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Gdzie niebo spotyka się z ziemią

Moje zainteresowanie 
objawieniami w Medjugorie 
rozpoczęło się od przypad-
kowego (przypadki jednak 
nie istnieją) sięgnięcia w 
księgarni po książkę Siostry 
Emmanuel na temat Medju-
gorie p.t. „Medjugorie. Lata 
90...”. Ta książka stała się 
inspiracją do przeczytania 
w krótkim czasie kilkunastu 

książek na temat objawień, których jak na razie 
Kościół nie potwierdził. Dlaczego? Prawo kościel-
ne stanowi, że dopóki objawienia trwają, trzeba je 
skrupulatnie badać, a orzeczenie za ich prawdzi-
wością lub orzeczenie przeczące ich prawdziwości 
nastąpi po zakończeniu rzekomych objawień. Sto-
lica Apostolska zabrania diecezjom lub parafiom 
urządzać zorganizowanych pielgrzymek do Me-
djugorie, jednak gdy jakaś grupa potrafi się zorga-
nizować, zaleca się, żeby miała opiekę duszpaster-
ską. Medjugorie uznane jest jako miejsce wielkiej 
modlitwy i miejsce pielgrzymowania milionów 
wiernych z całego świata. Stolica Apostolska nie 
widzi żadnych sprzeczności w przekazywanych 
przez Matkę Bożą Orędziach z Ewangelią i z ofi-
cjalną nauką Kościoła. Najwięcej natomiast mówi 
się i pisze na temat owoców Medjugoria. Jeżeli coś 
jest od Pana Boga, ostanie się, jeżeli nie, przepad-
nie. Owoce objawień w Medjugorie postanowiłem 
sam zobaczyć i sprawdzić. Dołączyłem do grupy 
pielgrzymów i z biurem turystycznym z Rzeszo-

Patrzymy na Jezusa narodzonego w szopie, bo chcemy jak najwięcej,
na zapas, na cały rok nagromadzić światła w naszych duszach,
by nam go nie zabrakło do następnego Bożego Narodzenia.

Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda, każdy dom i każdego z nas, 
Niechaj piękne, Bożonarodzeniowe Święta  niosą wszystkim betlejem-

ski blask.
Życzymy wszystkim Parafianom,

aby Święta Rodzina nad Wami czuwała i łaskami Was obdarzała w 
Nowym 2009 Roku!:

Zdrowiem i Radością, Pokojem i Miłością.
Redakcja

wa, z fachowym przewodnikiem wyruszyłem 21 
września 2008 roku do Bośni i Hercegowiny (bo 
na jej terytorium znajduje się Medjugorie). 

Podróż jest męcząca, trwa 24 godziny, prze-
biegła jednak szybko, bo dużo modliliśmy się i 
oglądaliśmy filmy, które przybliżyły nam miejsce 
objawień. U pielgrzymów, którzy w Medjugorie 
byli wiele razy, budziłem lekkie zdziwienie, że jako 
ksiądz pielgrzymuję tam dopiero pierwszy raz. 

Matka Boża objawia się w Medjugorie już 27 
lat, codziennie. Wszystko rozpoczęło się 24 czerw-
ca 1981 roku w Uroczystość Narodzenia Św. Jana 
Chrzciciela, nieco ponad miesiąc od zamachu na 
Jana Pawła II. Matkę Bożą, na wzgórzu Podbrdo 
zobaczyła szóstka młodych ludzi: Vicka, Ivanka, 
Marija, Mirjana, Ivan i Jakov. Najstarsza Vicka 
miała wtedy 16 lat, najmłodszy Jakov zaledwie 10 
lat. Maryja młodym ludziom przedstawiła się jako 
Królowa Pokoju i bardzo ich wszystkich prosiła o 
modlitwę w intencji pokoju na świecie, który bar-
dzo jest zagrożony. Młodzi ludzie nie bardzo ro-
zumieli sens takiej modlitwy, ale kiedy dokładnie 
w 10 rocznicę objawień wybuchła straszna wojna 
na Bałkanach, przypomnieli sobie pierwsze słowa 
Matki Bożej i jeszcze gorliwiej zaczęli się modlić 
w intencji pokoju na świecie i w ludzkich sercach.

Literatura na temat Medjugorie jest ogromna, 
ja będę się starał jedynie podzielić najważniejszy-
mi spostrzeżeniami, które zostały w sercu po ty-
godniowej pielgrzymce. Podzielę się na początku 
głębokim przekonaniem, że osobiście po tym, co 
tam zobaczyłem i czego doświadczyłem, nie mam 



6 Głos Serca nr 8/2008

żadnych wątpliwości, że widzący oglądają Matkę 
Bożą codziennie, chociaż bezwzględnie poddaję 
się osądom Kościoła, który cały czas bada spra-
wę objawień w Medjugorie. Zapyta ktoś: Jaki jest 
sens codziennego przychodzenia Matki Bożej na 
ziemię przez 27 lat? Nawet najwięksi teologowie 
mają z tym problem. Siostra Emmanuel udzieliła 
ciekawej odpowiedzi: Gdybyście mieli kogoś z 
rodziny śmiertelnie chorego, leżącego w szpitalu, 
czy byście go codziennie nie odwiedzali? Świat 
jest śmiertelnie chory i to dlatego Matka Boża co-
dziennie do nas przychodzi. Albo próba podobnej 
odpowiedzi: Jeśli dziecko jest chore, idzie do mat-
ki, a jeśli jest bardzo chore, matka przychodzi do 
niego.

Parafią w Medjugorie opiekują się Ojcowie 
Franciszkanie. Gdy się rozpoczęły objawienia, 
proboszczem był Ojciec Jozo Zovko, którego w 
tych dniach nie było w parafii. Był na rekolek-
cjach. Gdy wracał dowiedział się, że w czasie jego 
nieobecności młodym ludziom zaczęła się uka-
zywać Matka Boża. Postanowił wszystko szybko 
sprawdzić. Dwie sprawy bardzo go zaniepokoiły. 
Uważał, że z szóstki widzących, dwie dziewczyny 
są niewiarygodne. Uczyły się bowiem w dużym 
mieście i rodziło się podejrzenie, że komuniści 
mogli je wykorzystać, aby ośmieszyć Kościół. To, 
co również budziło niepokój proboszcza, to to, że 
ludzie wieczorem zamiast przyjść do kościoła na 
Mszę św., biegli na wzgórze, gdzie miała się ob-
jawiać Matka Bożą. Proboszcz uważał, że tak nie 
może być, aby Maryja wypędzała ludzi ze świąty-
ni. Podzielił się tym spostrzeżeniem z widzącymi. 

Jakov mu odpowiedział, że jutro ludzie przyjdą 
do kościoła. I tak się stało. Proboszcza niepokoiło 
pytanie, skąd to mógł wiedzieć ten mały chłopiec. 
On wiedział po prostu od Matki Bożej. Kiedy lu-
dzie wrócili do kościoła, Ojciec Jozo przewodni-
czył modlitwie różańcowej, oczywiście cały czas 
nie wierząc w żadne objawienia. W trakcie modli-
twy wyraz twarzy proboszcza się zmienił, przestał 
się modlić…nad drugim rzędem ławek, po lewej 
stronie kościoła on też zobaczył Matkę Bożą. Stał 
się wielkim orędownikiem objawień i opiekunem 
duchowym widzących wraz z Ojcem Slavko Bar-
bariciem, który po studiach doktoranckich został 
skierowany do Medjugorie, aby strzec doktryny 
Kościoła w czasie objawień.

Ojciec Jozo Zovko bardzo dużo wycierpiał 
w sprawie Medjugorie. Po wygłoszeniu jednego 
kazania, które nie spodobało się komunistom, zo-
stał na trzy lata osadzony w więzieniu. W celi Ojca 
Jozo działy się niezwykłe rzeczy: drzwi zawsze 
pozostawały otwarte, cały czas paliło się światło, 
chociaż w więzieniu nie było prądu. Pilnujący 
więźnia strażnicy pod wpływem tego, co widzieli, 
nawracali się. Proboszcz miał „zgnić” w więzie-
niu – jak mówili komuniści. Matka Boża ocaliła 
mu jednak życie, co wyraźnie przekazała wcze-
śniej widzącym. Ojciec Jozo, po wyjściu z wię-
zienia nie mógł już wrócić do Medjugorie, został 
posłany na placówkę w Sirokim Briegu, około 40 
minut jazdy samochodem oddalonej od Medjugo-
rie. Pielgrzymi przybywający na miejsce objawień 
zawsze też podążają na spotkanie z Ojcem Jozo 
Zovko. Spotkanie z nim zrobiło na mnie niesamo-
wite wrażenie. Ojciec Jozo to współczesny prorok. 
Każde jego słowo i modlitwa mają wielką moc. 
Modlił się najpierw nad kapłanami, a później my 
przekazywaliśmy wszystkim pielgrzymom błogo-
sławieństwo. Matka Boża w Medjugorie mówi do 
kapłanów: Gdyby kapłani znali wartość błogosła-
wieństwa, błogosławiliby bez przerwy. Od młodej 
kobiety, która należy do grupy modlitwy prowa-
dzonej przez Ojca Jozo, w czasie dawanego przez 
nią świadectwa, usłyszeliśmy: Ojciec Jozo, to ka-
płan, który modli się codziennie ok. 15-16 godzin. 
Wielu nie ma wątpliwości, że on też jest widzącym. 
W modlitwie kryje się tajemnica mocy jego słowa 
i świadectwa. Ojciec Jozo bardzo kocha Polaków i 
zachęca nas, abyśmy byli świadkami miłości Chry-
stusa i Maryi wobec Zachodniej Europy. 

Co robi w Medjugorie największe wrażenie? 
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Pomimo obecności tysięcy pielgrzymów czuje się 
atmosferę wyciszenia i wielkiej modlitwy. Nie ma 
gonitwy za sensacją.

Do wieczornej Mszy św., która sprawowana 
jest w języku chorwackim, o godz. 1800 (w po-
rze letniej o godz. 1900) wierni przygotowują się 
przez godzinę, odmawiając dwie części różańca. 
Około 1740, czyli 20 minut przed rozpoczęciem 
Mszy św. widzącym objawia się Matka Najświęt-
sza. Objawienia obecnie nie są w kościele, tylko 
tam, gdzie przebywają widzący. 

Dwa razy w tygodniu, wieczorem w kościele 
jest adoracja Najświętszego Sakramentu, a w piąt-
ki adoracja krzyża. W czasie tej modlitwy duży ko-
ściół jest tak szczelnie wypełniony, że niewielkie są 
szanse, aby ktoś więcej mógł wejść do środka. Ad-
orację zawsze prowadzi ojciec franciszkanin wraz 
z diakonią muzyczną. Daje się zauważyć oszczęd-
ność słów w czasie tej modlitwy, aby pozwolić w 
ciszy przemówić Jezusowi. Taką formę modlitwy 
chciałem zaproponować młodzieży naszej para-
fii. Jak na razie spotkałem się z niezrozumieniem. 
Może jeszcze nie ten czas…

Medjugorie – to również konfesjonał świata. 
W czasie pielgrzymki wiele godzin spędziłem w 
konfesjonale. Wierni przeważnie spowiadają się z 
całego życia, do czego są już przygotowywani w 
autokarze słuchając odpowiednich konferencji. 

