




Drodzy Czytelnicy Głosu Serca!
Z wielką radością przekazujemy

Wam kolejny numer Głosu Serca.
Drugi numer wydawany przez nowy
Zespół Redakcyjny.
Gazetka zyskała nie tylko nowych

ludzi, którzy z oddaniem i pasją
podjęli się tworzenia parafialnego
pisma. Stworzyliśmy także nową
winietę, w której pragnęliśmy
zawrzeć wymowną symbolikę. I choć
takie informacje powinny się znaleźć
w poprzednim numerze, to chcę
przybliżyć treści zawarte w nowej
winiecie właśnie teraz, w czasie
Wielkiego Postu.
Kiedy w Wielki Piątek na Drzewie

Krzyża umarł nasz Zbawiciel,
żołnierze nie łamali Mu już goleni, by
upewnić się, że nie żyje. Jeden z nich
włócznią przebił Mu bok. Wtedy
z tego przebitego boku popłynęła
krew i woda. Ten moment jest
określany jako narodziny Kościoła –
także naszej wspólnoty parafialnej
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Tarnowie. Symbolizują to wyda-
rzenie promienie przenikające syl-
wetkę naszego kościoła parafialnego.
Promienie te znajdują swoje prze-
dłużenie poza sylwetką kościoła – tak
jakbyśmy chcieli powiedzieć, że
dzieło, jakiemu na imię Głos Serca,
powstało w tej właśnie wspólnocie,
by oddawać cześć Boskiemu Sercu.
Promienie układają się w pięciolinię,
na której kroplami krwi rozpisana jest
partytura pieśni na cześć Naj-
świętszego Serca. Chcemy, aby temu
znakowi graficznemu towarzyszyła
głębsza wymowa teologiczna odwo-
łująca się do wielkich wydarzeń
zbawczych, które rozegrały się
na Golgocie.
Mamy nadzieję, że ilekroć

spojrzycie, Drodzy Czytelnicy, na
winietę naszej gazety, przypomną się
te zbawcze chwile, które znamy z
opisów bliblijnych, by motywować
nas do wynagrodzenia Boskiemu
Sercu zniewag i grzechów, jakich
doznaje także w nas i naszej rodzinie
parafialnej .
A teraz chciałbym zachęcić do le-

ktury wielkanocnego numeru, reko-
mendując znajdujące się w nim
artykuły.

W dziale Tekstów okazjonalnych
polecam artykuł o tradycjach wiel-
kanocnych kultywowanych w naszej
Ojczyźnie. Pielęgnujmy w naszych
rodzinach tradycje naszych przodków
– oto przesłanie tego tekstu.

Zaraz za tekstem o tradycjach
znajdziemy dwa artykuły Jadwigi
Bester – jeden dotyczący naszego
podejścia do postu, a drugi o kon-
sekwencjach wyboru Jezusa na swego
Mistrza.

Na uwagę zasługuje tekst o po-
trawach postnych i wielkanocnych
w dawnej Polsce. Chciejmy także
zajrzeć i poznać historię i wymowę
pieśni – "Chrystus zmartwychwstan
jest…"
Tekst Urszuli Gieroń – pracownika

Muzeum Etnograficznego w Tarnowie
– przybliża temat pisanek i palm
wielkanocnych na ziemi tarnowskiej .
Przy tej okazji serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia Muzeum Etno-
graficznego w Tarnowie na ul.
Krakowskiej 1 0.

Dzień 2. kwietnia br. będzie 5.
rocznicą śmierci Jana Pawła II. Z tego
też względu Jego Osobie chcemy
poświęcić część naszego pisma.

Chciejmy oczyma ks. Andrzeja
Ślusarza spojrzeć na cierpienie Jana
Pawła II jako na nieoceniony dar.
Chcemy także w kontekście
trwającego procesu beatyfikacyjnego
ujrzeć świętość Papieża Polaka
i posłuchać młodych ludzi mówiących
o świętości Jana Pawła.

Przeżywając Wielki Post po-
słuchajmy relacj i ks. Kazimierza
Stempniowskiego, kiedyś pracującego
w naszej parafii, a obecnie pra-
cującego w Boliwii.

W dalszej części gazetki polecam
artykuł biblisty – ks. Roberta
Głuchowskiego o sensie życia i cier-
pienia na podstawie Księgi Hioba.

Dzieciom, najmniejszym czci-
cielom Boskiego Serca, polecam
refleksje siostry Karoliny. Zachęcam
także do przeczytania wierszy naszej
parafianki – Marii Kwater.

W dziale Twój człowiek w niebie
znajdziemy sylwetki świętych,
których wspomnienia przeżywaliśmy
w ostatnim czasie.

Czy można zrozumieć cierpienie?
Jak je przeżywać? Odpowiedź na te
pytania możemy znaleźć w artykule
ks. Piotra Smoły i osób mających
kontakt z ludzkim cierpieniem.
Młodym czytelnikom chcemy po-

wiedzieć, jakie strony internetowe
warto odwiedzić, jakiej muzyki
posłuchać i jaki film obejrzeć.
Zapraszam do lektury działu Młodzipatrzą na świat.

Zapraszam po wtóre do lektury
kolejnych części dwóch artykułów:Kapłan darem dla Kościoła i ludzkości oraz historii życia św. Jana
Vianneya

Przypomnijmy sobie biografię św.
Ojca Pio zamieszczoną w dzialeŚladami Ojca Pio.

Na zakończenie zajrzyjmy jeszcze
do działu Najświętsze Serce poświęcamy Ci, by zapoznać się z ini-
cjatywami modlitewnymi podej-
mowanymi w intencji kapłanów.

Przekazując najlepsze życzenia
Błogosławionych Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego, przeka-
zujemy do Waszych rąk, Drodzy
Czytelnicy, jako dodatek i prezent
od Głosu Serca, kartkę świąteczną.
Liczymy, że dzięki niej będzie
można podzielić się z najbliższymi
radością płynącą z faktu, że Bóg,
pokonawszy zło i śmierć, jest
z nami po wszystkie dni, aż do
skończenia świata.

Życzę miłej lektury!

Redaktor naczelny
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„...Wierność korzeniom oznacza nadewszystkoumiejętność budowania więzimiędzy odwiecznymi wartościamia wyzwaniami współczesnego świata...”(PAPIEŻ JAN PAWEŁ II)
W kalendarzu jest wiele dni wesołych

i świątecznych, ale są i takie, które zmu-
szają do refleksj i, powagi, szczególnej
zadumy. Jednym z takich świąt są Święta
Wielkanocne. Wielkanoc jest najstarszym,
największym i centralnym świętem chrze-
ścijańskim.

Święta te obchodzimy wówczas, gdy
z martwoty i snu zimowego budzi się cała
przyroda. Słychać na polach śpiew pta-
ków, szum wiatru, szmer strumienia. Na
pagórkach leśnych podnoszą już sasanki
swoje kosmate główki ku słońcu. A nad
wszystkim głośno i radośnie biją dzwony.

„Nikt jeszcze nic nie wie,taka noc cicha.Wiatr tylko po liściachRadośnie wzdycha.Nikt nie wie, że dzisiajTej nocy świętejCud wielki się zdarzył i niepojęty.Zmartwychwstał już Chrystus...”
Obchody

corocznej
pamiątki
zmartwych-
wstania
poprzedzone
są okresem
przygotowań
zwanym
Wielkim
Postem. Cykl
czterdziesto-

dniowego Wielkiego Postu rozpoczyna
Środa Popielcowa. Przyjęcie popiołu
oznacza pokorne uznanie słabości ludzkiej
oraz gotowość wewnętrznego odrodzenia.
Post jest czasem, który ma ułatwić wier-
nym spotkanie z łaską Boga. W okresie
wielkopostnym modlitwa osobista
i wspólnotowa przybiera specyficzne
formy, związane z męką Jezusa. Są to:
- Droga Krzyżowa - rozważanie Męki

Pańskiej ,
- Gorzkie Żale - nabożeństwo odprawia-
ne w niedziele Wielkiego Postu,

- Rekolekcje.

Ostatni tydzień Wielkiego Postu roz-
poczyna Niedziela Palmowa, która przy-
pomina o triumfalnym wjeździe Chrystusa
do Jerozolimy. Tego dnia święci się palmy.

„Wielki Tydzień zaczynaNiedziela Palmowa,Kiedyś się nazywała„kwietna” lub „wierzbowa”.Świeże gałązki wierzby,bukszpanu z listkamiświęcono po ozdobieniu mchami ikwiatkami...”

Wielki Tydzień to czas porządkowania
domów, ale i własnego wnętrza poprzez
liczne posty i umartwienia.

Wielki Czwartek – milkną dzwony
kościelne, rozlegają się kołatki, które
miały przypominać wiernym o pokucie
i nakłaniać do pobożnych rozmyślań
i praktyk. W tym dniu odprawia się tylko
jedna Msza Wieczerzy Pańskiej , która
rozpoczyna trzydniową uroczystość tzw.
Triduum Paschalne. Pan Jezus w posta-
ci Najświętszego Sakramentu zostaje prze-

niesiony do kaplicy adoracji tzw. ciem-
nicy. „W Wielki Czwartek rzesza całado ciemnicy wiedzie Chrystusa.Dzwony zmilkły, a nastałajakaś cisza uroczysta...”
Cały kościół pogrąża się w smutku wyra-
żając ból w związku z cierpieniem
i męką krzyżową, na którą wydano Chry-
stusa.
Wielki Piątek – to dzień upamiętniający
sąd, mękę i śmierć Chrystusa. W tym dniu
obowiązuje wiernych zachowanie ścisłego
postu. W Wielki Piątek nie odprawia się
Mszy Świętej , a odczytuje się obszerny
opis męki Chrystusowej , po którym
następuje adoracja krzyża. Po adoracji
Najświętszy Sakrament przeniesiony
zostaje do miejsca, tzw. Grobu Pań-
skiego. Godzina zmartwychwstania Chry-
stusa pozostaje Bożą tajemnicą.

„W Wielki Piątek Jezus Kochanybył za nas wszystkich ukrzyżowany.Będę Mu za to w tym dniu dziękowałai Jego święte rany całowała...”
Wielka Sobota – przez cały dzień trwa
adoracja Chrystusa złożonego do grobu.
W tym dniu przynosi się też do poświę-
cenia pokarmy:
- jajko; symbol życia,
- chleb; przypomina zmartwychwstałego
Chrystusa,

- sól; symbolizuje oczyszczenie, chroni
przed złem,

- chrzan; przypomina cierpkość męki
i rozmiar bólu Zbawiciela, symbol
umartwienia,

- wędlina; zapewnia zdrowie, a także
dostatek.. . ,
A wieczorem dokonywany jest obrzęd

poświęcenia ognia i wody. Od poświęco-
nego ognia zapala się Paschał, oznacza-
jący osobę Chrystusa, czyli Światłość
Świata.

„Niesiemy do Twego Kościoławszystko, co mamy od Ciebie:chleb, sól, białego barankaco chorągiewką kolebie...”

TEKSTY OKAZJONALNE
Wkrótce Święta Wielkanocne...
(tradycje kultywowane w Polsce)
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Niedziela
Wielkanocna
radosny, dłu-
go oczekiwa-
ny dzień, któ-
ry spędza się
w gronie ro-
dzinnym. Do
niedawna
Wielka Nie-
dziela rozpo-

czynała się Mszą Świętą zwaną Rezure-
kcją (resurrectio - zmartwychwstanie),
którą poprzedzała uroczysta procesja
z Najświętszym Sakramentem wokół ko-
ścioła, na pamiątkę Zmartwychwstania Je-
zusa Chrystusa. Obecnie kościół powrócił
do celebrowania nocnej Liturgii Wigilii
Paschalnej , którą do XVIII w odprawiano
o północy, by potem świętować zmar-
twychwstanie uroczystą poranną procesją.
Jest to jedna z głównych prawd wiary
chrześcijańskiej , znak zmartwychwstania
wszystkich wiernych.

„Sypie wiosna, sypie kwiaty na łąkizielone.Biją w niebo dźwiękiem jasnymwielkanocne dzwonyi śpiewają Bogu chwałę przez radosnepienia,że świat poprzez krzyż i Mękę doznałodkupienia.Pójdźmy więc na rezurekcję z procesjąradosnąrzucać kwiaty przed Jezusem, razemz kwietną wiosną.”
Następnie rozpoczyna się uroczyste śnia-
danie, poprzedzone modlitwą, złożeniem
życzeń i dzieleniem się jajkiem. Do śnia-
dania zasiada cała rodzina. Na stole przy-
krytym białym obrusem stoi baranek –
symbol Chrystusa, są święcone jaja
z chrzanem i solą, wędliny, babki i mazur-
ki. Musi być też bukiecik z bazi lub buk-
szpanu, które symbolizują nadejście wio-
sny. „Bazie w wazonikuciasta i wędliny.Wielkanoc wielkie spotkanie rodziny”.
Ale na wielkanocnym stole nie może za-
braknąć też kolorowych pisanek, krasza-
nek. „Choć pisanki z Cepeliisą stołu ozdobą,ja tam wolę pisanki

własnego wyrobu...”
Nazwy jajek wielkanocnych pochodzą od
sposobu w jaki zostały zrobione. Jajka
pomalowane na jeden kolor noszą nazwę
kraszanek. Pisankami nazwano jajka ma-
lowane na jeden kolor lub kilka kolorów
z białym wzorem. Pokrywa się je
pszczelim woskiem a następnie gotuje
w różnych barwnikach (łuski cebuli,
wywar z młodego żyta, z kwiatu ciemnej
malwy, liści bazylii. . .).

„Pisanki, pisanki jajka malowanenie ma Wielkanocy bez barwnychpisanek”.

Spożywanie poświęconych pokarmów to
symbol wiecznego życia, jakie daje
Zmartwychwstały Jezus Chrystus tym, co
w Niego wierzą i wypełniają przykazania
Boże.

Poniedziałek to drugi dzień Świąt
Wielkanocnych, zwany także lanym
poniedziałkiem. Woda życia, która wy-
płynęła w Wielki Piątek z boku Chrystusa,
dopiero w Wielkanoc ujawnia swą moc
oczyszczenia i wspomagania odradzają-
cego się życia. W Poniedziałek Wielka-
nocny o świcie gospodarze kropili swoje
pola święconą wodą, żegnali się znakiem
krzyża i modląc się, wbijali w ziemię
krzyżyki, aby zapewnić urodzaj i pomyśl-
ność rodziny. W ten dzień oblewa się tak-
że wodą. To znany zwyczaj pod nazwą
śmigus – dyngus, który najwięcej śmie-
chu i zabawy przynosi dzieciom.

„Śmigusdyngus! Śmigusdyngus !staropolskim obyczajemw Wielkanocny Poniedziałek oblewamy sięnawzajem.Miły zwyczaj śmigusdyngus,bo pośród życzeń radosnychprzynosi nam w podarku uśmiechkolorowej wiosny...”
Do tradycji wielkanocnych należą też

Misteria Męki Pańskiej , czyli odtwa-
rzanie scen biblijnych, które uczą historii
zmartwychwstania Chrystusa.

Święta spędzone w rodzinnym gronie to
radosne chwile, które wspominamy przez
cały rok. W dzisiejszych czasach, gdy
każdy dzień mija niezauważony, to
właśnie święta sprawiają, że mamy czas,
aby nacieszyć się sobą.

„Nad grobem Pana Jezusacichutko szumiały drzewa.Mały ptaszek smutno kwiliłbo od żalu nie mógł śpiewać.Nagle ziemia się zatrzęsła,rozbłysło na niebie słońceI Pan Jezus wyszedł z grobużywy, piękny, jaśniejący.Pokłoniły Mu się drzewapokłoniły Mu się kwiatkiI kładły pod Jego nóżkiswe pachnące miękkie płatki.Ptaszek wzleciał pod niebiosaradośnie w powietrzu bujaWyśpiewuje wdzięcznym głosem
ALLELUJA! ALLELUJA!”

A&R
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Jak pościmy
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Cieśla z Nazaretu

Jak pościmy współcześnie? Czego je-
steśmy w stanie wyrzec się dla Chrystu-
sa? Krótki rachunek sumienia dla pra-
gnących wejść w tajemnicę Paschy.

Posypujemy głowy popiołem, pościmy
z ciężkim sercem, odliczając godziny
do wieczora. Zawieszamy w szafie
karnawałowe stroje, zdejmujemy odświę-
tne maski. Nakładamy zaś te poważne,
skupione, czasem smutne i próbujemy
wychodzić na pustynię.
Nie jem słodyczy, nie piję alkoholu, nie
będę palił… Jakieś postanowienia, obie-
tnice składane sobie, bliźnim, Bogu.
Mniej lub bardziej szczere, takie jak zwy-
kle albo całkiem nowe. Wyrzec się czegoś,
pozbawić się przyjemności, przywiązania.
Co jestem w stanie oddać? Na ile mnie
stać, gdy trzeba obrzezać serce i duszę?
Jak głęboko potrafię wejść w tajemnicę
Paschy?
Chrystus oddał za mnie życie. A co ja
jestem gotów oddać? On wyszedł na pu-
stynię i pościł czterdzieści dni i nocy. Gdy
był głodny i spragniony kusiciel próbował
Go zawrócić z drogi do Jerozolimy.
Pokaż swoją moc i potęgę! Zamień kamie-
nie w chleb i zaspokój głód!
Zaryzykuj swoje życie i rzuć się ze szczy-
tu w objęcia aniołów!
Uczyń mnie swoim bożkiem, a będziesz
bogaczem!
Mnie i ciebie ten sam wróg kusi każdego
dnia. Jak się nazywają moje pokusy? Do
czego mnie zachęca nieprzyjaciel? W jaki
sposób władza i pycha uderzają mi do gło-
wy? Może próbuję rządzić innymi poprzez

szantaż, przymus, krzyk, zastraszanie, na-
wet jeśli są to moi najbliżsi – żona, dzieci,
siostra, starzy rodzice? Czy chcę mieć
władzę nad innymi przez nieustanne bycie
osobą pokrzywdzoną i nieszczęśliwą, któ-
ra wymusza na innych współczucie, zain-
teresowanie, litość? A może pragnę przez
coraz szerszą wiedzę powalić innych
na kolana, uczę się wciąż tylko po to, żeby
inni mnie podziwiali, bym czuł się od nich
lepszy? W jaki sposób narażam moje
zdrowie i życie? Ulegam nałogom – piję,
palę, biorę narkotyki, objadam się bez
umiaru, przesadnie dbam o figurę, ciągle
stosując odchudzające środki i drastyczne
diety? A może jestem pracoholikiem, któ-
ry nie potrafi odpoczywać i cieszyć się
życiem? Może nałogowo oglądam telewi-
zję, a nie mam czasu porozmawiać z naj-
bliższymi i jeszcze się złoszczę, że nie są
tacy, jak bohaterowie ze szklanego ekra-
nu?
Co mnie jeszcze zniewala?
W co próbuję się rzucić z wieży, żeby
skręcić kark?
Co jest moim bożkiem, któremu cię
kłaniam?
Seks, pornografia, sukces, pieniądze, po-
wodzenie, wpływowi znajomi, kosztowne
stroje, luksusowe samochody, wczasy
na Hawajach? A może tylko pożądliwe
myśli o dobrach, których nie mam, a bar-
dzo chciałbym mieć? Czyżby takie „dro-
biazgi”, jak przywiązanie do własnego
zdania, uparte trzymanie się utartych po-
glądów, których nie potrafię skorygować
mimo dowodów, że są błędne i szkodliwe?
Czy przypadkiem nie dbam nadmiernie

o własną opinię i ciągle oburzam się lub
żałośnie płaczę, gdy inni szargają moje
dobre imię, poniżają mnie, mówią kłam-
stwa, oszczerstwa na mój temat? Może
bałwochwalczo kocham swoje pomysły
na życie i jestem wściekły lub głęboko
nieszczęśliwy, gdy ktoś lub coś krzyżuje
moje plany? Jak więc mogę pójść w wol-
ności do Jerozolimy, jeśli odrzucam
krzyż?
Dlatego wyjdę na pustynię, żeby pościć
od spleśniałego chleba moich przywiązań.
Wyjdę na pustynię, żeby uczyć się od Mi-
strza, jak odrzucać pokusy. Wejdę w Wiel-
ki Post, żeby żywić się chlebem Bożego
Słowa. Wejdę w przygotowanie do Pas-
chy, żeby nauczyć się odrzucania mojego
„ja”, by przestać się bać poszczenia
od mojej woli. Tylko wtedy będzie mogła
wypełniać się we mnie wola Tego, który
mnie powołał do istnienia i do pełni
z Nim w wieczności. A tam wejść można
tylko z czystym sercem, wolnym od przy-
wiązań, obrzezanym przez post. Można
wejść tylko jedną drogą, tylko przez jedną
ciasną bramę.
Przez KRZYŻ. Jego krzyż i mój w nim
udział.
Niech tak się stanie. Amen.

Jadwiga Bester

Czy naprawdę gotowi jesteśmy spotkać
na swej drodze Cieślę z Nazaretu?
A może wolimy potrzeć nań z daleka?
O skutkach bycia uczniem Chrystusa...

Pewnej nocy miałam dziwny sen.
Byłam na plaży w tłumie ludzi, a między
nami krążyła iskrząca się kulka budząca
lęk, bo kojarzyła się z bombą, która wy-
buchnie, gdy chwyci się ją w ręce. Wszy-
scy odbijali kulkę, jak piłkę, byle dalej
od siebie. Robiłam to samo, ale kulka
wciąż do mnie wracała. W końcu wyszłam
z tłumu, by stawić jej czoła. Nie chciałam
umierać, ale byłam gotowa na śmierć, jeśli

miałoby to uratować innych. Ktoś stojący
w bezpiecznej odległości za moimi pleca-
mi zapytał, dlaczego się boję. Ja też zapy-
tałam: "Ty nie boisz się śmierci?" Odpo-
wiedział, że nie. Od razu się sprzeci-
wiłam: "Nie chodzi o to, by się nie bać,
ale by strach pokonać." Ta refleksja spra-
wiła, że ze spokojem podeszłam do kulki,
która mówiła do mnie bez słów: "Dotknij
mnie, weź do ręki, podnieś! " Gdy zastana-
wiałam się, jak ją uchwycić, znów usły-
szałam: "Zrób to, jak chcesz, bądź wolna! "
Wtedy się obudziłam i zaczęłam myśleć,

jak zakończyłaby się historia ze snu, gdy-
by trwał on dalej . Czy kulka rzeczywiście

wybuchłaby w moich rękach? Czy inni
plażowicze byliby uratowani? Dlaczego
nie wziął kulki ten, który twierdził, że nie
boi się śmierci? Zastanawiam się, dlacze-
go w ogóle wyszłam z tłumu. Nie dla
poklasku przecież, bo cena byłaby zbyt
wysoka. Jak wszyscy wokół, nie chciałam
umierać - tyle razy przecież odrzucałam
kulkę. Co sprawiło, że w pewnym mo-
mencie podjęłam decyzję o poświęceniu
się dla innych?
Myślę, że sprawił to przykład pewnego

Cieśli z Nazaretu. On też bał się śmierci,
też nie chciał umierać, ale wybrał się
do Jerozolimy. Ruszył dwa tysiące lat te-



O potrawach postnych i świątecznych
na stołach naszych przodków.

