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O Maryjo,
Matko Nieustającej Pomocy,
która z taką czułością
z tego cudownego obrazu
na nas spoglądasz,
z dziecięcą ufnością spieszymy
do Twych stóp
z naszymi wspólnymi prośbami.
Racz spojrzeć na nas łaskawie
i wysłuchać naszych błagań.
Przyjdź nam z pomocą
w wielorakich potrzebach naszych.

Procesja Bożego Ciała − 2004

fot. Mariusz Kasiński

Wizytacja duszpasterska − 2004
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Słowo od Redakcji
Oddajemy do rąk Czytelników trzeci numer „Głosu serca”. Można w nim znaleźć szereg
ciekawych artykułów: m.in. obrazie Serca Jezusowego i jego kulcie, historii naszego kościoła i
parafii, o zgromadzeniu zakonnym Sióstr Serafitek, o duszpasterstwie rodzin i poradni rodzinnej
a także aktualności parafialne (wizytacja kanoniczna, Boże Ciało, pożegnanie Ks. Trojana itp.)
ubogacone fotograficznymi obrazami oraz kącik dla młodzieży „Młodzi Sercem”. Z kolei w
sylwetkach kapłanów związanych z naszą parafią zaprezentujemy Ks. Stanisława Mlyczyńskiego.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego numeru „Głosu Serca”.,
zwłaszcza Ks. Andrzejowi Sułkowi, który mimo nieobecności w naszej parafialnej Rodzinie
aktywnie pomagał w jego powstaniu. Wszystkim zaś Czytelnikom życzymy miłej lektury naszej
parafialnej gazetki.
Redakcja.

Z życia parafii
BOŻE CIAŁO
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
– Boże Ciało, w tym roku obchodzone 10 czerwca 2004
r, zgromadziła wielką rzeszę wiernych. Procesję
Eucharystyczną, której przewodniczył Ks. Proboszcz
Prałat St. Sojka poprzedziła Msza św. Hasła umieszczone
na czterech ołtarzach oparte zostały na słowach
Suplikacjii. Również rozważania katechezy przy
kolejnych ołtarzach oparte były na tych słowach.
Ołtarz pierwszy – Święty Boże, Święty Mocny,
Święty Nieśmiertelny... rozważanie – Bóg po trzykroć
Święty, Jego świętość objawia się w tym, że jest z nami,
ciągle Obecny, bo do końca nas umiłował. Ale również
człowiek święty, bo zanurzony w świętości Boga, w
Najświętszym Sercu Boga. Człowiek święty, bo jest
ikoną Boga, dlatego we wszystkim należy go traktować
jak odbicie Boga.
Czy mogę powiedzieć o sobie, że jestem odbiciem
Boga?.
Ołtarz drugi – Od głodu zachowaj nas Panie...
rozważanie – Dziś obecny jest w nas lęk, czy chleb
dzielony jest sprawiedliwie, czy pracodawcy, instytucje,
rządzący dbają, aby nie brakło chleba dla wszystkich.
Jest bardzo dużo ludzi niepracujących, bez własnej winy
pozbawionych możliwości zapracowania na własny
chleb.
Jeśli jesteś pracodawcą, czy dzielisz zyski
sprawiedliwie? Czy każdy z nas dostrzega tych, którym
brak chleba?
Ołtarz trzeci – Od nagłej śmierci zachowaj nas
Panie... rozważanie – Śmierć następuje z wielu
powodów, czasem niespodziewanie. Nagła śmierć, to
odczucie domowników i tych, którzy zostają. Dla tego
kto żyje w bliskości Boga nie jest nagła, jest
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oczekiwanym spotkaniem z Miłującym Ojcem.
Ilu z nas obecnych na uroczystości Bożego Ciała
myśli o swojej śmierci, jak o wyczekiwanym spotkaniu
z Umiłowanym Ojcem?.
Ołtarz czwarty – Od wojny zachowaj nas Panie...
rozważanie – Na świecie toczą się różne wojny,
plemienne, terytorialne, globalne. Toczą się też wojny
domowe, liczmy więc własne słowa, wypowiedzi
kierowane do siebie, niech nie wprowadzają wojny, nie
dodajmy do biedy, braku pieniędzy jeszcze niezgody,
obrażania wzajemnego, sporów, poniżania godności.
Czy jestem człowiekiem pokoju?, człowiekiem
pragnącym pokoju?, wprowadzającym pokój?.
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WIZYTACJA KANONICZNA
Wizytacji dokonał J. Ekscelencja Ks. Biskup Wł.
Bobowski w dniach od 7 – 13 czerwca 2004 r. Podczas
wizytacji Ks. Biskup spotkał się z przedstawicielami
wszystkich grup apostolskich, Stowarzyszeń i Ruchów
działających na terenie naszej parafii. Podczas spotkania
uczestnicy mieli możliwość w kilku słowach przedstawić
specyfikę i zadania swojej grupy. Spotkanie przebiegało
w bardzo serdecznej i życzliwej atmosferze, z powodu
wielkiej różnorodności grup, czas spotkania okazał się
zbyt krótki, to spowodowało niedosyt zarówno u
Wizytującego jak i u uczestników. W dniu 12 czerwca
miało miejsce bierzmowanie młodzieży gimnazjalnej.
W homilii wygłoszonej przez J.E. Ks. Biskupa
podkreślony został sens i owoce sakramentu
bierzmowania. Opierając się na słowach z Ewangelii
Łukasza „Duch Pański spoczywa na mnie....” Ks. Biskup
powiedział, że dziś spełnią się te słowa na
zgromadzonych tu młodych ludziach, przygotowanych

J. Ekscelencja Ks. Biskup Wł. Bobowski
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W oczekiwaniu na Sakrament Bierzmowania

do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Dokona się to,
gdy każdy bierzmowany przyjmując Ducha Świętego,
przyjmie obowiązek stawania się Jego świadkiem,
równocześnie zobowiąże się poznawać Go, miłować,
przylgnąć do Niego całym sercem, wtedy będzie
możliwe dawanie świadectwa. Jeżeli każdy uwierzy,
wejdzie na drogę wskazań wiary, pozna moc Boga to
Chrystus stanie się dla niego, tym czym być powinien
tzn. Jedyną Drogą Prawdą i Życiem.

Na podsumowaniu wizytacji 13 czerwca Ks. Biskup
rozwijając myśl zawartą w Ewangelii o zagubionej owcy,
powiedział między innymi, że Bóg człowieka
nieskończenie umiłował, w Jezusie Chrystusie
wszystkich odkupił i pozostał z nami w sakramentach,
abyśmy uwierzyli i pojęli jak Mu na nas zależy. Kiedy
odchodzimy i odwracamy się, Bóg zawsze nas szuka.
Zauważa się, że po wielu latach nieobecności w Kościele
młodzi ludzie wracają, bo nie znaleźli szczęścia poza
Bogiem. Na koniec Ks. Biskup prosi, by zastanowić
się, co jeszcze można zrobić we wspólnotach, osobiście
wyraża pragnienie, by zwiększyła się frekwencja na
niedzielnej Mszy świętej, by pomóc sobie i bliźnim
odpowiedzieć miłością na Miłość, otworzyć się na owoce
Bożej miłości objawionej na Krzyżu. „Uwierzyć w
Miłość, to będzie największy i najważniejszy owoc
odpustu i wizytacji”.
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POŻEGNANIE KS. TROJANA
W niedzielę 20 czerwca 2004 r. gościł w naszym
kościele Ks. Grzegorz Trojan, który od września 2003 r,
przebywał w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie,
przygotowując się do wyjazdu na misje do Brazylii.
Przed uroczystym posłaniem i wyjazdem żegnał się ze
swoją parafią, w której pracował ostatnie dwa lata.
Homilie, które głosił na wszystkich mszach
świętych były zarazem świadectwem Jego powołania
do kapłaństwa.

Rozpoczął od wiadomości prasowych o złapaniu
przestępców, którym nie pomógł spryt , przebiegłość ani
podwójne dno w bagażach. Ks. Grzegorz, podjął myśl,
że takie podwójne dno, którym posłużyli się wcześniej
przytoczeni oszuści, można również odkryć w
Ewangelii.
W czytanym dziś fragmencie Ewangelii (Łk 9. 18
– 24, Za kogo ludzie uważają Chrystusa) Jezus zadaje
uczniom to pytanie, na które chętnie odpowiadają. Celem
pytania nie było zaspokojenie ciekawości ani też badanie
stopnia popularności, lecz droga do pytania drugiego : „
a wy za kogo mnie uważacie..?” Drugie pytanie jest o
wiele trudniejsze, sięga głębiej, odpowiada tylko Piotr –
„.....” Odpowiedź na to pytanie wymaga zastanowienia,
wejrzenia w swoje serce, staje się osobistą deklaracją.
Jeżeli odpowiem – Jesteś dla mnie Bogiem i Panem, taka
odpowiedź pociąga za sobą konsekwencje, przymusza
do spojrzenia na swoje życie i zmusza do oceny
postępowania w świetle tej deklaracji. W dalszej części
rozważań Ks. Grzegorz podzielił się świadectwem
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swojej drogi powołania do kapłaństwa. Poszukiwanie
potwierdzenia dla swoich pragnień i przemyśleń,
formułowanie odpowiedzi na słyszane, jeszcze niejasno
zaproszenie, aby pójść za Jezusem, miało miejsce na
progu dojrzałości tzn. po zdaniu matury. Odpowiedź
przyszła w dramatycznych okolicznościach, w czasie
powrotu pociągiem do domu, po złożeniu dokumentów
i egzaminu w Seminarium Duchownym w Tarnowie.
Miał miejsce wtedy śmiertelny wypadek. Ciężko ranna
kobieta, wyciągnięta spod kół pociągu, niesiona do
karetki wołała księdza, „wezwijcie księdza” głośno i
uparcie wołała, znalazł się ksiądz, „ zobaczyłem przez
głowy zgromadzonych ludzi, rękę czyniącą znak krzyża,
znak pojednania z Bogiem, wołanie ustało”. Dalej Ks.
Grzegorz wyznaje „ ja jakbym usłyszał – człowieku,
gdybyś tylko miał być wyświęcony dla tej jednej kobiety,
to warto, potrzeba, powinieneś.. To była poszukiwana
odpowiedź. Od tamtej pory, gdy przychodzą
wątpliwości, czy wybór był właściwy, przypomnienie
tamtej kobiety, wołającej niecierpliwie i z lękiem
księdza, dodają pewności, że to moje powołanie, moje
miejsce”. Obecnie Bóg skierował do Ks. Grzegorza
następne pytanie, „ czy jesteś gotowy to wszystko
zostawić i iść do tych, którzy o Jezusie nie słyszeli?...
Jadę do Brazylii do ... w diecezji Baija” nie mogło być
innej decyzji. Na koniec kazania Ks. Grzegorz wyraził
podziękowanie za doznawaną życzliwość w czasie
pobytu w naszej parafii oraz prosił o modlitwę na czas
posługi misyjnej, wśród nieznanych braci i odległym
kraju.

