby wszys-
tkich, którzy w Niego uwierzą i będą
się Go mocno trzymać, wyzwolić
z grzechu i napełnić świętością.

Otóż pierwszą osobą, którą Syn
Boży najpełniej i ponadobficie ogarnął
swoją świętością, była Jego Matka.
Dlatego zaś ogarnął ją swoją świętoś-
cią i uczynił najdosłowniej bezgrzesz-
ną, bo przecież musiała być godna te-
go, żeby zostać Jego Matką. Nie mo-
gła być tego godna sama z siebie, więc
On uczynił ją godną Bożego macie-
rzyństwa. To, że sam Bóg przygotował
Maryję do jej jedynego w ludzkich
dziejach macierzyństwa, wyraził anioł

Gabriel w słowach: "łaskiś pełna" (Łk
1 ,28). Przygotował ją sobie na matkę
od pierwszego momentu jej poczęcia,
tak jak słońce udziela światła ju-
trzence na długo przed swoim wscho-
dem.

Z kolei jej wniebowzięcie objawia
ostateczną skuteczność tego, co czyni
dla nas Jezus Chrystus, jej Syn. On
przyszedł do nas po to, żeby usunąć
z nas duchową brzydotę i wypaczenia,
żeby przywrócić nam pierwotne pię-
kno bycia człowiekiem, pojednać
z Bogiem, odnowić tyle razy przez nas
znieważane prawo miłości - ostatecz-
nie zaś - żeby nas doprowadzić
do chwalebnego zmartwychwstania.

Pierwszym owocem tego Jego
zbawczego dzieła - a zarazem gwa-
rancją, że nas wszystkich, którzy zło-
żymy swoją nadzieję w Jego krzyżu
i zmartwychwstaniu - jest Jego własna
Matka. Ona już teraz zbawiona jest
cała, w swojej duszy i ciele. Ona już
teraz cała jest w niebie, czyli wnie-
bowzięta.

Zadano mi jeszcze drugie pytanie:
"Dlaczego Kościół tak wywyższa Ma-
ryję, skoro Pismo Święte właściwie
o Niej milczy?"

Jednak z tym milczeniem Pisma
Świętego na temat Maryi to nie jest
prawda. Przecież w Ewangelii Łuka-
sza czytamy o niej : "Oto bowiem bło-
gosławić mnie będą odtąd wszystkie
pokolenia" (1 ,48). Właśnie dlatego
kochamy Maryję i ciągle wysławiamy
ją jako najbardziej umiłowane przez
Boga stworzenie. Kto odrzuca kult
maryjny pod pozorem wierności
Pismu Świętemu, mógłby się zastano-
wić, czy nie próbuje zniweczyć zapi-
sanej właśnie w Piśmie Świętym woli
Boga, aby błogosławiły ją wszystkie
pokolenia.

Zobaczmy jednak, jak wiele Pi-
smo Święte mówi o Maryi. Jest ona
Matką samego Pana - Tego, o którym
Apostoł Paweł napisał, że "wszystko
przez Niego i dla Niego zostało
stworzone, który jest przed wszystkim
i wszystko w Nim ma swoje istnienie"
(Kol 1 ,1 6n). Jej powołanie jest abso-
lutnie jedyne i niepowtarzalne. Wśród
miliardów ludzi, którzy byli i będą
na ziemi, tylko ona jedna została wy-
brana do tego, żeby być Matką Boga.
Nawet Elżbieta, matka największego
w dziejach proroka (Mt 11 ,11 ), spon-
tanicznie i z radością uznaje, że jej
powołania nie da się nawet porównać
z powołaniem Maryi: "A skądże mi to,
że Matka mojego Pana przychodzi
do mnie?" (Łk 1 ,43).

Niezwykła treść zawiera się ró-
wnież w słowach Elżbiety do Maryi:
"Błogosławiona jesteś między niewia-
stami! " (Łk 1 ,42). Słowa te skiero-
wano już do dwóch kobiet w Starym
Testamencie. Obie one zwyciężyły
wodzów nieprzyjacielskich, obie -



rzecz znamienna - uderzyły ich w gło-
wę: Jael zmiażdżyła głowę wroga ludu
Bożego, Sisery (Sdz 5,24; 4,21 ), zaś
Judyta obcięła głowę Holofernesowi
(Jdt 1 3,1 8 i 8). Skoro te same słowa
zostały skierowane do Maryi, trudno
wątpić, że jest ona ową Niewiastą,
którą Bóg postanowił przeciwstawić
szatanowi, a której Potomstwo zmia-
żdży mu głowę (Rdz 3,1 5). To właśnie
dlatego Pan Jezus - na samym po-
czątku i na samym końcu swojej pu-
blicznej działalności, w Kanie Galilej-
skiej i na Krzyżu (J 2,4 i 1 9,26) - na-
zywa swojąMatkę Niewiastą.
Zauważmy więcej : Elżbietę, matkę

Jana Chrzciciela, Pismo Święte umie-
szcza w ciągu tych świątobliwych
bezpłodnych kobiet, których macie-
rzyństwo jest szczególnym darem
dla całego ludu Bożego. W ten sposób
Izaak, dziedzic obietnicy, urodził się
z bezpłodnej Sary, Jakub, ojciec ludu
wybranego - z bezpłodnej Rebeki,
wielki mąż Boży Józef - z bezpłodnej
Racheli; z bezpłodnej matki urodził
się również mocarz Boży Samson oraz
wielki sędzia ludu Bożego, Samuel.
Elżbieta stanowi niejako następne og-
niwo tej czcigodnej tradycji. Otóż jej
macierzyństwo jest w dwóch pierw-
szych rozdziałach Ewangelii Łukasza
jednoznacznie skontrastowane z dzie-
wiczym macierzyństwem Maryi. Do-
słownie przepaść dzieli ten dar Boży,
jakim przez Elżbietę i Zachariasza

Bóg obdarzył ludzi w osobie Jana
Chrzciciela, od tego Daru Bożego, jaki
otrzymaliśmy przez Maryję w osobie
Jezusa Chrystusa!

Idźmy dalej : Pismo Święte przed-
stawia Maryję jako Służebnicę Pańską
(Łk 1 ,38). Jest to tytuł ewidentnie
paralelny do tytułu Sługi Pańskiego,
który w Biblii jest przypisany Chry-
stusowi (Iz 42,1 -7; 49,1 -6; 50,4-11 ;
52,1 3-53,1 2; Za 3,8).

Niezwykłą cechą tej Służebnicy
Pańskiej jest wiara, jej bezwarunkowe
i całoosobowe zawierzenie siebie Bo-
gu. "Błogosławiona jesteś, któraś u-
wierzyła" (Łk 1 ,45) - woła do niej El-
żbieta. W Kanie Galilejskiej Maryja
potrafiła przekonać innych do podjęcia
tej postawy całkowitego zawierzenia
Jezusowi: "Zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie" (J 2,5), i zapewne
niejako przyśpieszyła w ten sposób
początek godziny mesjańskiej (J 2,4).
Znamienne jest milczenie o Maryi w
opisach Niedzieli Zmartwychwstania.
Już dawno zauważono, że Maryja jest
jedyną z tych osób, które wytrwały
pod krzyżem Jezusa, o której nie
wspominają ewangeliczne relacje spo-
tkań ze Zmartwychwstałym. Spotkał
się On i z Marią Magdaleną, i z drugą
Marią (matką Jakuba i Józefa), i z Sa-
lome (matką synów Zebedeusza),
i z umiłowanym uczniem Janem.
Czyżby nie chciał się spotkać z własną
Matką?

Otóż w słowie Bożym nie ma nic
przypadkowego, każdy szczegół jest
ważny, ważne jest również to milcze-
nie. Zauważmy, że wszystkie wymie-
nione wyżej osoby wprawdzie do koń-
ca wytrwały w przyjaźni dla Jezusa,
ale w wierze się połamały - jasno
to wynika z opisów ich spotkań
ze Zmartwychwstałym. Toteż miłość
do Jezusa podpowiada Kościołowi,
że jedna jedyna Maryja nie załamała
się w wierze nawet pod krzyżem i ona
jedyna przeniosła wiarę przez ciem-
ność Wielkiej Soboty. Właśnie dlatego
Ewangelia nie wspomina o jej spot-
kaniu ze zmartwychwstałym Synem -
ono było zupełnie inne niż spotkania
innych Jego przyjaciół i ludzkim ję-
zykiem w gruncie rzeczy nie da się go
opisać. Toteż nie dziwi nas fakt obe-
cności Maryi wśród Apostołów
w dzień zesłania Ducha Świętego (Dz
1 ,1 4)

Podsumujmy: Starożytni Rzymia-
nie mieli mądrą formułę: non multa,
sed multum - niewiele słów, ale wiele
treści. Świetnie charakteryzuje ona bi-
blijny przekaz na temat Matki: W nie-
wielu słowach Duch Święty przekazał
nam bardzo wiele treści!

Źródło: J. Salij , Trud wolności
(www.opoka.org.pl)
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CZYM JEST ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU?

Adorować, znaczy czcić Boga
z miłością, szacunkiem i dziękczynie-
niem w miejscu Jego obecności, w Je-
go wspaniałości i w całym Jego dziele
zbawienia. Adoracja jest więc zatem
pełnym miłości spotkaniem z naszym
Bogiem, Panem, Stwórcą, Zbawicie-
lem i najlepszym Przyjacielem.

Poprzez adorację Jezus dotyka
duszy każdego człowieka i działa
w samym sercu świata. Będąc uniwer-
salnym środkiem przeciwko złu, które

nęka ludzkość, adoracja jest czerpa-
niem miłości Bożej z samego jej źró-
dła.
„Cóż robić przed Panem Jezusem?
- Dziękować, kochać i błagać. To
wszyscy całą wieczność czynić bę-
dziemy.
- albo tak jak św. Jan Vianney - pa-
trzeć na Boga i pozwolić, aby On pa-
trzył na mnie. Nie trzeba nic mówić,
ważne, aby być. I aby Jego miłosierne
spojrzenie mogło ogarnąć całą moją

osobę, aby promienie miłosierdzia
dotknęły mojego serca.
- odmówić modlitwę w intencji V Sy-
nodu Diecezji Tarnowskiej
Zachęta:
- „Pięknie jest zatrzymać się z Nim
i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę
na Jego piersi (por. J 1 3, 25), poczuć
dotknięcie nieskończonej miłości Jego
Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się
wyróżniać w naszych czasach przede
wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie
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CZUWAJ BY
BARDZIEJ
KOCHAĆ

odczuwać odnowionej potrzeby dłuż-

szego zatrzymania się przed Chrys-
tusem obecnym w Najświętszym Sa-
kramencie na duchowej rozmowie,
na cichej adoracji w postawie pełnej
miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bra-
cia i Siostry, przeżywałem to doświad-
czenie i otrzymałem dzięki niemu siłę,
pociechę i wsparcie! " (Jan Paweł II)

Uwagi dla adorujących:
1 . Każdy adorujący jest strażnikiem
Najświętszego Sakramentu. Nie powi-
nien więc opuścić kaplicy, przed przy-
byciem następnej osoby, która go po-
przedza. Nie wolno pozostawiać Naj-
świętszego Sakramentu bez osób ado-
rujących. Powinien wiec adorujący
stawiać się punktualnie w kaplicy.
2.Adoracja Najświętszego Sakramentu
przebiega w ciszy.
3 . W przypadku, kiedy ktoś nie może

być na adoracji:
a) powinien poprosić o zastąpienie
kogoś z członków swojej rodziny,
przyjaciela lub bliskiego.
b) jeśli to niemożliwe, to poprosić
osobę, która adoruje w tym samym
czasie (jeśli jest taka osoba), aby się
upewnić co do jej przyjścia, lub po-
prosić osobę, która adoruje przed lub
po, aby podjęła dwie godziny z rzędu.
c) jeśli to niemożliwe, to należy
powiadomić koordynatora, który po-
dejmie próbę znalezienia kogoś na za-
stępstwo.
5. W razie zaistnienia jakiejś szcze-
gólnej sytuacji trzeba reagować
i dzwonić do proboszcza, koordy-
natora, a w razie potrzeby na Straż lub
Policję.

Czy chcesz żyć w obecności Boga
i pocieszać zranione Serce Jezusa?
Godzina obecności przy Sercu Zbawi-
ciela może Cię tego nauczyć.

Członkowie Arcybractwa Straży
Honorowej odpowiadają na prośbę Je-
zusa, który ukazał cuda swojej miłości
św. Małgorzacie Marii Alacoque, fran-
cuskiej wizytce. Skarżył się wówczas
na grzechy i obojętność ludzi, ocze-
kując, że znajdą się również tacy,
którzy odwzajemnią Jego miłość.

CO NALEŻY ZROBIĆ?
Wybrać jedną godzinę w ciągu dnia

i przeżyć ją, ofiarując Jezusowi wszy-
stko, co w tym czasie będziemy czynić
(pracę, modlitwę, przygotowywanie
posiłków, zajmowanie się dziećmi,
odpoczynek, podróż.. .). Nie musisz ni-
czego zmieniać w swoich obowią-
zkach z wyjątkiem pragnienia serca,
by w tym czasie być blisko Jezusa -
Twoje myśli, słowa, czyny, cierpienia,
a zwłaszcza Twoja miłość - wszystko
poświęcaj Jemu. W ten sposób zje-

dnoczysz swoje codzienne obowiązki
z ofiarą Jezusa, który oddał życie
za wszystkich ludzi na drzewie krzy-
ża, by zbawić świat, i pozostał
obecny w każdej Eucharystii. W ten
sposób coraz głębiej będziesz jedno-
czył się z naszym Panem Jezusem
Chrystusem, a Jego królestwo miłości
rozszerzy się.

Po wybraniu godziny obecności
powinieneś zgłosić się do zelatora
(animatora wspólnoty) - aby przyjął
Cię do ośrodka Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

CO Z TEGO WYNIKA?
Na wzór „pierwszej straży hono-

rowej" na Kalwarii: Najświętszej Ma-
ryi Panny, św. Jana Apostoła i św. Ma-
rii Magdaleny stań się apostołem mi-
łości Jezusowego Serca, by jako źró-
dło miłości i miłosierdzia było Ono
bardziej znane i kochane.

KTO MOŻE NALEŻEĆ DO STRA-
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ŻY HONOROWEJ?
Każdy - dziecko, dorosły, osoba

konsekrowana i świecka - może być
członkiem Straży Honorowej Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa.

WIĘCEJ O ARCYBRACTWIE
Wszelkie informacje o Arcybrac-

twie Straży Honorowej Najświętszego
Serca Pana Jezusa można uzyskać
na stronie: www.strazhonorowa.pl,
telefonicznie: +48 12 631 86 20,
pocztą elektroniczną:
arcybractwo@strazhonorowa.pl lub li-
stownie, pisząc na adres: Dyrekcja
Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ,
ul. Krowoderska 16,31 -142 Kraków.

WESTCHNIENIA DO NAJŚWIĘT-
SZEGO SERCA PANA JEZUSA
P.: Boskie Serce Jezusa, niech Twoja
miłość *
W.: - hojny dar Ducha Świętego * -
tak głęboko przeniknie moje serce, *
żebym zawsze pamiętał o Tobie *
i wiernie naśladował Ciebie. Amen.

P.: Najświętsze Serce Jezusa, prze-
mień mnie *
W.: i uczyń apostołem Twego Serca,*
bym pociągał moich braci * do Straży
Honorowej * Twego Najświętszego
Serca, * świadcząc w Duchu i praw-
dzie, * że Bóg jest Miłością. Amen.

WSKAZÓWKA NA GODZINĘ
STRAŻY

Godzina Straży, którą wszyscy
Członkowie zobowiązani są codzien-
nie odprawiać, nie jest godziną wy-
łącznej modlitwy, ani adoracji w koś-
ciele, czy też godziną pobożnego ro-
zmyślania - na co niektórzy nie mieli-
by czasu. Może nią być każda godzina
dnia, ze wszystkimi przypadającymi
na nią obowiązkami w domu, biurze,
szkole, w polu, w warsztacie, słowem
- wszędzie. Jeśli jednak w tej godzinie
obowiązki pozwalają uczestniczyć we
Mszy św., lub odmówić jakąś mo-
dlitwę, można iść za natchnieniem ser-
ca.

Troską Członka Straży Honorowej
powinno być przeżycie obranej god-

ziny w sposób jak najbardziej gorliwy.
Zalecamy więc rozpocząć ją od chwili
skupienia i znaku krzyża, by sercem
podążyć przed tabernakulum, gdzie
ukryty pod osłoną Najświętszego Sa-
kramentu samotnie przebywa Bóg,
oczekując na oddanie Mu najgłębszej
czci i ofiarowanie swojego czasu.
Dobrze jest w tym celu nauczyć się
na pamięć Ofiarowania Godziny Stra-
ży. Gdyby jednak okazało się to zbyt
trudne, można własnymi słowami
dokonać ofiarowania.

Rozpoczynając w ten sposób Go-
dzinę Straży, przede wszystkim trzeba
pamiętać o tym, że Bóg jest blisko
nas. Ta świadomość może nam pomóc
doskonalej wypełnić przypadające
na tę godzinę obowiązki stanu. Należy
wykonywać je bez przymusu czy skrę-
powania, lecz swobodnie i z prostotą,
przypominając sobie co pewien czas,
że pozostajemy u stóp ołtarza. Jest to
miejsce, gdzie przebywa Zbawiciel
świata zapomniany i opuszczony przez
ludzi, czekający, by Mu wyznać mi-
łość, uwielbienie, pamięć o Nim oraz
zapewnienie o wierności do końca
życia.

Odmawiając Drogocenne ofiaro-
wanie Krwi i Wody, wypływającej
z rany Boskiego Serca należy pamię-
tać w Godzinie Straży o tych, którzy
wciąż ranią Boga grzechami. Miłość
żyje ofiarą, więc nie powinno za-
braknąć w tej godzinie: poświęcenia
się dla bliźnich, słowa pełnego mi-
łości, skierowanego do osoby źle nam
życzącej , pełnego słodyczy uśmiechu,
cichego znoszenia przykrości lub upo-
korzeń, aktu posłuszeństwa względem
zwierzchników, pomocy udzielonej
ubogiemu, dobrego czynu na rzecz
Kościoła, Ojczyzny, czy parafii. Takie
ofiary są miłe Bożemu Sercu. Ono nie
żąda wielkich rzeczy, lecz intencji
pełnej miłości. Zaniechanie jednego
ciekawskiego spojrzenia, złośliwego
słowa wystarczy, by pocieszyć to Ser-
ce. Nade wszystko trzeba starać się
w Godzinie Straży unikać wszystkie-
go, co mogłoby zranić Serce Pana
Jezusa. Prawdziwa miłość wystrzega
się grzechu, dąży do cnoty; należy

więc mieć czyste serce, modlić się,
działać i cierpieć dla Jezusowego Ser-
ca oraz rozszerzenia Jego królestwa
na ziemi. Kończąc Godzinę Straży do-
brze jest odmówić Ojcze nasz i Zdro-
waś Maryjo w intencjach Ojca Świę-
tego, po czym pożegnać Pana Jezusa
gorącym aktem miłości, całując w du-
szy Jego Najświętsze rany, następnie
prosić o błogosławieństwo i starać się,
by łaski zaczerpnięte u Jego stóp zao-
wocowały w dalszych godzinach dnia.
Nie wystarczy bowiem być dobrym
katolikiem tylko w kościele, w czasie
modlitwy i Godziny Straży, ale trzeba
być nim zawsze: w swoich myślach,
słowach i uczynkach. Zbawienną rze-
czą jest więc kochać i pocieszać
Zbawiciela w ciszy świątyni, u stóp
ołtarza, ale ważne jest również, by mi-
łować i pocieszać Go poza murami
kościoła, w każdej chwili, w cało-
kształcie naszych spraw, które powin-
ny być zgodne z prawem Bożym
i zasadami katolickiej wiary. Tylko
tym sposobem nasze życie będzie
prawdziwie chrześcijańskie, pełne o-
fiary i dobrego przykładu.

