su Serca!

Drodzy Czytelnicy Gło

Blask roratnej świecy
sprawia, że wyraźniej widać już
Święta Bożego Narodzenia, naj
bardziej rodzinne ze wszystkich
świąt. W powietrzu już unosi się
zapach igliwia, grzybów, świąte
cznego karpia, sianka, potraw
przygotowywanych specjalnie
na ten wyjątkowy dzień – Wigilię.
A nade wszystko czuć już tę świą
teczną atmosferę wypełnioną
śpiewem kolęd, wypowiadanymi
życzeniami i rodzinnymi spotka
niami. Cała ta niezwykłość płynie
z betlejemskiej groty, gdzie po raz
kolejny rodzi się Ten, który
przychodzi na świat – jak to
śpiewa Beata Rybotycka w "Ko
lędzie dla nieobecnych"  "...by
wyrównać rachunki strat, by zająć
puste miejsce przy stole." To na
Niego czekamy i za Nim tęsknimy.
W tym świątecznym kli
macie oddajemy do Waszych rąk
nasze pismo „Głos Serca” licząc,
że po rodzinnych spotkaniach
znajdziecie czas, by poznać treści
w nim zawarte. Nasza gazetka
otrzymała nową szatę graficzną,
którą zawdzięcza wielu ludziom.
To oni ofiarowali wiele serca,
czasu i zdolności w przy
gotowanie tego świątecznego wy
dania. Już teraz chciałbym wyra
zić im ogromną wdzięczność za tę
tytaniczną pracę. Za inspiracje,
pomysły i trud mówię staro
polskie „Bóg zapłać!” Dziękuję
także poprzedniemu Zespołowi
Redakcyjnemu, na czele z ks.
Markiem Kitą, który włożył wiele
starań w dzieło, jakiemu na imię
„Głos Serca”.
Oddając do Waszych
rąk świąteczne wydanie gazetki
parafialnej, chciałbym zarekomen
dować treści, które tutaj się
znalazły.
Ważnym tegorocznym
wydarzeniem w naszej Parafii były
czerwcowe Misje Intronizacyjne

SŁOWO OD REDAKTORA

staliśmy także rysunki przez nie
wykonane.
Na uwagę zasługuje ko
lejna pozycja – strona z poety
ckimi tekstami. Poezja to rzeczy
wistość wyjątkowa, bo ukazująca
wrażliwość osób piszących
na sprawy i rzeczy codzienne.
Na specjalne życzenie
młodych ludzi powstał dział „Twój
człowiek w niebie”. To w nim znaj
dziemy wyjaśnienie najbardziej
popularnych grudniowych imion.
Serdecznie polecam!
Przeżywając Rok Ka
płański chcemy przybliżyć posta
cie kapłanów pracujących w pa
rafii NSPJ i zapoznać z ich co
dzienną pracą i obowiązkami.
To właśnie w tym Roku
chcemy spojrzeć na kapłaństwo,
jako na wyjątkowy dar zarówno
dla Kościoła, jak i wszystkich lu
dzi. Temu poświęcony jest tekst
ks. Stanisława Tokarskiego.
Jakie byłoby kapłaństwo
bez pomocy modlitewnej naszych
parafian? O potrzebie modlitwy
za kapłanów przekonuje nas ks.
Andrzej Ślusarz w swoim słowie.
Nie mogło w naszej
gazetce zabraknąć miejsca reda
gowanego przez młodych ludzi.
Szczególnie zachęcam do lektury
recenzji filmu „Dekalog I” oraz
refleksji bożonarodzeniowej, zain
spirowanej gorączką zakupów
świątecznych. Korzystając z oka
zji, zapraszam i zachęcam mło
dych, którzy swoimi talentami
i świeżością spojrzenia mogą wie
le wnieść w kształt tego działu
i całej gazetki. Zapraszam Was,
młodzi, do włączenia się we
współredagowanie tego działu.
W dalszej części na
szego pisma znajdziemy pier
wszą część biografii patrona Ro
ku Kapłańskiego – ks. Jana Vian
neya. Niezwykłej osobowości,
która na stałe wpisała się w ka
płańskie wzorce do naślado
wania.

Serca Jezusowego, o których pi
sze w swoim słowie ks. pro
boszcz Antoni Bielak.
Choć do świąt już tak
bardzo blisko, to jednak przeży
wamy jeszcze Adwent. Zapra
szam do zagłębienia się w ad
wentowe refleksje Jadwigi Bester.
Numer 9 „Głosu Serca”
poświecony jest przede wszystkim
dwóm tematom – nadchodzącym
Świętom Bożego Narodzenia oraz
trwającemu od 19. czerwca Roko
wi Kapłańskiemu.
Polecam artykuł „Przed
nami Boże Narodzenie” poświęco
ny tradycjom świątecznym, wypeł
niony pięknymi poetyckimi teks
tami.
Na uwagę zasługuje
tekst Moniki Lenkiewicz o świętym
Mikołaju. O tym, kim był i czy
prawdziwym jest ten niski grubas
w czerwonym ubranku, dowiemy
się z lektury artykułu.
Na klimat Świąt Bożego
Narodzenia składa się m.in. śpiew
kolęd czy też tradycje związane
z przeżywaniem Wigilii. O kolę
dzie – „Wśród nocnej ciszy”  roz
poczynającej Pasterkę oraz po
trawach wigilijnych możemy prze
czytać na kolejnych stronach.
Jeśli ktoś ma ochotę
poznać tradycje świąteczne in
nych narodów, polecam tekst ks.
Wiesława Susza, pracującego w
Hiszpanii, o świętowaniu Bożego
Narodzenia w tym kraju.
Może ktoś zadawał
sobie pytanie, dlaczego 25.
grudnia jest dniem narodzenia
Zbawiciela? Na to pytanie
znajdziemy odpowiedz w artykule
przygotowanym przez ks. Roberta
– wykładowcę Pisma Świętego.
W naszej gazetce nie
mogliśmy zapomnieć o najmłod
szych czytelnikach. W dziale „Naj
świętsze Serce Jezusa kocha
wszystkie dzieci” polecamy wier
sze i opowiadania przygotowane
właśnie przez dzieci. Wykorzy
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Nasza parafia pod we
zwaniem Najświętszego Serca
Pana Jezusa może poszczycić
się wieloma działającymi prężnie
grupami. W tym numerze chcemy
zaprezentować i przybliżyć histo
rię oraz działalność Arcybractwa
Straży Honorowej.
Liczymy, że świąteczny
numer „Głosu Serca” cieszył się
będzie dużą popularnością, cho
ciażby ze względu na zamie
szczony na stronach 28 i 29 po
rządek wizyty duszpasterskiej
nazywanej kolędą.
Czerwcowe misje były
wydarzeniem tak pamiętnym, że
chcemy wrócić do nich w artykule
pt.: „Misyjne refleksje kobiety” na
pisanym przez Danutę Ciszek.
Ostatnie strony nasze
go pisma wypełni Kronika Pa
rafialna, w której przypomnimy
osoby ochrzczone, te które za
warły związek małżeński i te, któ
re Bóg odwołał do wieczności.
Zapraszam do zapoznania się
z grupami działającymi w naszej
parafii i nabożeństwami tutaj cele
browanymi.
Z serca polecam gale
rię, w której możemy jeszcze raz
przeżyć wydarzenia z kończą
cego się roku.
Drodzy
Czytelnicy!
Niech błogosławieństwa Bożej
Dzieciny nie zabraknie nigdy
w Waszym życiu. A Maryja, która
czuwała nad Dzieciątkiem niech
czuwa i opiekuje się Wami.
Przekazując do Wa
szych rąk „Głos Serca” prosimy
o życzliwe przyjęcie, dużo
wyrozumiałości oraz zapraszamy
do współredagowania naszego
wspólnego pisma na chwałę
Boskiego Serca.

Z NOTATNIKA PROBOSZCZA

Misje Intronizacyjne Serca Jezusowego
czasem łaski dla naszej Parafii
W tym roku nie przeżywaliśmy
rekolekcji wielkopostnych, na
tomiast cały czas przygotowy
waliśmy się do misji intronizacyj
nych, które zostały zaplano
wane tydzień przed odpustem
parafialnym ku czci Najświęt
szego Serca Pana Jezusa.
O przeprowadzenie misji zostali
poproszeni Księża Sercanie.
Złączyliśmy się z nimi modlitwą
w intencji misji.
Zaraz po Świętach Wielkano
cnych, po każdej Mszy św., od
mawialiśmy specjalną modlitwę
polecając Bożemu Sercu księży
misjonarzy, modlitwa powsze
chna też została przygotowana
na tę okoliczność. Wszystkie
grupy apostolskie działające
przy naszej parafii również oto
czyły swoją modlitwą dzieło mi
sji. Z okazji Igo piątku kapłani
przekazali list misjonarzy
do chorych, prosząc ich o mo
dlitwę i ofiarowanie cierpienia za
owoce misji.
W trzecią niedzielę maja Księża
Sercanie z Tarnowa poprzez
kazania przygotowali nas du
chowo do misji, a 7 czerwca
został odczytany list księży mi
sjonarzy do parafian, zaprasza
jący wszystkich do gorliwego
przeżycia Tygodnia Misyjnego.
Zapewnili nas, że Jezus będzie
czekał na każdego z nas ze
swoimi łaskami, swoją miłością,
z Sercem i przebaczeniem.
Misje intronizacyjne Serca Bo
żego zostały przeprowadzone
w naszej parafii w dniach od 14

– 21 czerwca 2009 r. Zakończy
ły się odpustem parafialnym.
Prowadzili je Księża Sercanie:
ks. Maciej Moskwa z Lublina
i ks. Adam Brzeźniak z Klucz
borka.
Dlaczego misje intronizacyjne
Bożego Serca? Człowiek często
stawia siebie, innych ludzi lub
jakiekolwiek stworzenie w miej
scu Boga, stąd tragedie, nie
szczęścia i ludzkie cierpienia ja
ko skutek odrzucenia porządku
ustanowionego przez Boga.
Intronizacja nadaje właściwą
hierarchię wartości.
Intronizacja polega na umie
szczeniu Obrazu Serca Bożego
na naczelnym miejscu w domu,
na poświęceniu siebie i swojej
rodziny Bożemu Sercu,na od
daniu się bez zastrzeżeń
w opiekę Chrystusa i na kiero
waniu się w codziennym postę
powaniu zasadami Chrystusa.
Jaka jest historia intronizacji?
Otóż 20 lipca 1685 roku nowi
cjuszki zakonu Nawiedzenia
w Paray le Monial (Francja)
z okazji imienin Mistrzyni,
s. Małgorzaty Marii Alacoque,
umieściły w małym ołtarzyku
Obraz Serca Pana Jezusa i
poświęciły się Bożemu Sercu.
Poświęcania dokonała sama
Mistrzyni aktem przez siebie
ułożonym. W Polsce intronizacja
rozpoczęła się w 1907 roku.
Wielkim apostołem intronizacji
był o. Mateo Crawley – Bovey
ze Zgromadzenia Najświętszych
Serc Jezusa i Maryi.
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Skutkami intronizacji są
liczne nawrócenia, pomna
żanie ufności do Boga.
Spełniają się obietnice dane
św. Małgorzacie Marii.
Chrystus nie odmawia
swych łask temu, kto odda
mu się bez zastrzeżeń.
Przez cały tydzień poprzez
słuchanie słowa Bożego
i modlitwę przygotowy
waliśmy się do aktu
intronizacji. Rodziny miały mo
żliwość
nabycia
obrazów
Bożego Serca i modlitewników.
Dzień intronizacji przypadł
na dzień 19 czerwca –
w Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Tego dnia
Ojciec Św. Benedykt XVI
zainaugurował rok kapłański.
Na wszystkich Mszach Św.
księża misjonarze oddali rodziny
naszej parafii Bożemu Sercu.
O godzinie 21ej, przy biciu
dzwonów, rodziny specjalnym
aktem zawierzyły się Sercu
Jezusa. Rozpoczęto wspólnym
„Wierzę w Boga…”, a każdy
ojciec odmówił „Akt poświę
cania rodziny”, po czym w chwili
milczenia każdy modlił się
w swych intencjach. Wszyscy
domownicy złożyli podpisy na
odwrocie obrazów, które umie
szczono na ścianach domów.
O tej samej godzinie wszyscy
kapłani naszego dekanatu
(Tarnów – Wschód) również
zostali oddani Bożemu Sercu.
Aby intronizacja wydała oczeki
wane owoce, należy żyć jej

duchem, czyli Chrystus powi
nien być zawsze na pierwszym
miejscu, należy mu bezgrani
cznie zaufać i nigdy nie oddalać
się od Niego. Często powinni
śmy odnawiać Akt Intronizacji,
uroczyście obchodzić Święto
Serca Pana Jezusa i przystępo
wać do Spowiedzi św. i Komunii
św. z okazji I piątków miesiąca.
Cudownie byłoby, gdybyśmy
wzorem pierwszych chrześcijan
codziennie przystępowali
do Komunii św. Uczmy się też
oddawać w opiekę Bożego Ser
ca we wszystkich okolicznoś
ciach życia, ufać Mu we wszy
stkich ważnych, ale i najdro
bniejszych sprawach. Niech
pięknym postanowieniem bę
dzie przeżywanie Godziny
Świętej w pierwsze czwartki
miesiąca, a nawet – jeśli to
możliwe – indywidualnie w każ
dy czwartek. Bądźmy też apo
stołami Intronizacji i szerzmy jej
ducha w swoim środowisku.
Ostatnim etapem misji intro
nizacyjnych będzie wizyta
duszpasterska – kolęda.

Duszpasterze modląc się z Wa
mi i błogosławiąc Wam, na od
wrocie Obrazu przybiją pamią
tkową pieczęć i złożą swój

podpis obok waszych podpisów.

P.S. Program wizyty duszpas
terskiej znajduje się na stronach
nr 28 i 29.

ks. Antoni Bielak

TEKSTY OKAZJONALNE

Początek Adwentu.

Patrzę na deszcz spływający
po szybach,
zasnute chmurami niebo bez
śladu słońca,
zamglone światła samocho
dów na horyzoncie
i szukam w swoim sercu
radości oczekiwania
na Dzieciątko.
Przywołuję obraz migoczącej
choinki z prezentami w koloro
wych pudełkach, a widzę sia
no w żłobie i skąpo okryte nie
mowlę, ogrzewane oddechem
bydlątek. Widzę sine z zimna
ręce staruszka grzebiącego
w śmietniku i głodne oczy
dziecka proszącego o kawałek
chleba.
Staje przed moimi oczami al
koholik wyrzucony przez żonę
z domu i śpiący w piwnicy.
Stracił pracę, rodzinę, szacu
nek do siebie – nie opuściła
go tylko matka, podzieliła
z nim głodową rentę i pokój
z kuchnią. Patrzę na mokrą
szybę i widzę łzy bezdomnej
kobiety, której odebrano dzie
cko. Sędziowie dali się oszu
kać jej mężowi alkoholikowi,
nie zauważyli, że to on dopro
wadził rodzinę do rozpadu,
a firmę żony do bankructwa.
Patrzę w jego oczy i widzę ból

Adwent – Nadzieja  Oczekiwanie

skrzywdzonego dziecka, które
rozpaczliwie pragnie miłości,
ale nie umie kochać. Słucham
handlarza narkotyków, tłuma
czącego swój proceder konie
cznością nakarmienia rodziny.
Sprzedaje dzieciakom śmierć,
ale mówi, że zabije tego, kto
dałby narkotyk jego młod
szemu bratu.
Czekam, aż przyjdzie ktoś do
brudnego, zawszonego męż
czyzny, przywiezionego z me
liny w agonii. Nie pojawia się
jednak żaden kumpel od kie
liszka, widzę przeraźliwe opu
szczenie aż do śmierci i po
grzeb na koszt miasta. Widzę
łóżka szpitalne ze staruszkami
spędzającymi tutaj Boże Naro
dzenie, bo w domu są zawa
dą. Przechodzą przede mną
ludzie, którzy w rozpaczy pró
bowali odebrać sobie życie,
gdy straciło dla nich sens.
Opowiadają o dramatach,
o braku miłości, pieniędzy,
wartości. O życiu bez pracy,
mieszkania, bliskiej osoby,
o życiu bez perspektyw, bez
nadziei.
Mówią z bólem o tym, że prze
stali już czekać na odmianę,
że „wczoraj” ma dla nich smak
goryczy, a „dzisiaj” – smak po
piołu. Dzień jutrzejszy jest cie
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mnością, jakby słońce umarło.
Przyszłość może przynieść tyl
ko nowy ból. Nic dobrego już
się nie wydarzy.
A tymczasem deszcz przestał
padać, na chwilę wyjrzało
słońce i niebo sypnęło białym
puchem. Biało za oknem, siwe
chmury wiatr pę
dzi po niebie, na
wschodzie słońce
oświetla
ziemię
blaskiem zorzy.
Mgła opadła
i wszystko widać
jasno i wyraźnie.
I widzę Jezusa,
który dla tych wszystkich ludzi
się narodził.
Widzę Jego Matkę, pochylają
cą się nad żłóbkiem i biorącą
w ramiona płaczące niemowlę.
Widzę Matkę przytulającą do
swego serca wszystkich pła
czących, cierpiących, załama
nych. Ona w nich wszystkich
przygarnia przecież swego
Syna. Chce utulić każdy żal,
zaspokoić każdy głód. Okrywa
swoją szatą nasze zziębnięte
dusze, karmi swą miłością na
sze głodne serca.
Delikatnie roznieca w nas
przygasłą iskierkę wiary, ro
zbudza nadzieję, uczy miłości.
Miłości, która podniesie z błota

upadłego, złoży pocałunek

na owrzodziałym ciele, z czu
łością dotknie i oczyści ranę.
Miłości, jaką Bóg dał ludziom
w swoim Synu.
Miłości, która przyszła na
świat, by go zbawić.
Miłości, która narodziła się

w ubóstwie, by nas wyzwolić
od wszelkich niedostatków.
I dla tej Miłości warto żyć, tej
Miłości warto zaufać, uwierzyć
wbrew nadziei.
Dla niej otworzyć serce,by
mogła spocząć w nim jak
w żłóbku.
I zajaśnieje gwiazda nad
Betlejem twej duszy i od
najdziesz Boga tam, gdzie go
nie szukałeś.
Jadwiga Bester

Mikołaj – święty czy „niski grubas w czerwonym ubranku”?

