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Zapach igliwia, sianka wkładanego pod świąteczny obrus,
srebrzysty karp, śnieżnobiały opłatek i kolorowo ubrane choinki, wyglądające nieśmiało przez okna naszych domów i mieszkań, zdają się zapraszać do świętowania tej wielkiej tajemnicy
naszej wiary, jaką są narodziny Bożego Syna.
Zanim zasiądziemy do wigilijnych stołów, by wspólnie się
pomodlić, by złożyć sobie życzenia, przełamać się opłatkiem
i zaśpiewać z całego serca kolędę Bóg się rodzi, oddajemy do
Waszych rąk, Drodzy Czytelnicy, świąteczny, bożonarodzeniowy numer Głosu Serca.
Z nieukrywaną radością oddajemy ten obszerny numer naszej parafialnej gazetki, by każdy znalazł w niej coś dla siebie.
Przygotowując go, pamiętaliśmy o wszystkich: począwszy od
małych dzieci, poprzez młodzież, dorosłych, a na osobach
w podeszłym wieku skończywszy. Pragniemy, by ten świąteczny czas był nie tylko czasem siedzenia za stołem i spożywania przygotowanych świątecznych łakoci, ale także czasem
refleksji nad tym cudownym wydarzeniem, które dokonało się
w Betlejem ponad dwa tysiące lat temu. Mamy wielką nadzieję,
że treści zawarte w tym numerze staną się tematem budujących
rozmów przy świątecznym stole. Liczymy także, że nasz świątecznym numer stanie się prezentem ofiarowanym bliskim przy
okazji świątecznych odwiedzin. Dołączając do tego numeru
obrzęd domowej wigilii, chcemy pomóc w głębszym przeżyciu
tego uroczego wigilijnego wieczoru, a zamieszczony program
kolędy – wizyty duszpasterskiej nich pozwoli zaplanować
spotkanie z kapłanem.
Ze swej strony czuję się zobowiązany, by zarekomendować
niektóre artykuły. Przyznam, że nie łatwo jest to uczynić, ponieważ wszystkie są niepowtarzalne i nasycone świątecznym klimatem.
Z działu Z życia parafii szczególnie polecam rozmowę
z klerykiem z naszej parafii Tomaszem Janikiem na temat obłóczyn – przywdziania sutanny. W dziale Teksty okazjonalne pragnę zwrócić uwagę artykuł Opowieść o szopce Urszuli Gieroń –
pracownika Muzeum Etnograficznego w Tarnowie. Drugim
tekstem z tego działu szczególnie polecanym to rozmowa z s.
Agatą Toczek zajmującą się wypiekiem wigilijnych opłatków.
Trzeci artykuł szczególnie polecany to tekst Anny Bogdanowicz
o Duchowej Adopcji.
Młodych czytelników naszego pisma zachęcam do przeczytania tekstów Waszych rówieśników. Warto!
A na koniec serdecznie zapraszam Wszystkich do zapoznania się z historią niezwykłego miejsca, jakim jest Sanktuarium
Dzieciątka Jezus w Jodłowej. Chcielibyśmy, aby lektura tego
tekstu skłoniła do odwiedzenia tego kawałka świętej ziemi
tarnowskiej diecezji.
Życzę miłej lektury!
Redaktor naczelny
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Z ŻYCIA PARAFII

Maryjne Rekolekcje Ewangelizacyjne

Jaki jest cel rekolekcji ewangelizacyjnych? Celem rekolekcji ewangelizacyjnych jest doprowadzenie człowieka do
osobistego spotkania z Chrystusem żywym, zmartwychwstałym, który wzywa
do nawrócenia i do wiary. Przyjęcie
chrztu i akt wiary w Jezusa Chrystusa
jako Syna Bożego i Zbawiciela, polegający nie tylko na teoretycznym uznaniu
prawdy, ale na zawierzeniu Chrystusowi i na osobistym zaproszeniu Go do
swego życia jako swego Pana i Zbawiciela, rozpoczyna świadome życie chrześcijańskie kierowane przez Chrystusa
uwalnia wierzącego od grzechu i od szatana, oczyszcza, uzdrawia i pielęgnuje,
by chrześcijanin był czysty i piękny na
wzór Jezusa. Wywyższony Pan posyła
Ducha Świętego, który jest zadatkiem
życia wiecznego.
W dniach od 13 – 17 października 2010
w naszej parafii przeżywaliśmy Maryjne
rekolekcje ewangelizacyjne. Prowadził je
ks. Jan Mikulski, który jest znany w naszej
parafii, ponieważ pracował tu jako wikariusz od 1985 roku. Szczególnie dobrze
zapisał się w pamięci parafianom związanym z Ruchem Światło - Życie. W lipcu

2007 r. Biskup Tarnowski Wiktor
Skworc mianował księdza Jana
Mikulskiego - Diecezjalnym Moderatorem Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło - Życie. Ks. Biskup
pragnie, aby w każdej parafii Diecezji Tarnowskiej odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne.
Żywe doświadczenie Ducha Chrystusowego przemienia życie osobiste i prowadzi do zaangażowania się
w życie wspólnoty Kościoła, który
gromadzi się na Eucharystii. Konsekwencją rekolekcji ewangelizacyjnych jest decyzja włączenia się
w życie wspólnoty parafialnej,
w pracę małej grupy formacyjnej
parafialnej lub w jakimś ruchu
kościelnym. Włączenie w grupę formacyjną (katechetyczną) i doprowadzenie do pełniejszego udziału
w Eucharystii jest celem i głównym
owocem ewangelizacji. Ewangelizacja jest zatem kładzeniem fundamentu, którym jest Chrystus, na którym
może być budowane dojrzałe życie
chrześcijańskie.
W programie Maryjnych Rekolekcji
Ewangelizacyjnych, który otrzymaliśmy
przed ich rozpoczęciem, umieszczony
został cytat z wypowiedzi znanego charyzmatyka, kaznodziei Domu Papieskiego R.
Cantalamessa OFMCap „Jeśli kochamy –
naśladujemy. Nie ma lepszego owocu
miłości niż naśladowanie„ .

Naśladowanie
Właśnie to uprzytomniłam sobie słuchając księdza Jana. Chętnie uczestniczymy w nabożeństwach Maryjnych prosząc
Maryję o wstawiennictwo, liczymy na Jej
pomoc w rożnych sprawach osobistych,
a także tych dotyczących całego świata.
Nie zawiedziemy się, ale, z naszym naśladowaniem Maryi? Chyba trochę gorzej
nam idzie. A przecież pewne sprawy musimy wykonać sami - aby zmienić świat.
Zachętą do tego, zachętą do gorliwszego
naśladowania Maryi były rozważania
w kolejnych dniach rekolekcji. Ksiądz
dzielił się nie tylko wiedzą, ale osobiście
przeżywanym doświadczeniem wiary.
Słuchać Słowa Bożego, rozważać je
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i być mu posłusznym na wzór Maryi.

Czwartek był dniem poświeconym temu
właśnie tematowi. Na zakończenie spotkania byliśmy uczestnikami modlitwy
Słowem Bożym metodą praktykowaną
przez Księdza Jana. W Ruchu Światło Życie taka modlitwa określana jest jako
„Namiot Spotkania”. Takich metod codziennej modlitwy słowem Bożym jest
wiele. Na początek można korzystać z gotowych „ pomocników”, np.: Rozważania
i modlitwy na każdy dzień oparte na
czytaniach mszalnych „Żywe Słowo”
Można go kupić pod koniec każdego
miesiąca w Biblosie lub zamówić roczną
prenumeratę. Warto rozpocząć, a owoce
takiej modlitwy odczujemy bardzo szybko. Doświadczyłam tego osobiście nie
tylko ja.
Moja zażyłość – codzienne spotkanie
i modlitwa Słowem Bożym rozpoczęła się
w wyniku przebytego Seminarium Odnowy w Duchu Świętym i trwa do dzisiaj.
Stać się nowym człowiekiem – to znaczy być bardziej wolnym; mniej przywiązanym do grzechów, człowiekiem
wolnym od lęku, ufającym coraz bardziej
Chrystusowi. Człowiekiem otwartym na
przemieniające działanie Ducha Świętego.
Jest to proces, który w nas trwa. Kościół
stwarza różne możliwości we wzrastaniu,
są to m.in. rożne ruchy i stowarzyszenia
kościelne - wspólnoty zastępcze, w których można wzrastać aby potem lepiej się
odnaleźć w rodzinie, parafii.
Służyć – wzorem Maryi bądźmy gotowi do służby. Bóg oczekuje od nas takiej
służby, która czasem mniej się nam podoba, jest dla nas trudna. Jeśli Bóg nas wzywa do tego, do czego nie mamy ochoty –
lecz zgodzimy się – tym większa będzie
chwała Boża. Jak rozpoznawać wolę Bożą? Pomocą w tym jest życie słowem
Bożym, Różaniec połączony z medytacją.
Ten sposób modlitwy pomaga nam w dokonywaniu właściwego wyboru, nauczy
wrażliwości na to – do czego Bóg nas
wzywa. Dokonanie wyboru daje radość,
że jesteśmy na właściwym miejscu, radość, która trwa. Tak w wielkim skrócie
można streścić sobotnie rozważania rekolekcyjne.
Zakończenie rekolekcji: Gdy nie rozu>>

miemy czegoś pytajmy Bożych Posłańców, zachęta do wytrwałości, rola wspólnoty (przykład Mojżesza i Jego modlitwy
z podniesionymi rękami - to wspólnota
pomaga, aby ręce nie opadły) i wiele innych cennych wskazówek. Dziękujemy Ci
Księże Janie.
Wracając z Kościoła w piątek wieczorem, usłyszałam komentarz: „No! Nareszcie usłyszeliśmy TO, co powinniśmy
usłyszeć.” Właśnie.
JSz.

Radość dzielona jest podwójną radością, czyli
Kolęda misyjna

raz kolejny w naszym Życiu
Bóg - Dziecina.
Cieszymy się wszyscy,
gdy w domu rozbłyśnie choinka, pachnie smakołykami,
stół pięknie przybrany: czekamy na bliskich, odwiedzamy bliskich, składamy sobie
życzenia, świętujemy ....
Zbliża się też Kolęda
Misyjna. Oczekujemy jej
z niecierpliwością. Już przygotowane są „stroje dla małych misjonarzy”, wyuczony
tekst i kolęda, jeszcze tylko
lekki „makijaż misyjny” i nasza Msza św. – rozesłania:
piękna, kolorowa, radosna.
Zaczynamy wędrówkę:
od domu do domu. Od drzwi
do drzwi...
Co nas czeka? Jak nas przyjmą? Jak przyjmą małych
kolędników misyjnych?
Wiele mieszkań
otwiera się z radością: ”To Wy jeste-

Ps. Jeszcze kilka fragmentów z omówienia na eKAI „Verbum Domini” – posynodalnej adhortacji Benedykta XVI
którą niedawno zaprezentowano w Watykanie. Podsumowuje ona Synod Biskupów sprzed dwóch lat, który poświęcony
był znaczeniu Biblii w życiu Kościoła.
„ Bóg uczynił każdego człowieka zdolnym
do słuchania Słowa Bożego i odpowiadania na nie, dlatego duszpasterstwo Kościoła powinno należycie ukazywać, że Bóg
wsłuchuje się w potrzeby człowiekai jego
wołanie”– podkreślił Benedykt XVI.

W Afryce są dzieci, które czekają na
naszą pomoc. Co roku grupa „kolędników misyjnych” wyrusza z kolędą po
naszych mieszkaniach i domach. Wiele
mieszkań otwiera się z radością. Słu- ście kolędnikami
chają uważnie pięknego przekazu, misyjnymi?”,
się, niektórzy zapraszają do „Jesteście z KościoMaryi, codziennie może na nowo dokony- wzruszają
domu,
by
mógł
„Kolędników” zobaczyć ła?”, „Czekamy już
wać się w każdym z nas, gdy słuchamy chory ojciec, kalekie
dziecko, samotna na Was !!!”
Słowa Bożego i sprawujemy sakramenty”. sąsiadka...
Słuchają uważZaznaczył, że Słowo Boże przypomina
Jest
wspólny
śpiew,
miła
rozmowa,
nie
pięknego
przeo konieczności angażowania się chrześ- gorące serca.
kazu,
wzruszają
się,
cijan w świecie. „ Głosząc Ewangelię, zaniektórzy
zapraszają
chęcajmy się nawzajem do czynienia do- Kolęda - radosna pieśń noworoczna i obbra i działania na rzecz sprawiedliwości, rzęd polegający na obchodzeniu domów. do domu, by mógł „Kolędników” zobapojednania i pokoju” – apeluje papież. Misje - to działalność, którą podejmują czyć chory ojciec, kalekie dziecko, samotna sąsiadka...
wysłani przez Kościół przedstawiciele
Jest wspólny śpiew, miła rozmowa,
zwani misjonarzami.
gorące serca.
Celem jej jest głoszenie Ewangelii Nie raz mali kolędnicy zostali obdaDobrej Nowiny.
rowani słodyczami, owocami i napojeni
Tą dobrą nowiną jest Nowo Narodzo- na „dalszą drogę” przez wspaniałych parane Dziecię, które napełnia nasze serca fian.
przekonaniem, że radość chrześcijańska
Każdy kto gości kolędników misyjjest prawdziwa, gdy staje się darem dla nych wrzuca do speinnych.
cjalnej skarbonki daZbliżają się kolejne Święta Bożego tek na misje. Jest to
Narodzenia, czas oczekiwania, radości, nie rzadko hojny
dzielenia się z innymi miłością, swoim gest, czasem „wdowi
czasem, a nawet darami, które sprawiają grosz”, który wzrusza
przyjemność naszym bliskim.
nasze serca .
Już niedługo Pasterka, serca nasze Często przychodzi
przepełnia wesele, bo oto narodził się po też wspólna reflekOjciec Święty wskazuje na potrzebę
ukazywania związku między Maryją
z Nazaretu a pełnym wiary słuchaniem
Słowa Bożego oraz związku między
mariologią a teologią słowa, ponieważ –
jak wskazuje – „ to, co przydarzyło się
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sja: oto my żyjemy w dobrobycie, mamy
dach nad głową, chleb i inne dobra.
Naszym dzieciom niczego nie brakuje.
W Afryce też są dzieci, też czekają na
prezenty. Dla nich cukierek to wielkie
święto, ustawiają się po niego w kolejce!
Marzeniem wielu tamtejszych dzieci jest
nauka w szkole zamiast ciągłych wojen.
Ich rodzice marzą o czystej wodzie do
picia i lekach, by nie szerzyły się śmiertelne choroby.
Pomóżmy spełnić im te marzenia, podzielmy się tym co mamy, swoim czasem,
dobrym uczynkiem, radością, że możemy
to dla nich zrobić.
Może w tym roku właśnie Ciebie zaprasza Jezus byś podjął trud kolędowania
misyjnego. Potrzebne jest każde ochocze
i radosne chrześcijańskie serce skore do
dzielenia się z innymi.

Przedszkole posiada bardzo bogate
dzieci nie mające dostatecznej opieki
zaplecze do prowadzenia wszelkiego rorodziców, sieroty.
dzaju zajęć z dziećmi, ciekawą ofertę
edukacyjną wynikającą z podstawy programowej i opartą na wartościach Ewangelii oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Siostry dokładały wszelkich starań,
aby zapewnić dzieciom właściwe warunki
rozwoju. Stworzyły dom, w którym każde
dziecko miało swoje wyjątkowe miejsce
i własną drogę rozwoju emocjonalnego,
społecznego i intelektualnego. I chociaż
początki naznaczone były trudnościami, to
wnikliwa analiza wielu lat istnienia
C.G. – opiekun kolędników ochronki a później przedszkola, pokazuje,
misyjnych że siostry dały początek pięknej przedszkolnej tradycji opartej na zasadach zawartych w Ewangelii, nie bojących się
wynikających z prawa oświa„W trosce o dobro wyzwań
towego trwającej do dziś.

najmłodszych”

Przedszkole to bardzo ważne miejsce
rozwoju dla każdego malucha. Siostry
Serafitki prowadzą miejsce wychowania dla najmłodszych od zakończenia II
wojny światowej. Przedszkole dba
o wszechstronny rozwój powierzonych
sobie dzieci, wierząc, że kto przyjmuje
„jedno z tych małych” przyjmuje samego Jezusa. Pragniemy, aby czas spędzony w przedszkolu, był dla każdego
dziecka okazją do odnalezienia własnej
drogi rozwoju a dla rodziców zdobywaniem nowych doświadczeń w dziedzinie
edukacji małego dziecka.
Przechodząc ul. Ochronek nie sposób
nie zauważyć bawiących się małych dzieci w przytulnym ogródku przedszkolnym
Sióstr Serafitek. Sąsiedzi już zdążyli się
przyzwyczaić do widoku maszerujących
Przedszkolaków, zdążających do różnych
ciekawych miejsc w Tarnowie i okolicy
oraz gwaru towarzyszącego ich zabawom
i nauce w przedszkolu. „To najpiękniejszy
kawałek ich życia” - mówią.
Otwórzmy przedszkolną kronikę, uchylmy zasłonę ukrytą na kartach historii
naszego przedszkola i czytajmy.
Tuż po II wojnie światowej Siostry
Serafitki otworzyły w Tarnowie ochronkę
i przyjęły do niej dzieci z ubogich rodzin,

Przedszkole dba o wszechstronny
rozwój powierzonych sobie dzieci, wierząc, że kto przyjmuje „jedno z tych małych” przyjmuje samego Jezusa. Pragniemy, aby czas spędzony w przedszkolu, był
dla każdego dziecka okazją do odnalezienia własnej drogi rozwoju a dla rodziców zdobywaniem nowych doświadczeń
w dziedzinie edukacji małego dziecka.
Bogu niech będą dzięki za to, że Jego łaska, tak obficie działa w sercach naszych
wychowanków jak i ich rodziców.
W przedszkolu oprócz zajęć wynikających z realizacji podstawy programowej dzieci uczestniczą w katechezie
kształtując własne serca w „Szkole Ewangelii”.
Pracę przedszkola wspierają zajęcia
dodatkowe z tańca towarzyskiego, j. angielskiego i rytmiki
Każdy kto posiada łaskę towarzyszenia małemu dziecku w jego przygodzie
poznawania, odkrywania i budowania, codziennie wchodzi w przestrzeń cudownej
tajemnicy, kryjącej się w słowie: obdarowanie i w pokorze pochylając się nad tą
Obecnie przedszkole mieści się w no- tajemnicą kroczy po jej ścieżkach ufny
wo wybudowanym budynku, poświęco- w pomoc Jezusa - najlepszego Nauczycienym w 2005r. przez J. Ekscelencję Ks. la.
Nasz adres:
Bp-a Wiktora Skworca.
Przedszkole Niepubliczne
Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Serafitek
ul. Ochronek 11; 33 – 100 Tarnów
tel. 14 628 43 64
www.serafitki.eu
email: seraftar@op.pl
siostry serafitki
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Sutanna - znak przynależności do Chrystusa

TJ: Chodzenia w sutannie trzeba się nauczyć, gdyż jest to długi strój, w jakim
dotychczas nie miało się okazji poruszać.
Jednakże ze względu na tempo i emocje,
jakie towarzyszą samym obłóczynom, to
nauka ta dokonuje się bardzo szybko
i muszę przyznać dość naturalnie. W praktyce stopniowo wychodzą różne drobne
problemy, z którymi człowiek radzi sobie
na bieżąco. Myślę, że najlepszą nauką jest
po prostu chodzenie w sutannie i obywanie się z nią – ale na początku zalecane
watem", czy istnieje w seminarium da- jest zachowanie należytej ostrożności –
trzeba pamiętać, że jest się w innym stroju
wny zwyczaj obcinania krawatów?
(zwłaszcza na schodach), by się nie potTJ: Obłóczyny to bardzo ważne wydarze- knąć i nie uszkodzić się.
nie dla całej wspólnoty seminaryjnej
i w oczywisty sposób przez lata wykształ- Red.: W starożytności wierzono, że
ciły się pewne tradycje związane z nim, zmiana ubrania powoduje zmianę człoktóre z pewnością są różne w różnych wieka. Założenie sutanny spowodowało,
wspólnotach. Słynne „obcinanie krawa- że ludzie przestali widzieć w Tobie młotów” nie ma już formy przymusowej – dego mężczyznę, a zobaczyli kapłana.
nikt nie stoi z nożyczkami czy nożem, by Czy czujesz tę zmianę?
w momencie ostatniego zdjęcia krawatu
rozdzielić go na dwie części, lecz z tego TJ: Założenie sutanny jest zewnętrznym
co wiem, zainteresowani mogą zadośću- wyrazem tej zmiany, jaka dokonuje się we
czynić temu zwyczajowi w węższym wnętrzu osoby powołanej do kapłaństwa
gronie przyjaciół, w trochę późniejszym w procesie formacji. Ze względu na widoczny charakter tej zmiany była ona dla
czasie.
Zwyczajem, jaki jest bardzo żywy mnie bardzo odczuwalna od samego pow naszej wspólnocie, jest przystrojenie czątku. Już podczas pierwszych przejść
refektarza, na którym podczas śniadania przez miasto uświadomiłem sobie, że niewiszą sutanny na wieszakach, a już na jako przestałem być osobą anonimową,
obiedzie ich miejsce zajmują garnitury gdyż część mijających mnie ludzi zwrai krawaty – „skradzione” przez starszych cała uwagę czy to na sam strój, czy przez
braci z miejsca, w którym się przebiera- niego na mnie samego. Odczuwalną zmialiśmy w trakcie uroczystości. Inną bardzo ną jest niewątpliwie zmiana sposobu
miłą tradycją jest pomoc diakonów – naj- zwracania się do osoby noszącej sutannę
starszych braci we wspólnocie – w pierw- – z „proszę pana” na „proszę księdza”!
szym założeniu sutanny, czy zwyczaj Jednakże najwspanialszym doświadczeskładania sutanny przez najstarszego brata niem dla mnie są sytuacje, w których mijająca mnie osoba chwali Boga, gdyż to
z segmentu, w którym się mieszka.
ukazuje, jak wielką łaską jest strój duchowny – osoba nosząca go staje się przyczyną, zachętą dla innych do publicznego
wyznania wiary i co ważniejsze, zewnętrznego oddania chwały Bogu!

Przychodzi taka
chwila w kleryckim
życiu i kleryckiej formacji, kiedy garnitur
i krawat zamienia się
na strój duchowny –
sutannę. W sobotę
20. listopada uroczystość taka miała
miejsce w Wyższym Seminarium duchownym w Tarnowie. O rozmowę na temat fot. Piotr Fryzowicz
obłóczyn poprosiliśmy kleryka pochodzącego z naszej parafii - Tomasza Janika.
Red.: Obłóczyny to ,,pożegnanie z kra-

Red.: Przywdzianie sutanny to ważne
wydarzenie w kleryckim życiu. Jak wyglądają przygotowania do tego wydarzenia?

Tomasz Janik: Uroczystość obłóczyn
wpisuje się w cały proces formacji seminaryjnej, a zatem można powiedzieć, że
przygotowania do tego wydarzenia zaczynają się od momentu wstąpienia do seminarium. Jednak z pewnością im bliżej tego
wydarzenia, tym przygotowania te zmieniają formę, nabierają tempa i intensywności. O ile pierwsze dwa lata formacji
są jeszcze skupione na rozeznawaniu powołania, to od początku trzeciego roku
rozpoczyna się bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia stroju duchownego –
odbywają się spotkania formacyjne z ojcem duchownym, na których poruszane są
kwestie znaczenia sutanny i jej noszenia,
symboliki tego stroju, a także kwestie
praktyczne związane z samymi obłóczynami jak również późniejszym noszeniem
tego znaku.
Kluczowym momentem przygotowań
– bezpośrednim – są tygodniowe rekolekcje, które kończą się uroczystą Mszą św.
połączoną z obrzędem obłóczyn. Jest to
czas szczególnej modlitwy, intensywnej
formacji – poprzez nauki, a także głębokiego wyciszenia zarówno zewnętrznego
(odbywają się one w milczeniu) jak i wewnętrznego (jest dużo czasu, by na spokojnie przemyśleć drogę swojego powołania i to, co ma się dokonać przez przyRed.: Jakie uczucia goszczą teraz
jęcie stroju duchownego).
w Twoim sercu: duma, radość, strach,
Są również przygotowania czysto praodpowiedzialność?
ktyczne – próby przebiegu samej uroczystości, strojenie kaplicy, przygotowanie fot. Piotr Fryzowicz
TJ: Teraz, po zaledwie tygodniu od obłórefektarza. Na szczęście w tę fazę angaczyn, kiedy opadają emocje i kończy się
żuje się całą wspólnota oferując swoją Red.: Czy trzeba uczyć się chodzenia całe zamieszanie związane z tym wydapomoc na każdym kroku.
rzeniem, zaczyna się codzienne życie.
w sutannie?
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Obowiązki i sposób życia w seminarium
nie uległy zmianie – wszystko wraca do
dawnego rytmu, z tą różnicą, że w innym
– duchownym stroju. Myślę, że dopiero
powoli dociera do mojej świadomości to
wszystko, co się dokonało. Radość to
uczucie, jakie niewątpliwie jest obecne
w sercu, gdyż sutanna ukazuje zjednoczenie z Chrystusem, do którego wszyscy
dążymy. Wiąże się ona również z faktem
wykonania kolejnego kroku w drodze do
kapłaństwa. Jednakże świadomość odpowiedzialności jaką się przyjmuje na siebie
w związku z noszeniem sutanny, budzi
pewne obawy, czy będę w stanie sprostać
wymaganiom wynikającym z noszenia
su-tanny, czy nie zawiodę zaufania, jakim
zostałem obdarzony przez Kościół. W tej
kwestii jednak spokój przynosi obecność
Boga w życiu, który zawsze wspiera swoją łaską w wystarczającym stopniu, by
sprostać zadaniom jakie nam powierza.
Za takie „zadanie” można uznać właśnie
noszenie stroju duchownego.

fot. Piotr Fryzowicz

Red.: Do czego zobowiązuje przywdzianie sutanny?
TJ: Przyjęcie stroju duchownego w pierwszej kolejności wiąże się z przywilejem,
ale i obowiązkiem jego noszenia (nie po
to go przywdziewamy, by wisiał na wieszaku). Jednak zobowiązania wynikające
z noszenia sutanny są bardziej daleko idące. Nosząc sutannę – zewnętrznie niczym
nie różnię się od księdza, a zatem przez
środowisko zewnętrzne (osoby nieznajome) za takowego jestem uznawany. Pojawia się zatem kwestia dawania świadectwa swoimi słowami i czynami. Pewne
zachowania niekoniecznie negatywne,
które wcześniej mogły „uchodzić”, teraz
mogą nie przystawać właśnie ze względu
na to, jak będą odbierane przez inne osoby. To, co się mówi i robi, jest wpisywane
na konto Kościoła, którego widocznym
reprezentantem są osoby duchowne.
Świadomość odpowiedzialności płynącej

z tego faktu jest bardzo ważna.
Od strony wewnętrznej noszenie stroju
duchownego będącego zewnętrznym znakiem przynależności do Chrystusa zobowiązuje do nieustannej pracy nad sobą, do
ciągłego rozwoju duchowego, by z każdym dniem noszenia sutanny jeszcze ściślej jednoczyć się z Bogiem.
Dziękujemy serdecznie za poświęcony
czas na rozmowę i podzielenie się z czytelnikami Głosu Serca swoimi przemy-

śleniami i doświadczeniami tego wyjątkowego dnia obłóczyn. Życzymy, by
Boże błogosławieństwo spływało na
Ciebie każdego dnia, byś mógł dawać
czytelne świadectwo Twojej przynależności do Chrystusa!
Wywiad przeprowadził ks. Krzysztof
Czaja

ŻYWE JEST SŁOWO BOŻE
Okoliczności narodzenia Jezusa

Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego
Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,
żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

