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Z notatnika proboszcza
W czasie pielgrzymki do
Polski w 1997 roku Jan Paweł II mieszkał kilka dni w
Książówce w Zakopanem.
To były dni wypoczynku w
czasie czerwcowej, wyczerpującej pielgrzymki. Pewnego dnia, bodajże wracając
z Morskiego Oka, Ojciec
Święty   wstąpił do domu
sióstr zakonnych w okolicach Zakopanego. Kiedy modlił się przed Najświętszym Sakramentem,
poprosił żeby siostry zaśpiewały  Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pamiętam wielkie
skupienie Papieża w czasie śpiewu poszczególnych
wezwań. Ten obraz często staje mi przed oczyma,
szczególnie od momentu kiedy jestem proboszczem tej parafii – Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czy ta postawa Ojca Świętego i kontemplacja
poszczególnych wezwań litanijnych mogą nas czegoś nauczyć? Powinny. To, że należymy do wspólnoty parafialnej pod wezwaniem Serca Bożego nie
jest dziełem przypadku. Bóg z pewnością oczekuje od nas, że będziemy apostołami Jego miłości i
odegramy uprzywilejowaną rolę w szerzeniu kultu
Chrystusowego Serca.
Jako wasz proboszcz oczekuję od was, że
podpowiecie mi wiele inicjatyw. Duch Święty będzie nam to podpowiadał na modlitwie. Szukajcie
takich chwil. Bo Bóg chce wlać w nasze serca palący ogień miłości i rozpalić nim wszystkich. Czytamy w Apokalipsie: Ja pragnącemu dam darmo
pić ze źródła wody życia (Ap 21,6). Ta woda wypłynęła z Serca Jezusowego, kiedy włócznia żołnierza przebiła bok Chrystusa na Kalwarii i od tej
pory nie przestaje nawadniać ziemi Kościoła. Czy
możemy przechodzić wobec tego obojętnie, kiedy
Bóg zaprasza nas do rzeczy wielkich, zaprasza nas,
abyśmy kontemplując Jego Boskie Serce, zapłonęli? Nie możemy być obojętni, bo prawdziwy uczeń
Chrystusa dobrze wie, że jest powołany do bycia
świadkiem i zwiastunem ognia, który go pali. I
chcę zaświadczyć, i to bez żadnej kokieterii, że takich świadków Bożej miłości zauważam  w naszej
wspólnocie parafialnej wielu.

Głos Serca nr 7/2008

Biskup Maurice Gaidon w książce „Bóg z
sercem przebitym” napisał między innymi: Wspólnoty wsparcia duchowego powstają głównie w środowiskach miejskich. Pojawiły się w anonimowym
świecie miast, pośród betonu i asfaltu. Są otwarte
dla wszystkich, a ich obecność modlitewna jest bezinteresowna. Wydają wiele powołań kapłańskich i
zakonnych. To wspólnoty, w których świeccy i kapłani działają w ścisłej i braterskiej współpracy.
Wokół naszego kościoła i plebanii pełno
betonu i asfaltu, ale czyż nie dostrzegamy wśród
nas, tak jak napisał biskup Gaidon, tego wielkiego
pragnienia życia w bliskości Bożego Serca?
Chyba wiesz, że zrozumiesz swoje powołanie, jeśli pokochasz. A wierność swojemu powołaniu zachowasz, jeśli będziesz pamiętał o częstej
modlitwie blisko Serca Bożego.
Módlmy się, aby nasza miejska parafia była
bogata w inicjatywy duchowe skupione na potędze
i miłości Bożego Serca.

Ks. Proboszcz Antoni Bielak

Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał
Stojąc w niedzielę Zmartwychwstania
Pana w swojej świątyni, słuchając Ewangelii,
pomyśl nad swoimi sprawami, które wydawały
Ci się beznadziejne i bez wyjścia, nad którymi
załamywałeś ręce, a z których potrafiłeś wyjść
cało. Niech to będzie Twoim doświadczeniem
Zmartwychwstania. A zarazem, to dzisiejsze
spotkanie niech pobudza Cię do ponownego
rozpalenia w sobie nadziei na zmianę w Twoim życiu. Spróbuj na nowo uwierzyć w prawdę, „że nie ma sytuacji bez wyjścia, trzeba tylko
chcieć”. Siłę daje Zmartwychwstały i wspólnota
z Nim.
Niech
Zmartwychwstały
Chrystus
umacnia wiarę i nadzieję, niech niesie ukojenie
strapionym i cierpiącym, niech darzy pokojem i
Bożą radością

Szczęść Boże! Redakcja
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TRIDUUM PASCHALNE
W Wielki Czwartek rozpoczynamy
Święte Triduum Paschalne. W tym dniu wyrażamy Bogu wdzięczność za Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Obrzędy wielkoczwartkowe
rozpoczną się Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej
o godz. 1800, a następnie Adoracja Pana Jezusa
w Ciemnicy do godz. 2400.
Porządek Adoracji:
od 2000 – Straż Honorowa Najświętszego
Serca Pana Jezusa
od 2100 – Młodzież
od 2200 – Bractwo Żywego Różańca
od 2300 – Rycerstwo Niepokalanej
W Wielki Piątek o godz. 1800 rozpocznie
się Liturgia Męki Pańskiej, a następnie Adoracja
przy Grobie Pańskim do godz. 2400. Droga Krzyżowa w Wielki Piątek będzie o godz. 2100 Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły,
czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
oraz trzy posiłki w tym dwa lekkie i jeden do syta, a
także abstynencja od napojów alkoholowych. Bardzo prosimy, aby na ten dzień przyozdobić krzyże
i kapliczki na terenie parafii. Ofiary złożone przy
Adoracji Krzyża przeznaczone będą na pomoc dla
chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej. Za pobożny
udział w Adoracji Krzyża i ucałowanie Go podczas
Uroczystych Obrzędów (w Wielki Piątek) można
zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Celem usprawnienia Adoracji Krzyża przez ucałowanie wizerunku Chrystusa prosimy podchodzić
do krzyża w dwóch rzędach.
Porządek Adoracji:
  900 – Bractwo Żywego Różańca
1100 – Rycerstwo Niepokalanej
1200 – Dziewczęca Służba Maryjna
1300 – Lektorzy
1400 – Straż Honorowa Najświętszego
Serca Pana Jezusa
1500 – Droga Krzyżowa - dzieci szkolne
i ministranci (wielkopostne skarbonki dzieci składają obok figury
Św. Antoniego)



1600 – Ruch Światło - Życie, Odnowa
w Duchu Świętym, Caritas
i Akcja Katolicka
W Wielką Sobotę o godz. 800 zostanie poświęcona woda, a następnie będzie poświęcenie
pokarmów w kościele do godz. 1500. Po poświęceniu pokarmów, jak co roku, adorujemy Krzyż
Chrystusa   Zbawiciela podchodząc do krzyża w
dwóch rzędach.
Liturgię Wielkiej Soboty rozpoczniemy
obrzędem światła o godz. 2100 Najpierw będzie
poświęcenie ognia przed kościołem. W związku z
tym prosimy o zabranie ze sobą świec, a następnie
będziemy w skupieniu przeżywać kolejne etapy
Liturgii Wielkanocnej aż do celebracji Uroczystej
Mszy Świętej. Następnie będzie Procesja Rezurekcyjna, która według przepisów Kościoła jest
integralnie złączona z Liturgią Wigilii Paschalnej.
Bardzo serdecznie zapraszamy wspólnoty rodzinne i wszystkich Parafian do uczestnictwa w Liturgii Wigilii Paschalnej. Prosimy zadbać o estetykę
feretronów, sztandarów, które będą niesione w procesji podczas Wielkiej Nocy Zmartwychwstania
Pańskiego.
Zachęcamy do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych także w Wielką Sobotę do Mszy
Świętej wieczornej.
Wszystkich Parafian i przybyłych na
Święta Gości zapraszamy na Adorację Pana Jezusa w Wielki Piątek i w Wielką
Sobotę.
Redakcja
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PROGRAM
REKOLEKCJI
WIELKOPOSTNYCH
16 - 19 MARCA 2008 r.
NIEDZIELA - 16.03.2008r.
Podczas wszystkich Mszy św. kazanie ogólne dla wszystkich, z tym że
o godz. 1130 Msza św. i kazanie dla dzieci.
Msze św. w niedzielę:
00
00
6 , 7 , 830, 1000, 1130, 1400, 1800, 2000
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
godz. 1700

PONIEDZIAŁEK - 17.03.2008r.
8 – Msza św. z nauką dla wszystkich,
1000 – Msza św. z kazaniem dla chorych,
starszych, emerytów i rencistów,
00
18 – Msza św. z nauką dla wszystkich,
2000 – Msza św. z nauką dla młodzieży.
00

WTOREK - 18.03.2008r.
800 – Msza św. i nauka dla wszystkich,
1800 – Msza św. i nauka dla wszystkich,
1900 – Nauka stanowa dla małżeństw,
2000 – Msza św. z nauką dla młodzieży.

ŚRODA - 19 03.2008r.
800 – Msza św. i zakończenie rekolekcji
dla pierwszej grupy,
1800 – Msza św. i zakończenie rekolekcji
dla drugiej grupy.

SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA
WIELKA ŚRODA: od godz. 900 do 1800
Przerwy w spowiedzi:
od 1000 do 1030
od 1200 do 1400
od 1600 do 1630

Jak co roku, także i w tym, liczymy na
to, że wszyscy parafianie w tym dniu
przystąpią do Sakramentu Pokuty.
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WIELKANOCNE
ZAMYŚLENIE
DZIĘKUJĘ
Dziękuję Ci dobry Boże,
żeś mi zechciał łaskę dać,
że znów mogłam dzisiaj rano,
od nowa, do życia wstać.
Każdą chwilę życia mego
otrzymuję z woli Twej,
wiele łask, miłości Swojej,
proszę, dzisiaj na mnie zlej.
Poprowadź aż do wieczora,
poprzez życia mego znój,
na chwilę mnie nie opuszczaj,
bądź tu ze mną, Jezu mój.
Pobłogosław moje życie,
ten nieznośny ziemski czas,
teraz w życiu i przy śmierci,
nie opuszczaj Jezu nas.
Felicja Frąc
A JEZUS MILCZAŁ
Milczał, nie tylko
gdy lud Go nie wspierał,
lecz gdy Nim gardził,
szydził, poniewierał.
Milczał, gdy Judasz
sprzedał, wydał, zdradził,
gdy Go lud niewinnie
na śmierć poprowadził.
Milczał, gdy okrutni kaci
do krzyża przybili,
gdy się naśmiewali,
„Zejdź z krzyża!” - szydzili.
Milczał, lecz nikogo
nie obarczał winą,
prosił: „Wybacz Ojcze,
nie wiedzą co czynią”.
Milczał, gdy ziemia się zatrzęsła,
rozdarła zasłona,
„Wypełniło się!” - o trzeciej zawołał,
potem milcząc, skonał...
Felicja Frąc


ŚLADAMI OJCA PIO ...
Ojciec Pio – znakiem czasu.

Między ołtarzem, a konfesjonałem

Chociaż ten pokorny kapucyn
niemal całe swoje
życie spędził w
klasztorze, to stał
się jedną z najbardziej znanych
postaci minionego stulecia. Wyróżniony przez
Boga darem charyzmatycznym,
już za życia był
uznawany świętym. Jego sława o
heroiczności cnót rozniosła się daleko poza granice Włoch. Dlatego do San Giovanni Rotondo
przybywali ludzie z całego świata w nadziei na
osobiste spotkanie z ojcem Pio, lub chociaż z
bliska zobaczyć cierpiącego kapłana, obdarzonego przez samego Boga łaską stygmatów.

Eucharystia sprawowana przez Ojca Pio
była udziałem w cierpieniach Jezusa. Na Jego
twarzy jaśniał blask Zmartwychwstania. Jego
ciało naznaczone stygmatami świadectwem głębokiej więzi między śmiercią, a   Zmartwychwstaniem cechującej Tajemnicę Paschalną. Jego
cierpienia wewnętrzne i mistyczne sprawiały, że
przeżywał udręki Chrystusa całym sobą. Był widzialnym znakiem zbawczej Męki Chrystusa. To
nie było celebrowanie, to było Misterium.
Jego życie przebiegało między ołtarzem, a
konfesjonałem, który był świadkiem cierpienia
wielu ludzi. Ten hojny szafarz Bożego Miłosierdzia był człowiekiem głębokiej modlitwy. Mówił, że ona jest bronią i kluczem, który otwiera
Serce Boga. Ten więzień konfesjonału oddany całkowicie Panu Bogu i bliźniemu miał dar
czytania w ludzkich sumieniach, uzdrawiania z
ciężkich chorób, oraz dar bilokacji.
Zasłynął jako wytrwały kierownik duchowy. Istotą owocności Sakramentu Pokuty Św.
Ojca Pio było spotkanie sprawiedliwości z Miłosierdziem. Przez dar stygmatów wszedł w najwyższy stopień Męki Chrystusa, by zjednoczyć
się z Nim w dziele odkupienia człowieka, ofiarując siebie za grzeszników.
Jego cierpienia moralne i fizyczne, pokusy,
wątpliwości, miały wielki wpływ na Jego głębię duchowego doświadczenia. Przez przykład
apostolstwa i wzór świętości Ojca Pio, Pan Bóg  
ukazuje nam, że w nieustannej
walce duchowej nie ma innej
drogi do zwycięstwa, jak tylko
wytrwała modlitwa. Przez wytrwałość w cierpieniu i pokorę
Pan Bóg okazał współczesnemu światu wspaniałość dzieł
Swego Miłosierdzia.

Krzyż i ufność – przesłanie Ojca Pio
Bez odwołania do krzyża nie można zrozumieć jego świętości. Przez całe swoje życie
szukał podobieństwa do Ukrzyżowanego, bo
wiedział że został powołany do tego aby współpracować w dziele odkupienia. Obdarzony darem stygmatów, przez 50 lat niósł krzyż dobrowolnie przyjętych ran. Stał się on najwyższym
wyrazem miłości do Jezusa. Krzyż i ufność w
Boże Miłosierdzie stanowi jednocześnie prawdziwe przesłanie pokornego kapucyna dla nas na
dzisiejsze czasy.  Zwłaszcza dziś, kiedy współczesny człowiek często przeżywa kryzys wiary i
brak nadziei, przesłanie Ojca Pio jest bardzo potrzebne. Dziś, kiedy kłamstwo nazywa się prawdą, wyuzdanie moralnością, a nieuczciwość zaradnością, zaciera się granica miedzy dobrem, a
złem, nie można odrzucić Krzyża, lecz przyjąć
Go z ufnością, że Boże Miłosierdzie jest nieograniczone w swej miłości do człowieka, tylko
trzeba się na nie otworzyć.


JR
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„CYWILIZACJA GUZIKA”
nową rzeczywistością w życiu człowieka
A to pech! W nowej rzeczywistości społecznej jakaś prezenterka jednej ze stacji telewizyjnych odmówiła podania informacji dnia, że Pan
X i Pani Y spotkali się w dziwnych okolicznościach na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Nic by w
tym nie było dziwnego gdyby X i Y   nie byli ze
świata polityki. Zrobił się z tego prawdziwy news i
szereg następnych stacji telewizyjnych podało fakt
z wielkim impetem, nie wskazując już na gazety o
różnych tytułach. Rozumiem prezenterkę, dla której kolejny etap przygód wątpliwego spotkania na
jednej plaży osób świata polityki  jeszcze nie jest
faktem  do  ogłoszenia  go po całym świecie.  Po
kilku godzinach już cały świat wiedział o zaistniałej sytuacji Pana  X i Pani Y, a dotyczący musieli
się konkretnie tłumaczyć. Nawet młodzież i dzieci
w szkole dobrze rozeznali sprawę wsłuchując się
w domu gadatliwych rodziców, którym, wydaje się, że współczesny młody człowiek powinien
wszystko wiedzieć. Bo i tak po co tu cokolwiek
kryć skoro i tak media i gazety  odsłoniły wszystko. Dlaczego tak się stało. Skąd nagle świat stał się
wszystkowiedzący? Dobre pytanie! I pomyśleć, że
dopiero po wysłuchaniu informacji przyszła refleksja, zresztą bardzo racjonalna. Ktoś powiedział:
„W obecnym, współczesnym czasie rozszalała się
cywilizacja guzika”. Człowiek poczuł się bezradny, nawet osaczony, no bo gdyby to spotkało mnie?
Bardzo często wobec takiego zalewu informacji  i
zainteresowań nawet   wierzący i praktykujący
chrześcijanin czuje się bezradny.
A czy coś innego dzieje się w naszych
wspólnotach, nawet parafialnych? Nader często
zdaje się słyszeć, jak to dwie, dodajmy rozmodlone panie, po porannej Mszy Św. wychodząc z Kościoła zatrzymały się gdzieś na rogu jednej z ulic,
by po prostu sobie poplotkować. Nic by w tym nie
było dziwnego, gdyby „owe plotki”, o jednym z
ważnych przedstawicieli Kościoła, nie urosły w
oczach konwersujących do rangi prawdziwego
znaczenia. Panie, które spotkały się na rogu ulicy,
nie zachowały swoich informacji dla siebie. Przekazały je dalej; w sąsiedztwie, w rodzinie, z dużą
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dozą innego znaczenia, zresztą zafałszowanego,
chociaż w opinii innych ciągle prawdziwych. Kiedy sprawa okazała się jasna i z korzyścią wyjaśnienia dla oczernionego człowieka, Panie uświadomiły sobie, że  w imię ich wierności chrześcijańskiej
i wierności Bogu należałoby wszystko odwołać.
Ale jak to uczynić, kiedy nie wiadomo do ilu osób
społeczeństwa, mieszczan dotarła zafałszowana
informacja. Dla znanych nam Pań sytuacja stała
się bardzo trudna. To już nie fakt kuriozalności,
ale fakt obiektywności i wstrząsającego głosu sumienia, które wołało – zniszczyłeś człowieka! Zasmucone Panie biegały od kapłana do kapłana, by
uzyskać chociaż kilka słów usprawiedliwienia. Na
próżno, bo grzech stał się faktem. Oszczerstwo rzucone – trudno było odwołać. Czy Panie zaradziły
owej kwestii moralnej? Zostawmy to osądowi ich
własnego sumienia, które przecież wydawało się,
że jest dobrze uformowane, a tymczasem… Panie
znów posłużyły się władzą guzika, tylko że nie na
pilocie jeno wytworzonym w swojej psychice, by
bez prawdziwości faktów, ot tak sobie pogadać.
Jak w takiej sytuacji przebić się  z prawdą
Ewangelii,  w której słyszymy wyraźne napomnienie „Oszczercy nie wejdą do Królestwa Niebieskiego”. Kto dzisiaj, w XXI wieku, żyje prawdziwie
Ewangelią, która przecież jest niemedialna?  Wydaje się, że jest na to jeden sposób, ale czy godziwy? Tak naprawdę dzisiejsza kultura rozwija się w
cywilizacji guzika.
[JM]



