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Do naszych serc,
Do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon,
Już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i Dziecię się
zrodziło,
A razem z Nim Maleńka przyszła
Miłość

fot.
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Słowo od Redakcji
Oddajemy do Waszych rąk czwarty już numer „Głosu Serca” – naszej parafialnej gazetki. Jak zwykle
można w nim znaleźć wiele ciekawych artykułów: m.in. o zwyczajach i tradycjach Bożego Narodzenia,
ciąg dalszy historii naszej parafii, o zawierzeniu NSPJ i wielkiej czcicielce Serca Bożego Rozalii
Celakównie, o rekolekcjach ewangelizacyjnych przeprowadzonych w naszej parafii. Zamieściliśmy
również krótką historie budowyi poświęcenia kaplicy obok cmentarza Parafialnego. Ponadto dla
młodzieży kącik „Młodzi Sercem” oraz kącik dla dzieci z krzyżówką do rozwiązania.
„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził
się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” (Łk 2,10−11)
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy wszystkim Czytelnikom naszej gazetki złożyć
najserdeczniejsze życzenia:
Niech Święta Bożego Narodzenia przeżywane w zdrowiu, spokoju i życzliwości ludzkiej na nowo budzą
radosne przesłanie, jak potężnym jest Bóg, jak wielkim może być człowiek, jak piękny może być świat!
Redakcja

Z życia parafii
Zachować wiarę w człowieka – Święto Policji
Święty Michał jest aniołem sądu i wyroków
Bożych, ale także aniołem Bożego miłosierdzia. Nie
dziwi zatem, że w święto św. Michała Archanioła
policjanci obchodzą swój dzień patronalny.
Obchodząc Diecezjalne Święto Policji, pod
przewodnictwem Pasterza Kościoła Tarnowskiego
Biskupa Wiktora Skworca, Reprezentanci stróżów
prawa z Tarnowa, Nowego Sącza, Bochni, Dębicy i
innych miast modlili się 29 września w tarnowskiej
świątyni NSPJ na Rzędzinie, dokąd zaprosił
wszystkich policjantów ich diecezjalny duszpasterz i
kapelan ks. Prałat dr Stanisław Sojka.
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Praca policjanta, jak powiedział w homilii
bp Wiktor Skworc, to społecznie potrzebna, konieczna
służba, która umożliwia społeczeństwu i państwu
normalne funkcjonowanie. „Za tę służbę, która ma
nieraz cenę krwi, należy się wam, szczególnie dziś,
szczere i serdeczne słowo podziękowania, wam i
waszym bliskim, bo przecież, chcąc nie chcąc,
uczestniczą oni w dramatach waszej służby" −
powiedział Ordynariusz Tarnowski. Kaznodzieja
wyraził także ubolewanie, że nie istnieją mechanizmy,
które zabezpieczałyby przestrzeganie prawa zawsze
i wszędzie. Podejmowanie służby, w ramach której
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ma się ciągle do czynienia z gorszą stroną ludzkiej
natury, grozi bowiem utratą wiary w człowieka. „Oby
się nigdy tak nie stało. Obyście zachowali wiarę w
człowieka, w to, że w jego sercu ostatecznie zwycięży
dobro" − wyraził nadzieję Pasterz diecezji.
Przestrzegając Policjantów przed uleganiem pokusie
nadużywania prawa i siły, Bp Wiktor Skworc życzył,
aby chodzili zawsze drogą prawdy oraz byli otwarci
na Dobrą Nowinę o zbawieniu, by nie tracili z oczu
sensu uczciwej pracy, służby i poświęcenia.
Pożegnanie Ks. mgr Tomasza Palucha
Dnia 8 X w naszej
parafii
odbyło
się
uroczyste pożegnanie
księdza Tomasza Palucha,
który wyjechał do pracy
misyjnej w Ekwadorze.
W słowie skierowa−
nym do wiernych Ks.
Tomasz powiedział: „Nie
żegnam się z Wami,
ponieważ wiem, że Bóg
pozwoli mi do Was
powrócić,
a
przez
modlitwę i pamięć będę zawsze blisko Was”. Swoje
słowo Ks. Tomasz skierował także do młodzieży z
którą pracował przez cały rok.
Ks. Tomasz pracuje w Los Rios w parafii
Mocache. Głosi Ewangelię wśród dzieci, młodzieży,
chorych i cierpiących wypełniając Chrystusowe
przykazanie miłości.
Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych bierze swój
początek z czci oddawanej męczennikom w
poszczególnych miejscowościach. W III wieku
rozpowszechniła się tradycja przenoszenia całych
relikwii świętych albo ich części na inne miejsca. W
ten sposób jakby chciano podkreślić, że święci są
własnością całego Kościoła. Kiedy papież Bonifacy
IV otrzymał od cesarza Fokasa wspaniałą świątynię
pogańską Panteon, kazał złożyć tam liczne relikwie i
poświęcił tę budowlę na kościół katolicki − kościół
pod wezwaniem Matki Boskiej Męczenników. Było
to w 610 roku. Od tego czasu oddawano cześć
wszystkim zmarłym, męczennikom 1 maja. Papież
Grzegorz III w roku 731 przeniósł tę uroczystość na
1 listopada, a w 837 roku Grzegorz VI rozporządził,
że odtąd 1 listopada jest dniem poświęconym pamięci
nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych
Kościoła katolickiego. Jednocześnie na prośbę
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fot. Mariusz Kasiński

cesarza Ludwika Pobożnego rozszerzył to święto na
cały Kościół.
W tym dniu liczni wierni nawiedzali groby
swoich bliskich, którzy odeszli do wieczności. W
naszej parafii główne uroczystości odbyły się na
cmentarzu Tarnów –Rzędzin. Odbyła się modlitwa
różańcowa wraz z uroczystą procesją, po której Ks.
Prałat Stanisław Sojka wygłosił okolicznościowe
kazanie. Przez kolejne dni aż do 8 XI listopada wierni
licznie nawiedzali cmentarz i zyskiwali odpusty
zupełne za dusze zmarłych.
Poświęcenie kaplicy cmentarnej
W dniu 2 listopada Ks. Bp. Wiktor Skworc w
czasie uroczystej Mszy św. poświęcił kaplicę obok
naszego cmentarza parafialnego. W czasie
uroczystości i po jej zakończeniu najpierw Ks. dr
Stanisław Sojka, a następnie Ks. Biskup podziękowali
licznym ofiarodawcom i fundatorom, dzięki którym
ta kaplica została wybudowana i wyposażona. Krótka
historia kaplicy na str. 12.

fot. Mariusz Kasiński
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Rekolekcje dla Straży Honorowej NSPJ
W dniach od 12 XI do 14 XI w Domu
Rekolekcyjnym Księży Sercanów w Koszycach Małych
odbyły się rekolekcje dla Straży Honorowej NSPJ.
Prowadził je diecezjalny opiekun Ks. Roman Miarecki.
Hasłem rekolekcji były słowa: „Zostań z nami Panie,
gdyż ma się ku wieczorowi”. Czas był wypełniony
modlitwą, Mszą Św., adoracją, konferencjami o
Eucharystii. W rekolekcjach wzięły udział 22 osoby, w
tym 9 z naszej parafii.
Rekolekcje ewangelizacyjne
W dniach od 3−5 XII odbyły się w naszej parafii
p.w. NSPJ rekolekcje ewangelizacyjne, które
prowadził Ks. Roman Wawro z Przemyśla i Pani
Krystyna Szymczak z Rzeszowa wraz z diakonią
muzyczną z diecezji przemyskiej. Dla organizujących
wspólnot parafialnych rekolekcje rozpoczęły się kilka
miesięcy wcześniej. Powstawały na ufnej modlitwie
przed Bogiem. O modlitwę w intencji rekolekcji
proszono wiele osób: kapłanów, braci i sióstr
zakonnych, chorych. Co tydzień w poniedziałek
Domowy Kościół Ruchu Światło−Życie modlił się na
nieszporach, by te święte ćwiczenia duchowne
przyniosły błogosławione owoce dla całej wspólnoty
parafialnej.
Rekolekcje były oparte na czterech prawa życia
duchowego:
I. Bóg miłuje ciebie i ma wobec twojego życia
wspaniały plan
II. Człowiek jest grzeszny, oddzielony od Boga i o
własnych siłach nie może poznać Boga i Jego miłości,
ani realizować w swoim życiu Jego planu
III. Jedynie Jezus Chrystus może usunąć tę
przeszkodę, którą jest grzech i tylko przez Niego
możemy poznać i przeżyć Bożą miłość
IV. Dopiero wtedy, gdy osobiście przyjmiemy przez
wiarę Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela możemy
poznać i doświadczyć miłości Bożej.
Ciężar odpowiedzialności za przebieg rekolekcji
podjął się Ks. Prałat Stanisław Sojka z Państwem
Elżbietą i Emilem Gąsiorek i parą rejonową
Domowego Kościoła Klaudią i Tomaszem
Borowcami. Odbywały się w Szkole Podstawowej nr
5 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Skowronków 8.
Eucharystię uczestnicy przezywali w naszej świątyni.
W tych rekolekcjach uczestniczyło ok. 300 osób.
Hasłem rekolekcji były słowa Sługi Bożego Ks.
Franciszka Blachnickiego: „Eucharystia pokarmem
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na życie i śmierć” z racji przezywanego obecnie w
kościele Roku Eucharystii.
Organizatorzy zapewnili przezywającym
rekolekcje posiłki oraz opiekę nad dziećmi.
Rekolekcje wsparło materialnie wiele instytucji,
zakładów pracy i osób prywatnych, za co parafia jest
im bardzo wdzięczna.
Ich duchowego wymiaru zaś nie da się ocenić,
co potwierdzały składane świadectwa uczestników na
zakończenie rekolekcji i na spotkaniu
porekolekcyjnym, które miało miejsce 8 XII. Część
uczestników zaangażowała się w działalność
poszczególnych stowarzyszeń i grup parafialnych
Za wszelkie dobro płynące z tych rekolekcji
Bogu niech będą dzięki.
Poświęcenie Sztandaru DSM