Przywiązanie do miejsca
pochodzenia było i jest
jeszcze dziś na Wschodzie
bardzo mocne. U Żydów
ród dzielił się na „rodziny”,
te z kolei dzieliły się na
„domy”. Nawet ci, którzy
odrywali się od głównego
rodu i rozchodzili po świecie, zachowywali żywą pamięć swojego pochodzenia.
Jeszcze dziś nietrudno
spotkać Araba mieszkającego np. w Ameryce, który
bez zastanowienia wyliczy
swoich przodków z podaniem okolicy czy wsi,
z której wywodzi się jego
ród.
Miejsce narodzenia Chrystusa w Bazylice w Betlejem
To przywiązanie do miejsca
pochodzenia
stanowiło dla Rzymian
Ewangeliczny przekaz o narodzeniu podstawę do przeprowadzania
spisów
Jezusa jest bardzo plastyczny i treściwy. ludności. Dlatego też, gdy ogłoszono
taki
Słuchając słów Pisma, czy wpatrując się spis, Józef mąż Maryi, mimo że mieszkał
w bożonarodzeniowe szopki, każdy z w Nazarecie, miał obowiązek stawienia
nas od dzieciństwa buduje sobie w swo- się w urzędzie ewidencyjnym w Betlejem
jej wyobraźni obrazy tych wydarzeń. „ponieważ po-chodził z domu i rodu
Spróbujmy jeszcze raz pochylić się nad Dawida” (Łk 2, 4).
Ewangelią, aby jak najwyraziściej przy- Betlejem jest dziś miastem liczącym 30
bliżyć umysł i serce do czasów, gdy Sło- tys. mieszkańców, położonym w Górach
wo stało się Ciałem.
Judzkich, 8 km na południe od Jerozolimy, na wysokości 770 m nad poziomem
Udał się także Józefz Galilei, z miasta morza. W języku hebrajskim Bet-lechem
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znaczy „dom chleba”. Miejscowość tę i okolice zamieszkiwał ród Efrata, stąd używano też nazwy Betlejem Efrata lub samo
Efrata (por. Rdz 35, 19; Rt 1, 2).Nazywane też było Miastem Dawidowym, gdyż
stamtąd pochodził Dawid. Betlejem
w czasach Jezusa było mało znaczącą
miejscowością. Osada razem z okolicznym terytorium nie liczyła więcej jak
tysiąc mieszkańców, przeważnie ubogich
pasterzy i rolników.
Z Nazaretu, leżącego na północy w sercu Galilei, do Betlejem znajdującego na
południu jest 150 km. Dla Józefa i Maryi
było to więc cztery dni drogi. Nie wiadomo na pewno, czy do stawienia się w Betlejem był zobowiązany tylko sam Józef,
czy także i Maryja. Faktem jest, że wyruszają w podróż oboje. W Ewangelii czytamy, że Maryja spodziewała się dziecka.
Paradoksalnie, mógł to być powód jej
obecności u boku męża. Zbliżał się czas
porodu i nie powinna zostać sama. Podróż
musiała być jednak dla Maryi niezwykle
męcząca, szczególnie, gdy pamiętamy, że
była w dziewiątym miesiącu ciąży. Drogi
w tych okolicach były też fatalne. Nie
były jeszcze wytyczone i utrzymywane
przez Rzymian, mistrzów w tej dziedzinie.
Ledwie nadawały się dla karawan oślich
lub wielbłądzich. Z racji spisu były też zapewne zatłoczone. Święta Rodzina miała
w najlepszym wypadku do dyspozycji
osiołka, który dźwigał też najpotrzebniejsze rzeczy. Osioł jest jeszcze dziś dla
beduińskich pasterzy częstym środkiem
transportu. Trzy czy cztery noclegi Maryja
z Józefem spędzili w publicznych gospodach, położonych przy drodze. Spali za-

pewne na ziemi, pomiędzy towarzyszami Gdy był tłok spali między zwierzętami.
podróży i zwierzętami.
Za osobne pomieszczenie trzeba było
słono zapłacić. W tym zbiorowisku stłoKiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czonych ludzi załatwiało się różne spraczas rozwiązania. Porodziła swego pier- wy, odprawiało modły, śpiewało i spało.
worodnego Syna, owinęła Go w pieluszki Można się było urodzić i umrzeć, a wszyi położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich stko odbywało się w błocie, brudzie
miejsca w gospodzie.
i smrodzie.
W tym świetle trzeba też widzieć
wzmiankę Ewangelii, że w gospodzie nie
było miejsca. Łukasz podkreśla, że „dla
nich”. Wobec tego, że lada chwila miały
nastąpić narodziny, Maryja szukała przede
wszystkim miejsca zapewniającego minimalną intymność, spokój i odosobnienie.
Maryja rodzi swego Syna, owija w pieluszki i kładzie w żłobie. Ewangelia mówi
jedynie o „żłobie”, ale jest to wystarczająca wskazówka. Żłób oznaczał jednocześnie szopę, czyli grotę lub mały schron
Pole pasterzy w Betlejem
wydrążony w skale. W groty tego rodzaju
Sytuacja pogorszyła się jeszcze, gdy obfitowało Betlejem i okolice. Najczęściej
przybyli na miejsce. Betlejem było zatło- pasterze używali je jako schronienia. Być
czone. Dla Maryi i Józefa nie było nawet może, że owa grota, którą wybrali Maryja
miejsca w zagrodzie dla karawan. Choć i Józef, była częściowo zajęta przez zwieEwangelia pisze o „gospodzie”, to nazwa rzęta, może była ciemna i brudna od nata nie powinna wprowadzać nas w błąd. wozu, ale był na uboczu, samotna i zaciMoże i my wyobrażaliśmy sobie wielo- szna. To wystarczyło Maryi.
krotnie, że owa gospoda, to coś na wzór
Takie były, w największym skrócie
zajazdu czy starożytnego hotelu na pro- okoliczności przyjścia na świat Zbawiwincji. W czasach, gdy przychodził na ciela, w aurze ubóstwa i czystości. W uświat Jezus, „gospoda” była zagrodą dla bóstwie Józefa, który nie miał dość piekarawan. Najczęściej był to niewielki plac niędzy, żeby w zatłoczonym Betlejem wypod gołym niebem, otoczony murem, nająć osobne pomieszczenie. W czystości
w którym znajdowało się jedno wejście. Maryi, która pragnęła otoczyć swój poród
Zwierzęta kładły się na środku pod gołym pełną szacunku tajemnicą.
niebem, a oddzielona i zadaszona część
była przeznaczona dla ludzi. Chronili się
Ks. Robert Głuchowski
tam podróżni, o ile było jeszcze miejsce.

Grota pasterzy w Betlejem
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TEKSTY OKAZJONALNE
Adwent – oczyszczenie – oczekiwanie
Bo mój Bóg jest ubogi, cichy i pokorny.
Mój Król rodzi się w ubóstwie.
Jego potęga objawia się w słabości,
Jego władza w uniżeniu.

Gdy po latach niewierności odnalazłam
Boga, Adwent był dla mnie czasem szczególnym, czasem trudnym. Był czasem
umierania, aby narodzić się na nowo.
Coraz lepiej rozumiałam słowa Jezusa do
Nikodema o powtórnym narodzeniu. Aby
mógł się we mnie narodzić nowy człowiek
– stary musi umrzeć. To umieranie jest
bolesne i Bóg rozkłada je na raty, żebym
wytrzymała. Powoli, dzień za dniem, przy
pomocy Bożej łaski wykorzeniam złe
nawyki, przyzwyczajenia, stary sposób
myślenia i reagowania. Zmieniam optykę
patrzenia na siebie, ludzi, świat. Przyglądam się mojej przeszłości i w tym, co było
wcześniej niezrozumiałe, niewytłumaczalne, nielogiczne, dostrzegam jakiś ład, ciąg
wydarzeń, które prowadziły ku czemuś –
znikąd. Te same wydarzenia ukazują mi
się co jakiś czas w innym świetle, odkrywają przede mną różne konteksty, wiążą
się z innymi faktami w logiczną całość. Po
pewnym czasie znajduję odpowiedzi na
zadane dawno temu pytania, jasne stają się
dla mnie zagmatwane wcześniej sprawy.
Wiele pytań ciągle pozostaje bez odpowiedzi, ale ufam, że Bóg odpowie na
nie w swoim czasie. Może jeszcze tu, na
ziemi, a może dopiero w wieczności. Może pytania i odpowiedzi przestaną być
w końcu ważne? A może jedynym ważnym pytaniem będzie pytanie o miłość?
A może jedyną odpowiedzią na wszystkie
pytania będzie On sam? Może tak będzie.
Kiedy? Nie wiem. Teraz bez przerwy pytam o różne sprawy, mniej lub bardziej
ważne. W Adwencie szczególnie często
pytam – to pytania o życie i śmierć, o miłość i cierpienie, o ból, o ofiarę…
Bo dla mnie Adwent jest czasem
umierania. Bo dla mnie w Adwencie to
umieranie jest szczególnie bolesne. Umiera we mnie stary człowiek, by mógł narodzić się nowy. Ten stary powinien umrzeć, ale nie chce. Buntuje się i wierzga.

Trzyma się swego, nie chce puścić. Upomina się o to, co było dotychczas, a musi
minąć. Stary człowiek we mnie nie chce
umierać, a to przecież on ciągnie ku
śmierci. To on chce trwać przy starych
schematach, które przez lata odsuwały od
Boga, kusiły do grzechu. Dobiera się do
mnie przez słabości i małą wiarę. Próbuje
straszyć trudem nowej drogi i bólem
umierania.
A przecież nie można inaczej! Trzeba
umrzeć, by się na nowo narodzić. Umrzeć
dla grzechu, by żyć dla Chrystusa. Porzucić ciemność, by żyć w blasku. Odwrócić się od starego życia, by zacząć
nowe. Codziennie zaczynam i wciąż jestem na początku. Wyruszam w drogę,
idę, maszeruję, pełzam, wspinam się i ciągle wydaje mi się, że jeszcze nie zaczęłam. Chcę oczyścić moje serce, by Chrystus miał w nim godne mieszkanie, gdzie
ciągle Dzieciątko Jezus leży w szopie
z dziurawym dachem. Taka jestem, tyle
we mnie słabości, tyle przywiązania do
marności… Bóg o tym wie i na pewno
mnie nie opuści.
A tymczasem, co roku, jak w Betlejem, chce narodzić się w szopie mojego
serca, chce spocząć w ubogim żłobie mojej duszy. Przyjmuje za posłanie słomę
moich dobrych chęci, pozwala się przykryć skrawkiem oddanego Mu czasu, napoić kroplami łez skruchy, nakarmić okruchem miłości.
Bądź moim Królem, Dziecię Jezu!
Zamieszkaj, jak w Betlejem, w moim
małym sercu,
w tej ubogiej stajence z dziurawym
dachem!

Jawdiga Bester
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Szopka
bożonarodzeniowa

Jest to dekoracja mająca za zadanie
pomóc nam zrozumieć wielką tajemnicę Bożej obecności wśród ludzi. Najważniejsze spośród postaci z parafialnych stajenek są nie zmiennie: Dzieciątko Jezus, Maryja, Św. Józef opiekun
Świętej Rodziny, pasterze i straż niebieska – czyli Aniołowie. Ponadto wół
i osioł oraz owce.
Zaledwie kilka chwil dzieli nas od
nowego okresu liturgicznego, zwanego
Adwentem, który jest jakby przedsionkiem Świąt Bożego Narodzenia.
Jak co roku będziemy uczestniczyć
w uroczystej liturgii, aby później udać się
w gronie najbliższych do Parafialnej Stajenki. Tam wraz z Maryją i Józefem, pastuszkami i Aniołami oraz wołem i osiołkiem złożymy pokłon Boskiemu Dzieciątku.
Myślę, że nie tylko nasze pociechy,
ale również starsi i młodzież zgodzą się
ze mną, że Szopka tworzy swoisty, niepowtarzalny klimat tych świąt i bez niej nijak nie wyobrażamy sobie tego szczególnego czasu. Czy zastanawialiśmy się
kiedyś jakie są początki tej tradycji ?
Historia
Szopka sięga korzeniami słonecznej
Italii. Była w Polsce o 500 lat wcześniej
niż zielona choinka.
Pierwszy żłóbek wypełniony sianem,
według bł. Tomasza Celano przygotowano na prośbę Franciszka w Noc Bożego
Narodzenia w 1223 r. w miejscowości
Greccio, gdzie święty z Asyżu spędził
>>

świąteczny czas. Przyprowadzono też osła
i woła. Podczas pasterki, w momencie
homilii, którą głosił sam biedaczyna z
Asyżu, jak mówi legenda, na rękach świętego było obecne żywe dzieciątko Jezus.
Szopka ze żłóbkiem ściśle idzie w parze z przedstawieniami jasełek, które również rozpowszechnili Franciszkanie
z Włoch i Francji. Jak mówi kolejna
legenda – ich święty założyciel w noc
Bożego Narodzenia ustawiał oświetlony
pochodniami żłóbek na łące w otoczeniu
lasu i górskiego krajobrazu, po czym
poprowadził procesję z braci i wiernych
świeckich.
Kult Dzieciątka Jezus rozwijał się
w świątyniach przyklasztornych, tam również wystawiano przedstawienia religijne
mówiące o Narodzeniu Boga Człowieka.
Wkrótce do omawianych widowisk wprowadzono figurki animowane – marionetki.
Pomysł ten szybko przyjął się w całej
Europie.
Najstarsze polskie figurki, ufundowane
przez córkę króla Władysława Łokietka Elżbietę, można podziwiać u s. Klarysek
w krakowskim kościele Św. Andrzeja. Do
dzisiaj przetrwały dwie gotyckie postaci
Św. Maryi i Św. Józefa.
Szopki ustawiano od pasterki zazwyczaj w ołtarzach lub nawach bocznych.
Jest to dekoracja mająca za zadanie pomóc
nam zrozumieć wielką tajemnicę Bożej
obecności wśród ludzi. Najważniejsze
spośród postaci z parafialnych stajenek
były i są nie zmiennie: Dzieciątko Jezus,
Maryja, Św. Józef opiekun Świętej Rodziny, pasterze i straż niebieska – czyli
Aniołowie. Ponadto wół i osioł oraz owce.
Nieco później, czyli przed dniem 6
stycznia, pojawiają się trzej mędrcy ze
wschodu : Kacper, Melchior i Baltazar. Na
przestrzeni dziejów naszej Ojczyzny, w okresie niewoli, te postaci zastępowały postacie władców Polski: Kazimierza Wielkiego, Jagiełły, czy Jana Sobieskiego. Pastuszkowie zaś nosili w jasełkach polskie
imiona : Kuba, Bartosz, Wojciech, Maciej,
Jas i Szymon. Były też szopki obnośne,
tzn, noszone od domu do domu- „Betlejki”. Cztery słupki podpierały słomiany
dach. Nieco później z Europy Zachodniej
zaadaptowano papierowe dekoracje, imitacje górskich grat i zamków.
Rozwój rodzimej szopki najpełniej
ilustruje Szopka Krakowska, istniejąca od
połowy XIX wieku. Twórcami tych oryginalnych „budowli” wzorowanych na kościołach: Mariackim, katedralnym oraz

Zamku Wawelskim, byli cieśle i murarze
z Krakowa i okolic.
Do szopek ruchomych wprowadzano
stopniowo, obok bohaterów nocy Bożego
Narodzenia, inne postaci, jak np.: tańczące krakowianki, postaci śmierci czy diabła. Wpłynęło to z jednej strony na większą popularność tych widowisk, a z drugiej następował wyraźny podział pomiędzy świeckim teatrzykiem i „nieruchomą
sceną adoracji”. Powyższa sytuacja oraz
nieodpowiedzialne zachowanie widzów
doprowadziły do usunięcia jasełek i ruchomych szopek z naszych świątyń. Biskupi polscy zezwolili natomiast na wystawianie szopki w asyście nieruchomych
figur, nazywanych odtąd szopkami kościelnymi. Mają one zazwyczaj kształt
i wygląd stajenki, czy groty.
Na koniec chciałbym zachęcić do nawiedzenia żywej betlejemskiej stajenki
u tarnowskich Bernardynów, m.in. z lamami, kucykami i oczywiście z osiołkiem
czy owcami afrykańskimi. Wszystko po
to, aby lepiej poczuć i zasmakować w klimacie tej właściwej groty narodzin Jezusa
w dalekiej Palestynie a przecież tak bliskiej naszemu sercu.
Powyższy szkic dedykuję Rodzicom
i wszystkim dzieciom.
Maciej Okaz

Opowieść o szopce

„Mała czy duża, prosta czy wyszukana
szopka jest bliskim nam i jakże bardzo
sugestywnym obrazem Bożego Narodzenia. Należy ona do naszej kultury i tradycji artystycznej, a przede wszystkim jest
znakiem wiary w Boga, który w Betlejem
zamieszkał wśród nas”(J 1,14).
Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 12 grudnia 2004r.
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Te piękne słowa Jana Pawła II najpełniej określają istotę stajenki betlejemskiej. Szopka bożonarodzeniowa jest bowiem tworem plastycznym przyjmującym
wiele form o zmiennej kolorystyce, wystroju, proporcjach i postaciach - w zależności od talentu, fantazji, pasji tworzenia
jej twórców. Posiada jeden wspólny cel,
jakim jest głoszenie wieści o narodzinach
Chrystusa. Inwencja twórcza artysty, jego
wrażliwość i umiejętności przekładają się
na różnorodne realizacje tematu szopki
bożonarodzeniowej. Cel jest jednak zawsze ten sam - nieść, przeżywać i czcić
wieść o narodzinach Zbawiciela. Szopka
jest jednocześnie dziełem sztuki łączącym
różne dziedziny artystycznej twórczości nie tylko plastycznej, lecz także muzycznej, literackiej i teatralnej.
Obraz stajenki ze Świętą Rodziną,
pasterzami, aniołami, królami, ustawianej
w kościołach, domach, przynoszonej
przez kolędników wraz z życzeniami, odgrywanej w przedstawieniach jasełkowych towarzyszy każdemu z nas już od
dzieciństwa…
A tradycja ta trwa już od wielu pokoleń i sięga średniowiecza. Ma początek
w misteriach kościelnych rozpowszechnianych w XIII wieku przez zakony franciszkańskie. Wiąże się z dawnym obyczajem adoracji nowonarodzonego Jezusa
w kościołach. Były to początkowo inscenizacje „żywych obrazów” związanych
z Bożym Narodzeniem, zapoczątkowane
przez św. Franciszka z Asyżu, później
ekspozycje z nieruchomych figur obrazujących wydarzenia w Betlejem. Przedstawienia takie nazywano jasełkami, na pamiątkę tego, że Chrystus urodzony w stajni złożony był „in praesepio”, co w języku
polskim znaczy w żłobie.
Najstarszy zachowany w Polsce zestaw figurek jasełkowych pochodzi z połowy XIV wieku. Przechowywany jest
w kościele św. Andrzeja ss. Klarysek
w Krakowie. Są one przykładem bogato
dekorowanej, polichromowanej rzeźby
gotyckiej, a ufundowane zostały przez
Elżbietę Łokietkównę (siostrę Kazimierza
Wielkiego). Figurki takie eksponowane
były w kościołach w okresie świątecznym.
W XVI wieku misteria jasełkowe
wzbogacone zostały o występy zakonników w strojach pielgrzyma z Ziemi Świętej, sprzedawcy relikwii, dziada kościelnego i innych. Największy ich rozkwit
przypadł na wiek XVII i XVIII. Pojawiły
>>

się wtedy sceny pełne przepychu i bogactwa. Wprowadzone zostały panoramy,
czyli dekoracje sprowadzane z Francji
i Włoch, na tle których ustawiano scenę
adoracji. Przyczyniły się one do wzrostu
atrakcyjności jasełek.
W tym czasie pojawiły się również
ruchome figurki reprezentujące postacie
z różnych stanów społecznych, odgrywających sceny rodzajowe o wątku rodzimym - narodowym, patriotycznym. Przedstawienia te miały często wesoły charakter, z cechami ludowej satyry, sygnalizując coraz wyraźniejszy rozdźwięk
między zlaicyzowanym teatrzykiem,
a nieruchomą sceną adoracji. Ostatecznie
w 1736 roku biskup poznański Teodor
Czartoryski zakazał organizowania w kościołach przedstawień jasełkowych, zezwalając jedynie na wystawianie nieruchomych szopek. Przyczyniło się to do
powstania zjawiska szopki ludowej, odgrywanej początkowo przed kościołami
przez żaków, młodzież czeladniczą, ubogich chłopców, a kontynuowanej później
przez kolędników.

kich i na wsi jako rekwizyt grup kolędniczych do przedstawień w domach. Mogły mieć postać szopki nieruchomej, pokazywanej przez kolędników podczas
składania życzeń i śpiewania kolęd, albo
szopki ruchomej - teatrzyku ludowego
z figurkami (kukiełkami). W przedstawieniach kukiełkowych z szopką treści religijne przeplatały się z elementami rodzimego folkloru: gwarowymi dialogami,
tańcami, piosenkami wykonywanymi
przez pastuszków, rzemieślników, chłopów w ludowych strojach, czy bohaterów
baśni. W szopkach tych występowało obszerne proscenium - przeznaczone do występu kukiełek, lalek na patykach, wykonanych z drewna, papieru, barwnych materiałów, staniolu. Postacie szopkowe to:
św. rodzina, król Herod, trzej królowie,
śmierć, anioł, diabeł, pastuszkowie, Żyd,
Cygan, dziad, czarownica, pan Twardowski, Lajkonik, para krakowska, górale, żołnierze i przedstawiciele różnych zawodów. Zestaw figurek jasełkowych, jak
i tekst przedstawień na przestrzeni czasu
ulegał ciągłym zmianom. Istotny wpływ
na ten proces miała nie tylko inwencja
szopkarzy, ale przede wszystkim wydarzenia historyczne, kulturalne. Pewne postacie i sceny pozostały jednak stałe i niezmienne do dziś - np. epizod z budzeniem
pasterzy, pokłonem Trzech Króli, czy sekwencje związane z królem Herodem.
Spektakle szopkarskie są mozaiką złożoną
z elementów archaicznych i współczesnych, poważnych i wesołych, pochodzących z tradycji ludowej lub zaczerpniętych
z literatury.
Ewolucję przechodziła również forma
szopki - od prostej, przenośnej skrzynki
z dwuspadowym dachem słomianym, poprzez stajenkę z przybudowanymi po bokach wieżami, aż po fasadę kościoła, z otwartą częścią między wieżami. Na przełomie XVIII i XIX wieku powstał bowiem nowy typ szopki, gdzie jej architektura jest bardzo ważna. Mogła przybierać
ona formę budowli dworskich, pałacowych, miejskich czy wiejskich. Drogi jej
rozwoju kształtowały się różnie w zależności od wpływów dużych ośrodków
kulturalnych. I tak np. szopka warszawska związana była z elementami budowli
Szopki kukiełkowe ze zbiorów Muzeum pałacowych, zamków, dworów, zajazdów
- obiektów nie mających odwzorowań
Etnograficznego w Tarnowie
w rzeczywistości.
W XVIII wieku obnośne szopki tzw. Natomiast na postać architektury krakow„Betlejki”, znane były w miastach pols- skiej szopki wpłynęły wzorce krakow12

skich budowli zabytkowych, ich bogactwo i różnorodność stylów. Jej scenerię
tworzyły strzeliste wieże kościoła Mariackiego, renesansowa Kaplica Zygmuntowska, Sukiennice a niepowtarzalny charakter dawała kolorystyka, wspaniałe formy, proporcje i efekty świetlne. Fasada
szopki to front świątyni lub pałacu z trzema lub pięcioma wieżyczkami przykrytymi gotyckimi iglicami lub barokowymi
kopułami. Występowała wielość detali
architektonicznych i ozdób jak wieżyczki,
kolumny, łuki, gzymsy, pilastry, skarpy,
imitacje witraży. Najwyższy poziom artystycznego wyrazu osiągnęła szopka krakowska od połowy XIX wieku, wznoszona przez rzemieślników z przedmieść mistrzowsko przetwarzających sztukę
profesjonalną i ludową plastykę obrzędową. Krakowscy murarze, cieśle bezrobotni w zimie dorabiali sobie, chodząc
z szopką po kolędzie, odgrywając jasełka,
lecz trudnili się także sprzedażą szopek
bogatym mieszczanom. Prekursorami byli

Szopki krakowskie ze zbiorów Muzeum
Etnograficznego w Tarnowie

Ezenekierowie – rodzina murarzy i kafla>>

rzy z podkrakowskiej Krowodrzy. Szopkarze tworzyli dwa rodzaje szopek: małe
i duże. Te małe bez scen lalkowych, produkowane masowo, przeznaczone były do
sprzedaży. Duże szopki (nawet do 3 metrów wysokości) bardzo pracochłonne
i drogie, służyły do odgrywania tradycyjnego widowiska jasełkowego. Podstawowymi surowcami stosowanymi do wykonania szopki były: drewno (na szkielet),
papier, tektura, barwny staniol, bibuła
i celofan. Umiejętność operowania kolorem i bryłą, zdolności artystyczne i konstruktorskie pozwoliły krakowskim szopkarzom osiągnąć prawdziwe mistrzostwo.
Sztuka tworzenia tych przepięknych dzieł
na trwale wpisała się w pejzaż kulturalny
miasta Krakowa. Od 1937 roku do dziś,
co roku pojawiają się na krakowskim
rynku podczas konkursów szopek, promując rodzimą sztukę i kontynuując
tradycję.
Ludowa obrzędowość związana z szopką była bardzo bogata. Jeszcze w połowie XX wieku, wywodzący się z XVIIIwiecznej tradycji „Betlejek” zwyczaj chodzenia kolędników z szopką ruchomą,
bądź nieruchomą, przetrwał na wsiach i w
miastach. W regionie tarnowskim, w wielu miejscowościach działały grupy kolędnicze (młodzież i dorośli) wykonujące
szopki, stroje do przedstawień i figurki
szopkowe i chodzące z nimi po kolędzie.
Dłużej funkcjonowały (do lat 70-tych XX
wieku) grupy kolędnicze z szopką nieruchomą.
Niewielka szopka z figurkami rzeźbionymi bądź malowanymi, czy też
wykonana z elementów gotowych, dostępnych w sprzedaży stanowiła obok
gwiazdy podstawowy rekwizyt kolędników, najczęściej przebranych za pasterzy.
Grupy takie, w okresie świątecznym obchodziły domy składając życzenia, wygłaszając oracje i śpiewając kolędy, otrzymując za to kolędę w postaci poczęstunku
lub pieniędzy. Pozostałością tego zwyczaju dziś jest kolędowanie – głównie dzieci,
chodzących po domach z małą szopką lub
obrazkiem ilustrującym Boże Narodzenie
i śpiewających kolędy.
Aby utrzymać i kultywować te piękne
zwyczaje związane z szopką, Kościół
i wiele instytucji kultury jak muzea, zespoły regionalne, gminne ośrodki kultury,
świetlice, Pałac Młodzieży i Małopolski
„Sokół” podejmują wiele inicjatyw i działań. Organizowane są przeglądy kolędni-

cze, konkursy, warsztaty, wystawy. Gromadzone są przez muzea kolekcje szopek.
Największy ich zbiór znajduje się w Muzeach: Historycznym i Etnograficznym
w Krakowie. Tarnowskie Muzeum Etnograficzne jest również właścicielem kolekcji szopek ze swojego regionu.

są szopki (drzewo egzotyczne, nasiona,
owoce, rośliny, kamień, minerał) i stylistyka wskazują, skąd może pochodzić
Święta Rodzina - o różnych kolorach skóry i w egzotycznych szatach. Prezentowany zbiór wypożyczony został od kolekcjonerów prywatnych i z wielu muzeów w Polsce. Tarnowskie muzeum posiada w swych zbiorach przykłady szopek: krakowskich i ludowych – kukiełkowych ze Szczurowej, Lisiej Góry i Tarnowa (szopka zespołu „Kumotry”).

Szopka Kolejarzy z Tarnowa 1929r.

Wystawa "Szopka różnych kultur w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie 1998r.