„Wierzysz w świętego Miko
łaja? – zapytał kiedyś małego
Karolka jego wujek. Karolek
popatrzył na pytającego wzro
kiem pełnym przekory i z bły
skotliwością godną sześciola
tka odparł „A którego?”.
"Jak to – którego? To jest wię
cej niż jeden?" – pewnie każdy
z nas zadał sobie to pytanie.
Bo dla większości z nas jest
jasne – Mikołaj jest jeden,
przychodzi raz w roku do grze
cznych dzieci, daje im prezen
ty i od pewnego wieku już się
w niego „nie wierzy”. Skoro
tak, to dlaczego w każdą nie
dzielę mówimy „Wierzę
w świętych obcowanie”? Czy
Mikołaj to nie święty? A skoro
jest święty, to jak można
w niego nie wierzyć? A może
rzeczywiście jest kilku „świę
tych Mikołajów”?
Dlaczego więc ów otoczony
wielkim szacunkiem święty
biskup kojarzy nam się dziś
bardziej z baśniową postacią,
przypominającą wyrośniętego
krasnala w czerwonym kubra
ku?
Stało się tak za przyczyną
zmian, jakim uległa postać św.
Mikołaja w czasie swej wę
drówki z Europy do Ameryki

Północnej i z powro
tem.
Kult świętego i zwy
czaj dawania dzie
ciom prezentów
w dniu 6 grudnia
przywieźli do Ame
ryki Północnej Ho
lendrzy, którzy
w 1624 roku założyli w Ame
ryce miasto Nowy Amsterdam
i obrali jego patronem świę
tego Mikołaja, nazywanego po
holendersku „Sinterklaas”.
Gdy holenderską kolonię pod
bili Brytyjczycy, przekształca
jąc ją w Nowy Jork, mikołajko
wy zwyczaj rozpowszechnił
się także w ich domach,
a Sinterklaas został nazwany
po angielsku „Santa Claus”.
Postać ta została później
opisana w „Historii Nowego
Jorku” (1809) Washingtona
Irvinga jako „żwawy jegomość,
z rumianymi jak jabłka po
liczkami, bujnym wąsem i si
wą brodą”. Szaty biskupie
Irving zamienił na czerwony
kubrak z białym obramowa
niem i spodnie, wpuszczone
w wysokie buty z cholewami,
a biskupia mitra przerodziła
się w obramowaną na biało
czapkę. Santa Claus zjawiał
się 6 grudnia na skrzydlatym
rumaku i dawał dzieciom pre
zenty. Książka zdobyła ogro
mną popularność w Stanach
Zjednoczonych i zapoczątko
wała „modę na Mikołaja”.
Kolejny rys do tej legendy
dodał poemat „Wizyta Św.
Mikołaja” (jego autorem był

rzekomo
Clement
Clark
Moore), który ukazał się 23
grudnia 1823 roku na łamach
jednego z nowojorskich dzien
ników. Święty został w nim
opisany jako wesoły staru
szek, niskiego wzrostu i z du
żym brzuchem, który przyje
żdżał zaprzężonymi w renifery
saniami w wigilię Bożego Na
rodzenia (a nie jak dotychczas
w nocy z 5 na 6 grudnia)
i przez komin wchodził do do
mu, by zostawić pod choinką
prezenty dla dzieci.
Takiego Mikołaja (niski grubas
w czerwonych szatach) ryso
wał przez dwadzieścia lat
(18601880) Thomas Nast
w nowojorskim czasopiśmie
„Harper’s Weekly”. On także
umieścił siedzibę Mikołaja na
biegunie półno
cnym. Wizeru
nek Santa
Clausa utrwalił
się ostatecznie
w świadomości
Amerykanów
poprzez kam
panie reklamowe koncernu
CocaCola, których początek
przypada na lata trzydzieste
XX wieku. Mikołaj CocaColi
(wg projektu Huddona Sund
bloma) był wysoki i potężny,
miał białe włosy, wąsy i długą
białą brodę oraz czerwono
biały strój, który dobrze paso
wał do barw koncernu.
Później historia potoczyła się
szybko – renifery dostały swo
je imiona, pojawiła się Pani
Mikołajowa, elfypomocnicy
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i wielka fabryka zabawek i sło
dyczy na biegunie północnym.
Media zaczęły popularyzować
postać Mikołaja, filmy poka
zywały jego „prawdziwe obli
cze”, dzieci pisały listy i prze
mysł się kręcił…
Gospodarcza ekspansja Sta
nów Zjednoczonych spowodo
wała, że kultura północno
amerykańska, a wraz z nią
postać Santa Clausa dotarła
na Stary Kontynent.. Święty
Mikołaj, czczony w wielu kra
jach Europy, zaczął stopniowo
nabierać amerykańskich ry
sów lub został całkiem wypar
ty przez baśniową postać.
Idea konsumpcjonizmu wy
wiera wielki wpływ na cha
rakter dnia św. Mikołaja, który
dla świata handlu stał się

okazją na szybki zysk. A ro
dzice, gnając po sklepach
w poszukiwaniu najlepszego
prezentu dla swojego dziecka,
zapominają o istocie tego dnia
i wciągają swe pociechy
w bezduszny świat konsum
pcji… Świat, który ukazuje
swe oblicze już następnego
dnia w szkole, gdy pada py
tanie „Co dostałeś od św.
Mikołaja?” i przez kilka(dzie
siąt) minut trwa spór o naj
lepszy prezent w klasie. „Wy

ścig szczurów” w wersji mini,
wciągający w świat zazdrości,
wzgardy i materializmu, gdzie
dzieci, które dostały „tylko”
słodycze,
wstydzą
się
odezwać, a dzieci, które nic
nie dostały, twierdzą wojowni
czo, że święty Mikołaj nie
istnieje.
A przecież ten prawdziwy
święty istnieje. Ten, który nie
przynosi prezentów material
nych, ale rozdaje prezenty
o wiele większe… Ten, do któ
rego nie trzeba pisać listów,

giego i dobroci serca. To wła
śnie tego świętego Jan Paweł
II nazwał "patronem daru czło
wieka dla człowieka", podkre
ślając, że we współczesnym
zmaterializowanym
świecie
święty Mikołaj potrzebny jest
"nie tylko po to, by dzieciom
podkładać prezenty w jego za
stępstwie, ale żeby umieć się
wzajemnie obdarowywać wie
lorakim dobrem, darem czło
wieczeństwa, darem serca,
darem pamięci i troski wza
jemnej, darem troskliwej myśli

a który i tak spełnia życzenia…
Święty, od którego można
i należy uczyć się życzliwości,
wrażliwości na potrzeby dru

i czynu". Ta właśnie myśl leży
u podstaw wspomnienia św.
Mikołaja i związanej z tym
tradycji obdarowywania się
prezentami.
Może warto to sobie uświa
domić, zanim znów rozgorą
czkowani wpadniemy do kolej
nego sklepu w pogoni za „naj
lepszym” prezentem dla na
szych bliskich…
Monika Lenkiewicz

Przed nami Boże Narodzenie
Święta Bożego Narodzenia
to jedne z najpiękniejszych
świąt, pełne pięknych tradycji
i
podniosłego
nastroju.

Wrośnięte są głęboko i nie
rozerwalnie w naszą kulturę.
Obchodzone we wszystkich
polskich domach. Polacy,
w nastroju ogólnej życzliwości
i dobrej woli, kultywują trady
cyjne zwyczaje.
„Kiedy zima puka w okno,
kiedy wiatr ze śniegiem tańczy
właśnie wtedy, właśnie wtedy:
jest taki wieczór, który cieszy
wszystkich.”
I w ten właśnie niezwykły
wieczór, już od dwóch tysiąc
leci, wspominamy wzruszającą
nas miło betlejemską grotę.
„Bo gdy wstąpili do Betlejem
Maryja powiła Syna i położyła
Go delikatnie na sianie.
A Mędrcy stali pokornie, zwie

rzęta pochyliły się nad
żłobkiem. A w stajence leżał
mały Jezus i chociaż był ma
leńki to już wszystkim błogo
sławił.”

dycyjne zestawy potraw. Gdy
choinka (zielone drzewko –
oznaczające wieczną zieleń,
nadzieję nieba) zapłonie bla
skiem migocących lampek,
stajemy wszyscy zgodnie wo
kół stołu. Panuje miły i pod
niosły nastrój:
„... bo za oknem biały świat,
święta noc
bo wigilia ma tę moc,
że nawet wróg przemówi
do człowieka ludzkim głosem”.
Cisza...błoga cisza... czas
oczekiwania. Ktoś z członków
rodziny czyta fragment Pisma
Świętego. Wszyscy słuchają
w zamyśleniu.
Następnie dzielą się
opłatkiem, który jest sym
bolem Eucharystii. To on
oznacza wzajemne poświęce
nie się jednych dla drugich
i uczy, że ostatni nawet kawa

Jest noc, cicha noc, prószy
śnieg. Mruga do nas na niebie
pierwsza gwiazdka. Wszyscy
gromadzimy się przy stole
nakrytym białym lśniącym
obrusem.
„Siano obrusem nakryte na
stole – Białe opłatki –
Ojca błogosławione ręce,
Serdeczne rozrzewnienie
Matki”.
Na stole stawiamy tra
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łek chleba należy podzielić
z bliźnim, zbliża oddalonych,
łączy umarłych z żywymi i je
dna skłóconych.
Zawsze i wszędzie w noc
wigilijną zbierali się ludzie,
żeby okazać sobie łączność
i wzajemną miłość, żeby prze
łamać się opłatkiem.

Patrząc na wolne miejsce
przy stole, cieszymy się, że je
steśmy wszyscy razem, bo:
„Tam, gdzie ludzie żyją
razem ze sobą i dla siebie tam
nawet najbardziej ubogi dom
staje się przytulnym domem”.
Po kolacji wigilijnej śpie

wamy kolędy. Pieśni śpiewane
Nowonarodzonemu drżą od
wzruszenia, wybuchają za
chwytem, grzmią radością, ale
i zachęcają do kontemplacji.
A także dziwią, że Nowona
rodzony chciał przyjść, podzie
lić ludzki los, naszą dolę.
Przychodzi z pociechą. I tak
od niemal dwóch tysięcy lat,
świat nie przestaje świętować
swego najgłębszego zdziwie
nia. I nie przestaje śpiewać
tych pieśni pełnych radości,
wesela i szczęścia, pełnych

gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień,
Który rok nam daje
w darze”.
Dzieci cieszą się prezen
tami, zapachem choinki i sma
kiem wigilijnych potraw. Chę
tnie wcielają się w postaci

wdzięku i poufałości, w których
mówi się o narodzeniu Pana
i o Jego Matce.
Na zakończenie obdarowu
jemy się upominkami i idzie
my na Pasterkę – uroczystą
Mszę Świętą – pierwszą
w Boże Narodzenie.
Wszyscy staramy się
zapamiętać uroczysty moment
przy wigilijnym stole. Nie może
być to tylko moment unie
sienia. Niech pozostanie
w nas na cały rok.
„Ten dzień, to dzień

Matki Boskiej, Świętego Józe
fa, czy pastuszków. Ubierają
długie „święte” szaty
i adorują Dzieciątko, przed
stawiając JASEŁKA, wesoło
kolędując w domach sąsia
dów. Jasełka te są prostą

„Potrawy wigilijne”

„Wieczerza wigilijna”, czy
krócej, „wigilia”, to słowa, które
wiążą się dla nas z wieloma
wspomnieniami z domu rodzi
nnego. Oprócz tradycji dziele
nia się opłatkiem i składania
sobie życzeń , choinki, prezen
tów  tego, co dla wszystkich
jest wspólne w tym dniu, ka
żda rodzina ma swój zestaw
potraw wigilijnych, bardzo czę
sto przekazywany z pokolenia
na pokolenie. I tak było od „za
wsze”  istniały pewne wspól
ne dla terytorium całej Polski
składniki dań wigilijnych  ale
były one jednocześnie rozmai
cie wykorzystywane w różnych
regionach. Zanim zajmiemy

się tym tematem, warto kilka
słów poświęcić wieczerzy wigi
lijnej z przeszłości.
Od niepamiętnych czasów
kolacja wigilijna składała się
z potraw postnych, co znalazło
odbicie w jej nazwie  postnik.
Z czasem nazwą bardziej po
wszechną stała się kolęda,
a następnie wigilia, od łaciń
skiego słowa „vigiliare”  czu
wać. Przy świątecznym stole
obowiązkowo zasiadała, we
dług wieku, parzysta liczba
osób, natomiast liczba dań po
winna być nieparzysta, co mia
ło zapewnić urodzaj w nastę
pnym roku. Prastarą tradycją
było (i jest do dziś) pozosta
wienie wolnego miejsca przy
stole wigilijnym  początkowo
pozostawiano je dla dusz zma
rłych, potem dla niespodzie
wanego gościa. Do stołu za
siadano wraz z pierwszą gwia
zdą  na pamiątkę Gwiazdy
Betlejemskiej, która prowadzi
ła Trzech Króli.
Zestaw potraw był tak pomy

ślany, by uwzględniał wszy
stkie płody rolne i leśne z ca
łego roku. Z lasu pochodziły
więc grzyby, orzechy i miód,
z pola  rośliny oleiste, jarzyny
i owoce, z rzek i stawów  ry
by. Potrawy wigilijne, które ja
dali nasi przodkowie to:
barszcz z buraków, kapusta
z grzybami, groch, fasola, klu
ski pszenne z makiem, kompot
z suszonych owoców, goto
wana rzepa, ryby, strucla, ku
tia, kołacze lub ciasteczka
z makiem. Zestaw ten był jed
nak odmienny w różnych re
gionach Polski.
Na Pomorzu jadano kluski
z makiem, rybę, zupę z piwa,
bułeczki, kapustę z suszonymi
grzybami, pierogi.
W Wielkopolsce na wieczerzę
wigilijną składała się zupa ko
nopna, grochówka, kluski z so
kiem z kiszonej kapusty, grzy
by smażone w oleju, kluski
z miodem.
Na Śląsku jadano zupę gro
chową lub grzybową, ziemnia
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ilustracją tekstów ewangeli
cznych. W ten sposób cieszą
się świętami, modląc się
jednocześnie do Nowonaro
dzonego Jezusa Chrystusa.

A&R

ki ze śledziem, suszone śliwki
z kaszą, bułki drożdżowe
z makiem i tak zwaną „mo
czkę”  rodzaj budyniu z po
kruszonych pierników, rozmo
czonych w kompocie i bakalii.
W Małopolsce można wyró
żnić kilka zestawów potraw
wigilijnych.
W podkrakowskich wsiach
jadano siemieniec z pęca
kiem, groch, śliwy z kaszą,
gotowaną rzepę, żur z grzyba
mi, kluski z makiem.
Na Podhalu jedzono kluski
z ziemniaków polane miodem,
kapustę z ziemniakami, bób,
groch, kołacze z razowej mąki
z serem, suchy chleb z mio
dem i kwaśnicę czyli kapu
śniak ze śliwkami. Z kolei
na Kurpiach jedzono śledzie,
kwaszoną kapustę, kasze, klu
ski z makiem, zupę owocową
z kluskami i miodem.
Na Podlasiu  barszcz z mąki
żytniej lub buraczany, kaszę
gryczaną z sosem grzybo
wym, kluski z makiem, racu

chy, kisiel owsiany i kutię.
Kutię przyrządzano z pszenicy,
miodu i maku w całej Polsce
wschodniej. Na Mazowszu je
dzono barszcz buraczany
z ziemniakami i grzybami, śle
dzie, kluski z makiem, kapustę
z grzybami, słodkie racuchy.
Współcześnie ubyło nam wiele

***

Wieczór wigilijny, (oprócz
opłatka, wieczerzy, choinki,
prezentów), kojarzy się nam
ze śpiewem kolęd. Jednak co
raz częściej w naszych do
mach w śpiewaniu „wyręcza”
nas „telewizja” albo głosy mu
zyków z taśm i płyt CD. Tak
naprawdę gromkim głosem
śpiewamy głównie na Paster
ce, a przecież warto do tego
śpiewu „przygotować” się
wcześniej, w gronie najbliż
szych, po wieczerzy wigilij
nej… Kolędy towarzyszą nam
bowiem od wieków  wyrażają
prawdy religijne, a przede
wszystkim uczucia nasze i na
szych przodków. Uważa się,
że zawierają „… charaktery
styczne elementy [polskiej] du

z tych potraw, zwłaszcza tych
mniej smacznych, ale przybyły
nowe. W całej Polsce jemy
podczas wieczerzy wigilijnej
zupę  w centrum kraju najczę
ściej grzybową, na południo
wym  wschodzie żur, w po
zostałych częściach barszcz

zupę rybną. Do tego ryby, naj
częściej smażone, kapustę
z grochem i grzybami, kluski
z makiem, kaszę ze śliwkami,
kompot z suszonych owoców.
Przetrwała zatem do dziś tra
dycja postnej wieczerzy wigilij
nej.

osoby z naszych rodzin o po
trawy wigilijne z przeszłości?
Wzbogacić o niektóre nasz wi
gilijny stół i w ten sposób
podtrzymać tradycję?
Spróbujmy. Na pewno warto.

szy narodowej”.
Powstawały początkowo jako
pieśni  teksty magiczno 
życzeniowe, śpiewane pod
czas odwiedzin  „chodzenia
po kolędzie” od „Bożego Naro
dzenia do Trzech Króli”. Z cza
sem stały się pieśniami bożo
narodzeniowymi, śpiewanymi
w okresie godów (właśnie
Świąt Bożego Narodzenia).
Od XVI do XVII wieku
nazywano
je
rotułami,
symfoniami, kantyczkami.
Znana nam nazwa, „kolęda”,
upowszechniła się dopiero
w XVIII i XIX wieku.
Trudno w tym krótkim
tekście odnieść się do boga
ctwa tematyki, motywów za
wartych w polskich kolędach.
Przyjrzyjmy się jednej z nich…
Kolęda „Wśród nocnej ci
szy” zazwyczaj rozpoczyna
Pasterkę.
W pierwszej zwrotce tej kolędy
śpiewamy o nocnej ciszy, któ
ra otacza prostych ludzi, pa
sterzy pasących trzody w oko
licach Betlejem. Nie zasta
nawiają się oni długo, gdy sły
szą głos:
„Wstańcie pasterze, Bóg się
wam rodzi;
czym prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pospieszajcie
przywitać Pana”.

