O Jezu najłaskawszy, pociągnij wszystkich do
świętego Serca swego.
Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej
wolności.
Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu.
Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do
końca, jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które
stało się nam zbawienie.
Jemu cześć i chwała na wieki.
(z Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa)

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Sobota

Rezurekcja
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Słowo od Redakcji
Oddajemy do rąk Czytelników drugi numer „Głosu Serca”. Rozpoczynamy w nim cykl artykułów poświęconych
kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa, które patronuje naszej parafii, kontynuujemy historię naszego kościoła
i parafii oraz aktualności parafialne ubogacone fotograficznymi obrazami wydarzeń z życia parafii a także kącik
dla Młodzieży „Młodzi Sercem”. Dalej prezentować chcemy sylwetki Kapłanów związanych z naszą parafią (w
minionym numerze był to Bł. Ks. Infułat Roman Sitko; w bieżącym numerze Ks. Infułat Stefan Dobrzański) oraz
zgromadzenia zakonne obecne w życiu naszej parafii (w tym numerze Siostry Służebniczki Starowiejskie). W
poprzednim numerze zaprezentowaliśmy krótko poszczególne grupy, wspólnoty i stowarzyszenia o charakterze
religijnym działające w naszej Parafii, w bieżącym prezentujemy Ruch „Światło – Życie”, a w następnych numerach
planujemy pisać szerzej kolejno o poszczególnych wspólnotach.
Przepraszamy za błędy techniczne, których nie ustrzegliśmy się w pierwszym numerze. Jesteśmy przekonani,
że wraz ze zdobywaniem doświadczenia, takich problemów będzie coraz mniej.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania kolejnego numeru „Głosu Serca” oraz ponawiamy
zachętę do opublikowania na jego łamach wspomnień związanych z historią naszej parafii oraz prośbę o
wypożyczenie starych zdjęć dokumentujących historię minionych wydarzeń związanych z naszą parafią. Fotografie
takie z podpisem na odwrocie imieniem i nazwiskiem właściciela oraz z informacją, co to zdjęcie przedstawia i
kiedy zostało zrobione prosimy przekazywać do Księdza Andrzeja Sułka, który zobowiązał się je po skopiowaniu
zwrócić właścicielom. Gorące podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy udostępnili posiadane zdjęcia (m.in.
P. Jerzy Duda, P. Bolesław Polak, P. Barbara Niezabitowska, P. Bogusława Hebda, P. Stanisław Cygan, P. Zofia
Pater, P. Zofia Nowak, P. Jerzy Przybycień).
Życzymy wszystkim Czytelnikom i Osobom należącym do naszej parafii i w inny sposób z nią związanych,
aby Jezus ze swego Boskiego Serca otaczał Was swoją Miłością na wszystkich drogach życia i darzył błogosławionym
czasem bezpiecznego i szczęśliwego wakacyjnego wypoczynku
Redakcja.

Z życia parafii
W sobotę 27 marca podczas uroczystej Mszy św. grupa 26 dziewcząt została w sposób oficjalny przyjęta przez ks.
Prałata Stanisława Sojkę do grona Dziewczęcej Służby Maryjnej. Dziewczęta swoją modlitwą i śpiewem włączyły się w
liturgię Mszy św., która była dla nich szczególnym przeżyciem w tej wspólnocie. Po wysłuchaniu Słowa Bożego nastąpił
obrzęd przyjęcia, podczas którego dziewczęta powierzyły się opiece Matki Najświętszej specjalnym aktem oddania:
O Pani moja, o Matko moja
Cała się Tobie oddaję.
Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje
I całą siebie.
Gdy przeto Twoją jestem, o dobra Matko,
Broń mnie i strzeż jako dziecka
i własności swojej. AMEN
Po zakończeniu Mszy św. dziewczęta zebrały się przed ołtarzem
Matki Bożej, prosząc o potrzebne łaski dla siebie, swoich rodzin
i całej wspólnoty DSM. Przyjęcie nowych kandydatek do
wspólnoty jest corocznym ważnym wydarzeniem w życiu grupy.
Grupa Dziewczęcej Służby Maryjnej w naszej parafii
przeżywa w tym roku jubileusz 20−lecia istnienia, gdyż powstała w 1984 roku. Z każdym rokiem grupa ta powiększa się,
przyjmując nowe dziewczęta, które pragną służyć Maryi. Obecnie do grupy DSM należy 40 dziewcząt, nad którymi opiekę
sprawują: ks. Wojciech, siostra Ewa i 6 animatorek. Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 9.00. Każde spotkanie
rozpoczynamy krótką modlitwą, po której następuje półgodzinna szkoła śpiewu. Po zakończeniu śpiewu każda grupa wraz ze
swoją animatorką udaje się na indywidualne spotkanie, poświęcone opracowaniu kolejnych tematów według programu pracy
DSM. Po pracy w grupach spotykamy się jeszcze raz na podsumowaniu i podjęciu nowych postanowień.
(Anna Łucka)
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Od 2 do 6 kwietnia parafia nasza przeżywała
Rekolekcje,
które
były
bezpośrednim
przygotowaniem do przeżycia Uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego. Rekolekcje wygłosił
Ks. Prof. Antoni Żurek, Dziekan Wydziału
Teologicznego w Tarnowie Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie oraz wykładowca w
Seminarium Duchownego w Tarnowie. Rekolekcje
rozpoczęły się w piątek przed Niedzielą Palmową i
trwały do Wielkiego Wtorku, czyli do dnia
spowiedzi parafialnej.
Tematyka nauk rekolekcyjnych dotyczyła
spojrzenia na naszą religijność, nierozdzielną z
krzyżem Chrystusowym. Tematy kolejnych nauk
to: Chrześcijaństwo nauką krzyża, Przykazania
Boże: „droga życia i śmierci”, Najważniejsze
przykazanie, Sumienie, Miłosierdzie Boże w
sakramencie pokuty.
Chrześcijaństwo nauką krzyża – czym dla
chrześcijan jest krzyż? – to znak naszej wiary, naszej
religii, w sposób czytelny wyróżniający nas spośród
innych religii. Chrystus jednak nie wskazał na krzyż
jako na znak rozpoznawczy, powiedział: „...kto chce
iść za mną niech weźmie swój krzyż i niech mnie
naśladuje..” Pierwsza odpowiedź wobec tego nie
jest pełna, bo krzyż Chrystusowy, to przede
wszystkim znak Bożego miłosierdzia, przez niego
dokonuje się odpuszczenie moich grzechów, to znak
dzięki któremu będę kiedyś mógł osiągnąć niebo,
znak, który ocali mi życie, jeżeli przyjmę Boże
miłosierdzie i nie potraktuję codziennych krzyży
jako kary, lecz jako zadośćuczynienie i pokutę za
moje grzechy. Odpowiedź chrześcijanina to
przyjęcie tajemnicy krzyża jako znaku zbawienia,
ale też jako znaku sprzeciwu. To również przyjęcie
z krzyża mocy do poprawy, przez sakramentalną
spowiedź i naprawianie swojego życia jak w tej
modlitwie: „Weź mnie krzyżu, zanieś Chrystusowi
i przemień w człowieka krzyża”. (Cecylia Wryk)

pasyjnych, które w tym roku poświęcone były
uczynkom miłosiernym. Kazania te głosił Ks.
Andrzej Sułek. Ważną część obrzędów
liturgicznych stanowiła adoracja Krzyża. Kapłani i
wierni ze czcią ucałowali drzewo Krzyża, na którym
zawisło Zbawienie świata.
Młodzieżowa Grupa Apostolska naszej parafii
przygotowała wielkopiątkowe rozważanie Drogi
Krzyżowej, opowiadające historię młodzieńca,
którego kolejne zdarzenia z życia przeplatają się z
drogą krzyżową Chrystusa. Poczucie bezsensu
istnienia, rozczarowanie, kolejne upadki, śmierć
bliskich – to kroki na drodze młodzieńca, podczas
których towarzyszy mu Jezus: pomaga dźwigać
krzyż, uczy powstawać, kochać, przebaczać,
rozumieć sens życia i cierpienia. Ewangelizacyjny
przekaz poprzez gest (kolejne stacje przedstawiane
były w formie pantomimy), słowo (tekst rozważań)

W Wielki Czwartek księża pracujący w naszej
parafii oraz księża Goście celebrowali Mszę św.
Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył i homilię
wygłosił Ks. Prałat dr Stanisław Sojka, Proboszcz
naszej parafii. W ten dzień kapłański
przedstawiciele parafii złożyli życzenia i wręczyli
kwiaty naszym duszpasterzom.

oraz muzykę (śpiew dziewczęcej scholi) miał
przypomnieć współczesnemu człowiekowi, że
wybaczenie płynące z krzyża Chrystusowego dla
każdego z nas, powinno być przekazywane dalej;
abyśmy przebaczając, umarłym na skutek
nienawiści i zła, podnosili ich ku życiu, ku
zmartwychwstaniu, ku Bogu.

W Wielki Piątek wspominaliśmy śmierć Pana
Jezusa na krzyżu. Opis męki Pana naszego Jezusa
Chrystusa czyli Pasję według św. Jana odśpiewali
klerycy z tarnowskiego Seminarium Duchownego.
Wysłuchaliśmy też ostatniego z cyklu kazań

Przez całą Wielką Sobotę po kościele
rozchodził się zapach świątecznych pokarmów,
które wierni (w tym znacząca grupa niosących
swoje baranki i kurczątka dzieci) przynosili do
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kościoła, aby zostały pobłogosławione na stół
wielkanocny. Obrzędy Wigilii Paschalnej
rozpoczęły się Liturgią Światła, a w czasie Mszy
św. w kościele rozbrzmiewało już radosne Alleluja.
Po poświęceniu wody chrzcielnej odnowiliśmy
przyrzeczenia chrzcielne.
Wielkanocny poranek rozpoczęliśmy
Rezurekcją (od łac. resurrexit = zmartwychwstał).
Asysty, wspólnoty i bardzo licznie zebrani wierni
podążali w procesji dla uczczenia Chrystusa, który
umarł, zmartwychwstał i jest obecny w
Najświętszym Sakramencie. Kazanie rezurekcyjne
wygłosił Ks. Dr Stanisław Sojka.
18 kwietnia w Święto Miłosierdzia Bożego
70 osób z naszej parafii pielgrzymowało do
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
Pielgrzymowanie rozpoczęło się modlitwą poranną
i odśpiewaniem Godzinek ku czci Najśw. Maryi
Panny, które poprowadziły Siostry Serafitki. Po
przyjeździe do Łagiewnik pielgrzymi oddali pokłon
i cześć Panu Jezusowi w Najświętszym
Sakramencie i Cudownym Obrazie oraz ucałowali
relikwie św. Siostry Faustyny a następnie

uczestniczyli w mszach św. o godz. 10.00 w
Sanktuarium i o godz. 12.00 przed ołtarzem
polowym. Po poświęceniu Kaplicy Wieczystej
Adoracji pielgrzymi odprawili Drogę Krzyżową,
którą poprowadziła s. Helena Mizera, a o godz.
15.00 uczestniczyli w Godzinie Miłosierdzia, którą
prowadziły grupy przybyłe z różnych krajów
Europy. Pielgrzymom cały czas towarzyszyła
słoneczna pogoda. Radośni, pełni pokoju, ufni w
Miłosierdzie Boże, w modlitewnym skupieniu
powrócili do domów. (Antoni Ferenc)
W dniu 20 kwietnia zakończyło się w naszej
parafii Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Są
to 9 – tygodniowe rekolekcje, których tematem jest
Głos Serca nr 2/2004