Ostatnio prezentowane były one w 1998 r.
na wystawie „Szopka różnych kultur”, na
tle prac pochodzących z innych regionów
Polski i z całego świata. Zaprezentowano
wtedy około 150 szopek pochodzących
nie tylko z Małopolski i Sądecczyzny, ale
także szopki pochodzące z Afryki, Azji,
Ameryki Południowej. Powszechność zjawiska szopki w kulturze i religii świata
ilustrowały jej przykłady z ponad 20 krajów świata. Szopka jako element katechezy objęła wiele miejsc na ziemi - przez
katolickie misje wnoszone są do lokalnych
tradycji potrzeba i zamiłowanie jej tworzenia. Materiał, z którego wykonywane
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Szopka z Zakładu Karnego w Mościcach
1997r.

Najstarsza szopka z 1929 r. wykonana została przez tarnowskich pracowników kolei, a najnowsza, z 1997 r. przez
skazanych. Najliczniej reprezentowane są
szopki rzeźbione artystów ludowych z re>>

gionu tarnowskiego.

świątecznym w kościele Filipinów. Pisząc
o szopkach, nie sposób nie wspomnieć
o pięknej tradycji ustawiania ich w kościołach w okresie świątecznym, a także
o żywej szopce w kościele Bernardynów
w Tarnowie.
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”
już od wielu lat organizuje przeglądy kolędnicze. W 2010 roku w Lipnicy Murowanej odbył się 28 Małopolski Przegląd
Zespołów Kolędniczych o Lipnicką Gwiazdę. Wzięło w nim udział 27 grup kolędniczych z naszego regionu. Dzięki takim
imprezom zwyczaje kolędnicze związane
nie tylko z szopką, lecz także przedstawienia kolędnicze z Turoniem, Gwiazdą,
Herody, noworoczne „Droby” i „Szczodroki” są zachowane i kultywowane do
dziś.

I tak się stało; najpierw ujrzeli Go pasterze betlejemscy, którzy idąc za zwiastowaniem aniołów i za światłem wiary, pospieszyli do ubogiej stajenki. Była noc,
a dziecię położone w żłobie otoczone zostało troskliwą opieką Maryi i Józefa.
Ujrzeli dziecię, ale oświeceni wiarą rozpoznali w tej kruchej istocie wcielonego
Boga i złożyli Mu swoje skromne dary,
a radosny śpiew aniołów oddawał pokłon
Królowi, Panu wszechświata.
A Ewangelia św. Jana mówi - „Tak

Boże Narodzenie to ma być czas
uwielbienia i dziękczynienia Bogu za
Jego nieskończone miłosierdzie, czas
żarliwej modlitwy i szczerego nawrócenia poprzez przemianę życia, ażeby
każdy z nas mógł obficie czerpać ze
zdroju łaski.

„W nędznej szopie urodzony. Żłób Mu za
kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony? Bydło, pasterze i siano”

bowiem Bóg umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego dał” (J3,16). Te

słowa mówią nam o niezmierzonej miłości Boga do człowieka, a zarazem o wielkości i godności samego człowieka. Hojność Boga, okazywana od samego początku stworzenia, osiąga swój zenit w Jezusie Chrystusie. Bóg bowiem stał się
Urszula Gieroń człowiekiem i narodził się z Dziewicy,
bezbronny, owinięty w pieluszki i położony w żłobie, bo nie było dla Niego
miejsca w ludzkim domu. Dziecię narow betlejemskiej stajni, wcielony
„OBJAWIŁA SIĘ MIŁOŚĆ dzone
Bóg
leży
w żłobie, a cały świat kontemBOŻA DO NAS”
pluje Go w nędznej grocie, w milczeniu,
musi dostrzec w Nim swojego Zbanauczanie Jana Pawła II alewiciela.
o Bożym Narodzeniu

Szopki rzeźbione przez artystów ludowych
z regionu tarnowskiego w zbiorach
Muzeum Etnograficznego w Tarnowie .
Fotografie szopek autorstwa U. Gieroń i
R. Moździerza pochodzą z Archiwum
Muzeum Etnograficznego w Tarnowie

W naszym regionie organizatorem konkursu szopek jest także Muzeum Zamek
w Dębnie, gdzie od kilku lat odbywają się
konkursy i wystawy pokonkursowe „Szopka dębińska”. Natomiast Tarnowski Pałac
Młodzieży jest pomysłodawcą i organizatorem konkursów szopek tarnowskich.
Prace plastyczne o tematyce bożonarodzeniowej i szopki realizowane są w kategorii indywidualnej i grupowej (rodzinnej). Wykonywane są one różnymi technikami, także z wykorzystaniem niekonwencjonalnych materiałów. Wystawa pokonkursowa odbywa się w okresie

„Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony!”

Ta dobrze znana piękna kolęda, napisana przez Franciszka Karpińskiego,
która oddaje w bardzo głęboki sposób
nastrój Bożego Narodzenia i wprowadza
w tajemnicę wydarzeń, których świadkiem była noc betlejemska, kiedy to nieogarniony Bóg zniżył się ku stworzeniu,
przyjął ludzką naturę i stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.
Boże Narodzenie w sposób naturalny
zawsze kieruje nasze myśli ku Betlejem:

Kiedy zbliżają się Święta Bożego
Narodzenia w wielu miejscach ustawiane
są szopki. Mała czy duża, prosta czy wyszukana, jest zawsze bardzo bliskim sercu człowieka i jakże bardzo sugestywnym
obrazem Bożego Narodzenia. Jest znakiem wiary w Boga, który w Betlejem
„zamieszkał wśród nas”. Obraz szopki,
rozpowszechniony dzięki tradycji ludowej
na całej ziemi sprzyja głębokiej refleksji
nad orędziem rozchodzącym się z Betlejem i docierającym do całej ludzkości. Na
ulicach i w domach wszystko mówi o Bożym Narodzeniu. Światła, ozdoby i prezenty tworzą niepowtarzalną gwiazdkową
atmosferę. Te zewnętrzne przygotowania
choć nieodzowne nie powinny jednak odwracać uwagi od nadzwyczajnego wydarzenia, tzn od narodzin Jezusa – bezcennego daru jaki Ojciec ofiarował ludzkości.

„A ty, Betlejem Efrata – mówi prorok
Micheasz – najmniejsze jesteś wśród
plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie ”Gdy się Chrystus rodzi i na świat przyTen, który będzie władał w Izraelu” (5,1). chodzi.
14
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Ciemna noc w jasności promienistej jańskie Święta Bożego Narodzenia, które lantkę skierowano mnie do tej właśnie
brodzi...”
rodzą piękne i ciepłe wspomnienia. To pracy w naszym domu prowincjalnym

Narodzenie Syna Bożego ukazuje
głęboką prawdę o człowieku. W wieczór
wigilijny łamiemy się opłatkiem z najbliższymi. Ten piękny zwyczaj przybliża
nas do siebie i rozszerza nasze serca.
Dzieląc się wigilijnym opłatkiem, tym
chlebem, który jest darem Boga i owocem
pracy ludzkich rąk, powinniśmy otworzyć
się ku sobie nawzajem i otworzyć szeroko
na drugiego człowieka, zwłaszcza na tych
braci, którzy są samotni, zapomniani, albo
żyją w niedostatku, a może w biedzie, na
tych, którzy pozbawieni są domu czy pracy, bo Wigilia powinna być prawdziwą
„ucztą miłości”.
Od betlejemskiej nocy aż po dzień
dzisiejszy narodzenie Chrystusa opiewają
radosne hymny, które wyrażają czułą dobroć Boga zasianą w ludzkich sercach. We
wszystkich językach świata celebruje się
uroczyście to największe i pełne pokory
wydarzenie.
Ileż kolęd oddaje w sposób bardzo
głęboki nastrój Bożego Narodzenia. Śpiewając je ludzie wyśpiewać pragną nastrój
swojej duszy, swoją miłość, tęsknotę.
„... Naprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi
świat w wesołości,
że posłany nam jest dany Emanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy:
CHWAŁA NA WYSOKOŚCI”

Boże Narodzenie to ma być czas
uwielbienia i dziękczynienia Bogu za
Jego nieskończone miłosierdzie, czas
żarliwej modlitwy i szczerego
nawrócenia poprzez przemianę życia,
ażeby każdy z nas mógł obficie czerpać
ze zdroju łaski. Aby jednak przygotować
się na Jego przyjęcie, trzeba przede wszystkim przyjąć postawę głębokiej i ufnej
modlitwy. Przygotowanie Miejsca dla
Niego w naszym sercu wymaga poważnego trudu, jakim jest nawrócenie się do
Jego miłości.
Boże Narodzenie powinno ożywić we
wszystkich pragnienie, by wszyscy stali
się aktywnymi i odważnymi budowniczymi cywilizacji miłości. Tylko dzięki
wspólnemu wysiłkowi proroctwo Micheasza przyniesie owoce, a wszyscy będą
mogli przeżyć w całej pełni chrześci-

przecież właśnie w okresie świątecznym
ludzie wracają do swoich nawet bardzo
odległych rodzinnych stron, przemierzając świat wzdłuż i wszerz, aby te święta
przeżyć razem. Wpatrując się w Bożę
Dziecię – Zbawiciela Świata, uczymy się
od Niego miłości, dobroci i wrażliwości.
Uczymy się odpowiedzialności za losy
każdego człowieka i za każde ludzkie
życie.
Niech więc Boże Narodzenie rodzi
w naszych sercach uczucia: bezpieczeństwa, miłości i pokoju. A Ten, który
przyszedł na świat w noc betlejemską
niech pozostanie z nami i prowadzi nas.
„... O Boże, bądźże pochwalony za Twe
narodzenie.
Racz zbawić ludzki ród zgubiony, racz
zbawić ludzki ród zgubiony,
DAJ DUSZYZBAWIENIE.”

w Raciborzu.
Obecnie przebywam w Błoniu, koło
Tarnowa. Moim właściwym zajęciem jest
rozprowadzanie gotowych opłatków i komunikantów, tym niemniej uczestniczę
pośrednio w całym procesie ich wypieku.
Red.: Jakich produktów należy użyć,
aby wypiec najlepszej jakości opłatki.
Jaka jest receptura?
s.Agata: Do wypieku opłatków należy zakupić białą mąkę pszenną, najlepiej tak
zwaną – 500. Najprostsza receptura zawiera w sobie tylko mąkę i wodę w odpowiednich proporcjach. Ciasto należy zarobić mniej więcej takie samo jak na naleśniki, tylko, że gęstsze i musi być bardzo
dobrze rozmieszane.

Red.: W jaki sposób otrzymuje się koloAS rowe opłatki przeznaczone dla zwierząt?

Wypiek opłatków

s.Agata: Jeżeli chcemy piec opłatki kolorowe wtedy do ciasta wlewamy barwnik
spożywczy odpowiedniego koloru. Wśród
pięciu kolorów jakie tutaj używamy najbardziej popularny z roku na rok staje się
kolor różowy.
Red.: W jaki sposób wypieka się opłatki? Jak wygląda proces ich pieczenia?

Opłatek - biały chleb, który w wigilijny
wieczór znajduje się na stołach tych,
którzy świętują narodzenie Zbawiciela.
Biały i kruchy, nazywany chlebem miłości. Symbol pojednani z najbliższymi.
O opłatkach i ich wypieku rozmawialiśmy z siostrą Agatą Toczek SSpS pracującą w Błoniu koło Tarnowa.
Red.: Od ilu lat zajmuje się Siostra
wypiekiem opłatków?
s.Agata: Z wypiekiem opłatków i komunikantów mam kontakt od paru lat. Już
zaraz na samym początku wstąpienia do
Zgromadzenia Sióstr Misyjnych Służebnic Ducha Świętego, jako młodą postu15

s.Agata: Proces pieczenia nie jest zbyt
skomplikowany, ale trzeba mieć do tego
specjalne piece, które mają wygrawerowane charakterystyczne formy o tematyce
Bożonarodzeniowej. Piece te muszą być
nagrzane do odpowiedniej temperatury.
Po przygotowaniu ciasta specjalną
nalewaczką zalewamy płytę pieca i zamykamy go. Ciasto piecze się około 1,5 minuty, aż do momentu wysuszenia. Następnie delikatnie wyciągamy upieczoną płytę opłatków, która trafia wraz z innymi do
pomieszczenia zwanego nawilżalnią.
Dzieje się tak, dlatego, ponieważ świeżo
wypieczona płyta opłatkowa jest bardzo
krucha i bardzo łamliwa. Dopiero po odpowiednim nawilżeniu można ją wziąć do
wycinania. Z jednej płyty powstaje 6
dużych opłatków. Niektóre z nich tniemy
jeszcze na mniejsze i w ten sposób powstają opłatki małe.
Po przecięciu płyt poszczególne opła>>

tki pakuje się w kopy lub w komplety.
Komplety zawierają w sobie 3 białe opłatki i jeden kolorowy i są włożone w foliowy woreczek, oraz są ozdobione obrazkiem przedstawiającym scenę Bożego
Narodzenia.

zdę upamiętniającą narodzenie Jezusa
i gdy śpiewał tam polskie kolędy? Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy.
Wiemy jednak, że ta pielgrzymka pozostawiła w nim niezatarty ślad, który znalazł swoje odbicie w utworze „Wędrówka
do miejsc świętych” opublikowanym
Życzymy zatem, aby nie brakło sił do w 1965 roku. Pewien jego fragment brzmi
tej niełatwej przecież pracy. Niech niemal jak proroctwo: „Ach, miejsce! ileż
Nowonarodzony Jezus wypełnia serca razy, wielokrotnie się przeobrażałoś, nim
radością, że przez tę pracę można z Jego miejsca stałoś się moim! Kiedy On
innym pomoc przeżyć piękno tych wy- cię wypełnił po raz pierwszy, nie byłoś
jeszcze żadnym miejscem zewnętrznym,
jątkowych Świąt.
one na stół wigilijny w wielu krajach
Europy: np.: Austrii, Anglii, Niemczech,
Ukrainie…
W sezonie opłatkowym pracownia
wypieku tętni życiem od rana do późnego
wieczora.

Rozmawiała Izabela Chorzępa
Red.: Ile opłatków można wypiec w jeden dzień?

Boże Narodzenie
w życiu Jana Pawła II

byłoś tylko łonem Jego Matki. (...) Ach,
miejsce ziemi, miejsce ziemi świętej –
jakimże miejscem jesteś we mnie! Dlatego
właśnie nie mogę po tobie stąpać, muszę
klęknąć. Przez to dzisiaj potwierdzam, że
byłoś miejscem spotkania. Przyklękam –
przez to wyciskam na Tobie pieczęć.
Zostaniesz – a ja zabiorę ciebie i przeobrażę w sobie na miejsce nowego świadectwa. Odchodzę jako świadek, który
świadczy poprzez tysiąclecia. ”

s.Agata: W jeden dzień teoretycznie można wypiec około 5000 opłatków, ale to
nie znaczy, że tyle będzie wyciętych,
a tym bardziej popakowanych w kopy czy
Jan Paweł II chciał, aby Boże Nakomplety. Składa się na to natężenie prą- rodzenie było obecne w sercu każdego
Piętnaście lat po pielgrzymce do Ziedu, jakość wypieku, a także ilość zatru- człowieka, dlatego wprowadził na Wami
Świętej
Karol Wojtyła stanął w noc
dnionych przy produkcji osób.
tykan wiele pięknych bożonarodzenioBożego
Narodzenia
w Bazylice Św. Piotra
wych zwyczajów. Na placu św. Piotra
Red.: Ile sztuk opłatków przygotowuje wznoszona jest, po dzień dzisiejszy po- jako papież Jan Paweł II. „Pozwólcie, że
Siostra na Święta?
kaźnych rozmiarów szopka, pojawia się (...) pójdę z wami do tej groty w pobliżu
miasteczka Betlejem leżącego na południe
tam też, co roku olbrzymia choinka.
od Jerozolimy – mówił wówczas – (...)
s.Agata: Przeciętnie na każde Święta Bożego Narodzenia przygotowujemy w BłoJest rok 1963. Pod koniec drugiej se- Proszę was Bracia i Siostry, którzy wypełniu około 60 – 70 tysięcy kompletów du- sji Soboru Watykańskiego II biskup Karol niacie te Bazylikę, postarajmy się być barżych i około 30 – 40 kompletów małych; Wojtyła wybiera się z Rzymu w dziesię- dziej obecni tam niż tutaj. Kilka dni temu
a także około 5-6 tysięcy kop dużych i 3 – ciodniową pielgrzymkę do Ziemi Świętej. wyjawiłem moje wielkie pragnienie uda4 tysięcy kop małych.
W nocy z ósmego na dziewiątego grudnia nia się do Groty Narodzenia, aby właśnie
staje razem z kilkunastoma innymi polski- tam uroczyście zainaugurować mój pontymi biskupami w Bazylice Narodzenia fikat. Ponieważ nie pozwoliły na to okoliJezusa. Tutaj, jeden za drugim, aż do 5.30 czności i znajduję się tutaj razem z wami
rano odprawiają Msze św. „Wypada dodać wszystkimi, jesteśmy duchowo jeszcze bli- wspomina sam Karol Wojtyła w liście do żej tego miejsca, aby uczestniczyć w tej
krakowskich księży - że w Grocie Bożego liturgii. (...) Liturgia Bożego Narodzenia
Narodzenia biskupi polscy nie omieszkali zaśpiewać kilku kolęd, do
czego zobowiązał ich
staruszek, o. Borkowski
Red.: Kiedy należy zająć się wypiekiem, – franciszkanin polski od
aby zdążyć na czas i dostarczyć opłatki dziesiątków lat pracujący
do wiernych przed Wigilią?
w Ziemi Świętej.”
s.Agata: Produkcję musimy rozpocząć już Jakie myśli nurtowały
w miesiącach wakacyjnych, aby zdążyć przyszłego papieża, gdy
z dostarczeniem opłatków do wiernych. po raz pierwszy stanął
Na uwagę zasługuje fakt, że w nasze w mieście, gdzie przyopłatki zaopatrują się księża misjonarze wędrowała Święta Roprzebywający na urlopach, także trafiają dzina, gdy całował gwia16
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jest bogata w szczególny realizm – realizm słowa z dnia inauguracji pontyfikatu. 22
tej chwili, którą na nowo przeżywamy i re- października 1978 roku na Placu Świętego
alizm serc, które ją przeżywają. Rzeczy- Piotra papież podbił świat słowami: „Nie
wiście, wszyscy jesteśmy głęboko przejęci lękajcie się”. Teraz, w Betlejem Jan Paweł
tym wydarzeniem, które miało miejsce II powtórzył słowa Anioła, które usłyszeli
prawie dwa tysiące lat temu. ”
betlejemscy pasterze: „Nie lękajcie się!
Oto zwiastuję wam radość wielką, która
będzie udziałem całego narodu: dziś
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan ” (Łk 2,

10-11) Jan Paweł II podkreślał, że ta radość to nie sprawa przeszłości. „Jest to ra-

dość dnia dzisiejszego – wiecznego dzisiaj Bożego Zbawienia, które obejmuje cały czas: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. U zarania nowego tysiąclecia jesteśmy wezwani by widzieć jaśniej, iż czas
ma swoje znaczenie, ponieważ tutaj wieczność wkroczyła w historię i pozostaje z nami na zawsze. (… ) Odwieczne Słowo,
„ Bóg z Boga, Światłość ze światłości” stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (por
1 J 1, 14).”

Musiały minąć jeszcze ponad dwie
dekady, aby Jan Paweł II mógł zrealizować swoje marzenie ujawnione na początku pontyfikatu. 22 marca 2000 roku papież stanął w Betlejem, gdzie przybył
w ramach pielgrzymki jubileuszowej do
miejsc świętych. Przypomniał wówczas
o tamtej mszy w Bazylice Świętego Piotra: „W pierwsze Boże Narodzenie mojego

Ojciec Święty dzielił się również
opłatkiem zarówno z rodakami jak i z najbliższymi współpracownikami. Papież
przywiązywał do tego zwyczaju szczególną wagę między innymi ze względu na
swojego ulubionego świętego – brata
Alberta, Adama Chmielowskiego, o którego beatyfikację starał się jako biskup
krakowski, by wynieść go na ołtarze jako
biskup Rzymu. Brat Albert – krakowski
malarz, powstaniec styczniowy i w końcu
opiekun ubogich znany był z powiedzenia,
że trzeba być „dobrym jak chleb” i przedłużenie tego powiedzenia biskup, a potem papież znajdował w łamaniu się opłatkiem.

Sprawy naszej Ojczyzny stały się w jakiś
szczególny sposób sprawami wielu narodów – mówił wówczas – (...) widocznie są
to sprawy ważne i zasadnicze. Otóż (...),
jeżeli dobrze rozeznajemy znaki czasu, tego dzisiejszego czasu, tego Bożego Narodzenia Roku Pańskiego 1981, (...), to
w takim razie nasze życzenia wspólnego
dobra (...), powinny być po prostu modlitwą o to, ażeby naszym rodakom, wszędzie, a zwłaszcza w Ojczyźnie, (...) nie zabrakło sił wewnętrznych i zewnętrznych,
sił potrzebnych do sprostania tym zadaniom, które w tej chwili wyłaniają się
przed Polską, które w tej chwili w pewnym
sensie Polska, jako naród i jako społeczeństwo, stawia przed ludzkością.

Sześć lat później Papież przyjeżdżał
po raz trzeci do Ojczyzny. Na trasie pielgrzymki – od Krakowa do Gdańska
i Szczecina towarzyszyły mu słowa pieśni
posługiwania jako następcy Apostoła Pio„Panie dobry jak chleb” (ułożonej z okazji
tra publicznie wyraziłem swe wielkie praodbywającego się wówczas Kongresu Eugnienie rozpoczęcia mego Pontyfikatu
charystycznego). Rok później doszło do
w Betlejem w Grocie Narodzenia. Wówpierwszych rozmów między władzami
czas nie było to możliwe i nie było możkomunistycznymi a przedstawicielami
liwe aż do tej chwili. Lecz dzisiaj jakże nie
opozycji. Dwa lata później – w noc z 9 na
mógłbym wielbić Boga wszelkiego miło10 listopada 1989 roku – runął mur bersierdzia, którego drogi są tajemnicze i któliński. Dość niezwykłym zbiegiem okolirego miłość nie zna końca, za to, iż w tym
czności 12 listopada Jan Paweł II kanoroku Wielkiego Jubileuszu doprowadził
nizował w Rzymie Agnieszkę Czeską
mnie do miejsca narodzenia Zbawiciela?
Betlejem jest samym sercem mojej PielNajdramatyczniejsze okoliczności to- i brata Alberta, który zmarł w Boże Narogrzymki Jubileuszowej. Drogi, które pod- warzyszyły z pewnością Bożemu Naro- dzenie – 25 grudnia 1917 roku.
jąłem, doprowadziły mnie do tego miejsca dzeniu roku 81-wszego, po wprowadzeniu
Ks. Andrzej Ślusarz
i do tajemnicy, którą ono głosi. ”
w Polsce stanu wojennego. Papież spotkał
się z rodakami w wigilię i także w wigilię
Dopiero wtedy na Placu Żłóbka peł- zapalił świecę w oknie swojego pokoju na
nego znaczenia nabrały słynne papieskie znak solidarności z ofiarami przemocy.
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„Potrzeba miłości”

"Miłość w bieli opłatka przybywa"

Miłość zamknięta w dłoni
Opłatek trzymającej
Przed mrozem cię ochroni
Jest potrzebna jak słońce.
Jak świeży powiew wiatru
Z zapachem chleba, masła
Jak pastel wonnych kwiatów
Co życie ci rozjaśnia.
Potrzebna jak marzenie
O świecie z kina, z bajki
Spełnione w dzień grudniowy
W Wigilię, w Mikołajki.

Maria Kwater

"Światło nadziei"

Nad stołem jemioła
I rumieniec panny,
Lśni gwiazdka wesoło,
Wystrój nienaganny.

Z betlejemskiej groty przywędrował do nas
Ogień, co serca rozpala.
Rozjaśnił nam smutki, utulił tęsknoty,
Dał wiarę w świat lepszy od zaraz.

Snopek podparł ścianę,
Karp ma łzawe oczy,
Choinka ubrana,
Ojciec dumnie kroczy

W łańcuchu miłości przekazał życzenia
Ten ogień, co serca rozpala.
Biednym dał nadzieję, chorym ukojenie
Może świat nam od wojen ocali.

Do stołu, gdzie matka
Wieczerzę podaje
I z bielą opłatka
Miłość swą rozdaje.

Od szwajcarskich skautów wzięli go harcerze
Przenieśli w sztafecie pokoju.
Roznosząc do ludzi w miłości i wierze
By domy ich były ostoją.

Maria Kwater

W stajence kolęda
"Lulajże dziecino"
Z kolejną Wigilią
Znów nam roczek minął.

Maria Kwater

"Matczyne serce"
Otulona szalem wspomnień
Matczyna miłość na stole leży.
Z uśmiechem, którego nie zapomnę,
Łzą przeplatana podczas wieczerzy.
Z dwunastu potraw każda jest słodka
Rękami matki przygotowana.
Wędrowca pusty talerz tu spotka,
Choinka, serce i zapach siana.

Maria Kwater
"Przy stole wigilijnym"
Z gałązki na gałązkę
Między świeczki, anioły
Opowieść wigilijna
Wędruje w stronę stołu,
Gdzie opłatek na sianie
Chlebem białym zagościł
Czekając pojednania.
Z nim potrzeba miłości,
A z miłością życzenia
Kolędą rozśpiewane.
Mnóstwo dań do zjedzenia
I prezenty rozdane.
O północy pasterka,
Dziecię w sercu zagości.
Tu opowieść skończona
/.../Chwała na wysokości/.../

"Dziś nie ma miejsca dla Ciebie....."
Dziś nie ma miejsca dla Ciebie,
Tam gdzie narkotyk jest "Panem".
Gdzie wolna miłość, aborcja
I giną dzieci niechciane.
Już nie ma miejsca dla Ciebie,
Gdzie jest królową mamona.
Wyciąga macki do ludzi,
Chcąc ich do siebie przekonać.
Już nie ma miejsca dla Ciebie,
Tam gdzie komputer jest królem.
W obrazie nierzeczywistym
Nie ma miłości w ogóle.
I nie ma miejsca dla Ciebie,
Gdzie przemoc, gwałt, zbrodnia gości.
Nikt nie pomaga w potrzebie,
W codziennej życia szarości.
I choć wyciągasz ramiona
Nie brak kpin, szyderstw i śmiechu,
Niewielu już dziś przekonasz,
Że świat chcesz zbawić od grzechów.
Już nie ma miejsca dla Ciebie,
W niejednym domu, zagrodzie.
Więc znów narodzisz się Jezu
W stajni, ubóstwie i chłodzie...

Maria Kwater

Maria Kwater
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Boże Narodzenie
W rękaw swetra wypłacze
Myśli nienazwane
Niezdarne nuty włożę
W rozstrojony fortepian
Napiszę kolejny list do przyjaciółki
Niewysłany
I nadzieję przywitam.
Znowu Boże Narodzenie
„ Oj, maluśki, maluśki”
Śpiewa tatuś mój w zaświatach
Mamusia
Na pustym krześle siedzi
Bierze w dłonie opłatek
„ Oj, maluśki, maluśki”
Trzymam w ramionach wnuka
Wczoraj go jeszcze nie było
Dziś szepcę mu do ucha
„ Oj, maluśki, maluśki”.