Nie można wyobrazić sobie przyjazdu do 
Medjugorie, bez spotkania z którymś z widzących. 
W przedostatni dzień pielgrzymki mieliśmy spo-
tkanie z Vicką, która zawsze jest do dyspozycji 
pielgrzymów, kiedy tylko jest 
na miejscu. Wielkie wrażenie 
zrobił na mnie jej szacunek i 
miłość do kapłanów. W wy-
raźny sposób nas uprzywilejo-
wała i modliła się nad każdy z 
nas. Mówiła do pielgrzymów 
z tak  wielkim entuzjazmem 
i miłością jakby objawienia 
rozpoczęły się wczoraj. Tak 
szczęśliwego człowieka jak 
Vicka nie spotkałem nigdy 
wcześniej. Pomimo choroby 
(ma chyba raka), promienio-
wała niezwykłą radością. Vic-
ka mówiąc do nas, nawiązała 
do słów Matki Bożej z jedne-
go Orędzia: „Kochane dzieci, 

gdybyście wiedzieli jak bardzo was kocham, pła-
kalibyście z radości. Zapraszam was do osobistego 
przeistoczenia. Ten czas należy do was. Bez was 
Bóg nie może urzeczywistnić swoich planów. Ko-
chane dzieci, przez modlitwę będziecie codziennie 
wzrastać i zbliżać się do Boga. Daję wam broń 
przeciw Goliatowi. To jest moich pięć kamieni: 
Różaniec - modlić się sercem, Eucharystia, Biblia, 
post, raz w miesiącu spowiadać się.

Dla tych, co nie wiedzą, chcę wyjaśnić, że z 
szóstki widzących do dzisiaj, codzienne objawie-
nia ma trójka: Vicka, Marija, Ivan. Matka Boża 
każdemu z widzących przekazuje 10 tajemnic. Po 
przekazaniu dziesiątej tajemnicy dla trójki skoń-
czyły się już codzienne objawienia. Maryja obie-
cała im, że będzie się im ukazywać raz w roku do 
końca życia (np. Jakov widzi Matkę Bożą w dzień 
Bożego Narodzenia).

Codzienne objawienia najwcześniej, bo już 
w 1982 roku skończyły się dla Mirjany. Maryja jej 
powiedziała, że ma wybrać kapłana, któremu, gdy 
Matka Boża wskaże ten dzień, Mirjana przekaże 
pierwszą tajemnicę. Oboje przez tydzień będą się 
modlić i pościć o chlebie i wodzie. Po tygodniu 
kapłan objawi tajemnicę całemu światu, a za trzy 
dni Matka Boża ją spełni. Mirjana wybrała już tego 
kapłana, nazywa się Ojciec Petar Ljubicić. Ma 62 
lata.

Medjugorie – to wielkie wezwanie do mo-
dlitwy. Modlitwą, zwłaszcza na różańcu jesteśmy 
w stanie zmieniać prawa natury i sprawić zakoń-
czenie wojny. Matka Boża podpowiada nam, że 

żyjemy w niezwykłym czasie 
łaski. Czy będziemy go umie-
li wykorzystać? Bóg pozwala 
Maryi, żeby od 27 lat, codzien-
nie, przychodziła do nas, na 
ziemię. Bóg przez te objawie-
nia ma w stosunku do całego 
świata wspaniały plan miłości. 
Wspaniałym owocem Medju-
gorie dla naszej parafii byłoby 
powstanie grup modlitewnych, 
żyjących Orędziem Matki Bo-
żej, które Ona przekazuje przez 
Mariję każdego 25 dnia miesią-
ca. Przybliżałyby realizację pla-
nu Boga i Matki Najświętszej. 

Ks. Proboszcz Antoni Bielak
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„CYWILIZACJA GUZIKA”
nową rzeczywistością w życiu człowieka (2)

Do nazwy tej często powracają przedstawiciele 
filozofii, socjologii i inni. Cywilizacja to ogólnie 
poziom rozwoju osiągnięty przez społeczeństwo w 
danej epoce historycznej ze szczególnym uwzględ-
nieniem poziomu kultury materialnej, będącej 
wskaźnikiem opanowania przez ludzi sił przyrody 
i wykorzystania jej bogactw na swoje potrzeby, 
opanowanie techniki, którą można wykorzystać na 
wiele sposobów. Terminu cywilizacja używa się 
jeszcze w co najmniej dwóch innych znaczeniach.

Jako określenie najwyższego w systemie ewo-
lucji ludzkości stadium rozwoju kultury po pier-
wotnym etapie dzikości i barbarzyństwa, które 
rozpoczynać się miało od wynalezienia pisma.

Współcześnie pod pojęciem cywilizacji rozu-
mie się typ kultury zaawansowanej społecznie, 
materialnie i ideologicznie, charakterystyczny dla 
tzw. społeczeństw cywilizowanych (złożonych), 
przeciwstawianych społeczeństwom niecywilizo-
wanym (prostym, przedpiśmiennym).

Wszystko poddane jest naszej woli, a my dość 
często zapominamy o tym, by zastanawiać się nad 
rzucanym w eter słowem, nie biorąc za niego żad-
nej odpowiedzialności, ani też myśląc o negatyw-
nych jego skutkach. Jesteśmy jak przysłowiowa 
maszyna, która posiada ten jeden ważny element, 
któremu na imię „guzik”. Znajdziemy go na pi-
locie telewizyjnym, na klawiaturze komórki, czy 
komputera, czy wreszcie przy wszelkiego rodzaju 
maszynach, które ani myślą za człowieka podej-
mować jakiejkolwiek decyzji. Nic dziwnego, że od 
dawna mówi się o nich jako posiadających sztucz-
ną inteligencję. Dlatego pokolenie nasze można by 
nazwać pokoleniem „guziko-władców”. 

Guziko-władcy - naciskamy guzik i każda ma-
szyna natychmiast z prędkością oczekiwaną przez 
nas, wprowadzona w ruch, zaczyna działać speł-
niając naszą wolę. Za pomocą guzika połączymy 
się w całym świecie, zobaczymy wszelkie infor-
macje, nawet dowiemy się jak jedna z gwiazd Hol-
lywood po raz czwarty już w swoim życiu związa-
ła się z kolejnym mężczyzną, twierdząc, że idzie z 
postępem i duchem czasu. Gdyby tak Ewangelie 
można było przewertować guzikowo i dokonać jej 
szybkiej interioryzacji, z pewnością dowiedzieli-

byśmy się, że Magdalena była siostrą Jezusa, a Ju-
dasz wcale Jezusa nie zdradził tylko go pocałował. 
Przecież w telewizji za pomocą włączenia guzika 
wszystko jest możliwe i bez odpowiedzialności. 

Niemniej jednak guzik pilota w życiu każdego 
człowieka spełnia bardzo ważną rolę, bo z jednej 
strony pozwala natychmiastowo przenieść się w 
innych świat przestrzeni nie tylko rzeczywistej, ale 
też wirtualnej, z drugiej strony jak go wyłączymy 
możemy stać się obojętni na wiele ważnych fak-
tów. Rzecz w tym, że nie wystarczy w swoim ży-
ciu kierować się jedynie formą władzy guzika, bo 
człowieka nie da się, ot tak właśnie wyłączyć. Tyl-
ko, że ten człowiek, często jako słuchacz guziko-
władca  staje się ograniczony, by nie powiedzieć iż 
doznaje kalectwa. Zapatrzony w świat cywilizacji 
guzika zapomina o zwykłej zdolności spotkania 
się  z innymi ludźmi; w rodzinie, w sąsiedztwie, z 
okazji imienin, urodzin, no bo i po co, jak może za 
mnie to zrobić sprowadzona dziś do komunikacji 
(SMS - ów, MMS - ów i rozmów) komórka. 

Rzecz nie byłaby dziwna, gdybyśmy guziko-
władcy nie przenosili do życia religijnego. Tym-
czasem Boga nie można dowolnie włączyć i do-
wolnie wyłączyć. On, rozmawiając poprzez nasz 
sumienie, domaga się uczciwego postępowania, 
wypełniania norm i zasad zachowania, ponadto 
domaga się wysłuchania rzeczy dla nas niemiłych, 
zwłaszcza w czasie spowiedzi, która i tak dla wielu 
z nas jest tylko zdawkową konfrontacją z Bogiem, 
przed jednymi czy drugimi świętami; czasem 
wręcz bez uprzedniego przygotowania. Czasem 
przychodzimy do spowiedzi jak do supermarketu, 
w którym za pomocą guzika rzecz jasna przy au-
tomacie bramki zbieramy z półek marketu rzeczy 
bez świadomości. Kwitujemy paragonem i wszyst-
ko jest jasne.

Bóg nie o takim spotkaniu myśli i nie taką roz-
mowę przewidział dla każdego, kto przyznaje się 
do Niego. Wprawdzie guzikowa władza nie elimi-
nuje  wszakże naszej tęsknoty za Bogiem, ale po-
woduje, iż poprzez włączenie i wyłączenie guzika  
w ten sam sposób traktujemy Boga. Ale jak można 
inaczej, kiedy nasze życie kształtuje  show-biznes. 
Jest odlotowo, jest fajnie, miło, klimat, mam pie-
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NA PIELGRZYMIM SZLAKU
wspomnienia z pielgrzymki do Włoch

Pomysłodawcą i głównym organizatorem 
pielgrzymki do Włoch był opiekun grupy modli-
tewnej św. Ojca Pio w naszej parafii, ks. dr Jó-
zef Młyński. Natomiast współorganizatorem i 
przewodnikiem Pan Tadeusz Pyrek. Cały wyjazd 
uświetniony był wspaniałym śpiewem i graniem 
Pana Zbigniewa Pyrka, który również dba o opra-
wę muzyczną na naszych comiesięcznych nabo-
żeństwach do św. Ojca Pio. 

Sam pomysł odwiedzenia największych 
sanktuariów we Włoszech, a w szczególności miej-

sca, w którym Ojciec Pio spędził większą część 
swego życia - San Giovanni Rotondo, spotkał się z 
bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie z opie-
kunem stworzyliśmy grupę 51 osób. 

Wspólne pielgrzymowanie rozpoczęliśmy 
Mszą św. o godz. 1700, po której nastąpił wyjazd. 
Po całonocnej jeździe autokarem dotarliśmy do 
pierwszego punktu na naszym „szlaku”, czyli Pa-
dwy. Bazylika św. Antoniego, nazywana również 
„cudem Padwy”, jest prawdziwym dziełem sztuki. 
Na ścianach kaplicy są płaskorzeźby przedstawia-
jące fragmenty z życia świętego. Tuż obok Kapli-
cy Skarbu (miejsce przechowywania relikwiarzy 
z językiem i szczęką św. Antoniego), znajduje się 
Kaplica Polska, natomiast po lewej stronie świą-
tyni jest ołtarz św. Maksymiliana Kolbego. Niesa-
mowite jest odkrywanie polskich akcentów w tak 
odległych i znanych miejscach kultu chrześcijan. 
Prawie w każdym miejscu, do którego przybyli-
śmy, mogliśmy usłyszeć o choćby najmniejszym 
polskim wkładzie w jego historię. 