pełniejsze otwarcie się na działanie Ducha
Świętego. Seminarium przeprowadził Ks.
Kazimierz Stempniowski wraz z Grupą Odnowy
w Duchu Świętym.
Na ziemi z głębokim żalem i smutkiem
przeżywamy pożegnanie osób zmarłych; im bliższe
więzy łączyły nas z osobą, tym nasz smutek jest
głębszy, a pustka i osamotnienie boleśniej
przeżywane. W sobotę 1 maja pożegnaliśmy Mamę
Ks. Tomasza Palucha, ś.p. P. Zenonę Paluch, w
rodzinnej parafii Ks. Tomasza, w Szynwałdzie.
Bardzo liczne uczestnictwo kapłanów i wiernych,
delegacje stowarzyszeń oraz delegacje młodzieży,
nadawały uroczystości niezwykłego klimatu
powagi i skupienia modlitewnego. Uczestnicy w
ten sposób okazali bliskość z Rodziną Zmarłej oraz
usiłowali w jakimś stopniu dzielić Ich boleść.
Homilię wygłosił Ks. prałat Stanisław Sojka
proboszcz parafii w której aktualnie pracuje Ks.
Tomasz, odczytując na wstępie telegram
kondolencyjny od J.E. Ks. Bpa. Ordynariusza.
Słowa homilii oparte były na zapewnieniu Jezusa
–” Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”. Tylko Jezus
Chrystus wśród różnych dróg życia jest właściwą i
uczęszczaną przez śp. Zuzannę Drogą. Prawdą−
która prowadzi ku szczęściu, gdyż opłakiwana śp.
Zenona jest w objęciach miłości Boga, Życiem –
które nie zna śmierci, zmienia się ale się nie kończy.
Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, wierzymy, że
życie nie kończy się dla tych, którzy przez chrzest
zanurzeni są w Chrystusie Zmartwychwstałym.
Ks. Tomasz w mowie pożegnalnej wyraził
głęboką wiarę Słowu, które kilka dni wcześniej
czytał swojej Mamie z brewiarza − że tam gdzie
odeszła „...nie porazi ich (Jej) słońce ani żaden upał
...i każdą łzę otrze Bóg z ich (Jej) oczu...” Wobec
tego i my Mamo będziemy usilnie walczyć aby się
nie smucić i nie płakać... (Cecylia Wryk)
W niedzielę 2 maja 84 dzieci z naszej parafii
przyjęło Pierwszą Komunię świętą. Podniosły
nastrój uroczystości przenikała radość z przyjęcia
do swego serca tak Wielkiego Gościa, jakim jest
sam Pan Jezus pod postacią chleba. Naszym małym
parafianom życzymy, aby Pan Jezus przeobficie im
błogosławił i aby oni zawsze byli Mu wierni. Przez
cały tzw. Biały Tydzień dzieci przychodziły w
strojach komunijnych do kościoła trwając w
dziękczynieniu za dar Eucharystii. Na zakończenie
Białego tygodnia, w sobotę 8 maja dzieci udały się
na pielgrzymkę do Tuchowa, gdzie oddały się w
opiekę Matce Bożej.
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WSPOMNIJMY NA MINIONE DNI
Z historii parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie cz. 2

Tak wyglądała makieta kościoła przed rozpoczęciem jego budowy

W poprzednim numerze gazetki skończyliśmy
na informacji, że zapadła decyzja budowy nowej
świątyni na Grabówce.
Każda budowla powinna być poprzedzona do−
brze przemyślanym planem. Przygotowania do tak
ogromnego przedsięwzięcia to nie tylko plany ar−
chitektoniczne, lecz cały zespół działań organiza−
cyjnych, formacyjnych i informacyjnych, których
celem jest wytworzenie korzystnej atmosfery dla
budowy kościoła i ustanowienia nowej parafii. W
okresie poprzedzającym decyzję o budowie nowe−
go kościoła w świadomości księży pracujących w
katedrze ciągle obecna była potrzeba budowy, ale
też troska o potrzeby duszpasterskie odległego od
katedry terenu Grabówki. Z czasem powstała po−
trzeba wytworzenia w środowisku pragnienia stwo−
rzenia własnej wspólnoty parafialnej i podejmowa−
nia za tą wspólnotę odpowiedzialności.
Staraniem Ks. infułata Jana Bochenka, później−
szego proboszcza parafii katedralnej (1936−1986),
powołane zostały oddziały Akcji Katolickiej doro−
słych oraz dziewcząt i chłopców. Działania Akcji i
innych stowarzyszeń katolickich, poza wypełnia−
niem zadań statutowych, przyczyniały się w dużej
mierze do wytworzenia poczucia wspólnoty, podej−
mowania wspólnej odpowiedzialności za kształt
własnej parafii. Cykliczne i okazjonalne spotkania
(świętowanie rocznic, spotkania przy święconym,
przy opłatku), które odbywały się w mieszkaniach
członków lub u Sióstr, dawały poczucie skuteczno−
ści wspólnie podejmowanych działań i przywiązy−
wały do Kościoła coraz szersze grono ludzi.
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Niezwykle ważne, wielkie i skuteczne było od−
działywanie sióstr zakonnych, Felicjanek i Służeb−
niczek Starowiejskich (od 1938 r. również SS. Se−
rafitek), które na Grabówce, Gumniskach i Rzędzi−
nie zakładały i prowadziły szkoły, przedszkola, sie−
rocińce i ochronki. Ich gorliwa apostolska działal−
ność obejmowała nie tylko dzieci i młodzież, ale i
dorosłych przez udostępnianie pomieszczeń na spo−
tkania, włączanie się do podejmowanych inicjatyw
i częsty osobisty kontakt. W tak wytworzonym kli−
macie podejmowano dalsze działania zmierzające
do budowy.
Zakupiono parcelę pod budowę przez wykup
czterech sąsiadujących działek. Ogłoszono konkurs
na budowę kościoła, wygrał projekt wykonany przez
architekta profesora Konstantego Jakimowicza z
Warszawy, członka Prymasowskiej Rady ds. Bu−
downictwa Sakralnego. Kościół miał być trójnawo−
wy, z 6−ma kaplicami wzdłuż naw bocznych, mo−
numentalny, z okazałymi schodami, szeregiem ko−
lumn na przedzie i na bokach, łączących ściany
boczne najniższej nawy, z wieżami o liniach pro−
stych.
W październiku 1935 r. projekt został zatwier−
dzony przez wojewodę krakowskiego. Kierowni−
kiem budowy został inż. Edward Okoń z Tarnowa,
a prace budowlane prowadził p. Henryk Zygadło
miejscowy majster.
Wszystkie wstępne formalności urzędowe i ogól−
ne kierowanie budową nowej świątyni podjął – z
ramienia Kurii − Ks. prałat Roman Sitko, ówczesny
kanclerz Kurii diecezjalnej, a następnie od 1936 r.

Początek Dziennika budowy
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rektor Seminarium Duchownego w Tarnowie, przy−
szły męczennik Oświęcimia i błogosławiony.
Budowę rozpoczęto 22 czerwca 1935 roku. Uro−
czyste poświęcenie placu budowy miało miejsce 24
czerwca 1935 r. Biskup F. Lisowski celebrując przy
polowym ołtarzu pierwszą Mszę św. na wykupio−
nym placu, dokonał uroczystego poświęcenia i
udzielił pasterskiego błogosławieństwa rozpoczy−
nającemu się dziełu budowania świątyni.
Ks. Biskup powołał komitet budowy kościoła,
w skład którego weszli m.in. Ks. Roman Sitko, inż.
E. Kwiatkowski, Ks. K. Mazur. Prezydent miasta
M. Brodziński, inż. R. Wowkonowicz, adwokat T.
Lubieniecki, dyrektor banku K. Hanausek, dyrek−
tor Komunalnej Kasy Oszczędności Ks. M. Rec. Na−
czelny nadzór nad budową sprawował inż. Archi−
tekt K. Jakimowicz.
22 września tegoż roku Biskup Ordynariusz po−
nownie gościł na placu budowy (czynił to jeszcze
wielokrotnie w trosce o przebieg budowy) wmuro−
wując kamień węgielny w ścianie wschodniej, gdyż
wykonano już wykopy, a fundamenty częściowo
zabetonowano.
W latach 1935−1939 zostały wzniesione ściany
kościoła, zrobione sklepienia oraz wykonane wią−

Dziennik budowy kościoła − fragment zapisu z dn. 1 sierpnia 1935 r.
Widnieją podpisy: Ks. Romana Sitki, inż. Edwarda Okonia, bpa Franciszka Lisowskiego,
bpa Edwarda Komara

zania dachowe, które prowizorycznie pokryto papą.
Wieże były wymurowane do wysokości ścian ko−
ścioła, okna nie oszklone. W takim stanie budowę
nowej świątyni zastała niemiecka okupacja. (c.d.n.)
Cecylia Wryk

Dziennik budowy − notatka z dn. 30 listopada 1935 r.
Zdjęcia z budowy kościoła (udostępnione przez Pana Stanisława Cygana)
− na zdjęciu u góry drugi od prawej, na zdjęciu niżej pierwszy z prawej Adam Cygan (Ojciec Stanisława)

Głos Serca nr 2/2004

7

Pokochajmy Miłość nie kochaną
„Urągania i boleści złamały Moje Serce …
I czekałem, kto by się nade Mną użalił,
a nikt Mnie nie pocieszył,
nikogo nie znalazłem …
Ty przynajmniej Mnie miłuj”
(z objawień w Paray−Le−Monial)
Pewnego dnia, przed Najświętszym
Sakramentem klęczała zakonnica. To powiernica
Boskiego Serca – św. Małgorzata Maria Alacoque.
Pogrążonej w modlitwie ukazał się nasz Boski
Mistrz, wylewając przed nią żałosną skargę Swego
Serca: Oto miłość Jego zapomniana, odepchnięta,
wzgardzona. Bóg nieskończonego majestatu, prosi
jedno ze Swoich stworzeń, by raczyło dać Mu
schronienie w swoim sercu, by Go otoczyło
miłością wynagradzającą za grzechy całego świata,
które ranią Boskie Serce i napawają je goryczą.
To tej skromnej francuskiej zakonnicy,
przebywającej w klasztorze Najświętszej Marii
Panny w Paray−Le−Monial, ukazywał się w XVII
wieku Jezus, objawiając tajemnice Swego Boskiego
Serca, wyrażając pragnienie stałej czci i
zadośćuczynienia za lekceważenia i zniewagi.
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa zrodził
się już wcześniej; rodził się stopniowo w różnych
miejscowościach. Powstawał w wyniku
kontemplacji i wpatrywania się w Rany Chrystusa.
Nie był on wynikiem objawień, lecz stanowił
wykwit pobożności, którą ludzie żywili względem
Zbawiciela i Jego Chwalebnych Ran, szczególnie
Rany boku i Serca (Haurietis Aquas IV, 2).
„Żelazo przeszyło Jego duszę, dotarło do
Serca (…) Rana ciała otwarła tajniki serca – ów
wielki sakrament miłości, wnętrze miłosierdzia
naszego Boga” − mówi św. Bernard z Clairvaux
(XIII wiek).
Główna jednak propagatorką nabożeństwa do
Najświętszego Serca Pana Jezusa była św.
Małgorzata Maria Alacoque (1647 – 1690), której
to Jezus przekazał swoje pragnienie, „By miłość
była znana i czczona”.
Symbolem niepojętej miłości Zbawiciela jest
Jego Najświętsze Serce, gorejące miłością do
człowieka. Napotyka ono jednak zimne i
niewdzięczne serca ludzkie, które nie tylko nie
kochają, ale obrażają Bożą dobroć, dlatego Jezus
prosi o praktyki wynagradzające, za które obiecuje
8