Po prostu: „Poszli , znaleźli...”
nie prowadzili długich dyskusji,

ciątku Boga sercem i oddali
mu cześć  to motyw rozpo

ra została wystawiona
na próbę:
„…znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkimi znaki danymi
sobie...”
Nie w pięknym domu, w bo
gatej rodzinie, nie wielkiego
mocarza, który się objawił, ale
małe Dzieciątko leżące w żło
bie. A jednak sercem rozpo
znali w nim Boga, powitali
w nim Zbawcę. Zwykli prości
ludzie  nie „...króle, prorocy...”
W kolejnej zwrotce historia
pasterzy z przeszłości łączy
się z naszą współczesnością:
„I my czekamy na Ciebie,
Pana...”
Już wiemy  nasz Zbawiciel
przyjdzie „na głos kapłana”, od
wieków jest z nami „pod
osłoną chleba i wina”.
W krótkim tekście tej kolędy
pojawia się motyw cichej,
spokojnej nocy, w czasie której
zdarzył się cud  narodził się
Mesjasz. Na rozkaz tajemni
czego głosu pasterze poszli do
Betlejem  rozpoznali w Dzie

w XVIII lub XIX wieku, ale
myśli i motywy w niej zawarte
odnaleźć możemy w napisa
nej w 1818 roku w Austrii
kolędzie „Stille Nacht”  znanej
w Polsce jako „Cicha noc”.
Ta noc, noc Bożego Na
rodzenia jest „cicha i święta”.
Przynosi ludziom pokój i od
kupienie win. Pastuszkowie
słyszą w niej nie tyle taje
mniczy głos, co głosy „aniel
skich pieni”, nie idą, ale bie
gną. Gdzie? Do Betlejem,
do żłóbka, gdzie leży „Pan
wielkiego majestatu”, ukryty
w śpiącym Dzieciątku. Rozpo
znają Go i oddają mu hołd.
Wierzą, że spełnił się cud.
Wtedy i dziś następuje odku
pienie win.
Powtarzają się i łączą
motywy z polskiej i europej
skiej kolędy i przekonują nas,
że od „dawien dawna” żyjemy
w Polsce, a zarazem i w Eu
ropie, gdzie wciąż spełnia się
cud Bożego Narodzenia.
A.M.

czerwony z uszkami, niekiedy

Może warto zapytać starsze

czy głos jest prawdziwy, czy
im się tylko zdaje, czy to tylko
sen… Przyjęli go sercem.
Wszak czekali na Mesjasza 
Pana, uwierzyli głosowi, że
wreszcie nadszedł. Ta ich wia

9

A.M.

znania i hołdu. Ta przeszłość
to nasza teraźniejszość  my
spotykamy Boga w Euchary
stii. Nie wiemy dokładnie, kie
dy powstała kolęda „Wśród
nocnej ciszy”  być może

Boże Narodzenie – czas radości, nadziei, oczekiwania i pokoju!
Hiszpania należy do je
dnych z pierwszych córek ko
ścioła. Chrystusowa nowina
dotarła tu bardzo wcześnie,
bo już w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa. Jednym
z pierwszych głosicieli dobrej
nowiny był, jak głosi tradycja,

patron Hiszpanii św. Jakub
(Santiago). Stąpał po tej ziemi
również św. Paweł, gorliwy
Apostoł Narodów. Południowa
Hiszpania była też pod pa
nowaniem Arabów, którzy wy
warli duży wpływ na kulturę
i zwyczaje religijne. Takie i in
ne okoliczności kulturowe, ge
ograficzne i polityczne miały
wpływ na kształtowanie się
zwyczajów chrześcijańskich.
Boże Narodzenie jako jedno
z bardzo znanych i lubianych
świąt, przechodziło w historii
swoje zmiany, których źródłem
były zmiany historyczne, po
lityczne i gospodarcze.
Boże Narodzenie to czas
radości. Hiszpanie przeżywają
go bardzo radośnie. Chociaż
liturgicznie rozpoczyna się
w Wigilię Bożego Narodzenia,
to Hiszpanie rozpoczynają
świętowanie już w pierwszą
niedzielę Adwentu. Wówczas
pojawiają się już świąteczne
wystroje ulic, sklepów i do
mów. Bardzo starą tradycją
jest szopka, którą zapoczątko
wał św. Franciszek z Asyżu.
W każdym domu, sklepie,
na ulicach przygotowuje się
szopki. Bardzo często można
zobaczyć w domach, na sto
łach żłóbek z Dzieciątkiem Je
zus. Nie ma zwyczaju ubie

rania choinek.
Boże Narodzenie to czas
nadziei – bardzo starą tradycją
jest Loteria Bożonarodze
niowa. Wszyscy czekają
na dzień 22 grudnia – dzień,
w którym odbywa się loso
wanie w godzinach porannych.

Kolacje spożywa się dość
późno, około godziny 21.00.
Potrawy są typowe dla tego
regionu: dobre wino, jamón
(szynka), owoce morza i coś
na deser. Typowymi wyrobami
cukierniczymi na ten czas są
Turrón, mazapanki, polvoro
nes i orzechy. Nigdy nie było
tradycji postu w wigilię, dla
tego przygotowuje się również
potrawy mięsne. Jednym sło
wem kolacja ma być obfita, ra
dosna, a przede wszystkim ma
być spotkaniem całej rodziny.
Nie ma zwyczaju łamania się
opłatkiem. Po kolacji jest La
Misa del Gallo (Msza koguta),
nasza Pasterka. Msza Koguta,
ponieważ on pierwszy ogłosił
narodzenie Chrystusa. W nie
których wioskach znany jest
zwyczaj wypuszczania koguta
z chóru po skończonej paster
ce. Hiszpanie śpiewają kolędy,
pastorałki tak jak w Polsce. W
tym czasie w kościele, po
Mszy św., ludzie podchodzą
i całują Dzieciątko Jezus.
Jest tylko jeden dzień świąt –
Boże Narodzenie. Następny to
dzień pracy.
Kolejny dzień, który tworzy
tradycję hiszpańską, to dzień
28 grudnia, wspominamy
w nim dzieci, które zabił He
rod. W tym dniu robi się żarty
znajomym – to polskie „prima
aprilis” – to samo. Sylwester –
ma swoją nazwę La Noche
Vieja (Stara Noc). Tradycją
jest wspólna kolacja, ale wcze
śniej niż w Wigilię. Tradycyjne
danie to indyk. Około godziny
24.00 ludzie gromadzą się na

Od roku 1763 tj. od czasów
panowania króla Carlosa III,
zastała zapoczątkowana ta
tradycja i nie została przer
wana ani raz. Wszyscy cze
kają, bo być może w tym dniu
mogą zostać milionerami.
W loterii bierze udział bardzo
wielu ludzi, kupując losy, które
kosztują 20 euro. Jest bardzo
dużo ludzi, którzy spędzają
święta radośnie, ponieważ los
się do nich uśmiechnął. Jest 5
szczęśliwych numerów, które
zostają nagrodzone dość dużą
sumą pieniędzy. Pierwsza
około 300 tys., euro. Każdy
numer ma swoją serię i dla
tego szczęśliwców jest bardzo
dużo. Czasem nawet są całe
wioski, w których sprzedano
daną serię. Jednak jak mówią
statystyki, 90 parę procent wy
grywających po paru latach
staje się bankrutami.
W tym czasie przedświą
tecznym urządza się uroczyste
obiady dla pracowników zakła
dów, nauczycieli, coś podob
nego do naszych opłatków.
Boże Narodzenie to czas
oczekiwania – nie ma zwycza
ju oczekiwania na pierwszą
gwiazdkę, aby rozpocząć kola
cję. Wigilia Bożego Narodze
nia ma dość ciekawą nazwę –
La Noche Buena (Dobra Noc).
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ulicach, najczęściej przy ratu
szach, aby pożegnać Stary
Rok. Razem z 12 uderzeniami
zegara jedzą 12 winogron.
Tradycja jedzenia winogron
jest bardzo stara. Około 100
lat temu pewnemu gospo
darzowi, który miał dużą
winnicę, obrodziła ona tak, że
nie mógł sprzedać jej plonów.
Przywiózł więc winogrona do
Madrytu, na Plaza del Sol
(Plac Słońca) i zaczął ro
zdawać.
I tak zrodziła się ta tradycja.
Nowy Rok Hiszpanie witają
z szampanem, składają sobie
życzenia. Wszystko to się od
bywa dla większości ludzi na
ulicach miast i wiosek aż
do rana.
Święto Trzech Króli

W Hiszpanii nie ma zwyczaju
obchodzenia św. Mikołaja. Ale
to nie znaczy, że nie ma pre
zentów bożonarodzeniowych.
Są w przeddzień Trzech Króli.
Podarunki rozdawane są 5
stycznia od popołudnia aż
do późnych godzin nocnych.
Na ten dzień czekają
wszyscy, tak jak w Polsce na
Mikołaja. Przybywają Trzej
Królowie ze swoją świtą,

służbą, bogato ozdobionymi
karocami, przejeżdżają po uli
cach miast i wiosek. To święto
odbywa się w każdej, nawet
najmniejszej, wiosce. Przyby
wają różnymi środkami loko
mocji, statkiem w miastach
i wioskach przybrzeżnych,
czasem są słonie lub inne

ciekawe zwierzęta. Tradycją
jest rzucanie cukierków, wszy
stkim tym, którzy na nich cze
kają. Później rozdają prezenty.
W sam dzień 6 stycznia
przygotowywany jest uroczysty
obiad, na którym bardzo popu
larna jest baranina, a na deser
El Roscón de Reyes – ob

warzanek królewski, który ma
jakąś niespodziankę, coś jak
nasze pączki na ostatki, z ma
są i oszroniony owocami, które
symbolizują ubiór królewski.
Kto ma szczęście znaleźć
w swoim kawałku niespodzian
kę, zostaje ukoronowany
na króla lub na królową domu.

Boże Narodzenie kończy
się w niedzielę Chrztu Pana
Jesusa. Wtedy znikają deko
racje, szopki.
Ks. Wiesław Susz

ŻYWE JEST SŁOWO BOŻE...
Kiedy urodził się Jezus?

Pytanie postawione w tytule
może wydać się niektórym
z nas nieco dziwne. Czy nie
wiemy kiedy urodził się Jezus?
Przecież każdego roku 25
grudnia obchodzimy Boże
Narodzenie. Przecież lata od
liczane w naszych kalenda
rzach płyną od momentu
przyjścia na świat Chrystusa,
a Jego narodzenie dało po

czątek obliczaniu lat według
ery chrześcijańskiej.
Gdy jednak otworzymy
Pismo Święte zauważymy, że
Ewangelie opisując narodziny
Jezusa nie podają żadnej daty.
Skupiają się raczej na sensie
przedstawianego wydarzenia,
na tym, że Syn Boży przyszedł
na świat.
Rok pierwszy naszej ery,
w którym miał narodzić się
Jezus i od którego zaczyna się
obecny kalendarz, nie jest
datą ścisłą. Na początku wieku
VI w Rzymie mnich imieniem
Dionizy, zwany Mniejszym,
obliczył datę narodzin Jezusa
według kalendarza rzymskie
go. Według niego narodzenie
Jezusa przypadło w 754 roku
od założenia Rzymu. Tę datę
przyjęto w średniowieczu
za punkt początkowy kalen

11

darza, Rok Pański pierwszy
i tak obliczamy czas do dzi
siejszego dnia. Jednak dane
historyczne, którymi wówczas
dysponowano, nie były dokła
dne. Jak się potem okazało,
początek kalendarza i rzeczy
wisty rok narodzin różnią się.
Dionizy pomylił się o kilka lat.
Także noc Bożego Na
rodzenia 24 na 25 grudnia nie
jest rocznicą na wzór uro
czystości urodzinowych. Tę
datę święta wprowadzono
w IV wieku. I jest to data sym
boliczna. Jest to data zimo
wego przesilenia, gdy dzień
zaczyna się robić coraz dłuż
szy. Światło zaczyna pokony
wać ciemność. W tym dniu po
ganie obchodzili Dzień Słońca.
Dla chrześcijan słońcem
i światłem jest Chrystus, dla
tego pogańskie święto zastą

piono uroczystością, w której
wspominano narodzenie Jezu
sa. Wskazuje to na głębszy
sens Jezusowych narodzin:
gdy noce nad ziemią są naj
dłuższe, przychodzi Wybawca,
nowe światło dla ogarniętych
ciemnością.
Jak więc można dojść
do historycznie prawdziwej da
ty narodzin Jezusa? Pierwsza
wskazówka płynie stąd, że
Jezus urodził się „za pano
wania króla Heroda” (Mt 2, 1),
a więc przed 4 r. przed naszą
erą. Herod bowiem zmarł wio
sną 4 r. p.n.e. w Jerychu,
gdzie spędził ostanie miesiące
życia. Z Mędrcami ze Wscho
du król spotkał się jednak
w Jerozolimie (Mt 2, 1). Stąd
wniosek, że owo spotkanie
mogło odbyć się najpóźniej
w roku 5 p.n.e. Z kolei ewan

gelia wskazuje, że Jezus miał
wtedy nie więcej niż dwa lata,
gdyż Herod „kazał pozabijać
wszystkich chłopców w wieku
do lat dwóch” (Mt 2, 16).
Ewangelia według św. Mate
usza sugeruje też, że Jezus
z rodzicami pozostawał przez
dłuższy czas w Betlejem, a
magowie nie przybyli zaraz
po narodzinach. Pozwala
to przyjąć jako datę urodzin
rok 6 przed nasza erą lub lata
poprzednie.
Z kolei, Łukasz pisze, że
rozpoczynając działalność pu
bliczną Jezus „miał około trzy
dziestu lat” (Łk 3,23). Było
to najwcześniej w roku 27 n.e.,
gdyż lata 27/28 to „piętnasty
rok rządów Tyberiusza Ceza
ra” (Łk 3,1). Cofając się o 30
lat, znajdziemy się w roku 4
p.n.e. Jeśli było to „około”
trzydziestu lat, możemy wziąć
maksimum 34 lata: wypada
rok 8 p.n.e. A więc możemy
uściślić, że Jezus urodził się
po 8 r. przed naszą erą.
Ewangelia podaje też, że

narodzinom Jezusa towarzy
szyła gwiazda. Istnieje hipote
za, że gwiazda, z powodu
której mędrcy wybrali się
w drogę, nie była zjawiskiem
cudownym, lecz stosunkowo
rzadkim naturalnym zjawis
kiem astronomicznym. W roku

nic nam nie wia
domo. Wydaje się
zatem, że ewan
gelista wymienił
Kwiryniusza
przykładowo, jako
tego, który prze
prowadził znany

7 p.n.e. Jowisz, uchodzący w
starożytności za „gwiazdę kró
lewską” sąsiadował na niebie
z Saturnem, który symboli
zował między innymi szabat
i naród żydowski. Magów po
budziło to do szukania nowego
króla Żydów:
z początku spodziewali się
spotkać go w stolicy, dopiero
zapoznawszy się z proroc
twami wyruszyli do Betlejem,
do prawdziwego Mesjasza.
Kolejną ważną wskazówkę
podaje św. Łukasz. Pisze on,
że Jezus urodził się w czasie,
gdy w cesarstwie rzymskim
odbywał się spis ludności (Łk
2, 1). Cesarz August zarządził
taki spis w 8 roku p.n.e.
Według św. Łukasza spis
przeprowadzał
gubernator
Kwiryniusz (Łk 2, 2).Wzmianka
o Kwiryniuszu przysparza je
dnak uczonym kłopotu. Wiemy
bowiem, że spis Kwiryniusza
odbył się dopiero w roku 6/7
naszej ery, a więc jakieś
czternaście lat później. Spis
ten stał się głośny, ponieważ
w czasie jego trwania wybuchł
bunt Żydów. Poprzednio rzą
dzili Syrią inni gubernatorzy
i o urzędowaniu Kwiryniusza

spis, bez intencji
podania jako pewnego faktu
historycznego związku naro
dzin Jezusa ze spisem
Kwiryniusza.
Możemy tak uważać, gdy
pamiętamy, że Ewangelie nie
są kronikami pisanymi dla
historyków, lecz zapisem wy
darzeń, których istotny sens
jest religijny. Tertulian, wybitny
pisarz chrześcijański z końca II
wieku, podaje zresztą, że spis,
o który chodzi, przeprowadził
gubernator Sentius Saturni
nus. Rządził on Syrią w latach
96 p.n.e.
Ostatniej ciekawej wska
zówki dostarczają słowa
z Ewangelii św. Mateusza.
Gdy święta rodzina przebywa
w Egipcie anioł nakazuje
Józefowi powrót do Ojczyzny,
gdyż „umarli ci, którzy czyhali
na życie Dziecka” (Mt 2,20).
Dlaczego „ci” a nie „ten”? Otóż
na pięć dni przed własną
śmiercią Herod nakazał zamo
rdować swego najstarszego
syna, Antypatra. Tenże Anty
pater wywierał poprzednio
znaczny wpływ na ojca, w roku
7 p.n.e. doprowadził nawet
do skazania na śmierć dwóch
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swoich braci – konkurentów
do tronu po ojcu. Mógł
wpłynąć też na decyzję o
wymordowaniu dzieci w Be
tlejem dla stłumienia wieści o
„innym królu”. Mogło to się
zdarzyć właśnie w roku 7, bo
potem Antypater udał się do
Rzymu.
Możemy więc zauważyć, że
wszystkie ewangeliczne
wzmianki wskazują na te
same lata, po roku 8 a przed 6
przed naszą erą. Najbardziej
prawdopodobny byłby przełom
lat 8 i 7 p.n.e. Zupełnej
pewności jednak nie mamy.
Patrząc na Boże Narodzenie
ściśle historycznie nie odpo
wiemy na pytanie, kiedy do
kładnie narodził się Jezus
Chrystus.
Nie to jest jednak najwa
żniejsze. Każdego 25 grudnia,
w dniu Bożego Narodzenia,
przeżywamy przybycie Jezusa
Chrystusa na świat nie jako
wydarzenie dawne, ale aktu
alne. Spotykamy Jezusa, który
jest wśród nas.
Ks. Robert Głuchowski

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI
Wierszyk o Bożym
Narodzeniu
Gdy siądziemy na ławce
zebrani zespołem
czy zostanie nam trochę
miejsca za stołem?
Gdy podzieli się kołem cała
gromadka,
czy zostanie nam aby okruch
opłatka?
Ola Bator kl. IV

„Opowieść Wigilijna” jest
bardzo interesującą i wciąga
jącą książką. Głównym boha
terem jest Ebenezer Scrooge.
Treścią książki jest niezwykła
przygoda,
która
spotkała
Scrooge'a w Wigilię Świąt
Bożego Narodzenia. Książka
ukazuje przemianę człowieka
skąpego, bezwzględnego i sa
motnego w osobę cieszącą się
życiem. Scrooge niechętnie
wyraża zgodę na jednodniowy
urlop pracownika, aby ten
mógł spędzić Wigilię z rodzi
ną. Sam zły i zgorzkniały po
wraca do samotnego miesz
kania zmarłego wspólnika
Marley'a. Następuje niezwykły
splot fantastycznych zdarzeń,
które doprowadzają do prze
miany Scrooga. Przyczyniają

się do niej trzy tajemnicze
duchy...
Warto sięgnąć po tą książkę,
święta już blisko....
Ewa Zając kl. IV

koni sweterek, natomiast dla
świnek czapki na głowę, aby
im nie było zimno. Dzieciaki
zaniosły prezenty zwierzętom,
które z radości chrumkały,
rżały i muczały. I tak było
w każdą Wigilię. Jan jest już
dorosły i opowiada to zda