OFIAROWANIE GODZINY
STRAŻY

Panie Jezu, obecny w tabernakulum,
ofiaruję Ci tę godzinę, wszystkie moje
czynności, radości i trudy, aby uwiel-
bić Twoje Serce przez to świadectwo
miłości i wynagrodzenia.
Niech to ofiarowanie będzie poży-

teczne dla moich bliźnich i sprawi,
bym gorliwiej pracował(a) dla wypeł-
nienia Twoich miłosiernych zamiarów
względem ludzi.
Z Tobą za nich „ poświęcam się, aby

i oni byli uświęceni w prawdzie" (J
17, 19). Amen.

DROGOCENNE OFIAROWANIE
Przyjmij Ojcze Święty jako ofiarę

na potrzeby Kościoła i jako zadość-
uczynienie za grzechy ludzi tę bez-
cenną Krew i Wodę, które wypłynęły
z rany Boskiego Serca Jezusa - i zmi-
łuj się nad nami.
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HISTORIA NABOŻEŃSTWA
DO NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII

Od najwcześniejszych dni chrześ-
cijaństwa, „chleb" i „wino" eucharys-
tyczne czczone były jako prawdziwe
Ciało i Krew Pana Naszego Jezusa
Chrystusa. Aby się o tym przekonać,
wystarczy przyjrzeć się freskom
na ścianach katakumb w Rzymie,
wzniesionych między I i III wiekiem
naszej ery. Znajdziemy tam wiele
symboli przedstawiających Najświęt-
szą Eucharystię. Najczęstszym symbo-
lem jest kosz pełen chleba i ryb, upa-
miętniający cud rozmnożenia chleba
przez Chrystusa, niejako zapowiada-
jący tajemnicę karmienia dusz ludz-
kich Ciałem i Krwią. W katakumbach
Kaliksta znajduje się malowidło
przedstawiające dużą rybę obok kosza
z bochenkami chleba; przednia część
kosza zawiera kwadratowy otwór
w którym widać szklany pojemnik
z czerwonym winem. W katakumbach
św. Pryscylli archeolodzy odkryli rze-
źby bochenków chleba (wielkości pię-
ści), w górnej części nacięte znakiem
krzyża, a więc znakiem zbawienia.
Przypomina to nam słowa Chrystusa
w Ewangelii: „Jeśli kto spożywa ten
chleb. będzie żył na wieki. Chlebem
który Ja dam jest Moje Ciało za życie
świata" (J 6, 51 ).
Wiara katolicka, silna i niezmienna,

od Ostatniej Wieczerzy w Wielki

Czwartek aż do dziś wyznaje, że Eu-
charystia jest wiecznym sakramentem,
a Hostia w tabernakulum pozostaje
żywym i prawdziwym Ciałem i Krwią
Jezusa Chrystusa, nawet po zakoń-
czeniu Mszy Świętej . Przypomnijmy
sobie męczeństwo św. Tarsycjusza
niosącego Eucharystię chrześcijanom
oczekującym na śmierć; wolał on po-
nieść śmierć męczeńską z rąk prześ-
ladowców „niż wydać Ciało Pańskie
tej zgrai wściekłych psów". Z biegiem
wieków Najświętsza Eucharystia od-
bierała rosnącą cześć i uwielbienie,
upiększane wspaniałymi ceremoniami
kościelnymi. Uroczystości eucharysty-
czne odzwierciedlają wiarę w słowa
Jezusa Chrystusa przekazane przez
Apostołów i nieomylnie nauczane
przez Magisterium Kościoła Katolic-
kiego - że Eucharystia jest prawdziwie
Ciałem i Krwią Zbawiciela świata.

Podniesienie Hostii w czasie Mszy
Świętej

Jak wynika z zapisów historycz-
nych, Podniesienie Hostii w momen-
cie Przeistoczenia, w formie w jakiej
przeżywamy tę tajemnicę podczas
Mszy Świętej , sięga początków XIII
wieku. Nazwane było wówczas „ak-
tem liturgicznym na skalę epoki".
Jednakże starodawne pisma liturgi-
czne, w tym Konstytucje Apostolskie
wskazują, że akt podniesienia Naj-
świętszego Sakramentu tuż przed Ko-
munią Świętą, miał na celu ukazanie
wiernym konsekrowanej Hostii. Pra-
ktyka podniesienia Ciała Pańskiego
zaraz po Konsekracji przyjęta została
jako obrona przed błędnymi teoriami
nauczającymi, jakoby Przeistoczenie
chleba w Ciało Pańskie nie nastę-
powało bezpośrednio po Konsekracji,
ale w chwili, gdy zarówno chleb jak
i wino zostały konsekrowane. By od-
rzucić tę błędną naukę i potwierdzić
prawdę, że chleb przeistacza się
w Ciało Pańskie po słowach kapłana

„To jest Ciało Moje", Hostia wzno-
szona jest ku adoracji wiernych przed
konsekracją wina.

Bardzo szybko zrozumiano, jak
chwalebnym czynem jest spoglądanie
z uwielbieniem na wzniesione Ciało
Chrystusa i na różne sposoby próbo-
wano zapewnić lepszą widoczność
Hostii w kościele. W kościołach Hisz-
panii zawieszano czarne płótno za oł-
tarzem i często ministrant trzymał po-
chodnię za plecami kapłana. Służący
przy ołtarzu mieli surowo nakazane
uważać, by dym z kadzidła nie za-
słaniał widoku Hostii.

Historycy zauważają, że w epoce
średniowiecza, wierni traktowali ado-
rację wzniesionej Hostii jako kwinte-
sencję przeżywania Mszy Świętej , tak
że jeśli Hostia nie była widoczna,
wierni pozostawali na następną Mszę.
Najwcześniejsze dokumenty history-
czne na temat Podniesienia znajdu-
jemy około roku 1200, w statutach
synodalnych Eudes'a de Sully, biskupa
Paryża, który nakazał, by czynić ten
akt, w odpowiedzi na wspomniane już
błędne teorie niektórych teologów.
Papież Grzegorz X (1271 - 1276)
nakazał wprowadzenie Podniesienia
do liturgii Mszy Świętej w całym
Kościele. Akt Podniesienia wspo-
mniany jest również w Ordo Romanus
XIV (1311 ), rytuale papieskim papieża
Klemesa V. W naszym wieku, 1 8 maja
1907 roku, papież, św. Pius X, udzielił
odpustów tym wiernym, którzy spoj-
rzą na wzniesioną Hostię z uwiel-
bieniem, wiarą i miłością, modląc się
słowami „Pan mój i Bóg mój".

Święto Bożego Ciała
Wprowadzenie tego pięknego świę-

ta do Kościoła możemy zawdzięczać
mistycznym objawieniom św. Juliany.
Juliana urodziła się w 1193 roku
w Retinnes, w pobliżu belgijskiego
miasta Liege. Osierocona w piątym
roku życia, oddana została pod opiekę
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klasztoru sióstr augustianek w Mont-
Cornillon, gdzie też przyjęła welon
jako czternastoletnia dziewczyna. Jako
zakonnica robiła szybkie postępy
w cnocie i odznaczała się miłością
do Matki Bożej , Tajemnicy Męki Pań-
skiej i Najświętszego Sakramentu. Już
jako szesnastoletnia zakonnica Juliana
otrzymała łaski przeżyć mistycznych
i w jednej z wizji ujrzała księżyc
w pełni, którego blask zniekształcał
jeden ciemny punkt. Opowiedziała
o tej wizj i swojej przełożonej , siostrze
Sapiencji, lecz jej znaczenie pozosta-
wało tajemnicą. Dopiero po wielu
dniach modlitwy, głos z nieba wyja-
śnił Julianie znaczenie tej wizj i:
Co sprawia mi ból w Moim Koś-

ciele wojującym - to brak święta, któ-
re pragnę ustanowić. Jest to święto
Najwyższego i Najświętszego Sakra-
mentu Ołtarza. Obecnie tajemnica
ta czczona jest tylko w Wielki Czwar-
tek, ale w tym dniu rozważa się Moją
Mękę i Śmierć. Dlatego pragnę, by in-
ny dzień był wyznaczony do ucz-
czenia Sakramentu Ołtarza przez całe
Chrześcijaństwo.. .
Prośba Niebios o to specjalne świę-

to uzasadniona była trzema powoda-
mi: święto to potwierdzi wiarę w Sa-
krament Ołtarza w obliczu przyszłych
ataków i wątpliwości; wierni czerpać
będą siły do postępu w cnocie z głę-
bokiej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu; święto to obchodzone z miło-
ścią stanowić będzie wynagrodzenie
za wszelkie obelgi i obrazę Naj-
świętszego Sakramentu.

Przez 22 lata św. Julianna trzymała
ten Boski nakaz w tajemnicy, po czym
wyjawiła go biskupowi Liege - Rober-
towi de Thorete, dominikaninowi ojcu
Hugh - późniejszemu kardynałowi
w Niderlandach, oraz Jakubowi Pan-
taleon - arcydiakonowi Liege. Wyro-
kiem Opatrzności Bożej Jakub Panta-
leon został wybrany w niedługim cza-
sie Głową Kościoła, jako papież
Urban IV.

Jako że w tamtym czasie biskupi
mieli prawo ustanawiać święta
w swych diecezjach, biskup de Tho-
rete postanowił zwołać synod w 1246

roku, z udziałem wymienionych świą-
tobliwych i uczonych mężów Koś-
cioła. Jednakże od wyjawienia taje-
mnicy przez św. Julianę do otwarcia
synodu upłynęło 16 lat. Zebrani
na synodzie stwierdzili, że święto ta-
kie w niczym nie sprzeciwiałoby się
nauce Kościoła i byłoby aktem dzię-
kczynienia Bogu za wielki dar Sa-
kramentu Ołtarza. Podjęto decyzję,
by święto to uroczyście obchodzić po-
cząwszy od następnego roku. Mnich
imieniem Jan otrzymał zlecenie napi-
sania nabożeństwa na to święto. (Do
dziś zachowały się w Binterim ory-
ginalne dekrety z tego synodu oraz
fragmenty nabożeństwa).

Biskup de Thorete nie doczekał
uroczystości nowego święta, odcho-
dząc do wieczności 16 października
1246 roku. Święto obchodzone było
po raz pierwszy przez Kanoników
od Św. Marcina w Liege.

Jakub Pantaleon, który pierwszy
uwiarygodnił mistyczny wizję Juliany,
wstąpił na Stolicę Piotrową 29 sierp-
nia 1261 roku, przyjmując imię Urba-
na IV. Nowy biskup z Liege - Henryk
z Guelders, nalegał na papieża
by święto Sakramentu Ołtarza wpro-
wadzone zostało dla całego Kościoła.
Papież Urban IV, który od początku
czuł przywiązanie do tego święta, 8
września 1264 roku wydał Bullę Tran-
siturus ustanawiającą święto Bożego
Ciała na czwartek po niedzieli Trójcy
Świętej oraz udzielił wielu odpustów
wiernym obecnym w tym dniu
na Mszy Świętej i nabożeństwie.
Specjalne nabożeństwo skomponowa-
ne na prośbę papieża przez Aniel-
skiego Doktora św. Tomasza z Ak-
winu, jest jednym z najpiękniejszych
nabożeństw Brewiarza Rzymskiego.

Kolejny papież, Klemens IV, po-
twierdził to święto, lecz dopiero
za pontyfikatu papieża Jana XXII
(1 316 - 1 334) zaczęto czcić Boże Cia-
ło procesją, niosąc monstrancję z Naj-
świętszym Sakramentem. Udział
w procesj i Bożego Ciała łączył się
z odpustami nadanymi przez papieży
Marcina V i Eugeniusza IV.

Do dzisiejszego dnia w wielu kra-

jach katolickich święto Bożego Ciała
uważane jest za święto narodowe
i czczone wspaniałą procesją po uli-
cach miast.

Błogosławieństwo Najświętszym Sa-
kramentem

Błogosławieństwo to ma miejsce
podczas wieczornego nabożeństwa,
w czasie którego wierni śpiewają pie-
śni i modlą się przed Najświętszym
Sakramentem wystawionym w mon-
strancji. Błogosławieństwo stanowi
najbardziej podniosły moment nabo-
żeństwa. Kapłan odziany w długą ka-
pę bierze monstrancję w dłonie i bło-
gosławi wiernych czyniąc Znak Krzy-
ża.

Choć nabożeństwo to może mieć
swoje charakterystyczne cechy zależ-
nie od kraju i tradycji, to jednak pe-
wne jego części są stałe. Odśpiewanie
Tantum Ergo Sacramentum, użycie
świec i kadzidła, a przede wszystkim
błogosławieństwo Najświętszym Sa-
kramentem, są zawsze obowiązujące.
Istnieje także mniej uroczysta forma
nabożeństwa eucharystycznego, nieco
rzadziej stosowana, gdy kapłan odzia-
ny w komżę i stułę otwiera drzwiczki
tabernakulum, a wierni odmawiają
modlitwy i śpiewają pieśni. Następnie
kapłan udziela błogosławieństwa kie-
lichem okrytym welonem i zamyka
Najświętszy Sakrament w tabernaku-
lum.

We wczesnym okresie XIII wieku,
po wprowadzeniu Podniesienia w cza-
sie Mszy Świętej , a także święta Bo-
żego Ciała, wśród bractw i cechów
szybko rozprzestrzenił się zwyczaj
śpiewania psalmów przed figurą Ma-
tki Najświętszej . Psalmy nazywały się
Laude, tak że członkowie bractw zor-
ganizowanych w tym celu zwani byli
Laudesi. Właśnie z grona Laudesów
wyszło siedmiu świętych założycieli
Zgromadzenia Służebniczego, lub Słu-
żebników Maryi, w pierwszej połowie
XIII wieku.

W równie szybkim tempie rozwi-
nęło się popularne nabożeństwo wie-
czorne odprawiane ku czci Matki Bo-
żej . Stałym elementem tego nabożeń-
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stwa był hymn Salve Regina, śpiewa-
ny często przez chór chłopięcy.
We Francji nabożeństwo to znane było
pod nazwą Salut, w Niderlandach jako
Lof, a w Niemczech i Anglii jako
Salve.

Istnieje przypuszczenie, że obecne
nabożeństwo eucharystyczne sięga ko-
rzeniami popularnego nabożeństwa
połączonego ze śpiewem psalmów
ku czci Matki Bożej . Zapoczątkowane
w XVI i XVII wieku wystawienie
Najświętszego Sakramentu, nadało na-
bożeństwu bardziej uroczystą i pod-
niosłą rangę. Błogosławieństwo Naj-
świętszym Sakramentem przy zakoń-
czeniu nabożeństwa, zdaje się od-
zwierciedlać ówczesny zwyczaj czy-
nienia znaku krzyża za każdym razem,
gdy Najświętszy Sakrament był wyj-
mowany lub wstawiany do taberna-
kulum, przechodził w procesj i lub nie-
siony był do chorego.

Najczęściej śpiewanym hymnem
nabożeństwa eucharystycznego jest
O Salutaris Hostia, stanowiący frag-
ment hymnu Verbum Supernum napi-
sanego przez św. Tomasza z Akwinu
na święto Bożego Ciała. Śpiewany jest
on w momencie wyjmowania Naj-
świętszego Sakramentu z tabernaku-
lum. Inny hymn, Tantum Ergo Sacra-
mentum zaczerpnięty jest z hymnu
Pange Lingua autorstwa św. Tomasza,
napisanego na nieszpory święta Bo-
żego Ciała. Czasami, podczas nabo-
żeństwa, odśpiewuje się również Sac-
ris Solemniis znany jako Panis Ange-
licus, skomponowany przez Anielskie-
go Doktora na jutrznię święta Bożego
Ciała.

Wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu

Nabożeństwo, w którym Najświęt-
szy Sakrament wyjmowany jest z ta-
bernakulum i wystawiany w mon-
strancji ku adoracji wiernych, bierze
swoje początki w XIV wieku i zwią-
zany jest z ustanowieniem święta Bo-
żego Ciała. Niemniej , dokumenty his-
toryczne wskazują, że już w XIII wie-
ku teologowie zastanawiali się, czy
należy pozwolić grzesznikom spoglą-

dać na Najświętszą Hostię. Zdecydo-
wano wtedy, że czyn taki nie tylko nie
jest obrazą Boga, ale stanowi akt
chwalebny pomagający w nawróceniu
i wzbudzeniu szczerego żalu za grze-
chy.

Już w XIV wieku nabożeństwo
wystawienia Najświętszego Sakra-
mentu przyjęło się szeroko na terenach
germańskich. Wiemy, że w Gdańsku
przyjął się zwyczaj przechowywania
Świętej Hostii w przezroczystej mon-
strancji. We Wrocławiu natomiast, de-
kret z 1416 roku pozwala, by „Ciało
Jezusa Chrystusa wystawiane było
w niektóre dni tygodnia ku adoracji
wiernych". Niestety, w 1452 roku, kar-
dynał z Kolonii, Mikołaj de Cusa,
wydał edykt zabraniający wystawiania
Ciała Pańskiego w monstrancji poza
oktawą Bożego Ciała. W XV wieku
szereg dekretów synodalnych zakazało
tego zwyczaju, jako niewystarczająco
uwielbiającego Boga. Jeden z bisku-
pów napisał nawet, że „. . .częste wys-
tawianie Ciała Pańskiego zmniejsza
szacunek i nabożeństwo wiernych".
Pomimo tych zakazów, nabożeństwo
wystawienia Najświętszego Sakra-
mentu przetrwało na zasadzie cie-
kawego kompromisu. W Europie Śro-
dkowej rozwinął się zwyczaj prze-
chowywania monstrancji w Sakra-

mentshauschen - „Domku Sakramen-
tu", z reguły pięknie wyrzeźbionego
w kamieniu i umieszczonego blisko
sanktuarium. Wykonane z kraty drzwi-
czki pozwalały wiernym spoglądać
na niewyraźny obraz Najświętszego
Sakramentu. Dokumenty historyczne
opisują taki właśnie Sakraments-hau-
schen umieszczony w kaplicy, w 1454
roku, w domu zakonnym brygitek
w Vadstena, w Szwecji.

Jeszcze w XV wieku na terenach
germańskich oraz w Niderlandach
trwał zwyczaj wystawiania monstran-
cj i w czasie sprawowania Mszy Świę-
tej . Jednakże wkrótce władze koś-
cielne nakazały usuwanie w tym cza-
sie monstrancji z ołtarza. Obecne pra-
wo kanoniczne utrzymuje ten nakaz
separacji nabożeństwa wystawienia
Najświętszego Sakramentu od Ofiary
Mszy Świętej . W końcu XVI wieku,
w czasach św. Filipa Nereusza (zm.
1595) i św. Karola Boromeusza (zm.
1584), zaczęły rozwijać się różne for-
my wystawienia Najświętszego Sakra-
mentu.

Wystawienie Ciała Pańskiego mo-
że mieć charakter publiczny lub pry-
watny. W nabożeństwie publicznym
monstrancja umieszczona jest wysoko
nad ołtarzem, a adoracja prywatna
odbywa się przed cyborium wystawio-
nym przed otwartym tabernakulum.
Prawo kanoniczne określa normy li-
turgiczne związane z wystawieniem
Eucharystii i zaleca aby „uroczyste
wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu odbyło się raz w roku w odpo-
wiednim czasie, tak by wierni mogli
głębiej uwielbiać Tajemnicę Eucha-
rystyczną.. ."

Warto zauważyć że prywatne
wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu może odbyć się bez przeszkód
w dobrym i pobożnym celu.

Czterdziestogodzinne Nabożeństwo
Nabożeństwo to, zwane Quarant'

Ore, stanowi dłuższy okres adoracji
wystawionego Najświętszego Sakra-
mentu, na pamiątkę 40 godzin samo-
tności Chrystusa Pana w grobie. Uwa-
ża się, że nabożeństwo przyszło



z Włoch, lecz nie jest pewne kto
i w którym roku dał mu początek.
Niewątpliwie jednak, nabożeństwo
to przyjęło swą obecną formę na po-
czątku XVI wieku, rozwijając się
szybko z aprobatą Głowy Kościoła.