wiele łask dla każdej duszy, która takie
wynagradzanie podejmie.
Kult Serca Jezusowego, dotyczy nie tylko
osobistego życia człowieka, ale ma też wymiar
społeczny. Trzeba, aby cześć dla Serca Jezusowego,
która zrodziła się w mistycznym doświadczeniu
dusz, przeniknęła do wszelkich przejawów życia
ludzkiego. Nie ma to być jednak jeszcze jedno
nabożeństwo. Upowszechnianie tego kultu powinno
skutkować prawdziwą odnową życia chrześcijan,
tak w wymiarze indywidualnym jak i społecznym.
Tylko Boże Serce może podbić na nowo nasze
serca: młodzieży, dorosłych, robotników,
inteligencji i rolników. Jan Paweł II uznał kult Serca
Jezusowego za lekarstwo na chorobę wieku, dla
pojedynczego człowieka i dla społeczeństwa,
mówiąc: „Aby zbawić człowieka, który padł ofiarą
własnego nieposłuszeństwa, Bóg dał mu „serce
nowe”, wierne Jego pragnieniu miłości (por. Jr
31,33; Ez 36,26; Ps 51,12 ). Tym sercem jest Serce
Chrystusa – arcydzieło Ducha Świętego – które
zaczęło bić w dziewiczym łonie Maryi i zostało
przeszyte włócznią na krzyżu; stało się w ten sposób
niewyczerpanym źródłem życia wiecznego dla
wszystkich. To Serce jest rękojmią nadziei dla
każdego człowieka” (22.VI.2002 r.).
Obecnie w Kościele znane są i praktykowane
niektóre nabożeństwa do N.S.P.J. między innymi;
Komunia Święta wynagradzająca w pierwsze piątki
miesiąca, Nabożeństwo czerwcowe, Godzina święta
i inne. Są one na ogół znane, ale czy powszechnie
praktykowane?
Różne formy nabożeństw i wynagradzania
Bożemu Sercu zostaną omówione w kolejnych
numerach naszego pisma. Miesiąc czerwiec jest
poświęcony Nabożeństwu ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa − temu Nabożeństwu poświęcimy
nieco miejsca w niniejszym numerze.
Rozpoczynając ten cykl, chcemy
odpowiedzieć na wezwanie pasterzy naszego
Kościoła podejmując trud wynagradzania
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, trud budowania
jedności, trud przemiany naszych serc w „serca
nowe” oraz zachęcić do niego Was, Drodzy
Czytelnicy.
Helena Włudyka

Głos Serca nr 2/2004

Miesiąc Serca
gorącego, tego wylewu uczuć religijnych, jaki pod
wpływem tych Nabożeństw ogarnął serca mieszkańców
Lublina.
Niestrudzony ks. Ulanecki uzyskał w Rzymie u
papieża Piusa IX Breve, z dnia 19.IV.1859 r.
rozszerzające Nabożeństwa czerwcowe ku czci Serca
Jezusowego na całą Polskę i nadające im liczne odpusty.
Kolejny dekret Piusa IX z 8.V.1873 r. rozszerzał
Nabożeństwo na inne kraje poza Polską.
W ten sposób Opatrzność Boża sprawiła, iż
skromna wizytka s. M. Kajetana Łukaszewiczówna stała
się animatorką bardzo ważnego dla całego Kościoła
Nabożeństwa ku czci Serca Bożego.

Nasza odpowiedź na Bożą Miłość.

Treści objawień z Paray−Le−Monial znane były w
polskich klasztorach Nawiedzenia: w Warszawie,
Krakowie i Lublinie. Właśnie w lubelskim klasztorze
zapoczątkowane były Nabożeństwa czerwcowe ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W dramatyczne i wręcz martyrologiczne dzieje
lubelskiego klasztoru Nawiedzenia w okresie zaboru
rosyjskiego wpisała się biografia wizytki s. Marii
Kajetany Łukaszewiczówny (1834−1925). Ta
świątobliwa zakonnica znała orędzie Pana Jezusa z
Paray−le−Monial i głęboko je przeżywała.
Gdy opatrznościową przełożoną klasztoru została
Matka Maria Świerkowska, s. Kajetana zwróciła się do
niej z prośbą o współpracę w rozszerzaniu kultu
Najświętszego Serca Jezusowego. Do pomocy w tym
zbożnym dziele zakonnice pozyskały kapłana
niepospolitej nauki i apostolskiej żarliwości ks. St.
Ulaneckiego. W dużej mierze dzięki jego zabiegom u
władz kościelnych 1.VI.1857 r. rozpoczęto uroczyste
odprawianie w lubelskim kościele sióstr wizytek
nabożeństw ku czci Najświętszego Serca Jezusa.
Zainaugurował je biskup Baranowski Mszą świętą
o godzinie szóstej rano, odprawianą wobec wiernych
wypełniających po brzegi świątynię.
W odprawianiu Nabożeństw czerwcowych
pomocny był modlitwenik pt. ”Miesiąc Serca” starannie
opracowany z udziałem siostry Łukaszewiczówny
W kronice lubelskiego klasztoru wizytek zapisano:
trzeba było być świadkiem osobistym tego zapału
Głos Serca nr 2/2004

Tak często wsłuchujemy się w rozważania Ojca
świętego Jana Pawła II, który zachęca nas również do
tego, abyśmy byli wierni temu Nabożeństwu,
pielęgnowali je i rozwijali.
Czerwiec to miesiąc szczególnie poświęcony
nabożeństwu do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czcić
Serce Chrystusa oznacza zwrócić się ku głębinom
wnętrza Osoby Zbawiciela – owemu wnętrzu, które
Biblia utożsamia właśnie z Jego Sercem, siedzibą
miłości, która odkupiła świat. (…) Jak bardzo jest
potrzebne współczesnej ludzkości przesłanie, które
wypływa z kontemplacji Serca Chrystusa! Skąd bowiem,
jeśli nie z tego źródła, będzie ona mogła obficie czerpać
łagodność, przebaczenie niezbędne, aby zaradzić
wykrwawiającym ją ostrym konfliktom?” (Rozważania
przed modlitwą Anioł Pański 22 czerwca 2002 r.)
W liście skierowanym do biskupa ordynariusza
Lyonu (4 czerwca 1999 r.) z okazji stulecia poświęcenia
ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Ojciec
Święty napisał: „Wzywam zatem wszystkich wiernych,
aby nadal gorliwie pielęgnowali kult Najświętszego
Serca Pana Jezusa, przystosowując go do naszych
czasów, ażeby dzięki temu mogli nieustannie czerpać z
jego niezgłębionych bogactw i umieli z radością na nie
odpowiadać, miłując Boga i braci, znajdując pokój,
wchodząc na drogę pojednania i umacniając swą
nadzieję, że kiedyś będą żyć pełnią Boga we wspólnocie
ze wszystkimi świętymi” (por. Litania do Najświętszego
Serca Pana Jezusa).
Również następnym pokoleniom należy zaszczepić
pragnienie spotkania Pana, wpatrywania się w Niego,
aby potrafiły odpowiedzieć na wezwanie do świętości i
mogły odkryć swoją szczególną misję w Kościele i w
świecie, realizując w ten sposób swoje powołanie
chrzcielne (por. Lumen Gentium 10). Istotnie bowiem
9

„miłość Boża, bezcenny dar Serca Chrystusa i Jego Ducha” zostaje udzielona ludziom, aby i oni z kolei stawali się
świadkami miłości Boga” (Pius XII, encyklika Haurietis aquas, II ).
Słuchając głosu Najwyższego Pasterza Kościoła razem z nim wsłuchajmy się w bicie Najświętszego Serca
Pana Jezusa, które jest pełne miłości i dobroci dla nas, odpowiedzmy na to wezwanie uczestnicząc w Nabożeństwach
czerwcowych, adorując Najświętszy Sakrament, świadcząc innym miłosierdzie.
Oprac. Jadwiga Szwarga

„Wszelka dobra dusza jest jako ta świeca −
sama się wyniszcza a drugim przyświeca...”
(Bł. Edmund Bojanowski)

Serce na dłoni
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej

Heroiczna wprost miłość bliźniego to najbardziej
ujmująca cecha Założyciela Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek NMP NP., Edmunda Bojanowskiego
chrześcijanina świeckiego, Sługi Bożego. 13 czerwca
1999 r. papież Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do
Polski w Warszawie ogłosił go błogosławionym,
stawiającgo jako wzór człowieka, który w pełni
zrealizował swoje chrześcijańskie powołanie.
Czas jego życia i działalności przypada na lata
1814−1871. Ten „serdecznie dobry człowiek”, mimo
szlacheckiego pochodzenia i wyjątkowych uzdolnień
literacko−pedagogicznych, stał się sługą dla
najbiedniejszych. Dla nich poświęcił dobra materialne,
swój czas i siły. Umiał rozpoznawać znaki czasu.
Odczytał Ewangelię dosłownie, stąd Jego życie było
wielką lekcją miłości, szacunku i poświęcenia dla
drugiego człowieka. Te wartości i zadania przekazał
dalej, nie zatrzymał ich dla siebie.
Z myślą o potrzebujących, jako człowiek świecki,
założył żeńskie zgromadzenie zakonne Sióstr
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny – najliczniejsze
dziś w Polsce Zgromadzenie, które powołał do życia dla
potrzeb ludu w 1850 roku. Zaś „Panią swoją”, jak zwykł
nazywać Matkę Bożą, uczynił jego Patronką, by
wpatrzone w Nią siostry, życie swoje uczyniły służbą
Bogu i bliźniemu. Obecnie rodzinna zakonna działa w
czterech odrębnych Zgromadzeniach (Służebniczki:
Wielkopolskie, Starowiejskie, Śląskie i Dębickie) i liczy
trzy i pół tysiąca sióstr. W 1991 roku została erygowana
i ustanowiona Federacja Zgromadzeń Sióstr
Służebniczek NMP NP. w trosce o zachowanie
charyzmatu Założyciela.
10
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Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej zwane Służebniczkami
Starowiejskimi należą do najliczniejszych z pośród
czterech gałęzi Służebniczek. Dom Generalny znajduje
się w Starej Wsi w woj. podkarpackim. Zgromadzenie
dzieli się na prowincje, w skład których wchodzą zespoły
domów zakonnych znajdujące się na określonym
terytorium. Do pełnego daru z siebie Siostry Służebniczki
przygotowują się przez odpowiednią formację.
Służebniczki, urzeczone prostotą – „owym sercem na
dłoni” i czynami bezinteresownej miłości swego
błogosławionego Ojca, pragną być darem dla całego
świata, zwłaszcza dla dzieci, ubogich i chorych. Swą
działalność apostolską rozwijają w Polsce i za granicą:
w Stanach Zjednoczonych, Zambii, Republice
Południowej Afryki, Meksyku, Anglii, Austrii,
Niemczech, na Ukrainie, w Mołdawii, w Rzymie,
Moskwie oraz w Rosji. Realizują swoje powołanie w
Kościele służąc i pracując: w ochronkach, przedszkolach,
szkołach (katechizacja), w świetlicach, sierocińcach,
domach pomocy społecznej dla niepełnosprawnych, w
szpitalach; podejmują różne formy apostolstwa w

parafiach. W krajach misyjnych prowadzą szkoły, kliniki,
pracują wśród chorych na AIDS.
Spośród wielu świętych i błogosławionych w
Kościele katolickim, również Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek może poszczycić się „swoimi świętymi”.
Razem z ojcem Edmundem Bojanowskim, Sługą Bożym,
Założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek do
grona błogosławionych dołączyła Jego duchowa córka
s. Katarzyna Celestyna Faron Służebniczka NMP NP.
(starowiejska) z grona 108 Męczenników, którzy zginęli
podczas II wojny światowej. W toku jest również proces
beatyfikacyjny Służebnic Bożych: s. Marii Leonii Nastał,
s. Romualdy, s. Hiacynty oraz pięciu męczennic ze
Wschodu.
A Ty Bracie i Siostro, czy wiesz dla kogo i po co
żyjesz? Zapragnijmy też i my być dojrzali i
odpowiedzialni za życie Kościoła i losy Ojczyzny, by w
tych trudnych czasach najważniejszy był dla nas Bóg i
dobro drugiego człowieka.
Opracowała s. Ewa Chrzanowska

S. M. Krystyna Niezgoda

S. M. Genowefa Ślaga

S. M. Ewa Chrzanowska

Pochodzi ze Szczawnicy. Należy
do Zgromadzenia Sióstr Służebni−
czek NMP NP tzw. Siostry Służeb−
niczki Starowiejskie. Śluby wie−
czyste złożyła w 1976 roku w Sta−
rej Wsi koło Brzozowa. Pracuje
jako katechetka z dziećmi przed−
szkolnymi w Przedszkolach będą−
cych na terenie naszej parafii. Pro−
wadzi również katechezę para−
fialną w domu katechetycznym
dla dzieci, które nie uczęszczają
do Przedszkoli.