Wigilia
Dziś rano Jaś wstał bardzo

wcześnie, bo przecież jest
Wigilia. Ubrał się w piękną
białą koszulę i czarny garni
tur, a następnie ze swoją sio
strą Basią ruszył na poranną
mszę do kościoła. Po powro
cie przy dużym stole cała
rodzina Adamskich zasiadła
do uroczystego obiadu. Jaś
zamiast zjeść obiad zamknął
się z babcią Helenką w pokoju
i czytali książkę o tym, jak
zwierzęta w wigilię mówią
ludzkim głosem. To opowiada
nie bardzo go zaciekawiło,
a więc postanowił o północy
pójść do stajni i upewnić się
czy opowiadanie, które czytała
babcia Helenka kłamie.
I tak zrobił . Ubrał się
ciepło i ruszył w drogę.
Kiedy był na miejscu,
zwierzęta rzeczywiście rozma
wiały. Ha i to jeszcze o czym?
No o tym , że one też chciały
by dostać jakiś prezent. Gdy
mały pięcioletni Jaś to usły
szał, opowiedział wszystko
Basi. Jaś nie spał całą noc,
bo myślał, co podarować zwie
rzętom, aby były ucieszone.
No i miał świetny pomysł,
zdradził go Basi i wzięli się
do roboty. Dla krów zrobili
z włóczki piękne buciki, dla

rzenie, które widział na wła
sne oczy następnym poko
leniom.
Emilka Wojciechowska kl. IV
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Bożonarodzeniowa historia
Pewnego dnia pewien chło
piec o imieniu Jaś stracił rodzi
ców w wypadku samochodo
wym. On też sam ucierpiał,
bo stracił mowę i został mu
tylko
dziadek.
Wszyscy
naśmiewali się z niego, dlate
go Jaś bardzo dużo czasu
spędzał w oborze. Wśród
zwierząt miał przyjaciółkę kro
wę o imieniu Heli, która rozu
miała ludzką mowę. Pewnego
dnia Heli ocieliła się i miała
małą krówkę, której nadano
imię Mili. Jaś bardzo ją po
lubił, bawił się z nią, a ona
dawała mu dużo radości. Mili
marzyła, aby kiedyś mogła
przemówić ludzkim głosem.
Nastała wreszcie Wigilia. Jaś
pobiegł do obory sprawdzić,
jak czuje się Mili. Do obory
przyleciał Mikołaj. Wszystkie
zwierzęta zgromadziły się koło
Mikołaja i Mili też. Mikołaj
spełnił marzenie Mili i dał jej
ludzką mowę. Mili i Jaś bawili
się doskonale przez cały rok
i znowu nastały święta. Jaś

z dziadkiem spędzili Wigilię
w domu przy choince. W pew
nym momencie Jaś na cho
ince zobaczył prezent. Szybko
podszedł i otworzył go. Z pre
zentu wysypał się złoty, ma
giczny proszek, po którym Jaś
znowu zaczął mówić. Dziadek
powiedział. Jasiu ty umiesz
mówić?
 Tak, jakoś umiem.
 To największy cud
jaki może się wy
darzyć. Jaś pobiegł do obory,
aby opowiedzieć Mili o tym
cudzie. Zdziwił się, dlaczego
nie odpowiada. Mikołaj powie
dział Jasiowi życzenie Mili.
Mili chciała przekazać swój
piękny głos jemu, a jak nie
spełni jej życzenia, to woli um
rzeć. Jaś był bardzo szczę
śliwy, ale żal mu było Mili, któ
ra poświęciła swój głos dla
niego. Jaś już nigdy nie stracił
głosu, a Mili zestarzała się.
Pewnego roku w Wigilię, gdy
Mili wyszła na spacer spotkała
Mikołaja. Zobaczyła pięknego
renifera i poprosiła Mikołaja,
aby spełnił jej ostatnią wolę.
Chciała lecieć w zaprzęgu
Mikołaja jako renifer. Mikołaj
posypał magicznym prosz
kiem i Mili przemieniła się w
pięknego renifera z czerwo
nym noskiem. Jaś nigdy o niej
nie zapomniał i opowiadał o
tym wspaniałym zdarzeniu
swoim
dzieciom
oraz
wnukom.
Natalia Strojna kl.IV

NOWY ROK BIEŻY
Znów święta przyleciały
I Nowy Rok zawitał
Śnieg spadł puszysty biały
Wraz z mrozem nas przywitał
Nowe też dni za progiem
Są na, które czekamy
Więc zacznijmy je z Bogiem
Bo ich dzisiaj nie znamy
Nowe podwyżki, ceny
Których się spodziewamy
I to czego nie chcemy
I to co przeżyć mamy
Jeszcze zima przed nami
Tez nie wiadomo jaka
Czy z wielkimi mrozami?
I czy długa  no jaka?
Czy dni ciepłe wiosenne
Będą zjawiać się w czasie
I czy niebo promienne
Zmieści się w „swoim pasie"
Jakie plony zbierzemy?
Gdy przyjdzie na nie pora
Tego też dziś nie wiemy
Czy miarka będzie spora?

ZWIASTOWANIE
W blasku nadprzyrodzonej łaski
Półszeptem oznajmiona
wiadomość
Mocne kołatanie serca
I ufność w słowa
Które przekraczają wszelkie
rozumienie
Wielka niewiadoma
Osłonięta płaszczem miłości
Radość
Obleczona w ludzkie ciało
Pęka historia wszechświata
ZBAWIENIE
Pantokrator
Biegnie na spotkanie
Jak ogromną miłość
Ze mną
Musiałeś mieć w sobie
Bogdan Rajski Biorąc całe zło
Wszelkie błędy winy
I grzechy

Jakim czasem okaże
Się nadchodzący ten rok?
Dobro z spokojem w parze
Czy kłopot, niepokój co krok?

Jak ogromną miłość
Musiałeś mieć w sobie
Znając drogę
Nie zawahałeś się iść
Do końca

Na to podsumowanie
Przyjdzie zapewne też czas
Więc pobłogosław Panie
Każdą i każdego z nas!

Jak ogromną miłość
Masz w sobie
Budząc mnie każdego dnia
Zapraszając do życia
Jak ogromną miłość
Masz w sobie
Wszystko czyniąc nowym

Sławomir Szczerba

Bogdan Rajski
14

TWÓJ CZŁOWIEK W NIEBIE

4 XII Św. Barbara

Barbara  łacińskie słowo bar
baros oznacza cudzoziemkę.
W Polsce to imię jest po
świadczone w źródłach od ok.
połowy XIV wieku. Z XV wieku
znamy jego inną formę  Bar
bora. Od niej prawdopodobnie
wywodzi się popularne na Ślą
sku imię Barborka  dziś Bar
bórka. Zdrobniała forma tego
imienia czyli Basia pojawia się
w Polsce pod koniec średnio
wiecza. Św. Barbara to panna
i męczennica, żyjąca w IV w.
Według legendy była córką
bogatego poganina. Słynęła z
piękności i miała wielu stara
jących się o jej rękę. Odma
wiała im jednak, ponieważ
potajemnie została chrześci
janką i złożyła ślub czystości.
Gdy dowiedział się o tym jej
ojciec, chcąc ją zmusić do ma
łżeństwa, zamknął ją w wieży
i głodził. Barbara wytrwała
w swych postanowieniach 
osądzono ją i skazano
na śmierć. Została ścięta mie
czem przez własnego ojca,
który został za to ukarany

śmiercią od pioruna.
Jest patronką dobrej śmierci.
Za swą opiekunkę obrali ją:
artylerzyści, strażacy, maryna
rze, murarze i górnicy.
W sztuce przedstawiana
jest na tle wieży, z mieczem
i gałązką palmową w ręku.
Jest patronką diecezji
katowickiej. W Polsce zbudo
wano 105 kościołów pod jej
wezwaniem. Związane z jej
imieniem przysłowia to: „Św.
Barbara po wodzie, Boże Na
rodzenie po lodzie”, „Barbara
święta o górnikach pamięta”.
6 XII Św. Mikołaj

Św. Mikołaj był biskupem Miry
w I połowie IV w. Troszczył się
nie tylko o sprawy duchowe
wiernych, ale także o ich
potrzeby materialne. Według
legendy obdarował potajemnie
złotem 3 córki ubogiego szla
chcica, umożliwiając im za
mążpójście. Czynił także wiele
cudów  uratował swą modli
twą rybaków w czasie gwałto
wnej burzy na morzu, wstawił
się za 3 niesłusznie oskar
żonymi oficerami, ratując im
życie, posługiwał chorym w
czasie zarazy. Po śmierci, ze
czcią pochowano go w Mirze,
ale w 1087 roku jego szczątki
przeniesiono do miasta Bari
we Włoszech, gdzie znajduje
się
bazylika
pod
jego
wezwaniem. Jest patronem
panien, marynarzy, rybaków,
dzieci. W Polsce czczono go
jako patrona pasterzy. W Pol
sce istnieje 327 kościołów pod
jego wezwaniem. W sztuce
przedstawiano go jako starca
w stroju biskupim, często z 3
chlebami w ręku.
13 XII Św. Łucja

To imię wywodzi się z języka
greckiego i oznacza „zwycię
stwo ludu”. W Polsce wystę
puje od czasów średniowiecza
w różnych formach: Mikołaj,
Nikołaj, Mikuł, Mikuła, Koła,
Miklasz, Misza, Nicz. Od tego
imienia pochodzą nazwiska:
Mikołajczyk, Mikołajski, Mikuła,
Mikulec, Miklas, Niklewski,
Kołakowski. 62 miejscowości
wywodzą swe nazwy od tego
imienia, na przykład Mikołajki,
Mikołów.

Łucja
15

to

żeńska

forma

łacińskiego imienia Lucius,
oznacza światło. W Polsce
imię to poświadczone jest od
XIII wieku, także w odmia
nach Luca, Łucza, później
Lucyna, Lucjan. Św. Łucja
żyła w starożytności. Według
legendy pochodziła z zamo
żnej rodziny z Syrakuz
na Sycylii. Została przezna
czona do małżeństwa z mło
dzieńcem równego jej stanu.
Ale gdy udała się do grobu św.
Agaty/ św. Agnieszki, by pro
sić o zdrowie matki, święta
w widzeniu przepowiedziała
jej męczeństwo i nakazała się
do tego przygotować. Po po
wrocie do domu cofnęła wolę
zamążpójścia, złożyła ślub
czystości i zaczęła rozdawać
majątek ubogim. Wtedy wybu
chły prześladowania chrześ
cijan  odrzucony młodzieniec,
z zemsty oskarżył ją o to, że
jest chrześcijanką. Próbowa
no ją upokorzyć oddaniem
do domu publicznego, ale nie
można jej było, nawet wołami
ruszyć z miejsca, na stosie 
nie tknął jej ogień. Torturowa
na, nie zmieniła swej woli.
Została przebita mieczem.
Miała ponoć niezwykle piękne
oczy  widząc, że wzbudzają
zachwyt nawet u oprawców,
kazała je wyłupić. Jest patron
ką od chorób oczu.W Szwecji
i Danii w dzień św. Łucji pię
kną dziewczynę ubiera się
na biało, ozdabia koroną z 7
gwiazd (wieńcem ze świecz
kami)...

ciąg dalszy na stronie nr 18

NASI DUSZPASTERZE

Ks. Prałat Antoni Bielak
W sierpniu 2007 r. został
proboszczem w tarnowskiej parafii
pw. NSPJ. Jest dziekanem
dekanatu Tarnów Wschód.
W parafii szczególnie zajmuje się:
sprawami gospodarczymi,
duszpasterskimi, radą
duszpasterską, nadzwyczajnymi
szafarzami Komunii św.,
kancelarią, sprawami małżeńskimi

Ks. mgr Wojciech Sroka
Katechizuje w SP nr 5, w parafii
opiekuje się Kolędnikami
Misyjnymi (26  31 grudnia),
Ministrantami, Dziewczęcą Służbą
Maryjną, Scholą, Kandydatami
na ministrantów
prowadzi Msze dla dzieci oraz
przygotowanie do I Komunii Św.

Ks. Kanonik Józef Zielonka
Rezydent, Krajowy Duszpasterz
Esperantystów Katolickich

Ks. mgr Zenon Macko
Katechizuje w LO nr 2, w parafii
jest odpowiedzialny za Caritas,
Grupę Apostolską „Betania”,
świetlicę „Lumen”, przygotowanie
młodzieży do Bierzmowania
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Ks. mgr Marek Kita
Senior księży wikariuszy,
katechizuje w SP nr 9, w parafii
zajmuje się Odnową w Duchu
Świętym i Ruchem Światło – Życie
(Kręgi Domowego Kościoła)

Ks. dr Józef Młyński
Wykłady na UKSW Warszawa,
Uniwersytecie JPII Wydział
Teologiczny sekcja w Tarnowie, w
parafii prowadzi Dzień Skupienia
dla narzeczonych, Grupę Ojca Pio,
Poradnię Rodzinną, Towarzystwo
Przyjaciół Wyższego Seminarium
Duchownego w Tarnowie oraz
Kręgi Kościoła Domowego

Ks. mgr Krzysztof Czaja
Katechizuje w ZSTZ, w parafii jest
odpowiedzialny za gazetę
parafialną „Głos Serca”, lektorów,
środowe nowenny do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy,
przygotowanie młodzieży
do Bierzmowania

Ks. mgr Bogumił Bednarek
Kapelan Szpitala św. Łukasza

Ks. mgr Piotr Jaworski

Ks. mgr lic. Piotr Smoła

Katechizuje w SP nr 5, LO nr XVI,
w parafii jest odpowiedzialny
za Arcybractwo Straży Honorowej,
Róże Różańcowe, Rycerstwo
Niepokalanej, kazania
pierwszopiątkowe

Kapelan Szpitala św. Łukasza

Ks. dr Robert Głuchowski

Ks. dr Rafał Lupa

Wykładowca Pisma Świętego
w Wyższym Seminarium
Duchownym w Tarnowie

Dyrektor Biura Pielgrzymkowego
Diecezji Tarnowskiej
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ciąg dalszy ze strony nr 15

i w towarzystwie innych ubra
nych na biało dziewcząt, udaje
się do domów po podarunki.
Panna ze światłem oznaczać
ma właśnie świętą Łucję.
Związane z jej imieniem
przysłowia to: „Święta Łucja
dnia przyrzuca”, „Kiedy na św.

wski, Adamiak, Adamek.
Ewa  imię biblijne, z he
brajskiego Hawla  „dająca
życie, matka”.
W Polsce imię poświadczone
od XIII wieku, od XIV wieku
występowało w postaci Jewa.
Historia Adama i Ewy zawarta

Być może imię Adam pochodzi
z języka sumeryjskiego, od
wyrazu adamu, oznaczające
go „mój ojciec” lub z hebraj
skiego adhamach, co ozna
czałoby „człowieka powstałego
z ziemi, który do niej powróci”.
W Polsce imię popularne, uży
wane już w XII wieku. Pojawia
się w formach: Adam, Adem,
Jadam. Od tego imienia po
chodzą nazwiska: Adamcze

Szczepan to imię pochodzące
z języka greckiego, od słowa
stephanos – korona, wieniec.
W Polsce znane od początków

Łucję mróz, smaruj wóz”.
24 XII Adam i Ewa pra
rodzice rodzaju ludzkiego

jest w „Księdze Rodzaju”. Ich
losy po wygnaniu z raju oma
wiają apokryfy i legendy. 167
miejscowości w Polsce pocho
dzi od ich imion.
Związane z ich imionami
przysłowia:” Zaczynać od Ada
ma i Ewy”, „… w stroju Ada
mowym”, „Adam i Ewa poka
zują, jaki styczeń następuje”.
26 XII Św.Szczepan

chrześcijaństwa. Zdrobnienia
od niego to: Szczepek, Szcze
pcio, Szczepanek. Pochodzą
ce od niego nazwiska i nazwy
miejscowości to:Szczepaniak,
Szczepanik,Szczepkowska,
Szczepanów, Szczepanowice.
Św. Szczepan to diakon,
gorliwy w wierze, zajmujący
się działalnością dla popra
wienia losu ubogich, czyniący
cuda i będący „znakiem wśród
ludu”. Został ukamienowany
przez Żydów, co przedstawio
ne zostało w „Dziejach Apo
stolskich”.
W Polsce istnieje kilkanaście
kościołów pod wezwaniem
tego świętego. Z dniem jego
święta związane były liczne
zwyczaje. W drugi dzień świąt
obchodzono z życzeniami są
siadów i dalszych krewnych,
w czasie Mszy św. rzucano
w kościele zboże.
W sztuce przedstawiany jest
z kamieniami lub kamieniem
w ręku.
Związane z tym imieniem przy
słowia: „Gdy na Szczepana
błoto po kolana, na Zmar
twychwstanie wytoczysz sa
nie”, „Św. Szczepan zapowia
da, jaka pogoda w styczniu

wypada”.
31 XII Św. Sylwester
Sylwester to imię pochodzące
z łaciny, od słowa silvestris 
leśny, mieszkający w lesie.
W Polsce występuje od cza
sów średniowiecznych, ale
jest rzadko spotykane. Pier
wotnie imię łacińskie prze
tłumaczono na język polski
jako Lasota. Imię Lasota wy
stępuje do XIX wieku, obecnie
tylko jako nazwisko.
Św. Sylwester to papież
żyjący w IV wieku. Według
legendy miał pozyskać dla
wiary matkę cesarza Konstan
tyna, Helenę, a jego samego
uzdrowić z trądu. Posługę
papieską pełnił 21 lat  poza
tym niewiele o nim wiadomo.
W dniu jego święta przypada
ostatni dzień roku kalen
darzowego, stąd urządzane
w tym dniu zabawy nazywa
się „sylwestrowymi” lub „syl
westrami”.
Przysłowia związane z imie
niem Sylwestra: „Dzień Sylwe
strowy pokaże dzień lipcowy”,
„Na św. Sylwestra mroźno,
zapowiedź na zimę groźną”.
Oprac. A. M.

SKARB NASZEJ WIARY
Kapłan darem dla Kościoła i ludzkości
W liście inaugurującym rok
kapłański Ojciec św. Benedykt
XVI przywołał słowa św. Jana
Vianneya: „Kapłaństwo to
miłość Serca Jezusowego”.