Ślady historyczne tego nabożeń-
stwa zatarło dodatkowo oświadczenie
św. Karola Boromeusza wspominają-
cego, że odprawiane ono było nawet
we wcześniejszych czasach. Jest też
całkiem prawdopodobne, że Czter-
dziestogodzinne Nabożeństwo obcho-
dzone było uroczyście w XIII i XIV
wieku, od Wielkiego Piątku do Nie-
dzieli Wielkanocnej . Nie wiemy je-
dnak, czy w czasie modlitw wystawia-
no Najświętszy Sakrament. Od XVI
wieku nabożeństwo to obejmuje wy-
stawienie Najświętszego Sakramentu
i czterdziestogodzinną adorację. Może
być odprawiane w wybranym okresie
roku liturgicznego. W wielu diece-
zjach biskupi tak ustalają porę tego
nabożeństwa w parafiach, by mogło
się one odbywać przez cały rok, prze-
chodząc jakby z kościoła do kościoła.
Ideałem jest oczywiście nieustanna
adoracja dzień i noc, lecz jeśli nie jest
to możliwe, można zrobić przerwę
na godziny nocne.

Już w 1539 roku składano Ojcu
Świętemu petycje, by udzielił odpus-

tów wiernym uczestniczącym w Czter-
dziestogodzinnym Nabożeństwie.
W dwa lata później papież Paweł III
wyraził na to zgodę. Zatwierdzając
to nabożeństwo, papież udzielił rów-
nież odpustów z nim związanych. Po-
dobnie uczynił papież Klemens VIII,
25 listopada 1592 roku, a w następ-
nym wieku papież Klemens XII wydał
szczegółowe instrukcje do odprawia-
nia Czterdziestogodzinnego Nabożeń-
stwa.

Wieczysta Adoracja
Nabożeństwo to oznacza nieustan-

ną adorację Najświętszego Sakramen-
tu dzień i noc, przez długi okres czasu.
Najdłuższą w historii wieczystą ado-
racją było nabożeństwo w katedrze
w Lugo, w Hiszpanii, trwające ponad
1000 lat, jako zadośćuczynienie za he-
rezję pryscyliańską z IV wieku. Ta ty-
siącletnia adoracja wspomniana jest
w liście kardynała Vaughana z 1895
roku, adresowanym do Prymasa Hi-
szpanii.
W historii Francji znana jest wie-

czysta adoracja Najświętszego Sakra-
mentu trwająca przez 500 lat. Król
Francji Ludwik VIII nakazał 14 wrze-
śnia 1226 roku wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu w kaplicy Świętego
Krzyża, w akcie dziękczynienia

za zwycięstwo nad heretykami albi-
gensami.

Nabożeństwo Wieczystej Adoracji
rozszerzyło się po wprowadzeniu
Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa,
najpierw w kilkunastu kościołach Rzy-
mu, a potem na całym świecie.

Nabożeństwo to stanowi centrum
duchowości wielu pobożnych stowa-
rzyszeń i zgromadzeń religijnych.
Warto tu szczególnie wspomnieć zgro-
madzenia założone przez św. Piotra
Juliana Eymard (1811 -1 869) po otrzy-
maniu duchowego światła, wskazują-
cego, że nie istniały zgromadzenia
specjalnie oddane uwielbieniu Naj-
świętszego Sakramentu. Św. Piotr Jul-
ian założył zgromadzenie męskie, inne
dla sióstr kontemplacyjnych oraz Ligi
Eucharystyczne dla wiernych i ka-
płanów.

W naszych czasach wielu wier-
nych oraz osób duchownych z wiel-
kim oddaniem uwielbia Najświętszy
Sakrament, kontynuując Nabożeństwo
Wieczystej Adoracji.

Oprac. Joan Carroll Cruz – „Cuda
Eucharystyczne i Eucharystyczne

fenomeny w życiu świętych.”
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JUBILEUSZ 1 50-LECIA ISTNIENIA STRAŻY
HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA

JEZUSA W POLSCE
W 2019 roku przypada jubileusz

150-lecia istnienia Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Polsce oraz 100. rocznica wynie-
sienia krakowskiego Bractwa do god-
ności Arcybractwa dla naszego kraju.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
członków do szczególnego uczczenia
tego niezwykłego okresu, w którym
wyrażamy Bożemu Sercu wdzięcz-
ność za obfitość łask, jakie spłynęły
na nas i na Kościół podczas minio-
nych 150 lat.

W związku z jubileuszem Arcy-
bractwo Straży Honorowej Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Polsce
otrzymało odpusty zupełne.

W Dekrecie nr 1 357/1 8/I, wyda-
nym w Rzymie dnia 14 grudnia Roku
Pańskiego 2018, Penitencjaria Apos-
tolska, dla pogłębienia pobożności
wiernych i zbawienia dusz, na mocy
uprawnień nadanych w specjalny spo-
sób przez Ojca Świętego z Bożej Opa-
trzności papieża Franciszka, mając
na uwadze prośby skierowane przez

Jego Ekscelencję Marka Jędraszew-
skiego, Arcybiskupa Metropolitę Kra-
kowskiego, w roku jubileuszowym Ar-
cybractwa Straży Honorowej Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, z nie-
bieskiego skarbca Kościoła szczodrze
udziela zupełnego odpustu pod zwy-
kłymi warunkami.

Członkowie Straży Honorowej
NSPJ oraz wierni uczestniczący
w obchodach jubileuszowych, któ-
rzy szczerze żałują za grzechy i kie-
rują się miłością, mogą uzyskać
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odpust zupełny od 1 stycznia 2019 r.
do 27 grudnia 2019 r.:
1 . Za uczestnictwo we Mszy św. w
dni:
• 1 stycznia 2019 r. (1 50. rocznica ka-
nonicznego założenia bractwa),
• 1 9 stycznia 2019 r. (1 00. rocznica
podniesienia bractwa do godności ar-
cybractwa),
• 1 5 czerwca 2019 r. (centralne uro-
czystości jubileuszowe na Jasnej Gó-
rze),
• 3 sierpnia 2019 r. (rocznica śmierci
założycielki Straży Honorowej NSPJ
s. Marii od Najświętszego Serca Ber-
naud – dzień modlitw o jej beaty-
fikację),
• 27 grudnia 2019 r. (zakończenie ju-
bileuszu z dziękczynnym Te Deum
laudamus),
• w pierwszy piątek miesiąca (Msza
św. wynagradzająca Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa).
2. Za pobożne praktyki:
• uczestnictwo w nabożeństwie Go-
dziny Świętej w czwartek przed pier-
wszym piątkiem miesiąca (wspólno-
towo lub indywidualnie),
• odprawienie nowenny przed uroczy-
stością Najświętszego Serca Pana Je-
zusa,
• nawiedzenie miejsca związanego
z kultem Serca Pana Jezusa w Polsce
lub za granicą i odmówienie tam
Litanii do Najświętszego Serca Pana
Jezusa.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy
i wszyscy, którzy z poważnej przy-
czyny nie mogą opuszczać domu,
są także w stanie uzyskać odpust zu-
pełny, jeśli – wzbudziwszy w sobie
odrazę do wszelkiego grzechu i prag-
nienie wypełnienia, gdy tylko to bę-
dzie możliwe, trzech przyjętych zwy-
czajowo warunków – włączą się du-
chowo w obchody jubileuszowe, ofia-
rowując miłosiernemu Bogu swoje
modlitwy i cierpienia oraz doświad-
czane przez nich dokuczliwości życia.
Odpusty zupełne można uzyskać pod
zwykłymi warunkami, do których na-
leżą:
• brak jakiegokolwiek przywiązania
do grzechu, nawet powszedniego (w
innym wypadku zyskuje się odpust
cząstkowy),
• stan łaski uświęcającej (brak nieod-
puszczonego grzechu ciężkiego) lub
spowiedź sakramentalna,
• przyjęcie Komunii św.,
• odmówienie modlitwy (np. Ojcze
nasz i Zdrowaś Mario) w intencjach
Ojca Świętego (nie chodzi o modli-
twę w intencji samego papieża; mo-
dlitwa związana z odpustem ma być
skierowana w intencji tych spraw,
za które modli się każdego dnia
papież),
• wykonanie czynności związanej
z odpustem (np. Msza św., pobożna
praktyka).
Wierny może uzyskać odpust zupełny

lub cząstkowy za siebie lub ofiarować
go za zmarłego, ale nie za osobę
żyjącą, ponieważ każdy człowiek sam
jest w stanie dokonać przemiany
swojego życia i wypełnić wymagane
do otrzymania odpustu warunki.

Ewentualna spowiedź, Komunia
Święta i modlitwa w intencjach Ojca
Świętego mogą być wypełnione w cią-
gu kilku dni przed lub po wykonaniu
czynności, z którą związany jest od-
pust. Po jednej spowiedzi można uzy-
skać wiele odpustów zupełnych, nato-
miast po jednej Komunii świętej i je-
dnej modlitwie w intencjach papieża –
tylko jeden odpust zupełny.

Odpust zupełny można uzyskać
tylko raz w ciągu dnia (wyjątkiem są
osoby pozostające w obliczu śmierci),
natomiast odpusty cząstkowe można
uzyskiwać wielokrotnie w ciągu jed-
nego dnia.
Błogosławieństwo

Pasterskiego błogosławieństwa na
rok jubileuszowy udzielili: Ojciec
Święty Franciszek, abp Marek Jędra-
szewski, metropolita krakowski, oraz
bp Stanisław Salaterski, delegat KEP
ds. Arcybractwa.

Główne uroczystości jubileuszowe
miały miejsce 15 czerwca 2019 roku
podczas XXXIV Ogólnopolskiej Piel-
grzymki Arcybractwa Straży Honoro-
wej Najświętszego Serca Pana Jezusa
na Jasną Górę, która odbyła się pod
hasłem „150 lat przy Sercu Jezusa”.

Niech żyje Jezus!
CZCIGODNI SIOSTRY l BRACIA,
TWORZĄCY WSPÓLNOTĘ AR-
CYBRACTWA STRAŻY HONO-
ROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SER-
CA PANA JEZUSA W POLSCE!

Najświętsze Serce Zbawiciela, prze-
bite na krzyżu włócznią żołnierza, jest
dla wierzących znakiem Bożej miłości
oraz wezwaniem do kształtowania na-
szej miłości do Boga i ludzi na wzór
Chrystusa. Jest także serdecznym za-
proszeniem do wynagradzania Bogu
za zbyt częste lekceważenie daru Jego

miłości i miłosierdzia. Niezależnie
od spontanicznych i osobistych starań
wielu chrześcijan, które są podejmo-
wane, aby zgłębić tajemnicę Bożego
Serca, zanurzyć w Nim swoją co-
dzienność oraz przemieniać Jego mi-
łością życie świata, w nauczaniu
i działaniach duszpasterskich Kościoła
odnajdujemy różnorodne próby i for-
my kształtowania oraz promowania
kultu Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa. Do najbardziej cennych i znanych
dokumentów Kościoła odnoszących
się do tego zagadnienia należą: en-
cyklika Leona XIII Annum sacrum
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o poświęceniu się ludzi Najświęt-
szemu Sercu Jezusowemu, encyklika
Piusa XI Miserentissimus Redemptor
o powszechnym obowiązku wynagra-
dzania Najświętszemu Sercu Jezusa,
encyklika Piusa XII Haurietis aquas
o kulcie Najświętszego Serca Jezu-
sowego, a także listy apostolskie św.
Pawła VI o kulcie Najświętszego Ser-
ca Jezusowego oraz liczne pouczenia
i zachęty św. Jana Pawła II ożywiające
kult Serca Jezusowego na przełomie
XX i XXI wieku. Spośród innych
działań wspomnieć trzeba wynoszenie
do chwały ołtarzy osób odznaczają-
cych się kultem Serca Bożego (św.
Małgorzaty Marii Alacoque, św. Klau-
diusza La Colombiere'a, św. Teresy od
Dzieciątka Jezus, św. Faustyny Ko-
walskiej), praktykę poświęcania Sercu
Jezusowemu Kościoła powszechnego,
poszczególnych krajów, rodzin i osób,
dedykowanie Mu świątyń, zgroma-
dzeń zakonnych, bractw i stowarzy-
szeń religijnych, sprawowanie nabo-
żeństw ku czci Serca Bożego w każdy
pierwszy piątek miesiąca, odmawianie
litanii ku czci Najświętszego Serca Je-
zusowego i wiele innych.

Wśród kościelnych stowarzyszeń
działających na polskiej ziemi w opar-
ciu o duchowość Serca Bożego od 150
lat znaczące miejsce zajmuje Arcy-
bractwo Straży Honorowej Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. Założone
w 1868 r. przy krakowskim klasztorze
sióstr wizytek i za-twierdzone l sty-
cznia 1869 r. jako Bractwo, od 1919 r.
decyzją papieża Piusa XI zostało pod-
niesione do rangi Arcybractwa, z któ-
rym związane są wszystkie ośrodki
w Polsce. Wspólnoty Straży Honoro-
wej do tej pory istnieją i działają nie-
malże we wszystkich diecezjach na-
szego kraju. Do członków Arcybrac-
twa należą przedstawiciele wszystkich
grup społecznych i wiekowych,
a wśród tych, którzy odeszli do domu
Ojca, odnajdujemy wiele osób wy-
niesionych przez Kościół do chwały
ołtarzy, np. św. brat Albert, bł. matka
Klara Ludwika Szczęsna czy bł. sio-
stra Celestyna Faron, męczennica
z czasów II wojny światowej . Do-

roczna pielgrzymka Straży Honorowej
na Jasną Górę oraz spotkania diece-
zjalne wspólnot Arcybractwa ukazują
powiększającą się liczbę czcicieli Ser-
ca Jezusowego w Polsce, żyjących we-
dług charyzmatu Straży Honorowej
oraz uświadamiających sobie coraz
to nowe wyzwania, które trzeba podej-
mować, korzystając z doświadczeń
przodków, a także wsłuchując się
w natchnienia Ducha Świętego i prze-
słania płynące z Bożego Serca.

Niezmiennie ważna jest idea wy-
nagradzania Bogu za grzechy świata
praktykowana między innymi przez
ofiarowanie Mu największej miłości,
na jaką nas stać, jako zadośćuczy-
nienie za obojętność, brak miłości
i szacunku wobec Stwórcy. Usypianie
sumień twierdzeniem, że nasze życie
i codzienność nie mają związku z Bo-
giem, przy braku czujności i jedno-
znacznego świadectwa ludzi Kościoła
może być powodem niezmierzonego
zła, za które trzeba Boga przepraszać,
wynagradzać i ofiarować jak najwięcej
miłości. Zawsze obecne w nauczaniu
Kościoła wezwanie do świętości jest
szczególnie często przypominane
w czasach nam współczesnych. Nau-
czanie św. Jana Pawła II i encyklika
papieża Franciszka Gaudete et exsul-
tate są tego potwierdzeniem. W dą-
żenie do osiągnięcia świętości dosko-
nale wpisuje się Godzina Obecności
praktykowana w Arcybractwie. Roz-
poczynając od jednej godziny przeży-
tej z większą świadomością obecności
Boga, wypełnionej dobrymi myślami,
czynami i pragnieniami, możemy
z czasem całe życie uczynić świętym,
przeżywanym blisko Serca Jezusowe-
go i według Jego wzoru. To staranie
uczyni nas także bardziej jednozna-
cznymi świadkami i apostołami Chrys-
tusa we współczesnych czasach, kiedy
tak wielu ochrzczonych przestało być
solą ziemi, ponieważ upodobniło się
do świata. Nasze gorliwe życie przy
Sercu Bożym pozwoli ukazać praw-
dziwe oblicze ucznia Chrystusowego
i wyjść naprzeciw ludziom poszukują-
cym drogi do Boga i Kościoła.

Zgodność życia z wyznawaną wia-

rą jest najskuteczniejszą drogą ewan-
gelizacji świata. Dlatego rozliczne do-
bre dzieła podejmowane przez wspól-
noty Arcybractwa w lokalnych społe-
cznościach są bezcennym wkładem
w budowanie Królestwa Bożego
na ziemi. Świat potrzebuje i poszukuje
świadków, ludzi, którzy nie godzą się
na bylejakość życia. Przykład spełnio-
nego człowieczeństwa, chrześcijań-
stwa i przynależności do Kościoła wi-
doczny w duchowości i działaniach
Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ
może być odpowiedzią na to zapo-
trzebowanie oraz zachęcać innych,
by również dołączali do wspólnoty.
Owocem takich decyzji będzie dalszy
rozwój organizacji i kolejne dobre
dzieła podejmowane z miłości do Naj-
świętszego Serca Jezusowego. Boża
ekonomia zbawienia odsłania przed
nami coraz to nowe możliwości i wy-
zwania. Trzeba je podejmować z taką
ofiarnością, czujnością wiary i gorli-
wością, z jaką czynili to nasi poprze-
dnicy na drogach rozumienia, prakty-
kowania i rozwijania kultu Bożego
Serca. Jubileusz 150-lecia Arcybrac-
twa Straży Honorowej NSPJ w Polsce
jest okazją do przypomnienia sobie,
że uczestniczymy w dziełach poboż-
ności Kościoła powszechnego uznają-
cego kult Serca Jezusowego za istotną
formę kultu Bożego, a Straż Honoro-
wą za jedną z wielu obdarzonych
aprobatą i błogosławieństwem dróg.



Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ
utworzone przy klasztorze sióstr wi-
zytek w Krakowie wydało podczas
minionych 150 lat błogosławione
owoce. Jako Polacy, jako ludzie wie-
rzący oraz jako Bracia i Siostry z Ar-
cybractwa jesteśmy zatem zobowią-
zani do nieustannej współpracy ze so-
bą i z Bożą łaską, aby cześć, miłość
i wynagrodzenie składane w Sercu
Jezusa nie tylko były miłe Bogu, ale

pozwoliły doświadczać obecności
Chrystusa w naszej codzienności.

Z wdzięcznością i szacunkiem dla
podejmowanych dzieł wraz z życze-
niami nieustannej gorliwości w prze-
mienianiu siebie i świata miłością
Serca Jezusowego udzielam paster-
skiego błogosławieństwa całej społe-
czności Arcybractwa Straży Honoro-
wej NSPJ w Polsce i w Poloniach za-
granicznych oraz siostrom wizytkom

i księżom sercanom z niezwykłą gor-
liwością prowadzącym to Boże dzieło
w naszej Ojczyźnie.

STATUT AKCJI KATOLICKIEJ CZ. 2.
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Jako stowarzyszenie katolickie
Akcja Katolicka podejmuje współpra-
cę z innymi stowarzyszeniami kato-
lickimi (art. 7). Jej patronem w Polsce
jest św. Wojciech a świętem Uroczy-
stość Chrystusa Króla Wszechświata.

Cel i działalność Akcji Katolickiej
określają art. 9 i 1 0 rozdziału II statu-
tu.

Są dwa zasadnicze cele Akcji Ka-
tolickiej :
1 . pogłębianie formacji chrześcijań-
skiej ;
2. organizowanie współpracy z hie-
rarchią w prowadzeniu misj i apostol-
skiej Kościoła.

Cele powyższe realizowane są
przez:
– formację religijną, moralną, intele-
ktualną i kulturalną ukierunkowaną
na działania apostolskie;
– przenikanie wartościami ewangeli-
cznymi życia społecznego;
– zajmowanie stanowiska w sprawach
publicznych;
– kształcenie działaczy katolickich,
a więc ludzi, którzy pełniąc rozmaite
funkcje w życiu społecznym, gospo-

darczym, kulturalnym i politycznym
będą zdolni do tego, aby w te dzie-
dziny wnosić Ewangelię i kierować się
w działaniu sumieniem chrześcijań-
skim. (por. art. 9).

A zatem Akcja katolicka podejmu-
je wszelkie działania zmierzające
do realizacji wskazanych celów,
a więc działalność kulturalną, wycho-
wawczą, wydawniczą, oświatową, do-
broczynną, gospodarczą a nawet turys-
tyczno-sportową. Stara się też być
obecna w środkach przekazu nie tylko
katolickich, które niejako z natury słu-
żą temu celowi, lecz także publicz-
nych, choćby w celu informowania
społeczeństwa o swojej działalności.
(por. art. 1 0).

d. Prawa i obowiązki członków Akcji
Katolickiej

Zostały one nakreślone w rozdziale
III. Statutu.