Po Mszy św. wyjechaliśmy do Sanktuarium 
Maryjnego w Loretto, gdzie zostaliśmy wspaniale 
ugoszczeni w domu zakonnym Sióstr Najświętszej 
Rodziny z Nazaretu. Jest to również ważne miej-

niądze, jestem zadowolony z życia - po co mi jesz-
cze Bóg – Kościół? Wystarczy, jak na święta pójdę 
do Kościoła, przecież i tak traktuję Go jako poten-
cjalnego nudziarza. Niektórzy chcą przyjmować 
wymagania  chrześcijaństwa tak, jak bierze się sa-
mochód w leasing. Dobrze - proszę Księdza spró-
buję, może będzie mi to odpowiadało. A przecież 
Ewangelia to nie samochód. Nie można jej wziąć 
ot tak w leasing i  zaraz po świętach ją odstawić, 
bo nam nie pasuje, bo nie da się jej dostosować do 
guzika – władcy. W niej trzeba zdecydować się i 
wybrać: Chrystus, albo… Nie ma innego antido-
tum na życie chrześcijańskie.

Droga do Boga  jest drogą trudu i wysiłku. Oj-
ciec Pio mawiał, że ludzie w różnym tempie zbli-
żają się do Boga. Jedni idą pieszo, inni jadą pocią-
giem. Ważne jest jednak to, aby wszyscy utrzymali 
kierunek. Czy jednak w cywilizacji guzika można 

zachować i utrzymać jeszcze dobry kierunek? Od-
powiedzi na to pytanie każdy musi udzielić sam, w 
sposób bardzo subiektywny, jemu właściwy. Jedno 
jest pewne. Nie traktujmy, Ewangelii jak guzika 
od telewizora, a posługując się guzikiem - władcą 
pamiętajmy, by nie kształtować swojego myśle-
nia, zachowania i postępowania jedynie w sposób 
medialny. Wybierajmy z życia to, co godziwe, hu-
manitarne, co łączy się z przeżywaniem bliskości 
Boga i bliźniego, nie po to, by człowiekowi szko-
dzić, ale po to, by go dowartościować, by odkry-
wać godność człowieczeństwa i odkrywać Boga, 
który ciągle na nas czeka, ale nie w guziku-władcy 
lecz w Ewangelii, w Kościele i w konfesjonale. Py-
tanie, jak długo?

[JM]
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sce dla nas Polaków, w świątyni znajduje się ka-
plica polska z malowidłami ukazującymi sceny z 
historii naszego narodu. W pobliżu sanktuarium 
jest też cmentarz polskich żołnierzy, którzy pole-
gli wyzwalając Ankonę i Loretto. Nazajutrz przed 
wyjazdem do Rzymu, mieliśmy szczęście uczest-
niczyć we Mszy św. sprawowanej w Sanktuarium 
w Domku Nazaretańskim, pod przewodnictwem 
ks. Józefa. 

Po drodze do Rzymu, zawitaliśmy do Asyżu, 
gdzie zwiedziliśmy bazylikę św. Franciszka, ko-
ściół św. Klary oraz bazylikę Matki Bożej Aniel-
skiej, w której znajduje się Porcjunkula (każdy kto 
nawiedzi to miejsce, będąc w stanie łaski uświę-
cającej może otrzymać odpust zupełny). Prosto z 
Asyżu udaliśmy się do Domu Polskiego im. Jana 
Pawła II (Via Cassia), gdzie mieliśmy zapewnione 
trzy noclegi. 

Następnego dnia, w piątek, zaraz po śniada-
niu ruszyliśmy do Watykanu. Tam zwiedziliśmy 
Bazylikę św. Piotra wraz z grobowcem naszego 
ukochanego Ojca Świętego, co było ogromnym 
przeżyciem dla całej grupy. 

Po opuszczeniu Watykanu skierowaliśmy 
swoje kroki kolejno, do Bazyliki św. Jana na Late-
ranie, na Święte Schody, do Kościoła Matki Bożej 
Loretańskiej i do Bazyliki Matki Bożej Większej, 
w której czci się Matkę Bożą Śnieżną. Według 
tradycji, w 352 r. Maryja ukazała się papieżo-
wi Liberiuszowi, nakazując mu budowę kościoła 
w miejscu, które mu wskaże. Dnia 5 sierpnia, w 
okresie upałów Wzgórze Eskwilińskie pokryło się 
śniegiem i tam zbudowano świątynię. Zmęczeni, 
ale przede wszystkim zachwyceni tym, co zoba-
czyliśmy w tym dniu, powróciliśmy na nocleg do 
Domu Polskiego. 

W sobotę, z samego rana, zwiedziliśmy prze-
piękną Bazylikę św. Pawła za Murami, po czym 
ponownie zawitaliśmy do Watykanu, gdzie trzygo-
dzinny wolny czas większość grupy przeznaczyła 
na wejście na kopułę Bazyliki św. Piotra. W tym 
dniu obejrzeliśmy jeszcze Schody Hiszpańskie, 
jedno z najbardziej znanych miejsc w Rzymie, a 
także Fontannę Di Trevi, gdzie turyści wrzucają 
monety w nadziei spełnienia się ich najskrytszych 
marzeń. 

W nocy, z soboty na niedzielę, wyruszyli-
śmy w drogę do głównego celu naszej pielgrzym-
ki - San Giovanni Rotondo. Na miejsce dotarliśmy 
wczesnym rankiem, co dało nam kilka chwil na 

swobodną modlitwę przy Ojcu Pio, którego ciało 
zostało ekshumowane tego roku, w 40 lat po Jego 
śmierci. Ciało poddano konserwacji, a 24 kwietnia 
wystawiono na widok publiczny. Było to przeżycie, 
którego nie da opisać się słowami, dlatego pozo-
stawiam je bez żadnego komentarza. Dla każdego 
z uczestników pielgrzymki było źródłem wielkich 
emocji, które pozostaną z nami już na zawsze. Na-
stępnie uczestniczyliśmy we Mszy św. celebrowa-
nej przez ks. Józefa w kościele Matki Bożej Łaska-
wej i udaliśmy się na zwiedzanie nowego Kościoła 
p.w. Ojca Pio, oraz całego San Giovanni Rotondo. 

W drodze na nasz ostatni nocleg w Loretto, 
wstąpiliśmy do Lanciano, gdzie miał miejsce je-
den z pierwszych i największych cudów euchary-
stycznych. Podczas odprawiania Mszy św. przez 
wątpiącego mnicha, po dokonanej konsekracji 
hostia stała się Ciałem, a wino przemieniło się w 
żywą Krew, krzepnąc w pięć nieregularnych gru-
dek. Ciało obecnie przechowywane jest w srebrnej 
monstrancji, Krew zaś w ampułce kwarcu, (oczy-
wiście zostały one również poddane badaniom na-
ukowym). Wykazały one, że Ciało stanowią tkanki 
mięśnia sercowego i wraz z Krwią należą do ga-
tunku ludzkiego, ponadto posiadają tę samą gru-
pę krwi - AB. W drodze do Loretto udało się nam 
jeszcze chwilkę zrelaksować nad przepięknym 
włoskim morzem, co dla niektórych skończyło się 
dosyć „mokro”!!! 

Nazajutrz wyruszyliśmy do Wenecji, która 
była ostatnim etapem naszego pielgrzymowania, a 
dokładniej - do Bazyliki św. Marka. Mając dużo 
czasu wolnego, każdy z członków grupy zwiedzał 
to cudowne państwo-miasto na własną rękę. Do-
datkową atrakcją był rejs promem po Wenecji, po 
którym wyruszyliśmy w drogę powrotną do Pol-
ski. 

Na te kilka dni stworzyliśmy wszyscy małą 
rodzinę, w której każdy członek dbał o siebie na-
wzajem. 

Pragniemy złożyć serdeczne Bóg zapłać 
naszemu opiekunowi, ks. Józefowi, za wspaniałe 
przewodnictwo duchowe, za życzliwość, za dba-
nie o całą grupę. Panu Tadeuszowi dziękujemy - za 
profesjonalne oprowadzanie po zabytkach kultury 
chrześcijańskiej, Panu Zbigniewowi - za przepięk-
ne granie i śpiew, oraz Panom Przewoźnikom - za 
bezpieczną podróż.

Bożena Wantuch 
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POPOŁUDNIOWYM SPACERKIEM (3)

Północno - wschodni kwartał Grabówki z 
ulicami: Długą, Graniczną i Do Prochowni, oraz 
austriacką Fabrykę Prochu Strzelniczego zwiedza-
liśmy inaugurującą wycieczką. Jeśli ktoś mało do-
kładnie zapamiętał, proszę przekartkować pierw-
szy numer parafialnej gazety. W ramach kolejnej 
krajoznawczej wyprawy chodnikami: Starodo-
brąwskiej, Słonecznej, Jasnej udało się nam cofnąć 
w głąb epoki retro, czyli odwiedzić XIX wiek. We-
dług aktualnego programu, czyli dla trzeciej eska-
pady, zaczniemy penetracje od ulicy Burtniczej. 
Temat zwiedzania ciągnie się aż do centrum mia-
sta. By bez zbędnego wysiłku rozeznać topografię 
obszernego terenu, skorzystamy z widoków z lotu 
ptaka. Podpinamy uprząż plastikowego skrzydła, 
odrzucamy strach. To ekstremalna forma, ale na-
wet osoby z lękiem przestrzeni stać na „teoretycz-
ne ekstrawagancje”. Odpowiedniej perspektywy 
mogłaby dostarczyć wieża kościelna. Weźmy jed-
nak pod rozwagę forsowanie pół setki metrów w 
pionie.

Jesteśmy po starcie. Wzbiliśmy się motolot-
nią ku południowi, lecz nie na Górę Św. Marcina. 
Otóż o rzut kamieniem od wstęgi ul. Lwowskiej 
wije się rzeczka Wątok. Penetrujemy  nadwątocze, 
ono staje się stanowiskiem archeologicznym. Na-
zwa ulicy Burtnicza zawiera określenie: burta, za-
pora. Dlaczego?

Przed erą pary, a następnie erą motoryzacji, 
nasi przodkowie szukali nowinek technicznych. 
Starali się wykpić przed codzienną harówą. Ręcz-
ne żarna mełły pszeniczne ziarno na mąkę, ale 
sprawniej wykona wyczerpującą czynność - wia-

trak. Jego fotogeniczne ramiona wprawiał w ruch 
podmuch wiatru. Lżej dla rąk, ale czekaj passatu. 
Dla uniezależnienia tych prac od pogody, prefero-
wano młyny. Działają przez prawie okrągły rok. 
Byle stawidła skierowały strugę na łopatki młyń-
skiego koła.

Otóż wieki temu, przy ul. Burtniczej, pod-
jęto inwestycję pozyskania energii. Część nurtu 
Wątoku wydzielono z rzeki drewnianym korytem. 
Prowadziło ono „podkradzione wody” w kierunku 
zachodnim. Uwaga! Z precyzją utrzymywano ła-
godny spadek! Wody odcinkami przejmował rów 
zwany „Młynówką”. Gromadzono centymetry w 
pionie, bo nurt musi spaść na młyńskie łopatki z 
wysoka. Odpowiedniego potencjału dorobiła się 
Młynówka w pobliżu Zakonu Bernardynów. Już 
za Książąt Tarnowskich huczał tu młyn, potem fo-
lusze. Z wynalezieniem prądu elektrycznego, czy 
silników Diesla młynówki traciły na znaczeniu. 
Po burtnicy, nieopodal placu zajętego pod kościół 
Najświętszego Serca Jezusowego, zachowało się 
zdjęcie.

