




Drodzy Czytelnicy Głosu Serca!

Rozpoczęliśmy wyjątkowy i szczególny czas. Miesiąc
różańcowy, w którym częściej niż zazwyczaj przesuwamy w rę-
kach paciorki różańca i z ich perspektywy spoglądamy na naszą
codzienność. Patrzymy na życie Jezusa i Maryi i zadajemy so-
bie pytanie: Czy jesteśmy do nich podobni? Jakie jest nasze
życie?

W takim oto kontekście oddajemy Wam Kochani Czytelni-
cy Głosu Serca kolejny numer – trzeci w tym roku, a czwarty w
nowym redakcyjnym składzie. Kalendarz i aura za oknem są
wyznacznikami tematyki tego wydania.

Kiedy przychodzi jesień i maluje liście drzew różnymi
barwami, kiedy krople deszczu spływają po szybach naszych
okien, pogrążamy się w zadumie nad ludzkim istnieniem.
Próbujemy znaleźć odpowiedzi dotyczące naszej egzystencji,
pytamy o sens cierpienia, przyglądamy się z lękiem, a jedno-
cześnie z chrześcijańską nadzieją, śmierci. Doświadczamy ulo-
tności ludzkiego życia, pochylamy się nad przemijaniem i wte-
dy bierzemy do ręki różaniec.

Październik przypomina nam o tej ogromnej mocy zam-
kniętej w modlitwie różańcowej . To właśnie ta modlitwa, prze-
sycona nadzieją, pozwala podnieść do góry głowę i spojrzeć w
niebo, bo tam jest nasza prawdziwa ojczyzna. Rozważanie mo-
dlitewnych słów nie pozwala pogrążyć się w rozpaczy, ale
dzielnie kroczyć naprzód na spotkanie z Kochającym Ojcem.

W październikowym numerze polecam artykuły związane
właśnie z różańcem - przybliżymy jego historię i pozwolimy
głębiej spojrzeć na tę ulubioną przez Jana Pawła II modlitwę.

Trzymając w ręku różaniec, chcemy spojrzeć na ludzkie
życie – zobaczyć jego kres, poznać sens, z wiarą modlić się o
przemianę. Zbliżający się listopad przypomina nam o obowią-
zku modlitwy za zmarłych. Zachęcam do przeczytania artykułu
o roli takiego właśnie chrześcijańskiego uczynku.

Wrócimy jeszcze do czasu wakacji, by teraz z perspektywy
minionych tygodni zobaczyć, czym jest pielgrzymowanie. Za-
równo to w sensie dosłownym, jak i pielgrzymka ludzkiego
życia. Gorąco polecam wspomnienia z Pieszej Pielgrzymki na
Jasną Górę oraz z pielgrzymowania do Santiago de Compos-
tella.

W obecnym numerze nie zabraknie działów znanych z po-
przednich wydań naszego czasopisma. Na uwagę zasługują
teksty pisane z pasją i literackim zacięciem przez młodych
ludzi, czy też poetyckie teksty pani Jadwigi Bester czy Marii
Kwater.

Jestem przekonany, że podczas lektury w długie jesienne
wieczory każdy, kto tylko weźmie do ręki ten numer, znajdzie
coś dla siebie.

Życzę miłej lektury!

Redaktor naczelny
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Pod koniec sierpnia br. pracę w naszej
parafii rozpoczął ks. Maciej Knapik.
Redakcja ''Głosu Serca' przeprowadziła
krótki wywiad z nowym księdzem.

Red.: Czy mógłby nam ksiądz opowie-
dzieć krótko o swojej drodze do kapłań-
stwa? W jakich parafiach ksiądz pra-
cował do tej pory?

Ks. Maciej: Kiedy myślę o mej drodze do
kapłaństwa, naturalnym wydaje mi się
odwołanie do znanych słów Listu do He-
brajczyków: „Każdy kapłan, brany spo-
śród ludzi, dla ludzi też jest ustanawiany
w sprawach Bożych” (por. Hbr. 5, 1 ).
Istotnie, każdy z kapłanów ma konkretne
pochodzenie, określone przestrzenią domu
rodzinnego oraz tego wszystkiego, co two-
rzy środowisko rodzinne. Każdy z kapła-
nów mierzył się kiedyś sam z głosem
Mistrza, wzywającym do podejmowania
najważniejszych decyzji wiążących na
całe życie – dojrzewanie do nich dokony-
wało się w rodzinie seminaryjnej . Wresz-
cie, każdego kapłana kształtują konkretne
miejsca realizacji jego powołania, rodziny
parafialne, Kościoły, którym posługuje –
i w tym ujęciu można powiedzieć, iż for-
macja kapłana nigdy się nie kończy i stale
dokonuje się jego wzrastanie do miary
Chrystusowego daru, jakim jest kapłań-
skie namaszczenie. Ze mną nie było ina-

czej .
Krainą moich lat dzie-
cięcych i młodzień-
czych jest niedaleki
Tuchów. Tam urodzi-
łem się i mogłem wzra-
stać otoczony kochany-
mi Rodzicami i Ro-
dzeństwem. Dwie tu-
chowskie świątynie:
Świętego Jakuba Star-
szego Apostoła oraz
Nawiedzenia Najświę-
tszej Maryi Panny
i Świętego Stanisława
Biskupa i Męczennika
to dwie dominanty mo-
jego życia duchowego,
które kształtowało się
w silnych akcentach

pasyjnych i maryjnych. W pierwszym
z kościołów bowiem od wieków odbiera
cześć łaskami słynący Wizerunek Ukrzy-
żowanego, zaś w drugiej – znany już bar-
dziej – Cudowny Obraz Matki Bożej
Tuchowskiej – „Pani Ziemi Tarnowskiej”.
Pociągnięty łaską Pana, zdecydowałem
się, aby szukać potwierdzenia moich we-
wnętrznych przeczuć co do kształtu przy-
szłego życia we Wspólnocie Seminarium
Duchownego w Tarnowie. Sześcioletni
czas formacji seminaryjnej okazał się być
intensywnym i wymagającym okresem
rozwoju duchowego, intelektualnego i lu-
dzkiego. Święcenia kapłańskie przyjąłem
w 2005 roku w Bazylice Katedralnej
w Tarnowie. Jako neoprezbiter rozpoczą-
łem pracę duszpasterską w parafii pw.
Świętego Marcina Biskupa w Mogilnie –
cudownie położonym zakątku naszej die-
cezji. Te dwa pierwsze lata kapłaństwa
były szkołą radosnej służby Bogu i czło-
wiekowi, w głównej mierze dzięki ojcow-
skiej i przyjacielskiej postawie najbardziej
pogodnego kapłana, jakiego spotkałem do
tej pory, mojego pierwszego Proboszcza,
śp. Księdza Prałata Leszka Kozioła (ten
wspaniały sługa Ewangelii zmarł po dłu-
giej chorobie, w dzień mojego przybycia
do parafii NSPJ w Tarnowie). Po dwóch
latach kapłaństwa otrzymałem skierowa-
nie do pracy w parafii Matki Bożej Nieu-
stającej Pomocy w Mielcu. Było to dla

mnie nie lada niespodzianką, nie tylko
dlatego, że diametralnie miała się zmienić
skala obowiązków, uwarunkowania społe-
czne środowiska w którym miałem praco-
wać czy liczba parafian (dziesięciokrotnie
wyższa niż w Mogilnie), ale też dlatego,
iż trzy lata wcześniej w tym samym koś-
ciele w Mielcu przyjąłem święcenia dia-
konatu – wydawało się, jakby historia
szybko zatoczyła koło. Po trzech latach
pracy w Mielcu, kolejną placówką dusz-
pasterską w moim życiorysie, stała się
nasza parafia Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Tarnowie.

Red.: Czym się ksiądz interesuje, czy
ma jakieś hobby?

Ks. Maciej: Bardzo lubię czytać książki
historyczne, biograficzne, podróżnicze,
także poezję i dramaty. Ze względu na
zainteresowania naukowe sięgam często
po publikacje z zakresu teologii dogma-
tycznej , liturgiki i homiletyki. Najchętniej
odpoczywam wśród górskich krajobra-
zów. Zawsze z wielkim zaciekawieniem,
niekiedy na rowerze, odkrywam urokliwe
pod względem turystycznym okolice. Nie
przechodzę obojętnie obok osobliwości
sztuk pięknych, takich jak architektura,
rzeźba, malarstwo… zapewne dlatego, iż
od dawna pasjonuje mnie też historia
sztuki. Lubię słuchać muzyki klasycznej –
najbardziej Mozarta, ale nie tylko. Mam
swoje ulubione utwory rozmaitych gatun-
ków muzyki, od rocka poczynając a koń-
cząc na bluesie. Cenię także różnych wy-
konawców i kompozytorów. Przepadam
za dobrymi filmami. Zaszczepione kiedyś,
we wczesnej młodości, zauroczenie To-
skanią i Lacjum, przerodziło się w italia-
nistyczną pasję. I jeszcze czasem, w wol-
nej chwili, zdarza się mi coś upichcić dla
najbliższych.

Red.: Przyszedł ksiądz do nas chyba
z największej parafii w diecezji – para-
fii pw. MBNP w Mielcu. Jakie pierwsze
wrażenie zrobiła na księdzu nasza tar-
nowska parafia?

Ks. Maciej: Istotnie, parafia Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Mielcu, gdzie do

Z ŻYCIA PARAFII
Rozmowa z ks. Maciejem Knapikiem
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tej pory pracowałem, jest największą
parafią w diecezji tarnowskiej , z uwagi na
liczebność wiernych. Pracuje tam także
najliczniejsze grono kapłanów tworzą-
cych zespół duszpasterski. Skala wyzwań
i zadań pasterskich jest również szeroka.
Po tak bogatych doświadczeniach, zasięg
terytorialny czy liczebny nowej parafii nie
robi już na mnie większego wrażenia.
Świadomy jestem występujących podo-
bieństw i różnic środowiskowych. Wyo-
brażam sobie, czego mogę się spodzie-
wać, chociaż chętnie pozostawiam obsze-
rny margines na wielorakie niespodzianki.
Takowe już są. Mile zaskoczony jestem
otwartością i ciepłym przyjęciem mnie na
plebanii przez Księdza Proboszcza i gro-
no Kapłanów, choć wiem, że na to sobie
w żaden sposób, jako całkiem nowy przy-
bysz, nie zasłużyłem. Dziękuję za uprzej-
me gesty życzliwości ze strony Parafian –
myślę tutaj o osobach posługujących
w kościele i na plebanii, o chorych, któ-
rych odwiedziłem z okazji pierwszego
piątku, o tych, którym już mogłem posłu-
żyć w kancelarii parafialnej i o przypad-
kowo spotkanych osobach przyjaźnie
witających mnie w naszej parafii. Jestem
wdzięczny za kredyt zaufania jakim mnie
obdarzono oraz za wszystkie przejawy
serdeczności i życzliwości z jakimi się
spotkałem – Bóg zapłać!

Red.: Czym się będzie zajmował ksiądz
w naszej parafii?

Ks. Maciej: Najważniejszą sferą działal-
ności kapłańskiej zawsze pozostaje gło-
szenie słowa Bożego i sprawowanie sa-
kramentów. Te działania wzajemnie prze-
nikają się i pozwalają gromadzić Kościół
żywy wokół prawdziwie obecnego w nim
Pana. Każdy duszpasterz stara się wnikli-
wie obserwować znaki czasu, aby skute-
cznie głosić Ewangelię współczesnemu
światu. Określone ramy działalności dusz-
pasterskiej pozwalają owocnie pracować
w Winnicy Pana. W moim przypadku, to
uszczegółowienie dotyczy odpowiedzial-
ności za takie nabożeństwa, jak: środową
Nowennę Nieustanną ku czci Matki Bożej
Nieustającej Pomocy (w obecnym roku
z serią rozważań o modlitwie chrześci-
jańskiej), adorację Najświętszego Sakra-
mentu w intencji powołań kapłańskich
i zakonnych (w pierwsze czwartki miesią-
ca o godzinie 17.30), pierwszopiątkową
adorację Krzyża (o godzinie 19.00). Po-

nadto pomagam w prowadzeniu kance-
larii parafialnej . Najczęściej także mnie
przypada w udziale towarzyszyć zmarłym
w ich ostatniej drodze. Będę spotykał się
również z Towarzystwem Przyjaciół
Wyższego Seminarium Duchownego w
Tarnowie. Oprócz wymienionych stałych
zadań pastoralnych, jestem w pełni do
dyspozycji Księdza Proboszcza i gotowy
do podejmowania szeregu innych zle-
conych prac. Sam także, od początku po-
bytu w Tarnowie, przyglądam się uwa-
żnie, gdzie jeszcze będę potrzebny…

Red.: Czego możemy życzyć księdzu?

Ks. Maciej: Jako człowiekowi – dobroci,
jako chrześcijaninowi – świętości, jako
kapłanowi – wierności, jako duszpaste-
rzowi naszej Parafii – ofiarności, wrażli-
wości i zdrowia.

Red.: Dziękujemy księdzu za rozmowę.

Ks. Maciej: Bóg zapłać za to miłe
spotkanie. Pozdrawiam wszystkich Czy-
telników „Głosu Serca”, a Szanownej Re-
dakcji życzę niesłabnącego entuzjazmu
i inwencji twórczej oraz skutecznej
współpracy nad kształtem naszego para-
fialnego pisma z łaską Ducha Świętego.
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W drodze do Mamy

„Bądźmy świadkami miłości”

Tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę
nie była moim debiutem – szłam po raz
trzeci, miałam jednak dłuższą przerwę
związaną z czasem studiów i pracą.
Przez lata, kiedy nie mogłam pielgrzy-
mować, ilekroć zbliżał się dzień 17
sierpnia odczuwałam żal i złość na daną
sytuację, która nie pozwalała mi wyruszyć
w drogę do Mamy. Dramatyczne wyda-
rzenia w mojej rodzinie stały się przy-
czyną wyruszenia do tronu Królowej
Polski. Z perspektywy czasu wiem, że nie
był to przypadek, lecz prowadzenie Boga.

grudzień 2009 – styczeń 2010
Ostatni zimowy semestr na studiach

kilkaset kilometrów od domu. Próbuję
połączyć pracę z dziennymi studiami oraz
niełatwym zadaniem napisania rozprawy
magisterskiej u jednego z ambitniejszych
profesorów na moim wydziale. Tato, który
przebył już dwa zawały serca zaczyna się
skarżyć na silne bóle. Cała nasza rodzina
ma nadzieję, iż niepokojące objawy miną.
Jednak stan zdrowia taty bardzo się
pogarsza. Przyjeżdżam do domu, muszę
być teraz blisko rodziców. W połowie
stycznia tatuś trafia na oddział kardio-
logiczny. Jedyną szansą uratowania jego
życia okazuje się poważna operacja serca,
którą wykonuje się w krakowskiej klinice.
Jest mroźny niedzielny poranek, kiedy
żegnam się z tatą, który sanitarką na sy-
gnale jedzie do Krakowa. Pojawia się lęk
i pytanie: „Czy się jeszcze zobaczymy?”
Słyszę Jego słowa pełne otuchy: „Pamię-
taj : bądź dzielna! ”. I jestem dzielna, pole-
cam tatę najlepszej opiece Niebieskiej
Mamy, bo cóż my sami możemy? Obiecu-
ję Jej , że jeśli tatuś będzie żył pójdę pieszo
na Jasną Górę, aby podziękować Niebu za
cud życia.

Pomimo licznych niebezpieczeństw
tato budzi się po operacji i szczęśliwie
wraca do zdrowia, więc do zobaczenia
Mamo w sierpniu!

Czuję spokój i wielką radość, że
jesteśmy wciąż wszyscy razem, powoli
odliczam dni do 17 sierpnia.

I dzień - 17 sierpnia 2010 - wtorek
„Daj mi siły Mamo, abym nie zwątpi-

ła. Tyle Ci zawdzięczam, lecz sama nie
dam rady”. Tymi słowami zaczynam moją
dziewięciodniową drogę. Gdzieś czyha
niepokój i pytanie „Czy dam radę dojść?”



Wokół tyle znajomych twarzy, nie jestem
przecież sama. Św. Franciszek rusza zgo-

dnie ze swo-
im numerem
jako drugi,
idziemy z uś-
miechem na
twarzach. Po
obu stronach
ulic żegnają
nas miesz-
kańcy Tarno-
wa, wielu ze
łzami w o-
czach. Zabie-
ramy ich ze
sobą w ser-
cach, zwła-
szcza tę gru-

pę niepełnosprawnych na wózkach inwa-
lidzkich, którzy z taka radością do nas
machają. Trudno mi ukryć łzy, gdy na nich
patrzę. Dodają pielgrzymom sił. Droga
przed nami długa, każdy z nas ma oprócz
podręcznego plecaka solidny bagaż inten-
cj i w sercu. „Żebym tylko o nikim nie za-
pomniała” – powtarzam sobie w myślach.

II dzień - 18 sierpnia – środa
Drugi dzień wita nas pięknym wscho-

dem słońca. Dziarsko maszerujemy na
śniadanie do Bucza, tam prawdziwa uczta
w porannej rosie. Dawno nie smakowała
mi tak gorzka herbata, jak w tym miejscu.
Mszę Św. przeżywamy w Okulicach,
gdzie jesteśmy świadkami trzech ślubów.
Siostry pielgrzymkowe dyskutują oczy-
wiście nad fasonami sukien ślubnych.
Podczas uwielbienia Jezusa po przyjęciu
Komunii Św. wznosimy w niebo ręce.
Czuję, że Bóg widząc nas uśmiecha się.
Tutaj chętni tańczą słynny „pielgrzym-
kowy” taniec - belgijski. „Jest radość :)” –
jak głosi napis na sanitarce gr.2 Nawet,
gdy na wieczornym apelu komarzyce

gryzą nas bez litości.
III dzień - 19 sierpnia – czwartek

Wstajemy o czwartej , nawet największe
śpiochy nie grymaszą. Ruszamy, kiedy na
niebie świecą jeszcze liczne gwiazdy
i księżyc. Śpiewając Godzinki budzimy
uśpione wioski, które mijamy. Kilku gos-
podarzy macha do nas przyjaźnie. Ja od-
krywam, że każdy kolejny dzień mojej
wędrówki jest dla mnie coraz trudniejszy.
Idę dzisiaj w jednej konkretnej intencji –
może będzie łatwiej? Dalsze pielgrzymo-
wanie będzie dla mnie trudniejsze, lewa
kostka odmawia mi posłuszeństwa. Prze-
cież to dopiero trzeci dzień. Co będzie
dalej?

IV dzień – 20 sierpnia – piątek
Podczas Mszy Św. w Racławicach

sprawowanej w intencji Ojczyzny panuje
nastrój zamyślenia. „Jakim jesteś patriotą?

Czy interesujesz się Polską, za którą życie
oddali inni?” – padają pytania. A ja w du-
chu proszę o siły, zwłaszcza dla moich
stóp, przecież to one mnie niosą. Bandaż
elastyczny silnie ściska lewą kostkę, go-
rzej bo prawa także zaczyna szwankować.
Zaciskam zęby – starsze siostry z grupy
mają więcej siły ode mnie, ale nie poddam
się tak łatwo i ćwiczę cierpliwość w mo-
wie, chociaż kuśtykam większość dnia na
szarym końcu. Na szczęście nie jestem sa-
ma - nade mną Niebo a obok przyjazne
uśmiechy.
V dzień – 21 sierpnia – sobota

Dzisiaj Eucharystię mamy w cudo-
wnym miejscu - bazylice Krzyża Św. w

Miechowie. Słońce mocno grzeje a my
dzielnie maszerujemy do Ciebie Mamo.
Jesteśmy już na półmetku. Staram się nie
myśleć o niesfornych stopach, które
dokuczają coraz bardziej . Idę w kolejnej
intencji i ofiaruję ten mój ból za tę kon-
kretna osobę. „Ogień i z buta” jak powta-
rza wciąż na okrągło jeden z księży z gru-
py „Franków”. Znajdujemy niewiadomo
skąd kolejne pokłady energii w zmę-
czonych mięśniach nóg. Pierwsi pielgrzy-
mi korzystają ze zbawiennych usług sa-
nitarki. Moja paczka dzielnie dociera na
nocleg, ale rezygnujemy z poszukiwania
wolnej stodoły i padamy (dosłownie) w
tzw. prywatne kwatery (namioty). Pier-
wszy raz odwiedzam punkt sanitarny.
Okład z kapusty ma podobno działanie
„zbawienne”. Zobaczymy rano.

VI dzień – 22 sierpnia – niedziela
Po jakże krótkiej nocy, budzi nas

duszny poranek i perspektywa najdłuższej
wędrówki podczas pielgrzymki. Wzdy-
cham głęboko patrząc w bezchmurne nie-
bo, proszę o dużo sił. Skwar jest ogromny,
nie chcę się podnosić z południowego
postoju i iść dalej . Z każdego pielgrzyma
pot dosłownie leje się strumieniami.
Niewiele jem, ale piję litry wody i soku, a
i tak wciąż jestem spragniona. Jakiś
życzliwy gospodarz wystawił przez ogro-
dzenie węża z zimną wodą. Wszyscy
rzucamy się w jego stronę. Niestety orze-
źwienie trwa tylko chwilę – żar wysusza
mokre koszule. Ostatni odcinek tego dnia,
mimo iż prowadzi przez las wleczemy się
krok za krokiem. Mamy kryzys, ale prze-
trwamy go z TobąMamo.

Tego dnia jakże realne było prze-
żywanie drogi krzyżowej Jezusa. Odczu-
waliśmy jedynie małą cześć tego cier-
pienia a i tak było ogromnie ciężko, dla
niektórych ponad ich siły. Dziękuję Ci za
to doświadczenie Boże.

VII dzień – 23 sierpnia – poniedziałek
Jeszcze tylko dwa dni do Ciebie Ma-

mo. Dzisiejszy dzień ofiaruję w intencji
mojej znajomej , która wczoraj wieczorem
prosiła o modlitwę za swego tatę. Rozu-
miem doskonale, co musi przeżywać, zi-
mowe doświadczenia powróciły jak bu-
merang. To też nie jest łatwy dzień dla
mnie. Idę, a raczej kuśtykam z dwiema
zabandażowanymi stopami. Staram się
nie narzekać, gdy widzę innych idących o
kulach, na wózkach inwalidzkich a wresz-
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msza świętą o godzinie 6:30 na tar-
nowskim rynku gromadząc pątników z 26
grup oraz tych, którzy ich żegnali nieraz
z wielkim wzruszeniem. Wraz z rozpo-
częciem Eucharystii już można było
odczuć ducha radości i jedności, który
nam towarzyszył w kolejnych dniach
pielgrzymowania. Około godziny 9 wyru-
szyły pierwsze grupy. Młodsi, starsi,
grypy znajomych bądź całe rodziny – te-
raz byliśmy dla siebie Braćmi i Siostrami
i tak też do siebie się zwracaliśmy.

Dzięki Bożej Opatrzności pogoda do-
pisała i nie padał prawie wcale deszcz
pomimo niezbyt optymistycznych prog-
noz na niektóre dni. Podobnie rzecz miała
się z noclegami. Myślę, że każdy był
wdzięczny nawet za ciasną stodołę i świe-
że pachnące siano oraz miskę choćby
zimnej wody. Wyrazem tej wdzięczność
była codzienna modlitwa w intencji gos-
podarzy, za ich życzliwość i wielkie serce
okazywane przyjmowanym na nocleg
pielgrzymom. Rytm każdego dnia wyzna-
czała modlitwa. Dzień rozpoczynaliśmy
modlitwą poranną oraz śpiewem godzinek
ku czci Matki Bożej . Siły duchowe na
każdy dzień czerpaliśmy uczestnicząc
w Eucharystii. Był też czas na Różaniec,
Koronkę do Bożego miłosierdzia, Drogę
Krzyżową oraz nowennę, w czasie której
na ręce Maryi składaliśmy nasze intencje
z którymi pielgrzymowaliśmy, prośby
i podziękowania za otrzymane łaski i o-
piekę w ciągu całego roku. Hasłem tego-
rocznej pielgrzymki były słowa „Bądźmy
świadkami miłości”, które rozważaliśmy
w czasie konferencji, „strefy ciszy” lub
wpatrując się w postać dnia i przykład jej
życia.

Agnieszka

cie patrząc na jednego z braci, który idzie
boso.

Tato koleżanki zmarł dzisiaj w połu-
dnie, o czym dowiaduję się dopiero wie-
czorem. Już wiem, komu potrzebne były
moje trudy obolałych nóg. Panie obdarz
go swoją wieczną światłością.

VIII dzień – 24 sierpnia – wtorek
To już praktycznie ostatni dzień wę-

drówki do Ciebie Mamo. Przeżywamy
głębokie nabożeństwo pokutne w Trzebni-
owie. „Jak wyrazić żal za swoje upadki?
Jak wynagrodzić Twojej miłości Panie?”
Duży plac u podnóża skał wapiennych
wypełnia modlitewna kontemplacja Miło-

sierdzia Bożego. „Jak można tak kochać
Panie? Ja tak nie umiem. Naucz mnie
pokory”.

Wieczorem pożegnalny apel, błogo-
sławieństwo franciszkańskie, za krótkie
żeby zdążyć pożegnać się ze wszystkimi.
Ostatnia taka noc, tuż za uchem chrapie
rudy kundelek gospodarzy, którzy przyjęli
nas na nocleg, oczy się zamykają a usta
nie mogą się nagadać. Do tego ta świa-
domość, że od Jasnej Góry dzieli nas
kilkanaście km…

IX dzień – 25 sierpnia – środa
Zapowiadali na dzisiaj opady, a tutaj

nie spadła ani jedna najmniejsza kropla
deszczu. To się nazywa siła wiary. Wszy-
scy odświętnie ubrani maszerują w stroną
ostatniego postoju na ul. Hektarowej .
Ostatnie takie śniadanie pielgrzymie ze
smakiem niepowtarzalnej herbaty. Dołą-
czamy się do uwielbiania Pana śpiewem
i tańcem z grupą bocheńską. Tak szybko
uciekają minuty, ale jesteśmy przecież
coraz bliżej Ciebie.

Kilka minut po piętnastej dzielna gru-
pa Franciszków oddaje pokłon Matce Czę-
stochowskiej . „Leżąc na ziemi słyszę
przyspieszone bicie własnego serca. Tyle
mam Ci do opowiedzenia. Nie wiem czy
zdążę. Za chwilę przechodzę przed Twoim
Obliczem i plączę się w słowach. Nie

można się zatrzymać, ani nawet przyklę-
knąć na jedno kolano przed Tobą. Prze-
cież Ty wiesz, jakie pragnienia chowam
w sercu. Mamo Twój Syn wie, czego mi
potrzeba. Uśmiecham się tylko i pospie-
szana przez napierający tłum opuszczam
kaplicę Cudownego Wizerunku”.

Msza Św. na zakończenie przypomi-
na, że pielgrzymem i świadkiem Miłości
mam być nie tylko przez te dziewięć
sierpniowych dni, lecz przez całe moje
życie. „Bądź ze mną Mamo w każdej
chwili.”
Do zobaczenia za rok na pielgrzymim
szlaku!

Jadzia
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Wspomnienia z pielgrzymki
– gr. nr.2, św. Franciszek

Kolejne wakacje, kolejny sierpień, a
wraz z nim rzesze pielgrzymów pokonu-
jących wiele kilometrów, różne trudności
i niekiedy własne słabości, by dotrzeć do
tronu Jasnogórskiej Pani.

Dnia 17 sierpnia wyruszyła także już
po raz 28 Piesza Pielgrzymka Tarnowska
na Jasną Górę. Jak co roku rozpoczęła się
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Droga św. Jakuba…
Tak nazywany jest jeden z trzech naj-
starszych szlaków pątniczych, po Jero-
zolimie i Rzymie, wiodący do Santiago
de Compostela. Tu wg tradycji, sięgają-
cej IX wieku znajduje się grób św.
Jakuba Apostoła, pierwszego Biskupa
Jerozolimy. Od IX wieku, z najwię-
kszym nasileniem w XII – XIV, szlak
ten przemierzali pielgrzymi. Dopiero
wojny religijne w XVI i XVII wieku,
a także rewolucja francuska sprawiły,
że wędrowanie tym szlakiem stało się
mało bezpieczne. Ponowny rozkwit na-
stąpił pod koniec XX wieku.

W roku 1982 Jan Paweł II w Santiago
de Compostela, w tzw „Akcie Europej-
skim” apelował; „Stara Europo… odnajdź
siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje
początki! Tchnij życie w swoje korzenie.”.

Cztery lata później Rada Europy uzna-
ła „Drogi św. Jakuba” za najważniejszy
szlak kulturowy Kontynentu i wezwała do
odtworzenia szlaków pątniczych. Po paru
latach ruszyli na nie pielgrzymi.

W marcu 2008 roku na ten stary
europejski szlak pątniczy wybrał się Pan
Marek Kapłański z parafii Pustków
Osiedle wraz ze swoim przyjacielem
Panem Ryszardem Rakiem z Dębicy.

Rozmowa z Panem Markiem.

Co zadecydowało o wyborze tego szla-
ku pielgrzymkowego i kiedy to się stało?

