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Niedziela Palmowa – pamiątka uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy jest początkiem Wielkiego Tygodnia. Wypełnialiśmy wielkopostne dni modlitwą, postem, jałmużną i oto
stoimy na progu wielkich wydarzeń zbawczych związanych
z Męką i Śmiercią naszego Zbawiciela. To właśnie dziś oddajemy do Waszych rąk, Drodzy Czytelnicy, wielkanocny numer
naszej parafialnej gazetki.
Numer ten wpisuje się w obchody Jubileuszu 225 – lecia
Diecezji Tarnowskiej. Chcemy rok 2011 przeżyć jako szczególny dar łaski od Pana. Z tego też względu utworzyliśmy
specjalny dział – Jubileusz Diecezji. Pragniemy w nim przybliżyć historię powstania naszej diecezji. Pomoże nam w tym
tekst napisany przez ks. Piotra Jaworskiego – wikariusza naszej
parafii. Ks. Andrzej Ślusarz, który od dłuższego czasu jest
związany z naszym pismem, chce nam powiedzieć, jakie korzyści duchowe płyną z przeżywania Jubileuszu.
Kolejny artykuł w tym dziale związany jest z niezwykłym
kapłanem naszej diecezji – nieżyjącym już ks. Wojciechem
Kanią – uznanym autorytetem w dziedzinie patrologii.
W jednym z pierwszych tekstów chcielibyśmy wrócić jeszcze do pożegnania ks. Wojciecha Sroki, który przez wiele lat
zajmował się w naszej parafii pracą z dziećmi. Niech na łamach
naszego czasopisma wybrzmi podziękowanie za jego ofiarną
pracę. W galerii zamieściliśmy zdjęcia z pożegnania ks. Wojciecha, któremu życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa
w pracy duszpasterskiej proboszcza parafii Świebodzin.
Waszą uwagę, Kochani Czytelnicy Głosu Serca, pragnę
zwrócić na temat bardzo nośny i ważny w ostatnim czasie – temat związany z teologią egzorcyzmu. Tekst ks. Proboszcza
Szatan istnieje naprawdę! jest wprowadzeniem do cyklu artykułów, które ukażą się w najbliższych numerach naszej gazetki.
Artykuł ten nie ma na celu straszenie kogokolwiek Diabłem, co
raczej uświadomienie, że Szatan jako byt istnieje i działa.
Wielki Post w Polsce kojarzy się z utrwalonymi w tradycji
nabożeństwami – Gorzkimi Żalami i Drogą Krzyżową. Maciej
Okaz przybliży nam historię tychże Gorzkich Żali.
Niech mi będzie wolno zachęcić do jeszcze jednego tekstu.
Polecam artykuł o Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej
napisany przez ks. Macieja Knapika - pochodzącego właśnie z
Tuchowa. Spójrzmy jego oczyma na ten skrawek rodzinnej
ziemi.
To tylko kilka sugestii, ale mam nadzieję, że zechcecie,
Drodzy Czytelnicy, sięgnąć i do pozostałych tekstów, by odkryć
bogactwo tego wielkanocnego numeru Głosu Serca.
Życzę miłej lektury!

Redaktor naczelny
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Z ŻYCIA PARAFII

Szkoła Modlitwy Wstawienniczej

Modlitwa wstawiennicza to wielka
siła w życiu Kościoła. Wstawiennictwo
bowiem to ujmowanie się za kimś, prośba w jego sprawie zanoszona do Boga.
Ma większą moc, jeśli ujmuje się za
kimś wspólnota. Spotkanie w naszej parafii w ramach Szkoły Modlitwy Wstawienniczej służyło jej udoskonalaniu
i pogłębianiu posługi modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.
W niedziele 16 stycznia odbyło się
w naszej parafii spotkanie opłatkowe Grup
Odnowy w Duchu Świętym diecezji tarnowskiej.
Było to równocześnie kolejne spotkanie formacyjne w ramach Szkoły Modlitwy Wstawienniczej. Biorą w niej udział
animatorzy, zaangażowani czynnie w posługę modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.
Po co szkoła ?
Charyzmatyczne modlitwy o uzdrowienie z otwarciem na dary Ducha Świętego pojawiły się w Katolickiej Odnowie
charyzmatycznej jako jeden z owoców
Soboru Watykańskiego II. Od 40 lat są
stale obecne w grupach Odnowy (obok
innych form posługi wobec chorych w Kościele Katolickim) przybierając różnorodne formy i pojawiając się w różnych
okolicznościach.
Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie jest niemal stałym elementem na cotygodniowych spotkaniach grup modlitewnych. Często również pojawia się odpowiedź na nagłą potrzebę, gdy spotykamy
ludzi chorych lub jako odpowiedzi na prośbę nawet telefoniczną.
Organizowane są specjalne nabożeństwa - Msze Święte z modlitwami o uzdrowienia (w naszej parafii w każdy ostatni
czwartek miesiąca). Rekolekcje, czuwania,
Seminaria Odnowy w Duchu Świętym
także uwzględniają w programie ten element – zawierzenia Jezusowi chorych,
a Jezus podobnie jak za swojego ziemskiego życia – uzdrawia dusze i ciała tych,
którzy się do Niego zwracają z ufnością.
Wielu uczestników spotkań, a szczególnie
Mszy Świętych z modlitwami o uzdrowienie, doświadczyło głębokiego uzdrowienia w sferze ducha, uczuć, psychiki
i zdrowia fizycznego. Wiele z nich umoc-