Spotkanie Ks. Grzegorza z dziećmi

Wraz z Kapłanami naszej parafii życzymy Ci
Czcigodny Księże Grzegorzu, abyś wytrwale i w
poczuciu bezpieczeństwa pełnił swoją posługę.
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ROCZNICA
Dnia 10 lipca obchodzilimy setną rocznicę
odprawienia swojej Mszy św. prymicyjnej przez ks.
Romana Sitkę − dziś błogosławionego.
Prezentujemy obrazek prymicyjny.

ponieważ to tu swój początek bierze Rycerstwo
Niepokalanej. Niech to spotkanie u źródeł umocni Was
w apostolacie Niepokalanej (…). Ne ustawajcie w walce
z mocami ciemności, ponieważ jesteście rycerzami,
którzy posługują się szlachetnym orężem modlitwy.
W naszej służbie rycerskiej często widoczne są
postawy zniechęcenia i rozczarowania, że nie wyszło
nam tak, jakbyśmy sobie tego życzyli – przy
realizowaniu celów MI (cel: chwała Boża, uświęcenie
siebie i wszystkich, zdobycie dla Chrystusa całego
świata).

Obrazek prymicyjny Bł. Ks. Romana Sitki

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ MODLITW
RYCERSTWA NIEPOKALANEJ
W dniach 24/25 lipca 2004r. Rycerze Niepokalanej
z naszej parafii uczestniczyli w corocznym spotkaniu
modlitewnym w Niepokalanowie. Było to wyjątkowo
uroczyste spotkanie, ponieważ przypadło w 150 rocznicę
ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi.
„Uwielbiajmy Boga w Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny” to hasło tegorocznego
czuwania, przygotowanego i prowadzonego przez
Gwardiana O. Stanisława Piętkę przy współudziale
Rycerzy Niepokalanej diecezji tarnowskiej.
Asystent diecezjalny Rycerstwa Niepokalanej ks.
Stanisław Śliwa wraz z grupą przedstawicieli różnych
wspólnot parafialnych Ml oraz zespołem Akathistos −
Sióstr Służebniczek dobrze wywiązał się z podjętego
zadania. Czuwanie nocne, a w nim m.in; Nieszpory,
Różaniec, Uroczyste wprowadzenie i prezentacja Obrazu
Matki Bożej Tuchowskiej, adoracja wynagradzająca,
montaż słowno – muzyczny zespołu Akathistos oraz
uroczysta Msza Święta o godz. 24.00 zjednoczyły
Rycerzy przybyłych do Niepokalanowa z ponad 100
parafii całej Polski w jedną wielką rozmodloną rodzinę.
W niedzielę na placu obok Bazyliki została
odprawiona uroczysta Msza Święta, której
przewodniczył Biskup Tarnowski Wiktor Skworc. W
homilii Ks. Bp nawiązał do fragmentu „Tryptyku
Rzymskiego” Jana Pawła II, który mówi o źródle. „Dla
Was takim źródłem jest właśnie Niepokalanów,
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O. Piotr Maria Lenart OFMConv w jednej z
katechez rycerskich radzi:
„Pamięć o tym, że jesteśmy tylko narzędziem w
rękach Niepokalanej i że działamy dla Jej sprawy, a nie
swojej, pozwala przezwyciężyć wszelkie porażki i
trudności, jakie przeżywamy, gdyż wiemy wtedy, że nie
są one ostatecznie naszymi porażkami, ale Niepokalana
je dopuszcza.
Wiemy bowiem, że i tak Ona swoją wolę
przeprowadzi, która wcale nie musi zgadzać się z
aktualną wolą i przekonaniem Jej rycerza, zawsze
ułomną i podatną na błędy, pychę i szukanie swojej
chwały. To rodzi pokój serca, a w konsekwencji
bezgraniczne zaufanie Niepokalanej, a nie sobie, i radość,
że wszystko, co się dzieje, dzieje się tak, ponieważ tak
chce Niepokalana.”
J.Sz.
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Zespół „GLORIA”
na Jasnogórskim Szczycie.
W niedzielę 5. IX br. zespół wokalno –
instrumentalny „GLORIA” pod kierunkiem Pana
Profesora Kazimierza Wesołowskiego muzykował dla
wielotysięcznej rzeszy naszych rodaków na
Jasnogórskim Szczycie, w części koncertowej
bezpośrednio przed uroczysta sumą, z okazji
Ogólnopolskich Jasnogórskich Dożynek. Na Szczycie
„GLORIA” wykonał szereg pieśni do Matki Bożej, Bł.
Karoliny, Bł. Romana Sitki, a także kilka pieśni
lwowsko−kresowych wśród których znalazła się „Śliczna
Gwiazda Miasta Lwowa, Maryja”.
Po dożynkach byłem świadkiem wzruszającego
spotkania na terenie klasztoru członków zespołu „Gloria”
z J. E. Ks. Biskupem Janem Styrną – Ogólnokrajowym
Duszpasterzem Rolników. W spotkaniu uczestniczył Ks.
Prof. Stanisław Sojka, Generalny Sekretarz Krajowego
Duszpasterstwa Rolników – główny organizator
Jasnogórskich Dożynek od 2002 r.
W tym gronie nie zabrakło też Prof. Aleksandra
Markowskiego, redaktora Tygodnika Katolickiego

„NIEDZIELA”, wielkiego miłośnika pieśni religijnych,
patriotycznych i kresowych, również przyjaciela zespołu
„GLORIA”
Przed powrotem zespół złożył pokłon Królowej
Polski w Kaplicy Cudownego Obrazu i prosił o dalsze
błogosławieństwo.
Przemysław Staszek

fot. Kazimierz Wesołowski

Od 1 IX w naszej parafii nastąpiły zmiany wśród naszych duszpasterzy. Odeszli ks. Andrzej Sułek oraz
Ks. Tomasz Paluch. Na ich miejsce Ks. Bp Ordynariusz mianował następujących kapłanów: Ks. Jerzego Kulpę,
Ks. Mieczysława Smolenia, Ks. Pawła Skrabę. Przedstawiamy krótkie sylwetki nowych księży.

Ks. mgr Jerzy Kulpa

Ks. Mieczysław Smoleń

Ks. mgr Paweł Skraba

Pochodzi z Chorzelowa,
wyświęcony na kapłana w 1988
r. Urodził się 28 IV 1962 r. Do
nas przybył z par. Św. Jadwigi w
Dębicy. Poprzednio pracował w
parafiach: Rzepiennik Biskupi,
Smęgorzów, Królówka, Szczucin.
Jest katechetą w Gimnazjum nr 4.
Sprawuje opiekę nad Różami
Różańcowymi.

Wicenotariusz Dekanatu Tarnów
Wschód. Urodził się w Nowym
Sączu, święcenia kapłańskie
przyjął w 1991 roku, poprzednio
pracował w Mielcu. Jest katechetą
w Szkole Podstawowej nr 9 i ZSZ
Tarnospin. Służy wsparciem
duchowym w Poradni Rodzinnej,
z Księdzem Józefem prowadzi Dni
Skupienia dla narzeczonych.

Pochodzi z Grybowa, wy−
święcony na kapłana w 2001
roku. Urodził się 22 VI 1976
roku. Jest katechetą w Zespole
Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych oraz w Gimna−
zjum nr 4 w Tarnowie. Ostatnio
pracował w parafii Otfinów.
Opiekuje się lektorami, grupą
młodzieżową i Akcją Katolicką.

Życzymy nowym kapłanom wszelkiej życzliwości oraz błogosławieństwa Bożego w pracy kapłańskiej.
Głos Serca nr 3/2004
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WSPOMNIJMY NA MINIONE DNI
Z historii parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie cz. 3
Wraz z rozpoczęciem II wojny światowej
wstrzymano prace przy budowie kościoła.
Wielkim ciosem tych dni było aresztowanie przez
gestapo przełożonego Seminarium Duchownego
w Błoniu k. Tarnowa, Ks. Romana Sitki wraz z
Ks. Janem Brudzem, Ks. Janem Piskorzem oraz
alumnami I roku. Ks. Roman Sitko uwięziony 20
sierpnia 1942 r. został przewieziony do
Oświęcimia, gdzie zginął 13 października 1942
r. Przed uwięzieniem rozporządzenia i rachunki
dotyczące budowy kościoła pozostawił u Ks. M.
Reca. Podczas wojny Niemcy używali kościoła
jako magazynu dla potrzeb wojskowych, pokryli
dach papą, oszklili okna, zabezpieczyli otwory
wejściowe, a część zgromadzonych materiałów
budowlanych wywieźli. Pozostawione materiały
były rozkradane, a kościół służył za schron
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podczas nalotów. W styczniu 1945 r. obiekt
przejęły wojska radzieckie i urządziły tam stajnię
dla koni. Proces przejęcia kościoła przez okupanta
odbył się bez zgody Kurii, mimo protestów
ówczesnego administratora diecezji Biskupa E.
Komara. Straty materialne budującego się
kościoła przez okres wojny były ogromne.
Konfiskatę rusztowań, desek, betonowych
słupów, drzewa modrzewiowego oszacowano na
24 tysiące zł. przedwojennych. Historia tworzącej
się parafii po wojnie nadal toczyła się pod opieką
duszpasterzy parafii katedralnej. Proboszcz
katedry Ks. Jan Bochenek pragnął jak najszybciej
przejąć budynek kościoła i rozpocząć
sprawowanie kultu, tym bardziej, że pojawiły się
propozycje przeznaczenia budynku kościoła na
ośrodek kultury. Pracę duszpasterską wśród
Głos Serca nr 3/2004

wiernych na Grabówce i Rzędzinie podjął Ks.
Eugeniusz Krężel w marcu 1945 r. Rozpoczął od
oczyszczenia budynku, zabezpieczenia okien i
drzwi, zaprowadzenia prowizorycznej instalacji
elektrycznej. Następnie gromadził niezbędny
sprzęt kościelny. Ks. E. Krężel zamieszkał w
pokoiku u państwa Rogowskich, (obecnie
Lwowska 100). W celu ożywienia i
zintegrowania mieszkańców, zgromadzenia ich,
przeprowadzone zostały misje święte przez oo.
Redemptorystów w dniach 4 – 11 kwietnia 1945
r. Od maja 1945 r. sprawowane były
systematycznie funkcje liturgiczne, wnętrze
kościoła doposażano niezbędnym sprzętem
darowanym po likwidacji kaplic oraz
przekazywanym przez parafię katedralną.
Pierwsza uroczysta Msza św. połączona z
liturgiczną benedykcją kościoła, odprawiona
została 10 czerwca 1945 r. przez Ks. Stanisława
Bulandę, wikariusza kapitulnego diecezji
tarnowskiej. Powszechnie uznano że jest to
pierwszy odpust tworzącej się parafii ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie
czyniono starania o większą samodzielność
administracyjno – prawną dla Ks. E. Krężla i
decyzją Kapituły katedralnej utworzono z
Rzędzina i przyległych do kościoła ulic osobną

ekspozyture. 24 lutego 1946 r. podczas uroczystej
mszy św. odczytany został dekret ustanawiąjący
nową parafię, 12 marca do urzędującego Ks. E.
Krężla dołączył pierwszy wikariusz Ks. Stefan
Zymuła. 30 grudnia tego samego roku Ks. E.
Krężel został odwołany i przeniesiony na inne
stanowisko. Na jego miejsce przybył ze Starego
Sącza Ks. Stefan Dobrzański. c.d.n.
Cecylia Wryk
Zdjęcia z budowy kościoła − prace na dachu
(udostępnione przez Pana Stanisława Cygana)
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Obraz Serca Jezusowego
„ Oto serce,
które tak bardzo umiłowało ludzi … „