Do naszej parafii przybyła z Kol−
buszowej. Pochodzi z Zalesia. Ślu−
by wieczyste złożyła w 1985 roku
w Tarnowie, należy do Zgroma−
dzenia Sióstr Służebniczek NMP
NP. W naszej parafii pełni funk−
cję zakrystianki, to do niej należy,
aby uroczystości w roku kościel−
nym były dobrze przygotowane od
strony estetycznej.

Urodzona w Tarnowie. Śluby wie−
czyste złożyła w 1994 roku w
Brzesku. Należy do Zgromadze−
nia Sióstr Służebniczek NMP NP.
Do naszej parafii przybyła z
Czchowa w 2003 roku. Jest kate−
chetką w Szkole Podstawowej nr
5. Prowadzi razem z ks. Wojcie−
chem Dziewczęcą Służbę Maryj−
ną, jest opiekunką Ogniska Misyj−
nego i Dziecięcych Kół Różańco−
wych.
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Spadkobierca
Ks. Infułat Stefan Dobrzański
Motto:
“Majątku nie mam żadnego”
z testamentu ks. infułata Stefana Dobrzańskiego

Własny pasterz parafii. To tytuł i funkcja, zaszczyt
i powinność. Rzadko używana nazwa – zwykle mówimy
proboszcz. Duszpasterz. To zadanie, które łączy w sobie
i troskę, i czasem gdy trzeba konieczność strofowania
owczarni. Dla jej dobra.
Ks. infułat Stefan Dobrzański był wychowankiem
Bł. Ks. Romana Sitki w Seminarium Duchownym w
Tarnowie i jego następcą w budowaniu kościoła w parafii
N.S.P.J. Jemu to Ks. Roman Sitko po wybuchu II wojny
światowej, jako alumnowi przepowiedział: “Będziesz tu
kiedyś proboszczem”.
Jego żywiołem było życie skierowane ku Bogu i
pragnienie tworzenia, a przede wszystkim pragnienie
świętości jako osobistego spotkania z Bogiem. Wzór tego
postępowania miał możliwość ujrzeć w osobie ks.
12

Romana Sitki. Można powiedzieć o nim, że był
Człowiekiem i takim zapamiętało go wielu. A o ilu z
nas zachowa się pamięć? Taka pamięć. W tych
wspomnieniach łączy się z jednej strony może
nieeleganckie “swój chłop” lecz i jednocześnie, a może
przede wszystkim: Ojciec. Miłość i szacunek. Ci, którzy
go pamiętają mówią w skrócie: znał wszystkich i
wszyscy go znali. Jakże mogłoby być inaczej, skoro był
częścią tej wspólnoty przez 45 lat, od początku
uczestnicząc w jej rozwoju, w tak trudnym okresie
“czerwonego morza”. Tamten czas był wielką szkołą
charakterów, którą nie każdy wytrzymywał. On wytrwał.
Gdyby określić jakimś słowem jego osobę, to może
najlepsze byłoby: “ciepło”. To jakiś wielki dar od Boga
dla tej parafii mieć takich Pasterzy jak bł. Roman Sitko
i Jego uczeń. Bo jakże ważne jest to, kim jest pasterz
pośród owiec. Jego praca bywa niedoceniana, a zwykle
jest on “na świeczniku”, ciągle poddawany krytyce, choć
wiele rzeczy, które czyni dla dobra wspólnoty bywa
niewidocznych, a jednocześnie niezbędnych, by
wspólnota żyła. I tu pojawia się pytanie: czy pamiętamy
w swych modlitwach nie tylko o tych co odeszli, ale też
i o tych co żyją? Nasi pasterze są silni naszą modlitwą.
I to jest wyraz miłości, daru nieprzeliczalnego.
Ks. Infułat Stefan Dobrzański urodził się 4 lipca
1915 roku w miejscowości Grądy należącej częściowo
wówczas do parafii Szczepanów, gdzie w tamtejszym
kościele parafialnym przyjął sakramenty chrześcijańskiej
inicjacji: Chrzest, I Komunię Świętą, Bierzmowanie. I
w tej parafii, wychowawczyni licznych powołań
kapłańskich i zakonnych, odbyły się także jego prymicje.
Szkołę podstawową ukończył w Mokrzyskach, a średnią
ogólnokształcącą (zakończoną egzaminem 1934 roku)
w Brzesku. Był lubiany przez kolegów, zapamiętany jako
pogodny i uśmiechnięty, i dobry sportowiec.
Następny etap jego życia to wojsko poprzez Szkołę
Podchorążych a następnie w XV Pułku Twierdzy
Dęblińskiej. Jednakże w 1936 roku opuszcza wojsko i
udaje się do Tarnowa, by zostać przyjętym do
Seminarium Duchownego i wtedy po raz pierwszy
spotyka ks. prałata Romana Sitkę. Ks. Rektor darzył go
zaufaniem, skoro w 1939 roku przed wyjazdem kleryków
na wakacje polecił Stefanowi Dobrzańskiemu
zabezpieczenie gmachu uczelni na wypadek wojny. 31
marca 1940 roku przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk
bpa Edwarda Komara w kaplicy seminaryjnej w Błoniu.
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Pracuje jako wikariusz i katecheta w parafiach: Otfinów
(1940−1941), Szczucin (1941−1942) i Stary Sącz (1942−
1947). Miał możliwość bycia proboszczem już w 1942
roku w Woli Mędrzechowskiej, ale zrezygnował z niej
uważając, iż ma zbyt małe doświadczenie do pełnienia
tej funkcji.
Od stycznia 1947 roku przechodzi do pracy na
Grabówce, najuboższej części parafii katedralnej,
zarówno pod względem materialnym jak i moralnym.
W podobnym stanie były wtedy stanowiące część
przyszłej nowej parafii gromady: Rzędzin i Gumniska.
Dnia 22 lutego 1949 roku bp Jan Stepa utworzył
formalnie parafię przy kościele N.S.P.J. i ks. S.
Dobrzańskiego mianował pierwszym jej proboszczem.
Przed nim stanęło zadanie kontynuacji budowy
kościoła, w której to budowie uczestniczył także
osobiście. Nie zapomniał też o swoim mentorze i uczcił
Jego pamięć, nadając jednemu z dzwonów imię
“Roman” oraz w 1970 roku umieszczając na ścianie pod
chórem tablicę ku czci ks. Romana Sitki. Dokończenie
prac budowlanych nastąpiło w 1952 roku, ale
uroczystość poświęcenia kościoła oraz głównego ołtarza
odbyła się w czwartą niedzielę Adwentu, 23 grudnia
1984 roku pod przewodnictwem bpa Jerzego Ablewicza.
Budowa kościoła nie była jedynym wyzwaniem,
jakie stanęło przed pierwszym proboszczem. Niezwykle
dokuczliwy był brak plebani wybudowanej w latach
1953−1955 (w 1971 roku zostało nadbudowane II piętro)
po zakończeniu prac budowlanych w kościele, a
następnie rozpoczęta została w 1977 roku budowa, jakże
potrzebnego domu katechetycznego. W tamtych czasach
nie było przecież nauki religii w szkole. Budowa ta
została ukończona 15 czerwca 1983 roku w przeddzień
rozpoczęcia II pielgrzymki papieskiej do Polski.
Poświęcenia domu dokonał bp J. Ablewicz nadając mu
nazwę Domu Katechetycznego im. Jana Pawła II. W
latach 1980−1992 ks. Stefan Dobrzański wykorzystując
własne oszczędności i osobiste zaangażowanie
wybudował w Tarnowie dwupiętrowy dom pw. św. Brata
Alberta przy ul. Długiej, obecnie znajduje się tam Stacja
Opieki Caritas prowadzona przez Siostry Służebniczki
NMP, dębickie.
Kontynuacja myślenia bł. ks. Sitki uwidoczniła
się także w 1978 roku w staraniach o pozwolenie na
budowę nowej monumentalnej świątyni na Rzędzinie,
w najbardziej odległej dzielnicy parafii zwanej
“Falklandami”. W 1987 roku staje tam ołtarz “papieski”,
przy którym Ojciec Święty Jan Paweł II celebrował
pontyfikalną Mszę świętą i wyniósł na ołtarze bł.
Karolinę Kózkównę. Kontynuację dzieła rozpoczętego
na Rzędzinie w 1985 roku przejął, po odejściu ks. Stefana
Dobrzańskiego na kapłańską emeryturę w 1992, ks. mgr
Stanisław Dutka.
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Ks. Dobrzański był nie tylko proboszczem
oddanym powierzonej mu owczarni. Pełnił też i
obowiązki (1957−1966) notariusza dekanatu
tarnowskiego, (1966−1968) wicedziekana w tym samym
dekanacie, (1969−1985) dziekana dekanatu Tarnów−
Wschód. Cieszył się, jako człowiek niezwykle dyskretny
i umiejący doradzać, zwłaszcza w sprawach trudnych,
wielkim zaufaniem kapłanów. Można powiedzieć: ksiądz
księży. Był też członkiem Diecezjalnej Rady
Administracyjnej, Rady Kapłańskiej i Duszpasterskiej
oraz Rady ds. Personalnych. Przewodniczył też
Podkomisji ds. Bytowych w ramach Komisji ds.
Duchowieństwa podczas IV Synodu Diecezjalnego.
Cieszył się także wielkim zaufaniem biskupów
tarnowskich, zwłaszcza gdy chodziło o sprawy trudne i
delikatne. W 1967 roku otrzymuje papieską godność
Kapelana Ojca Świętego, w 1980 roku jest mianowany
Kanonikiem Kapituły Katedralnej, w 1992 otrzymuje
tytuł Protonotariusza Apostolskiego (infułata). Był
aktywnym członkiem diecezjalnej Caritas szczególnie
w “stanie wojennym”. Poza tym brał czynny udział w
organizowaniu wielu uroczystości diecezjalnych
(nawiedzenie diecezji tarnowskiej przez Matkę Bożą
Częstochowską w symbolach pustych ram, świecy i
Ewangeliarza, obchody dwusetnej rocznicy powstania
Diecezji Tarnowskiej, wizyta Jana Pawła II w Tarnowie
w 1987 i in.)
Pasterz na trudne czasy, pamiętający też, jak ongiś
bł. Roman Sitko, o potrzebach duchowych Kościoła,
poprzez myślenie o powołaniach jak i w trosce o potrzeby
kleryków. Jego proboszczowanie to ośmiu kapłanów,
dwóch braci zakonnych, siedem sióstr zakonnych. Ta
troska to pietyzm i gorliwość w sprawowaniu liturgii i
bodajże najtrudniejszego z sakramentów − Sakramentu
Pokuty.
Można jednak powiedzieć, że najtrudniejsze było
dopiero przed nim: śmiertelna choroba, przychodząca
powoli, niezauważalnie. Cierpienie i ból. Jego własna
Pasja, którą niósł, choć otoczony ludźmi, samotnie.
Wielkie są jego słowa wypowiedziane do następcy:
“Księże Stasiu, wiele razy głosiłem kazania o cierpieniu
Pana Jezusa, ale dotąd nie wiedziałem, co znaczy
cierpieć” Dwie grube łzy na policzkach były
dopełnieniem tych słów. Umierał powoli i w ciszy jak
ongiś jego Wychowawca w świecie skumulowanego zła,
a przede wszystkim mając przed oczami swojego Mistrza
i Pana. Zmarł 12 marca 1999 roku.
Może nigdy nie zostanie wyniesiony na ołtarze,
tak samo jak wielu innych kapłanów i świeckich. Ale
czyż jego życie nie było świadectwem obecności Boga
w tym małym lokalnym wymiarze?
Maciej Arczyński
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Kaplica Miłosierdzia Bożego
przy Szpitalu w Tarnowie
Miej Miłosierdzie dla nas...
Kaplica pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego
przy Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w
Tarnowie, przy ul. Lwowskiej 178 a, została
erygowana z dniem 15 listopada 1993 r. Kaplicę
erygował Wikariusz Generalny, Ks. Bp Józef
Gucwa dekretem z dnia 5 listopada 1993 r.
Poświęcenia kaplicy dokonał ówczesny Ks. Bp
Ordynariusz Józef Życiński dnia 20 grudnia 1993
r. Podczas kazania powiedział: „Dziękuję Wam
gorąco, że macie tę świadomość, iż nowo oddany
szpital, to nie tylko zaplecze techniczne i luki w
budżecie, z którymi trzeba walczyć; ale że macie
tę świadomość, iż miejscem inspiracji dla lekarzy,
dla Służby Zdrowia, dla pacjentów będą właśnie te
ściany kaplicy szpitalnej. I tak, jak w czterech
ścianach dialogu Maryi z Aniołem ułożyła się
historia ludzkości, zadecydowały się wielkie
sprawy, tak tutaj, w duszach tych, którzy
przychodzić będą do Chrystusa, będzie dokonywał
się cud przemiany. Pesymizm będzie przechodził
w nadzieję, smutek zmieniał swoją barwę, rozpacz
uzyskiwała nowe podstawy w zawierzeniu Bogu.
To są te cuda ludzkiej duszy, które są konsekwencją
tamtego cudu przyjścia Chrystusa do nas”.
Zasadnicze wyposażenie kaplicy jest dziełem
Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, która 25 maja 1994
r. roku przekazała je według załączonego spisu (24
pozycje) dla użytku Kaplicy Szpitala
Wojewódzkiego, zastrzegając, że wymienione
przedmioty pozostają nadal własnością Kurii
Kaplica w trakcie budowy
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Diecezjalnej i mają służyć dobru wiernych
korzystających z posługi religijnej w tejże kaplicy.
W dniu poświęcenia kaplicy Bp Józef Życiński
zwrócił się do tych, którzy trudzili się przy
wznoszeniu szpitala i kaplicy: „Dziękuję serdecznie
tym z Was, którzy przez długie lata, kiedy opóźniała
się budowa nie tracili nadziei, nie tracili optymizmu.
I wtedy, kiedy część już hołubiła łatwy pesymizm i
skłonna była do sceptycznych prognoz, pozostała
część niezmiennie przydeptywała ścieżki, szukała
nowych szlaków, podejmowała wszystkie nowe
inicjatywy, aby służyć człowiekowi, aby rejon, w
którym tak wiele cierpiących istot, uzyskał zaplecze
medyczne godne tego miejsca. Dziś wspólnie
dziękuję Bogu za Wasze działania. Modlę się w
intencjach tych wszystkich, którzy tutaj, jak Maryja
w dialogu z Aniołem, tak oni w dialogu z Bogiem,
odnajdywać będą sens swojego bólu, swojego
cierpienia, i wylewając dusze przed Chrystusem,
który przeszedł przez gehennę śmierci, będą u
Niego szukać pomocy, wytrwania. (...) Tutaj
promieniujący Chrystus będzie sprawiał, że
społeczność pracowników szpitala będzie nie tylko
społecznością funkcjonariuszy, którym zlecono
troskę o pacjentów, ale społecznością ludzką,
współczującą i kochającą”.
Ks. Andrzej Piórek