Wyróżnia się w Akcji Katolickiej
członków zwyczajnych i wspierają-
cych (art. 11 ).

By zostać członkiem zwyczajnym
należy mieć ukończony 18. rok życia,
pozostawać w jedności z Kościołem,
(np. żyjący w nielegalnym związku
małżeńskim, którzy nie mogą przystę-
pować do sakramentów św., bo to jest
właśnie sytuacja zerwanej więzi z Ko-
ściołem, nie mogą też być członkami
Akcji Katolickiej . Nie może zostać
członkiem Akcji Katolickiej ten, kto
publicznie odstąpił od wiary, albo
zerwał ze wspólnotą kościelną albo
podlega ekskomunice wymierzonej

wyrokiem lub dekretem [art. 1 6]), od-
być roczny staż kandydacki.

Aby zostać członkiem Akcji
Katolickiej należy złożyć pisemne oś-
wiadczenie gotowości przystąpienia
do Akcji (tzw. Deklaracja) do Zarządu
Parafialnego, który następnie kieruje
wniosek do Zarządu Diecezjalnego
wraz z opinią Parafialnego Asystenta
a Zarząd Diecezjalny podejmuje de-
cyzję w tej sprawie. (art. 1 3).

Członkostwo w Akcji Katolickiej
nie wyklucza przynależności do in-
nych stowarzyszeń czy organizacji,
takich jednak, które nie sprzeciwiają
się wartościom i zasadom nauki spo-
łecznej Kościoła. (art. 1 2).

Statutowe prawa członków zwy-
czajnych to udział w przedsięwzię-
ciach Akcji Katolickiej oraz czynne
i bierne prawo wyborcze (art. 1 4).

Do obowiązków należy: realizacja
celów AK, przestrzeganie statutu, re-
gulaminów i uchwał władz Akcji oraz
płacenie składki ustalonej przez walne
zgromadzenie parafialnego oddziału
i zatwierdzonej przez Zarząd Instytutu
Diecezjalnego. (art. 1 5)

Członkostwo ustaje przez rezy-
gnację złożoną na piśmie do diece-
zjalnego Instytutu Akcji lub wyklu-
czenia uchwałą Zarządu Diecezjal-
nego - w takim przypadku istnieje mo-
żliwość odwołania się do Biskupa
Diecezjalnego (art. 1 9).

Członkiem wspierającym może
zostać osoba fizyczna, prawna lub sto-
warzyszenie nie posiadające osobo-
wości prawnej . Przysługuje im jedynie

>>
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prawo do udziału w przedsięwzięciach
Akcji Katolickiej , włączenia się w jej
działanie. Może to być rodzaj pew-
nego uhonorowania osób, które lub
całych grup, które nie będąc człon-
kami zwyczajnymi popierają na różny
sposób działalność Akcji Katolickiej .
(art. 1 7, 1 8).

W strukturze organizacyjnej , której
poświęcony jest rozdział IV statutu
wyróżniono jak gdyby trzy stopnie
organizacyjne a mianowicie na pier-
wszym miejscu Diecezjalne Instytuty
Akcji, Parafialne oddziały Akcji Ka-
tolickiej i Krajowy Instytut Akcji Ka-
tolickiej (art. 20).

Podstawę organizacyjną stanowi
zatem Diecezjalny Instytut Akcji Ka-
tolickiej , który w swoich działania jest
niezależny od wyższej wydawałoby
się rangą struktury jaką jest Krajowy
Instytut, który tworzą delegaci Insty-
tutów Diecezjalnych i który działa
w zasadzie w oparciu o diecezjalne
instytuty i w porozumieniu z nimi

i któremu przypisana jest raczej fun-
kcja koordynująca działania w wymia-
rze ponad diecezjalnym.
Najbardziej podstawową jednostką

Akcji Katolickiej jest Parafialny Od-
dział Akcji. Zatem pierwszym sposo-
bem zaangażowania jest formowanie
parafialnych grup Akcji Katolickiej .

Wydaje się, że pozostałe zapisy
statutowe nie wymagają dodatkowego
komentarza. W każdym razie zapisy
statutowe powinny stać się przedmio-
tem refleksj i w ramach spotkań for-
macyjnych Parafialnych Oddziałów
Akcji Katolickiej , tak by żaden z prze-
pisów nie budził wątpliwości.

e. Regulamin Akcji katolickiej Die-
cezji Tarnowskiej

Ze względu na specyfikę naszej
Diecezji został opracowany Regula-
min Akcji Katolickiej Diecezji Tarno-
wskiej , zatwierdzony przez Biskupa
Diecezjalnego. Wprowadza on regula-
cje mające na celu usprawnienie org-

anizacji i działalności Akcji Katolic-
kiej na terenie naszej diecezji, m. in.
uzyskanie członkostwa w Akcji Ka-
tolickiej na etapie tworzenia Oddzia-
łów Parafialnych oraz zadania pierw-
szego Walnego Zebrania Oddziału
Parafialnego AK.

Ważnym novum w stosunku do
Statutu jest wprowadzenie struktury
dekanalnej , która nie została przewi-
dziana w Statucie ogólnopolskim. Tak
więc każdy dekanat posiada Radę De-
kanalną Akcji Katolickiej , którą two-
rzą przedstawiciele oddziałów para-
fialnych oraz Asystenta Dekanalnego,
który troszczy się o formację człon-
ków Akcji Katolickiej na terenie de-
kanatu. Rada dekanalna wybiera spo-
śród swego grona przedstawiciela
do rady Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej i koordynuje działania
Akcji Katolickiej w ramach dekanatu.

Katechizacja przedmałżeńska w for-
mie warsztatów, Msze dla rodzin, dy-
skusje o małżeństwie podczas spotkań
młodzieżowych, troska o osoby po-
rzucone przez małżonka, akcent na no-
we formy duszpasterstwa stanowego -
to główne kierunki rozwoju duszpas-
terstwa małżeństw i rodzin w diecezji
tarnowskiej . Dokument przyjęty przez
V Synod Diecezji Tarnowskiej mówi
także o tym jak towarzyszyć rodzinom
emigracyjnym, związkom niesakra-
mentalnym, czy osobom samotnym.
Synod wskazuje również, że owocność
działań duszpasterstwa małżeństw
i rodzin w ogromnej mierze zależy
od zaangażowania duszpasterzy oraz
odpowiedniego ich przygotowania.
W II sesj i plenarnej w WSD uczes-
tniczyło ponad 300 osób. Wszyscy by-
li za przyjęciem dokumentu „Dusz-
pasterstwo Małżeństw i Rodzin w Die-
cezji Tarnowskiej".

Wiara w sakramentalność mał-
żeństwa potrzebuje głębokiej odnowy
- twierdzą członkowie V Synodu Die-
cezji Tarnowskiej , którzy wzięli udział
w II sesj i plenarnej .

„Nierzadko spotykamy się dzisiaj
z niezrozumieniem, jak i kwestiono-
waniem sakramentalności małżeństwa.
Wyrazem tego jest odrzucanie lub
odkładanie zawarcia sakramentu mał-
żeństwa w przekonaniu, że można
związek małżeński owocnie przeży-
wać opierając się jedynie na ludzkich
środkach i odwołując się jedynie
do ludzkich sposobów myślenia”- czy-
tamy w przyjętym dokumencie.

Zdaniem członków V Synodu,
małżeństwo potrzebuje dzisiaj zdecy-
dowanej obrony, gdy podważany jest
jego sens, istota oraz społeczne i ko-
ścielne znaczenie.

V Synod Diecezji Tarnowskiej
wskazuje, że szczególną troską należy

objąć młode małżeństwa m.in. pro-
ponując parom udział w różnych

wspólnotach o charyzmacie rodzin-
nym. Jest więc zachęta do tworzenia
Róż Różańcowych rodziców modlą-
cych się za dzieci, aby od początku
czuli oni potrzebę systematycznej mo-
dlitwy za własne dzieci i ich duchowy
rozwój . „To właśnie rodzice powinni
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troszczyć się o wspólne przystępo-
wanie do Komunii św., pielęgnować
zwyczaj wspólnej codziennej modli-
twy wieczornej połączonej z rachun-
kiem sumienia, podtrzymywać trady-
cje, zwyczaje religijne, uczyć czci
i poszanowania krzyża i obrazów re-
ligijnych oraz uświadamiać konie-
czność modlitwy za dusze zmarłych” -
zwracają uwagę autorzy dokumentu
„Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin
w Diecezji Tarnowskiej".

Członkowie Synodu podkreślają,
że katechizacja przedmałżeńska po-
winna być prowadzona w formie war-
sztatów tematycznych. "W skład zes-
połów przygotowujących i przeprowa-
dzających katechizację przedmałżeń-
ską mają wchodzić kapłan oraz inne
kompetentne osoby: małżeństwa, do-
radcy życia rodzinnego, mediatorzy
rodzinni, specjaliści nauk medycz-
nych, psychologicznych, pedagogicz-
nych, prawniczych, społecznych i eko-
nomicznych" - wylicza Paulina Snop-
kowska z Komisj i Małżeństw i Ro-
dzin.

Zdaniem ks. Rafała Wierzchano-
wskiego, oficjała Sądu Diecezjalnego
jest wiele zalet takich warsztatów.
„Niewielka liczba osób w grupie daje
uczestnikom możliwość bardziej bez-
pośredniego kontaktu z kapłanem. Me-
toda warsztatowa pozwala na lepsze
poznanie się stron, w tym daje moż-
liwość zaprezentowania wzajemnych
oczekiwań. Obecność specjalistów da-
je młodym szansę przygotowania się
na fazę kryzysu małżeńskiego, bo dla
wielu małżeństw pierwszy poważny
problem jest równocześnie ostatnim.
Spotkanie w czasie katechizacji przed-
małżeńskiej z psychologiem lub me-
diatorem może w przyszłości pomóc
im w przezwyciężeniu kryzysu i ra-
dzeniu sobie z negatywnymi emo-
cjami” - dodaje prelegent.

Ponadto dokument zachęca,
by w ramach duszpasterstwa dzieci
i młodzieży zorganizować w deka-
natach raz do roku cykl spotkań dla
młodzieży szkół średnich, studentów,
dotyczący tematyki małżeństwa i re-
lacj i w związku.

Synod mówiąc o towarzyszeniu
małżeństwom i rodzinom proponuje,
aby w każdej parafii jedna niedzielna
Eucharystia była sprawowana „dla ro-
dzin”, czyli została poprzedzona krót-
ką katechezą dla rodziców, z homilią
dostosowaną zarówno do rodziców jak
i dzieci.

Są też wskazania, by rozwinąć
propozycje rekolekcji dla małżonków.
Zwrócono uwagę na potrzebę spotkań
formacyjnych dla tych, którzy przeży-
wają trudności m.in. doświadczają
bezdzietności. Zachęca się również
duszpasterzy do tworzenia grup skła-
dających się z osób będących w stanie
wdowieństwa, które systematycznie
spotykałyby się ze sobą.

Dokument mówi, że celebrowanie
jubileuszy małżeńskich z odnowie-
niem przyrzeczeń małżeńskich po-
winno na stałe wejść w rytm życia
parafii. Proponuje również, aby w każ-
dej parafii odnowić lub wprowadzić
celebrowanie triduum dla kobiet
i mężczyzn. Ponadto członkowie Sy-
nodu proponują, by w parafiach zor-
ganizować miejsce przyjazne małżon-
kom i rodzinom. To właśnie w para-
fialnych kawiarenkach mogłyby się
odbywać spotkania małżeństw, rodzin
z dziećmi, a także seniorów.

Komisja Małżeństw i Rodzin
podkreśla, by zatroszczyć się o ro-
dziców dotkniętych problemami zwią-
zanymi ze zjawiskiem emigracji, któ-
rzy z tego powodu sami wychowują
dzieci. Autorzy dokumentu sugerują,
że warto wprowadzać na terenie
diecezji różne formy duszpasterstwa
ukierunkowane konkretnie na tę grupę.
Proponują też, by organizować w san-
ktuariach, np. raz w miesiącu, nabo-
żeństwo w intencji rodzin przeżywa-
jących skutki zjawisk emigracyjnych.
Synod zwraca też uwagę, że szcze-
gólną rolę we wspieraniu małżeństw
przeżywających kryzys odgrywają ka-
płani. Członkowie Synodu wskazują,
że zadaniem duszpasterzy jest odszu-
kanie w parafii małżeństw i rodzin
znajdujących się w sytuacjach tru-
dnych, a następnie towarzyszenie

im z miłosierdziem i cierpliwością.
Członkowie Synodu podkreślają,
że kolejnym wyzwaniem dla dusz-
pasterstwa małżeństw i rodzin jest ros-
nąca liczba „małżeństw na próbę”,
wolnych związków, katolików zwią-
zanych tylko ślubem cywilnym, roz-
wiedzionych, którzy zawarli nowy
związek i innych sytuacji niepra-
widłowych. Dlatego ich zdaniem na-
leży nieustannie poszukiwać adekwa-
tnych sposobów docierania do tych
osób z przesłaniem Ewangelii.

Członkami Synodu są także Marta
i Jarosław Łazarczykowie, którzy
przez kilka lat żyli w związku nie-
sakramentalnym, ale udało im się
uregulować swoją sytuację i wziąć
ślub. W dokumencie akcentowana jest
potrzeba towarzyszenia związkom nie-
sakramentalnym - mówią małżonko-
wie. - Osoby ze związków niesakra-
mentalnych tęsknią za Kościołem. Od-
czuliśmy to współprowadząc dla nich
rekolekcje. Osoby ze związków nie-
sakramentalnych wskazywały na po-
trzebę „przytulenia ich przez Kościół”
- dodaje para.

Duszpasterstwo związków niesa-
kramentalnych organizuje w głównych
ośrodkach diecezjalnych rejonowe
spotkania oraz rekolekcje dla osób
w sytuacjach nieregularnych. W razie
potrzeby służy także duszpasterzom
w organizowaniu takich grup w po-
szczególnych parafiach. „Kapłani
niech wspierają osoby żyjące w zwią-
zkach niesakramentalnych w integracji
wzajemnej i ze wspólnotą, poprzez
odkrywanie przynależności do Koś-
cioła. Ważne byłoby wskazanie róż-
nych form ich obecności we wspól-
nocie Kościoła” - czytamy w przy-
jętym dokumencie.

Regularne spotkania dla takich par
odbywają się przy tarnowskiej ka-
tedrze. „Przyjeżdżają osoby z całej
diecezji. Kilka par uregulowało swoją
sytuację. Inni zdecydowali, że będą
żyli jak brat z siostrą, ale nie wszyscy
są gotowi na taki krok. Widzę, że Bóg
dokonuje rzeczy niezwykłych. Są pa-
ry, które w drugich związkach
odkrywają piękno wiary. To obecna
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sytuacja zbliżyła ich do Boga,
bo wcześniej byli obojętni religijnie” -
mówił podczas Synodu ks. Adam Nita,
proboszcz parafii katedralnej .
Synod podkreśla też, że szczególną

troską Kościoła powinno być towa-
rzyszenie osobom żyjącym w poje-
dynkę - to osoby m.in. porzucone
przez małżonka sakramentalnego.
W zależności od potrzeb zachęca się
do tworzenia grup wsparcia dla osób
porzuconych, rozwiedzionych czy ży-
jących w separacji.
„Osobom porzuconym należy za-

pewnić opiekę duchową także poprzez
organizowanie dla nich rekolekcji czy
dni skupienia. W razie konieczności
należy ułatwić pomoc prawną w ra-
mach działających na terenie diecezji
poradni specjalistycznych” - podkre-
ślają uczestnicy Synodu.

Zdaniem Komisji Małżeństw i Ro-
dzin owocność działań duszpasterstwa
małżeństw i rodzin w ogromnej mie-
rze zależy od zaangażowania duszpas-
terzy oraz odpowiedniego ich przygo-
towania. Sugerują więc, że zagad-
nienia z zakresu duszpasterstwa mał-
żeństw i rodzin powinny być oma-
wiane i prezentowane alumnom przez
ekspertów. „Warto umożliwić zwłasz-
cza diakonom stały kontakt ze wspól-
notami o charyzmacie rodzinnym.
Zagadnienia z zakresu duszpasterstwa
małżeństw i rodzin powinny być rów-
nież obecne w programie formacji sta-
łej kapłanów” - czytamy w dokumen-
cie „Duszpasterstwo Małżeństw i Ro-
dzin w Diecezji Tarnowskiej" .

Projekt został opracowany przez
Komisję Małżeństw i Rodzin. Prace
nad powstaniem dokumentu trwały

rok. Nad jego kształtem dyskutowały
rodziny, osoby duchowne, członkowie
Parafialnych Zespołów Synodalnych.
Przyjęty dokument jest propozycją V
Synodu Diecezji Tarnowskiej , która
zostanie przedstawiona biskupowi
diecezjalnemu. Bp Andrzej Jeż zde-
cyduje o przyjęciu tych zapisów i czy
zostaną one wprowadzone w życie.
II sesja plenarna, która odbyła się
w tarnowskim seminarium zakończyła
pierwszy rok synodowania, który był
poświęcony rodzinie. Nowy cykl te-
matów synodalnych rozpocznie się już
w maju i będzie poświęcony parafii.

Ewa Biedroń/Portal Diecezji
Tarnowskiej

Kiedy w jakiejś rozmowie wspom-
niałam o akcie duchowej Komunii
Świętej , usłyszałam taki banalny ko-
mentarz: „Przecież dzieci nasze nie
wiedzą nawet co to jest duchowa Ko-
munia Święta! " Jeśli tak jest, to warto
zastanowić się, czy tak musi być dalej .
Bez wątpienia akt duchowej Komunii
Świętej wyrósł jako owoc gorącej mi-

łości wiernych do Najświętszej Eucha-
rystii. Tak też było w przypadku świę-
tych którzy, podobnie jak św. Teresa
od Dzieciątka Jezus, czy św. Charbel
Makhlouf, uczynili z Eucharystii
punkt centralny każdego dnia swego
życia.

„Przyjmując Jezusa - by sprawić
Mu przyjemność - św. Mała Teresa do-

brze wiedziała, że jednocześnie otrzy-
ma od Zbawiciela wszystko co po-
trzebne do życia; to była właśnie war-
tość, którą łączyła z przyjmowaniem
Komunii Świętej . Nawet w ostatnim
stadium choroby potrafiła pokonać
straszliwe słabości i pokusy, by przy-
jąć Ciało Pańskie. Siostra krytycznie
oceniająca taką postawę usłyszała
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w odpowiedzi: Żadne cierpienie nie
jest zbyt wielkie by przyjąć Komunię
Świętą bowiem w Niej otrzymujemy
Boską moc. "

Patrząc na życie św. Charbel Ma-
khlouf'a widzimy, że kwintesencją je-
go świętości było oparcie swego życia
na Eucharystii. Z tego powodu wolał
on sprawować Najświętszą Ofiarę
o godz. 11 rano, aby wczesny ranek
przeznaczyć na modlitwę przygoto-
wawczą, a popołudnie na dziękczy-
nienie za ten najwyższy akt uwiel-
bienia.
W modlitwach odprawianej od wie-

ków nowenny do św. Rity znajdujemy
wezwanie: Oby każde uderzenie serca
stało się duchowąKomunią.
Czym więc jest duchowa Komunia

Święta? W Encyklopedii Katolickiej
zredagowanej pod auspicjami Kardy-
nała Spellman'a w 1965 roku czytamy:
„Praktykujący katolicy, z jakiegoś po-
wodu nie mogący przystąpić do Ko-
munii Świętej, mogą to uczynić w du-
chu poprzez akt pragnienia. To jest
duchowa Komunia Święta. Aby otrzy-

mać tę łaskę konieczna jest żywa wia-
ra i gorące pragnienie przystąpienia
do Sakramentu Świętego. Pragnienie
to musi być dopełnione szczerymi ak-
tami wiary, miłości i dziękczynienia.
Zasługi płynące z duchowej Ko-

munii Świętej, choć nie równe sakra-
mentalnej Komunii Świętej, są jedna-
kże wielkie i owocne. Jeśli jednak
ktoś pozostaje przy Duchowej Komu-
nii Świętej mogąc przystępować
do sakramentalnej Komunii Świętej,
pozbawia się tym samym wielkich
łask."