niło swoją wiarę, otworzyło swoje serce
Jezusowi, aby mógł nadal ich uzdrawiać
mocą Sakramentów Świętych.
W obecnych czasach mamy do czynienia z pewnymi trudami w sferze zdrowia
i medycyny.
Dużo jaśniej, niż w przeszłości dostrzegamy wzajemny związek pomiędzy
wymiarem fizycznym, psychologicznym
i duchowym chorób i dolegliwości.
Lekarze coraz częściej skłonni są uznać, że choroby fizyczne mogą mieć przyczyny psychologiczne i duchowe.
Na przykład nowotwory mogą być
spowodowane zachowaniem urazy, czy
złości do innych.
W wielu przypadkach obserwujemy
coraz większą otwartość na współpracę
pomiędzy lekarzami, psychiatrami i duszpasterzami w procesie leczenia. Również
wspomniane wyżej spotkania, Msze Święte z modlitwami o uzdrowieniu przyciągają coraz większą liczbę zainteresowanych osób.
Koordynatorzy diecezjalni Odnowy
w Duchu Świętym, ks. Waldemar Sosnowski i Joanna Stocerz, w trosce o zapewnienie właściwych – zgodnych z nauczaniem Kościoła posług modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie - zorganizowali Szkołę Modlitwy Wstawienniczej.
Niedzielne spotkanie opłatkowe było
nacechowane wielką wzajemną życzliwością i radością. Do tej radości przyczynił
się także „Gospodarz” naszej parafii, ks.
proboszcz Antoni Bielak, który przyprowadził na nie wspaniały zespół śpiewaczy
z Ukrainy.
Za te wszystkie przejawy Bożej miłości i opatrzności, składamy stokrotne dzięki Panu Bogu.
Jadwiga Szwarga
P.S.
O mocy modlitwy wstawienniczej po raz
pierwszy, przeczytałam w książce „Jezus
Żyje” – która nadal cieszy się ogromnym
zainteresowaniem (być może jest dostępna
do nabycia w „Biblosie”).
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Pożegnanie
ks. Wojciecha Sroki

„Drogi księże Wojciechu!

Nadszedł dzień, o którym nikt z nas nie
myślał. Dzień, który rodzi w nas mieszane
uczucia. Z jednej strony jest to radość
z faktu, że Księdza zasługi zostały doce
nione i został Ksiądz powołany do pełnie
nia posługi proboszcza w pobliskim Świe
bodzinie. Natomiast z drugiej strony jest
to tęsknota i smutek, spowodowany roz
staniem po ośmioletniej, jakże owocnej
współpracy.
Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy
spotkać Księdza na naszej drodze. Z całe
go serca dziękujemy za te wszystkie cudo
wne chwile spędzone razem, za to wszy
stko, czego Ksiądz dla nas dokonał pod
czas swojej posługi w naszej parafii.
Zapewniamy, że Księdza osoba odbiła
trwały ślad zarówno w kronikach naszych
wspólnot, jak i w pamięci każdego z nas z
osobna.
Z tego miejsca pragniemy również
gorąco przeprosić za wszelkie przykrości
i problemy, jakich przez ten czas przyspo
rzyliśmy. Mamy nadzieję, że pomimo nich,
zachowa Ksiądz w pamięci tylko te dobre
chwile.
W imieniu wszystkich związanych z gru
pą DSM, ministrantami i scholą, składa
my Księdzu serdeczne ,,Bóg zapłać’’,
równocześnie życząc wielu łask Bożych
i światła Ducha Świętego, będącego
wsparciem na nowej drodze, w którą
Ksiądz niebawem wyruszy…”