Wnętrze kaplicy − Wielkanoc 2004
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Ruch Światło – Życie

W dniu Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
11 czerwca 1973 r. kardynał K. Wojtyła poświęcił w
Krościenku na Kopiej Górce figurę Niepokalanej Matki
Kościoła oraz dokonał aktu oddania oaz Niepokalanej,
Matce Kościoła. Ten akt oddania uważany jest za akt
kostytutywny Ruchu Żywego Kościoła, który przyjął w
roku 1976 nazwę Ruchu Światło − Życie.
Ruch Światło − Życie jest jednym z ruchów odnowy
Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II.
Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież,
dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników,
zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny
w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez
odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch
Światło − Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy
odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we
wspólnoty wspólnot.
Znakiem Ruchu Światło − Życie jest
starochrześcijański symbol fos−dzoe (gr. światło, życie
splecione literą omega tworzące krzyż).
Duchowość Ruchu Światło − Życie została wyrażona
w "Drogowskazach Nowego Człowieka". Małżonkowie
żyjąc treścią "Drogowskazów" realizują je w
"Zobowiązaniach Domowego Kościoła".
Cel Ruchu Światło − Życie jest osiągany poprzez
realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik
Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia
Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela,
uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa
(deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie
diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w
Kościele i świecie. Ewangelizacja − katechumenat −
diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło
− Życie na wszystkich poziomach formacji.
Podstawowe metody realizacji programu
formacyjnego to: metoda "światło−życie", przenikająca
wszystkie elementy programu formacyjnego, oaza
rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.
Specyfiką metody Ruchu Światło − Życie jest
realizacja zasady "życie z życia" i zasady organicznego
wzrostu.
Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła.
Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu,
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zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty
Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na
Dniach Wspólnoty.
Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje
Moderator Generalny Ruchu Światło − Życie. Na
szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią
moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy
moderator pełni swą posługą wraz z zespołem diakonii.
Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby
świeckie, jak i duchowne.
Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nie
należący do niego − opiekunów. Spoczywa na nich
odpowiedzialność za duchową formacją uczestników
Ruchu i eklezjalność wspólnot.
Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która
odbyła się w r. 1954. Ruch Światło − Życie rozwinął się
z oaz − rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą
przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod
nazwą "Ruch oazowy", "Ruch Żywego Kościoła".
Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym
moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki

Ojciec Św. Jan Paweł II na „Oazie Rzymskiej” − rok 1980
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(24 III 1921 − 27 II 1987). Ruch Światło − Życie powstał
i rozwija się w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach
rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji,
w Czechach, Niemczech, na Białorusi i Łotwie.
Trzeba zaznaczyć, że ruch oazowy znajdował się pod
szczególną opieką kard. Karola Wojtyły, który bardzo
często uczestniczył w „dniach wspólnoty" i mocno
bronił, zwłaszcza w latach 1977 i 78, gdy władze
państwowe usiłowały nie dopuścić do organizowania
oaz, a osoby przyjmujące do mieszkań młodzież karały
grzywnami. O zżyciu się K. Wojtyły z Ruchem niech
świadczy fakt, że po objęciu Stolicy Piotrowej poprosił
aby turnusy III stopnia odbywały się w Rzymie, by mógł
się spotykać w dalszym ciągu z Oazowiczami. Pierwsza
oaza w Rzymie odbyła się w sierpniu 1979 r. i w dalszym
ciągu zwyczaj ten jest kontynuowany. Ruch Światło –
Życie jest bliski sercu Ojca Świętego Jana Pawła II o
czym świadczą jego słowa skierowane do Oazowiczów
na krakowskich Błoniach 18.08.2002 r.:
„Bogu dziękuję za ten Ruch, który przyniósł tyle
błogosławionych owoców w sercach młodzieży w
minionych trudnych latach, a i dziś stanowi prężne
środowisko duchowego rozwoju młodzieży i rodzin.
Kochani Oazowicze, jako biskup Krakowa starałem
się wspierać Was swą obecnością, a jako biskup Rzymu
nieustannie jestem z Wami w moich modlitwach i
serdecznych myślach. Umiłowanie Eucharystii i Biblii
niech zawsze rzuca Boże światło na drogi Waszego
życia”.
Stanisław Malczewski
Ks. Józef Bąk

Ruch Światło – Życie
w parafii N.S.P.J. w Tarnowie
Początki Ruchu “Światło − Życie” w naszej parafii
zainicjował Ks. Kazimierz Trybuła, który pracował tu
od 1972 do 1976 r. Był opiekunem całej licznej Służby
Liturgicznej. Zapoznawszy się z ideą Ruchu “Światło −
Życie”− jako Ruchu Posoborowej Odnowy Kościoła,
ruchu charyzmatycznego i Maryjnego, a jednocześnie
liturgicznego – pragnął formować chłopców tą bardzo
skuteczną i sprawdzoną metodą. Tak więc poza
kierowaniem ministrantów i lektorów na diecezjalne
kursy specjalistyczne – część kierował na ogólnopolskie
rekolekcje prowadzone przez Centrum Ruchu “Światło
− Życie”: ministrantów na Oazy dzieci Bożych (ODB),
a lektorów na Oazy Młodzieżowe.
Z chwilą powstania nowej gałęzi Ruchu, jaką jest
Kościół Domowy, powołał 2 kręgi rodzin, w większości
z rodzin tzw. Lektorów – ojców. Pierwsze wyjazdy na
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rekolekcje Oazowe dla Rodzin z tych kręgów do
Krościenka datują się na 1976 rok.
W tych latach docierały do naszej parafii jak też do
całej diecezji, gdzie powstawały wspólnoty Ruchu –
komunikaty i potrzebne materiały formacyjne,
przywożone systematycznie z Lublina – gdzie co 6
tygodni w dniach Wspólnoty Diakonii Słowa
uczestniczyła Barbara Niezabitowska wraz z
przedstawicielami wszystkich diecezji; prowadził je Ks.
Franciszek Blachnicki – Założyciel i Moderator Krajowy
Ruchu – dziś Sługa Boży. W ten sposób Barbara służyła
parafii od pierwszych kroków Ruchu, jednocześnie
współpracując z Ks. Prof. Franciszkiem oraz z Centrum
Krajowym Ruchu na Kopiej Górce w Krościenku. Dzięki
temu wszyscy zainteresowani zapoznawali się dokładnie
z życiem Ruchu i – jak na owe czasy dość dużo osób
(nawet spoza Ruchu) – uczestniczyło w Dniach
Wspólnoty poszczególnych turnusów oaz wakacyjnych,
w “Dniu Światła” 2 lutego, w Centralnej Oazie Matce
(COM), a także w Krajowych Kongregacjach
Odpowiedzialnych (KKO), które rok rocznie odbywają
się przeważnie na Jasnej Górze w Częstochowie.
W tamtych początkowych czasach 3 osoby
uczestniczyły w rekolekcjach Ewangelizacyjnych
Ogólnopolskich w Zakopanem (w Ośrodku Ruchu
Pardałówka), które prowadzone były przy pomocy osób
(Amerykanów) z ruchu “Agape” – wspólpraca z nimi
na tym etapie była bardzo owocna.
Nasi parafianie byli też uczestnikami rodzenia się
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (KWC): już w styczniu
i lutym 1979 roku 2 osoby uczestniczyły w pierwszej i
drugiej (z 4 łącznie) serii 4−dniowych Oaz
Rekolekcyjnych Diakonii Wyzwolenia (ORDW) na
Kopiej Górce, jako przygotowanie daru dla Ojca
Świętego Jana Pawła II w czasie pierwszej pielgrzymki
do Polski w czerwcu 1979 roku.
Następnie dwie osoby z młodzieży licealnej przeżyły
III stopień Oazy w Rzymie w sierpniu 1980 r. w Castel
Gandolfo. Ojciec Święty wiele godzin spędził na tej
historycznej oazie.
Ks. Andrzej Dźwigaj wśród Oazowiczów − pielgrzymów
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Po przeniesieniu ks. Kazimierza z Tarnowa
wspólnotami oazowymi w naszej parafii opiekowali się
kolejno: Ks. Andrzej Tokarczyk, Ks. Adam Ptak, Ks.
Andrzej Dźwigaj i Ks. Benedykt Szlęzak.