Dawna Burtnica, jako dowód ludzkiej prze-
myślności w zderzeniu z dorobkiem współczesno-
ści, zachowuje swą klasę. My, ziarnka różańca po-
koleń, też zostawimy po sobie ślad. Oby natępcy 
mogli się nim zachwycać. Wstrętnymi bohoma-
zami „graficiarzy” na elewacjach budynków, wi-
docznych nawet z lotu ptaka - na pewno nie będą. 

Wiesław Marszalik
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JUBILEUSZ 150-lecia
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
im. Orląt Lwowskich w Tarnowie

Pierwsza wzmianka o Rzędzinie, miejscu zało-
żenia wspomnianej szkoły, pochodzi z dokumentu z 
1361 roku. Nie wiadomo jednak, czy została założona 
przez Spicymira, czy też zakupiona. Nazwa dzielnicy 
może pochodzić od nazwy średniowiecznej wsi - Rzę-
dówka. Rzędówkę zakładano na terenie równinnym 
często na skraju terenu zabagnionego, wymagającego 
melioracji. Poszczególni osadnicy otrzymywali re-
gularnie łany po obu stronach drogi i budowali swe 
zagrody na własnym łanie, stąd wieś jest luźno zabu-
dowana wzdłuż zwykle prostolinijnej drogi, od której 
odchodzą w regularnych odstępach prostopadłe do 
niej drogi boczne, miedze. Granice wsi zamykają się 
najczęściej w regularny prostokąt.

W najstarszej kronice szkoły czytamy:
„Aktem założycielskim obecnej Szkoły Podstawowej 
nr 9 było rozporządzenie Wysokiego CK. Rządu Kra-
jowego z dnia 31 maja 1858 roku.

Historię szkoły mieszczącej się w obecnym bu-
dynku przy ul. Marii Dąbrowskiej, (tak bardzo oczeki-
wanej od kilkudziesięciu lat) zaczęto pisać 1 września 
1961 roku. Szkoła ta - jak stwierdzone zostało przez 
opinię publiczną - była wówczas uznana za najpięk-
niejszą na terenie Tarnowa i powiatu. Obecnie uczy 
się tu 537 uczniów w 24 oddziałach, w tym w 9 inte-
gracyjnych. Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną: kil-
ka klasopracowni, salkę teatralną, salę katechetyczną, 
Izbę Pamięci Orląt Lwowskich z bogatymi zbiorami, 
gdzie odbywają się lekcje historii dla naszych uczniów 
oraz uczniów z innych szkół tarnowskich.

Za priorytetowe zadanie uznajemy podtrzymy-
wanie starych i budowanie nowych tradycji szkoły. 
Do najstarszych, kultywowanych od wielu lat należą 
wszelkie działania patriotyczne, systematycznie pro-
pagowane i umiejętnie wykorzystywane przez na-
uczycieli w procesie edukacyjnym i wychowawczym. 
Udział w Dniach Lwowa, udział we wszystkich niemal 
uroczystościach państwowych ze szkolnym sztanda-
rem, podtrzymywanie kontaktów z zaprzyjaźnionymi 
szkołami im. Orląt Lwowskich, podejmowanie gości 
- członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschodnich z Krakowa i Kielc oraz 

Nowego Sącza - oto niektóre z tych działań.
Kolejne zadanie wpisane w tradycję szkoły od 

ponad 30 lat - to organizacja Sejmików Uczniowskich 
Uczniów Szkół Podstawowych Miasta Tarnowa.

Kolejne tradycyjne działanie o charakterze dy-
daktycznym, wychowawczym i artystycznym - to na-
sze Szkolne Konfrontacje Teatralne. Po mistrzowsku 
przygotowane przez uczniów i nauczycieli, wspierane 
przez dwie niezwykłe polonistki -p. Stanisławę Ra-
koczy i p. Joannę Papugę. W Konfrontacjach biorą 
udział wszystkie klasy przygotowując spektakle te-
atralne lub występy kabaretowe. Wyzwala to niezwy-
kły potencjał twórczy. Najważniejsze jednak jest to, 
że wszystkie spektakle są nagradzane, ponieważ nie 
ma „miejsc na podium".

Tradycją naszej szkoły jest także otwartość 
i szczególna wrażliwość na potrzeby innych. Stąd 
udział we wszelkich akcjach charytatywnych.

W dniu 23 października, w Auli Urzędu Woje-
wódzkiego miała miejsce podniosła uroczystość- Ju-
bileusz 150-lecia Szkoły.

Czym jest dla nas, osób związanych przez lata z 
9-tką, dzień Jubileuszu? Można powiedzieć: Jest oka-
zją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozo-
stają w pamięci. Chociaż czas je porządkuje, czasem 
dodaje blasku, to dźwięk szkolnego dzwonka przy-
wołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym 
wobec miejsca, w którym zostawiło się część samego 
siebie.

Jubileusz w końcu, to okazja do tego, by uświa-
domić sobie, że w szkole najważniejszy jest uczeń. 
Tutaj, w tej szkole, dziecko postrzegane zawsze było i 
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jest nie jako 
s k a r b o n -
ka, do któ-
rej należy 
wrzucać tyl-
ko wiedzę i 
umiejętno-
ści. Przede 
wszystkim 
s t a w i a m y 
sobie zada-
nie - wycho-
wać dobrego 
człowieka. 
Jeżeli nam 
się to uda, to 
przyszłość 
będzie lep-

sza dla wszystkich. Znane są powszechnie słowa Jana 
Zamoyskiego: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie. W związku z tym, podstawową 
zasadą nauczyciela i dyrektora jest doskonalić to, co 
robimy. Jednym z miejsc, gdzie nie można pozwolić 
sobie na bylejakość, jest właśnie szkoła.

Do pracy z młodzieżą potrzebni są najlepsi wy-
chowawcy. Najbardziej dojrzali, kochający dzieci, 
mogący stanowić wzory osobowe, gotowi do towa-
rzyszenia młodemu człowiekowi w roli przewodnika 
i przyjaciela. Umiejący mówić poważnie o sprawach 
poważnych. Zdolni do wzbudzenia w wychowankach 
trudu samowychowania. Nie bojący się trudnych i nie-
wygodnych pytań, dyskusji z „myślącymi inaczej”.

Duszą szkoły jest nauczyciel, ale dumą są jej 
absolwenci. Szkoła wykształciła wielu mądrych, od-
powiedzialnych, szlachetnych ludzi. Dumą nas na-
pawa fakt, że wielu spośród nich dokonuje mądrych 
wyborów życiowych, wielu zajmuje znaczące pozycje 
w różnych dziedzinach życia publicznego. Rzetelnie 
i odpowiedzialnie pełnią swoje role społeczne. Szko-
ła dała im poczucie własnej wartości. Nauczyła także 
„dawania siebie" innym.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich 
wychowała już wiele pokoleń Tarnowian, nie tylko 
zresztą mieszkańców Rzędzina. Na wizerunek szkoły 
składa się także rola, jaką spełnia w środowisku lokal-
nym. A na tym polu „dziewiątka" wpisała się w tar-
nowskie życie kulturalne i edukacyjne bardzo wyrazi-
ście, jako miejsce szacunku dla tradycji i najwyższych 
wartości patriotycznych. Przyjęcie za patrona boha-

terskie Orlęta Lwowskie, zobowiązuje do szczególnej 
aktywności w tej dziedzinie. 

Minęlibyśmy się z prawdą twierdząc, że szkoła 
jest wolna od problemów. Nie jest. Jednak starając się 
rozwiązywać je wspólnie, kierując się jednocześnie 
największym dobrem, jakim jest dobro uczniów, przy 
pomocy i wsparciu rodziców oraz instytucji do tego 
powołanych, odnosimy i na tym polu sukcesy.

Do niedawna borykaliśmy się z poważnym 
problemem jakim jest stan techniczny budynku. Od-
dany w 1961 r., nadszarpnięty zębem czasu stano-
wił ogromną troskę dyrekcji, nauczycieli i rodziców. 
Od miesiąca problemu już nie ma. Dzięki organowi 
prowadzącemu ruszył duży remont. Termoizolacja, 
nowa elewacja , wstawienie okien. Zostaną wymie-
nione drzwi wejściowe, wykonany podjazd dla wóz-
ków inwalidzkich. Traktujemy to jak najpiękniejszy 
urodzinowy prezent i na ręce przedstawicieli władz 
samorządowych składamy wyrazy podziękowania i 
prawdziwej wdzięczności.

Szkolne jubileusze są po to, by ocalić od zapo-
mnienia cząstkę ważnego dla uczniów i nauczycieli 
miejsca i wspólnie spędzonego czasu, by uświadomić 
sobie dotychczasowy dorobek, a jednocześnie kreślić 
ambitne plany na przyszłość. Wykorzystajmy wspól-
nie, małe i wielkie zwycięstwa tych, którzy byli tu 
przed nami. Uczmy się żyć pięknie i mądrze, by ci, 
którzy przyjdą tu po nas, mogli być z nas dumni, wie-
dząc, że godnie reprezentujemy imię tej szkoły.

Grażyna Hońdo
Dyrektor Szkoły

Adres red.: 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102,
  tel. +4814 6212112
Zespół red.: Ks. Antoni Bielak - Proboszcz,
  Ks. Marek Kita - Redaktor Naczelny,
  Ks. Józef Młyński, Jadwiga Szwarga
Skład:  Mariusz Kasiński

Druk:  Drukarnia Gama. Ewa Filipów

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych
i zastrzega sobie prawo skracania tekstów.
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Przeżywamy obec-
nie z inicjatywy papieża 
Benedykta XVI rok św. 
Pawła poświęcony re-
fleksji nad dokonanym 
przez Apostoła Naro-
dów dziełem ewange-
lizacji i pozostawioną 
przez Niego spuścizną 
literacką. Postawione 
przez Ojca św. zadanie 
zgłębiania pism, jakie 
pozostawił po sobie 

Ten Niestrudzony Głosiciel Ewangelii, dla rzeczy-
wiście wierzącego jest nie tylko jedną z możliwych 
propozycji pogłębienia życia religijnego, ale naka-
zem moralnym obligującym do jego wypełnienia. 
Przypatrzmy się zatem postaci św. Pawła, który 
jest drugim, obok św. Piotra, filarem naszej wiary.

Zabierając się do czytania pozostawionych 
przez św. Pawła listów, będziemy nieraz zasko-
czeni hermetycznością jego wypowiedzi. Na mar-
ginesie, wiemy z doświadczenia, jak trudno jest 
skoncentrować się podczas Liturgii Słowa na czy-
taniach pochodzących właśnie z Listów św. Paw-
ła. W Piśmie Świętym napotykamy jako pierwsze 
z Jego pism, List do Rzymian, który ze względu 
na obecną w nim teologię proponuję zostawić so-
bie na deser zmagań z dziełami najznakomitszego 
obywatela Tarsu.