TRZECIA ROCZNICA ŚMIERCI
JANA PAWŁA II

Zamyślenie o KTOSIU …
Żył  kiedyś taki Wielki KTOŚ
Co miał w sobie COŚ.
Rodzice wołali na Niego LOLEK
Choć z imienia był KAROLEK.
Był mądry, lecz niebogaty
Kochał Boga ze wszechświaty.
O nim pisał też Słowacki
I przekazał te niesnaski.
Pośród niesnasków Pan Bóg uderza
Dla Słowiańskiego – oto Papieża.
A tam wciąż na Watykanie
Mówili, że Polak – papieżem zostanie.
I stało się jasne – dla całego świata
Że mamy papieża – polskiego brata.
Ten się uniżył przed światem całym
A w Chrystusie, został prorokiem białym.
Biały to prorok na nasze czasy
Kochał Boga i polskie lasy.
Kochał też ludzi i góry wielkie
Dla nich też pisał morały wszelkie.
Był inny od nas – zawsze skupiony
Człowiekiem każdym był też zdumiony.
W swojej dobroci – w swojej miłości
Zawsze pamiętał o Bożej wierności.
Czasem też płakał – jak dziecko płacze,
Kiedy w Ojczyźnie byli tułacze.
Dopiero powiew tam gdzieś od Gdańska
Sprawił, że Polska staje się Pańska.
Dzięki Ci Ojcze za Twoje Słowa
Potężna była ta Twoja Głowa.
Był to filozof nie byle jaki
I też teolog, jak nigdy taki.
Pisał poezje i dużo wierszy
A do modlitwy był zawsze pierwszy


W ręku swym trzymał zawsze różaniec
Ten był prawdziwy - Jego posłaniec.
Marii wołał – Totus TUUS!
On – ALTER CHRISTUS prawdziwy TUUS,
Przyniosłeś  pokój światu całemu,
Nawet Fidel Castro kłaniał się papieżowi
białemu.
Dałeś nam nauki i encykliki,
a w Internecie są Twoje pliki,
Mówiłeś wiele też o godności
I zwykłej, ludzkiej,  prostej wartości.
Godność to, wartość nie byle jaka,
A w humanizmie jest właśnie taka
I w tej godności widziałeś człeka
Polskiego chłopa, brata – człowieka.
Kochałeś  młodzież – tam na Watykanie
Młodzi zrobili ci piękne spotkanie,
Prosiłeś  - niech słowo tak - TAK znaczy,
Bo przecież Bóg wszystko zobaczy.
Budziłeś wszystkie polskie sumienia
Bo serce człowieka – jest czasem z kamienia.
Wiedziałeś, że praca – to wartość taka
Trzeba jej uczyć – polskiego brata.
Bo piękno jest po to, aby zachwycało.
A praca po to – by się zmartwychwstało.
Lecz nade wszystko słowom naszym,
Chytrze zmienionym przez krętaczy
Jedność przywróć i prawdziwość
Niech prawo zawsze prawo znaczy
A sprawiedliwość – sprawiedliwość.
Popatrz dziś Ojcze – który jesteś w Niebie
My w ten wieczór wspominamy Ciebie
Tu w tym Kościele Serca Jezusa
W Tobie widzimy prawdziwego Chrystusa
Alter Chrystus niech się stanie
Santo Subito niech pozostanie
Wołamy dzisiaj do Boga Ojca
Niech to wołanie usłyszy i TRÓJCA.
Błogosławionego – ŚWIĘTEGO daj na
papieża
Niech lud już cały modlitwy powierza
Popatrz nasz Sługo, który jesteś w niebie
My się modlimy już dzisiaj do Ciebie.
Wiedzcie też jedno o wszyscy w świecie
Że takiego KTOSIA już nie znajdziecie.
[JM]
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POPOŁUDNIOWYM SPACERKIEM (2)
Zebraliśmy się przy swoistym, lokalnym centrum Grabówki w pobliżu D. H. „Zenit”, by ruszyć w
kierunku kościoła parafialnego. Na wstępie postarajmy
się przepłoszyć ze świadomości echa kłopotów codziennych, czy ewentualnie doznanych uszczypliwych przykrości. Dla rekreacji przełączamy wewnętrzny odbiór na
„pasmo pogody ducha”.
Popołudnie w ujęciu retro zdominuje hasło - Ulica
Słoneczna. Na wstępie przyda się informacja z lat sześćdziesiątych XX wieku, gdy przeważał w rejonie dwupasmówki, krajobraz wiejski. W obrębie, dzisiaj mnożących
się jak grzyby po deszczu: banków, przedstawicielstw,
punktów usługowych, sklepów, bloków mieszkalnych,
magazynów (w tym D. H. Zenit) - po widnokrąg złociły się łany pszenicy, czy żyta - przetykane kolorowymi
plamami bławatów z kąkolami - czy rzędy kartoflisk.
Hucząca na wyciągnięcie ręki Słoneczna, stanowiła wtedy zaledwie polną ścieżkę. Pod względem wygody nie
przypominała choćby równego chodnika którym podążamy. Wiodła między wertepy, co mniej wkurzało, niezmiennie łaknących sportowych wyzwań, wisusów i...
rowerzystów. Ścieżka co raz przecinała dzikie trakty polne, z których obrabiali swe pola rolnicy. Tak krocząc jej
dawnym śladem docieramy do Osiedla XXV-lecia. Tu
wystartowała urbanizacja Lwowskiej czy nawet Rzędzina. I przekażmy .... ale i surowy przekaz: przed 50 laty,
ten odcinek ścieżki stawał się często błotną ślizgawką.
Wiosenne roztopy przeobrażały podwórka dzisiejszego
blokowiska w ogromne jeziora wabiące żaby - skaczące
śniadania klekocących bocianów.

Konsekwentnie przemieszczamy się na wschód.
Jak na bieżąco podpowiada topografia, protoplastka
dwupasmówki krzyżowała się z ulicą Jasną. Tej przecznicy nie dorównywały sławą równoległe sąsiadki: ul.
Widok, Garbarska. Czy nagła nobilitacja Jasnej nie grzeszy przesadą? W żadnym wypadku. We wtorki i piątki
panował tu rozgardiasz  a la targowiska z racji funkcjonowania młyna Zardzelewiczów. Mało tego. O pogodne
niebo zahaczał wielkomiejski akcent architektoniczny
- trzypiętrowe czynszówki, oraz ruiny pożydowskiej
bożnicy ze strzelistymi otworami okiennymi. I wybaczcie państwo ton emocjonalny. Wzdłuż słupów elektrycznych, wspinających się stromo wraz z Jasną, przykuły na
całe życie uwagę jej mieszkańców, zerkające zza zatrzęsienia kwiatów, parterowe posesje. Oparkanione ogródki przydawały zresztą uroku każdemu zakątkowi miasta.
A co ze ścieżką? Wyraźnie mizerna jej wstążka ginęła
za bóżnicą na przedpolu poaustriackiej fabryki prochu
strzelniczego.
Wymieniając szczegóły dotyczące genezy Prochowni przytupujemy z zimna przy bloku Skowronków
11, mając w perspektywie arterię im. Jana Pawła II.
O czym warto nie zapomnieć? Archeolog łatwo
dokopałby się na Grabówce pofalowań płyty przedkarpackiej. Jej rzeźbę skorygowaną ku wygodzie mieszkańców, dokumentują, występując gęsto w tkance osiedli,
terenowe schody. A czym zasypano pagórki z paryjami?
Ucywilizowaniu Słonecznej użyczyła „czarnoziemu”
Góra Sądowicza. Jej celowo ścięta spychaczami korona wiedzie ku Falklandom. To ulica im. Wojska Polskiego.

Wiesław Marszalik

Ulica Jasna
w latach pięćdziesiątych
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ROZWAŻANIE
PRZY KAGANKU OŚWIATY
WYCHOWANIE
Niemal każdemu znana jest opowieść o
tym, jak królewski błazen Stańczyk udowadniał,
że w naszym społeczeństwie największą liczbę
stanowią medycy. Chodził po rynku krakowskim
z obwiązaną szczęką i każdy napotkany przechodzień udzielał mu rad – jakiej mikstury użyć do
leczenia bolących zębów.
Przypomniała mi się ta historyjka, kiedy
zasiadałam do napisania tego tekstu. Pomyślmy
sami - czy w dzisiejszych czasach przypadkiem nie
medyków, ale właśnie nauczycieli jest w naszym
społeczeństwie najwięcej? Myślę, że nie trzeba
tego udowadniać. Opowiedz o swoich problemach
z dzieckiem sąsiadce, koleżance lub innej osobie.
Sam zobaczysz - każdy udzieli ci światłej rady. To
dobry, zdrowy objaw! Wszak   wszyscy jesteśmy
odpowiedzialni za to, jakie pokolenie nam wyrośnie. Jan Zamoyski wyraził to tak: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.
Przecież każdy z nas jest przede wszystkim wychowawcą swoich dzieci i to nie takim „od
święta” lecz na co dzień. Niekiedy kobiety rozmawiając ze sobą mówią też: „Męża trzeba sobie wychować”. Nie zagłębiając się w niuanse tego ostatniego tematu, skupmy się raczej na wychowaniu
dzieci. Ważne jest, abyśmy mieli świadomość, że
niektóre nasze zachowania, reakcje czy brak reakcji, mogą mieć konsekwencje wychowawcze.
Powinniśmy wiedzieć, co jest błędem, a co nim
nie jest. Wiedza ta z kolei powinna nieść za sobą
refleksję: czy mogę postępować tak, by uniknąć
błędów wychowawczych? Choć pierwsze pytanie
powinno chyba brzmieć: Czy chcę? Błędy są rzeczą ludzką. Wszyscy je popełniamy. Błędy w dziedzinie wychowania popełniają nawet specjaliści od
wychowania, czyli pedagodzy.
Czas na rachunek sumienia:
Czy mówimy dzieciom, że są mądre, pięk−
ne, kochane, świetnie coś robią itp. Niektórzy rodzice tego nie potrafią - nie słyszeli tego od swoich
rodziców. A niektórym wydaje się, że „zepsują”
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dziecko. Są w błędzie! Każdy z nas ma w sobie
potrzebę uznania i akceptacji.
−
W jaki sposób przekazujemy uwagi krytyczne? Zbyt szybko i chętnie? Wydaje nam się, że
to jest dobra metoda wychowawcza - wskazywanie
błędów?  I tak jest - na pewno, ale skuteczna będzie
tylko wtedy, gdy pochwał będzie dwa razy więcej
niż uwag krytycznych. Przecież dziecko - też człowiek, a który człowiek lubi słuchać krytyki?
Zamiast mówić: „Znowu zostawiłeś bała−
gan w swoim pokoju” - powiedzmy: „Cieszę się,
że tak fajnie bawiłeś się z kolegami, chyba muszą cię bardzo lubić. Posprzątaj teraz swój pokój.
Następnym razem zaproponuj kolegom wspólne
sprzątanie - pójdzie wam szybciej”.
−
Czy używamy drażniących zwrotów - „zawsze, nigdy”? Są one zwykle krzywdzące, bo to
nieprawda, że coś dziecko robi zawsze (źle), albo
nigdy (dobrze). Może dzieje się to często (według
nas pewnie zbyt często) i stąd chcemy podkreślić, jak bardzo nas to denerwuje. Niestety, efekt
jest zupełnie inny. Atak zwykle wywołuje obronę,
czasem w postaci również ataku. Osiągamy wtedy
całkiem niezamierzony efekt naszych działań wychowawczych.
−
Czy mówimy swojemu dziecku: „kocham
cię, cieszę się, że jesteś, że mam ciebie” itp., czy
nie umiemy tak mówić, albo wydaje nam się to tak
oczywiste, że niepotrzebne są deklaracje słowne.
A jednak - są potrzebne. Niekiedy jedno słowo, jeden ciepły gest, przytulenie, jest w stanie wyleczyć
wiele zranień. Uświadomić dziecku, że jest dla nas
najważniejsze i kochane.
−
Czy znajdujemy czas na bycie z dzieckiem,
rozmowę, oglądanie z dziećmi bajek, czy włączamy im telewizor, magnetowid i „mamy je z głowy”? Nie wiemy, czy to co ogląda nasze dziecko,
to dobra, wartościowa bajka, czy animowany filmik o wątpliwych walorach.
−
Czy potrafimy słuchać swoich dzieci ?
−
Czy   wyznaczamy dzieciom granice, nie
mówimy im NIE, z powodu źle pojętej miłości.
Kiedy  dziecko próbuje kolejnego łyka piwa, kieGłos Serca nr 7/2008