Takimi słowami młodzież i dzieci z naszej Parafii żegnały Księdza Wojciecha
Srokę – czy można dodać coś jeszcze?
Msza Święta dla dzieci - ciekawe
>>

kazania, konkursy i nagrody, nabożeństwa
dla dzieci - różaniec, roraty, Droga
Krzyżowa; katecheza – w naszej szkole,
konkurs piosenek „Arki Noego” i rekolekcje, Pierwsza Komunia Święta, kolorowi
Kolędnicy Misyjni, Oaza wakacyjna,
futsal - rozgrywki piłki nożnej, czy też po
prostu Ksiądz z gitarą…… - to właśnie
pierwsze skojarzenia dzieci zapytanych
o Księdza Wojciecha.
Można by rzec: „Specjalista od dzieci
i młodzieży”, ponieważ w latach 2003 –
2010 w Parafii NSPJ Ksiądz Wojciech
Sroka był opiekunem czterech grup
apostolskich, które integrował wokół
siebie.
Od roku 2003 był opiekunem Dziewczęcej Służby Maryjnej (DSM) – Podczas
nabożeństw poświęconych Matce Bożej nabożeństw majowych, różańcowych czy
też rorat - dostrzec można było niebieskie
pelerynki dziewcząt z DSM oraz Ks.
Wojciecha. Podobnie w czasie Triduum
Paschalnego, kiedy czuwał wraz z nimi
przy Ciemnicy i Grobie Pana Jezusa.
Na sobotnich spotkaniach grupy Ks.
Wojciech pomagał dziewczętom lepiej
poznawać życie Maryi i uczyć się, jak być
Jej dzieckiem oraz jak żyć w zgodzie
z innymi, prawdziwej radości, wybierania
tego, co trudne oraz przyjaźni z Jezusem.
Będąc ich opiekunem – stawał się także
przyjacielem.
Również w 2003 roku został opiekunem scholi w naszej Parafii. Ks. Wojciech
zajmował się animowaniem śpiewu w liturgii - najczęściej podczas Mszy św.
z udziałem dzieci. Każdego roku przygotowywał ze scholą "Jutrznię adwentową"
przed Pasterką, a także śpiewy liturgiczne
w Niedzielę Palmową i podczas Triduum
Paschalnego. W tym okresie schola brała
również udział w uroczystościach okolicznościowych, jak np. rocznica śmierci
Jana Pawła II; śpiewała w Kaplicy Szpitala Św. Łukasza, a także na Festiwalu
Maryjnym w Bochni. Dzięki Ks. Wojciechowi schola w swoim repertuarze ma
ponad 190 utworów (zamieszczonych na
naszej stronie internetowej) i należy do
niej 20 dziewcząt ze szkół podstawowych
i gimnazjum.
Od 2004 roku Ks. Wojciech Sroka
opiekował się liturgiczną służbą ołtarza –
Konwentem Ministrantów. Tu gromadził
wokół siebie chłopców z naszej Parafii,
którzy pragnęli bliższej więzi z Chrystusem i chcieli pomagać kapłanom przez

pełnienie posług w liturgii Kościoła. Ks.
Wojciech przeprowadzał ich przez wszystkie etapy, począwszy od kandydatów na
ministrantów poprzez aspirantów, aż po
ostatni etap – przyjęcia do grona
ministrantów, gdzie chłopcy pełnią służbę
przy ołtarzu. Konwent Ministrantów to nie
tylko wspólna służba przy ołtarzu, grafiki
i dyżury, ale to także Futsal League rozgrywki halowej piłki nożnej – i tu
także chłopcy zawsze mogli liczyć na
obecność i wsparcie swojego Moderatora.
Wszystkie te grupy Ksiądz Wojciech
wspaniale łączył w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci (PDMD), w corocznych
przygotowaniach i udziale w Kolędzie
Misyjnej i niezapomnianych Oazach Misyjnych w Słopnicach oraz niedzielnych
Mszach Świętych z Liturgią dla dzieci.

uczyłeś nas jak naśladować Maryję i być
Jej dzieckiem. Za to, że będąc naszym
opiekunem – stałeś się także przyjacielem.