Część 1

Komentując je napisał: „To
wzruszające wyrażenie po
zwala nam nade wszystko
przywołać z sympatią i uzna
niem ogromny dar, jaki sta
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nowią kapłani nie tylko dla Ko
ścioła, lecz także dla samej lu
dzkości. Myślę o tych wszys
tkich księżach, którzy chrześci
janom i całemu światu przed

stawiają pokorną i codzienną
propozycję słów i gestów
Chrystusa, starając się
do Niego przylgnąć swymi my
ślami, wolą, uczuciami

i stylem całego swego istnie
nia. Jakże nie podkreślić ich
trudu apostolskie
go, niestrudzonej
i ukrytej służby, ich
miłości pragnącej
być uniwersalną?
Cóż powiedzieć

o odważnej wier
ności tak wielu ka
płanów, którzy tak
że pośród trudno
ści i nieporozu
mień pozostają wierni swemu
powołaniu: by być „przyjaciół
mi Chrystusa”, szczególnie
przez Niego powołanymi, wy
branymi i posłanymi? (…) Je
dnakże wyrażenie użyte przez
Świętego Proboszcza przywo
łuje także przebicie Serca
Chrystusa i oplatającą Go ko
ronę cierniową. W konsekwen
cji myśl biegnie ku niezliczo
nym sytuacjom cierpienia,
w które uwikłani są liczni ka
płani, czy to z racji uczestni
ctwa w różnych przejawach
doświadczenia ludzkiego bólu,
czy też ze względu na nie
zrozumienie tych, do których
skierowana jest ich posługa.
Jakże nie wspomnieć tak wielu
księży znieważonych w swej
godności, którym uniemożli
wiono wypełnianie swej misji,
niekiedy również prześladowa
nych, aż do najwyższego
świadectwa krwi?” (Benedykt
XVI, List na rozpoczęcie roku
kapłańskiego z okazji 150.
Rocznicy dies natalis świętego
proboszcza z Ars,
16. 06. 2009 r.)
Eucharystia istotą tajemnicy
Kościoła.
Podjęcie, w świetle słów Pa

pieża, refleksji nad tajemnicą
sakramentu kapłaństwa wy
maga przywoła
nia fundamental
nej rzeczywisto
ści, która uzasad
nia jego istnienie,
godność i konie
czność, tj. Sakra
mentu Eucharys
tii. Jan Paweł II
w encyklice
„Ecclesia de Eu
charistia” przypomniał, iż
„Kościół żyje dzięki Eucha
rystii. Ta prawda wyraża nie
tylko codzienne doświad
czenie wiary, ale zawiera
w sobie istotę tajemnicy Ko
ścioła” (EE 1). „Eucharystia,
pojęta, jako zbawcza obe
cność Jezusa we wspólno
cie wiernych i jako jej
pokarm
duchowy,
jest
czymś najcenniejszym, co
Kościół posiada na drogach
historii. Tym tłumaczy się
wielka troska, jaką Kościół
zawsze otaczał tajemnicę
Eucharystii” (EE 9). Jan Pa
weł II stwierdza, dalej, iż „Ofia
ra ta ma do tego stopnia decy
dujące znaczenie dla zbawie
nia rodzaju ludzkiego, że Je
zus złożył ją i wrócił do Ojca,
dopiero wtedy, gdy zostawił
nam środek umożliwiający
uczestnictwo w niej, tak jak
byśmy byli w niej obecni. W
ten sposób każdy wierny może
w niej uczestniczyć i korzystać
z jej niewyczerpanych owo
ców” (EE 11).
To uczestnictwo od ponad
dwu tysięcy lat jest zawsze
możliwe, ponieważ w Kościele
żyje i działa Chrystus Zmar

twychwstały. Ojciec św. przy
pomina, iż „Kościół (...) aż do
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powrotu Chrystusa jest na
uczany, uświęcany i prowa
dzony przez Apostołów dzię
ki tym, którzy są ich nastę
pcami w misji pasterskiej, to
znaczy Kolegium Biskupów”
(EE 28). Biskupi zaś w wy
pełnianiu posługi są wspo
magani przez kapłanów, zaś
„kapłan na mocy swoich
święceń jest tym, który
«w osobie Chrystusa spra
wuje Ofiarę eucharystyczną
i składa ją
Bogu w imie
niu całego lu
du». Zatem
Eucharystia
jawi się, jako
źródło i jedno
cześnie szczyt
całej ewange
lizacji, ponieważ jej celem jest
zjednoczenie ludzi z Chrystu
sem, a w Nim z Ojcem i z Du
chem Świętym”(EE 22). Ojciec
św. Benedykt XVI przybliża tę
prawdę następująco: „Sakra
ment miłości, Najświętsza
Eucharystia jest darem, jaki
Jezus Chrystus czyni z sa
mego siebie, objawiając
nam nieskończoną miłość
Boga wobec każdego czło
wieka. W tym przedziwnym
sakramencie objawia się mi
łość najwię
ksza, ta, która
przynagla, by
„życie swoje
oddać za przy
jaciół swoich”
(SC 1). Dlatego,
Chrystus skła
dając w Wie

czerniku eucharystyczną
ofiarę miłości ustanowił sa
krament kapłaństwa, z któ
rym Eucharystia pozostaje
nierozdzielnie związana.
Eucharystia absolutnie po
trzebuje kapłana.
Jan Paweł II stanowczo przy

pomina, iż wprawdzie „wierni
(...) na mocy swego królew
skiego kapłaństwa współdzia
łają w ofiarowaniu Euchary
stii”, jednakże to kapłan
„na mocy swoich święceń jest
tym, który «w osobie Chrystu
sa sprawuje
Ofiarę eucha
rystyczną
i składa ją Bo
gu w imieniu
całego ludu»”
(EE 28).
W dalszym
ciągu Ojciec
św. wyjaśnia, iż „posługa ka
płanów, którzy otrzymali sa
krament Święceń, w ekonomii
zbawienia wybranej przez
Chrystusa ukazuje, że Eu
charystia przez nich sprawo
wana jest darem, który prze
wyższa zdecydowanie władzę
zgromadzenia i w gruncie
rzeczy posługa ta jest nie
zbędna dla ważnego zjedno
czenia konsekracji euchary
stycznej z ofiarą Krzyża
i z Ostatnią Wieczerzą”
(EE 29). Wynika
stąd w sposób
oczywisty, iż
„zgromadzenie
wiernych, które
zbiera się w celu
sprawowania Eu
charystii, absolu
tnie potrzebuje

kapłana z mocą święceń, który
będzie jej przewodniczył,
ażeby była prawdziwie ws
pólnotą eucharystyczną”

19 czerwca 2009 r., w uro
czystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa, rozpoczął się
w Kościele powszechnym Rok
Kapłański. Przewodnią myślą
tego czasu są słowa: „Wie
rność Chrystusa – Wierność
kapłana”. Ojciec Święty Be
nedykt XVI wskazał także, że
jest on związany ze 150 ro
cznicą śmierci św. Jana Marii
Vianneya, który zostanie ogło
szony patronem wszystkich
kapłanów (dotąd był patronem
proboszczów). Rok Kapłański
zakończy się w sobotę, 19
czerwca 2010 r., i będzie to
jednocześnie Światowy Dzień
Modlitw o Uświęcenie Kapła
nów (ustanowił go w 1995 r.
Jan Paweł II). Ma to być czas
pogłębionej refleksji nad ka
płaństwem, modlitwy kapła
nów, z kapłanami i za kapła
nów.
Z pewnością ten rok
przyniesie wiele dobra. Rok
Świętego Pawła zaowocował
odkryciem postaci Apostoła
oraz ożywił w Kościele miłość
do Słowa Bożego. Wiele osób
i wspólnot zaangażowało się,
by lepiej poznać życie apostol
skie i nauczanie św. Pawła.
Wiele z nich odkryło na nowo
charyzmat posługi słowa
i wzmogło wysiłki ewangeliza
cyjne. Powstało sporo warto
ściowych książek i artykułów
o św. Pawle. Dzięki nim Apo

(EE 29). Nie ma zatem Eucha
rystii bez sakramentalnego
kapłaństwa i na odwrót, ka
płaństwo znajduje swoje uza

sadnienie jedynie w sakra
mencie Eucharystii.
Ks. Stanisław Tokarski

Potrzeba modlitwy za kapłanów

stoł przemówił do współcze
snego Kościoła mocnym i ja
snym głosem. Myślę, że Duch
Święty pomoże Kościołowi
przeżyć owocnie Rok Kapłań
ski, ubogacając kapłanów
i wiernych darem lepszego
zrozumienia tajemnicy kapłań
stwa oraz pobudzając nas
wszystkich do wdzięczności
za powołania kapłańskie.
Czy ten rok jest potrzebny?
Jestem przekonany, że tak.
Przede wszystkim jest on po
trzebny Kościołowi jako wspól
nocie: kapłanom i wiernym
świeckim, by odkryli na nowo
potencjał Boży tkwiący w sa
kramencie święceń. W ostat
nich dziesięcioleciach, w nie
których Kościołach lokalnych,
zagubił się gdzieś sakralny
wymiar kapłaństwa. Ksiądz
jest postrzegany jako przy
wódca wspólnoty, doradca,
nauczyciel, towarzysz ducho
wej drogi dla wiernych. Dużo
się mówi o tym, że kapłan to
człowiek taki sam jak my,
zaciera się różnice pomiędzy
wiernymi świeckimi, a kapła
nami. Podkreśla się konie
czność „odklerykalizowania”
Kościoła i wprowadzenia
w nim większej demokracji,
dowartościowania świeckich.
Kapłani zaprzestali noszenia
sutanny, jakby nie chcieli się
wyróżniać. A tak naprawdę
gubi się sens kapłaństwa

Chrystusowego i jego świę
tość. Trzeba zatem na nowo
odkryć wielkość i piękno po
wołania kapłańskiego. Odkryć
Boże moce, które przynosi
i dobro, które buduje w Ko
ściele.

Rok Kapłański winien stać
się także czasem intensywnej
modlitwy o powołania kapłań
skie, a zwłaszcza o ich jakość.
Bóg nigdy nie skąpił Ko
ściołowi powołań. Jeśli mówi
my o kryzysie powołań ka
płańskich w tym znaczeniu, że
brakuje kapłanów w wielu
miejscach świata, to pamię
tajmy o tym, że stan ten bierze
się nie stąd, że Bóg przestał
wybierać i wzywać do służby
kapłańskiej, ale stąd, że wiele
osób odmawia przyjęcia daru
kapłaństwa. Potrzeba zatem
modlitwy, potężnego wołania,
aby nie zabrakło gorliwych,
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świętych i mądrych kapłanów,
którzy oddadzą się na wy
łączną służbę Bogu i ludziom,
gdyż szatan wie, że Kościół
jest silny ich wiarą i przy
wiązaniem do Chrystusa.

Dlatego też uderza w nich,
chcąc osłabić ich miłość i wie
rność.Osłabia ducha, wyko
rzystuje słabości natury ludz
kiej. Nasza modlitwa jest więc
potrzebna, by pomagać kapła
nom w realizacji ich powo
łania. Kapłani nie mogą pozo
stać sami. Potrzebne jest im
nasze duchowe wsparcie,
a nie tylko oskarżanie ich
o całe zło tego świata i budo
wanie tym samym złego ob
razu Boga. Kapłani nie po
trzebują naszych złych słów;
potrzebują naszej modlitwy.
Szczególnie w dzisiejszych
czasach, kiedy tak łatwo
człowiekowi przychodzi osąd
tych ludzi. Kapłan to człowiek.
Każdy człowiek jest słaby,
lecz Bóg ukochał nas w na
szej słabości. Jeżeli więc nie
widzę nic dobrego w kapłanie
– to czy jestem w stanie do
strzec dobro w drugim czło
wieku?

Nie zniszczymy złych owoców
zasiewając kolejne zło. Zło
można tylko zwalczyć dob

rem. Dlatego ilekroć cisną mi
się na usta złe słowa pod
kierunkiem kapłana – powiem
o nim coś dobrego. Kiedy
w mojej głowie kłębią się myśli
typu: „Co to za człowiek?” po
modlę się w jego intencji. Za
cznę siać dobre ziarno, a wó
wczas będę zbierał/a/ dobre
owoce. Nie inaczej.
Na zakończenie tego
artykułu sięgnijmy teraz razem
po wzruszające świadectwo
modlitwy za kapłanów pewnej
siostry zakonnej.
„Pragnę podzielić się świade
ctwem, w jaki sposób modli
twa za kapłanów, a zwłaszcza
adoracja Najświętszego Sa
kramentu, przemienia moje
spojrzenie na kapłaństwo,
ukazuje jego piękno i pobudza
do większego ukochania ka
płaństwa.
Należę do Zgromadzenia
Sióstr Rodziny Betańskiej, któ
rego szczególnym charyz
matem jest modlitwa za ka
płanów. Przed 10 laty, gdy
posługiwałam jako zakrystian
ka w jednej z lubelskich pa
rafii, miałam możliwość zet
knąć się bezpośrednio z ka
płanami, przyjrzeć się bliżej
ich apostolstwu – często niero
zumianemu przez innych, ich
codziennemu utrudzeniu,
a także pragnieniu wzrastania
w świętości. Przyszła mi wtedy
myśl, aby każdego dnia,
w miarę możliwości, ofiarować
za nich jedną godzinę adoracji
Najświętszego Sakramentu.
Przychodząc na codzienne
spotkania z Jezusem Eucha
rystycznym do lubelskiej ka
tedry, mijałam spowiadających

w bocznych nawach kapłanów.
Starałam się omadlać także tą
posługę, posyłając moją modli
twę do tych konfesjonałów, a
także wszędzie tam, gdzie
każdego dnia udają się ka
płani, aby byli prowadzeni
i ochraniani Bożą mocą.
W czasie adoracji Pan odsła
niał przede mną piękno ka
płaństwa, kim naprawdę jest
kapłan. Myślę, że pozwolił mi
spojrzeć jakby swoimi oczyma
na kapłanów – jak my – sła
bych i grzesznych ludzi, a je
dnak obdarowanych przez
Niego potężną mocą z wy
soka. Poznałam, jak wiele po
trzeba naszej modlitwy za ka
płanów, o ich wytrwałość i
świętość, ale także o ochronę
od zła. Zapragnęłam tym do
świadczeniem podzielić się
z innymi, rozszerzyć nasz
betański charyzmat modlitwy
na szerszy krąg ludzi. Wtedy
zrodziła się myśl, aby
w ramach refe
ratu powołanio
wego, który pro
wadziłam
w Zgromadze
niu, przybliżyć
i rozpowszech
nić modlitwę
za kapłanów
wśród młodzie
ży. Tak właśnie,
na modlitwie adoracyjnej, pow
stała Betańska Misja Wspie
rania Kapłanów, która rozrosła
się, przekroczyła zamierzone
plany i dziś obejmuje modli
tewną ochroną ponad 6 tys.
kapłanów – bo tyle osób modli
się imiennie za jednego ka
płana przez całe swoje życie.

Jezus każdego dnia pozwala
coraz mocniej i głębiej od
krywać skarb kapłaństwa. Dziś
dziękuję Bogu, że mogę do
świadczać mocy kapłańskiego
błogosławieństwa, dotknąć
w kapłanie żywego Jezusa,
który przez kapłańskie dłonie
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karmi mnie swoim Słowem
i Ciałem, przebacza grzechy,
umacnia i błogosławi w co
dzienności. Dziękuję Bogu, że
stawia w moim życiu ka
płanów, którzy głosząc Jego
Słowo z wiarą i mocą Ducha
świętego, dotykają mojego
serca i otwierają na działanie
Bożej łaski.
Codzienna adoracja w imieniu
kapłanów, trwanie na kolanach
„na zapleczu”, wtedy, gdy oni
apostołują „na froncie”, jest
upraszaniem dla nich łask,
Bożej mocy i siły. Jest błaga
niem Jezusa, aby otworzył ich
na dary, które On składa w ich
serca i o wiarę, wielką wiarę
w moc i piękno
kapłaństwa, któ
rym zostali ob
darowani. Dziś
wiem, że moim
powołaniem jako
siostry jest tak
że kochać ka
płaństwo i dzielić
się tym z inny
mi”.
Bądź uwielbiony Panie za dar
kapłaństwa w Kościele. Bądź
uwielbiony za naszych braci
kapłanów. Prowadź ich przez
kapłańskie życie drogą świę
tości. Uświęcaj ich, napełniaj
ogniem Ducha Świętego.
Ochraniaj i prowadź swoją
mocą.

s. Gabriela z Betańskiej Misji
Wspierania Kapłanów
Modlitwa Papieża Benedykta
XVI na Rok Kapłański
Panie Jezu, który w świętym
Janie Marii Vianney zechcia
łeś obdarzyć Kościół szcze
gólnym obrazem Twojej pa
sterskiej miłości, daj, abyśmy
z jego towarzyszeniem
i umocnieni jego przykładem,
w pełni przeżywali Rok Ka
płański.
Spraw, abyśmy tak jak on,
zatrzymując się przed Eu
charystią, mogli nauczyć się
jak proste i bliskie jest Twoje
słowo, które nas poucza, jak
łagodna jest miłość, z którą
przyjmujesz skruszonych
grzeszników, jak pocieszające
jest wierne oddanie się Twojej
Niepokalanej Matce.
Spraw, Panie Jezu, przez
wstawiennictwo świętego Pro
boszcza z Ars, aby chrze
ścijańskie rodziny stały się
„małymi Kościołami”, w któ
rych wszystkie powołania
i charyzmaty, dane przez
Twojego Ducha Świętego, mo
gą być przyjęte i dowarto
ściowane.
Pozwól nam, Panie, powta
rzać z tą samą gorliwością sło
wa, z którymi święty Pro
boszcz z Ars zwracał się do
Ciebie:
„Kocham Cię, o mój Boże, i
moim jedynym pragnieniem
jest kochać Cię aż do osta
tniego tchnienia mego życia.
Kocham Cię, mój Boże, nie
skończenie dobry i wolę um
rzeć kochając Ciebie, niż żyć
bez kochania Cię.

Kocham Cię, Panie, i jedyna
łaska, o jaką Cię proszę, to ko
chać Cię wiecznie.
Boże mój, jeśli mój język nie
jest w stanie mówić w każdej
chwili, iż Cię kocham, chcę,
aby moje serce powtarzało Ci
to za każdym moim tchnie

niem.
Kocham Cię, mój Boski
Zbawicielu, bo za mnie zosta
łeś ukrzyżowany;
kocham Cię, mój Boże, bo tu,
na ziemi, mnie trzymasz ukrzy
żowanego dla Ciebie.
Boże mój, daj mi łaskę umie

rać kochając Cię i czując,
że Cię kocham”. Amen.
Ks. Andrzej Ślusarz
Od Redakcji: Wśród wielu
form modlitwy za kapłanów
chcielibyśmy zwrócić uwagę

na możliwość modlitwy opartą
na współczesnych środkach
masowego przekazu, jakim
jest Internet, i zaprosić
do
odwiedzenia
strony
http://www.kaplani.com.pl/m
odlitwa/index.html

MŁODZI PATRZĄ NA ŚWIAT
Filmy Krzysztofa Kieślow
skiego należą do kategorii „ki
na moralnego niepokoju”. Ten
nurt w polskiej kinematografii
stał się formą protestu przeciw
komunizmowi. Kieślowski na
dał mu jednak niezwykły cha
rakter, rozwijając filozoficzny
i metafizyczny aspekt obra
zów. Przełomowym pod tym
względem okazał się „De
kalog”, powstający w 1988 r.
Przesłaniem filmów Kieślo
wskiego jest nieodmiennie
prawda, że istnieje transcen
dencja, którą człowiek odrzucił
i dlatego często przegrywa
w zwyczajnych życiowych pro
blemach.
"Dekalog" jest specyficznym
serialem telewizyjnym. Nie ma
w nim ciągłości zdarzeń i akcji,
pojawiają się niezależni boha
terowie. Jedynym łącznikiem
wszystkich części jest tajemni
cza postać nieznajomego,
grana przez Artura Barcisia.
(Pojawia się on w dziewięciu
odcinkach). Kinowe wersje
dwóch odcinków Dekalogu
to „Krótki film o miłości”
i „Krótki film o zabijaniu”.