Danuta Rybczyńska

Święta w Anglii

Dla każdego z nas Święta Bożego Narodzenia są czymś innym. Jest to czas wyjątkowy pełen radości, miłości, ciepła
i przebaczania. Może ktoś mi powie, że
nie ważne jest to gdzie je spędzamy, dla
mnie jednak te Święta Wigilijnej Nocy
powinny być przeżywane w rodzinie
i z rodziną. Kiedy przebywa się na emigracji chwile spędzone z rodziną są bezcenne.
Mam na imię Monika i mam 27 lat. Do
Anglii przyjechałam 10 grudnia 2006 roku
do mojego narzeczonego, który mieszkał
w Gloucester. To były nasze pierwsze
Święta, które spędziliśmy poza domem.
Mieszka tutaj także jego siostra z rodziną
i to właśnie z nimi przeżyliśmy czas Świąt.
Wszyscy razem przygotowywaliśmy nasze
polskie potrawy, ubieraliśmy choinkę i tęskniliśmy za rodzinami, że w tych dniach
nie możemy być razem. W Boże Narodzenie poszliśmy do polskiego kościoła.
W następnym roku 22 września wzięliśmy
ślub w Polsce i dlatego też mieliśmy urlop
2 miesiące, no i właśnie z tego też powodu
kolejne Święta spędziliśmy tutaj w Anglii,
bo nikt by nam nie dał jeszcze urlopu na
Boże Narodzenie tym bardziej, że mój mąż
miał taką pracę, że musiał jeszcze
w Wigilię iść na kilka godzin. Te Święta
spędziliśmy w tym samym gronie tyle, że
tym razem u nas w domu. Od rana
lepiłyśmy pierogi, uszka, gotowałyśmy,
barszcz, żurek, rybę i wiele innych potraw
oraz kompot z suszonych owoców. Było
czuć zapach Świąt. Po wigilijnej kolacji
siadaliśmy i śpiewaliśmy kolędy. W kolejnym roku 6 grudnia 2008 przeprowadziliśmy się do Londynu a 8 grudnia
mój mąż zaczął nową pracę, nie było
mowy o tym, żeby pojechać do Polski.
Święta wyglądały podobnie jak tamte,
wszyscy od rana mieli pełno pracy przy
przygotowaniu Wigilijnego stołu i potraw,
po kolacji dzwoniliśmy do naszych rodzin

żeby im złożyć życzenia i poczuć się tak
jakbyśmy byli wszyscy razem. W czwarte
Święta było nas już więcej, ponieważ
dojechał brat męża z żoną i synkiem. W te
Święta było znacznie weselej, Wiktoria,
bo tak ma na imię córka Oli miała już też
swojego młodszego kuzyna Maciusia,
który przyjechał więc było jej raźniej.
W tym roku będą moje wymarzone i długo
oczekiwane Święta, ponieważ w końcu
jedziemy do Polski. Dla każdego z nas
Święta Bożego Narodzenia są czymś
innym. Jest to czas wyjątkowy pełen
radości, miłości, ciepła i przebaczania.
Może ktoś mi powie, że nie ważne jest to
gdzie je spędzamy, dla mnie jednak te
Święta Wigilijnej Nocy powinny być przeżywane w rodzinie i z rodziną, chodzi mi
tutaj o rodziców. To nie to samo jeżeli ja
jestem tutaj i zadzwonię do moich rodziców i złożę im życzenia, ja pragnę być
w tym Dniu z Nimi, łamać się opłatkiem,
patrzeć im w oczy, życzyć sobie abyśmy
się kochali, w zdrowiu i w miłości byśmy
byli dla siebie oparciem niekiedy w tak
trudnych chwilach i problemach, bo czas
ucieka i tak naprawdę to nie wiemy jak
dużo nam go zostało a z każdym kolejnym
rokiem jesteśmy starsi. Nie mogę doczekać się tych Świąt, dobrze, że moi i mojego męża rodzice mieszkają niedaleko od
siebie więc będziemy mogli być u jednych
i drugich. Moja młodsza siostra, która ma
12 lat i brat aż skaczą z radości na te
Święta, że spędzimy je razem. To będą
prawdziwe Święta, razem z mamą będziemy przygotowywać potrawy na wigilijny stół, wszyscy razem całą rodziną
ubierzemy choinkę, a po kolacji będziemy
śpiewać kolędy. O 24.00 u nas zaczyna się
w kościele pasterka kiedy byłam w Polsce
chodziliśmy całą rodziną i tak też będzie
w tym roku, a po mszy jest u nas taki
zwyczaj, że ksiądz składa wszystkim
życzenia, ministranci roznoszą dla wiernych opłatki a ludzie życzą sobie nawzajem, bardzo mi się to podoba. Jest to taki
piękny dzień. Nie będzie tego szału
świątecznych zakupów, będzie tylko czas
spędzony z rodziną i najbliższymi. To
będą wspaniałe ŚWIĘTA!!!
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Boże Narodzenie
w Boliwii

Boliwia, La Asunta, 16 listopada 2010
Feliz Navidad
Drodzy czytelnicy
„Pamiętam, jak gdyby to było wczoraj,

wrażenie, którego doznałem, gdy matka
wzięła mnie za rękę, aby pokazać mi
żłóbek. W świetle niewielkiej lampy, na
słomie leżało Dzieciątko. Zagadnięta, zapytałam matkę:, Co tam robi to dziecko?
Matka odparła: Nie pamiętasz, widziałaś
je już w zeszłym roku. Ustawiono żłóbek,
bo wkrótce będzie Boże Narodzenie.
A tak, Boże Narodzenie, a jaki dostanę
prezent mamusiu? Nie to jest ważne.
Przypatrz się dobrze temu Dzieciątku. To
Jezus. On zstąpił z nieba. Dlaczego zstąpił
z nieba? Mówiłaś, że tatuś jest w niebie.
Przecież w niebie jest dobrze? Tak, ale
On, będąc Bogiem, przyszedł na ziemię,
aby dzielić życie z ludźmi. Dlatego, że nas
kocha. Jeżeli przyszedł, to, dlaczego nie
ma takiej ładnej kołyski jak Jules? Bo
jego rodzice nie mieli pieniędzy, aby
zapłacić za hotel i musieli znaleźć sobie
miejsce w grocie i położyć swe Dziecko na
słomie. Osioł i wół grzeją go swym oddechem. Rozumiesz? Jezus chciał dzielić
życie ubogich ludzi. ” (Jezus, jakiego

znam, Siostra Emmanuelle)
Piękne świadectwo! Zawsze, kiedy go
czytam, zadaje sobie pytanie: jak żyć, by
tylko oczekiwać prezentów, ale preMonika nie
zentem dla innych się stawać? Jak żyć by
nie stracić z oczu, tych, którzy są w potrzebie, bo wśród nich w sposób szczególny można spotkać Jezusa. To są pytania. Myślę, że od odpowiedzi na nie,
zależy kształt mojej i twojej wiary. Ale nie
>>

o tym miało być). Ks. Krzysztof poprosił
o podzielenie się z Wami doświadczeniem
Bożego Narodzenia w Parafii La Asunta
w Boliwii. Mam wrażenie, że już kiedyś
o tym pisałem, ale nie pamiętam, co). Liczę na zbiorowy problem z pamięcią, by
ktoś nie mówili: On to już pisał). Więc do
rzeczy. Kiedy rok szkolny zmierza ku końcowi, kiedy gałęzie drzewa mango zaczynają uginać się od ciężaru dojrzewających
owoców, a temperatura, jak złodziej każdego dnia skrada się by przeskoczyć na
podziałce termometru 40 stopni Celsjusza,
to znak, że święta Bożego Narodzenia już
są blisko. Czas przyspieszyć prace w parafii. Kiedy Parafia posiada 19 (tak, jak

moja) lub więcej wiosek, to trzeba rzeczywiście dobrze zaplanować czas i działania.
Na szczęście jest wielu ludzi, którzy chcą
pomoc. Tak, więc w tym roku, jak i w latach poprzednich, dzieci z Pierwszej Komunii, przygotują przedstawienie bożonarodzeniowe, z którym będziemy odwiedzać wszystkie wioski Parafii, młodzież
postara się o przygotowanie „Posad” (tradycja meksykańska), czyli wizyt w rodzinach, a pozostałym chętnym pozostanie
jeszcze mnóstwo innych spraw, jak: przygotowanie kościoła i szopki,

przygotowanie kwesty, na czekoladę i słodką bułkę dla dzieci.
No i najważniejsze, trzeba poszukać w wiosce, niedawno
narodzone dziecko, które podczas Mszy w nocy i dzień
Bożego Narodzenia, będzie
"małym Jezusem" w szopce. 24
grudnia w wielu miejscach na
świecie, wierni gromadzą się na
Pasterce.
W La Asunta i Parafiach
sąsiednich, celebrujemy Msze
Święte w nocy, ale zawsze przed
północą. Ludzie z naszego terenu mają
zwyczaj spotkania się o północy w gronie
swoich rodzin na uroczystej
kolacji. Po Pasterce wszyscy
obecni składają sobie życzenia i jak wspomniałem
udają się do domów na rodzinną kolacje. W dzień Bożego Narodzenia na Eucharystię wiele osób przynosi
do pobłogosławienia figurki
małego Jezusa, zabrane
z przygotowanych w domach szopek. To ciekawy
widok, gdy obok ołtarza pojawia się kilkadziesiąt, czy
kilkaset różnych figurek nowonarodzonego Jezusa. Po Mszy Świętej,
rozpoczyna się moment bardzo ważny,
szczególnie dla dzieci: kubek czekolady
i słodka bułka. Tego dnia Kościół wypełnia się dziećmi, również tymi, którzy
należą do wielu istniejących grup religijnych czy sekt. Czas Bożego Narodzenia
dla większości osób, to czas nadziei.
Siostra Ewa, pochodząca z La Paz, która
współpracuje ze mną w Parafii, opowiada,
że w jej dzieciństwie, wszyscy, dorośli
i dzieci, przygotowywali przed Bożym
Narodzeniem, figurki klejone z gliny;
figurki zwierząt i rożnych
przedmiotów, aby Nowonarodzony pobłogosławił przedstawione rzeczy. Tak, więc
wśród formowanych figur
można było znaleźć: lamy,
krowy, domy, szafy i wiele
innych przedmiotów, które
dla ludzi biednych były
przedmiotem ich pragnieniem. To niezwykłe, że
w jakimkolwiek miejscu na
świecie, gdy głosi się Miłość, której na imię Jezus,
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zawsze tam rodzi się nadzieja. Nigdy nie
jesteśmy sami. Chce zakończyć słowami
Henri Nouwena: „Bóg przyszedł, bo
chciał się do nas dołączyć w drodze,
wysłuchać naszej opowieści i pomóc nam
zrozumieć, że nie kręcimy się w kółko,
ale podążamy w stronę domu pokoju
i radości. To wielka tajemnica Bożego
Narodzenia, która stale przynosi nam
pociechę i ukojenie; nie jesteśmy sami
w podróży. Bóg miłości, który dał nam
życie, posłał swojego jedynego Syna, aby
był z nami zawsze i wszędzie, abyśmy się
nie czuli nigdy zagubieni w naszych zmaganiach, ale zawsze mogli mieć ufność, że
On idzie z nami. To jest wyzwanie, żeby
pozwolić Mu być tym, kim chce być. Jakaś część w nas zamyka się w samotności
i nie pozwala Bogu dotknąć nas tam,
gdzie odczuwamy największy ból. Często
ukrywamy przed Nim właśnie te miejsca
w nas, gdzie odczuwamy winę, wstyd,
niepewność, zagubienie. Tak, więc nie dajemy Mu szansy, aby był z nami wtedy,
gdy czujemy się najbardziej samotni.
Boże Narodzenie to odnowione zaproszenie, aby się nie bać i pozwolić Temu, który jest większy niż nasze serca i umysły
mogą pojąć, być naszym towarzyszem.”
Życzę Wam drodzy przyjaciele dużo pokoju.
Ks. Kazimierz Stempniowski

Okupacyjne wspomnienie wigilijne

Opowieść o okupacyjnym Bożym
Narodzeniu w rodzinie tarnowskiego
aptekarza jest wspomnieniem radości
z uwolnienia z gestapo ojca i niespodziewanej wizyty w wigilijny wieczór.
Historia ta nadaje prawdziwy wymiar
słowom z modlitwy Pańskiej – „..jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom”... Wojna to nie tylko okrutny
i bezwzględny czas, ale także sprawdzian z naszej chrześcijańskiej miłości
bliźniego.
Rok 1944 - ostatni rok wojennych
świąt Bożego Narodzenia. Mieszkaliśmy
wówczas w Tarnowie przy ulicy Krakowskiej 34, na parterze obok apteki im.
T. Kościuszki, której dzierżawcą był mój
ojciec. Byliśmy w szczególnym nastroju,
pełnym nadziei na lepsze jutro. Nadchodzące wiadomości jak i wydarzenia były
nader optymistyczne. Wojska radzieckie,
które latem zatrzymały się na linii Wisła
-Wisłoka przygotowywały się do nowej
ofensywy. Czasami w nocy było słychać
daleki odgłos huku armat, obserwowaliśmy też wzmożone ruchy wojsk
niemieckich, a niektóre urzędy i instytucje
okupanta pośpiesznie przystępowały do
ewakuacji.
U nas w rodzinie panował radosny
nastrój. Za całą mamy biżuterię udało nam
się wykupić z rąk gestapo aresztowanego
ojca. Przed kilku dniami wrócił z więzienia wymizerowany, z ogoloną głową,
ale radosny, że jest wśród nas. Brat Roman akowiec walczył w Powstaniu Warszawskim. Przez długi czas nie mieliśmy
o nim żadnej wiadomości i dopiero w połowie grudnia otrzymaliśmy od niego pocztówkę z obozu jenieckiego. Wielka
radość - żyje! Również ja i mój przyjaciel
z przedwojennej podchorążówki, który
mieszkał u nas, po zakończeniu walk
partyzanckich Batalionu „Barbara" 16 pp

AK szczęśliwie powróciliśmy do domu.
W takim pogodnym nastroju zebraliśmy
się przy wigilijnym stole. Pod białym
obrusem siano, na stole opłatki i palące się
świece. Dziadek - senior rodziny, odczytał
tekst Ewangelii, a gdy wymawialiśmy
w modlitwie słowa „..przyjdź Królestwo
Twoje…” u drzwi wejściowych rozległ się
ostry dzwonek. Modlitwa przerwana. Kto
może dzwonić o tej porze ? Może brat
uciekł z niewoli...
Wszyscy przeszliśmy do przedpokoju.
Ojciec otworzył drzwi... i przerażenie.
W drzwiach stał żołnierz niemiecki
w hełmie, z przewieszonym przez ramię
pistoletem maszynowym. Stał i patrzył na
nas, aż w końcu zachrypłym głosem spytał
„czy tu mieszka pan aptekarz”. Mama
z jękiem wyszeptała „Boże miłosierny! Po
kogo znów przyszedł? "
Żołnierz wszedł do mieszkania, zdjął
z ramienia broń i postawił ją za sobą
w kącie obok drzwi. Na jego twarzy widać
było wielkie zakłopotanie. Wreszcie prawie szeptem powiedział, że nas bardzo
przeprasza za najście, ale jedzie transportem samochodowym w stronę Bochni
i w czasie postoju dowiedział się, że obok
apteki mieszka farmaceuta. Prosi o pomoc, bo jest chory. Ma gorączkę i bardzo
silny kaszel. Chciałby kupić jakieś lekarstwa.
Odetchnęliśmy z ulgą, że to tylko
spóźniony pacjent. Ojciec zaraz poszedł
do apteki po odpowiednie leki, my zaś
przyglądaliśmy się temu młodemu,
wychudzonemu, o spieczonych wargach
i przerażająco blademu człowiekowi. Wyglądem swym wzbudzał litość. Dziadek,
który nie znał niemieckiego, kazał mu
powiedzieć, że w naszej tradycji narodowej jest zwyczaj pozostawiania przy wigilijnym stole pustego nakrycia dla niespodziewanego gościa. Zaprosił go do stołu.
Ujrzeliśmy łzy w oczach żołnierza. Rozczulony zaczął dziękować nam, Polakom,
że w tę Świętą Noc zapraszamy do wspólnego stołu żołnierza wrogiego państwa.
Chociaż jest to dla niego wielki zaszczyt,
to nie czuje się godnym, by zasiąść przy
naszym rodzinnym stole.
I tak nadal staliśmy w przedpokoju.
Mama przyniosła z kuchni i podała mu
garnuszek barszczu z uszkami, a na talerzu postne gołąbki z kapustą i grzybkami.
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Ze zdumieniem obserwowaliśmy, jak szybko i z apetytem spożywał podane mu jedzenie. W tym czasie ojciec wrócił z apteki i dał mu bezpłatnie lekarstwa. Wzruszony żołnierz stał jeszcze chwilkę zamyślony, po czym podszedł do mamy
i ucałował jej rękę. Tymczasem ktoś z nas
przyniósł opłatek. My życzyliśmy mu, by
szczęśliwie powrócił do domu. On zaś
życzył nam, by Polacy odzyskali wolność
swego kraju, by Bóg chronił nas od
okrucieństw wojny.
Żołnierz odszedł. Wróciliśmy do stołu. Zaczęliśmy na nowo „Ojcze nasz...”
i z pełnym zrozumieniem wypowiadaliśmy słowa „...odpuść nam nasze winy
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom...”. W owym dniu w żołnierzu tym
widzieliśmy tylko bliźniego, a nie znienawidzonego wroga.
***
Kilka miesięcy po zakończeniu wojny
dostaliśmy z Niemiec list oryginalnie
zaadresowany: „Tarnów, apteka obok
kościoła z dwiema wieżami". W liście tym
matka żołnierza Hansa v. Reckhof bardzo
serdecznie dziękowała za pomoc udzieloną jej synowi i ciepło rodzinne jakie
okazaliśmy mu w Świętą Noc. Z bólem
jednak zawiadamia, że syn po powrocie
z frontu chorował na zapalenie płuc
i zmarł na gruźlicę. Przed śmiercią jeszcze
prosił matkę, by przesłała nam słowa
podziękowania.
Jerzy Pertkiewicz

"Kto ratuje choćby jedno życie....”
Duchowa Adopcja

Zbliżający się Dzień Świętości Życia
jest okazją do upowszechnienia idei Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Podjęcie tego dzieła może stać się osobistą
odpowiedzią każdego z nas na apel Jana
Pawła II z „Evangelium Vitae” – o dar
szacunku dla każdego życia bez względu na to, na jakim etapie rozwoju się
znajduje.

Żyjesz. Cieszysz się każdym nowym
dniem. Masz rodzinę, bliskich, przyjaciół,
dobrą szkołę, albo już pracę. Jeśli
rozumiesz i doceniasz ten dar, jakim jest
szczęście przebywania na ziemi, zechciej
pomóc innym, którym grozi śmiertelne
niebezpieczeństwo.
Ofiaruj bezsilnym dzieciom cząstkę
swej codziennej modlitwy. Tak niewiele,
a tak dużo. Swoją modlitwą możesz ocalić
życie maleństwa, którego nikt nie kocha…
Podejmij z nami dzieło Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego. To modlitwa, która
ocala życie nienarodzonych dzieci. Rozpoczynamy 25 marca. Nie mów - „nie
mam czasu”. Poświęcisz zaledwie kilka
minut dziennie. Tyle trwa odmówienie
jednego dziesiątka różańca z dowolną tajemnicą oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy
można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Wszystko to trwa
dziewięć miesięcy.
Duchowa Adopcja powstała po objawieniach w Fatimie, gdzie Matka Boża,

wzywała do modlitwy, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej
ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987
idea ta została przeniesiona do Polski.
Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały
kraj i poza jego granice.
Duchowa adopcja skutecznie leczy
głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom
odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie,
przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo
konkretny, bezinteresowny i osobisty dar
(modlitwa, ofiara i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować
charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać
radość odpowiedzialnego rodzicielstwa,
uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej
modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
DuchowąAdopcję może podejmować
każdy - osoby świeckie, konsekrowane,
mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym
wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod
opieką rodziców. W tym wypadku jest to
dobra okazja i mobilizacja do wspólnej
modlitwy rodzinnej. Duchowa adopcja
dotyczy jednego dziecka – jego imię zna
jedynie Bóg.
Osoby pragnące dowiedzieć się wię-
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cej na temat dzieła Duchowej Adopcji
mogą skontaktować się z odpowiednimi
ośrodkami, gdzie można uzyskać materiały i pełne informacje.
Już wkrótce będziemy obchodzić
Dzień Świętości Życia. Jest to niejako
odpowiedź na apel Ojca Świętego Jana
Pawła II, który w „Evangelium Vitae”
prosił o szacunek dla każdego życia bez
względu na to, na jakim etapie rozwoju
się znajduje. Mając na uwadze fakt, że
zbliża się kolejna rocznica śmierci tego
wiel-kiego obrońcy ludzkiego życia,
zechciej-my – wsłuchując się w jego
nauczanie – podjąć ten dar modlitwy w
intencji zagrożonych dzieci.
Wyrazem naszej troski o godność każdej ludzkiej istoty mogłoby być pozyskanie choć jednej osoby, która również
podjęłaby się tego dzieła. Spróbujmy znaleźć sprzymierzeńców pośród naszych bliskich czy znajomych. Ważne jest, by pozyskiwać coraz to nowych „pracowników”, którzy będą pomagać w budowaniu
cywilizacji miłości i życia. W ten sposób
krąg ludzi dobrej woli będzie wzrastał,
obejmując bezinteresowną miłością tych,
którzy nie potrafią się jeszcze upomnieć
o swoje prawa – przede wszystkim o prawo do życia. Pamiętajmy, że modlitwa
ofiarowana za innych zawsze powraca –
często w postaci jakiejś niespodziewanej
pomocy...
Deklaracje przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego znaj-
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dziemy w kościele. Wypełnione zaś wi, czas więc na refleksje i podsumonależy złożyć podczas Mszy Św. w czasie wania, czas na dokonanie bilansu zysków
obchodów Dnia Świętości Życia.
i strat, tych duchowych również… Chciałabym podzielić się z Czytelnikami „GłoNie zapomnij! Stań po stronie życia! su Serca” kilkoma wrażeniami z mojej
letniej pielgrzymki do Santiago de ComŻycie jest darem, życie jest święte, postela w Hiszpanii.
życie to wielki cud.
Do grobu świętego Jakuba wędrowaDarem jest każde dziecko poczęte, łam Trasą Portugalską z miejscowości Tui
więc miłość dajmy mu.”
(Odcinek Tui – Santiago de Compostela
liczy 107 km). Na Camino spędziłam pięć
Tak brzmi refren piosenki, którą 10 dni, wspaniałych dni. Z perspektywy kilku
października śpiewało kilka tysięcy ucze- miesięcy mogę powiedzieć, że było warto.
stników Diecezjalnego Marszu dla Życia Myślę tu przede wszystkim o korzyściach
i Rodziny w Tarnowie. Wśród nich małe duchowych. Trud, zmęczenie, skwar, czy
i większe dzieci, młodzież, dorośli i starsi. deszcz hartują ducha. Cisza, która często
Wspaniałe świadectwo postawy broniącej towarzyszy pielgrzymującym też nie jest
życia. Piosenka ta wraz z teledyskiem jest bez znaczenia. Człowiek ma wreszcie czas
doskonałą pomocą w przekazywaniu i sprzyjające ku temu warunki, by spojrzeć
dzieciom – ale nie tylko – prawdy o w siebie i zastanowić się nad swoim żyświętości ludzkiego życia. Płytkę wraz ciem. Oznakowanie szlaku nie budziło
innymi utworami scholki EmmanuEl większych zastrzeżeń, poza dwoma miejmożna zakupić w księgarni Biblos w scami, gdzie wytyczono nowy przebieg
Tarnowie.
drogi, nie usuwając oznaczeń poprzedniej.
Najprzyjemniej wspominam m. in. trasę
Serdecznie polecam przebiegającą przez winnice, w których
Anna Bogdanowicz szpaki z dużym zainteresowaniem oglądały winogrona. Duże wrażenie robiła roślinność Galicji: cytrusowe drzewa z dojrzewającymi owocami, rozłożyste palmy,
eukaliptusowe lasy i ogromne hortensje.
Na uwagę zasługują oczywiście zabytkowe i bardzo cenne budowle sakralne.
Te mniejsze niestety często zamknięte
i zaniedbane… Przydrożne krzyże w Galicji są często dwustronne, tzn. z jednej
strony wisi na krzyżu Chrystus, a po przeciwnej przedstawiona jest postać Matki
Bożej Bolesnej.
Na Camino wychodziłam wczesnym
rankiem, a wędrówkę kończyłam przed
nastaniem upału. Dziennie pokonywałam
odcinek ok. 20 kilometrów. Na ostatni
dzień przewidziane miałam kilkanaście
kilometrów. Z grupą polskich pielgrzymów wyruszyłam, gdy jeszcze było ciemno. Z latarkami, w skupieniu przemierzaliśmy ostatnie kilometry dzielące nas
od Santiago. Z jednego ze wzgórz dostrzegliśmy wreszcie wieże katedry. Na jednej
z nich świeciło się białe światło, zapalane
w Roku Świętym. Byłam bardzo
Co odczuwa caminowicz, który tylko
wzruszona.
Próbuję wyobrazić sobie teraz,
wchodzi do katedry? Myślę, że to samo, co odczuwają
w tym miejscu ci, którzy
co pieszy pielgrzym, gdy staje przed wędrują kilka tysięcy
kilometrów… Ale to
obrazem Jasnogórskiej Pani. Ogromne nie był koniec wzruszających
chwil.
wzruszenie.
W Santiago jeszcze nigdy nie byłam. CzyRok 2010 zmierza powoli ku końco- tałam co prawda o tym mieście, oglądałam

Camino to niezwykły
szlak…
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zdjęcia i słuchałam z dużym zainteresowaniem tych, którzy o nim opowiadali,
jednak pewne rzeczy mogłam sobie tylko
wyobrazić. Nie wiem, co odczuwa turysta, który przybywa do Santiago, gdyż za
takiego się nie uważałam. Przyznam, że
mało mnie wtedy interesowało, jakie
dzieła sztuki kryje w sobie katedra i z którego są one wieku.
Co odczuwa caminowicz, który wchodzi do katedry? Myślę, że to samo, co
pieszy pielgrzym, gdy staje przed obrazem Jasnogórskiej Pani. Ogromne wzruszenie. W Roku Świętym pielgrzymi mają
okazję wejść do katedry przez Święte
Drzwi, następnie kierowani są przez odpowiednie służby schodkami w górę,
gdzie według zwyczaju obejmują figurę
świętego Jakuba, a następnie schodzą pod
ołtarz, gdzie znajduje się krypta ze srebrnym sarkofagiem, we wnętrzu którego
umieszczone są relikwie Apostoła oraz
jego uczniów – św. Teodozjusza i św.
Atanazjusza. Ja oczywiście, nieświadomie
zaburzyłam przez moment ten porządek.
Weszłam do środka innymi drzwiami,
zeszłam najpierw do krypty, gdzie przez
chwilę mogłam pomodlić się przed sarkofagiem, a następnie, skierowałam się do
figury, wprowadzając trochę zamieszania
w kolejce. Po wyjściu z katedry zorientowałam się, że do wejścia przez Święte Drzwi czeka się około 20 minut…Pod
koniec bardzo uroczystej mszy świętej
została uruchomiona, ważąca ponad 70 kg
kadzielnica z wonnościami, którą w wirujący od sklepienia do sklepienia ruch
wprawiało ośmiu mężczyzn, ubranych
w historyczne stroje. Po mszy jeszcze
jedna miła chwila – odbiór Compostelki,
tzn. zaświadczenia o odbyciu pielgrzymki.
Wędrując do Santiago, koncentrowałam się przede wszystkim na duchowym
wymiarze tej dalekiej podróży. Cieszę się,
że mogłam tam być w Roku Świętym
i wiem, że na pewno tam jeszcze wrócę.
Myślę o tym zawsze, gdy idąc ulicami
Tarnowa, widzę znaczek żółtej muszli na
niebieskim tle z napisem Droga Świętego
Jakuba. Wszystkim tym, którzy zamierzają wyruszyć na ten niezwykły szlak,
życzę Buen Camino.
Beata