W dniu 8 XII w Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w roku 150−lecia
ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP
został poświęcony nowy sztandar Dziewczęcej Służby
Maryjnej. Poświęcenia
w czasie Mszy Św.
dokonał Ks. Prałat dr
Stanisław Sojka –
fundator sztandaru.
Oprawę liturgiczną tej
Mszy św. przygoto−
wały dziewczęta z
DSM razem z Siostrą
Ewą, która sprawuje
opiekę na tą grupa
parafialną. DSM w
naszej parafii liczy
około 40 dziewcząt.
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WSPOMNIJMY NA MINIONE DNI
Z historii parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Tarnowie cz. 4
Nowy duszpasterz, przyszły proboszcz, przy
kościele Serca Bożego na Grabówce Ks. Stefan
Dobrzański przybył ze Starego Sącza, jak to było
wspomniane w poprzednim odcinku, 2 stycznia 1947
roku. Przybył do kościoła, z którym – zgodnie z
przepowiednią Ks. Infułata Romana Sitki – miał się
związać na stałe. Rozpoczynał pracę w nowym
środowisku, o którym nic nie wiedział, jak sam później
relacjonuje, w środowisku nie tylko nieznanym, ale
też ogołoconym z dóbr materialnych, często i
moralnych, przez działania wojenne; w kościele, który
właściwie był jeszcze w budowie. Budynek kościoła
pokryty był papą, brakowało solidnych drzwi, okien,
nie było zakrystii, instalacja elektryczna była na
zewnątrz, od frontu nie było schodów. Taki stan
wymagał podejmowania szybkich działań,
pozyskiwania funduszy, zjednywania sobie ludzi do
współpracy w podjętym trudzie budowania i
wyposażania Domu Bożego. Pierwsze miejsce i troska
Duszpasterza koncentrowała się jednak na
systematycznej pracy duszpasterskiej i usilnym
zabieganiu o tworzenie wspólnoty parafialnej. Duże
zasługi w organizowanie wspólnoty parafialnej wnieśli
poprzednicy Ks. Stefana Dobrzańskiego – Ks. E.
Krężel oraz Ks. S. Zymuła (od marca 1945 roku),
którzy w bardzo prowizorycznych warunkach
fot. Krzysztof Galas

sprawowali kult i prowadzili pracę duszpasterską.
Dokładali wielu starań i trudu aby skupiać ludzi wokół
świątyni. Organizowali przedstawienia religijne,
została zoganizowana świetlica dla dzieci i młodzieży.
Podjęcie rozpoczętego dzieła oraz niestrudzona praca
Ks. Stefana Dobrzańskiego Jego wyrozumiałość i
łagodność dla innych, wielkie wymagania względem
siebie, szybko przynosiły owoce, zjednywały ludzi do
współpracy i przyciągały do Kościoła.
Prace budowlane rozpoczęto od pokrycia dachu w
połowie blachą cynkową, a w połowie ocynkowaną.
W następnym – 1948 roku, otynkowano kościół
wewnątrz i ustawiono w nim dużą figurę
Najświętszego Serca, ławki,wykonywano prace
elektryfikacyjne. W 1949 roku zakupiono małe organy
i przeprowadzono prace kanalizacyjne. W następnym
roku – 1950, dokończono budowy wież kościelnych
według nowego projektu inż. Romana Łomnickiego,
w których później zawieszono dwa dzwony –
„Maryja” i „Roman”. Kolejne lata to ogromny wysiłek
budowy plebanii, od 1953 r. do 1955 roku. W tym
samym roku 1955, wykonano nowe, solidne drzwi do
kościoła. W kolejnych latach 1957 – 1958 wykonano
instalację ogrzewczą kościoła, wybudowano schody i
ogrodzenia. W roku 1962 – 1963 przebudowano całe
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fot. Krzysztof Galas

prezbiterium kościoła. Na ścianie za ołtarzem głównym umieszczono płaskorzeźby, w centrum postać Pana
Jezusa (Serca Jezusowego), w postawie stojącej, oraz dwunastu Apostołów w postawie siedzącej. W przedniej
części prezbiterium wybudowano dwie ambony, jedna z płaskorzeźbą Chrystusa nauczającego, druga z
płaskorzeźbą św. Wojciecha nawracającego Prusaków, według projektu Tadeusza Sadowskiego. W okresie
soborowym prezbiterium zostało dostosowane do odnowionej liturgii, a ołtarz ustawiony twarzą do ludu.
Kolejne większe inwestycje to wykonane przez firmę Tadeusza Rajkowskiego, organy 72−głosowe, nowe
okna i drzwi, położenie tynków zewnętrznych, wykonanie mozaiki na zewnątrz, nad głównym wejściem do
kościoła, przedstawiającej Chrystusa Dobrego Pasterza.
W kolejnych latach już zaistniała potrzeba naprawiania zniszczonych elementów budynku lub jego
wyposażenia. W roku 1978 wykonana została nowa konstrukcja dachowa i pokrycie dachu blachą miedzianą.
Wykonano nową instalację elektryczną, nagłośnieniową i ogrzewczą, w 1984 roku ponownie pomalowano
ściany, udekorowano kościół dużymi obrazami, o tematyce biblijnej malowanymi na płótnie.
Łącznie prace nad budową kościoła, urządzaniem wnętrza, urządzaniem otoczenia kościoła, stałym
utrzymywaniem należytego stanu technicznego wykonanych obiektów, trwały niemal pół wieku. Ks. Proboszcz
Stefan Dobrzański uczcił pierwszego budowniczego kościoła Najświętszego Serca Jezusowego, nadaniem
jednemu z dzwonów kościelnych imienia „Roman” oraz wykonaniem i umieszczeniem w kościele pod chórem
tablicy pamiątkowej (rok 1970), z popiersiem Ks. Romana i tekstem, który do dziś odczytujemy z tym większym
szacunkiem i czcią odkąd Ks. Roman Sitko został zaliczony w poczet Błogosławionych.
c.d.n.
Cecylia Wryk

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA − rozmowa z p. Wacławem Żurowskim
Pan Wacław Żurowski (dla wielu znajomych –
Sławomir) sporą część historii swojego życia związał z
kościołem N.S.P.J. w Tarnowie. I choć od lat mieszka
w Łękawicy, wspomnienia z prac przy kościele na
Grabówce są dla niego wciąż żywą historią.
Jak to się stało, że znalazł się Pan na budowie
kościoła na Rzędzinie?
W listopadzie 1952 roku, po wyjściu z wojska
zacząłem pracować przy budowie wież kościoła na
Grabówce. Już wcześniej, od 1950 roku przy kościele
pracował mój brat, Kazimierz Żurowski, oprócz niego:
Jan Sak, Jan Madej, Jan Maciejko, pod kierunkiem
majstra Władysława Kryczki.
Jak wyglądało w tym czasie wnętrze kościoła?
Ściany były jeszcze ceglane, dopiero w późniejszych
latach pięćdziesiątych położono tynki, były też
prowizoryczne ławki; te, które są obecnie zostały
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wykonane później przez górali. W kościele były już
organy, na których grał p. Edward Drwal.
W jakim stadium były wtedy wieże?
Kiedy zaczynałem pracę, wieże były wybudowane
do wysokości okien, okna już były. Po wybudowaniu
wież, na szczycie każdej znalazły się dwie metalowe kule
o średnicy 80 cm, w jednej z tych kul znajduje się butelka
z okolicznościowymi dokumentami z czasu budowy.
W jaki sposób zamontowano na wieżach krzyże?
Krzyże metalowe o wysokości 9 metrów i szerokości
ramion 6 metrów wykonał Zakład Biedroński w
Tarnowie. Zostały one ustawione na wieżach ok. 1960
roku. Do ich wciągnięcia na górę posłużyło urządzenie
zwane Schlafenzug. Z wieży była wysunięta drewniana
belka, a na jej końcu przywiązana metalowa rolka z liną.
W dniu, w którym miały być montowane krzyże, po
godz. 15.00 zeszło się dużo ludzi i każdy miał swoje
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zdanie, jak zamontować krzyże. Wtedy p. Kryczka powiedział, że dzisiaj nie
robimy – ludzie się rozeszli, krzyże umocowano na wieży następnego dnia rano.
Krzyże wciągnięto na górę, na szczycie wieży były już wcześniej wmurowane
metalowe nagwintowane rury – ok. 50 cm gwintu – i w te rury zostały wkręcone
krzyże.

p. Wacław Żurowski

Praca na wieży, na wysokości wiąże się z niebezpieczeństwem. Czy przeżył
Pan na budowie jakieś sytuacje niebezpieczne?
Tak, była taka sytuacja związana z windą. Winda była napędzana silnikiem
elektrycznym, poruszała się w pionowo zamontowanych szynach. Ta platforma,
taki pomost z desek, na którym transportowano zarówno pracowników jak i
materiały, była wciągana przez linę, a na tej linie był znaczek z czerwonej
wstążeczki, który pokazywał, kiedy należy windę wyłączyć, bo z dołu nie można
było zobaczyć, w którym dokładnie miejscu jest winda. Zdarzyło się kiedyś, gdy
jechałem windą na górę, że spadł ten czerwony znaczek i Jan Maciejko, który
obsługiwał windę, nie wyłączył silnika. Platforma uderzyła o gzyms i odbiła w
drugim kierunku. Dwie deski spadły na ziemię, a ja rzuciłem się na rusztowanie.
Dzięki Bogu, nikomu nic się nie stało.

Brał Pan również udział w pracach przy figurze Serca Pana Jezusa i Apostołów.
Do lat sześćdziesiątych w prezbiterium ustawiano tylko płócienne dekoracje,
np. na nabożeństwa majowe płótna koloru niebieskiego. Figury zostały wykonane
według pomysłu projektanta z Warszawy. Dla Apostołów zostały wykonane formy
gipsowe grubości co najmniej 10 cm, potem dokładane do ściany i zalewane
betonem. Wcześniej w ściany były wmurowane klamry stalowe, które potem
zalane betonem wzmacniały figury, żeby nie odpadły od ściany. Zanim stanęła
figura Pana Jezusa, najpierw wykonano jej model z gliny i drewna; on posłużył
do wykonania formy z gipsu. Forma składała się z kilu warstw poziomych, każda
warstwa z kilku oddzielnych elementów, które potem złożono w jedną całość.
Zanim forma została
zalana betonem, w
środku umocowano
pionowo ok. 5−6
metrowej długości
p. Kazimierz Żurowski
trawers − szynę stalową
o przekroju ceownika, dla wzmocnienia figury. Były
również kładzione druty zbrojeniowe, mocne zbrojenia ma
wyciągnięta prawa ręka Pana Jezusa. Pamiętam, że majster
powiedział mi, żem najmłodszy i sprytny i żebym wszedł
do środka i układał beton w stopach Pana Jezusa. Tym
sposobem znalazłem się w środku formy i upychałem beton
w stopach Pana Jezusa, inaczej nie zostałyby zalane
betonem.
Z pewnością uczestniczył Pan również udział w wielu
innych pracach przy kościele.
Z najważniejszych, które należałoby wspomnieć to:
wciągnięcie na wieżę i zawieszenie trzech nowych
dzwonów, budowa stojącego na kolumnach zadaszenia
przed wejściami do kościoła, wymiana metalowych okien
na obecne, żelbetowe, które szklił P. Adam Strzałkowski
z Zawady (ok. 1966 – 67 r.) i prace przy budowie plebani.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Ks. Andrzej Sułek

autor fotografii nieznany
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Boże działanie podczas
REKOLEKCJI EWANGELIZACYJNYCH
Idę przez życie…

„Wciąż walczę, by nie ustać w drodze ...”

Idę przez życie jak przez ciemny tunel,
Wiedziona ślepą miłością.
Droga ma stroma, pełna wyrzeczeń.
Odchodzę od świata, choć krwawi me serce,
by słyszeć Twój głos, jedyny głoś mojej miłości.

Eucharystia pokarmem na śmierć i życie dla nowego
człowieka – apostoła i świadka. Jezu, Ty w
Eucharystii dajesz nam pokarm i siłę, by nie ustać
w drodze. Ty dajesz nam siebie.