Okres Świąt Wielkanocnych poprzedza
Wielki Post - czas refleksj i służący pod-
niesieniu jakości życia duchowego, przy-
gotowaniu się do radości świąt. Jednym
z jego przejawów jest właśnie post - czyli
wstrzymywanie się częściowe od jedzenia,
zwłaszcza potraw mięsnych. Od najda-
wniejszych czasów w Polsce przestrze-
gano przepisów postnych bardzo surowo -
za panowania dynastii Piastów od połowy
Wielkiego Postu, czyli śródpościa, Polacy
nie jedli pokarmów ciepłych i gotowa-
nych, „żywiąc się” chlebem, suszonymi
owocami, wędzoną rybą. Z czasem
„utrwaliły się” w Wielkim Poście takie
potrawy jak: żur (zwłaszcza w Mało-
polsce), grochówka ze śledziem (Pomo-

rze), ziemniaki, gotowana rzepa, chleb,
postna zupa z kapusty, pomuła, czyli gęsta
zupa śliwkowa, solone śledzie, ryby, ka-
sze. Potrawy „kraszono” olejem lnianym
i konopnym. Pewnym urozmaiceniem, ale
dopiero w marcu, były zielone zupy
i sałatki - z mlecza, pokrzywy, krwawnika,
lebiodki. Nic więc dziwnego, że w Wielki
Piątek młodzież urządzała „pogrzeb żuru
i śledzia”. Gliniany garnek z żurem
tłuczono, śledzia zaś „za karę” wieszano
na gałęzi.
Wielka Sobota, czas oczekiwania, tak jak
i dziś łączyła się ze święceniem pokar-
mów. Początkowo nie przynoszono pokar-
mów w koszyczkach do kościoła, ale ukła-
dano w przemyślne kompozycje na sto-
łach - ksiądz święcił je udzielając błogo-
sławieństwa gospodarzom. W tym dniu
zachowywano również post od pokarmów
mięsnych.
I oto nadchodziła Wielka Niedziela,
a z nią „święcone”- suto zastawiony stół.
Współczesne „święcone”, choć nam wy-
daje się obfite, byłoby niczym w po
równaniu ze staropolskim, a nawet tym
z XIX wieku.
Oto na stole przykrytym białym obrusem
stał na środku (często naturalnej wielkoś-
ci) baranek z masła (chleba), trzymający

chorągiew Zmartwychwstania. Obok nie-
go leżały szynki, ozory, nadziewane pro-
sięta z jajkiem w zębach, pieczone baran-
ki, kiełbasy zwinięte w wieńce, czyli
różnego rodzaju wędliny i mięsa, przy-
brane bukszpanem lub barwinkiem. W
pobliżu stała wielka misa z kolorowymi
pisankami. Często były także na stole pół-
miski z różnego rodzaju rybami w gala-
recie. Na tym samym lub drugim stole
stały ciasta: ogromne drożdżowe baby
oblane lukrem, kołacze z serem, mazurki,
serniki i torty. Szczególnie ważne były
baby - ich jakość świadczyła o umieję-
tnościach gospodyni. Były one bardzo
pracochłonne i wymagały wielu czynno-
ści: przesiania i ogrzania mąki w chle-
bowym piecu, utarcia wielu dziesiątek
żółtek, przygotowania bakalii, rozpu-
szczenia szafranu dla koloru, ubicia bia-
łek, a wreszcie dokładnego wyrobienia
ciasta. Następnie ciasto wkładano do wy-
sokich kamionkowych form, przykrywano
obrusami i zostawiano do wyrośnięcia.
Pieczono je w chlebowym piecu, deli-
katnie wyciągano i wykładano na podu-
szki, by się nie zgniotły. Na końcu pole-
wano obficie lukrem. Natomiast robie-
niem mazurków zajmowały się panny -
przygotowywały spód z ciasta kruchego,
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„Post i Wielkanoc na talerzu w dawnej Polsce...”

mu w drogę, która zaprowadziła Go
na Wzgórze Czaszki.
W każdej chwili mógł zawrócić. Mógł od-
bić piłeczkę. Nie zrobił tego. Szedł przez
Galileę, Judeę, Samarię. Szedł nad Jordan,
gdzie rozpoznał Go, prostujący ścieżki Pa-
na, Jan Odważny. Szedł przez Kanę,
bo nie mogło tam przecież zabraknąć wina
i radości. Jego droga wiodła przez Nain
i dom Jaira, przez Betsaidę i kraj Gadareń-
czyków. Spotkał na swej drodze Bartyme-
usza i Syrofenicjankę, Marię z Magdali
i Łazarza z Betanii. Zatrzymał się na Gó-
rze Błogosławieństw, wszedł na Górę Ta-
bor, ale i na Górę Oliwną.
W każdej chwili mógł zawrócić, mógł od-
bić piłeczkę. A On szedł dalej . Szedł
do Jerozolimy. Po krzyż. W Getsemani
drżał jak liść i prosił Ojca, by oddalił
od Niego cień Golgoty, ale wiedział,
co stawia na szali. Jego życie i odkupienie
wszystkich. Jego cierpienie i moja wol-
ność. Jego śmierć - twoje zmartwychwsta-
nie.
Mógł wybierać. Mógł odbić piłeczkę. Po-

szedł dalej . I przyjął zdradę, wyszydzenie,
oplucie. Oddał swą niewinność na pohań-
bienie. I pewnie też słyszał szydercze:
"Boisz się śmierci? Ja jestem lepszy
od Ciebie, ja się nie boję. Wolę jednak stać
z boku i patrzeć, jak Ty umierasz, bo wte-
dy nie boli. "
A może ja też czasem stoję z boku,

zapominając o własnym grzechu i podpo-
wiadam innym, jak mają się poświęcać?
Może nie potrafię przyznać racji drugiej
osobie, bo musiałaby wówczas ucierpieć
moja pycha? Albo nie wyjmę grosza z kie-
szeni na jałmużnę, nie dam nawet tego,
co mi zbywa, bo czym karmiłaby się moja
chciwość? A co z grzechami przeciw czy-
stości? Zaspokajam swoją pożądliwość
bez zahamowań, czy zgadzam się na ogra-
niczenia dyktowane prawdziwą miłością?
Gniew - ulegam mu zbyt często czy po-
trafię go kontrolować? Zżera mnie za-
zdrość, gdy patrzę na innych, a może po-
trafię się cieszyć z cudzego szczęścia i su-
kcesów? Czy mam dość siły, by oprzeć się
łakomstwu? Nie? Jem i piję bez umiaru? A

jak z moim wygodnictwem i lenistwem?
Uff! ! Gorąco? No właśnie. . .
Nie mogę tylko udawać, że jestem

uczniem Cieśli z Nazaretu. Będąc Jego
uczniem, muszę być radykalny. Radykal-
ny wobec siebie. Wobec swoich słabości,
wad, grzechów. W każdej chwili, gdy od-
suwam pokusę, gdy walczę z grzechem -
po trosze umieram. I o takie umieranie
chodzi! Rozerwać kajdany zła, wypuścić
więźniów wolnymi!
Bądź wolny! Rób co chcesz, ale nie zapo-
minaj , że wolność zdobywasz tylko
na drodze do Jerozolimy. Idąc za Cieślą
z Nazaretu. Powodzenia!

Jadwiga Bester



makaronikowego, marcepanowego lub
z opłatków. Masy przygotowywano ze
smażonych owoców, bakalii. Na nie nakła-
dano lukry, często zdobiąc je w wy-
myślne wzory. Torty znano w Polsce od
XVI wieku, ale upowszechniły się w XIX
w. Szczególnie lubiano torty migdałowe,
orzechowe i ich odmiany, a także tort
bezowy napoleoński. Równie wiele było
odmian sernika. A wszystkie te potrawy

i związana z nimi praca podkreślać miały
radość ze Zmartwychwstania Pańskiego,
ukazywać zamożność i wróżyć dostatek
w przyszłości.
Współczesne potrawy świąteczne są ra-
czej skromne. Brak nam czasu i cierpli-
wości do przygotowywania pracochłon-
nych wypieków i potraw. Może jednak
warto wrócić na chwilę do tradycji i upiec
chociażby jeden mazurek? Albo poszukać

przepisu na uproszczoną babę wielkanoc-
ną? A przede wszystkim najważniejsze
wydaje się, aby nie tyle zastawić cały stół,
lecz w gronie rodziny wesoło i radośnie
świętować, ciesząc się z tego, czym nas
Pan obdarza w Wielkanocną Niedzielę.

AM

***
„Chrystus zmartwychwstan jest,nam za przykład dan jest,Iż mamy zmartwychpowstać,z Panem Bogiem królować.
Alleluja!”

Refleksje o wymowie jednej z najstar-
szych polskich pieśni religijnych.

Razem z dźwiękiem wielkanocnych
dzwonów, w poranek Wielkiej Niedzieli,
rozbrzmiewa w naszych kościołach do-
stojna melodia tej pieśni. Jej słowa spra-
wiają wrażenie dawnych, język sugeruje
pochodzenie z dalekiej przeszłości. I tak
jest w rzeczywistości - pierwsza zwrotka
tej pieśni powstała bowiem w XIV wieku,
kolejne były dopisywane później . Jest to
zatem świadectwo wiary naszych przo-

dków, przykład ciągłości tradycji. To zara-
zem zabytek języka polskiego, w którym
przechowały się dawne formy gramaty-
czne (na przykład „zmartwychwstan, danjest”).
Niezwykłość tej pieśni polega jednocze-

śnie na bogactwie jej treści. W jej najstar-
szej części pojawia się cały program na-
szej wiary, aktualny do dziś.
Oto Chrystus – Zbawiciel zmartwych-

wstał. Pokonał śmierć. Jest dla nas przy-
kładem, do czego mamy dążyć teraz
i w przyszłości. . . Mamy „zmartwychpowstać”, odrzucić grzech i narodzić się
na nowo. Tu i dziś. Na te święta. Jednak
naszym głównym celem ma być przy-
szłość - tajemnicze „tam i kiedyś”. . . Ma-
my, według słów pieśni „zmartwychpowstać” i królować z Panem Bogiem. Bo
jesteśmy Jego dziećmi, stworzonymi
na wieczne szczęście, a nie na zatracenie.
Podkreśla to refren pieśni - radosne
„Alleluja!” (Radujmy się! ).
Kolejne zwrotki opowiadają nam historię
wielkanocnej radości.
Druga podkreśla ogrom męki Zbawi-

ciela i jej rolę - został umęczony, pora-
niony, przebito mu bok, ręce, nogi. Dla
nas: „Na zbawienie, człowiecze, tobie”.
W kolejnej zwrotce widzimy idące do gro-
bu trzy niewiasty, trzy Maryje. Pragną
oddać cześć Jezusowi poprzez obrzęd
namaszczenia ciała, obsypania go won-
nościami. Martwią się, że nie dadzą rady
odsunąć kamienia, który zasłania wejście
do grobu. I nagle akcja przenosi się jakby
w czasy współczesne - żądamy faktów,
dowodów, świadków: ”Powiedz nam,

Maryja,Gdzieś Pana widziała?”
Maryja poświadcza - widziała Pana z cho-
rągwią chwały w ręku.
I ponownie przenosimy się do Jerozolimy,
pod grób Jezusa, który jest otwarty, pusty,
a kamień leży odsunięty. Maryje stoją
przestraszone, niepewne. Nagle zobaczyły
anioła, który je uspokoił i przekazał im ra-
dosną wieść - Pana w grobie nie ma, zo-
stało tylko „odzienie”, bo:”..wstałciz martwych”.
Z kolejnej zwrotki dowiadujemy się, że

jest więcej świadków, którzy widzieli
Zmartwychwstałego Jezusa. To „Łukaszz Kleofasem”, którzy spotkali Go w dro-
dze do Emaus. Nic zatem dziwnego,
że w ostatniej zwrotce pojawia się wez-
wanie do wielkiej radości:„Bądźmy wszyscy weseli,Jako w niebie Anieli”.
Oto stało się to, czego pragnęliśmy. Do-
czekaliśmy Zmartwychwstania. Kolejnych
Świąt Wielkanocnych. Ta ogromna radość
powinna z nas promieniować, bo jesteśmy
świadkami Wielkiej Tajemnicy - wyda-
rzeń, które zmieniły świat, dlatego,
że Bóg zechciał z nami „królować”.
Śpiewając tę pieśń nie „unowocześniajmy
jej na siłę”. Wsłuchajmy się w rytm jej
dawnych słów i przemyślmy zawarte
w niej treści, ciesząc się, że dotrwała ona
do naszych czasów, łącząc nas z dalekimi
przodkami i braćmi w wierze.. . .

AM
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Palmy wielkanocne
Niedziela Palmowa zwana też Kwietną
jest początkiem najważniejszych obrzę-
dów ludowych i kościelnych związanych
z Wielkanocą. Kościół święci w tym dniu

triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozoli-
my, kiedy to lud witał Go gałązkami pal-
mowymi. Uroczyste procesje w tym dniu
odprawiali już w IV wieku chrześcijanie
w Jerozolimie, w następnych wiekach

przyjęły się one w kościele zachodnim.
Święcenie zielonych gałązek - palm wiel-
kanocnych wprowadzono do liturgii w XI
wieku. Gałąź zielona od wieków była
symbolem życia, witalności, radości, sił

Święta Wielkanocne – palmy, pisanki w regionie tarnowskim



odradzają-
cej się
przyrody.
W Polsce
Niedziela
Palmowa
od wieków
obchodzo-
na jest u-
roczyście
i tłumnie,
a z palma-
mi, które
są nieo-
dzownym

atrybutem tego dnia wiążą się liczne zwy-
czaje i wierzenia.
Głównym składnikiem palmy jest gałąź
wierzbowa (iwiny lub rokity) - rośliny
„miłującej życie”, symbolizującej zmar-
twychwstanie i nieśmiertelność duszy.
Do palmy wkłada się także inne rośliny:
trzcinę wodną, bukszpan, borowinę,
barwinek, cis czy tuję, a przystraja się ją
barwnymi wstążkami i bibułowymi lub
suszonymi kwiatami. Palma może przy-
bierać różne kształty i rozmiary. Wystę-
pują „wiechy”, „miotły”, słupy kwietne,
palmy w kształcie krzyża, barwne pałki
zwane „wileńskimi”, czy długie pręty
zwieńczone czubem. Długość może wyno-
sić od kilkunastu centymetrów do kilku-
dziesięciu metrów. W regionie tarno-
wskim, gdzie tradycja ludowa jest szano-
wana i kultywowana, do dziś spotkać
można pełną rozmaitość typów i rozmia-
rów palm. Na Pogórzu Ciężkowickim
występują „wiechy” – całe rozgałęzione
drzewka wierzbowe, wysokości metrowej ,
z zawieszonymi na gałązkach bibułowymi
kwiatami, wstążkami i zatkniętymi ele-
mentami z trzciny wodnej i bukszpanu.
„Miotły”
spotykane
najczęściej
w Tarnow-
skiem,
o kształcie
rozwidlonej
miotełki
z gałązek
wierzbo-
wych z „ba-
gniętami”
(kotkami)
i trzciny wo-
dnej , prze-
wiązanych wierzbową wicią, sznurkami
lnianymi lub konopnymi osiągają wy-

sokość od kilkunastu do kilkudziesięciu
centymetrów. Na Powiślu Dąbrowskim
spotkać można archaiczne, wysokie palmy
w kształcie krzyża, którego ramiona two-
rzą wierzbowe i trzcinowe gałązki, deko-
rowane bukszpanem, bibułowymi kwiata-
mi i wstążkami. Gdzieniegdzie na Powiślu
występują także słupy kwietne, na całej
powierzchni ozdobione zieleniną, trzciną
i kwiatami bibułowymi. Palmy typu wi-
leńskiego, niegdyś występujące na pół-
nocnym wschodzie Polski i na Litwie,
rozpowszechniły się na terenie całej Pol-
ski - we wsi i w miastach, stając się formą
dominującą. Są to niewielkie pałki ukła-
dane ze suszonych, farbowanych kwiatów,
traw i mchów. Wizytówką naszego regio-
nu są jednak, znane w całej Polsce lip-
nickie palmy, sięgające od kilku metrów
do (rekordowo) 30-metrów wysokości. Są

to monu-
mentalne,
malowni-
cze kon-
strukcje ze
świerko-
wych pali
okłada-
nych wi-
klinowymi
prętami,
obwiązy-
wane
obręczami
z wici,
przybra-

nymi bibułowymi lub suszonymi kwiatami
i zieleniną. Wieńczą je czuby, pióropusze
z trzciny, gałązek wierzbowych i bar-
wnych wstążek. Ustawione na lipnickim
rynku wokół pomnika św. Szymona two-
rzą barwne, niepowtarzalne zjawisko.
Według wierzeń ludowych i wielo-
wiekowej tradycji, poświęcona w kościele
palma posiada szczególną moc. Jest nie
tylko pięknym wytworem plastyki obrzę-
dowej , lecz także znalazła zastosowanie
w zabiegach agrarnych, pasterskich i le-
czniczych. Poświęcona palma była wyko-
rzystywana przez gospodarzy dla ochrony
domostw i dobytku od złego, nieszczęść,
choroby, ognia i pożaru . W tym celu przy-
bijano ją (także w postaci gałązek lub nie-
wielkiego krzyżyka) nad drzwiami domu
lub na wrotach stodoły, zatykano pod
strzechę albo w izbie wkładano za święte
obrazy. Dla ochrony zasiewów przed klę-
skami żywiołowymi jak gradobicia, susze
czy zarazy i zapewnienia dobrego uro-

dzaju zaty-
kano w
Wielkano-
cny Ponie-
działek
palmowe
krzyżyki
lub
niewielkie
palemki
w zagony
na polach
i w ogro-
dach.
Z palmy
sporządzano też kropidełka do poświę-
cania pól. Zwyczaje te występują do dziś
na Ziemi Tarnowskiej . Dawniej , poświę-
conymi palmami uderzano się, chcąc
przekazać sobie jej życiodajne, witalne
moce, wołając przy tym „ nie ja bije, pal-
ma bije, wierzba bije, nie zabije…”. Kro-
piono nimi domy, obejścia, także bydło
w oborze i aby krowy dobrze się chowały,
nie chorowały, a dawały dużo mleka, gła-
dzono je palmą po bokach. Podobnie, przy
pierwszym wypędzie na pastwisko, lekko
uderzano je palmą. Gdy bydło zachoro-
wało okadzano je, lub podawano napar ze
sproszkowanej palmy. Palma, która strze-
gła domostwa i dobytku, traktowana była
z wielkim szacunkiem, nigdy nie wyrzu-
cano jej , można ją było tylko spalić. W tej
postaci dodawana była m.in. do popiołu
służącego do posypywania głów wiernych
w Środę Popielcową.
Aby zobaczyć ciekawe palmy warto w
Niedzielę Palmową wybrać się do Lipnicy
Murowanej , na tamtejszy rynek i zach-
wycić się ich niepowtarzalnym pięknem.

Pisanki
Podstawowym pokarmem wielkanocnym,
atrybutem świąt jest jajko. W Polsce
pisanki mają prawie tysiącletnią tradycję.
Przypuszcza się, że sztuka ich zdobienia
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Palma krzyżowa z Powiśla
Dąbrowskiego

Palma – wiecha z Pogórza
Ciężkowickiego

Współczesne palmy –
słupy kwietne

Palmy lipnickie

Niedziela Palmowa w Lipnicy Murowanej,
2009 r.



znana była Słowianom już w IX wieku, co
potwierdzają znaleziska archeologiczne
z okolic Wrocławia i Opola. Według lud-
owych wierzeń jajo to symbol wiecznie
odradzającego się życia, płodności. Uzna-
wane było jako znakomity środek przeciw
złym mocom, czarom, stosowano je w za-
biegach na urodzaj , magii, medycynie,
obrzędach pasterskich, zwyczajach zalo-
tnych. Jako symbol płodności , witalności
i szczęścia w dawnych czasach zakładano
je jako podwaliny domostw, zakopywano
w polach, sadach, ogrodach, dodawano
do ziarna siewnego. Dzielone i uroczyście
spożywane na śniadanie wielkanocne mia-
ło zapewnić pomyślność i zdrowie. Dawa-
ne w podarunku na święta stanowiło do-
wód sympatii, życzliwości, miłości. W na-
szym regionie obdarowywano także jaj-
kami „śmirgutników” - „dziady śmirgu-
tne”, czyli przebierańców chodzących
po wsiach w Poniedziałek Wielkanocny.
Pisanki, kraszanki nazywa się je różnie -
w zależności od sposobu barwienia, choć
powszechniej używana jest nazwa pisan-
ka. Kraszanka to jajko jednobarwne, bez
wzorów, ugotowane w barwniku lub wy-
warze roślinnym (nazwa od słowa krasa,
czyli barwa). Pisanka - od słowa pisać -
pokryta jest jedno lub wielobarwnym ry-
sunkiem. Zdobione są one techniką: bati-
kową, wytrawiania lub skrobania.

Technika batikowa (czyli woskowa) po-
lega na kolejnym nakładaniu na jajko
ornamentów i kolorów. Za pomocą spe-
cjalnego blaszanego lejka, rożka, gwo-
ździa lub szpilki pisze się roztopionym
woskiem wzór. Później , gdy wosk zasty-
gnie, zanurza się jajko w barwniku. Mo-
żna wielokrotnie nakładać wzór woskowy
i stosować barwniki, zaczynając zawsze
od naj jaśniejszego. Uzyskuje się w ten
sposób barwy pochodne i wielobarwny
batik. Dziś do barwienia używa się goto-
wych farb anilinowych, lecz dawniej sto-
sowano barwniki naturalne z wywarów

roślinnych. I tak np. kolor żółtobrązowy
uzyskiwano z łupin cebuli, nasion wroty-
czu czy kory dzikiej jabłoni. Barwę zie-
loną otrzymywano z wywaru młodych pę-
dów żyta, piołunu lub dzikiego bzu. Gra-
nat dawały olszynowe szyszki, czarny -
łupiny orzecha włoskiego lub kory dębo-
wej , a niebieski kwiat bławatka. Kolor
czerwonoróżowy barwiły makowe kwiaty
lub wywar z buraka. Według dawnych
receptur do barwników dodawano nieco
ałunu. Zanurzało się jajka w wysty-
gniętym wywarze, aby woskowy wzór nie
spłynął, a gotową pisankę natłuszczano.
Wytrawianie jest odmianą techniki
woskowej polegającą na oddziaływaniu na
skorupkę barwionego jajka naturalnym
kwasem (serwatką, kwasem kapuścianym)
lub octem. Jej efektem jest uzyskanie
wielobarwnego ornamentu na jasnym tle.
Jest to dość trudna metoda zdobienia, nie
tak popularna w Tarnowskiem jak
najstarsza technika batikowa.

Równie rozpowszechniona w naszym re-
gionie jest technika skrobania , czyli wy-
drapywania wzorów na zabarwionym jaj-
ku. Używa się do tego celu ostrych na-
rzędzi jak: nożyk, żyletka, igła czy brzy-
twa. Uzyskane misterne wzory wzboga-
cone są efektem cieniowania.
Znana jest również technika malowania
pisanek polegająca na nanoszeniu wzoru
pędzelkiem i farbami akwarelowymi lub
akrylami. Jej piękną, naszą regionalną

odmianą jest pisanka zalipiańska, gdzie
na jasnej skorupce jaja powstaje zmi-
niaturyzowany, bajecznie kolorowy mo-
tyw kwiatowy. Jest on odwzorowaniem
motywów zdobniczych spotykanych
na ścianach domów na Powiślu Dąbro-
wskim.