Jesień życia – starość też może być piękna i szczęśliwa
tne, zawężenie się sił fizycznych jak
również możliwości intelektualnych. Czy
jednak jest to czas na dramatyzowanie?
A może jest to właściwy czas na pogodną
jesień życia, w czasie której można świetnie realizować swoje marzenia, przemyślenia czy wreszcie nacieszyć się sobą
w przypadku małżonków.
W mojej ocenie czas starości to wspaniały okres nadziei i wartości życia
w wierze. Argumentacją owej tezy jest
fakt, iż nadzieja potrzebna jest każdemu
Człowiek współczesny jest niewol- człowiekowi zgodnie z treścią słów św.
nikiem marketingu nowości oraz ulega Pawła „nadzieja zawieść nie może,
naiwnie mitowi wiecznej młodości. Nie- albowiem Miłość Boża rozlana jest w
stety wszystkie nowinki techniczne już sercu ludzkim”(Por. Rz. 5,5). Nie wolno
w momencie premiery zaczynają odcho- być starym ani też myśleć o starości skoro
dzić w przeszłość, a eliksiru wiecznej witalność fizyczna i umysłowa pozwala na
młodości nikt do tej pory nie wynalazł. realizację siebie w rodzinie, wśród dzieci,
Styczniowe święta naszych kochanych czy wreszcie w Kościele. Sensu życia nie
seniorów, Babć i Dziadków, niech będą można znaleźć poza perspektywą wiary,
pretekstem do rozważań na temat która nadaje treść naszemu życiu, dlatego
jesieni życia, która może być złotą mówi się, iż wiara – religia ma charakter
jesienią.
sensotwórczy. Jak zatem żyć, aby starość nie byłą dramatem, aby starości się
Życie ludzkie jest ciągłą wędrówką. nie bać? Trzeba uprzednio zrozumieć żyZ naukowego punktu widzenia jest przede cie w perspektywie wiary, albowiem
wszystkim procesem, który socjologowie, szczęście daje tylko Bóg. Warto zatem
psychologowie zwykli dzielić na kilka zorganizować sobie tak dzień, aby pewną
okresów. Do okresów tych zalicza się: jego część wykorzystać na spotkanie
czas niemowlęctwa, dzieciństwa, młodo- z Bogiem. Jest wiele grup modlitewnych
ści - dorastania, dojrzałości oraz starości. (np. Róże Żywego Różańca, Arcybractwo
W analizie religijnej, wymienia się ro- Straży Honorowej Najświętszego Serca
zwój uwarunkowany rozwojem religij- Pana Jezusa, Rycerstwo Niepokalanej itp.)
ności, wyznaczanym przez sakramenty, do których można się zaangażować i w ten
z których dwa społeczne sakramenty, sposób tworzyć wspólnotę Kościoła. Pomałżeństwo i kapłaństwo, sytuują każdego myślcie moi Starsi Bracia i Siostry, jak
człowieka w konkretnych implikacjach często korzystacie z wielkiej oferty Kośspołeczno egzystencjalnych. Wprawdzie cioła, owej kafeterii grup modlitewnych
może jeszcze istnieć teoria singla, ale ta w naszej parafii. Może warto byłoby tronie należy wprost do natury egzystencji, chę więcej czasu poświęcać dla Chrychociaż w ostatnim czasie dość często się stusa?
o niej wspomina. Ostatnim okresem życia
Z perspektywy społecznej, starość
człowieka jest starość, o której niektórzy można przeżywać w imię miłości bliźmówią „wszystko się Panu Bogu udało – niego i przyjaźni. Nikt z nas nie jest satylko nie ta starość”. Chociaż wskazaną motną wyspą. Jeśli zatem nie chcemy czuć
tezę należałoby uznać jako truizm, to się samotnie należy utrzymywać kontakty,
jednak bardzo wielu ludzi w podeszłym pozytywne relacje z sąsiadami, przyjaciółwieku dość trudno przeżywa ostatnie lata mi, znajomymi. Nadto w wielu miastach
swojej egzystencji. Dlatego też, w osta- istnieje możliwość uczestnictwa w wykłtniej dekadzie życia, przeżywa wiele pro- adach o treści religijno - społecznej, które
blemów, które w istocie problemami nie prowadzone są przez Uniwersytety Trzesą.
ciego Wieku. Tam też nie tylko nabywamy
Do podstawowych problemów z pun- umiejętności teoretyczno - praktycznych,
ktu analizy socjologicznej należałoby zali- ale istnieje możliwość uczestnictwa
czyć: społeczną izolację, kłopoty zdrowo- w wielu wycieczkach historyczno-krajo24

znawczych.
Z perspektywy ewangelicznej, jak zauważa J. Paweł II, wierzący mogą przeżywać ostatni etap swojego życia, swojej
ziemskiej wędrówki jako towarzyszenie
Chrystusowi na drodze Jego Krzyża.
Wówczas wszystkie nasze cierpienia,
krzyże nabierają pozytywnego wymiaru.
W ten sposób człowiek włącza się w dzieło odkupienia, a sens cierpienia istotnie
ma charakter nadprzyrodzony. W nim
człowiek odkrywa siebie, odkrywa swoją
godność. Jak słusznie zapisał św. Paweł:
„teraz raduję się w cierpieniach za was
i ze swej strony w moim ciele dopełniam
braki udręk Chrystusa do dobra Jego
Ciała”. (Kol 1.24)

Nie zapominaj Boże o tych, co się trudzą,
Bo życie ciężkie, a młodzi się nudzą.
Starsi wciąż pragną Twego pocałunku,
Byś ich przygarnął z pięknem podarunku.

Ks. JózefMłyński

Marsz dla Życia
i Rodziny

Człowiek podczas całej swej ontogenezy, to jest od poczęcia do urodzenia
się, JEST człowiekiem, nie zaś staje się
nim po jakimś czasie.” prof. dr hab.
med. Włodzimierz Fijałkowski gineklog położnik. Jest to prawda niepodważalna, naukowa. Dzisiaj jednak
wiele środowisk, laickich opiniotwórczych mediów i „elit” walczy o prawo
do mordowania poczętych dzieci, państwowej refundacji niemoralnych zabiegów in-vitro, czy eutanazji. Świat, także
Polska stoi na granicy. Co wybieram?
Życie czy śmierć?
Niedawno, bo 10 października w Tar>>

nowie obchodziliśmy X Dzień Papieski.
Z tej okazji odbył się Marsz dla Życia
i Rodziny, pod hasłem „Odwaga świętości”. Organizatorami Marszu byli m.in.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Kuria Diecezjalna i katolickie poradnie rodzinne z naszej diecezji.
Spotkanie
rozpoczęła
w samo południe uroczysta msza
św. pod przewodnictwem
ks. bpa Wł.
Bobowskiego, który
w homilii
wzywał do
korzystania
z wspaniałego dziedzictwa, jakie pozostawił nam Jan Paweł II. Biskup przypomniał
znamienne słowa Papieża - Polaka:
„Naród, który zabija własne dzieci, jest
narodem bez przyszłości”. Skierował
słowa wdzięczności do organizatorów
marszu, który jest świadectwem miłości
życia.
W marszu brało udział kilka tys. ludzi.
Przekrój wieku – bardzo szeroki. Od nienarodzonych poprzez dzieciaki na wózkach, przedszkolaki, młodzież szkolną,
studentów i dorosłych do ludzi starszych.
Uczestnicy przyjechali z różnych zakątków diecezji tarnowskiej. Grupy zorganizowane m.in. z Mielca, Nowego Sącza ,
czy Limanowej. Najliczniejszą grupą były
oczywiście rodziny, często z kilkorgiem

dzieci. Bardzo duża liczba transparentów z hasłami
prolife: „Cała Polska chroni życie”,
„Życie jest cudem”, „Życiu zawsze tak”, „Rodzina to nasz
skarb”, „Uwaga!
Bezbronny”.
Na pytanie uczestników o powód wzięcia udziału w marszu padały słowa: „To jest
moje świadectwo poparcia dla życia,
najważniejsze prawo, musimy go bronić.
Jakie będzie nasze społeczeństwo, gdy
wygra śmierć?” stawia pytanie jedna
z katechetek.
Podczas drogi przez miasto uczestnicy marszu
odmawiali
modlitwę
różańcową
w intencji
tych, których
życie jest
w różnoraki
sposób zagrożone.
Na
tarnowskim rynku symbolicznie zostało
wypuszczonych 90 gołębi (dla uczczenia
90 rocznicy urodzin Jana Pawła II),
następnie wzniosły się w niebo balony
w papieskich kolorach (żółte, białe i
niebieskie).
Na scenie gościnnie wystąpił zespół
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Julii i Grzegorza Kopala z Poznania
z muzyką prolife, dzieci i młodzież
z Ptaszkowej i zespół „Sanctus” z Nowego Sącza. Uczestnicy spotkania wysłuchali świadectw. Rodzina Jędrusików,
która jest tzw. rodziną zastępczą,
prowadzi „Dom Obrony Życia” pomaga
kobietom spodziewającym się dziecka,
które są w trudnej sytuacji życiowej.
Małżeństwo Niny i Tadeusza Materny
podzieliło się swoją trudną historią
oczekiwania na dziecko.
Agnieszka Juszczyk zaprezentowała
krótko czym jest metoda naprotechnology
i jakie ma znaczenie w leczeniu niepłodności.
W czasie trwanie spotkania chętni
mogli składać podpisy pod ustawą

zakazującą całkowicie zabiegów in - vitro
i wzmacniającą prawną ochronę życia.
Na koniec organizatorzy odczytali apel
do władz naszego państwa o prawną
ochronę życia ludzkiego. W marszu
wzięło udział kilkanaście tysięcy ludzi.
Jest nadzieja, że przynajmniej mieszkańcy
Tarnowa i okolic wybrali życie.
A czy ja byłam / byłem na tegorocznym Marszu dla Życia? Może zwyciężyło zakłamane poczucie tolerancji
religijnej, które zakazuje manifestowania
mojej wiary i poglądów w miejscach
publicznych?
Jadwiga Bożek

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI

Pomaluj obrazek !
Uzupełnij brakujące literki w brodzie św. Mikołaja.
Następnie weź pół brody, wstaw
pod czasomierzem i rozwiąż świąteczny rebus.
Rozwiązanie wpisz w kratki na dole pod rysunkami, które możesz pokolorować.
Spośród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania, wylosujemy nagrody dla zwycięzcy.
Prosimy, aby rozwiązania z działu
dziecięcego nadsyłać do 15 stycznia 2011 drogą elektroniczną bądź
tradycyjną na adres Redakcji:
Głos Serca,
ul. Lwowska 102,
33-100 Tarnów,
glossercatarnow@gmail.com
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UCZYĆ CZY WYCHOWYWAĆ

Potrzeba wychowania
patriotycznego?

Niepodległość i wolność to dary,
z których należy dobrze korzystać
i o które trzeba się troszczyć. Stąd potrzeba kształcenia i wychowania młodych ludzi w duchu miłości polskiej
historii i tradycji, umiejętnego oceniania przeszłości, poszanowania symboli
narodowych, kształtowania poczucia
solidarności z rodakami i pamięci
o tych, którzy kiedyś żyli na tej ziemi.
92. rocznica odzyskania niepodległości skłania do refleksji nad naszym stosunkiem do wolności, naszą miłością do
Ojczyzny, przywiązaniem i solidarnością
z narodem, z jego kulturą, tradycją i wiarą; z naszym patriotyzmem. Czy problematyka Narodu i Ojczyzny interesuje dzisiejszego młodego człowieka? Czy współczesna młodzież deklaruje patriotyzm?
Kim zatem jest patriota? Jak wychowywać i uczyć młode pokolenie, byśmy
tego patriotyzmu nie zaniechali. W „Słowniku wyrazów obcych PWN” (Warszawa 1980) przeczytamy: Patriota to
człowiek kochający swoją ojczyznę i naród, gotów do poświęceń dla ich dobra.
Patriotyzm to postawa społeczno-polityczna i forma ideologii, łącząca przywiązanie do własnej ojczyzny oraz poświęcenie dla własnego narodu - z szacunkiem
dla innych narodów i poszanowaniem ich
suwerennych praw. Natomiast w Encyklo-

pedii Podręcznej PWN (Warszawa, 2002) uroczystościach patriotyczno - rocznicoznajdujemy wyjaśnienie, że patriotyzm to wych nie ma wielu młodych ludzi, ale nie
postawa łącząca przywiązanie i miłość do ma też nauczycieli; a podczas Mszy za ojojczyzny oraz solidarność z własnym na- czyznę jest nas coraz mniej. Jednak rzerodem z szacunkiem dla innych narodów czywistość powoli się zmienia. Z radością
obserwowałam tego roku młodych rodzii poszanowaniem ich suwerennych praw.
Patriotyzm zatem nie jest ksenofobią, ców, którzy przyprowadzili swoje pociezamykaniem się w oblężonej twierdzy. chy, by zapalali znicze przy Grobie NieJest owocem troski, odpowiedzialności znanego Żołnierza, a także poczty sztani miłości do swojej Ojczyzny i do swojego darowe kilkunastu tarnowskich szkół. To
narodu. Patriotyzm określany jest jako po- bardzo obiecujące, w sytuacji gdy od znastawa społeczno-polityczna. Wobec tego jomych słyszę, że zdarza się iż podczas
jest to stan świadomości narodowej, która uroczystości szkolnych uczniowie nie
tworzy się w ciągu dziejów narodu i jest wiedzą, jaką przyjąć postawę podczas
historycznie uwarunkowana. Niepodle- wpro-wadzenia sztandaru, nie potrafią
głość i wolność to dary, z których należy zaśpiewać Hymnu Narodowego. Często
dobrze korzystać i o które trzeba się nie wiedzą, jak trzeba się zachować, w jatroszczyć. Stąd potrzeba kształcenia i wy- kim stroju przyjść do szkoły w dniu urochowania młodych ludzi w duchu miłości czystym. Wzbiera wtedy w nas uczucie
polskiej historii i tradycji, umiejętnego niemocy. Wobec tłumu szemrzących nasoceniania przeszłości, poszanowania sym- tolatków, ich ignorancji symboli narodoboli narodowych, kształtowania poczucia wych czujemy się bezsilni i bezradni.
solidarności z rodakami i pamięci o tych, Cisną się pytania: dlaczego?, co zostało
którzy kiedyś żyli na tej ziemi. To także zaniedbane? Nie chodzi tu o wymuszaną
potrzeba poszanowania własnej wolności; superdyscyplinę czy rodzaj wojskowego
wolności od poglądów, postaw i działań, drylu, ale o wyczucie sytuacji i uszanoktóre nas niszczą. Solidna nauka, uczciwa wanie powagi chwili.
Uznanie i szacunek dla polskiego
praca, angażowanie się w życie społeczne
dziedzictwa naukowego, kulturowego i hi– to też wyraz postawy patriotyzmu.
Wychowanie patriotyczne realizowane storycznego to również wyraz patriojest przede wszystkim w rodzinie. Jeśli ro- tyzmu. Jak przekazać młodym pokodzice rozmawiają z dziećmi o przeszłości, leniom umiejętność pielęgnowania tego
tradycjach rodzinnych i narodowych, jeśli dziedzictwa? Jak uczyć i wychowywać,
razem z dziećmi zwiedzają zabytki, po- aby dzieci, młodzież przyjęła wartości
kazują pomniki, odwiedzają cmentarze – związane z patriotyzmem za swoje, uweuczą kochać Ojczyznę. Szkoła powinna wnętrznili je i przekazali następnym pokouzupełnić i poszerzyć wiedzę historyczną, leniom?
Nasi dziadkowie i ojcowie zabrali do
etnograficzną, uczyć szacunku dla rzetelnej pracy i przypominać o ważnych dla grobu tęsknotę za wolną, suwerenną Polską. Zabrali do grobów swoje czyny wyranaszego narodu rocznicach.
Pamiętam czasy, gdy w kościołach nie żające miłość do ojczyzny. W ich ustach
można było wbić przysłowiowej szpilki nie było to bohaterstwo. To była powinpodczas Mszy św. „za ojczyznę” tak 11 li- ność i duma ze spełnienia obowiązku
stopada jak i 3 maja. Mimo, że organi- wobec Ojczyzny. Starzy przedwojenni
zowano wówczas równoległe „imprezy” nauczyciele też odeszli. Po wojnie wyrzui odciągano nas na obowiązkowe spotka- cono ich ze szkół. Rzeczywistość Polski
nia, narady. Patriotyzm był w PRL, do Ludowej rozpoczynała od nowa swoje
przełomu w roku 1989, czymś bardzo po- dzieje Polski – zaparła się przeszłości.
dejrzanym, zagrażał bowiem obowiązują- Obowiązywała miłość i przyjaźń do
cemu wtedy internacjonalizmowi socjali- ZSRR. Przekonywano, że klasa robotnistycznemu, a więc skazany był na uni- cza, przewodnia siła narodu, nie ma ojcestwienie. Z instytucji istniejących w kra- czyzny. Tak wyszkoleni rodzice nie przeju o patriotyzmie mówił i do niego zachę- kazywali dzieciom wartości patriotyzmu.
Jedni służyli komunistycznemu systecał wyłącznie Kościół katolicki.
A dzisiaj? Różnie to bywa. Często na mowi z całego serca, bo to się opłacało,
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inni byli przestraszeni i bali się wspominać o tym dzieciom, obecnemu pokoleniu rodziców!
Coraz częściej mówi się o kryzysie
wychowania patriotycznego młodzieży.
Obserwuje się narastający proces dystansowania się światłych Polaków od
patriotyzmu pojmowanego tradycyjnie,
wyrażającego się w deklaracjach miłości
ojczyzny, gotowości poświęcania się dla
jej dobra aż do ofiary życia włącznie.
Epoka postmodernizmu niesie za sobą
zupełnie nowe doświadczenia, a sens
życiu nadaje dziś pogoń za zaspokajaniem
potrzeb. Wobec takiego stanu rzeczy rodzi
się wiele pytań o kształt współczesnego
modelu patriotyzmu, jego treści, warunki
i sposoby rozwijania.
W potocznych określeniach patriotyzmu wciąż dominuje model tradycyjny,
romantyczno - bohaterski i martyrologiczny, skierowany ku świetlanej przeszłości. Nie trzeba się tego bać! Przecież
najwyższa miłość jest wtedy, gdy jesteś
gotów oddać życie za coś. Należy o tym
mówić młodzieży i zacząć uczyć ją
miłości kraju ojczystego. Jak to robić?
Wiemy doskonale, że aby pokochać trzeba
najpierw poznać. Słyszy się, że młodzież
zna Grecję, Turcję, a nie była w Bieszczadach. Ojciec św. Jan Paweł II kochał
Polskę, tę ziemię, którą trzeba znać. Całą
zjeździł – od północy, kajaków, aż po
wszystkie góry. Następnie ważna jest
znajomość historii – nie ma wszystkiego
w programach szkolnych, bo być nie
może z powodu ich przeładowania. Ale są
wycieczki szkolne, są wspólne wyjazdy
z rodzicami. Młodzi ludzie nie są w stanie
wybrać najważniejszych wartości, bo jeszcze nie umieją oceniać. Coś im trzeba
pokazać, trzeba ich pchnąć, nie brutalnie,
butem, ale stworzyć sytuację, w której
młody człowiek będzie mógł odkryć coś,
czego wcześniej nie zauważyłby. Potrzeba
więc „reżysera” młodego wieku, tak by
nie odbierać im poczucia samodzielności,
a jednak ich pilnować. Niewątpliwie
młodzież jest „najlepszą cząstką narodu”.
Oni to czują, choć nie umieją tego
zweryfikować. Często boją się, wstydzą
bycia Polakami, bo Zachód im imponuje
i zniewala możliwościami materialnymi.
Zmieniły się realia życia w Polsce oraz
polityczne położenie naszego kraju,
a wraz z tym również rozumienie patriotyzmu przez ludzi dorastających w nowej Polsce. Nowej, czyli takiej, w której
nie trzeba udowadniać swojej miłości do

ojczyzny na polu bitwy lub w niepodległościowej konspiracji. Dziś wyraźnie
rysuje się potrzeba budowy takiego modelu patriotyzmu, który przylega do wymogów nowych czasów i wynikających
z nich potrzeb. Nie oznacza to, że powinniśmy zrezygnować z upowszechniania
pewnych trwałych wartości tkwiących
w chlubnej tradycji naszej Ojczyzny, czy
też z popularyzowania sylwetek bohaterów narodowych. Patriotyzm jest wartością ponadczasową i uniwersalną. Pamiętając o tym należy więcej mówić o patriotyzmie bez wielkich słów i patosu.
Trzeba szukać innych niż kilkanaście czy
nawet klika lat temu dróg dotarcia do
młodzieży z podejmowaną problematyką.
Świadomy, aktywny patriotyzm jest nam
dzisiaj bardzo potrzebny. Nieprawdą jest,
że w nowych, zmienionych warunkach
jego potrzeba zanika. Patriotyzm należy
do uniwersalnych wartości, takich jak
miłość, uczciwość, rzetelność czy spra-

wiedliwość. Powinien wynikać z wewnętrznej potrzeby, a nie z zewnętrznych
okoliczności. Aktywny patriotyzm winien
budzić w nas poczucie powinności.
Zmieniające się warunki zewnętrzne,
a szczególnie zmieniające się zagrożenia
dla narodu powinny wpływać na zmiany
kierunku, w jakim te patriotyczne powinności Polaków winny być adresowane.
W szybko zmieniającym się świecie
poczucie patriotyzmu wymaga wysiłku,
aby rozpoznawać zewnętrzne warunki
i szczególne zagrożenia oraz określać, jakie działania i postawy są w tej nowej
sytuacji pożądane.
Magdalena Urbańska
W tekście wykorzystano czasopismo
„Wychowawca” z lat 2003-2008.

MŁODZI PATRZĄ NA ŚWIAT
„Magia jednego dnia i nocy”

mocy. Każdy za Nas wówczas chce, aby
nikt w ten wyjątkowy czas nie był sam.
Dzień jedyny taki w roku i noc.

Święta Bożego Narodzenia mają
szczególną moc i magię. Są to święta rodzinne, kiedy gasną wszelkie gniewy
i spory. A w sercu każdego wierzącego
człowieka budzi się nadzieja, radość
i miłość, które niosą za sobą chęć przebaczenia bliźniemu i niesienia mu po28

Jest noc-24 grudnia. Na polu wieje
wiatr i pada śnieg. Wchodzę do Kościoła
i zmierzam w kierunku szopki betlejemskiej. Ma ona dokładnie prawie taki
sam urok jak przed przeszło 15 lat temu.
Została ona „udoskonalona” jedynie o elektrycznie kołyszący się żłóbek małego
Jezusa. Klękam kieruje wzrok na szopkę,
lecz moją uwagę przykuwa małżeństwo
staruszków. Pomagają oni sobie nawzajem
doprowadzić się do ławki kościelnej,
gdzie mogliby usiąść, gdyż zdrowie nie
pozwala im na dłuższe przyklęknięcie.
Obok mnie klęczy młode małżeństwo
z swoim około 4-letnim synkiem. Młodzi
rodzice opowiadają chłopcu historię nocy
betlejemskiej, a w moim sercu budzą się
wspomnienia tej magicznej nocy, gdy byłam mniej więcej w wieku tego chłopca.
W oczach małego chłopca widać zafascynowanie opowiadaną historią i radość
z patrzenia w szopkę betlejemską.
Pamiętam, że od najmłodszych lat
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wpajano mi przeświadczenie, że „Jaka
Wigilia, taki cały rok”. Nie można dopuścić, aby wywołać gniew drugiej osoby.
W dniu Wigilii wedle tradycji można
przyjąć post od spożywania nie tylko pokarmów mięsnych, ale również od wszelakiego rodzaju posiłków. U mnie nie ma
żadnych taryf ulgowych. Bez względu na
wiek każdy przestrzega tego postu. Również i ja od małego dziecka byłam uczona,
aby się z tego wywiązywać. Chodź dla
mnie jako małego dziecka, było to bardzo
trudne. Trwają przecież przygotowania do
świąt i kolacji wigilijnej. Gdzie w każdym
pomieszczeniu unosi się zapach potraw
wigilijnych i innych smakołyków świątecznych. Około południa rodzice zabierali
mnie na cmentarz, aby odwiedzić groby
najbliższych. Święta te dla dzieci są
szczególnie wyjątkowe. Każdy chce coś
pomóc. Owszem i ja, jak byłam małą dziewczynką starałam się pomagać w kuchni
najlepiej jak tylko potrafiłam. W jedne ze
świąt o mały włos nie pozbawiłabym moją
rodzinę jednej z potraw wigilijnej. Podczas przygotowań do wieczerzy, pomagałam w kuchni. Między jedną pracą,
a drugą mama kazała mi przysiąść chwilę.
Na pierwszy rzut oka wpadło mi krzesło,
które stało koło kredensu. Na tym krześle
leżała ściereczka ładnie ułożona, nie wiele
myśląc usiadłam na owym krześle….
W ciągu jednej sekundy zrobiło mi się
dziwnie miękko na tym krześle, a z drugiego końca kuchni dobiegł głos mojej
babci: „Dziecko nie siadaj tam!”. Zeskoczyłam z krzesła szybko tak jak tylko potrafiłam i okazało się, że usiadłam na wigilijnych pierogach, które były przykryte
tą piękną ściereczką. Strach było ją podnieść. Na odwagę zdobyła się moja mama,
podniosła ją, a wraz z tym nadeszła chwila
prawdy…. Całkowitemu zniszczeniu uległy na szczęście tylko dwa pierogi,
pozostałe cudem ocalały. Więc na szczęście nie pozbawiłam mojej rodziny, tej
potrawy na wigilię. Już jako małą dziewczynkę mama nauczyła mnie nakrywać do
stołu i dlatego to ja zajmuje się nakryciem
do wieczerzy. Rodzice przekazali mi, aby
nie zapominać o dodatkowym nakryciu
dla niespodziewanego gościa. Uśmiecham
się sama do siebie wspominając, że jako
dziecko czekałam na niespodziewanego
gościa z myślą kim będzie ta tajemnicza
postać. Tata przynosi sianko pod biały
obrus. Choinkę ubieramy zawsze wieczorem dzień przed samą Wigilią. Jako małe
dziewczynki spierałyśmy się z siostrą,

gdzie ma wisieć jaka bombka i tak czy
inaczej ma wisieć dany łańcuch. Założenie
czubka na choince należy do mnie i każdy
z moich domowników doskonale zdaje
sobie z tego sprawę. Pewnie dlatego, że
jestem najmłodsza w domu, należą mi się
drobne dokończenia. To i też ja podaje
każdemu opłatek do podzielenia się i od
zawsze zastrzegam, że największy jest
mój i pod żadnym pozorem nikt nie może
go sobie wziąć. Łamiemy się opłatkiem,
czytamy Pismo Święte i zasiadamy do
stołu wigilijnego. Wieczerze wigilijną
rozpoczynamy gdy na niebie pojawi się
pierwsza gwiazdka. Babcia wpoiła mi
tradycje, że należy spróbować każdej
potrawy wigilijnej, ponieważ, ile się nie
próbuje potraw, tyle przyjemności ominie
tą osobę w nadchodzącym roku. Dlatego
też zawsze próbowałam i próbuje kompot
z suszek za którym nie przepadam.
Podczas Wigilii, moje babcie wspominają
Święta Bożego Narodzenia w czasach ich
dzieciństwa. Jako mała dziewczyna widząc, że każdy spróbował potraw spoglądam pod choinkę. Gdzie tam, aż mieni się
w oczach od kolorowych prezentów. Prezenty jednak rozdaje pomiędzy wszystkich moja siostra. Warunkiem, żeby dostać prezent jest oczywiście bycie grzecznym, a gdy każdy już oglądnie prezenty
zaczynamy głośne śpiewy kolęd. Każdy
może wybrać sobie swoją ulubioną i śpiewamy ją wspólnie. Czas przy wigilijnym
stole mija bardzo szybko. Po skończonej
kolacji opłatek wigilijny zanosi się psom.
Legenda mówi, że zwierzęta o północy
mówią ludzkim głosem. Zawsze na to
czekałam, minęło tyle lat, a moje kochane
psy nie przemówiły jeszcze do mnie
ludzkim głosem, ale nie tracę nadziei.
A w święta ona przecież jest bardzo ważna. Nie wyobrażam sobie Świąt Bożego
Narodzenia bez uroczystego udania się na
pasterkę o północy. Dla mnie jako dziecka
było to niesamowite przeżycie wytrzymać
do północy, a później jeszcze godzinę
w Kościele. Idąc na pasterkę w wspomnieniu moich oczu ukazują się moje
drobne wówczas nóżki w czerwonych
kozaczkach, czerwony nos i policzki od
mrozu i powieki opadające i dające we
znaki zmęczenie po całodniowych przygotowaniach i przecież bez ani godziny snu
od samego rana. Było przecież nie wiele
przed północą. A mimo to maszerowałam
z całych sił radosnym krokiem. Aby o równiej północy zaśpiewać kolędę „Wśród
nocnej ciszy”. I tak jak wtedy, gdy miałam
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5 lat, patrząc na szopkę betlejemską
w moim Kościele tak i dzisiaj, najwięcej
uroku ma w sobie aniołek w niebieskiej
szacie, trzymając w dłoniach skarbonkę
do której, gdy wrzuca się pieniążka on
porusza główką wyrażając swa wdzięczność. On pozostał nienaruszony, taki
jak dawniej.
Święta Bożego Narodzenia mają
szczególną moc i magię. Są to święta
rodzinne, kiedy gasną wszelkie gniewy
i spory. A w sercu każdego wierzącego
człowieka budzi się nadzieja, radość i miłość, które niosą za sobą chęć przebaczenia bliźniemu i niesienia mu pomocy.
Każdy za Nas wówczas chce, aby nikt
w ten wyjątkowy czas nie był sam. Dzień
jedyny taki w roku i noc. Gdzie w powietrzu unosi się niesamowita magia, czar
i duch gwiazdki bożonarodzeniowej. Jest
nie tylko czasem oczekiwania na mnóstwo prezentów choinkowych, ale i czasem spędzenia go z najbliższymi w świątecznej atmosferze. Gdzie na twarzy każdego spotkanego człowieka na ulicy na
widać radość i ciepło płynące z oczu i serca a z ust z każdej strony płynące słowa
„Wesołych Świąt!”
Żaneta Bielatowicz