Dokąd mnie wiedziesz tą drogą?
Niosę Ci w darze plon swojego życia,
spracowane dłonie, nieprzespane noce i łzy tęsknoty.
Wciąż walczę, by nie ustać w drodze.
I choć słabości me jak kule u nogi,
opóźniają to święte spotkanie.
JA UFAM! Bo czuję ciepło Twej dłoni.
Wiedzeni ślepą miłością przybyliśmy na rekolekcje
ewangelizacyjne, w czasie których rozważaliśmy
IV prawa życia duchowego.
„Przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli, ale
Tym, którzy przyszli dał moc, aby się na nowo
narodzili”
Z tą nadzieją w sercu rozpoczęliśmy w dniu 3
grudnia 2004r. pierwszy dzień naszej „Wędrówki
ku Miłości”. Właśnie o to chodziło w tych
rekolekcjach, aby każdy z nas bez wyjątku został
dotknięty przez Boga, Jego nieskończoną miłością,
i aby się nią zachwycił i odpowiedział na nią swoim
życiem. Abyśmy z tych rekolekcji wyszli jako
nowonarodzone dzieci z Wody i z Ducha Świętego,
które patrzą na świat już nie swoimi oczami, lecz
oczami Chrystusa, i aby jego serce na zawsze biło
w naszych sercach.
„I choć słabości me jak kule drogi opóźniają to
święte spotkanie …”
Wskutek grzechu człowiek zamyka się przed
Bogiem. Szatan zrobi wszystko, aby oddzielić nas
od Boga, aby mógł wejść z nami w rozmowę i zło
ukazywać jako dobro, aby zasiewać w naszych
sercach wątpliwości, lęki i niepokoje. W
dzisiejszych, trudnych czasach, wielu z nas zgubiło
ideał człowieka. Jest to największa tragedia
współczesnego człowieka, że nie wie kim jest.
Dzisiejszy człowiek uważa, że nie ma grzechu.
Odwieczny wróg naszej duszy kusi nas w dzień i w
nocy.

„A oto Jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata” (Mt 28,20)
Jezus chce być naszą drogą, umocnieniem i
ukojeniem w chwilach trudnych. Szczególnie dla
chrześcijańskich małżonków ma szczególne
znaczenie wtedy, kiedy przychodzą trudności,
doświadczenia, kryzysy, sytuacje nie do zniesienia.
Kiedy zły duch kusi i napawa różnymi lękami, to
wtedy właśnie Eucharystia daje nam moc. Moc do
tego, abyśmy umieli złożyć siebie w ofierze. I
wtedy życie małżeńskie staje się dla nas wielką
łaską i radosnym przeżyciem, ale tylko wtedy, kiedy
składamy siebie wzajemnie w ofierze, kiedy nasza
miłość będzie do końca, Eucharystia wraz z mocą
sakramentu
małżeństwa
uzdalnia
nas
chrześcijańskich małżonków, aby wytrzymać trudne
chwile i przeżycia i aby temu co wydaje się
niejednokrotnie beznadziejne i bezsensowne nadać
właściwy sens. Ojciec Pio wiele razy mówił o
wielkiej łasce jaką jest prawdziwe chrześcijańskie
życie małżeńskie polegające na służeniu
współmałżonkowi, ofiarnym znoszeniu wszystkich
nieprzewidzianych ciosów i bolesnych często
niespodzianek, w jakie obfituje życie dwojga ludzi.
Wielką godność widzi On w sakramencie
małżeństwa wymagającym ofiarności, siły
samozaparcia i oddania równym tym, jakie były
konieczne na Kalwarii, cierpiąc w ukrzyżowaniu
razem z Jezusem.
− Dziękuję Ci Jezu, że w ostatnim dniu
rekolekcji, w czasie Mszy Świętej, tak bardzo mnie
dotknąłeś. Dałeś mi odczuć swoją wielką,
nieskończoną miłość. Przecież Ty zawsze jesteś
wierny w swoich obietnicach, a to właśnie obiecałeś
mi w pierwszym dniu. A ja mały, bezradny
człowiek, nie wiedziałam jak się zachować wobec
Twojego majestatu. Płakałam jak bezradne dziecko
wielbiąc Cię w swojej bezradności. Jezu już niczego
innego nie pragnę tylko tego, aby Twoje serce już
na zawsze biło w moim sercu.
Dziękuję Ci Jezu za to Święte Spotkanie! Alleluja !!!
uczestniczka
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TRADYCJE WIGILIJNE I
BOŻONARODZENIOWE
Syn Boży, wzywany tęsknotą ludzkiego serca podczas
Adwentu rodzi się w Betlejem. Prawdziwy Bóg i
prawdziwy człowiek, nasz Zbawiciel i odkupiciel „pełen
łaski i prawdy z Którego pełności wszyscyśmy otrzymali
– łaskę po łasce” (J. 1,16)
Uroczystość Bożego Narodzenia z jednej strony
ukazuje historyczny fakt narodzenia Bożej Dzieciny, ale
także bardzo mocno podkreśla, że Bóg bez przerwy rodzi
się między nami.
Oprócz cudownej historii Święta Bożego Narodzenia
charakteryzują się także szczególnie pięknymi
zwyczajami, które w większości zrodziły się w polskich
rodzinach chrześcijańskich i są pielęgnowane po dzień
dzisiejszy.
Najważniejszym przeżyciem adwentowym, który
wprowadza nas w misterium Bożego Narodzenia jest
Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego.
Słowo „Wigilia” pochodzi od łacińskiego słowa
„Vigilia” i oznaczało „czuwanie nocne” czy też „dzień
przed uroczystością”
Wigilia znana była już w Starym Testamencie i
obchodzono ją przed każdą uroczystością, a nawet przed
każdym szabatem. Było to przygotowanie do odpoczynku
świątecznego.
W Nowym Testamencie wigilie były również
obchodzone. Rozpoczynano nimi obchód święta. Trwały
one od godziny trzeciej po południu, aż do wieczora.
Przygotowanie wigilijne miało na celu: przygotowanie
potraw oraz odprawienie przypisanych modlitw i
ceremonii.
Uroczysta wigilia wywodzi się z tamtej tradycji i
liturgii.
Chrystus Pan przyjmując ludzkie ciało, stał się jednym
z nas, a Boga polecił nam nazywać Ojcem. Całą ludzkość
uczynił jedną człowieczą rodziną . Stąd wigilia Bożego
Narodzenia ma charakter rodzinny i zbliża ludzi ku sobie.
Przeżywanie wigilii połączone jest z bardzo bogatą
obrzędowością, która w połączeniu ze Słowem Bożym i
modlitwą tworzy swego rodzaju liturgię domowego
Kościoła.
Powszechnie zachowanym podczas wigilii obrzędem
jest obrzęd wkładania sianka pod obrus na stole przy,
którym będzie spożywana wieczerza.
Sianko przypomina nam ubóstwo groty betlejemskiej
i Maryi, która złożyła narodzonego Chrystusa na sianie
w żłobie.
Najważniejszym i kulminacyjnym momentem
wieczerzy wigilijnej jest obrzęd łamania się opłatkiem.
Następuje on po modlitwie w trakcie składania sobie
życzeń. Oznacza wzajemne poświęcenie się jednych dla
drugich. Ten tak bardzo rozpowszechniony obrzęd jest
„otwarciem serc na sięgającą krańców świata Miłość”
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Obok obrzędów wigilijnych znajdują się również
ważne i piękne zwyczaje bożonarodzeniowe. Oto
niektóre z nich:
W wigilię Bożego Narodzenia niemal każda polska
rodzina umieszcza w swoim mieszkaniu i dekoruje
choinkę, zwaną w Zachodniej Europie drzewkiem
bożonarodzeniowym, czy też drzewkiem Chrystusa.
Choinka jako stojące drzewko jest pochodzenia
niemieckiego. W Niemczech prawdopodobnie pojawiła
się w XV w.
W Polsce jest to pozostałość, „jodłki”, małej sosny
lub świerku zawieszanego u sufitu czubkiem ku dołowi.
Zwano ten zwyczaj również „ubieraniem sadu”. Tak
„jodłka" jak i choinka mają to samo źródło pochodzenia.
Wywodzą się od aryjskiego „drzewa życia”, którego
ślady w sztuce lub obyczajowości znajdziemy wszędzie,
dokąd dotarli Ariowie (Z. Kossak).
Choinka, która przywodzi nam na myśl „drzewo
życia”, jest symbolem na wskroś chrześcijańskim. Ubiera
się ją w dniu, w którym wspominamy naszych pierwszych
rodziców − Adama i Ewę. Przypomina nam ona naukę o
upadku i Odkupieniu rodzaju ludzkiego. Pierwsi rodzice
przez nieposłuszeństwo sprowadzili śmierć na ludzkość.
Chrystus „uznany za człowieka, uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci krzyżowej” (Flp
2,7−8), dokonał Odkupienia świata. Cały bieg wydarzeń
historii świętej do tego zmierzał, aby pokazać, jak Bóg
przywraca człowiekowi drogę do drzewa życia, którą
utracił (Rdz 3,22), czyli dar nieśmiertelności.
Otrzymaliśmy go jako owoc drzewa krzyża
Chrystusowego.
Zwyczaj ustawiania z figurek sceny Bożego
Narodzenia zwany powszechnie „Szopką” lub też samego
żłóbka z siankiem i leżącą w nim figurką Dzieciątka Jezus
− sięga roku 1223. W tym to roku miało miejsce pamiętne
świętowanie Bożego Narodzenia zorganizowane przez
św. Franciszka z Asyżu, jako pierwsze w historii w
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mieście Greccio.
„On to nakazał swemu wiernemu i pobożnemu
przyjacielowi imieniem Jan przygotować wszystko co
było potrzebne: słomę, siano, żłób, prawdziwego wola i
osła. Z Greccio, które stało się jakby nowym Betlejem,
żywe wyobrażenie żłóbka, owoc serca św. Franciszka
rozprzestrzeniło się na całą Europę i na cały świat”.
Dzieciątko Jezus, obecne w żłóbku niech będzie w
naszych domach znakiem czystej i szczerej wiary, która
oświetla, wskazuje drogę i kieruje życiem.
Inną
tradycję
wyznacza
nam
Świeca
Bożonarodzeniowa.
Św. Jan Ewangelista w prologu do czwartej ewangelii
nazywa Jezusa Chrystusa „światłością prawdziwą”. Ta
światłość w ciemności świeci a żadna ciemność nie może
jej pokonać. (por. J. 1,5)
Świeca jest więc najbardziej
wymownym
symbolem
przychodzącego do nas Jezusa, a
zarazem znakiem świadectwa naszej
chrześcijańskiej wiary wobec dzieci,
rodziców, bliskich, krewnych,
przyjaciół.
Pali się ją w czasie wspólnych
modlitw, posiłków i spotkań
rodzinnych w czasie Bożego
Narodzenia.
Czym byłyby Święta Narodzenia
Pańskiego bez radosnego, wspólnego
kolędowania.
Nazwa „kolęda” pochodzi od łacińskiego słowa
„calendae” co oznaczało „pierwszy dzień miesiąca” .
dlatego też na początku nazwa „kolęda” oznaczała pieśń
noworoczną, w której zawarte były życzenia pomyślności
i urodzaju na nowy rok.
Nie wiadomo dokładnie kiedy kolęda utożsamiona
została z pieśnią bożonarodzeniową.
Stało się to prawdopodobnie dopiero w XIX w.
Kolęda ma bardzo bogata historię. W okresie od
średniowiecza do XVI w. nie wyróżniała się ona spośród
innych pieśni religijnych. Oparta była głównie na
wydarzeniach opisanych w Biblii. Dopiero w wieku XVII
nastąpił rozkwit kolędy. Powstawały kolędy o tematyce
pasterskiej oraz takie, które w swojej treści mają wiele
szczegółów obyczajowych i realiów minionych epok.
Dopisywanie nowych zwrotek do kolęd, czy tez ich
przerabianie jest zjawiskiem stale obecnym w historii.
Kolędy polskie są także świadectwem minionych
epok. Na przykład znana dziś „Nie było miejsca dla
Ciebie” powstała w czasie II wojny światowej w obozie
koncentracyjnym w Gusen. Nie trzeba tłumaczyć jak
bardzo wyraża nastroje tamtych czasów „A dzisiaj czemu
wśród ludzi tyle łez jęków katuszy? Bo nie ma miejsca
dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy”
Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych
zwyczajów polskich rodzin. Dlatego podtrzymujmy tę
wspaniałą tradycję i nie dajmy się zastąpić radiem, kasetą
magnetofonową czy płytą CD.