W przedstawionych powyżej technikach
zdobniczych przeważają obecnie wzory
i ornamenty roślinne: kwiaty, gałązki, li-
ście. Nieco rzadziej spotkać można ele-
menty zoomorficzne jak ptaszki, zajączki,
baranki. Występują również formy zgeo-
metryzowane: pasy, kropkowania, łezki,
szlaczki, linie faliste, trójkąty ułożone
w układach południkowym lub równo-
leżnikowym. Pierwotne, najstarsze wzor-
nictwo z symboliką słońca i żywiołów
(znaki solarne, rozety, rozety wirujące,
swastyki, krzyżyki) już zanikło.
Stare, tradycyjne formy pisanki wzboga-
cane są współczesnymi technikami.
Do nich należy metoda oklejania jajka lub
jego wydmuszki różnymi surowcami
i materiałami. Najstarszą, tradycyjną je-
szcze formą oklejanki jest wydmuszka
ozdobiona miękkim, pozwijanym faliście
rdzeniem sitowia. Później pojawiły się

stosowane do tego celu: prasowana słoma,
barwne nici, włóczka, pasmanteria, zwi-
jana precyzyjnie bibuła. Bywa, że suro-
wcem do oklejania jest barwiony ryż, pra-
żony makaron , grysik lub ziarna.
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Pisanki batikowe

Pisanki wytrawiane

Pisanki skrobane

Pisanki skrobane

Pisanki oklejane rdzeniem sitowia



„W dniu 13 maja 1981 roku, w dniu zamachu na Papieża podczas audiencjina placu św. Piotra, Opatrzność Bożaw sposób cudowny ocaliła mnie od śmierci. Ten, który jest jedynym Panem Życiai śmierci, sam mi to życie przedłużył, niejako podarował na nowo. Odtąd ono jeszcze bardziej do Niego należy” (Rzym,18.03.2000 r.).
Niektórzy biografowie Jana Pawła II

twierdzą, że prawdziwe problemy ze zdro-
wiem Papieża rozpoczęły się po zamachu
na jego życia 1 3 maja 1981 roku. Przemoc
fizyczna i moralna zamachu wniosła w je-
go życie nowe i istotne doświadczenie. To

doświadczenie to odkrycie tajemniczego
wymiaru ludzkiego cierpienia. Naznaczy
ono już do końca pontyfikat Jana Pawła II.
Do tej pory w osobistym przeżywaniu
przemocy bardziej doświadczał tej ducho-
wej . Komuniści w Polsce na wiele sposo-
bów uprzykrzali mu życie, próbowali róż-
nymi niegodziwymi środkami zdyskredy-
tować jego osobę. Posuwano się do naj-
bardziej haniebnych środków. Biskup
i kardynał Karol Wojtyła potrafił te ataki
odeprzeć i przejść nad nimi do porządku
dziennego, skupiając się na jak najlep-
szym wypełnianiu swoich obowiązków.
Były to z pewnością szczególne momenty
przeżywanego cierpienia, można by po-
wiedzieć, przemocy duchowej . Ale oprócz
tego w jego posłudze kapłańskiej nieobce
mu było doświadczenie cierpienia i choro-
by osób mu powierzonych. Często pod-
czas wizytacji duszpasterskich odwiedzał
inwalidów, spotykał się z nieuleczalnie
chorymi i przykutymi do łóżka, pocieszał
chore dzieci, które wymagały szczegól-
nego ciepła i ojcowskiego słowa. W roz-
mowie z Andre Frossardem poruszony
opowiada, że „To straszne nieszczęście,jeśli jest przyjęte nie tylko przez los, alejako prawdziwe wybranie i powołanie może przynieść wewnętrzny pokój, a nawetradość człowiekowi, który odkrywa sensżycia i własną tożsamość, to znaczy imię,którym Bóg go wzywa.”

Dzień zamachu na życie Papieża
rozpoczął w jego życiu nowy etap przeży-
wania cierpienia - cierpienia już wprost fi-
zycznego. Tuż po strzale, jak wspomina
ks. Stanisław Dziwisz, „Ojciec Święty niepatrzył na nas, oczy miał zamknięte, bardzo cierpiał...”. Gdy przebywał w szpi-
talu, lekarze i pielęgniarki, którzy tam
pracowali, mówili, że nigdy nie usłyszeli
od niego żadnej skargi. Mimo bólu nie
skarżył się. Przyjmował ze spokojem owe
tajemnicze i dramatyczne okoliczności.
Podczas drugiej transmisj i radiowej piel-
grzymi zebrani na placu św. Piotra słucha-
li Papieża, który mówił o niezwykłej sku-
teczności cierpienia. A kilka lat później ,
w liście o chrześcijańskim sensie cierpie-
nia napisze, że realnie doświadczył na pla-
cu św. Piotra słów: „Dopełniam w moimciele braki udręk Chrystusa” (Kol 1 , 26).
W późniejszych latach, gdy mocno się już
postarzał, „Kiedy bolała go noga, utożsamiał się ze wszystkimi starcami, którychbolą nogi, po to, by potem mówić w ichimieniu” - wspomina Arturo Mari, papie-
ski fotograf w książce: „Do zobaczenia
w raju”.
Kula, która przeszyła ciało Jana Pawła

II, pozwoliła mu zrozumieć sens cier-
pienia i rana powoli zmieniała się w świa-
dectwo wiary i osobistego oddania się
Chrystusowi. Jednocześnie po raz kolejny
obudziła się w Ojcu Świętym osobista

Charakterystycznymi dla Tarnowa stały
się także artystyczne, bardzo misternie
wykonane precyzyjnymi narzędziami ażu-
rowe pisanki z wydmuszek. W ich wzor-
nictwie dominują motywy kwiatowe,
zgeometryzowane, koronkowe, pojawia
się także architektura i symbole miasta.
Region nasz, bardzo zachowawczy pod

względem tradycji, to prawdziwe ”zagłę-
bie” ludowej plastyki obrzędowej . Wyją-
tkowo bogato reprezentowane są wykony-
wane przeróżnymi technikami palmy i pi-
sanki. Ich twórcy – ludzie starszego poko-
lenia, młodzież i dzieci , a nawet całe ro-
dzinne klany pochodzą nie tylko z powiatu
tarnowskiego, lecz także dąbrowskiego,
brzeskiego, bocheńskiego. Dzięki temu
wspaniała tradycja trwa i nie ulega zapo-
mnieniu. Podtrzymuje ją organizowany
już od wielu lat ( w 2010 roku już jego 21
edycja) Regionalny Konkurs na Pisankę
i Plastykę Obrzędową związaną z okresem
Wielkanocy. Jego organizatorem jest Ma-
łopolskie Centrum Kultury „Sokół” (Biuro
Organizacyjne w Tarnowie). W tym roku
przepiękne wytwory plastyki wielkano-
cnej zobaczyć (a także zakupić) będzie
można na wystawie i kiermaszu w Muze-
um Etnograficznym w Tarnowie ul. Kra-

kowska 10, w dniach od 23 – 27 marca
2010 roku.

Urszula Gieroń

Fotografie: Urszula Gieroń, ze zbiorów Muzeum
Etnograficznego w Tarnowie
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Cierpienie jako nieoceniony dar w życiu i posłudze Jana Pawła II



refleksja nad naturą zła, krzywdy i prze-
mocy w świecie. W ostatnim rozdziale
książki „Pamięć i tożsamość” stwierdza:
„Wierzący wie, że obecności zła zawszetowarzyszy obecność dobra, obecność łaski. (...) Tam, gdzie narasta zło, rośnierównież nadzieja dobra. W naszych czasach zło ogromnie narosło, posługując sięprzewrotnymi systemami, które na szeroką skalę stosowały przemoc i ucisk.To było zło na wielką skalę, zło, któreprzyoblekło się w kształt państwowy, abydokonywać zgubnego dzieła, zło, któreprzybrało kształt systemu. A jednocześniełaska Boża wylewała się coraz większymbogactwem. Nie ma zła, z którego Bóg niemógłby wyprowadzić większego dobra.Nie ma cierpienia, z którego nie mógłbyuczynić drogi prowadzącej do Niego.Każde ludzkie cierpienie, każdy ból, każda słabość kryje w sobie obietnicę wyzwolenia, obietnicę radości: «Teraz radujęsię w cierpieniach za was»  pisze św.Paweł (Kol 1, 24). Odnosi się to do każdego cierpienia wywołanego przez zło”.
Rzeczywiście tak się działo, i to w życiu
samego Papieża. Wnioski takie można
wysnuć z wypowiedzi z tej samej książki
osobistego sekretarza Papieża, który mó-
wił, że całe to dramatyczne wydarzenie,
które mocno nadwerężyło zdrowie i siły
Ojca Świętego, równocześnie w niczym
nie zahamowało skuteczności i - co waż-
niejsze - owocności jego apostolskiej po-
sługi w Kościele i świecie.
Skąd Ojciec Święty czerpał siły do nie-

zmordowanego apostolatu? By zrozumieć
jego fenomen, trzeba wrócić do momentu
jego wyboru na Stolicę Piotrową. Czymś,
co nadawało niesłychany rozpęd apo-
stolstwu Jana Pawła II, był jego duchowy
związek z chorymi i cierpiącymi. Cesare
De Agostini, autor książki „Konklawe XX
wieku. Kulisy wyborów papieży”, notuje
znamienną uwagę. „Mówi się, że najtrudniejszy dla nowo wybranego papieża niejest moment wyrażenia zgody: „Tak,przyjmuję” ale chwila, gdy się przechodzido tzw. camera lachrimatoria (łzawnicy).Jest to małe pomieszczenie, do któregowchodzą dopiero co wybrani papieże.Zdejmują szaty purpurowe, a ubierają białą sutannę. Do tej pory żaden z papieżynie zdradził, co wówczas czuł, jakie myślikłębiły się wtedy w jego umyśle. Ujawniłje tylko Jan Paweł II. Powiedział, że odczuwał «Tajemniczą wspólnotę, która łączyła go z nieuleczalnie chorymi, z ciężko

zranionymi, ze wszystkimi, którzy w swoim ciele uzupełniają to, czego brakuje męce Chrystusa»”.
Niezwykle przejmujące jest świadectwo

zapisane przez George’a Weigla. Otóż pod
koniec jednej z pierwszych konferencji
prasowych dawny członek redakcji
„L'Osservatore Romano” Lamberto de Ca-
millis, u którego cukrzyca spowodowała
ślepotę, gdy został przedstawiony Ojcu
Świętemu, powiedział: „Wasza Świątobli-
wość, ofiaruję ci moją ślepotę, byś lepiej
mógł widzieć potrzeby ludzkości”. Papież,
stojący naprzeciw niego, głęboko się
wzruszył i nie mówiąc nic, po prostu go
uściskał. Czyż można się dziwić, że nie
było pielgrzymki, podczas której Ojciec
Święty nie spotkałby się z cierpiącymi
i chorymi? Albo czy może budzić zdzi-
wienie fakt, że mając takie zaplecze mo-
dlitewne i ofiarując swoje cierpienie za in-
nych, Papież czynił tyle cudów już za
swego życia?
Nie mniej ważne było osobiste świa-

dectwo przeżywanego cierpienia przez
Jana Pawła II. U początku pontyfikatu
można było obserwować zdrowego i prę-
żnie chodzącego Papieża. Z biegiem czasu
sił i zdrowia mu ubywało. Co jednak
w tym jest najważniejsze? „Nigdy niczego
nie ukrywał. Kiedy był silny, okazywał
siłę, kiedy był słaby, starał się pokonać
słabość, ale nigdy nie pokrywał skaleczeń
pudrem. Był zawsze sobą, nigdy nie zakła-
dał maski. W głębi siebie cierpiał bardzo,
ale miał siły, by stawić czoło cierpieniu” -
takie słowa możemy przeczytać we wspo-
mnianej książce Arturo Mariego.
Osobiste cierpienia i solidarność z cier-

piącymi zrodziły kolejne ewangeliczne
owoce życia Jana Pawła II. Otóż do czasu
jego śmierci raczej rzadko mówiło się
o uzdrowieniach dokonywanych przez
niego. Jednak po 2 kwietnia 2005 roku
coraz głośniej pisano i mówiono o dzie-
siątkach, setkach czy nawet tysiącach cho-
rych, którzy odzyskiwali trwale zdrowie.
Sam Ojciec Święty nigdy o tym nie mó-
wił. Po którymś z kolei cudownym odzy-
skaniu zdrowia przez wiernych, którzy
bądź uczestniczyli w audiencji, bądź byli
uczestnikami spotkania z Janem Pawłem
II, w wywiadzie dla włoskiej telewizji se-
kretarz Papieża arcybiskup Stanisław Dzi-
wisz oświadczył, że Ojciec Święty nie
chciał o tym słyszeć; mówił, że „Cudaczyni Pan Bóg, nie ja. Ja się modlę, to tajemnice, nie wracajmy już do tego tematu"

- czytamy w książce „Cuda Jana Pawła
II”.
Poświęcenie całego życia Jana Pawła II
dla Kościoła oznaczało nie tylko trud pi-
sania encyklik, setki czy nawet tysiące go-
dzin spędzonych w podróży, zmiany kli-
matyczne albo rozwiązywanie problemów
lokalnych Kościołów. Z biegiem lat Pa-
pież będzie zgłębiał tajemnicze „dobro-
dziejstwa” ludzkiej ułomności. W jego
pontyfikacie - oprócz zdrowotnych na-
stępstw zamachu - miało miejsce jeszcze
kilka poważnych chorób i zabiegów
chirurgicznych. Najbardziej dramatycz-
nym po zamachu był rok 1994. Ojciec
Święty złamał prawą nogę i wszczepiono
mu protezę stawu biodrowego. Od tej
chwili miał kłopoty z chodzeniem i musiał
używać laski. Jan Paweł II od czasu za-
machu coraz bardziej uświadamiał sobie,
że Bóg wymaga od niego jakby doda-
tkowej ofiary. „Zrozumiałem, że mamwprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie zmodlitwą, z różnymi inicjatywami. Wiedziałem jednak, że to nie wystarczy: mamgo wprowadzić w nie cierpieniami, z zamachem sprzed 13 laty i z tą nowąofiarą”. To doświadczenie choroby, staro-
ści i cierpienia jeszcze bardziej uwypukli-
ło świadectwo świętości jego życia. Całe
jego życie było jedną wielką Eucharystią,
to znaczy ofiarowaniem siebie, wraz
ze swoim cierpieniem, Bogu dla dobra
całego Kościoła. Arcybiskup Stanisław
Dziwisz w rocznicę wyboru Karola Woj-
tyły na Stolicę Piotrową w homilii wygło-
szonej w sanktuarium w Łagiewnikach
dał piękne świadectwo o człowieku, który
mężnie znosił chorobę i cierpienia;
„Chrystus nie oszczędził mu dni, a później lat cierpienia, ale nigdy  aż do ostatniego momentu  nie słyszałem słowaskargi. W chorobie i cierpieniu, we wszystkim, co sprawiało ból  nawet w zamachu  zawsze widział wolę Boga i Jegodobroć, umiał dostrzec większe dobro,które Bóg przygotował dla niego. Pamiętam, że gdy musiał odejść od okna, niemogąc przemówić do wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra, powiedział:«Może lepiej, żebym umarł, jeśli nie mogęspełniać powierzonej mi misji. Zaraz jednak dodał: Niech się spełni wola Twoja.Totus tuus».

Ks. Andrzej Ślusarz
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Świętość w życiu Jana Pawła II
Święty, święty,świętyPan BógZastępów.Pełne sąniebiosaI ziemia chwałyTwojej... (...)
Dał nam Bóg
wzór świętości
zsyłając na zie-
mię Syna swo-

jego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Świętość Pana naszego lekką była i mi-
łosierną, a dla chcących i wytrwałych,
osiągalną.
Świętość nie jest nam dana przy naro-

dzeniu. Kształtujemy ją w sercach, my-
ślach, uczynkach. Te czynniki tworzą
intelektualną i uczuciową osobowość
człowieka.
Cały świat, a nas Polaków szczególnie,

fascynuje postać wielkiego Polaka na Pio-
trowym tronie – Jana Pawła II – Papieża –
Polaka, zapowiedzianego już przez J. Sło-
wackiego, który urodził się poetą, a zmarł
prorokiem.
Wielu podjęło pracę przy analizie życia

Jana Pawła II – Karola Wojtyły. Jego dzie-
ciństwa, młodości, studiów, kapłaństwa
i służby światu na stolicy Piotrowej . Nam
się tylko zdaje, że to my analizujemy Jego
życie. Tymczasem to On był wnikliwym
znawcą dusz ludzkich. Pochylał się nad
każdym człowiekiem bez względu na je-
go kolor skóry, poglądy, zamożność.
Był i nadal jest duchowym przywódcą

ponad miliarda katolików. Należał i nale-
ży do najbardziej wpływowych ludzi
na świecie. Z niezwykłą siłą oddawał się
sprawie sprawiedliwości, a raczej niespra-
wiedliwości społecznej .
Wiele podróżował, najczęściej w celach

duszpasterskich. Poznawał ludy różnych
kontynentów, przytulał do serca i błogo-
sławił ,zwłaszcza dzieci.

„Chwila zadumy”

Są takie miejsca, gdzie życie się toczy,Usta się śmieją, chociaż płaczą oczy.
Są takie chwile, które pragniesz przeżyć,Ale są też bóle, z którymi trzeba sięzmierzyć.Tylko u Pana znajdziesz ciche miejsce,

Gdy On pozwoli i kiedy On zechce!
Naśladował Chrystusa w Jego ziemskiej

wędrówce: ”Pozwólcie dzieciom przyjść
do mnie.. .”.
Wiara i przestrzeganie Bożych nakazów

uczyniły Go tym, kim był. Czasy wojny
i okupacji niemieckiej , a później czasy
PRL-u umacniały Jego postawę życiową.
W trudnych chwilach życiowych i po-
litycznych Jego postawa zachwycała,
wspomagała, dodawała siły do prze-
trwania, studia filozoficzne pogłębiały
wiedzę o wnętrzu człowieka i budziły za-
interesowanie Jego stosunkiem
do człowieka.
Dostrzegał wiele zagrożeń. Wybrany

na Papieża ośmiela się mówić „Nie lę-
kajcie się”. Wyjaśnia światu, co to jest hu-
manizm chrześcijański. Narażając swe ży-
cie sprzeciwia się złu, stara się zapobiec
wojnie w Ameryce Łacińskiej , czym za-
dziwia inne mocarstwa. Wpływa na kształt
instytucji małżeństwa, podnosi jego rangę
w społeczeństwie. Toczy dialogi z innymi
religiami. Nade wszystko w swojej drugiej
encyklice rozważa tajemnicę Boskiego
ojcostwa.
Po nieudanym zamachu na swoje życie

odwiedza swego niedoszłego mordercę
i rozmyśla nad istotą cierpienia jako drogą
do miłości.
Stąd już tylko krok do świętości. Poma-

ga mu w tym nadzwyczajna umiejętność
kontaktu z młodzieżą. Pokolenie, które
miało być kontynuatorem Jego filozofii
życiowej przybrało imię „ Pokolenie JP2”.

„Myśli człowiecze”

W taki czasMyśli biegną do dawnych lat,To rzeczywistość czy marzenia?a może to był inny świat?Chyba nie, a może tak!
Na drodze swego życia zostawia ślady

zrozumienia, miłości, przebaczenia. Budzi
w człowieku chęć naśladowania Go
w prostej dobroci, w miłości każdego
człowieka, a przede wszystkim – Boga,
którego był świadkiem. Działał na rzecz
biednych, pokrzywdzonych, bezsilnych
wobec przemocy.

On, Karol Wojtyła, Jan Paweł II staje
się najdłużej posługującym papieżem XX

w. Ta niełatwa droga życia prowadzi Go
do świętości, bo świętość to dobroć bez-
warunkowa, bez tej zapłaty na ziemi. Jego
świętość uwiarygodniona jest wieloma
świadectwami ludzi doznających łaski
uzdrowienia, pomocy za Jego przyczyną.

Pontyfikat Jana Pawła II został już
obszernie opisany i udokumentowany.
Sprzyjała temu niezwykła aktywność
życiowa, niespotykana – mimo zagrożeń
– chęć działania dla dobra człowieka, dla
prawdy i sprawiedliwości.

Myśli sercem natchnione, w czyn
przetworzone, doprowadziły Go do świę-
tości, bo świętym być, to wolę Bożą spe-
łniać, Bogu wiernym być, kochać i służyć
bliźniemu w imię Jezusa Chrystusa.

Cichy i pokornyLecz w wolnym słowieWolny! Przytulał do sercaDzieci, młodzież, starcaBo kochał ich!Uparty i konsekwentnyNie używał słów wykrętnychPrawdomówny!Ze smutkiem, chorobą czy troskąMogłeś pójść do Niego prostoOn pomógł!Do kogóż terazPanie na niebiosachPójdziemyDo niego!Świętym był za życiaŚwiętym pozostanieA Ty dobry OjczePobłogosław Panie!
Alina Luszowiecka
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Dlaczego Jan Paweł II powinien zostać świętym?
Jak współczesna młodzież rozumie świętość?

Wypowiedzi młodych o Janie Pawle II

Według mnie Papież Jan Paweł II powinien zostać Świętym,ponieważ będzie to zwieńczenie i ukoronowanie Jego długoletniejposługi Bogu i ludziom. O świętości Karola Wojtyły świadczyły gestyi słowa skierowane do nas. Nigdy nie zapomniał On o tychnajsłabszych i bezbronnych ludziach i bronił nienarodzone dzieci.Bez ustanku apelował o pokój i pojednanie na świecie, dał przykładprzebaczając swojemu zamachowcy Ali Agcy. Łączył się z cierpiącymi, bo cierpienie było wpisane na stałe w Jego Pontyfikat.Nawiązał dialog z innymi religiami i jako pierwszy Papież przekroczył mury Synagogi. Stał się prawdziwym przyjacielem młodzieży,na którym można zawsze polegać.Za życia zafascynował ludzi na całym świecie swoją niezwykłąosobowością. Każdy, kto miał szczęście z Nim się spotkać, odczuwałpromieniowanie miłości, świętości i bliskości samego Boga. KarolWojtyła był człowiekiem modlitwy, mistykiem, dlatego Jezus Chrystusmógł przez Niego działać i uobecniać swoją miłość do ludzi.Najważniejszym dowodem są łaski i cuda, które już się dokonałyza Jego przyczyną.
Mateusz Tyrka

Był papieżem, który odbył najwięcej pielgrzymek do krajów bogatych jaki biednych. Kochał wszystkich ludzi bez względu na przekonania religijnei majątek, posiadał niezwykłą charyzmę do głoszenia kazań, któretrafiały do osób młodych i starszych. Zabiegał o pokój na świecie, byłprzeciwny wojnom. Wyróżniał się niezwykłą zdolnością przebaczaniaprzebaczył m.in. „swojemu” niedoszłemu zabójcy. Poświęcał wiele godzin na modlitwę, zawierzył się Matce Bożej. Otaczał szczególną opiekąchorych, współczuł im i poświęcał wiele uwagi i modlitwy. Duchowojednoczył się z nimi, sam wiedział przecież najlepiej, czym jest ból i cierpienie. Był otwarty na problemy świata, prowadził dialog z innymireligiami niechrześcijańskimi, mając na celu wzajemną tolerancjęmiędzy religiami. Ojciec Święty był człowiekiem takim samym jak każdyz nas. Dotykało go wiele ciężkich chorób, z roku na rok był corazbardziej schorowany i coraz bardziej cierpiał. Mimo to, do końca swychdni, prowadził kościół katolicki, modlił się za cały świat i powierzał jegoi swój własny los Panu Bogu.
Myślę, że swoim życiem oraz postępowaniem i miłością do wszystkichludzi zasłużył na to, by zostać świętym.