Grzegorz Turnau –
Czarodziej Nastroju

Kompozytor, pianista, poeta, aranżer, wokalista…. Grzegorz Turnau - artysta niebanalny, przez wielu nazywany
czarodziejem nastroju i mistrzem poezji śpiewanej, choć sam stara się nie
szufladkować swej twórczości.
Swoją przygodę ze śpiewaniem rozpoczął biorąc udział w przeglądzie pio>>

senki "Śpiewać każdy może" w krakowskim Klubie Zaścianek i decyzją jurorów zwyciężył w kategorii piosenki literackiej. Dzięki temu wystąpił na XX Festiwalu Piosenki Studenckiej, który wygrał
utworem „Znów wędrujemy” będąc uczniem III klasy liceum. Został najmłodszym laureatem w historii krakowskich
festiwali. Po tym wydarzeniu Piotr Skrzynecki zaprosił go na występy do Piwnicy
Pod Baranami. Tam poznał także poetę
Michała Zabłockiego, z którym przez wiele lat współpracował.
Pierwsza płyta Turnaua ukazała się
w 1991 roku. Sam artysta tak mówił o tym
krążku: „ Czternaście piosenek, które nagrałem i opatrzyłem wspólnym tytułem
"Naprawdę nie dzieje się nic", to czternaście chwil z mojego piwnicznego życia(…) Od siedmiu lat przekonywany, że
jutra nie ma, wciąż nie mogę oprzeć się
wrażeniu, że jednak jest. Gdyby więc
dzień jutrzejszy miał się okazać dniem
ostatnim, na moje usprawiedliwienie zostaje czternaście piosenek. I tyle..” Od tego debiutu Turnau nagrał kilkanaście
albumów, z których niektóre zyskały
miano złotych ( „Naprawdę nie dzieje się
nic”, „Pod światło”, „Turnau w Trójce”,
„Tutaj jestem”) i platynowych płyt ( „To
tu, to tam”, „Historia pewnej podróży”w całości poświęcony Markowi Grechucie). 3 listopada ukazała się "Fabryka klamek".
Oprócz albumów solowych, muzyk
bierze także gościnny udział w takich
przedsięwzięciach jak np. Nieszpory Ludźmierskie, współpracował z m.in. Magdą
Umer, Dorotą Miśkiewicz, Justyną Steczkowską, Anną Maria Jopek, Andrzejem
Sikorowskim, Janem Kantym Pawluśkiewiczem, Zbigniew Preisnerem. Artysta
bardzo ceni kontakt z publicznością, grając mnóstwo koncertów – niezwykle
klimatycznych, nastrojowych. Piosenki
Turnaua odprężają i przenoszą w inną rzeczywistość. "Naprawdę nie dzieje się nic",
"Cichosza", "Między ciszą a ciszą", "Pamięć", "Bracka", "To tu, to tam", "Tutaj
jestem", „ Jak linoskoczek” to najbardziej
znane utwory, które są utrzymane w klimacie nostalgicznym i refleksyjnym. Piosenki Turnaua cechuje niepowtarzalne
brzmienie – człowiek nie pozostaje wobec
nich obojętny. W czasie koncertów wśród
instrumentów główne miejsce zajmuje fortepian, na którym gra muzyk. Towarzyszą
mu: saksofon, obój, flet, waltornia, gitary,

smyczki oraz sekcja rytmiczna (perkusja
plus bas).
W Inowrocławiu Turnau organizuje
koncerty ze swoim udziałem i zaproszonych przez siebie artystów. Inowrocławska Noc Solannowa organizowana jest
w dniu urodzin artysty pod inowrocławskimi tężniami solankowymi. Impreza ta
gromadzi corocznie liczne grono wielbicieli piosenkarza. W tym roku odbyła się
już jej VI edycja.
Natalia Kozioł

Dziewczynka z zapałkami
- z baśni Andersena do
supermarketu

Święta Bożego narodzenia to niezwykły
czas. Czas, kiedy w drugim człowieku
dostrzegamy Chrystusa. Chrystusa,
który przychodzi na świat jako małe,
bezbronne dziecko. Z tego też powodu
w czasie poprzedzającym Boże Narodzenie organizuje się wiele akcji charytatywnych. O akcji „Dziewczynka z zapałkami” rozmawialiśmy z uczennicami
Gimnazjum nr 4 w Tarnowie: Patrycją
Kulesą, Justyną Mielnik, Anną Więckowską oraz Katarzyną Półkoszek.

wszelkich przedsięwzięciach charytatywnych.
Red.: Kto może wziąć w niej udział, do
kogo trzeba się zgłosić?
W akcji udział może wziąć każdy, kto
chce pomagać innym. W naszym przypadku należy się zgłosić do pani pedagog.
Red.: Dlaczego zdecydowałyście się na
udział w tej akcji?
Czujemy, że chcemy pomagać innym.
Jest niewielki wysiłek, a ile może przynieść radości. To wspaniałe uczucie pomagać innym, nie trzeba się wiele napracować, wystarczy mieć dobre chęci.
Red.: Jak ludzie podchodzili do tej
akcji i wolontariuszy? Czy ktoś sprawił
wam przykrość a może radość?
Reakcje ludzi na nasze działania były
różnorodne. Wiele osób podchodziło do
nas z życzliwością i chętnie dołączało się
do akcji. Jednak spotkaliśmy się również
z negatywnymi i niekulturalnymi komentarzami typu: "Mam małą emeryturę i to
ktoś powinien pomagać mi", "Wakacje to
nie jest taki ważny cel".
Red.: Czy zachęcilibyście kolegów i koleżanki do tej akcji, a jeśli tak to dlaczego?
To bardzo miłe uczucie pomagać innymi zachęcamy do częstego brania udziału w tego typu akcjach. W dniach 3-5
grudnia odbędzie się zbiórka żywności
"Podziel się posiłkiem" w delikatesach
Zenit, na którą serdecznie zapraszamy.
Będzie polegała ona na zbieraniu żywności dla biednych rodzin.
Red.: Czy można czerpać radość z
pomocy innym?
Tak, po każdej akcji czujemy, że zrobiliśmy coś bardzo ważnego i że dzięki
naszemu niewielkiemu wysiłkowi jakieś
dziecko będzie szczęśliwe.
Red.: Weźmiecie jeszcze udział w tej
akcji w przyszłości?
Mamy zamiar wziąć udział w takim
przedsięwzięciu i to jeszcze nie jeden raz.
Jest to bardzo fajna rzecz.

Red.: Na czym polega akcja "Dziew- Dziękując za rozmowę życzymy wytrwałości i wiele radości oraz satysczynka z zapałkami"?
Akcja "Dziewczynka z zapałkami" fakcji czerpanej z charytatywnej pracy!
polega na zbieraniu pieniędzy na ferie i
Rozmawiał ks. Krzysztof Czaja
wakacje dla dzieci z ubogich rodzin lub
tych, które doświadczyły przemocy.
Red.: Skąd dowiedziałyście się o tej
akcji?
W naszej szkole działa grupa wolontariuszy, którzy biorą czynny udział we
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Nieznana opowieść wigilijna…?

W świątecznym nastroju warto wrócić do tematów starych jak świat. Często pogoń za dobrami materialnymi
przesłania prawdziwe wartości i trzeba,
by ktoś przypomniał nam, co jest najważniejsze życiu. Podejmuje się tego
Piotr Mularuk, reżyser filmu ,,Nieznana
opowieść wigilijna”, przenosząc dziewiętnastowieczną historię z opowiadania Karola Dickensa w naszą współczesność.
Jakie mamy pierwsze skojarzenia słysząc słowa opowieść wigilijna? Myślę,
że większość ludzi od razu łączy to hasło
ze znanym opowiadaniem Karola Dickensa. Gdybyśmy jednak dodali do słów opowieść wigilijna przymiotnik nieznana, to
wtedy powstałby nam tytuł filmu, który
miałem przyjemność obejrzeć.
Premiera filmu była nieprzypadkowo
ustalona na 24 grudnia 2000 roku. Akcja
rozgrywa się w Wigilię Bożego Narodzenia i jest to piękna baśń, w której zauważyć można typowe cechy tego gatunku.
Mamy więc przykłady walki dobra ze
złem. Biznesmen Skrudziak ulega żądzy
posiadania i nienawiści, służąc tym siłom
zła. Pojawia się w filmie postać wędrowca
Mikosza, który posiada ogromną wiedzę
i moce służące wpływaniu na świat i ludzi.
To on jest drogowskazem moralnym dla
innych bohaterów. Zjawia się nie wiadomo skąd, swoimi wskazówkami i po-

nadnaturalnymi zdolnościami naprawia
błędy i pokonuje zło. I jak w baśniach bywa wszystko kończy się szczęśliwie.
Reżyserem filmu jest Piotr Mularuk,
a scenariusz napisał Ireneusz Janik.
W głównych rolach zobaczyć można: Piotra Machalicę (Skrudziak), Danutę Szaflarską (Siostra Hortensja), Sarę Müldner
(Frania), Sebastiana Świądra (Lutek), Łukasza Jaźwca (Janek). W filmie oprócz zawodowych aktorów występują dzieci, wywiązując się ze swoich ról brawurowo,
grają na równi z dorosłymi doświadczonymi aktorami.
Na początku wspomniałem o „Opowieści wigilijnej”, ponieważ to, co zobaczymy na ekranie, jest bardzo podobne do
historii Dickensa, tyle że przeniesione do
czasów współczesnych. Filmowy odpowiednik Ebenezera Scrooge'a – Skrudziak, miejscowy biznesmen pragnie wybudować nowoczesny kompleks budynków, który będzie zapewniał mu wielkie
zyski. Po śmierci ukochanej żony, staje się
zgorzkniały i cyniczny, nie ma czasu dla
córki Frani. Aby zrealizować swoje cele,
zamierza zburzyć sierociniec, w którym
sam się przez jakiś czas wychowywał
i postawić tam stację benzynową. Chociaż
ma córkę i powinien rozumieć uczucia,
jest mu obojętne, co stanie się z dziećmi
z sierocińca. Myśli jedynie o zyskach
z wybudowania stacji paliw. Podobnie jak
Scrooge, nie uznaje Bożego Narodzenia,
mówi nawet, że: ,,Święta są po to, by zarabiać pieniądze, a głupcy to ci, na których się zarabia”.
Odpowiednikiem dickensowskiego ducha Jakuba Marleya, który zmienia życie
głównych bohaterów, jest Mikosz. Przyjeżdża do miasta samochodem z wielką
gwiazdą i sprawia, że spotykający się
z nim bohaterowie filmu stają się lepsi.
Janek, wrócił z ucieczki z sierocińca,
Biluś i Żaneta w końcu wyznają sobie
miłość, a wreszcie sam Skrudziak zostaje
pod koniec filmu troskliwym serdecznym
człowiekiem o wielkim sercu.
Porównując oba dzieła dochodzimy do
wniosku, że mimo upływu wielu lat,
ludzie i problemy są tacy sami. Zmieniają
się tylko warunki, ale takie sprawy jak
pogoń za bogactwem, ból po stracie
ukochanej osoby, z którym nie możemy
sobie poradzić, niepewność jutra, są
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z człowiekiem od wieków. Myślę, że to
też chciał nam przekazać reżyser w tym
filmie.

Dla mnie jednak głównym przesłaniem obrazu jest myśl, że nigdy nie wolno
tracić wiary, że najważniejsza jest rodzina
i miłość, bo tylko wtedy człowiek może
być szczęśliwy. Może ktoś, kto na pierwszym miejscu stawia pracę, po obejrzeniu filmu przez chwilę zastanowi się
nad swoim życiem? Oczywiście pieniądze
są bezwzględnie potrzebne, ale czy bogactwo zasklepi ranę w sercu rodzica,
który usłyszy od swojego dziecka, że ono
nie ma domu, rodziny, bo ciągle jest
samo? Spędźmy te Święta w rodzinnym
gronie, ciesząc się swoim towarzystwem.
Wigilia to niezwykły czas, w którym nawet w dzisiejszym świecie pełnym elektroniki jest jakoś tak magicznie. To także
dzień wybaczania, aby w Noc Bożego
Narodzenia powitać Jezusa bez skazy
w sercu. Dlatego też w przedświątecznym
czasie pojednajmy się z ludźmi, którzy
w jakiś sposób nam zawinili. I gorąco polecam obejrzenie filmu pod tytułem ,,Nieznana opowieść wigilijna”. Naprawdę
warto!
Piotr Mleczko

Z PÓŁKI Z KSIĄŻKAMI

Katarzyny Kotowskiej Przepiękna opowieść
o miłości do dziecka

„ Dom był szary i stary, schowany za
szarym murem i wcale nie wyglądał wesoło. /.../ I było tam mnóstwo małych
dzieci. /…/ Ale chociaż Królowa i jej pomocnice opiekowały się nimi najlepiej,
jak umiały, dzieci były smutne, bo nie
miały rodziców”/
W takim miejscu żyją postaci z opowieści Katarzyny Kotowskiej pt: „Jeż”
Dawno nie czytałam tak pięknej baśniowej opowieści jaką jest "JEŻ" Katarzyny Kotowskiej.
Autorka z zawodu jest architektką,
której los poskąpił możliwości urodzenia
dziecka.
Nie mogąc się pogodzić z bezdzietnością, po kilku latach małżeństwa wspólnie z mężem rozpoczęła starania o adopcję dziecka. Po dziewięciu miesiącach
starania zakończyły się pomyślnie i ośrodek adopcyjny wskazał dziecko, które
oczekująca rodzina przyjęła. Teraz przed
autorką stanęło najtrudniejsze zadanie marzenie o dziecku zamienić na codzienne
z nim obcowanie, stworzenie warunków
do wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa
i miłości.
Katarzyna Kotowska podjęła to zadanie z ochotą, Przekonanie do siebie dwuletniego synka Piotrusia dziecka z chorobą

sierocą, nieufnego wobec ludzi okazało
się trudne i czasochłonne. Jednak mądra
matka nie rezygnowała z usilnych starań
aby dziecku okazywać czułość, cierpliwość i miłość oczekując od małego na
zaufania do niej i choć w części na utratę
lęków, które w chłopcu mieszkały.
Szczęśliwie adopcyjna mama zdawała
sobie sprawę, że wychowanie dziecka jest
żmudnym procesem, tym trudniejszym, że
dotyczy dziecka poranionego faktem opuszczenia go przez biologiczną matkę.
Kotowska nigdy nie potępia biologicznej
matki Piotrusia,, wierzy że ona także przeżyła dramat rozstania z dzieckiem, ale na
psychice dziecka brak przez dwa lata stałego opiekuna także pozostawił głębokie
rany. Nowa mama miłością własną otoczyła synka długo walcząc o niego, aż on
także poczuł się bezpieczny i szczęśliwy.
Swoim doświadczeniem i zwycięstwem
podwójnym - matki i dziecka -- podzieliła
się autorka z czytelnikami w baśni p.t.
"JEŻ".
W baśniowej konwencji przedstawiła
życie Kobiety i Mężczyzny, którzy wybudowali dom w przepięknej okolicy, aby
w nim mogło spędzić szczęśliwe dzieciństwo ich dziecko. Niestety, dziecka nie
mogli się doczekać. Przepiękne otoczenie
straciło swe soczyste barwy, świat poszarzał. Zrozumieli, że w ich życiu najbardziej brakuje dziecka. Autorka bardzo prosto i zwyczajnie opowiada o tęsknocie
Kobiety i Mężczyzny za dzieckiem oraz
ich wyprawie do domu dziecka. Tak opisuje swoje wrażenia z tego miejsca;
Dalej autorka opowiada, że przyprowadzono do nich Chłopczyka, który miał
ciało pokryte kolcami jak jeż. Oczywiście
w tym obrazie metaforycznie ukazuje popłoch i przerażenie dziecka, które boi się
spotkania z nieznanymi mu ludźmi, na ich
obecność reaguje wrogością. Chłopczyk
podszedł jednak do przyszłej mamy i oboje rodzice zabrali dziecko do swojego domu. Od tej pory niepostrzeżenie do ogrodu
powróciły kolory, a więc dziecko / będąc
jeszcze dla nowych rodziców wielką zagadką/, przywróciło światu kolory, rozświetlając rodzicom życie. Babcia od razu
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rozpoznała Chłopca, mówiąc że jest jej
wnuczkiem, bo go kocha. Chłopiec Jeż na
początku kłuł niemiłosiernie, jak to w baśniowym świecie przedstawia autorka.
Nie był przyzwyczajony do głaskania,
przytulania. Matka nie rezygnowała
z czułej opieki mówiąc mężowi, że od
głaskania synkowi zmiękły kolce. Kochająca matka coraz bardziej skracała dystans
synka do siebie, aż pewnej nocy usłyszała, że synek zamiast płakać, zawołał MAMO! Od tej chwili, jak pisze Katarzyna Kotowska, po kolcach nie było ani
śladu.
Tę książkę przeczytałam mojej pięcioletniej wnuczce. Weroniczka ogromnie
ją polubiła, z ożywieniem oglądała ilustracje, opowiadała o Piotrusiu i wielokrotnie prosiła mnie lub swoich rodziców
o czytanie tej opowieści.
Autorka ‘’JEŻA’’ - rozmawiała z synkiem także i o tym, że urodziła go inna
mama, dzięki czemu może teraz być z nią
i jej mężem, a przecież obydwoje na
Piotrusia tak długo czekali, teraz są
szczęśliwi, bo mogą go kochać.
Książka, którą można w ciągu kilkunastu minut przeczytać, jest cudowną
opowieścią o tym, że miłość do dziecka
przywraca światu równowagę.
Ciepło i optymizm tej baśni nie razi
w żadnej mierze, bo są prawdziwe, oparte
na konkretnym doświadczeniu, niosą głębokie humanistyczne przesłanie, że dziecka nie da się wychować bez miłości.
Prostota opowieści i piękno moralne
baśni spowodowało, że książkę wpisano
od 2003 r. do Kanonu Książek dla Dzieci
i Młodzieży, a Archidiecezjalny Ośrodek
Adopcyjno – Opiekuńczy w Łodzi proponuje "JEŻA" jako ważną lekturę, DLA
PRZYSZŁYCH ADOPCYJNYCH RODZICÓW. Ważną dydaktyczną i wychowawczą rolę ta książka może wypełnić
wobec wszystkich osób, które pracują
z dziećmi.
W wywiadzie, jakiego Katarzyna Kotowska udzieliła dziennikarce Anecie
Górnickiej – Boratyńskiej mówi, że proces oswajania Piotrusia z nową dla niego
sytuacją był długi i nie od razu zapo>>

wiadał szczęśliwe zakończenie. Nigdy
jednak nie zwątpiła w DZIECKO ANI
W SWOJĄ DECYZJĘ ZOSTANIA MATKĄ.
O adopcji powiedziała w czasie wywiadu: " Dostałam wielką szansę wewnę-

Niezwykle trafną opinię o walorach
"JEŻA" wypowiedziała znawczyni literatury dziecięcej, autorka licznych książek
Joanna Papuzińska. Oto jej słowa;
" W baśniowym raju, tam gdzie spotykają

bardzo miło się obcuje.
Sposób w jaki jest napisana, pozwala
na wspólne czytanie z dzieckiem oraz rozmowę o treści tej baśni i walorach artystycznych książki,
Myślę, że "JEŻ" może być dla każdego świetnym prezentem, który warto
sobie sprawić z każdej okazji.

Drugą, także interesującą książką tej przepiękne ilustracje wykonane przez
autorki jest ‘’ WIEŻA Z KLOCKÓW’’. autorkę, co także sprawia, że z tą książką

Zofia Rogowska

się wszystkie dobre i piękne powieści, ta
trznego rozwoju i staram się ją wyko- historia znajdzie sobie miejsce w pobliżu
rzystać. Gdybym normalnie urodziła dzie- najpiękniejszych ".
cko, nie napisałabym tych książek. "
"JEŻ" Katarzyny Kotowskiej posiada

TWÓJ CZŁOWIEK W NIEBIE
4 XI Św. Karol

Otworzył w Mediolanie wyższe seminarium, niższe w innych miastach, przeprowadził wizytację kanoniczną diecezji. Popierał zakony, często je wspomagając, dla
ludzi świeckich zakładał bractwa. Zwoływał synody diecezjalne i prowincjonalne.
Fundował przytułki, opiekował się ubogimi, zwłaszcza w czasie epidemii. Przyczynił się do szczęśliwego zakończenia trwającego 18 lat Soboru w Trydencie. Równocześnie głosił kazania, przewodniczył
nabożeństwom pokutnym, pielgrzymował
do różnych sanktuariów, pokutował nosząc
włosienicę, poszcząc, biczując się. Borykał
się też z przeciwnościami, przeżył zamach
na swoje życie. Zmarł 3 listopada 1584
roku. Został kanonizowany w 1610 roku.

To imię pochodzenia germańskiegowywodzi się od
wyrazu pospolitego
„karl, charal, charel, carl”-mąż, małżonek, ukochany.
Przez Słowian zostało zapożyczone
na przełomie VIII/
IX wiek i zaczęło oznaczać władcę (pol.król, ros. korol, czes. král). W Polsce
pojawia się w XIII wieku na Śląsku, ale
oznacza Niemca. Jako imię zaczęło być
popularne dopiero w XVII wieku i jest
spolszczeniem łacińskiej formy Carolus.
Św. Karol Boromeusz patronuje zakoSpieszczenia tego imienia to : Lolek, Lolo,
nowi
sióstr boromeuszek, pod jego wezKarlik.
waniem
wybudowano też liczne kościoły.
Najpopularniejszy święty tego imienia
Od
imienia
Karola pochodzi w Polsce 156
to Karol Boromeusz ( 1538-1584), biskup,
nazw
miejscowości.
Przysłowie z nim
kardynał. Urodził się na zamku Arona jako
związane
to:”
Na
św.
Karola
wyjrzy spod
syn Gilberta i Małgorzaty Medici, arystośniegu
rola”.
kratów mediolańskich. Wzorem dla niego
był ojciec, odznaczający się prawością
charakteru, pobożnością i miłosierdziem.
Karol zdobył wykształcenie w domu, a następnie na uniwersytecie w Pavii, gdzie
uzyskał podwójny doktorat. Kolejne lata
spędził w Rzymie, u boku wuja, papieża
Piusa IV, osiągając tytuły i godności kościelne, a także związany z nimi majątek,
który spożytkował na cele dobroczynne.
W wieku 25 lat został kapłanem, rok później biskupem, a następnie metropolitą.
Był pierwszą osobą po papieżu w Kurii
Rzymskiej - zajął się administrowaniem,
porządkowaniem, usuwaniem nadużyć. Po
wyborze nowego papieża, Piusa V, opuścił
Rzym i udał się do Mediolanu, jako administrator archidiecezji mediolańskiej.

11 XI Św. Marcin

To imię łacińskie,
pochodzące od
imienia boga Marsa - oznaczało
„poświęcony Marsowi”. W Polsce
znane jest od XII
wieku w formach: Marcin,
Morcin, Martyn. Jego zdrobnienia i skróty
to: Marcinek, Martyn, Marcisz, Marsz,
Mach, Martynek. Nazwiska pochodzące
od imienia Marcin to: Marciniec, Martynowicz, Marcinkowski, Morcinek.

Św. Marcin urodził się w 316 lub 317
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roku w Panonii ( na Węgrzech). Mając lat
15 wstąpił w szeregi armii cesarskiej
i służył w gwardii. W tym czasie, według
legendy, miał dać biedakowi połowę swego żołnierskiego płaszcza. W nocy przyśnił się mu Chrystus, który mówił do aniołów: „ Patrzcie, jak mnie Marcin katechumen przyodział!” Chrzest przyjął w wieku
18 lat. Potem opuścił armię, został uczniem św. Hilarego. Nawrócił swoją matkę,
być może i ojca. Został pustelnikiem na
wyspie Gallinaria koło Genui. W 361 roku
założył klasztor w Liguge. W 370 roku
został przez lud wybrany biskupem Tours .
Apostołował podróżując po Galii, zakładał klasztory, w tym słynny klasztor
w Marmoutier. Zmarł w Candes 8 listopada 397 roku, a w Tours pochowano go 11
listopada.

W Polsce pod jego wezwaniem wybudowano 196 kościołów .Związane z
jego świętem przysłowia to: „Jaki Marcin,
taka zima”, „ Św. Marcin jedzie na białym
koniu”.

30 XI Św. Andrzej – apostoł
Andrzej to imię
pochodzenia greckiego. Wywodzi
się z imion dwuczłonowych, zawierających wyraz
anér ”mąż, mężczyzna” lub od
wyrazu andreios„dzielny”. W Polsce imię to poświadczone jest już w XII wieku. W polszczyźnie
występują różne jego formy: Andrzej, Jędrzej, Ondrzej, Andrzysz. Zdrobnienia to:
Andrzejek, Jędrzejek, Ondrzejek, Ondraszek. W średniowiecznej Polsce istniała
>>

także żeńska forma tego imienia - Andrze- 10 XII Julia
ja. Wśród nazwisk związanych z tym
imieniem wymienić można takie jak:
Jędrzejewski, Andrzejewski, Jędrychowski, Jędrusik.
Św. Andrzej to rybak z Betsaidy, młodszy brat Piotra. Mieszkał razem z nim
w Kafarnaum. Początkowo był uczniem
św. Jana Chrzciciela, potem Chrystusa.
Był pełen entuzjazmu, energiczny. Został
powołany po cudownym połowie ryb. Należał do grupy zaufanych uczniów Jezusa.
Po Zmartwychwstaniu być może apostołował w Bitynii (część Azji Mniejszej),
w Scytii, Tracji, Grecji. Został ukrzyżowany głową w dół. Według legendy krzyż ten
miał postać litery X, dlatego w tej postaci
nazywa się „ krzyżem św. Andrzeja”.

Kult św. Andrzeja jest żywy wśród
chrześcijan na Wschodzie i Zachodzie. Ze
św. Andrzejem związane są zakony: Córki
św. Andrzeja, Siostry Opatrzności od św.
Andrzeja (obydwa opiekują się chorymi
i ubogimi), a także Zakon św. Andrzeja.
Św. Andrzej patronował podróżnym,
rybakom, rzeźnikom, rycerzom. W Polsce
ku jego czci wybudowano 121 kościołów
i kaplic (na przykład kościół w Krakowie
przy ul. Grodzkiej). 60 nazw miejscowości wywodzi się od tego imienia, a związane z nim przysłowia to: „Gdy św. Andrzej ze śniegiem bieży, sto dni śnieg na
polu leży”, „Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja”.
1 XII Natalia

To imię pochodzące od łacińskiego męskiego
imienia Natalis,
które powstało od
słowa
natalis
„dzień urodzin”.
W Polsce poświadczone od średniowiecza w formie
Natalija, zdrobnieniu Natka. Rozpowszechniło się jednak dopiero w XIX
wieku i jest popularne do dziś - w 2000
roku było najpopularniejszym imieniem
żeńskim.