Stosunkowo łatwym w odbiorze, ale rów-
nocześnie głębokim teologicznie i duszpastersko, 
jest 1 List do Koryntian, od którego proponuję roz-
począć lekturę. Podczas czytania pamiętajmy jed-
nak o podstawowej zasadzie, aby nie przykładać i 
nie oceniać zachowań, jakie opisuje św. Paweł z 
perspektywy istnienia dwóch tysięcy lat chrześci-
jaństwa. Przedstawione w Liście różnego rodzaju 
fakty, niektóre nawet skandalizujące, dzieją się 
jeszcze we wspólnotach, ledwie co nawróconych 
na chrześcijańską wiarę, w świecie, gdzie dominu-
jącym nurtem było wielobóstwo połączone z roz-
pasaniem moralnym. Listy są świadectwem zma-
gań Apostoła i członków założonych przez Niego 
pierwszych Kościołów sprzed dwóch tysięcy lat. 
Czytając pisma św. Pawła cofamy się w czasie i 

odnajdujemy początki naszej wiary i naszego Ko-
ścioła.

Najwięcej wzmianek dotyczących życia św. 
Pawła pochodzi jednak nie z Jego pism, ale z dzie-
ła innego wybitnego pisarza początków chrześci-
jaństwa, jakim był św. Łukasz. Druga część Jego 
dzieła, a więc Dzieje Apostolskie począwszy od 
dziewiątego rozdziału, są jakby kronikarskim za-
pisem wydarzeń z życia św. Pawła, od znanej 
wszystkim historii powołania św. Pawła pod Da-
maszkiem, aż do pobytu w Rzymie, zakończone-
go (według tradycji) śmiercią męczeńską poprzez 
ścięcie mieczem. Koniecznie trzeba zapoznać się 
z fascynującymi dziejami Apostoła jeszcze przed 
lekturą jakiegokolwiek urywka z pozostałych już 
Jego pism.

Dzieje Apostolskie uświadamiają z jakiego 
formatu Świętym mamy do czynienia. Niewiary-
godna jest skala Jego działalności. Nieustannie w 
drodze dla Chrystusa, bez stałego miejsca zamiesz-
kania, narażony na ciągłe szykany i niezrozumie-
nia zarówno ze strony pogan, jak i żydów, nigdy 
się nie poddaje, nie zwalnia swojej działalności. 
Fascynująca postać Mężczyzny pasjonata, który z 
zapalonego prześladowcy chrześcijan staje się nie-
zmordowanym i nieustraszonym Wojownikiem z 
niespożytą energią i zapałem spalającym się przez 
resztę swojego życia dla Chrystusa i Jego Kościo-
ła. A przy tym niezwykle barwna osobowość, ni-
gdy nie banalna, wyrazista i ostra w swojej miłości 
do Jezusa i w ludzkich relacjach. Stawiający twar-
de wymagania, ale zaczynający ich realizację od 
samego siebie: Apostoł i Świadek, Świadek i Apo-
stoł gotowy bronić wiary w Chrystusa do ostatniej 
kropli krwi.

Równocześnie najwybitniejszy teolog chrze-
ścijaństwa, który ukształtował i kształtuje teologię 
na przestrzeni dwóch tysięcy lat, co sprawia, że lek-
tura Jego pism często nie jest prosta, ani łatwa, ale 
wymaga ogromnego intelektualnego i duchowego 
wysiłku. Nie lękajmy się konfrontacji z tekstami 
Apostoła Miłości, której poświęcił całe swoje ży-
cie. Warto. Trzeba. Lektura obowiązkowa każdego 
wierzącego.

Ks. Marek Jawor

Principium lektury biblijnej.

PISMO ŚWIĘTE - List Boga do ludzi (2)
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PRAWDZIWI ŚWIADKOWIE ŻYCIA
BŁ. ROMANA SITKI

Z Ks. Władysławem 
Bulandą i Ks. Józefem 
Hereśniakiem rozma-
wiała Redakcja

Redakcja:
Księże Prałacie, 

kilka dni temu przeży-
waliśmy 66 rocznicę 
męczeńskiej śmier-
ci błogosławionego 
Księdza Romana Sit-

ki - wielkiego Rektora Seminarium Duchownego 
w Tarnowie w latach 1936-1942. W związku z tą 
rocznicą nasuwa się refleksja, aby ocalić od zapo-
mnienia postać wielkiego kapłana, Rektora i mę-
czennika. Proszę nam przybliżyć postać i sylwetkę 
Księdza Rektora.

Ks. Bulanda:
Bardzo się cieszę, że tą osobą, która jest mi 

tak bliska, ktoś się zainteresował bliżej, bo minę-
ła 65 rocznica i jakoś nigdzie nie znalazłem nawet 
wspomnienia, że taki człowiek w ogóle istniał. A 
mój Ksiądz Rektor, błogosławiony Roman Sitko 
był wielką postacią w naszej diecezji, nie tylko dla 
nas, ale przede wszystkim dla całego duchowień-
stwa. Dla mnie był wielką postacią, bo właściwie 
można powiedzieć, że za mnie był aresztowany. 
Gdyby nie prowadził w czasie okupacji Semina-
rium Duchownego, to nie poszedłby do więzie-
nia, a w konsekwencji – do obozu w Oświęcimiu. 
Cieszy więc mnie to przynajmniej, że kult błogo-
sławionego Romana Sitki jest w ten sposób w 66 
rocznicę jego śmierci ożywiony, odkrywany przez 
różne spotkania, teksty pisane, Msze św. ku Jego 
czci.

To była wyjątkowa osobowość. Pokorny, ci-
chy kapłan, zatroskany o swoich wychowanków, 
wspaniały człowiek. Poświęcił życie dla przy-
szłych kapłanów, kiedy w trudach zajmował się ca-
łym Małym Seminarium w Błoniu. Dobrze wiemy, 
jak trudne to były czasy dla ówczesnej Polski. Bra-
kowało jedzenia i On, biedny, sam troszczył się, 
aby zdobywać produkty na zaspokojenie podsta-

wowych potrzeb człowieka. Należy pamiętać, iż w 
tym czasie Niemcy nakazywali oddawać wszystko, 
co było związane z produkcją domowego chowu.

Redakcja:

Proszę powiedzieć, jak Ksiądz zapamiętał 
błogosławionego Księdza Romana Sitko?

Ks. Hereśniak:
Ja go znałem bardzo dobrze, 

gdzieś od 1940 roku, kiedy byłem w 
Małym Seminarium. On nas uczył 
języka francuskiego, wtedy był kanc-
lerzem. Dla tej postaci ja mam pełne 
uwielbienie. Dlaczego? Dlatego, że 
z najlepszej strony znam go dobrze 

i wiem, że był oddany całym sercem Małemu Se-
minarium. Uczył tak doskonale, że my po 4 latach 
znaliśmy dobrze język. On nie miał dużo czasu, ale 
poświęcał nam czas od kwadransa po ósmej, do 
kwadransa po dziewiątej. Proszę sobie wyobrazić, 
że ten człowiek potrafił być zawsze punktualny i 
wprowadzał tyle radości podczas spotkań z nami. 

Redakcja:

Co Ksiądz Prałat mógłby powiedzieć o takiej 
bezpośredniej duchowości Księdza Infułata Roma-
na, o Jego rozmodleniu, zaangażowaniu się w ży-
cie duchowne?

Ks. Bulanda:
To wspaniały człowiek, który 

modlił się w warunkach fatalnych, 
bo przecież wtedy były bardzo cięż-
kie czasy. W naszym budynku w 
Błoniu było bardzo zimno. Abyśmy 
mogli ogrzać dom, trzeba było iść 
do lasu, naścinać drewna. Budynek 

nie był przygotowany na zamieszkanie w okresie 
zimowym. W kaplicy też było niesamowicie zim-
no. Ja mieszkałem na poddaszu, gdzie było jedno 
okno, a dwa wejścia na strych. Mieliśmy piecyk 
żelazny, to Ksiądz Infułat przychodził czasem do 
nas ogrzać się. Rano, jak wstawaliśmy, woda była 
zamarznięta. Mimo tego zimna spotykało się Księ-
dza Rektora w kaplicy na modlitwach. Był bardzo 
rozmodlony, wyrozumiały, pracowity.
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Redakcja:
Czy w czasie modlitwy widać było jakieś 

mistyczne uniesienia?

Ks. Bulanda:
On był zwolennikiem pobożności naturalnej, 

bez jakichś uniesień. I tak nas wszystkich uczył. 
Często też zwykł mawiać, że: „Pana Jezusa nie 
trzeba kochać, wystarczy szanować”.

Redakcja:
Jak Ksiądz Prałat wspomina pierwsze działa-

nia bł. Romana Sitki gdy rozpoczęła się wojna?.

Ks. Bulanda:
Gdy rozpoczęła się wojna, myśmy byli po 

drugim roku i Niemcy budynek Seminarium Du-
chownego zajęli na „Arbaitzeit”, czyli Urząd Pra-
cy. Wówczas Ksiądz Infułat Sitko nasze studium 
przeniósł do willi wakacyjnej w Błoniu koło Tar-
nowa. Oczywiście, to była willa wakacyjna, przy-
gotowana na przyjęcie kilkudziesięciu kleryków, a 
w Seminarium w tym czasie było nas około 130. 
Naturalnym jest, iż w Błoniu cała grupa semina-
rzystów nie pomieściłaby się. Dlatego też Ksiądz 
Rektor, postanowił po rozmowie z ówczesnym bi-
skupem, że po roczniku przyjeżdżaliśmy do Błonia 
i na ten czas z Tarnowa przyjeżdżało dwóch Pro-
fesorów, aby prowadzić wykłady z różnych przed-
miotów. Na czas indywidualnej nauki i przygoto-
wania materiału do egzaminów wyjeżdżaliśmy do 
domów rodzinnych, a w tym czasie przyjeżdżała 
kolejna grupa kleryków. To były trudne czasy (łzy 
w oczach).

Redakcja:
Proszę opisać aresztowanie błogosławione-

go Romana Sitki?

Ks. Hereśniak:
Myśmy byli wówczas w kaplicy na Mszy 

Świętej. W czasie modlitwy dziękczynnej, po ko-
munii świętej usłyszałem z trzaskiem otwierające 
się drzwi. W drzwiach najpierw ukazał się oficer 
SS, a następnie pozostali żołnierze niemieccy. 
Wszyscy zaniemówili, jakby świat się zatrzymał. 
Każdy myślał, co się teraz wydarzy. Ksiądz Rektor 
klęczał i modlił się. W tym czasie Ojcem Duchow-
nym był Ks. Brudz. On też próbował rozmawiać 
z oficerem SS, ale na próżno. Rozpoczęła się re-
wizja, zaczęli badać ściany, podłogę, szczegółowo 
badali ołtarz. W pewnej chwili oficer SS nakazał 
otworzyć tabernakulum i zapytał: „Was ist das?” 