„Póki życia mego, Panu śpiewać chcę,
grać memu Bogu, póki życia starczy mi”.

Dzisiaj schola parafialna poprzez
śpiew chce podziękować Ci, Księże Wojciechu, za cotygodniowe spotkania, za
Twoją obecność pośród nas, za poświęcony nam czas, za życzliwość, za wspólne
wyjazdy.

„Nie zamykaj swoich oczu, nie zamy
kaj swego serca, obszar nieszczęść i głodu
wciąż się powiększa”.

W imieniu Kolędników Misyjnych
i Papieskiego Dzieła Misyjnego dzięGK kujemy, że otwierałeś nasze oczy i serca
na potrzeby innych dzieci w krajach
Dnia 17 grudnia 2010r. na Mszy Świę- misyjnych.
tej pożegnaliśmy Naszego Przyjaciela –
któremu Bp Ordynariusz powierzył peł„Taki duży, taki mały może świętym
nienia funkcji proboszcza w parafii być”.
Świebodzin:
Za piękne kazania głoszone na mszach
Księże Wojciechu!
dla dzieci i ostatnio na roratach ,,co w sercu zostaną i o Bogu przypominać będą„
Dzisiejsza Eucharystia jest podzię- dziękujemy Ci, księże Wojciechu, z całekowaniem za ponad 7 lat posługi ka- go serca.
płańskiej w naszej parafii.
Pragniemy podziękować Ci za Twoją
Wiemy, ze nie lubisz wielkich słów pod obecność pośród nas, za życzliwość, moswoim adresem, ale ogrom pracy wło- dlitwę posługę w konfesjonale, za wielki
żonej w formację młodych ludzi, każe wkład w życie duchowe parafii.
nam dziś o niej przypomnieć słowami
Z całego serca życzymy, aby Twoje
piosenek, których nas uczyłeś i z serca Ci życie było cudownym darem dla całego
podziękować.
Kościoła. Niech wspiera Cię Maryja Matka wszystkich kapłanów i Twój patron –
„Być bliżej Ciebie chcę o Boże mój, święty Wojciech. Niech Twoja praca przyz Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój”. nosi obfite owoce.
Życzymy Ci również pogody ducha,
W imieniu liturgicznej służby ołtarza wiele radości każdego dnia, aby uśmiech
chcieliśmy z całego serca podziękować Ci często gościł na Twej twarzy. Abyś w noksięże Wojciechu za to, że uczyłeś nas jak wej parafii znalazł wiele otwartych serc,
być bliżej Jezusa, za lata wspólnej służby które swą posługą będziesz prowadził do
przy ołtarzu, za Twoją życzliwość, pomy- Boga.
słowość i zapał, z którymi podjąłeś się
opieki nad naszą grupą.
Wielkie Bóg zapłać!
„Święta Maryjo Królowo, naszych
codziennych spraw, prowadź nas jasną
drogą, aż do niebieskich bram”.

W imieniu Dziewczęcej Służby Maryjnej pragniemy wyrazić Ci wdzięczność za
to, że poszerzałeś naszą wiedzę i wiarę, że
5

„Dei regno servire” znaczy służyć Królestwu Boskiemu …

Medal „Dei regno servire” („Służyć
Królestwu Boskiemu”) z rąk bp Wiktora Skworca, za współpracę w dziele
propagowania trzeźwości i pomoc uzależnionym, otrzymał nasz parafianin,
pan Kazimierz Wróblewski. Poniżej
przedstawiamy przeprowadzony z nim
wywiad.
W dniu 21 listopada 2010, w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata, otrzymał pan z rąk bp
Wiktora Skworca Srebrny Medal „Dei
regno servire”. Czym jest dla pana to
wyróżnienie?
„Dei regno servire” tłumaczy się jako
„Służyć Królestwu Boskiemu” Jak mówił
do nas bp Skworc: "To medal za urzeczywistnianie Królestwa Bożego na tym
świecie”. Obecnie współpracuję z Wydziałem Duszpasterstwa Trzeźwości i Uzależnień Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
Jednak medal to dla mnie zwieńczenie,
podsumowanie drogi życia, która zaczęła
się w 1992 roku.
Wspomina pan dwa ważne wydarzenia, które odmieniły pana życie. Proszę o nich opowiedzieć.
1 kwietnia 1992 roku, podczas prywatnej audiencji u Ojca Św., zostałem przez
Niego pobłogosławiony. Ja to określam
pasowaniem na rycerza – Jan Paweł II
lewą rękę położył mi na ramieniu, a drugą
wykonał znak krzyża świętego. W czasie
papieskiego rozważania padły słowa
Chrystusa: „Kto się Mnie zaprze przed