Głos Serca nr 4/2004

O tym dlaczego warto śpiewać kolędy pięknie mówi
ks. Jan Twardowski „Dlatego żeby uczyć się miłości od
Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego,
żeby uśmiechać się do siebie. Żeby żadna czarodziejka
po trzydziestu latach nie została czarownicą ...”
Ważną rolę w tradycjach bożonarodzeniowych pełnią
Jasełka.
Są one teatralnym odtworzeniem biblijnych wydarzeń
związanych z Bożym Narodzeniem.
Wywodzą się one ze średniowiecznych misteriów
chrześcijańskich. Do europejskiej kultury jasełka
przeniknęły w XII w. W Polsce rozpowszechnione
zostały w XVII w.
Dzisiaj jasełka cieszą się dużą popularnością są
przedstawiane szczególnie w szkołach i parafiach.
Spełniają one rolę ewangelizacyjną przybliżając prawdy
biblijne o przyjściu na świat największej miłości − Jezusa
Chrystusa. Poprzez symboliczne zachowania,
abstrakcyjne prawdy wiary stają się one bardziej
zrozumiałe i łatwiejsze do przyjęcia. Stąd bardziej
powinniśmy docenić i rozwijać tego rodzaju sposób
ewangelizacji.
Ostatnim, ale również bardzo ważnym zwyczajem w
okresie Świąt Bożego Narodzenia, jest Wizyta
Duszpasterska.
„Kto was przyjmuje Mnie przyjmuje, a kto Mnie
przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”
(Mt. 10,40)
Chrystus wypowiadając te słowa utożsamia się z
kapłanami, którzy podejmują misję apostolską.
Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem
publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem
jedności i żywej więzi domowego Kościoła z Kościołem
parafialnym.
Dzień wizyty duszpasterskiej w rodzinie jest
szczególnym wydarzeniem. Im rodzina jest bardziej
związana z Kościołem, im większy panuje w niej duch
chrześcijański, im głębsza jest jej religijność, tym głębiej
przeżywa spotkanie z oficjalnym sługą Kościoła
Kapłani udając się na wizytę duszpasterską pragną
godnie wypełnić funkcje pasterza, oraz starają się poznać
bliżej swoich wiernych powierzonych Jego pieczy.
Ponad to wszystko Jezus polecił apostołom, a przez
to ich następcą czyli kapłanom: „Gdy do jakiegoś domu
wejdziecie najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli
tam mieszka człowiek godny pokoju wasz pokój spocznie
na nim” (Łk. 10,5−6)
Dlatego warto zastanowić się nad naszym stosunkiem
wobec wizyty duszpasterskiej, kapłanów niosących nam
słowo ewangelii oraz wobec Chrystusa, który Go posłał.
Jest jeszcze wiele innych zwyczajów bożonaro−
dzeniowych zakorzenionych w naszej kulturze i tradycji.
Nie sposób je wszystkie przytoczyć. Niech te, które
zostały pokrótce przedstawione i opisane staną się
przedmiotem osobistej refleksji w tych radosnych i
ciepłych dniach Świąt Narodzenia naszego Zbawiciela
Jezusa Chrystusa.
Anna Łucka
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Świadectwo wiary
2 listopada poświęcona została kaplica cmentarna

fot. Mariusz Kasiński

To, z wielu względów, była − trzeba tak powiedzieć − jedna
z bardziej palących potrzeb wspólnoty parafialnej pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie na Rzędzinie.
Mowa o kaplicy cmentarnej pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego, którą w szczególny dzień 2 listopada, Dzień
Zaduszny, w którym wspominamy wszystkich wiernych
zmarłych poświęcił Ordynariusz Ttarnowski, ks. bp. Wiktor
Skworc.
Na każdym robiło spore wrażenie imponujące tempo
wznoszenia budynku kaplicy. Plac budowy poświęcony
został zaledwie 11 września 2003 roku, a już w uroczystość
Wszystkich Świętych tego samego roku pod zadaszonym
budynkiem przyszłej świątyni odbyły się modlitwy w
intencji zmarłych spoczywających na cmentarzu. W
kolejnym roku kaplica została przez Biskupa Tarnowskiego
pobłogosławiona i tym samym oddana w użytkowanie.
Kaplicę, której bryła bardzo dobrze wpisuje się w lokalny,
nowoczesny pejzaż, zaprojektował ceniony architekt mgr
inż. Otto Schier. Czynności związane z konstrukcją i
12

nadzorem budowy spełniał mgr inż. Władysław Majka.
Spełnia ona wszelkie standardy, jakie tego typu obiektów
są przewidziane przez zasady budownictwa sakralnego.
Wewnątrz budynku jest zakrystia, a także pomieszczenie,
w którym w obniżonej temperaturze można przechować
trumnę z ciałem zmarłej osoby.
"O budowie kaplicy zadecydowały względy
duszpasterskie" − mówi o tej inwestycji Duszpasterz
rzędzińskiej parafii a zarazem profesor Instytutu
Teologicznego w Tarnowie Papieskiej i Akademii
Teologicznej w Krakowie ks. prałat dr Stanisław Sojka.
Duszpasterz zwraca uwagę na fakt, że teraz rodzina wraz z
uczestnikami pogrzebu będzie mogła bezpośrednio
uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej przy trumnie
zmarłego modląc się za jego duszę, ofiarując pełne
uczestnictwo we Mszy św. Dotychczas, z konieczności,
żałobna Msza św. odbywała się rano, zaś zwykle
popołudniu rodzina i przyjaciele gromadzili się na
cmentarzu, aby już tylko odprowadzić ciało Zmarłego na
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miejsce wiecznego spoczynku. Ksiądz Prałat jest też
przekonany, że w Eucharystii w kaplicy cmentarnej,
sprawowanej bezpośrednio przed
pochówkiem, będzie mogła wziąć udział większa niż dotąd
liczba wiernych: wszyscy ci, którzy przybędą, aby pożegnać
Zmarłego. Zatem tak naprawdę funkcjonowanie
przycmentarnej kaplicy służy budowaniu jak największej
wspólnoty tych, którzy gromadząc się nad trumną zmarłej
osoby, chcą przez modlitwę i Eucharystię wstawiać się za
jej nieśmiertelną duszę do Miłosiernego Boga.
Rzędzińska kaplica przy parafialnym cmentarzu −
jak zaznacza ks. dr Stanisław Sojka − została wzniesiona
wspólnym wysiłkiem i determinacją wszystkich wiernych.
O tym, jak potrzebne i wielkie to dzieło, świadczyła liczna
tych, którzy w dzień poświęcenia świątyni przybyli na
uroczystość, zapełniając nie tylko nawę kaplicy, ale też
plac do niej przylegający. Wszystkim, którzy mieli
jakikolwiek udział w tym dziele już w czasie homilii
wygłoszonej w dniu poświęcenia kaplicy podziękował
pasterz Kościoła Tarnowskiego ks. bp Wiktor Skworc. Na
ręce ks. prałata Stanisława Sojki skierował też specjalny
list, w którym dziękował po raz kolejny. "Całej wspólnocie
gratuluję dokonanego dzieła, które powstało z wiary i ofiary
wielu parafian. Dziękuję za modlitwy w tej intencji, ofiarę
cierpienia i ofiary materialne składane na ten cel. Wielu z
Was będzie miało prawo mówić − to nasze dzieło, bo
wybudowały go nasze ofiarne serca i dłonie. Tych
wszystkich, którzy wznosili nową kaplicę, a odeszli do
wieczności zachowujemy w swej pamięci i polecamy ich
nieśmiertelne dusze Bożemu Miłosierdziu.
Pragnę wyrazić wdzięcznośćKsiędzu prałatowi
Stanisławowi Sojce za gorliwą i ofiarna pracę
duszpasterskaąw parafii pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Tarnowie. Niech Bóg pomnaża swoją łaską jej
owocność (…).
Korzystając z okazji pragnę życzyć, aby w Waszej parafii
ludzka rodzina była środowiskiem przechowywania żywej
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wiary, dawania świadectwa codziennym życiem, aby młode
pokolenie doznawało dobra, jakie płynie z życia
Ewangelią” − napisał we wspomnianym liście Biskup
Tarnowski.
Warto przy tej okazji na co zwrócił uwagę Ks. dr
Stanisław Sojka, wymienić i tych, którzy w specjalny
sposób przyczynili się własną pracą do tego, że dziś
wspólnota parafialna cieszy się dokonanym dziełem. Plac
pod budowę kaplicy udostępnili państwo Tadeusz i Halina
Kuklowie. Prace budowlane prowadziła firma pana
Zbigniewa Dunaja. Drewniane elementy wyposażenia
wnętrza przygotował warsztat pana Jana Czesaka oraz pana
Zbigniewa Krzysztofa Gawina, zaś żyrandole i elementy
metaloplastyki, tak doskonale nawiązujące do wystroju
parafialnego kościoła, wykonała firma pana Adama
Biedrońskiego. Wdzięczność za zrobienie instalacji
elektrycznej, oświetleniowej i nagłośnienia należy się panu
Eugeniuszowi Madejowi. Po wytyczeniu placu budowy i
ogrodzeniu terenu zadbano od razu o przyszłe, zielone
otoczenie kaplicy o które bezinteresownie dba pan Dariusz
Król. Szczególną ofiarnością zaznaczyli się w czasie
budowy także strażacy należący do jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej na Rzędzinie, którzy chętnie i szybko
odpowiadali na prośby o pomoc w sytuacji nagłej potrzeby
dodatkowych rąk do pracy, a także firma budowlana pana
Tadeusza Więckowskiego. Fundatorem blachy na dach
kaplicy jest firma „Blachodach” Janusza, Marka i Marii
Bochnak. Tarnowska Policja skutecznie zaś strzegła
mających dużą wartość zgromadzonych w czasie budowy
materiałów, zaś Władze lokalne i Urzędy miasta Tarnowa
z życzliwością odnosiły się do Ks. dr Sojki, kiedy starał się
o uzyskanie różnorodnych decyzji związanych z budową
kaplicy.
To, w jaki sposób traktujemy naszych zmarłych
,świadczy o nas. Ostatnie publikowane badania statystyczne
mówią, że najczęściej − obok zdrowia dla siebie i rodziny −
zanosimy do Boga modlitwy za zmarłych, o łaskę
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zbawienia dla nich. Wszyscy wiemy dobrze, że wraz ze
śmiercią nasze ziemskie życie zostaje przerwane, ale nie
kończy się. Wszyscy oczekiwać będziemy bowiem
zmartwychwstania. Mimo, że kaplica cmentarna ze swej
natury budzi smutne odczucia kojarząc się ze śmiercią
bliskiej osoby, to ta rzędzińska, pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego, ukazuje tę głęboką religijną prawdę, o której
Jezus mówi w Ewangelii, że w niebie, domu Jego Ojca,
jest mieszkań wiele. Chrystus zaś wstępując do nieba
poszedł przygotować nam wszystkim tam miejsce. "Moi
Drodzy, czyż człowiek, który wyszedł z ręki Boga, który
jest miłością, nie powinien − w jakimś logicznym ciągu
rozumowania − do Boga wrócić? − pytał retorycznie w
homilii wygłoszonej podczas uroczystości poświęcenia
rzędzińskiej kaplicy 2 listopada ks. bp Wiktor Skworc −