dy popycha inne dziecko, kiedy starsze dziecko do
nas lub innych zwraca się nieładnie - udajemy, że
nie widzimy bądź nie słyszymy, ewentualnie reagujemy słabo, prosząco i niezdecydowanie.
Bardzo dużo zakazujemy dzieciom. Czasa−
mi wprowadzamy niepotrzebne zakazy.
Mówimy dzieciom NIC SIĘ NIE STAŁO
−
- gdy się przewróci, uderzy itp. - w dobrej intencji, ale jak musi czuć się dziecko, które odczuwa
ból (nawet niewielki), przestraszyło się i jeszcze
słyszy, że to nic! Lepiej powiedzmy: Trochę boli,
ale na pewno za chwilę przestanie. Wiem, że się
przestraszyłeś, ale jestem przy tobie.
Bywamy niekonsekwentni w postępowa−
niu wobec dzieci, nie szanujemy swego słowa, ulegamy dzieciom pod pretekstem, że to wyjątkowa
sytuacja (okłamujemy samych siebie) lub kiedy
nie dajemy sobie rady (dziecko wchodzi nam na
głowę); następnym razem będzie, niestety gorzej,
bo dzieci są mądre i szybko się uczą; każde odstępstwo od zasad, bez omówienia tego z dzieckiem,
jest końcem istnienia tychże zasad.
−
Nie uczymy małych dzieci magicznych
słów: proszę, przepraszam, dziękuję itp, a później
nagle wymagamy od nich używania tych słów. Pamiętajmy jednak, że to są nawyki, które wymagają
ćwiczeń i dużej ilości powtórzeń, zanim staną się
naturalnym zachowaniem człowieka kulturalnego.
I pamiętajmy, że dzieci uczą się szybko i najsku-

teczniej - przez naśladowanie.
−
Wyręczamy dziecko najpierw w samodzielnym jedzeniu, ubieraniu - bo my zrobimy to lepiej
i szybciej. Starsze dzieci i młodzież wyręczamy w
ich obowiązkach domowych.
−
Stosujemy nieadekwatne kary (rzadziej nagrody) do uczynków dziecka. Za karę na jakiś czas
„kładziemy szlaban” na coś, co dziecko lubi, po
czym przed upływem wyznaczonego czasu „szlaban zdejmujemy”. Niekonsekwencja jest największym wrogiem wychowania.
−
W przypadku, gdy jest więcej dzieci w rodzinie, karzemy dzieci starsze za złe uczynki rodzeństwa np. gdy opiekują się młodszym bratem
lub siostrą.
−
Zbyt często traktujemy swoje pociechy jak
osoby dorosłe. Nie zważając na to, że rozum dziecka nie jest miniaturką dorosłego. Małe dziecko
nie rozumie wielu rzeczy tak, jak dorosły i należy
wręcz zniżyć się do poziomu dziecka i do tego, jak
ono odbiera świat - bez naszych, przecież doświadczeń i wiedzy.
Jestem świadoma tego, że nie wszystkie
aspekty dobrego wychowania udało mi się tu zamieścić, ale wracając do moich refleksji przytoczonych na początku - wystarczy porozmawiać z
sąsiadką …
Grażyna Hońdo

Z PAMIĘTNIKA
PEDAGOGA SPECJALNEGO ...
Miłość jest dźwignią życia i jakby największym impulsem natury do harmonii, do ładu, do nawiązywania łączności między ludźmi, do życzliwej względem nich postawy.
Maria Grzegorzewska
          Miłość do ludzi polega na tym, aby wyczuwać ich potrzeby... Nabiera to sensu w zetknięciu
z problemami z jakimi boryka się na co dzień osoba niepełnosprawna. Każdy człowiek zasługuje na
pełną tolerancję i uczestniczenie w życiu społecznym. I choć wiele mówi się o niepełnosprawności, to nadal spychana ona jest na margines życia
publicznego. Rok 2003 ogłoszono Europejskim
Rokiem Osób Niepełnosprawnych, kierując tym
samym zainteresowania opinii publicznej na probGłos Serca nr 7/2008

lemy ludzi niepełnosprawnych. Wielu z nich pomimo szybkiego tempa rozwoju cywilizacyjnego nadal skazanych jest na izolację, której przyczynami
są bariery różnego rodzaju. Szereg z nich można
dosyć łatwo eliminować, jednak trudno zmienić
mentalność i podejście do osób niepełnosprawnych.
        Aby pełnosprawni mogli rozumieć problemy osób niepełnosprawnych, muszą poznać ich
codzienne życie, ich możliwości, a nie tylko ogra11