Jeden z żołnierzy SS zażądał, aby wysypać Ko-
munię Świętą na ołtarz. Ksiądz Brudz wówczas 
zaprotestował, doskoczył do oficera i mocno ar-
gumentował. Oficer SS zrezygnował ze swojego 
wcześniej podjętego czynu. Następnie wszystkim 
nakazano zdjąć sutanny, odłożyć na ławki i przejść 
przed kaplicę. Przed kaplicą wydano komendę i 
poustawiano nas w szeregu, twarzą do drzwi kapli-
cy. Któryś z żołnierzy stojąc z tyłu za nami, zaczął 
strzelać: jeden, dwa, trzy razy do góry, by w ten 
sposób nas zastraszyć.

Redakcja:
Jak zachowywał się wtedy błogosławiony 

Roman Sitko?

Ks. Hereśniak:
Księdza Romana wówczas nie było z nami. Niem-
cy zabrali Go i zaprowadzili do innego pomiesz-
czenia. Co się tam działo, nie wiem. Widziałem 
tylko obraz rewizji, wszystko rozrzucone, wszę-
dzie: na podłodze i wokół ołtarza.

Redakcja:
Ksiądz był potem zabrany do więzienia ra-

zem z Księdzem Sitko.

Ks. Hereśniak:
Tak, ale to jest długa historia, bo to wszystko 

działo się rano, a do więzienia zabrano nas wieczo-
rem. Załadowano nas do samochodów i wyruszyli-
śmy w drogę. A był to czas roztopów. Samochody 
nie mogły wyjechać pod górę. Przecież dawniej 
nie było takich dróg jak dziś. Zmuszono nas wów-
czas do ścinania konarów drzew i układania ich na 
błocie, aby samochody mogły dalej pojechać.

Redakcja:
Czy Ksiądz Sitko był więziony razem ze 

wszystkimi więźniami w jednej celi?

Ks. Hereśniak:
Nie, On był osobno. Nie komunikowaliśmy 

się z Nim przez długi czas. Dopiero po dwóch mie-
siącach strażnicy potajemnie zorganizowali spo-
tkanie w łaźni. Wówczas, po wykąpaniu się Ksiądz 
Roman Sitko przyszedł do nas. Ze łzami w oczach 
powiedział: Pamiętajcie, ja biorę za was odpo-
wiedzialność. Oddajmy to wszystko w ręce Boga i 
starajmy się, żeby opieka Boża była nad nami. Na 
koniec przyszliśmy do niego i ucałowaliśmy Jego 
ręce.
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Redakcja:

Kto jeszcze był w tym czasie aresztowany z 
Księdzem Sitko?

Ks. Bulanda:
Z Księdzem Sitko aresztowani byli: Ojciec 

Duchowny Brudz, który przez całą okupację był 
w obozie w Oświęcimiu, Dachau i w rozmaitych 
innych obozach (ale wrócił po tych pobytach w 
obozach) oraz Ksiądz Piskorz, który wykładał teo-
logię pastoralną. To byli dwaj profesorowie, którzy 
byli obecni w czasie najazdu Niemców na Semina-
rium Duchowne zorganizowane w Błoniu. Niemcy 
aresztowali wówczas Ks. Infułata Romana, Pro-
fesora Brudza i Piskorza oraz pierwszy rok alum-
nów. Ksiądz infułat Roman Sitko miał pozwolenie 
na prowadzenie Seminarium Duchownego w Bło-
niu, ale nie wolno Mu było przyjmować nowych 
kleryków. Ksiądz Infułat jednak przyjął alumnów 
na pierwszy rok, wówczas nastąpiło aresztowanie. 
Księdza Piskorza wypuszczono po kilku dniach, 
natomiast pierwszy rok kleryków, wraz z Księ-
dzem Sitko przewieziono do wiezienia w Tarno-
wie. W czasie pobytu w wiezieniu w Tarnowie, 
Ksiądz Infułat jako człowiek szlachetny zwrócił 
się do Niemców z prośbą o zwolnienie alumnów 
z wiezienia biorąc winę i odpowiedzialność na 
siebie. Po kilku miesiącach wszystkich alumnów 
zwolniono do domu. Ksiądz Roman zaś został wy-
wieziony do więzienia na Montelupich i tam prze-
bywał jakiś czas, a potem skierowano go do obozu 
koncentracyjnego Auschwitz - Birkenau.

Redakcja:
Kiedy został wywieziony z więzienia do 

Oświęcimia?

Ks. Hereśniak:
To było w 1942 roku. Został oskarżony i miał 

wyrok sądu za nielegalny ubój w czasie okupacji.

Redakcja:
W jaki sposób dotrzeć do młodzieży, aby 

ocalić od zapomnienia postać (wielkie postaci Ko-
ścioła) wspomnianego błogosławionego, Księdza 
Romana Sitki, który był wzorem do naśladowa-
nia?.

Ks. Bulanda:
Dziś po prostu trzeba korzystać z każdej 

okazji, a taką okazją jest szczególnie Jego rocz-
nica śmierci (12 października), a oprócz tego jest 

jeszcze Uroczystość Męczenników i wszystkich 
kapłanów wyniesionych na ołtarze wraz z innymi, 
którzy zginęli w Oświęcimiu i między innymi jest 
błogosławiony Ksiądz Roman Sitko. Ponadto w 
Seminarium jest Izba poświęcona Jego pamięci. 

Redakcja:

My cieszymy się bardzo, że w naszym ko-
ściele Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpo-
czyna się na nowo kult błogosławionego Księdza 
Romana Sitki za sprawą obecnego księdza Prałata, 
Antoniego Bielaka. W każdy drugi wtorek miesią-
ca organizuje nabożeństwo przy ołtarzu błogosła-
wionego Księdza Sitki.

Ks. Bulanda:
Bardzo się z tego cieszę i jestem Księdzu 

Prałatowi Antoniemu Bielakowi wdzięczny za to, 
że pamięta o Tym, który dał początek temu wspa-
niałemu kościołowi - Najświętszego Serca Pana 
Jezusa na Grabówce. Pamiętajmy o wielkim na-
szym budowniczym, który pełniąc funkcje Kancle-
rza, mimo swoich licznych obowiązków tak wiele 
serca dał, aby uzyskać plac i pozwolenie pod budo-
wę tego Kościoła. Dzisiaj Parafia NSPJ może się 
cieszyć pięknym obiektem sakralnym i rozszerzać 
kult budowniczego Kościoła - Bł. Księdza Roma-
na.
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ŚLADAMI OJCA PIO ... (2)

Grupy
Modlitewne

Ojca Pio

W czasie II 
wojny światowej 
Papież Pius XII 
wzywał do two-
rzenia grup, które 
będą się modlić o 
ratunek dla wal-
czącego świata. 
Na apel Papieża 
odpowiedział jako 
pierwszy Ojciec 

Pio, upatrując w nich siłę nadprzyrodzoną przez 
potęgę modlitwy do walki ze złem. 

Z jego inicjatywy, pierwsze grupy modlitewne 
powstały we Włoszech 60 lat temu. W Polsce jako 
pierwsza powstała grupa dopiero w 1983 r. przy 
kościele Ojców Kapucynów w Krakowie, której 
założycielem jest O. Gracjan Majka. Natomiast 
najliczniejszą, bo liczącą 3000 członków, jest Gru-
pa Modlitewna przy Bazylice Św. Małgorzaty w 
Nowym Sączu, założona w 2000 roku, której ini-
cjatorem był diecezjalny Moderator Grup Modli-
tewnych - ks. Andrzej Liszka.

Moje spotkania ze Św. Ojcem Pio

W naszej parafii Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Tarnowie Grupa Modlitewna Św. Ojca Pio 
powstała w listopadzie 2006 r. Dyrektorem ducho-
wym grupy, J. E. Ks. Biskup Ordynariusz miano-
wał ks. dra Józefa Młyńskiego, który miał już do-
świadczenie w prowadzeniu nabożeństw i formacji 
duchowej członków grupy w poprzedniej parafii. 

26 maja 2007 r. zostały uroczyście wprowadzo-
ne do naszej świątyni relikwie Św. Ojca Pio. Tego 
aktu dokonał O. Bolesław Piechuta – moderator 
grup modlitewnych w Polsce. Od tej pory, na pół 
godziny przed każdym nabożeństwem do Św. Ojca 
Pio, kapłan dokonuje ich wystawienia do adoracji.

W szerzeniu kultu św. Ojca Pio w naszej Świą-
tyni duże zasługi położył ks. Józef Młyński, który 
z wielką starannością przygotowuje oprawę litur-
giczną Mszy św. i całego Nabożeństwa. Czytając 

nasze prośby, które składa u stóp Świętego, z wiel-
ką pokorą je zanosi wczuwając się często w bardzo 
osobiste dramaty ludzkie, jakby to były jego wła-
sne. Z Naszym Orędownikiem spotykamy się, w 
każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 1900. Choć 
nabożeństwo kończy się dopiero około godz. 2130, 
to każdy z nas chce wytrwać do końca. Nabożeń-
stwu przewodniczy nasz opiekun duchowy – ks. 
Józef, który również w czasie tego spotkania cele-
bruje Mszę św. 

Po Mszy św. w wielkim skupieniu oczekujemy 
na osobiste spotkanie z Panem Jezusem w Naj-
świętszym Sakramencie, kiedy kapłan przybliży 
go każdemu z nas w Monstrancji.

Bardzo ważne jest, byśmy patrzyli na Św. Ojca 
Pio przez pryzmat sakramentów udzielanych w ko-
ściele. Istotne jest, jak postrzegamy szafarzy tych 
sakramentów, czy się za nich modlimy, jak chcemy 
im pomóc, czy jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za 
dar kapłaństwa.

Posłuchaj Głosu Ojca Pio

Gdy kończy się nasze spotkanie z Ojcem Pio, to 
niemal cały miesiąc z radością i nadzieją oczekuję 
następnego. Ono ubogaca nas  duchowo i wprowa-
dza pokój w nasze serca. W ciągu minionego roku 
u wielu z nas nastąpiła odnowa życia duchowego. 
Dzieląc się z  innymi doświadczeniem, jak przeży-
wam spotkanie ze  Świętym Ojcem Pio i co doko-
nało się we mnie za Jego przyczyną zauważam, że 
powiększa się grono czcicieli „Naszego Świętego” 
także wśród młodzieży. 

Oczekując cierpliwie w długiej kolejce na ad-
orowanie Jego Relikwii, pragnę zawierzyć swoje 
przyszłe życie Panu Bogu za wstawiennictwem 
swego orędownika. Tyle dramatów i cierpienia fi-
zycznego, psychicznego i duchowego w naszych 
rodzinach skłania nas do refleksji: Czy odnowy 
życia duchowego nie potrzebuje dziś niemal cała 
nasza parafia? Odzwierciedla się to w prośbach 
czytanych przez kapłana w czasie nabożeństwa. 
Jednak u wielu jeszcze brak odwagi lub nadziei nie 
pozwala im skorzystać z owoców duchowej odno-
wy u źródła łaski. Przyjdź i posłuchaj Głosu Ojca 
Pio, a pomożesz sobie i innym. 
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INTERNETOWY
WIZERUNEK NASZEJ PARAFII

W ostatnim dziesięcioleciu olbrzymi wpływ na 
ludzkość wywiera, mający już pół wieku wynalazek, 
jakim jest Internet. Stał się medium, które będąc po-
wszechne i łatwo dostępne, otwiera nowe możliwo-
ści także dla działalności duszpasterskiej.