Trudno powiedzieć do końca. Pier-
wszy raz o pielgrzymowaniu do Santiago
usłyszałem u nas w kościele, gdy ks.
Prałat Bronisław Marczyk informował
parafian, że właśnie wrócił z pielgrzymki
do grobu św. Jakuba nasz rodak ks. dr
Tomasz Kuroń. Ks. Tomasz wędrował
pieszo prawie 800 km. Trudno było to
sobie wyobrazić, ale bardzo mnie to
zaintrygowało. To był rok 1999. Zacząłem
szukać informacji na temat tej drogi.
Przeczytałem wiele książek, wspomnień
ludzi, którzy przemierzyli ten szlak, a
wśród nich książkę Paulo Coelho „Piel-
grzym”. Powoli teoretycznie rozpoznawa-
łem szlak i utwierdzałem się w przekona-
niu, że ja również mógłbym go przebyć.
Ale tak naprawdę ta pielgrzymka nie
doszłaby do skutku, gdyby nie pielgrzym-
ki piesze na Jasną Górę. Na ostatniej ,
ubiegłorocznej , wieczorami przed snem
razem z Ryśkiem snuliśmy nasze marzenia
o drodze św. Jakuba. Po powrocie z pie-
szej pielgrzymki tarnowskiej temat ciągle
wracał, aż wreszcie zdecydowaliśmy, że

jeśli mamy się wybrać to w marcu (kolega
miał niewykorzystany zaległy urlop), no
i kupiliśmy bilety lotnicze. Dodatkową
motywacją była chęć podziękowania Panu
Bogu, za przebyty okres życia – 40 lat, 20
rocznicę sakramentu małżeństwa i maturę
najstarszej córki.

Co zabraliście ze sobą – jak wyglądał
wasz bagaż?

Bagaż był pokaźnych rozmiarów. Na
pierwszym noclegu gospodyni – Francus-
ka chciała podnieść mój plecak, ale nie
dała rady i zaczęła się stukać w czoło.
Było w nim to, co na 30 dni wędrowania
uznałem za niezbędne; materiały informa-
cyjne, pieczołowicie przygotowane wcze-
śniej , ciepłe polary, kurtka przeciwde-
szczowa, zapasowe buty, rzeczy osobiste,
konserwy, zupy w proszku itp. Zabraliśmy
paszporty, bilety, karty kredytowe, apa-
raty. To było nasze, wędrujące z nami
wyposażenie, a że ciężkie, to uznaliśmy je
za dodatkowe wyrzeczenie.

Jak przebiegała cała trasa pielgrzym-
ki do Santiago de Compostela?

Rozpoczynaliśmy samolotem z Krako-
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wa do Londynu. Potem z Londynu do
Biarritz we Francji. Stamtąd autobusem
do Bayonne i następnie z Bayonne auto-
busem do St-Jean-Pied-de-Port (SJPDP)
na granicy francusko-hiszpańskiej , gdzie
rozpoczynała się nasza droga. My szliśmy
tzw. drogą francuską, choć tak naprawdę
to ona tylko rozpoczynała się we Francji.

Jej przebieg najlepiej pokazuje mapka
powyżej .

Jak wyglądał wasz dzień pielgrzym-
kowy, co było charakterystyczne w tym
pielgrzymowaniu, gdzie spaliście i jak się
żywiliście?

Każdy pielgrzym na początku drogi
wykupuje w biurze pielgrzymkowym tzw.
„Credencial del Peregrino” inaczej pasz-
port pielgrzymkowy, w którym przez ko-
lejne dni na szlaku zbiera stemple,
pieczątki z miejsc noclegowych, barów,
z wpisami dat pobytu. Na noclegi zatrzy-
mywaliśmy się w Alberguaes, Refugios –
czyli w schroniskach dla pielgrzymów,
prowadzonych przez osoby prywatne,
zakony, fundacje i organizacje wspierające
pątników. Jest w nich czysto, można sko-
rzystać z Internetu, czasem zaopatrzonej
lodówki, prysznica, kuchni. Cena ok. 4-7
euro, obejmuje śniadanie i korzystanie
z posiadanych w tym miejscu zdobyczy
cywilizacji. Jeśli w cenie noclegu nie było
posiłków uruchamialiśmy własne zapasy.
Na drogę w ciągu dnia kupowaliśmy
chleb, owoce, jakieś artykuły spożywcze.
Wodę czerpaliśmy z napotkanych po dro-
dze źródeł. Była bardzo smaczna i orze-
źwiająca. Czasem organizowaliśmy wspó-
lną kolację ze spotkanymi na trasie
pielgrzymami, dzieląc się z nimi tym co
mieliśmy.

Zasadą jest, że do Santiago de
Compostela pielgrzymuje się pieszo,
rowerem albo konno. Spotykaliśmy więc
po drodze pieszo wędrujących pątników z
różnych stron świata. Najczęściej Niem-
ców, Włochów, Koreańczyków, Hiszpa-
nów, Francuzów. Raz spotkani na trasie,
kolejny raz byli już starymi znajomymi.
Wszyscy dla siebie bardzo życzliwi, a ba-
riera językowa nie była przeszkodą do
zawierania znajomości, wzajemnej pomo-
cy czy wspólnej modlitwy. Spotykaliśmy
rowerzystów, a także pielgrzymujących
konno. Droga św. Jakuba jest dobrze
oznakowana. Symbolem drogi jest muszla
św. Jakuba, a kierunek pokazują żółte
strzałki w widocznych miejscach. Pątnicy

niekoniecznie przebywają drogę w je-
dnym czasie, tak jak my. Często pokonują
trasę w kilku odcinkach czasowych; po
kilka dni w roku, kolejny następny etap
drogi. Ci, którzy pokonają określoną trasę
otrzymują w biurze pielgrzymkowym
compostele, czyli zaświadczenie o odby-
ciu pielgrzymki.

Jakie niespodzianki spotykały was na
szlaku, co Was urzekało, co dziwiło?

Największe niespodzianki sprawiała
pogoda. W Biarritz przywitała nas wiosna.
Wszystko kwitło, drzewa, krzewy, piękne
kwiaty. Było słonecznie i ciepło. Potem co
dzień było coraz zimniej , wiał przenikliwy
lodowaty wiatr, a w końcu szliśmy w śnie-
gu. Były dni deszczowe, przygnębiające,
ale i słoneczne, radosne. To co w drodze
mogliśmy zobaczyć wynagradzało wszy-
stko. Niezapomniane wrażenia, fascynują-
ce widoki, warte zwiedzania miasta, ro-
mańskie kościoły, rzymskie mosty, spot-
kania z niezwykłymi ludźmi i możliwość
sprawdzenia siebie, w tych jakże trudnych
warunkach. Tu każdy sam jest organiza-
torem własnej wędrówki, gdy jest zmę-
czony odpoczywa, gdy czuje przypływ
energii, pokonuje dłuższe trasy.

Najbardziej przykre dla nas było
zwiedzanie starych pięknych kościołów,
w których nie było kapłanów. Tak bardzo
wtedy dziękowaliśmy Panu Bogu za
naszych kapłanów, za możliwość codzien-
nego uczestniczenia w Eucharystii. Ow-
szem spotykaliśmy wspólnoty katolickie
działające bardzo prężnie, dobrze zorgani-
zowane, ale były niezbyt liczebne. Cieka-
we były nasze przeżycia, związane z Wiel-
kim Tygodniem i niedzielą Wielkanocną.

A nasza codzienność to modlitwa, w
intencjach własnych i powierzonych przez
tych, którzy nas o to prosili, różaniec,
rozważania z Dzienniczka siostry Fausty-
ny, rozmowa z przyjacielem.

To też niezwykłe przeżywanie dnia,
obserwowanie przyrody i napotykanych
ludzi. Każdy dzień uczył nas pokory i za-
razem zaufania, że uda się osiągnąć to, co
zamierzyliśmy, czyli dotrzeć do grobu św.
Jakuba.

Czy przeżycie takiej pielgrzymki jest
możliwe dla wszystkich, czy osiągalne
finansowo?

Jest to pielgrzymka dla każdego, kto
odczuwa potrzebę jej odbycia. Jest to piel-

grzymka dla ludzi słabych i silnych, bo-
gatych i niezamożnych, starszych i młod-
szych. Przy skromnych warunkach byto-
wania można przeżyć za 10 euro dziennie.
Cały koszt z przejazdami ok. 500 euro. U
nas w Polsce niewiele osób wie o tym
pątniczym szlaku, który jest pokonywany
przez pielgrzymów od wielu wieków.
Drogę tą pokonywali m.in. Karol Wielki,
św. Franciszek z Asyżu, Karol Wojtyła
i wiele znamienitych osobistości z całego
świata. Ciekawe jest to, że na szlaku
więcej spotkać można Koreańczyków czy
Australijczyków niż Polaków. My po
przeżyciu doświadczeń tej drogi serde-
cznie zachęcamy do pielgrzymowania.
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„Obraz Jezusa
Miłosiernego w parafii
Najświętszego Serca

Pana Jezusa w Tarnowie”

„Pragnę, aby ten obraz czczono
najpierw w kaplicy waszej i na całym
świecie”
(Święta s. M. Faustyna Kowalska,
„ Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy
mojej”, nr. 48)

Kiedy wchodzimy do naszej parafial-
nej świątyni bocznym wejściem od za-
krystii, nie można przejść obojętnie obok
urzekającego obrazu o sporych rozmia-
rach. Przedstawia on Jezusa Miłosierne-
go, który swoim spojrzeniem, łagodnym
uśmiechem i łaskawym gestem zachęca
każdego do spotkania przy Jego Miłosier-
nym Sercu. Niniejszy tekst poświęcony
jest powyższemu obrazowi i związanemu
z nim kultowi Miłosierdzi Bożego.

Nabożeństwo do Miłosierdzia Boże-
go według słów samego Chrystusa, szyb-
ko rozprzestrzeniło się na całym świecie.
Stało się to za sprawą obrazu z podpisem
„Jezu Ufam Tobie”. Jego kopie i liczne
reprodukcje rozeszły się po wszystkich
kontynentach za pośrednictwem i pod
„patronatem” skromnej siostry Marii Fau-
styny Kowalskiej , Sekretarki Bożego
Miłosierdzia.

Spośród obrazów Jezusa Miłosierne-
go należy wspomnieć trzy bardzo ważne
dzieła.

Pierwszym z nich jest obraz autor-



stwa Eugeniusza Kazimirowskiego odbie-
rający cześć w kościele Świętego Michała
w Wilnie.

Kolejny – bodaj najbardziej czczony
i znany, to dzieło z kaplicy Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kra-
kowie – Łagiewnikach. Według jednej
z teorii mógł być on wzorowany na obra-
zie Adolfa Hyły.

Trzecie dzieło to właśnie obiekt na-
szego zainteresowania, obraz z naszej pa-
rafii pędzla wspomnianego już artysty
Hyły. Malarz ten większość swojego życia
artystycznego spędził w Krakowie, gdzie
uczył się malować u mistrzów, m.in.
u Malczewskiego. Tematyka religijna był
mu szczególnie bliska. Pierwszy obraz
Hyły z podpisem „Jezu Ufam Tobie”
powstał jako wotum dziękczynienia za
ocalenie z zawieruchy wojennej .

Motyw Jezusa Miłosiernego należał do
jego ulubionych, o czym świadczy kilka-
set obrazów tego typu wykonanych przez
artystę na zamówienie. Dzieła te zama-
wiano zarówno w Polsce, jak i za granicą:
w Anglii, Włoszech, USA, a nawet w A-
fryce. Malarz wykonywał także portrety
znanych osób np: Św. O. Pio z Pietrelciny.
Hyła zmarł w 1965r w Krakowie.

Obraz Jezusa Miłosiernego w tutejszej
parafii został namalowany w latach
pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jest być
może jednym z pierwszych dzieł o tej te-
matyce, jakie wyszły spod pędzla krakow-
skiego artysty.

Znalazł się on na Rzędzinie wśród
ośmiu innych dzieł o dużych rozmiarach,
zamawianych do świątyni w latach 1957-
1982. Jest to wotum dziękczynne rodziny
Saków z Gumnisk, za ocalenie od śmierci
trzech spośród czterech synów aresztowa-
nych przez gestapo.

Niniejsze dzieło wykonano na płótnie
farbami olejnymi. Jezus Miłosierny przed-
stawiony został według pierwszego obja-
wienia się s. M. Faustynie w Płocku, w lu-
tym 1931 r. „Pan Jezus jest ubrany w białą
szatę. Jedną rękę wznosi do błogosławień-
stwa, a drugą dotyka szaty na piersiach.
Z uchylenia szaty na piersiach wychodzą
dwa promienie, jeden Czerwony, a drugi
blady” (Dz.47)

Na rękach i nogach Chrystusa widać
wyraźne ślady po gwoździach. W tle
Zmartwychwstałego Jezusa widnieje kwi-
tnąca łąka, a w dali bujne krzewy.

Obraz ujęto w masywne ramy z drze-
wa dębowego, lakierowanego. Pomiędzy
ramą a płótnem obrazu przebiega złote

oblamowanie. Dzieło
Hyły wieńczy łagodny
łuk zakończony pozła-
canym krzyżem. Po-
nieważ obraz wymagał
oczyszczenia, z inicja-
tywy ks. Prałata Sta-
nisława Sojki, kilka lat
temu poddano go kos-
metyce i konserwacji.
Przy tej okazji u stóp
Pana Jezusa znalazła
się drewniana żłobiona
opaska ze złotym na-
pisem „Jezu Ufam To-
bie”.
Obecnie omawiane

płótno stanowi jakby
dopełnienie parafialnej
drogi krzyżowej , a
przecież nie zawsze
wisiało w tym miejscu.
W roku 1957 obraz
Jezusa Miłosiernego na
polecenie ówczesnego
proboszcza ś.p. S. Do-
brzańskiego, umiesz-
czono w nawie bo-
cznej , symetrycznie do
ambony. Ołtarz wyko-
nał Antoni Resing. Po
jego obu stronach
znajdowały się ozdo-
bne pilastry oraz wi-
szące szafki na wota.
Obraz pozostawał na
tym miejscu prawdo-
podobnie do lat sześć-
dziesiątych, po czym
został przeniesiony do obecnej kaplicy
Najświętszego Sakramentu. Był to czas,
kiedy kult Miłosierdzia Bożego nie
rozpowszechnił się jeszcze tak bardzo.
Puste miejsce w bocznej nawie ozdobiono
małym krzyżem, a następnie zastąpiono
go potężną rzeźbą Chrystusa
Ukrzyżowanego, dłuta Stefana Niedorezo.
Pozostawała ona na tym miejscu, jak
i w naszej świątyni do początku lat osiem-
dziesiątych, po czym zmieniła parafię na
kościół pod wezwaniem Przemienia Pań-
skiego w Koszycach Wielkich, gdzie za-
chwyca do dziś.

Zanim omawiany obraz trafił na daw-
ne i obecne miejsce, wisiał przez pewien
czas tam, gdzie teraz króluje Matka Boża
Nieustającej Pomocy.

Do rozszerzenia kultu Miłosierdzia
Bożego w dzisiejszej formie przyczynił

się ogromnie Sługa Boży Jan Paweł II.
Szczególnie poprzez Beatyfikację (kwie-
cień 1993), a potem Kanonizację (kwie-
cień 2000) Św. s. Faustyny Kowalskiej .
Zwieńczeniem tego dzieła była Konse-
kracja Bazyliki Miłosierdzia Bożego
w Krakowie – Łagiewnikach oraz zawie-
rzenia całego świata Bożemu Miłosier-
dziu w sierpniu 2002 roku.

Interesujący nas obraz w czasie
przemian społeczno – politycznych wrócił
na dobre na swoje pierwotne miejsce,
gdzie pozostaje do dnia dzisiejszego. Kult
Miłosierdzi Bożego, jaki dokonuje się
poprzez to dzieło rozrasta się od początku
istnienia parafii Najświętszego Serca Pan
Jezusa. Spora grupa wiernych gromadzi
się na nowennie ku czci Miłosierdzia
Boga, według wskazań świętej siostry.
W każdy piątek o godzinie 17.30 czciciele
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Na przełomie lat 80-tych i 90-tych podjęto
próby przywrócenia biblioteki. Zaczęło się
odkurzanie, segregowanie i ponowne
inwentaryzowanie starego księgozbioru.
Nie udało się jednak wygospodarować
wolnego pomieszczenia na bibliotekę.
Dopiero w roku 1998 z inicjatywy Akcji
Katolickiej , projekt reaktywowania biblio-
teki parafialnej gorąco poparł i wcielił
w życie ówczesny proboszcz ks. dr Stani-
sław Mlyczyński.

Dzięki jego zapobiegliwości pomiesz-
czenie biblioteki (sala św. Kazimierza na
parterze Domu Katechetycznego), zostało
wyposażone w regały biblioteczne, biurka,
szafkę katalogową i dodatkowe punkty
świetlne. Egzemplarze książek, pochodzą-
ce z wcześniejszej biblioteki oraz nowe
dary od parafian i księży – zostały w ciągu
dwóch lat bardzo starannie opracowane
przez trzy bibliotekarki, które zgłosiły się
do tej pracy. Utworzono 3 katalogi: alfa-
betyczny, rzeczowy i tytułowy, które zna-
czenie ułatwiają odnalezienie poszukiwa-
nej książki. Kilka pań z Akcji Katolickiej
zadbało o oprawę książek.

Biblioteka rozpoczęła udostępnianie
zbiorów we wrześniu 2000 roku, kiedy to
proboszczem został ks. dr Stanisław Soj-
ka. W ciągu 7 lat przybyło wiele nowych

książek zakupionych
i darowanych do biblio-
teki przez parafian. Rów-
nież obecnemu probosz-
czowi ks. prałatowi An-
toniemu Bielakowi leży
na sercu rozwój czytel-
nictwa wśród parafian
i dzięki jego poparciu
biblioteka wzbogaca się
o nowe egzemplarze. Na
nowości czekają wierni,
stali czytelnicy, którzy
zaraz je wypożyczają.

W chwili obecnej
księgozbiór liczy 2945
książek a jego głównym
trzonem jest literatura
piękna – polska i obca.

Dużą poczytnością cieszą się zwłaszcza
powieści o tematyce biblijnej i ogólnie
pojętej religii, powieści obyczajowe,
wspomnienia i biografie, dzieła klasyków
i pisarzy współczesnych. Można tu wy-
mienić choćby takich autorów rodzimych
jak: Zofia Kossak, Jan Dobraczyński, J. I.
Kraszewski, Henryk Sienkiewicz, Bole-
sław Prus, Eliza Orzeszkowa, Maria Ro-
dziewiczówna, W. J. Grabski, Jan Grze-

gorczyk, ks. Mieczysław Maliński, ks.
Hubert Lach; a z obcych: L. C. Douglas,
A. J. Cronin, Paulo Coelho, Karen Kings-
bury, Ellen Gunderson Trayler, Francine
Rivers, Noach Gordon, Moris West.

Jak przystało na bibliotekę parafialną
szeroko rozbudowany jest dział – Religia
i Teologia, a w nim literatura z zakresu
teologii praktycznej i dogmatycznej . Są
więc książki dotyczące Pisma Świętego,
historii religii i kościoła katolickiego,
Papiestwa, żywoty świętych i błogosła-
wionych, a także rozmyślania religijne
i książki związane z wewnętrznym ży-
ciem religijnym. Autorami tych książek są
m. in.: Anselm Grun OSB, Maria Waltor-
ta, Tadeusz Żychniewicz, ks. Michał Bed-
narz, ks. Michał Heller, Andrzej Zwo-
liński, Michael Quoist, Józef Kozłowski
SJ. Z księgozbioru wydzielona jest półka
z literaturą o Janie Pawle II oraz książki
jego autorstwa.

Nie jest może sprawą najważniejszą
jak duży jest księgozbiór biblioteki i ilu
ma czytelników, ale ważne, że jest i służy
pogłębianiu wiedzy religijnej i refleksj i
nad życiem.

Zapraszamy do biblioteki zarówno
starszych jak i dzieci i młodzież – dla nich
są bajeczki i lektury szkolne. Zachęcamy
nowych czytelników do zapisywania się
do naszej biblioteki, zapraszając wszy-
stkich w środy od godziny 1700 do 1900,

życząc głębokich przeżyć związanych
z przeczytaną lekturą.

E.M.T.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA
CZYNNA: środa 1700 – 1900

Jezusa Miłosiernego przychodzą licznie,
by oddawać cześć Bogu w Najświętszym
Sakramencie. Słuchają rozważań z
„Dzienniczka” s. Faustyny oraz odma-
wiają modlitwę, którą polecił odmawiać
świętej siostrze sam Jezus - Koronkę do
Miłosierdzia Bożego.

Na koniec posłużę się jeszcze raz
słowami Jezusa. Niech one będą zachętą
do ufnego powierzania siebie, swojej ro-
dziny, parafii, ojczyzny oraz całego świata
Miłosiernemu Ojcu.

„ (… ) Żadna dusza, która wzywała miło-
sierdzia mojego, nie zawiodła się, ani nie
doznała zawstydzenia(… )” (Dz.1 541 )

Składam podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do napisania niniej-
szego tekstu. W sposób szczególny dzię-
kuję pani Bogdanie Drwal i panu Pawłowi
Dziurawcowi.

Maciej Okaz
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Biblioteka Parafialna
ma już 10 lat

Z początkiem września br. minęło 10
lat istnienia naszej parafialnej biblio-
teki.

Zapewne niewielu parafian wie, że
obecnie działająca biblioteka jest niejako
kontynuacją biblioteki, która istniała na
terenie naszej parafii w latach 60-tych za
probostwa śp. księdza infułata Stefana
Dobrzańskiego. Później , z nieznanych
nam obecnie przyczyn została zamknięta.



Zanim przyszliśmy na świat, podobno
mieszkaliśmy z aniołami w rajskim ogro-
dzie. Kiedy zapadła decyzja o naszym
narodzeniu, Anioł Stróż położył nam
palec na ustach, byśmy nie opowiadali
o tym, co przeżyliśmy w niebie. Ślad jego
dotyku ma każdy z nas - to podłużne
wgłębienie pomiędzy nosem a górną
wargą. . .

A. Rzepiak

Od zarania religii nie tylko chrze-
ścijańskiej , ale i judaistycznej wierzono
w istnienie aniołów, niematerialnych istot,
które pośredniczą między Bogiem a lu-
dźmi. Wyobrażano je sobie jako piękne,
delikatne postacie ludzkie ze skrzydłami
otoczone jasnością, czasem jako pulchne
uskrzydlone dzieci. W religii chrześcijań-
skiej pojawia się postać szczególnego
anioła, którego z chwilą przyjścia na świat
otrzymuje każdy człowiek: jest to anioł
stróż. To anioł - opiekun i obrońca. Anioł
to również symbol czystości, dobroci,
niewinności, potęgi, nieśmiertelności oraz
doskonałości.

Wyobrażenia dotyczące aniołów
kształtowały się głównie w pierwszych
wiekach naszej ery w nawiązaniu do Bi-
blii i pod wpływem apokryfów. Wiedza
o aniołach wywodzi się przede wszystkim
ze „Starego Testamentu”, choć wchłonęła
także pewne wyobrażenia pochodzenia
greckiego. Jednakże dopiero „Nowy Te-
stament”, apokryfy i pisma wczesnochrze-
ścijańskie ustaliły kanon pojęć, który
zdominował myśl średniowieczną. Wyo-
brażenia angelologiczne zostały upowsze-
chnione przez literaturę piękną i sztukę.

Aniołowie pojawiają się w tekstach
literackich pojedynczo – jako posłańcy,
obwieszczający wolę Bożą lub formując
się w chóry, towarzyszące na ogół wa-
żnym wydarzeniom. Anioł ukazuje się
także w chwili zgonu. Znany jest motyw
jego walki z diabłem o ludzką duszę.
Warto zauważyć, że anioł prawie nigdy
nie jest samodzielnym bohaterem. Poja-
wia się, gdy ma do spełnienia jakieś
zadanie. Ono to zdaje się przesłaniać jego

świetlistą postać. Stąd tak niewiele jest
pełnych i szczegółowych opisów aniołów.
Wiele z tych, które pojawia się w lite-
raturze opartych jest na stereotypowych
wyobrażeniach. Anioł ma więc skrzydła,
złote loki, białą szatę. Ma wykonać
zadanie i zniknąć. Jest jedynie medium,
narzędziem w rękach wyższej siły.

Aniołowie są istotami niższymi od
Boga i od Niego w pełni zależnymi. Sło-
wo „anioł” z jęz. greckiego „angelos” –
oznacza „posłaniec”, „zwiastun”. Nazwę
tę aniołowie otrzymali ze względu na cha-
rakter swego posłannictwa. Mimo iż po-
moc w zbawieniu nie jest jedynym celem
w służeniu aniołów, to właśnie przez to
otrzymali oni nazwę. Została ona nadana
im przez Ducha Świętego w Piśmie
Świętym.

W Biblii pojawia się wiele fragmen-
tów, w których występują Aniołowie Pań-
scy. Pełnią oni różne role, najczęściej je-
dnak wykonują swoją misję na ziemi z po-
lecenia Boga. W "Starym Testamencie"
z imienia wymieniono tylko trzech. Są to:
archanioł Gabriel (jego imię oznacza
„Bóg jest moją siłą"; „Stojący przed
Bogiem"), Michał („Któż jak Bóg") oraz
Rafał lub Rafael („Bóg uleczył").

Anioł pojawia się już na progu bi-
blijnego raju. Jest to anioł strażnik, z ogni-
sty mieczem, strzegący bram Edenu, aby
człowiek skażony grzechem pierwo-
rodnym nie ważył się ich przestąpić i po-
dążyć drogą do drzewa życia: „Wygna-
wszy zaś człowieka, Bóg umieścił na
wschód od ogrodu Eden cherubów i miecz
z połyskującym ostrzem, aby strzec drogi
do drzewa życia”.

Aniołowie w Biblii pojawiają się ta-
kże jako zwiastunowie dobrych wiado-
mości, na przykład Abrahamowi i jego
żonie Sarze oznajmiają o narodzinach sy-
na Izaaka. Te nieśmiertelne i tajemnicze
istoty są też opiekunami: dwaj aniołowie
udają się do Sodomy i zamieszkują w do-
mu Lota, ich niezwykła uroda wzbudza
żądze w mieszkańcach miasta, tak, że do-
magają się od Lota, by im ich wydał, za
karę aniołowie porażają wszystkich tych
mężczyzn ślepotą, potem wyprowadzają

Lota i jego rodzinę z płonącej Sodomy.
Anioł Śmierci - Samael przeszedł przez
Egipt jako jedna z dziewięciu plag
(śmierć) zabierając pierworodnych. On
również został przeklęty przez Boga za
doszczętne zniszczenie Sodomy i Gomo-
ry.

W roli istot stojących na straży
aniołowie występują także w „Nowym
Testamencie”. Tu pełnią zaszczytną fun-
kcję strażników grobu Chrystusa, który
zmartwychwstał:„(… ) anioł Pański zstąpił
z nieba(. . . ) odsuną kamień [z grobu Chry-
stusa] i usiadł na nim. Postać jego jaśnia-
ła jak błyskawica, a szaty jego były białe
jak śnieg.”. To oni oznajmiają kobietom,
które pierwsze przybyły do grobu w Wiel-
ką Niedzielę radosną wieść: "Pan zmar-
twychwstał!"

W charakterze anioła - zwiastuna do-
brych wieści pojawia się archanioł Gabri-
el oznajmiający Zachariaszowi, że jego
żona Elżbieta urodzi Jana Chrzciciela,
późniejszego proroka. On także przynosi
Marii wieść, że zostanie Matką Boga, zaś
jego "koledzy" towarzyszą Maleństwu
w stajence, budzą pasterzy, by pospieszyli
Go przywitać. Anioł stróż czuwa nad bez-
pieczeństwem Dziecka. Kiedy Herod wy-
daje rozkaz zgładzenia nowonarodzonych
dzieci, anioł we śnie ostrzega Józefa i na-
kazuje mu, by zabrał Marię z Dziecią-
tkiem do Egiptu.

Istotną cechą, która odróżnia anioły
od ludzi jest to, że duchy te pozbawione
są pamięci. Pamięć to zdolność przeży-
wania przeszłości. Anioły, jako istoty wie-
czne nie mają przeszłości, nie muszą więc
pamiętać.

Szatan także kiedyś był aniołem. Ja-
ko pierwszy sprzeciwił się Bogu. Pocią-
gnął za sobą hufiec upadłych aniołów
i został ich wodzem. Istnieje kilka wersj i
tego wydarzenia. Jedna głosi, że na począ-
tku stworzenia świata Bóg postanowił
poddać próbie anioły. To wtedy przypi-
sano je do poszczególnych chórów (dywi-
zj i) w zależności od zasług. Nie wszystkie
anioły podołały próbie. Te, które okazały
się niewierne, zostały stracone z nieba
i spadały 10 dni. Inna wersja tych wyda-

SKARB NASZEJ WIARY
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Obecny sposób odmawiania różańca
pochodzi od św. Dominika (+1221 r.) za-
łożyciela dominikanów. Według najstar-
szych podań Matka Najświętsza ukazała
się św. Dominikowi ucząc go odmawiania
różańca i nakazała mu rozpowszechniać tę
modlitwę.