niczenia, nauczyć się patrzeć na nich nie przez
pryzmat ich niepełnosprawności, ale widzieć w
nich przede wszystkim ludzi, którzy mają podobne
problemy jak oni, w życie których jednak wpisane
jest cierpienie. Największą jego przyczyną jest jednak brak akceptacji i odrzucenie. Każdy potrzebuje
miłości i zrozumienia, gdyż jest to wpisane w istotę człowieczeństwa.
        Wszyscy mamy prawo do nauki, do wzrastania
dzięki niej i samorealizowania się. Dla osób niepełnosprawnych edukacja jest sprawą szczególną,
ponieważ często wymaga od nich „przekraczania”
samych siebie. Chcąc w pełni przygotować niepełnosprawnych do funkcjonowania w społeczeństwie
i współtworzenia dóbr kultury, życia społecznego,
nie można ich izolować. Nikt bowiem w dorosłym
życiu nie wyręczy ich z pełnienia ról im przypisanych, z obowiązków. Trzeba zatem stworzyć im
optymalne warunki rozwoju, by nie patrzyły na
świat przez swoją niepełnosprawność, ale by stała
się ona dla nich elementem ich wyjątkowości pobudzającej do walki o swoje ideały, motywującej
do działania.
        Należy podkreślić rangę problemu, zwracając
uwagę na fakt, iż stosunek do niepełnosprawności
jest miarą rozwoju społeczeństwa. Niepełnosprawność jest zjawiskiem wymagającym podejścia interdyscyplinarnego. Cieszy fakt, iż coraz częściej
problemy osób niepełnosprawnych poruszane są w
środkach masowego przekazu, co napawa optymizmem i skłania do prognozy, iż będzie im się żyło
coraz lepiej i łatwiej. Ważne jest, aby każdy zrozumiał, że niepełnosprawny to przede wszystkim
człowiek.
        W dzisiejszych czasach żyjemy według przygotowanego planu, w którym nie ma miejsca na
żadne rozczarowania, nieprzewidziane zbiegi wydarzeń. Wszystko musi mieć swój czas i swoje
miejsce, a tempo życia, „zero” empatii, egoizm,
anonimowość, koncentracja na sobie, „zabijają”
wrażliwość, dobro, otwartość – cechy proste, piękne, ale niestety, obecnie nieaktualne i niemodne.
        Piękno nie polega na zewnętrznej doskonałości, dzieci niepełnosprawne „tworzą” swój własny, cudowny świat, są idealną niedoskonałością,
którą tylko nieliczni i wybrani mogą zauważyć. W
dzieciach upośledzonych, kalekich jest coś więcej
niż tylko zewnętrzność, czasem również chora i
zdeformowana. Mają one swój wewnętrzny świat,
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często bogatszy od świata ludzi niedotkniętych
upośledzeniem, w który uciekają, by poczuć się
lepiej, są zrozumiani, nieograniczeni fizycznymi i
psychicznymi dolegliwościami. Wyjątkowość tych
dzieci można zawrzeć w słowach wypowiedzianych przez matkę dziewczynki z zespołem Downa
w książce Doroty Terakowskiej pt. „Poczwarka” :
„A przecież w środku, tam gdzie nikt nie potrafi zajrzeć, tkwi istota, która ma swoje uczucia i
myśli, swój świat i własny język, który może być
językiem Boga...”.
        Pisząc ten artykuł wyrażam głęboką nadzieję,
iż przyczyni się do wzbudzenia zadumy nad ludzkim życiem i naszym stosunkiem do osób niepełnosprawnych. Bowiem zmiany nastawienia społecznego zawsze zaczynać trzeba od siebie. Chociaż
jest to proces niezwykle złożony, uwarunkowany
wieloma czynnikami natury społecznej, wolicjonalnej, mentalnej, należy go podjąć w zgodzie z
myślą zawartą w Księdze Mądrości 3, 15: „Wspaniałe są owoce dobrych wysiłków”, pamiętając,
że to co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę
warto w życiu robić.
         Każdy z nas musi wreszcie dopatrzeć się
dualistycznej wizji świata, w którym powinno być
miejsce i szacunek tak samo dla zdrowych, jak i
dla chorych ludzi. Należy nam wreszcie pamiętać,
że niepełnosprawność, czy choroba, nie musi nam
towarzyszyć od urodzenia – niepełnosprawnym,
chorym możemy się stać w ciągu całego życia, a
wtedy nikt przecież nie chciałby czuć się pozostawionym samemu sobie, niepotrzebnym, gorszym,
samotnym... dla którego nie ma już miejsca na
tym świecie. Jakże często dopiero w takim momencie zmieniają się nasze nastawienia, wartości,
myślenie. Rozglądając się wokoło nie znajdziemy
doskonałości. Idealna rzeczywistość nie istnieje i
nie może istnieć, gdyż piękno świata tkwi w jego
różnorodności. Wspaniale pisał o tym ksiądz Jan
Twardowski w wierszu pt. „Podziękowanie”, którego ostatni wers jest niezwykle wymowny:
„ ... tylko my chcemy być wciąż albo albo i jesteśmy na złość stale w kratkę”.
mgr Elżbieta Troszyńska
oligofrenopedagog
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
ul. Romanowicza 9 w Tarnowie
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PISMO ŚWIĘTE
List Boga do ludzi (2)
Principium lektury biblijnej.
Drodzy Czytelnicy!
Bierzemy do ręki księgę Pisma Świętego i
napotykając w naszej
lekturze na trudne lub
niezrozumiałe
fragmenty, często popełniamy podstawowy błąd:
wartościujemy czytany
przez nas tekst poprzez
pryzmat współczesnego sposobu patrzenia na
świat. Innymi słowy, patrzymy na czytany biblijny
fragment poprzez pryzmat czasów, w jakich przyszło nam żyć. Często się zdarza, że czytając Biblię,
zwłaszcza Stary Testament, wartościujemy ludzi i
ich postawy wg naszej, współczesnej mentalności.
Tymczasem nieustannie musimy pamiętać o tym,
że życie ludzi sprzed trzech i dwóch tysięcy lat różniło się pod każdym względem od naszych czasów.
Rozwój nauki, techniki, postęp medycyny, okresy
bez jakiejś wojny, to sytuacja nie znana autorom
Pisma Świętego. Co za tym idzie, także ich mentalność, ich wartościowanie, ich sposób patrzenia
na świat, odbiegają ogromnie od dzisiejszej rzeczywistości. Co to oznacza w praktyce? Nie można w związku z tą prawdą oczekiwać, że w Piśmie
Świętym będą znajdowały się informacje natury
naukowej, tak, jak je dzisiaj rozumiemy. Autorzy
natchnieni nie byli obdarowani, choć gdyby Bóg
chciał, byliby, nadprzyrodzoną wiedzą naukową,
taką, jaką dzisiaj posiadamy, ale patrzyli na otaczający ich świat w taki sposób, w jaki patrzyli ludzie
ich czasów. Pisarze sami w sobie byli w tamtych
czasach ludźmi ogromnie wykształconymi, gdyż
umiejętność czytania i pisania była zarezerwowana dla nielicznych (analfabetyzm był czymś normalnym!), tym niemniej nie patrzyli na otaczający
ich świat takimi oczami, jakimi spogląda na niego
współczesny człowiek. Ich wiedza fizyczna, biologiczna, kosmologiczna, filozoficzna czy medyczna była taka, jaka była dla nich dostępna w
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czasach pisania przez nich Ksiąg Biblijnych. W
jaki sposób przekłada się to na interpretacje tekstu
biblijnego? Przykład klasyczny, jaki nasuwa się w
tym momencie dotyczy opisu stworzenia świata,
znajdującego się na pierwszych stronicach Pisma
Świętego w Księdze Rodzaju. Czytając ten tekst i
porównując go z wiedzą naukową, jaką dziś posiadamy, łatwo można popełnić błąd, o którym piszę,
mianowicie próbować aplikować posiadaną przez
nas dzisiaj wiedzę na temat tego, jak powstawał
wszechświat, do tekstu z Księgi Rodzaju. Tymczasem trzeba nam pamiętać, że autor natchniony
nie posiadał wiedzy naukowej, (tak, jak ją dzisiaj
rozumiemy i uczymy się jej czy to w szkole, czy
na studiach) dotyczącej stworzenia świata, ale
pisał traktat teologiczny posługując się wiedzą z
zakresu, powiedzielibyśmy dziś, nauk fizycznych,
taką, jaka była znana w czasach, kiedy pisał swoje
dzieło. Nie można zatem oczekiwać (ani przeciwstawiać!), że autor natchniony opisu stworzenia
świata będzie posługiwał się wiedzą, jaką dzisiaj
posiadamy, bo jej zwyczajnie nie posiadał, posługując się patrzeniem na świat, takim, jakie było
obecne w jego czasach. Nie oznacza to, że tekst
kłamie – absolutnie mówi prawdę! – tym niemniej
jest to traktat teologiczny przekazujący prawdę, że
Bóg jest Stwórcą wszechświata, ale opierający się
na patrzeniu na świat takim, jakie obowiązywało
w momencie pisania pierwszych stronic Pisma
Świętego! Podobnie łatwo, albo jeszcze prościej,
popełnić omawiany błąd, wartościując postawy
ludzkie obecne w Piśmie Świętym, które czasami
mogą wydawać się nam nieludzkie. Tymczasem
znów musimy mocno pamiętać, że ludzie tamtych
czasów nie posługiwali się dzisiejszym sposobem
myślenia. Ich mentalność i zachowanie różniły się
kolosalnie od przyjętych dzisiaj norm postępowania. Nie wolno oceniać ich postępowania wg
współczesnych standardów moralności, ale to temat na kolejne nasze rozważanie.
Ks. Marek Jawor
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POSŁUGA NADZWYCZAJNYCH
SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ
Wprowadzenie posługi świeckich pomocników rozdzielania Komunii Świętej wymaga należytego wyjaśnienia, a zwłaszcza odpowiedzi na pytanie o jej sens i potrzebę. Otóż istnieją niewątpliwie
poważne racje przemawiające za wprowadzeniem
tej posługi.
W wyniku odnowy życia religijnego ostatnich dziesięcioleci, a zwłaszcza pogłębionej pobożności eucharystycznej, wierni częściej i liczniej
przystępują do Komunii Świętej. Możliwość owocnego udziału w sprawowaniu Eucharystii, a zwłaszcza przyjęcie Komunii Świętej, należą do podstawowych praw wiernych i jest dla nich najcenniejszym
dobrem, którego nie może ich nikt pozbawić. Dotyczy to zwłaszcza osób w podeszłym wieku i chorych w domach prywatnych, w szpitalach i innych
zakładach.
Zaspokojenie tych potrzeb przez wspólnotę parafialną i ich duszpasterzy, (czego domaga się
rzymska Instrukcja „Eucharisticum Mysterium”
z 25 maja 1967 r.), jest możliwe do zrealizowania
wyłącznie z pomocą świeckich szafarzy Komunii
Świętej.
W Kościele pierwszych wieków powszechnie stosowano praktykę zanoszenia Eucharystii dla
tych, którzy nie mogli uczestniczyć w niedzielnej
Mszy św., zwłaszcza chorych i więźniów. Wzorem
i patronem pomocników udzielania Komunii Świętej może być św. Tarsysjusz (III w.), młody akolita,
świecki męczennik Eucharystii. Według tradycji
zginął, niosąc Komunię chorym i więźniom. Należy
wspomnieć, że jeszcze w Rzymie, w VIII wieku istnieli świeccy akolici, którzy zanosili Eucharystię do
domów.
W ostatnich dziesięcioleciach, posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej wprowadził
na nowo papież Paweł VI na mocy Instrukcji Kongregacji Kultu Bożego z 29 stycznia 1973 roku.
W Polsce Konferencja Episkopatu postanowiła stopniowo wprowadzać świeckich pomocników.
Kandydatami mogą być mężczyźni w wieku 35 – 65 lat „odznaczający się wysokim życiem
moralnym, pobożnością i poważaniem wśród du14