Właśnie wraca przez Jezusa, w Chrystusie, i z Chrystusem".
Każda celebra w nowej kaplicy przypominającej prawdę o
Wniebowstąpieniu Pańskim w szczególny sposób
przypominać i podkreślać będzie tę tak ważną dla
chrześcijan prawdę. Tak naprawdę wznosząc kaplicę, aby
w sposób godny odprowadzać na miejsce wiecznego
spoczynku naszych zmarłych, dajemy świadectwo o naszej
wierze, ale i wlewamy w nas samych − wbrew przywiązaniu
do spraw ziemskich – wiele budowanej na Chrystusie
nadziei.
Biskupowi Tarnowskiemu, księżom współpracownikom,
zgromadzonym wiernym, a także wcześniej wymienionym
osobom, instytucjom i firmom złożył serdeczne
podziękowanie ks. prałat dr Stanisław Sojka.
Grzegorz Brożek
Redaktor „Gościa Niedzielnego”

Poświęcenie się Sercu Jezusowemu . . .
Oddanie Bożemu Sercu siebie, rodziny, ojczyzny, ludz−
kości, jest wspaniałą formą czci oddanej Chrystusowi.
Skłania nas do tego dziękczynienie „Temu, który przez
Swą Krew, uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił
nas królestwem – kapłanami Bogu i Ojcu Swojemu”
(Ap. 1,5−6).
Poświęcenia ludzkości Swojemu Sercu, jak to wynika z
objawień, domagał się Jezus od św. Marii Małgorzaty
Alacoque w latach 1873−1874. Jednak dopiero w roku
1889 papież Leon XII, po wcześniejszych przygotowa−
niach, dokonał uroczystego powierzenia ludzkości Ser−
cu Jezusowemu, traktując to oddanie jako najwyższy
hołd oddany Chrystusowi .Następcy na stolicy Piotro−
wej pogłębiali naukę o kulcie Serca Jezusowego, zale−
cając odnawianie poświęcenia, w uroczystość Najświęt−
szego Serca Pana Jezusa. Na początku XX w powsta−
wać zaczęła idea społeczeństwa, jako Królestwa Chry−
stusowego, co doprowadziło do ustanowienia, przez
papieża Piusa XI, w 1925 roku Święta Chrystusa Króla.
Ojciec św. polecił równocześnie, aby w tym dniu po−
święcić się Sercu Jezusowemu.
Poświęcenie takie, ma być oddaniem Jezusowi czci,
hołdu i miłości. Poświęcając się, nie tylko uznajemy i
przyjmujemy Jego panowanie, ale aktem tym wyraża−
my równocześnie prośbę, by nie wzbraniał się przyjąć
od nas rzeczy, które są Jego własnością. Jego panowa−
nie jest bowiem absolutne, od nikogo niezależne, co
wyrażone jest słowami Chrystusa: „Dana mi jest wszel−
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ka władza na niebie i na ziemi”. Prawo do nas nabył też
Jezus przez to, że wyrwał nas „spod władzy ciemności
i wydał samego siebie na okup za wszystkich”.
Serce Jezusa jest żywym symbolem miłości Odkupicie−
la, do rodzaju ludzkiego. Każdy członek Kościoła Chry−
stusowego musi odczuwać potrzebę odwzajemniania tej
miłości i uznawania w nim Króla, wzywającego wszyst−
kich do „przystani prawdy i do jedności wiary”.
Wyrazić to można przez akt poświęcenia się, powierza−
jąc Chrystusowi wszystko, uznając Jego władzę, wpro−
wadzając Chrystusa Króla na tron . Oddajemy wszyst−
ko to, co dzięki łasce otrzymaliśmy.
Intronizacja Serca Jezusowego w rodzinach:
Aby panowało w świecie Królestwo Boże Królestwo
Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości, aby narody uznały
Chrystusa − Królem, musimy odnowić podstawową ko−
mórkę społeczna – rodzinę. To rodzina ma być pierw−
szym i żywym tronem Króla Miłości, bo tylko przez
rodzinę może nastąpić budowanie cywilizacji zgodnej
z Bożymi prawami, gdzie każdy znajdzie godne miej−
sce .
Chrystus pragnie abyśmy dobrowolnie odpowiedzieli
miłością na Jego Miłość, przyjmując Jego królowanie,
w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszym spo−
łeczeństwie.
Przez intronizacje w domach, uznajemy Chrystusa na−
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szym Panem, najlepszym Przyjacielem i Doradca. Ogła−
szamy Go Głową naszej rodziny. Powierzamy mu na−
sze radości, bóle i troski.
Propagatorem intronizacji Serca Jezusowego w rodzi−
nach był o. Crawly−Boevey Mateo (1875−1960), ksiądz
zakonny ze zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i
Maryi.
Odwołując się do objawień w Paray−le Monial, chciał
nadać konkretną formę pragnieniom Jezusa, objawio−
nym św. Małgorzacie Marii i ułatwić zrozumienie zna−
czenia intronizacji.
Inicjatywę tę popierali kolejni papieże zachęcając wier−
nych do poświęcania się Jezusowemu Sercu.
Papież Benedykt XV mówił: „Przez intronizacje, pra−
gniemy dać lepsze poznanie Jezusa Chrystusa i stara−
my się przywrócić Jego prawa nad rodziną i społeczeń−
stwem. Pragniemy, aby rodziny chrześcijańskie poświę−
cały się uroczyście Boskiemu Sercu Jezusa. Błogosła−
wimy wszystkie i każdą poszczególną rodzinę, która
przyczyni się do uznania najwyższej władzy i praw mi−
łości Serca Jezusa, nad rodzinami chrześcijańskimi”.
Do poświęcania się rodzin Sercu Jezusowemu, zachę−
cał w roku 1948, kardynał Stefan Wyszyński, który w
ostatnią niedzielę października 1951 roku, oddał cały
naród pod panowanie Chrystusa.
Jan Paweł II, uznał oddanie się Bożemu Sercu, za naj−
lepszy sposób umacniania rodzin. „Przybliżajcie do tego
źródła życia i świętości wszystkie rodziny – mówił do
polskich biskupów w 1999 roku. – Będą one wtedy ob−
razem Bożej miłości i przebaczenia”.

my obraz, świece itp. Dobrze jest poprzedzić oddanie
wspólną nowenną. W wybranym dniu, zbiera się cała
rodzina, wszyscy mogą odmówić akty wiary, modlitwę
do Ducha św. a następnie ojciec lub matka czyta „akt
oddania”, w którym ogłaszamy Jezusa Królem i Głową
rodziny; powierzamy wszystkich członków rodziny
Bożemu Sercu, zobowiązujemy się do wynagradzania
zniewag zadawanych Jego miłości, przyrzekamy żyć wg
przykazań, strzec nierozerwalności małżeństwa przy−
jąć każde dziecko, kształtować sumienia dzieci i wy−
chowywać je w duchu prawdy i miłości Bożej.
Zakończyć modlitwą: litanią, różańcem, pieśnią…
Każdy z członków rodziny może odczytany akt odda−
nia podpisać. Przechowamy go wśród rodzinnych pa−
miątek. Oddanie ponawiamy co pewien czas, np. w uro−
czystość Chrystusa Króla.
Poświęcenie Sercu Bożemu, powinno być początkiem
życia wiarą i miłością według zasad Ewangelii. Konse−
kwentnie wypełniać należy wszystkie zobowiązania. Nie
można zapominać o komunii wynagradzającej, adora−
cji, modlitewnym czuwaniu z Jezusem.
Intronizacja Serca Jezusowego przynosi błogosławione
owoce, dlatego powinna być ponawiana szczególnie w
okresach trudnych. Na tych, którzy szczerze obierają
Chrystusa jako Głowę i Króla, spełniają się słowa z
ewangelii : „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i
Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przy−
dane” (Mt. 8,4).
Helena Włudyka
*Opracowano na podstawie książek ks. J .Gaweł: „Li−
czy się miłość” i „Rok z sercem Jezusa”)

Intronizacja w rodzinach jest przygotowaniem do od−
dawania Jezusowemu Sercu całych społeczeństw, na−
rodów, świata..
Jak przeprowadzić intronizacje w rodzinie ?
Powierzenie królowania Sercu Jezusowemu nad rodziną
odbywa się przez uroczyste umieszczenie obrazu Naj−
świętszego Serca Jezusowego na najzaszczytniejszym
miejscu w domu i odmówieniu aktu poświęcenia się
rodziny.
Do intronizacji należy poczynić pewne przygotowanie.
Oczyścić się z grzechów w sakramencie pokuty, przy−
jąć Pana Jezusa w komunii św. Wybrać odpowiedni
dzień, np. pierwszy piątek miesiąca lub jakieś święto.
Przygotować „akt oddania”, najlepiej ułożony wspól−
nie, albo zaczerpnięty z modlitewnika. Przygotowuje−
Głos Serca nr 4/2004
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Służebnica Boża
Rozalia Celakówna
(19.IX.1901 – 13.IX.1944)
Apostołka poświecenia
się Najświętszemu Sercu
Jezusowemu i Intronizacji
Chrystusa w Polsce, a
przez Polskę we wszystkich państwach i narodach.
Urodzona w Jachówce na Podhalu w rodzinie
bardzo pobożnych rolników, którzy od najmłodszych
lat wpajali Rozalii głębokie zasady Wiary Świętej,
miłości Boga i bliźniego.
W roku 1924 przeniosła się do Krakowa, gdzie
zamierzała wstąpić do Klasztoru, jednak placówką na
której zrealizowała swoje powołanie życiowe stał się
Szpital św. Łazarza w Krakowie przy ul. Kopernika.
Poświęcenie i wielka miłość okazywana chorym
owocowaly wśród nich wieloma nawróceniami, w
czasie jej dyżurów szpitalnych, nikt nie odszedł z tego
świata nie pojednany z Bogiem.
Życie Rozalii wypełnione było żarliwą
modlitwą. Codziennie starała się uczestniczyć we
Mszy świętej i adorować Najświętszy Sakrament.
Szczególnym nabożeństwem darzyła Najświętsze
Serce Jezusa. Z jej notatek duchowych ( pisanych na
polecenie kolejnych kierownikow sumienia ) można
się dowiedziec, jak głębokie było życie wewnętrzne
tej cichej i skromnej pielęgniarki.
W stanach mistycznych Rozalia otrzymywała
łaskę widzenia Pana Jezusa, najwięcej przeżyć
mistycznych doznała w latach 1937 – 1939, kiedy to
Pan Jezus ukazywał jej trzy idee :
1. Wielka idea Intronizacji Chrystusa w
poszczególnych duszach, rodzinach, w Polsce, a przez
Polskę w innych narodach i państwach,
2. Idea życia ukrytego na wzór Najświętszej Rodziny
Nazaretańskiej,
3. Niezwykła i do dziś niespotykana idea „
maleńkości”.
W roku 1937 ujrzała Rozalia w wizjach
nadciągającą wojnę i dramatyczne losy Polski.
Usłyszała też, że ratunkiem jest tylko Boże Serce;
„Dziecko, trzeba ofiary za Polskę, za grzeszny
świat... Straszne są grzechy Narodu Polskiego – Bóg
chce go ukarać. Ratunek dla Polski jest tylko w Moim
Boskim Sercu... Prymas Polski... odda całą Polskę
Mojemu Sercu...
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Posłannictwo Rozalii jest podobne do
posłannictwa Świętej Małgorzaty Marii.
„Dziecko, Maria Małgorzata dała poznać światu
Moje Serce, wy zaś kształtujcie dusze na modle
Mojego Serca. Intronizacja, to nie jest tylko formułka
zewnętrzna, ale ona ma się odbyć w każdej duszy...
W tej sprawie trzeba dużo cierpieć, trzeba całkowicie
być ofiarą; tak będziecie wiele cierpieć dla
Intronizacji...
Oto fragmenty jej relacji przekazanej
kierownikowi sumienia, a dotyczące idei osobistego
poświecenia się Najświętszemu Sercu Jezusa z wizji
„Ecce Homo”, 28 maja 1939 roku w uroczystość
Zielonych Świąt:
Pan Jezus dał poznać mojej duszy wiele rzeczy...
Pan Jezus chce, by ojciec jako kaplan mówił na
ambonach o tej sprawie i gdzie tylko się spotka z
duszami, by jak najprędzej Jego Królestwo przyszło
do dusz, bo w ten sposób odnowi świat. Na tym polega
Intronizacja ...
Intronizacja wpierw musi być przeprowadzona
w każdej duszy z osobna... Bez tej Intronizacji
wszelka inna bylaby bez znaczenia... I nie tylko ty
ojcze,, ale wszyscy kaplani powinni się zając tą
sprawą... Nadto Pan Jezus dał mi do zrozumienia, że
ojcu w tej sprawie pomogą młodzi kaplani, a także
świeckie osoby, nie tylko niewiasty, lecz i panowie...
takie... takie otrzymałam wtedy zrozumienie.
...
Na podstawie jej wskazań w latach okupacji
powstał ruch katolików świeckich, który w 1946 roku,
już po jej śmierci został zatwierdzony kanonicznie,
jako „Dzieło Osobistego Poświecenia się
Najświętszemu Sercu Jezusowemu”
Więcej na temat tego Dzieła napiszemy w
nastepnym numerze.
Jadwiga Szwarga