Warto obejrzeć ...

Kieślowski w swych filmach
często wykorzystywał muzykę
Zbigniewa Preisnera, scena
riusze zaś współtworzył z
Krzysztofem Piesiewiczem.
Trzeba podkreślić, że twórcy ci
nadali obrazom filmowym fo
rmę możliwą do przyjęcia
przez każdego widza  nieza
leżnie od światopoglądu
i przekonań religijnych.
Krzysztof Kieślowski zazwy
czaj zapraszał aktorów, z któ
rymi
współpracował
przy
wcześniejszych produkcjach
i była to plejada najwybitniej
szych przedstawicieli sztuki
aktorskiej.
Oto dwie refleksje młodych
ludzi – widzów „Dekalogu
I”…
Ostatnio obejrzałem film
,,Dekalog I”. Występują w nim
między innymi: Henryk Bara
nowski, Maja Komorowska,
Wojciech Klata. Ze znanych

aktorów najbardziej intrygują
cą rolę odgrywa Artur Barciś,
który pojawia się w każdym
odcinku, jednak nie odzywa
się ani jednym słowem.
„Dekalog I” opowiada o pe
wnej rodzinie. Nie jest ona peł
na. Brakuje matki, która naj
prawdopodobniej przebywa
w Ameryce. Wskazuje na to
fakt, że syn, używając progra
mu komputerowego, spra
wdza, co robi jego mama
i komputer wyświetla, że śpi,
a różnica czasowa wynosi ok.
6 godzin.
Ojciec jest cenionym profe
sorem akademickim, na jego
wykłady przychodzi wielu lu
dzi. W opiece nad synem po
maga mu jego siostra.
Ważnym bohaterem obrazu
jest Paweł, mały chłopiec, nie
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bywale inteligentny i rozwinięty
jak na swój wiek. Mówi biegle
w języku angielskim, potrafi

pisać programy komputerowe.
Wychowany w ,,religii umysłu”
szuka odpowiedzi na pytanie,
co jest po śmierci. Skłania go
do tego widok zabitego psa,
którego zobaczył w drodze
do sklepu. Ojciec chłopca nie
jest przeciwnikiem religii. Sam
jednak wierzy tylko w to, że
wszystko da się zrozumieć,
obliczyć za pomocą kompu
tera. Świat da się wyjaśnić
metodami naukowymi. Na py
tanie, co to jest śmierć, od
powiada, że jest to zaprze
stanie akcji serca. Nie utru
dnia jednak Pawłowi tego, aby
sam zdecydował, jaka będzie
jego wiara. Profesor zgadza
się, aby jego siostra, osoba
głęboko wierząca, mogła zapi
sać Pawła na katechezę?
Jak już pisałem, wszystko
w jego życiu opiera na wyli
czeniach komputerowych. Tak
było również z pozwoleniem
Pawłowi urządzenia wyprawy
na zamarznięty staw. Obli
czenia komputerowe wyka
zały, że można się bezpie
cznie ślizgać. Jednak wiedza
zawiodła i chłopiec utonął.

,,Nie będziesz miał bogów
cudzych przede mną” tak
brzmi pierwsze z 10 Przy
kazań Bożych.
Film pokazuje jak człowiek
wychowany w katolickiej ro
dzinie, pod wpływem pozna
wania świata i zdobytej wiedzy
zatracił to, czego nie da się
wytłumaczyć naukowo  wiarę.
Żaden bowiem lekarz nie
będzie potrafił wytłumaczyć
Zmartwychwstania lub cho
ciażby w jaki sposób Hostia
nagle przeistacza się w tkanki
serca ludzkiego. Nie wyjaśni
się nauką niepsującej się
przez stulecia krwi, która prze
mieniła się z wina podczas
mszy jednego wątpiącego
księdza.
Boga nie da się zrozumieć
umysłem, nie da się ,,prze

Pierwsza część cyklu Kieślo
wskiego ukazuje nam przy
kazanie: „Nie będziesz miał
bogów cudzych przede mną”.
Główny bohater za pomocą
komputera chciał wszystko ob
liczyć i wszystkiego dowieść.
Oglądając doszłam do wnio
sku, że to właśnie komputer
był dla niego bogiem. Wierzył
mu bezgranicznie, a za pomo
cą wiedzy uporządkował do
skonale cały świat. Nawet gdy
syn spytał go, co to jest
śmierć, on odpowiedział czy
sto naukowo, a przecież nie
na taką odpowiedź czekał
chłopiec.
Dla głównego bohatera samą
wartością jest poznanie i wie
dza. Wierzył ślepo cyferkom,
co spowodowało, że stracił
jedynego syna, a w konse

tworzyć” programem kompute
rowym. Jego doświadczyć mo
żna tylko sercem, a próby
odrzucenia Go i zastąpienia
ufnością w swój umysł i te
chnikę kończą się tragicznie,
przykładem może być chociaż
by ,,statek, którego nawet Bóg
nie zatopi” – "Titanic". Film
Kieślowskiego jest dramaty
czny, a całości dopełnia przej
mująca muzyka Z. Preisnera,
która w pewnych momentach
wywołuje dreszcze.
I na koniec zostaje nam taje
mniczy Artur Barciś w roli
pasterza, który czeka. Tylko
właśnie na co…
Piotr Mleczko
„Dekalog I” historia człowieka,
który bezgranicznie zaufał
komputerowi.

kwencji załamała się jego
wiara w naukę. Główny bo
hater, aby czemuś zaufać
musiał najpierw przeliczyć i
przeanalizować najdrobniejszy
szczegół. Jednak zapomniał,
że nie wszystko da się prze
widzieć.
Ponieważ
poza
sprawami ludzkimi istnieje
coś, czego my sami nie mo
żemy przewidzieć. Nasz boha
ter przez naukę zagubił się we
współczesnym mu świecie.
Dbał o swoją wiedzę i pie
lęgnował ją, ale zupełnie
zapomniał o życiu duchowym.
Uważam, że każdy z nas
w pierwszej kolejności powi
nien powierzać wszystkie
swoje problemy i troski Bogu,
a potem stawiać na wiedzę.

Żaneta Bielatowicz

Gorączkowe zakupy czyli bożonarodzeniowe refleksje

Święta Bożego Narodzenia
to najpiękniejsze dni w roku,
nie tylko dlatego, że szkoły i fi
rmy są zamknięte na „cztery
spusty”, z czego się wszyscy
cieszą, bo w końcu nie ma to
jak kilka dni wolnego i spanie
do południa.
W tym cudownym okresie
działa magia  naprawdę.
Najbardziej zagorzali wrogo
wie zakopują topory wojenne,
by nawzajem złożyć sobie se
rdeczne życzenia. Rodziny
zjeżdżają się z całego świata

w jedno miejsce, by akurat
wtedy być razem. Szczere wy
razy szacunku i współczucia
dla gospodyni domu, do któ
rego zmierzają rodzinne hordy.
Szkoda, że w wielu przy
padkach nie dotyczy to super
marketów. Ach te święta....
„Zaraz chyba oszaleję...” 
Mruknęłam pod nosem ze
wściekłością czającą się
w oczach.
Stałam w niesamowicie długiej
kolejce, która ciągnęła się
chyba przez cały supermarket.
Święta świętami, ale kilka dni
„przed” to koszmar. Wszyscy
ludzie pakują się do swoich
samochodów i obierają kie
runek do najbliższego, dużego
sklepu, by zrobić zakupy
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i wywozić je wózkami.
Pułki pustoszały w zastrasza
jącym tempie, a biedne pra
cownice uwijały się jak mrówki
zapełniając je z powrotem, ale
i to było mało. Ciągle się sły
szało to zdanie "Czy jest je
szcze chleb?". Niby tak ba
nalne i nudne słowa, ale wy
powiadane tysiące razy na go
dzinę, naprawdę zaczęły
denerwować.
Kolejka przesunęła się o kilka
centymetrów. Cud! Pierwszy
raz od pół godziny nareszcie
coś się ruszyło. Fakt, że nie
wiele, ale zawsze coś. Wy
chyliłam się, by zobaczyć, ile
jeszcze osób przede mną.
No nie... Mój głos się
„zawiesił…”

Czyżby zanosiło się na to, że
w tej kolejce będę stała przez
calutki dzień? O nie! Mam
kupić filety!
Rozejrzałam się dookoła.
W dziale z napojami stała ja
kaś para. Chłopak miał na oko
szesnaście lat, a dziewczyna
było od niego młodsza o ja
kieś dwa lub trzy lata.
Skrzywiłam się lekko z nie
smakiem widząc, co wy
prawiają. Bezwstydnicy cało
wali się w miejscu publicznym.
Jak tak można? Ja rozumiem,
że jak dwie osoby się kochają
to okazują sobie uczucie, to
normalne, ale niech się opa
nują przynajmniej w miejscu
publicznym! No dobra po
czułam się jak te starsze pa

nie, które uważają, że przy
tulanie się jest gorszące. Tak
bardzo bym chciała spędzić
święta z ukochana osobą. Nie
mam chłopaka i naprawdę
czasami brak mi tego dotyku,
ciepła i poczucia bezpieczeń
stwa. Jestem zazdrosna? No
może troszeczkę…
Nieznajoma pani z siwymi pa
smami we włosach podeszła
do zakochanych i zganiła ich
za karygodne zachowanie. No,
teraz im nie zazdroszczę, ale
szczerze mówiąc należało się
im. Będą wiedzieli, co można,
a czego nie, w sklepie „przy lu
dziach”. Popatrzyłam dalej.
W dziale ze słodyczami stała
trzyosobowa rodzina. Ojciec
był wysoki, ale chorobliwie
chudy, twarz miał pociągłą
i surową. Nieprzyjemny facet.
Kobieta była niższa od męża o
głowę i dość tęgawa. Miała
znacznie milsze rysy twarzy.
Obok niej, przy niskiej półce
z tabliczkami czekolady stała
dziewczynka. Jej prawie pla
tynowe loczki opadały
na szczupłe ramionka. Miała
ładną okrągłą buzię i rumiane
policzki. Wzięła jeden ze
"słodkich prostokątów" do
rączki i podbiegła do mamusi.
Machała czekoladą nad głową

pięknych. Może i jestem wy
czulona na takie rzeczy, ale to
nie moja wina, a z tego, co
widziałam nie tylko mnie to
drażniło, bo wielu ludzi miało
słuchawki w uszach.
Chłopak przede mną poruszał
rytmicznie głową, a długie wło

i uśmiechała się radośnie,
na co rodzicielka pokiwała
twierdząco głową.
To się nazywa szczęśliwa ro
dzinka. Życzyłam im w duchu,
by mieli udane święta.
Kolejna znów się przesunęła
do przodu. O! Prawie pół me
tra! Kolejny cud!
Dlaczego wszyscy odkładają
przedświąteczne zakupy za
wsze na ostatnią chwilę? Czy
nie prościej byłoby przyjść
wcześniej, uniknąć kolejek
i przepychanek?
Innych bym pouczała, a sama
się nie stosuję do tego, co
mówię, ale ja nie jestem
niczemu winna. Moja mama
z miną nieznoszącą sprze
ciwów, kazała mi iść do sklepu
i zrobić zakupy. Osiem filetów,
ale mi to zakupy, a tyle muszę
się „ostać”.
Kilometrowe kolejki to nie
jedyna wada sklepów przed
świętami, sącząca się z gło
śników jedna i ta sama kolęda
też mogła doprowadzić czło
wieka o słabych nerwach
do szewskiej pasji. Ja rozu
miem, że ludzie się cieszą
z narodzin Jezusa, ale czy mu
szą to okazywać tą jedną pie
śnią puszczaną w kółko, prze
cież jest tyle innych i równie

sy, co ruch przykrywały mu
przystojną twarz. Kolędy
w wersji heavy metalowej?
Raczej nie, ale z metalem
na pewno miało to coś wspól
nego. Koleżanki z klasy wie
cznie się ze mnie śmieją, bo
mam „potworną” słabość
do chłopaków z długimi wło
sami. Każdy ma swój gust
i przeważnie się nie pokrywa
ją, więc takie wyśmiewanie
kończyło się kłótnią i serią
ostrych słów.
Wychyliłam się z kolejki. Do
wag podeszły w końcu eks
pedientki, więc teraz na pewno
będzie szybciej. Sznur ludzi
ruszył od razu, ku radości wię
kszości obecnych, i również
mojej.
Po jakichś piętnastu minutach,
które, o dziwo, minęły bardzo
szybko. Kolejki przy kasach
były bardzo krótkie, więc szy
bko opuściłam znienawidzony
supermarket. Nic dziwnego, że
tak bardzo go teraz nie lubię,

czuję się tak jakbym „wystała”
się tam prawie cały dzień, a
nie tylko około dwie godziny.
Następnym razem, jak mama
będzie chciała wysłać mnie
do sklepu, to podsunę jej po
mysł, że braciszek skarżył się
na nudę, niech on się wymę
czy.
Wychodząc z ogromnego
budynku sklepu kilka zna
jomych osób rzuciło mi: "We
sołych Świąt", jedni się przy
tym uśmiechali, a inni mówili
to bezuczuciowo, jakby te
słowa były dla nich puste i nic
nieznaczące. Odpowiedziałam
każdemu, ale w moich ustach
brzmiały inaczej. Przepełniała
je nadzieja i radość.
Boże Narodzenie zawsze było
radosne i wesołe, w tym roku
nie może być inaczej, mimo
zakupowej męki z całego ser
ca życzę wszystkim "We
sołych Świąt i Szczęśliwego
Nowego Roku!"
Monika Łokczewska

ŻYCIE ŚWIĘTOŚCIĄ PISANE

Św. Jan Vianney – ewangelia realizowana życiem
W tym roku 19 czerwca
papież Benedykt XVI ogłosił
rozpoczęcie roku kapłańskie
go. Patronem roku mianowano

Część 1

Jana Marię Vianneya. Roz
szerzono też wtedy jego jurys
dykcję patronacką – był on do
tej pory patronem probosz
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czów – na wszystkich księży.
Jan Paweł II proboszczem
w swoim życiu nigdy nie był,
ale wzorował się na probo

szczu z Ars, kiedy rozpoczynał
swoje pasterskie pielgrzymki
po świecie. Gest przyklęknię
cia i ucałowania nawiedzanej

ziemi przypisywany jest temu
świętemu, rozpoczynającemu
w lutym 1818 roku swoją, trwa
jącą 41 lat, samodzielną po
sługę duszpasterską.
Jan – takie imię otrzymał

na Chrzcie św. – przyszedł
na świat w Dardilly, francuskiej
wiosce niedaleko Lyonu, jako
czwarte z sześciorga dzieci
małorolnego chłopa. Czasy re
wolucji francuskiej i prześla
dowanie Kościoła sprawiły,
że Pierwszą Komunię przyjął
on dopiero kiedy miał 13 lat,
w szopie prowizorycznie zmie
nionej na kaplicę, do której
wejście ostrożność kazała
na ten czas zasłonić furą z sia
nem.
Zamęt rewolucyjny wpłynął
praktycznie na wszystkie dzie
dziny życia. Spowodował za
wieszenie działalności szkół
parafialnych na długie lata. Tak
więc szkołę w rodzinnej wio
sce przyszłego świętego otwa
rto ponownie w 1803 r.
W efekcie nauczył się on pisać
i czytać dopiero w wieku 17
lat. Od 1806, po ukończeniu
szkoły w Dardilly, uczęszczał
do szkoły w sąsiedniej Écully.
Pomimo, że miejscowy pro
boszcz udzielał mu lekcji ła

ciny, wiedza przychodziła mu
z trudnością.
W 1813 r. po rocznej nauce
w seminarium niższym, prze
szedł do wyższego semi
narium w Lyonie. Po kilku mie
siącach z uwagi na brak
postępów – pomimo jego wy
tężonej pracy – w opanowaniu
filozofii i teologii, przełożeni,
litując się nad nim, radzili by
sam wystąpił. Zamierzał tak
postąpić, ale odradził to wspie
rający go proboszcz. On też
interweniował w sprawie Jana
i to, a także brak kapłanów
w porewolucyjnej, neopogań
skiej Francji, ostatecznie prze
ważyło o dopuszczeniu go
w 1815 r. do święceń. Został
wyświęcony pomimo zanie
mówienia – tak był spara
liżowany strachem – podczas
końcowego egzaminu. Świę
cenia przyjął 13 sierpnia
w Grenoble, ponieważ w die
cezji lyońskiej był jedynym
kandydatem w tym roku. Z je
go posługi kapłańskiej wyłą
czono początkowo spowiada
nie i udzielanie rozgrzesze
nia, gdyż uważano, że umy
słowa ociężałość nie pozwoli
mu poprawnie kwalifikować
grzechów.
Wspomniane ograniczenie
zapewne zostało wzięte pod
uwagę przez biskupa przy
ustalaniu pierwszej placówki
dla neoprezbitera. Została nią
bowiem dobrze mu znana
Écully, gdzie chodził do szkoły,
a proboszczem był jego do
tychczasowy patron i ojciec
duchowy. Trzeba dodać, że ks.
Vianney pomimo zupełnego
braku abstrakcyjnego myśle
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nia koniecznego przy studio
waniu filozofii czy teologii, po
siadał jednak tzw. „zdrowy
chłopski rozum”, przejawiający
się w myśleniu praktycznym
i konkretnym. Umiejętność ta,
a także wsparcie swojego
przełożonego spowodowały,
że pół roku po święceniach
mógł już spowiadać. Mało te
go, pierwszą osobą, która
uklękła u kratek konfesjonału
był sam proboszcz! Stary ka
płan był już dawno przeświad
czony o pokorze swego pod
opiecznego, natomiast w ciągu
ostatnich miesięcy przekonał
się też o jego gorliwości dusz
pasterskiej. Obaj czynili to
zresztą z oddaniem, ale bez
rywalizacji. Mogło się tak stać
dlatego, że młody Vianney
podporządkował się wielko
dusznie staremu kapłanowi
i był naprawdę wdzięczny
za wskazówki oraz pouczenia.
Obaj „oskarżali” się wzajemnie
w kurii o „nadmierne umartwia
nie się”. Zgon proboszcza
przerwał tę współpracę, ale
zastał młodego kapłana już
zahartowanego w zapale
duszpasterskim. Przeraziło to
zapewne nowo mianowanego
proboszcza, bo niezwykle szy
bko po śmierci patrona przy
szły święty zostaje posłany
w nowe miejsce.
Ars, niewielka miejscowość
30 km na północ od Lyonu,
liczyła pod koniec drugiej de
kady dziewiętnastego wieku
zaledwie dwieście trzydzieści
dusz. W ciągu trzydziestu lat
od chwili wybuchu, Rewolucja
Francuska – głosząca hasła
„wolność, równość, brater

stwo” przede wszystkim trze
ciemu stanowi czyli chłopstwu
– nie przyniosła wiele miesz
kańcom wioski. Mało tego,
wskutek braku kapłana przez
ostatnie dwadzieścia lat zobo
jętnieli oni religijnie. W nastę
pstwie niedziela stała się dla
tamtejszych rolników zwyczaj
nym dniem pracy. Oszustwa,
przekleństwa były na porzą
dku dziennym. Brak ducho
wych zainteresowań przeja
wiał się otępiającą nudą,
od której ucieczki szukano
w pijaństwie i różnych wybry
kach. Tak więc o mieszkań
cach zaczęto mówić, że „tylko
Chrzest różni ich od bydląt”.
Miejscowość była za mała
na utworzenie parafii, tak więc
ks. Vianney został tam
posłany jako wikariusz kape
lan. Tym niemniej miała ona
swój kościół lecz był on jednak
bardzo zaniedbany. Pomimo
tego święty Jan Vianney czuł
się na nowej placówce szczę
śliwy. Można to przypisać te
mu, że będąc praktycznie po
zbawiony środków do życia
czuł się wolny w trzymaniu się
wypraktykowanego przez
ostatnie trzy lata skrajnego
ubóstwa. Nie czuł się też kon
trolowany w stosowaniu się
do różnorakich pokut oraz
uczynków miłosierdzia. Był to
dla niego sposób wynagra
dzania za grzechy. Mawiał –
„Zadaję grzesznikom małą po
kutę i dopełniam ją w ich
imieniu”. A zatem sypiał nie
wiele i do tego na twardym po
słaniu. Jadł niedużo – zwykle
raz w ciągu dnia – i tak skro
mnie, że wyglądało to

na wieczny post. Parafian od
wiedzał i przyjacielsko z nimi
rozmawiał. Był jednakowo
uprzejmy dla wszystkich.
Wszystkie swe podróże bez
względu na pogodę odbywał
pieszo. Pozostaje pytanie, co
otwierało przed nim nowe
horyzonty, by w szarej co
dzienności dostrzegać świat
spragniony światła prawdy
i miłości? „On tu jest” tak
mówił o Bożej obecności
w kościele. Jej przeżywanie
wsparte modlitwą umożliwiało
głębokie skupienie podczas
Mszy św. celebrowanej zwykle
o brzasku dnia. Jego pobo
żność i modlitwa pomogła
skruszyć zimną obojętność,
z którą został początkowo
przyjęty. Często modlił się w

w zawrotnym tempie. Na do
datek czasami się myli i nie
kończąc schodzi z ambony.
Z czasem, gdy zapomina
swego pracowicie przygoto
wanego kazania zaczyna mó
wić o jednej rzeczy, którą zna
na pewno, o miłości Bożej.