chowieństwa i wiernych” (postanowienie z 2 maja
1990 r.). Zgodnie z prawem kanonicznym (Kan.
910 i 230 KPK) tylko biskup diecezjalny może upoważnić zgłoszonego przez proboszcza parafii i odpowiednio przygotowanego kandydata, do pomocy
w udzielaniu Komunii Świętej podczas Mszy św. i
do zanoszenia jej chorym.
W naszej parafii posługę tę sprawuje obecnie trzy osoby świeckie, które w każdą niedzielę zanoszą Komunię Świętą do domów prywatnych dla
około dwudziestu osób chorych.
Jeżeli więc drodzy parafianie zobaczycie na
ulicach naszego miasta kapłana lub osobę świecką
idącą do chorego z Najświętszym Sakramentem na
piersiach, nie wstydźmy się przyklęknąć. Gdyby to
było niemożliwe, to w inny sposób oddajmy cześć
publiczną Zbawicielowi, np. przez głęboki pokłon.
Pamiętajmy, że naszą postawą dajemy świadectwo
wiary.
A jak wygląda moje spotkanie z Jezusem
zmierzającym do chorych?
T. M.
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PORADNIA RODZINNA
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle,
że staje się jednym ciałem (Rdz 2,24)
Życie w dzisiejszym świecie, pełnym podziałów i konfliktów jest przepełnione lękiem i
niepokojem. Głębokie przemiany ideologiczne i
społeczne przyczyniają się do coraz większego kryzysu duchowo - moralnego współczesnego świata,
który swoje piętno wyciska na życiu naszych rodzin. Jakie są skutki tych bolesnych przeżyć?
Dziś wielu młodych nie ma rodziny, wielu
nie zakłada rodziny, wielu nie da początku nowym
rodzinom. Pytają oni często i zastanawiają się, co
zrobić, aby ich miłość przetrwała próbę czasu, aby
założona przez nich rodzina była szczęśliwa.
Zauważalna obecnie niemała liczba kryzysów małżeńskich oraz rozpadów małżeństw,
najczęściej wynika z braku należytego przygotowania do dorosłego życia we dwoje. Dlatego Poradnia Rodzinna pragnie być przewodnikiem dla
młodych w zakładaniu rodziny, poprzez roztropne
rady i osobisty przykład. Praca w Poradni przebiega pod okiem doświadczonych kapłanów, którzy
też czynnie, z miłością i cierpliwością uczestniczą
w przygotowaniu młodych ludzi do dojrzałego pełnienia roli męża, żony, rodzica.
Głównym celem i zadaniem Poradni Rodzinnej jest:
- ukazywać i potwierdzać swoim życiem nierozerwalność i świętość węzła małżeńskiego,
- uczyć metod naturalnych służących do rozpoznawania płodności,
- mocno podkreślać prawo i obowiązki rodziców
do chrześcijańskiego wychowania dzieci,
- bronić godności i należytej autonomii rodziny.
W nowym Chrystusowym wymiarze, realizacja ideału szczęśliwej rodziny, możliwa jest
głównie poprzez Eucharystię, w czasie której niemożliwe po ludzku staje się możliwe także dzięki
modlitwie. Małżeństwo, które zaprasza do siebie
Boga, może zawsze liczyć na wsparcie, czyli na
błogosławieństwo. „Jeżeli pragniecie szczęścia, to
módlcie się przez Maryję do Jezusa!” Korzeniem
wszystkich problemów małżeńskich i całego zła,
jest brak modlitwy.
W kolejnych numerach czasopisma zachęcimy Was do życia w zgodzie ze swoją płodnością.
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Bóg dał nam płodność i dał nam rozum, abyśmy się
tymi darami posługiwali, współpracując ze Stwórcą. Wyłączenie Boga z pożycia małżeńskiego, to
nic innego jak odrzucenie Boga i Jego zbawczego
planu. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale
do świętości. A więc kto to odrzuca, nie człowieka
odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego (1Tes 4,7-9). Musimy połączyć wiarę z moralnością, byśmy mogli być wolni
i szczęśliwi. Nie poprawiajmy Boga, lecz chciejmy poznać metody służące rozpoznawaniu płodności. Trzeba mieć niemałą odwagę, żeby żyć jako
płodni. Ukażemy Wam również, jak antykoncepcja
niszczy małżeństwo i jak bardzo poraża samą istotę miłości małżeńskiej.
Trzeba wszystko zrobić, aby człowiek na
świat, przychodził w rodzinie, wzrastał i wychowywał się w rodzinie, miał warunki do założenia
własnej rodziny i poczucie więzi rodzinnej przekazywał dzieciom. Trzeba wszystko zrobić, aby dom
był domem, aby matka i ojciec byli troskliwymi
rodzicami, aby dzieci miały wychowanie w domu,
aby rodzina znów stała się rodziną.
H.M.
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CZEŚĆ DLA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Pewien protestant zapytał swojego kolegę
katolika: - Czy wy naprawdę wierzycie, że w tym
białym opłatku mieszka Jezus Chrystus? - Oczywiście - padła odpowiedź. - Wy tylko tak mówicie - powiedział protestant - Przecież gdybyście
naprawdę w to wierzyli, to byście czołgali się na
kolanach przed waszymi ołtarzami, a wy zachowujecie się tak, jakbyście wchodzili do kina.
Niestety, ten protestant miał dużo
racji. Gdyby nasza wiara w obecność Pana
Jezusa w tabernakulum była wiarą żywą,
to nasze zachowanie w kościołach, szczególnie w czasie Mszy św. byłoby pełne
wielkiego szacunku. W Najświętszym
Sakramencie ukryty pod postacią chleba,
jest sam Pan Jezus ze Swoim Bóstwem i
Człowieczeństwem. Jest On tam zawsze,
ponieważ nie chciał żebyśmy czuli się
samotni. Bóg jest naszą siłą i w tabernakulum czeka na nas, byśmy przychodzili,
zwierzali mu się z naszych problemów,
prosili Go o pomoc. Tymczasem tylu ludziom jest to obojętne. Gdyby Pan Jezus
zechciał pozostać z nami tylko w jednym miejscu
na świecie, np. w Bazylice św. Piotra w Rzymie,
ileż byłoby tam pielgrzymek, każdy chciałby choć
raz w życiu pomodlić się przed Bogiem Żywym.
Tymczasem jest On obecny w każdym, nawet bardzo ubogim i zaniedbanym kościele, a dla wielu z
nas jest to obojętne.
Pobożność katolicka wypracowała w ciągu
wieków wiele oznak czci dla Najświętszego Sakramentu. Trzeba, żebyśmy o nich pamiętali, bo one
są wciąż aktualne.
Kiedy więc wchodzimy do świątyni, to najpierw przyklękamy i witamy Pana Jezusa. Dopiero
później rozglądamy się za wygodnym miejscem.
Kościół to nie teatr czy kino, gdzie się wchodzi i
szuka miejsca. W kościele spotykamy Pana Jezusa, Żywego i Obecnego. Kiedy już usiądziemy czy
staniemy, myślimy o tym, co się za chwilę dokona.
Pamiętajmy o tym, że do Komunii św. należy się przygotować. Nie wolno nam do niej przystąpić, jeżeli sumienie wyrzuca nam popełniony
16

grzech ciężki. Wtedy najpierw trzeba udać się do
konfesjonału.
Przed Komunią św. musimy przynajmniej
przez godzinę powstrzymać się od wszelkich pokarmów i napojów, za wyjątkiem leków i czystej
wody.
Przyjmowanie Komunii świętej powinno
odbywać się w sposób nabożny, godny i spokojny.
Cześć dla Eucharystii kształtuje się we
wnętrzu człowieka, ale ważna jest także postawa zewnętrzna. Wierny może
z wielkim szacunkiem przyjąć Komunię stojąc, a potem uklęknąć na dziękczynienie. Najbardziej odpowiedni jest
szyk procesyjny, gdy wierni pojedynczo podchodzą do szafarza. Symbolizuje to wymiar życia codziennego, z
którego chcemy wejść w skupieniu na
drogę do Chrystusa. W odpowiednim
momencie tej procesji możemy przyklęknąć lub pokłonić się.
Po Komunii św. chociaż przez chwilę trwamy w dziękczynieniu. Te chwile
są bardzo ważne. Przyjęliśmy samego Chrystusa.
Dziękujmy Mu za to, prośmy o to, co nam potrzebne, co potrzebne naszym bliskim. W tym momencie Pan Jezus bardzo uważnie nas słucha.
Wyrazem naszej czci dla Najświętszego Sakramentu jest udział w procesji (np. w Boże Ciało),
kiedy tenże Najświętszy Sakrament jest niesiony w
monstrancji.
Kiedy widzimy kapłana lub szafarza idącego do chorego z Najświętszym Sakramentem na
piersiach, nie wstydźmy się przyklęknąć. Gdyby to
było niemożliwe, to w inny sposób oddajmy cześć
publiczną Zbawicielowi, np. przez pokłon. Pamiętajmy, że obojętne przejście w takiej sytuacji jest
zaparciem się wiary.
Tak więc posilajmy się tym chlebem, kochajmy eucharystycznego Jezusa, ale nie zapominajmy także, że to nasz Bóg, Ukrzyżowany za nas i
Zmartwychwstały. Niech nasze życie będzie uwielbieniem i aktem czci wobec tak wielkiego daru.
Opracował Ks. Marek Kita
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BRACTWO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Historia grupy
Ks. Stefan Dobrzański
troszczył się nie tylko
o budowę kościoła
materialnego, ale
przede wszystkim
zabiegał o życie
duchowe wspólnoty parafialnej. Jako
pierwszą powołał
Radę Parafialną Caritas, utworzył chór
parafialny oraz róże
różańcowe. W każdym miesiącu, po
mszy świętej porannej następowała zmiana tajemnic
różańcowych wraz z modlitwą za zmarłych
członków Róż i kapłanów, którzy pracowali
w tej parafii. Z myślą o zmarłych w pierwszą
niedzielę po Wszystkich Świętych organizował procesję różańcową na cmentarzu parafialnym z udziałem kapłanów i wszystkich
Róż Różańcowych. Na tę uroczystość przybywało wielu wiernych także z innych parafii.
Ks. Proboszcz Stefan Dobrzański jako założyciel Róż Różańcowych był niestrudzonym ich
opiekunem i cieszył się, gdy jego dzieło się
rozrastało. W dniu 23 marca 1999 złożył rezygnację z urzędu proboszcza i pozostał w parafii jako rezydent. Po długoletniej posłudze
kapłańskiej i duszpasterskiej Pan Bóg powołał
Go do wieczności.
Decyzją ks. Bpa Józefa Życińskiego
mianowany nowym proboszczem został ks.
Stanisław Mlyczyński. Nowy proboszcz mianował moderatorem Róż Różańcowych ks.
Piotra Pawlinę.
Ks. Piotr Pawlina przygotował kaplicę
różańcową, która miała służyć do comiesięcznych spotkań zelatorów i wybrał Radę Bracką.
Podarował on Bractwu Różańcowemu figurę
Matki Bożej Fatimskiej oraz okazały różaniec
z jasnego drewna, który jest symbolem naszeGłos Serca nr 7/2008