Sylwia Krywult

16 października 1978r. to data bardzo ważna dla Polaków, a także dla wszystkich chrześcijan na całym świecie. Właśniew tym dniu Karol Wojtyła ogłoszony został głową Kościoła Katolickiego. Pierwszy papież, pochodzący z Polski, przez 26lat pontyfikatu zrobił dla świata więcej niż ktokolwiek wcześniej. Nie bez powodu okrzyknięto go mianem Jan Paweł IIWielki. Już w latach szkolnych, okazał się być kimś wyjątkowym. Zawsze miły i uprzejmy, kochał ludzi i chętnie impomagał. W bardzo młodym wieku stracił matkę Emilię, a także brata Edmunda, który pracując jako lekarz zaraził sięod chorej pacjentki szkarlatyną. Po stracie tych najbliższych bardzo cierpiał, ale wydarzenie to spowodowało, że zbliżyłsię do ojca Karola. Interesował się teatrem i literaturą, a także filozofią. Dzięki swojej dobroci miał wielu przyjaciół,z którymi zawsze się dogadywał mimo odmiennych poglądów. Karol Wojtyła uważany był za chłopca utalentowanegoi wysportowanego. Ważnym elementem jego życia były wycieczki po Wadowicach w towarzystwie ojca. Regularnie teżgrał w piłkę nożną i jeździł na nartach. Po śmierci ukochanego ojca, Karol poczuł powołanie i wstąpił do seminariumduchownego w Krakowie. Od tego czasu jego życie nieustannie związane było z Bogiem i ludźmi. Mimo tego, że zostałksiędzem, wciąż aktywnie spędzał czas na wycieczkach rowerowych i spływach kajakowych, jak również na wspinaczkachgórskich ze swoimi studentami. Karol swoimi czynami zadziwiał mlodych ludzi, a także im imponował. Równie szybko jakpodbił serca studentów, po wybraniu na papieża, Karola Wojtyłę pokochały miliony ludzi na całej ziemi. Dzięki jegopontyfikatowi na katolicyzm przeszło ponad 300 milionów ludzi. Jan Paweł II całym swoim życiem głosił Ewangelię. Jednym z dowodówna to jest fakt przebaczenia Ali Agcy, który próbował go zabić. W przekazie wydanym przez Radio Watykańskie zaraz po zamachu papieżpowiedział: "Modlę się za brata, który zadał mi cios i szczerze mu przebaczam". Ojciec święty pokazał światu jak należy wybaczać każdemu, nawet jeśli ktoś próbował nas zranić. Nie był obojętny za krzywdę innych. Modlił się o pokój na świecie. Mimo wszystkich przeciwności dążyłdo zjednoczenia religii. Pragnął wzajemnego poszanowania i tolerancji. Jan Paweł II jako pierwszy papież w historii Kościoła Katolickiegoodwiedził Synagogę, udał się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i modlił się przy Ścianie Płaczu. Swoją wiarę Ojciec Święty traktował bardzopoważnie. Oddał całe swoje życie pod opiekę Maryi. Powierzył się Jej bezgranicznie. Papież bardzo dużo podróżował, podczas swojegopontyfikatu odwiedził bardzo wiele krajów. Nie bał się cierpienia. Zawsze zjawiał się tam, gdzie panował głód i rozpacz. Nie odwracał sięod cierpiących czy oszpeconych ludzi. Kochał wszystkich bez wyjątku. Otaczał szczególną opieką chorych, współczuł im i poświęcał wiele uwagi.Ale nigdy nie przestawał żartować, a uśmiech gościł na jego twarzy nawet w chwilach wielkiego cierpienia. W kwietniu 2005r. oczy całegoświata skierowane były na Watykan. Pogarszający się stan zdrowia papieża był przyjmowany z niepokojem i lękiem przez wszystkich ludzi. Dnia2 kwietnia Jan Paweł II odszedł do wieczności. Tłumy wiernych modlące się na placu Św. Piotra w Rzymie nie kryły smutku i łez. Cały światpogrążony był z żałobie i niewątpliwie na długo jeszcze pozostanie ona w naszych sercach. Najważniejszym dowodem na to, że Jan Paweł IIpowinien otrzymać tytuł świętego, są liczne cuda, które zawdzięczamy właśnie Jego wstawiennictwu. Uważam, że Ojciec Święty poprzez swojeżycie, postawę oraz miłość do Boga i bliźnich udowodnił, że w pełni zasługuje na miano Świętego. Nikt nigdy nie nauczył nas tyle, co ten wielkiczłowiek. Powinniśmy zachować go na zawsze w sercu, bo on tak wiele dla nas zrobił.
Axel Kowalczyk



Na to pytanie każdy chrześcijanin odpowiedziałby bez zastanowieniaTAK, ale jeśliby tak zapytać dlaczego, to tu pojawia się mały problem.
Według mnie zasługuje na to, by został beatyfikowany, ponieważzrobił on wiele dobrego dla całego świata. Zwalczył komunizm, dziękiczemu człowiek stał się wolny, mógł swobodnie wyznawać swojąwiarę. To właśnie za pośrednictwem tego wielkiego człowiekawprowadzono stypendia przeznaczone dla dzieci z mniej zamożnychrodzin, które istnieją i funkcjonują do dziś. Dał on szanse tym młodymludziom na pomnażanie swoich talentów. Poza tym Jan Paweł II swąosobowością potrafił zjednoczyć świat w głębokiej wierze. Pokazałnam, jak powinniśmy wybaczać ludziom, którzy nas bardzoskrzywdzili i którym powinniśmy dać drugą szansę na poprawę,co nie jest łatwe!Nie znam innego człowieka, który tak idealnie potrafił "dogadać się"z młodzieżą. Skupiał i choć go nie ma na tej ziemi już z nami, toskupia on wokół siebie miliony wiernych, choćby przez nadalodbywające się Światowe Dni Młodzieży i Światowy Dzień Chorych,których on sam jest twórcą.Dla mnie Karol Wojtyła  Jan Paweł II jest Świętym i zawszepozostanie w moim sercu, a żadne dokumenty tego nie zmienią.Natomiast gdy zostanie świętym, będzie On wspominany przezkilkadziesiąt następnych lat i nowych pokoleń. Jego misja papieskanie pójdzie w zapomnienie, lecz będzie ciągle przypominanai pozostanie w naszych sercach.

Agnieszka Zabawa

Czy Jan Paweł II powinien zostać świętym? Na pewno wielu ludzizadaje sobie to pytanie, na które według mnie odpowiedź jestjednoznaczna! Oczywiście, że tak! Jestem pewna, że każdy się ze mnązgodzi.Beatyfikację i kanonizację poprzedza proces kanonizacyjny. Jest todługotrwały i żmudny proces, ale trwa po to, aby wszystko mogło byćdokładnie sprawdzone i nie było żadnych wątpliwości, co do świętościdanej osoby. Istnieją określone warunki do rozpoczęcia procesukanonizacyjnego. Pierwszym z nich jest stwierdzenie, że kandydatna ołtarze cieszy się opinią świętości, że zginął śmiercią męczeńskąlub wierni uznają, że w życiu w sposób ponadprzeciętny praktykowałcnoty.Pierwszy i ostatni warunek wydaje się bezsprzeczny, jeżeli chodzio naszego Rodaka.Karol Wojtyła przez cale swoje życie (nawet, gdy nie był jeszczeduchownym) był wspaniałym człowiekiem, który jak każdyto potwierdzi, jest wzorem godnym naśladowania.Nieoficjalnie mówi się o cudach, które mogą być wzięte pod uwagęw procesie beatyfikacyjnym. Publicznie o cudzie mówi kardynałFrancesco Marchisano, opowiedział o swym uzdrowieniu, które przedpięciu laty miało się dokonać za sprawą Jana Pawła II. Kardynałprzeszedł wtedy operację tętnicy szyjnej, która wskutek błędulekarskiego zakończyła się paraliżem prawej struny głosowej.Kardynał wspomina słowa Papieża  "Będę się modlić do Panao uzdrowienie" i rzeczywiście, po pewnym czasie kardynał zacząłnormalnie mówić. Jest to jeden w z wielu przykładów, które wskazująna to, ze Jan Paweł II uzdrawiał ludzi. Jan Paweł II kochałwszystkich ludzi, niezależnie od wieku, pochodzenia czy poglądówreligijnych. Miał w sobie to coś, co jednoczyło wszystkich ludzi.Wszyscy go kochali i szanowali, co potwierdza ogromna ilość ludziz całego świata, którzy pielgrzymują do Watykanu, by odwiedzić gróbWielkiego Polaka!
Karolina Szponder

15

Jan Paweł II powinien zostać świętym ponieważ, jak sądzę, zostałon wybrany przez Boga do pełnienia bardzo ważnej roli w dziejach tegoświata. Bóg obdarzył go ponadprzeciętnymi cechami charakteru, którepozwoliły mu dotrzeć na szczyt władzy Kościoła Katolickiego, by z tegomiejsca dotrzeć do wielu ludzi na ziemi, głosząc idee, jakie powinnygórować w życiu każdego chrześcijanina. Jan Paweł II całym swoimżyciem dawał przykład innym, jak powinni postępować, by osiągnąćzbawienie. Sądzę, że głównym powodem, dla którego Jan Paweł IIpowinien zostać świętym jest fakt, że podołał wyzwaniu, jakie postawiłprzed nim Bóg, zsyłając go na ten świat.
Konrad Bochenek

Jan Paweł II miał charyzmę zjednywania sobie ludzi, nawiązywaniakontaktu ze wszystkimi ludźmi, niezależnie od wieku, stanu, wyznania.Wszyscy, którzy spotkali papieża lgnęli do niego. Młodzież Go wprostuwielbiała. Ukazywał im Boga przez słowa, modlitwę, przykład i posługęduchowną. Był blisko chorych, samotnych cierpiących, opuszczonych.Jego pontyfikat zmienił świat, wielu się nawróciło, wielu doznałouzdrowienia, wielu zmieniło swoje życie.Wszystkim ludziom i narodom, i każdemu z osobna głosił Ewangelię,wszędzie na całym świecie głosił prawdę o Bogu, bez lęku szedł wszędzietam, gdzie inni się bali iść. On nie bał się odrzucenia, szykan, spotykałsię z przykrościami, krytyką, tym mocniej i tym głośniej głosił przybliżałwszystkim Boga, narażając nawet własne życie. Cierpienie fizycznei choroby ofiarował Bogu za cały świat. Nikt na świecie nie był Mu obcy,ludzie zamieniali się pod wpływem Jego cierpienia. Wszyscy, którzy byliblisko Niego, którzy byli daleko widząc Go w telewizji „doświadczaliczegoś”, co pozwoliło im widzieć świętego. Cały świat płakał w godzinieJego śmierci i pogrzebu i okrzyknął Go świętym. Ojciec św. Jan Paweł IIczęsto wołał do wielkich rzesz ludzi „Nie bójcie się być świętymi” każdy człowiek powołany jest do świętości.”Życie ubogie, skromne, naznaczone cierpieniem, umiłowanie Boga, JegoMatki i każdego człowieka, troska o poszanowanie praw ludzkich, jakprawo do życia każdego człowieka, troska o pokój na świecie, o zjednoczenie wszystkich chrześcijan, o miłość i zgodę między narodami wszystko to wypełniało życie Ojca Św. Nikt i nic nie mogło zmusić Godo zrezygnowania z wypełniania posłannictwa Bożego. Patrząc na życieJana Pawła można stwierdzić, że było to życie święte, przepełnionecałkowicie Bogiem. Potwierdzają to Ci, którzy doznali specjalnych łask,za Jego pośrednictwem. Jan Paweł II mimo że tak bardzo dotknięty byłbólem, cierpieniem, zawsze był uśmiechnięty, radosny i obdarzałwszystkich tą radością. Dla wielu był i pozostanie największymautorytetem. Nie da się w skrócie opisać życia Jana Pawła IIświadczącego o Jego świętości. Po prostu był całe życie świętym. Takimznają o wszyscy, którzy żyli z Nim blisko, z Jego pielgrzymkami,chorobami, którzy patrzyli na Jego życie z bliska i z daleka, przeżywającz Nim radości i smutki . Janie Pawle II Wielki  módl się za nasząOjczyznę i świat cały!
Sabina & Anna



Drodzy Czytelnicy!

Chciałbym podzielić się z Wami kilkoma
spostrzeżeniami na temat przeżywania
Wielkiego Postu w Boliwii. Rozpoczął się
już czwarty rok mojej pracy w Ameryce
Południowej , a konkretnie w Boliwii. To
dużo i bardzo mało, by powiedzieć, że
znam już dobrze zwyczaje tu panujące.
Wystarczy spojrzeć na mapę świata, by
uświadomić sobie, że kraj zajmujący tak
dużą powierzchnię, musi być też bardzo
zróżnicowany pod każdym wzglądem.
Ograniczę się więc do części wschodniej-
tropikalnej , aby przedstawić choć trochę
zwyczaje wielkopostne tu panujące.
Ludzie żyjący w tropiku bardzo się

różnią od tych mieszkających w górach.
To ciekawe doświadczenie zobaczyć jak
bardzo klimat i otoczenie zewnętrzne
wpływa na osobowość człowieka. Lud-
ność boliwijskiego wschodu to osoby bar-
dzo otwarte w kontaktach z drugim czło-
wiekiem, łatwo nawiązują kontakt i są
bardzo, ale to bardzo emocjonalne.
Te uwagi są potrzebne, by zrozumieć choć
trochę sposób przeżywania kontaktu z Bo-
giem. Żeby było prawdziwe muszę do-

tknąć, zobaczyć, poczuć, inaczej jest
nudne!
Opisując sposób przezywania Wielkiego
Postu w Boliwii, będę się odwoływał
do tego, co znam z Polski, ale tylko na za-
sadzie porównania – nie oceny! Chrześci-
jaństwo w Boliwii w porównaniu z tym
Polskim jest bardzo młode, poza tym
spotkanie Ewangelii z kulturą dowolnego
rejonu świata zawsze rodziło nowe formy
wyznawania tej samej wiary, więc nie mo-
żna oceniać, że tu jest lepsze, tam gorsze.
Wielki Post jak dobrze wiemy roz-
poczyna się Środą Popielcową. Liturgia
tego dnia ściąga tłumy wiernych. Popiół
na głowie, mocne słowa nawołujące
do nawrócenia, to coś „mocnego”, co się
przeżywa i czego doświadcza, toteż tego
dnia Kościół jest pełny. Jednak już I Nie-
dziela Wielkiego Postu pokazuje, że z tym
nawróceniem to nie jest tak prosto. Ko-
ściół znów nie wypełni się, bo przecież
jest karnawalito – czyli zakończenie kar-
nawału. Dla wielu karnawał będzie trwał
aż do Wielkiego Tygodnia. Ci, którzy je-
dnak serio traktująWielki Post, po Środzie
Popielcowej powoli wchodzą w rytm tego
okresu liturgicznego.

Mi osobiście, w przeżywaniu tego czasu
liturgicznego najbardziej brakuje nabo-
żeństwa Gorzkich Żali. Dobrze, że mam
nagrania tego nabożeństwa, więc mogę
ich słuchać, kiedy mam wolny czas.
Podobnie jak to znacie ze swoich pa-

rafii, w piątek wierni gromadzą się na na-
bożeństwie Drogi Krzyżowej . Nie ma tłu-
mów. Jednak to samo nabożeństwo cele-
browane w Wielki Piątek gromadzi wielu
ludzi. Dlaczego? Bo w Wielki Piątek Dro-
ga Krzyżowa jest odprawiana na ulicach
wioski. Temperatura sięga 38 stopni.
Kurz. Jezus niesie bardzo ciężki krzyż.
Aktorzy naśladują postacie znane z opi-
sów biblijnych. Pot strumieniami płynie
po całym ciele. Słońce nie ma miło-
sierdzia. Droga długa. W końcu Jezus
zostaje naprawdę zawieszony na krzyżu.. .

Jan Paweł II w całym swoim życiu był postacią wyjątkową. Zawszepokazywał, że człowiek powinien być dobry dla innych i nieść dobropoprzez wiarę, bo Dobro i Miłość do Boga poprzez Miłość do ludzijest najwyższą wartością w życiu człowieka.Dzięki Jego pontyfikatowi ponad 300 000 000 ludzi przeszło na katolicyzm! Na pewno znaczącą rolę odegrała w tym charyzma i łatwość przemawiania do ludzi, jaką posiadał. Umiał trafiać zarównodo osób młodych jak i do tych starszych. Dla części młodzieży byłon prawdziwym autorytetem.Jego liczne pielgrzymki, m. in. do Polski, Stanów Zjednoczonychi ubogich krajów pokazały, że kocha wszystkich ludzi bez względuna pochodzenie, rasę, a nawet wyznanie. Bez lęku chętnie udawał siędo krajów, gdzie ludzie są prześladowani, by ukazać potęgę Bogai miłości. Każdy człowiek był dla niego kimś wyjątkowym. Nie pogardzał żadnym z nas. Otaczał szczególną opieką chorych, współczułim i poświęcał wiele uwagi.Wytrwale dążył do zjednoczenia religii, wzajemnej tolerancji i poszanowania. Jako pierwszy papież odwiedził Synagogę, udał się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.Jan Paweł II potrafił w cudowny sposób zgromadzić wokół siebierzesze ludzi, ludzi różnych ras, narodowości, a nawet wyznania. Takąsiłę może mieć tylko Święty, dlatego moim zdaniem powinien byćbeatyfikowany, by w dalszym ciągu oddziaływać na ludzi, być dlanich przykładem, jednoczyć i kontynuować misję Bożą.
Justyna Żelazo
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Niedawno miałem okazję obejrzeć film "Jan Paweł II" w reżyserii JohnaKenta Harrisona, co spowodowało moje refleksje na temat Papieża.Według mnie Papież Jan Paweł II powinien zostać Świętym, ponieważbył wspaniałym człowiekiem, zanim zaczął być duchownym. Był miły,uprzejmy i bardzo kochał ludzi. Na uwagę zasługuje to, że był onksiędzem, który aktywnie spędzał czas między innymi na wycieczkachrowerowych, spływach kajakowych, wspinaczkach górskich ze studentami krakowskimi, czym imponował im i zadziwiał. Zawsze nauczałpoprawnego życia wedle zasad Kościoła w prosty, zrozumiały sposób,w radosnej atmosferze.Jego gesty całowania ziemi, żarciki i przemówienia pokazały,że kocha wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, rasę, a nawetwyznanie. Bez lęku, chętnie udawał się do krajów, gdzie ludzie są prześladowani, by ukazać potęgę Boga i miłości. Jan Paweł II całym swoimżyciem głosił Ewangelię. Jego cudowny gest wybaczenia Aliemu Agczypokazał Światu, jak powinno się wybaczać ludziom, nawet tym, którzypróbowali nas skrzywdzić lub nawet zabić. Mimo wszelkichprzeciwności, wytrwale dążył do zjednoczenia religii, wzajemnejtolerancji i poszanowania.Na wzór Jezusa łączył swą ludzkość ze świętością  w niezwykły sposóbpokonywał cierpienie fizyczne, by dotrzeć do każdego człowieka na świecie. Jan Paweł II w całym swym życiu był postacią wyjątkową, któraw cudowny sposób potrafiła zgromadzić wokół siebie rzesze ludzi, ludziróżnych ras, narodowości, a nawet wyznania. Taką siłę może mieć tylkoŚwięty, dlatego moim zdaniem powinien być beatyfikowany, by w dalszym ciągu oddziaływać na ludzi, być dla nich przykładem, jednoczyći kontynuować misję Bożą.
Erwin Kozioł

Wielkanoc w Boliwii



Wielkie zmęczenie jest znakiem, że
wszedłem głęboko w przeżywane treści,
poczułem całym sobą to, co się działo. Po
zakończeniu Drogi Krzyżowej i po Li-
turgii Wielkiego Piątku na wpół żywi ze
zmęczenia ludzie rozpoczynają kolejną

procesję, tym razem z ciałem Jezusa.
I znów długa droga ulicami miasta, ciężki
postument, na którym niesione jest ciało
Jezusa.. . To wszystko tworzy swoisty
i piękny klimat Wielkiego Postu.

Poza Drogą Krzyżową w Wielki Piątek
celebruje się również Nabożeństwo Sie-
dmiu Ostatnich Słów Jezusa /SietePalabras/, to medytacja ostatnich słów
Jezusa. Pominąłem również piękne i „mo-
cne” momenty z liturgii, jak chociaż ob-
mywanie stóp podczas Mszy Wielkiego
Czwartku, które zawsze gromadzi tłumy,
bo Padre będzie umywał stopy ludziom,
czy Adoracja Krzyża. W wielu parafiach
nie ma też Niedzieli Palmowej bez praw-
dziwego osiołka. Moj kolega ks. Mariusz
Barwacz od dwóch lat podczas wspomnia-
nej procesj i jedzie na osiołku. W tym roku
kolej na mnie, tylko muszę trochę
schudnąć.
Obraz przedstawiony przeze mnie jest

niepełny, bo powiedzieć, że całą religij -
ność na boliwijskim wschodzie można
sprowadzić do emocji, byłoby niepraw-

dziwe i krzywdzące. Jest wielu wiernych,
którzy bardzo dojrzale przeżywają wiarę
w Jezusa. Nie można też powiedzieć, że
na całym oriencie boliwijskim jest tak
samo. Każda miejscowość ma własne
zwyczaje i rytm przeżywania roku, rów-
nież tego liturgicznego. Na pewno warto
odwiedzić Boliwię w czasie Wielkiego
Tygodnia.
Życzę Wam błogosławionych Świąt

Zmartwychwstania Pańskiego!
Na ręce Ks. Proboszcza składam serde-
czne podziękowanie za zaproszenie i bar-
dzo miłe przyjęcie mnie podczas osta-
tniego pobytu w Polsce. Pamiętam o Was
w modlitwie.

Ks. Kazimierz Stempniowski
Boliwia, La Asunta, 26.02.2010

ŻYWE JEST SŁOWO BOŻE...
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Człowiek jest istotą zdolną do stawiania
sobie pytań. Pytań najważniejszych:
o sens życia, cierpienia, obecność Boga,
zła. Więcej , Bóg pragnie abyśmy takie
pytania nieustannie sobie stawiali i daje
nam światło na tę drogę. Tym światłem
jest Jego Słowo. Wśród wielu ksiąg
biblijnych jedna jest w tym względzie
zupełnie wyjątkowa, a wśród biblijnych
postaci jest jedna niezwykle intrygu-
jąca. Ta księga to Księga Hioba, a ową
postacią jest jej główny bohater. Księga
tajemnicza i poetycka. Dotykająca głębi
ludzkiego serca. Św. Hieronim mówił,
że księga ta jest jak węgorz, który tym
bardziej się nam wymyka im bardziej
próbujemy go uchwycić. Spróbujmy
uszczknąć trochę jej tajemnicy. Jest to
tajemnica ludzkiego życia, losu człowie-
ka na ziemi. To tajemnica, którą jest lu-
dzkie cierpienie, a szczególnie cierpienie
niewinnych. Tajemnica prób, którym
poddaje nas Pan.

Księga zaczyna się prologiem, w którym
zawiązuje się Hiobowy dramat. Dominują
tu trzy postaci. Pierwszą jest Hiob: „mąż
sprawiedliwy, prawy, bogobojny, unikają-
cy zła”. Jest człowiekiem bogatym, jak
tylko może być bogaty nomada Wschodu:
„Miał siedmiu synów i trzy córki. (…)

siedem tysięcy owiec, trzy tysiące
wielbłądów, pięćset jarzm wołów, pięćset
oślic oraz wielką liczbę służby” (Hi 1 , 1 -
3). Drugą postacią jest szatan, oskarżyciel,
tajemnicza postać, która pojawia się
na dworze Boga. Żąda on wystawienia
Hioba na próbę. Trzecią postacią dramatu
jest Bóg, który przypatruje się poczyna-
niom ludzi.
Hiob zostaje poddany dwom próbom.

„Przyszedł posłaniec do Hioba i rzekł:
«Woły orały, a oślice pasły się tuż obok.
Wtem napadli Sabejczycy, porwali je,
a sługi mieczem pozabijali, ja sam usze-
dłem, by ci o tym donieść». Gdy ten je-
szcze mówił, przyszedł inny i rzekł:
«Ogień Boży spadł z nieba, zapłonął
wśród owiec oraz sług i pochłonął ich».
Trzeci posłaniec mówi o kradzieży wiel-
błądów, czwarty o śmierci synów i córek
(Hi 1 , 1 3-20).
Jak Hiob reaguje na te wydarzenia?

„Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił gło-
wę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł:
«Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam
wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie
imię Pańskie błogosławione!» W tym
wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przy-
pisał Bogu nieprawości (Hi 1 , 20-22).
Wtedy szatan prosi Boga o to, aby poddał
Hioba drugiej próbie, a następnie sprawił,

że jego skóra została „obsypana
złośliwym trądem” (Hi 2, 7). Po utracie
zdrowia Hiob zostaje uznany za
człowieka przeklętego przez Boga. Usu-
nięty z domu, siedzi na gnoju. „Wówczas
rzekła mu żona: «Jeszcze trwasz mocno
w swej prawości? Złorzecz Bogu i umie-
raj ! » Hiob jej odpowiedział: «Mówisz jak
kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki
Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?»
W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył
swymi ustami” (Hi 2, 9-10).

Historia kończy się wiadomością
o trzech przyjaciołach, którzy przybywają,
aby Hiobowi współczuć i go pocieszać.
„Skoro jednak spojrzeli z daleka, nie
mogli go poznać. Podnieśli swój głos i za-
płakali… Siedzieli z nim na ziemi siedem
dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa,
bo widzieli ogrom jego bólu” (Hi 2, 11 -
1 3). Tak zawiązuje się historia.
To proste opowiadanie stawia nam

jednak wielkie pytania. Najpierw: Co
oznaczają te postacie? Hiob jest symbo-
lem człowieka sprawiedliwego. W nim
może się odnaleźć każdy człowiek dobrej
woli, uczciwy, wrażliwy na Boga i Jego
tajemnicę. Szatan oznacza tę rzeczywi-
stość, która za wszelką cenę stara się
poddać człowieka próbie przez trudne
doświadczenia.