ludźmi, tego zaprę
się i Ja przed moim
Ojcem”. Gdy je usłyszałem, doświadczyłem dziwnego
uczucia, jakby
przeszył mnie prąd.
Zacząłem się zastanawiać, co ja
mógłbym zrobić
w swoim życiu. To
było jak drugie
bierzmowanie. Od
tego dnia codziennie uczestniczę we
Mszy Św. i przyjmuję Ciało Pańskie. Diametralnie zmieniło się moje życie.
Drugim takim ważnym wydarzeniem
w moim życiu była inna audiencja u Papieża Polaka. 29 grudnia 2000 Ojciec Św.
pobłogosławił mój obraz Jezusa Miłosiernego, a ja poprosiłem o błogosławieństwo mojej pracy apostolskiej. Ojciec
Święty nakreślił mi na czole znak krzyża
i powiedział „Nie zostawiaj tego błogosławieństwa dla siebie”.
Od tego dnia staram się nieść to błogosławieństwo. Prowadzę nabożeństwa
ekspiacyjne w intencji trzeźwości i uzależnionych.

sierny był ze mną w Ziemi Świętej, na
Górze Synaj.
Jestem także współorganizatorem
marszów trzeźwości. Wszędzie jestem z
moim Jezusem Miłosiernym, a On zsyła
wiele łask. Ten obraz przez kilka minut
leżał także na grobie Jana Pawła II.
Dzięki Matce Bożej, Jezusowi Miłosiernemu i Janowi Pawłowi II moje życie
zupełnie się zmieniło. Czuję, jak jestem
prowadzony. Doświadczam, że jestem obsypywany Bożymi Łaskami i za to jestem
bezgranicznie wdzięczny Bogu.
Skąd zainteresowanie u pana właśnie pomocą ludziom z problemami
uzależnień?
Wszystko zaczęło się w grudniu 1992
roku. Uczestniczyłem wtedy po raz pierwszy w życiu w rekolekcjach trzeźwościowych w Przemyślu. Właśnie tam podjąłem decyzję o podpisaniu abstynencji na
całe życie. Był to dla mnie wyraz poddania się woli Boga. Po tym doświadczeniu
zapisałem się do Studium Trzeźwości
w Krakowie, które przygotowało mnie do
pomocy ludziom uzależnionym. Pierwszy
klub abstynentów Maria, który prowadziłem powstał w Lisiej Górze. Dziś już nie
istnieje, ale wtedy cieszył się dużym
zainteresowaniem.