W wielu domach obraz Serca Jezusowego zajmuje
honorowe miejsce. Nic w tym dziwnego, skoro Chrystus
w swoich objawieniach obiecał szczególne łaski dla
czcicieli Jego wizerunku.
Św. Małgorzata Maria Alacoque, zastanawiała się w
jaki sposób przekazać ludziom objawienie o
niezgłębionej miłości Jezusa. Usłyszała wtedy Słowa
Zbawiciela: „Ukaż im Moją Miłość pod postacią
widzialnego Serca. Niech obraz Mego Serca zostanie
wystawiony na widok publiczny, tak, aby każdy mógł Je
zobaczyć. Nie ma innego znaku, który mógłby wzruszyć
nieczułe ludzkie serca.
Jeśli widok Mego zranionego Serca, pełnego miłości
do was, nie zwróci was ze złych dróg, nie ma dla was
ratunku (…) Obiecuję ci, że obraz Mego Serca, wszędzie
tam gdzie będzie czczony, stanie się źródłem wszelkiego
błogosławieństwa. Na dowód Mojej miłości, będzie on
dla was ucieczką w każdej trosce i niebezpieczeństwie i
da wam bezpieczne schronienie w godzinie waszej
śmierci. Kto zwróci się do Mego Serca znajdzie pomoc i
ukojenie.”
(z objawień w Paray−Le−Monial )
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Św. Małgorzata Maria, narysowała obraz Serca
Jezusowego z objawień.
Serce oplecione jest koroną cierniową i zwieńczone
krzyżem otoczonym płomieniami. W ranie Serca widać
napis caritas ( miłość ). Nad koroną wypisano imiona :
Jezusa, Maryi i Józefa, zaś poniżej św. Joachima i Anny.
Zwyczaj noszenia takiego obrazka przyjął się wśród
nowicjuszek w klasztorze Paray−Le−Monial. (Niestety nie
dysponujemy obrazkiem w/g tego wzoru)
Imię Matki Jezusa umieszczone na obrazie wskazuje,
że zbawienie przyszło na świat przez Maryję, która
oręduje za nami u Syna; stąd obraz Serca Maryi jest
często łączony z obrazem Serca Jezusa.
W moim domu rodzinnym, od zawsze jak pamiętam,
wisiały na głównej ścianie pokoju obrazy Serca Jezusa i
Serca Maryi. Modliliśmy się wspólnie głośno i nasza
mama oddawała Sercu Jezusowemu swoją dość liczną
rodzinę, w codziennym ofiarowaniu. Modlitwa ta była
umieszczona na małym obrazku Serca Jezusowego.
Po opuszczeniu domu rodzinnego stopniowo
zapominałam o tej modlitwie. Wróciłam do niej, gdy
szperając w domowym archiwum, natrafiłam na ten
właśnie obrazek, całowany z ufnością w dzieciństwie.
Od tamtego czasu staram się odmawiać ją codziennie,
a pamiątkowy mocno zniszczony obrazek ( ma ponad
pół wieku) przechowuję pieczołowicie jako wielki i
cenny skarb.
Oto ta modlitwa.

„Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez
Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy,
sprawy, prace i krzyże dnia codziennego.
Łączę je z tymi intencjami jakich Ty za nas się
ofiarowałeś na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się
na ołtarzach całego świata. Ofiaruję je za Kościół
Święty, za Ojca Świętego i za wszystkie intencje na
ten dzień i miesiąc wyznaczone.
Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich
dostąpić mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu.
Amen.
Ofiarujmy codziennie z ufnością, Sercu Pana Jezusa
wszystko to co nas nurtuje; smutki, radości, obawy,
strapienia, sukcesy. Uczmy też nasze dzieci codziennego
zawierzania swoich spraw Bożej Miłości – jedynej
Miłości, która nie zawiodła i nie zawodzi.
Zapewniam Was.
Helena Włudyka
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Dwanaście Obietnic
W moim domu rodzinnym podobnie jak u Heleny
i w wielu innych znanych mi rodzinach, mamy dwa duże
obrazy Najświętszego Serca Pana Jezusa i Najświętszego
Serca Maryi. Pamiętam wspólne modlitwy przed tymi
właśnie obrazami. Ich animatorem był zazwyczaj tato:
do pacierza!. Patrzyłam na Pana Jezusa, a On patrzył na
mnie, gdziekolwiek bym nie uklękła. Jak coś nabroiłam,
starałam się klękać po tej stronie, gdzie był obraz Matki
Bożej, ale On wtedy też na mnie patrzył.
Nie przypominam sobie jakiegoś wspólnego Aktu
Zawierzenia przed tymi obrazami, ale przypuszczam, że
byliśmy zawierzani tym właśnie Sercom przez naszych
rodziców.
W miarę dorastania opuszczaliśmy kolejno dom
rodzinny, a Serce Jezusa wierne Swoim Obietnicom
towarzyszyło nam na drogach naszego życia, podnosząc,
pocieszając, wskazując drogę.
Jakie to były obietnice, przekazane św. Marii
Małgorzacie dla czcicieli Bożego Serca?
Warto je sobie przypomnieć, aby nas zachęciły do
zawierzenia i ofiarowania Jezusowi naszego życia i serca,
aby On je przemieniał.
„Najbardziej znaną Obietnicą jest wielka obietnica
dobrej śmierci dla przyjmujących Komunię świętą przez
dziewięć kolejno po sobie następujących pierwszych
piątków miesiąca. Nie jest to jednak „magiczne”
poręczenie dobrej śmierci! Mając jasną świadomość, że
łaska wytrwania w wierze aż do końca, nigdy nie może
– według nauki Kościoła – być zagwarantowana w
sposób absolutny, obiecane zostało tym, którzy będą
przyjmować Komunię (i na ogół również przystąpią do
spowiedzi) kolejno przez dziewięć pierwszych piątków
miesiąca, że będą się czuli pociągnięci do trwania w tym

świętym zwyczaju; zapewni im to jak najlepsze warunki
do otrzymania łaski wytrwania w wierze aż do końca.”
(Paul de Meester SJ „Odkryjmy na nowo Najświętsze
Serce Jezusa )
Mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że
zostałam „pociągnięta do trwania w tym świętym
zwyczaju” − wynagradzania. W zamian otrzymałam i
otrzymuję wiele łask w tym najważniejszą; stale
wzrastającą wiarę w Miłość Boga i pragnienie
odpowiedzi swoim życiem na Jego miłość. Wzorem
apostołki Bożego Miłosierdzia – św. Siostry Faustyny
zawierzam też nieustannie Sercu Jezusa siebie i to
wszystko, co przynosi życie: „Jezu Ufam Tobie”

Obietnice Serca Jezusowego
1.Wskażę im w życiu powołania drogę,
a nią idących swą łaską wspomogę.
2. W rodzinie spokój i zgoda zagości,
bo złączę wszystkich więzią mej miłości.
3. Gdy ból i smutek zadadzą im ranę,
Ja sam balsamem pociechy się stanę.
4. Pod moim skrzydłem grot złego ich minie,
Jam ich ucieczką w ostatniej godzinie.
5. Stąd wzrok mój na nich odpocznie łaskawy,
Pobłogosławię codzienne ich sprawy.
6.W Sercu mym źródło grzesznikom otworzę,
z którego spłynie miłosierdzia morze.
7. Od mego Serca ognistych płomieni,
serce oziębłe w gorące się zmieni.
8. Serca, co dotąd służą mi gorliwie,
jeszcze gorętszą miłością ożywię.
9. Dom, gdzie czcić będą obraz Serca mego,
z błogosławieństwa zasłynie Bożego.
10. Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo,
że z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo.
11. Czci mej szerzeniu gorliwie oddani,
w tym Sercu będą na wieki wpisani.
12. Kto 9 Pierwszych Piątków odprawi jak trzeba
nie umrze w grzechu, lecz wejdzie do nieba.

Rys. Agnieszka Dziurawiec

Głos Serca nr 3/2004

(forma wierszowana dla łatwiejszego zapamiętania
− z modlitewnika czcicieli Najświętszego Serca Pana
Jezusa „Pragnę”)
Jadwiga Szwarga
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Siostry Serafitki
z Parafii Najświętszego Serca Jezusa
Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej, popular−
nie nazywanych Serafitkarni powstało w Zakroczmiu w
1881 r. z inicjatywy bł. O. Honorata Koźmińskiego oraz
Służebnicy Bożej Matki Małgorzaty Łucji Szewczyk.
Serafitki rozpoczęły swoją działalność na terenie zabo−
ru rosyjskiego, w Królestwie Polskim. Początkowo jako
zgromadzenie bezhabitowe, ukryte. Strój zakonny przy−
wdziały dopiero po przybyciu do Galicji w 1891r.
Duchowość naszego Serafickiego Zgromadzenia
oparta jest na ideałach św. Franciszka z Asyżu, oraz na
kulcie Matki Bożej Bolesnej, która jest jego Panią i Pa−
tronką. Rozważając bolesną drogę Matki Bożej, stara−
my się naśladować Jej wielkoduszny udział w zbawczym
dziele Syna, uczymy się od Niej współczucia i wypra−
szamy łaskę do niesienia pomocy bliźnim. Zgodnie z
naszym hasłem staramy się czynić: „Wszystko dla Je−

Serafitki ubrane są w brązowy habit przepasany fran−
ciszkańskim białym paskiem oraz szkaplerz.
Zgromadzenie posiada placówki w Polsce, we Wło−
szech, Francji, Szwecji, Teksasie, na Ukrainie i Biało−
rusi. Do Tarnowa przybyły Serafitki w 1943r. i wów−
czas został erygowany dom przy ul. Ochronek 11, w
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Na przestrzeni tych 50 lat pobytu w Tarnowie Siostry
starając się być wierne głównemu celowi i charyzmato−
wi zgromadzenia podejmowały różne prace. Prowaadziły
bursę dla dziewcząt, pracowały w szpitalu jako pielę−
gniarki, jak również opiekowały się chorymi w domach
prywatnych. Wspomnieć tu trzeba dobrze znaną s. Limę,
niestrudzenie niosącą pomoc i otuchę ludziom cierpią−
cym.
Od wielu lat w domu zakonnym przy ul. Ochronek

zusa przez Bolejące Serce Maryi". Godłem Zgromadze−
nia jest Serce Matki Bożej przeszyte siedmioma mie−
czami. Znak ten dodaje nam sił do mężnego znoszenia
własnych cierpień, jak również udzielania pomocy tym,
których ono dotknęło.
Nasz charyzmat to służba najuboższym, opuszczo−
nym, potrzebującym pomocy. Posługa wśród chorych i
ubogich to szczególny dar Boga dla Zgromadzenia. Sio−
stry podejmują pracę wśród dzieci specjalnej troski, włą−
czają się w dzieło głoszenia Ewangelii poprzez pracę
katechetyczną oraz wychowawczą w przedszkolach i
świetlicach, włączają się również w pracę parafialną jako
pielęgniarki środowiskowe, zakrystianki i organistki.

siostry prowadzą przedszkole dla dzieci w wieku od
trzech do pięciu lat. O potrzebie tego dzieła w tutejszym
środowisku świadczy fakt, że liczba chętnych ubiegają−
cych się o przyjęcie, przewyższa ilość miejsc dostęp−
nych w przedszkolu.
Nie jest to jednak jedyne dzieło, które od 50 lat pro−
wadzą Siostry Serafitki w Tarnowie. Oprócz pracy z
dziećmi Siostry niosą pomoc, najuboższym i opuszczo−
nym, pracując w kuchni dla biednych przy Klasztorze
00. Bernardynów. Codziennie wydane jest tu około 150
gorących posiłków. Dla wielu ludzi jest to jedyne poży−
wienie w ciągu całego dnia. Z okazji świąt i na różne
okoliczności organizowane są też inne formy pomocy:
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np. paczki z żywnością lub odzieżą. Często też siostra pracująca w kuchni odwiedza swoich „podopiecznych" w
domach prywatnych niosąc im nie tylko pociechę lecz również rzeczy niezbędne do życia.
Obecnie tarnowska wspólnota Serafitek liczy sześć Sióstr. Pięć zaangażowanych jest w przedszkolu jedna zaś
pracuje w kuchni dla ubogich.
W historii Zgromadzenia wiele Sióstr odznaczało się świątobliwością życia z Matką Założycielką na czele,
której proces beatyfikacyjny jest w toku, 18 sierpnia 2002r na Krakowskich Błoniach Ojciec Święty Jan Paweł II
wyniósł do chwały ołtarzy Siostrę Sancję Janinę Szymkowiak( 1910−1942 ), która życie zwyczajne uczyniła nie−
zwykłym przez dziecięce zawierzenie Bogu i heroiczną miłość. Troskę o dobro innych zabrała Siostra Sancja poza
grób. Za jej wstawiennictwem wiele osób Bóg obdarza różnymi łaskami. Wiernych czcicieli znalazła ona nie tylko
w swoim zgromadzeniu, ale przede wszystkim wśród młodzieży uczącej się i szukającej wyższych wartości życia.
Zachęcamy do modlitwy za jej przyczyną.