milczeniu w kościele. Uwa
żał, że „nie musi się dużo
mówić, by się dobrze modlić.
Wie się przecież, że dobry
Bóg jest obecny… wystarczy
otworzyć serce i radować się
jego świętą obecnością – to
najlepsza modlitwa”. Pomocne
też w nawróceniu ludzi były
jego surowe praktyki asce
tyczne, które chociaż skry
wane, nie mogły pozostać nie
zauważone. Wyrobiona w ko
nsekwencji opinia: „Ten czło
wiek nie jest taki, jak inni” –
nawet u ludzi dalekich od Ko
ścioła – przysłużyła się prze
mianie serc parafian. Zajęło to
dziesięć lat.
Nawróceniu nie przeszko
dziły nawet początkowe tru
dności katechetyczne i kazno

dziejskie. Niedzielne kazanie –
cotygodniowe męczeństwo –
opracowuje w pocie czoła. Nie
potrafiąc przemawiać, stara
się „wykuć” w sobotę wieczór
wszystko to, co chce powie
dzieć w niedzielę z ambony.
Pomimo tego następnego dnia
często traci oddech i przerywa
w połowie zdania, gdyż wy
krzykuje nieszczęsne kazanie

Unosi się wtedy jak w ekstazie
i płacze z taką szczerością, że
wszyscy płaczą razem z nim.
Później penitenci oblegają je
go konfesjonał.
Wykorzystano: M. van der
Meersch – „Proboszcz z Ars”,
W. Nigg – „Jan Maria Vianney
święty proboszcz z Ars”,
W. Zaleski – „Święci
na każdy dzień”.
DW

NAJŚWIĘTSZE SERCE BOŻE POŚWIĘCAMY CI
Historia Arcybractwa Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa

Jedną z grup modlitewnych
ekspiacyjno – pokutnych, dzia
łających w naszej parafii, którą

warto się zainteresować, jest
Arcybractwo Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Je
zusa, potocznie nazywane
Strażą Honorową.
Straż Honorowa wyrosła
z duchowości objawień św.
Małgorzaty Marii Alacoque
oraz z całego Zakonu Nawie
dzenia, gdzie Siostry Wizytki
czczą Matkę Bożą w radosnej
tajemnicy Nawiedzenia, nio
sącą ukrytego Jezusa i śpie
wającą Magnificat.
Założycielem tego Zakonu jest
św. Franciszek Salezy – bi
skup z Genewy wraz z św.
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Joanną de Chantal.
W 1864 roku św. Małgorzata
Maria zostaje beatyfikowana,
a Kościół przez to daje nową
aprobatę dla Kultu Serca
Jezusa.
9 marca 1864 r. powstaje
w Bourg we Francji Bractwo
Straży Honorowej. Inicjatorką
była druga zakonnica, wizytka
s. Maria od Najświętszego Se
rca. Papież Pius IX, w rok
po założeniu, wyniósł Straż
Honorową do godności arcy
bractwa i został jej pierwszym
członkiem. Od tej pory datuje
się szybki jej rozwój na całym

świecie. Rodzina członków
Straży Honorowej jest bardzo
liczna. Swoim zasięgiem obej
muje ponad 40 krajów na ro
żnych kontynentach.
W Polsce Bractwo NSPJ jako
stowarzyszenie rozprzestrze
niło się dzięki Siostrom Wizyt
kom.
W 1869 roku bractwo Straży
Honorowej zostało kanoni
cznie zatwierdzone w Krako
wie, w kościele sióstr Nawie
dzenia Najświętszej Maryi
panny (wizytek) przez księdza
biskupa Antoniego Gałeckie
go, administratora diecezji

krakowskiej. Po usilnych stara
niach podniesione zostało
do godności Arcybractwa dla
całej Polski przez Stolicę
świętą dekretem Wizytatora
Apostolskiego w Warszawie
ks. Achillesa Ratti, w dniu 19
stycznia 1919 roku.

Przed II wojną światową
w Polsce istniało ok. 800
ośrodków Arcybractwa Straży
Honorowej. Po przerwie wzno
wiono jego działalność w
latach osiemdziesiątych ubie
głego wieku. Obecnie jest
w naszym kraju ponad czte
rysta ośrodków Straży Hono
rowej i ich liczba ciągle wzra
sta. Sprawdzianem odradza
jącego się ruchu arcybrackie
go, są organizowane coro
cznie pielgrzymki do tronu
Królowej Polski na Jasną Gó
rę, które gromadzą coraz
liczniejsze grupy pielgrzymów.
Współczesne statuty Arcybrac
twa zachęcając do propago
wania kultu Najświętszego
Serca jako „najbardziej pożą
danej formy autentycznej
pobożności względem Jezusa
Chrystusa” wyznaczają zwią
zane z tym praktyki. Jedną
z nich jest Godzina Obecno
ści. Członkowie symbolicznie
zapisują się na Zegarze Stra
ży. I tak, o każdej z 24 godzin
(dzięki różnicy czasu na całym
świecie) – stale jest ktoś kto 
w wybranej godzinie, odpowia
dając na wezwanie Miłości
śpieszy w duchu do Jezusa,
którego Serce czuwa w taber
nakulum w danym kościele
czy kaplicy. Stowarzyszeni
w Bractwie nie potrzebują nic
zmieniać w swoich zwykłych

codziennych zajęciach, lecz
spełniają je, w celu uczczenia
i pocieszenia Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Tobie po
święcam tę godzinę… wszy
stkie moje czynności, moje
radości i cierpienia…”
Pożytki dla osób praktyku

zasygnalizuję jedynie w skró
cie, ponieważ obszerny i pię
kny materiał na ten temat
można znaleźć na stronie
internetowej parafii. :
http://www.nspj.diecezja.tarno
w.pl
W dniu 22 listopada 1998
roku, po blisko dwuletnich sta
raniach i wielorakich trudno
ściach, w uroczystość Chry
stusa Króla Wszechświata,
odbyło się uroczyste przyjęcie
członków do Arcybractwa Stra
ży Honorowej, którego doko
nał Dyrektor diecezjalny SH
NSPJ ks. kanonik Roman Mia
recki. Pierwszym opiekunem
nowego ośrodka Straży został
ks. Antoni Lelito, który szcze
rze i z wielkim oddaniem zaan
gażował się w kult Bożego
Serca i formację grupy.
Obecnie grupą opiekuje się ks.
Piotr Jaworski, również z wie
lkim zaangażowaniem.
Można powiedzieć, że obe
cność Straży Honorowej
w naszej parafii zaowocowała
znacznym ożywieniem kultu
Bożego Serca.Pozwolę sobie
zacytować fragment homilii
księdza biskupa Edwarda
Frankowskiego wygłoszonej
21 czerwca ubiegłego roku
podczas pielgrzymki na Jasną
Górę do członków Arcybrac
twa:
„A więc jakże się nie cieszyć,
jak nie dziękować, jak nie
gratulować tym wszystkim,
którzy ten ruch tak pięknie roz
wijają, tym wszystkim ośrod
kom Straży Honorowej za rze
telne wypełnianie zadań arcy
brackich, za to, że tworzycie
wspólnoty modlitewne, za to,

jących Godzinę Obecności są
ogromne. Umacniają wiarę po
przez ufne przylgnięcie do Bo
ga i uzdalniają je do odpowie
dzi na łaskę, którą jest prze
miana serc. Postanowienie
trwania i wysiłek włożony w tę
jedną godzinę wpływają na re
sztę dnia: umacniają charakter
i doskonalą nawyki. Oprócz
codziennej Godziny Obecno
ści, zaleca się także w statu
tach częste nawiedzanie i ado
racje Najświętszego Sakra
mentu oraz udział w Ofierze
Eucharystycznej – z komunią
św. wynagradzającą, zwła
szcza w pierwsze piątki mie
siąca i w czasie nabożeństw
eucharystycznych, sprawowa
nych w duchu zadośćuczynie
nia za wyrządzone Mu znie
wagi w Najświętszym Sakra
mencie. Ważnym strażowym
nabożeństwem jest Godzina
Święta, odprawiana w czwar
tek przed pierwszym piątkiem
miesiąca oraz nowenna dzie
więciu pierwszych piątków
miesiąca, która jest najbardziej
podstawową formą czczenia
Bożego Serca.
Wszystkie powyższe zalecenia
są jednak dobrowolne, nic nie
obowiązuje pod grzechem, po
winny one wypływać z miłości
i czci do Bożego Serca.
Powstanie i historię naszej
parafialnej Straży Honorowej
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że troszczycie się, aby jak
najwięcej osób uczestniczyło
we Mszach św. pierwszopiąt
kowych, za Godziny Święte,
za podejmowanie biletów
zelatorskich z zadaniami
ascetycznymi na poszcze
gólne miesiące, za organi
zowanie procesji Bożego
Ciała i w oktawie, za orga
nizowanie jak największej
liczby wiernych na nabo
żeństwach czerwcowych,
za liczne zadania, które po
dejmujecie w kościołach, we
wspólnotach parafialnych, za
zaangażowanie się w para
fialne życie, za waszą częstą
posługę charytatywną…”
„Otoczę me Serce koroną
z dwunastu gwiazd, utwo
rzoną z mych najmilszych
i najwierniejszych sług „
(Słowa Zbawiciela do św.
Małgorzaty Marii)

Jeśli
chcesz
Czytelniku
wpisać się do grona Przyjaciół
czuwających
przy
Sercu
Jezusa, wybierz godzinę
obecności, wypełnij formularz
(otrzymasz go w kancelarii lub
zakrystii) oddaj i zostaniesz
wpisany do Księgi Arcybrac
twa.
JSz

Z ŻYCIA PARAFII
PORZĄDEK KOLĘDY 2009/2010
3 stycznia  niedziela  od godz. 1400
1. ul. Karpacka 2529 (prawa strona), ul Pienińska,
ul. Gorczańska
2. ul. Leśna 15 (3479)
3. ul. Leśna 16  2 kapłanów

27 grudzień  Niedziela – godz. 1400
1. ul. Długa 24  4 kapłanów
28 grudzień  poniedziałek – godz. 900
1. ul. Marusarz 4  33 i ul. Potok
2. ul. Marusarz 34  70 i ul. Spadowa i Bystra
3. ul. Marusarz 72  98
4. ul. Marusarz 100 do końca, ul. Hanausek
5. ul. Lwowska 221 – 112 /domy jedn./ od końca, ul. Szara
6. ul. Graniczna (od początku)

4 stycznia  poniedziałek  od godz. 1600
1. ul. Leśna 16a  3 kapłanów
2. ul. Promienna 16  2 kapłanów
5 stycznia  wtorek  od godz. 1600
1. ul. Do Prochowni 2  4 kapłanów
2. ul. Do Prochowni 12 i 12 B

29 grudzień  wtorek – godz. 900
1. ul. Orkana 11  43, ul. Wiadukt i Mrozówka
2. ul. Orkana 44  90, ul. Czarnowiejska i Gromadzka
3. ul. Orkana 92 do końca
4. ul. Środkowa  (od końca)
5. ul. Piesza, Gospodarcza, Zielona, Orzeszkowej, M. Dąbro
wskiej, Olszynowa, oraz ul. Wolańska (str. południowa)
6. ul. Skowronków, Boczna, Burtnicza, ul. Łyczków, Mała,
Kowalska /domy jedn/

7 stycznia  czwartek  od godz. 1600
1. ul. Do Prochowni 16  2 kapłanów
2. ul. Do Prochowni 18 2 kapłanów
8 stycznia  piątek  od godz. 1600
1. ul. Garbarska 15a  2 kapłanów
2. ul. Jasna 2  2 kapłanów
3. ul. Pracy 1317 (130)

30 grudnia  środa  od godz. 900
1. ul. Jasna /domy jedn./ od końca, ul. Lwowska 76 a
2. ul. Ochronek, Garbarska (od góry) ul. Spadzista /domy
jedn./
3. ul. Do Prochowni, ul. Zdrowa /domy jedn./ 
4. ul. Słowików, Zaułek, Odległa, Promienna, Słoneczna
/domy jedn. na tych ulicach
5. ul. Lwowska nry: 41, 44, 46, 52, 55; ul. Pracy: 2, 3, 5, 10,
11, 19; ul. Warzywna: 12, 14 /kamienice/
6. ul. Okrężna, Skrzyszowska, Rzędzińska (Matuszewskiego
2)

9 stycznia  sobota  od godz. 900
1. ul Lwowska 225, ul. Apenińska, ul. Karpacka 1238
(lewa strona)
2. ul. Warzywna Bloki 5, 7, 9
3. ul. Spadzista 4  2 kapłanów
4. ul. Spadzista 6  2 kapłanów
9 stycznia  sobota  od godz. 1400
1. ul. Spadzista 7  2 kapłanów
2. ul. Spadzista 8  2 kapłanów
3. ul. Promienna 14 (150)
10 stycznia  niedziela  od godz. 1400
1. ul. Tatrzańska, ul. Sudecka
2. ul. Promienna 15
3. ul. Pracy 4
4. ul. Pracy 4a
5. ul. Pracy 4b

2 stycznia  sobota  od godz. 900
1. ul. Karpacka 1 19 (prawa strona), ul. Alpejska,
ul. Podhalańska
2. ul. Leśna i ul. Długa /domy jedn./
3. ul. Lwowska 121  4 kapłanów
od godz. 1400
1. ul. Długa 25 2 kapłanów
2. ul. Odległa 14  2 kapłanów
3. ul. Leśna 15 (133)
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11 stycznia  poniedziałek  od godz. 1600
1. ul. Burtnicza 4  4 kapłanów
2. ul. Burtnicza 6 (1 35)

23 stycznia  sobota  od godz. 900
1. ul. Skowronków 4 (4588a)
2. ul. Skowronków 6a  3 kapłanów

12 stycznia  wtorek  od godz. 1600
1. ul. Burtnicza 6 (36 105)  2 kapłanów
2. ul. Lwowska 59 (188a)  3 kapłanów

23 stycznia  sobota  od godz. 1400
1. ul. Skowronków 6  2 kapłanów
2. Oś. 25lecia 1 (184)  2 kapłanów

13 stycznia  środa  od godz. 1600
1. ul. Lwowska 59 (89286a)  6 kapłanów

24 stycznia  niedziela  od godz. 1400
1. Oś. 25lecia 1 (85120)
2. Oś. 25lecia 2 (190)  3 kapłanów

14 stycznia  czwartek  od godz. 1600
1. ul. Lwowska 61  4 kapłanów
2. ul. Lwowska 65 (1 35)

25 stycznia  poniedziałek  od godz. 1600
1. Oś. 25lecia 2 (91150)  2 kapłanów
2. Oś. 25lecia 3 (130)

15 stycznia  piątek  od godz. 1600
1. ul. Lwowska 65 (36 105)  2 kapłanów
2. ul. Lwowska 67  3 kapłanów

26 stycznia  wtorek  od godz. 1600
1. Oś. 25lecia 3 (3160)
2. Oś. 25lecia 4 (130)
27 stycznia  środa  od godz. 1600
1. Oś. 25lecia 4 (3160)
2. Oś. 25lecia 5 (160)  2 kapłanów

16 stycznia  sobota  od godz. 900
1. ul. Długa 27  3 kapłanów
2. ul. Boczna 1 (190)  3 kapłanów
16 stycznia  sobota  od godz. 1400
1. ul. Boczna 1 (91150)  2 kapłanów
2. ul. Lwowska 69 (1 58)  2 kapłanów

28 stycznia  czwartek  od godz. 1600
1. Oś. 25lecia 5 (61150)  3 kapłanów
29 stycznia  piątek  od godz. 1600
1. Oś. 25lecia 6 (190)  3 kapłanów

17 stycznia  niedziela  od godz. 1400
1. ul. Lwowska 69 (59  94)
2. ul. Lwowska 100 (190)  3 kapłanów

30 stycznia  sobota  od godz. 900
1. Oś. 25lecia 6 (91150)  2 kapłanów
2. Oś. 25lecia 7 (130)

18 stycznia  poniedziałek  od godz. 1600
1. ul. Lwowska 100 (91150)  2 kapłanów
2. ul. Lwowska 42

30 stycznia  sobota  od godz. 1400
1. Oś. 25lecia 7 (3160)
2. Oś. 25lecia 8 (130)

19 stycznia  wtorek  od godz. 1600
1. ul. Skowronków 11  3 kapłanów
2. ul. Skowronków 9 (130)

31 stycznia  niedziela  od godz. 1400
1. Oś. 25lecia 8 (3160)

20 stycznia  środa  od godz. 1600
1. ul. Skowronków 9 (31120)  3 kapłanów

Ponadto prosimy tych parafian, którzy w wyznaczonym
czasie nie mogli przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską,
a pragną to uczynić, aby zgłosili się w Kancelarii Parafialnej
lub zakrystii. Kapłan do tych rodzin uda się w poniedziałek
1 lutego od godz. 1600.
Porządek kolędy ma charakter informacyjny. W razie
niespodziewanych zdarzeń losowych, niezależnych od nas,
porządek ten może ulec zmianie, o czym poinformujemy
podczas ogłoszeń parafialnych.