W różańcu mamy zawarte zasadnicze
prawdy wiary i dlatego Ojciec Święty, Pa-
weł VI nazwał różaniec "streszczeniem
Ewangelii". W dawnych czasach modlitwa
różańcowa uczyła ludzi zasad wiary.

Dzisiaj równie ważną rzeczą jest ucze-
nie ludzi prawd wiary, bo niestety wielu
o nich zapomniało. Odmawianie różańca
przypomina i uczy prawd wiary a równo-
cześnie wyprasza łaskę wiary. Bez pomo-
cy bożej , bez Łaski Bożej , jest niemożliwą
rzeczą odzyskać i uzyskać wiarę. Tę po-
moc bożą otrzymujemy, między innymi,
przez modlitwę różańcową.

Do rozpowszechnienia modlitwy ró-
żańcowej przyczyniły się zakony: domini-
kański, franciszkański i jezuicki.

Kiedy w drugiej połowie XVI wieku
Turcy, zaczęli zagrażać Europie i chrze-
ścijaństwu, zorganizowano przeciw nim
obronę. Przygotowano wojsko. Papież, św.
Pius V nakazał wszystkim bractwom ró-
żańcowym i całemu Kościołowi specjalne
nabożeństwo różańcowe, posty i procesje,
w których w Rzymie osobiście brał udział.

Do decydującej bitwy morskiej doszło
pod Lepanto w dniu 7 października 1571
r. Turcy, mimo liczebnej przewagi zostali
pokonani. Zwycięstwo przypisano Matki
Bożej Różańcowej . Ojciec Święty w do-
wód wdzięczności ustanowił święto dzię-
kczynne ku czci Matki Boskiej Zwycięs-
kiej w dniu 7 października. Obecnie dzień
ten jest poświęcony Matce Bożej Różań-
cowej .

W czasach, w których tylko niektórzy
ludzie umieli czytać, różaniec był modli-
twą powszechną, tym cenniejszą, że łączył
z odmawianiem "Ojcze nasz" i "Zdrowaś

Mario" rozważanie tajemnic z życia Chry-
stusa i Najświętszej Panny. Dzisiaj także
jest modlitwą bardzo praktyczną, bo nie
potrzeba do niej książeczki ani światła.
Różaniec można odmawiać zawsze
i wszędzie, np. w podróży, w czasie bez-
sennych nocy, w chorobie, na przechadzce
i w wielu innych sytuacjach.

Poprzez wieki, a także i dzisiaj , ró-
żaniec odmawiał nie tylko lud, ale rów-
nież papieże, biskupi, księża, królowie
i magnaci. Modlitwa różańcowa zawsze
cieszyła się szczególnym poparciem
Stolicy Apostolskiej .

Papież Pius IX (+ 1878 r.) codziennie
gromadził cały swój dwór i wspólnie
z nim odmawiał. Ojciec Święty Jan XXIII
od wczesnych lat swego życia odmawiał
codziennie cały różaniec.

Ojciec Święty Paweł VI zwracał uwa-
gę na to, że różaniec nie sprzeciwia się
świętej liturgii, liturgia go przewyższa, ale
on uzupełnia liturgię i przygotowuje do
liturgii. Zatem błądzą ci, którzy chcieliby
różaniec usunąć z życia Kościoła.

"Wierzę w Boga Ojca" zawiera głó-
wne prawdy wiary, których nauczył nas
Pan Jezus, a które są zawarte w Piśmie
świętym i w Tradycji Żyjąc według tych
prawd wiary, święci i miliardy dobrych
ludzi osiągnęli szczęście w niebie. Tysiące
męczenników i męczennic przelało krew,
oddało życie, za te prawdy wiary, uma-
cniając tym samym naszą wiarę. Te pra-
wdy wiary są naszą niezłomną nadzieją na
wieczne szczęście, a w tym życiu są naszą
siłą do uczciwego życia.

Jan Paweł II w czasie swych apostol-
skich pielgrzymek po całym świecie nie
rozstawał się z różańcem. Szczególnie
wzruszająca była modlitwa różańcowa pa-
pieża 13 maja 1982 r. w Fatimie, w pier-
wszą rocznicę zamachu na jego życie.
Ojciec św. uklęknął przed figurą Matki
Bożej Fatimskiej w kaplicy objawień.
Przez czterdzieści minut trwał na modli-

rzeń mówi, że Bóg strącił anioły za grze-
szne stosunki z ziemskimi kobietami. Mu-
zułmanie i Żydzi wierzą natomiast, że
anioły upadły, bo nie chciały złożyć hołdu
Adamowi.

Ponad połowa ludzi żyjących dzisiaj
na całym świecie wierzy w istnienie Anio-
łów. Dla niektórych wiara w anioły od-
zwierciedla ich pewność, że święte teksty
ich religii to objawione Słowo Boże. Dla,
wielu ludzi wierzących częste wzmianki
o aniołach w Biblii, w Koranie i w innych
pismach stanowią wystarczający dowód
na ich istnienie.

Dla innych wiara w anioły uchodzi za
„naukową” obserwację wywiedzioną z na-
turalnego porządku gatunków roślinnych
i zwierzęcych. Wielu wielkich filozofów
wyjaśniło istnienie aniołów odwołując się
do Teorii Łańcucha Bytów.

Ponieważ różnica między naturą lu-
dzkich istot a Bogiem wydaje się tak ogro-
mna, to z konieczności muszą istnieć isto-
ty inteligentne stanowiące ogniwo, czy też
ogniwa w łańcuchu między człowiekiem
a Bogiem. Człowiek spogląda „w dół” na
gatunki roślinne i zwierzęce, i tak samo
powinien móc patrzeć „w górę” na istoty
wyższe, które zwiemy aniołami.

Zgodnie z tym, aniołowie istnieją, dla-
tego, że - jak twierdzi św. Tomasz z Akw-
inu, znakomity średniowieczny uczony
i teolog- „bez nich wszechświat byłby
niepełny”.

Aniołowie wypełniają wyraźną przer-
wę w zewnętrznym świecie i tak samo
w wewnętrznej przestrzeni człowieka mo-
gą zapełniać puste miejsce w jego psychi-
ce. Jako łagodne istoty inteligentne usy-
tuowane pod względem biologicznym,
umysłowym i duchowym między nami
a Bogiem są pośrednikami łączącymi
człowieka tajemniczą siłą, którą uważa się
za źródło wszelkiego życia, energii i po-
rządku stworzenia.

Izabela Chorzępa

13

Historia modlitwy różańcowej
"Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka
wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej
głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć sło-
wa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła
i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: "Zdrowaś
Maryja" dusza uzmysławia sobie zasadnicze wyda-
rzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Mo-
dlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do
jej odmawiania."

Jan Paweł II

>>
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twie, dziękując Maryi za ocalenie życia
i powrót do zdrowia. Włączył także
w swoją modlitwę sprawy Kościoła i całej
rodziny ludzkiej . Modlił się o chleb,
sprawiedliwość, pokój na ziemi. Modlił
się o poszanowanie życia człowieka od je-
go zarania. Modlił się o zachowanie Bo-
żych przykazań, o wierność Chrystusowi,
o miłość w samym Kościele i wśród wszy-
stkich ludzi. . .

1 6 października 2002 roku w dniu
rozpoczęcia 25. roku swojego pontyfikatu
Papież Jan Paweł II ofiarował Kościołowi
wielki skarb - list apostolski Rosarium
Virginis Mariae, w którym uczy nas na
nowo modlitwy różańcowej , zwraca uwa-
gę na jej wielkie znaczenie również dzi-
siaj , w nowoczesnym świecie XXI wieku.
Podarował światu nowe różańcowe taje-
mnice światła, aby rozważać również czy-
ny o szczególnej wadze z życia publi-
cznego Jezusa. Jan Paweł II dał również
wspaniałe świadectwo:

"Od mych lat młodzieńczych modlitwa
ta miała ważne miejsce w moim życiu
duchowym. (. . . ) Różaniec towarzyszył mi
w chwilach radości i doświadczenia. Za-
wierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu
zawsze doznawałem otuchy. Dwadzieścia
cztery lata temu, 29 października 1978 r. ,
zaledwie w dwa tygodnie po wyborze na
Stolicę Piotrową, tak mówiłem niejako
otwierając swe serce: różaniec to modli-
twa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna
modlitwa! Przedziwna w swej prostocie
i głębi zarazem. (. . . ) Równocześnie zaś
w te same dziesiątki różańca serce nasze
może wprowadzić wszystkie sprawy, które
składają się na życie człowieka, rodziny,
narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy oso-
biste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza
tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o któ-
rych najbardziej się troszczymy. W ten
sposób ta prosta modlitwa różańcowa pul-
suje niejako życiem ludzkim".

Różaniec nie może być przedmiotem,
który się jedynie z szacunkiem ogląda.
Nie może być jakimś magicznym amu-
letem, który się nosi przy sobie, ale bardzo
rzadko się na nim modli. Trzeba mu ko-
niecznie przywrócić dawną świeżość i po-
wszechność. Są w Polsce takie rodziny,
które się gromadzą wieczorem i odmawia-
ją różaniec. Czy jest wśród nich moja
rodzina?

Ks. Marek Kita

Jak paciorki różańca ...
„Uzbrójcie się w różaniec jak w broń i

niech w waszych domach rozbrzmiewa ta
wspaniała modlitwa jak wdzięczna pieśń,
pieśń miłości potężna w mocy, w sile i ła-
sce. Nikt z czczących mój różaniec nie

zginie”.

(Matka Boża)

Różaniec (z łac. rosarium, ogród róża-
ny) – nazwa katolickiej modlitwy, pier-
wotnie znanej pod nazwą Psałterza Naj-
świętszej Maryi Panny, znanej i kultywo-
wanej od czasów średniowiecznych. Ró-
żaniec zapoczątkowany został prawdopo-
dobnie przez laikat jako naśladownictwo
liturgii godzin (Brewiarza) obecnej
w zgromadzeniach zakonnych, podczas
których mnisi modlili się codziennie za
pomocą 150 psalmów. Forma modlitwy
ustaliła się przy końcu XVI wieku i nie
zmieniła się, aż do początku XX wieku.

Istnieje teoria mówiąca, że nazwa
„ogrodu różanego” pochodzi ze średnio-
wiecza. Jego odmawianie porównywano
z dawaniem (sadzeniem) Matce Bożej róż.
Stąd modlitwę nazwano również „wień-
cem różanym”, czyli różańcem. Poza tym
wiadomo, że róża jest od bardzo dawna
symbolem Matki Bożej . Przez długi czas
powstanie różańca kojarzono z postacią
św. Dominika, który miał go „otrzymać”
od Matki Bożej podczas objawienia. Nie-
wątpliwie św. Dominik i jego bracia, wę-
drowni kaznodzieje przemierzający świat,
ogromnie przyczynili się do rozpo-
wszechnienia tej modlitwy. W 1569 r pa-
pież Pius V osobnym dokumentem nadał
różańcowi, formę, która przetrwała do na-
szych czasów. Do Polski modlitwę różań-
cową sprowadził i szeroko propagował ją
wśród wiernych dominikanin Święty
Jacek.

„ Różaniec to moja ulubiona modlitwa!
(. . . ) Wspaniała w swej prostocie i głębi.
W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć
słowa, które Dziewica Maryja usłyszała
od Archanioła i od swej krewnej Elżbiety.
Z tymi słowami łączy się cały Kościół. Na
tle słów Zdrowaś Maryjo dusza uzmysła-
wia sobie zasadnicze wydarzenia z życia
Jezusa Chrystusa. (. . . ) Modlitwa tak pros-
ta i tak bogata. Z głębi mojego serca
zachęcam wszystkich do jej odmawiania”.

(Jan Paweł II)

Różaniec jest modlitwą do Jezusa
Chrystusa za pośrednictwem Maryi,
w której rozważa się Jej cnoty. Jest jedną
z najbardziej popularnych modlitw na
świecie. Do odmawiania różańca wielo-
krotnie zachęcała Matka Boża w obja-
wieniach; w Lourdes, w La Salette i w Fa-
timie. Wzywają do niej nieustannie paste-
rze Kościoła, a szczególnie zachęcał Oj--
ciec Święty Jan Paweł II.

„ Odmawiać różaniec – to kontem-
plować z Maryją oblicze Chrystusa”

(Jan Paweł II)
Około XV wieku odmawianie różańca

połączono z rozważaniem życia Jezusa
i Maryi. Wyodrębniono 15 istotnych mo-
mentów z ich życia i powiązano je z dzie-
siątkami Zdrowaś Maryjo. Tajemnice po-
dzielono na trzy części: radosne, bolesne
i chwalebne. Część radosna dotyczy dzie-
cięcych lat Jezusa, część chwalebna -
wydarzeń związanych ze zmartwych-
wstaniem Jezusa, a część bolesna - męki
Jezusa. Najnowszy etap rozwoju różańca
to zmiana, którą wprowadził Jan Paweł II
w 2002 roku. Ogłosił list apostolski „O
różańcu świętym”. Potwierdził w nim
wartość tej modlitwy i wprowadził nowe
tajemnice – światła. Obejmują one naj-
ważniejsze wydarzenia z okresu publi-
cznej działalności Jezusa, począwszy od
chrztu w Jordanie do ustanowienia Eucha-
rystii.

„ Różaniec towarzyszył mi w chwilach
radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu
wiele trosk. Dzięki niemu zawsze dozna-
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wał otuchy”. (Jan Paweł II)

Różaniec powinien być ważną czę-
ścią życia każdego człowieka i powie-
rnikiem naszych tajemnic, problemów.
Codziennie nasze przeżycia możemy
w różańcu związać z Bogiem, bo modli-
twa różańcowa jest gwarancją naszego
zbawienia i drogą do nieba. Pomaga
poddać się woli Bożej , nauczyć się, jak
przyjmować cierpienie. Uczy nas również
rozmyślania, zagłębiania się oraz odnie-
sienia poszczególnych tajemnic do wła-
snego życia i postępowania. Poprzez od-
mawianie różańca, mamy wielką szansę
zmiany swojego życia na lepsze, bardziej
doskonałe. W modlitwie tej zwykle skła-
damy swoje smutki, kłopoty, to co nas
nęka, z czym nie dajemy sobie sami rady.
A przecież każda tajemnica to odpowiedź,
jak sobie z nimi radzić. Różaniec to le-
karstwo dla naszej duszy i droga do
nieba.

„ Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa
na stromej skale szczytów górskich. Nie
wolno się zatrzymywać na żadnej tajemni-
cy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest
u szczytu. . . ”

(kard.Stefan Wyszyński)

Różaniec to prosta modlitwa, ale je-
dnocześnie głęboka, która ma wielką siłę i
wartość. Odmawiając ją szukamy odpo-
wiedzi na trudne pytania, które pojawiają
się we współczesnym zagubionym świe-
cie. W tej modlitwie zawarty jest cały pro-
gram życia, gdyż jej źródłem jest Pismo
Święte. Ojciec Święty zachęcał, aby róża-
niec był odmawiany przez rodziców
i dzieci jako wspólna modlitwa rodzin.

„ Rodzina, która odmawia razem
różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu
w Nazarecie. Jezusa stawia się w centrum,
dzieli się z Nim radości i cierpienia, w
Jego ręce składa się potrzeby i projekty,
od Niego czerpie się nadzieję i siłę na
drogę”. (Jan Paweł II)

Różaniec łączy nas z Bogiem. Nie mo-
że być on więc tylko zwykłym przed-
miotem czy magicznym amuletem. Co-
dziennie w różańcu starajmy się wiązać
swoje różnorodne przeżycia z Bogiem,
gdyż radość dzielona jest podwójną rado-
ścią, a boleść dzielona jest połową boleści.
Chciejmy, aby nasza codzienna modlitwa
pomagała nam w przeżywaniu nie tylko
trudnych, ale i radosnych chwil. Niech ona

Modlitwa za zmarłych to myśl święta i pobożna

pomoże nam w walce z grzechem, wspie-
ra nas w życiu i niesie nadzieję na życie
po śmierci w krainie wiecznej miłości,
gdzie oglądać będziemy oblicze Jezusa.
„ Przez moc, którą Bóg Ojciec powierzył

w tych ostatnich czasach Różańcowi, nie
ma problemu osobistego, ani rodzinnego,
ani narodowego, ani międzynarodowego,
którego nie można byłoby rozwiązać
Różańcem”. (Siostra Łucja z Fatimy)

Kiedy jest nam trudno, kiedy mamy
chwile zwątpienia sięgajmy po różaniec,
narzędzie łaski włożone w nasze ręce.

Modlitwa różańcowa, bowiem jednoczy
nas nie tylko z Bogiem, ale i z drugim
człowiekiem. Tylko od nas zależy czy
skorzystamy z daru różańca - daru,
który otrzymaliśmy od Boga za pośre-
dnictwem Maryi.

„Przychodzisz do nas Maryjo z Twoim
fatimskim wezwaniem: nawróćcie się,
pokutujcie i odmawiajcie różaniec”.

A&R

Św. Małgorzata Maria Alacoque
Nagle zjawiła się przede mną jakaś

postać cała w ogniu; jej płomienie
przeniknęły mnie tak silnie, iż zdawało mi
się, że razem z nią się palę. Godny
politowania stan w jakim się znajdowała,
dał mi poznać, że cierpi w czyśćcu i po-
budził mnie do obfitych łez. Jest to
fragment z Pamiętnika duchowego św.
Małgorzaty Marii Alacoąue (1647-1690),
apostołki Serca Jezusowego, która miała
również częsty kontakt z duszami czyść-
cowymi. Jej liturgiczne wspomnienie Ko-
ściół obchodzi 14 października.

Urodziła się we Francji i już jako 4-
letnie dziecko złożyła ślub dozgonnej
czystości. Nie pociągał jej świat, lecz czu-
ła wielki głód Boga. Pragnęła jak najprę-
dzej poświęcić się służbie Bożej , ale pra-

gnienie to zrealizowała dopiero w wieku
24 lat wstępując do Sióstr Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny (czyli do wizy-
tek). Tam zaczęły się liczne objawienia.

Wspomnianą wyżej duszą okazał się
benedyktyński zakonnik, który kiedyś ją
spowiadał i polecił jej przystępować do
Komunii św. Dzięki temu Pan Bóg poz-
wolił mu zwrócić się do Małgorzaty o po-
moc i ulgę w cierpieniu, którego powo-
dem było zbytnie przywiązanie do sławy,
brak miłości względem braci i nadmiar
uczucia naturalnego dla stworzeń. Święta
dalej tak o nim pisze: „ Prosił mnie, bym
przez trzy miesiące ofiarowała mu wszy-
stko, co zdołam uczynić i wycierpieć”.
Siostra Małgorzata nie tylko widziała
cierpienia dusz czyśćcowych, słyszała ich
głos, ale również posiadała dar osobo-
wego kontaktu, o czym świadczą dialogi
jakie z nimi prowadziła: przyobiecałam
mu, powiedział mi, że. . . Skutki tych
spotkań przynosiły oczekiwane owoce:
„ Pod koniec trzech miesięcy ujrzałam
zakonnika zupełnie inaczej wyglądające-
go, gdyż był przepełniony radością
i chwałą, odchodził cieszyć się szczę-
ściem wiecznym. A dziękując mi obiecał,
że będzie się mną opiekował przed
Bogiem. Ja natomiast leżałam chora, a
ponieważ moje cierpienia skończyły się
wraz z jego cierpieniami, wkrótce wy-
zdrowiałam”.

Innym razem Małgorzata ujrzała cier-
pienie czyśćcowe pewnej siostry zakon-
nej , która wyznała, że cierpi z powodu
swojego lenistwa i niedbalstwa w zacho-
waniu reguł i niewierności względem
Boga. Zwróciła się do świętej tymi
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słowami: „ Proś Boga za mną, ofiaruj Mu
swoje cierpienia w łączności z cierpie-
niami Jezusa Chrystusa, by ulżyć moim”.
Zakonnica ta prosiła o przystępowanie
w jej intencji do Komunii św., na co Mał-
gorzata się zgodziła, tym razem jednak
dusza nie poszła od razu do nieba, ale
doznała ulgi, święta wspomina: „ Gdy
przyjęłam Komunię św. , o którą mnie pro-
siła, powiedziała mi, że jej straszliwe mę-
czarnie znacznie się zmniejszyły, gdyż
w jej intencji odprawiono Msze św. , ku
czci Męki Pańskiej; jednak została jeszcze
długo w czyśćcu, w którym cierpiała męki
należne duszom, które były oziębłe w słu-
żbie Bożej”.

Św. Małgorzata spełniała wszystkie
prośby dusz czyśćcowych za pozwo-
leniem przełożonej . Widząc ich cierpienia
bardzo płakała. Udręki i cierpienia, które
podejmowała przynosiły duszom wielką
ulgę, gdyż wspierała je z wielkiej miłości
ku Bogu, jak to sama wyznała: „ . . . przy-
jęłabym wszystkie rodzaje cierpień, nawet
czyśćcowych, aż do dnia sądnego, aby
zadośćuczynić Jego dobroci i spełnić
wszystko, czego zapragnął ode mnie”.
Cierpiała nie tylko za zmarłych, ale i za
żyjących, którym groziła zguba. Gotowa
na każdy rodzaj cierpienia Małgorzata
prosiła za pewną osobą: „Uderzaj we
mnie, o Boże, pokrój mnie, pal mnie,
zniszcz wszystko, co Ci się nie podoba, nie
oszczędzaj mojego ciała ani duszy ani
krwi mojej, byłeś na wieki zbawił tę du-
szę”. Tak doświadczona ziemskim cierpie-
niem, które jak sama mówiła było próbą
czyśćca, oczyściła swoją miłość z wszel-
kich niedoskonałości i jako święta dołą-
czyła do mieszkańców nieba.
Św. Katarzyna z Genui

„ Zdaje mi się jakby dusza moja za-
mieszkiwała nie w ciele, ale w czyśćcu,
całkowicie podobnym do owego rzeczywi-
stego, z tą wszelako różnicą, że dusza
w takim stopniu jest poddana cierpieniom,
w jakim ciało potrafi znieść, aby na ich
skutek nie umrzeć”. Są to słowa św.
Katarzyny Adorno (1447-1 510) wpisane
w ostatni rozdział Rozprawy o Czyśćcu.

Urodziła się w Genui w szlacheckiej
rodzinie Fieschi. Pobożni rodzice prze-
kazali jej miłość do Boga i wdrożyli w ży-
cie cnotami chrześcijańskimi. Mając zale-
dwie 12 lat zapragnęła wstąpić do zakonu.
Jednak nie została przyjęta z powodu zbyt
młodego wieku, co było dla niej bardzo
bolesnym ciosem. Następnymi zaś była

śmierć ojca oraz wymuszony przez
rodzinę ślub z Julianem Adorno. Jako
szesnastoletnia dziewczyna stała się ofiarą
rodzinnych interesów. Wkrótce bardzo
boleśnie odczuła na sobie ich skutki. Mąż,
od dawna prowadzący niemoralny tryb
życia, od pierwszych dni żywił do skro-
mnej i pobożnej Katarzyny chłód i odrazę,
co też dawał jej odczuć. Tak więc w ogro-
mnym cierpieniu i smutku mijały najpię-
kniejsze lata jej życia. W końcu złamana
naciskami otoczenia porzuciła pokutniczą
samotność, szukając pocieszenia w życiu
towarzyskim. Jednak obrany styl życia
zupełnie jej nie odpowiadał, gdyż takie
przyjemności nie mogły nasycić jej duszy,
w której wciąż tkwiła tęsknota za Bogiem.
Przełomowym momentem w jej życiu
była spowiedź, w czasie której miała
wizję. Ukazał się jej Chrystus z krzyżem
cały zalany krwią. Odtąd zaczęła życie
pełne pokuty stając się duchową córką św.
Franciszka z Asyżu. Wkrótce oddała się
służbie trędowatym i biednym. Ostatnie
lata jej życia zaowocowały bogatym
doświadczeniem mistycznych wizji, eks-
taz i uniesień. Przez 23 lata jedynym jej
pokarmem była Komunia św. Pośród
pism, które pozostawiła po sobie, znajduje
się m.in. Rozprawa o czyśćcu, w której
Katarzyna (jako pierwsza spośród świę-
tych) nazwała cierpienia dusz czyść-
cowych męką tęsknoty i żarem miłości.

Rozprawa o czyśćcu to owoc misty-
cznych przeżyć św. Katarzyny, ale spisany
nie przez nią samą lecz przez jej ducho-
wych synów: o. Kajetana Marabotto i He-
ktora Vernazza. W opisie czyśćca na plan
pierwszy wysuwa się doskonałe poddanie
się dusz czyśćcowych woli Bożej . Według
Świętej dusze chcąc stanąć czyste przed
Majestatem Boga dobrowolnie rzucają się
do czyśćca znajdując tam wielkie Miło-
sierdzie uwalniające je od wszelkiej prze-
szkody. Nie dysponują one też ofiarami,
składanymi za nich przez ludzi żyjących,
ale zdają się na Bożą miłość i sprawie-
dliwość.

Ponadto dusze czyśćcowe - jak do-
wiadujemy się z Rozprawy - nie są zdolne
myśleć o sobie, lecz zupełnie zgadzają się
z wyrokami Boga, w których znajdują
pełnię radości: „Miłość Boża spływająca
na duszę, daje jej tak wielką radość i za-
dowolenie, jakiego nie sposób opisać;
przy czym jednak cierpienia bynajmniej
się nie zmniejszają, one bowiem są wy-
wołane czasową rozłąką z Miłością, a są

tym dotkliwsze, im dusze większą płoną
miłością, do jakiej za Wolą Bożą są
zdolne. W ten sposób dusze w czyśćcu
równocześnie i cieszą się niezmiernie,
i cierpią straszne 'męki, a jedno drugiemu
nie przeszkadza”. Radość dusz można
wytłumaczyć miłością i poznaniem, ja-
kiego udziela im Bóg. Widzą one Boga
jasno i rozumieją jakim szczęściem jest
posiadanie Boga, dla którego, jako osta-
tecznego celu zostały stworzone.

Święta z Genui, dla której „ świat był
więzieniem, a ciało kajdanami” tak mówi
o osobistym doświadczeniu czyśćca,
który dane jej było przeżywać w swojej
duszy jeszcze za życia: „Widzę jak mój
duch jest z dala od wszelkich rzeczy,
nawet duchowych, mogących przynieść
duszy ulgę, czy to przez radość, przyje-
mność czy pociechę. Nie ma on już mocy
kosztować w rzeczach doczesnych, czy du-
chowych władzą swej woli, umysłu lub
pamięci w ten sposób, bym powiedzieć
mogła: ta rzecz więcej mi sprawia radości
niż tamta”.

Znamienna jest też w Rozprawie prze-
stroga duszy czyśćcowej dla ludzi ży-
jących: „ Obym miała grzmiący głos, dość
silny, aby trwogą przerazić ludzi żyjących
na ziemi i powiedzieć im: O nieszczęśliw-
cy, dlaczego pozwalacie oślepiać się przez
ten przemijający świat? (. . . ) dlaczego nie
zaradzacie ostatecznym potrzebom?”.
To napomnienie jest na pewno wyra-

zem troski o niebo dla nas. Chciejmy, za-
tem na nowo uświadomić sobie wartość
każdej chwili naszego życia jako możli-
wości zwrócenia się ku Bożej miłości.
Św. Gertruda z Turyngii

Gdy pewnego razu św. Gertruda mo-
dliła się za zmarłą młodo zakonnicę z jej
klasztoru, którą szczególnie kochała, ta
ukazała się jej stojąca przed tronem
Bożym w olśniewających szatach. Mimo
to wyglądała na smutną i zatroskaną
a wzrok kierowała w dół jakby wstydziła
się spojrzeć na oblicze Boga. Widząc to
Gertruda zawołała: „ Najsłodszy Jezu dla-
czego w swej nieskończonej dobroci nie
zachęcisz swej oblubienicy by zbliżyła się
do Ciebie i zaznała. radości swego Pana?
Dlaczego trzymasz ją z dala od siebie
smutną i zalęknioną?”. Wtedy Jezus ser-
decznym gestem przywołał do siebie
zmarłą zakonnicę lecz ta cofnęła się. Nie
rozumiejąc tego Gertruda zwróciła się
do owej siostry: „ Cofasz się, gdy nasz
Pan Cię woła? Ty, któraś przez całe swe
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skutecznie za duszami czyśćcowymi. Po-
dobnie ci, którzy mieli szczególne nabo-
żeństwo do Eucharystii po śmierci otrzy-
mali szybkie uwolnienie z czyśćca. Przy-
kładem tego jest dusza zmarłej zakonnicy,
która ukazała się Gertrudzie i powiedziała:
„ Och, jakże szczęśliwa jestem, że miałam
szczególne nabożeństwo do Najświętszego
Sakramentu w swoim życiu, ponieważ
przez nie teraz otrzymałam wiele owoców.
To nie potrwa już długo i zostanę przyjęta
do wspaniałości nieba”. Jeszcze innym
razem święta Gertruda zobaczyła duszę,
która była niesiona do nieba przez prośby
Kościoła.
To tylko kilka przykładów spotkań

Świętej ze zmarłymi, które były dla niej
wielką łaską za życia. Skuteczność mo-
dlitw w ich intencji zawdzięczała głębo-
kiemu zjednoczeniu z Bogiem. Podczas
jednego z objawień została zapytana czy
pragnie zdrowia czy cierpienia, na co od-
powiedziała: „Wszechmogący Boże, pro-
szę daj mi to, co podoba się Tobie. Nie
dbaj o moje pragnienia. Ja wierzę, że to,
co od Ciebie otrzymam, będzie dla mnie
najlepszym darem”. Tak więc umiłowanie

Boga prowadziło ją do tak wielkiej miło-
ści bliźniego.