Hiob



Drugie pytanie jest zasadnicze: co jest
najważniejsze w tych wydarzeniach?
Wydaje się, że odpowiedź kryje się w dia-
logu Boga z szatanem: „Mówi Pan do sza-
tana: «A zwróciłeś uwagę na sługę mego,
Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego,
kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogo-
bojny i unikający grzechu jak on». Szatan
na to do Pana: «Czyż za darmo Hiob czci
Boga? Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd je-
go samego, jego domu i całej majętności?
Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego do-
bytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij , pro-
szę, rękę i dotknij jego majątku! Na pe-
wno Ci w twarz będzie złorzeczył»”
(Hi 1 , 8-11 ).
Istota wyraża się w pytaniu: czy Hiob

czci Boga bezinteresownie, czy kryje się
za tym subtelne wyrachowanie? Czy nie
jest tak, że to, co jest w życiu Hioba,
i każdego człowieka, jest owocem wyra-
chowania, liczenia na wyrównanie ra-
chunków, nadzieją na otrzymanie czegoś
w zamian? Robię to, bo wiem, że mi
odpłacisz?
Do takiego pytania wzywa nas Hiob.

On pyta i jednocześnie oskarża. Każdy
z nas odczuwa to oskarżenie w jakiś spo-
sób w swoim wnętrzu: czy człowiek potra-
fi kochać bezinteresownie, czy każde jego
działanie motywowane jest jakąś korzy-
ścią?
Tak, w gruncie rzeczy, szatan oskarża

człowieka. Twierdzi, że nie istnieje pra-
wdziwa religijność, że człowiek nie jest
zdolny do bezinteresownej miłości, do by-
cia wiernym Bogu. Bóg ofiaruje człowie-
kowi przymierze prawdziwie i szczerze,
i oczekuje podobnej odpowiedzi, szczerej
i prawdziwej . Ale to nie jest możliwe. Tak
naprawdę to człowiek gra przed sobą

samym.
Jednak w centrum tego dramatu nie jest

oskarżenie szatana, ale odpowiedź Boga,
który wierzy człowiekowi i mu ufa. Bóg
wierzy, że będziemy Mu ufać, że będzie-
my Go kochać nawet w momentach naj-
większej próby.

Zauważmy, że dramat Hioba jest
w gruncie rzeczy pytaniem o miłość, jakie
Bóg do niego kieruje przez doświad-
czenie. Jest to pytanie które oczywiście
i nam Bóg na różnych płaszczyznach czę-
sto zadaje. Musimy jednak pamiętać,
że choć i my, ludzie XXI wieku zmagamy
się z Hiobowymi pytaniami, i my jeste-
śmy, jak on, ciągle wystawiani na próby,
to na nasze życie pada światło Chrystu-
sowego życia i Chrystusowej łaski. Hiob
jest tylko symbolem człowieka całkowicie
niewinnego. Niemniej jednak jest osoba,
która mogła powiedzieć: Kto z was dowie-
dzie Mi grzech? To Jezus. Niewinny Bara-
nek, któremu nie została oszczędzona pró-
ba bezinteresownej miłości wobec nas. On
jest dla nas światłem, gdy Bóg przez różne
wydarzenia naszego życia pyta nas: czy
kochasz mnie bezinteresownie? Nie dlate-

go, że coś ci za to dam, ale z czystej
miłości do Mnie?

Do takiej miłości Boga jesteśmy
wezwani i jesteśmy do niej zdolni dzięki
Chrystusowej łasce. Do takiej miłości bli-
źniego jesteśmy wezwani. Miłości, która
nie zna pojęcia „coś za coś”, ale jest
wprowadzeniem w życie ewangelicznego
wezwania: „Jeśli bowiem miłujecie tych,
którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć
będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?
I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci,
cóż szczególnego czynicie? Czyż i
poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz
niebieski”.

Czytajmy księgę Hioba odnajdując
siebie w wielkich pytaniach, jakie nam
ona stawia. Pytaniach o sens naszego ży-
cia, cierpienia, obecności w nim Boga,
a przede wszystkim o miłość. Gdyż, jak
mówi św. Jan od Krzyża, „pod koniec
naszego życia będziemy sądzeni
z miłości”.

Ks. Robert Głuchowski

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI
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Kopia fragmentu obrazu D. Velazqueza
"Cristo Crucificado" Jacek Sobiczewski

Kopia obrazu Brata Alberta Chmielowskiego
"Ecce Homo" Jacek Sobiczewski

Kochane dzieci!

Trwa Wielki Post, który jest czasem pokuty, refleksj i
i nawrócenia.
- Czy ułożyłeś sobie tak tydzień, aby uczestniczyć w Drodze Krzyżowej
i Nabożeństwie Gorzkich Żali?
Pamiętasz o naukach rekolekcyjnych?
– Jezus czeka na ciebie…



Popatrz na krzyż i pomyśl,
czy warto posłuchać
Rodziców, księdza,
nauczyciela,
może oni chcą dla mnie
dobra…
Może trzeba wziąć krzyż
i pójść za Jezusem….

ę

Słowniczek Paschalny

Triduum Paschalne – Trzy
Święte Dni. Policz: -Wielki
Czwartek, Wielki Pątek, Wiel-
ka Sobota i Wielka Niedziela –
coś się nie zgadza? – Zgadza
się – Trzeba tylko pamiętać, że
dzień w Liturgii rozpoczyna się
wieczorem. I tak:

-Wielki Czwartek – dzień
Wieczerzy Pańskiej , ustano-
wienie Eucharystii i sakramen-
tu Kapłaństwa.

-Wielki Piątek – dzień bez
Mszy św., bo Chrystus sam sie-
bie składa w ofierze na krzyżu.

- Wielka Sobota – Wigilia
Paschalna, która przygotowuje
nas na zwycięstwo zmartwych-
wstania.

- Pascha – oznacza przejście.
To główne święto Izraelitów,
jest pamiątką wyjścia z niewoli
egipskiej .
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Widziałem we śnie

Ubiczowanego Chrystusa,
który wyboistą drogą szedł
w moją stronę. Na drodze
leżała mała różyczka. Chrystus
schylił się z wysiłkiem, pod-
niósł ją i przycisnął do serca.
Kiedy ją podnosił z ziemi,
pokaleczył sobie o jej kolce
swoje palce. - Panie Jezu -
zapytałem - nie dość, że jesteś
cały pokrwawiony, to jeszcze
ranisz sobie dłonie?
W odpowiedzi usłyszałem:
- TĄ RÓŻĄ JESTEŚ TY. Aby
przytulić Cię do serca, nie
mogę zważać na kujące kolce.
Jeszcze raz gotów jestem nie
tylko pokrwawić sobie ręce, ale
pozwolić przybić się do krzyża,
przebić włócznią serce – abyś
zrozumiał jak bardzo Cię
kocham.. .

A teraz trochę wiadomości
o zwyczajach wielkanocnych.
Czy wiesz dlaczego maluje się
jajka?
Legenda głosi, że w Wielką
Niedzielę Maria Magdalena
szła odwiedzić grób Pana
Jezusa i wzięła do koszyczka
jajka dla uczniów Pana. Nagle
na swej drodze spotkała
Zmartwychwstałego Jezusa
i tak się ucieszyła, że z radości
jajka poczerwieniały.
Na tę pamiątkę malujemy
jajka.

Drogi czytelniku!
Niech cię przenika
błogosławieństwo
Wielkiego Czwartku,
Niech cię obmyją łzy
Wielkiego Piątku

Niech cię ogarnie pokój
Wielkiej Soboty

Niech cię rozpromieni radość
Wielkiej Niedzieli. Amen

Alleluja!

Wielkanocne klimaty

Na łączce z rzeżuchy pasie się baranek,Zajączek przykucnął za krzaczkiem bukszpanu,Kurczak z czekolady usiadł wśród pisanek,Wszyscy "Alleluja" już śpiewają Panu.
Baba lukrowana na białym obrusie,A za nią mazurki stoją równo w rzędzie.Chrzanik do kiełbaski mówi  "Przesuń no się!"Już po rezurekcji, więc śniadnie będzie.
Kolorowe palmy w glinianym wazonie,Złota rosa porę wiosny przypomina.Przyjemnie jest spędzić święta w dużym gronie,Więc spotka się dzisiaj niejedna rodzina.

Maria Kwater

Modlitwa pożegnalna dla Jana Pawła II

Na białych skrzydłach aniołów,Po złotych promieniach słońca,Wybrałeś się na pielgrzymkęOstatnią, wieczną, bez końca.
Świat cały zamarł w bezruchu,W powietrzu zawisła cisza.Bolesną pustkę po Tobie,Modlitwa wypełnia dzisiaj.
Wstaw się za nami do Boga,Wielki Pielgrzymie Świata.W kolejnych tysiącleciach,Niech Twoja śmierć ludzi brata.

Maria Kwater s. Karolina – Serafitka



6 I Św. Kasper
Imię to pochodzi od perskiego słowa
„gizbar” (stróż skarbca) albo ze skróco-
nego perskiego imienia Gathaspar (wspa-
niały). W Polsce imię Kasper występuje
od XIV wieku w formach: Kasper, Gasper,
Kaspar, Gaspar, Kacper. Od niego pocho-
dzą nazwiska: Kasperus, Kasperkiewicz,
Kasprowicz, a także nazwy geograficzne:
Kasprowy Wierch, osiedle Kasprusie.
Kasper miał być jednym z trzech Mędr-
ców, Magów, którzy oddali hołd Dziecię-
ciu w Betlejem, przynosząc mu bogate
dary. Imiona: Kacper, Melchior, Baltazar
oznaczające tych Magów, wywodzą się
z tradycji średniowiecznej , nie są wymie-
nione w „Ewangelii św. Mateusza”.W Pol-
sce kult trzech Mędrców był popularny,
o czym świadczą kościoły pod ich wez-
waniem w Kolnie i Gietrzwałdzie.
W święto ku czci Trzech Mędrców (zwa-
nych także Królami) od przełomu
XV/XVI wiek zachował się zwyczaj po-
święcania złota i kadzidła, od XVIII
wieku także kredy, którą wypisuje się
na drzwiach wejściowych pierwsze litery
imion Mędrców i datę bieżącego roku.
18 I Św. Małgorzata
Imię to pochodzi z języka greckiego, sło-
wo margarit ēs oznacza perłę. W Polsce
jest popularne od średniowiecza w for-
mach: Małgorzata, Małgorzeta, Margorze-
ta, także obcych: Margareta, Margarita,
Margaret, Margit. Formy skrócone i spie-
szczone tego imienia to: Greta, Macha,
Marusza, Marzena, Masza, Gosia, Gośka,
Małgorzatka.
Jest to ulubione imię żeńskie wśród rodów
królewskich i książęcych.Św. Małgorzata Węgierska ( 12421270)pochodziła właśnie z królewskiej dynastiiArpadów. W wieku czterech lat została oddana na wychowanie do klasztoru, jakowotum dziękczynne za ocalenie państwaod najazdu tatarskiego. W wieku lat dziesięciu przeniosła się do klasztoru dominikanek na wyspie Lepri na Dunaju, gdziejuż jako zakonnica dawała przykład pokory, wykonując najcięższe prace fizycznei żyjąc w ubóstwie. Już za życia obdarzonabyła darem kontemplacji, wizji i proroctw.Żyła 28 lat. Od chwili jej śmierci, przeznastępne wieki Węgrzy za jej wstawiennictwem otrzymywali wiele łask. Zostałabeatyfikowana w 1789, a kanonizowana

w 1943 roku. Na obrazach przedstawia sięją w habicie dominikanki, z lilią i książkąw rękach, u jej stóp leży korona.
21 I Św. Agnieszka

To imię być mo-
że wywodzi się
z języka greckie-
go, gdzie słowa:
hagné, agné o-
znaczają czysta,
dziewicza lub ję-
zyka łacińskiego,
gdzie agnus
to baranek.
W Polsce wystę-
puje od średnio-
wiecza w for-

mach: Agnieszka, Jagnieszka, Agna, Ja-
gna. Zdrobnienia to: Jagienka, Jagusia, Ja-
chna, Jagosza.Św. Agnieszka była męczennicą za wiaręw czasach cesarza Dioklecjana (IV w).Poniosła śmierć (być może ścięta)w bardzo młodym wieku, właśnie 21stycznia. Przedstawiana jest z barankiemlub gołąbkami jako symbolami niewinności i łagodności. W Rzymie, bazylice kujej czci 21 stycznia święci się 2 baranki,z których wełna służy do tkania paliuszy.
Z imieniem Agnieszki związane są przy-
słowia: „Święta Agnieszka wypuszcza
skowronka z mieszka”, „Po świętej Agnie-
szce napije się wół na ścieżce”.
3 II Św. Błażej

To imię pocho-
dzenia łacińskie-
go, oznaczające
pochodzenie
z rodu Blasia,
a być może
od przezwiska
Blasio oznacza-
jącego kogoś,
kto mówi niewy-
raźnie. W Polsce
to imię jest po-
świadczone
w postaciach:

Błażej , Błożej , Błażko. Nazwiska od niego
pochodzące to: Błażejewicz, Błażowski,
Błachut. W średniowieczu przekształcono
je na słowiańskie imię Włast.
Św. Błażej był lekarzem, ale porzucił swój
zawód i został pustelnikiem. Z powodu
jego pobożności wybrano go biskupem

miasta Sebasta (dziś Sivas w Turcji)
w czasie prześladowań za cesarza Licy-
niusza (IV w). W celu uniknięcia prześla-
dowań schronił się w grocie, zdradzony
został uwięziony. W więzieniu uratował
życie chłopcu, któremu ość z ryby prze-
biła gardło - stąd uważano go za patrona
wspomagającego w chorobach gardła.
Torturowany, został następnie ścięty. Jest
patronem miasta Dubrownik. 26 nazw
polskich miejscowości wywodzi się od
tego imienia.
W Polsce w dzień św. Błażeja poświęcano
małe świece „błażejki”, dotykając nimi
gardło, co miało uchronić przed choro-
bami. Święcono także jabłka, podając je
cierpiącym na ból gardła. Św.Błażeja
zaliczano do tak zwanych „czternastu
świętych wspomożycieli” (orędowników).
Związane z nim przysłowie to: „Deszcz
na świętego Błażeja, słaba wiosny
nadzieja”.
5 II Św. Agata

Imię Agata po-
chodzi z języka
greckiego, gdzie
oznaczało „do-
bra” lub „ze
szlachetnego
rodu”. W Polsce
występowało już
od XIII wieku
w postaciach:
Agata, Jagata.
Z Rusi pojawiło
się w formie Ag-
afija, Ohafija,

Ofka. Św. Agata była czczona już od czasów starożytnych. Pochodziła ze szlachetnego rodu z Katanii na Sycylii. Odznaczała się niezwykłą urodą. Jako chrześcijanka postanowiła zostać dziewicąodrzuciła zaloty Kwincjana, namiestnikacesarza Decjusza (III w). Gdy rozpoczęłysię prześladowania chrześcijan, zostałaaresztowana  oddano ją, w celu upokorzenia, do domu rozpusty. Zachowała jednak czystość  poddano ją zatem torturom,obcinając jej piersi. W końcu rzucono jąna rozżarzone węgle i wkrótce potemzmarła. Rok po jej śmierci lawa z wybuchu Etny cudownie zatrzymała się przedKatanią  wierzono, że to za jej wstawiennictwem. Wkrótce uznano ją za patronkę Katanii i miast sycylijskich, opie
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kunkę chroniącą przed ogniem, pomocnąw chorobach piersi u kobiet, a także patronkę ludwisarzy. Jej kult był bardzo popularny w Rzymie  pod jej wezwaniemwybudowano tam 3 kościoły. W Polscew uroczystość św. Agaty święcono chleb,sól i wodę, które chronić miały przed pożarami i piorunami.
Przedstawiano ją z tacą w ręku (mógł
na niej leżeć chleb lub kobiece piersi),
obok płonącego domu. Związane z nią
przysłowie to: ”Chleb świętej Agaty od
ognia strzeże chaty”.
6 II Św. Dorota
Dorota to imię pochodzące z języka gre-
ckiego, oznaczające dar boga/bogini.
W Polsce występuje od wczesnego śre-
dniowiecza w formach: Dorota, Doroteja,
zdrobniale: Dochna, Doda, Dora, Dorotka.
Św. Dorota była męczennicą za czasów
cesarza Dioklecjana. Torturowana, okru-
tnie pobita nie wyrzekła się wiary. Według
legendy w drodze na miejsce kaźni
spotkała adwokata Teofila, nienawidzą-
cego chrześcijan. Ten szydząc powiedział,
że uwierzy, jeśli ujrzy kwiaty z ogrodów
niebiańskich (z raju) - a było to zimą.
W miejscu kaźni stanął obok Doroty
chłopczyk z koszykiem pełnym cudownie
pachnących kwiatów i owoców. Dorota
wysłała go Teofilowi. To sprawiło, że się
nawrócił. Dorotę ścięto ok.300 roku. Stała
się patronką położnic i górników. Przed-
stawiano ją z mieczem i koszem kwiatów
w ręku. Związane z imieniem świętej
przysłowia to: „Po świętej Dorocie, wy-
schną chusty na plocie”, „Na dzień św.
Doroty, ma być śniegu pod płoty”.
26 II Św. Aleksander
Imię to pochodzi z języka greckiego
i oznacza „troszczącego się o mężów,
broniącego mężów”. W Polsce pojawia się
już w XII wieku, a w XV wieku popularna
staje się jego żeńska forma Aleksandra.
Poświadczone formy tego imienia to:
Aleksander, Aleksender, Oleksander, Ale-
ksandr, Leksander, Ksender. Zdrobnienia
to: Olechno, Olek, Oleś, Oleńka, Olesia,
Alik. Od tego imienia pochodzą nazwiska,
na przykład Aleksandrowicz, a także na-
zwy geograficzne – Aleksandrów Kujaw-
ski.Św. Aleksander (250326) był biskupemAleksandrii. Wyróżniał się mądrością, byłobrońcą wiary, doskonałym administratorem i duszpasterzem. Zwołał synodw Nicei, który potępił herezję Ariusza.

4 III Św. Kazimierz
To imię słowiań-
skie. Może ozna-
czać niszczące-
go pokój zgodę
lub sławę. Przy-
jęło się w krajach
zachodnich -
ang. Casimir, fr.
Casimir, hiszp.
Casimiro. Poja-
wia się w śre-
dniowieczu w
formach Kazi-

mierz, Kazimiar, Kazimir, zdrobnienia to:
Kazek, Kazik, Kazko. Pochodzące od
niego nazwisko to Kazimierczak. Od nie-
go pochodzą 104 nazwy miejscowości, na
przykład Kazimierz, Kazimierza Wielka.Św. Kazimierz (14581484), królewicz, byłsynem Kazimierza Jagiellończyka. Dał siępoznać z pobożności i licznych talentów.Prawdopodobnie złożył ślub czystości.Zmarł w wieku 26 lat na gruźlicę. Wkrótceuznano jego cnoty (1521), ale dokumentyzaginęły. Kanonizowano go w 1602 roku.Po otwarciu grobu, mimo niesprzyjających warunków w krypcie, stwierdzono, ze jego ciało zachowało się. Jestgłównym patronem Litwy. Przedstawiasię go w stroju książęcym, z lilią w ręku.W Wilnie 4 marca , w dniu św. Kazimierza (Kaziuka) zachował się zwyczajsprzedawania obwarzanków, palm i pierników. Ku czci św. Kazimierza wybudowano ponad 40 kościołów. Związanez dniem 4 marca przysłowia to: „Jeżeliw święty Kazimierz pogoda, to na kartofleuroda”, „Na świętego Kazimierza zimado morza zmierza”.
13 III Św. Krystyna

Imię pochodzi
z języka łaciń-
skiego i oznacza
„należąca
do Chrystusa”.
Forma męska
tego imienia
to Krystyn.
Św. Krystyna
miała pochodzić
z Persj i. Została
stracona w czasie
prześladowań
chrześcijan 13

marca 559 roku. Być może należała
do znakomitej rodziny, co potwierdzałby
fakt, że szybko została aresztowana i stra-

cona. Jest to imię bardzo popularne
w Polsce.
18 III Św. Edward

Imię pochodze-
nia germańskie-
go. Może ozna-
czać” stróż dzie-
dzicznej włości,
obrońca mają-
tku” lub „stróż
i obrońca ojczy-
zny”. Częste
wśród królów
angielskich.
W dawnej Pol-
sce imię to nie

było znane - pojawiło się pod wpływem
angielskim, być może w XVIII w. Jego
formy skrócone i spieszczone to: Ed, Edi,
Edek, Edzio.Św. Edward, to król i męczennik, żył w Anglii w X wieku. Był pobożny, jego doradcąbył św. Dunstan. Został zamordowanyw wieku 16 lat przez zbirów nasłanychprzez macochę. Kościół uważał go za męczennika, który zginął z rąk pogan. W Polsce istnieją 22 miejscowości pochodząceod tego imienia, na przykład Edwardów,Edwardowice.
19 III Św. Józef, Oblubieniec
Najświętszej Marii Panny

Jest to imię he-
brajskie, ozna-
czające „niech
pomnoży Bóg
dobro, niech
przyda Pan”.
W Polsce było
to imię bardzo
popularne
od średniowie-
cza. Występuje

w formach: Józef, Jozef, Jozep, Hosyp,
Jesyp, Josyp. Jego żeńskie odpowiedniki
to Józefa i Józefina. Zdrobnienia to: Jó-
zek, Ziutek, Józwa, Zeflik (na Śląsku). Aż
327 nazw miejscowości w Polsce ma
związek z tym imieniem.Informacji o św Józefie dostarczają Ewangelie. Pochodził z rodu Dawida, mieszkałw Nazarecie. Jako małżonek Marii z mocyprawa był ojcem Jezusa. Był rzemieślnikiem wykonującym prace w drewnie,metalu, kamieniu. Mógł być również cieślą. Opiekował się Maryją i Jezusem, alegdy Jezus zaczął publiczne nauczanie jużnie żył. Prawdopodobnie umarł „na rękach „Jezusa i Jego Matki - stąd prze
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Powtórzmy raz jeszcze, iż kapłaństwo
sakramentalne w Kościele Katolickim
jest czymś więcej , niż jedynie honorową
funkcją przewodniczenia, która pocho-
dzi z wyboru wspólnoty wiernych (jak
ma to miejsce np. we wspólnotach pro-
testanckich). Jan Paweł II wyraźnie pod-
kreśla, iż „wspólnota nie jest w stanie
sama z siebie ustanowić sobie kapłana
z mocą święceń” (EE 29). O tym mówił
sam Chrystus stwierdzając wyraźnie wo-
bec Apostołów, iż to nie oni wybrali Jego,
ale On sam wybrał ich i powołał dając
szczególny udział w swoim kapłaństwie.
Kapłan, bowiem „jest darem, który
wspólnota otrzymuje dzięki sukcesj i
biskupiej pochodzącej od Apostołów. To
biskup, za sprawą Sakramentu Święceń,

ustanawia nowego kapłana, udzielając mu
władzy konsekracji Eucharystii. Dlatego -
przypomina Papież - tajemnica Eucharys-
tii nie może być sprawowana w żadnej
wspólnocie bez kapłana z mocą święceń”
(EE 29). Zatem, możemy stwierdzić, iż
dana wspólnota wierzących tylko wów-
czas jest żywą cząstką Kościoła, gdy po-
siada duszpasterza, kapłana, który celebru-
je pośród niej Ofiarę Eucharystyczną.
Całkiem po prostu.
Wszystko, co przypomnieliśmy powyżej

patron roku kapłańskiego św. ks. Jan
Vianney tłumaczył w niezwykle prosty
sposób: „Gdyby zniesiono sakrament
święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go
złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto
przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy
wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi,
by dać siłę na wypełnienie jej piel-
grzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje,
by pojawiła się przed Bogiem, obmywając
ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chry-
stusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli
ta dusza umiera ze względu na grzech, kto
ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znów
kapłan.. . Po Bogu, kapłan jest wszy-
stkim! . . . On sam pojmie się w pełni do-
piero w niebie”. Cytując powyższe słowa
we wspomnianym liście Benedykt XVI
zauważył, iż „Stwierdzenia te, zrodzone
z kapłańskiego serca Świętego Proboszcza
mogą się wydawać przesadne. Mimo to
ujawnia się w nich niezwykły szacunek,
jakim darzył on sakrament kapłaństwa.”
Szacunek ten wszakże znajduje wszak
uzasadnienie w codzienności.