Z tych możliwości postanowił skorzystać ks. Piotr 
Bodziony,  gdy w latach 2001-2002 zainicjował po-
wstanie parafialnej strony internetowej, której póź-
niej był redaktorem. Przygotowaniem technicznym 
i uruchomieniem pierwszej wersji wirtualnej strony 
naszej parafii zajął się Łukasz Opolski - ówczesny 
kleryk WSD. Sprawował opiekę nad nią, kiedy ks. 
Piotr został przeniesiony do innej parafii. W póź-
niejszym okresie, do współpracy przy stronie dołą-
czyła Gosia Lewicka, przejmując całkowitą opiekę 
nad stroną, gdyż wymagania życia w seminarium 
nie pozwoliły Łukaszowi na kontynuowanie przed-
sięwzięcia. 

W początkowym okresie strona zawierała pod-
stawowe informacje o parafii oraz grupach apostol-
skich i systematycznie się powiększała o informacje 
dotyczące aktualnych wydarzeń.

Chociaż nie zachowały się żadne informacje o 
popularności strony, czy zainteresowaniu parafian 
tą inicjatywą, to należy zwrócić uwagę na fakt, iż 

był to pierwszy krok w kierunku kreowania wirtu-
alnego wizerunku parafii. Nie było to rzeczą łatwą, 
gdyż większość rzeczy powstawała przez mozolne, 
„ręczne dłubanie”, a opieka nad stroną wymagała 
poświęcenia czasu i wysiłku.

Po tym okresie nadszedł czas niewielkiego prze-
stoju w aktualizowaniu strony, do czasu powstania 
jej drugiej wersji, w grudniu 2007 r. Nowa inicjaty-
wa „odświeżenia” strony wynikała z faktu, iż coraz 
częściej właśnie w Internecie - parafianie szukali 
bieżących informacji o życiu wspólnoty, do której 
należą. Dodatkowym czynnikiem mobilizującym 
było objęcie urzędowania w parafii przez nowego 
Proboszcza ks. Antoniego Bielaka, który również 
wyraził wolę wsparcia tej inicjatywy.

Druga wersja  powstała na bazie informacji już 
zgromadzonych na dotychczasowej stronie, które 
następnie zostały uzupełnione o szereg nowych wy-
darzeń: zarówno w życiu parafii, jak i poszczegól-
nych grup przy niej istniejących.

Najbardziej widoczna jest zmiana graficznego 
wyglądu strony, który w obecnej wersji zawdzięcza-
my Pani Magdalenie Nytko. Zmiana ta, choć istotna, 
nie jest jeszcze ostateczna – jest to wersja tymczaso-
wa do czasu zakończenia prac związanych z aktu-

Rola kapłana we wspólnocie parafialnej

Rola kapłana polega na trosce o formację du-
chową wiernych przez sprawowanie Eucharystii, 
prowadzenie adoracji, nabożeństw, głoszenie Sło-
wa Bożego, oraz posługę w  konfesjonale. On przez 
wytrwałą pracę nad sobą, modlitwę kontempla-
cyjną, ciągłe doskonalenie i praktykę cnót wiary, 
nadziei i miłości, może być przykładem świętości 
dla wielu i z czasem przyciągać do kościoła nawet 
największego grzesznika. 

Idąc śladami Ojca Pio

Świętość, to jest coś co nas przerasta; jest to 
doskonałe zwycięstwo nad naszymi namiętnościa-
mi, oznacza ciągłe pogardzanie sobą samym, aż do 

wyboru upokorzeń zamiast chwały, cierpienia - za-
miast przyjemności, a często niezrozumienia wśród 
pozornie „życzliwych przyjaciół”. Świętość, ozna-
cza miłowanie tego, który nas nienawidzi, nam za-
zdrości, a nawet prześladuje. Jest to swoiste Credo 
świętości Ojca Pio; to życiowy program w tworze-
niu życia Bożego. 

Dziękując Panu Bogu za dar duchowej obec-
ności Św. Ojca Pio w naszej Świątyni polecajmy 
Jego opiece kapłanów, którym jesteśmy wdzięczni 
za ich posługę oraz za świętość tak wielu z nich.

JR
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alizowaniem treści strony. Kiedy pierwszy etap prac 
dobiegnie końca, przyjdzie czas na stworzenie pro-
fesjonalnej i nowoczesnej szaty graficznej.

Na dzień dzisiejszy strona zawiera informacje za-
równo na temat aktualnych nabożeństw, sakramen-
tów, ale także informacje dotyczące duszpasterzy,  
działalności poszczególnych grup apostolskich, grup 
istniejących przy parafii, rady parafialnej i zgroma-
dzeń zakonnych.

Osoby zainteresowane historią naszej parafii, 
znajdą na stronie szereg informacji i zdjęć na temat 
budowy kościoła, kaplicy szpitalnej, cmentarza i ka-
plicy cmentarnej oraz sylwetki osób „zapisanych w 
pamięci” i duchownych pochodzących z naszej pa-
rafii.

Ponadto na stronie możemy znaleźć „Skrzynkę 
intencji do św. o. Pio” – intencje tutaj złożone są 
przedstawiane wstawiennictwu św. o Pio na najbliż-
szym nabożeństwie ku jego czci.

Ostatnią z nowości na stronie jest „Galeria para-
fialna”, która zawiera fotografie będące uzupełnie-
niem informacji zarówno historycznych, jak i aktu-

alnych. Galeria jest podzielona na kategorie według 
poszczególnych wydarzeń, miejsc i grup parafial-
nych.

Uzupełnienie strony o nową treść było możliwe 
dzięki zaangażowaniu liderów poszczególnych grup, 
którzy opracowali i dostarczyli szereg materiałów 
na stronę. Nie bez znaczenia jest również wkład ks. 
Józefa Młyńskiego, który opracował materiały na 
temat sakramentów oraz ks. Wojciecha Sroki, który 
dostarczył najstaranniej przygotowane materiały na 
temat grup, za które jest odpowiedzialny.

Aktualnie w pracach nad stroną uczestniczy Bo-
żena Wantuch w zakresie zbierania materiałów oraz 
Łukasz Makowej - w zakresie technicznym. 

Zapraszamy wszystkich parafian do regularnego 
odwiedzania serwisu internetowego naszej parafii, a 
także do współpracy w jego rozwoju. Tworzenie wi-
zerunku parafii w cyberprzestrzeni jest dzisiaj bar-
dzo potrzebne - przyczynia się bowiem do rozwoju 
samej parafii w rzeczywistości.

Agnieszka Jarosz - Webmaster

http://www.nspj.diecezja.tarnow.pl

I Diecezjalny Konkurs stron internetowych parafii !!!

Zachęcamy do głosowania na naszą stronę w Konkursie SMS, wystar-
czy wysłać sms’a o treści: TC.KDT.13 na numer 71068.

(Koszt wysłania jednego SMS’a: 1,22zł).

Informacje dotyczące Konkursu na stronie konkursowej
i naszej stronie parafialnej.
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ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
służba jest radością

Śniłem, że życie jest radością.
Obudziłem się i odkryłem,

że życie jest służbą.
Służyłem i przekonałem się,

że służba jest radością.
Robindranath Tagore

W początkach września, do wspólnoty Odnowy 
w Duchu Świętym przy naszej parafii, zwrócili się 
o pomoc, organizatorzy seminarium z parafii św. 
Jakuba z Brzeska, gdzie powstała nowa grupa Od-
nowy. Na pierwszym spotkaniu, zgromadziło się 
tam około 150 osób, dlatego pomoc okazała się nie-
zbędna. O współudział poproszono także wspólno-
ty z Dębicy, Bochni i Krzeczowa. Kilku kapłanów, 
w tym proboszcz tamtejszej parafii, uczestniczyło 
i wspomagało te rekolekcje.

Z naszej wspólnoty odpowiedziało na apel sied-
miu animatorów. Pozostali bracia i siostry wspie-
rali nas modlitwą, a kapłańskie błogosławieństwo, 
przed każdym wyjazdem z Tarnowa do Brzeska, 
towarzyszyło nam w drodze i umacniało naszego 
ducha na czas posługi. Mimo późnej pory, (spotka-
nia odbywały się wieczorem) i chłodu panującego 
w kościele, wszyscy trwali wiernie na modlitwie i 
rozważaniach, przez kilka godzin, w każdy ponie-
działek września i października. Zmęczenie i póź-
ne powroty nie gasiły radości w sercach. 

W modlitwie wstawienniczej, na zakończenie 
tych specjalnych rekolekcji, uczestniczyli wszy-
scy animatorzy z najbliższej okolicy, często razem 
z kapłanami – opiekunami grup. Z naszej para-

fii, udział wzięli: ksiądz Proboszcz oraz opiekun 
wspólnoty, ksiądz Marek.

Trwające cały dzień modlitwy, zwieńczyła 
Eucharystia, celebrowana przez kilku obecnych 
kapłanów. Wszyscy składaliśmy dziękczynienie 
Bogu za otrzymane dary i charyzmaty.

Miłym i pożądanym akcentem tego dnia była 
wspólna „agapa”. Apetytów i radości nie zabrakło, 
doskonały bigos i ciasta znikały szybko. W ostat-
nim dniu spotkania, 3 listopada, uczestnicy rado-
śnie i otwarcie dzielili się przeżyciami, jakich do-
świadczyli w czasie rekolekcji, dając świadectwa 
działania Ducha Świętego.

Serdecznie, żegnali się uczestnicy grup dziele-
nia ze swymi animatorami. Bardzo ciepło i w miły 
sposób organizatorzy podziękowali wszystkim 
wspomagającym rekolekcje, obdarzając każdego 
drobną pamiątką. Długo będziemy o sobie pamię-
tać. Jeszcze raz doświadczyliśmy, że „służenie” 
jest źródłem radości i bogactwa wewnętrznego.

Dziękujmy Bogu, bo jest dobry,
a Jego łaska trwa na wieki. (Ps118)

Helena Włudyka



22 Głos Serca nr 8/2008

Z kroniki minionych tygodni
(od 3. III. 2008 do 22. XI. 2008 r.)

Sakrament Chrztu Św. przyjęli:

Niech wzrastają w łasce u Boga i ludzi

Odeszli do wieczności:

1. Szymon Kocoł  23.03.2008r.
2. Maciej Bomba  23.03.2008r.
3. Zuzanna Rajewicz 23.03.2008r.
4. Aleksandra Sroka 23.03.2008r.
5. Julia Skrabot  23.03.2008r.
6. Bartosz Kuc  23.03.2008r.
7. Kristian Czarnik  23.03.2008r.
8. Bartosz Czarnik 24.03.2008r.
9. Jowita Janas  24.03.2008r.
10. Matylda Iwaniec 24.03.2008r.
11. Iga Bednarz  24.03.2008r.
12. Mateusz Zieliński 24.03.2008r.
13. Emilia Wawrzon 30.03.2008r.
14. Milena Kalinowska 06.04.2008r.
15. Michał Leśniak 06.04.2008r.
16. Mikołaj Michalik 06.04.2008r.
17. Brajan Gromniak 06.04.2008r.
18. Amelia Tyrka  06.04.2008r.
19. Amelia Kuruc  06.04.2008r.
20. Jakub Janiczek 12.04.2008r.
21. Gabriela Gniadek 20.04.2008r.
22. Julia Słowik  20.04.2008r.