Cytaty notatek Rozali zaczerpnęłam z książki pt.
„Mistyczne przeżycia Rozalii Celakówny” wydanie
poszerzone z 2004 roku, której lekturę gorąco
polecam.

Głos Serca nr 4/2004

Św. Stanisław na Cmentarzu Łyczakowskim
Jedyny pomnik św. Stanisława ze Szczepanowa na terenie
Lwowa został uratowany. Trudno dziś ustalić, kiedy ta statua na
cmentarzu Łyczakowskim uległa poważnym uszkodzeniom.
Pomnik stoi na grobie Stanisława Nowickiego − porucznika wojsk
polskich, Kawalera Krzyża Legii Honorowej, żyjącego w latach
1785−1815. Pomnik nagrobny wykonał w 1315 r. ceniony na
terenie Lwowa twórca wielu innych rzeźb, Niemiec Hartman
Witwer − absolwent Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. W
latach trzydziestych ubiegłego stulecia pomnik był jeszcze cały,
znałem go z autopsji. Jego dzisiejszy stan nie dawał mi spokoju,
utrącona głowa i brak pastorału świadczyły, że upływający czas
zrobił swoje. Z propozycją ogłoszenia zbiórki na remont tego
monumentu zwróciłem się do bp. Wiktora Skworca −
Ordynariusza Tarnowskiego. Ksiądz Biskup podjął dzieło
odbudowy bez zbiórki i w ten sposób pomnik św. Stanisława na
cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie odzyskał pełny blask.
Uroczyste obchody Roku Stanisławowskiego przyniosły
świątyniom w Szczepanowie i na Skałce w Krakowie godność
bazyliki mniejszej, zaś Lwiemu Grodowi uratowaną statuę św.
Stanisława. Jest to dla lwowian ogromna radość. Mamy też
nadzieję, że św. Stanisław obejmie swoją ojcowską opieką
Cmentarz Łyczakowski. Systematycznie dewastowany,
zagrabiany i obdzierany ze śladów polskości tkwi we Lwowie
niczym diament w polskiej koronie.
Kazimierz Wesołowski

Informacje dotyczące chrztu
w parafii NSPJ w Tarnowie
TERMIN:
Sakramentu Chrztu świętego udzielamy w I i III niedzielę miesiąca
podczas Mszy św. o godz. 14.00.
ZGŁOSZENIE CHRZTU:
Zgłoszenia dokonuje ojciec lub matka dziecka, przynosząc do
kancelarii parafialnej następujące dokumenty:
1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
3. Zaświadczenie z parafii chrzestnych, że mogą być rodzicami
chrzestnymi.
4. Jeśli rodzice dziecka zamieszkują poza naszą parafią także
zezwolenie Proboszcza ze swojej parafii.
NAUKA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH:
Nauka odbywa się w przeddzień Chrztu, w sobotę, po wieczornej
Mszy św. w kościele.
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RODZICE CHRZESTNI:
Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:
1. Są wystarczająco dorośli do pełnienia tego zadania (ukończone
16 lat).
2. Przyjęli już sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzest,
Bierzmowanie i Eucharystię.
3. Należą do Kościoła katolickiego i prowadzą życie zgodne z wiarą
i moralnością (zaświadczenie wystawia parafia zamieszkania
chrzestnego lub chrzestnej).
4. Nie są naturalnymi rodzicami przyjmującego chrzest.
Przy zgłoszeniu chrztu dziecka, odnośnie do rodziców chrzestnych,
warto znać wcześniej i podać nam następujące informacje: imię i
nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania,
Rodzice zaopatrują się w świecę oraz białą szatę dla dziecka, które
będą potrzebne podczas obrzędów.
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KONWENT
MINISTRANTÓW
Ministrant – jest pomocnikiem
przy sprawowaniu Mszy św. i
podczas innych nabożeństw
liturgicznych.
W naszej parafii służbę ministranta
rozumiemy w dwóch aspektach:
− ministrant jest tym, który Niesie Znaki,
− ministrant sam powinien być Znakiem.
Dlatego przygotowanie do służby ministranta trwa ok. 8 miesięcy
– w tym czasie kandydaci na ministranta uczą się wykonywania
posług ministranckich, poznają budowę Mszy św. oraz zasady
przynależności do Konwentu Ministrantów. Kandydatem na
ministranta może zostać chłopiec, będący po I Komunii św. i
mający zgodę rodziców.
Konwent Ministrantów parafii NSPJ w Tarnowie tworzy (wg
stanu na dzień 1.XI.2004) 39 ministrantów i 17 kandydatów do
tej posługi. Opiekunem Konwentu Ministrantów w bieżącym
roku formacyjnym ks. mgr Wojciech Sroka (06.02. 1968, 1993,
2002), a animatorem lektor senior Piotr Tobiasiński. Struktura
konwentu to 3 grupy formacyjne:
− Gr. Aspirantów (czyli kandydatów do grona ministrantów),
spotkania : każda środa godz. 16.30. Prowadzący Ks. W. Sroka.
− Gr. I ministrantów (klasa IV, V), spotkania: każdy wtorek godz.
17.00 (a w miesiącach: październiku i maju − godz. 16.45).
Prowadzący: lektor Piotr Tobiasiński.
− Gr. II ministrantów ( klasa VI, I Gm.), spotkania: każdy czwartek
godz. 17.00 (a w miesiącach: październiku i maju – godz. 16.45).
Prowadzący: Ks. Wojciech Sroka.
Wszystkie spotkania odbywają się w Domu Katechetycznym,
przy naszej parafii w specjalnej sali Liturgicznej Służby Ołtarza
mieszczącej się w budynku.
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Obowiązki ministranta parafii NSPJ:
1. Udział w dwóch Mszach św. w ciągu tygodnia – wcześniej
wyznaczonych,
2. Udział w Mszy św. niedzielnej wg grafiku asyst,
3. Udział w cotygodniowym spotkaniu.
Ministranci w naszej parafii stanowią prężnie działającą grupę
apostolską, biorą udział w różnego rodzaju akcjach w parafii jak:
kolęda, włączają się w prowadzenie nabożeństw: Drogi
Krzyżowej, Różańca itp. Wszystkie ważne wydarzenia
odnotowywane są w prowadzonej od 2000 roku kronice
Konwentu Ministrantów.
Za uczestnictwo we Mszach Św. i nabożeństwach ministranci i
aspiranci otrzymują punkty (wg systemu punktacji) i co miesiąc
ogłaszana jest punktacja z liczbą punktów, którą dany ministrant
zdobył. Dla najbardziej aktywnych (I i II miejsce) przyznawane
są nagrody: prawo noszenia złotego i srebrnego kapturka przez
cały miesiąc.
W nagrodę za ich ofiarną służbę wciągu całego roku dla
ministrantów organizowane są liczne wycieczki, pielgrzymki
do miejsc kultu, ogniska, mikołajki, a w miesiącach wakacyjnych
Oaza – zwykle w górach.
W sobotę 27 listopada na Mszy Św. o godz. 18.00 miało miejsce
błogosławieństwo kandydatów na ministrantów, którego dokonał
ks. W. Sroka. Od tej pory mogą oni już zajmować miejsce w
prezbiterium wśród Liturgicznej Służby Ołtarza.
Hasłem ministrantów naszej parafii jest:
KRÓLUJ MAM CHRYSTE
– ZAWSZE I WSZĘDZIE !
Piotr Tobiasiński
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Z kroniki minionych tygodni
(do 15.XII.2004 r.)