Ks. Jan Mikulski z rozśpiewaną i rozmodloną młodzieżą oazową naszej parafii

Z chwilą przyjścia do nas w 1985 r. Ks. Jana
Mikulskiego – szczególnie gdy przez bpa Józefa
Życińskiego został mianowany Moderatorem
Diecezjalnym – łatwiej i prężniej rozwijały się oazowe
wspólnoty. Wnet powstał nowy krąg rodzin, liczący 6
małżeństw, które po całorocznej pracy formacyjnej
wyjechały w 1986 roku na Rekolekcje Oazowe I stopnia
do Krościenka. W tym czasie powstały też grupy
młodzieżowe i Dzieci Bożych, animowane przez
uczestników wcześniejszych oaz.
Owocem formacji i przeżywaniem rekolekcji
oazowych było przystępowanie do Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, czyli dobrowolne podjęcie abstynencji od
alkoholu i podjęcie służby na polu wyzwolenia narodu
z nałogów społecznych, zakłamania i lęku. Krucjata była
odpowiedzią Ruchu Światło − Życie na apel Ojca
Świętego Jana Pawła II, skierowanego do Polaków.
Powiedział: “...proszę, abyście przeciwstawiali się
wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności...”. W parafii
spotkania Krucjaty odbywały się raz w miesiącu.
Rozwijało się zaangażowanie uczestników Ruchu
Światło − Życie w sprawy parafii i w lutym 1988 r.
zorganizowane zostały rekolekcje ewangelizacyjne z
filmem “Jezus” dla całej parafii, nie ograniczone
wiekiem. Prowadzone były przez ks. Jacka Moryto z
członkami Ruchu Światło − Życie. Owocem tych
rekolekcji było powstanie nowych kręgów Domowego
Kościoła i trzech grup dorosłych osób samotnych.
W czerwcu 1988 r. była pielgrzymka do Częstochowy
z okazji 15−lecia Ruchu, w której licznie uczestniczyli
członkowie wspólnoty z naszej parafii. W listopadzie
zaś, podjęto codzienną poranną modlitwę jutrznią we
wspólnocie, w intencjach ojczyzny i parafii, trwającą
do roku 1996.
W grudniu od 7 do 11 przeprowadzone zostały
rekolekcje wyzwolenia, które oprócz pozyskania nowych
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członków Krucjaty dały owoc Diakonii Wyzwolenia tj.
Służby z miłości do Boga, zniewolonego człowieka i
samego siebie, by służyć darem abstynencji i wolności.
Spotkania Diakonii odbywały się raz w tygodniu.
Diakonia Wyzwolenia zorganizowała kolejne rekolekcje
wyzwolenia w kwietniu 1989 r. i w grudniu 1991 r.
Podejmowała też służbę organizując: nabożeństwa
trzeźwościowe w pierwsze soboty miesiąca, prelekcje
w szkołach dla dzieci pierwszokomunijnych i ich
rodziców, dla bierzmowanych, ewangelizację w
więzieniu, spotkania z ludźmi uzależnionymi oraz
wydawaliśmy wraz z redakcją pismo Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka “Eleuteria”.
Radość bycia we wspólnocie Ruchu Światło − Życie,
przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela do swojego
Życia, zachęta Bożego Słowa: “darmo otrzymaliście,
darmo dawajcie”, wzbudziła w nas pragnienie
przybliżenia Osoby Jezusa Chrystusa naszym
parafianom.
Zorganizowaliśmy
Rekolekcje
Ewangelizacyjne dla Osiedla Westerplatte w marcu 1991
r., a dla Osiedla Zielonego w marcu 1992 r. Po tych
rekolekcjach ożywiło się życie religijne i sakramentalne
naszej parafii. Powiększyła się też wspólnota Ruchu
Światło − Życie. W tym czasie było piętnaście kręgów
Domowego Kościoła, trzy grupy dorosłych osób
samotnych, dziesięć grup młodzieżowych i kilka grup
Dzieci Bożych.
Podejmując formację, przeżywając oazy Nowego
Życia I stopnia, II stopnia, III stopnia, nakreślone przez
założyciela Ruchu Światło − Życie, sługę bożego ks.
Franciszka Blachnickiego, wzrastała w nas coraz
większa potrzeba modlitwy i służby, a także potrzeba
wspólnych spotkań, które są szczególnym darem i
charyzmatem Ruchu. Dlatego włączaliśmy się w
organizowanie przez Centrum Ruchu Światło − Życie
spotkania ogólnopolskie: jak OAWE w Warszawie,
Międzynarodowe Forum Ewangelizacji w
Częstochowie, Marsz dla Jezusa w Warszawie, oazy
modlitwy w Wesołej i Krościenku, Szkoła Animatora w
Gdyni, coroczne Kongregacje Odpowiedzialnych w
Częstochowie.
Dzień Wspólnoty w Krościenku − rok 1986
wśród obecnych Biskup Tarnowski Jerzy Ablewicz (czwarty od lewej)
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Z życia parafii c.d.
8 maja obchodził Imieniny Proboszcz naszej
Parafii – Ks. Prałat Dr Stanisław Sojka. Dostojnemu
Solenizantowi składamy jak najserdeczniejsze
życzenia przeobfitych Łask Bożych i opieki św.
Patrona. Msza św. w intencji Dostojnego
Solenizanta od wszystkich wspólnot w parafii
odprawiona została w niedzielę 9 maja o godz. 7.00.
Życiem Ruchu w naszej parafii żywo interesował się Ks. Infułat Stefan Dobrzański

W parafii organizowane były dni Wspólnoty, oazy
modlitwy, comiesięczne spotkania całej wspólnoty,
spotkania animatorów. W każdy poniedziałek
gromadziliśmy się na wspólnotowej Eucharystii. W
latach 1989 − 1997 pomagaliśmy w pracach przy
powstających w diecezji ośrodkach oazowych: w
Męcinie, Siedliskach Bogusz, Klimkówce i Szczawnicy.
Po podziale naszej parafii nasza wspólnota Ruchu
zmniejszyła się.
W związku z powstawaniem nowych wspólnot i
stowarzyszeń w parafii członkowie Ruchu Światło −
Życie włączali się w ich tworzenie. W roku 2001
wszystkie wspólnoty w parafii włączyły się w
przeprowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych dla
małżeństw organizowanych przez Kręgi Domowego
Kościoła Ruchu Światło − Życie.
Od roku 2002 moderatorem Ruchu w naszej parafii
jest ks. Józef Bąk, który od początku swego kapłańskiego
życia ma w sercu charyzmat Światło − Życie i organizuje
życie naszej wspólnoty, tj. comiesięczne poniedziałkowe
Msze Święte, dni wspólnoty, spotkania animatorów,
nieszpory w każdy poniedziałek z tematyczną katechezą
oraz spotkania formacyjne w Kręgach Rodzin.
W obecnym roku formacyjnym co miesiąc spotykamy
się na pielgrzymowaniu miłości, w związku z rokiem
Jubileuszowym Ruchu Światło − Życie, który zakończy
się ogólnopolską pielgrzymką do Częstochowy dnia 13.
06. 2004 r. Przygotowujemy się obecnie do letnich oaz
rekolekcyjnych oraz do rekolekcji ewangelizacyjnych
małżeństw, które planujemy w przyszłym roku
formacyjnym.
Jesteśmy przekonani, że owocem oddziaływania
Ruchu “Światło – Życie” i formacji oazowej zdobywanej
na rekolekcjach i spotkaniach jest 7 kapłanów
diecezjalnych i zakonych, 1 brat zakonny oraz 5 sióstr
w różnych zgromadzeniach. 2 nasze parafianki są w
świeckim Instytucie Niepokalanej Matki Kościoła,
pracują w Centrum Ruchu “Światło – Życie”.
Barbara Niezabitowska, Anna Cholewa, Krystyna Wójcik
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Również 8 maja odbyła się zorganizowana
przez Rycerstwo Niepokalanej pielgrzymka do
Szczepanowa na Uroczystości odpustowe i do
Porąbki Uszewskiej, gdzie pielgrzymi wzięli udział
w nabożeństwie majowym w Grocie Matki Bożej
z Lourdes.
9 maja dzieci z klas trzecich przeżywały
rocznicę Pierwszej Komunii Świętej.
Tego samego dnia parafia nasza gościła 28 –
osobową grupę dzieci i młodzieży z Gawłuszowic
(diec. sandomierska), które śpiewem i grą na
gitarach włączyły się w liturgię mszy św. dla dzieci.
Opiekun tej grupy, Pan Andrzej Rabiniak od 10
maja prowadzi naukę gry na gitarze w naszej parafii,
którą kontynuuje 26 osób.

Dnia 12 maja na Mszy św. o godz. 18.00 ks.
Prałat Stanisław Sojka w asyście moderatora
Konwentu Ministrantów ks. Wojciecha Sroki
dokonał uroczystego przyjęcia 9 chłopców do grona
ministrantów. Do tego wydarzenia chłopcy
przygotowywali się przez prawie rok podczas
spotkań formacyjnych i ćwiczeń praktycznych w
kościele.
W tym dniu do Konwentu Ministrantów zostali
włączeni:
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Bochenek Piotr, Dygoń Łukasz, Furmański Grzegorz,
Kaleta Mateusz, Mierzwa Daniel, Ptak Piotr,
Skalski Marcin, Uchwat Dominik, Zaraza Łukasz
Konwent Ministrantów liczy 44 chłopców,
zrzeszonych w 2 grupach formacyjnych:
Gr. I (klasa IV, V) – spotkania tej grupy
odbywają się w każdy wtorek o godz. 17.00 , a
prowadzi je animator Piotr Tobiasiński.
Gr. II (klasa VI i Gm.) − spotyka się w każdy
czwartek o godz. 17.00. Spotkaniom przewodniczy
animator Grzegorz Mrzygłód. Moderatorem
konwentu jest ks. Wojciech Sroka, który prowadzi
spotkania z aspirantami, czyli kandydatami na
ministrantów – w każdą środę o godz. 16.30.
Obowiązkiem każdego ministranta jest
służenie na Mszy św. niedzielnej oraz na 2 Mszach
św. w dni powszednie, jak też udział w
cotygodniowych spotkaniach w grupach. W okresie
całego roku ministranci biorą udział w różnego
rodzaju imprezach, które są nagrodą za ich ofiarną
służbę
przy
ołtarzu,
jak:
rozgrywki
międzyparafialne piłki nożnej, ognisko jesienne,
mikołajki, wycieczki, a w wakacje wyjeżdżają na
oazy w góry.

Konwent nasz jest grupą otwartą na nowych
członków. Jeżeli chciałbyś znaleźć się w naszym
gronie – czekamy na Ciebie we wrześniu każdego
roku, kiedy to organizuje się grupa kandydatów.
Mogą być do niej włączeni chłopcy, którzy przyjęli
I Komunię Św. oraz otrzymali zgodę rodziców.
Terminy spotkań podawane są w ogłoszeniach
parafialnych. (Piotr Tobiasiński)
Jak co roku, w dniach 14 i 15 maja, odbyło
się na Jasnej Górze XI Ogólnopolskie Czuwanie
Odnowy w Duchu Świętym. Pierwszy dzień
spotkania przebiegał pod hasłem: „Jak Ty Mnie na
świat posłałeś, tak i Ja ich posyłam” (por. J 17,18)
i był przeznaczony dla liderów i animatorów; udział
wzięło około 1500 osób. W drugim dniu otwartym
dla wszystkich, wiodącym wezwaniem były słowa:
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„Wy jesteście światłem świata” (Mt 5,14).
Uczestniczyło w tym spotkaniu około 100 tys. osób;
członków grup Odnowy w Duchu Świętym i
sympatyków z całej Polski.
Z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
wyjechało na Jasną Górę około 50 osób, członków
grupy „Maranatha” i tych wszystkich, którzy
zapragnęli modlitwy.