1. Kazimiera Makuszak  lat 83
2. Włodzimierz Tomasiewicz lat 61
3. Helena Maciąg  lat 85
4. Janina Jagieło   lat 88
5. Tadeusz Rodinger lat 78
6. Eleonora Gęza  lat 94
7. Józef Rymarczyk lat 74
8. Maria Kruczek  lat 79
9. Jerzy Bębnowski lat 63
10. Eugeniusz Wróbel lat 78
11. Zofia Merchut  lat 88

23. Mikołaj Kowalski 20.04.2008r.
24. Kacper Staroń 27.04.2008r.
25. Weronika Dudek  04.05.2008r.
26. Natalia Bućko 09.05.2008r.
27. Lilian Marszałek 18.05.2008r.
28. Laura Marszałek 18.05.2008r.
29. Filip Dzieński  18.05.2008r.
30. Julia Czerwińska 18.05.2008r.
31. Gabriela Radźko 18.05.2008r.
32. Amelia Bryniak 18.05.2008r.
33. Miłosz Schab  18.05.2008r.
34. Julia Dziaduła 18.05.2008r.
35. Igor Struziak  25.05.2008r.
36. Patryk Kuma  01.06.2008r.
37. Monika Kolak 01.06.2008r.
38. Aleksandra Gromadzka 15.06.2008r.
39. Szymon Bryg  15.06.2008r.
40. Julia Dumara  15.06.2008r.
41. Natalia Ratowska 15.06.2008r.
42. Oliwia Boryczko 15.06.2008r.
43. Natalia Więcek 15.06.2008r.
44. Jakub Łabno  15.06.2008r.
45. Sebastian Trela 15.06.2008r.
46. Martyna Garlicka 06.07.2008r.
47. Julia Ciągadło 06.07.2008r.
48. Patryk Machulak 06.07.2008r.
49. Sebastian Skoczylas 20.07.2008r.
50. Jakub Dębowski 20.07.2008r.
51. Zuzanna Patyk 20.07.2008r.
52. Milena Barnaś 20.07.2008r.
53. Mateusz Rokosz 20.07.2008r.
54. Marta Leśniak 27.07.2008r.
55. Arkadiusz Misiaszek 03.08.2008r.

56. Julita Salawa  03.08.2008r.
57. Karolina Sapala 03.08.2008r.
58. Dawid Sowa  03.08.2008r.
59. Kacper Płaczek 03.08.2008r.
60. Brajan Nalepka 03.08.2008r.
61. Nikola Semenowicz 03.08.2008r.
62. Karolina Fedorowicz 17.08.2008r.
63. Jordan Bacik  17.08.2008r.
64. Gabriel Kwaśniak 17.08.2008r.
65. Julia Wojtowicz 17.08.2008r.
66. Jakub Dzierżanowski 17.08.2008r.
67. Jan Krowiak  17.08.2008r.
68. Gabriel Kłusek 23.08.2008r.
69. Wiktoria Chmura 30.08.2008r.
70. Kacper Zieliński 30.08.2008r.
71. Wiktoria Jagiencarz 07.09.2008r.
72. Natalia Kras  07.09.2008r.
73. Alicja Cholewa 07.09.2008r.
74. Emilia Jasińska 21.09.2008r.
75. Anna Kwaśniak 21.09.2008r.
76. Aleksandra Ziarko 21.09.2008r.
77. Michał Cyga  21.09.2008r.
78. Maksymilian Sikora 05.10.2008r.
79. Klara Rzepa  11.10.2008r.
80. Mateusz Damian 19.10.2008r.
81. Olga Denysiuk 19.10.2008r.
82. Roksana Paryż 19.10.2008r.
83. Arkadiusz Rajczyk 08.11.2008r.
84. Dariusz Rajczyk 08.11.2008r.
85. Oliwier Dychtoń 15.11.2008r.
86. Emilia Jabłońska 16.11.2008r.
87. Dawid Wieczorek 17.11.2008r.
88. Gabriela Szwed 22.11.2008r.

12. Helena Pająk  lat 83
13. Zbigniew Gałuszka lat 58
14. Rozalia Tomczyk lat 80
15. Janina Kowalska lat 80
16. Leszek Samel  lat 66
17. Stanisław Bulanda lat 74
18. Eugeniusz Korycki lat 64
19.Urszula Graniczkowska lat 74
20.Michał Gonciarz lat 79
21.Piotr Krydka  lat 85
22.Stanisław Tendera  lat 88

23.Janina Tyro  lat 77
24.Leszek Kędzierski lat 52
25.Józef Sot   lat 74
26.Zofia Bieszczad lat 61
27.Monika Wąsik  lat 33
28.Jerzy Karendał  lat 65
29.Józef Ochoński lat 67
30.Anna Kozioł  lat 94
31.Marian Babiarski lat 73
32.Władysław Schab lat 92
33.Barbara Nowak lat 67
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15. Jakub Kirys – Kinga Joniec  26.07.2008r.
16. Rafał Dźwigaj – Jadwiga Tokarz 26.07.2008r.
17. Marcin Kozioł – Agata Nowak  02.08.2008r.
18. Tomasz Lis – Monika Rachwalska 02.08.2008r.
19. Łukasz Sarota – Anna Pyzdek  02.08.2008r.
20. Norbert Kieć – Aneta Partyka  09.08.2008r.
21. Jacek Żydek – Aleksandra Socha 09.08.2008r.
22. Tomasz Słowiński – Marzena Michalska 09.08.2008r.
23. Wojciech Lizak – Paulina Szczepanek 23.08.2008r.
24. Łukasz Kotwieja – Małgorzata Kuryś 23.08.2008r.
25. Paweł Augustyn – Anna Jop  30.08.2008r.

Sakrament Małżeństwa przyjęli:

Niech Bóg wspiera ich swoją pomocą

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym

1. Aleksander Mazanek – Agnieszka Król 19.04.2008r.
2. Wojciech Jagiencarz – Elżbieta Radziszewska 10.05.2008r.
3. Arkadiusz Kiwior – Agnieszka Kociołek 10.05.2008r.
4. Piotr Wojtanowski – Krystyna Rzepka 24.05.2008r.
5. Jarosław Skowik – Anna Jurczak  31.05.2008r.
6. Janusz Brożek – Anna Kurek  07.06.2008r.
7. Łukasz Terlecki – Bernadetta Stachura 07.06.2008r.
8. Tomasz Majchrowicz – Marlena Olszewska 07.06.2008r.
9. Tomasz Kruk – Ewa Senderak  14.06.2008r.
10. Tomasz Wróblewski – Janina Rzeszutko 21.06.2008r.
11. Marcin Mikos – Małgorzata Łabno 28.06.2008r.
12. Łukasz Knapik – Magdalena Kocik 12.07.2008r.
13. Dariusz Bugański – Agnieszka Drozd 12.07.2008r.
14. Rafał Bogusz – Arleta Piekarczyk 19.07.2008r.

34.Zofia Witek  lat 83
35.Kazimierz Foltak lat 68
36.Anna Kubiczek lat 93
37.Rozalia Wiczyńska lat 92
38.Aniela Nowicka  lat 86
39.Zygmunt Kuraś lat 64
40.Paulina Bogacz lat 92
41.Bronisława Bakalarska  lat 86
42.Zofia Bednarska lat 73
43. Daniel Stankiewicz lat 64
44. Wojciech Smagacz lat 34
45. Jan Fiołek  lat 56
46. Mieczysław Kiełbasa lat 86
47. Alicja Olesik  lat 80
48. Lidia Kulas  lat 77
49. Ryszard Solarz lat 37
50. Wiesław Niemczyński lat 63

51. Maria Niemiec lat 92
52. Zofia Maślanka lat 76
53. Helena Huza  lat 84
54. Zofia Gil  lat 76
55. Wiktor Bednarek lat 61
56. Czesław Guściara lat 70
57. Lech Rzepka  lat 61
58. Lucyna Kopeć lat 68
59. Janusz Fila  lat 58
60. Aleksander Wzorek lat 74
61. Stanisław Otfinowski lat 85
62. Ignacy Kieroński lat 67
63. Robert Oratowski lat 57
64. Tadeusz Skruch lat 80
65. Jan Leus  lat 69
66. Henryk Kużdżał lat 46
67. Tadeusz Molek lat 68

68. Halina Kocoł  lat 54
69. Zdzisław Kucharski lat 70
70. Wiktor Urbaś  lat - -
71. Leon Zelek  lat 85
72. Józef Mazur  lat 69
73. Kazimierz Wadycki lat 69
74. Zofia Różowska lat 63
75. Bolesława Walkowicz lat 79
76. Janina Kużdżał lat 86
77. Jerzy Banach  lat 45
78. Wiktoria Bobrowska lat 87
79. Bronisława Bezak lat 79
80. Janina Nelec  lat 94
81. Halina Pasek  lat 64
82. Rafał Maderski  lat 36

26. Marek Iwaniec – Iwona Wróbel  06.09.2008r.
27. Paweł Siwiec – Marta Łątka  06.09.2008r.
28. Marcin Połeć – Magdalena Wróblewska 07.09.2008r.
29. Arkadiusz Brzezina – Katarzyna Kita 13.09.2008r.
30. Jerzy Baran – Edyta Gancarz  27.09.2008r.
31. Łukasz Wiśniewski – Anna Krzemień 27.09.2008r.
32. Dariusz Kliś – Joanna Ledniowska 11.10.2008r.
33. Łukasz Czarnek – Natalia Nowak 18.10.2008r.
34. Daniel Witek – Paulina Mróz  18.10.2008r.
35. Grzegorz Grochowiec – Berenika Gierach 18.10.2008r.
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Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Tarnowie

Msze św.
w parafii NSPJ

Kancelaria
parafialna

Msza św. w niedziele i święta
530, 700, 830, 1000, 1130, 1400, 1800, 2000

Msza św. w święta zniesione
530, 700, 830, 1000, 1600, 1800, 2000

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

Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu 
codziennie od 730 do 1800.

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

rano od 900 do 1100 i po południu od 1630 do 1730

Narzeczonych zapraszamy w piątki:
od 1900 do 2100

Pierwszy piątek, święta zniesione
- kancelaria nieczynna

W sprawach pilnych kancelaria czynna 
w każdej porze (ks. dyżurny)

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 wschod-
niej części Tarnowa

Kapłani w parafii:
Ks. Prałat Antoni Bielak - proboszcz

Ks. mgr Wojciech Sroka - wikariusz
Ks. mgr Marek Kita - wikariusz
Ks. mgr Zenon Macko - wikariusz
Ks. dr Józef Młyński - wikariusz
Ks. dr Marek Zaborowski - wikariusz
Ks. dr Rafał Lupa - wikariusz
Ks. Józef Zielonka - rezydent

Kapelani Szpitala św. Łukasza:
Ks. mgr Bogumił Bednarek
Ks. mgr lic. Piotr Smoła

Kościelny: p. Piotr Powroźnik
Organista: p. Stanisław Witek

Mieszka w parafii:
Ks. mgr lic. Marek Jawor