Z franciszkańskim pozdrowieniem „Pokój i Dobro" − Siostry Serafitki
Głos Serca nr 3/2004
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Dobry pasterz
Ks. dr Stanisław Mlyczyński

Przyznam, że tego co tu piszę nigdy głośno nie
wypowiadałem nawet przed samym sobą. Różne są
motywy napisania tego artykułu między innymi:
oczekiwanie ze strony Kościoła, a więc, czynię to z
posłuszeństwa, nie mniej jednak skłaniają mnie do tego
względy osobiste – czuję się w jakiś sposób dłużnikiem
zmarłego śp. Księdza Stanisława. Niniejszym zatem
spłacam niejako osobisty dług wdzięczności wobec
niego.
Przyznam, że gdy zacząłem zastanawiać się co
napisać, dużo czasu upłynęło, zanim sięgnąłem po pióro.
Trudno jest pisać o człowieku, nawet, gdy się go dobrze
znało. Człowiek jest tajemnicą, a kapłan to przecież
jeszcze większa tajemnica. Któż ją może poznać do
końca? Życie Księdza Stanisława owiane jest tajemnicą,
dlatego do niego podchodzę z wielką pokorą. Mogę tylko
napisać o tym co mnie w nim urzekło.
Pamiętam jak będąc małym dzieckiem,
obserwowałem Księdza Proboszcza Stanisława w
różnych sytuacjach, często zadawałem sobie pytanie,
takie proste, ludzkie pytanie: „co on tutaj robi?” Nie
14