Spotkaniu przewodził bp Bronisław
Dembowski, krajowy duszpasterz Odnowy w
Duchu Świętym.Obecny był bp Piotr Libera z
diecezji częstochowskiej, który wygłosił homilię,
oraz wielu kapłanów. Wśród zaproszonych gości
wymienić należy członków Wspólnoty
Błogosławieństw z Francji, Kathy Brenti i jej męża
Piotra.Wielogodzinne spotkanie wypełniały
modlitwy, konferencje, świadectwa, i śpiewy
prowadzone przez zespół muzyczny „Mocni w
Duchu” z Łodzi.
(Stanisław Malczewski)
15 maja grupa Dziewczęcej Służby Maryjnej
wyjechała do Lipnicy Murowanej na uroczystości
związane z rocznicą kanonizacji św. Urszuli
Ledóchowskiej. Dzieci zwiedziły miejsca związane
z osobą Świętej i uczestniczyły we Mszy św.
celebrowanej przez bpa Władysława Bobowskiego,
podczas której odbyło się uroczyste przyjęcie
nowych Przewodniczek (w tym 4 z naszej parafii).
Na zakończenie zgromadzone w Lipnicy dzieci,
należące do grup DSM, Liturgiczej Służby Ołtarza
i Dzieci Pierwszokomunijnych z terenu całej
diecezji tarnowskiej, wysłuchały wspaniałego
koncertu „Arki Noego”.
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Dnia 16 maja 2004 roku w naszym kościele
odbył się koncert pieśni patriotycznej, poświęcony
60−tej rocznicy zdobycia i wyzwolenia z
niemieckiej okupacji klasztoru na Monte Cassino.
Rozważania uzupełnione piosenką żołnierską,
przybliżyło licznie zgromadzonym słuchaczom
wydarzenia minionych dni. Koncert przygotował
zespół „Gloria” pod kierownictwem prof.
Kazimierza Wesołowskiego.

22 maja w kościele p.w. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Mielcu dwóch naszych
parafian – klerycy V roku tarnowskiego
Seminarium – Michał Rosa i Jacek Kurcz przyjęli
święcenia diakonatu, których udzielił J.E. Ks.
Biskup Władysław Bobowski. Wyrażamy radość z
tego faktu, a Diakonów otoczmy modlitwą, aby Bóg
doprowadził ich do Chrystusowego Kapłaństwa.
Diakonat to najniższy stopień sakramentu
święceń. Diakonat jest zazwyczaj przygotowaniem
do prezbiteratu (kapłaństwa). Diakoni mają
mniejsze niż księża uprawnienia: mogą udzielać
chrztu, udzielać Komunię świętą, czytać Ewangelię,
przewodniczyć nabożeństwom (ale nie Eucharystii),
sprawować sakramentalia i prowadzić pogrzeby.
Diakonów można rozpoznać po stroju przez
nich noszonym podczas odprawianej liturgii −
zamiast ornatu mogą nosić dalmatykę (jest nieco
krótsza) lub albę ze stułą przewieszoną przez lewe
ramię i spiętą u dołu.
Urząd diakona swą historią sięga początków
chrześcijaństwa. O posłudze diakonów czytamy już
w Dziejach Apostolskich (diakonem był np.
pierwszy święty męczennik − Szczepan). Sobór
Watykański II przypomniał, że diakoni mają
szczególny udział w kapłańskiej misji Chrystusa.
Są tak jak On sługami, a więc przysługuje im w
Kościele zaszczytne miejsce. W Konstytucji
dogmatycznej o Kościele Sobór uczy, że diakoni
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są uczestnikami posłannictwa i łaski Najwyższego
Kapłana (KK 41).
Ponadto Sobór Watykański II przywrócił − po
ponad tysiącu latach nieobecności − posługę
diakonatu stałego, a więc nie będącego jedynie
etapem przygotowania do święceń kapłańskich.
Diakonatu tego można udzielać mężczyznom,
żyjącym w sposób dojrzały i chrześcijański.
Pamiętajmy o modlitwie w intencji naszych
Rodaków, aby Duch Święty wspomagał ich w
pełnieniu posługi diakona i w dalszej drodze ku
upragnionemu kapłaństwu. (Łukasz Opolski)

W dniach 28 – 29 maja ministranci z naszej
parafii wzięli udział w wycieczce do Wysowej
Zdroju. Z 40 ministrantami pojechał Ks. Wojciech
Sroka oraz animatorzy Piotr Tobiasiński i Grzegorz
Mrzygłód, jak też przedstawiciele rodziców. W
pierwszym dniu uczestnicy przeszli szlakiem z
Hańczowej do Wysowej, gdzie zwiedzili Park
Zdrojowy. Po powrocie do bazy noclegowej w
Hańczowej i obiedzie grupa udała się na
nabożeństwo majowe do pobliskiej kaplicy. Kolejną
atrakcją tego dnia było zwiedzanie cerkwi
prawosławnej
ubogacone
interesującym
opowiadaniem prawosławnego duchownego. Nie
udało się, niestety, z powodu padającego deszczu,
zrealizować zaplanowanej na następny dzień
wędrówki „trasą papieską”. Zastępczo odbyły się
rozgrywki „międzypokojowej ligi” halowej piłki
nożnej i tenisa stołowego. Drugi dzień wycieczki
zakończył się udziałem w nabożeństwie majowym
i Mszy św. celebrowanej przez ks. Wojciecha i ks.
Piotra Bodzionego (byłego moderatora), który
obecnie pracuje w Wysowej, a w Hańczowej jest
rektorem kaplicy. Około godz. 20−tej we
wspaniałych nastrojach i pełni wrażeń uczestnicy
rajdu powrócili do domów. (Piotr Tobiasiński)
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Dnia 29 maja br. w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, działająca przy
naszej parafii grupa Odnowy w Duchu Świętym − Maranatha, zorganizowała
całonocne czuwanie. Inspiracją spotkania był 21 rozdział Ewangelii św. Jana.
W spotkaniu wzięło udział około 270 osób.
Czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie bardziej? Pytania te, znane z 21
rozdziału Ewangelii św. Jana, stały się treścią egzaminu z miłości, który w
imieniu Chrystusa przeprowadził Ojciec Święty, dla 160 tysięcy ludzi z Polski i spoza jej granic zebranych
29 maja 2004 roku, w wigilię Zesłania Ducha Świętego nad brzegami jeziora Lednica koło Gniezna.
„Daj się złowić w sieć miłości” – myśl przewodnia tegorocznego lednickiego spotkania młodych, w
którym uczestniczyła również grupa młodzieży z naszej parafii, zachęca młodych do zawierzenia Jezusowi.
Wybór Chrystusa – odwiecznej Miłości, powinien stać się treścią całego życia – tak, by każdego dnia,
zdając egzamin z miłości, można było powtarzać za św. Piotrem „tak Panie Ty wszystko wiesz, Ty wiesz,
że Cię kocham”.
Przez cały miesiąc maj nasz kościół gromadził licznych czcicieli Matki Bożej na nabożeństwach
majowych. Nabożeństwa takie odprawiane były również przy kapliczkach i figurach Maryi na terenie
naszej parafii.

Z kroniki minionych tygodni
(do 8.VI.2004 r.)

Odeszli do wieczności:
09.I. Marian Wójcik, ur. 1916 r.
04.II. Zygmunt Stachowiak, ur. 1927 r.
Franciszek Zaucha, ur. 1919 r.
14.II. Bolesław Mielecki, ur. 1927 r.
22.III. Jan Mazgaj, ur. 1958 r.
25.III. Rozalia Mazur, ur. 1937 r.
27.III. Genowefa Sielicka, ur. 1912 r.
27.III. Jadwiga Świętochowska, ur. 1925 r.
02.IV. Antoni Balawejder, ur. 1922 r.
02.IV. Waldemar Kruczek, ur. 1933 r.
07.IV. Wanda Wójcik, ur. 1936 r.
15.IV. Emilia Wolińska, ur. 1915 r.
19.IV. Magdalena Arczyńska, ur. 1926 r.
22.IV. Genowefa Motyka, ur. 1926 r.
29.IV. Jerzy Bartkowski, ur. 1932 r.
30.IV. Stanisława Kwapniewska, ur. 1922 r.
30.IV. Bogusław Topolski, ur. 1930 r.
01.V. Zofia Molek, ur. 1936 r.
02.V. Ryszard Kozioł, ur. 1938 r.

Okładka:
Zespół Redakcyjny:

Skład:
Głos Serca nr 2/2004

04.V. Adolf Zając, ur. 1936 r.
06.V. Zbigniew Pyrchla, ur. 1949 r.
08.V. Marek Hołda, ur. 1950 r.
08.V. Mieczysław Wzorek, ur. 1947 r.
10.V. Henryk Siedliski, ur. 1937 r.
11.V. Tadeusz Niziołek, ur. 1934 r.
15.V. Helena Łyczko, ur. 1919 r.
16.V. Zofia Maślanka, ur. 1925 r.
18.V. Marian Krupka, ur. 1928 r.
18.V. Genowefa Wołowicz, ur. 1957 r.
20.V. Mieczysław Zagata, ur. 1939 r.
24.V. Władysław Skiba, ur. 1950 r.
27.V. Kazimierz Rybniewski,
30.V. Ryszard Pecka, ur. 1943 r.
02.VI. Irena Borkowska, ur. 1919 r.
02.VI. Adolf Ambrozik, ur. 1939 r.
06.VI. Anastazja Ochowicz, ur. 1915 r.
07.VI. Maria Herod, ur. 1943 r.
8.VI. Erwin Zmarzły, ur. 1937 r.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym

Figura Pana Jezusa z ołtarza głównego, zdjęcia − Mariusz Kasiński
Ks. Stanisław Sojka, Ks. Andrzej Sułek — Redaktor Naczelny,
Maciej Arczyński, Leszek Ciurej, Monika Lenkiewicz,
Stanisław Malczewski, Cecylia Wryk
Mariusz Kasiński (mariuszk@akron.com.pl)
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Dzieci, które przyjęły I Komunię Św.
SP nr 5, kl. 2A
Cyrybał Daniel
Czechowski Konrad
Ćwik Marek
Duraj Maksymilian
Dychtoń Dorota
Foltak Julia
Gąsior Tomasz
Kruk Gabriela
Krzysztofczyk Piotr
Kuliś Tomasz
Kuta Patrycja
Plebanek Bartosz
Rozmus Arkadiusz
Ryś Dominika
Srebro Justyna
Wieczorek Kamil
Wilk Aleksandra
Wodzisz Katarzyna
Zaraza Łukasz
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SP nr 5, kl. 2B
Bałła Kamil
Bortnowska Aleksandra
Brożyński Leszek
Burnat Aneta
Kaleta Sebastian
Krajewska Małgorzata
Krywult Grzegorz
Krzemińska Katarzyna
Lada Patryk
Plebanek Adrian
Stanek Adrian
Szostak Dominik
Wrońska Katarzyna
Zając Daria
Zgajewski Bartosz
Żmuda Aleksandra

SP nr 5, kl. 2C
Batog Dawid
Czarnecka Sylwia
Daniel Urszula
Galus Mateusz
Gładysz Beniamin
Hepner Monika
Ilcewicz Kaja
Jarosz Jakub
Kamiński Mariusz
Kleszcz Arletta
Koza Karol
Krawczyk Karolina
Muzyka Kamil
Pawłowski Karol
Schabowska Agata
Sumara Gabriela
Wajda Damian
Więcek Joanna
Zając Oktawia
Ziarkowski Patryk

SP nr 9, kl. 2B
Barnaś Aleksandra
Galus Joanna
Głuszak Mateusz
Hebda Łucja
Maciejko Daniel
Motyka Paweł
Mucha Martyna
Półkoszek Aneta
Rzeszuto Artur
Wielgus Dominika
SP nr 19, kl. 2A
Maciak Karolina