To kapłani udzielając Sakramentu
Chrztu otwierają ludziom drogę do zba-
wienia. Przygotowują ich do Sakramentu
Pokuty, Eucharystii oraz Bierzmowania.
Przygotowują młodych do dojrzałego za-
wierania Sakramentu Małżeństwa i podję-
cia obowiązków wynikających z faktu
rodzicielstwa oraz chrztu dziecka. Kształ-
tują wiarę wspólnoty parafialnej poprzez
homilie, kazania, podczas rekolekcji i spo-
tkań formacyjnych w mniejszych grupach.
Przypominają, utwierdzają podstawowe
prawdy wiary i wynikające z niej zasady
moralności. Organizują misje parafialne,
rekolekcje zamknięte, poradnie rodzinne,
oazy, kursy animatorskie, prowadzą dusz-
pasterstwo akademickie. Kapłani uświę-

cają rzeczywi-
stość celebru-
jąc Euchary-
stię, dzięki
czemu uobe-
cnia się Ofiara
Chrystusa,
a zatem realiz-
uje zbawienie
człowieka
i świata.

Każdego dnia zasiadają w konfesjonałach,
spieszą z posługą spowiedzi, Komunii św.
i Sakramentu Chorych do domów, szpita-
li, zakładów poprawczych i więzień.
W wielkim trudzie prowadzą katechezę
w szkole, spotykając się często z niezro-
zumieniem uczniów i rodziców, brakiem
kultury i agresją. Kapłani dokładają sta-
rań, by niedzielna, a szczególnie świąte-
czna Eucharystia sprawowana była jak
najgodniej i największą starannością. Pro-
wadzą, więc formację ministrantów
i lektorów, przygotowują kantorów, orga-
nizują i wspierają chóry parafialne i scho-
le śpiewacze. Nadto, poświęcają czas i si-
ły wielu innym obowiązkom, by wymie-
nić tylko: żmudną i niewidoczną dla para-
fian pracę w kancelarii, budowy i remon-
ty, codzienną troskę o należyte utrzymanie
kościoła, działania "Caritas", grup para-
fialnych, czy
też rozmowy z
ludźmi potrze-
bującymi du-
chowego
wsparcia. Wre-
szcie, celebru-
jąc liturgię po-
grzebową
uświęcają
chwilę złoże-

SKARB NASZEJ WIARY

konanie, że jest patronem dobrej śmierci.
Kult św. Józefa jako głowy św. Rodziny,
a zatem męża pełnego cnót, szerzył się
w świecie, a w Polsce od przełomu X/XI
w. Sanktuarium św. Józefa znajduje się
w Kaliszu (z XVII w), poza tym w Polsce
istnieją 264 kościoły pod jego wez-

waniem. Św. Józef jest patronem diecezji:
kujawsko - pomorskiej , włocławskiej i łó-
dzkiej . Przysłowia związane z dniem św.
Józefa: „Jak na święty Józef bociek
przyleci, to na skrzydłach resztki śniegu
przynosi”, „Na święty Józek czasem śnie-
gu, czasem trawy wózek”, „Święty Józef

Oblubieniec otwiera wiośnie gościniec”,
„Święty Józef pogodny, będzie roczek
dorodny”.

AM
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„Choruje ktoś wśród Was?”

Choroba może dotknąć każdego z na-
szych bliskich i na samych. Łaska sa-
kramentu namaszczenia chorych poma-
ga choremu pokonać trwogę przed
śmiercią i umacnia wewnętrznie. Tak
więc i w chorobie – a może szczególnie
w chorobie – człowiek nadal może być
Apostołem Chrystusa.

Upływ czasu, choroba i śmierć są
nieuniknionymi elementami ludzkiego ży-
cia. Czas nie niszczy osoby ludzkiej , ale
przygotowuje ją do życia wiecznego.
Od najdawniejszych czasów ludzie

szukali środków mogących zapobiec
spustoszeniu, jakie niosą choroby, zły stan
fizyczny czy podeszły wiek. Stosowano
oleje, zioła, śpiewy, zaklęcia w celu
uzdrowienia chorych.
Choroba i cierpienie jest jednym

z najtrudniejszych doświadczeń człowie-
ka, dlatego także Chrystus często od-
wiedzał i uzdrawiał chorych, okazywał im
swoją miłość. Zwracając się do Apostołów
powiedział: „Idźcie i głoście: Bliskie już
jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie
chorych” (Mt 10,7n). Uczniowie spełniali
to polecenie. Św. Jakub wspomina
o udzielaniu chorym namaszczenia ole-
jem, które ma znaczenie zbawcze: „Cho-
ruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi
kapłanów Kościoła, by się modlili nad
nim i namaścili go olejem w imię Pana.
A modlitwa pełna wiary będzie dla chore-
go ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli-
by popełnił grzechy, będą mu odpuszczo-
ne” (Jk 5, 1 4 n).
Wypełniając swoją opiekuńczą rolę

i kontynuując uzdrawiającą służbę Chry-

stusa, Kościół przynosi pociechę podczas
cierpień fizycznych poprzez sakrament
namaszczenia. Sakrament wspominany
przez św. Jakuba przechodził w ciągu
wieków wiele przemian. Od XI wieku
zaczęto nazywać go ostatnim namaszcze-
niem i uważać za sakrament umiera-
jących. Chorzy unikali go, a kapłani rza-
dko udzielali!

Ostatni Sobór
Watykański II
przywrócił
sakramentowi
pierwotne
znaczenie
i nazwę:

namaszczenie
chorych.
Przypominał,
że łaska sa-
kramentu po-

maga choremu pokonać trwogę przed
śmiercią i umacnia wewnętrznie. Sakra-
ment ten przewidziany jest dla ciężko
chorych, ale także i dla ludzi w podeszłym
wieku. Udzielając sakramentu namaszcze-
nia chorych, kapłan modli się wraz z do-
mownikami za chorego. Namaszcza jego
czoło i ręce olejem świętym, wypowiada-
jąc przy tym słowa: „Przez to święte
namaszczenie niech Pan w swoim
nieskończonym miłosierdziu wspomoże
ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan,
który odpuszcza ci grzechy, niech cię
wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”.
Chory, który nie stracił przytomności,
powinien też przyjąć sakrament pokuty
i Komunię świętą.
Często rodzina zbyt późno zawiadamia

księdza o potrzebie udzielenia choremu

sakramentu namaszczenia chorych. Wiąże
się to u niektórych z dawnym myśleniem,
że to już ostatnie namaszczenie. Tymcza-
sem obecnie trzeba pamiętać, że sakra-
ment namaszczenia chorych może być
przyjmowany w życiu wielokrotnie
przy każdym nawrocie ciężkiej choro-
by, kiedy choroba zagraża życiu lub też
kiedy chory na przykład z powodu wie-
ku jest słaby. Można go również udzie-
lić dzieciom niebezpiecznie chorym, je-
śli osiągnęły używanie rozumu!
Przyjęcie namaszczenia łączy się z wie-

loma łaskami, m.in:
- uzbraja przed pokusami szatana,
- chroni przed trwogą śmierci,
- ułatwia choremu zachowanie spokoju
w obliczu cierpienia

- w razie utraty przytomności odpuszcza
choremu nawet ciężkie grzechy (pod
warunkiem, że chory pragnął przyjęcia
tego sakramentu).

Przyjęcie namaszczenia może nawet cza-
sem obfitować w łaskę powrotu do zdro-
wia. Nie powinniśmy zatem zwlekać z po-
wiadomieniem kapłana, zwłaszcza iż sa-
krament udzielony po zgonie jest nie-
ważny. Nigdy nie udziela się sakramentu
namaszczenia umarłym. Ksiądz wezwany
do chorego, który już umarł, tylko modli
się za zmarłego „aby uwolnił go od grze-
chów i przyjął do swego Królestwa".
Jeśli istnieje poważna i uzasadniona

wątpliwość, czy chory rzeczywiście już
umarł można udzielić mu sakramentu
namaszczenia bez żadnego warunku.
Skoro prosimy kapłana do chorego,

trzeba odpowiednio przygotować dom.
Przygotowując pokój chorego na przyj-
ście kapłana należy zadbać o nakrycie
stołu białym obrusem, postawić krzyż,

nia ciała chrześcijanina do grobu. Poprzez
ofiarę Mszy św. niwelują „dłużny zapis
winy” spłacany przez zmarłego w czyść-
cu. Tak rozległe i różnorodne spectrum
kapłańskiej posługi wymaga od tego, kto
ją podejmuje dysponowania szerokim
wachlarzem wysokich predyspozycji inte-
lektualnych, moralnych, duchowych,
uzdolnień artystycznych, organizacyjnych,
oratorskich lub nawet menadżerskich. To
dużo, jak na jednego człowieka. Dodajmy
i to, że codzienna kapłańska praca toczy
się pod nieustanną presją wysokich
oczekiwań ze strony parafian i stałego,

krytycznego oglądu tzw. opinii publicznej ,
szczególnie mediów, zwłaszcza lewico-
wych i ateistycznych.
Wnioski?
Rzecz oczywista, podsumowanie tego roz-
ważania, zamieszczonego w czasopiśmie
parafialnym - a zatem będącym jedną
z form duszpasterstwa oddziaływania -
wymaga postawienia, bodaj jednego pyta-
nia. To pytanie o świadomość faktu, iż
wspólnota parafialna, która nieustannie
korzysta z daru kapłanów sprawują-
cych sakramenty, zaciąga wielkie mo-
ralne zobowiązanie. Wspólnota ta win-

na odwzajemniać ów dar, tj .- ujmując
rzecz najprościej - odwdzięczać się
wspólnocie Kościoła powołaniami spoś-
ród siebie. Cząstka tego zobowiązana
spoczywa na barkach każdego parafia-
nina. Oznacza modlitwę w intencji
nowych powołań kapłańskich z terenu
własnej parafii. Oznacza także troskę
o poziom religijno - moralny i kultu-
ralny rodziny umożliwiający powoła-
niom, które daje Bóg, swobodny
i wszechstronny rozwój.

Ks. Stanisław Tokarski
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zapalić świece, postawić naczynie z po-
święconą wodą, kropidło oraz watę. Stół
będzie domowym ołtarzem, na którym ka-
płan postawi nie tylko naczynko z poświę-
conym olejem chorych, ale nade wszystko
naczynie z Ciałem Pańskim – Komunią
św. dla chorego.
Jako kapelan szpitala, niejednokrotnie

w swoim posługiwaniu spotkałem ludzi,
których ogromnie przemienił przyjęty
przez nich sakrament chorych. Sami po-
twierdzali, że dodał im on otuchy, siły
a nawet pomógł pokonać schorzenia. Jest
piękną praktyką, że wielu pacjentów szpi-
tala już na samym początku prosi kapłana
o spowiedź, komunię świętą i właśnie
sakrament namaszczenia. Niejednokrotnie
ci ludzie są także apostołami cierpienia
i zaufania Panu Bogu, dając świadectwo
wobec innych chorych. Wiele raz zdarzyło

się tak, że jeśli jeden chory poprosił
o udzielenie mu sakramentów świętych,

to także i inni
przebywający
na wspólnej
sali szpital-
nej , także po-
prosili o sa-
kramenty.
Tak więc
i w chorobie
– a może

szczególnie w chorobie – człowiek nadal
może być Apostołem Chrystusa.

Warto też wspomnieć, że w celu
podkreślenia przez Kościół, jak bardzo
ceni sobie ludzi chorych Papież Jan Paweł
II 1 992 roku ustanowił we wspomnienie
NMP z Lourdes – Światowy Dzień
Chorego. Ten dzień, stał się dla chorych

okazją, aby sami chorzy pogłębili
rozumienie choroby, sensu cierpienia
w życiu człowieka oraz nauczyli się
spoglądać na to życiowe doświadczenie
w świetle Ewangelii. Kościół zachęca
chorych, aby w swojej chorobie nie po-
zostawali sami, ale by odkrywali obe-
cnego przy nich Chrystusa, również po-
przez posługę kapłanów, kapelanów szpi-
talnych, sióstr zakonnych, nadzwyczaj-
nych szafarzy Komunii św. i innych osób
będących dla chorych świadkami miłości
Bożej .
Choroba może dotknąć każdego z na-

szych bliskich i na samych. Warto więc
pamiętać, że jeśli choruje ktoś z nas – to
Bóg pragnie być szczególnie blisko przy
tym człowieku.

ks. Piotr Smoła

Pielęgnowanie istnieje od początków
cywilizacji i będzie istnieć dopóki trwać
będzie ludzkość. Pielęgnowaniem zaj-
mowały się głównie kobiety i tak jest
do dziś. Są pierwsze przy chorym,
w każdej chwili gotowe nieść pomoc.
Pielęgniarki pracują w różnych pla-
cówkach medycznych sprawując opiekę
nad pacjentami, chorymi dziećmi,
nad rodzinami. Ofiarują pacjentom
to, co jest najbardziej potrzebne –
„swoje serce”.

Istotą pracy pielęgniarki jest ochrona
najcenniejszych dla człowieka wartości:
zdrowia i życia. Aby realizować powie-
rzone zadania niezbędna jest wiedza,
umiejętności instrumentalne i niezłomność
moralna.
Praca pielęgniarki należy do wyją-

tkowych, ponieważ zawiera w sobie
elementy powołania. Ojciec św. Jan Paweł
II w przemówieniu do uczestników XII

Międzynarodowej Konferencji zorganizo-
wanej przez Papieską Radę ds. Dusz-
pasterstwa Służby Zdrowia powiedział:
"… Pragnę podkreślić, że praca medy-
czno – sanitarna jest jednocześnie posługą
leczenia i służbą zdrowiu. Wiedzcie, że
jesteście współpracownikami Boga, który
w Jezusie objawił się jako lekarz duszy
i ciała, dzięki temu stajecie się prawdzi-
wymi głosicielami Ewangelii życia…”
Jan Paweł II wskazał na dwa aspekty

posługi pracownika służby zdrowia:
na wymiar czysto ludzki, zrozumiały dla
ludzi dobrej woli oraz na wymiar chrześ-
cijański istotny dla osób wierzących. Nie
każdy człowiek jest w stanie zrozumieć
osobę cierpiącą i pomóc jej tak, jak ona by
sobie tego życzyła. Czynności, które
wykonuje pielęgniarka, są na rzecz dru-
giego człowieka i w trosce o niego. Aby
wykonywać ten zawód, należy zdobytą
wiedzę zaczerpniętą z różnych dziedzin
naukowych połączyć z pasją i miłością
do drugiego człowieka. Zawód ten nie
daje możliwości szybkiego wspinania się
po szczeblach kariery. Dla pielęgniarki
powodem do radości jest to, że udało się
komuś ulżyć w cierpieniu, pomóc w chwi-
lach osamotnienia i załamania.
Praca pielęgniarki nie ogranicza się je-

dynie do wykonywania czynności pielę-
gnacyjnych. Wymogi etyczne nakładają na
nią obowiązek podnoszenia kwalifikacji

zawodowych. Podejmują działalność
naukową i w ten sposób wpływają na roz-
wój pielęgniarstwa i etykę zawodową.
Nieżyjący pisarz Andrzej Szczypiorski

dziwi się: "… Jak to się dzieje, że są na
tym świecie ludzie… głównie młode, peł-
ne życia kobiety, które mówią, że sprawą
ich godności jest okazywanie zaintere-
sowania innym ludziom w chwilach tru-
dnych, niekiedy nawet beznadziejnych
i kobiety te rzucają wyzwanie swojemu
losowi. Wybierają ciężki, źle płatny za-
wód pielęgniarki. Chyba jest to sprawa
miłości. Kto takie serce posiada, ten jest
albo wielkim odkrywcą, albo wielkim
rycerzem, albo wielkim artystą, albo pie-
lęgniarką w szpitalu, która cicho, szybko,
delikatnie przemierza korytarze, pochyla
się nad łóżkiem chorego, pomaga mu
znosić ból i lęk, pomaga mu wyzdrowieć
i pomaga mu – co jest dużo trudniejsze
umrzeć…”

TK
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To co wyróżnia mój zawód…

Zakres działania fizjoterapeuty jest
bardzo szeroki – od rehabilitacji
niemowląt poprzez wszelkiego rodzaju
zabiegi przeciwbólowe, po niesienie ulgi
w cierpieniu pacjentom terminalnie
chorym. Jednak wiedza to nie wszystko.
Fundamentem dla działalności tego
typu jest wiara w wartość człowieka
oraz wartość własną.

Często zaczyna się tak: młodość, wol-
ność, a w głowie słowa „Mogę wszy-
stko”. Jeden niefortunny ruch kierownicą,
czy skok do wody i „Mogę wszystko”
zmienia się na „Nie mogę ubrać i umyć
się samodzielnie, ani przygotować sobie
posiłku”. Całe życie przechodzi diame-
tralną zmianę. Najpierw długie miesiące
w szpitalu; operacje przeplatają się z reha-
bilitacją. Ciągle wzloty i upadki. Skoki
ciśnienia, spastyka, zawroty głowy przy
gwałtowniejszych ruchach. Zniechęcenie,
złość na siebie samego i wszystkich wo-
kół. Tak najkrócej można opisać sytuację,
w jakiej poznają wielu swoich pacjentów
fizjoterapeuci.
Zakres działania fizjoterapeuty jest

bardzo szeroki – od rehabilitacj i

niemowląt poprzez wszelkiego rodzaju
zabiegi przeciwbólowe, po niesienie ulgi
w cierpieniu pacjentom terminalnie
chorym. Jednak wiedza to nie wszystko.
Fundamentem dla działalności tego typu
jest wiara w wartość człowieka oraz
wartość własną. Nie tylko leczenie, ale
także łagodzenie cierpienia bliźniego jest
szczególnym darem, który posiada
fizjoterapeuta. W jego rękach spoczywa
wielka odpowiedzialność za dalsze życie
jego pacjenta; dzięki odpowiednio
dobranej terapii i determinacji można
osiągnąć bardzo wiele. Są co prawda
progi, których nie da się „przeskoczyć”,
jednak postęp medycyny jest tak wielki,
że to, co jeszcze klika lat temu wydawało
się niemożliwe, dziś jest rzeczywistością.
Praca fizjoterapeutki stawia na mojej
drodze wiele ludzkich historii i wiele
ludzkiego cierpienia. Uświadomiłam so-
bie, ile jest go wokół mnie, dopiero w cza-
sie kontaktu z pacjentami na praktykach
studenckich. Pracuję z ludźmi chorymi,
których coś boli, którzy nie mogą
samodzielnie funkcjonować. Każdy z nich
ma swoje troski i zmartwienia. Zabiegi, na
które przychodzą są czasami tylko
dodatkiem do zwykłej rozmowy i chwilą
oderwania się od swoich problemów.

W czasie wielu godzin żmudnej reha-
bilitacj i można dobrze poznać człowieka.
Można krok po kroku widzieć postępy
i cieszyć się nimi. Po takiej sesj i wycho-
dzą z gabinetu raźniejszym krokiem. To
jest to, co tak wyróżnia zawód. Bo nie ma
nic piękniejszego ponad widok, jak
wykrzywiona bólem twarz przybiera
łagodny wyraz ulgi.

Gabriela Paluszczak
mgr fizjoterapii

Dlaczego ja…?

Kobieta właśnie kończyła pierwszy cykl
chemioterapii, natomiast córeczka za-
czynała leczenie z powodu rozsianego
nowotworu płuc. Trzymając na kola-
nach małą pacjentkę i równocześnie
rozmawiając z jej mamą nie mogłam
wyjść z podziwu. Uderzył mnie jej
optymizm i entuzjazm. Usłyszałam od
tej kobiety bardzo ważne słowa:
"cierpienie łączy ludzi między sobą,
pomaga dojrzewać".

Studenci Wydziału Lekarskiego podczas

zajęć na oddziałach szpitalnych borykają
się z różnymi problemami: czy dobrze
podpięte EKG, czy prawidłowo odczytany
wynik badań laboratoryjnych. Są jednak
momenty, gdy cała wiedza studenta
wydaje się niepotrzebna, bezużyteczna.
Wchodzą do sali chorego, słyszą zadane
zapłakanym, drżącym głosem pytanie:
„Dlaczego to ja mam raka, dlaczego to ja
mam mieć juto amputowaną stopę…? Są
to chwile, gdy młodzi, niedoświadczeni
studenci czują się zupełnie bezradni. W
głowie krąży myśl „Przecież medycyna
bardzo się rozwinęła”, a jednak nie
możemy tej osobie powiedzieć „Będzie
dobrze, proszę się nie martwić”. Z ksią-
żek wiemy, że pacjent nie tylko nie poczu-
je się lepiej , ale będzie cierpiał coraz bar-
dziej . Kodeks Etyki Lekarskiej zabrania
nam zatajenia prawdy, mimo że czasem
byłoby to dla dobra pacjenta. Ja się cza-
sem z tym postanowieniem nie zgadzam.
Z moich dotychczasowych obserwacji
mogę powiedzieć, że dla człowieka cier-
piącego brak nadziei i poczucie bezsil-
ności czy bezradności są zabójcze. Same

te odczucia są źródłem cierpienia,
a pomoc w ich usunięciu czy zredu-
kowaniu może być najważniejsza.
Po pierwszych kontaktach z pacjentami,

wracając do domu rozmyślałam w jak ró-
żny sposób osoby przyjmują swoje cier-
pienie. Jedni swój ból przeżywają w apatii
i obojętności, w innych narasta poczucie
buntu z powodu niezasłużonego werdy-
ktu. Są pacjenci, którzy swój los przyjmu-
ją ze spokojem. Muszę tu wspomnieć
o młodej pacjentce, z którą miałam zebrać
wywiad w ramach odbywanych ćwiczeń.
Cóż, na początku nie była to dla mnie
nowość, bo takie zadanie dostawałam
każdego dnia, ale jak się później okazało,
nie był to kolejny przypadek chorego, ale
dwie postaci godne podziwu, szacunku
i wszelkich możliwych odznaczeń. Wcho-
dząc do ich sali zastałam bardzo miłą
kobietę z śliczną dwuletnią córeczką.
Pacjentka była osobą wesołą i chętną
do rozmowy. Na pierwszy rzut oka wyda-
wało mi się, że w szpitalu są w ramach
rutynowych badań, ale jednak jak się
okazało, zostały surowo potraktowane



Od kilku już lat z zamysłu
Ks. Bp. Wiktora Skworca klerycy semi-
narium po ukończeniu trzeciego roku
studiów i formacji do kapłaństwa podczas
wakacji odbywają praktykę w szpitalach
poło-żonych na terenie naszej diecezji.
Może ktoś się zastanawiać, co taki kleryk
może robić w szpitalu, nie mając żadnego
doświadczenia medycznego. Dlatego pra-
gnę rozwiać wszelkiego rodzaju pytania
czy wątpliwości i w wielkim skrócie
przedstawić przebieg takiej praktyki
w szpitalu.