Niektórzy mogą oponować, że to
mogło być dobre w wiekach średnich,
gdy rzadziej przystępowano do Komu-
nii Świętej , czy nawet argumentować,
że skoro znajdują oni Boga w bliźnich
czy naturze, to po co kłopotać się
o obecność Chrystusa poza Ofiarą
Mszy Świętej lub gdy nie można przy-
stąpić do Komunii Świętej . O jakże
wielka jest dziś ignorancja i brak mi-
łości do Najświętszego Sakramentu!
Smutne to już jest nawet, gdy postawa
taka wypływa z ignorancji obecności

Chrystusa w Eucharystii, jako prze-
wyższającej każdą inną. Obecność
ta jest obecnością par excellence!
Konsekrowana Hostia jest prawdziwie
Jezusem Chrystusem.

Ojciec Faber, w swym dziele
Najświętszy Sakrament, pisze: „Tak!
Bóg zamieszkując w Najświętszym
Sakramencie dopełnia dzieło miłości.
Czym była Palestyna wobec tego?
Przebywa tam On jako Ojciec między
Swymi dziećmi, jako Odkupiciel do-
pełniający Swe dzieło, jako Uświę-
ciciel kontynuujący je, jako nasze
Uwielbienie oczekujące naszego zje-
dnoczenia z Nim i jako Stwórca udo-
skonalający i przewyższający w Przei-
stoczeniu najdelikatniejsze procesy
stworzenia, które inaczej pozostałyby
niedokończone. Stwórca wszystkich
rzeczy jest w Najświętszym Sakra-
mencie cały i niepodzielny, uwięziony
przez własną nieogarniętą miłość
do stworzeń uczynionych Swą łaską".

Św. Katarzyna z Sieny tak pisała
na temat Ciała i Krwi Pańskiej : „Ten
pokarm wzmacnia nas zależnie od
pragnienia osoby przyjmującej, bez
różnicy na akt sakramentalny czy
duchowy"; w swym dziele Dialogi
Katarzyna szeroko opisuje duchową
Komunię Świętą.

Św. Teresa z Avila podobnie nau-
czała swe zakonnice: „Córki moje,
kiedykolwiek słuchacie Mszy Świętej
nie mogąc przyjąć Komunii Świętej,
uczyńcie to w sposób duchowy, jako
akt zaskarbiający ogromne zasługi,
po czym złóżcie w sercu dziękczy-
nienie tak, jak w przypadku Komunii
sakramentalnej. Wielka jest miłość
naszego Pana przyjętego tym sposo-
bem do duszy. Bowiem gdy przygo-
towujemy Jego przyjście do serca,
udziela się On nam w sposób który
nie możemy pojąć".

W historii życia świątobliwej Rzy-
mianki, Marii Scholastyki Muratori,
opisanej przez oratorianina ojca Ga-
brielli czytamy, że Maria starała się
przemienić każde spojrzenie czy od-
dech w akt duchowej Komunii Świę-
tej . „Gdybym miała nagle odejść
do wieczności - zwykła była pow-
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tarzać - chciałabym umrzeć niejako
wdychając mego Boga". Maria miała
też zwyczaj czynienia aktów ducho-
wej Komunii Świętej każdego razu,
gdy widziała osobę przyjmującą Ko-
munię Świętą w kościele.

Niech te przykłady rozbudzą w nas
szacunek do duchowej Komunii Świę-
tej , abyśmy mogli przekazywać ten
skarb innym.

Kościół Święty zachęca wiernych
do częstej duchowej Komunii Świętej ,
udzielając przywilejów odpustowych.
Choć wierni mogą modlić się włas-
nymi słowami, zaleca się jednak nas-
tępującą modlitwę:
O mój Jezu, wierzę że jesteś

prawdziwie obecny w Najświętszym
Sakramencie. Kocham Cię nade
wszystko i pragnę posiadać Cię w mej
duszy. Skoro nie mogę Cię teraz
przyjąć sakramentalnie, przyjdź du-
chowo do mego serca. Miłuję Cię już
obecnego w mym sercu i łączę się
całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól
mi oddalić się od Ciebie.
W swym dziele O Życiu Duchowym

ojciec Wendelin Meyer OFM daje
przykłady cnót wypływających z czę-
stego zjednoczenia się z Bogiem
w Eucharystii: radość ducha, praw-
dziwą miłość, skupienie, radość z mo-

dlitwy i tęsknotę za Bogiem. Zachęca
on wiernych by „cenili obie formy
Komunii Świętej i przyjmowali Zba-
wiciela codziennie, sakramentalnie lub
duchowo". Ojciec Meyer podkreśla, że
„formy te uzupełniają się" i bez wa-
hania dodaje: „Tam gdzie Komunia
Święta jest często przyjmowana sakra-
mentalnie i duchowo, tam wznosi się
duch kontemplacji" .

Ojciec Gaston Courtois poświęcił
cały rozdział swej książki Owocne
Działanie pracy apostolskiej i życiu
eucharystycznemu, zalecając jak naj-
częstsze kierowanie myśli do Chrys-
tusa w Eucharystii. Jak pisze: „Żar
twojego nabożeństwa do Eucharystii
będzie miał wielki wpływ na dusze od-
dane pod twoją opiekę".

Właśnie dlatego, że w Hostii ukry-
ty jest żywy i prawdziwy Chrystus,
duchowa Komunia Święta ma tak
wielką zasługę dla nas i bliźnich. Św.
Paweł przypomina nam że „On tam
jest obecny by wstawiać się za nami".
Chrystus czeka na nas i pragnie
przyjść z pomocą, gdy brakuje nam
słów; On - Miłość Nieskończona, zaw-
sze gotowa wspomóc staruszka, alko-
holika czy młodego narkomana. Ale
wiele zależy od naszej pokornej proś-
by. Jedno spojrzenie na Chrystusa

w formie duchowej Komunii Świętej
może dokonać ogromnej zmiany. Dla-
czego nie spróbujesz tej bezpośredniej
drogi do serca Zbawiciela? Może
to być nawyk myśli o Nim, gdy zegar
wybije godzinę; albo krzyk serca, gdy
czujesz, że krzyż przygniata cię lub
twego brata? To jest sposób by odpo-
wiedzieć na wezwanie Mistrza:
„Przyjdźcie do Mnie Wszyscy któ-
rzy obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię".

Wielu przed tobą próbowało już tej
drogi. Święty proboszcz z Ars tak ma-
wiał: „Duchowa Komunia Święta jest
jak podmuch powietrza na wygasa-
jący ogień. Kiedykolwiek czujesz,
że twoja miłość do Boga słabnie,
uczyń akt Duchowej Komunii Świę-
tej".

Autor: Siostra M. Barbara Anna,
F.M.S.C.

Artykuł został opublikowany w
magazynie: Apostolate of the Little

Flawer, The Discolced Carmelite
Fathers, San Antonio, Texas; lipiec-

sierpień 1984, t. 52, nr 4, s. 24-28.

Odwalony kamień. Pusty grób
i chusty. Już dawno po zmartwych-
wstaniu. Dawno? Niedawno? Widziała
Go Maria Magdalena, uczniowie idą-
cy do Emaus, apostołowie. Tak trudno
Go było rozpoznać. Jezus nie jest już
taki sam. Przemienione są Ciało
i Krew – materia, której dotknęła Bo-
ża moc. I nasze ciała na końcu czasów
będą przemienione Bożą mocą. Nasze
dusze mogą być nią przemienione już
dziś. Czy tego pragniesz? Drogą jest
On sam – Eucharystia – zmartwych-
wstały Chrystus, żywy Chrystus, który
chce nas upodobnić do siebie. Może
się boisz zostać przez Niego prze-
mieniony/a? Bo przecież Hostia zna-
czy ofiara. Hostia, w której zawarte

jest Ciało i Krew Jezusa może Cię
dotknąć do żywego. Może sprawić, że
nie będziesz widzieć nic oprócz Chry-
stusa. Może sprawić, że dla Niego
będziesz chciał/a znieść cierpienie,
ponieść największe ofiary. Ale czy
chcesz? Czy jesteś gotowy/a być wyś-
miany/a z powodu Jego imienia?
Wzgardzony/a dlatego, że nie idziesz
za bożkami tego świata? Chrystus ni-
gdy Cię do tego nie zmusi. Chrystus
z kart Ewangelii, Chrystus spieszący
do Wieczernika, abyśmy mogli się
karmić Jego Ciałem i Krwią to ten
sam zmartwychwstały Chrystus, skry-
ty w Hostii: „ O Jezu miłosierny, z ja-
kim utęsknieniem spieszyłeś do Wie-
czernika, aby zakonsekrować hostię,

którą ja mam przyjąć w życiu swoim.
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Pragnąłeś, o Jezu, zamieszkać w moim
sercu, Twoja żywa krew łączy się
z krwią moją. Kto pojmie tę ścisłą łą-
czność? Moje serce zamyka Wszech-
mocnego, Nieogarnionego” [Dz. 832] .

Hostia – ofiara, która jest spełnie-
niem miłości, mającym najgłębszy
wyraz we Mszy św. „Poznamy kiedyś,
co Bóg czyni dla nas w każdej mszy
św. i jaki w niej dla nas gotuje dar.
Jego Boska miłość tylko na taki dar
zdobyć się mogła”. [Dz. 914] .

Eucharystia – uczta miłości – jest
sercem Mszy św. Codziennie Jezus
zaprasza na ucztę. Czy czujesz się
zaszczycony/a? Możesz być na go-
dach Baranka każdego dnia. Chrystus
daje w Eucharystii całego siebie i pra-
gnie, abyśmy my też Jemu się oddali.
Jeśli kogoś kochasz, chcesz mu nieba

przychylić, nie liczysz poświęconego
czasu, nie wahasz się zaradzić każdej
potrzebie, nawet wtedy, gdy Cię to
wiele kosztuje, niesiesz serce na dłoni.

Jezus też daje w Eucharystii swo-
je Serce. Serce Jezusa – „gorejące
ognisko miłości”, z którego wypłynęła
krew i woda jest dla nas źródłem
wszelkich łask. „ Córko moja, bierz
łaski, którymi ludzie gardzą, bierz, ile
udźwignąć zdołasz” [Dz. 454] – za-
chęca Pan Jezus św. Faustynę. Serce
Jezusa – „hojne dla wszystkich” – cze-
go pragniesz? Serce Jezusa – „cier-
pliwe i wielkiego miłosierdzia” – nie
bój się Mu zaufać. Poprowadzi Cię,
napełni pokojem i radością, których
nikt inny Ci nie da. Nie wierzysz mi?
Uwierz Jemu, a zobaczysz cuda. Od
Serca Jezusa nie odchodzi się z pu-
stym sercem. Spiesz do Jezusa, ukryj

się w Jego Sercu, napełnij się Jego
miłością. I nie bądź niedowiarkiem.
To Ci już nie przystoi.

„ O Jezu najsłodszy (… ), oto dziś
biorę w ręce te dwa promienie, które
wytrysły z miłosiernego Serca Twojego
– to jest krew i woda – i rozsiewam
na całą kulę ziemską, aby wszelka
dusza doznała miłosierdzia Twego,
a doznawszy wielbiła przez nieskoń-
czone wieki. O Jezu najsłodszy, któryś
raczył w swej niepojętej łaskawości
złączyć moje nędzne serce z najmi-
łosierniejszym Sercem swoim, otóż
Twoim własnym Sercem wielbię Boga
Ojca naszego, tak jak Go jeszcze ża-
dna dusza nie wielbiła” [Dz. 836] .

Marlena Pasternak

Byłem już po święceniach ka-
płańskich i wykładałem na Katolickim
Uniwersytecie w Mediolanie, gdzie
uczyłem historii początków chrześci-
jaństwa. Tam spotkałem ludzi, którzy
wcześniej otrzymali łaskę Pięćdzie-
siątnicy. W pierwszym odruchu byłem
oporny, a nawet krytyczny, jako ksiądz
formacji przedsoborowej , a więc bar-
dzo tradycyjnej . Ale Duch Święty
na mnie zaczekał…

OSOBISTE DOŚWIADCZENIE
PIĘĆDZIESIĄTNICY

Ponieważ miałem okazję uczest-
niczyć w Charyzmatycznym Zgroma-
dzeniu Ekumenicznym w Ameryce –
tam przeżyłem pierwszy szok charyz-

matyczny. Gdy byłem w pewnym cha-
ryzmatycznym domu w Stanach Zje-
dnoczonych, zdecydowałem się oddać
moje życie Panu. Myślę, że najważ-
niejszy krok, jaki mamy do zrobienia,
aby otrzymać łaskę Pięćdziesiątnicy -
to powierzyć się Panu i dać Mu wolną
rękę w naszym życiu. Ja właśnie wte-
dy otrzymałem chrzest w Duchu Świę-
tym. Pozornie nic wyjątkowego i nie-
zwykłego nie zdarzyło się podczas tej
modlitwy. Ale w następnych dniach
zauważyłem, że coś się zmieniło.
Po pierwsze, kiedy otwierałem Biblię
lub brewiarz, by modlić się psalmami
– miałem wrażenie, że niektóre z nich
zostały napisane dzień wcześniej spe-
cjalnie dla mnie! Biblia stała się ży-

wym słowem, przez które Bóg dzisiaj
do mnie mówi. Innym znakiem świad-
czącym o zmianie był fakt, że kiedy
przyjechałem do wspólnoty kapucy-
nów w Waszyngtonie – czułem się
jakby przyciągany do kościoła. Modli-
twa stała się potrzebą, a nie trudnością
czy ciężarem, zaczęła mnie przycią-
gać. W dodatku przyjęła wymiar try-
nitarny, co jest cechą każdej chrześ-
cijańskiej modlitwy. Zmieniło się ta-
kże to, że pewnego dnia Pan przemó-
wił do mnie poprzez obraz. Nie było w
tym nic wyjątkowego, ale dla mnie
to było bardzo realne. Pan stanął
przede mną i powiedział: „Jeśli chcesz
Mi pomóc głosić królestwo Boże, po-
rzuć wszystko i pójdź za Mną”. I usły-
szałem, że Pan chce, abym porzucił
wykłady na uniwersytecie, moją ka-
tedrę (a byłem wtedy dziekanem), aby
zostać wędrownym głosicielem słowa
Bożego. Powiedziałem Bogu „tak”
i za zgodą mojego przełożonego opuś-
ciłem uniwersytet. Byłem w trakcie
przygotowań do pełnienia tej posługi,
kiedy dotarła do mnie wiadomość,
że Jan Paweł II mianował mnie kaz-
nodzieją Domu Papieskiego. Ludzie
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nie wiedzą, co ta funkcja oznacza.
Otóż w Adwencie i w Wielkim Poście,
w każdy piątek rano papież - wraz
z kardynałami kurii rzymskiej i z prze-
łożonymi generalnymi zakonów -
przychodzi słuchać medytacji kapu-
cyna. I od 29 lat tym kapucynem jes-
tem ja… To była dla mnie niesamo-
wita łaska! Pozwoliła ona, że w sa-
mym sercu Kościoła mogę ogłaszać
dar nowej Pięćdziesiątnicy, który ob-
jawia się w Kościele. Głosiłem nawet
kazania o chrzciew Duchu Świętym
w kurii rzymskiej .

CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM
Wyrażenie „chrzest w Duchu

Świętem” nie jest wymysłem Odno-
wy. To Chrystus użył tych słów, kiedy
ostatni raz mówił do Apostołów. Po-
wiedział wtedy: „Niedługo zostaniecie
ochrzczeni Duchem Świętym”. Chry-
stus użył tego wyrażenia, określając
tak Pięćdziesiątnicę, która nie jest tym
samym, co chrzest z wody. Jest to ła-
ska, która zakłada nasz chrzest z wo-
dy, czyli sakrament - ale jest jakby do-
datkową i niezwykłą łaską. Zresztą,
moim zdaniem, sam Kościół nas tego
naucza. Wszystkie modlitwy i hymny
do Ducha Świętego zaczynają się
przecież od zaproszenia: „Przyjdź! Ve-
ni Creator Spiritus! ”. Śpiewa to Koś-
ciół, który otrzymał już Ducha Świę-
tego, a jednak uczy nas ciągle wołać:
„przyjdź, przyjdź, Duchu Święty!”.
Duch Święty jest tutaj , a jednak musi
ciągle przychodzić, ponieważ nasza
zdolność przyjmowania Go ciągle mu-
si się odnawiać. Po otrzymaniu Ducha
Świętego możemy pozostawić Go
na boku, możemy Go zaniedbać. Tak
więc chrzest w Duchu to jakby usu-
nięcie popiołu – aby ogień, który zos-
tał zapalony w dniu naszego chrztu,
mógł rzeczywiście rozgrzewać nasze
chrześcijańskie życie. Nie widzę żad-
nych trudności teologicznych w akce-
ptowaniu myśli o chrzcie w Duchu
Świętym – pod warunkiem, że powie-
my sobie jasno, iż nie jest to ósmy
sakrament, ale ożywienie wszystkich
sakramentów. Chrzest w Duchu Świę-
tym to sposób ratyfikowania tego,

co wydarzyło się w dniu mojego
chrztu. Tego dnia inni w moim imie-
niu odpowiedzieli na pytanie: „Czy
przyjmujesz Chrystusa?”, a teraz na-
deszła moja kolej . Dostałem możli-
wość, by ratyfikować mój chrzest.
Przyjmując chrzest w Duchu Świętym
pozwalamy Panu, aby urzeczywistnił
całą moc, jaką otrzymaliśmy przez
wszystkie sakramenty, i aby obudził
w nas to nadprzyrodzone życie, jakie
w sobie nosimy. To właśnie Duch
Święty sprawia, że Chrystus jest żywy
i obecny – nie jest tylko tezą teologi-
czną, doktryną, zespołem dogmatów.
Po chrzcie w Duchu Świętym zdałem
sobie sprawę, że jest inny Jezus, któ-
rego muszę poznać – Jezus Zmar-
twychwstały, żywy, który działa po-
przez swojego Ducha. Duch Święty
to tchnienie Chrystusa na Kościół.
A kto może się obyć bez tego tchnie-
nia Pana? Mam wrażenie, że Chrystus
szuka osób gotowych do przyjęcia Je-
go tchnienia i mówi: „Przyjmijcie Du-
cha Świętego”. Jakby błagał nas –
swoje stworzenia, swój Kościół…
Odnowa Charyzmatyczna była od-

powiedzią Boga na modlitwy papieża
Jana XXIII o nową Pięćdziesiątnicę.
Była również Bożą odpowiedzią na to,
co Kościół napisał w 12. rozdziale
konstytucji dogmatycznej Lumen
Gentium. Duch Święty uświęca Koś-
ciół nie tylko poprzez sakramenty i
posługi, ale również przez udzielanie
mu rozmaitych darów. Te charyzmaty
są nader stosowne i pożyteczne dla po-
trzeb Kościoła, przyjmować je więc
należy z dziękczynieniem i ku pocie-
sze. Kiedy spotykam biskupów i księ-
ży, często mówię im, że charyzma-
tyków trzeba przyjmować „z wdzię-
cznością i ku pociesze”.