23 XII Św. Wiktoria
Jest to imię łacińskie,
To imię pochodzące
powstałe jako przyz języka łacińskiedomek od nazwy rogo, od wyrazu vidu Juliuszy, oznacza
ctoria „zwycięs„kobietę z rodu Jutwo” lub bogini Wiliuszy”. W Polsce
ktorii, żeńskiego
występuje od XVIII
uosobienia zwycięwieku, początkowo
skiej siły Jowisza
jako imię literackie,
(Jupiter Victor).
z czasem się rozpowW Polsce poświadszechnia, obecnie jest bardzo popularne. czone jest już w XIII wieku, występuje
Błogosławiona tego imienia to Julia jako Wiktoryja, ale popularność osiągnęło
Billiart (1751- 1816). Pochodziła z Pikar- w XIX wieku i trwa ona do dziś.
dii, gdzie jej rodzina miała trochę ziemi.
W wieku lat 16 z powodu kłopotów materialnych rodziny musiała pracować na
roli. Została następnie sparaliżowana
w wieku 31 lat. Podczas pobytu w Betencour poznała ks. Varin, który zauważył
u niej zdolności katechetyczne. W 1803 roku zorganizowała w Amiens sierociniec.
Ze współpracownicami złożyła ślub czystości i założyła wspólnotę Sióstr od Najświętszej Panny. W 1804 doznała cudu
uzdrowienia. Wskutek nieporozumienia
z biskupem Amiens, musiała opuścić to
miasto i znalazła schronienie w Namur.
W czasie życia doznawała łask mistycznych. Została beatyfikowana w 1906 roku.

O św. Wiktorii wiadomo tylko tyle, że
pochodziła z Sabinum pod Rzymem, była
dziewicą i poniosła męczeńską śmierć,
być może w IV wieku. Miała odmówić
swej ręki pewnemu Rzymianinowi, który
oskarżył ją jako chrześcijankę.

W Polsce jej relikwie znajdują się
w kolegiacie Matki Bożej Wniebowziętej
w Łowiczu, gdzie przywiózł je arcybiskup
gnieźnieński Henryk Firlej w 1625 roku,
a otrzymał je od papieża Urbana VIII.
Oprac. AM

ŻYCIE ŚWIĘTOŚCIĄ PISANE
Bł. Karolina Kózka – obrończyni
godności kobiecej

W 1987 roku podczas swej trzeciej
pielgrzymki do Polski Jan Paweł II
ogłosił Karolinę Kózkę błogosławioną.
Miało to miejsce w Tarnowie, podczas
Mszy św. odprawianej przy ołtarzu
wzniesionym na fundamentach budowanego w tym czasie kościoła pod jej
wezwaniem.

Św. Natalia z Nikomedii należy do grupy
męczenników, którzy śmierć ponieśli w III
wieku, za czasów prześladowań cesarza
Maksymiana. Jako małżonka, będąc jeszcze na wolności, pocieszać miała swego
męża Hadriana, ale nie wiadomo, kiedy
została uwięziona i poniosła śmierć.
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Rodzinna wieś Karoliny - Wał Ruda
leży w dolinie dolnego Dunajca na jego
lewym brzegu w odległości 23 km na
północny zachód od Tarnowa. Miejscowość ta stanowiła część starego traktu
z Wołynia przez Mielec, Radomyśl, Dąbrowę, Żabno, Borzęcin, Szczurową, lasy
Niepołomickie do Krakowa. W latach
1900 do 1902 r. zaborca austriacki utwierdził ten trakt bitym gościńcem. W kolej>>

nym roku w Biskupicach Radłowskich
wybudowano na Dunajcu most drewniany.
Były to inwestycje strategiczne i po wybuchu wojny okazały się potrzebne ustępującej pod naporem wojsk rosyjskich armii austriackiej.
Rodzina Kózków mieszkała w przylegającym do lasów przysiółku Śmietana jednym z czterech miejscowości Wał
Ruda. Do kościoła w sąsiedniej Zabawie
mieli 3 km. Byli gospodarzami na ówczesne warunki dość zamożnymi. Rodzice
Karoliny byli ludźmi o silnych charakterach. Oboje pochodzili ze stanu włościańskiego. Ojciec Jan od 7 roku życia,
kiedy umarł mu jego ojciec, był na służbie
u swego wuja - brata matki, aż do uporu
wytrwały w pracy i realizowaniu zamierzeń. Współczujący każdemu cierpieniu chętnie i bezinteresownie spieszył zawsze
potrzebującym. Odznaczał się poczuciem
swojej godności i osobistego honoru oraz
odpowiedzialnością za podjęte zobowiązania. Te walory, skłoniły ku niemu Marię
Borzęcką, córkę najznakomitszej kmiecej
rodziny w Wał Rudzie. Charakter zięcia
docenili też jego teściowie, wyrażając
zgodę na małżeństwo córki z biednym
chłopem na służbie.
Janowi i Marii urodziło się jedenaścioro dzieci, z czego wychowali siedmioro.
Musieli przy tym pokonać spore trudności
ekonomiczne, gdyż byli na dorobku. Żyli
bardzo skromnie, oszczędzając na konsumpcji, by za uskładane oszczędności
kupować po kawałku gruntu. Po latach
stan posiadania ich gospodarstwa wzrósł
do 6 ha. W ciągu lata wstawali codziennie
o 4 rano, a w zimie o 5-tej. Wielka wzajemna miłość oraz obustronna głęboka i żywa religijność ułatwiały im wspólne dźwiganie ciężarów i pokonywanie trudności.
Przeszli razem przez życie, a nawet zmarli
w tym samym roku. Najpierw Jan,
a w dwa miesiące po nim Maria - osiem
dni po powrocie z pieszej pielgrzymki do
Częstochowy odbytej w intencji łaski
dobrej śmierci.
Maria osobiście katechizowała każde
swoje dziecko starannie przygotowując je
do Pierwszej Komunii św. Rodzice wspólnie z dziećmi klękali do odmawianego na
głos pacierza. W nim ofiarowywali Bożemu Sercu siebie i zadania nadchodzącego
dnia. Razem przystępowali do sakramentów. Potrafili wspólnie z dziećmi zorganizować zarówno dzień powszedni jak świąteczny nadając im stały, uporządkowany

i niezmienny charakter. W niedzielę, zimową porą, matka często czytała na głos
całej rodzinie i przewodziła we wspólnych
śpiewach. Potem przewodnictwo to zlecała Karolinie. Tak zostało stworzone,
nawet o tym nie wiedząc, coś, co się obecnie nazywa domowy kościół. W kościele
domowym Kózków, chętnie gromadzili się
sąsiedzi i krewni w świąteczne popołudnia
lub zimowe wieczory. Stworzono tam,
ognisko kultury religijnej, silnie oddziaływującej nie tylko na przysiółek Śmietana,
ale i na wieś Wał Rudę, a nawet na całą
parafię Zabawa.
Karolina, będąc czwartym z kolei
dzieckiem, urodziła się 2 sierpnia 1898 r.
Nigdy nie chorowała, rozwijała się szybko
tak fizycznie jak i duchowo. Wyróżniała
się pamięcią i łatwością zapamiętywania,
zarówno na tle rodzeństwa jak i później
w szkole. Stawiana za wzór nie lubiła wyróżnień. Co więcej, była zupełnie wolna
od najmniejszej nawet chęci awansu życiowego. Nigdy nie wyjechała poza swoją
wioskę pomimo zapraszania do Ameryki
przez starszą siostrę Annę, czy koleżanki
nalegające na wspólny wyjazd na ‘Saksy’
do Niemiec. Pozostała w domu aby wspomagać rodziców w gospodarstwie a także,
według swych możliwości, ludzi potrzebujących pomocy. Odwiedzała chorych,
którym sprzątała lub czytała Posłańca Serca Jezusowego. Nie wybierała się do klasztoru. Nie interesował jej też świat z jego
uciechami. Miała zawsze przy sobie różaniec, który w wolnych chwilach odmawiała, ale nie lubiła, gdy ktoś interesował się
jej pobożnością. Wyjaśniała nawet starszym od siebie, pytana, trudniejsze zasady
katechizmu np. przed egzaminem do Sakramentu Bierzmowania. Chłopcy nie
śmieli przy niej płocho żartować, chociaż
lubili ją i oglądali się za nią. Mieli przed
Karolinką wielką nieśmiałość i poważanie. Nie chodziła na wiejskie zabawy.
Mówiła, aby nigdy nikogo nie urazić, że
nie ma czasu. Zawsze była naturalna
w sposobie bycia - była tym, kim była bez
udawania. Po konsekracji kościoła w Zabawie i utworzeniu tam parafii w 1913 r. przedtem należeli do kościoła w Radłowie
- uczestniczyła w organizacji życia parafialnego. Ks. proboszcz Władysław Mendrala tak zeznał: ‘ Karolina Kózka i jej
wujek Franciszek Borzęcki, brat jej matki
jako najgorliwsi apostołowie świeccy,
ogromnie pomagali mi przy zorganizowaniu życia parafialnego w nowo utwo35

rzonej parafii i w rozbudzeniu pobożności
szczególnie kultu Najświętszego Sakramentu przez Komunię św. wynagradzającą
oraz kultu Bożego Serca’.

W 1914 r. Małopolska stała się areną
działań wojennych. Armia austriacka wycofała się w kierunku Krakowa pod naporem postępujących od Przemyśla wojsk
carskich. 18 listopada w Wał Rudzie
pojawili się - po sforsowaniu Dunajca pierwsi żołnierze rosyjscy. Około godziny
dziesiątej wtargnął do domu Kózków
carski sołdat. Nie szukał żywności, bo
brutalnie odmówił zaofiarowaną przez
gospodarza gościnę - chleb i osełkę masła.
Zaczął pytać o miejsce pobytu wojsk
nieprzyjaciela. Pytania były tylko pretekstem, bo jedynym kierunkiem odwrotu
wojsk austriackich mógł być Kraków,
czyli zachód. Kierunek północny zagradzała, bowiem Wisła. Chcąc jeszcze bardziej sterroryzować obecnych, chwycił ojca za gardło i krzycząc domagał się wskazania wrogich wojsk. Przerażeni ojciec
z córką błagali o darowanie życia. Wtedy
żołnierz zażądał, aby oboje udali się z nim
do oficera. Ojciec, ofiarując swoje usługi
błagał, by Karolina została w domu przy
dzieciach, ale ten nawet nie chciał słuchać.
Po wyjściu z domu Jan Kózka
zaproponował żołnierzowi drogę przez
wieś. Miał nadzieją, że może uda mu się
zwrócić uwagę sąsiadów i w jakiś sposób
uwolnić Karolinę. Przewidujący to żołnierz kategorycznie odrzucił propozycję
i jako kierunek wskazał pobliski las. Gdy
tam weszli Rosjanin przystawił ojcu bagnet do piersi i grożąc śmiercią kazał wracać do domu. Świadkami tego, co się potem stało byli dwaj kilkunastoletni miejscowi chłopcy, którzy w lesie ukrywali
konie przed wojskiem. Widzieli jak żołnierz przemocą pędził przed sobą młodą
dziewczynę. Widzieli jak mu się mężnie
opierała odpychając od siebie jego ręce,
próbując uciec. Chłopcy pobiegli do wsi
po pomoc. Po drodze spotkali będącego
w szoku Jana Kózkę. Zdołał im jednak
wyjaśnić kim była widziana w lesie
dziewczyna.
Ani poszukiwania, ani skargi wniesione do dowództwa wojsk nie dały rezultatu. Zwłoki, szukane daleko, znaleziono
przypadkowo na trzęsawisku na skraju
lasu dopiero 4 grudnia. Od lewej strony
szyi aż do prawej piersi biegła głęboka rana zadana bagnetem. Palce jej ręki odcięte
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wisiały tylko na skórze. Widocznie
dziewczyna broniąc się chwyciła za ostrze
a zbrodniarz wyrywał jej broń z ręki.
Druga ręka poniżej łokcia była obdarta
z ciała aż do kości, jakby w walce od uderzenia albo od upadku na coś ostrego.
Stopy i nogi podrapane kolcami głogu i jeżyn a także podarta do kolan spódnica
świadczyły o próbie ucieczki przez krzaki
i chaszcze. Sekcja zwłok wskazała na
śmierć z wykrwawienia wskutek przecięcia arterii szyjnej.
Zastanawiając się głębiej nad śmiercią
Karoliny, wielu zadawało sobie pytanie
o jej kwalifikację. Czy był to wypadek
jakich wiele podczas wojny czy też męczeństwo? Owoce zasiane jej krwią przesądziły o tym ostatnim. Było to głębokie
przekonanie Ludu Bożego świętości i męczeństwie Karoliny Kózkówny - męczeństwie w obronie cnoty niewinności. Przerodziło się to w kult prywatny, bo od dnia
pogrzebu jej grób był licznie nawiedzany
i zaczęto się modlić za jej przyczyną. Kult
jest żywy do dzisiaj. Wspólnota Cenacolo
z Poręby Radlnej między Tarnowem a Tuchowem pomagająca uzależnionej młodzieży zerwać z nałogami ma do Karoliny
szczególne nabożeństwo. Dołączają się
oni co roku do Grupy 21 Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej obejmującej teren
Zabawy dając świadectwo o otrzymanych
we wspólnocie łaskach.
Jan Paweł II powiedział podczas mszy
beatyfikacyjnej: ’ I to za naszych czasów
(… ) ognisty język Ducha Prawdy, Parakleta, zatrzymał się nad postacią prostej
wiejskiej dziewczyny: "Bóg wybrał właśnie to, (...) co niemocne, aby mocnych poniżyć, aby zawstydzić mędrców" (por. 1
Kor 1,27). Czyż święci są po to, ażeby
zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd,
ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym. Chociaż ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do
młodych. Do chłopców i dziewcząt. Do
mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby.
O godności ciała, które wprawdzie na tym
świecie podlega śmierci, jest zniszczalne,
jak i jej młode ciało uległo śmierci ze
strony zabójcy, ale nosi w sobie to ludzkie

ciało zapis nieśmiertelności, jaką człowiek
ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym,
osiągnąć przez Chrystusa. Tak więc święci
są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie
ukrzyżowanym i zmartwychwstałym "dla
nas i dla naszego zbawienia", to znaczy
równocześnie świadczyć o tej godności,
jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć
o tym powołaniu, jakie człowiek ma
w Chrystusie. Karolina Kózkówna była
świadoma tej godności. Świadoma tego
powołania. Żyła z tą świadomością i doj-

rzewała w niej. Z tą świadomością oddała
wreszcie swoje młode życie, kiedy trzeba
było je oddać, aby obronić swą kobiecą
godność. ’

DW
Wykorzystano: ks. Jan Białobok: Służebnica Boża Karolina Kózka - Polscy święci
t.9; ATK 1986

ŚLADAMI OJCA PIO

„Posługa w konfesjonale”

Sekret jego spowiedzi i nawróceń był
prosty. Od penitentów wymagał przestrzegania prawa Bożego i prawdziwego
żalu, bo tylko szczery żal połączony
z modlitwą i udziałem we mszy św., odnosi zwycięstwo nad ponownym upadkiem w grzechy. Na tym polegał fenomen spowiedzi Ojca Pio, że gdy nawet
nie udzielił komuś rozgrzeszenia, to ten
i tak do niego wracał, bo wiedział, że
ten wyjątkowy konfesjonał jest Trybunałem Miłosierdzia i Sprawiedliwości.
5 sierpnia 1918 roku w czasie posługi
Ojca Pio w konfesjonale, pojawił się jakiś
nadziemski posłaniec. W ręce trzymał coś
na kształt ostrej włóczni, z której grotu
wydobywały się płomienie. Cios, który
zadano Ojcu Pio spowodował ogromny
ból kapucyna. Czuł, że umiera.
Cierpienie wywołane przez ów ogień,
który go palił od wewnątrz okazało się
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cudowne w skutkach, bo Ojciec Pio oczyszczony i umocniony duchowo mógł
dźwigać ciężar ludzkich grzechów wyczuwalnych w konfesjonale. Lecząc ich ducha, jednocześnie leczył ich ciało.
Ojciec Pio był bardzo systematyczny
i uporządkowany. Jego dzień zaczynał się
o godzinie 2:30 nad ranem. Już od wczesnych godzin porannych udawał się do
konfesjonału, który oblegały tłumy przyjeżdżające z różnych stron świata. Spowiadał po kilkanaście godzin dziennie.
Każdemu chciał przyjść z pomocą, bo
kochał ludzi. Cechowała go miłość do
człowieka potrzebującego. To nie znaczy,
że był pobłażliwy, bo karcił kłamstwo
i brak żalu za grzechy. Stąd też wiele razy
nie udzielił rozgrzeszenia, aby spowiedź
penitenta była początkiem prawdziwego
nawrócenia. W posłudze spowiadania Ojciec Pio był nauczycielem, lekarzem i ojcem, świadomym swej odpowiedzialności
przed Bogiem i penitentami. Tak wysokie
wymagania stawiał nie tylko sobie samemu, ale z ojcowską troskliwością przypominał je wszystkim kapłanom, których
znał.
W trybunale Bożej sprawiedliwości
Ojciec Pio nie był sędzią sprawiedliwym,
dlatego było to dla niego przyczyną wielu
przykrości, zwłaszcza gdy penitentami
byli ludzie z wyższej hierarchii. Często
uświadamiał im, że grzech nie jest tylko
przekroczeniem przykazań, lecz jest zdradą miłości Pana. Często te wyrzuty stawiał sobie samemu, bo choć oddał Jezusowi całe swoje życie i swoje cierpienia,
uznawał to za zbyt małe wynagrodzenie
>>

miłości Chrystusa. Pod pozorem surowości Ojca Pio kryła się miłość do penitenta i troska o jego zbawienie, dlatego
gdy nawet nie udzielił komuś rozgrzeszenia, to modlił się za tą osobę i ofiarowywał za nią samego siebie. Cytując Ewangelię św. Jana, Ojciec Pio wyjaśniał, że
wiara faryzeuszy nie polegała na okazywaniu niechęciu w zbliżaniu się do prawdy, lecz na hołdowaniu hipokryzji i życiu
w kłamstwie.”To nie ja spowiadam lecz
przeze mnie spowiada Chrystus-Kapłan ” –
mówił nasz święty. Męczennik konfesjonału skłonny był wytoczyć też całą krew
z siebie w walce o dusze zagubione, aby je
wyciągnąć z pokładów zła. Jako charyzmatyczny spowiednik był cierpliwym narzędziem Bożego przebaczenia przez
ponad pół wieku. Począwszy od 1921
roku, konfesjonał dla Ojca Pio stał się
więzieniem i kazalnicą, był jego męczeństwem i jego misją. Pozbawiony wolności,
w całkowitej niemocy, Ojciec Pio wytrwale spowiadał wciąż rosnącą liczbę penitentów. Tak wielu z nich wracało do Niego
po latach. Mimo, że swoją surowością ten
niezwykły spowiednik przypominał sędziego – łagodnością był jak najlepszy
ojciec. Czynił z tego sakramentu prawdziwe święto światła i łaski.
Po skończonej mszy św. Ojciec Pio
odpoczywał zaledwie kilka minut i udawał
się do konfesjonału. Po wyjściu z konfesjonału natrafiał na tłumy oczekujących
go osób. Byli tam również ciekawscy, ale
i tacy, którzy liczyli na poradę, od której
uzależniali swoje dalsze życie. Wyczerpany całodzienną spowiedzią oblegających go osób, ten niezmordowany Boży
sługa z trudem udawał się na krótki przymusowy odpoczynek i bardzo skromny
obiad. Zaraz po posiłku wracał z powrotem do kościoła, aby o godzinie 14:30
znowu służyć tym, którzy w sakramencie
pokuty widzieli ratunek dla swojej duszy.
Dopiero po nabożeństwie wieczornym
mógł na chwilę odpocząć w gronie swoich
przyjaciół i mimo zmęczenia obdarzał ich
humorem. Czasami to inni sprawiali mu
radość swoimi występami, np. aktor Carlo
Camparinii słynny tenor Beniamino Gigli.
Później w jednym z listów światowej
sławy tenor napisze do Ojca Pio: „Nawet
w największych teatrach świata lub przed
najznakomitszymi osobistościami, nigdy
nie przeżywałem tak silnych doznań, jak
wtedy w ogrodzie klasztoru San Giovanni
Rotondo.” Niestety radość z tego co

wzniosłe i piękne trwała krótko.
22 kwietnia 1925 roku do wcześniejszych zakazów dołączyła jeszcze kolejna
restrykcyjna decyzja dotycząca zakazu posługi w konfesjonale Ojcu Pio, którą odwołano dopiero 12 maja 1934 roku.
Spowiedź u Ojca Pio przeszła już do
legendy. Sakrament pojednania był dla
niego przedłużeniem ofiary składanej na
ołtarzu, bo rozdawał w nim Miłosierdzie
Boże wyproszone u Pana podczas mszy
św. Ojciec Pio miał dar prześwietlania
ludzkiej duszy i stosował często radykalne
metody wobec spowiadających się u niego.
W niektórych przypadkach ostro traktował penitenta mówiąc mu: „Gdybyś ty
wiedział, ile krwi mnie to kosztuje”. Ta
chirurgia dusz dawała znakomite wyniki.
Przez tak ostre cięcia dusza odzyskiwała
naprawdę swoją pierwotną czystość. 7
stycznia 1950 roku z powodu napływających tłumów do spowiedzi u Ojca Pio
musiała nastąpić rejestracja penitentów dla
zachowania porządku. Przez tyle lat
w cierpieniu jego konfesjonału penitenci

mieli wrażenie, że spotykają się z najwyższym kapłanem, tym z Kalwarii i Dobrym
Pasterzem. Przez dar złożony za grzeszników samemu Panu Bogu upraszał darowanie wini miłosierdzie.
Nigdy nie głosił homilii, nawet
w niedzielę. Sam był żywym kazaniem
i katechezą. Wiedział w jaki sposób przekazywać w tajemnicy konfesjonału Słowo
Boże, które inni głoszą od ołtarza. Znał
grzeszników i ich grzechy, często ukryte
w archiwach ludzkich sumień.
Janina Rogowska

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
POŚWIĘCAMY CI ...
Litania do Serca Jezusowego

Litania jest jedną z wielu praktyk pobożnych ku czci Bożego Serca. Warto
więc przypomnieć sobie, w jaki sposób
ona powstała i jakie są główne jej myśli,
by jeszcze pobożniej ją odmawiać.
Dzięki niej można kontemplować miłość
Serca Pana Jezusa i niepojęte „bogactwa Chrystusa” oraz „odwieczny plan
zbawienia” ukazany nam przez tę litanijną modlitwę.
Jan Paweł II w czasie audiencji generalnej 20 czerwca 1979 r., mówiąc o Sercu Jezusa, cichym i pokornym, powiedział: „Piękna litania do Serca Jezusowe-

go składa się z wielu takich wyrazów –
więcej, okrzyków podziwu dla bogactw
Chrystusowego Serca”. Znane są jego wy-

powiedzi o pięknie tej litanii oraz rozważania nad jej treścią, wygłaszane podczas
audiencji generalnych czy przed modlitwą
Anioł Pański. Wystarczy przytoczyć wy- powiedź z 2 lipca 1989 r.: „Dziś pragnę
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-podjąć wspólne medytacje poświęcone
bogactwu tego Boskiego Serca, kontynuując rozpoczęte wcześniej rozważania,
w których przedmiotem jest litania temu
Sercu poświęcona”. Ojciec święty uważa,

że przez cały miesiąc czerwiec Kościół
stawia przed nami tajemnice Serca Bożego. Wypowiedziane są one w sposób teologiczny i liturgiczny w litanii, którą
w tym miesiącu odmawiamy lub śpiewamy i przy tym je rozważamy. „Przez cały
czerwiec trwa to pobożne skupienie,
a szczytem jego jest uroczystość Bożego
Serca” – uczy nas Jan Paweł II. Odwołuje

się także do osobistych doświadczeń i pobożności, gdy mówi: „liturgia Kościoła

skupia się ze szczególną czcią i miłością
przy tajemnicy Chrystusowego Serca. Pragnę (...) skierować wzrok naszych serc
w stronę tajemnicy Tego Serca. Przemawiała ona do mnie od młodych lat. Co roku do niej powracam w rytmie liturgicznym czasu Kościoła. Wiadomo, że miesiąc czerwiec jest szczególnie poświęcony
Boskiemu Sercu Jezusa. Wyrażamy Mu
naszą miłość i cześć poprzez litanię, która
przemawia szczególną głębię swych teologicznych treści w poszczególnych wezwaniach ”.

Wszyscy wierni, a zwłaszcza czciciele
Serca Jezusowego, pragną w tegorocznym
miesiącu czerwcu wyrazić na nowo miłość
i cześć Sercu Bożemu, poprzez litanię do
tego Serca, odmawianą lub śpiewaną
w naszych kościołach lub odmawianą prywatnie. Miesiąc czerwiec poświęcony jest
szczególniejszej czci Serca Jezusowego
i związany jest nabożeństwami czerwcowymi. Papieże Pius IX i Leon XIII, aby
czerwcowi nadać charakter miesiąca Serca
Jezusowego, przywiązali liczne odpusty
do modlitw ku czci Najświętszego Serca
odmawianych w czerwcu oraz do nabożeństw urządzanych w kościołach. Można
wraz ze św. Pawłem Apostołem ogarnąć
ludzkim umysłem „czym jest szerokość,
długość, wysokość i głębokość i poznać
miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką
wiedzę”/ por. Ef3, 14 – 19/.

Aby litanie do Serca Jezusowego dobrze zrozumieć, należy przenieść się do
środowiska, gdzie powstała i została rozpowszechniona. A powstała ona we Francji i tam została po raz pierwszy publicznie odmówiona.
A oto krótka historia jej powstania.
W 1720 roku Marsylię nawiedziła straszna
epidemia cholery. Biskup tego miasta,

oprócz pomocy charytatywnej, z jaką spieszył doświadczonym zarazą, starł się także
pomóc duchowo swoim wiernym poprzez
specjalne modlitwy błagalne o pokutę.
Szczególnym dekretem zarządził uroczyste poświęcenie swej diecezji Sercu Jezusa
i wieczysty obchód święta ku Jego czci.
Akt poświęcenia odmówiono 1 listopada
1720 roku w czasie uroczystej ceremonii
przebłagalnej. Od tej chwili epidemia
poczęła szybko ustępować. Biskup zarządził też dodatkowe procesje pokutne i nakazał w 1721 roku odprawianie uroczystej
nowenny do Najświętszego Serca Jezusowego. Odmawiano ten akt codziennie
i wzywano ratunku u Pana Jezusa poprzez
wieczystą adorację i litanię, która została
ogłoszona wcześniej drukiem w 1718
roku. Autorką i przekazicielką tej litanii
była s. Anna Magdalena Remusat. Po ustaniu zarazy Marsylczycy odmawiali nadal
te litanię z wdzięcznością za ocalenia.
Zanim dekret rzymskiej Kongregacji do
spraw Kultu Bożego, wydany dopiero
w 1899 roku, rozciągnął ją na cały Kościół, prawie przez około 150 lat była ona
odmawiana w diecezji: Marsylia, Autun
i Annecy. Również odmawiano ją w klasztorach wizytek i jezuitów.
Litania do Serca Jezusowego składa
się obecnie z 33 wezwań na cześć 33 lat
ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Siostra Anna Magdalena ułożyła litanie z 27
wezwań, w tym 12 zaczerpnęła od o. Jana
Croiset SJ, który już w 1691 roku w ten
sposób czcił Serca Pana Jezusa i dał jej
początek, 6 zaś dodała rzymska Kongregacja przy ostatecznym zatwierdzeniu tej
litanii.
Układ wezwań litanii do Bożego Serca jest logicznie zestawiony. Można w nim
wyróżnić 3 grupy wezwań:
-Pierwsza grupa dotyczy stosunku Jezusa
do Ojca i Ducha Świętego. Ukazane jest
Serce Jezusa w relacji do całej Trójcy
Przenajświętszej ( 1 – 7).
-Druga dotyczy przymiotów Serca Jezusowego ( 8 – 16 ).
-Trzecia grupa kładzie akcent na stosunek
Bożego Serca do ludzi ( 17 – 33 ).
Wezwania litanii mają głębokie odniesienie do Pisma świętego. Większość
z nich jest prawie dosłownym cytowaniem
Biblii, a inne biorą z niej natchnienie.
Każde wezwanie jest poprzedzone zwrotem „Serce Jezusa”. Wypowiadając te dwa
słowa mamy na myśli samego Chrystusa,
który kocha nas swoim Sercem. Jan Paweł
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II w swoim pierwszym przemówieniu
poświęconym Sercu Jezusa w 1979 r. ukazał nam głębię znaczenia tego określenia.
Powiedział: „Serce nie jest jedynie
organem warunkującym życie człowieka.
Serce stanowi symbol. Mówi ono o całym
wewnętrznym życiu osoby”. W wielu na-

stępnych wystąpieniach powracał do tej
myśli: „Serce jako centralny organ ludz-

kiego organizmu Chrystusa jest równocześnie prawdziwym symbolem Jego wewnętrznego życia: Jego myśli, Jego uczuć”
/ 1982 r./. „Kiedy mówimy: Serce Jezusa
Chrystusa – zwracamy się przez wiarę do
całej chrystologicznej tajemnicy: tajemnicy Boga-Człowieka. Serce Jezusa Chrystusa stanowi wielkie i nieustanne wołanie,
jakie Bóg kieruje do ludzkości, do każdego ludzkiego serca” /1984 r./.