rozumiałem wtedy tego. Dlaczego on taki mądry,
inteligentny, elokwentny, zachwycający mówca −
„marnuje” się tutaj na prowincji! Przecież z jego
zdolnościami można by było zrobić w „świecie” wielką
karierę, a on tutaj na tej biednej ziemi borzęcińskiej po
prostu – jest. Jest znakiem zapytania! Było to dla mnie
dziwne, że w naszej borzęcińskiej parafii pracowało tak
wielu kapłanów, a tylko jeden on utkwił mi najbardziej
w pamięci. Dlaczego? Dopiero teraz uświadamiam sobie
to wyraźnie, że jego życie było spalaniem się pośród
nas. Czy dla nas? Raczej nie! On nie zatrzymywał
naszego wzroku na sobie, lecz wskazywał na Tego,
któremu poświęcił całe swoje życie.
Mimo wszystko jego życie było tajemnicą. W
pamięci mam tylko migawki, które są jakby wycinkami
jego życia. Widzę go przed oczami, jak głosi kazanie z
ambony, z tej wysoko zawieszonej na filarze
borzęcińskiego kościoła. W niej wydaje się jeszcze
większy. Jego głos wypełnia całą świątynię, a wszyscy
w skupieniu wyłapują każde słowo, które wypowiada.
Przy tym ogromne napięcie, jakby działo się coś
wyjątkowego. Jakieś Misterium. Tajemnica.
Mistrzostwo Słowa. Nie da się tego wyrazić. Nie potrafię
już prawie niczego powtórzyć co mówił. Ale, co mnie
zachwycało − tak jak on przemawiał, to żaden z kapłanów
nie czynił. Zazwyczaj nie rozumiałem jego słów, ale
czułem w sercu, że ma rację. W jego prostych słowach
zawarta była niezwykle wielka siła przekonywania.
Chciało się go słuchać i trzeba mu było przyznać rację.
Jego słowa były ogniem, który wypalał serca. Po prostu
nie można było tego nie przyjąć. Czuło się jakieś
wewnętrzne przymuszenie. Dziś jestem świadom tego,
że to była Prawda, którą głosił − Chrystus, któremu
użyczał swojego głosu. Wiem, że był tylko narzędziem
w rękach Ducha Świętego.
Ponadto Ksiądz Stanisław posiadał w sobie coś,
co przyciągało uczniów do niego. Była to niezwykła
charyzma, która powodowała, że chciało się być blisko
niego, słuchać go, obserwować to, co robi. Miał wielki
autorytet u katechizowanych. Miałem to szczęście, że
uczył mnie kilka lat. Przypominam sobie, ze zazwyczaj
przyjeżdżał autobusem do Warysia. Zawsze było to dla
nas wielkim wydarzeniem. Wszyscy wychodziliśmy po
niego na przystanek autobusowy i pod „eskortą”
prowadziliśmy go do domu katechetycznego. Z
katechezy nie wiele pamiętam, ale na pewno była
widocznym rysem na mojej duszy. Za to pamiętam, jak
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czekaliśmy na przerwę, by się wspólnie bawić. Był jak
ojciec między nami. Bawił się jak dziecko z nami i co
on nie wymyślał wtedy, że aż do tej pory pamiętam te
radosne chwile. Stąd katecheza jawi mi się jako zabawa,
bo tak do końca nie wiem, czy to była nauka czy jedna
wielka przygoda z Bogiem. Po lekcjach
odprowadzaliśmy go z powrotem na przystanek.
Zdarzało się nieraz, że autobus nie dojechał i musiał na
piechotę wracać na plebanię te prawie 5 kilometrów.
Wtedy odprowadzaliśmy go daleko, daleko, aż w końcu
zawracał nas z drogi i nalegał, byśmy wracali do domu.
Po szkole średniej, kiedy odkryłem powołanie nasze
drogi życiowe jeszcze bardziej się zeszły. Ale czy one
w ogóle się rozchodziły ? Tego nie wiem. Bardzo mile
wspominam te wspólnie spędzone chwile. W każdym
razie będąc klerykiem mogłem być bliżej niego, z tej
choćby racji, że podczas wakacji i ferii, był niejako moim
przełożonym. Plebania stała się wtedy drugim domem.
Dane mi było bliżej go obserwować. Z tego okresu mam
wiele wspomnień.
W mojej pamięci zapisał się między innymi taki
obrazek. Kiedyś, już nie potrafię określić kiedy, ani
podać bliżej o co to wówczas chodziło, ale wydarzyło
się coś moralnie złego w parafii. Sprawa wydaje się na
pozór nie istotna. Musiał jednak szukać jakiegoś sposobu
trafienia do ludzi. Wówczas zwrócił się do nas kleryków
z zapytaniem: „Co my sądzimy na ten temat ?” Jak to
ludziom powiedzieć ? Pamiętam, że mnie to bardzo
oburzyło, choć tego nie okazałem na zewnątrz.
Pomyślałem sobie – on proboszcz pyta mnie kleryka co
ma robić ??? Nie wiem, co mu odpowiedzieliśmy. Byłem
wtedy nie świadomy tego, że to, co czynił, teologia
nazywa rozeznawaniem duchowym w celu podjęcia
właściwej decyzji. Pamiętam za to, jak wyszedł w
niedzielę na ambonę i tak powiedział, że ludziom to w
„pięty” poszło, a nikt z kościoła nie wyszedł obrażony.
Bo nawet ten, którego to dotyczyło musiał w duszy
przyznać, że ma rację. Tak było zawsze w takich
sytuacjach. Gdy on coś powiedział, to każdy
wewnętrznie był niejako przymuszony tylko stwierdzić
– tak, to jest prawda ! Teraz, gdy zastanawiam się nad
fenomenem jego autorytetu wśród parafian Borzęcina,
to ośmielę się powiedzieć, że tak działać, tak przemawiać
może tylko Duch Święty, którego Kapłan Stanisław był
tylko widzialnym narzędziem. Ludzie odnosili się do
niego z wielkim szacunkiem. Nikt nie śmiał na niego
złego słowa powiedzieć, bo byłby zaraz wyśmiany.
Tajemnica jego kapłańskiego życia wiąże się z
godzinami spędzonymi na osobistej rozmowie z Bogiem.
Czuło się jego rozmodlenie. Zresztą, przed Mszą św.
przychodził do konfesjonału, by tam się modlić i służyć
sakramentem pojednania. Liturgię sprawował pięknie −
ona sama przemawiała do głębi serca. Był dobrym
pasterzem, który wiązał swe owieczki z Najwyższym
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Pasterzem i prowadził je do źródeł wody życia. Jego
życie to monolit. Nie było w nim rozdźwięku. Zawsze
taki sam – autentyczny. O jego cechach charakteru
można byłoby dużo mówić. Ale nie o to tutaj chodzi. A
z resztą , czy byłoby to do końca możliwe ? Raczej − nie.
Chcę teraz powrócić do jednego epizodu z jego
kapłańskiego życia, który był jego, chyba życiową misją
− doskonale spełnioną. Starsi mieszkańcy Borzęcina
pamiętają, jak doszło do dramatu, którego skutki były
tragiczne i dalekosiężne. Czarna karta historii Borzęcina.
O szczegółach nie chcę tutaj pisać, bo mimo upływu
czasu, są dla mnie przykre. Były to lata 50 – te ubiegłego
wieku. Wskutek chorych ambicji i niekontrolowanego
przez nikogo przebiegu wydarzeń doszło do tego, że
przez pewien czas księża nie mogli swobodnie
zamieszkać na plebani. Księża z kościoła narodowego
już czekali, aby przejąć parafię. Była to dramatyczna
lekcja dla wszystkich i jakieś oczyszczenie parafii.
Sytuację wyciszył dopiero Ksiądz Proboszcz Stanisław
Zając, a podzieloną parafię zjednoczył przy Chrystusie
Ksiądz Stanisław Mlyczyński. To była jego zasługa !
Wiele go to kosztowało, ale on tych poranionych,
podzielonych, nieufnych parafian pokochał takich jakimi
byli. Uważał, ten bolesny okres za zamknięty i już nigdy
do niego nie wracał. Pocieszał, podnosił na duchu,
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umacniał wiarę. Mógł go przecież w jakiś sposób
wykorzystać, nawet dla celów wychowawczych. Nigdy
nie uczynił tego − bo tak nie postępuje Dobry Pasterz.
Zawsze z kulturą i taktem odnosił się do swoich
owieczek. Niczego nie można mu było zarzucić.
Dobry pasterz nie opuszcza swojej owczarni. Swoją
owczarnię bardzo pokochał. Poświęcił jej wszystkie siły
i talenty. Chciał być razem z nią do końca. Wola Boża
była jednak inna. Przyszedł dzień, który zakończył po
24 latach pięknej pracy kapłańskiej, jego misję w
Borzęcinie. Po ludzku był to cios, który jak grom z
jasnego nieba uderzył w niego i całą parafię. Nikt się
tego nie spodziewał. Bóg, któremu całe życie poświęcił,
zapragnął, aby tym razem zostawił ukochany Borzęcin i
podjął pracę w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Tarnowie. Trudna wola – inaczej mówiąc Ogrójec.
Wiemy, czym dla Jezusa był Ogrójec, kiedy modlił się:
„Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten
kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty
niech się stanie !” (Mt 14, 36). Nie pomogły wtedy ludzki
płacz, petycje do Księdza Biskupa, ani pytania
„dlaczego?, czy tak musi być ?” Ludziom powiedział:
„dajcie spokój”, „wiem, komu zaufałem”. Co czuł, kiedy
to mówił ? Ile go to kosztowało ? Nie wiadomo ! Ale
taki mały szczegół, niech nam choć trochę uchyli rąbka
tajemnicy, co się w nim dokonywało. Właśnie w tych
dniach, kiedy on żegnał się z umiłowaną ziemią
borzęcińską, miałem możliwość jako diakon pożegnania
swojego Księdza Proboszcza przed jego odjazdem z
parafii. Przyjął mnie krótko i jak zawsze serdecznie. Ale
to, co zobaczyłem, to był widok odrażający. Strzępek
człowieka totalnie zdruzgotanego. Nie dało się ukryć na
twarzy jego ogromnego cierpienia. W zasadzie, nie było
o czym mówić. Lapidarne słowa. Wymijające
odpowiedzi. No i te oczy. Nigdy nie zapomnę jego
uciekających przed spojrzeniem oczu, zalanych krwią.
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To był Ksiądz Mlyczyński, jakiego nie znałem I nigdy
go takiego nie widziałem. Zawsze był pogody, radosny,
pewny siebie, a tym razem zobaczyłem człowieka w
agonii. Nie wiedziałem, że można tak wewnętrznie
cierpieć dla Jezusa. Tak. To była cena wypełnienia Jego
woli do końca.
Przeszedł do parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Tarnowie w trudnym dla siebie okresie życia,
mając za sobą te 62 lata i przed sobą tą perspektywę, by
zaczynać wszystko znowu od nowa. W dodatku budowa
kościoła bł. Karoliny i bycie w cieniu wielkiej gwiazdy
historii tutejszej parafii – Księdza infułata Stefana
Dobrzańskiego. Mało powiedzieć „być w cieniu”.
Później czas pokazał, że gdy Ksiądz Infułat ciężko
zachorował, to Ksiądz Stanisław z wielką miłością i
ofiarnością zajmował się nim podczas długiej i przykrej
choroby. Woził go do lekarzy i szpitali – w Zabrzu i w
Tarnowie – odwiedzał, pielęgnował i opłacał wszystkie
koszty związane z leczeniem. W ciszy, pokorze, ofiarnej
służbie − spalał się dla Jezusa. Był już inny niż Ksiądz
Infułat. Nie był taki popularny, jak jego poprzednik. Ale
był kapłanem Chrystusa konsekwentnym w działaniu.
W czasie jego posługi duszpasterskiej, mogło się
zdarzyć, że to, co zarządził jako proboszcz było nie miłe
dla kogoś. Jednak jako kapłan realizował wolę Bożą.
Dobrze wiemy o tym, że w głosie Kościoła, w głosie
proboszcza, który Kościół reprezentuje – słyszymy
samego Chrystusa i trzeba nam przyjąć to słowo, choćby
wydawało się nam niezrozumiałe, trudne, a nawet
przykre. To jest koszt posłuszeństwa Jezusowi.
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Dokonując oceny życia Księdza Stanisława
Mlyczyńskiego – odwołajmy się do Chrystusowego
kryterium rozpoznania prawdziwych i fałszywych
proroków: „ poznacie ich po ich owocach” Mt 6,20. P
Za nim przemawiają czyny, nie tyle materialne – choć
jest ich wiele – co te duchowe: liczne powołania do
służby Bożej w parafiach, w których pracował, godziny
spędzone w konfesjonale i w kancelarii, katechezy
prowadzone w mistrzowski sposób, kazania, co
poruszały serca, różańce które miał prawie w każdej
kieszeni, no i życie, które odpowiadało głoszonym
słowom. Należał do tych proroków Chrystusa, którymi
kierował Duch Boży. Był proboszczem na miarę
świętości pierwszego proboszcza budowniczego
świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie
– błogosławionego Ks. Romana Sitki. Świadczy o tym
między innymi głos jego parafian z Borzęcina: „Stoimy
bezradni przy twojej trumnie a zarazem zaszczyceni, że
połowę swego kapłańskiego życia oddałeś naszej parafii
w Borzęcinie, ale serce oddałeś nam całe…Na co dzień
żyłeś naszymi potrzebami i troskami. Byłeś dla nas
serdeczny jak ojciec, bliski, pochylający się nad ludzką
biedą, służący chętnie radą, współczujący, delikatny i
uczynny aż do zapomnienia o sobie” ( Pani Stanisława
Bratko). Księże Prałacie ”…dzisiaj stojąc przed tą
trumną, przeniknięci żalem słyszymy Twój głos – głos
twoich kazań, którymi utwierdzałeś nas w wierze,
przenikałeś ludzkie serca, kruszyłeś te najbardziej
zatwardziałe i przywracałeś je Bogu (…). Twoje życie
to służba Bogu i człowiekowi, to realizacja przykazania
miłości bliźniego. Dzisiaj, pamiętając o Twoich
dokonaniach, składamy ci hołd i podziękę…” (Pan
Tadeusz Duda). Ten hołd w sposób majestatyczny odbył
się przy trumnie zmarłego Księdza Stanisława. Parafianie
„szczególne wyrazy wdzięczności okazywali mu w
dniach poprzedzających pogrzeb. Trumny z jego
śmiertelnymi szczątkami, po przeniesieniu do kościoła,
nie pozostawili samej nawet na chwilę. Przeszło obok
niej setki, setki parafian, wielu spośród nich w geście
pożegnania kładło rękę na trumnie, inni całowali stułę
opasującą trumnę, na znak podziękowania…” (Z
przemówienia pożegnalnego księdza prałata Stanisława
Sojki).
Ksiądz Stanisław kochał Jezusa. Kochał Jego
Matkę. Kochał również nas, dlatego nawet po śmierci
uśmiecha się miło do nas na zdjęciu, ze swego grobu, o
którym słyszy się wśród jego borzęcińskich parafian, że
powinien znajdować się w Borzęcinie.
Ostatecznie serce Księdza Stanisława pękło, jak
powiedział w pożegnalnej mowie jego brat, Ksiądz
Franciszek Mlyczyński, pękło z miłości do Jezusa i Jego
Matki – upodabniając się do Serca Jezusowego. Księże
Prałacie Stanisławie – do zobaczenia w niebie.
Ks. Józef Bąk
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Z życia księdza Stanisława Mlyczyńskiego:
• Urodzony: 21.09.1929 r. w Przydonicy − syn
Mikołaja i Anieli Rosiek
• Rodzeństwo: ośmioro w tym kapłan Franciszek i
dwie siostry zakonne Zofia i Apolonia
• Szkoła Podstawowa: Przydonica
• Szkoła średnia: I LO w Nowym Sączu im. Jam
Długosza
• Seminarium; WSD w Tarnowie
• Święcenia kapłańskie: 9 maja 1954 r. z rąk bpa
Karola Pękali
• Wikariusz: Czarny Potok (od 23. 09. 1954),
Szczawnica (1954), Jadowniki Podgórne (od 24. 08.
1959) i Limanowa (od 01. 08. 1964)
• Proboszcz: w latach 1968−1992 w parafii Borzęcin
Górny, od 1992 do 2000 w parafii pw. NSPJ w
Tarnowie
• Pełnione funkcje:
w dekanacie Radłów: najpierw Notariusza, następnie
wice−dziekana i dziekana
w dekanacie Tarnów – Wschód: dziekana,
po przejściu na emeryturę (19.08.2000) pozostał na
dotychczasowej placówce podejmując obowiązki
penitencjarza
• Tytuł naukowy: doktorat z katechetyki uzyskany w
1978 r. na PAT w Krakowie
• Godność: kanonika honorowego Kapituły
Katedralnej w Tarnowie otrzymał w dniu 20.12.1991
r. od Biskupa Tarnowskiego
• Odejście do Pana: 4 listopada 2002 r. − pochowany
na cmentarzu parafii pw. NSPJ w Tarnowie
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Bracia Postulanci
Kalwaria Zebrzydowska
Każdy człowiek w swoim życiu
stawia sobie jakiś cel. Szuka też
odpowiedniego dla siebie modelu
życia, rozpoznaje swe powołanie.
Również i my, kandydaci do życia
zakonnego, odbywamy roczny postulat
po to, by przekonać się o słuszności
swojej
decyzji
dotyczącej
naśladowania Jezusa Chrystusa według sposobu życia św.
Franciszka z Asyżu. Jesteśmy przy tym świadomi, iż wytrwałe
dążenie do celu to jedyna droga do jego osiągnięcia.
Okres postulatu trwa rok. Kandydat do życia zakonnego
rozpoznaje w tym czasie swoje powołanie, utwierdza w sobie
wolę nawrócenia się. Stopniowo przechodzi z życia świeckiego
do zakonnego. W Prowincji Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny – oo. Bernardynów, roczny postulat
dla wszystkich kandydatów został wprowadzony dwa lata temu
i umieszczono go w sanktuarium kalwaryjskim. Wcześniej
odbywali go tylko ci, którzy pragnęli zostać braćmi zakonnymi.
Swą siedzibę miał w krakowskim klasztorze oo. Bernardynów.
Kandydaci na kapłanów mieli znacznie krótszy postulat, bo
trwający około jednego miesiąca.
Postulat jest czasem „oderwania się” od świata, to znaczy
od tego wszystkiego, co przyziemne i mało istotne. Osoba
pragnąca żyć w zakonie wcześniej musi sobie odpowiedzieć
na pytania: „Po co chcę iść do zakonu?” i „Komu chcę służyć?”.
Jest to pierwszy warunek, niezbędny do zrealizowania tej drogi
życiowej. Nie jest łatwo zdecydować się na wstąpienie do
zakonu, porzucić dotychczasowy tryb życia i to, co ono niesie
ze sobą. Wiąże się to bowiem z wyzbyciem się wielu
przywiązań i przyzwyczajeń, które przeszkadzają w pełnym
oddaniu się Chrystusowi.
Okres ten to czas, w którym kandydat może sprawdzić
jakość swojej wiary i miłości do Boga oraz poznać wartość
poświęcenia się Jezusowi i bliźniemu poprzez własny wysiłek
wspomagany pomocą Bożą. W czasie trwania postulatu
kandydat może w każdej chwili opuścić mury klasztorne bez
żadnych zobowiązań. Głównym zadaniem, realizowanym w
tym okresie, jest przygotowanie kandydata do dalszej formacji
w nowicjacie, gdzie otrzyma strój zakonny – habit i będzie się
przygotowywał do złożenia ślubów. Postulat ma być także
czasem pogłębienia miłości do Boga poprzez naukę, pracę i
modlitwę, zarówno wspólnotową, jak i indywidualną. Wielkim
darem dla kandydata do zakonu jest sprawowanie Liturgii
Godzin modlitwy całego Kościoła. Postulant w tym okresie
rozwija też swoje życie duchowe przez czytanie Pisma św.
rozmyślanie i medytację. Poznaje również duchowość św.
Franciszka z Asyżu i uczy się życia polegającego na radosnym
naśladowaniu Chrystusa. Można rzec, że postulat jest
wspaniałym czasem dlatego, że kandydaci do zakonu uczą się
przełamywać z Bożą pomocą trudności w oddaniu się bez
reszty Jezusowi.
Brat postulant uczestniczy w życiu wspólnoty, lecz nie
podlega obowiązkom życia zakonnego, gdyż nie wiążą go
jeszcze śluby zakonne i nie nosi habitu. Uczy się żyć we
wspólnocie – nie tylko postulanckiej, ale także w społeczności
całego klasztoru. Jest to bowiem także czas przyglądania się
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życiu zakonników, ich modlitwie i pracy, przyswajaniu sobie
właściwych postaw pod czujnym okiem wychowawców.
Czynny udział postulanta w życiu wspólnoty zakonnej wyraża
się poprzez służbę liturgiczną, pomoc w zakrystii i na furcie
klasztornej, a także zachowanie porządku i czystości w
klasztorze oraz wiele innych zajęć.
Każdy dzień rozpoczyna się wspólną modlitwą i
Najświętszą Eucharystią. Jezus Chrystus, obecny w
Najświętszym Sakramencie, jest centralną częścią naszego
życia. W Nim szukamy drogi, prawdy i życia, a także
umocnienia. Przez uczestnictwo w modlitwie stopniowo
poznajemy na czym polega życie zakonne. Każdy dla każdego
stara się być bratem. W trudnych chwilach można więc znaleźć
w drugiej osobie oparcie.
W postulacie jest czas na pogłębianie wiedzy dotyczącej
historii zakonu, zagadnień liturgicznych oraz wielu innych,
związanych z życiem zakonnym. W dni powszednie odbywają
się wykłady (franciszkanizm, hagiografia, ascetyka, historia
zakonu, liturgika, wprowadzenie do życia chrześcijańskiego i
zakonnego, śpiew kościelny, itd.), których przedmiotem są
zasady i sposoby dążenia do doskonałości.
Każdy dzień prowadzi do odkrywania prawdy, że życie
franciszkańskie polega na doskonaleniu się w naśladowaniu
Jezusa Chrystusa i na radosnym ofiarowaniu siebie Bogu przez
modlitwę, naukę i pracę, za przykładem św. Ojca Franciszka.
Są też chwile radości, chociażby przy wspólnej rekreacji,
modlitwie, nauce czy pracy. Każdy dzień jest tu ofiarowany
Bogu i przeżywany jako czas rozeznania powołania. Bóg
stworzył każdy dzień z myślą o człowieku, dlatego należy go
przyjmować z wdzięcznością i cieszyć się nim. Prawdziwe
szczęście na ziemi zaczyna się wtedy, gdy wypełnia się wolę
Bożą.
Łukasz Makowej
P.S. 9 września nasz parafianin, Łukasz Makowej po
odbyciu postulatu w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczął
nowicjat w Leżajsku.
Postulanci na modlitwie w kaplicy
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Duszpasterstwo rodzin
i Poradnia Rodzinna
przy parafii N.S.P.J. w Tarnowie
Duszpasterstwo Rodzin w Polsce powstało w warunkach
bardzo trudnych dla polskiej rodziny. System komunistyczny
będący wówczas u władzy dążył do całkowitego zlaicyzowania
narodu. Stworzono model rodziny ośmieszający
wielodzietność, traktujący liczne potomstwo jako przejaw
zacofania. Zalegalizowano ustawę z dnia 27 kwietnia 1956
roku dopuszczającą zabijanie nienarodzonych dzieci z tak
zwanych względów społecznych, czyli praktycznie bez