SP nr 9, kl. 2D
Bieda Kinga
Brzoskwinia Konrad
Ciężadło Mateusz
Drwal Magdalena
Jackowski Kamil
Jarmuła Patryk
Konicki Mateusz
Kostrzewski Albert
Kozioł Igor
Majta Jacek
Pluta Damian
Smoła Ewelina
Ściuk Paweł
Wardzała Agnieszka

Sakrament Chrztu św. przyjęli:

Sakrament Małżeństwa przyjęli:

03.IV. Oliwier Piotr Kolbusz – ur. 29.XI.2003 r.
04.IV. Jakub Paweł Kwaśny – ur. 19.XII. 2003 r.
11.IV. Małgorzata Ewa Pawlak – ur. 23.I.2004 r.
11.IV. Milena Patrycja Kraska – ur. 22.XII. 2003 r.
11.IV. Krystian Robert Schabowski – ur. 5.III.2004 r.
11.IV. Wiktoria Maria Hebda – ur. 29.XII.2003 r.
11.IV. Sebastian Jan Kozioł – ur. 12.I.2004 r.
11.IV. Filip Robert Lazarowicz – ur. 2.II.2004 r.
11.IV. Nina Aleksandra Stodolak – ur. 10.II. 2004 r.
11.IV. Klaudia Martyna Główka – ur. 9.XII. 2003 r.
11.IV. Julia Maria Sekuła – ur. 2.I.2004 r.
11.IV. Oliwer Marcin Chłopek – ur. 25.I.2004 r.
11.IV. Kamil Aleksander Michoń – ur. 5.III. 2004 r.
11.IV. Sara Maria Zmarzły – ur. 11.II. 2004 r.
11.IV. Konrad Jan Misiaszek – ur. 31.XII. 2003 r.
11.IV. Julia Aneta Iwaniec – ur. 14.II. 2004 r.
11.IV. Wiktoria Weronika Łątka – ur. 17.I.2004 r.
18.IV. Adrian Jerzy Mrzygłód – ur. 1.III. 2004 r.
18.IV. Oliwia Anna Chwistek – ur. 18.II. 2004 r.
02.V. Oliwier Adrian Banaś – ur. 18.II. 2004 r.
16.V. Mikołaj Smosna – ur. 26.I.2004 r.
16.V. Kacper Jakub Adamus – ur. 16.X. 2003 r.
16.V. Jakub Robert Frydrych – ur. 13.VI. 2001 r.
06.VI. Bartłomiej jakub Krawiec – ur. 10.IV.2004 r.
06.VI. Kacper Filip Kłusek – ur. 18.III. 2004 r.
06.VI. Miłosz Kacper Olenicz – ur. 2.IV. 2004 r.
06.VI. Oliwia Emilia Minnich – ur. 19.V.2004 r.
Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi

17.IV. Michał Kiszka i Kinga Ryś
17.IV. Tadeusz Wzorek i Ewa Madej
24.IV. Marek Stasiowski i Nikoletta Chwistek
24.IV. Mirosław Garlicki i Agnieszka Siudut
24.IV. Jan Bielawski i Dorota Łankiewicz
24.IV. Marek Chorzępa i Katarzyna Kościółek
24.IV. Tomasz Oleksy i Monika Mitera
13.V. Paweł Drelicharz i Barbara Kargul
22.V. Arkadiusz Banaś i Magdalena Wojtas
29.V. Tomasz Kras i Agnieszka Stańczyk
5.VI. Arkadiusz Burnat i Katarzyna Barnaś
Niech Bóg wspiera ich Swoją pomocą
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Pierwsza
Komunia Święta
2.V. 2004 r.
fot. Winicjusz Rucki
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COŚ DO SŁUCHU

Młodzi sercem

DJ Kulek (Zdzisław Tęczar)

TAKA JEST WŁAŚNIE MAMUSIA
Jest w maju taki szczególny dzień, o którym
nikt z nas nie może zapomnieć bez względu na
wiek. Myślę tu oczywiście o 26 maja – Dniu
Matki. W to święto każdy powinien przystanąć
w biegu codzienności, zastanowić się przez chwilę
nad jednym z najpiękniejszych słów –
MAMUSIA. Co ono dla mnie znaczy? Te dwie
sylaby – „Ma−ma” bobasy całego świata
wypowiadają jako pierwsze słowo. Chociaż w
każdym języku brzmi inaczej, wszyscy rozumieją
jego znaczenie: „mother” (Anglia), „Mutter”
(Niemcy), „madre” (Włochy, Hiszpania), „ma”
Rys. Jolanta Szymanek
(Wietnam), „maman” (Francja), „mamasza”
(Rosja), „hahaoya” (Japonia), „mödrar” (Szwecja), „majka”(Chorwacja).
Dla każdego maleństwa mama to cały jego świat. To przecież właśnie
ona z wielką cierpliwością uczy znaku krzyża, modlitwy, opowiada o „Bozi”.
Wszystko od matki zależy, jak kształtować się będzie wiara jej dziecka, jakie
wartości będą dla niego istotne.
Historia zna wiele słynnych matek, które są wzorami dla kobiet XXI
wieku. Największej z nich poświęcony jest najpiękniejszy miesiąc – maj.
Matka wszystkich ludzi, a jednocześnie Matka Jezusa – Maryja – wypełniła
największą misję w dziejach ludzkości. Zgodziła się zostać matką Syna
Bożego, a przez to dała światu Jego zbawienie. Swoją głęboką wiarą i ufnością
zawierzyła Bogu i wzięła na swoje barki tak wielką odpowiedzialność –
ziemskie wychowanie Jezusa. Wierna swojemu Synowi aż po krzyż
współuczestniczyła w Jego cierpieniu. Jest symbolem macierzyństwa i
wielkiej, bezgranicznej miłości matczynej, którą przelała na całą ludzkość.
Słynny wizerunek Maryi z Guadalupe patronuje wszystkim nienarodzonym
maleństwom i ich matkom. O jednej z bohaterskich mam chcę w tym miejscu
wspomnieć.
Nazywana „święta uśmiechniętą” – Gianna Beretta Molla, która
poświęciła własne życie dla swej nienarodzonej córeczki − 16 maja 2004 roku
została ogłoszona świętą, była kobietą pełną życia. Urok zewnętrzny szedł u
niej w parze z pięknym sercem. Od początku pragnęła służyć innym
bezinteresowną pomocą. Cechę tę wyniosłą z domu rodzinnego. Jako młoda
lekarka z całym zaangażowaniem poświęciła się chorym. Nieraz można było
ją spotkać pochyloną nad staruszką, matką w stanie błogosławionym czy
dopiero narodzonym niemowlęciem. Bardzo ważny w życiu był dla niej
wymiar duchowy. Marzyła o pracy na misjach, jednak zgodnie z wolą Boga
wypełniła swoje powołanie żony i matki czworga dzieci. Kiedy nosiła pod
sercem swą najmłodszą córkę, musiała podjąć trudną decyzję wyboru
pomiędzy swoim życiem a życiem dziecka. Oświadczyła wtedy lekarzom:
„Jeżeli będziecie musieli decydować pomiędzy mną a dzieckiem – wybierzcie
dziecko”. G. B. Molla do końca zaufała Bogu, ponieważ „kobieta w stanie
błogosławionym jest jak monstrancja – nosi cząstkę Boga w sobie.” Mąż
Świętej wspomina: „Nie uświadamiałem sobie, ze miałem obok siebie świętą”.
A przecież świętość to
NORMALNOŚĆ.
NORMALNOŚĆ
EWANGELICZNA!!!
Teraz, gdy myślisz o mamie – co widzisz? Ja czuję ciepło jej rąk, które
na zawsze pozostanie symbolem rodzinnego domu. Teraz jeszcze może tego
nie wiesz dokładnie, ale kiedyś, po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach, gdy
życie dokuczy Ci z całych sił, gdy zawiedziesz
się na przyjaciołach, gdy przygniotą cię
przeciwności losu – zawołasz właśnie MAMO!
Zapragniesz, by jak dawniej stanęła przy twoim
łóżku, wtedy, gdy bałeś się wyimaginowanych
strachów; by dotknęła twojego policzka, przytuliła
do serca, byś znów usłyszał dobrze znany ci rytm.

Rys. Jolanta Szymanek
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Nie czekaj tak długo! Nie w dorosłym życiu,
ale właśnie teraz zatrzymaj się w gonitwie między
szkołą a komputerem. Zatrzymaj się! Przytul ją
do swojego serca i powiedz: „Dziękuję
Mamusiu!” Zobaczysz rozjaśnioną twarz i…łzy.
Łzy wzruszenia i radości, że nie zapomniałeś/ nie
zapomniałaś. Jadwiga Bożek

Album Tomka Kamińskiego pt. „Anioły do mnie wysyłaj” ukazał
się na rynku muzycznym w roku 2001. To płyta, która pośród całej twórczości
artysty najbardziej przypadła mi do gustu z wielu powodów. Przede wszystkim
jest niezwykle urozmaicona muzycznie − słuchając jej, każdy znajdzie coś
dla siebie. Zastosowane przez Tomka aranżacje muzyczne wychodzą od
tradycyjnych przez rockowe, reggae, aż po elektroniczne. Pomysły
aranżacyjne wskazują na niezwykły talent muzyczny Tomka oraz świadczą o
jego artystycznej wrażliwości, która przejawia się także w autorskich tekstach
piosenek.
Za oryginalnością albumu przemawia także dobór instrumentów.
Obok tradycyjnych takich jak instrumenty klawiszowe, perkusyjne czy gitary
pojawiają się tu rzadziej spotykane, jak harmonijka ustna czy akordeon, a
nawet tak egzotyczne – już nawet z samej nazwy – jak dżemba, loop, kongi,
fluegelhorn i inne. Warto także zwrócić uwagę na dodatkowe efekty
akustyczne – śpiew ptaków czy szum oceanu. Połączenie różnych trendów
muzycznych nadaje tej muzyce niepowtarzalny klimat, który trudno pomylić
z inną twórczością.
Teksty piosenek, których wyłącznym autorem jest Tomek Kamiński,
uderzają swą prostotą i zarazem kryjącą się w nich głębią. Pełne radości,
zaufania Bogu są podziękowaniem za dar stworzenia i jednocześnie
uwielbieniem śpiewanym na cześć Stwórcy. Natomiast utwór bonusowy „Ale
ty palisz papierosy” jest próbą zwrócenia się do palących dziewczyn i
pokazania im, że nałóg nikotynowy nie tylko pochłania masę pieniędzy, za
które można byłoby kupić coś innego, ale przede wszystkim niszczy urodę i
zdrowie. Zabawny tekst zmusza do zastanowienia, czy papierosy są
rzeczywiście tym, co imponuje chłopcom.
„Ale ty palisz papierosy i zżółkniesz jak stara słonina,
Wypadną ci wszystkie włosy, więc na co mi taka dziewczyna?”
Na zakończenie chciałbym jeszcze dodać, że miałem okazję uczestniczyć w
koncercie plenerowym Tomka Kamińskiego podczas III Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej Młodzieży w
Tarnowie w czerwcu 2002. Tomek
wraz z towarzyszącymi mu
muzykami zaprezentował się
znakomicie. Zagrał półtora−
godzinny koncert, po którym
zgromadzona na placu młodzież
nie pozwoliła artyście zejść ze
sceny, „zmuszając” go oklaskami
do półgodzinnych bisów. Po
koncercie sprzedało się wiele płyt
Tomka, co świadczy o tym, że
jego muzyka trafiła do młodych
ludzi.
Tych, którzy chcieliby się
dowiedzieć więcej o artyście i jego
wcześniejszej
twórczości
zapraszam na stronę internetową:
www.kamiński.net.pl
Rys. Anna Łucka
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