Niech zachętą do ofiarowania wszy-
stkiego za zmarłych będą słowa Jezusa
skierowane do św. Gertrudy pod koniec
jej życia, gdy lękała się o swoje zbawie-
nie: Te wszystkie dusze, które uratowałaś,
wkrótce spotkają się z tobą, by zapro-
wadzić cię do Raju.

Opracował Ks. Andrzej Ślusarz

Tekst pochodzi z Pisma
”Królowa Apostołów” listopad 2009 r.
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życie pragnęła bliskości. Jezusa odcho-
dzisz teraz, gdy On wyciąga ręce, by cię
przyjąć?” Dusza odpowiedziała: „ Nie je-
stem godna stawać przed Niepokalanym
Barankiem. Noszę jeszcze kilka plam, ja-
kimi zbrukałam się na ziemi. Ażeby zbliżyć
się do Słońca Prawości, trzeba być czystą
jak światło. Nie osiągnęłam jeszcze tego
stopnia czystości, jakiego wymaga On od
swoich świętych”.

Święta, której udziałem stało się to do-
świadczenie oraz wiele innych spotkań
z duszami zmarłych, urodziła się 6 sty-
cznia 1256 roku w Turyngii (Niemcy). Od
piątego roku życia wychowywała się
i uczyła u sióstr benedyktynek. Tam
dorastając wstąpiła do klasztoru w Helfta,
gdzie 27 stycznia 1281 r. przeżyła swoje
mistyczne zaślubiny z Jezusem. Dla Ger-
trudy rozpoczął się czas ekstaz, objawień
i proroczych wizji. Swoje stany duchowe,
mistyczne przeżycia oraz polecenia, jakie
otrzymała od Chrystusa zawarła w swoim
dziele pt: „Objawienia”.

Święta Gertruda złożyła akt heroicznej
miłości za dusze czyśćcowe, czyli ofiaro-
wała zmarłym cierpiącym w czyśćcu
wszystkie swoje czyny i akty pokuty nie
zostawiając sobie nic, czym mogłaby
zadośćuczynić za swoje grzechy. Przed
śmiercią szatan próbował zasiać w jej
sercu niepokój , smutek i strach przed
przyszłymi cierpieniami. Jednak Jezus nie
pozwolił, by trwała w takim stanie i po-
cieszył jej duszę zapewniając o wiecznym
szczęściu: „ Bądź pewna, moja córko, że
twoje umiłowanie zmarłych nie będzie ci
przeszkodą. Wiedz, że ten hojny dar, jaki
złożyłaś ze wszystkich swoich uczynków
duszom czyśćcowym, szczególnie mi się
spodobał, a na dowód tego oświadczam, iż
wszystkie kary jakie musiałabyś znosić
w życiu przyszłym, zostały ci odpuszczo-
ne, - co więcej, w nagrodę za twą szczo-
drość tak pomnażam wagę twoich zasług,
że będziesz się w niebie cieszyć wieczną
chwałą”. Słowa Chrystusa tak uradowały
Świętą, że z uśmiechem na ustach przeszła
do życia wiecznego. Miała wówczas 46
lat. Jej liturgiczne wspomnienie Kościół
obchodzi 16 listopada.

W Objawieniach czytamy, że Gertruda
była świadkiem jak Maryja wybawiła
z czyśćca duszę brata zakonnego, Herma-
na, który wyróżniał się szczególnym nabo-
żeństwem do Niej . Święta z Helfty zachę-
ca do gorliwych modlitw za zmarłych
przez Jej wstawiennictwo, wyrażając
swoje przekonanie, iż Matka Boża oręduje

John Henry Newman - pionier odnowy Kościoła

We wrześniu tego roku Benedykt XVI
podczas swej wizyty w Wielkiej Bryta-
nii ogłosił błogosławionym kardynała
Newmana (czyt. Njumena) - angielskie-

go konwertytę z anglikanizmu. Uważa
się to za pierwszy krok do ogłoszenia go
w przyszłości Doktorem Kościoła w u-
znaniu jego wkładu w rozwój doktryny
katolickiej .

Zasługi błogosławionego docenił już
za życia papież Leon XIII nadając mu -
zwykłemu księdzu, który nigdy nie został
biskupem - prawo do noszenia kapelusza
kardynalskiego. Episkopat Anglii i Walii
zawarł nauczanie kardynała w brewia-
rzowej godziny czytań. O aktualności
i wadze jego nauki świadczy ilość czytań
w angielskim brewiarzu: mniejsza jedynie
od św. Augustyna, ale większa od św.
Tomasza z Akwinu czy Grzegorza Wiel-
kiego.

Kardynał Newman - kapłan Kongre-
gacji Oratorium św. Filipa Neri - ma
szczególne związki z Tarnowem z racji
obecności w naszym mieście domu tej
kongregacji, czyli księży filipinów. Fili-
pini - nazwani tak w Polsce i Włoszech
od imienia założyciela św. Filipa Neri -
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w Wielkiej Brytanii noszą imię oratoria-
nów od oratoriów, przy pomocy których
prowadzą działalność duszpasterską.
Najbardziej znane oratoria w Anglii to
najstarsze w Birmingham założone przez
Newmana i londyńskie. To ostatnie znane
pod nazwą Brompton Oratory słynie z bar-
dzo dobrej szkoły średniej , którą kończyły
dzieci Tony’ego Blaira - długoletniego
premiera Wielkiej Brytanii.

John Henry Newman urodził się
w 1801 r. w Londynie w praktykującej
anglikanizm rodzinie bankiera. Od matki
pochodzącej z wypędzonej z Francji
rodziny hugenotów - protestantów zrefor-
mowanych przez Kalwina - otrzymał
"religię biblijną". Pisze potem, że polega
ona "nie na jakimś rytuale czy wierze-
niach, lecz w pierwszym rzędzie na czy-
taniu Biblii w kościele, w rodzinie, w ży-
ciu prywatnym".

Jako siedmioletni chłopiec został od-
dany do elitarnej Ealing School niedaleko
Londynu. Tam, wskutek popularnej
w tym czasie tendencji racjonalistycznej ,
utracił wiarę. W tym czasie bank ojca ban-
krutuje, on zaś zapada na ciężką chorobę,
która, jak sam wyznaje, "uczyniła z niego
prawdziwego chrześcijanina". Również
zainteresowanie się jednego z anglikań-
skich duchownych nauczycieli inteligen-
tnym chłopcem i podsuwane mu odpo-
wiednie lektury, przyczyniają się w sier-
pniu 1816 r., gdy ma 15 lat, do pełnego
odzyskania wiary. Od momentu tej pierw-
szej łaski nawrócenia Newman nigdy nie
stracił poczucia obecności Boga. Jego
dewizą stało się "Ja i mój Stwórca".

Po studiach na uniwersytecie oksfor-
dzkim, na który przyjmowano wtedy tylko
anglikanów, został tam wykładowcą przyj-
mując święcenia kapłańskie. W 1828 r. zo-
staje mianowany proboszczem uniwersy-
teckiego kościoła St. Mary, w którym
głosi swoje słynne kazania uniwersy-
teckie. Staje się ważną postacią w Ruchu
Oksfordzkim (the Oxford Movement).
Ruch wykształcił się jako odpowiedź
akademickiego duchowieństwa anglikań-
skiego na podjętą przez państwo próbę
zreformowania Kościoła Anglikańskiego.
Jest on od czasów króla Henryka VIII
(1 534 r.) kościołem państwowym i do dzi-
siaj panujący aktualnie władca jest z urzę-
du jego głową.

W wyniku pogłębionych studiów hi-
storycznych - przede wszystkim pism
Ojców Kościoła - Newman w 1845 prosi

o przyjęcie do Kościoła Katolickiego.
W eseju "O Rozwoju Doktryny Chrześci-
jańskiej" wyjaśnia zmianę swych poglą-
dów na istotę Kościoła. Jest teraz zdania,
że jej zasadnicza kwestia - sukcesja apo-
stolska - nie istnieje w Kościele Anglikań-
skim, uważanym do tej pory za Via Media
- drogą pośrednią między Kościołem
Katolickim a wspólnotami kościelnymi
reprezentowanymi przez protestantów. Za-
warta w eseju nauka Newmana wyjaśnia
możliwość ewolucji nie tylko teologii, ale
jakiejkolwiek nauki. Zgodnie z nią
Newman nie miał potem kłopotów z przy-
jęciem ewolucjonizmu z chwilą ogłosze-
nia go przez Darwina. Wymagał on jedy-
nie uznania Boga jako pierwszej przyczy-
ny czegokolwiek także i w ewolucjoniź-
mie.

Po konwersj i Newman spędził dwa la-
ta w Rzymie. Wykorzystał ten czas na
rozeznanie reguły zakonnej najlepiej
odpowiadającej jego powołaniu. Zdecydo-
wał się na Oratorium św. Filipa Neri.
Święty ten nie założył w XVI nowego
zakonu, lecz wspólnotę księży świeckich,
którzy żyli razem bez ślubów. Każdy dom
Oratorium prowadził swoje własne demo-
kratyczne życie. Dom ten powinien, razem
z przyległym doń kościołem, znajdować
się w mieście, skąd jego wpływ miał
promieniować przez nauczanie, studia,
pracę naukową. Oratorianie byli ludźmi
wolnymi, którzy posiadając niewiele reguł
musieli się uczyć życia wspólnego przy
pomocy taktu, znajomości samego siebie
i znajomości drugich. Każdy miał swoją
pracę i przy wykonywaniu jej musiał
raczej liczyć na osobisty wpływ na innych
niż dyscyplinę wynikającą ze ślubu posłu-
szeństwa. W Rzymie Newman zostaje wy-
święcony na kapłana, a papież Pius IX
upoważnia go do zakładania Oratoriów
w Anglii pozwalając mu modernizować
reguły św. Filipa do tego celu.

Pierwsze Oratorium w Anglii z New-
manem jako przełożonym zostało zało-
żone w Birmingham w 1848 r. Lata
pobytu Newmana w drugim, co do wiel-
kości mieście Anglii były aż do śmierci
w 1890 r. wypełnione pracą kapłańską
w kościele Oratorium i od otwarcia w
1859 r. w szkole Oratorium. Udzielał się
też publicznie, ale tylko gdy poproszony
przez biskupów, w debatach swoich
czasów. Dotyczyły one kultu Matki
Boskiej , wykształcenia dla katolików i roli
świeckich w Kościele oraz nieomylności

papieskiej .

Newman od swojej konwersj i przejął
nie tylko wierzenia Kościoła Katolickie-
go, ale także jego formy kultu. Gorliwie
odmawiał różaniec tym niemniej uważał,
że każdy kraj w swej kulturze wypraco-
wuje swoje własne formy oddawania czci,
w których się najlepiej czuje. Był zatem
przeciwny - ale nigdy publicznie - bezkry-
tycznemu przyjmowaniu włoskich form
pobożnościowych. Dotyczyło to zwła-
szcza kultu maryjnego i kultu świętych.

W ówczesnej Anglii katolików obo-
wiązywał zakaz podejmowania studiów
na uniwersytetach Oxford i Cambridge.
W związku z tym biskupi irlandzcy - cała
Irlandia była wtedy w unii z Wielką
Brytanią – powierzyli Newmanowi misję
utworzenia uniwersytetu katolickiego
w Dublinie. Miał on nadzieję, że uni-
wersytet stanie się terenem spotkań du-
chowieństwa i laikatu oraz da im możli-
wość współpracy. Newman uważał, że
"członkiem Kościoła jest każdy obdarzo-
ny Duchem św." czemu dał wyraz w arty-
kule "On Consulting the Faithful in
Matters of Doctrine". Użył słów "konsul-
towanie wiernych w sprawach doktryny"
w znaczeniu badania lub przyglądania się
temu, w co wierni wierzą czy myślą; a nie
w sensie pytania o radę, lub stosowania
się do ich rady. Wykazywał, że były okre-
sy w historii Kościoła - herezja ariańska -
kiedy wiara nie była zachowana przez
papieży czy biskupów, lecz przez ciało
wiernych czyli "consensus fidelium".
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Oskar i Pani Róża

Lata przed Soborem Watykańskim I
(1870) były miejscem debaty na temat
nieomylności papieskiej . Zatwierdzona
wersja tytułu rozdziału w soborowym
dokumencie "Pastor Aeternus" formułu-
jącym prymat papieski brzmiała "O nie-
omylności nauczającego urzędu papieża".
Newman zmienioną w pełni poparł (przed
zmianą brzmiała ona "O nieomylności
papieża" i była źle przyjmowana w niektó-
rych kręgach).

Kardynał Newman uważany jest za
pioniera odnowy Kościoła. Mówi się, że
pionier to osoba o poglądach wyprze-
dzających resztę społeczeństwa o dwa
kroki - lider wyprzedza o jeden krok,
a męczennik o trzy kroki. I tak dopiero
Sobór Watykański II (1 963 - 65) przyjął
np. zasadę kolegialności papieża z bis-
kupami w sprawach wiary. Zasada ta na-
kłada na Ojca św. obowiązek przy podej-
iu decyzji w kwestii dotyczącej wiary
skonsultowania się z kolegium biskupów,
tym niemniej ostateczną decyzję podej-
muje sam w swoim sumieniu.

Liturgicznym wspomnieniem błogo-
sławionego Johna Henry’ego Newmana
jest 9 października - dzień nawrócenia na
wiarę katolicką.

DW.

Wykorzystano: P. Turks "Filip Neri czyli
ogień radości", tłm. M.Stebart COr; C.S.
Dessain "John Henry Newman pionier
odnowy kościoła", tłm. M.Stebart COr; F.
O’Brien "Nie pokój , lecz miecz - John
Henry Newman", tłm. St. Golus SDS

Film ,,Oskar i Pani Róża” jest
adaptacją powieści Erica-Emmanuela
Schmitta pt. ,,Oscar et la dame rose”.
Na ekrany przeniósł go w 2005 roku
Marek Piwowski, który jest twórcą
popularnego ,,Rejsu”. Film przedstawia
ostatnie dni życia tytułowego Oskara
(Maciej Matulka) - dziesięcioletniego
chłopca chorego na białaczkę. Jego to-
warzyszką i przyjaciółką jest wolon-
tariuszka, pani Róża (Agnieszka Man-
dat), działająca w szpitalu, w którym
przebywa Oskar. Cała akcja toczy się
w obrębie kilku sal szpitalnych, koryta-
rza oraz przyszpitalnego parku.

Film rozpoczyna się w momencie, gdy
Oskar budzi się po nieudanej operacji,
widzi nad sobą naradzających się lekarzy.
Już wtedy wie, że coś poszło nie tak i cze-

ka go śmierć. Wtedy pojawia się pani
Róża. Jest ona całkowitym przeciwień-
stwem rodziców chłopca. Oni boją się
jego choroby, odwiedzają go tylko co nie-
dziele, zamiast miłości ofiarowują mu
prezenty, traktują go ja porcelanową lalkę,
której nie wolno dotykać, bo się stłucze.
Gdy dowiadują się od lekarza, że Oskar
umrze, nawet nie chcą spojrzeć na swoje
dziecko. A pani Róża przychodzi do Oska-
ra początkowo co dwa dni, potem co-
dziennie, nie boi się mu stawiać trudnych
pytań, nie przebierając w słowach nie
obchodzi się z nim jak z przysłowiowym
jajkiem, tylko jak ze zdrowym silnym
chłopcem. Momentem kulminacyjnym fil-
mu jest moment, w którym Oskar dzwoni
do doktora, aby zgodził się, żeby pani Ró-
ża mogła do niego przychodzić codzien-
nie. Ona po rozmowie z lekarzem,

przyznaje, że lekarz zgodził się na co-
dzienne wizyty przez te 12 dni…. Słysząc
ten wyrok Oskar nie zaczyna płakać, nie
rozpacza, przyjmuje tą wiadomość ze
zdziwieniem, że zostało mu tylko 12 dni.
Aby podnieść go na duchu pani Róża
wpada na pomysł, że każdy dzień to jest
1 0 lat i w ten sposób Oskar umrze jako
dojrzała osoba. Dzięki temu, bohater z ka-
żdym dniem rzeczywiście dojrzewa, poja-
wiają się problemy związane z dojrze-
waniem, relacj i między nim a rodzicami,
jego własną postawą w stosunku do in-
nych ludzi. A przede wszystkim pani Ró-
ża pragnie pokazać i zapoznać chłopca
z kimś, kogo Oskar nie znał. A jedyną
rzeczą, którą o Nim słyszał było tylko to,
że nie istnieje. Chodzi mi mianowicie
o Boga. Róża opowiada mu o Bogu sie-
dząc pod kapliczką zawieszoną na drze-
wie i namawia Oskara o to by wypowie-
dział swój list do Boga. Od tej pory Bóg
staje się coraz ważniejszy dla niego,
Oskar prosi Go o różne rzeczy, ale nie są
to błahostki. Gdy nadchodzi Boże Naro-
dzenie nasz bohater wypowiada kwestie,
która moim zdaniem jest jedną z najpię-
kniejszych w filmie. Kwestię, która chyba
niewielu osobom przyszłaby na myśl.
Skoro jest 25 grudnia to Pan Jezus ma
swoje urodziny i niech teraz On o coś
poprosi Oskara. W następnej scenie pani
Róża wchodzi do sali Oskara i zastaje go
martwego…. To zdanie oraz wiele, wiele
innych wypowiedzianych przez Oskara
pokazuje, jak bardzo był dojrzały i mądry
mimo swojego młodego wieku, który
sprawił, że chłopiec był szczery, ufny
i niewinny. Dla mnie Oskar to chłopiec
o ciele dziesięciolatka, ale o świadomości
i odpowiedzialności osoby bardzo dojrza-
łej . Jest niesamowicie odważny, radzi
sobie z chorobą dużo lepiej niż jego
rodzice. Dzięki pani Róży poznaje Boga,
a to zmienia także jego samego. Wybacza
nawet lekarzowi, który go operował. Pod
koniec filmu prosi go, by nie obwiniał się
o tę nieudaną operacje, bo nie jest Bogiem
tylko zwykłym człowiekiem.
Ważną rolę w jego życiu odgrywa pani

Róża, która jest jego przyjaciółką, a zara-
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zem przewodniczką w zagmatwanych
sprawach ludzkich. Nie traktuje go jak
dziecko, tylko jak równego sobie doro-
słego. Kocha Oskara, a ten to czuje i od-
wzajemnia. Bardzo przeżywa jego śmierć,
wyznając, że dzięki niemu stała się lepszą
osobą, pozwolił jej lepiej poznać Boga, że
dał jej taką siłę, która wystarczy na
wszystkie lata. Uderzające jest ostanie
zdanie pani Róży -,,Do zobaczenia”.

Jest to bardzo wzruszający film,
stawiający wiele pytań o cierpieniu, śmier-
ci. Każda śmierć bardzo boli, ale gdy
umierają dzieci ból jest jeszcze większy.
Mówi się, że czas leczy rany, ale gdy nie
zwrócimy się do Boga o pomoc, czas nam
też nie pomoże. Tylko w Bogu można
odnaleźć spokój . W końcu nasze życie
na ziemi jest tylko wstępem do praw-
dziwego życia, które jest w Niebie. Takie
przesłanie można także wyczytać z osta-
tniej sceny filmu.

Bardzo gorąco namawiam wszystkich
do obejrzenia filmu. Gwarantuję, że nie
jest to film, który można oglądnąć i zapo-
mnieć o nim. To jest jedno z tych dzieł,
które zostają na długo w naszej pamięci.

Piotr Mleczko

*
Jest Grudzień, we wszystkich domach

trwają przygotowania do świąt, lecz my
trafiamy do szpitala dziecięcego by
spotkać się z chorym na białaczkę 10
letnim Oskarem.

Mimo iż jesteśmy przyzwyczajeni do
oglądania filmów zwykle długich, trwa-
jących co najmniej 90 min; filmów ocie-
kających efektami specjalnymi, w których
grają sami sławni aktorzy ze sceny zagra-
nicznej czy Polskiej ; filmów w których
dużo się dzieje, lecz nie ma w nich jedno-
cześnie żadnego przesłania. Tym razem na
,,tapetę” trafiła 50 min adaptacja powieści
Érica-Emmanuela Schmitta pt. ,,Oskar
i pani Róża”. Lecz mimo tego, że film nie
jest zbyt długi, niesie on ze sobą bogatą
treść. Mówi on o kruchości życia i o nie-
odpowiedzialnym zachowaniu ludzi.

Oskar jest niezwykle mądry i inte-
ligentny, bardzo często dorośli nie są
w stanie odpowiedzieć na jego pytania.
Jedyną osobą, którą chłopiec obdarza naj-
większym zaufaniem jest pani Róża- wo-
lontariuszka oraz była zapaśniczka. To za

jej namową chłopiec początkowo scep-
tycznie nastawiony do Boga zaczyna się
do Niego modlić, poprzez wysyłanie Mu
listów. W tych listach wysyła Bogu jedną
prośbę na dzień. Oskar wie, że może
prosić tylko o rzeczy duchowe. W jednym
z listów Oskar prosi Boga o odpowiedź na
pytanie "czy ja umre?" się czy umrze.
Chwilę później kolega chłopca mówi mu,
że przyjechali jego rodzice, mimo że to
nie jest dzień odwiedzin. Oskar idzie to
sprawdzić i wtedy podsłuchuje rozmowę
rodziców z doktorem, z której wynika, że
chłopiec niedługo umrze. Chłopiec wie, że
jest to odpowiedź od Boga, także wtedy
oskarża swoich rodziców o tchórzostwo i
wyznaje pani Róży, że nie umie pokochać
rodziców. W miarę wysyłania listów
Oskar coraz bardziej zaczyna wierzyć w
Boga, powierzając mu wszystkie wydarze-
nia i sprawy.

Gdy chłopiec dowiaduje się, że zostało
mu tylko 12 dni życia, nie załamuje się,
stara się wykorzystać te dni jak najlepiej ,
dlatego razem z panią Różą wymyślają
zabawę, w której jeden dzień dla Oskara
będzie znaczył 10 lat. Dlatego w następny
dzień, gdy pani Róża przychodzi w od-
wiedziny do chłopca, pyta się go czy ma
dziewczynę. Wtedy Oskar opowiada
o Niebieskiej - dziewczynie chorej na cho-
robę krwi, przez którą jej skóra jest nie-
bieska. W taki sposób za namową Róży
chłopiec poznaje swoją przyszłą żonę. Mi-
mo że stan Oskara jest ciężki, chłopiec
pomaga swojemu poparzonemu przyjacie-
lowi, gdy tego męczą koszmary.

Podczas jednej z rozmów z Różą, Os-
kar dowiaduje się, że jego rodzice będą
bardzo cierpieć po jego śmierci. Pod
wpływem tej rozmowy chłopieć godzi się
ze swoimi rodzicami.

Po operacji Niebieskiej Oskar rozma-
wia z doktorem, który mówi mu, że
operacja dziewczyny udała się. Podczas
tej rozmowy chłopiec mówi doktorowi, że
to nie jego wina, że jego operacja się nie
udała. Przecież uczciwie walczył z jego
chorobą, ale nie jest on Bogiem i jeżeli
Bogu coś nie wyszło to jemu tym bardziej
może nie wyjść. Tajemnicą szczęścia
Oskara jest modlitwa i sposób patrzenia
na świat, na który należy patrzeć tak,
jakby się go widziało pierwszy raz.

Michał Mleczko

Zespół Raz Dwa Trzy został
założony w lutym 1990 przez studentów
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielo-
nej Górze: Adama Nowaka, Grzegorza
Szwałka, Jacka Olejarza i Jacka Ogra-
bka. Po trzech miesiącach od powstania
zespołu panowie wygrali 26. Studencki
Festiwal Piosenki w Krakowie.

W 1991 r. nagrali pierwszą płytę:
„Jestem Polakiem”. Nie cieszyła się ona
zbyt wielkim powodzeniem, tym bardziej ,
iż był kłopot z jej wydaniem.
W 1992 r. zespół Raz Dwa Trzy wystąpił
na festiwalu w Jarocinie i od tej chwili
pojawiły się propozycje koncertów i wy-
stępów. Rok później ukazała się płyta „To
ja”, która tym razem zebrała dobre recen-
zje zarówno fanów jak i muzyków. Zespół
nagrał wiele albumów. Ostatni ukazał się
w tym roku -„SkąDokąd”- zawiera głów-
nie nagrania akustyczne, a jej motywem
przewodnim jest poszukiwanie. Najwię-
kszym sukcesem bez wątpienia stały się
płyty: wydana w 2002 roku, która składa
się w całości z piosenek autorstwa Agnie-
szki Osieckiej („Czy te oczy mogą kła-
mać”) i w 2007 r. album „Młynarski”
składający się z coverów piosenek Woj-
ciecha Młynarskiego.
Najbardziej znane piosenki zespołu to:

„Nikt nikogo(I tak warto żyć)”, „Jutro
możemy być szczęśliwi”, „Nie będzie-
my”, „Pod niebem”, „Talerzyk”, „Trudno
nie wierzyć w nic”, „W wielkim mieście”.
W ich utworach słychać oryginalne
brzmienie zawierające elementy jazzu,
bluesa, folku, reggae czy rokowych nut.
W parze ze znakomitą muzyką idą także
teksty, w których autor nie boi się podjąć
ważnych dla człowieka tematów często
związanych z egzystencją i przemijaniem.
Kompozycje raz są pełne zadumy –
zmuszają do refleksj i, a czasem mają w
sobie nutkę humoru czy wręcz ironii.
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Adam Nowak – lider zespołu twierdzi, iż:
„Piosenka powinna służyć wzruszeniu,
rozśmieszaniu, zabawie, tańcowi – wszy-
stkiemu, co mamy w sobie jako paletę
uczuć emocjonalnych…”. W wielu wy-
wiadach podkreśla, iż jest osobą wierzącą,
starającą się żyć wg Bożych przykazań. W
2004 r. krakowskie wydawnictwo "Pa-
ganini" wydało książkę "Trudno nie wie-
rzyć w nic" - wywiad rzekę z Adamem
Nowakiem, w którym to artysta analizuje
swoje utwory poprzez pryzmat doświad-
czeń duchowych, szczególnie - religij -
nych.
Obecnie zespół występuje w składzie:

Adam Nowak , Jacek Olejarz , Grzegorz
Szwałek , Jarosław Treliński i Mirosław
Kowalik.

Natalia Kozioł

„Choć kruche
to i tak piękne”

Życie choć piękne tak kruche jest.
Wystarczy jedna chwila, by zgasić je.
Życie choć piękne tak kruche jest.
Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć

Golden Life

Życie… potrafi Nas zaskakiwać, za-
równo w sensie negatywnym, jak i po-
zytywnym. Wstając każdego dnia nie
wiemy, co przyniesie Nam nowy dzień,
łzy radości, a może smutku. Pewnie wię-
kszość z Nas o tym nie myśli, przytło-
czeni milionami różnych spraw i obowią-
zków, goni codziennie za osiągnięciem
obranego sobie celu. Czasami jednak
chwila naszego życie, jedno przypadkowe
spojrzenie w danym kierunku daje wiele
do myślenia i człowiek zaczyna zasta-

nawiać się nad przemijaniem życia,
kształtem swojego życia, analizując histo-
rię życia innego człowieka, które może
właśnie dobiegło końca.