żadnych ograniczeń. Równocześnie rozpoczęła się masowa
propaganda środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych.
Była to wielka rana dla nauki Kościoła Katolickiego. Podjęto
wówczas starania zmierzające do ratowania rodziny.
W Diecezji tarnowskiej bp J. Stepa /1946 – 1959/
zarządził przygotowanie rodziców do prowadzenia w domach
katechezy rodzinnej dzieci przedszkolnych i dzieci
przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii Św. W
parafiach przyjmowała się coraz powszechniej praktyka
organizowania kursów przedmałżeńskich dla młodzieży.
Odpowiednie materiały opracowane zostały przez bpa M.
Blecharczyka, bpa J. Gucwę i ks. S. Lisowskiego. Rozwijały
się tradycyjne formy duszpasterstwa małżeństw i rodzin: nauki
stanowe, tridua, rekolekcje. Kapłani, na kursach
duszpasterskich i kongregacjach, byli wprowadzani w teologię
małżeństwa i rodziny w świetle Vaticanum II, encykliki
„Humanae Vitae”, adhortacji „Persona humana” i „Familiaris
consortio”.
Bp J. Ablewicz powołał osobny Referat Duszpasterstwa
Rodzin. Ważnym wydarzeniem w Diecezji było wprowadzenie
poradnictwa rodzinnego. Pierwszym duszpasterzem rodzin
został mianowany ks. Aleksander Dychtoń – kapłan niezwykle
gorliwy, oddany powierzonym mu obowiązkom, który dokonał
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niezwykłego dzieła. Wnet stworzył w Tarnowie pierwsze grono
instruktorek, które zostały fachowo przeszkolone. Zaczęły
powstawać poradnie rodzinne przy parafiach. Jedną z nich była
poradnia przy Parafii N. S. P. J. w Tarnowie.
Zebranie osób chętnych do podjęcia nauki, a następnie
służenia narzeczonym i małżeństwom nie było sprawą prostą.
Angażowanie się w sprawy duszpasterstwa osób świeckich –
a zwłaszcza kobiet – nie zawsze spotykało się z przychylnością.
Osoby te musiały być gotowe do stawiania czoła różnym
niezrozumieniom i przeciwnościom. Osobą, która jako
pierwsza podjęła się nadzorowania pracy w poradni rodzinnej,
była – niestety, nieżyjąca już – p. Janina Zając. Była dla małego
grona współpracownic wzorem cierpliwości i miłości do
człowieka. Swoją pokorą i głębokim zaangażowaniem
religijnym zaczęła topić pierwsze lody wokół nowej dziedziny
duszpasterstwa. A problemów nie brakowało. Ciągle nie można
było znaleźć stałego lokalu na poradnię rodzinną. Czasami
przyznane pomieszczenie trzeba było dzielić z innymi
użytkownikami. Często byłyśmy atakowane przez ludzi za
„utrudnianie” drogi do małżeństwa młodym ludziom. Ciągle
jednak była potrzeba poszerzenia grona instruktorek.
Zorganizowano Diecezjalne Studium Rodzin, na które z naszej
parafii oddelegowano kilka osób. Nasze grono poszerzało się
o osoby dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków i
posiadające upoważnienie ks. bpa Ordynariusza. W latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nasza parafialna
poradnia rodzinna była jedną z największych w Diecezji.
Ciągle korzystałyśmy z różnych form dokształcania się.
Organizowano dla nas dni skupienia połączone ze szkoleniem,
na które zapraszano wybitne osobistości z całej Polski. Raz w
roku odbywały się trzydniowe rekolekcje w Ciężkowicach dla
doradczyń, połączone ze szkoleniem. Wszystkie te spotkania
utwierdzały nas w przekonaniu o sensie i potrzebie naszej
pracy. Zaczęłyśmy dostawać od księży katechetów zaproszenia
do szkół zarówno w naszej parafii, jak też w innych, również
poza Tarnowem. Obsługiwałyśmy tzw. katechizacje
przedmałżeńskie nie tylko swojej parafii. Otrzymywałyśmy
zaproszenia na spotkanie z grupami młodzieżowymi, oraz z
małżeństwami na wakacyjnych wypoczynkach, oraz przy
innych okazjach. Ciągle aktualne są nasze prelekcje na „dniach
skupienia” dla narzeczonych. W razie konieczności pomagamy
w pracy w innych parafialnych poradniach. Organizowano
kolejne Studium Rodzin, a potem następne i jeszcze następne.
Taka była potrzeba. Nasza parafia ciągle typowała
odpowiednie osoby do pracy w poradni.
19

To trudny temat mówić narzeczonym i małżeństwom o naturalnych metodach planowania rodziny. Mówić o etyce
współżycia małżeńskiego. Wyjaśniać całą prawdę o antykoncepcji i środkach wczesnoporonnych. To trudne prowadzić spotkanie
z grupą młodych ludzi wychowanych na Internecie i prasie brukowej. Ale trzeba budować kulturę życia i w poczuciu wielkiej
odpowiedzialności przed Bogiem, własnym sumieniem i narodem bronić ludzkiego życia, bronić godności małżeństwa i rodziny.
Trzeba, by rodzina czuła bliskość i szacunek Kościoła i jego poparcie w wysiłkach o zachowanie swojej tożsamości, stabilności
i sakralności.
Maria Mirek.

Z kroniki minionych tygodni
(do 24 IX.2004 r.)

Sakrament Chrztu św. przyjęli:
11.VI. Wiktor Igor Mikuła – ur. 28.IV. 2004 r.
13.VI. Kaja Martyna Kusek – ur. 23.IV.2004 r.
13.VI. Magdalena Anna Gnutek – ur. 21.V.2004 r.
20.VI. Michał Krzysztof Kowal – ur. 11.II.2004 r.
20.VI. Sebastian Paweł Sobera – ur. 19.IV.2004 r.
20.VI. Monika Aneta Doktór – ur. 28.II.2004 r.
20.VI. Gabriela Wiktoria Trela – ur. 01.IX.2003 r.
20.VI. Kaja Maria Majzerowicz – ur. 18.V.2004 r.
20.VI. Artur Jakub Kuruc – ur.21.V.2004 r.
20.VI. Oliwia Monika Brożek – ur. 20.V.2004 r.
04.VII. Mateusz Tadeusz Żaba – ur. 10.V.2004 r.
04.VII. Gabriela Joanna Rozum – ur.11.II.2004 r.
04.VII. Wiktoria Anita Buglewicz – ur. 09.V.2004 r.
04.VII. Marcel Wojciech Wiśniewski – ur. 15.V.2004 r.
04.VII. Damian Stanisław Ćwik – ur. 14.VI.2004 r.
04.VII. Sandra Kalinowska – ur. 10.VI. 2004 r.
11.VII. Kacper Walenty Krużel – ur. 28.V. 2004 r.
18.VII. Arkadiusz Tomasz Kuczek – ur. 16.III.2004 r.
18.VII. Jakub Antoni Kuraś – ur. 13.V.2004 r.
18.VII. Grzegorz Damian Gniadek – ur. 25.V.2004 r.
01.VIII. Dominik Kamil Majka – ur. 16.IV.2004 r.
01.VIII. Adrian Grzegorz Czop – ur. 26.IV.2004 r.
01.VIII. Kornelia Joanna Becherycz – ur. 12.IV.2004 r.
01.VIII. Gabriela Salomea Habel – ur. 16.VI.2004 r.
01.VIII. Wiktoria Dorota Czupryna – ur. 23.VI.2004 r.
13.VIII. Radosław Mariusz Kowal – ur. 23.VII.2004 r.