TRUDNOŚCI W PRZYJĘCIU OD-
NOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
Najistotniejszym elementem tej tru-

dności - a mogę o tym mówić, ponie-
waż sam tego doświadczyłem – jest
lęk przed nowością i pragnienie ro-
bienia tego samego, co robiło się za-
wsze. Według tego sposobu myślenia,
to człowiek trzyma wodze swojego

życia. Nie mogę zrozumieć, dlaczego
niektórzy przedstawiciele kleru otwar-
cie potępiają i odrzucają Odnowę
-pomimo że papieże Paweł VI, Jan
Paweł II i Benedykt XVI często wy-
rażali swoją aprobatę i zachętę wobec
tego ruchu i innych ruchów w Koś-
ciele. I gdybym mógł skierować
do nich słowo (jak to zresztą robię,
głosząc rekolekcje biskupom i ducho-
wieństwu), powiedziałbym: „Nie lę-
kajcie się Ducha Świętego!”. Zabawne
jest to, że w czasie rekolekcji, które
często głoszę księżom i biskupom,
kiedy nie nazywam Odnowy po imie-
niu, ale pozwalam przypływać tej łas-
ce Pięćdziesiątnicy (na ostatniej Mszy
św. podczas rekolekcji jest zawsze
wylanie Ducha Świętego) – oni się
na to zgadzają. Kiedy oddzieli się ła-
skę Ducha Świętego od pewnych
szczególnych zwrotów i pewnych
szczególnych osób, które mogą nam
sprawiać trudność - łaska ta zostaje
przyjęta. Trzeba by znaleźć sposób
przekazania Ducha Świętego tak, aby-
śmy my, którzy jesteśmy tylko narzę-
dziami, pozostali z tyłu.

DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Widzę, jak łaska Ducha Świętego

popycha nas ku jedności. Pan wylewa
swego Ducha i objawia się w ten sam
sposób u chrześcijan różnych wyznań.
Nie oznacza to, że przechodzimy
do porządku dziennego nad naszymi
różnicami, nie przywiązujemy do nich
wagi czy o nich zapominamy – te
kwestie muszą być rozwiązanie. Ale
kiedy następuje przemiana serca, kie-
dy zaczynamy wspólnie pracować
i modlić się, kiedy skupiamy się
na Chrystusie – widzimy, że nawet
różnice doktrynalne staja się mniej
ostre. To Boże tchnienie oswobadza
nas również z naszego grzechu, z le-
tniości - mam wrażenie, że tu nastę-
puje akt zniszczenia i stworzenia.
Duch Boży zawsze tworzy coś no-
wego. Odnowa – zgodnie z definicją,
która zawsze mnie poruszała - ozna-
cza przywrócenie władzy Bogu. Nie
zdajemy sobie z tego sprawy, ale to
my sami chcemy sprawować władzę,
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choć zawsze w imieniu Boga. I zawsze
znajdujemy powody, żeby robić to,
co sami chcemy. Natomiast odnowa
oznacza, że Duch Święty bierze w swe
ręce życie Kościoła, czyli: prowadze-
nie parafii, a także sposób, w jaki głosi
się kazania, jak współpracuje się
ze świeckimi. Oczywiście to spotyka
się z oporem. Trzeba umrzeć, aby
oddać wodze naszego życia Duchowi
Świętemu. Trzeba ogołocić samego
siebie z władzy. To miał na myśli
Chrystus, mówiąc o zapieraniu się sa-
mego siebie. Święty Paweł wyraził
to tak: „Nie ja żyję, lecz żyje we mnie
Chrystus”. Ale to przejście od życia
dla siebie – do życia dla Pana, jest dla
nas trudne. Człowiek instynktownie
pragnie zachować swoją autonomię.
Przyjście Ducha Świętego wymaga,
abyśmy zrezygnowali ze swojej nie-

zależności – po to, aby wybrać dla sie-
bie wolność dużo głębszą. Ale trzeba
wtedy zrezygnować z tej wolności,
która jest raczej niewolą grzechu
i egoizmu. Gdyby można było naj-
pierw skorzystać z owoców Ducha
Świętego, łatwo byłoby oddać
Mu władzę i powierzyć Mu wodze
naszego życia. Owoce Ducha to mi-
łość, pokój i radość, czyli wszystko to,
czego ludzkość rozpaczliwie szuka.
Z doświadczenia wiadomo, że tylko
kiedy pozwalamy Chrystusowi wkro-
czyć w nasze życie – razem z Nim
przychodzi radość i wolność. Trzeba
tylko zrobić przejście: zamknąć oczy
i rzucić się Mu w ramiona. Nie lę-
kajcie się tchnienia Ducha Świętego,
On jest naszym sprzymierzeńcem. Jest
sprzymierzeńcem naszego rozumu,
naszej radości. Jest duchem Chrystusa,

który pragnie wejść w nasze życie, aby
dać nam szczęście. Drodzy przy-
jaciele, jeśli szukacie radości – nie
mam innych rad, jak tylko tę: rzućcie
się w ramiona Chrystusa Zmartwych-
wstałego. On nigdy się nie cofnie i nie
pozwoli wam wpaść w pustkę!

Artykuł powstał na podstawie frag-
mentów wywiadu przeprowadzonego
z o. Cantalamessą przez s. Valérie ze
wspólnoty Chemin Neuf – dla Net for
God.
https://www.odnowa.jezuici.pl/szum/p
rowadzenie-spotkainmenu-
33/charyzmaty-mainmenu-58/708-
2016-08-08-11 -28-05

Alfreda M.

Nieraz się zastanawiałam, dlaczego
Pan Jezus ma przebity prawy bok,
przecież to z Jego Serca po przebiciu
boku wypłynęły krew i woda. Czy ra-
na od włóczni nie powinna być w le-
wym boku? Wyjaśnił mi to dopiero
św. Tomasz á Kempis: „Wtedy bo-
wiem, o Najświętszy spośród świętych,
jeden z żołnierzy z taką siłą przebił
włócznią Twój prawy bok, że ostrze
żelaza, przenikając Twe wnętrzności,
dosięgło Twego serca i z szeroko
rozwartej rany popłynęła zbawienna
dla nas krew i woda (… )” (Pasja,
rozdz. 32).
„ O, Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła

z Najświętszego Serca Jezusowego
jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy
Tobie”.

Zrozumieć miłość. To nie jest ła-
twe. No bo jak można zrozumieć,
że ktoś oddaje za kogoś życie? Że za
niewdzięczność można otrzymać do-
bro? Że za wymierzony policzek nie
otrzymuje się ciosu? Że doznaje się
cudu, nawet o to nie prosząc? Że jest
się nakarmionym na pustkowiu, wcale
się tego nie spodziewając? Gdy czy-

tam perykopę o rozmnożeniu chleba,
przypomina mi się, jak pewnego dnia,
dawno temu to było, nie miałam już
nic na kolację. Nawet woreczka ryżu,
nawet jednego ziemniaka, nic. Zostało
trochę margaryny w pojemniku. Za-
dzwonił kolega z propozycją spaceru.
Poszliśmy. Po drodze była cukiernia-
piekarnia. I nagle on mówi: O, jakie tu
są dobre bułki. Kupię ci, ile chcesz?”.

Nie wiedział, że ja nic nie mam do je-
dzenia, nie przyznałam się przecież.
Odczułam na własnej skórze, nieraz
zresztą, jak prawdziwe są słowa Chry-
stusa, jak realne jest Jego działanie
w naszym życiu.

„Wszystko jest łaską” – mówi
papież Franciszek. Wszystko, czyli
co? Choćby to, że jesteś tutaj , dzisiaj ,
w tym czasie, w tym miejscu, chociaż
może chciałbyś/abyś być gdzie in-
dziej . Że masz takie, a nie inne dzie-
cko – może zdolne bardziej niż ró-
wieśnicy, a może mniej , może niepeł-
nosprawne - to wyjątkowe dziecko
urodziło się właśnie Tobie, choć może
nawet nie planowałeś/aś, nie przypa-
dkiem. Ja nie wierzę w przypadki.
Chociaż oczywiście wiem, że dla ko-
goś, kto w nie wierzy, przejeżdżająca
o 3.00 nad ranem laweta, akurat obok
jego zepsutego samochodu, wtedy gdy
rozładowała mu się komórka, będzie
przypadkiem. Czy potrafisz dostrzec
takie nie-przypadki w swoim życiu?
Proszę, zastanów się. Wszystkie
te nie-przypadki to codzienne łaski
Pana Jezusa, wypływające z Jego Ser-



ca, przepełnionego miłością, wyrażaj-
ącą się w obfitości wszelkich łask.
Serce Jezusa pragnie spełnić pragnie-
nia Twego serca. Powiedz Mu o nich.
Miłość, przebaczenie, zrozumienie,
pokój to wielkie duchowe łaski.
Pragniesz przebaczenia, zrozumienia?
Przyjdź do Jego Serca, pożal się, Ono
zrozumie Twoją słabość, Twoje moty-

wacje. On, który upadał pod ciężarem
krzyża, On, który nie pozwolił uka-
mienować jawnogrzesznicy zrozumie
Cię, podźwignie. Pragniesz miłości,
pokoju? Przyjdź do Jego Serca. Ono
jest w każdej Eucharystii – przyjmij
Go, napełnij się miłością i pokojem.
On, który ucisza burzę na morzu, nie
chce, abyś Ty był/a miotana wiatrem.

On pragnie ze swojego Serca dać Ci
wszystko, czego potrzebujesz. Czerp
z Jego Serca, nie zabraknie łask dla
Ciebie. Dla innych też nie, bo „ miłość
nigdy nie ustaje” (1 Kor 13,8), „ bo
Jego łaska na wieki” (zob. Ps 1 36).

Marlena Pasternak
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NIEUSTANNA KORONKA do Bożego Miłosierdzia
Za Chorych Cierpiących i Konających

Całą ludzką nędzę otoczmy naszą modlitwą. Oddaj Mu swoją chorobę, swój strach, swoją niemoc.. .
. . .Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi

wielkiego, miłosierdzia w godzinę śmierci. . . (Dz. 687)
Ty też możesz przystąpić do dzieła NIEUSTANNEJ KORONKI do Bożego Miłosierdzia za Chorych, Cierpiących

i Konających! Wybierz dzień (dni) w tygodniu, w którym (w których) możesz odebrać SMS z Imieniem osoby
potrzebującej . Modlitwę: Koronkę do Bożego Miłosierdzia, czy inne modlitwy (polecamy modlitewnik ARKi - „Pieczęć
Miłosierdzia") możesz odmówić w dowolnym czasie wybranego dnia. Prosimy jednak o Twoją jak najszybszą pomoc
modlitewną. Jeśli natomiast podołasz sam, pośród swoich znajomych, bliskich, sąsiadów itd. utworzyć własną grupę

modlitewną, czyli 'promień miłosierdzia', której będziesz wysyłał/ła otrzymany SMS z Imieniem potrzebującego, wtedy,
po porozumieniu się z Koordynatorkami ARKi otrzymasz certyfikat. Jest to nasze podziękowanie

i szczególne Boże błogosławieństwo z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach,
Z 'promienia miłosierdzia', który utworzysz, ktoś następny z Twej listy może znów sam utworzyć własny 'promień

miłosierdzia' i tak w nieskończoność.. . Dlatego też nasza modlitwa staje się nieustanna, ona nie ma granic czasu, granic
kontynentów, staje się otwarta na cały świat, na każdy wymiar czasu! Pamiętaj , jesteś sługą zbawienia swojej żony,
męża, dzieci, rodziców, przyjaciół. . . NIEUSTANNAKORONKA do Bożego Miłosierdzia za Chorych, Cierpiących

i Konających to modlitwa za osobę, której imię lub w wypadku jego nieznajomości określenie "NN" zostało przekazane
w formie SMS pod numer 518 687 518. Numer telefonu odpowiada numeracji „Dzienniczka" naszej Św. Faustyny:
cytaty nr 518, i nr 687. Źródłem, do którego napływają prośby o modlitwę jest Bazylika Bożego Miłosierdzia

w Krakowie, Łagiewnikach, czyli Światowe Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia, dzieło naszego św. Jana Pawła II,
Koordynatorzy dzieła odczytują SMS i rozpoczynają modlitwę w intencji zgłoszonej osoby, uruchamiając swój 'promień
miłosierdzia'. Ludzie tworzący ten promień przesyłają zgłoszenie SMS-em dalej , do utworzonych przez siebie promieni
i tak otaczamy swoją nieustannąmodlitwą każdego potrzebującego. Przyjmujemy zgłoszenia osób bez względu na ich
narodowość, wyznawaną religię, przekonania światopoglądowe czy polityczne. Podejmujemy dzieło, na które wskazał

Pan Jezus, o czym zaświadczyła w swoim Dzienniczku Święta Siostra Faustyna Kowalska:
. . .Wtem usłyszałam głos podczas odmawiania tej Koronki: O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą

tę koronkę; wnętrzności miłosierdzia Mego poruszone są dla odmawiających tę koronkę. . . (Dz 848)
Pomysłodawcą i założycielem Apostolatu Ratunku Konającym był śp. ksiądz Piotr Mikołaj Marks były spowiednik
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Był On również pomysłodawcą i Ojcem Duchowym

NIEUSTANNEJ KORONKI za Chorych, Cierpiących i Konających do Bożego Miłosierdzia.
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca w intencji uczestników NIEUSTANNEJ KORONKI, odprawiana jest w Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia Msza św, o godz. 1 8.00. Zachęcamy, abyście dołączyli do Apostołów Bożego Miłosierdzia
i głosili to szczególne przesłanie o wielkim znaczeniu Koronki do Bożego Miłosierdzia całemu światu, „Spełnij wolę
Bożą"! Utwórz 'promień miłosierdzia'! Zadzwoń lub napisz do nas: tel. 882 178 012, 603 135 925, 608 838 927

513 173 399, 667 786 818, 601 444 643 ; apostolat.arka@gmail. com ; www.apostolatratunkukonajacym.pl
lub www.milosierdzie.pl/APOSTOLAT RATUNKUKONAJĄCYM SANKTUARIUM BOŻEGO

MIŁOSIERDZIA KRAKÓW, ŁAGIEWNIKI
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IDŹCIE I WY DO MOJEJ WINNICY (MT 20,4)

To wezwanie dotyczy nie tylko
biskupów, kapłanów, zakonników i za-
konnic, ale wszystkich, także świec-
kich, których Bóg wzywa osobiście,
powierzając im do spełnienia misję
w Kościele i w świecie (Posynodalna
Adhortacja Apostolska Christifideles
Laici, Jan Paweł II).

Działalność świeckich w Kościele
objawia się przede wszystkim w ru-
chach i stowarzyszeniach katolickich,
których wiele reaktywowało swoją
działalność (po zamknięciu przez wła-
dze komunistyczne w PRL) lub po-
wstało w Polsce po 1998 r.
W Diecezji Tarnowskiej działa spo-

ro grup duszpasterskich, ruchów i sto-
warzyszeń. Począwszy od ministran-
tów, lektorów, Dziewczęcej Służby
Maryjnej , Caritas, KSM, Róż Różań-
cowych, grup św. Ojca Pio, Odnowy
w Duchu Św., Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich, Akcji Katolickiej i wielu,
wielu innych. Zadania ruchów są takie
same jak Kościoła – najogólniej rzecz
ujmując: porządkowanie świata wg
praw natury. Możliwość zrzeszania się
w ruchach i stowarzyszeniach daje
ogromne poczucie bezpieczeństwa
i możliwość współpracy, pomocy tak

duchowej , modlitewnej jak i rzeczo-
wej w postaci wymiany zdań, rady
i wzajemnego zrozumienia.

Takim przeslaniem kierowali się
zakładający w 1989 roku, w Warsza-
wie, podwaliny Katolickiego Stowa-
rzyszenia Wychowawców (KSW). Po-
wstał Zarząd Główny, Statut, a na-
stępnie jednostki terenowe – oddziały,
które mają niezależną osobowość pra-
wną. KSW jest wspólnotą osób uzna-
jących problemy wychowania i kształ-
cenia młodego pokolenia za przedmiot
szczególnego zainteresowania i troski.
Skupia w swoim gronie nauczycieli,
wychowawców, rodziców, katechetów
i duszpasterzy. Statut i wartości kato-
lickie wpisane w działalność zostały
potwierdzone przez Konferencję Epis-
kopatu Polski w 1998 roku i ponownie
w 2018 r. (kiedy postanowiono uno-
wocześnić i zmienić zapisy Statutu).
Stowarzyszenie nie ma struktur diece-
zjalnych ani parafialnych. Działa
na terenie Polski, w różnych miastach.
Prowadzi działalność formacyjną
i środowiskową na rzecz wychowania.
KSW jest organem prowadzącym kil-
kunastu szkół katolickich w Polsce
(m.in. w Libiążu, gdzie przez 12 lat

uczęszczała Helenka Kmieć – wolon-
tariuszka zamordowana na misjach
w Boliwii).

W dzisiejszej dobie, kiedy jeste-
śmy tuż po tragicznych wypadkach
w podwarszawskiej szkole, kiedy tyle
mówi się o przemocy w szkole, w ro-
dzinach, warto pomyśleć i zastanowić
się nad tym, gdzie szukać pomocy,
wsparcia, jakie grupy mogą nam być
bliskie, potrzebne, a w jakich mogli-
byśmy działać dla innych. Oczywiście
najważniejszą jednostką jest Rodzina;
nikt nie jest w stanie zastąpić pra-
widłowo funkcjonującej rodziny; ani
matki, ani ojca, czy dziadków. Jednak
warto przypomnieć i zwrócić uwagę
na fakt, że większość czasu dziennego
dzieci i młodzież spędza w szkole.
Zatem wychowanie naszych pociech
jest w jakiejś, i to nawet niemałej ,
mierze zależne od pracy nauczycieli
i wychowawców oraz katechetów
(którzy także są i nauczycielami, i wy-
chowawcami).To przyczyna dla której
postanowiłam napisać o KSW – sto-
warzyszeniu, którego jestem współza-
łożycielem w Tarnowie (1996 r.)
i w którego strukturach ogólnopol-
skich działam od 2000 r.

Główne założenia KSW:
Nasze środowisko: Kościół – Ojczy-
zna – Szkoła
Nasza troska: Człowiek – Uczeń –
Nauczyciel
Nasze wartości: wiara, nadzieja, mi-
łość, mądrość, prawość, kompetencja
zawodowa.
Nasze zadania: służyć uczniom,
wspierać nauczycieli, dbać o własny
rozwój duchowy i zawodowy.
Serdecznie zapraszam do zapoz-

nania się z działalnością na terenie
Tarnowa, obejmującą podczas wię-
kszych przedsięwzięć także osoby
z całej Diecezji i Polski. Jednocześnie
proszę, w imieniu Zarządu Oddziału
KSW w Tarnowie, o rozważenie przy-
należności do tej grupy osób,
by wspólnym wysiłkiem zmieniać
świat na lepszy dla naszego młodego
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pokolenia. A tej zmiany mogą dokonać
tylko ludzie z „gorącym sercem” i „ot-
wartą głową” na wyzwania współcze-
snego wychowania. Zapraszamy na-
uczycieli, wychowawców, kateche-
tów, rodziców i dziadków, a także
tych wszystkich dla których sprawy
wychowania są ważne. Strona in-
ternetowa: www.tarnow.ksw.pl; FB
– Katolickie Stowarzyszenie Wycho-
wawców Oddział w Tarnowie.

Katolickie Stowarzyszenie Wy-
chowawców w Tarnowie powstało
z inspiracj i ówczesnego Biskupa Tar-
nowskiego – J.E. bpa Józefa Życiń-
skiego, dzięki inicjatywie Księdza
Zbigniewa Krasa, pełniącego pod ko-
niec lat 90. funkcję Zastępcy Die-
cezjalnego Duszpasterza Nauczycieli
i Wychowawców. KSW swoją oficjal-
ną działalność w Tarnowie rozpoczęło
23 lutego 1996 r., kiedy to na zebraniu
założycielskim omówione zostały za-
sady funkcjonowania, cele i misja
KSW. Powstało z myślą o tych, którzy
na co dzień zmagają się z trudnym, ale
jakże ważnym zagadnieniem – wycho-
waniem młodego pokolenia. Podkre-
ślając rangę wychowania Stowarzy-
szenie działa przede wszystkim
na rzecz nauczycieli, wychowawców
i rodziców; tych osób, które w swoim
życiu wyznają zasady chrześcijańskie.
Kapelanem oddziału od stycznia 2012
roku jest ks. dr hab. Michał Drożdż,
prof. UPJPII w Krakowie. Wcześniej
tę funkcję sprawowali: ks. dr Stani-
sław Salaterski (obecnie Biskup Po-
mocniczy Diecezji Tarnowskiej) oraz
ks. dr Jan Gębarowski.