21 stycznia  czwartek  od godz. 1600
1. ul. Skowronków 9 (121150)
2. ul. Skowronków 7 (160)  2 kapłanów
22 stycznia  piątek  od godz. 1600
1. ul. Skowronków 7 (61150)  2 kapłanów
2. ul. Skowronków 4 (144)
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Okaż serce Bogu
Misyjne refleksje kobiety
Ballada o szczęściu
(piosenka religijna)

Był sobie las, zielony las,
a w lesie sejm burzliwy,
bo zwierząt chór prowadził
spór,
co znaczy być szczęśliwym.
Więc bury miś, kudłaty miś,
pomedytował krótko:
szczęśliwym być to miodek
pić i mieć porządne futro.

ścia, szukamy sensu życia…
A jak odnaleźć to, co jest dla
mnie szczęściem?
Taką formą poszukiwań dla
mnie był udział w Misjach
Intronizacyjnych Bożego Ser
ca w parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Tarno
wie, które odbyły się w dniach
1421 czerwca 2009 r. Głosili

Serce. A oto garść refleksji
porekolekcyjnych.
Rozważania nad kobiecoś
cią i rolą kobiety
Gdzie w XXI wieku zapodział
się autorytet kobiety w rodzi
nie, pielęgnowany przez wieki
obraz dobrej matki? Na jej
kolanach przecież uczymy się
życia. Niezależnie od lat, czło
wiek potrzebuje słowa
„mama”. Znamienne,
że tak jak traktuje się
słowo „mama”, tak dziś
traktuje się kobietę.
Mocno uderzyła myśl
misjonarza: dzisiejsze
matki same zdjęły
wstyd z twarzy swojego
dziecka.
Od woli kobiety Bóg
uzależnił swoje zba
wienie. Przez anioła złożył
swoją
propozycję
Maryi,
klęknął (klęka się przed świę
tością) i czekał na odpowiedź
kobiety. Spytał Maryję: Czy
chcesz być błogosławiona?
Maryja była silna,
szła
pod
prąd
panującej mody, aby
dojść do źródła.
Kobieta silna słucha
Pana,
daje
się

Pracować wciąż i piąć się
wzwyż 
orzekła mała mrówka,
a ślimak rzekł: mieć własny
dom z garażem i ogródkiem.
A polny wiatr, obieżyświat,
przyleciał z końca świata:
Szczęśliwym być, to znaczy
żyć,
nie robić nic i latać!
Zasępił się posępny sęp
i rzecze zasępiony:
 a czy ja wiem? szczęśliw
szy ten,
kto ma silniejsze szpony!
Przyleciał kos i zabrał głos
i rzekł niewiele myśląc:
 szczęśliwym być, to z losu
drwić
i gwizdać na to wszystko!
Aż nagle ktoś na pomysł
wpadł,
wśród sporów i dociekań:
 a może by, a może tak
zapytać się człowieka?
I właśnie tu, aż mówić wstyd
skończyła się ballada,
bo człowiek siadł, w zadumę
wpadł i nic nie odpowiada.
Co to znaczy być szczę
śliwym? Czy o takie szczęście
chodzi jak w powyższym
wierszu? Czego mi brakuje do
szczęścia? Szukamy szczę

je misjonarze sercanie. Po
przez nich Chrystus – Odku
piciel stanął przed nami, prze
de mną – zagubionym czło
wiekiem i oznajmił: Ja, Jezus,
pragnę być twoją Drogą –
krocz nią. Ja jestem Prawdą –
zaufaj mi. Ja ofiarowuję ci Ży
cie – przyjmij je. Jezus oznaj
mił Dobrą Nowinę o Zbawie
niu, pokazał szeroką perspe
ktywę i cierpliwie czeka na na
szą odpowiedź. Przyjdźcie
do Mnie wszyscy, którzy utru
dzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię (Mt 11,28).
Moc Jego miłosierdzia potrafi
uczynić nawet z wielkiego
grzesznika świętego. Nie prze
kreśla nikogo. Zawsze daje
szansę powrotu do źródła mi
łości, którym jest Jego Boskie
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prowadzić
i
tą
wewnętrzną mocą
promieniuje. Jeden
z najpiękniejszych
tekstów w formie listu do
kobiet O godności kobiety
napisał papież Jan Paweł II.
Warto do niego sięgnąć. Warto
też pamiętać, kto i w jaki
sposób towarzyszył Jezusowi

do końca ziemskiego życia –
Maryja, Maria Magdalena,
Weronika, płaczące niewia
sty...
Jakich chrześcijan potrze
buje Pan?
Mamy być ludźmi z otwartym
sercem, wybaczającymi ka
żdemu. Mamy być sobą. Nie
robić tak jak wszyscy, ale iść
choćby o krok dalej w trosce
o innych, nie tylko swoich.
Mamy być cichymi, pokornymi,
hojnymi. Chrystusa postawić
na pierwszym miejscu w swo
im życiu ze świadomością
i zaufaniem, że On wspiera,
pomaga i dodaje nadziei. Na
pewno nie opuści, nie zawie
dzie i nie okłamie. Trzeba mi
moje wnętrze przykładać
do Boskiego Serca zwłaszcza
w momentach niepewności,
w chwilach dla mnie nieła
twych, w trudzie bycia z bliź
nimi. Powierzać Mu moje wy
bory i weryfikować w tej
relacji.

Miłość nie jest kochana…
Dzisiaj mamy XXI wiek. Ty,
Boże, nie jesteś na te czasy.
Gdzie podziała się wiara, dzie
cięca miłość do Boga? Tyle
złych myśli jest w naszych

sercach. Czy nie jesteśmy jak
mieszkańcy Gerazy mówiący:
Nie przychodź do naszego
miasta, do nas, bo to, co pro
ponujesz, nam nie odpo
wiada,... Jesteś niemodny?
Czyż nie zarzucamy Chry
stusowi
wszystkiego,
co
najgorsze na tym świecie:
wszak został opluty, wy
śmiany, Jego Kościół i Sa
kramenty wykpione? Czy nie
naśladujemy ludzi sprzed
dwóch tysięcy lat?
Jak odwzajemniamy się Chry
stusowi za dobro? Obyś był
zimny albo gorący! Tak często
jesteśmy letni, obojętni. Wier
ność w drodze na krzyż poka
zał Szymon z Cyreny, Weroni
ka z chustą…
Jak okazać serce Bogu?
Rolą Kościoła jest przekazy
wanie depozytu wiary w Chry
stusa. Wiara stanowi osobiste
i bezwarunkowe zawierzenie
Panu.
Aby komuś zaufać, trzeba
go bliżej poznać. Aby ufać Bo
gu, potrzebny jest osobowy
charakter relacji z Nim: bycie
w Jego bliskiej obecności, roz
mowa o wszystkim, co stanowi

o moim życiu.
Jak znajdować czas na modli
twę, pielęgnować żarliwość
w sobie, okazywać szczo
drość,
wspaniałomyślność,
zwłaszcza
tam, gdzie
nie mogę

Otrzymaliśmy niezwykły dar
Już w Starym Przymierzu Bóg
wyznał
swemu
ludowi:
Ukochałem cię odwieczną
miłością (Jr 31, 3). On zawsze
pozostaje
wierny
swemu
przymie
rzu.
To
człowiek
broni się
przed
Jego
darem.
Trudno
mu
uwierzyć,
że
Bóg
nie
przestaje
go
ko
chać nawet wtedy, gdy on
odrzuca tę miłość. W Nowym
Testamencie Jezus stał się
cudownym darem Boga Ojca
nie tylko dla garstki wy
branych, ale dla wszystkich od
najstarszych czasów do nie
znanej
jeszcze
przyszłości. Przez
całe swe ziemskie
życie głosił, że Bóg
jest miłością. Obja

liczyć
na zrozu
mienie?
Jak być
uczynnym
wobec
innych,
dobrym
jak chleb,
jakim języ
kiem
wyrażać
życzliwość
osobom
w moim otoczeniu? To
zadania dla mojej wyobraźni
i mojego serca.
Pociągnąłem ich ludzkimi
więzami, a były to więzy
miłości
Była próbą odpowiedzi na py
tanie: czym jest miłość? Nie
pokojem: co się stało z naszą
miłością po latach? W praw
dziwej miłości czas i odległość
nie odgrywają roli.
Miłość na pewno jest
ofiarą. Czy pamiętamy,
że winna zawierać
wdzięczność za roz
maite rzeczy, które
świadczą sobie mał
żonkowie w codzien
ności, czy używamy
słowa „przepraszam”?
Czy nie zapominamy,
że stale powinien jej
towarzyszyć uśmiech?

wił nam oblicze Ojca
w sposób szcze
gólny
w
męce,
śmierci i zmartwych
wstaniu.
Przebite
Serce Jezusa na za
wsze będzie czy
telnym znakiem, że
Bóg do końca nas
umiłował (por. J 13,
1).
Zamysły Boże trwa
jące z pokolenia
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na pokolenie są źródłem
żywotności
Kościoła.
Co
czynić, żeby zachować swoją
godność i nie pogubić się? Co
czynić, aby zwyciężać zło
w sobie, rodzinie, społeczno
ści, w której żyję?
Każdy ochrzczony uczestniczy
w życiu Trójcy Świętej. Zape
wnia nas o tym Jezus: Jak
mnie umiłował Ojciec, tak i ja
Was umiłowałem. Wytrwajcie
w miłości mojej (J 15, 9).
W tym wyznaniu kryje się taje
mnica wiernej miłości Boga
do człowieka. Naszym życio
wym powołaniem jest otwierać
się na tę miłość, którą Bóg ob
jawia w Sercu Jezusa, a bez
której nikt nie może być
szczęśliwy. Zatem nie potrze
ba nowych dróg, lecz pokornej
wiary, by kroczyć tą drogą,
jaką pokazał Chrystus.
Panie, uczyń serce moje
według Serca Twego.
Danuta Ciszek

KRONIKA PARAFIALNA
01. 09. 2009 – 03. 12. 2009
CHRZTY
Franciszek Kania s. Joanny i Daniela;
Dariusz Podstawski s. Małgorzaty i Krzysztofa;
18. 10. 2009 Aniela Jasiak c. Doroty i Krzysztofa;
Emil Pinkosz s. Justyny i Bartłomieja;
Oliwia Magiera c. Renaty i Stanisława;
25. 10. 2009 Damian Kusy s. Magdaleny i Stanisława;
Hubert Drwal s. Elżbiety i Daniela;
08. 11. 2009 Jakub Łabędź s. Marzeny i Mariusza;
Piotr Hałun s. Edyty i Marcina;
15. 11. 2009 Nikola Pieczonka c. Pauliny i Rafała;
Hubert Budzik s. Małgorzaty i Mariusza;

Ja Ciebie chrzczę…
06. 09. 2009 Milena Reichert c. Marty i Michała;
Klaudia Ocłoń c. Anny i Mariusza
20. 09. 2009 Jakub Zegar s. Bożeny i Stanisława;
Grzegorz Węgrzyn s. Agaty i Grzegorza;
Emilia Kufel c. Katarzyny i Tomasza;
Adrian Borkowski s. Elżbiety i Tomasza;
Franciszek Mazur s. Marzeny i Wiesława;
Wiktoria Gardziel c. Iwony i Piotra;
04. 10. 2009 Filip Magiera s. Renaty i Roberta;
ŚLUB

26. 09. 2009 Grzegorz Wieczorek  Jowita Chaim;
03. 10. 2009 Grzegorz Polek  Anna Wojna;
Sebastian Kosecki  Joanna Czwórnóg;
Piotr Kotacz  Paulina Kula;
08. 10. 2009 Wiesław Sieńkowski  Monika Sienkowska;
10. 10. 2009 Grzegorz Marek  Edyta Kutek;
Piotr Brudny  Katarzyna Ratowska;

Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…
05. 09. 2009 Krzysztof Linard  Nina Drewniak;
Tomasz Chmielowski  Katarzyna Pyrda;
12. 09. 2009 Przemysław Chomiuk  Magdalena Makowej;
Paweł Majkut  Iwona Korfini;
19. 09. 2009 Grzegorz Tokarski  Agnieszka Piska;

17. 10. 2009 Bogdan Radziszewski  Edyta Szczepanik;
Jakub Będkowski  Urszula Polak;
24. 10. 2009 Andrzej Garncarz  Ewa Ptak;

Piotr Czarnik  Magdalena Wilczyńska;
20. 09. 2009 Grzegorz Gajdur  Sabina Koziara;
POGRZEBY

Prochem jesteś i w proch się obrócisz…
1. Henryk Malawski lat 72
2. Eleonora Smoleń lat 73
3. Danuta Stańczyk lat 39
4. Maria Więckowska lat 83
5. Bożena Luc lat 83
6. Adam Urbański lat 74
7. Janusz Knapik lat 65
8. Wacław Włodek lat 72
9. Maria Giemza lat 92
10. Władysława Bednarz lat 80
11. Zbigniew Magiera lat 50
12. Ewa Kukiełka lat 62
13. Stanisław Starzyk lat 77
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14. Marek Płaszewski lat 62
15. Halina Ociepka lat 65
16. Kazimierz Ryt lat 67
17. Krystyna Filipowska lat 79
18. Marek Wajchamer lat 42
19. Grażyna Galarowicz lat 53
20. Helena Kloch lat 75
21. Anna Wijas lat 68
22. Zofia Janicka lat 93
23. Krystyna Popiołek lat 72
24. Helena Chwałek lat 88
25. Kazimierz Wesołowski lat 81
26. Zdzisław Serafin lat 79

SPOTKAJMY SIĘ... CZYLI GRUPY DUSZPASTERSKIE
I NABOŻEŃSTWA PRZY PARAFII NSPJ TARNÓW
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Środa – 17.30

Przygotowanie młodzieży do Bierzmowania
Trzeci czwartek miesiąca – 18.00

Nowenna do bł. ks. Romana Sitko
Drugi wtorek miesiąca – 17.30

Ministranci
Wtorek – 17.00 (maj i październik 16.45)

Godzina Święta
Pierwszy czwartek miesiąca – po wieczornej mszy

Dziewczęca Służba Maryjna
Sobota – 9.00

Adoracja Krzyża przy Serca Pana Jezusa
Pierwszy piątek – 19.00

Schola
Sobota – 10.00

Grupa Ojca Pio
Ostatnia sobota miesiąca – 19.00

Kandydaci na ministrantów
Czwartek – 16.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Piątek – 17.30

Lektorzy
Piątek – 19.00

Adoracja w intencji powołań
Pierwszy czwartek – 17.30

Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium
Duchownego w Tarnowie
Raz w roku – spotkanie opłatkowe

Róże Różańcowe
Pierwsza niedziela miesiąca – czas letni – po mszy o 7.00
Czas zimowy – po mszy o 11.30

Poradnia rodzinna
Pierwsze Spotkanie – pierwszy poniedziałek – 18.00
Drugie Spotkanie – drugi poniedziałek – 18.00
Trzecie Spotkanie – trzeci poniedziałek – 18.00
Dzień Skupienia dla narzeczonych – druga niedziela – 9.00
Spotkanie z doradcą życia rodzinnego – ostatni poniedziałek
miesiąca – 18.00

Msze dla dzieci
Druga niedziela miesiąca – 11.30

Odnowa w Duchu Świętym – Marana Tha – otwarte spotkania
modlitewne
Czwartek – po wieczornej mszy

Caritas – spotkanie członków
Druga środa miesiąca – po wieczornej mszy

Odnowa w Duchu Świętym – Marana Tha – Seminarium
Odnowy (rekolekcje)
Wielki Post – ustala się na bieżąco

Caritas – wydawanie darów
Środa – Od 16.00

Odnowa w Duchu Świętym – Marana Tha – Eucharystia,
następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa
o uzdrowienie duszy i ciała.
Ostatni czwartek miesiąca – 19.00

Caritas – świetlica dla dzieci „Lumen”
Od poniedziałku do piątku – od 14.30 – 18.00
Grupa Apostolska „Betania”
Piątek – 20.00

Ruch Światło–Życie: Domowy Kościół – Eucharystia
wspólnotowa,
pierwszy poniedziałek miesiąca – 18.00

Arcybractwo Straży Honorowej
Drugi czwartek miesiąca – po wieczornej mszy

Ruch Światło–Życie: spotkania formacyjno – informacyjne par
animatorskich oraz spotkania poszczególnych kręgów
Domowego Kościoła  ustala się na bieżąco

Rycerstwo Niepokalanej
Trzecia środa miesiąca – po wieczornej mszy
Chór Parafialny – wtorek i piątek po wieczornej mszy

Przygotowanie do I Komunii Św.
Drugi czwartek miesiąca – 18.00 (październik 17.30)

Redakcja „Głosu Serca” – ustala się na bieżąco
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KARTA PARAFII
Parafią Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie
Adres:
33100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel.+48 14 6212112
http://www.nspj.diecezja.tarnow.pl
Bank: Pekao S.A. I O/Tarnów
nr konta: 12 1240 1910 1111 0000 0898 5868

Parafię tworzą: katolicy mieszkający we wschodniej części Tarnowa
Kancelaria parafialna
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
rano od 9.00 do 11.00 i po południu od 16.30 do 17.30
Narzeczonych zapraszamy w piątki: od 19.00 do 21.00
Pierwszy piątek, święta zniesione  kancelaria nieczynna
W sprawach pilnych kancelaria czynna w każdej porze (ks. dyżurny)
Msze św. w parafii NSPJ:
Msze św. w niedziele i święta
5.30, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 14.00, 18.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,10.00, 16.00, 18.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 18.00
Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.

II Diecezjalny Konkurs stron internetowych parafii !
Zachęcamy do głosowania na naszą stronę w Konkursie SMS, wystarczy wysłać sms’a o treści: DT.1 na numer 72601 (Koszt
wysłania jednego SMS’a: 2,44zł). Informacje dotyczące Konkursu na stronie konkursowej: www.konkurs.diecezja.tarnow.pl
i naszej stronie parafialnej.

Zespól Redakcyjny „Głosu Serca”:
Redaktor naczelny: Ks. Krzysztof Czaja
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Aleksandra Małek, Mirosław Grzegórzek,
Jadwiga Szwarga, Damian Wójcik, Monika Lenkiewicz

Korekta: Aleksandra Małek
Skład: StyleArt Fotografia Projekty Reklama Renata Luszowiecka
Email: glossercatarnow@gmail.com
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do korekty otrzymanych materiałów.
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