Sakrament Małżeństwa przyjęli:
12.VI. Klaudiusz Dzik i Renata Pyrek
12.VI. Arkadiusz Brzozowski i Katarzyna Gębska
19.VI. Zbigniew Kukla i Agnieszka Bilska
26.VI. Mariusz Maderski i Agnieszka Klimek
03.VII. Marcin Mróz i Małgorzata Świętoń
03.VII. Grzegorz Bibro i Agnieszka Banek
10.VII. Piotr Wajda i Oksana Demczyszena
17.VII. Marcin Krupa i Ewa Orszula
24.VII. Tomasz Pasecki i Anna Świątek
24.VII. Karol Baca i Agnieszka Wiśniewska
31.VII. Robert Borys i Karolina Wójs
07.VIII. Robert Gacek i Katarzyna Łątka
08.VIII. Jarosław Duda i Lidia Lewicka
08.VIII. Andrzej Osysko i Katarzyna Wrona
14.VIII. Łukasz Żydowski i Małgorzata Kowerko
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15.VIII. Zuzanna Izabella Nowak – ur. 15.V.2004 r.
15.VIII. Weronika Jolanta Wróbel – ur. 21.VI.2004 r.
15.VIII. Aleksandra Małgorzata Lichorobiec – ur. 28.V.2004 r.
15.VIII. Weronika Wiktoria Kufel – ur. 27.VII.2004 r.
15.VIII. Wiktoria Zofia Pyrczak – ur. 16.VI.2004 r.
15.VIII. Justyna Anna Gmitrzyk – ur. 29.VII.2004 r.
15.VIII. Gabriela Grażyna Gieniec – ur. 08.V.2004 r.
05.IX. Kamil Szczepan Nowak – ur. 28.VII. 2004 r.
05.IX. Ksawery Marek Połuszańczyk – 06.VIII.2004 r.
05.IX. Agnieszka Maria Stręk – 13.VII.2004 r.
05.IX. Kacper Mirosław Oleksy – 29.VI.2004 r.
05.IX. Agata Julia Pyrek – 14.VII.2004 r.
05.IX. Marek Piotr Nitka – 28.V.2004 r.
05.IX. Filip Tomasz Boruch – 11.VIII.2004 r.
05.IX. Mateusz Łukasz Muciek – 06.VI.2004 r.
05.IX. Gabriela Agnieszka Florek – 26.VII.2004 r.
19.IX. Julia Kamila Rejniak – 06.VIII.2004 r.
19.IX. Joanna Amelia Płaczek – 11.VII.2004 r.
19.IX. Martyna Paulina Wojtoń – 30.VII.2004 r.
19.IX. Piotr Wiesław Laskiewicz – 04.VIII.2004 r.
19.IX. Natalia Maria Gawryś – 28.VI.2004 r.
19.IX. Agnieszka Anna Więckowska – 18.VII.2004 r.
19.IX. Nikola Beata Zabawa – 12.VIII.2004 r.
19.IX. Krzysztof Jakub Dygoń – 25.VII.2004 r.
19.IX. Dawid Paweł Szypułka – 20.VII.2004 r.
Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi

14.VIII. Sławomir Bajorek i Joanna Łabno
14.VIII. Sławomir Starzyk i Monika Trzos
21.VIII. Jarosław Witek i Zofia Majkutewicz
21.VIII. Paweł Mróz i Agata Zegar
28.VIII. Marcin Warchoł i Joanna Głuszak
28.VIII. Tomasz Machalski i Monika Górska
28.VIII. Ireneusz Robak i Magdalena Imiołek
28.VIII. Artur Sobarnia i Liliana Kupczyk
04.IX. Maciej Tutaj i Agnieszka Stasik
04.IX. Mariusz Jajuga i Katarzyna Til
11.IX. Paweł Siedlik i Elżbieta Wcisło
11.IX. Tomasz Kłusek i Justyna Witkowska
11.IX. Ryszard Merchut i Marzena Kocoł
11.IX. Jakub Kiełbasa i Jolanta Kuliga
18.IX. Tomasz Urjasz i Anna Szponder
24.IX. Dariusz Zelek i Iwona Piska
Niech Bóg wspiera ich Swoją pomocą
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Sakrament Bierzmowania 12. 06. 2004 r.
1. Patrycja Adamus
2. Paweł Bacik
3. Dawid Baczyński
4. Mateusz Bambur
5. Karolina Banek
6. Karolina Bartoszek
7. Żaneta Baumgarten
8. Katarzyna Biedroń
9. Maria Bieńkowska
10. Katarzyna Blicharska
11. Marta Bodurka
12. Sylwia Bodziany
13. Krzysztof Bodzioch
14. Justyna Bogacz
15. Konrad Bojeś
16. Artur Bugno
17. Łukasz Bumat
18. Maciej Burnóg
19. Lidia Buzowska
20. Magdalena Chamielec
21. Natalia Chmiel
22. Łukasz Chwistek
23. Katarzyna Cierpich
24. Natalia Czaja
25. Ewelina Czermak
26. Paula Czernecka
27. Mateusz Czop
28. Monika Czuba
29. Adrian Czyż
30. Sylwia Dereń
31. Tomasz Drwal
32. Paulina Drzewiecka
33. Daniel Dubiniak
34. Mateusz Dula
35. Artur Dumara
36. Karolina Dybek
37. Krzysztof Dziubaczka
38. Karolina Fryc
39. Mateusz Fudyma

40. Agnieszka Furmańska
41. Joanna Gałuszka
42. Anna Gancarz
43. Konrad Gawlik
44. Paweł Głowacki
45. Rafał Godlewski
46. Paweł Górecki
47. Katarzyna Górka
48. Michał Górka
49. Monika Górska
50. Jakub Grabarz
51. Jakub Gruszka
52. Justyna Habel
53. Dawid Hankus
54. Paulina Jachyn
55. Marlena Jarosiewicz
56. Michał Jurkiewicz
57. Adrian Kamykowski
58. Natalia Kantor
59. Anna Kantor
60. Monika Kędzior
61. Filip Kępiński
62. Jakub Kępowicz
63. Paweł Klich
64. Łukasz Kloch
65. Paulina Kmieć
66. Joanna Knaga
67. Teresa Kochan
68. Anna Kornaś
69. Kamil Kowal
70. Klaudia Kowalska
71. Michał Koza
72. Paulina Kozioł
73. Patryk Kozioł
74. Kinga Krakowiecka
75. Iwona Królikowska
76. Kamil Krzemiński
77. Joanna Kucharzyk
78. Mateusz Kukla

79. Marcin Kuliś
80. Katarzyna Kusek
81. Konrad Lech
82. Jakub Lisiak
83. Jakub Lisowski
84. Marcin Łabno
85. Anna Łakoma
86. Sebastian Łoziński
87. Agnieszka Magda
88. Dawid Magiera
89. Marcin Makowej
90. Joanna Marcinek
91. Katarzyna Marszalik
92. Filip Mazur
93. Anna Mikosińska
94. Patrycja Minnich
95. Karolina Mirek
96. Katarzyna Miśkiewicz
97. Bartłomiej Mleczko
98. Karolina Mruk
99. Anna Niedźwiedź
100. Wioletta Nowak
101. Aneta Ogar
102. Dawid Olszewski
103. Marcin Ostręga
104. Rafał Pachota
105. Małgorzata Pająk
106. Adrian Pasterski
107. Maria Pawlikowska
108. Przemysław Pedo
109. Agnieszka Placek
110. Anna Pomarańska
111. Damian Potępa
112. Jan Pyziak
113. Dominika Racibor
114. Elżbieta Radziszewska
115. Kinga Rempała
116. Katarzyna Rędzina
117. Patrycja Rojowska

118. Sylwia Ruda
119. Karolina Salawa
120. Robert Sarama
121. Damian Sikora
122. Katarzyna Siwek
123. Agata Skalska
124. Katarzyna Skruch
125. Adrian Smagacz
126. Joanna Sobczak
127. Kamil Sternal
128. Mateusz Stępien
129. Sylwia Stycuła
130. Sylwia Szarkowicz
131. Maciej Szot
132. Piotr Szymański
133. Magdalena Świątek
134. Grzegorz Świerczek
135. Jakub Tomaszewski
136. Krzysztof Topolski
137. Wojciech Uchlik
138. Marcin Ulanecki
139. Dawid Ulanecki
140. Szymon Wajda
141. Krystian Wantuch
142. Wioletta Wardzała
143. Jarosław Wcisło
144. Angelika Wielgus
145. Sabina Wojciechowska
146. Justyna Wołowiec
147. Łukasz Wójcik
148. Katarzyna Wójtowicz
149. Damian Wróbel
150. Agnieszka Wróbel
151. Agnieszka Zagórska
152. Agnieszka Zaleśny
153. Damian Zaucha
154. Rafał Ziętkowski

Odeszli do wieczności:
19.IV. Kazimierz Rozkuszka, ur. 1943 r.
14.VI. Elżbieta Bogacz, ur. 1927 r.
15.VI. Wiesław Skalny, ur. 1978 r.
16.VI. Stanisław Sroka, ur. 1928 r.
18.VI. Stanisława Podstawa, ur. 1915 r.
19.VI. Jerzy Hajdo, ur. 1947 r.
21.VI. Antonina Ziaja, ur. 1942 r.
28.VI. Stanisław Mazur, ur. 1933 r.
11.VII. Zygmunt Zieleń, ur. 1928 r.
11.VII. Witold Cyboń, ur. 1972 r.
13.VII. Jerzy Szatko, ur. 1938 r.
16.VII. Kazimierz Grochola, ur. 1944 r.
19.VII. Andrzej Szatko, ur. 1936 r.
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19.VII. Janusz Lis, ur. 1951 r.
25.VII. Ryszard Czerwiński, ur. 1950 r.
26.VII. Monika Mazur, ur. 1919 r.
30.VII. Alfred Giebał, ur.1935 r.
31.VII. Eleonora Mikoś, ur. 1913 r.
02.VIII. Wiesław Bielecki, ur.1948 r.
04.VIII. Kazimierz Bańdur, ur.1933 r.
04.VIII. Waldemar Popiołek, ur.1960 r.
07.VIII. Henryka Mierzwa, ur.1923 r.
10.VIII. Mariusz Surman, ur. 1961 r.
16.VIII. Kazimiera Giebał, ur. 1926 r.
20.VIII. Bronisław Wroński, ur.1936 r.
30.VIII. Jacek Gleń, ur.1948 r.