Działalność Oddziału KSW w Tar-
nowie obejmuje dwa główne nurty:
formację duchową oraz działalność
środowiskową na rzecz nauczycieli,
wychowawców i młodzieży. Działal-
ność formacyjna polega na wykładach
specjalistów z różnych tematów. Za-
proszeni goście – eksperci w swoich
dziedzinach – przedstawiają zagadnie-
nia, które stają się przyczynkiem
do dyskusji. Tematyka tych spotkań
często jest sugerowana przez samych
zainteresowanych – rodziców, nauczy-

cieli czy wychowawców. Gośćmi Od-
działu byli m.in. profesorowie Wyż-
szego Seminarium Duchownego
w Tarnowie, Ojcowie i Bracia ze zgro-
madzeń zakonnych (Jezuici, Domini-
kanie, Paulini, Bracia Szkolni), po-
nadto przedstawiciele MEN, władz oś-
wiatowych, a także wybitni przedsta-
wiciele kultury i sztuki, redaktorzy
mediów („Wychowawca”, „Gość Nie-
dzielny”, Radio „RDN – Małopol-
ska”).

Katolickie Stowarzyszenie Wy-
chowawców żywo reaguje na wszelkie

zmiany zgłaszane przez MEN. Jest
stałym obserwatorem i komentuje pro-
ponowane reformy oraz korekty.
Na spotkania organizowane przez
tarnowski oddział może przyjść każdy.
Formami popularyzacji działalności
Oddziału KSW w Tarnowie są przede
wszystkim: Biuletyny, zawiadomienia
i afisze o spotkaniach przekazywane
za pośrednictwem parafii i Radia
„RDN Małopolska”. Informacji
o KSW służą również audycje radiowe
i artykuły w lokalnej prasie.

W swojej działalności KSW ma
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także stałe punkty formacji wewnę-
trznej , którymi są: wspólna Msza św.
poprzedzająca spotkanie, a od paź-
dziernika 2009 r. w każdą 3. niedzielę
miesiąca z homilią dla wychowawców
i rodziców w kościele księży Fili-
pinów; adwentowy dzień skupienia,
spotkanie opłatkowe, rekolekcje wiel-
kopostne, od marca 1996 r. comie-
sięczna modlitwa różańcowa (w drugi
poniedziałek miesiąca) na antenie
„RDN Małopolska”.

Bardzo ciekawą inicjatywą podjętą
przez Stowarzyszenie jest organizacja
Forum Nauczycieli i Wychowawców.
Począwszy od 1999 r. jest to stały
punkt działalności. Fora przeznaczone
są dla szerokiego gremium i obejmują
problemy dotyczące aktualnie waż-
nych zagadnień wychowawczych i za-
wodowych. I Forum – Nauczyciel
u progu III Tysiąclecia (1 999), II
Forum –Wychowanie to dzieło Miłości
(2001 ), III Forum (2003) – Na nowo
odkryć powołanie nauczyciela, IV Fo-
rum – Wychowanie i Media. Szanse
i Wyzwania (2006), V Forum –Wycho-
wanie w prawdzie (2009), VI Forum –
Wolność i wychowanie (2011 ), VII Fo-
rum – Szkoła dziś i jutro – w poszu-
kiwaniu sensu wychowania (2013),
VIII Forum – Mądrość w wychowaniu
– wychowanie do mądrości (2016), IX
Forum - Etyka wychowania i edukacji
- szansa i wyzwanie (2019).Owocem
tych spotkań były wydawnictwa ksią-
żkowe: Wychowanie to dzieło Miłości
(Tarnów, 2003, praca zbiorowa),
W poszukiwaniu sensu wychowania
(Tarnów, 2006, praca zbiorowa), Wol-
ność i wychowanie (Tarnów, 2011 ,
praca zbiorowa), Mądrość w wycho-
waniu – wychowanie do mądrości
(Tarnów, 2016, red. Michał Drożdż,
praca zbiorowa), Dostrzegać człowie-
ka - etyczna moc w wychowaniu (Tar-
nów, 2019, red. Michał Drożdż, praca
zbiorowa). Uczestnikami forów byli
przedstawiciele oddziałów i kół KSW
z Polski, a przede wszystkim nau-
czyciele, wychowawcy, katecheci i ro-
dzice z całej Diecezji Tarnowskiej .

Większymi formami były także 2
sympozja - Unieść życie - o Stefanii

Łąckiej (2013) oraz Hanna Chrzano-
wska. Jedna z nas, poświęcony wynie-
sionej na ołtarze pielęgniarce - bł.
Hannie (2019).
Oddział KSW w Tarnowie nie za-

pomina także o młodzieży. Na przes-
trzeni blisko 20 lat podjęło szereg
działań na rzecz uczniów. Ciekawym
i cennym pomysłem był Konkurs Li-
teracki Chrześcijanin Tarnowa – por-
tret życiem pisany, adresowany do u-
czniów szkół ponadpodstawowych.
Miał zachęcić młodych ludzi do refle-
ksj i nad naszym chrześcijaństwem.
W pracach konkursowych prezento-
wane były postaci duchownych i świe-
ckich, zasłużonych, wpisanych w his-
torię, a także żyjących i współtwo-
rzących wraz z młodymi naszą hi-
storię. Jednym z projektów była popu-
laryzacja osoby ks. Jana Twardow-
skiego pod hasłem Spotkania z posta-
cią ks. Jana Twardowskiego (2007).
W ramach projektu realizowane były
konkursy: recytatorski, plastyczny,
muzyczny oraz udział młodzieży
w koncertach do wierszy ks. Twardo-
wskiego. Powstały ciekawe prace pla-
styczne, które wystawiano w kilku
miejscach Tarnowa. W 2014 r. rozpo-
częliśmy cykl spotkań poświęconych
trudnym problemom współczesnej
młodzieży uczącej się i pracującej
(Miłość to luksus. Stać cię na to!, dr
Marek Babik, Ignatianum). W 2017

roku zorganizowano Konkurs Maryjny
dla szkół podstawowych i gimna-
zjalnych.
Kolejnym zadaniem Zarządu Od-

działu KSW w Tarnowie jest umie-
jętne wskazywanie tych dzieł litera-
ckich, filmowych i teatralnych, które
niosą wartości chrześcijańskie, a także
reagowanie na kontrowersyjne pro-
pozycje ośrodków kultury. W każdym
„Biuletynie KSW” ostatnia strona po-
święcona jest promocji dobrej książki.
Oddział wydał 40 Biuletynów (Biu-
letyn Oddziału Katolickiego Stowa-
rzyszenia Wychowawców w Tarnowie)
oraz „Biuletyny okolicznościowe”. Od
początku istnienia Stowarzyszenia
głównymi patronami medialnymi
KSW są: Tarnowski Gość Niedzielny
i Radio RDN.

Katolickie Stowarzyszenie Wycho-
wawców w Tarnowie podejmuje aktu-
alne sprawy nauczycieli, reprezentuje
jednoznaczne poglądy o orientacji
zgodnej z nauką społeczną Kościoła
i wychowaniem chrześcijańskim, a ta-
kże integruje nauczycieli i rodziców
oraz dba o wzmacnianie więzi.
Członkowie mają na względzie to, że
nauczyciele i wychowawcy przygo-
towują do pracy przyszłych lekarzy,
nauczycieli, prawników, księży i po-
lityków – a zatem: od tego, jaki będzie
polski nauczyciel, jakie będzie jego
powołanie i praca, takie będą przyszłe
pokolenia.

Pedagodzy i wszyscy zrzeszeni
w Katolickim Stowarzyszeniu Wycho-
wawców każdy rok szkolny kończą
wspólnym wyjazdem na Ogólnopolską
Pielgrzymkę Nauczycieli i Wycho-
wawców na Jasną Górę. Wraz z rzeszą
nauczycieli z całej Polski jadą do Naj-
lepszej Matki, by złożyć w Jej dłonie
swoje troski, radości, nadzieje, podzię-
kowania za miniony rok i prośby
o błogosławieństwo na nadchodzące
dni następnego roku szkolnego.

Magdalena Urbańska
Wiceprezes KSW

w Polsce i w Tarnowie
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Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus!

Chciałam podzielić się moim do-
świadczeniem. Odkąd przyjęłam Szatę
Maryi zawsze istniało we mnie głę-
bokie pragnienie dzielenia się tym cze-
go doświadczyłam - ogromnej łaski.
Pragnęłabym by każdy odkrył i przyjął
do siebie tą Łaskę noszenia Szaty Ma-
ryi jaką jest Szkaplerz Święty.

Starając się żyć duchem Karmelu
dowiedziałam się, że jeśli ktoś żyje
Bożą Obecnością w szybkim tempie
może dojść do świętości. Dlaczego?
Ponieważ pamięć o tym, że w każdej
chwili koło mnie Jest, a nawet więcej ,
w moim sercu, JEST PAN, utrudnia
grzeszenie. Ta świadomość niweluje
z czasem grzechy przypadkowe,
a to prowadzi do świętości. Bo jak
widząc w duchu, Pana Jezusa koło
siebie, zrobić coś złego? Niezwykłe
mi się to wydało i pomyślałam,
że to przecież proste. Jednak w rzeczy-
wistości w mojej sytuacji ciągle nie
udawało mi się to, by pamiętać.

Dowiedziałam się, że św. o. Rafał
Kalinowski OCD będąc wojskowym
wypracował w sobie tą pamięć
na Obecność Bożą. Ale ja ni jak nie
potrafiłam. Potem dowiedziałam się,
że sł. Boży brat Franciszek od św. Jó-
zefa OCD (Jerzy Powiertowski 1917 –
1944) tuż przed śmiercią dzwonił
dzwoneczkiem by bracia pamiętali
o Obecności Bożej (taki był zwyczaj
wśród braci zakonnych) i w tym mo-
mencie został śmiertelnie postrzelony.
Bardzo to do mnie przemówiło.
Pomyślałam: a może i ja powinnam
mieć taki dzwoneczek. Tylko przecież
nie jest to realne tak dzwonić, a więc
co zrobić by przypominało mi się,

że Pan tu Jest. Wpadło mi do głowy,
że zrobię sobie taką bransoletkę
na gumce i przyczepię tam Serce Pana
Jezusa, zrobione specjalnie dla siebie
bym ja wiedziała o co chodzi. . . Na
niewiele to się zdało, bo szybko prze-
stałam zwracać uwagę na tą bran-
soletkę. Ktoś inny poradził mi wów-
czas by zrobić sobie kropkę na pa-
znokciu. Kropka miała zwracać moją
uwagę na nią, przypominając o Bożej
Obecności. I to nie zdało egzaminu.

Tydzień temu nabyłam od Sióstr
Karmelitanek Bosych z Krakowa z ul.

Kopernika Niezwykły Szkaplerz.
Od pierwszej chwili, gdy go zoba-
czyłam byłam ogromnie zaskoczona.
Niemal krzyknęłam „Eureka” z radoś-
cią. Napis na Szkaplerzu Świętym,
na Szacie Maryi mówił o Obecności
Bożej . A więc nosząc go i często po-
prawiając będę czytać napis i od razu
przypominać sobie o Bożej Świętej
Obecności Pana w Moim Sercu. Mo-
żna powiedzieć, że w mej potrzebie
z pomocą przyszła sama Maryja dając
mi Szatę z pomocą na pamięć Obe-
cności Pana. To niesamowity napis,

SZATA MARYI
POMOCĄ
W PAMIĘCI
O BOŻEJ

OBECNOŚCI
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a brzmi on : ”Żyje Pan, Bóg Izraela
przed którego obliczem stoję”. Pomy-
ślałam, że słowa te będą na moim
sercu i w sercu, a jeśli by kto zobaczył
ten napis i przeczytał zastanowi się
głęboko.

O, jak dobry Jest Pan, że przez
Maryję daje nam cudowną Szatę
Jej Matczynej przemożnej Opieki.

Siostry Karmelitanki Bose z Kra-
kowa z ul. Kopernika każdy Szkaplerz
szyjąc omadlają. Te piękne dusze
żyjące już w obecności Pana, a które
poświęciły swoje życie za Miłość,
za życie świata, niech Pan obdarza
swoimi łaskami i błogosławi, a Maryja
wyprasza dobro od ludzi i prowadzi
do nieba.

Amen.
Czcicielka Matki Bożej

z Góry Karmel

Zapraszam do nabywania Szkaplerza Karmelitańskiego szytego przez Siostry
Karmelitanki Bose z klasztoru pw. św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża

w Krakowie na ul. Kopernika 44.
Szkaplerz jest unikatowy a jego nakład niedługo wyczerpie się. Drukowane
na przedzie logo Karmelu i napis jest wyjątkowy. Teraz nie robi się już takich
Szkaplerzy. Siostry Karmelitanki, które ofiarowały swoje życia za życie świata
wypraszają nam potrzebne łaski. Podczas pracy modlą się za osoby, które będą
nosiły Szkaplerze. Jest możliwość nabyć taki Szkaplerz poprzez internet.

Wystarczy napisać do Sióstr na adres e-mail. Siostry prześlą Szkaplerz pocztą
Polską pod wskazany adres. A w zamian można wesprzeć Siostry Karmelitanki

dobrowolną ofiarę wpłacając na konto.
Adres i strona Sióstr:

http://karmelitankibose.krakow.pl
Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych ul. Kopernika 44 31-501 Kraków

tel. 12 / 421 41 18
email: karmel_wesola(at)op.pl

nr konta: Klasztor Karmelitanek Bosych
BANK PEKAO S.A. III Oddział Kraków

13124022941111000037237736
Bóg zapłać!

To wydarzenie uznaje się za po-
czątek odprawiania procesj i ku czci
Ciała i Krwi Pańskiej w święto Bo-
żego Ciała.

Bolsena jest miastem w prowincji
Viterbo, leżącym nad jeziorem o tej

samej nazwie. W odległości około 30
km od Bolseny leży miejscowość Or-
vieto malowniczo usytuowana
na wzniesieniu. Obydwa miasta wpi-
sały się do historii Włoch i Kościoła
katolickiego, dlatego od ponad sied-

miuset lat tłumy wiernych nawiedzają
w nich cudowne miejsca.

Fronton Katedry NMP w Orvieto,
wzniesionej dla upamiętnienia cudu
w Bolsenie, kiedy to w czasie Mszy
św. z Hostii na korporał spłynęła pra-
wdziwa Krew Chrystusa.

CUD W BOLSENIE
W Bolsenie - miejscowości, w któ-

rej żyła i zmarła męczeńską śmiercią
św. Krystyna - wydarzył się najsłyn-
niejszy w dziejach Kościoła Cud Eu-
charystyczny.
Z pielgrzymką do grobów świętych

Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie
wyruszył kapłan Piotr z Pragi, będący
przykładem pobożności. Jednak na
skutek szerzącej się wówczas herezji,
podważającej rzeczywistą obecność
Chrystusa w Najświętszym Sakra-
mencie, - także i on był dręczony wą-
tpliwościami co do prawdziwości tej
Boskiej Tajemnicy.

Pielgrzymując znanym pątniczym
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szlakiem - pewnego sierpniowego dnia
1263 roku zatrzymał się w Bolsenie,
aby pomodlić się przy grobie św. Kry-
styny w kościele jej poświęconym.
Bóg jednak wybrał jego i to miejsce,
aby objawić światu Tajemnicę Swojej
Eucharystycznej Obecności.

Odprawiając Mszę Świętą w ko-
ściele św. Krystyny, - w chwili kon-
sekracji, kiedy wzniósł Hostię nad kie-
lichem, - Piotr z Pragi ujrzał, że Hostia
obficie krwawi, choć zachowała pos-
tać białego chleba, a krew spływa
na korporał i obrus ołtarzowy. Ogar-
nięty zdumieniem i trwogą z tak cu-
downego przeistoczenia, ksiądz Piotr
próbował ukryć krew. Przerwał Mszę
Świętą, chwycił kielich, konsekrowaną
krwawiącą Hostię i splamiony kor-
porał z zamiarem ukrycia ich w za-
krystii. Jednak, gdy tam podążał klika
kropek krwi upadło na posadzkę.
Zdumieni wierni zbliżyli się do ołtarza
i zobaczyli ślady krwi. Wtedy kapłan
ochłonął i zrozumiał, że dokonał się
Cud i że musi powiedzieć wszystkim,
co się wydarzyło.

Świadkowie Cudu Eucharysty-
cznego zgromadzeni wokół ołtarza,
mogli podziwiać korporał z dwudzies-
toma pięcioma śladami Krwi Chrys-
tusa, tworzącymi na nim podobiznę
Ukrzyżowanego.

W miejscu, gdzie św. Krystyna
złożyła niegdyś Bogu ofiarę życia
w męczeńskiej śmierci, - Chrystus zaś-
wiadczył o Swojej Ofierze, w której
złożył Bogu Ojcu Swoje Ciało i Krew.
Od tamtego wydarzenia św. Krystynę
obdarzono mianem strażniczki Eu-
charystii.

Wieść o cudzie rozniosła się na-
tychmiast po okolicy. Szybko dotarła
również do Orvieto, miasta położo-
nego nieopodal Bolseny, - a około stu
kilometrów od Rzymu, w którym re-
zydował ówczesny papież Urban IV.
Papież, dowiedziawszy się o cudo-
wnym zdarzeniu, natychmiast wysłał
do Bolseny biskupa Giacomo Maltra-
ga, któremu towarzyszyli uznani teo-
logowie. Podobno był wśród nich św.
Tomasz z Akwinu i św. Bonawentura
z Bognoreggio. Mieli oni sprawdzić,

co wydarzyło się w kościele św. Kry-
styny w Bolsenie oraz zebrać wszy-
stkie świadectwa i wysłuchać świad-
ków Cudu, - szczególnie księdza Pio-
tra z Pragi. Wysłani teologowie po-
twierdzili prawdziwość faktu, zabrali
relikwie i wyruszyli do Orvieto w uro-
czystym pochodzie z udziałem kleru
z Bolseny i wielu wiernych.

Ojciec Święty Urban IV wraz
z towarzyszącymi mu kardynałami,
księżmi i zakonnikami z Orvieto - wy-
szedł na spotkanie Relikwiom, do któ-
rego doszło nad brzegiem rzeki Rio
Chiaro. Papież widząc Relikwie,
na znak głębokiej pobożności ukląkł,
płacząc ze wzruszenia. Następnie
wziął korporał z Hostią i ukazał re-
likwie licznie zgromadzonym wier-
nym.

To wydarzenie uznaje się za po-
czątek odprawiania procesj i ku czci
Ciała i Krwi Pańskiej w święto Bo-
żego Ciała.Nigdy nie było wątpli-
wości co do powagi i autentyczności
wydarzeń w Bolsenie i Orvieto, - dla-
tego szybko ten Cud Eucharystyczny
został uznany przez Kościół, a oby-
dwie miejscowości stały się celem li-
cznych pielgrzymek, przyczyniając się
do ich rozwoju.

W Orvieto w celu godnego uczcze-
nia Relikwii - wzniesiono potężną ka-
tedrę, której budowę zaczęto w 1290
roku i która trwała 300 lat. Jest to obe-

cnie jedno największych arcydzieł
światowej architektury gotyckiej . Dla
Hostii i zakrwawionego Korporału
wykonano specjalny okazały i bogato
zdobiony relikwiarz ze złota, srebra
i emalii, liczący 139 cm wysokości.
Najstarsza wzmianka o cudzie w Bol-
senie, pochodząca z roku 1337-8, znaj-
duje się na relikwiarzu z korporałem.