Podczas ubiegłorocznych wakacji
w dniach od 7 VII do 7 VIII 2009 roku
również i ja odbyłem praktykę na Oddzia-
le Medycyny Paliatywnej w Szpitalu
Powiatowym w Dębicy, wraz z dwoma
moimi współbraćmi. Początkowo odczu-
wałem lęk i strach oraz myślałem, czy
temu wszystkiemu podołam, ale miałem
świadomość, że z Bożym Błogosławień-
stwem jakiego udzielił nam przed roz-
poczęciem praktyk bp. Ordynariusz i opie-
ką Matki Bożej Zawadzkiej , której zawie-
rzyłem czas mojej posługi w szpitalu
drugiemu człowiekowi, podołam każdemu

obowiązkowi. Potem było coraz łatwiej ,
tak, że idąc do szpitala zawsze na twarzy
pojawiała się radość i satysfakcja z tego,
iż mogłem na miarę swoich możliwości
spieszyć z pomocą drugiemu człowiekowi
będącemu w potrzebie, tak jak to czynił
Chrystus chodząc po ziemi i uzdrawiając.
Pacjentami były osoby w ciężkim stanie,
z zaawansowaną chorobą nowotworową,
osoby starsze, w podeszłym wieku, a więc
śmierć można powiedzieć, że była na po-
rządku dziennym. Podczas pobytu na pra-
ktyce ponad 20 osób zakończyło bieg
swojej ziemskiej wędrówki. Każda z tych
osób była wcześniej zaopatrzona
Najświętszymi Sakramentami, gdyż pani
Ordynator bardzo o to zabiegała, aby
każdy z pacjentów przed śmiercią był
pojednany z Bogiem. Zrobiło to na mnie
bardzo wielkie wrażenie, że pani Ordyna-
tor stawiała sprawy duchowe na równi
ze sprawami związanymi z leczeniem.
Każde odejście pacjenta rodziło we mnie
smutek i poczucie pustki. Zawsze pamię-
tałem o tych osobach w swoich
modlitwach i nadal to czynię, polecając
ich dusze Miłosiernemu Panu. Każde wol-
ne łóżko zauważone po przyjściu w nastę-
pny dzień wzbudzało poczucie zadumy,
gdyż przed oczami pojawiała się postać tej
osoby i ta świadomość, że dzień wcześniej
karmiło się ją pomagało w porannej toale-
cie a nawet i jeszcze z nią rozmawiało.
Moimi obowiązkami, jak również mo-

ich współbraci była pomoc w szczegól-
ności w porannych toaletach, karmienie,
wyprowadzanie na spacer do parku te
osoby, które miały jeszcze na tyle siły

i chciały wyjść, itd. W wolnych chwilach
wychodziliśmy do parku, aby zaczerpnąć
świeżego powietrza, na rozmowę z Panem
ukrytym w Tabernakulum szpitalnej kapli-
cy. Także, jeśli było na tyle wolnego cza-
su, prowadziliśmy rozmowy z perso-
nelem, które wspominam bardzo miło.
Miały one charakter bardzo prosty, były
pełne życzliwości, z których wypływała
radość a nawet i czasami pouczenie, jak
również wiedza związana z medycyną
oraz ze sprawami duchowymi. Najwięcej
czasu poświęcaliśmy na rozmowę z pa-
cjentami, jeśli dana osoba była świadoma,
chciała i mogła rozmawiać, natomiast
jeżeli nie mogła rozmawiać, ważna dla
niej była sama nasza obecność przy niej .
Głęboko w pamięci pozostała mi ich
wdzięczność za naszą służbę, która wyra-
żała się przez słowo "dziękuję" wypły-
wające z serca, uśmiech promieniujący
z ich twarzy i uścisk dłoni, z którego
wypływało prawdziwe ciepło, pełne
miłości.

Wracając myślami do praktyki
w szpitalu nie mogę nie wspomnieć o je-
szcze jednym wydarzeniu, a była to wia-
domość, jaką otrzymaliśmy od naszej pani
Ordynator o pobycie na sąsiednim
oddziale naszego współbrata Pawła
i o tym, że jego stan jest poważny. Kilka
razy odwiedziliśmy go i rozmawialiśmy
z nim. Był zainteresowany naszą pra-
ktyką. Pod koniec nie miał już sił nawet
zbyt długo rozmawiać. Ostatni raz po-
szliśmy do niego w dniu zakończenia
naszej praktyki, a w przeddzień jego
śmierci, ale nie przypuszczaliśmy, że
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Posłani, aby służyć Bogu i drugiemu człowiekowi.
Kilka myśli na temat wakacyjnej praktyki kleryka w szpitalu

przez życie. Kobieta właśnie kończyła
pierwszy cykl chemioterapii, natomiast
córeczka zaczynała leczenie z powodu
rozsianego nowotworu płuc. Trzymając
na kolanach małą pacjentkę i równocześ-
nie rozmawiając z jej mamą nie mogłam
wyjść z podziwu. Uderzył mnie jej opty-
mizm i entuzjazm. Usłyszałam od tej
kobiety bardzo ważne słowa: "cierpienie
łączy ludzi między sobą, pomaga
dojrzewać". I jest to całkowita prawda,
gdy się patrzy na rodziny i przyjaciół
osób cierpiących. Są to osoby, zdolne do
ogromnych wyrzeczeń dla swoich bliskich
dotkniętych chorobą. Podczas praktyk

wakacyjnych spotkałam starsza panią,
która przychodziła do szpitala 2 razy
dziennie, aby opiekować się swoim całko-
wicie sparaliżowanym mężem. Zapytana,
jak sobie daje radę z chorobą męża, odpo-
wiedziała: ”W chwilach zwątpienia po-
wtarzam sobie słowa przysięgi małżeń-
skiej , «w zdrowiu i w chorobie»”.
Zauważyłam, że cierpienie chorego pogłę-
bia bezradność, lęki i rozpacz osób blis-
kich, dlatego niejednokrotnie można wi-
dzieć rodzinę chorego popłakującą po ką-
tach korytarzy szpitalnych, tak by ich łez
nie widziała bliska osoba dotknięta
nieszczęściem. Ceniony, doświadczony

lekarz powiedział mi, że jedynie me-
dyczne podejście do bólu i cierpienia
pacjenta często nie wystarczają. On
w swojej praktyce medycznej na te
dolegliwości stosuje „złoty środek” -
ROZMOWĘ.
Mimo że niejednokrotnie w życiu stu-
dentów są chwile zwątpienia, warto po-
wtarzać i utrwalać swą wiedzę, abyśmy
kiedyś patrząc w lustro mogli powiedzieć:
„Zrobiłam wszystko, co mogłam, by
ulżyć w cierpieniu mojemu pacjentowi. . .”

Olga Paluszczak
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będzie to ostatnie nasze spotkanie.
Na drugi dzień otrzymałem wiadomość,

że Paweł nie żyje. Nie mogłem w to uwie-
rzyć, ale niestety była to prawda. Wtedy
to jeszcze bardziej uświadomiłem sobie,
jak nasze życie jest kruche i jak aktualne
są słowa Jezusa, które kieruje do każdego
z nas: "Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
w którym dniu Pan wasz przyjdzie
(Mt 24, 42)."

Praktyka szpitalna, jaką odbyłem była
dla mnie czasem niezapomnianym, który
pozostał głęboko w pamięci. Myślę, że
zdobyte doświadczenie będzie potem
w kapłaństwie, jeżeli Pan Bóg pozwoli,
pomocne w posłudze osobom chorym
z okazji pierwszych piątków miesiąca, czy
też innych wypływających racji dusz-
pasterskich, bo wobec takich ludzi trzeba
być wyrozumiałym, szczególnie jeśli jest

się kapłanem. Mogę także powiedzieć, że
były to dla mnie pewnego rodzaju reko-
lekcje: uczące doceniać swoje zdrowie,
cierpienie, chorobę drugiego człowieka;
które na nowo pouczyły mnie, że musimy
zawsze czuwać, bo nikt z nas nie wie
kiedy Pan sobie zażyczy, abyśmy zdali
sprawozdanie ze swojego życia.

Łukasz Polniaszek

W diecezji tarnowskiej z młodzieżową
muzyką religijną związanych jest kilka
tysięcy młodych ludzi. W Polsce jest
niestety ten problem, że jeśli ktoś
śpiewa o Bogu, nawet bardzo wysoko
muzycznie cenioną piosenkę, to raczej
nie ma szans, by pojawiła się ona w naj-
większych stacjach radiowych. Ilość
jednak wejść na stronę www.muzykadla
ducha.pl i liczba słuchaczy „Muzyki dla
Ducha” w RDN Małopolska jest dowo-
dem na to, iż inicjatywa była wartościo-
wa, że brakowało „miejsca spotkań” dla
fanów współczesnej muzyki chrześci-
jańskiej .

Ponad rok temu, wraz ks. Pawłem
Płatkiem z Wydziału Duszpasterstwa Mło-
dzieży Diecezji Tarnowskiej , postanowi-
liśmy przygotować stronę internetową
poświęconą zespołom i scholom działa-
jącym przy parafiach w naszej diecezji,
która byłaby takim miejscem „spotkania
w sieci” wszystkich miłośników współ-
czesnej muzyki chrześcijańskiej .
Do wszystkich parafii diecezji została
wysłana prośba o podanie danych o zespo-
łach działających w parafii (nazwa, skład,
historia, fotografie itd.). Nadesłane przez
księży i opiekunów grup muzycznych

dane umieściliśmy na nowej stronie, którą
pojawiła się w sieci na Boże Narodzenie
2009 roku. Tak wygląda w skrócie historia
powstania strony Muzyka dla Ducha –
www.muzykadladucha.pl . Nazwa portalu
mówi, że tą muzyką wychwalamy Ducha
Świętego, Tego, który jest Dawcą darów,
oczywiście muzyka chrześcijańska jest też
umocnieniem dla naszego ducha,
dla naszej duszy.
W diecezji tarnowskiej z młodzieżową

muzyką religijną związanych jest kilka
tysięcy młodych ludzi, warto też pamiętać
o tych, którzy kiedyś byli dziećmi i śpie-
wali w muzycznych grupach parafialnych,
a teraz kiedy są już rodzicami cieszą się,
że ich dzieci też są w zespołach i scho-
lach. Śpiew o Bogu rozbrzmiewa w gru-
pach apostolskich, oazach, na pielgrzym-
kach i konkursach piosenek religijnych.
Dlatego na naszej stronie prezentujemy
tych wszystkich, którzy podali nam
wiadomości o swoich grupach muzy-
cznych. Na stronie można posłuchać pio-
senek nadesłanych przez zespoły. Co wię-
cej , na bieżąco podajemy wiadomości
o tym, gdzie odbywają się koncerty,
przeglądy i konkursy piosenek religijnych.
Każdego roku w diecezji odbywa się
ponad sto koncertów! Nie brakuje także
dużych festiwali np. Polonia Semper
Fidelis w Dębicy, Ad Gloriam Deiparae w
Bochni, O Bogu granie przy św. Florianie
w Ciężkowicach, Festiwal Młodzieżowej
Muzyki Chrześcijańskiej w Tarnowie.
Od kilku miesięcy uruchomiliśmy także

galerię i dział z teledyskami i filmikami
z różnych koncertów ewangelizacyjnych.
Na stronie podajemy również linki
do stron ogólnopolskich np. www.kdm.pl

– największy polski portal mówiący
o MCH (muzyce chrześcijańskiej). Go-
szczący na naszej stronie mogą także
dzielić się swoimi spostrzeżeniami na fo-
rum muzycznym. Wielkim zaintereso-
waniem internautów cieszył się zorga-
nizowany przez Wydział Duszpasterstwa
Młodzieży Diecezji Tarnowskiej I Kon-
kurs na Teledysk o Treści Religijnej
„Kawałek Nieba”. Internauci mogli
głosować na ulubiony teledysk.

Wielką radością napawa fakt, że zes-
poły tworzą swoje teksty i muzykę, że
same komponują piosenki i wchodzą
do studia nagrań, by je zarejestrować.
W tym roku prawdopodobnie ukaże się 7
nowych płyt zespołów. W trakcie prac nad
nową płytą są m.in. zespoły: Pora Wiatru,
Pascha, Megro, Glosa, Schola Emmanuel
i klerycki zespół Bethesda.

„Muzyka dla Ducha” na falach RDN
Małopolska

Oczywiście
muzyka chrze-
ścijańska jest
wszędzie tam,
gdzie są ci, któ-
rzy przez śpiew
i muzykę chcą
mówić światu
o Bogu. Na
świecie powsze-
chnym terminem

jest CCM – contemporary christian music
– współczesna muzyka chrześcijan-
/chrześcijańska, w języku polskim używa
się często skrótu MCH – muzyka
chrześcijańska/chrześcijan, mówi się tak-



28

że młodzieżowa muzyka religijna itd.
Wraz z dyrektorem RDN Małopolska ks.

Jackiem Miszczakiem postanowiliśmy, by
stworzyć audycję, która będzie prezen-
towała muzyków chrześcijańskich z Polski
i z całego świata. I tak się stało, w każdy
piątek o godz. 1 7.35 wraz z prezenterem
Marcinem Walkowiczem przedstawiamy
naszym Radiosłuchaczom kilku muzyków,
bądź kilka zespołów. W muzyce zagra-
nicznej oczywiście „najmocniejsze”
są oczywiście Stany Zjednoczone, tam
MCH jest na bardzo wysokim poziomie
i jest emitowana w stacjach radiowych
i telewizyjnych nie tylko stricte chrze-
ścijańskich, ale także w świeckich me-
diach. W Polsce jest niestety ten problem,

że jeśli ktoś śpiewa o Bogu, nawet bardzo
wysoko muzycznie cenioną piosenkę,
to raczej nie ma szans, by pojawiła się ona
w największych stacjach radiowych.
Dlatego też RDN Małopolska emituje listę
„Muzyczne Dary”, którą przygotowują
co tydzień Dariusz Ciszewski i Janusz
Yanina Iwański z Radia Jasna Góra. Lista
ta ma już ponad 3 miliony słuchaczy!
Transmitowana jest w ponad 30 stacjach
radiowych. To dobry znak. „Muzyczne
Dary” w RDN Małopolska emitowane
są w każdą sobotę o godz. 1 6.05, a Suple-
ment czyli dodatek do listy przebojów,
w którym są wywiady z muzykami,
prezentowany jest w każdą niedzielę
o godz. 1 7.05.

Nasza rozgłośnia diecezjalna uruchomi-
ła także kanał internetowy RDN Religia,
w którym 24 godziny na dobę można
słuchać muzyki chrześcijańskiej .

ks. Piotr Osiński

Dane:
www.muzykadladucha.pl

Programy z muzyką chrześcijańską
w RDN Małopolska:
Muzyka dla Ducha – piątek, godz. 1 6.35
Muzyczne Dary – sobota, godz. 1 6.05
Suplement do listy przebojów – niedziela,
godz. 1 7.05

Stare, dobre „Stare Dobre Małżeństwo”...
Kilka lat temu wśród wielu płyt mojego
wujka zobaczyłam album zespołu, który
wówczas był mi nieznany. I tak zaintry-
gowana przede wszystkim ich nazwą
zaczęłam słuchać. Pamiętam, że spodo-
bało mi się niesamowite brzmienie
utworów, takie inne, bardziej spokojne
i niespotykane w radio, byłam oczaro-
wana... Tą płytą był "Czarny blues
o czwartej nad ranem" Starego Dobre-
go Małżeństwa.

Potem znalazłam także "Makatki",
a ponieważ okazało się, że moja przyja-
ciółka jest ich fanką, już po kilku dniach
udało mi się przesłuchać wszystkie
albumy zespołu. I tak się zaczęła moja
fascynacja ich muzyką, kolejne płyty,
koncerty.. .
Zespół powstał na początku lat 80-tych

z inicjatywy Krzysztofa Myszkowskiego

i Andrzeja Sidorowicza, którzy w 1984
wzięli udział w eliminacjach do Festiwalu
Piosenki Studenckiej w Krakowie.
Właśnie tam po raz pierwszy spiker pro-
wadzący festiwal przedstawił ich jakoStare Dobre Małżeństwo, twierdząc, iż
znają się oni na tyle dobrze, że to okre-
ślenie idealnie do nich pasuje. Na prze-
strzeni lat skład wielokrotnie ulegał
zmianie, z zespołem związani byli m.in.:
Aleksandra Kiełb, Alina Karolewicz,
Sławomir Pluta, Marek Czerniawski,
Roman Ziobro.
Obecnie grupa liczy 6 osób: Krzysztof

Myszkowski (śpiew, gitara, harmonijka
ustna), Wojciech Czemplik (skrzypce,
mandolina), Ryszard Żarowski (gitary),
Dariusz Czarny (gitary), Andrzej Stagra-
czyński (gitara basowa), Przemysław
Chołody (harmonijka ustna). Zespołu tego
raczej nie można usłyszeć w środkach
masowego przekazu, pomimo tego
na koncertach sale pękają w szwach,
ludzie fantastycznie bawią się przy ich
piosenkach i każdy utwór śpiewają z mu-
zykami. Artyści wykonują piosenki
do tekstów takich poetów jak Edward
Stachura, Bolesław Leśmian, Adam Zie-
mianin czy Jan Rybowicz.
Zespół ma na swym koncie kilkanaście

płyt, ostatnia z nich nosi tytuł "Odwet

pozorów". Myszkowski tak pisze o niej :Młyny boże mielą wolno, skrupulatnie i namiałko, a prawda jest jedna i nierozdwajalna. Warto o tym pamiętać ważąc każdewypowiedziane w życiu słowo (...) Słownebuble – puszczane bezkarnie na wiatr –nabiorą siły, mocy i masy mszcząc siębezlitośnie. Oddadzą z nawiązką razy tym,którzy nade wszystko winni głosić prawdę,a nie nią kupczyć... Album zawiera 18
utworów do tekstów Jana Rybowicza
oprawionych fantastycznym brzmieniem
gitar, skrzypiec czy harmonijki.
Piosenek Starego Dobrego Małżeństwa

można słuchać w każdym momencie
życia, zarówno w chwilach radości jak
i smutku czy przygnębienia, zawierają
one uniwersalne prawdy. Przy tych
utworach można się zatrzymać na chwilę,
zastanowić się nad otaczającą nas
rzeczywistością.. . Bo twórczość StaregoDobrego Małżeństwa wzrusza, bawi,
zmusza do myślenia, często daje nadzieję
na lepsze jutro. To połączenie poezji
z niebanalną muzyką jest po prostu
niesamowite. Warto posłuchać, a z pe-
wnością wielu osobom uda się bardziej
zrozumieć samych siebie i innych ludzi.

Natalia Kozioł

Komornik
Film Feliksa Falka "Komornik"(2005)
to zdecydowanie jedna z najgłośniej-
szych polskich premier ostatnich lat.

Film zdobył wiele nagród m.in. był
zwycięzcą Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych, zdobywając w Gdyni nie

tylko Złote Lwy – Grand Prix imprezy,
ale również cztery nagrody
regulaminowe, a rok później (2006)
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przyznano mu Orły aż w sześciu
kategoriach. Został też wybrany
polskim kandydatem do Oscara.

Lucjan Bo-
hme (Andrzej
Chyra) to
trzydziesto-
letni komor-
nik pracujący
w małym gór-
nośląskim
miasteczku
u podnóża
Sudetów.
Miasto, które

było niegdyś prężnym ośrodkiem przemy-
słowym, dziś boryka się z biedą i bezro-
bociem, więc komornik ma szerokie pole
do popisu. Jest to także rodzinne miasto
bohatera, który wywodzi się z patolo-
gicznej rodziny, co paradoksalnie staje się
jego siłą, ponieważ nic i nikt nie jest
w stanie go zaskoczyć. Będąc nieprzeku-
pny, bezwzględnie egzekwuje wszystkie,
nawet najmniejsze długi. Bohme szybko
staje się gwiazdą w swojej branży, lecz
jemu to nie wystarcza. Wkracza do miej-
scowego szpitala, aby zająć aparaturę
na oddziale intensywnej terapii. Starcie
z lekarzami i dyrekcją szpitala ujawnia nie

tylko jego bezwzględność, ale i pychę, w
jaką coraz wyraźniej popada.
Pomimo błyskotliwej kariery jego życie

prywatne nie należy do udanych. Nie ma
nikogo oprócz kochanki Anny (młodej
i zdolnej adwokatki) oraz współpraco-
wnika Jaśka, który żywi do niego skry-
waną pogardę. Jedynym człowiekiem,
którego darzy szacunkiem jest jego nau-
czyciel – obecnie schorowany komornik
Chełst.
Lucjan jest z pozoru człowiekiem rzu-

tkim, inteligentnym, dowcipnym ale. . . nie
daj mu Boże podpaść. Wtedy wychodzi
z niego bestia. Bohme nie stroni od odbie-
rania ludziom ostatniej nadziei, nawet jeśli
przez to zniszczy ich marzenia, swoją pra-
cę traktuje jak swoistą misję. Idyllę ko-
morniczego i z pozoru szczęśliwego życia
zakłóca jeden dzień, i przypadkiem zabra-
ny krzyżyk małej dziewczynki, córki daw-
nej , wielkiej miłości Lucjana – to na za-
wsze zmieni jego życie.

,,Komornik” jest doskonały pod
względem technicznym, także brawurowa
kreacja Andrzeja Chyry, ciekawe zdjęcia
Bartka Prokopowicza, muzyka Bartłomie-
ja Gliniaka i dynamiczny montaż spra-
wiają, że film jest godny uwagi.

Film jest podzielony na dwie części.
Pierwsza jest świetnym dramatem oby-
czajowym, z wyraźnie zarysowanym wą-
tkiem społecznym oraz ciekawym, przy-
ciągającym uwagę widza bohaterem.
Widzimy obraz człowieka, który dąży
do celu „po trupach”, dla którego nie ma
rzeczy niemożliwych. Praca i możliwości
jakie mu daje wpędzają go w pychę i aro-
gancję, przez co nie dostrzega zagrożenia
ze strony zawistnych i uwikłanych we
własne gierki kolegów i przełożonych.
W drugiej część Bohme doznaje
objawienia Matki Bożej , która kazała
naprawić zło przez niego wyrządzone.
Niestety, w tym momencie film z dramatu
staje się raczej bajką podobną do „Opo-
wieści wigilijnej”. Bohme zostaje porzu-
cony przez wszystkich, nawet tych, któ-
rym pomógł i wpada w intrygę jaką przy-
gotowali jego przełożeni i wspólnicy.

Uważam, że czas przeznaczony
na oglądnięcie ,,Komornika” nie jest jest
czasem zmarnowanym. Feliks Falk prze-
nosi nas w inny, rzeczywisty świat, ni-
czym nieubarwiony, co jest świetną
odskocznią od tego, czym karmią nas
media w postaci seriali i telenoweli.

Michał Mleczko

***

Film „Komornik” wyreżyserował Feliks
Falk, a główną i tytułową rolę zagrał
w nim Andrzej Chyra wcielając się
w Lucjana Bohme. Lucjan Bohme to ko-
mornik w mieście, które dawniej było
zamożne. W momencie rozgrywania się
akcji, miasto jak i mieszkańcy borykają
się z trudną sytuacją materialną. Bohme
znany jest z 80% skuteczności w ilości
ściąganych długów, staje się on na tyle
bezlitosny, że usiłuje zająć aparaturę
w jednym ze szpitali, nie mając na uwadze
tego, że jest do niej podłączony pacjent.
Właśnie na samym początku rozgrywanej
akcji możemy dostrzec bezwzględność
i przebiegłość głównego bohatera. Bohme
znany jest również z tego, że nie tylko
odbiera ludziom ostatnią nadzieję, ale
budzi strach wśród nich. Można
stwierdzić że Bohme wyżywał się na bie-

dnych ludziach, bo sam zaznał w dzie-
ciństwie biedy i do dziś czuje uraz
do swojego ojca. Nie ma on rodziny ani
znajomych. Spotyka się jedynie ze swoją
kochanką Anną (w tę rolę wciela się
Małgorzata Kożuchowska) oraz z kolegą
Jaśkiem (Grzegorz Wojdon), jego współ-
pracownikiem. Przełomowym momentem
staje się najście pewnej rodziny, gdzie
Lucjan Bohme próbuje odebrać akordeon
chorej dziewczynce. Dochodzi do szarpa-
niny, gdy do mieszkania wpada Gosia
(Kinga Preis), mama dziewczynki, a zara-
zem pierwsza i wielka miłość Lucjana.
Wtedy komornik uświadamia sobie, jak
wiele zła uczynił biednym ludziom. Jak
był wobec nich bezlitosny i okrutny.
Postanawia wówczas rozdać tym wszy-
stkim ludziom pieniądze, które wziął jako
łapówkę dla siebie. Oddaje również bie-
dnemu małżeństwu figurkę Matki Boskiej .
W niedługim czasie zostaje on oskarżony

o branie łapówek, a każda z rodzin, która
była przez niego nękana wypiera się tego,
że dostała od niego pieniądze. W później-
szym czasie do prokuratury zgłasza się
Gosia, jednak Bohme wcześniej zostaje
oczyszczony z zarzutów. Film ten przed-
stawia jak jedno wydarzenie, jedna chwi-
la, a nawet sekunda, może obudzić w bar-
dzo złym człowieku ludzkie uczucia.
Ukazuje również, że nigdy nie jest za pó-
źno na naprawienie swoich błędów i nie-
sienie pomocy swoim bliźnim. Przed koń-
cem filmu wydaje się, że będzie miał on
szczęśliwe zakończenie. Jednak umiera
jeden z komorników pan Chełst (Marian
Opania). Na pogrzebie Lucjan Bohme
wypowiada słowa, że wszyscy śmierdzą.
Można to interpretować tak, że główny
bohater traci całkowitą wiarę w dobro
na świecie.