go Stowarzyszenia podczas ważnych uroczystości kościelnych.
Kolejnymi opiekunami Bractwa Żywego Różańca byli :
Ks. Ryszard Traszka 1996 – 1997
Ks. Marian Kujda 1997 – 1999
Ks. Marek Rudziński 1999 – 2000
Ks. Mirosław Papier 2000 – 2001
Ks. Piotr Bodziony 2001 – 2003
Ks. Tomasz Paluch 2003 – 2004
Ks. Jeży Kulpa 2004 – 2006
Ks. Stanisław Pachowicz - 2006 – 2007
Obecnym opiekunem jest ks. Marek Jawor.
Struktura grupy oraz działalność
Każda Róża Różańcowa to 20 osób:
kobiet, mężczyzn lub dzieci, z których każda osoba odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę i krótkie
rozważanie. W ten sposób odmawiany jest
codziennie cały różaniec czyli 20 tajemnic.
Wszystkich członków Róży dotyka taka sama
zasługa, jakby odmówili cały różaniec. Gdy
ktoś zapomniałby odmówić w danym dniu tej
dziesiątki nie ma grzechu lecz traci ową zasługę. Każda Róża obiera sobie Patrona i pod taką
nazwą figuruje. Przewodniczy jej zelator(ka)
wybrany spośród swojej dwudziestki. Raz w
miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. Odbywa
się to w pierwszą niedzielę miesiąca po mszy
świętej o godzinie 700 (od kwietnia do listopada) i o 1130 (od grudnia do marca).
Ksiądz opiekun po zakończonej Mszy
świętej informuje o:
- intencjach modlitwy ogólnych i misyjnych
na dany miesiąc,
- świętach patronalnych przypadających w danym miesiącu,
- świętach Maryjnych, a także datach śmierci
byłych członków Róż, za których nieustannie
się modlimy.
Odmawiamy wspólnie dziesiątkę różańca oraz litanię do wszystkich patronów naszych róż. Po błogosławieństwie wszystkich
17

członków Róż, ksiądz błogosławi również
tajemnice różańcowe, które następnie wymieniamy między sobą. Przynależność do Róży
wiąże się z:
−
obowiązkiem codziennego odmawiania
jednej dziesiątki różańca,
−
udziałem w miesięcznej zmianie tajemnic
różańcowych,
uczestnictwem w Godzinie Różańcowej
−
(przynajmniej własnej Róży)
−
rozszerzaniem czci Maryi, działalnością
apostolską, świadectwem życia w wierze (częste
przystępowanie do spowiedzi i komunii św.)
udziałem w pogrzebie zmarłego członka
−
Żywego Różańca oraz modlitwą za spokój jego
duszy.

Obecnie w naszej parafii są 32 Róże Różańcowe. Parafia jest bardzo liczna i chcielibyśmy
zachęcić wszystkich do wstępowania do Bractwa Różańcowego, a szczególnie młodych
ludzi. Maryja potrzebuje naszych modlitw, a
my potrzebujemy pomocy Maryi. Dlatego też
nie bójmy się poświęcić Jej 10 minut dziennie.
Mamy wiele przykładów na to, że różaniec to
cudowna „broń, lekarstwo, egzorcyzm” na
całe zło jakie nas otacza.
Zapraszamy więc wszystkich parafian - wstępujcie w szeregi Bractwa Żywego Różańca !
Renata Foryś - Szczepanik

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
TARNÓW - RZĘDZIN
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek
Powyższe słowa, umieszczone na historycznym sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tarnowie - Rzędzinie, oddają pełnię sensu istnienia i działalności tego stowarzyszenia.
Na początku XX w. taka idea przyświecała
założycielom Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w wiosce Rzędzin  koło Tarnowa. Najstarszy, dostępny dziś dokument, który zaświadcza o
istnieniu tego Towarzystwa pochodzi z 1908 roku.
W tym piśmie Wydział (Zarząd) Towarzystwa
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzędzinie zwrócił
się do Księżnej Konstancji Sanguszkowej o doposażenie w sprzęt i równocześnie poinformował Ją,
że w dniu 25 kwietnia 1908 roku statut Towarzystwa został zarejestrowany w CK  Namiestnictwie
we Lwowie. Statutowe cele działalności ówczesnego Towarzystwa OSP są w pełni zbieżne z celami współczesnej Ochotniczej Straży Pożarnej w
Tarnowie – Rzędzinie. Na przestrzeni wieku nie
zmieniły się zasadnicze zadania w działalności
tych stowarzyszeń. Aktualne jest zadanie walki z
żywiołem w obronie życia bliźniego, jego zdrowia
i mienia, likwidacja zagrożeń, pomoc w potrzebie,
czyli wszystko to, co mieści się w pojęciu dzia18

łalności operacyjnej. Wciąż aktualnym zadaniem
są działania na rzecz lokalnej społeczności: dawniej na rzecz społeczności wioski Rzędzin, dzisiaj
na rzecz społeczności dzielnicy Rzędzin i miasta
Tarnowa. Jest to integrowanie środowiska, kultywowanie tradycji i patriotyzmu oraz praca wychowawcza. Ta druga, nie mniej ważna sfera działań,
nosi nazwę działalności kulturalno - wychowawczej.
Współczesna Ochotnicza Straż Pożarna w
Tarnowie – Rzędzinie jest kontynuatorką chlubnej
tradycji Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rzędzinie. Zmiana granic administracyjnych
miasta spowodowała, że wioska Rzędzin stała się
dzielnicą miasta Tarnowa i częściowo zmieniła nazwę tego stowarzyszenia. Odeszli do wieczności
ludzie, którzy tę straż zakładali. Zabrakło też tych,
którzy własnymi rękami podnosili ją z wojennych
zniszczeń. Tych, co nie bali się w tamtych latach,
stanąć w kościele, w strażackim mundurze - pozostało już niewielu.
Dzisiaj Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie – Rzędzinie liczy 43 członków czynnych,
w tym 8 kobiet, oraz 29 członków Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej w sekcjach: chłopięcej i
dziewczęcej. Do działań operacyjnych przygotoGłos Serca nr 7/2008

wanych  jest 22 druhów,  którzy tworzą Jednostkę
Operacyjno - Techniczną. To 22 strażaków-ratowników o dobrej kondycji fizycznej (badania lekarskie), posiadających wyszkolenie pożarnicze ogólne i specjalistyczne (operatorzy sprzętu, ratownicy
medyczni, kierowcy i dowódcy). Ochotnicza Straż
Pożarna w Tarnowie - Rzędzinie od 1997 roku jest
ogniwem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co dobrze świadczy o wyszkoleniu, wyposażeniu i niezawodnym działaniu jej członków.
Średnio w roku wyjeżdżają kilkadziesiąt razy na
teren miasta i do wiosek położonych wokół Tarnowa. Są to wyjazdy do pożarów, powodzi, wypadków drogowych, usuwania skutków huraganów i
tym podobnych. Druhowie z OSP doskonalą umiejętności poprzez: szkolenia, ćwiczenia i udział w
zawodach sportowo-pożarniczych.
W ostatnich kilku latach reprezentacja OSP
w Tarnowie - Rzędzinie odniosła wiele sukcesów:
- II miejsce w Wojewódzkich Zawodach Sportowo - pożarniczych,
- I miejsce (kilkakrotnie) w Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych,
- zdobycie na własność Pucharu Przechodniego
Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP
w Tarnowie.
W siedzibie druhów z dzielnicy Rzędzin
gościły delegacje strażaków z Belgii, Niemiec, a
w 2002 roku jednostka wizytowana była przez Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej i uzyskała wysoką ocenę za całokształt
działalności. W Ochotniczej Straży Pożarnej w
Tarnowie - Rzędzinie kładzie się duży nacisk na
pracę z młodzieżą. Jak już wcześniej wspomniano,
ta OSP zrzesza w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej 29 dziewcząt i chłopców. Poprzez szkolenia,
ćwiczenia, czy organizację obozów szkoleniowych
starsi druhowie przekazują im wiedzę z zakresu
ochrony przeciwpożarowej. Elementy tradycji,
historii i patriotyzmu są tematami pogadanek,
dyskusji i wycieczek. Niedawna wycieczka ,,Szlakiem cmentarzy I wojny światowej” była dla nich
doskonałą lekcją historii i patriotyzmu. Młodzież
zrzeszona w MDP ma możliwość zdrowej i bezpiecznej rozrywki na organizowanych dyskotekach
i zabawach, pod opieką odpowiedzialnego druha.
Tego rodzaju działania wychowawcze ukierunkowane są na właściwe i pożyteczne wykorzystanie
wolnego czasu młodzieży, rozwijanie jej zaintereGłos Serca nr 7/2008