Pamiętam tamto popołudnie, pojecha-
łam do kina. Znajduje się ono przy
obwodnicy, gdzie jest chodnik i alejka
niewielkich, młodych drzew. Mój wzrok
zatrzymał się na jednym z drzew, pod
którym stały zaświecone znicze, a na
drzewie umocowany był drewniany krzyż,
pod którym znajdowało się zdjęcie
młodego chłopaka mniej więcej w moim
wieku. Pomyślałam „pewnie jakiś młody
pirat drogowy jechał nietrzeźwy z im-
prezy i uderzył w drzewo”. Za parę dni,
jak w każdy piątek, wracałam do domu
samochodem i jak zawsze wracam tą ob-
wodnicą, przejeżdżając obok kina. Tego
dnia z dala dostrzegłam sporą grupę
młodych mężczyzn stojących i modlących
się przy tym drzewie. W ręku każdy z nich
trzymał różaniec. Obok mężczyzn stał
długi rząd motocykli najlepszych marek.
Moja wiedza na temat śmierci tego chło-
paka powiększyła się o informacje, że
z pewnością był On motocyklistą i zginął
na motorze. W drodze powrotnej rozma-
wiałam jeszcze o bezmyślności motocy-
klistów. Gdy wróciłam do domu, późnym
wieczorem korzystając z Internetu we-
szłam na wiadomości miasta, w którym
studiuje. Na pierwszy rzut oka wysunął mi
się nagłówek artykułu mniej więcej takiej
treści „ Młody motocyklista gnie w wy-
padku”. Domyślając się, że chodzi o wła-
śnie tego chłopaka, którego zdjęcie wi-
działam koło kina, weszłam, aby dowie-
dzieć się o szczegółach tego nieszczę-
śliwego wypadku i zamarłam… W moich
oczach ukazywała się kolejna literka two-
rząca wyraz, a kolejne wyrazy tworzyły
zdania, w których dowiadywałam się oko-
liczności śmierci tego chłopaka, który jak
się okazało miał 22 lata. W artykule było
napisane, że młody 22-latek wracał z rajdu
motocyklowego, jadąc zgodnie z przepi-
sami ruchu drogowego, nikogo nie wy-
przedzając. W pewnej chwili kobieta ja-
dąca drugim, równoległym pasem ruchu
zjechała na pas motocyklisty, uderzając
prosto w motocykl. Prędkość jaką miała
na liczniku nie dawała chłopakowi szans
na przeżycie. Zginął na miejscu. Po prze-
czytaniu tego artykułu przez chwilę nie
mogłam dojść do siebie. W mojej głowie
kłębiły się myśli „to jednak nie jego wina,
był taki młody, prawie w moim wieku, na
pewno miał rodzinę, dziewczynę, marze-

nie, jak ta rodzina się teraz czuje…” Nie
mogłam w to uwierzyć, wystarczyła jedna
chwila, a jego życie pękło niczym bańka
mydlana. W nocy długo nie mogłam
zasnąć rozmyślając nad życiem, które tak
szybko przemija i nad życiem tego
młodego chłopaka. Patrząc na swoje
życie, gdzie sama mam tyle marzeń,
pragnień, celów. Ten chłopak pewnie pod
tym względem wcale się nie różnił, zre-
sztą każdy z Nas do czegoś dąży, nieza-
leżnie od tego czy ma 20, 40 czy 70 lat.
Każdy z Nas po coś żyje i ma jakąś swoją
większą czy mniejszą misję do spełnienia.
A tak często wielu z Nas nie potrafi
docenić, uszanować tego, co ma. Wielu
ludzi twierdzi, że zawsze ma czas zrobić
jeszcze zaplanowane rzeczy, bo przecież
są młodzi. Jeszcze ma czas na zdobycie
wykształcenia, na pójście na cmentarz,
do najbliższych, modlitwę. Każdego na-
stępnego dnia mówi, że zrobię to jutro,
a skąd może wiedzieć, co będzie jutro?
Może jutro Twój dzień skończy się razem
z twoim życiem i to w samo południe?
Więc czy można mówić, że na wszystko
ma się czas i że wszystko można i zdąży
się zrobić? To jest właśnie nasze ludzkie
przeświadczenie, że na wszystko mamy
czas, do głowy Nam jakoś nie przychodzi,
że może jeszcze dziś Pan wezwie Nas
do siebie. Jeden z poetów raz powiedział
„ Żyj tak, jakby każdy następny dzień był
Twoim ostatnim”, czyli wykorzystany pod
każdym względem. W tych słowach
poucza nas, aby nie siedzieć i nie patrzeć
pusto w okno, tylko działać w kierunku
swoim czy innych lub robić coś, co spra-
wia nam ogromną satysfakcje. Ponieważ
po coś zostaliśmy stworzeni i w jakimś
celu Bóg przysłał Nas tu na ziemie. I nie
po to, aby ciągle narzekać na życie i mó-
wić jak jest ciężko, tylko aby się nim
cieszyć i brać garściami to co ma nam do
zaoferowania Pan Bóg. A ilu z Nas mó-
wiło już tyle razy, że ma dość tego życia,
a inni zrobili by wszystko, żeby tylko żyć,
żeby żyć choć o jeden dzień dłużej , wie-
dząc że śmierć zbliża się do nich nieu-
chronnie. Ten młody motocyklista na pe-
wno wiedział, że to koniec jego życia, ale
z pewnością nie chciał umierać. Też miał
wiele planów nie tylko związanych z jego
przyszłością, ale i na pewno z następnym
dniem, którego niestety nie doczekał. Nie
zdążył On nawet dojechać do rodzinnego
domu, ponieważ po drodze Bóg zawołał
go do siebie, a On za nim poszedł, wy-
pełniając jego wolę.



zupełnie innego, a teraz siedzę i zagłę-
biam się w dyskusje młodych o ich odej-
ściu od Kościoła. Czytałam jednak dalej
i dostrzegłam, że przedstawiane przez
młodych ludzi argumenty dotyczące odej-
ścia człowieka od wiary są dość sztam-
powe.

Niektórzy mówili o tym, że w Koście-
le nie znaleźli niczego dla siebie, inni,
że przejście od Mszy świętej dla dzieci do
tej „zwykłej” dla dorosłych było dla nich
za trudne, jeszcze inni, że Kościół trzyma
się pewnych zasad, które nie przemawiają
do młodych ludzi itp. Większość forumo-
wiczów właśnie takimi lub podobnymi
argumentami uzasadniała swe odejście
od wiary. Pomyślałam sobie: „Przecież te
argumenty są słabe. Gdzie są jakieś
głębsze pytania o wiarę? Gdzie myślenie?
Gdzie jest jakaś chęć poszukiwania?
Gdzie są w ogóle jakiekolwiek chęci?”.
Wyglądało to trochę tak, jakby młodzi
próbowali się usprawiedliwić i znaleźć
potwierdzenie słuszności swojego wyboru
u innych, nie zadając sobie w ogóle trudu
głębszej refleksj i na temat wiary i Koś-
cioła.
W tym samym momencie pojawiło się

inne pytanie – Czy faktycznie młodzi
ludzie przeżywają współcześnie jakiś
kryzys wiary?
Pomyślałam o młodych, których znam,

którzy się starają - chodzą do kościoła,
pytają, poszukują, mówią o swych
wątpliwościach i nie zadowalają się banal-
nymi odpowiedziami. Gdzie się podział
głos tych młodych w dyskusji o wierze?
Czy młodzież myśląca i chcąca zrobić coś
dobrego ze swoim życiem rozpływa się
jakoś między słowami? Czy ginie w natło-
ku stereotypów, którymi karmią nas co
dzień media?

Najczęściej w telewizji czy w prasie
pokazuje się tych, którzy z religią i wiarą
mają niewiele wspólnego. Owszem, kiedy
pojawiają się większe inicjatywy, takie jak
choćby spotkanie w Lednicy czy Taize,
młodzi wierzący otrzymują swoje „pięć
minut”. Jednak na co dzień media karmią

nas obrazami chuliganów, którzy niszczą,
demolują, są agresywni i nie uznają ża-
dnych zasad moralnych. I tak rośnie w nas
przekonanie, że współczesna młodzież
jest „zła” i „niewierząca”. Jednak żadna
kamera nie towarzyszy codzienności tych,
którzy się starają, którzy swym życiem
chcą świadczyć o swej wierze. Reporterzy
nie pojawiają się na cotygodniowych spo-
tkaniach formacyjnych młodzieży, na któ-
rych mówi się o Bogu, szuka się odpo-
wiedzina trudne pytania, uczy się modli-
twy i dojrzewa w wierze. Nie pojawiają
się na przyparafialnych świetlicach,
w których młodzi ludzie pomagają jako
wolontariusze. Nie uczestniczą w różnych
sytuacjach życia codziennego, gdy młodzi
ludzie próbują urzeczywistniać to, w co
wierzą, często wbrew powszechnie
przyjętym opiniom i utartym schematom.
Nie należy więc postrzegać współczesnej
młodzieży tylko w czarnych barwach.
Trzeba pamiętać o tych, którzy szukają
prawdy i autentycznych postaw, z których
mogą czerpać coś dla siebie; o tych,
którzy starają się być autentycznymi
i konsekwentnymi w działaniu i dlatego
nie tolerują fałszu. O młodych, których
wiara nie jest „napędzana” przez co-
roczne spotkania czy pielgrzymki, ale
którzy podejmują codzienny trud życia
wiarą. Dojrzałość wiary polega bowiem
na codzienności, na konsekwentnym „tak”
i na trwaniu. Tacy młodzi są może mało
widoczni, poniekąd amedialni, ale są
obecni!

Ewa Dzieńska

W naszym przypadku też może być
inaczej , niż sami sobie to zaplanowaliśmy.
Nas Bóg zawoła też wtedy, kiedy On
będzie uważał to za słuszne, a nie my.
Jednak przez ten czas oczekiwań, należy
postępować tak jak w fragmencie jednej
z polskich piosenek, aby żyć z całych sił
i uśmiechać się do ludzi, bo nie jesteśmy
sami. Bo jak mówiłam, czasami niektórzy
mówią, że mają już dość tego życia, ale
gdy znajdują się w sytuacji, kiedy będą
czuć, że ich życie dobiega końca, będą
czuć rozpacz i ogromny ból przenikający
ich nie tyle fizycznie, ale duchowo. Bo
nasze życie, choć piękne tak kruche jest,
tak jak w przypadku tego 22-latka,
wystarczy jedna chwila by je zgasić.
Każde życie, swoje czy czyjeś, człowiek
może zgasić z winy swojej lub drugiego
człowieka. Warto pomyśleć nad przemi-
janiem tego życia i nie wypowiadać tak
bolesnych słów, że nie chce się już żyć, bo
Bóg je słyszy i z pewnością radością nie
pała wiedząc, że człowiekowi w stwo-
rzonym przez Niego świecie jest źle.
Dlatego też chwile zastanowienia się
i przemyślenia w życiu też są potrzebne.

Żaneta Bielatowicz

O wierze młodych ludzi
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Czy faktycznie młodzi ludzie przeży-
wają współcześnie jakiś kryzys wiary?

Kiedy zaczęłam pisać ten artykuł,
próbowałam zasięgnąć trochę informacji
na temat wiary młodych ludzi. Pomy-
ślałam, że byłoby dobrze mieć w ręku
jakieś konkretne informacje, móc się nimi
wesprzeć. Trafiłam przy tym na forum,
na którym młodzi ludzie opisywali swoje
odczucia dotyczące wiary, mówili o zwro-
tach w swoim życiu, o momencie, kiedy
zrozumieli, że wiara to nie dla nich.
Pomyślałam wtedy: Gdzie ja trafiłam?
Przecież chciałam się dowiedzieć czegoś



NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI

23

Zbliża się najpiękniejszy miesiąc jesieni
– październik – miesiąc mieniący się
milionami kolorów, miesiąc w którym
ludzie zbierają plony z pól, ogrodów i
lasów. Każde kochajace serce pragnie za
nie podziękować – komu ? W pierwszej
kolejności Panu Bogu, a potem? Myślę,
że Matce naszej Najlepszej , a jak to
możemy zrobić? - Odmawiając RÓŻA-
NIEC.

RÓŻANIEC to najpiękniejsza
przygoda w wędrówce po drogach
i ściezkach Pana Jezusa i Jego Matki:

Najpierw razem z
Maryją czekamy na
Jezusa, cieszymy się
z Jego w Betlejem,
ofiarujemy Go w

świątyni, aby znów Go szukać z Jego
Rodzicami.

Wędrujemy nad
brzegi Jordanu i
przyglądamy się co
robi Jan Chrzciciel,
idziemy z Jezusem
na wesele do Kany i

podziwiamy wspaniałe krajobrazy
zielonej Galilei słuchając Kazania na
Górze, wdrapujemy się na Górę
Tabor i…. tak jak uczniowie otwie-
ramy buzię ze zdumienia… czy to na
pewno Ten Sam Jezus? Aby potem już
nic nie rozumieć gdy mówi : TO JEST
CIAŁO MOJE… TO JEST KREW
MOJA…

Smutno nam, gdy razem z
Maryją uczestniczymy w
modlitwie w Ogrójcu, biczo-
waniu i cierniem ukorono-
waniu Jej Syna, chcemy
razem z Jezusem nieść

krzyż, aby być swiadkiem Jego
MIŁOŚCI DO KOŃCA..

Jakże się cieszymy,
gdy widzimy pusty
Grób, z tęsknotą pa-
trzymy w niebo i
czekamy na Ducha
Świętego wołając i

pomóż nam być tam gdzie Jezus
zabrał Swoją Kochaną Mamusię, aby

uczynić Ją Królową nieba i ziemi za to, że tak dzielnie towarzyszyła Mu w Jego
ziemskiej wędrówce.

Zobacz, jakie to wędrowanie jest piękne… zapraszam Cię mały czytelniku, do
wspólnej wędrówki PO DROGACH Matki Naszej i Jej Syna, szepcząc ZDROWAŚ
MARYJO.. .

S. Karolina - Serafitka
Pomaluj obrazek !



Miejsce: ul. Szara (w okolicy Szpitala Św.
Łukasza)
Data założenia cmentarza: 1 933r.
Najstarszy istniejący nagrobek z roku:
1935r.
Obecna powierzchnia nekropolii: 1 ,6 ha
Liczba pochowanych dotychczas osób:
ok. 7 000
Cmentarz został założony z inicjatywy
mieszkańców ówczesnej miejscowości
Rzędzin. Powiększony w 1950r. Na cmen-
tarzu znajdują się dwie zabytkowe ka-
pliczki przeniesione z terenu miasta, pier-
wsza przeniesiona z ul. Narutowicza
w 1969r. (neorenesansowa z II połowy
XIXw.), druga przeniesiona sprzed kuźni
na ul. Lwowskiej w 1974r. (ludowa, ka-
mienna kapliczka słupowa).
Znani Tarnowianie spoczywający na tej

nekropolii:
Ks. Stefan Dobrzański (1915-1999);
wieloletni proboszcz parafii (1 949-1992) ;
koordynator budowy kościoła parafialne-
go na ul. Lwowskiej .
Bracia Sakowie, trzej z czterech:
Edward (1912-1943) - żołnierz AK, pseu-
donim "Sęp"; zamordowany przez gestapo
Roman (1902-1982) - żołnierz AK, pseu-
donim "Jesion"
Stanisław (1904-1980) - żołnierzAK,
pseudonim Dąb".
(W 1992r. ulicę Świerczewskiego w Tar-
nowie przemianowano na ulicę Braci Sa-
ków.)
Anatol Drwal (1929-1982); wybitny tar-
nowski rzeźbiarz, autor wielu pomników
w tym tarnowskiego Ofiar Wojny i Fa-
szyzmu przed Starym Cmentarzem.

Jadwiga Szwarga

Boisz się śmierci? A może życia?
Lękając się życia nie wyzbędziesz się lę-
ku przed śmiercią.
A życie to radość i smutek, szczęście
i cierpienie, uśmiech i łzy.
Życie to dzień i noc, poranek
i zmierzch, słońce i burza. To radość
tworzenia i ból straty. Życie to miłość
i nienawiść, sukces i porażka, ludzka
życzliwość i niszcząca zazdrość.
Życie to młodość, siła, kreatywność.
Życie to słabość, choroba, kalectwo.

Zapytaj samego siebie: czy przyjmuję
całe życie z jego bogactwem, różnorod-
nością, blaskami i cieniami? A może
chciałbym się cieszyć tylko tą jasną, sło-
neczną stroną życia? Może odrzucam to,
co ciemne, trudne, wymagające? Przystań
na chwilę i odpowiedz: czego w życiu się
boję? Przyznaj się sam przed sobą do
swego lęku. Jeśli będziesz przed nim
uciekał, nigdy ci się to nie uda. Dogoni
cię. Może w najmniej spodziewanym
momencie. Wtedy, gdy nie będziesz miał
sił nie tylko na walkę, ale i na ucieczkę.

Może nie wiesz, że z lękiem trzeba się
zmierzyć. Tylko wtedy możesz wygrać!
Zbyt trudne wyzwanie? Spróbuj . Twoja
wola jest silniejsza niż strach, niż uczucia
i emocje. Obiecuję, że ci się uda, jeśli
tylko stawisz czoła swojej słabości, jeśli
wpierw się do niej przyznasz. To da ci
wolność, o jakiej nie marzyłeś. Przesta-
niesz się bać! Nie będziesz się już lękał
życia. Zniknie lęk przed śmiercią. Bóg ci
w tym pomoże. On da ci siłę do walki.
Przecież już ci pokazał, jak to się robi. Nie
jest to łatwe, ale możliwe!
Krwawy pot w Ogrójcu nie był fikcją,

Chrystus lękał się tego, co człowiek mu
zgotował, ale przezwyciężył lęk. Wyszedł
naprzeciw oprawcom, oddał się w ich
ręce. I zwyciężył! Życie zwyciężyło
śmierć! Miłość zwyciężyła nienawiść!
Jezus zmartwychwstał! On żyje! Żyje, aby
dawać nam życie w obfitości, abyśmy
mogli czerpać ze zdroju zbawienia już
teraz, w szarej codzienności, w chwilach
radosnych i trudnych. W czasie pociesze-
nia i w czasie próby.

Obyśmy umieli przyjąć życie tak, jak
przyjął je Chrystus. Obyśmy umieli je

oddać, tak jak On je oddał. W ręce kocha-
jącego Ojca. W ręce Tego, który czeka na
nas z radością, na wiecznej uczcie miło-
ści.

Jadwiga Bester

Ocknęłam się z lękiem i myślą: Ratunku!
Umieram!

Brak tchu i paniczne próby wezwania
pielęgniarki.
Ręce chwytające próżnię zamiast dzwonka.
Rzeczy z szafki przy łóżku lecące z łoskotem na
podłogę.
I przerażony, ale przytomny wzrok Zosi z
sąsiedniego łóżka.
I jej dłoń, sięgająca po dzwonek,
i otwarte w krzyku usta, wzywające pomocy.
A potem tylko tupot nóg,
staccato szpitalnych drewniaków
i szybko zmieniające się twarze.
Energiczne ruchy i podniesione głosy.
Jakby krzyk mógł coś zmienić,
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Cmentarz parafialny "
na Rzędzinie"

TEKSTY OKAZJONALNE
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Lęk przed śmiercią

Anioł Przejścia



schorowana bez wątpienia jest to ogro-
mny ból dla bliskich, jednak z taką
śmiercią jesteśmy jeszcze w stanie się
pogodzić.

W momencie kiedy umiera dziecko
sytuacja nie jest już taka prosta. Każda
śmierć kogoś bliskiego jest bolesnym
ciosem, ale ten jest szczególnie okrutny,
bo burzy naturalny porządek rzeczy. To
przecież dzieci powinny przeżyć rodzi-
ców, a nie odwrotnie.

Myślę teraz o mojej małej uczennicy,
nazwanej przeze mnie Promyczkiem.
Miała tylko 7 lat, kiedy odeszła. Choroba
nowotworowa pojawiła się niespodzie-
wanie burząc dotychczasowy spokój
w życiu dziecka i rodziców. Jej życie zo-
stało podporządkowane chorobie i walce
z nią. Nowotwór zaatakował ją w wieku 5
lat. Walka trwała 2 lat i były chwile, że
wydawało się, że Natalka wygrywa z cho-
robą. Wielu z nas szturmowało niebo
z prośbami o uzdrowienie. Jednak po pe-
wnym czasie, pomimo wielu zabiegów
i bezustannej walki, nowotwór atakował
kolejne narządy. Dziewczynka tęskniła
za normalnym życiem, życiem jakim
powinny mieć wszystkie dzieci, pełnym
radości, uśmiechu i beztroskich zabaw.
Tak bardzo czekała na rok szkolny,
cieszyła się, że będzie uczennicą pier-
wszej klasy. Walczyła, nie poddawała się,
mimo że wiele nie rozumiała. W mojej
pamięci na zawsze zostanie jej pogodna
i uśmiechnięta twarz, jej radość z chodze-
nia do szkoły i uczenia się. Była takim
Promyczkiem, który pojawił się w naszej
klasie, żeby rozjaśniać serca, a potem
odejść z naszych oczu, ale nie z serc. To
nie ja ją uczyłam, ale ona mnie. Nadszedł
luty, dzień pierwszej komunii Natalki.
Przekonaliśmy ją, że jest wyróżniona, bo
rok wcześniej od swoich rówieśników
przyjmuje do swojego serca Pana Jezusa.
Z całą klasą i wszystkimi rodzicami ucze-
stniczyliśmy w tym podniosłym i wzru-
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jakby mógł się przebić przez zalewającą mnie
mgłę.
Jakby mógł zatrzymać błogie zanurzanie w
ciszę.

Obudził mnie ból. Brutalnie wyrwał ze snu,
przywrócił światu.

Podnoszenie powiek ciężkich jak kamienie
nagrobne
i zdziwienie białym bezkresem sufitu.
Ostrożne ruchy oczu, bo głowa zbyt ciężka.
Ciało i umysł wracające powoli,
podnoszące się z niemocy.
A potem męskie głosy krzyżujące się nad
głową
i zdumienie, i lęk przed pomieszaniem
zmysłów:
Co oni tu robią? Gdzie ja jestem?
No, dziecko, wróciłaś z daleka.
Już cię prawie wywozili nogami do przodu.
Ale widać, jeszcze nie czas. Zostałaś z nami.
Nie martw się, niedługo dojdziesz do siebie.
Trzeba się będzie brać za życie.

To się zdarzyło trzydzieści lat temu.

Nie było wtedy żadnego tunelu, ani światła na
jego końcu.
Nie patrzyłam na siebie z góry, nie fruwałam
pod sufitem.
Nie było żadnych nadzwyczajności,
ale było dotknięcie tajemnicy.
Anioł Przejścia powiedział: Wróć!
Wracaj do świata. Jeszcze nie czas, nie czas.
No więc wróciłam.
Od tego czasu niejeden raz stałam przy tych,
co zdążali ku Przejściu,
trzymałam za rękę odchodzących,
patrzyłam w oczy, które zaczynały już
dostrzegać Nieskończoność.
Prosiłam żarliwie Anioła Przejścia,
by strzegł każdą duszę w godzinie trwogi,
by swoim skrzydłem osłaniał przed lękiem
konania.
By niósł delikatnie ostatni oddech,
jak modlitwę błagalną przed tron
Najwyższego.
By zanurzał w puchu swych skrzydeł ostatnią
myśl,
nim zgaśnie jak knotek wotywnej świecy.
By z czułością nieziemską przenosił przez
próg,
do pełni życia,
prosto w objęcia Miłości.

Jadwiga Bester

Refleksje o Śmierci
„ Jak wygląda przeciętny ludzki grób?
To tak niewiele: mały prostokąt ziemi.
Jeśli jesień – liście.
Jeśli zima – śnieg.
Jeśli wiosna – zielona trawa, nowalijka.
Lampka – jeśli ktoś pamięta.
Śmietnik – gdy zapomną. . .”

Ks. J.Twardowski

Franciszek Salezy kiedyś powiedział:
„ Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.
Wieczność to czas, w którym go posia-
damy”.

Każdemu człowiekowi już w chwili
narodzin, Bóg wyznacza ściśle określoną
ilość lat życia. Dzień śmierci osłonięty
jest tajemnicą. Nieznany czas śmierci jest
w pewnym stopniu dobrodziejstwem dla
nas. Wielu, bowiem ludzi, w latach po-
przedzających śmierć, traciłoby ochotę
do życia, zadręczałoby się myślą o śmier-
ci. Z drugiej strony, nieznany nam czas
śmierci, stwarza wielkie niebezpieczeń-
stwo. Możemy wiele planować, oddawać
się sprawom tego świata zapominając
o wiecznym przeznaczeniu.

A życie mamy jedno i powinniśmy
przeżyć je tak, by nie doznać zaskoczenia
i rozczarowania w chwili, gdy Bóg nas
powoła. Na pewnym grobowcu znajdują-
cym się na Cmentarzu Rakowieckim
w Krakowie znajduje się taki napis:
„ Przechodniu, który pamiętasz o nas, nie
zapominaj o sobie”.
Nadejdzie kiedyś dzień, gdy opuścimy
swój dom, mieszkanie choćby najwygo-
dniej urządzone, zostawimy to, co mamy,
aby stanąć przed Bogiem tacy, jacy je-
steśmy. Wówczas rozstrzygnie się nasz
przyszły los, otrzymamy od Pana to, na co
zasłużyliśmy.

Raz po raz wstrząsa nami wiadomość
o czyjejś śmierci. Pytamy wtedy o wiek
zmarłego, by dokonać myślowych obli-
czeń potrzebnych nam do wewnętrznego
uspokojenia się, że chyba nam wieczne
pożegnanie jeszcze nie zagraża.

Śmierć nagła, śmierć ludzi, którzy
według naszych obliczeń powinni jeszcze
żyć, rodzi zawsze szereg pytań: dlaczego?
czy nie można było tego uniknąć?

Już sama myśl o śmierci przeraża
każdego człowiek, ciężko się z nią pogo-
dzić, zaakceptować, a tym bardziej się
przyzwyczaić. Gdy umiera osoba starsza,
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szającym wydarzeniu. Była taka szczęśli-
wa, taka radość z niej emanowała.. .

A potem już wszystko szybko się po-
toczyło, choroba robiła coraz większe
spustoszenie w jej wątłym i osłabionym
organiźmie. Często na nią spoglądając
zastanawiałam się czy ona wie, co ona
z tego rozumie.

I nadszedł Wielki Tydzień. Natalka
została przewieziona do szpitala, bo już
nie mogła sama oddychać. Odwiedzałam
ją mając świadomość, że są to nasze
ostatnie spotkania. . Na zawsze pozostaną
w mej pamięci jej słowa: „Boję się”. . .
i słowa jej zrozpaczonej mamy, która
wzięła ją ostatni raz w swoje ramiona
i powiedziała: „.Idź, tam czeka na Ciebie
druga Mama.. .”. Kilka godzin później
Natalka odeszła. . . był ranek Wielkiego
Piątku.. . nić jej życia została przerwana.. .
Dopiero po pewnym czasie mogłam po-
dziękować za takie przeżycie Wielkiego
Tygodnia. Od niej nauczyłam się bardzo
dużo, nauczyłam się jak żyć, przede wszy-
stkim doceniłam życie i to jak się żyje. . .
Niedługo dzień wszystkich świętych.
Odwiedzimy cmentarze, ozdobimy groby
kwiatami i wieńcami, zapalimy świece,
znaki ludzkiej pamięci o tych, którzy
odeszli, staniemy wokół mogił bliskich.
Jeszcze niedawno wielu z nich było wśród
nas, przynosili znicze, uczestniczyli
w procesj i żałobnej , a teraz my spełnimy
wobec nich ten uczynek. Może dopiero po
śmierci bliskiej osoby zrozumiemy ponie-
sioną stratę? Może gonimy ich myślami,
modlitwą, wspomnieniem?
Na ścianie kostnicy w szpitalu w Mo-

starze widnieje łaciński napis” Mortui
vivos docent” – „Umarli pouczają ży-
wych”. Groby naszych bliskich uczą nas
jak żyć po chrześcijańsku, by śmierć była
tylko snem o Chrystusie.
Może jutro będzie moja kolej , by stanąć

przed Panem.. . może Twoja. . . . może to już
jutro. . . .

Anna Prus
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Wieczne życie po życiu

„Memento mori” – sentencja głosi,
A głosząc zmusza nas do refleksji.
Niepewność jutra, chwili przynosi
Wzadumie nad życiem doczesnym.

O tym, co z duszą naszą się stanie,
Gdy Zimna Pani zastąpi drogę.
Gdzież się podzieje? I co zastanie?
Czy nie odrzuci niebo niebogę?

Wszak nie jest ważnym, gdzie bliscy złożą
Po śmierci nasze doczesne szczątki;
Wpięknych marmurach ciało położą
Czy w ziemi w cmentarnym zakątku.

Ważne, by będąc u kresu drogi
Światełko z nieba ujrzeć w tunelu
I by występki – zawalidrogi
Nie przeszkadzały w dojściu do celu.

Celem tym życie po śmierci dane
Od Zbawiciela przez Krzyż i Mękę.
Nie odrzucajmy w życiu wygranej,
Bo sam Bóg do nas wyciąga rękę.

Tkwi w tajemnicy Zmartwychwstałego
Szansa na wieczność w aureoli.
Więc w ziemskim życiu dążmy do tego,
By szatan zmysłów nam nie zniewolił.

Dziś w Święto Zmarłych z różańcem w
ręce
Przekroczmy w ciszy cmentarne bramy,
Kładąc na grobach z chryzantem wieńce
Módlmy się za tych, których kochamy.

Wcieniu pomników i rzeźb nagrobnych,
Wmorzu światełek, gdzie smutek boli,
Chciejmy przypomnieć sobie, co znaczy
Łaciński napis – „ memento mori”.

*

Święto zmarłych

Zapłakał liśćmi stary klon
Mogiły skąpał w złocie
Do wtóru rzewnie jęknął dzwon
Kaplicy, gdzie w tęsknocie
Bliscy swe modły odprawiają
Szukając śladów dobrych dusz,
Co poszły w dal do raju.

Dziś za cmentarną bramą blask
Światełka, znicze migotają.
W listopadowy święta czas
Rodziny groby odwiedzają.

Płatki chryzantem, płatki róż
Wwieńce smutku splecione
Nie wrócą do nas życia już
Wwieczności zagubione.