Żaneta Bielatowicz

Film ,,Komornik” wywarł na mnie dość
duże wrażenie. Całkowicie bowiem obna-
ża świat współczesnego ,,wyścigu szczu-

rów”, karierowiczów, którzy idą do celu
po trupach, nie zważając na to, kogo
i w jaki sposób muszą poświęcić, żeby

posunąć się chociaż jeden szczebel ka-
riery wyżej . Lucjan Bohme jest tytuło-
wym komornikiem. Jest w szczytowym
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momencie kariery, na polu zawodowym
wszystko mu się udaje. Cieszy się
wyjątkową sympatią pracodawcy, osiąga
wysoką wydajność w ściąganiu długów,
przejmuje coraz to nowe rewiry, na któ-
rych ma pracować. Jednak w życiu pry-
watnym nie wiedzie mu się najlepiej , nie
ma rodziny, przyjaciół, koledzy w pracy
go nie lubią. Dopiero gdy przeżył wstrząs
zmienia się i zaczyna naprawdę być
,,ludzkim “człowiekiem.
Film ten każe nam zastanowić się nad
tym, do jakiego poziomu osoba ogarnięta
i całkowicie oddana pracy może wyzbyć
się uczuć i wyrzutów sumienia. Nie "ru-
szają" takiego człowieka biedne osoby,
które i tak nie mając z czego żyć, muszą
oddawać mu swoje meble, pamiątki itp. .

Jego celem jest tylko wykonanie zadania
i nie zawaha się przed niczym, byleby
tylko zrobić swoje. W ,,Komorniku”
wspaniale jest pokazana postawa praco-
holika - ,,odpoczywa się najlepiej pracu-
jąc” jak to mówi Lucjan. Dom jest dla
niego miejscem, gdzie śpi, praca pochła-
nia go tak, że nie ma nawet czasu ugoto-
wać sobie obiadu, tylko odgrzewa jakieś
stare pizze. Nie ma nawet czasu stworzyć
normalnej rodziny, a jak ma, to nie
poświęca jej wiele uwagi.
Film porusza też inne problemy jak np.
brak sprawiedliwości, zawiść ludzką.
Ludzie, którym pomógł Lucjan, nie przy-
znają się do tego, tylko z tego powodu, że
dawniej wycierpieli od niego, a scena,
w której Gosia przychodzi do prokuratora,

żeby zeznawać na korzyść Bohma i gdy
mówi, że chodzi jej o uczciwość ludzką,
a w odpowiedzi od niego słyszy: ,,Prze-
praszam, o co?“ – chyba nie wymaga
komentarza…
Znamienne są ostatnie słowa Lucjana:
,,Wszyscy śmierdzicie”. W tych dwóch
słowach zawiera się moim zdaniem opis
każdego z nas. Każdy bowiem śmierdzi
własnymi grzechami, złymi rzeczami,
które popełniliśmy. Więc obudźmy się
i zmyjmy ten zapach, z własnej woli,
bo nie życzę nikomu, żeby zaczął to robić
dopiero po takim zdarzeniu, jakie przeżył
Lucjan, gdy zrozumiał, że przyczynił się
do śmierci młodego człowieka.

Piotr Mleczko

Patronem Roku Kapłańskiego, ogłoszo-
nego przez Benedykta XIV jest św. Jan
Vianney. W tym numerze prezentujemy
drugą część opowieści o jego życiu.

Sława ks. Vianneya jako spowiednika
przekroczyła granicę parafii. Zaczął się
ostatni trzydziestoletni okres w jego życiu
trwający już do samej śmierci, okres
męczennika konfesjonału. Przyjął to wiel-
kodusznie, lecz nie obyło się bez trudno-
ści. O ile pierwsze dziesięć lat pobytu
w Ars były okresem ziemskiego szczęścia,
to kolejne lata stanowiły kalwarię. Pomi-
mo uznania – już w 1823 po pięciu latach
pobytu biskup dostrzegł, że posłany
do Ars kapłan daje sobie jakoś radę
i otwiera formalnie parafię – ks. Jana
dręczą skrupuły. Pomimo tylu jego zabie-
gów nie wszyscy się nawrócili. Wyrzucał

sobie, że to z jego winy, przecież historia
Kościoła nie zna przypadków świętych
proboszczów: sami papieże, biskupi jest
też sporo zakonników i zakonnic. Poprosił
biskupa o zwolnienie z obowiązków –
nadaremnie. Chciał uciec i skryć się
w klasztorze – bezskutecznie. Schronił się
u brata w domu rodzinnym w Dardilly,
ale rzeka pielgrzymów podążyła za nim.
Ostatecznie przyjął Wolę Bożą i wrócił
do Ars. W dziesiątym roku duszpasterzo-
wania miał w kościele 20 000 ludzi,
w ostatnim 80 000 uklękło u kratek jego
konfesjonału. Spowiadał po kilkanaście
godzin dziennie. Na dworcu kolejowym
Perrache w Lyonie trzeba było otworzyć
dodatkowe okienko, w którym sprzeda-
wało się bilety wyłącznie do Ars. Bilety
powrotne – wyjątkowo na tej linii – ważne
były osiem dni. Wiadomo bowiem, że tyle
czasu trzeba, by móc uzyskać rozmowę
ze „świętym z Ars” – jak zaczęto o nim
mówić.
Vianney zaczął czytać w ludzkich du-

szach. Penitentom, którzy przychodzili się
spowiadać ze swojego smutnego życia,
opowiadał ich własną przeszłość, przypo-
minał im sprawy, o których dawno już
zapomnieli. Pewnego razu poznał jakąś
kobietę w tłumie i zwrócił się do niej su-

rowo: „A! to ta pani nie chce zabrać męża
ze szpitala! ” Zaskoczona kobieta zapyta-
ła: „Skąd ksiądz proboszcz o tym wie?
Nikomu o tym nie mówiłam!”. Setkom
spowiadających się u niego mówił z całą
pewnością o ich powołaniu, przepowiadał
im grożące niebezpieczeństwo, a nawet
śmierć. Kiedy indziej podszedł do
nieznanej sobie kobiety, której mąż
popełnił samobójstwo rzucając się do
rzeki, mówiąc kilka słów, które
na całe życie uwolniły ją od rozpaczy:
„Odwagi droga pani, między mostem,
a rzeką jest jeszcze miejsce na skru-
chę…”. Wraz z tym zaczęły pojawiać się
uzdrowienia. Przybyła do księdza matka z

córką niemową.
Kobieta zaczęła
spowiedź, ale na-
gle przerywała.
Kiedy cisza prze-
dłużała się ks.
Vianney zaczął
ponaglać. Biedna
kobieta jąkała się
ze wzruszenia
i nie mogła do-
kończyć spowie-

dzi, bo słyszała, jak córka zaczęła mówić.
Innym razem matka przyprowadziła



W dziale
„Warto
wiedzieć…”
prezentuje-
my krótki
rys biogra-
ficzny św.
Ojca Pio,
człowieka
głębokiej
wiary, na-
znaczonego
stygmatami.

Ojciec Pio – Francesco Forgione urodził
się 25 maja 1887 r. w Pietrelcinie w die-
cezji Benevento, jako piąte z ośmiorga
dzieci Grazia Forgione i Giuseppy De
Nunzio. Na chrzcie otrzymał imię Franci-
szek. 6 stycznia 1903 r. wstąpił do Zakonu
Braci Mniejszych Kapucynów. Ojciec
Franciszka podjął się pokrycia kosztów
studiów syna i w tym celu wyemigrował
do Ameryki. W wieku 15 lat Franciszek
został przyjęty do nowicjatu w Marcone,
gdzie przyodział habit św. Franciszka,
przyjmując imię brat Pio.
22 stycznia 1904 r. złożył śluby proste
i rozpoczął studia przygotowujące do ka-
płaństwa. 27 stycznia 1907 r. złożył śluby
wieczyste, jednak słabe zdrowie zmusiło

go do rekonwalescencji w rodzinnej wio-
sce. Po przezwyciężeniu wszystkich tru-
dności, otrzymał święcenia kapłańskie
w katedrze w Benevento 10 sierpnia
1910 r.
W wyniku pogarszającego się zdrowia

Ojciec Pio opuścił klasztor za zgodą
przełożonych, wrócił do rodzinnej wioski
i tam pomagał w pracy duszpasterskiej
swojemu proboszczowi – Salvatore
Pannullo. W listopadzie 1915 r. powołanie
do wojska przerwało pobyt Ojca Pio
w Pietrelcinie. Po ciągłych urlopach
zdrowotnych i pobytach w różnych kla-
sztorach, 28 lipca 1916 r. przybył na kró-
tko do San Giovanni Rotondo, by znów
wrócić do przerwanej służby wojskowej .
W marcu 1918 r. z powodu obustronnego
zapalenia płuc, został całkowicie zwolnio-
ny z wojska. Latem tego samego roku
wrócił do San Giovanni Rotondo, aby
pozostać tam na zawsze.
Rankiem 20 września 1918 r.

(w piątek) na chórze starego kościółka,
w czasie modlitwy przed Ukrzyżowanym,
otrzymał dar stygmatów, które pozostały
otwarte i krwawiące przez pół wieku.
Mimo tłumów jakie go otaczały, Ojciec
Pio z pokorą spełniał swoje obowiązki
duszpasterskie, zwłaszcza sprawowanie
Mszy świętej i spowiedź oraz spotkania

z wiernymi, potrzebującymi kierownictwa
duchowego. 9 stycznia 1940 r. Ojciec Pio
oznajmił o swoim projekcie budowy szpi-
tala, jednak wybuch wojny uniemożliwił
realizację tego dzieła. W roku 1943
zakończyła się wojna w płd. Włoszech.
Na wyspie Gargano stacjonowały wojska
alianckie. Żołnierze, ofiary wojny a także
pielgrzymi, tłumnie napływali do klaszto-
ru w San Giovanni Rotondo, szukając tam
przystani i duchowej pomocy Ojca Pio.
Wiosną 1947 r. Ojciec Pio pobłogosła-

wił kamień węgielny pod budowę szpita-
la. Oficjalne otwarcie Domu Ulgi w Cier-
pieniu nastąpiło 5 maja 1956 r.
8 marca 1952 r. w swej pustelni w Gar-
gano Ojciec Pio przyjął wezwanie Ojca
św. Piusa XII do wspólnej modlitwy
w grupach i przekazał papieskie orędzie
zgromadzonym rzeszom. 20 września
1968 r. przypadła 50-ta rocznica pojawie-
nia się stygmatów u Ojca Pio. Na tą oko-
liczność 22 września 1968 r. w San Gio-
vanni Rotondo zorganizowano Międzyna-
rodowy Zjazd Grup Modlitewnych. Nie-
stety, był to ostatni dzień życia Ojca Pio.
Ojciec Pio zmarł 23 września 1968 r. 2

maja 1999 r. Papież Jan Paweł II dokonał
jego beatyfikacji, a 16 czerwca 2002 r. ka-
nonizacji na Placu św. Piotra w Rzymie.
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synka z wielką naroślą nad okiem. Ksiądz
wzniósł rękę, by pobłogosławić malca,
matka chwyciła rękę i dotknęła nią
nowotworu, dzięki czemu narośl znikła.
Ksiądz Vianney, kiedy przynoszono
do niego chorych, nie nakładał na nich
rąk. Przeświadczony o własnej zniko-
mości odsyłał ich do ołtarza św. Filomeny,
był bowiem przepełniony bezgranicznym
zaufaniem do tej postacii w pokorze – nie
podejrzewając nawet swego udziału – jej
to przypisywał wszystkie cuda.
Ksiądz oburzał się, kiedy ludzie zbierali

jego włosy, kiedy ginęły mu różne oso-
biste przedmioty zabrane na „pamiątkę”,
sam palił wszystko po sobie. Nie prze-
chował się do naszych czasów żaden jego
portret, popiersie czy fotografia. Współ-
czesne podobizny zostały utworzone

na podstawie modelu woskowego
ulepionego bez zgody i wiedzy świętego.
Artysta w tym celu uczęszczał na lekcje
katechizmu a modelowaną postać ukrywał
pod kapeluszem.
Ksiądz Jan Vianney umarł w 1859 roku

mając 73 lata – 4 sierpnia w dniu, który
Kościół Katolicki ogłosił po beatyfikacji
wspomnieniem jego postaci. W ciągu
czterdziestu jeden lat jego posługi liczba
mieszkańców Ars podwoiła się. Parafianie
pokochali swój kościół, procesje,
uroczyste msze święte. Modlą się tam
więcej niż gdzie indziej . Mniej słychać
przekleństw, nie ma pijaków, wszędzie
pełno dzieci. Sprawiła to obecność
kapłana, który zgodził się ofiarować siebie
całkowicie, nawet za cenę strachu przy
doświadczaniu szatańskich widzeń, osoby

dręczonej ponadto myślą, że nie potrafi
sprostać Bożym wymaganiom. Przybywa-
jące rzesze zawierzały mu swój ból,
troski, a nawet zbrodnie. Podświadomie
przeczuwały, że istota dobra i czysta
posiada przedziwną zdolność przynosze-
nia ulgi w cierpieniu i oczyszczania
z nieprawości. Uzyskiwały odrobinę spo-
koju i szczęścia u duchowego ojca, który
często płakał w konfesjonale wysłuchując
ich nieszczęść.

Wykorzystano:
M. van der Meersch – „Proboszcz z Ars”,
W. Nigg – „Jan Maria Vianney święty
proboszcz z Ars”,
W. Zaleski – „Święci na każdy dzień”.

DW

ŚLADAMI OJCA PIO
WARTO WIEDZIEĆ…
Biografia św. Ojca Pio



Kapłani, jako
przedstawiciele
Chrystusa
na ziemi dźwi-
gają na swych
barkach ogro-
mny trud apo-
stolstwa, dla-
tego też potrze-
bują od nas
wiernych nieu-
stannej pomocy
modlitewnej.

Wmarcu 1999
roku, byłam na comiesięcznym spotkaniu
Rycerstwa Niepokalanej MI II w domu
katechetycznym naszej parafii. Weszła
na to spotkanie jakaś osoba, przedstawiła
się, że jest z grupy Odnowy w Duchu
Świętymi, zwróciła się do nas z nieśmiałą
prośbą (tak to odebrałam ) i zapytaniem;
czy ktoś chciałby podjąć codzienną modli-
twę za Księdza, dodała, że chodzi o dy-
skretną, gorliwą, pokorną i wytrwałą
modlitwę (np. Zdrowaś Maryjo, Pod
Twoją Obronę, Litanię do NMP, modli-
twę serca – każdy dokonuje wyboru)
Można również podjąć inne postanowienia
np. ofiarowanie Komunii Św., postu,
całodziennej pracy czy cierpienia jeden
raz w tygodniu.
Zgłosiłam się, a wraz ze mną jeszcze

kilka osób. Otrzymałam imię księdza - był
to Ks. Jan. Po roku otrzymałam imię
kolejnego Księdza i dowiedziałam się,
iż ta modlitwa była ofiarowana jako dar
dla Ojca Świętego Jana Pawła II od Grup
Odnowy w Duchu Świętym i jej sym-
patyków w naszej Diecezji – dar objęcia
nieustanną modlitwą wszystkich kapłanów
diecezjalnych. Dane odnośnie osoby ka-
płana, za którego się modlimy, objęte
są dyskrecją, gdyż chodzi o szacunek dla
osób modlących się i kapłanów. W naszej
parafii modlitwę taką podjęło i kontynuuje
ok.60 osób, liczba jest zmienna. Podobne
modlitwy za kapłanów podejmowane
przez osoby świeckie są prowadzone
w wielu diecezjach.
Minęło 10 lat wiernego trwania na mo-

dlitwie. Wiele się w tym czasie dokonało
dobrego w moim życiu „Cóż masz, czego
byś nie otrzymał”. Przyznaję, że z rado-
ścią przyjęłam ogłoszenie przez Ojca
Świętego Roku Kapłańskiego 19 czerwca
2009 roku. Dla mnie było to jakby
potwierdzenie „z góry” – módlcie się na-
dal, módlcie się wytrwale i sumiennie.
Cieszy mnie to, że coraz więcej osób
modli się za kapłanów – w różny – dla sie-
bie najlepszy sposób.
Dowodem na to był liczny udział parafian
we Mszy świętej o bł. Romanie, sprawo-
wanej w dniu 9 lutego o godz. 1 9.00,
w której udział wzięli kapłani z naszego
Dekanatu.
Ze wzruszeniem – relacje uczestników –
wysłuchaliśmy słowa Bożego wygło-
szonego zarówno do Księży jak i do nas.
Z wdzięcznością w sercu przyjęliśmy
Kapłańskie Błogosławieństwo.
Myślę, że ta Msza święta była dla
wszystkich unaocznieniem jedności kapła-
nów i świeckich, jak również umocnie-
niem – woli trwania modlitewnego – za
siebie nawzajem.
Chwała Panu !

Co do modlitwy, niech ona się rozwija i
niech trwa.
Zacytuję fragment Listu Benedykta XVI
na Rok Kapłański 2009 – 2010 „Święty
Proboszcz pouczał swoich parafian
świadectwem swego życia. Z jego przy-
kładu wierni uczyli się modlitwy,
chętnie pozostając przed tabernaku-
lum, by odwiedzić Jezusa Eucharysty-
cznego. "Nie trzeba wiele mówić, by
dobrze się modlić – wyjaśniał im Pro-
boszcz – "Wiadomo, że tam, w świętym
tabernakulum jest Jezus: otwórzmy Mu
serce, radujmy się Jego świętą obecno-
ścią. To jest najlepsza modlitwa".

Biorąc pod uwagę te słowa, przedsta-
wiciele różnych grup formacyjnych
na Mszy św. rozpoczynającej rok szkolny
2009, zobowiązali się do trwania w okre-
ślonym czasie (½ godz.) przed Najświę-
tszym Sakramentem w każdy czwartek
tygodnia w godz. Od 8. 00 do 17.00

w intencji „uświęcenia duchowieństwa
i w intencji powołań kapłańskich i zakon-
nych, szczególnie w naszej parafii”. Lista
jest w kancelarii i można się dopisać.

Jeśli zapał nie ostygnie. . . ? Pozdrawiam
Wszystkich wpisanych do „Łańcucha
Adoracji Czwartkowej”.
Jeszcze kilka słów odnośnie świętych
powołań kapłańskich i zakonnych. Jeśli
chcemy je mieć, to musimy podjąć mo-
dlitwę, najlepiej przed Najświętszym Sa-
kramentem „o święte i liczne powołania
do małżeństwa” – bo jeśli będą święte
rodziny, prawdziwe Domowe Kościoły,
gdzie jest wiara i tradycja, moralność
i wytrwałe spełnianie obowiązków –
to będziemy mieli i święte powołania
do kapłaństwa. (pozdrawiam Andrzeja
z Legionowa – to Jego wpis na „kajaku”).

Życie naszej parafii ma swoje źródło,
do którego się odwołujemy w Litanii
do Serca Jezusowego – „źródło życia
i świętości – zmiłuj się nad nami”. Kiedy
prosimy o coś Boga, On to traktuje powa-
żnie – przyjdź i weź.

J.Sz.

NAJŚWIĘTSZE SERCE BOŻE POŚWIĘCAMY CI
Z życia parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
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POGRZEBY

Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

1 . Alicja Miśkiewicz – lat 71
2. Genowefa Pazgan – Madeja – lat 84
3. JózefKawa – lat 64
4. Stanisław Wzorek – lat 57
5. Czesław Kozioł – lat 80
6. Zofia Kasprzyk – lat 76
7. Stefania Borowiec – lat 96
8. Władysław Czosnyka – lat 65
9. Maria Oleś – lat 63
10. Michalina Tyńska – lat 75
11 . Tadeusz Paśnik – lat 79
12. Marian Giemza – lat 63
1 3. Wanda Wojtarowicz – lat 85
14. Janina Rdzak – lat 72
15. Halina Litwora – lat 77
16. Włodzimierz Erazmus – lat 70
17. Zofia Wieczorek – lat 80
18. Mieczysław Cydejko – lat 68
19. Jolanta Florek – lat 50
20. Stanisław Bednarz – lat 82

21 . Władysław Górowski – lat 63
22. Kazimiera Trzcińska – lat 91
23. Jan Mosio – lat 66
24. Lidia Pękala – lat 76
25. Maria Wójcik – lat 84
26. Hieronim Kozioł – lat 72
27. JózefTomasiewicz – lat 74
28. Stanisław Burda – lat 65
29. Barbara Szczurek – lat 58
30. Zofia Grzesik – lat 69
31 . Stefan Witek – 64
32. Krystyna Kozioł – lat 63
33. Stanisław Gajdur – lat 72
34. Stanisław Sobala – lat 53
35. Bronisław Dzierwa – 85
36. Adolf Skorupa – lat 87
37. Piotr Kuliś – lat 39
38. Zofia Molczyk – lat 66

CHRZTY

Ja Ciebie chrzczę…

06. 12. 2009 Gabriela Walaszczyk c. Patryka i Wiolety
Filip Barnaś s. Marka i Ewy
Hubert Taźbirek s. Lesława i Arlety
Leon Ptak s. Mateusza i Karoliny
Zuzanna Wieczorek c. Marcina i Joanny

19. 12. 2009 Klaudiusz Baradziej s. Bogdana i Agaty
20. 12. 2009 Wiktor Kotmieja s. Łukasza i Małgorzaty

Julia Paciorek c. Jerzego i Anny
Maja Lechowicz c. Rafała i Agnieszki

25. 12. 2009 Oskar Przeklasa s. Roberta i Bożeny
Antoni Schäffer s. Krzysztofa i Joanny
Szymon Kasprzyk s. Tomasza i Anny
Nikola Kasińska c. Mateusza i Iwony

Adrianna Jankowska c. Adriana i Anny
Dominik Małozięć s. Marka i Andżeliki
Monika Cisło c. Piotra i Lucyny

26. 12. 2009 Oliwia Fedorowicz c. Artura i Magdaleny
Michaela Wicher c. Zbigniewa i Agnieszki
Vanessa Klimek c. Artura i Anny

03. 01. 2010 Hubert Jurkiewicz s. Pawła i Benity
17. 01. 2010 Hubert Fryz s. Piotra i Bożeny

Kacper Grochowiec s. Grzegorza i Bereniki
Kacper Kasyta s. Krzysztof i Karoliny
Patrycja Tryba c. Krzysztof i Iwony

07. 02. 2010 Michał Chorąży s. Tadeusza i Barbary
Krystian Dudek s. Pawła i Doroty
Alicja Kula c. Adama i Beaty

14. 02. 2010 Maksymilian Mikos s. Marcina i Małgorzaty
21. 02. 2010 Hubert Mentel s. Macieja i Agnieszki

Jakub Mazonek s. Aleksandra i Agnieszki
28. 02. 2010 Amelia Szymańska c. Marka i Agnieszki

KRONIKA PARAFIALNA04. 12. 2009 – 01. 03. 2010
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ŚLUB

Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…

25. 12. 2009 Antoni Marcinek – Danuta Bradło
26. 12. 2009 Piotr Wierzbicki – Elżbieta Wierzbicka
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KARTA PARAFII
Parafią Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie

Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 1 4 6212112
www.nspj.diecezja.tarnow.pl
Rachunek rozliczeniowy parafii:
ING Bank Śląski, nr konta: 50 1050 1562 1000 0090 7219 0334
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, 1 0.00, 11 .30, 1 4.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,1 0.00, 1 6.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 1 8.00
Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.

Rachunek oszczędnościowy parafii - wpłaty na renowację organów:
ING Bank Śląski, nr konta: 75 1050 1562 1000 0090 7219 0466

Zespól Redakcyjny „Głosu Serca”:
Redaktor naczelny: Ks. KrzysztofCzaja
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Aleksandra Małek, Mirosław Grzegórzek,

Marta Maciszewska, Izabela Chorzępa, Jadwiga Szwarga,
Damian Wójcik, Monika Lenkiewicz

Korekta: Aleksandra Małek, Mirosław Grzegórzek
Skład: Style-Art Fotografia Projekty Reklama Renata Luszowiecka, 33-100 Tarnów, ul.Spadzista 6/58, tel. 604-570-280;

www.style-art.com.pl
E-mail: glossercatarnow@gmail.com
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do korekty otrzymanych materiałów.

www.nspj.diecezja.tarnow.pl