sowań i na bezpieczną rozrywkę. Jak zapewniają
druhowie, w ich stowarzyszeniu zawsze jest miejsce dla ludzi odważnych i gotowych nieść pomoc
innym.
Od czasu powstania Parafii NSPJ, strażacy
czynnie uczestniczą w jej życiu, wykonując wiele
robót przy budynku kościoła, domu parafialnego,
budowie kościoła Bł. Karoliny Kózkówny, czy
działając w Radzie Parafialnej. Są zawsze obecni na
uroczystościach religijnych, występują w szyku ze
sztandarem jednostki, przez co dodają podniosłego
charakteru tym uroczystościom. Udział w procesji
Bożego Ciała, Odpust Parafialny, warta przy Grobie Pańskim, rezurekcja, obchody św. 3 Maja, to
nieprzerwana od lat powojennych tradycja. Także
współpraca z proboszczami naszej parafii układała
się zawsze na płaszczyźnie zrozumienia przez strażaków potrzeb tej parafii i jednoczesnym docenianiu przez proboszczów roli OSP w życiu parafii.
Głęboko utkwiła w pamięci strażaków długoletnia współpraca z ks. Infułatem Stefanem Dobrzańskim. Krótka, ale jakże serdeczna była przyjaźń z ks. Prałatem Stanisławem Mlyczyńskim.  
To właśnie Im towarzyszyli druhowie w ostatniej
drodze, to była droga z kościoła na cmentarz. Mile
wspominają współdziałanie z ks. dr hab. Stanisławem Sojką, który zawsze podkreślał, że mając takich strażaków łatwiej jest prowadzić parafię.
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Tarnowie - Rzędzinie sądzą, że nowy proboszcz  
ks. Prałat Antoni Bielak, wzorem swoich wielkich
poprzedników na tym stanowisku, będzie chciał
widzieć w strażakach tych, którzy wypełniają tytułowe przesłanie: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek .
Zarząd OSP
Tarnów - Rzędzin
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Sakrament Bierzmowania w naszej parafii
Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem,
czyli nowego życia, „z wody i Ducha”.
Kościół, jako wspólnota, potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe
spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko
na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej
przez jego członków. Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie
niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.
Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
1. Babiarz Damian
2. Banek Gabriela
3. Bardo Marzena
4. Barnaś Monika
5. Bąk Olga
6. Bednarski Dawid
7. Bienas Justyna
8. Bogusz Krystian
9. Bojarska Karolina
10. Bojeś Kamil
11. Borzęcka Monika
12. Burza Kamil
13. Burza Rafał
14. Buzowski Wojciech
15. Chodań Tomasz
16. Cibor Paweł
17. Ciochoń Jonathan
18. Czyż Konrad
19. Dembińska Daria
20. Dembiński Dominik
21. Derlaga Bartłomiej
22. Drwal Edyta
23. Drwal Kinga
24. Dubiniak Anna
25. Dzierwa Mateusz
26. Ebert Konrad
27. Fiłonowicz Marek
28. Forajter Agnieszka
29. Fulara Weronika
30. Furmański Mateusz
31. Gajda Adrian
32. Garlicka Paulina
33. Głomb Maciej
34. Gruca Patrycja
35. Gruszka Marcin
36. Habiniak Filip
37. Hałgas Karolina
38. Jachym Maciej
39. Janosz Agnieszka
40. Janosz Karolina
41. Jasiak Bartosz
42. Kaczmarczyk Karolina
43. Kawa Karolina
44. Kiełbasa Monika
45. Kieroński Marcin
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- zakorzenia nas głębiej w Bożym Synostwie
- ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
- udoskonala naszą więź z Kościołem;
- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego
wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by
nigdy nie wstydzić się krzyża.
W naszej parafii, 3 marca 2008 r. J E Ks.
Bp Władysław Bobowski udzielił sakramentu
bierzmowania następującym uczniom III klas gimnazjum:

46. Knaga Aleksandra
47. Kocik Klaudia
48. Kocjan Joanna
49. Kosa Paweł
50. Kosiba Natalia
51. Kościelniak Anita
52. Kotecki Mateusz
53. Krawiec Michał
54. Krywult Sylwia
55. Kuczek Kamila
56. Kuczek Katarzyna
57. Kukułka Paweł
58. Kupczyk Jakub
59. Lazar Magdalena
60. Lewicki Piotr
61. Ligęza Kinga
62. Ligęza Marcin
63. Lis Roksana
64. Magiera Tomasz
65. Makowej Michał
66. Marek Rafał
67. Marszalik Karol
68. Maślanka Karol
69. Matug Aneta
70. Michoń Adrian
71. Michońska Magdalena
72. Mielec Aleksandra
73. Mierzwa Jakub
74. Mikuta Krystian
75. Misiak Aleksandra
76. Mizera Tadeusz
77. Modelski Dawid
78. Nadczuk Piotr
79. Nosek Grzegorz
80. Nowak Anna
81. Obal Tomasz
82. Obrzut Mateusz
83. Oćwieja Mateusz
84. Opolski Mateusz
85. Pałucka Dominika
86. Pasterski Arkadiusz
87. Pasula Martyna
88. Pawłowski Janusz
89. Pękala Natalia
90. Piekielniak Klaudia

91. Pieniądz Klaudia
92. Pociecha Sara
93. Podgórska Sandra
94. Podolska Agnieszka
95. Prendota Jakub
96. Proszowska Ewelina
97. Pudełko Dawid
98. Pytel Katarzyna
99. Rajzer Wojciech
100. Remian Artur
101. Rudny Jakub
102. Rzepa Mateusz
103. Sajdak Piotr
104. Salamon Ewa
105. Sebastianów Angelika
106. Sermak Maciej
107. Sikorski Daniel
108. Sikorski Dawid
109. Sikorski Przemysław
110. Słomski Filip
111. Słowik Agnieszka
112. Smosna Blanka
113. Sobół Michał
114. Stachura Małgorzata
115. Stańczyk Daniel
116. Stelmach Adrian
117. Stelmach Oliwia
118. Sternal Daniel
119. Sułkowska Klaudia
120. Szczuka Marcin
121. Szymańska Paulina
122. Śliwińska Sandra
123. Tomczyk Katarzyna
124. Tyrka Mateusz
125. Urjasz Monika
126. Wardzała Klaudia
127. Węgrzyn Agata
128. Wieczorek Dariusz
129. Wilczyńska Karolina
130. Wiśniowski Daniel
131. Włodarczyk Dominik
132. Wojtas Ewelina
133. Żelazo Kamila
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Z kroniki minionych tygodni
(od 3. XII. 2007 do 2. III. 2008 r.)
Sakrament Chrztu Św. przyjęli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Paweł Kawalec
Helena Łabędź
Szymon Dzierżęga
Jakub Zabawa
Fabian Sławomir
Kamila Iwaniec
Kinga Małgorzata
Michał Daniel
Mateusz Główka
Emil Budzik
Oliwia Łabuda
Wanessa Wicher
Klaudia Skrzyniarz
Igor Sułek
Oliwier Wzorek
Krystian Krzyżak
Mateusz Siembab

20.12.2007r.
23.12.2007r.
25.12.2007r.
25.12.2007r.
25.12.2007r.
25.12.2007r.
25.12.2007r.
25.12.2007r.
25.12.2007r.
25.12.2007r.
26.12.2007r.
26.12.2007r.
26.12.2007r.
26.12.2007r.
26.12.2007r.
26.12.2007r.
26.12.2007r.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Szymon Florek
Krzysztof Figiel
Miłosz Grabowski
Amelia Maleszko
Igor Figiel
Radosław Marynowski
Klaudia Kapka
Wiktoria Lisowska
Alicja Chorzępa
Patrycja Prokopowicz
Jakub Brajowski
Sebastian Opozda
Gabriel Wrona
Maciej Marek
Luiza Kozioł
Zuzanna Kras

26.12.2007r.
30.12.2007r.
06.01.2008r.
06.01.2008r.
20.01.2008r.
20.01.2008r.
03.02.2008r.
03.02.2008r.
03.02.2008r.
16.02.2008r.
16.02.2008r.
17.02.2008r.
02.03.2008r.
02.03.2008r.
02.03.2008r.
02.03.2008r.

Niech wzrastają w łasce u Boga i ludzi

Odeszli do wieczności:
1. Jerzy Giebułtowski
2. Józef Tarchała
3. Wiesław Opolski
   
4. Marian Nowak
5. Jacek Karabinowski
6. Ludwik Wołowicz
7. Kazimiera Marciniec
8. Józef Kalawa
9. Marian Maślanka
10. Czesława Skruch
11. Barbara Rechłopień
12. Włodzimierz Kwaśny

lat 54
lat 74
lat 58
lat 67
lat 44
lat 85
lat 84
lat 72
lat 75
lat 75
lat 58
lat 55

13. Celina Podleśny
14. Jadwiga Łabno
15. Aniela Kościółek
16. Grzegorz Tragarz
17. Cecylia Kindrat
18. Jan Golec
19. Stefan Miłkowski
20. Kazimiera Wojciechowska
21. Zofia Stepek
22. Henryk Kępiński
23. Jan Kloch
24. Elżbieta Witos

lat 65
lat 83
lat 69
lat 50
lat 83
lat 84
lat 87
lat 95
lat 77
lat 82
lat 63
lat 57

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym

Sakrament Małżeństwa przyjęli:
4. Grzegorz Husarz – Paulina Klisiewicz
1. Radosław Mróz – Jolanta Jarmuła
25.12.2007r.
29.12.2007r.
2. Krzysztof Karyta – Karolina Banek
5. Dawid Kuliś – Barbara Walczak
29.12.2007r.
26.01.2008r.
3. Marcin Burnagiel – Monika Kocoł
6. Mirosław Hołda – Małgorzata Rzepa
29.12.2007r.
2.02.2008r.
Niech Bóg wspiera ich swoją pomocą
Głos Serca nr 7/2008
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Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Tarnowie
Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102
tel. +48 14 6212112
Bank: Pekao S.A. I O/Tarnów
nr konta: 12 124019 101111000008985868
Parafię tworzą: katolicy mieszkający we wschodniej części Tarnowa

Kapłani w parafii:
Ks. Prałat Antoni Bielak - proboszcz
Ks. mgr Wojciech Sroka - wikariusz
Ks. mrg Marek Kita - wikariusz
Ks. mgr Zenon Macko - wikariusz
Ks. dr Józef Młyński - wikariusz
Ks. mgr Stanisław Pachowicz - wikariusz
Ks. mgr lic. Marek Jawor - wikariusz
Ks. Franciszek Mlyczyński - rezydent
Ks. Józef Zielonka - rezydent

Kapelani Szpitala św. Łukasza:
Ks. mgr lic. Marek Zaborowski
Ks. mrg Bogumił Bednarek
Kościelny: p. Piotr Powroźnik
Organista: p. Stanisław Witek

Msze św.
w parafii NSPJ
Msza św. w niedziele i święta
530, 700, 1000, 1130, 1400, 1800, 2000

Kancelaria
parafialna
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
rano od 900 do 1100 i po południu od 1630 do 1730

Msza św. w święta zniesione
530, 700, 1000, 1600, 1800, 2000

Narzeczonych zapraszamy w piątki:
od 1900 do 2100

Msza św. w dni powszednie
600, 630, 700, 1800

Pierwszy piątek, święta zniesione
- kancelaria nieczynna

Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu
codziennie od 730 do 1800.
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W sprawach pilnych kancelaria czynna
w każdej porze (ks. dyżurny)
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