31.VIII. Jerzy Barnaś, ur. 1950 r.
01.IX. Edward Medyński, ur. 1936 r.
01.IX. Roman Gancarz, ur. 1936 r.
02.IX. Jan Hajduk, ur. 1942 r.
08.IX. Józef Łabno ur. 1936 r.
09.IX. Bożena Bocheńska, ur. 1950 r.
11.IX. Maria Lasota, ur. 1942 r.
23.IX. Genowefa Żołądź, ur.1920 r.
23.IX. Lucyna Bojda, ur. 1938 r.
Wanda Kamińska
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym

Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy − ołtarz boczny, zdjęcie − Mariusz Kasiński
Ks. Stanisław Sojka, Ks. Paweł Skraba — Redaktor Naczelny (tel. 6263660),
Ks. Andrzej Sułek, Maciej Arczyński, Leszek Ciurej, Monika Lenkiewicz,
Stanisław Malczewski, Cecylia Wryk
Mariusz Kasiński (mariuszk@akron.com.pl)
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Młodzi sercem
Czy to nie wielka rzecz
− znaczyć dla kogoś wszystko

Trzy kolory reage

„Już nie mogę na Niego patrzeć, a On jak na złość, ciągle tam
jest. Dumny, wyniosły i wciąż czeka na mnie. Widzę go wyraźnie. O
jaki wytrwały, myślałby ktoś, że tak Mu na mnie zależy. Nawet Go
tak dobrze nie znam, raczej słyszałam od innych o tym, jaki jest wspa−
niały. Dobrze, muszę przyznać, że jest śliczniutki. Smukła postać,
twarz o pięknych, męskich rysach jakby spod dłuta mistrza i ten nie−
biański spokój na Jego obliczu. Promienie zachodzącego słońca oświe−
tliły właśnie Jego głowę, szczerozłoty blask poraził moje oczy. On
przyciąga mnie jak magnes. Jest tak blisko, na wyciągnięcie ręki.
Zdecydowałam się, idę, skoro mnie wzywasz. Dobranoc, śpij do−
brze. Jutro będę przy Tobie.” – pisała w swoim dzienniczku Jagoda
w lipcowy dzień, zmierzający ku końcowi. Nie mogła zasnąć tej nocy,
a kiedy jej się to w końcu udało, budziła się kilka razy z jakimś dziw−
nym przeczuciem – „Co się ze mną dzieje? Serce bije nierównym
rytmem, ręce drżą, a żołądek kurczy się na samą myśl o tym spotka−
niu... Znowu mi się śniłeś. Biegłeś z otwartymi ramionami w moją
stronę. Muszę zrozumieć, że to nie jest przecież możliwe. Ojcze, bła−
gam o spokój mojej duszy, chcę od Niego odpocząć przynajmniej w
nocy.”
Słońce dopiero wyjrzało zza gęstej, mlecznej zasłony poran−
nych mgieł. Spojrzała w Jego stronę. „Tak jak zawsze. Udaje, że śpi,
ale ja wiem swoje... Promienie słońca padają na Twoje spuszczone
powieki, witasz mnie jak co dzień swych rzęs pokłonem. Cudowny
jest świat, szkoda, że nie wszyscy potrafią to docenić.”
Biegła w jego stronę. Jej rzeczy zabrała ciocia, która znała ta−
jemnicę miłości dziewczyny i nawet nie próbowała jej zatrzymać.
„Już niedaleko, coraz bliżej...” – powtarzała w myślach Jagoda, do−
dając sobie tym siły. Wędrowała coraz wolniej, nawet ciocia zdołała
ją dogonić, zdziwiona nagłą zmianą tempa siostrzenicy. Dalej szły
już razem, zatrzymując się jedynie na krótki odpoczynek w schroni−
sku.
Kiedy oczom Jagody ukazał się On, otworzyła usta z zachwy−
tu. „Patrz, widzisz? Jestem tu, przyszłam...” Nie mogła się powstrzy−
mać, przyspieszyła kroku, by później biec, „Teraz jesteś już napraw−
dę na wyciągnięcie ręki, będziesz mój, wreszcie, po tylu dniach...”
Ciocia Ania widząc, co się dzieje, również przyspieszyła kroku. Nie
chciała zgubić Jagody wśród tłumu innych ludzi, wędrujących w tym
samym kierunku. Dziewczyna wbiegała po śliskiej ścieżce, prowa−
dzącej na upragniony cel wędrówki; trzymała się łańcucha, lecz wi−
docznie za słabo. Nagle obsunęła się jej noga, świat wokół zawiro−
wał, nie zdążyła krzyknąć, gdy już spadała. Zamknęła oczy, jakby w
nadziei, że to złagodzi upadek. Nie miała się jednak czego obawiać –
od kilku chwil znajdowała się w mocnym uścisku. Kiedy wreszcie
otworzyła oczy, odwróciła nieśmiało głowę – trzymał ją w ramio−
nach nieznajomy chłopak. Zawstydziła się – wyobraziła sobie, jak
bardzo krępująca musi być ta sytuacja. Ona nie dosyć, że brzydka, to
jeszcze czerwona na twarzy, a on... Nie wiedziała, co powiedzieć.
„Boże, ratuj, niech on mnie wreszcie puści.” – błagała w myślach
przerażona biciem własnego serca. Miły nieznajomy najwidoczniej
jednak nie miał takiego zamiaru, gdyż jego uścisk wcale się nie roz−
luźniał. Zielone tęczówki mieniły się tysiącami zabawnych ogników,
a na jasnych włosach słońce grało licznym odcieniami złota. Bez
mrugnięcia wpatrywał się w oczy speszonej Jagodzie.
(c.d.n.)
Jadwiga Bożek

Wiele jest osób, które potrafiłyby powiedzieć o muzyce
reggae więcej niż ja. Postaram się więc w kilu słowach
przybliżyć ten nurt..
Słowo reggae oznacza „do króla”. Muzyka reggae była
tworzona dla Pana, Boga Jah. Jej źródeł należy szukać w
plemionach afrykańskich, które wybijając rytm na bębnach
dały podstawę reggae. Konga są czymś nieodłącznym w tej
muzyce, są symbolem natury, powrotem do korzeni. Pierwsze
utwory reggae były poświęcone trudnej sytuacji ludzi
czarnych, Afryce. Reggae było muzyka skierowana do małego
kręgu odbiorców, jednak dzięki Bobowi Marleyowi
rozprzestrzeniło się na cały świat. Nikt wcześniej nie śpiewał
o tym, co niszczy człowieka – o bezsensownej przemocy i
rasizmie.
Muzyka reggae dotarła do Polski pod koniec lat
siedemdziesiątych. Teksty mówiły o problemach
odpowiadających tamtym czasom, bo dziwne byłoby
przeniesienie na polski grunt problemów afrykańskich,
nawoływanie do jedności wszystkich Murzynów czy
wychwalanie cesarza Etiopii. Wiele tekstów opera się też na
Biblii, głównie na Psalmach. Wspólne jest pozytywne
przesłanie jakie ta muzyka niesie.
„Reggae to muzyka miłości, wolności, sprawiedliwości
i równych praw...”. Tak śpiewa Darek Malejonek, znany
choćby z zespołów 2Tm2,3 lub Maleo Reggae Rockers.
Niedawno słowa te można było usłyszeć w Lipnicy
Murowanej. Darek śpiewał, a tłum ludzi skakał w strugach
deszczu i błocie. Poza swoimi kawałkami zaśpiewał też kilka
utworów Boba Marleya, takich jak „Exodus”, „Redemption
Song” czy znany chyba wszystkim „No Woman, No Cry”.
Obecni na koncercie, głównie młodzi ludzie, znali wszystkie
teksty na pamięć, bo gdy tylko Darek o to poprosił – śpiewali
z nim (zresztą, gdy nie prosił, też śpiewali!). Tyle o koncercie
Maleo Reggae Rockers.
Pozytywne wibracje posiada też, a może przede
wszystkim muzyka wspomnianego już Boba Marleya. To on
jest legendą i symbolem reggae. Żył zaledwie 36 lat. Marley
był żołnierzem pokoju, walczył z systemem, z polityką i
niesprawiedliwością. Walczył w imieniu tych, którzy sami nie
potrafili się bronić. Miał w ręku silną broń – swoje teksty i
swoją muzykę. Wciąż aktualne są słowa piosenki Boba:
„Dopóki kolor skóry będzie ważniejszy niż kolor oczu, na
świecie nie będzie pokoju...”
Pomimo upływu wielu lat od czasu pierwszych kapeli reggae
w Polsce muzyka ta wciąż się rozwija. Pojawiają się nowe
zespoły, coraz więcej jest koncertów, festiwali. Można się
doszukać dużej ilości stron internetowych poświęconych
reggae. W naszym regionie miłym akcentem jest schronisko
na Hali Łabowskiej prowadzone w klimacie reggae. Tam
również przy „sprzyjających wiatrach” można załapać się na
jakiś koncert. Słowem dla chcącego nic trudnego. Kto szuka,
chce reggae posłuchać, troszkę poskakać, ten niewątpliwe
znajdzie...
Ives
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LIST DO PRZYJACIELA
Brakuje mi Ciebie, Przyjacielu.
Brakuje mi Twojego mocnego
uścisku dłoni, jakim zawsze mnie
witałeś.
Twoich słów, które potrafiły
rozgonić deszczowe chmury kłębiące
się nad moją głową.
Twojego wzroku, którym mówiłeś:
„Dobrze, że jesteś.”
Tylu radosnych chwil, które
sprezentował nam Bóg.
Tańców w ciepłym deszczu,
zrywania kwiatów i zjadania owoców
Rys. Jolanta Szymanek
z sadu mojej babci.
Brakuje mi Twojego uśmiechu od ucha do ucha i tego, że umiałeś
mnie rozbawić do łez.
Brakuje mi tego, że ganiałeś za mną całe kilometry, abym mogła
skosztować placka, którego dla nie upiekłeś; że karmiłeś rybki, kiedy
musiałam wyjechać.
Brakuje mi tego, że przychodziłeś w najmniej oczekiwanym
momencie tylko po to, żeby powiedzieć mi, że świetnie wyglądam.
A ja wtedy wybuchałam śmiechem, widząc na sobie wielkie, śmieszne
papcie i maseczkę na twarzy.
To Ty przyjacielu, cały Ty.
Brakuje mi i Ciebie i tego, co w Tobie jest.
Bo jak żyć bez kogoś takiego, jak TY – kto śpiewał, że życie nabiera
barw, że radość jest przeznaczeniem mojego życia, a miłość to esencja
serca.
Magdalena Siembab

Na pielgrzymim
szlaku
Ostatnie promienie zachodzącego słońca padały na wieczorne
niebo. W takiej chwili chciałoby się powiedzieć: „Zostań z nami,
Panie, bo późno już i dzień się już nachylił…”
Strudzeni całodzienną wędrówką pielgrzymi gromadzili się powoli
na placu apelowym. Ich modlitwą stały się nie tylko słowa, ale też
zmęczenie, obolałe nogi, krzyż codziennego życia niesiony przez te
dni do najlepszej z matek. Lecz pomimo wysiłku serca napełniały się
radością – że już niedaleko, że coraz bardziej przybliża się chwila
spotkania z Matką…
W końcu, po tylu dniach pielgrzymiego szlaku na horyzoncie nieba
pojawi się tak dobrze znana wieża Jasnogórskiej kaplicy. Wtedy
popłyną łzy, wzruszenie ściśnie za gardło, a z ust wyrwą się słowa:
„Maryjo, Królowo Polski, JESTEM przy Tobie…”
Monika Lenkiewicz

fot. Anna Kowal, Paweł Latocha

WŁASNE JA
Tak trudno dziś być,
bo lepiej jest mieć.
Tak ciężko wziąć oddech
świeżego, mroźnego powietrza
i spojrzeć prosto w słońce.
Rys. Jolanta Szymanek

Tak głupio stać w deszczu
i śmiać się do siebie.
Tak źle nie myśleć o niczym,
lub w ogóle nie myśleć przez chwilę,
tylko liczyć złote gwiazdy.
Tak dużo trzeba dać,
by być i słuchać siebie.
Tak wiele kosztuje
własne ja i pogląd na świat
trochę „dziwny”.
Rafał Zańczak
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„BENA”

„SPOWIEDŹ”

„Chwalcie Boga w Jego świątyni (…),
Chwalcie Go bębnem i tańcem,
Chwalcie na strunach i flecie.
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana” (Ps 150)

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy obciążeni
i utrudzeni jesteście,
a Ja was pokrzepię”
(Mt 11, 28)

XXII PPT na Jasna Górę − fot. Anna Kowal, Paweł Latocha

XXII PPT na Jasna Górę − fot. Anna Kowal, Paweł Latocha

XXII Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasna Górę − fot. Wojciech Mikulski

XXII Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasna Górę − fot. Wojciech Kuc

Pożegnanie Ks. Grzegorza Trojana
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