Sakrament Chrztu Św. przyjęli:

Odeszli do wieczności:

03.X. Aleksandra Alicja Broniec – ur. 15.VIII.2004 r.
03.X. Jakub Gabriel Tylutki – ur. 16.VI.2004 r.
03.X. Michał Piotr Krasulak – ur. 8.VI.2004 r.
03.X. Aleksandra Maria Łabno – ur. 27.VIII.2004 r.
17.X. Maciej Tomasz Gaczoł – ur. 19.VII.2004 r.
17.X. Weronika Wiktoria Bulanda – ur. 19.VIII.2004 r.
17.X. Julia Aleksandra Szymańska – ur. 17.X.2004 r.
17.X. Mateusz Mieszko Schabowski – ur. 04.IX.2004 r.
17.X. Kamil Krzysztof Wojtanowski – ur. 27.IX.2004 r.
17.X. Dominik Marek Hałun – ur. 08.IX.2004 r.
17.X. Jakub Robert Czosnyka – ur. 20.VI.2004 r.
24.X. Kamila Martyna Nowak – ur. 24.VII.2004 r.
06.XI. Monika Katarzyna Lis – ur. 4.I.2004 r.
07.XI. Damian Sebastian Wróbel – ur. 03.IV.2004 r.
07.XI. Damian Kacper Błażej – ur. 19.IX.2004 r.
07.XI. Filip Bartłomiej Zegar – ur. 1.IX.2004 r.
20.XI. Jan Szczepan Kalemba – ur. 16.VIII.2004 r.
20.XI. Tom Schneider – ur. 5.V.2004 r.
21.XI. Emilia Małgorzata Łabno – ur. 7.X.2004 r.
21.XI. Filip Tomasz Adamus – ur. 7.VI.2004 r.
21.XI. Patryk Roman Garlicki – ur. 9.VIII.2004 r.
21.XI. Gabriela Oliwia Laskowska – ur. 12.X.2004 r.
05.XII. Aleksandra Wiktoria Biga – ur. 14.XI.2004 r.
05.XII. Mateusz Dawid Stasiowski – ur. 9.IX.2004 r.
05.XII. Michał Jakub Kubala – ur. 23.IX.2004 r.
11.XII. Tomasz Andrzej Czyż – ur. 17.IX.2004 r

25.IX. Maria Lamot, ur. 1939 r.
25.IX. Stanisława Zachara, ur. 1951 r.
26.IX. Jerzy Rogala, ur. 1955 r.
30.IX. Zofia Potempa, ur. 1933 r.
24.IX. Stanisław Pabijan, ur. 1925 r.
03.X. Halina Niemczura, ur. 1940 r.
05.X. Marian Kudrański, ur. 1937 r.
06.X. Władysława Ziaja, ur. 1928 r.
15.X. Ryszard Chorzępa, ur. 1945 r.
17.X. Stanisław Barnaś, ur. 1911 r.
20.X. Eliza Gądecka, ur. 2004 r.
21.X. Janina Sobiczewska, ur. 1921 r.
20.X. Władysław Szklarczyk, ur. 1948 r.
27.X. Roman Tyburski, ur. 1923 r.
07.XI. Ludwik Nowicki, ur. 1913 r.
09.XI. Krystyna Filipowicz, ur. 1919 r.
13.XI. Wacław Michoń, ur. 1950 r.
21.XI. Stanisława Kiwior, ur. 1936 r.
23.XI. Władysław Rapacz, ur.1934 r.
26.XI. Józefa Włodek, ur. 1911 r.
27.XI. Bronisława Czarnik, ur. 1930 r.
28.XI. Bronisław Mróz, ur. 1925 r.
02.XII. Krystyna Wojtanowska, ur. 1941 r.
06.XII. Julianna Petko, ur. 1924 r.
08.XII. Barbara Marczak, ur. 1951 r.
09.XII. Janina Pieronik, ur. 1923 r.
11.XII. Helena Szęszoł, ur. 1923 r.
12.XII. Tadeusz Maj, ur. 1943