*

„To pewne”

Tam dokąd zmierzasz nie weźmiesz
walizki.
Marzenia, sukces, radość istnienia.
Wszystko zostawisz tu, co jest ci bliskie,
Bo pory roku czas szybko zmienia.

Wciąż płyną lata twe nieubłaganie,
Więc piasek chciałbyś z klepsydry
wyrzucić.
Chociaż na chwilę wstrzymać
przemijanie,
Do lat szczenięcych i urody wrócić.

Maria Kwater

Wiersze wybrane
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Halloween – co to takiego?

Nie zdziw się, gdy wieczorem 31
października usłyszysz nagle pukanie do
drzwi. I nie zdziw się, gdy otwierając je
zobaczysz gromadę małych wiedźm,
czarowników i upiorów, krzyczących
„Cukierek albo psikus! ”. Będzie to ozna-
czało, że nadeszła pora HALLOWEEN.
Zaraz, zaraz – protestujesz. – Jakie Hallo-
ween? Jesteśmy przecież w Polsce, a nie
w Stanach czy na Wyspach Brytyjskich.
A jednak. Rzeczywistość, którą znamy
jedynie z amerykańskich filmów i seriali
zaczyna powoli przybierać realne kształty
również na polskim podwórku.

Przeglądając strony internetowe dla
„dobrych rodziców” zaobserwować mo-
żna, że w październiku pojawiają się tam
artykuły na temat „Jak zorganizować dzie-
ciom udane przyjęcie Halloween”, „Najle-
psze kostiumy na Halloween – jak je zro-
bić?” itp.
Autorzy przekonują rodziców, że zwy-

czaj obchodzenia Halloween ma same
tylko plusy – dla dzieci, jak i dla doro-
słych - i jest przyjemnym urozmaiceniem
jesiennej szarówki: „to wyjątkowa okazja
by pokazać dziecku, że nieznani ludzie
mogą być.. . sympatyczni”, [zabawa] „Cu-
kierek albo psikus umożliwi rodzicom
nawiązanie znajomości z sąsiadami, mija-
nymi dotychczas na schodach lub w win-
dzie” – czytamy w internetowym poradni-
ku dla rodziców. Krótko mówiąc – Hallo-
ween to święto życia i radości.
Co tak naprawdę kryje się za kolejnym

komercyjnym świętem, przetransportowa-
nym przez amerykańskie koncerny na eu-
ropejski grunt?

Halloween wywodzi się z celtyckich
obchodów święta Samhain (w tłumacze-
niu oznacza to „koniec lata”). Dla Celtów
dzień 31 października był dniem, kiedy
wraz z zachodem słońca kończyło się lato,
natomiast wraz ze wschodem słońca

następnego dnia nadchodził czas zimy.
Czas pomiędzy zachodem a wschodem
słońca był czasem niczyim, „czasem poza
czasem”, kiedy to zacierała się granica
między światem żywych i umarłych,
a Samhain – celtycki bóg śmierci – spro-
wadzał na ziemię duchy potępione, by
mogły odpokutować złe czyny.

Zwyczaje, które się wówczas wy-
kształciły, miały na celu ochraniać ludzi
tej nocy przed działaniem złych mocy.
Chłopi przebierali się w czarne stroje,
często podarte oraz zakładali upiorne
maski – wszystko po to, by oszukać złe
duchy, że są jednymi z nich i by w ten
sposób duchy zostawiły je w spokoju.
W tym zwyczaju należy upatrywać współ-
czesnego zwyczaju przebierania się za po-
stacie diabłów, czarownic czy bohaterów
horrorów.

Przed złymi mocami miał ochraniać
także ogień – palono ogniska na wznie-
sieniach oraz na mogiłach osób zmarłych
nagłą śmiercią, by w ten sposób powstrzy-
mać upiory przed wydostaniem się na po-
wierzchnię.

Ogień miał także inne zadanie – wska-
zywał drogę do domu duchom przodków,
które tej nocy również nawiedzały ziemię.
Kolejnym sposobem odstraszenia złych

mocy od gospodarstwa było umieszczenie
w oknach główek rzepy, na powierzchni
której chłopi wycinali upiorne twarze.
Rzepa była często wydrążona, a w środku
paliła się świeca. W Stanach Zjedno-
czonych rzepę zastąpiono dynią, która
była warzywem sezonowym w okresie
święta Halloween i łatwiej było ją wydrą-
żyć.
Pogański zwyczaj obchodzenia święta

Samhain zbiegł się w czasie z chrześci-
jańskim obchodem uroczystości Wszy-
stkich Świętych. Tu należy upatrywać
genezy nazwy Halloween – po angielsku
dzień 31 października to All Hallows Eve
– Wigilia Wszystkich Świętych. Ze
skrócenia tej nazwy powstało właśnie
Halloween.

Święto Halloween obchodzone tra-
dycyjnie w Szkocji, Anglii, Walii i Irlan-
dii, zostało rozpowszechnione w Stanach
Zjednoczonych przez szkockich i irlan-
dzkich imigrantów, i jak to często
w Stanach bywa, bardzo szybko przyjęło
wymiar komercyjny.
Tego dnia dzieci chodzą od domu do

domu i otrzymują od dorosłych cukierki
i inne łakocie. Zwyczaj „Trick or Treat”

(„Psikus lub poczęstunek”) również sięga
celtyckich obrzędów, kiedy to już nie
dzieci, ale druidzi wędrowali od gospo-
darstwa do gospodarstwa żądając ugo-
szczenia lub złożenia ofiary. Jeśli ich żą-
danie nie zostało spełnione, na gospodarza
spadało przekleństwo.

Amerykańska młodzież organizuje do-
mowe przyjęcia, na które zaproszeni go-
ście mają obowiązkowo stawić się w „u-
piornych” kostiumach. Inni natomiast od-
wiedzają „nawiedzone domy” – specjalnie
do tego celu zaaranżowane powierzchnie.
Tradycją stało się umieszczanie w oknach
wydrążonych dyni – wyrzeźbionych na
kształt groteskowej ludzkiej twarzy
i z płonącą świeczką w środku – tzw.
„Jack-o’-lantern”. Wiele osób „przyozda-
bia” swoje domy w typowe dla Halloween
dekoracje.

Ta amerykańska wersja Halloween,
zupełnie zlaicyzowana i odcięta od swoich
celtyckich korzeni rozpowszechniła się po
całym świecie. W kontekście kultury
chrześcijańskiej problemem nie jest świę-
to samo w sobie ani związane z nim
tradycje – w końcu i my bawimy się
w karnawale na balach przebierańców,
rozdajemy dzieciom słodycze w dniu
dziecka i robimy sobie nawzajem „psi-
kusy” na Prima Aprilis. Problemem jest
okres, w którym to święto przypada –
w przeddzień Uroczystości Wszystkich
Świętych i na dwa dni przed Dniem
Zadusznym. Dla katolików jest to czas
pełen zadumy, kiedy kierujemy nasze
myśli w stronę rzeczywistości pozaziem-
skiej , ciesząc się z nadziei zbawienia,
wspominając i modląc się za tych, którzy
już od nas odeszli. Hałaśliwe tradycje
Halloween przepędzają ten nastrój i od-
wracają naszą uwagę od głębokich treści
katolickiego święta. Ludzie ulegają po-
kusie przyjemnej zabawy, bo łatwiej jest
wydrążyć dynię czy wysłać dorastające
pociechy na „Halloween-Party”, niż pójść
na Mszę i nawiedzić cmentarz. Łatwiej
jest wyszumieć się i wybawić, niż zas-
tanowić nad sensem istnienia. Bo żadne
dziecko, przebrane za czarownicę, nie za-
pyta – Po co się to robi? Ale wiele dzieci,
zapalając z rodzicami znicze na grobach
bliskich zmarłych, zapyta: A gdzie teraz
jest babcia? A to pytania kłopotliwe dla
dorosłych, bo skłaniają również do za-
stanowienia się nad własnym życiem, nad
przemijaniem…

Jednak jako chrześcijanie nie powin-
niśmy uciekać przed ważnymi pytaniami,>>
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nie powinniśmy zamieniać zniczy na Ja-
ck-o’ lanterna. Należałoby raczej lepiej
zrozumieć swoją własną tradycję, sens
kryjący się obchodzeniem Uroczystości
Wszystkich Świętych i wspomnienia
Wszystkich Wiernych Zmarłych, niż
sięgać po cudzą tradycję, obcą naszemu
duchowi i naszej kulturze.

Monika Lenkiewicz

Dziecko niepełnosprawne
w rodzinie

Ostatnio przeczytałam ciekawy artykuł
na temat sytuacji rodzin wychowujących
dziecko niepełnosprawne. Mając swoje
doświadczenie zawodowe i przemyślenia
na ten temat, postanowiłam przedstawić
ten problem na forum gazetki parafialnej .
Rodzina jest naturalnym środowiskiem
rozwoju dziecka. Stanowi system, w któ-
rym relacje między poszczególnymi czło-
nkami rodziny mają wpływ na pozostałe
osoby i sprawiają, że powstaje złożony
kompleks wzajemnych zależności.

Pozytywne kontakty między członka-
mi rodziny, pełne miłości, życzliwości
i zrozumienia zapewniają dziecku poczu-
cie akceptacji i bezpieczeństwa oraz spra-
wiają, że bez lęku funkcjonuje ono w śro-
dowisku pozarodzinnym.

Rola i znaczenie rodziny wzrastają
jeszcze bardziej , gdy rozpatrujemy rozwój
dzieci niepełnosprawnych. Rzadko kiedy
rodzice, jeszcze przed urodzeniem dzie-
cka mają świadomość, że będzie ono w ja-

koś sposób niepełnosprawne. Jeżeli wcze-
śniej nie zostały wykonane specjalistyczne
badania lub nie istnieje ryzyko dziedzi-
czenia choroby, to rodzice nie są przygo-
towani na przyjście na świat dziecka
niepełnosprawnego. Po uzyskaniu infor-
macji, że ich dziecko jest niepełnosprawne
przeżywają bardzo silne negatywne emo-
cje: gniew, niepokój , przerażenie, poczu-
cie winy, żal nad sobą, które w poważnym
stopniu zakłócają relacje między człon-
kami rodziny.

Każdy rodzaj niepełnosprawności
dziecka (autyzm, upośledzenie umysłowe,
mózgowe porażenie dziecięce) staje się
czynnikiem zaburzającym dotychczasowy
układ w rodzinie oraz przyczyną dezorga-
nizującą wcześniejszy styl jej życia.

Przeżycia emocjonalne rodziców

Każda niepełnosprawność, która wy-
stępuje u dziecka we wczesnym okresie
stanowi dla rodziców cios trudny do znie-
sienia i powodujący silny wstrząs uczu-
ciowy. W przeżyciach rodziców po uzy-
skaniu informacji o problemach dziecka
można wyróżnić kilka okresów. Są to:
Okres szoku – nazywany też okresem kry-
tycznym lub okresem wstrząsu emocjo-
nalnego. Następuje bezpośrednio po tym,
kiedy rodzice dowiadują się, że ich dzie-
cko jest niepełnosprawne i nie będzie
rozwijać się prawidłowo. Większość
z nich załamuje się, odczuwają rozpacz,
żal, poczucie krzywdy, bezradności. Czę-
stymi objawami występującymi u nich
w tym okresie są niekontrolowane reakcje
emocjonalne np. płacz, agresja słowna
oraz reakcje i stany nerwicowe np. zabu-
rzenia snu, łaknienia, stany lękowe. Wszy-
stkie te emocje najczęściej negatywnie
wpływają na wzajemne relacje między
rodzicami oraz ich stosunek do chorego
dziecka.
Okres kryzysu emocjonalnego – nazywa-
ny także okresem rozpaczy lub depresj i.
W okresie tym rodzice nadal przeżywają
wcześniejsze negatywne emocje, ale są
już bardziej wyciszeni. Nie potrafią się
pogodzić z tym, że mają niepełnosprawne
dziecko, są zrozpaczeni, bezradni, przy-
gnębieni. Odczuwają zawód i poczucie
niespełnionych nadziei spowodowane roz-
bieżnością między wymarzonym a rzeczy-
wistym obrazem swego dziecka. Często
mają także poczucie winy wynikające
z przekonania, że to z ich powodu dziecko

jest niepełnosprawne, i że nie mogą dla
niego nic zrobić.
Okres pozornego przystosowania się do
sytuacji. Jego dominującą cechą jest to, że
podejmują nieracjonalne próby radzenia
sobie z sytuacją wychowania chorego
dziecka. Nie mogąc pogodzić się z faktem
jego ułomności, stosują różne mechani-
zmy obronne. Jednym z nich jest nieu-
znawanie faktu niepełnosprawności dzie-
cka poprzez podważanie trafności uzy-
skanej diagnozy i ponawianie jej w ró-
żnych placówkach z nadzieją uzyskania
pozytywnego orzeczenia o stanie zdrowia
dziecka. Kolejnym mechanizmem obron-
nym, mogącym wystąpić u rodziców, jest
poszukiwanie winnych niepełnosprawno-
ści dziecka. Najczęściej wina przypisy-
wana jest błędom i zaniedbaniom lekarzy.
Zdarza się niekiedy, że rodzice scedują
winę na siły nadprzyrodzone (Boga, zły
los) bądź winią siebie nawzajem, doszu-
kując się np. zaburzeń genetycznych.

Ostatnim okresem, który można wy-
różnić w przeżyciach emocjonalnych ro-
dziców jest okres konstruktywnego
przystosowania się do sytuacji. Jego
istotą jest analizowanie przez nich pro-
blemu czy i w jaki sposób mogą pomóc
swemu dziecku. Ważną kwestią staje się
wtedy dla nich uzyskanie informacji
na temat prawdziwych przyczyn choroby
dziecka, jej konsekwencji, metod postę-
powania z dzieckiem oraz ewentualne
zabezpieczenie jego przyszłości. Wtedy
też rodzice zaczynają dostrzegać postępy
czynione przez dziecko doświadczając
z tego tytułu wiele satysfakcji i radości.

Często bywa również tak, że rodzice
nie dochodzą w swych przeżyciach do o-
kresu konstruktywnego przystosowania
się. Mogą trwać w poczuciu rozpaczy
i poczuciu beznadziejności lub też mogą
u nich dominować mechanizmy obronne,
które z czasem ustępują miejsca przeko-
naniu, że już nic się nie da zrobić. Jedynie
ci rodzice, którzy osiągają ostatni z opi-
sanych wyżej okresów, potrafią wyjść
z kręgu przeżyć paraliżujących ich fun-
kcjonowanie i naprawdę pomóc swemu
dziecku. Przeżycia emocjonalne rodziców
mogą mieć różny przebieg, różną siłę
i czas trwania. Zależy to od wielu czyn-
ników.

Niewątpliwie istotny wpływ na prze-
życia emocjonalne rodziców ma to, na ja-
kim etapie rozwoju dziecka pojawi się
niepełnosprawność.

>>



W większości rodzice dowiadują się
o niepełnosprawności w pierwszych
dniach życia dziecka (zespół Downa, wro-
dzona amputacja kończyn, MPD). Nie-
kiedy jednak niepełnosprawność pojawia
się znacznie później . Może być spowo-
dowana przebytą przez dziecko chorobą
(np. zapalenie opon mózgowych) lub wy-
padkiem. W takich przypadkach przeżycia
ich są bardzo burzliwe, mogą oni długo
pozostawać w okresie szoku lub kryzysu
emocjonalnego. Muszą przebudować swo-
je życie, zmienić plany - dotychczas ich
dziecko było zdrowe, rozwijało się nor-
malnie.

W szczególnie trudnej sytuacji zwią-
zanej z przeżyciami emocjonalnymi znaj-
dują się rodzice dzieci autystycznych.
Obok typowych przeżyć rodziców dzieci
niepełnosprawnych, rodzice dziecka auty-
stycznego bardzo silnie odczuwają stres
związany z obojętnością uczuciową oka-
zywaną im przez dziecko, które nie prze-
jawia oznak przywiązania emocjonalnego.
Rodzice dzieci z autyzmem czują się
zagubieni, mają poczucie braku kompe-
tencji rodzicielskich. Silnie odczuwają
przeciążenie ciągłą opieką nad dzieckiem -
„wypalanie się sił”, beznadziejnością po-
dejmowanych wysiłków, wyłączną odpo-
wiedzialnością za los dziecka. Są często
zrezygnowani, zmęczeni i sfrustrowani
kontaktem z profesjonalistami.

Niezależnie od tego, jaka dysfunkcja
jest przyczyną niepełnosprawności dzie-
cka, jego rodzice bardzo potrzebują
wsparcia. Powinno ono pochodzić zarów-
no od specjalistów (lekarzy, terapeutów),
jak również osób z bliższego i dalszego
otoczenia rodziny wychowującej dziecko
o zaburzonym rozwoju.

W wychowaniu wielu dzieci bardzo
dużą rolę odgrywają babcie i dziadkowie
oraz inne osoby z rodziny. W przypadku
dzieci z upośledzeniem rola dalszej rodzi-
ny jest szczególnie ważna, ponieważ sa-
modzielne radzenie sobie z wychowaniem
chorego dziecka przekracza raczej możli-
wości pary małżeńskiej . Wówczas, gdy
rodzice nie mogą podołać obowiązkom,
jest bardzo ważne, czy znajdą wsparcie
i pomoc w rodzinie.

Gdzie szukać pomocy w Tarnowie?
W naszym mieście zainteresowane osoby
mogą zwrócić się do:
Punkt Wczesnej Interwencji i Przedszkola
Specjalnego w Polskim Stowarzyszenie

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym – Koło w Tarnowie ul Okrężna.

Przedszkole specjalne w SOSW
ul. Romanowicza 9,
33-100 Tarnów,
tel.1 4 626-30-12

Punkt wczesnego wspomagania rozwoju
ul. Westerplatte 10,
33-100 Tarnów
tel.1 4 623-12-30

Przedszkola integracyjne:
Przedszkole nr 14 ul. Pułaskiego 93,
tel 1 4 622-03-80
Przedszkole nr 18 ul. Westerplatte,
tel.1 4 623-12-30

Warsztaty terapii zajęciowej :
ul. Hodowlana 6; tel. 1 4 627-35-03
ul. Klikowska 190; tel. 1 4 626-65-79

C.G.
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1 1 listopada – Święto
Odzyskania Niepodległości

ten nakładał na Niemcy zobowiązania
natychmiastowej ewakuacji wojsk z te-
rytoriów przez nich okupowanych. Data
kończąca I wojnę światową wyznacza
również początek niepodległości Polski,
na który naród oczekiwał 123 lata. Dnia
11 .11 .1 918 r. Rada Regencyjna przeka-
zała Józefowi Piłsudskiemu władzę woj-
skową wraz z kompetencjami naczelnego
dowództwa, zaś 14.11 .1 918 r. ta sama in-
stytucja (nie ciesząca się w społeczeń-
stwie autorytetem ze względu na swoją
proweniencję i sprawowanie mandatu
władzy z nadania przez niemieckiego
okupanta) specjalnym dekretem przekaza-
ła J. Piłsudskiemu pełnię władzy cywil-
nej , sama zaś rozwiązała się. Dnia

22.11 .1 918 r. rząd opracował, a J. Pił-
sudski zatwierdził Dekret o najwyższej
władzy reprezentacyjnej republiki Pol-
skiej, który wśród konstytucjonalistów
określany jest mianem „pierwszej polskiej
powojennej konstytucji. Model prawny
odradzającego się państwa polskiego roz-
wijał się wraz z jego granicami. Zarówno
ustrój , jak i granice stanowiły wypadkową
dążeń wielu polskich ugrupowań poli-
tycznych, jak również stosunków między-
narodowych. Pod koniec 1918 r. zasięg
terytorialny powstającego państwa pol-
skiego obejmował tylko tę część ziem
polskich, na których faktycznie ustała
władza okupantów i zaborców. Niektóre
tereny stanowiły jednak kwestię sporną,
której rozwiązania doszukiwano się nie
tylko w licznych pertraktacjach, ale także
w działaniach wojennych. Działania
militarne oraz liczne zabiegi dyploma-
tyczne przyniosły upragniony cel, jakim
było odzyskanie suwerenności Rzeczypo-
spolitej Polskiej . Klęska państw cen-
tralnych i upadek caratu nie oznaczały
jednak likwidacji zagrożenia ze strony
państw ościennych, które pomimo pod-
pisanych deklaracji i traktatów poko-
jowych nie taiły wrogiego nastawienia
wobec odrodzonej Polski. Pomimo tych

„To za wolność krew przelana
Te trudy i boje
To Ojczyzno ukochana
Jest dziedzictwo Twoje
(…)
O, wy boje narodowe,
Wyście naszą chwałą!
Wyście siewem tej przyszłości,
w której idziem śmiało!”

Maria Konopnicka

Dnia 11 .11 .1 918 r. w Rethondes,
w lesie koło Compiegne delegacja nie-
miecka z M. F. Erzbergerem na czele
podpisała rozejm (akt kapitulacj i) pody-
ktowany przez marszałka Ferdynanda
Focha, pełniącego wówczas funkcję głó-
wnodowodzącego armii Ententy. Rozejm
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Dział „Uczyć czy wychowywać” będzie
forum wypowiedzi osób zainteresowa-
nych, a przede wszystkim autorytetów
kompetentnych w sprawach nauczania
i wychowania.

Prowokacyjny tytuł zmusza do refle-
ksj i i zastanowienia się – czym jest na-
uczanie, czym uczenie się, a czym wycho-
wanie? Nierozerwalne pojęcia szkoły ka-
żdych czasów! Chciałabym pokazać, jak
ważne jest połączenie tych elementów w
strukturalną całość, mocno zakorzenioną
w rzeczywistości tak szkoły jak i rodziny.
Redagując ten dział zwracać się będę do
osób mających wiele do powiedzenia na
tematy wychowania. Korzystać często
będę z wypowiedzi zapisanych już na kar-
tach „Biuletynów Katolickiego Stowarzy-
szenia Wychowawców” – ponieważ są to
ważne głosy, a z powodu nielicznego
nakładu dotarły do niewielu.

Wychowanie jest tak ogromnie ważne,

że dziecko, jeżeli braknie mu wychowa-
nia, po prostu umrze. Juan Luis Lorda,
w książce „Moralność - sztuka życia”
(Warszawa-Ząbki 1999) pisze: Człowiek
musi zostać wychowany, aby mógł żyć
jako człowiek. (. . . ) W porównaniu z wszy-
stkimi gatunkami zwierząt instynktowna
spuścizna człowieka jest nieproporcjo-
nalnie mała: nie umie on prawie nic i pra-
wie nic nie umie zrobić. Jeśli nie zostanie
pouczony, nie wie na przykład, co powi-
nien jeść. Jeżeli małe dziecko - a nawet
osoba dorosła - zgubi się w lesie, nie umie
rozróżnić, co może spożyć, a czego nie;
nie wie, jak polować, ani gdzie w ziemi
szukać pożywienia. Skoro nie wie i samo
nie potrafi się nauczyć znajdowania po-
karmu ani przygotowywania go, ani obro-
ny, ani nawet chodzenia, potrzebuje obe-
cności i nauki innych, dorosłych ludzi, aby
posiąść te elementarne wiadomości
i umiejętności.

Można powiedzieć tak: każdy czło-

wiek otrzymuje jakieś wychowanie, rzecz
w tym, że człowieka można wychowywać
dobrze lub źle. Tak samo jest z naucza-
niem – można nauczać go wielu prze-
dmiotów, „dostarczać” mu wiedzy, jednak
to, czego go będziemy uczyć, w jaki spo-
sób, zależy nie tylko od systemów i pro-
gramów edukacyjnych ale i od predyspo-
zycji nauczyciela, jego otwarciu na rze-
czywistość, na prawdę oraz od samego
dziecka – od jego zrozumienia wartości
wiedzy.

Jaka winna być szkoła – jakiej chcie-
libyśmy my, wychowawcy, nauczyciele
ale i rodzice, czy uczniowie – od czego
to zależy? Osobiście zawsze chciałam,
żeby była to szkoła NORMALNA. Wiele
szkół, które znam i znałam były „nienor-
malne” to jest: albo zimne i wrogie, więc
znienawidzone przez uczniów, albo ko-
chane przez nich, ale demoralizujące
pseudowolnością, luzem, rozmyciem war-
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trudności Rzeczpospolita Polska stała się
państwem w pełni niepodległym. Aby
jednak osiągnąć ten cel, Polacy musieli
wielokrotnie stawać do walki z silniej-
szym przeciwnikiem o własną wolność.
Powstanie listopadowe, wydarzenia z
1848 r. i powstanie styczniowe stanowiły
wyraz dążenia do suwerenności, jednakże
działania te kończyły się klęskami i do-
tkliwymi represjami szczególnie okrutny-
mi po 1863 r. Naród mimo klęsk nie
zatracił ducha niepodległościowego, czego
wyrazem było aktywne włączenie się
do działań w I Wojnie Światowej . Polacy
wykorzystali dziejową szansę uzyskując
11 .11 .1 918 r. wolność. Przekazanie w tym
dniu pełni władzy wojskowej Józefowi
Piłsudskiemu jest dowodem i symbolem
wewnętrznej suwerenności państwa. Z tej
racj i dzień 11 listopada jest obchodzony
jako Narodowe Święto Niepodległości.

Warto w tym miejscu wspomnieć cen-
tralne obchody uroczystości 85 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości,
jakie miały miejsce w Warszawie. O godz.
9.00 w Bazylice Świętego Krzyża bp. gen.
dyw. Sławoj Leszek Głódź, który prze-
wodniczył uroczystej Mszy Świętej w in-
tencji ojczyzny wygłosił także homilię,
w której dokonując swoistego rodzaju

apelu poległych podkreślił zaangażowanie
wielu osób walczących o ukształtowanie
się granic II Rzeczypospolitej . „Tego
świątecznego dnia przywołujemy – do na-
rodowego apelu pamięci – imiona Po-
laków, którym w tamtym czasie Opa-
trzność Bożą wyznaczyła szczególne za-
dania: Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera,
Ignacego Jana Paderewskiego, Romana
Dmowskiego, Wincentego Witosa, Woj-
ciecha Korfantego i wielu innych. Do ape-
lu pamięci stają żołnierze różnych for-
macji: z I i II Brygady Legionów, ci, co
szli z „żelazną dywizją” gen. Lucjana
Żeligowskiego z Kubania, ci z Korpusu
Polskiego gen. Józefa Dowbór-Muśnic-
kiego, z Błękitnej Armii Józefa Hallera,
Polskiej Organizacji Wojskowej . Także ci
najmłodsi – lwowskie Orlęta – z listopa-
dowych bojów o tamto miasto. Przy-
wołujemy także następne pokolenie, wy-
chowane i uformowane w II Rzeczypo-
spolitej , które wyrosło z ducha 11 listo-
pada 1918 roku. Żołnierzy polskiej wol-
ności – z czasów II wojny światowej .
Z tylu frontów! Z tylu formacji! Także
tych, którzy na różny sposób przeciwsta-
wiali się zniewoleniu, które przyszło
w powojennych latach.”

Biskup Polowy Wojska Polskiego

podkreślił także rolę Kościoła w procesie
walki o wolną ojczyznę. „Różne drogi
prowadziły ku Niepodległej . Zbrojnego
czynu, politycznych działań, artystycznej
twórczości, rozpalającej ducha Narodu.
Ku Niepodległej prowadziły także drogi
Kościoła, który żył Chrystusową nadzieją:
Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wypro-
wadził was z ziemi egipskiej, abyście prze-
stali być ich niewolnikami. Ja rozbiłem
drągi waszego jarzma i dałem wam
możność chodzenia z podniesioną głową -
Kpł 26,1 3)”.

Rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości skłania nas wszystkich
do postawienia sobie pytania: Jakimi
patriotami są Polacy? Ktoś powiedział
kiedyś, że dla niego to przede wszystkim
ciężar tej krwi, która została przelana
przed 11 listopada, ofiara, którą ktoś zło-
żył za wolność. To jednocześnie wspo-
mnienie wielkiej radości, jaką przeżywali
wówczas Polacy.

„To nieważne, że było to dawno.
Powinniśmy to czuć, bo jak mówił Piotr
Skarga: Jaką mamy zasłużeńsząMatkę niż
Ojczyzna?”

Ks. Piotr Jaworski
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tości i ogólną płycizną. W moim prze-
konaniu szkoła normalna, to taka szkoła,
która: uczy i wychowuje, a nie jest odpy-
chająca; stawia wymagania, ale daje po-
czucie bezpieczeństwa; budzi szacunek,
a jednak można ją lubić.

Wszystkim Uczniom i Rodzicom, ale
i Nauczycielom i Wychowawcom życzę,
by takie były Ich szkoły!

Hasłem obecnego roku liturgicznego,
są słowa: „Bądźmy świadkami Miłości”.
Odczytać na nowo skarb wiary i zafa-
scynować się nim, rozbudzić dynamizm
ewangelizacyjny i budować solidarność
społeczną – to główne zadania wynikające
z nowego programu duszpasterskiego.