Czciciele Serca Jezusowego, odmawiając te litanię, mają zawsze przed
oczami głęboką treść teologiczną, którą
ona zawiera. Do każdego wezwania dodajemy błagalne: „zmiłuj się nad nami”, będące wołaniem o miłosierdzie i potrzebne
łaski, tak dla poszczególnych osób, jak
i całego Kościoła. Dzisiaj niekiedy w niektórych wspólnotach, zamiast „zmiłuj się
nad nami” powtarzanych po poszczególnych wezwaniach, powtarza się słowa:
„naucz nas kochać”. Można niekiedy używać tego nowego wezwania. Wydaje się,
że ono pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać litanię do Bożego Serca. Będzie też
uczyć takiej miłości, jakiej wzorem jest
Serce Jezusa.
Modlitwa końcowa po litanii swoją
treścią odpowiada okolicznościom historycznym, w jakich została pierwszy raz
publicznie odmówiona. Mieszkańcy Marsylii, dotknięci zarazą, błagają, by Bóg dał
się przebłagać przez hołdy i zadośćuczynienia składane w imię Serca Jezusowego.
Kościół, rozciągając tę modlitwę na
cały świat i na wszystkie czasy, przypomina, że grzechy ludzi są przyczyną klęsk
duchowych, które niekiedy są gorsze od
chorób ciała. Dlatego ciągle potrzebne
jest wołanie o miłosierdzie dla świata
całego. Dlatego ciągle jest potrzebna jest
modlitwa wynagradzająca. Grzech bowiem przeciwstawia się miłości Boga do
nas i odwraca od Niego ludzkie serca.
„Grzech jest wielkim złem w całym swoim
wielorakim wymiarze, poczynając od pierworodnego, poprzez wszystkie grzechy
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osobiste każdego człowieka, poprzez grze- o nas: „Cieszę się, że ta pobożna praktyka,
chy społeczne, grzechy, które obciążają aby codziennie w miesiącu czerwcu odmadzieje całej ludzkości” – mówił Ojciec św. wiać albo śpiewać Litanię do Najświęw Elblągu w 1999 r. Stamtąd też zwrócił tszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce
się z apelem: „Wynagradzajmy Sercu taka żywa i ciągle podtrzymywana”. Oby
Bożemu za grzechy popełnione przez nas rzeczywiście tak było. Oby Boże Serce
i naszych bliźnich. Wynagradzajmy za od- wszędzie było znane i kochane. Oby nadal
rzucenie dobroci i miłości Boga”.

W każdy I piątek miesiąca i uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego po
litanii odmawiany jest akt poświęcenia
całego rodzaju ludzkiego Bożemu Sercu.
Jest to modlitwa papieża Leona XIII,
poprzez którą poświęcił on całą ludzkość
Jezusowi Chrystusowi w nadchodzącym
XX wieku. Natomiast w czasie nabożeństw czerwcowych, po odmówionej lub
śpiewanej litanii dodajemy jeszcze antyfonę: „Do Serca Twojego uciekamy się,
Jezu, boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o dobry Jezu, ale od
wszelkich złych przygód racz nas zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy.
O Jezu, o Jezu, o dobry Jezu ! Zbawicielu
słodki, Pośredniku boski, jedyna ucieczko
nasza. W Sercu swoim racz nas obmyć, do
Serca swojego racz nas przytulić, w swym
Sercu na wieki racz nas zachować”.
Zachętą do pobożnego odmawiania litanii
niech będą jeszcze raz słowa Ojca
Świętego Jana Pawła II: „Jest to wspaniała modlitwa w całości skupiona na tajemnicy wewnętrznej Chrystusa: Boga-Człowieka. Litania do Serca Pana Jezusa czerpie obficie ze źródeł biblijnych, a mianowicie odzwierciedla najgłębsze doświadczenia ludzkich serc. Jest to modlitwa
uwielbienia i autentycznego dialogu. Modlitwa ta – odmawiana i rozważana – staje
się prawdziwą szkołą człowieka wewnętrznego: szkołą chrześcijanina. Równocześnie stajemy się wrażliwi na potrzebę zadośćuczynienia. Chrystus otwiera ku
nam swe Serce, abyśmy w Jego zadośćuczynieniu zjednoczyli się z Nim dla
zbawienia świata”.

„Błogi czas nam teraz świeci, o Jezu
kochany, Miesiąc czerwiec, co miesiącem
Serca twego zwany...” – tak śpiewamy
w jednej pieśni ku czci Serca Jezusowego.
Oby rzeczywiście takim błogosławionym
miesiącem był dla czcicieli Serca Bożego
tegoroczny czerwiec, w którym w sposób
szczególny staramy się oddawać cześć
i uwielbienie Najświętszemu Sercu Jezusa, w którym ojcowska miłość Boga
objawiła się w sposób najdoskonalszy.
W Elblągu w 1999 r. Ojciec święty mówił

było kochane na naszej polskiej ziemi,
w polskich parafiach i rodzinach.
Ks. JózefGaweł SCJ

ZIEMIA ŚWIĘTA I BŁOGOSŁAWIONA
Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej

Są takie miejsca gdzie cały rok śpiewa się
kolędy.
Kult Bożego Dzieciątka Jezus w Jodłowej.
Boskie Dzieciątko Jezus błogosław nam.

Nie ma w parafii mojej domu,
w którym by nie czczono tej Najświętszej Dzieciny. Ludzie modlili się i modlą przed figurką Dzieciątka Jezus [...],
a nikt stąd w drogę, a szczególnie do
Ameryki się nie puści, żeby nie wziąć ze
sobą takiej kapliczki i koronki – jakie
im w swoim czasie pokazałem“. Wierni
w domach wieszali na ścianach obrazy
Bożej Dzieciny, a w książeczkach mieli
małe obrazki. W modlitwach prosili
o różne łaski, a szczególnie o poczęcie
dziecka, a także o cudowne uleczenie
własnych dzieci z różnych chorób.
Wiosną 1899 roku na plebani jodłowskiej gościł ksiądz kanclerz Józef Wiejawski, kolega księdza proboszcza Ignacego
Zięby z lat seminaryjnych. Przy spotkaniu
okazało się, że gość miał przy sobie małą,
okrągłą, metalową kapliczkę, w której
znajdowała się za szkłem figurka Dzieciątka Jezus – kopia cudownej figurki czczonej w Pradze czeskiej. Gospodarz nieśmiało wyraził pragnienie posiadania takiej
figurki. Za pośrednictwem księdza Wiejawskiego uzyskał ją od przemyskich karmelitanek bosych. Z radością kapliczkę
pokazał swoim wiernym i polecił im nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Po roku
sprowadził z Przemyśla większą figurkę,
którą 15 lipca 1900 roku wystawił do publicznej czci w kapliczce – szafce, umieszczonej w bocznym ołtarzu w kościele
parafialnym.
Parafianie jodłowscy tak polubili nabożeństwo ku czci Bożej Dzieciny, że proboszcz w założonej 22 sierpnia 1904 roku
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księdze „Łaski Dzieciątka Jezus w Jodłowej”, zapisał: „Nie ma w parafii mojej do-

mu, w którym by nie czczono tej Najświętszej Dzieciny. Ludzie modlili się i modlą
przed figurką Dzieciątka Jezus [...], a nikt
stąd w drogę, a szczególnie do Ameryki się
nie puści, żeby nie wziąć ze sobą takiej
kapliczki i koronki – jakie im w swoim
czasie pokazałem “. Wierni w domach wie-

szali na ścianach obrazy Bożej Dzieciny,
a w książeczkach mieli małe obrazki.
W modlitwach prosili o różne łaski,
a szczególnie o poczęcie dziecka, a także
o cudowne uleczenie własnych dzieci
z różnych chorób. Ksiądz Ignacy za swojego proboszczowania zapisał 72 szczególne łaski. Dnia 3 lipca 1908 roku, Ks.
Bp Karol Józef Fiszer dokonał poświęcenia i koronacji Dzieciątka. Na głowę
Dzieciątka włożył koronę wysadzoną 14
rubinami, 5 szmaragdami, 5 szafirami
i brylantem w krzyżu. Ks. dziekan Jan
Starzak był również wielkim czcicielem
Dzieciątka Jezus. Już za czasów jego proboszczowania (1920-1955) odmawiano
Drogę Betlejemską. Ks. Dziekan Jan
Mleczko (1955-1990) zapisał blisko 200
otrzymanych łask. Był bardzo gorliwym
czcicielem Dzieciątka Jezus. W wigilię 24
grudnia 1971 roku biskup Jerzy Ablewicz
przeniósł cudowną figurkę do ołtarza
głównego w kościele św. Stanisława BpM.
Potem napisał: „Oby Dziecię Boże swoją
rączką w Sanktuarium Jodłowskim burzyło nieustannie mur z grzechu oddzielający nas od Boga i między sobą“
(30.12.1977). Ks. proboszcz dr Stanisław
Urbański w ciągu swego 5-letniego proboszczowania upiększał liturgię okresu
Bożego Narodzenia przez rekolekcje i wykłady sławnych biblistów (np. ks. prof. dr
hab. Stanisław Grzybek) Ks. proboszcz
mgr Franciszek Cieśla (1995-2009) wybu>>

dował nowe Sanktuarium Dzieciątka Jezus, do którego przybywają liczni pielgrzymi.

Miłosierdzia Bożego
Sobota (od wiosny do jesieni) 18.00 lub
17.00 w zabytkowym Kościele.
Każdego 25 dnia miesiąca uroczyste
nabożeństwo ku czci Dzieciątka Jezus
(18.00/17.00), 16.00 w niedziele
Modlitwa do Dzieciątka Jezus Ojca
Świętego Benedykta XVI

Modlą się tutaj szczególnie 25 dnia każdego miesiąca. Przed cudownym Dzieciątkiem Jezus w Jodłowej modliły się tysiące ludzi, wśród nich biskupi. Tu modlił
się też arcybiskup Wiednia, ks. kardynał
dr Christoph Schönborn.
Nowym proboszczem i kustoszem
Sanktuarium Dzieciątka Jezus został
w dniu 14 sierpnia 2009 ks. mgr lic. Zenon Tomasiak. Ku większej czci Dzieciątka Jezus przywrócił 8-dniowy Wielki Odpust na Boże Narodzenie.
Dzieciątko Jezus w zabytkowym kościele
p.w. Św. Stanisława BpM

Przeprowadzenie cudownej figurki Dzieciątka Jezus z zabytkowego kościoła pw.
Św.Stanisława BpM do Sanktuarium
Dzieciątka Jezus nastąpiło 8 lipca 2008
roku.
Ks. bp Wiktor Skworc eryguje dekretem
z dnia 25 grudnia 2008 (L.dz.OH.I-5
/62/08) w kościele parafialnym p.w. Dzieciątka Jezus w Jodłowej

SANKTUARIUM DZIECIĄTKA JEZUS
Przywileje:
Sanktuarium to, jako szczególne miejsce
kultu i uzyskiwania Bożych łask, cieszy
się przywilejem uzyskiwania odpustu zupełnego przez wiernych, którzy w następujących przypadkach nawiedzą to
święte miejsce i odmówią pobożnie Ojcze
nasz i Wierze w Boga;
- w uroczystość tytułu;
- raz w roku,
- w dzień wybrany przez wiernego,
- ilekroć biorą udział w pielgrzymkach
organizowanych grupowo
Informacje o Parafii:
Jodłowa Dolna – Sanktuarium Dzieciątka
Jezus
39 - 225 Jodłowa 56,
e-mail: jodlowa@diecezja.tarnow.pl,
tel. 14/6726-008
Ks. proboszcz mgr lic Zenon Tomasiak,
e-mail: ztomasiak@tarnow.opoka.org.pl
Ks. mgr Piotr Wawrzyniak
Ks. mgr Grzegorz Orkisz
Msze święte:
Dni powszednie: 6.30 i 18.00 (17.00 czas zimowy);
Niedziele: 7.00, 9.00, 11.00, 16.00,
Dębowa 10.00, Wisowa 8.30
Nabożeństwa:
Wtorek (rano) Nowenna do św. Antoniego
Środa (wieczór) Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Czwartek (wieczór) Nowenna do Dzieciątka Jezus
Piątek (rano i wieczór) KORONKA do
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„Panie Jezu, widzimy Cię tu jako Dziecię
i wierzymy, że jesteś Synem Bożym, który
stał się człowiekiem za sprawą Ducha
Świętego w łonie Dziewicy Maryi.
Podobnie jak w Betlejem, także i my wraz
z Maryją, Józefem, aniołami i pasterzami
oddajemy Ci pokłon i uznajemy Cię za
naszego jedynego Zbawiciela. Stałeś się
ubogim, aby nas swoim ubóstwem
ubogacić. Daj nam, byśmy nigdy nie
zapominali o ubogich i cierpiących. Czuwaj nad naszymi rodzinami. Błogosław
wszystkie dzieci świata i spraw, by wśród
nas królowała zawsze miłość, którą nam
przyniosłeś i która czyni życie bardziej
szczęśliwym. Spraw Jezu, by wszyscy
uznali prawdę Twego Narodzenia i aby
wszyscy poznali, że przyszedłeś przynieść
całej rodzinie ludzkiej światło, radość
i pokój. Ty jesteś Bogiem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen ”.
Opracował: ks. dr Julian Kapłon,
39-225 Jodłowa, 39b, tel. 516455508

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA
Krajanka z kulkami kokosowymi
- 12 dag cukru
- 15 dag zsiekanych orzechów
- 2 łyżki mąki
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Ciasto ciemne:
- 8 jajek
- 10 łyżek cukru
- 10 łyżek mąki krupczatki
- 2 łyżki kakao
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Wykonanie:
Oddzielić żółtka od białek, białka ubić
i utrwalić cukrem. Dodać żółtka, orzechy,
mąkę i proszek do pieczenia. Delikatnie
wymieszać i wylać na blaszkę. Piec
w temperaturze 180°C przez 30 minut.
Kulki kokosowe:
- 20 dag kokosu
- 2 łyżki mąki ziemniaczanej
- 1 ¼ szklanki mleka
- ½ szklanki cukru

Wykonanie:
Oddzielić żółtka od białek, białka ubić,
utrwalić cukrem. Dodać żółtka, lekko wymieszać. Dodać mąkę, kakao i proszek do
pieczenia. Lekko wymieszać. Wylać na
blaszkę wyłożoną natłuszczonym papierem. Piec w temperaturze 180°C przez 35
minut. Po wystygnięciu przekroić na pół.
Ciasto orzechowe:
- 4 jajka

Wykonanie:
Mleko zagotować z cukrem. Kokos wymieszać z mąką i wsypać na gotujące się
mleko, zagotować. Po wystudzeniu formować kulki wielkości orzecha włoskiego.

Składniki:
- 40 dag mąki
- 20 dag margaryny
- 4 żółtka
- 3 łyżki śmietany
- 10 dag cukru pudru
- ½ łyżeczki proszku do pieczenia
- ½ łyżeczki sody, powidło

ści rozwałkować i wyłożyć na dwie takie
same blaszki.
Oba ciasta posmarować powidłem i wyłożyć bezę. Piec w temperaturze 180°C
przez 45 min.

beza:
- 8 białek
- 40dag cukru
- 20dag zsiekanych orzechów
Wykonanie:
Mąkę, cukier puder zsiekać z margaryną
na stolnicy. Dodać żółtka, śmietanę, proszek do pieczenia i sodę. Ciasto zarobić
i schłodzić. Białka ubić, utrwalić cukrem
i dodać orzechy.
Ciasto podzielić na dwie części. Obie czę-

Masa budyniowa:
- ½ litry mleka
- 7 dag cukru

- 1 cukier waniliowy
- 2 łyżki mąki pszennej
- 2 łyżki mąki ziemniaczanej
- 2 żółtka
- 2 kostki masła
- 1 czekolada gorzka
Wykonanie:
Odlać od mleka ½ szklanki. Pozostałą
część mleka zagotować z cukrem i cukrem waniliowym. W pozostałym mleku
rozprowadzić mąkę pszenną i ziemniaczaną oraz żółtka. Na gotujące się mleko
wlać sporządzoną zawiesinę i zagotować.
Wystudzić. Rozetrzeć masło i dodawać
zimny budyń. Na końcu dodać roztopioną, zimną czekoladę.
Kolejność przekładania placka:
1. ciemnego blatu
2. masa
3.kulki kokosowe
4.blat orzechowy
5.masa
6.ciemny blat
7.polewa

SMACZNEGO !!!

Pychotka

Masa budyniowa:
- ½ litry mleka
- 7 dag cukru
- 1 cukier waniliowy
- 2 łyżki mąki pszennej
- 2 łyżki mąki ziemniaczanej
- 2 żółtka
- 2 kostki masła
- 1 czekolada gorzka
Wykonanie
Odlać od mleka ½ szklanki. Pozostałą
część mleka zagotować z cukrem i cukrem waniliowym. W pozostałym mleku
rozprowadzić mąkę pszenną i ziemnia41

czaną oraz żółtka. Na gotujące się mleko
wlać sporządzoną zawiesinę i zagotować.
Wystudzić. Rozetrzeć masło i dodawać
zimny budyń.
Placki przełożyć masą budyniową.

SMACZNEGO !!!
Opracowała: Barbara Jurczyk

PORZĄDEK KOLĘDY 201 0/2011
27 grudzień - poniedziałek – godz. 900

2 stycznia - niedziela - od godz. 1400

1.ul. Marusarz 4 - 33 i ul. Potok
2.ul. Marusarz 34 - 70 i ul. Spadowa i Bystra
3.ul. Marusarz 72 - 98
4.ul. Marusarz 100 do końca, ul. Hanausek
5.ul. Lwowska 221 – 112 /domy jedn./ od końca, ul. Szara

1.Oś. 25-lecia 1 – 3 kapłanów
2.Oś. 25-lecia 2 (1-45)
3.ul. Lwowska 59 (34-66a)

28 grudzień - wtorek – godz. 900

1.Oś. 25-lecia 2 (46-150) - 3 kapłanów
2.Oś. 25-lecia 3 - 2 kapłanów
3.Oś. 25-lecia 4 (1-30)

3 stycznia - poniedziałek - od godz. 1600

1.ul. Orkana 11 - 43, ul. Wiadukt i Mrozówka
2.ul. Orkana 44 - 90, ul. Czarnowiejska, Dmowskiego
i Gromadzka
3.ul. Orkana 92 do końca, ul. Źródlana
4.ul. Środkowa - (od końca)
5.ul. Piesza, Gospodarcza, Zielona, Orzeszkowej, M. Dąbrowskiej, Olszynowa, oraz ul. Wolańska (str. południowa)
6.ul. Skowronków, Boczna, Burtnicza, ul. Łyczków, Mała,
Kowalska /domy jedn./

4 stycznia - wtorek - od godz. 1600
1.Oś. 25-lecia 4 (31-60)
2.Oś. 25-lecia 5 - 4 kapłanów
5 stycznia - środa - od godz. 1600
1.Oś. 25-lecia 6 - 5 kapłanów

29 grudnia - środa - od godz. 900

8 stycznia - sobota - od godz. 900

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

1.Oś. 25-lecia 7 - 2 kapłanów
2.Oś. 25-lecia 8 - 2 kapłanów
3.ul. Lwowska 42
4.ul. Lwowska 59 (67-88a)
od godz. 1400

od godz. 1500

1.ul. Długa 24 - 4 kapłanów
2.ul. Długa 25 (1-35)
3.ul. Lwowska 59 (89-121)

6.ul. Lwowska 59 (1-33a)

9 styczeń - niedziela - od godz. 1400

1.ul. Długa 25 (36-75)
2.ul. Odległa 14 - 2 kapłanów
3.ul. Do Prochowni 18
1.ul. Graniczna (od początku)
2.ul. Okrężna, Skrzyszowska, Rzędzińska (Matuszewskie- 4.ul. Lwowska 59 (122-154a)
go 2)
10 stycznia - poniedziałek - od godz. 1600
3.ul. Leśna i ul. Długa /domy jedn./
4.ul. Karpacka 1- 19 (prawa strona), ul. Alpejska, ul. Podha1.ul. Do Prochowni 2 - 3 kapłanów
lańska
5.ul. Karpacka 25-29 (prawa strona), ul Pienińska, ul. Gor- 2.ul. Do Prochowni 12 i 12 B
3.ul. Do Prochowni 16 - 2 kapłanów
czańska, ul. Tatrzańska
6.ul Lwowska 225, ul. Apenińska, ul. Karpacka 12-38 (lewa
11 stycznia - wtorek - od godz. 1600
strona), ul. Sudecka
30 grudzień - czwartek – godz. 900

1.ul. Leśna 15 - 2 kapłanów
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2.ul. Leśna 16 - 3 kapłanów
3.ul. Leśna 16a (1-35)
13 stycznia

- czwartek - od godz. 1600

1.ul. Leśna 16a (36-109) - 2 kapłanów
2.ul. Promienna 16 - 2 kapłanów
3.ul. Pracy 13-17
14 stycznia - piątek - od godz. 1600
1.ul. Spadzista 4 - 2 kapłanów
2.ul. Spadzista 6 - 2 kapłanów
3.ul. Spadzista 7 (1-33)
15 stycznia

- sobota - od godz. 900

1.ul. Spadzista 7 (34-66a)
2.ul. Spadzista 8 - 2 kapłanów
3.ul. Garbarska 15a - 2 kapłanów
4.ul. Lwowska 59 (155-187)
od godz. 1400
1.ul. Promienna 14
2.ul. Promienna 15
3.ul. Pracy 4
4.ul. Pracy 4a
5.ul. Pracy 4b
16 stycznia - niedziela - od godz. 1400
1.ul. Skowronków 4 - 2 kapłanów
2.ul. Skowronków 6 - 2 kapłanów
3.ul. Lwowska 59(188-220a)
17 stycznia - poniedziałek - od godz. 1600
1.ul. Jasna 2 - 2 kapłanów
2.ul. Lwowska 61 - 4 kapłanów

22 stycznia - sobota - od godz. 900
1.ul. Warzywna Bloki 5, 7, 9
2.ul. Skowronków 6a - 3 kapłanów
3.ul. Burtnicza 4 (1-35)
4.ul. Lwowska 59 (221-253a)
od godz. 1400
1.ul. Burtnicza 4 (36- 125) - 2 kapłanów
2.ul. Boczna 1 - 3 kapłanów
23 stycznia - niedziela - od godz. 1400
1.ul. Lwowska 69 - 2 kapłanów
2.ul. Długa 27 (1-100) - 2 kapłanów
3.ul. Lwowska 59 (254-286a)
24 stycznia - poniedziałek - od godz. 1600
1.ul. Skowronków 9 - 5 kapłanów
2.ul. Skowronków 11 (1-30)
25 stycznia - wtorek - od godz. 1600
1.ul. Skowronków 11 (31-115) - 3 kapłanów
2.ul. Burtnicza 6 (1- 95) - 3 kapłanów
26 stycznia - środa - od godz. 1600
1.ul. Burtnicza 6 (96-115)
2.ul. Lwowska 121 (1-125) - 4 kapłanów
Ponadto prosimy tych parafian, którzy w wyznaczonym
czasie nie mogli przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską, a pragną to uczynić, aby zgłosili się w Kancelarii Parafialnej lub zakrystii. Kapłan do tych rodzin
uda się w czwartek 27 stycznia od godz. 1600.

18 stycznia - wtorek - od godz. 1600
1.ul. Lwowska 65 - 3 kapłanów
2.ul. Lwowska 67 - 3 kapłanów
19 stycznia - środa - od godz. 1600
1.ul. Lwowska 100 - 5 kapłanów
21 stycznia - piątek - od godz. 1600
1.ul. Skowronków 7 - 5 kapłanów
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SPOTKAJMY SIĘ... CZYLI GRUPY DUSZPASTERSKIE
I NABOŻEŃSTWA PRZY PARAFII NSPJ TARNÓW
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
Pierwsze czwartki marca, czerwca, września i grudnia
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
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KRONIKA PARAFIALNA
28. 09. 2010 – 30. 11. 2010
CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…
03. 10. 2010

Jakub Jan Skrabot, s. Janusza i Katarzyny

09. 10. 2010

Dawid Pilch, s. Piotra i Lidii
Michał Aleksy Aleksander, s. Pawła i Sylwii

10. 10. 2010

Miłosz Ryszard Sołowij, s. Pawła i Renaty

17. 10. 2010

Michał Paweł Żydowski, s. Pawła i Magdaleny

23. 10. 2010

Krystian Świerczek, s. Marcina i Jadwigi

06. 11. 2010

Wiktor Tadeusz Urbański, s. Tomasza i Ewy

07. 11. 2010

Wiktor Zbigniew Klimczak, s. Zbigniewa i Joanny
Witold Władysław Łabuz, s. Rafała i Marii
Aleksandra Jolanta Dudek, c. Daniela i Donaty
Zuzanna Monika Baran, c. Witolda i Anny

21. 11. 2010

Filip Jan Pudlewski, s. Michała i Magdaleny

ŚLUB
Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…
23. 10. 2010
30. 10. 2010
06. 11. 2010

Adam Kiwior – Benita Bogacz
Marcin Łabno – Kinga Fudyma
Oktawian Gawle – Klaudyna Witek
POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

1.Henryk Arcisz – 58 l.
2.Jan Olszak – 90 l.
3.Zbigniew Lis – 81 l.
4.Władysława Czuba – 86 l.
5.Regina Pomorska – 97 l.
6.Jan Rems – 70 l.
7.Stanisław Wrona – 79 l.
8.Kazimierz Bilski – 66 l.
9.Zbigniew Pękala – 85 l.
10.Wiesław Białek – 57 l.
11.Marian Miłkowski – 76 l.
12.Barbara Pękala – 80 l.
13.Leokadia Łabędź – 81 l.
14.Stanisław Kura – 76 l.
15.Jan Heród – 71 l.
16.Tadeusz Obal – 63 l.

17.Zofia Mucha – 89 l.
18.Anna Wilewska – 85 l.
19.Mieczysław Gondek – 53 l.
20.Mieczysław Krzak – 68 l.
21.Tadeusz Fedorowicz – 47 l.
22.Edward Klich – 58 l.
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KARTA PARAFII
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie
Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 14 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, 10.00, 11.30, 14.00, 18.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,10.00, 16.00, 18.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 18.00
Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.
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: Jadwiga Bożek, Izabela Chorzępa
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