Niech wzrastają w łasce u Boga i ludzi

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym

Sakrament Małżeństwa przyjęli:
02.X. Aleksander Płodzień i Magdalena Pytel
02.X. Marek Kłusek i Katarzyna Hajduga
02.X. Marcin Łabno i Agnieszka Marciniec
23.X. Sebastian Wróbel i Anna Bulman
23.X. Krzysztof Kurczab i Dorota Cichoń
04.XII. Krzysztof Rudka i Bożena Pociecha
Niech Bóg wspiera ich swoją pomocą
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WIGILIJNY GOŚĆ
− Mamo, opowiedz mi coś o Jezusku – poprosiła mała
Kasia wieczorem w przeddzień Wigilii Bożego
Narodzenia. Od kilku chwil patrzyła przez okno na
padający śnieg i myślała sobie: „Ach, jakbym chciała
być taką śnieżynką… Tańczyłabym sobie z moimi
siostrami ponad miastem, a potem poprosiłabym wiatr,
żeby zaniósł mnie do mojego taty. Przysiadłabym mu
na ramieniu i powiedziała, żeby się nie martwił, bo my
z mamą mamy już wszystko przygotowane do świąt i
czekamy na niego…”
Matka patrząc na rozmarzoną twarzyczkę córeczki
zastanawiała się, jak też będą wyglądać te święta bez
męża. Kilka miesięcy temu wyjechał na delegację i
właśnie przedwczoraj dzwonił, że prawdopodobnie nie
wróci na święta, bo jego ekipa nie zdążyła jeszcze
zrealizować zlecenia, a terminy naglą… Najgorzej było
powiedzieć o tym Kasi, ale dziewczynka dzielnie
przyjęła tę wiadomość. Choć była mała, wiele już
rozumiała.
− Mamo, a jak tato sam ubierze choinkę? Przecież
zawsze ja mu przy tym pomagałam?
− Na pewno jakoś sobie poradzi – odparła mama. −A
teraz już posłuchaj… Kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli i
musieli opuścić raj, aby zamieszkać na ziemi, Bóg
obiecał, że nie pozostawi ich samych, ale pośle na świat
Zbawiciela, który przyniesie ze sobą pokój, miłość,
przebaczenie oraz zaprowadzi Królestwo Niebieskie.
Ludzie bardzo długo czekali na przyjście
zapowiadanego Mesjasza…
− To tak jak my teraz na tatusia? – Tak – powiedziała
mama i coś ją ścisnęło w gardle. – Lata mijały, a oni
czekali i czekali… Pewnego dnia anioł Boży objawił
młodej kobiecie z Nazaretu, że to ona za sprawą Ducha
Świętego pocznie i porodzi Syna, który będzie
obiecanym Zbawicielem. – I to była właśnie Matka
Boża? – Tak, Kasiu, ale wtedy nikt jej tak nie nazywał,
nazywano ją Miriam – co po hebrajsku znaczy
„Maryja”. Zaopiekował się nią Józef. Na krótko przed
narodzeniem synka Józef z Maryją musieli odbyć daleką
podróż do Betlejem, gdyż z rozporządzenia Cezara
Augusta był przeprowadzany spis ludności w całym
państwie. Niestety, w Betlejem nikt nie chciał przyjąć
ich na nocleg, nie było dla nich miejsca w żadnej
gospodzie… Dlatego Jezus musiał narodzić się w
ubogiej stajence. – Mamusiu, dlaczego nikt nie chciał
przyjąć Jezuska? Ja bym Go od razu przyjęła, a nawet
odstąpiłabym Mu swoje łóżko i śpiewałabym Mu
kołysanki i dałabym Mu moje najlepsze zabawki… −
zaczęła wyliczać Kasia. Mama uśmiechnęła się – A
gdybyś Go nie poznała? Gdyby do twoich drzwi zapukał
zabrudzony, głodny chłopiec – czy też tak chętnie
zaprosiłabyś go do domu? – Kasia w zamyśleniu
zmarszczyła brwi – Czy ja wiem?... – No widzisz, tamci
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ludzie też nie rozpoznali Matki Zbawiciela. Widzieli
przed sobą tylko ubogie małżeństwo….
− Mamo, a czy tatusia ktoś przyjmie? – zapytała z
nagłym niepokojem dziewczynka. − Kasiu, tatuś
mieszka z innymi pracownikami w hotelu, nocleg
zapewnia mu jego firma. − No dobrze, ale kto przyrządzi
mu świąteczną kolację? – nie przestawała pytać mała.
W tym momencie rozległo się pukanie do drzwi. – Kto
to może być o tak późnej porze? – zastanawiała się
dziewczynka, gdy mama poszła otworzyć. Po chwili
usłyszała głos sąsiadki, pani Zosi – Czy nie przyjęłaby
Pani do siebie mojego synka na noc? Właśnie dzwonili
do mnie ze szpitala, że stan mamy się pogorszył,
musimy pojechać do niej z mężem, a nie mamy z kim
zostawić Piotrusia… − Ależ oczywiście, proszę się nie
martwić – odparła mama, a Kasia skrzywiła się z
niezadowoleniem. „Piotrek – myślała – ten okropny
Piotrek, który zawsze za mną łazi po podwórku, bo nie
ma się z kim bawić… A teraz będzie nocować u mnie
w domu.” Zaraz jednak przypomniała sobie usłyszaną
przed chwilą opowieść o Jezusku. „Jego też nikt nie
chciał przyjąć, bo rodzice tak ubogo wyglądali… A
tatuś? Może jemu też nikt nie zechce przygotować
świątecznej kolacji…” Przypomniała sobie też, jak
mówiła przed paroma minutami, że ona to nawet własne
łóżko odstąpiłaby Jezuskowi. I zawstydziła się.
Wyskoczyła z łóżka, wybiegła do przedpokoju i
powiedziała – Wejdź, Piotrek, jak chcesz, to możesz
nawet spać w moim łóżku, a ja tej nocy będę spać z
mamą. – Nie ma takiej potrzeby, Kasiu – powiedziała
mama, mile zaskoczona postawą dziewczynki –
pościelimy Piotrusiowi na kanapie – i tak tam nikt nie
śpi…
Następnego dnia rano, w Wigilię, kiedy Kasia bawiła
się z Piotrusiem, usłyszała dzwonek do drzwi i pobiegła
otworzyć, przekonana, że to sąsiadka przyszła po synka.
– Tatuś!!! Tatuś wrócił!!! − rozległ się po chwili jej
radosny okrzyk. – Mamo, mamo, chodź tu szybko, tatuś
przyjechał z delegacji!!! Zaskoczona mama pobiegła do
przedpokoju – Szef kazał nam wracać do domu na
święta, powiedział, że robota może poczekać, a święta
Bożego Narodzenia są tylko raz w roku i trzeba je
spędzać z rodziną – wyjaśnił wzruszonej żonie, która
zdążyła się już rozpłakać z radości. W całym tym
zamieszaniu Kasia odwróciła się do Piotrusia i rzekła
–Dziękuję, że przyprowadziłeś do nas tatę. – Nie, to ja
dziękuję, że znalazło się tu dla mnie miejsce –
odpowiedział z uśmiechem chłopiec.
Monika Lenkiewicz
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ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA
Hasła należy wpisywać pionowo, litery z wytłuszczonych pól utworzą rozwiązanie.
1. Sprawca rzezi niewiniątek.
2. Hebrajskie imię Matki Bożej.
3. Starzec, który spotkał Świętą Rodzinę
w Świątyni JerozolimskieJ (Łk 2, 25−32)
4. Imię proroka, który głosił,
ze Zbawiciel narodzi się w Betlejem.
5. Wigilijne drzewko.
6. Tradycyjna potrawa wigilijna.
7. Miasto świętej Rodziny.
8. Zwiastował Matce Bożej, że porodzi Syna.
UWAGA – KONKURS!
Dzieci, które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i
wyjaśnią, co oznacza utworzone słowo
(wskazówek należy szukać w pierwszym rozdziale
Ewangelii wg św. Mateusza) wezmą udział w
losowaniu nagród. Rozwiązania należy przynosić
na podpisanych kartkach do Księdza Pawła do 8
stycznia 2005r. Losowanie nagród odbędzie się
po Mszy Świętej dla dzieci o godz. 11.30 w dniu
9 stycznia 2005r.
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Miejsce narodzenia Pana Jezusa − Bazylika w Betlejem
Ks. Stanisław Sojka, Ks. Paweł Skraba — Redaktor Naczelny (tel. 6263660),
Ks. Andrzej Sułek, Jadwiga Szwarga, Monika Lenkiewicz,
Stanisław Malczewski, Cecylia Wryk
Mariusz Kasiński (mariuszk@akron.com.pl)
Halina Nawrocka
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Młodzi sercem
Czy to nie wielka rzecz − znaczyć dla kogoś wszystko
(dokończenie z poprzedniego numeru)
− Przepraszam, czy możesz mnie puścić? − zapytała cicho.
− Obawiam się, że nie, gdyż upadniesz znowu − odpowiedział miękkim
głosem.−Najprawdopodobniej zwichnęłaś w kostce prawą nogę W takim
stanie nie możesz iść dalej, muszę cię sprowadzić do schroniska.
− Nigdy w życiu! Jestem już tak blisko, mam go na wyciągnięcie ręki,
w końcu, po tylu dniach i mam teraz zawrócić??? Tylko dlatego, że się
poślizgnęłam?!
Chłopak zmarszczył brwi, zastanowił się i znowu spokojnym barytonem
odpowiedział: − A, mówisz o Giewoncie. Myślałem, że gonisz jakiegoś
przyjaciela – tak szybko biegłaś... Jeżeli chodzi ci tylko o wejście na szczyt,
to jeszcze kiedyś się uda...
− Nie mam zamiaru się poddać, muszę go zdobyć. To dla mnie bardzo
ważne. Najważniejsze. Góry są moim życiem. Czy to nie jest wielka rzecz,
znaczyć dla kogoś wszystko?? − wykrzyczała z siebie ze łzami w oczach
Jagoda. Nieznajomy pokręcił przecząco głową
w milczeniu. − Jeżeli możesz chodzić, to wejdź tam, ja poczekam. Choć
z taką nogą to w ogóle trudno ci się będzie poruszać. Ale próbuj...
„Traktuje mnie jak niegrzeczne dziecko” – uniosła się dumą Jagoda.
„Ale udowodnię mu, że upadek nie przeszkodzi mi w zdobyciu szczytu”.
Spróbowała postawić prosto nogę na kamieniu, ale ona uparcie
pozostawała wykrzywiona. Grymas przebiegł Jagodzie po twarzy: „O
kurczę, jak to boli! Chyba faktycznie nie dam rady”.
A nieznajomy przez cały ten czas obserwował zmagania szatynki z
warkoczem, która chciała udowodnić całemu światu, że kobieta potrafi.
„Dzielna mała, dawno nie widziałem takiego uparciucha” – pomyślał.
Dobrze już, wierzę, że dasz sobie radę. – odezwał się głośno do Jagody. –
Ale co to za przyjemność być wciąganym na szczyt? Przecież miałaś tam
dojść o własnych siłach, prawda?
− Masz rację, Giewont może poczekać – roześmiała się.
Ciocia Jagody obserwowała całą tę sytuację z dołu. Kiedy zobaczyła,
że to jednak chłopak postawił na swoim i oboje wracają na dół, odetchnęła
z ulgą. Chłopak obejmował Jagodę w talii i tak wspólnymi siłami kuśtykali
w stronę schroniska. Za tą charakterystyczna parą podążał starszy pan.
− To pani jest zapewne opiekunką tej dziewczyny – powiedział, gdy
zrównali się z czekającą na dole, ciągle wystraszoną ciocią. – Mam na
imię Piotr, a Sławek jest moim synem – dodał, wskazując na chłopaka. –
Dobrze, że był w pobliżu, bo inaczej mogłoby się to źle skończyć.
Nieostrożność w górach zbiera swoje żniwo. –Tak, ma pan rację −
westchnęła ciocia. –Jestem Anna. Dziękujemy za pomoc. –Nie mnie należy
się podziękowanie, tyko synowi – odparł mężczyzna.
Tymczasem Sławek opowiadał coś Jagodzie. A ona, ilekroć czuła na
sobie spojrzenie chłopaka, rumieniła się coraz bardziej. „Co on sobie o
mnie pomyśli – zawstydzona panienka...” – Wiesz, pasją do gór zaraził
mnie mój tato. Pierwszym wymarzonym szczytem, jaki zdobyłem, był
właśnie Giewont. Te legendy o Rycerzu czuwającym nad Zakopanym
zachwyciły mnie. Ale mnie też nie udało się osiągnąć tego za pierwszym
razem. Najpierw była burza. Potem remontowali szlak, aż wreszcie za
trzecim razem zdobyłem go. Od tego zaczęła się moja przygoda z górami.
Wędruję tak z tata już od dwunastu lat. Przez to w ogóle nie mam czasu na
znajomości. Przez cztery lata pobytu w liceum nie miałem grupy dobrych
kumpli, no bo wiesz – kiedy inni do knajpki na browarka, ja do pociągu i
w Tatry. Uchodziłem za odmieńca, ale nie przeszkadzało mi to. Kocham
góry i reszta nie jest dla mnie ważna. Ale latka płyną i śmieję się czasem,
że kiedy nie będę mógł dreptać po górach, to spędzę resztę życia na
kontemplacji w zakonie. Bo jaka dziewczyna chciałaby mieć takiego faceta
jak ja?
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− Jak to? –zapytała ze szczerym zdziwieniem w oczach. –Przecież to
twoja pasja, więc trzeba ją jakoś pogodzić z miłością.
− Tak. Ale widzisz, jest niewiele dziewczyn, które myślą tak jak ty.
Praktycznie to żadna nie wyobraża sobie, bym mógł dzielić czas pomiędzy
nią a góry. Albo − albo. Więc do tej pory wybierałem zawsze góry.
Wiedziałem, że mnie nie zawiodą. I chyba się nie myliłem... – zawiesił
głos i dziewczynę znów przeszyły na wskroś ogniki jego zielonych oczu...
− A tak w ogóle, to jak masz na imię? – zapytał po chwili. –Bo ja jestem
Sławek.
− Jagoda – odpowiedziała drżącym głosem.
− Pasuje do twoich rumianych policzków – roześmiał się.
Przestań, nie cierpię ich. Zawsze czerwienią się w ważnych sytuacjach,
tak jak teraz. To krępujące.
− W ważnych sytuacjach? – podchwycił, a policzki Jagody przybrały
wręcz malinowy kolor. –Dlaczego powiedziałaś „w ważnych sytuacjach –
tak jak teraz”? –Bo... – zaczęła Jagoda, ale urwała zawstydzona i coraz
bardziej czerwona... „Dlaczego, dlaczego, dlaczego?” – tłukło się jej po
głowie pytanie Sławka. – Bo... – zaczęła znowu. „Przecież nigdy tego z
siebie nie wyduszę...!” Była bliska płaczu. Zbliżali się już do schroniska.
− Jagoda – powiedział miękko Sławek, obejmując ją nieco mocniej –
popatrz, idziemy teraz jakbyśmy byli starą, dobrą parą.... Nie myślisz, że
byłoby pięknie już tak odtąd wędrować razem po górach? Zdobyć razem
Giewont... Bym – gdybyś znów chciała spaść, goniąc swego Uśpionego
Rycerza – mógł cię znowu złapać?
Jagodzie przez chwilę za parło dech w piersiach, a na twarzy
odzwierciedlały się kolejno bezgraniczne zdumienie, niedowierzanie i
ogromna radość...
− Sławek – rozległ się niespodziewanie głos pana Piotra – jesteśmy już
na miejscu. Czas się pożegnać. Nasze znajome pewnie zostaną tu dłużej,
by opatrzyć tę nieszczęsną nogę, ale my musimy się zbierać. Nie
zapomniałeś chyba, że jutro wyjeżdżamy w Alpy?
Jagodzie w momencie napłynęły łzy do oczu. Stała tak, jeszcze przed
chwilą taka szczęśliwa, nie bardzo wiedząc, co ze sobą zrobić. Sławek,
widząc jej reakcję, bez chwili wahania odpowiedział: − Tatuś, ja zostaję.
Muszę, rozumiesz? – i mrugnął porozumiewawczo do zaskoczonego takim
obrotem sprawy ojca. W Jagodzie nagle odezwała się pasja, jaką żywiła
do gór. – Nie możesz!! – krzyknęła. –Przecież to twoje marzenie, góry to
twoje życie! Nie poświęcaj ich z błahego powodu!
Sławek z uśmiechem odwrócił się do Jagody i popatrzył jej głęboko w
oczy: − Alpy nie są najważniejsze. Teraz ty jesteś dla mnie najważniejsza.
Pamiętasz, co mówiłaś? „Czy to nie jest wielka rzecz, znaczyć dla kogoś
wszystko?”
Gdy Jagoda usłyszała te słowa, poczuła nieopisane szczęście w sercu.
Wiedziała, że jest ktoś, na kim może polegać. Przytuliła głowę do jego
mocnego ramienia i ruszyli w dalszą drogę.Zza ich pleców wynurzył się
GIEWONT, na który spojrzała teraz Jagoda: „Dziękuję Śpiący Rycerzu,
że wezwałeś mnie do siebie właśnie dzisiaj.”
Jadwiga Bożek
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Przy filiżance kawy
Nawet najmniejszy promyk nadziei pozwala Ci z radością
spojrzeć na świat. Wszystkie problemy spychasz wtedy na dalszy
plan i żyjesz tylko tą chwilą, która trwa teraz, która napełnia
Cię optymizmem i pozwala myśleć pozytywnie. Podchodzisz do
pewnych spraw z mniejszego pułapu czując, że sobie z nimi
poradzisz. Nie rzucasz się jednak na głęboką wodę, bo wiesz, że
jesteś jeszcze za słaby na to, by przepłynąć długi dystans nie
czując dna pod swoimi stopami. Ale podejmujesz wiele wyzwań
i nie boisz się z nimi zmierzyć.
I nagle, po całej tej nieposkromionej radości, której nie
zdołałeś do końca wykorzystać, nadchodzi cisza, która Cię
przeraża. Przywykłeś już bowiem do entuzjazmu, do ruchu, do
energii, a teraz musisz zmierzyć się ze sobą, słysząc jedynie ciszę

Nie tutaj

i bicie własnego serca. I wtedy nie wiesz, co robić, ogarnia Cię
dziwny stan, wpatrujesz się w jeden punkt i nie masz zamiaru
kierować wzroku w inne miejsce. Zaczynasz odczuwać
nieobecność bliskiej Ci osoby, brakuje Ci ciepła jej palców, gdy
dotykały Twoich policzków... niechciana samotność puka
nachalnie w Twoje drzwi, a Ty nie chcąc jej wpuścić, nabierasz
do siebie dystansu, nie stawiasz sobie wymagań i nie chcesz
podejmować żadnych prób. Czekasz z nadzieją, że po wypiciu
kolejnej filiżanki herbaty samotność sama odejdzie od drzwi
Twojego „domu” – serca, by już nie wrócić...
I wtedy znowu pojawi się RADOŚĆ.
Magdalena Siembab

***

Płacze małe dziecię,
bo leży w stajence;
prócz żłóbka i siana
nie ma tu nic więcej.

Płacze małe dziecię,
zimno mu jest w nóżki,
bo nie ma kołderki
i nie ma poduszki.
Płacze małe dziecię,
łzy mu kąpią z noska.
− Nie płacz, mój syneczku –
prosi Matka Boska.
Nie przychodź tutaj,
bo już jest mi dobrze.
Nie każ mi Cię przyjmować,
bo już znalazłem sposób na życie.

NN

Nie przychodź tutaj,
bo znów będę musiał zaczynać od nowa.
Nie pojawiaj się we mnie,
bo już wiem, jak być szczęśliwym.
Nie przychodź tutaj,
bo już nic nie będzie łatwe.
Po co chcesz przyjść?
U mnie nie znajdziesz tego, czego szukasz.
Nie przychodź do mnie,
bo w ogóle Cię nie znam.
Przyjdź do mnie,
bo tak bardzo Cię potrzebuję.
Rafał Zańczak
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