W 2001 roku, w Tarnowie, odbyło się
II Forum Nauczycieli i Wychowawców pt.
„Wychowanie to dzieło Miłości” (wg słów
bł. Marceliny Darowskiej). Nadal aktualne
są słowa J.E. bpa Wiktora Skworca,
który w „Biuletynie KSW” przygotowa-
nym na tę okoliczność napisał: Obecne
czasy w szczególny sposób niosą wraz
z postępem technicznym oraz szybkimi
przekształceniami mentalności społecznej
wyzwanie dla wychowawców i pedago-
gów. Rodzina, która niejednokrotnie bory-
ka się z problemami finansowymi lub
przeżywa kryzysy tożsamości poszczegól-
nych jej członków, wprost domaga się
wsparcia z zewnątrz. Naturalnym sprzy-
mierzeńcem rodziny zawsze była szkoła.
Ale i ta instytucja poszukiwać musi no-
wych modeli oddziaływania, odchodzić od
skostniałych form nauczania i sama uczyć
się jak trafiać nie tylko z przekazem wie-
dzy, ale i jak formować pozytywne posta-
wy u wychowanków.

Tylko szkoła, która kształci i wy-
chowuje zarazem, jest instytucją spełnia-
jącą swoje zadanie wobec społeczności,
której służy. Dostrzegamy jednak wyraźne
tendencje, które przejawiają się w próbie
oddzielenia tych dwóch dziedzin akty-
wności pedagogicznej. Byłoby łatwiej je-
dynie kształcić intelekt pozostawiając pra-
cę nad sferę zachowań i systemu wartości
uczniów innym, rodzinie, Kościołowi i or-
ganizacjom społecznym. Musimy jednak
pamiętać, że podobne oczekiwania w sto-
sunku do szkoły mają rodzice, którzy są-
dzą, że posłanie dzieci do szkoły jest
równoznaczne z przeniesieniem ciężaru
wychowania na innych. (… )

Tylko postawa charakteryzująca się

miłością, a więc zrozumieniem i akcepta-
cją, które prowadzą następnie do współ-
kształtowania i współwychowania mło-
dego człowieka, w jego często złożonym
kontekście życiowym, dają gwarancję su-
kcesu pedagogicznego. Oznacza to w co-
dzienności „ niewyczerpaną” cierpliwość
i twórczą inwencję w poszukiwaniu no-
wych sposobów oddziaływania. Każdy
uczący wie najlepiej ile „ kosztuje” podo-
bna postawa, która stanowi ofiarę, jaką
składa się z siebie mając na względzie
przyszłe dobro innych. Sukcesy nie są wi-
doczne tak jak porażki, a być może łatwiej
się zniechęcić, niż wiernie realizować po-
wzięte zamierzenia.

Dlatego staje dziś przed nami jako
wzór i jedyny Mistrz – Chrystus, wycho-
wawca i nauczyciel. Jego życie ukazuje tę
najdoskonalszą identyfikację tego czego
się naucza i tego czym się żyje. Wierność
ideałom w tym względzie bywa bolesna,
ale taka właśnie postawa wydaje się je-
dynym skutecznym remedium na wszystkie
relatywizacje i liberalizmy.

Bp Stanisław Budzik, podczas Diece-
zjalnej Pielgrzymki Nauczycieli i Wycho-
wawców, (Limanowa 2005) powiedział:
Ocalony z zawieruchy II wojny światowej
młody poeta, Tadeusz Różewicz, pisał:
"Szukam nauczyciela i mistrza
Niech przywróci mi słuch i mowę
niech jeszczeraznazwierzeczy ipojęcia
Niech oddzieli światło od ciemności. "

Krytycy literaccy, analizując ten tekst,
uznali w nim wyraźną zapowiedź poszuki-
wania świata wartości w Ewangelii. Znak
poszukiwania Tego, który powiedział o so-
bie: "Nazywacie Mnie Nauczycielem i Mi-
strzem – i dobrze czynicie, bo Nim
jestem."

Szukam nauczyciela i mistrza. A więc
nie wystarczy przekazywać wiedzę. Trzeba
jeszcze być mistrzem, uczyć życia. Najle-
piej przez własny przykład, przez świa-
dectwo dawane prawdzie głoszonych słów.
Bardziej niż nauczycieli potrzeba dziś
świadków, a nauczycieli o tyle, o ile są
świadkami.

Młodzi szukają dziś nauczyciela i mi-
strza. Ci młodzi, którzy w pierwszych
dniach kwietnia 2005 r. trwali na Placu
Świętego Piotra, wpatrzeni w białe okna
papieskiego mieszkania. Szli za Janem
Pawłem II, bo odkryli w nim Nauczyciela
i Mistrza, Świadka i przyjaciela. Ojca,
który wychodził na poszukiwanie swoich

dzieci: "Szukałem was, a teraz przyszliście
do Mnie. " (… )

Około pięćdziesięciu razy Chrystus zo-
stał nazwany w Ewangeliach Nauczycie-
lem. Jego metoda nauczania i wycho-
wania pozostanie dla nas zawsze niedo-
ścigłym wzorem.

Spoglądamy w stronę naszego Nauczy-
ciela i Mistrza z tym większym utęsknie-
niem, im większe trudności gromadzą się
na naszej drodze. Im bardziej dostrze-
gamy, jak daleko nam do wzoru, jaki zo-
stawił. (… ) „ Gość Niedzielny”
(18.09. 2005) zamieścił na samym począ-
tku list nauczycielki. Pisze ona, że orga-
nizm szkolny coraz bardziej choruje. I nie
wyleczą go statystyki dokumentujące
wzrost średniej z egzaminów gimnazjal-
nych czy maturalnych. Nie może być tak,
że papier staje się ważniejszy od ucznia.
W trosce o awans zawodowy, w zalewie
ankiet i procedur nie można zapomnieć
o tym co istotne, o relacji mistrz-uczeń.
Przecież ten szczególny zawód nie może
być tylko sposobem zarabiania na życie.
Jest ważnym społecznie powołaniem.
Nauczyciel winien pamiętać, że ma przede
wszystkim pomóc młodemu człowiekowi.
Stać się towarzyszem jego życiowej drogi.
Być dla niego autorytetem: nie takim,
którego trzeba słuchać, ale takim, którego
warto słuchać.

Nauczyciel wierzący musi sobie za-
dawać ewangeliczne pytanie, czy jest
w stanie dawać z siebie więcej. Wyżej sta-
wiać sobie poprzeczkę. Czy w program
swojego działania wpisał zadanie przeka-
zywania dziedzictwa wiary, nadziei i mi-
łości.

W książce „Wychowanie to dzieło
Miłości’ (Biblos, 2003) ks. dr Tomasz
Drwal mówi, jak ważna jest Biblia w na-
uczaniu i wychowaniu. Przypomina, że
nazywamy ją „Księgą Życia”, ponieważ
życie według Biblii gwarantuje człowie-
kowi spotkanie się z Bogiem, a przez to ży-
cie wieczne. Oczywiście, jest to odpo-
wiedź w jakiś sposób uproszczona, ale
dobrze oddaje duchowe znaczenie Biblii
dla człowieka.

Dzięki Biblii człowiek nie tylko pozna-
je Boga, który na jej kartach się objawił,
ale poznaje również samego siebie i dru-
giego człowieka. Na kartach tej wyjątko-
wej Księgi znajdujemy opisy z życia wielu
ludzi, ich sposoby szukania dróg w życiu.
W tym momencie dochodzimy do ważne-
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go, stwierdzenia, że Biblia spełniała i spe-
łnia szczególną, jeśli nie najważniejszą,
rolę w procesie wychowywania człowieka.

Należy stwierdzić, że chociaż Biblia nie
rości sobie prawa do bycia podręcznikiem

wychowania w naszym tego słowa zna-
czeniu, to całkowicie spełnia ona kryteria
najlepszego podręcznika pedagogicznego.
Po pierwsze, sam Bóg jawi się w niej jako
najwspanialszy Pedagog, który wycho-
wywał z miłości i do miłości, okazując
wyjątkową cierpliwość przy jednoczesnej
stanowczości. Po drugie, metody stoso-
wane wobec narodu wybranego w Starym
Testamencie, a wobec nas wszystkich –
również na kartach Nowego Testamentu,
zapewniają prawdziwe szczęście i pełną
samorealizację. Oparte są na Prawdzie
i do tej Prawdy prowadzą. Wydaje się za-
sadnym zacytowanie w tym miejscu zna-
nych słów testamentu dziadka Romana
Brandstaettera, który opowiedział swoje-
mu wnukowi podczas długich spacerów
całą Biblię: „ Będziesz Biblię nieustannie
czytał (. . . ) . Będziesz ją kochał więcej niż
rodziców. . . Więcej niż mnie. . .Nigdy się
z nią nie rozstaniesz. . . A gdy zestarzejesz
się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie
książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tyl-
ko nieudolnym komentarzem do tej je-
dynej Księgi. . . ”( R. Brandstaetter, Krąg
biblijny, Warszawa 1986).

Młodzi marzą o lepszym świecie, ale
mówią „nie opłaca się”. Uczniowie wie-
dzą, co dobre, ale zbyt szybko się znie-
chęcają. Nauczyciel, wychowawca musi
pokazać im, że potrzebne jest, aby czło-
wiek był wytrwały, by się nie zniechęcał,
by trwał w dobrym. Posługa w wycho-
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waniu, w dorosłości i kształtowaniu wy-
trwałości – to piękne, ale jakże trudne
zadanie dla nas wszystkich! Obyśmy
w nim wytrwali.

Warto zastanowić się nad tekstem
z napisu na ścianie domu dla dzieci
w Kalkucie:
MIMO WSZYSTKO
Ludzie Są Nierozsądni, Nielogiczni I Ego-
centryczni.
Kochaj Ich Mimo Wszystko
Jeżeli Czynisz Dobro, Ludzie Powiedzą,
Że Jesteś Samolubny.
Czyń Dobro Mimo Wszystko
Jeśli Masz Sukcesy, Nabędziesz Fałszy-
wych Przyjaciół I Prawdziwych Wrogów.
Odnoś Sukcesy Mimo Wszystko
Co Dobrego Zrobisz Dzisiaj, Jutro Pójdzie
WNiepamięć.
Bądź Dobry Mimo Wszystko
Uczciwość I Szczerość Narażą Cię Na
Cierpienie.
Bądź Uczciwy I Szczery Mimo Wszystko
To, Co Budowałeś Przez Lata, Może Zo-
stać Zburzone WJedną Noc.
Buduj Mimo Wszystko

Ludzie Pragną Twojej Pomocy, Ale Mogą
Cię Zaatakować, Gdy Im Pomożesz.
Pomagaj Ludziom Mimo Wszystko
Dawaj Światu To, Co Masz Najlepszego,
Spodziewając Się WZamian Ciosów.
Dawaj Światu Wszystko, Co Masz Najle-
pszego, Mimo Wszystko.

Nasuwa się refleksja po przeczytaniu
tego tekstu: „Mimo wszystko”; że ludzie
są brzydcy, fałszywi, mimo tego co od
nich doświadczamy – kochajmy ludzi,
czyńmy dobro, odnośmy sukcesy, bądźmy
szlachetnymi i szczerymi, pomagajmy lu-
dziom, dawajmy to, co posiadamy. Poma-
gajmy tęsknić człowiekowi do tej wytrwa-
łości, by był właśnie taki i nie patrzmy
na to, że ktoś, kiedyś nam nie pomógł.
Katolik, wychowawca katolicki wie, że
tak musi być. My jesteśmy zaczynem. Nie
możemy oglądać się na to, by nas podzi-
wiano, bo mamy hierarchię wartości:
mogę być głodny, w szeregu, bez pracy,
ale mam być wartościowy!

Magdalena Urbańska

17 VIII Św. Jacek
Jacek to imię wy-

wodzące się od ła-
cińskiej formy gre-
ckiego imienia Hia-
cynt (Hiacyntus).
Zostało spolszczone
najpierw w formie
Jacenty, (która u-
trzymała się do XX
wieku), a następnie
w formie Jacek,
(która jest popular-
na do dziś).
O św. Jacku ( 1200-

1257) wiemy niewiele - pierwszy jego ży-
ciorys został spisany dopiero w sto lat po
jego śmierci. Jacek pochodził z rodu ry-
cerskiego (szlacheckiego), był krewnym
biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża.
Urodził się w miejscowości Kamień na
Ziemi Opolskiej. Dzięki biskupowi kształ-
cił się prawdopodobnie za granicą, został
kapłanem. Wkrótce po jego powrocie do
kraju biskup Iwo Odrowąż ponownie
wysłał go za granicę - do klasztoru św.

Sabiny w Rzymie, gdzie przyjął habit
dominikański z rąk samego św. Dominika.
Odtąd jego życie naznaczyła działalność
misyjna - wraz ze współbraćmi zakładał
klasztory dominikańskie: w Gdańsku,
Chełmie, Elblągu, Toruniu, Rydze, Dorpa-
cie, Królewcu, a także na Rusi (w Kijowie,
Haliczu, Przemyślu, Łucku). Akcję misyj-
ną Jacka i dominikanów na Rusi przerwał
najazd tatarski w 1241 roku. Następnie
Jacek przebywał w Krakowie, gdzie zmarł
po dłuższej chorobie w 1257 roku. Od po-
czątku jego grób otoczony był czcią,
a w księgach konwentu dominikanów po-
jawiły się wzmianki o łaskach, które otrzy-
mywano za jego wstawiennictwem. Został
kanonizowany 17 kwietnia 1594 roku.
Jego relikwie spoczywają w kościele św.
Trójcy w Krakowie. Jest patronem diecezji
katowickiej i opolskiej. Przedstawiany jest
w habicie dominikańskim, z monstrancją
i figurą Matki Bożej w rękach. Według le-
gendy, gdy musiał uciekać przed Tatarami
z Kijowa, zabrał ze sobą Najświętszą
Eucharystię, aby nie dopuścić do jej pro-
fanacji. Wtedy miał usłyszeć płynący z fi-
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gury Matki Bożej głos:” Jacku, zabierasz
Syna, a zostawiasz Matkę?” Gdy wahał
się co zrobić, ze względu na ciężar figury,
Matka Boża zapewniła go, że nie będzie
go czuł. I tak się stało .

Imię Jacek jest popularne w naszej
literaturze - nosił je na przykład Jacek
Soplica w „Panu Tadeuszu” A. Mickie-
wicza. Trzydzieści dziewięć miejscowości
w Polsce wywodzi się również od tego
imienia. Z jego świętem wiążą się przy-
słowia:„Jeżeli w dzień świętego Jacka
deszcz nie pada, będzie jesień sucha”, „Na
święty Jacek z nowej pszenicy placek”.

24 VIII Św. Emilia
Emilia to imię
rzymskie, wywo-
dzące się od nazwy
rzymskiego rodu
Aemilia, może o-
znaczać „rywala,
współzawodnika.”
W Polsce pojawiło
się w XV wieku,
ale popularność
uzyskało w XIX w.

Występowało w formach: Emilija, Amelia,
Emilka, Amelka. Jego spieszczenia to :
Mila, Milka.

Święta o tym imieniu to Emilia de
Vialar (1797-1856). Urodziła się we Fran-
cji, w Gaillac. Jej matka była córką baro-
na. Po pobycie w zakonie żeńskim
w Paryżu, wróciła do domu, gdzie po
śmierci matki rządziła obca kobieta. Przez
następne kilka lat Emilia znosiła cier-
pliwie konflikty z tą kobietą, a w wieku 19
lat postanowiła oddać się służbie Bogu
i ludziom. Po śmierci dziadka w 1832 roku
otrzymała majątek – zakupiła wtedy dom
w Gaillac i wraz z innymi pannami za-
łożyła nową rodzinę zakonną Sióstr
od Objawienia św. Józefa. Działalność
wśród chorych, w szpitalach, przytułkach
i w szkołach prowadziła we Francji,
następnie w Algierii, Tunisie, na Cyprze
i w Bejrucie. Nękana przeciwnościami
musiała opuścić Algierię, a nawet dom
w Gaillac. Opiekę zapewnił jej biskup
Mazenod w Marsylii, gdzie założyła kole-
jny dom zgromadzenia. Zmarła w 1856 r.
Została beatyfikowana w 1939 roku, a ka-
nonizowana w 1951.

W Polsce istnieje pięćdziesiąt jeden
miejscowości związanych z imieniem
Emilia i Emilian.
24 VIII Św. Bartłomiej - apostoł

To imię pochodzi z języka aramejskie-

go i oznacza „syna
Tolmy” (Bar-
Tholomai) lub
„syna oracza”.
W średniowieczu
w Polsce utożsa-
miano go z pol-
skim wyrazem
„bartodziej”- wy-
twórca barci. Jego
zdrobnienia to:
Bartek, Bart, Bar-
tol, Bartosz, Bar-

to.
Niewiele wiadomo o apostole Bar-

tłomieju. Jest on wspomniany dwukrotnie
w Ewangeliach - raz wypowiada się pod-
czas rozmowy z Filipem, który powiedział
mu, że znalazł Tego, o którym pisał Moj-
żesz w Prawie i prorocy. Bartłomiej jest
w swej szczerości sceptyczny, nie wierzy,
aby” coś dobrego pochodziło z Nazaretu”.
Powołany przez Jezusa wyznaje swoją
wiarę. Podkreślone zostały tu takie cechy
apostoła jak: otwartość, szczerość, prosto-
linijność. Drugi raz został wymieniony
wśród tych, którzy ujrzeli Pana Jezusa po
Zmartwychwstaniu, przy cudownym poło-
wie ryb. Nie wiadomo, gdzie następnie
apostołował - być może w Armenii. Został
następnie schwytany, ukrzyżowany, potem
ścięty w 70 r. W czasie tortur miał być
żywcem obdarty ze skóry.

Ze względu na rodzaj śmierci, wy-
brano go na patrona rzeźników, intro-
ligatorów, garbarzy. W obrazach przed-
stawiano go w czasie męki obdzierania ze
skóry. Jego relikwie znajdują się obecnie
w Benewencie, a piękne kościoły ku jego
czci w Pizie, Wenecji. W Polsce wy-
stawiono 154 kościoły i kaplice jemu
poświęcone. Z jego imieniem wiążą się
przysłowia:” Bartłomiej zwiastuje, jaka
jesień następuje”, „Na Bartłomieja Apo-
stoła bocian dzieci do drogi woła”, „Od
Bartłomieja , lepszaw stodołach nadzieja”.

21 IX Św. Mateusz - apostoł
To imię biblijne,
pochodzi z he-
brajskiego Mattaj ,
czyli skróconego
imienia Mattanja-
„dar Boga, dany
przez Boga”. W
Polsce jest poś-
wiadczone od XII
wieku. Od niego
pochodzą nazwi-

ska: Matus, Matusiak, Matuszak, Matu-
szewicz.

Św. Mateusz, apostoł i ewangelista,
był poborcą podatkowym, celnikiem. Miał
drugie imię Lewi. Został powołany
do grona apostołów przez Jezusa w Ka-
farnaum. Po Wniebowstąpieniu Pana Je-
zusa przebywał w Palestynie, gdzie napi-
sał „ Ewangelię” w języku aramejskim.
Potem dobrą nowinę głosił w Persji lub
Etiopii, gdzie miał ponieść śmierć mę-
czeńską lub umrzeć śmiercią naturalną.

Jego relikwie obecnie znajdują się
w Salerno, w pobliżu Neapolu. Św.
Mateusz przedstawiany jest z księgą/
zwojem „Ewangelii”, w towarzystwie
uskrzydlonej postaci ludzkiej . Za patrona
obrali go urzędnicy podatkowi i celni.
Jego kult w Polsce był dość słaby - ku
jego czci wybudowano kilka kościołów.
W uroczystość św. Mateusza w dawnej
Polsce odbywały się jarmarki, gdzie zao-
patrywano się w ciepłą odzież. Z jego
świętem wiążą się przysłowia: „ Po świę-
tym Mateuszu zimno chodzić w kape-
luszu”, „Św. Mateusz dodaje chłodu i raz
ostatni podbiera miodu”.

29 IX Św. Michał, Św. Gabriel, Św.
Rafał - archaniołowie

Michał to imię
biblijne . Oznacza
„Któż jak Bóg”.
Występuje w Pol-
sce od XII wieku
w formach: Mi-
chał, Michael, Mi-
chałek, Michałko,
Minek. Jego zdro-
bnienia to : Mi-
chaś, Miś, Misio.
Od tego imienia
pochodzą nazwi-

ska: Michalak, Michalski, Michałowski,
Michałek, Michnik, Michnowicz, a także
nazwy: Michałowice, Michałkowice.

Św. Michał Archanioł w świetle „ Bi-
blii” jest księciem aniołów, wykonawcą
planów Bożych co do rodzaju ludzkiego,
szczególnym opiekunem Izraela. On ma
klucze do nieba. Jest aniołem sądu i kar
Bożych, ale także aniołem Bożego miło-
sierdzia. To patron Kościoła. Bóg po-
wierza mu zadania wymagające szcze-
gólnej siły. Stoi on u wezgłowia umie-
rających, towarzyszy ludziom w drodze
do nieba.

Jego słynne sanktuaria znajdują się :
we Włoszech na Górze Gargano i we>>33
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Francji na wyspie St. Michel. Czczony
jest również jako patron Niemiec i Austrii.
Przedstawiano go jako rycerza, poko-
nującego szatana i wojsko zbuntowanych
aniołów, a także z wagami do odmierzania
ludzkich uczynków. Pod jego wezwaniem
w Polsce występuje 309 kościołów, a 222
miejscowości wywodzą się od jego imie-
nia. Związane z jego świętem przysłowia
to: „Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi
zima trwała”, „Gdy grzmot po świętym
Michale, to siej żyto choć na skale”, „Jaki
Michał, taka wiosna”.
Gabriel to imię biblijne, hebrajskie.

Oznacza „Mąż Bo-
ży” lub „Bóg mo-
im męstwem”.Wy-
stępuje w Polsce
od XIII wieku w
formach : Gabry-
jał, Gabrzyjał, Ga-
bryjel, Awryło. Je-
go zdrobnienia to:
Gabryś, Gawryś.
Św. Gabriel Ar-

chanioł to Boży
posłaniec. Tłumaczy prorokowi Danielowi
jego wizje w Starym Testamencie, a w
Nowym Testamencie jest zwiastunem
Narodzenia. Pisarze kościelni nazywają
go często Aniołem Stróżem św. Rodziny.

Został patronem telegrafu, telefonu,
radia i telewizji. W obrazach przedstawia
się go najczęściej w scenie Zwiastowania,
z lilią w ręku. W Polsce to imię jest
rzadziej spotykane, a i kult św. Gabriela
jest mniejszy niż Michała. Z tym imie-
niem wiąże się dwadzieścia jeden nazw
polskich miejscowości.

Rafał to imię hebrajskie, oznacza
„Bóg uzdrawia”.
W Polsce występu-
je od średniowie-
cza w formach: Ra-
fał, Rafałko, Rach-
fał. Od niego po-
chodzą nazwiska:
Rachwał, Rafałow-
ski.
Św. Rafał Archa-

nioł wspomniany jest w „Księdze Tobiasza
”(Stary Testament), gdzie w postaci ludz-
kiej pomaga w podróży młodemu Tobia-
szowi. Jest uważany za księcia aniołów.

To opiekun podróżujących, chorych.
W Polsce dziesięć nazw miejscowości
wywodzi się od jego imienia.

1 X Św. Teresa
Trudno określić,

skąd pochodzi to
imię, być może od
bizantyjskiego
imienia Tarasios. W
Polsce pojawia się
w XVII wieku. Je-
go formy spiesz-
czone to: Tereska,
Terenia, Renia, Te-
sia, Tereś.
Św. Teresa Od

Dzieciątka Jezus
(1873-1897) - „Mała Tereska”. Wzrastała
w żarliwie religijnej atmosferze, wcześnie
została osierocona przez matkę. W wieku
15 lat postanowiła zostać karmelitanką-
do klasztoru przyjęto ją w wieku 16 lat.
Miała już wtedy duchowy program i była
religijnie dojrzałą osobą - pragnęła zostać
świętą i zbawiać dusze. W 1890 roku zło-
żyła uroczyste śluby. Została następnie
mistrzynią nowicjuszek, wykonywała rów-
nież inne prace w klasztorze. Na rok przed
śmiercią zaczęły się u niej pojawiać ob-
jawy gruźlicy. Zmarła w 1897 roku po cię-
żkiej chorobie. W 1923 roku została ogło-
szona błogosławioną, a w 1925 roku świę-
tą. W 1927 roku ogłoszono ją patronką
misji katolickich.

Została drugą patronką Francji. Jej
relikwie znajdują się w bazylice w Li-
sieux. Przedstawia się ją w czarnym we-
lonie, brązowym habicie z białą peleryną,
z krzyżem w ręce i wiankiem z róż na gło-
wie.

18 X Św. Łukasz
Imię to pochodzi

prawdopodobnie
ze skróconego gre-
ckiego imienia Lu-
kanos, w łacinie
Lucius, to znaczy
„urodzony o świ-
cie”. W Polsce wy-
stępuje od XIV
wieku w formach:

Łukasz, Łuka. Jego spieszczenia to : Łu-
kacz, Łukan, Łuczka. Od tego imienia po-
chodzą nazwiska: Łukasz, Łukasik, Łuka-
szewicz, Łuczak, Łuczko.

Św. Łukasz - ewangelista. To autor „ E-
wangelii” i „ Dziejów Apostolskich”, u-
czeń apostolski. Pochodził z Antiochii, był
poganinem, z zawodu lekarzem.Był czło-
wiekiem wykształconym, pisał po grecku.

W kilkanaście lat po śmierci Pana Jezusa
przyjął chrzest i przyłączył się do św.
Pawła apostoła, z którym podróżował. Po
śmierci św. Pawła przebywał w Beocji,
gdzie zmarł prawdopodobnie śmiercią na-
turalną, w wieku 84 lat.Według legendy
miał być malarzem i namalował obraz
Matki Bożej, który później znalazł się
w Konstantynopolu.

Na obrazach przedstawiano go razem
z wołem, symbolem napisanej przez niego
Ewangelii. To patron lekarzy i całej słu-
żby zdrowia, a także artystów, szczególnie
malarzy. W Polsce osiemnaście miejsco-
wości wywodzi się od jego imienia.
Przysłowie związane z jego świętem to :
”Na świętego Łukasza jest w domu chleb
i kasza”.

28 X Św. Szymon, Św. Juda Tadeusz-
apostołowie

Szymon to
imię biblijne, he-
brajskie, występu-
jące w formach
Szymon, Symeon.
Oznacza „Bóg wy-
słuchał”. Imię to w
Polsce znane jest
od średniowiecza.
Jego formy spiesz-

czone to: Szymek, Szymuś, Szymcio. Od
niego pochodzą nazwiska: „Szymik, Szy-
monowicz, Szymkowski.

Niewiele wiadomo o św. Szymonie
apostole. Nazywano go Kananejczykiem,
co oznaczało przydomek „ gorliwy, zelo-
ta”. Był bratem św. Jakuba Młodszego
i Judy Tadeusza. Być może apostołował
w Babilonii i w Palestynie. Miał zginąć
śmiercią męczeńską. Według legendy prze-
cięto go na pół drewnianą piłą, która jest
umieszczana na jego obrazach.

Z jego świętem wiąże się przysłowie:”
Na świętego Szymona babskie lato kona”.
Juda - imię to pochodzi od hebrajskiego

Jehuda, co ozna-
cza „godny czci”.
Tadeusz to biblij -
ne imię pochodzą-
ce z języka ara-
mejskiego, gdzie
Thad - daj ozna-
czało „człowieka
o szerokiej piersi,
odważnego”. W
Polsce znane było
od schyłku śre-

>>



ZIEMIA ŚWIĘTA I BŁOGOSŁAWIONA
dniowiecza.

Św. Juda Tadeusz był apostołem. Jego
pierwotne imię to Juda, a Tadeusz to przy-
domek. Był bratem św. Jakuba Młodszego.
Przed powołaniem był prawdopodobnie
żonaty. Pojawia się raz w Ewangelii, kie-
dy zdaje pytanie Jezusowi podczas Osta-
tniej Wieczerzy. Jest autorem „ Listu”, któ-
ry świadczy o tym, że był dość wykształ-
cony. Być może głosił Ewangelię w Pale-
stynie, Syrii ,Mezopotamii. Miał ponieść
śmierć męczeńską w Persji. Według legen-
dy udał się do Edessy, do króla Abgara,
który zaprosił wcześniej Jezusa do siebie.
Pan Jezus obiecał, że przyśle swojego
ucznia. Juda Tadeusz udał się do Edessy
i uzdrowił chorego króla przy pomocy wi-
zerunku Jezusa.

Św. Judę Tadeusza przedstawiano na
obrazach z pałką, włócznią w ręku lub
obrazem Jezusa. Obecnie czci się go jako
orędownika w sprawach beznadziejnych.
W Polsce i Austrii stał się popularny od
XVIII wieku. Związane ze świętem Judy
Tadeusza i Szymona przysłowia to: „Na
Szymona ,Judę czas ogacić budę”, „Na
świętego Szymona i Judy spodziewaj się
śniegu albo grudy”.

A.M.
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Bazylika Mniejsza pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny

i Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
w Tarnowie..

Najstarszy kościół w Tarnowie.