Mówi pan o obrazie Jezusa MiłoPańska pomoc uzależnionym rozsiernego. Czy zajmuje On jakieś szcze- winęła się…
gólne miejsce w Pana życiu?
To prawda. Wspólnie z moim przyTak. Istotna jest już historia tego ob- jacielem Eugeniuszem Dąbrowskim, prerazu. W lipcu1992 roku pojechałem na zesem Klubu Abstynentów w Skrzyszopielgrzymkę do Lourdes. Tam otrzymałem wie, zauważyliśmy, iż jest potrzeba orgaobraz Jezusa Miłosiernego. Pomyślałem nizowania czuwań modlitewnych w intensobie, że to niezwykły dar. Przyjechałem cji osób uzależnionych. Uzgodniliśmy,
do Matki Bożej, a wróciłem z Jej Synem. z nieżyjącym już dzisiaj, duszpasterzem
Obraz jest o tyle niezwykle wykonany, że trzeźwości ś.p. ks. dr Henrykiem Kościma złotą, bardzo ozdobną ramę. Podczas szem i proboszczem parafii Bł. Karoliny
beatyfikacji s. Faustyny wielu pielgrzy- Kózki, ks. prałatem Stanisławem Dudką,
mów podchodziło do mnie i z ciekawością że czuwania ekspiacyjne będą odbywać
go oglądało.
się co miesiąc, z pierwszego piątku na
Jezus Miłosierny w szczególny sposób sobotę, właśnie w kościele K. Kózki.
był obecny podczas odchodzenia do domu
Ojca mojej mamy. Odmawialiśmy przy
Jak wygląda takie czuwanie eksniej Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Dla piacyjne?
mnie to jej odchodzenie z tej ziemi było
cudownym doświadczeniem.
Rozpoczynamy zawsze mszą św.
Od kilku lat zabieram ten obraz ze so- o Najświętszym Sercu Pana Jezusa z ubą na każdą pielgrzymkę. Jezus Miło- działem młodzieży. Potem następują ko6
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lejno: wystawienie Pana Jezusa w monstrancji, Apel Jasnogórski, Koronka do
JUBILEUSZ DIECEZJI
Miłosierdzia Bożego, Różaniec Św., Droga Krzyżowa, indywidualna adoracja.
O północy kończymy Mszą Św. o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny.
W kwietniu przypada jubileusz 10-lecia 225 lat istnienia diecezji tarnowskiej
czuwań ekspiacyjnych.
Rok 2011 jest dla wiernych diecezji
Skąd pomysł Marszów Trzeźwości tarnowskiej rokiem szczególnym, row Tarnowie?
kiem jubileuszu 225 lat istnienia naszej
diecezji. Każdy jubileusz stanowi okazję
Kiedyś uczestniczyłem w podobnym do spojrzenia wstecz na to, co za nami,
marszu w Krakowie. Już wtedy pomy- do refleksji nad historią, którą nam
ślałem sobie, że u nas też powinien być przychodzi na nowo przeżywać, ale
taki marsz. Ustaliliśmy datę pierwszego i tworzyć jej kolejne karty, tym samym
marszu na 4 sierpnia 2004 roku. Zostały wpisując się zarówno w historię diecewysłane zaproszenia do każdego dekanatu zji, ale też w wielką tradycję chrześPod presją władz austriackich i na żąnaszej diecezji i w pierwszym marszu cijaństwa w Polsce.
danie gubernium lwowskiego, bp krakowuczestniczyło około 150 osób. Była to dla
ski Kajetan Sołtyk utworzył 27.09.1777 r.
mnie ogromna radość. Od tego czasu, co
Zanim jednak zwrócimy uwagę na osobny wikariat i oficjałat generalny dla
roku uczestniczy w tym marszu nawet 200 najważniejsze wydarzenia mające wpływ galicyjskiej części diecezji krakowskiej
osób. Podczas drogi modlimy się za na kształt naszej diecezji, to wcześniej w położonym na prawym brzegu Wisły
wszystkich uzależnionych i ich rodziny. wypada dla jasności wyjaśnić, czym jest Zakrzówku pod Krakowem. Na skutek
W Skrzyszowie zawsze jest czas wspólnej diecezja sama w sobie.
dalszych nacisków władz austriackich, bp
bezalkoholowej zabawy. Dajemy świadecSołtyk przeniósł 26.02.1781 r. siedzibę
two, że można się bawić bez alkoholu.
1. Kanoniczne pojęcie diecezji.
oficjałatu i wikariatu generalnego do TarZ pomocą przychodzi nam Kodeks nowa, a na urząd oficjała i wikariusza
Jak na co dzień wygląda pana pra- Prawa Kanonicznego oficjalnie ogłoszony generalnego powołał prepozyta kapituły
ca z osobami uzależnionymi?
przez Sługę Bożego Jana Pawła II wojnickiej, ks. Jana Duvalla.
25.01.1983 r. W kanonie 369 Kodeks
Trzymając się taktyki faktów dokoJestem prezesem Klubu Abstynentów stwierdza, ze „diecezję stanowi część Lu- nanych, dekretem cesarza Józefa II HaNadzieja. Organizujemy tam spotkania – du Bożego, powierzona pasterskiej pieczy bsburga z 20.09.1783 tereny te zostały
mityngi „otwarte” dla uczestników wspól- biskupa z współpracującym z nim prezbi- zorganizowane jako diecezja tarnownoty oraz innych osób zainteresowanych terium, tak by trwając przy swym pasterzu ska.