W tejże katedrze pw. Najświętszej
Maryi Panny wybudowano specjalną
Kaplicę Korporału, gdzie są wysta-
wiane Relikwie. Zachowano też
skrwawione kamienie z bolseńskiego
kościoła św. Krystyny. Jeden z nich
został wmurowany w ścianę za oł-
tarzem, przy którym zdarzył się cud, -
zwanym teraz Ołtarzem Cudu, znaj-
dującym się w obecnej Kaplicy Cudu
Eucharystycznego w Bazylice św.
Krystyny w Bolsenie. W tej kaplicy
na kamiennej posadzce przed ołtarzem
widać jakby zaciek, który uznawany
jest za ślad pozostawiony przez Krew
sączącą się z Korporału podczas kon-
sekracji dokonanej przez ks. Piotra
z Pragi.

Drugi kamień z kroplą Krwi
Chrystusowej umieszczony został
w relikwiarzu, który czci się w cza-
sach współczesnych w Bolsenie pod-
czas procesj i Bożego Ciała.

W Bolsenie i Orvieto nadal dzieją
się nadzwyczajne zjawiska. Wierni,
oddający cześć świętym Relikwiom,
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WZORY ŚWIĘTOŚCI

PIOTR YUTAE-CH’OL(1 826-1 839)
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doznają tu łask i uzdrowień. W kro-
plach Najświętszej Krwi na kamie-

niach i korporale można niekiedy do-
strzec postać Jezusa z Nazaretu.

Życie tego chłopca nie było czasem
beztroski. Koreańczyk Piotr YuTae-
ch’ol miał zaledwie 13 lat, gdy oddał
życie za wiarę. Nie wyrzekł się jej mi-
mo ogromnego cierpienia… Jest naj-
młodszym koreańskim świętym.

Liczba katolików w Korei Połu-
dniowej wciąż rośnie. Tamtejsi bisku-
pi są z tego dumni. W 2009 r. do Ko-
ścioła katolickiego należało w tym
kraju aż 5 mln osób. Zaledwie 25 lat
wcześniej było tylko 1 ,5 mln katoli-
ków. Co się wydarzyło, że nastąpiła
taka zmiana? W 1984 r. do Korei
po raz pierwszy przybył Papież Jan
Paweł II. Od tamtej chwili wyznaw-
ców Chrystusa przybywa.

Nie zawsze jednak katolicy w Ko-

rei mieli łatwo. W 1831 r. Stolica Apo-
stolska utworzyła tam wikariat apos-
tolski, ale od samego początku nowa
religia na półwyspie nie cieszyła się
przychylnością władzy. Podczas prze-
śladowań katolików w latach 1839-
1868 śmierć męczeńską poniosło
trzech biskupów, dziesięciu kapłanów
i jak się szacuje – ponad 10000 świe-
ckich. Część z nich została wyniesiona
na ołtarze. W 1925 r. papież Pius XI
beatyfikował grupę 79 męczenników,
kolejnych 24 męczenników – Paweł
VI w 1968 r. Kanonizacji łącznie tych
103 męczenników, w tym młodziut-
kiego Piotra, dokonał Papież Jan Pa-
weł II podczas wspomnianej już wi-
zyty w Korei.

Piotr YuTae-ch’ol urodził się
w 1826 r. w Ipjeong, niewielkiej miej-
scowości w pobliżu Seulu. Jego ojcem
był katolik Augustyn Yu Chin-gil – je-
den z najbardziej zasłużonych dla ko-
reańskiego Kościoła świętych. To on
podróżował do Chin, skąd przywoził
księgi religijne i przedmioty kultu,
i to on napisał do papieża, który
do Korei przysłał misjonarzy. Mama
Piotra nie chciała, by jej syn został
katolikiem, bo w tamtych czasach
i miejscu nie było to – delikatnie mó-
wiąc – zbyt bezpieczne. Zapewne dla-
tego starała się odwieść syna od wy-
znawanej wiary. Bezskutecznie. Chło-
piec nie tylko nie uległ matce, ale

wraz z rosnącymi prześladowaniami
chrześcijan zaczął marzyć o tym,
by zostać męczennikiem.

Idąc w ślady swojego uwięzionego
ojca, sam oddał się w ręce władz
w lipcu 1839 r. Gdy sędzia przesłuchał
chłopca, stwierdził, że jest on dziec-
kiem z katolickiej rodziny, i kazał
go wtrącić do więzienia. Piotr przeżył
tam dramatyczne chwile. Bity do nie-
przytomności, torturowany, zmuszany
do wyrzeczenia się wiary, pozostał
nieugięty. Co więcej , zachował pogo-
dę ducha. Oprawcy udusili go w wię-
zieniu. 31 października 1839 r.
marzenie Piotra się spełniło… Został
męczennikiem. Papież Pius XI beaty-
fikował go 5 lipca 1925 r.

Gdy św. Jan Paweł II kanonizował
chłopca, a wraz z nim innych kore-
ańskich męczenników, mówił: „Wspa-
niały rozkwit Kościoła w dzisiejszej
Korei jest rzeczywiście owocem hero-
icznego świadectwa owych męczen-
ników. Także i dzisiaj ich nieśmier-
telna pamięć podtrzymuje chrześcijan
Kościoła milczenia na północy [w
Północnej Korei] waszego tragicznie
podzielonego kraju”.

Wspomnienie św. Piotra YuTae-
ch’ol przypada 20 września.

(opracowano w oparciu o stronę
www.takrodzinie.pl)

Pierwsze Wakacje

Wczoraj
Prawdopodobnie te dwa wydarze-

nia dzieli pewien odstęp czasu, jed-

nakże w pamięci dziecka, jakim wtedy
byłam, zlały się one w jeden drama-
tyczny ciąg.

Rodzice prowadzili nieduży sklep
i zajazd, gdzie zatrzymywali się na od-

poczynek furmani wiozący żywność
z podkrakowskich żyznych ziem
do Zagłębia węglowego. Wracając,
przywozili węgiel, naftę i wyroby
przemysłowe. Woźnice odpoczywali
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przegryzając, popijając i rozmawiając
z rodzicami na gorące wówczas te-
maty. Wyprzężone konie w tym czasie
chrupały obrok z sakwy uwiązanej
do dyszla i zbierały siły do ciągnięcia
ciężkiego wozu przez strome podjazdy
i zjazdy Jury Krakowsko – Często-
chowskiej . W tym okresie, jak pa-
miętam, zasypiałam przy turkocie że-
laznych obręczy kół wozów, po bru-
kowanej drodze.

Pewnego dnia rankiem pojawił się
na podwórku kryty plandeką cięża-
rowy samochód. Wysiedli z niego ja-
cyś mężczyźni i zaczęli ładować
wszystko ze sklepu. Załadowali i od-
jechali. Zabrali też roztrzęsioną, pła-
czącą mamę, która protestowała prze-
ciwko temu bezprawiu. Później do-
wiedziałam się, że władze nakładały
niemożliwy do zapłacenia podatek
tzw. domiar, aby zlikwidować sklep.
Chcieli w tej miejscowości otworzyć
Gminną Spółdzielnię „Samopomoc
Chłopska”. Wieczorem wrócił tato
i zastał spłakaną, przestraszoną i gło-
dną gromadkę dzieci. Rozpalając
w piecu słuchał naszych emocjonal-
nych relacj i. Ugotował, najszybciej
jak tylko było to możliwe, jakiejś
szarej polewki. Porozlewał nam na
miseczki, mówiąc, że nic więcej nie
ma w domu do zjedzenia. Przyniósł
też miskę dla psa i poprosił, żeby
każde z nas po kilka łyżek odlało dla
psa, gdyż on też jest głodny.
Drugie wydarzenie rozegrało się

na terenie szkoły. W pewien czerw-
cowy dzień na plac szkolny wjechał
czarny samochód. Wysiedli z niego
panowie i weszli do kierownika szko-
ły, za chwilę wszedł tam wezwany
ksiądz Jan, nasz katecheta. Po jakimś
czasie, a mieliśmy mieć właśnie lekcję
religii, ksiądz przyszedł i powiedział
nam, że niestety już nie będzie nas
uczył, gdyż ci panowie kazali mu opu-
ścić szkołę i musi to zrobić. Rozległ
się płacz dziewczynek i krzykliwe
pytania chłopców; „Jak to?! ” „Dlacze-
go! ! ” „Za co?!”. Ksiądz nas uspakajał
i prosił, abyśmy pamiętali czego nas
uczył. Odmówiliśmy jeszcze wspólnie
modlitwę, za księdzem zamknęły się

drzwi, a w klasie zapadła przerażająca
cisza. Przecież tak bardzo lubiliśmy
naszego bohaterskiego księdza, który
chodził bardzo powoli, powłócząc no-
gami, a był jeszcze całkiem młody.
Rodzice opowiedzieli nam, że w cza-
sie II wojny światowej ksiądz Jan –
wikary, razem z księdzem Janem –
proboszczem zostali aresztowani przez
Rosjan, strasznie skatowani za udzie-
lanie pomocy partyzantom i skazani
na rozstrzelanie. Wywieziono ich
do lasu i ustawiono nad dołem, który
wcześniej musieli sobie wykopać.
W ostatnim momencie uratowani zos-
tali przez polskich partyzantów. Nies-
tety ks. Jan nigdy już nie wrócił
do pełni zdrowia, miał trudności
z chodzeniem i często widać było gry-
mas bólu na jego twarzy. Do dziś
pamiętam jak pięknie mówił o Matce
Bożej i dziękował za uratowanie ży-
cia. My dzieci, rozumieliśmy, że bar-
dzo ją kochał. Przywoził też takie
ogromne Pismo Święte, rozkładał
na stole i mogliśmy oglądać prze-
piękne malowidła, które bardzo przy-
bliżały czytane treści. W pamięci za-
pisał mi się przerażający obraz „Sąd
Ostateczny”. Ksiądz, widząc nasze za-
lęknienie, zaczął wyjaśniać, jak będzie
ten sąd wyglądał. Używał przy tym
prostych słów i opisywał przedmioty,
które znaliśmy. Z pięknym kresowym
zaśpiewem, wspomagając ciężar słów
ruchami rąk, tak mówił; przyjdzie ko-
niec świata i Pan Bóg zasiądzie na tro-
nie, aby sądzić ludzi. Ustawi też anioła
z wagą (taką jaka jest w sklepie) i bę-
dzie ważył nasze czyny, dobre i złe.
Położy na szalkach i zobaczy, które są
cięższe; jeśli dobrych jest więcej ,
to dusza idzie do nieba, jeżeli zła wię-
cej , to dusza idzie do piekła. Ale dzie-
ci, słuchajcie teraz uważnie i patrzcie;
tam w kącie nieba za aniołami będzie
stała Matka Najświętsza ze św. Józe-
fem. Wiecie, że św. Józef był stola-
rzem i Maryja poprosi go żeby zrobił
drabinę, wszedł na nią i tam w tym
miejscu, gdzie stoją wyciął piłką sto-
larską taką dziurę do nieba. Jak złe
rzeczy jakiejś duszy będą cięższe niż
dobre i poleci do piekła, to Matka

Boża chwyci taką duszę w ostatnim
momencie przed wpadnięciem do pie-
kła i powie; właź przez tę dziurę
do nieba, bo ty odmawiałeś codziennie
3 Zdrowaś Maryjo. . . . . Zapamiętajcie
sobie dzieci na całe życie, że choć-
byście nie wiem co zrobili, to ta mo-
dlitwa ocali was. Zapamiętałam sobie
to przesłanie śp. ks. Jana Baczyń-
skiego. Kiedy w różnych kolejach ży-
cia pogubiłam drogi Boże i zatraciłam
wiarę, to zawsze był we mnie obecny
obraz tej „dziury do nieba i 3 zdro-
wasiek”. Bywały dni, że nawet na to
nie było miejsca, ale na westchnienie
do Matki, tak. I to była ścieżka mo-
jego powrotu do Boga i ciągle podej-
mowane próby, aby ukochać Go tak
jak Ona.
Kiedy następnego dnia przyszliśmy

do szkoły, nie zobaczyliśmy już krzy-
ży na ścianach w naszych klasach i za-
kazano nam modlitwy na rozpoczęcie
dnia nauki w szkole. Mieszkałam bli-
sko szkoły i na przerwie pobiegłam
do domu, aby wykrzyczeć mamie:
„Zdjęli Pana Jezusa ze ścian!”. Mama
moja wraz z innymi mamami przyszły
do szkoły i prosiły o zawieszenie
krzyży, ale pan kierownik tylko krzy-
czał i nie zgodził się. Poszły więc
do domów, przyniosły krzyże i za-
wiesiły w salach, gdzie uczyliśmy się.
Tego samego dnia po południu, wszy-
stkie kobiety zostały aresztowane
i osadzone w więzieniu.

Dla mnie tamte wakacje całe prze-
pełnione były lękiem i oczekiwaniem,
co jeszcze strasznego się wydarzy.

Dzisiaj
Ponieważ, jak już pisałam, przy-

szłam na świat w Boże Ciało, które
jest świętem ruchomym, i we wspo-
mnienie Najświętszej Maryi Panny
Wspomożycielki Wiernych; pozwalam
sobie dwukrotnie świętować urodziny.
W maryjnym maju, moje świętowanie
zawieram w wezwaniach Litanii Lo-
retańskiej i jeśli tylko okoliczności po-
zwalają jadę do mojej rodzinnej wio-
ski. Odwiedzam przydrożne kapliczki
i różyczkę z dziesiątka różańca zo-
stawiam, jako pamięć, podziękowanie

>>
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i prośbę. W tym roku będę w tym
czasie w Irlandii, tam kapliczek nie
ma, ale przecież sercem można wę-
drować po całym świecie. Poszybuję
więc do Polski. Natomiast święto
Chrystusa Eucharystycznego – Boże
Ciało obchodzone przeważnie
w czerwcu, przeżywam przy Prze-
bitym Sercu. Odkrywam Je pulsujące
Miłością, kurczące się w bólu odrzu-
cenia i drgające radośnie z nawra-

cającym grzesznikiem.
Kiedy byłam dzieckiem, w procesj i

starałam się rzucać kwiatki tak wyso-
ko, aby przynajmniej niektóre płatki
ucałowały Jezusa.

Jutro
Jeżeli Bóg da doczekać jutra,

to proszę Go o siły, abym się nie za-
parła mojej Matki, Kościoła Świętego.
On jest teraz jak moja patronka Zu-

zanna; ta niewinnie oskarżona przez
złośliwych starców i ta żona Chuzy,
doradcy Heroda, która dosyć się napa-
trzyła na straszne obyczaje i czyny
dokonywane na dworze i w pałacach
Heroda. Niech zawołanie przodków
„Semper fidelis Polonia”, pulsuje
i w moim sercu i w czynach.

Babcia Zuzanna

Boże Ciało
jaśniejący pszenicznym światłem
Chleb
„ . . . to jest Ciało moje.”(Mk14,22c)
tylko Miłość
mogła obmyślić
coś tak najprościej Pięknego

*
Msza Święta
to misterium Miłości Ukrzyżowanej
która Krwią pieczętuje
Przymierze z każdym człowiekiem

to misterium Miłości Wychodzącej
która się urzeczowiła
aby każdy mógł z Niej czerpać bez lęku

to misterium Miłości Przygarniającej
aby zgromadzić w „ Jedno Ciało”
istnienia ludzkie rozproszone przez grzech

*
dzisiaj
tyle próśb w sercu noszę
lecz dzisiaj o nic nie proszę
tylko podziękuję Ci gorąco
że pięknie świeci słońce
znów Ojczyzna krwawi
Jezu Zmartwychwstały
dotknij ran naszego narodu
ran głębokich
jak szramy na obliczu Królowej Polski
dotknij naszych boleści
Miłosierdziem
abyśmy jeszcze raz zaufać mogli
że potrafimy
że trzeba
że musimy
z martwoty grzechów powstać

Panie i Rządco narodów
blizn naszych dotknij
zgrubiałych
jak zbrylona krwią katyńska i smoleńska
ziemia
niech ziarno życia ojców i synów
zamordowane
we wnukach wyda owoce

*
Matce Bożej Czerneńskiej
za ocalenie z wypadku
dziękuję Ci Matko
za tak ostry zakręt
że później wszystko inne
za darowane jutro
by darować wszystko
za przez ból widziane
piękno tego świata
za biedronkę na kocu
co szła by ukoić
za cierpienie oswajane
jak kot aby mruczał
za
że mimo moich upadków i win
prosisz „ uczyń, co powie mój Syn”

*
słowotok
mowa polska
od lat cierpi na słowotok złośliwy
kłamstwa wulgaryzmy przekleństwa
niczym lawa
porywają słowa prawdziwe dobre
krzepiące
zrakowaciała tkanka znaczeń
grozi obumarciem sensu
jedyna nadzieja
że polszczyzna stanie w cieniu Słowa
i usłyszy

„ Chcę! Bądź oczyszczona”
*

zwyczajni - niezwyczajni
w panoramie ostatniej Tajemnicy Różańca
stanęli do Apelu wszyscy drugoplanowi
milczący pokorni zatroszczeni
znak rozpoznawczy niosą
Szatę Maryi
Szkaplerz Święty błyszczący Jej zasługami
Bóg. . . „ . . .wywyższa pokornych”
kanonizacja
świętych codzienności

*
Eucharystia
to Tajemnica rozwartej przestrzeni
wydana ludziom
źródło niewyczerpane
wszelakiego budowania
to milczące Słowo
zstępujące z Krzyża
aby się przez nas ucieleśniać

*
jak nie dziękować
za cud przemijania
Panie dziękuję Ci
że jutro staje się dzisiaj
a wczorajszy dzień był
że smutek w radość przemieniasz
rozpacz w uśmiech przez łzy
upał doceniam w cieniach
za wszystko
dziękuję Ci

Wanda Bigaj
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CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…
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+Stefan Stasik,
+Irena Duź,

+Jolanta Fiłonowicz,
+Leon Porosło,

+Antoni Stańczyk,
+Ryszard Szczodrak,

+Irena Muciek,
+Janina Marek,
+Klara Gryc,

+Władysława Pietruszka,
+Wanda Rogala,

+Bogumiła Wzorek,
+Bronisława Sajdak

„ Procesja ”
Idzie orszak strojny
Naród bogobojny
Bo pod baldachimem
Idzie Król, co Jezus Mu na imię.

Król to Nadzwyczajny
Nie ma tronu, ani berła
Jego świtą lud ofiarny
Ten, kto idzie, ten Go kocha.

Boże Ciało, takie Święto
Wwózkach jadą niemowlęta
Te, co chodzą, kwiaty sypią
Dzwonią dzwonkiem, w pełnym szyku.

Toć to przecież wielki dzień!
Trzeba oddać Jemu cześć!
Bo raz w roku idzie Król
To przez miasto, to przez wieś.

Wyszła Miłość, wprost do ludzi
Chce w człowieku wiarę wzbudzić
By pokazać, że jest Żywy
Choć w opłatku, to Prawdziwy.

Idzie budzić tych, co śpią

Zapomnieli, że odkupił ich swą Krwią
On jak Pasterz, ten prawdziwy
Zaginione owce chce policzyć.

Wpełnym słońcu się przechadza
Patrzy w oczy, po policzkach dzieci
głaszcze
Cieszy się i śmieje w głos
Jestem z wami!- woła, bo obchodzi mnie
wasz los.

Idzie orszak, w zamyśleniu
Śpiewem i świadectwem uczestniczenia
Chce okazać miłość swą
Na zachętę dla tych, co powrócić do Jezusa
chcą.

Chodźcie! Wszyscy! Bez wyjątku!
Zacznij życie, od początku
Może właśnie Święto to
Będzie pretekstem, by odrzucić zło.

Ucz się wielbić Boga dziś!
Ciesz się od dziś życiem swym
Król Wszechświata, Dawca Mocy
Nie zostawi cię bez pomocy.

Popatrz, jaka troska Jego
Idzie wśród ludu i robi przegląd wojska
swojego
Chce opatrzyć twoje rany
Wbitwie życia tobie zadane.

Idzie Majestat, w złotej monstrancji
Biały Opłatek w tej złotej tarczy
On piersią swoją broni cię znów
Chodź! Nie ociągaj się! Zrób pierwszy
krok!

Alfreda M.



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
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, KrzysztofMłotkiewicz,

ks. Kamil Wróbel, Marlena Pasternak, Magdalena Urbańska,
Wanda Bigaj , Alfreda Majorek;

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.
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