„Matko Bolesna, która upodobałaś sobie
tarnowską katedrę i w sercu diecezji
jesteś w szczególny sposób ze swoim
ludem. Przychodzimy, aby u Twoich stóp
czcić naszego Pana. Matko cierpiąca, Ty
oddajesz nam swego Syna w nadziei, że
uwierzymy miłości, która spełniła się
i wciąż się spełnia w życiu każdego
człowieka. My też pragniemy się oddać
Twojej najczulszej opiece…” (fragment
„Aktu oddania”)

Początki tarnowskiej świątyni pod
wezwaniem Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny sięgają wieku XIV, to jest cza-
sów lokacji miasta. Sam dokument loka-
cyjny, dotyczący założenia grodu na pra-

wie magdeburskim,
wystawiony został
w 1330 roku przez
króla Władysława
Łokietka. Najstarszą
częścią budowli, pa-
miętającą tamte bar-
dzo odległe czasy,
jest dziś nawa głó-
wna.

Z biegiem lat,
przybudowywano do
niej kaplice, zarówno
od strony południo-
wej jak i północnej ;
od wschodu dodano
krótkie prezbiterium,
a przy ścianie zacho-
dniej pojawiła się
wieża sięgająca kale-
nicy dachu. Tak,
przez wieki ukształ-
towana bryła, dopie-
ro w dziewiętnastym
wieku poddana zo-
stała dwóm zasadni-
czym przebudowom.
Kościół ten, w ro-

ku 1400, decyzją biskupa krakowskiego
Piotra Wysza otrzymał tytuł kolegiaty, a w
momencie powstania nowej diecezji
tarnowskiej w 1786 roku, stał się
kościołem – siedzibą miejscowego
biskupa, czyli katedrą. W 1972 roku, bullą
papieża Pawła VI, z dnia 14 kwietnia, jako
pierwszy w diecezji, został podniesiony
do godności Bazyliki Mniejszej .
Skarbiec historii, sztuki…

Obecne prezbiterium nawy głównej
powstawało stopniowo. Kiedy pojawiło
się w XIV wieku, było stosunkowo kró-
tkie, potem wydłużono je znów w wieku
XIX. Dzisiejszy wygląd i poziom posa-
dzki jest wynikiem ostatniej adaptacji
do potrzeb odnowionej liturgii, przepro-
wadzonej w 1982 roku. Przestrzeń pre-
zbiterium nakryta jest sklepieniem krzy-
żowo-żebrowym. W jego głębi, w tzw.
absydzie stoją na konsolach, XIX – wie-
czne kamienne figury sześciu polskich
świętych, wśród nich m. in. biskupów: św.
Wojciecha i św. Stanisława ze Szczepa-
nowa. Górują one nad neogotyckimi
stallami kanoników kapituły katedralnej
i centralnie ustawionym tronem biskupim,
nad którym zawsze umieszczany jest herb
aktualnego biskupa ordynariusza. To
miejsce nosi nazwę katedry biskupiej .
Stąd biskup przewodniczy nabożeństwom,
zabiera głos jako pasterz diecezji.
Bezsprzecznie, największą ozdobą prezbi-
terium a zarazem i całej świątyni pozo-
stają cztery pomniki grobowe, wyjątkowe
dzieła polskiego renesansu i manieryzmu..
Spoglądając na prezbiterium od strony
nawy głównej , po stronie lewej widzimy
monumentalny przyścienny pomnik ro-
dziny Tarnowskich.

Jest on największym nagrobkiem re-
nesansowym w Polsce, Upamiętnia on
męża stanu i hetmana wielkiego koron-
nego Jana Tarnowskiego oraz umie-
szczonego w niższej kondygnacji, jego
jedynego syna Jana Krzysztofa Obie
postacie zmarłych, usadowione są w ni-
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szach, w pozie leżącej na sarkofagach,

jakby były pogrążone we śnie. Twórcą
dzieła jest przedstawiciel renesansu we-
neckiego Jan Maria il Mosca zwany Pado-
vano. U stóp pomnika, w posadzce prez-
biterium, znajduje się wejście do krypty
grobowej Tarnowskich. Zachowała się tam
prawdopodobnie trumna hetmana Jana
Tarnowskiego, obita czerwoną skórą i me-
talowymi cekinami. Idąc dalej mijamy
drugi, mniejszy pomnik, będący jakby
przedłużeniem niższej kondygnacji monu-
mentu Tarnowskich. Przedstawiona tam
leżąca, kobieca postać, umieszczona
w prostokątnej niszy, spoczywa na broka-
towej poduszce, w długim renesansowym
stroju. Jest to zmarła w wieku 36 lat córka
Jana Tarnowskiego – Zofia księżna
Ostrogska. Fundatorem tego przedsięwzię-
cia był jej mąż Konstanty Ostrogski.
Na przeciwległej ścianie prezbiterium
widnieją kolejne dwa pomniki. Mniejszy,
poświęcony jest matce hetmana Tarnow
skiego, Barbarze z Rożnowa (wnuczce sła
wnego rycerza Zawiszy Czarnego), Jest to
najstarszy pomnik w tarnowskiej świątyni.

Drugi pomnik, o imponujących roz-
miarach upamiętnia kolejnych po Tarno-
wskich, właścicieli miasta – książąt
Ostrogskich. Centralne miejsce zajmuje
krzyż wraz z postaciami Maryi i św. Jana
Apostoła oraz klęczące na sarkofagu,
marmurowe postacie, przedstawiające pa-
rę książęcą – Janusza i Zuzannę
Ostrogskich.

Przenieśmy się teraz do najstarszej
części świątyni tj . do nawy głównej . Cała
jej przestrzeń, nakryta sklepieniem siecio-
wym i krzyżowo-żebrowym, to pierwotny
kościół, który stanął na tym miejscu
w XIV wieku. Dwa ołtarze boczne wy-
konane są w stylu neobarokowym. Przy
tym, umiejscowionym po lewej stronie
(patrząc w kierunku prezbiterium), z kopią
ikony Matki Boskiej Częstochowskiej ,
ustawiona jest XVII-wieczna chrzcielnica.
W ołtarzu, stojącym po stronie prawej ,
z obrazem Jezusa Ukrzyżowanego, poni-
żej dostrzegamy małe wizerunki świętych.
Trzeci ołtarz zawiera obraz św. Kazimie-
rza Królewicza. Na filarze po przeciwnej
stronie zlokalizowana jest neogotycka
ambona. Nawę główną zdobią epitafia:
odlane z brązu, poświecone pamięci
arcybiskupa Leona Wałęgi oraz wielole-
tniego rektora tarnowskiego Seminarium
Duchownego – ks. Marcina Leśniaka.

Chór muzyczny, wykonany w stylu
neogotyckim, pochodzi z 1897 roku. Pod
chórem, w tyle nawy, po obu stronach
głównego wejścia, umieszczone są dawne
kanonickie stalle Kolegiaty, przeniesione
tu z prezbiterium w XVI wieku, Późno-
gotyckie, XV-wieczne stalle, należą
do dziesięciu, zachowanych w całej Mało-
polsce.

Przedsionek przy wejściu do nawy
głównej to jednocześnie kruchta wieży,
odbudowanej po pożarze w 1494 roku.
Portal wewnętrzny kruchty, od strony
nawy głównej , jest cennym zabytkiem
XVI-wiecznej kamieniarki. Szczyt jego
zamknięty jest półkolem z godłem Leliwa
– herbem Tarnowskich. Na jednej ze ścian
kruchty znajduje się najstarsze w kościele
epitafium, wykonane w 1575 roku, po-
święcone nieznanemu bliżej rzeźbiarzowi
krakowskiemu Wojciechowi. Jest tu także
marmurowa płyta ku czci Biskupa Igna-
cego Łoboza i pomnik premiera między-
wojennej Polski Wincentego Witosa (po-
chodzącego z pobliskich Wierzchosławic).
Na drzwiach wyjściowych kruchty (od
strony zewnętrznej), wykutych z trybowa-

nej blachy miedzianej na Jubileusz Ty-
siąclecia Chrześcijaństwa, widnieją brą-
zowe figury patronów Polski i diecezji tar-
nowskiej – św. Stanisława Biskupa i św.
Kingi.

Nawa południowa, w której wysta-
wienie Najświętszego Sakramentu trwa
codziennie powstała ze scalenia kilku
dawnych kaplic. Zauważyć można ich od-
rębność architektoniczną. Wskazuje na to
choćby odmienność układu żeber na skle-
pieniach kolejnych części. Idąc od wscho-
du tj . od kaplicy św. Benedykta, gdzie
znajduje się kamienny neorenesansowy
ołtarz z tabernakulum, dalej mijamy ka-
plicę Matki Bożej Szkaplerznej , kaplicę
św. Krzyża, kruchtę oraz najdalej wysu-
niętą na zachód kaplicę Rozesłania Apo-
stołów. Do najcenniejszych zabytków na-
leży XVII – wieczna, łaskami słynąca,
drewniana Pieta, umieszczona w ołtarzu

z brązu, otoczona wotami. Ponadto obej-
rzeć można: fragmenty polichromii goty-
ckorenesansowej z początku XVI wieku
osobliwe trójdzielne – siedmiopolowe
sklepienie tzw. piastowskie, wykonane
jako trzecie w Polsce (po Krakowie i Wro-
cławiu), XIX-wieczny witraż z Chrystu-
sem Dobrym Pasterzem pochodzący
z pracowni w Wiedniu, imponującą figurę
Jezusa Ukrzyżowanego oraz wiele na-
ściennych epitafiów z czasów od XVII
do XX wieku (np. na jednym z nich na re-
liefowej tablicy odnajdujemy najstarszą
panoramę Tarnowa z 1622 roku). Także
i w tej nawie znajdują się trzy pomniki na-
grobkowe: renesansowe arcydzieło w for-
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mie tzw. nagrobka wiszącego z postacią
Barbary z Tęczyńskich Tarnowskiej –
uznawaną przez znawców sztuki za „jedną
z najpiękniejszych figur kobiecych w rze-
źbie okresu Odrodzenia w całej Europie”
– wykonane przez B. Berrecciego; późno-
renesansowy, poświęcony ks. Marcinowi
Łyczko – prepozytowi Kolegiaty tarno-
wskiej oraz neoklasycystyczny – Eusta-
chego księcia Sanguszki.

Udajmy się teraz do przeciwległej na-
wy północnej . W kruchcie zachował się
jeden z detali architektonicznych pierwo-
tnego kościoła, gotycki ostrołukowy por-
tal sprzed roku 1400. Ta część świątyni
popularnie nazywana jest nawą Najświę-
tszego Serca Pana Jezusa, bowiem znaj-
duje się tu klasycystyczny ołtarz z 1850
roku, z obrazem Serca Pana Jezusa, wraz
z neogotyckim tabernakulum oraz rokoko-
wym, srebrnym antepedium. Zwiedzając
to pomieszczenie napotykamy na dwa
pomniki nagrobne. Pierwszy, zwany po-
mnikiem Trzech Janów Tarnowskich, upa-
miętnia najbliższych krewnych hetmana
Jana Tarnowskiego: jego ojca – Jana
Amora brata przyrodniego – Jana, woje-
wodę sandomierskiego oraz małego synka

zmarłego w niemowlęctwie Drugie, w sty-
lu manierystycznym, poświęcony jest ks.
Kasprowi Branickiemu, prepozytowi ko-
legiaty.

Możemy także zejść w podziemia
kościoła katedralnego. Jest tam siedem
krypt, nie wszystkie są dokładnie zbadane.
Do publicznego zwiedzania udostępniona
jest tylko jedna z nich. Znajdują się w niej
dwa stare kamienne sarkofagi ze szczą-
tkami doczesnymi prepozyta kolegiaty –
ks. Andrzeja Tarło i biskupa tarnowskiego
Józefa Grzegorza Wojtarowicza oraz trzy
nowe grobowce: duży – arcybiskupa Je-
rzego Ablewicza oraz mniejsze biskupa
Franciszka Lisowskiego i biskupa Jana
Stepy.

Kościół pw. Narodzenia NMP, jako
najstarsza świątynia tarnowska zawsze był
miejscem szczególnej czci oddawanej
Matce Bożej . Przez ostatnie stulecie, głę-
boką czcią otaczana jest barokowa figura
Matki Bożej Bolesnej wykonana w typie
„Piety”, czyli Maryi będącej w postawie
siedzącej , z widocznym wyrazem bólu
na twarzy, trzymającej martwe ciało
Jezusa, osuwające się z jej kolan. Na pod-
stawie badań drewna, złoceń i farby datuje

się ją na wiek XVII. Parafia czyniła urzę-
dowe starania i modliła się o przyznanie
katedrze tytułu sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej . Życzenie to spełniło się dekre-
tem Biskupa Ordynariusza Wiktora
Skworca wydanym w 2006 roku.

Bogatym czasem pielgrzymowania
przed Jej bolesny wizerunek, stał się
organizowany co roku Tydzień Maryjny,
trwający od 8 – 15 września tj . od
Uroczy-stości Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny do Święta Matki Bożej
Bolesnej .

Każdego dnia można tu wstąpić i po-
chylić się przed Najświętszym Sakramen-
tem, wystawionym w wieczystej adoracji,
uklęknąć przed cudowną Pietą, usiąść
w gotyckich stallach, by w dyskretnym
towarzystwie dzieł sztuki, pomedytować
o Bogu, o własnym życiu i swojej wierze.
To święte miejsce, od wieków, stwarza
nastrój sprzyjający kontemplacji, spotka-
niu się z Bogiem.

Ks. Mariusz Żuczek

„Droga do świętości Ojca Pio”
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Klimat domu rodzinnego Grazia
Forgione i Giuseppy De Nunzio był
przepełniony religijnością, dlatego już od
dziecka sprzyjał wzrastaniu do świętości

małemu Francesco.
Pierwsze nauki chrześcijańskie pobie-

rał u swojej matki. Już w dzieciństwie
przepowiadano ojcu, że jego dziecko
będzie podziwiane przez cały świat.
„Przez jego ręce będzie przepływać masa
pieniędzy, lecz on sam nie będzie ich
posiadał. Będzie też bardzo cierpiał,
a pewnego dnia wszyscy zechcą go do-
tykać, lecz nie będą mogli.” Miał pięć lat,
gdy pewnego gorącego popołudnia, będąc
w kościele objawił mu się Pan Jezus i ski-
nął na niego gestem.

„Podejdź bliżej”, kładąc potem dłoń
na jego głowie. Ten gest mały Franciszek
odebrał jako powołanie, na które odpo-
wiedział w skrytości ducha, uświęceniem
siebie i oddaniem się całkowicie Bogu.
Pasąc owce powierzone mu przez ojca
na łonie natury w otaczającej go ciszy,
coraz wyraźniej słyszał głos Boga po-
wtarzający mu z uporem: „Ty musisz się

uświęcić, aby uświęcać innych.” W krót-
kim czasie od medytacji przeszedł do mo-
dlitwy bardzo żarliwej . Matka przyłapała
go, gdy spał na ziemi z kamieniem pod
głową, lub gdy okładał się z całej siły
żelaznym łańcuchem, tłumacząc się, że
tak biczowali Pana Jezusa. Ćwiczył się
w cnotach, zwłaszcza w miłosierdziu.
Kiedyś wrócił do domu nagi, bo swoje
ubranie podarował biednemu dziecku.
Rodzice zapisali go do prywatnej szko-

ły. W tym czasie ojciec wyjechał do Ame-
ryki, aby zapracować na wykształcenie
syna. W wieku 15 lat przyszły stygmatyk
został obdarzony łaską pierwszych ekstaz.
Pewnego razu w czasie modlitwy Fran-
cesco zapytał Jezusa: „Gdzie mógłbym Ci
najlepiej służyć Panie”?

W tym momencie przypomniał sobie
spotkanego niegdyś Kapucyna z brodą,
który podarował mu medalik po tym, gdy
matka małego Franciszka napełniła żebra-
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czy worek zakonnika, czym tylko mogła.
Po tej medytacji spojrzał na Ukrzyżo-
wanego i miał już odpowiedź, co ma
robić. Po przyjściu ze szkoły zwierzył się
matce: chcę zostać zakonnikiem, który
odprawia Mszę i nosi brodę. 6 Stycznia
1903 roku szesnastoletni Francesco zapu-
kał do furty klasztornej , którą otworzył
mu ten sam brat Camillo z Sant ’ Elia a
Pianisi z brodą, który od razu chłopca
rozpoznał i zaprosił go do środka wraz
z jego dwoma rówieśnikami. Potem Fran-
ciszek zdał egzamin i został przyjęty
do nowicjatu. Zaraz powrócił do furty,
by odczytać wielki napis, który wywarł
na nim silne wrażenie. Tekst zawierał
zachętę do pokuty i przestrogę przed pie-
kłem: „ O penitenza o interno!”

W swoich myślach Francesco już
dokonał wyboru: całe swoje życie nastawi
na ową pokutę, do której nawoływał
Jezus, głosząc królestwo Boże. Gdy wra-
cał natknął się na inne hasło: „Silentium
guia locus nowitiorum Est” (zachowaj
ciszę, bo tu się odbywa nowicjat, a zatem
milczenie)!

Aby zachować wewnętrzny spokój
ducha i słuchać tylko tego, co mówi Bóg.

Mistrz nowicjatu zaprowadził chłop-
ców do swoich cel. I znowu nad wejściem
jego celi widniało zdanie ze Św. Pawła:
„Umarliście bowiem i wasze życie jest
ukryte z Chrystusem w Bogu” /Kol 3,3/.
W mroku dnia przy świetle księżyca wy-

łonił się wyraz wielkiego bólu utrwalony
w Krucyfiksie wiszącym na ścianie.

Wtedy serce Franciszka przepełnione
żalem opuszczenia, przeżywało tęsknotę
za ojcem, który jest gdzieś z dala od Oj-
czyzny. Przed jego oczyma stanął pozosta-
wiony dom rodzinny, bracia i bolesne
pożegnanie z mamą.

Jeszcze słyszał jej głos: „Synu mój . . .
czuję, jak kroi mi się serce, lecz nie myśl
teraz o bólu twej matki, Św. Franciszek
cię woła więc musisz iść”. Wtem rzucił się
na materac i wybuchnął płaczem, a wargi
jego całowały różaniec podarowany mu
przez matkę w ostatniej chwili pożegna-
nia. Owinął się w szorstki koc i usnął
z przejęcia. Nazajutrz pełen zapału w oa-
zie ciszy przyszło mu zmierzyć się z ocze-
kującym go nowym życiem. Po dwóch
tygodniach Francesco złożył swoją co-
dzienną odzież i ucałowawszy habit, ubrał
się w nową, lecz już surową i szorstką.
Mistrz nowicjatu rozpoczął święty obrzęd
uroczystą ceremonią. Gdy zabrzmiał
„Veni Creator”, nie mógł powstrzymać
łez od wzruszenia. Odtąd już nie należał
do świata. Aby podkreślić swoje całkowite
odejście od niego, zostawił za sobą swoje
dawne imię.

Od tej chwili już nie będzie się nazy-
wał Francesco Forgione, lecz Fra Pio da
Pietrelcina /Brat Pio z Pietrelciny/. Ten
rok nowicjatu stanowił dla młodego Bra-
ciszka wielką próbę. Znosił zimno, bose

nogi w sandałach aż do przemarznięcia.
Przed kolacją, po modlitwach udawał się
na chór, gdzie poddawał się biczowaniu
sznurami, recytując psalm „Miserere” i
wgłębiając się w mękę Jezusa, aż sińce
podciekały krwią.

Do tego dochodziły jeszcze posty. 22
Stycznia 1904 roku brat Pio złożył przy-
sięgę w obecności gwardiana klasztoru
w Morcone i przyjął śluby zakonne czaso-
we. Na koniec wszyscy uścisnęli nowo
poświęconego.

Matce, z oczyma pełnymi łez , udało
się tylko powiedzieć: „Synu mój . . . teraz
już naprawdę jesteś bez reszty synem Św.
Franciszka .. . i pozwól abym mogła Cię
pobłogosławić”. Tak rozpoczęła się droga
do świętości Św. Ojca Pio, która od dzie-
ciństwa była usłana cierniami.

Janina Rogowska
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Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Środa – 17.00

Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi
Pierwsza sobota miesiąca – 17.00

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

Godzina Święta
Pierwszy czwartek miesiąca – po wieczornej mszy

Adoracja Krzyża przy Serca Pana Jezusa
Pierwszy piątek – 19.00

Grupa Ojca Pio
Ostatnia sobota miesiąca – 19.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Piątek – 17.30

Adoracja w intencji powołań
Pierwszy czwartek – 17.30

Róże Różańcowe
Pierwsza niedziela miesiąca – czas letni – po mszy o 7.00
Czas zimowy – po mszy o 11 .30

Msze dla dzieci
Druga niedziela miesiąca – 11 .30

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

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

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

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

Przygotowanie do I Komunii Św.
Pierwszy wtorek miesiąca – 18.00 (październik 17.30)

Przygotowanie młodzieży do Bierzmowania
Klasa I Gimnazjum – Druga środa miesiąca – 18.00
Klasa III Gimnazjum – Trzeci czwartek miesiąca – 18.00

Biblioteka Parafialna - środa - od 17.00 -19.00

Ministranci
Czwartek – 17.00 (maj i październik 16.45)

Dziewczęca Służba Maryjna
Sobota – 9.00

Schola
Sobota – 10.00

Kandydaci na ministrantów
Czwartek – 16.30

Lektorzy
Piątek – 19.00

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

Poradnia rodzinna
Pierwsze Spotkanie – pierwszy poniedziałek – 18.00
Drugie Spotkanie – drugi poniedziałek – 18.00
Trzecie Spotkanie – trzeci czwartek – 18.00

Dzień Skupienia dla narzeczonych
Druga niedziela – 9.00

Spotkanie z doradcą życia rodzinnego
Ostatni poniedziałek miesiąca – 18.00

Caritas – spotkanie członków
Druga środa miesiąca – po wieczornej mszy

Caritas – wydawanie darów
Środa – Od 16.00

Caritas – świetlica dla dzieci „Lumen”
Od poniedziałku do piątku – od 14.30 – 18.00

Grupa Apostolska „Betania”
Piątek – 20.00

Arcybractwo Straży Honorowej
Trzeci czwartek miesiąca – po wieczornej Mszy

Rycerstwo Niepokalanej
Trzecia środa miesiąca – po wieczornej mszy

Chór Parafialny – wtorek i piątek po wieczornej mszy

Rada Duszpasterska  kilka razy w roku
Redakcja „Głosu Serca” – ustala się na bieżąco

SPOTKAJMY SIĘ... CZYLI GRUPY DUSZPASTERSKIE
I NABOŻEŃSTWA PRZY PARAFII NSPJ TARNÓW



CHRZTY

Ja Ciebie chrzczę…

30. 05. 2010 Justyna Michałek c. Krzysztofa i Agnieszki

06. 06. 2010 Jakub Świętek s. Tomasza i Katarzyny
Kamil Kułaga s. Jana i Danuty
Oskar Merchut s. Wojciecha i Iwony
Mateusz Bednarz s. Jerzego i Małgorzaty
Szymon Rozum s. Krzysztofa i Joanny

20. 06. 2010 Piotr Machaj s. Bogdana i Agnieszki
Bartłomiej Rępała s. Pawła i Lucyny
Oliwia Białas c. Rafała i Żanety

04. 07. 2010 Roksana Wadas c. Sławomira i Amandy
Michał Bożek s. Janusza i Bożeny
Szymon Śmieszek s. Tomasza i Joanny
Tymoteusz Prokopowicz s. Pawła i Katarzyny
Leon Małecki s. Wiesława i Anna

17. 07. 2010 Konrad Turek s. Pawła i Jadwigi
Tymoteusz Szatko s. Janusza i Bogusławy

18. 07. 2010 Kacper Krężel s. Piotra i Dominiki
Julia Czopowicz c. Andrzeja i Edyty
Szymon Terlecki s. Łukasza i Bernadetty
Milena Nosek c. Pawła i Adriany

24. 07. 2010 Patryk Mysona s. Mariusza i Kingi

25. 07. 2010 Świętek Weronika c. Dariusza i Edyty

01. 08. 2010 Gabriela Chłoń c. Krzysztofa i Agnieszki
Natalia Słowik c. Mariusza i Anny
Wiktor Mruk s. Mateusza i Barbary

08. 08. 2010 Nataniel Majchrowicz s. Tomasza i Marleny

15. 08. 2010 Olivier Sikorski s. Michała i Gabrieli

29. 08. 2010 Kamila Kopacz c. Piotra i Pauliny
Adam Najdnik s. Grzegorza i Anny
Natalia Kucajda c. Artura i Alicj i

05. 09. 2010 Gabriela Wojtanowska c. Piotra i Katarzyny
Wiktor Zaucha s. Bartosza i Anny
Patrycja Sosnowska c. Domanika i Katarzyny
Julia Król c. Mateusza i Moniki
Stanisław Leś – Latocha s. Zbigniewa i
Agnieszki

12. 09. 2010 Anna Barnaś c. Adama i Anastazji
18. 09. 2010 Oliwia Świerczek c. Rafała i Joanny
19. 09. 2010 Nina Rybska c. Tomasza i Katarzyny

Weronika Soboń c. Łukasza i Monika
Bartosz Wojciechowski s. Łukasza i Małgo-
rzaty
Tomasz Wojciechowski s. Łukasza i Małgo-
rzaty

26. 09. 2010 Nikodem Kępowicz s. Sebastiana i Sabiny

ŚLUB

Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…

29. 05. 2010 Teofil Furtak – Zdzisława Nowicka

Maksymilian Gierach – Agnieszka Łabno

12. 06. 2010 Piotr Curyło – Justyna Sobol

19. 06. 2010 Adrian Tatar – Natalia Karabinowska

20. 06. 2010 Daniel Wajda – Katarzyna Wieczorek

26. 06. 2010 Michael Coulter – Magdalena Górecka

Maciej Litwora – Katarzyna Brach

03. 07. 2010 Jan Żychowski – Anna Kukla

Rafał Armatys – Agnieszka Kubala

10. 07. 2010 Dominik Schmidt – Oliwia Fałda

KRONIKA PARAFIALNA
27. 05. 2010 – 28. 09. 2010
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POGRZEBY

Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

1 . Teofila Zygucka – lat 68
2. Barbara Wenc – lat 69
3. Mieczysław Mierzwa – lat 74
4. Stanisław Lisak – lat 68
5. Michalina Bodziony – lat 80
6. Julian Niwiński – lat 82
7. Bogusław Kurosz – lat 51
8. Stefan Petko – lat 86
9. Roman Krakowski – lat 62
10. Edward Szpak – lat 74
11 . Zofia Starostka – lat 90
12. Tadeusz Tyka – lat 62
13. Leszek Hepner – lat 56
14. Maria Karwacka – lat 76

15. Henryka Płaneta – lat 62
16. Stanisław Lipa – lat 78
17. Tadeusz Urjasz – lat 82
18. Maria Kępowicz – lat 85
19. Kazimiera Tyburska – lat 81
20. Adam Zabilski – lat 70
21 . Telesfor Balaski – lat 84
22. Paweł Kuta – lat 39
23. Kazimierz Miranowicz – lat 72
24. Olga Barnaś – lat 62
25. Krystyna Gąsior – lat 67
26. Marian Furmański – lat 69
27. Zbigniew Szepielak – lat 58
28. Zofia Stochmal – lat 87
29. Janina Januś – lat 83
30. Zofia Bochniak – lat 76
31 . Zdzisław Zbroniec – lat 86

24. 07. 2010 Andrzej Piotrowski – Wioletta Tulicka

Norbert Bodzioch – Katarzyna Tokarska

Michał Brzuchacz – Paulina Żołyńska

Mariusz Mysona – Kinga Sajdak

31. 07. 2010 Paweł Chudka – Magdalena Sasak

07. 08. 2010 Rafał Ziobro – Angelika Trytko

08. 08. 2010 Jakub Kołodziej – Monika Madej

14. 08. 2010 Tomasz Sak – Magdalena Szydłowska

Artur Matug – Małgorzata Skrzyńska

Piotr Ślęzak – Joanna Sacha

Marcel Małek – Aneta Ogar

21. 08. 2010 Mirosław Doktor – Marzena Rąpała

Marcin Małecki – Monika Kaczyńska

Kamil Czerwonka – Jolanta Szymanek

28. 08. 2010 Bartłomiej Urjasz – Katarzyna Kozioł

Piotr Kubas – Jowita Tendera

04. 09. 2010 Maciej Dobrowolski – Monika Kania

Witold Gąciarz – Katarzyna Słowik

Mateusz Kasiński – Iwona Dziadoń

11. 09. 2010 Bogdan Rybka – Joanna Zegar

Bogdan Czernia – Joanna Kumorek

18. 09. 2010 Mateusz Tokarski – Agnieszka Płaszewska

Rafał Świerczek – Joanna Gębska

25. 09. 2010 Andrzej Podkładko – Sylwia Tulicka

Maciej Szot – Natalia Drwal
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KARTA PARAFII

Parafia 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 o 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 Bożek,
Jadwiga Szwarga, Damian Wójcik, Monika Lenkiewicz

Korekta: Izabela Chorzępa, Jadwiga Bożek
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