problemem alkoholowym i mityngi ,,zam- i zgromadzona przez niego w Duchu
Jednak sama inicjatywa i akt dokonaknięte'' - tylko dla uczestników wspólnoty Świętym przez Ewangelie i Eucharystię, ny przez cesarza były niewystarczające.
AA. Chodzę na tzw. interwencję do osób, tworzyła kościół partykularny, w którym Rozpoczęto więc rozmowy z administraktóre mają problemy z alkoholem. Wyje- prawdziwie obecny jest i działa jeden, torem diecezji krakowskiej, ks. prymasem
żdżamy w Wielkim Poście do Oświęcimia święty, katolicki i apostolski Kościół Michałem Poniatowskim oraz ze Stolicą
na Trzeźwościową Drogę Krzyżową, a ta- Chrystusa”.
Apostolską na temat kanonicznego uzkże na Jasną Górę. Mamy wspólne sponania diecezji tarnowskiej. Również sam
tkania opłatkowe. Żyjemy po prostu ży- 2. Polityczne tło utworzenia diecezji. ks. Jan Duvall na własną rękę starał się
ciem wspólnoty, jak większa rodzina.
Dnia 05.08.1772 r. podpisano w Pe- o potwierdzenie jego nominacji przez patersburgu traktaty dotyczące pierwszego pieża. Ponieważ nie miał nominacji Ojca
Dziękuję za rozmowę.
rozbioru Polski. Sytuacja polityczna, która Świętego, nie mógł otrzymać sakry biswówczas się wytworzyła zaważyła na kupiej. Proces informacyjny w sprawie
Rozmawiała Jadwiga Bożek powstaniu naszej diecezji i jej dziejach. diecezji tarnowskiej i biskupa Jana DuW granicach zaboru austriackiego znalazła valla podjęto w Rzymie dopiero w listosię bowiem m.in. cała południowa część padzie 1785 roku. Oficjalna prekonizacja
diecezji krakowskiej, zwana odtąd Ciss- biskupa Jana Duvalla nie nastąpiła, choć
vistulana, obejmująca w 1784 roku 26 de- wszystko było do niej przygotowane. Zakanatów, 400 parafii, 4 kolegiaty (Tarnów, nim Ojciec Święty Pius VI dokonał jego
Nowy Sącz, Bobowa, Wojnicz) i 1139436 prekonizacji, cesarski nominat na biskupa
wiernych. Było to terytorium dawnego ar- tarnowskiego ks. Jan Duvall zmarł
chidiakonatu sądeckiego, wojnickiego, 13.12.1785 r. w klasztorze Bernardynów
prepozytury tarnowskiej oraz części ar- w Tarnowie.
chidiakonatu krakowskiego, sandomierPomimo tego starania o utworzenie
skiego i zawichojskiego.
diecezji tarnowskiej zostały pomyślnie
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zakończone. Dnia 13.03.1786 roku papież Pius VI bullą In suprema beati
Petri cathedra ustanowił, czyli erygował diecezję tarnowską.
Dnia 03.04.1786 r. papież Pius VI zamianował biskupem tarnowskim ks. Floriana Amanda Janowskiego, który przyjął
sakrę biskupią we Lwowie, a następnie
24.09.1786 r. odbył ingres do swojej
katedry. Lata jego pasterzowania przypadły nie tylko na ciężki czas rozbiorów, ale
również na trudny okres „reform józefińskich”.
3. Diecezja w okresie rozbiorów.
Dnia 24.10.1795 r. monarchowie Prus,
Rosji i Austrii (a właściwie Imperium
Habsburgów) uzgodnili wzajemny traktat,
zgodnie z którym przeprowadzili ostatni,
pełny rozbiór Rzeczypospolitej.
Trzeci rozbiór Polski i włączenie do
posiadłości habsburskich Krakowa zadecydowało w głównej mierze o zniesieniu
diecezji tarnowskiej i przeniesieniu kapituły katedralnej do Kielc, na mocy bulli
pap. Piusa VII Indefessum personarum
regia dignitate fulgentium z 13.06.1805r.
Następna bulla Operosa atque indefes
sa z 24.09.1805 podzieliła terytorium
diecezji tarnowskiej między dwa sąsiednie biskupstwa tj. Kraków i Przemyśl.
Obydwa rozporządzenia papieskie weszły
w życie dopiero 17.09.1807 r.
Po klęsce wojsk austriackich dowodzonych przez arcyksięcia Karola Ludwika z Napoleonem pod Wagram (56.07.1809 r.) i po zwycięstwie ks. Józefa
Poniatowskiego na ziemiach polskich,
Austria zrzekła się na rzecz Księstwa
Warszawskiego, m.in. Krakowa wraz
z ziemiami trzeciego zaboru.
Kraków stał się znów biskupstwem
zagranicznym, a w myśl austriackiej polityki zaborczej biskup spoza państwa nie
mógł spełniać jurysdykcji w krajach monarchii naddunajskiej. Zgodnie z tą zasadą 7.06.1810 r. nadworna kancelaria wiedeńska zabroniła biskupowi krakowskiemu Andrzejowi Gawrońskiemu jako obcokrajowcowi pełnienia jurysdykcji kościelnej w przedwiślańskiej części diecezji
krakowskiej, tej właśnie, która dopiero
w roku 1807 została włączona z powrotem do diecezji krakowskiej. Dlatego
ordynariusz krakowski delegował
12.10.1810 r. jurysdykcję kościelną na te
tereny arcybiskupowi lwowskiemu Kajetanowi Kickiemu, a ten znów powierzył ją
w roku 1811 ks. Janowi Bayerowi,

proboszczowi w Starym Sączu; w ten bpa tarnowskiego Józefa Alojzego Pusposób powstał wikariat generalny dla kalskiego ten sam papież bullą Supremo
austriackiej części diecezji krakowskiej Catholicae familiae Moderatori z
z siedzibą w Starym Sączu.
27.03.1886 odłączył od diecezji dalsze 4
dekanaty: nowotarski, makowski, myśleZawarty po kilku latach - 3.05.1815 - nicki, niepołomicki i wcielił je do dietraktat między Prusami, Austrią i Rosją cezji krakowskiej.
zacieśnił jurysdykcję biskupa krakowskiego do granic Rzeczypospolitej Krakow- 4. Dzieje diecezji po 1918 r.
skiej i Królestwa Polskiego, co w pełni Dnia 11.11.1918 r. Niemcy popisali akt
zatwierdziła bulla pap. Piusa VII Ex im kapitulacyjny kończący okres I Wojny
posita nobis z 30.06.1818 r. regulująca Światowej. Data 11.11.1918 r. wyznacza
hierarchię kościelną w Królestwie Pol- również początek niepodległości Polski,
skim. Wobec tego Wikariat starosądecki na który naród oczekiwał 123 lata. Wraz
znalazł się faktycznie poza granicami z powstaniem II Rzeczypospolitej nastąpił
diecezji krakowskiej. Tak więc i tym ra- proces stopniowej unifikacji polskich sił
zem przyczyny głównie natury politycznej zbrojnych, jak również wszystkich innych
zaważyły na przywróceniu diecezji dal- obszarów życia. Po uzyskaniu przez
szego życia.
Polskę niepodległości pojawiła się także
Bullą Studium paterni affectus z kwestia konkordatu. Z jednej strony cho20.09.1821 Pius VII erygował diecezję dziło o unormowanie stosunków polskotyniecką (stolica w Tyńcu k. Krakowa), watykańskich, a z drugiej o wprowadzew skład, której weszły 4 okręgi polity- nie jednolitego prawodawstwa kościelczne: tarnowski, bocheński, sądecki i my- nego na całym obszarze Polski, w której
ślenicki, przy czym z diecezji przemyskiej dotychczas obowiązywały odrębne sysprzydzielono okręg tarnowski z 4 deka- temy prawne funkcjonujące w państwach
natami (pilzneński, radomyski, mielecki zaborczych, a także o dostosowanie
i ropczycki), 75 parafiami, 7 filiami, 99 administracyjnych granic kościelnych do
kapłanami i 221 536 wiernymi; z diecezji politycznych granic państwa. Do uregunatomiast krakowskiej okręgi polityczne: lowania sprawy stosunku państwa do
bocheński, sądecki, myślenicki wraz z 14 Kościoła katolickiego skłaniały Polskę
dekanatami (bocheński, brzeski, wielicki, następujące przyczyny: działanie prawa
wojnicki, bobowski, łącki, nowosądecki, zaborczego, uzależniającego od zgody
nowotarski, tymbarski, myślenicki, oświę- władz państwowych obsadę stanowisk
cimski, skawiński, wadowicki i żywiecki), kościelnych, szereg terytoriów polskich
231 parafiami, 24 filiami, 318 kapłanami podlegało nadal biskupom mającym
i 727 302 wiernymi.
swoje siedziby poza granicami państwa,
Na mocy bulli pap. Leona XII Se w Polsce mniejszości narodowe miały
dium episcopalium translationes z swoje stolice biskupie, stan zaognienia na
23.04.1826 stolicę diecezji przeniesiono Kresach Wschodnich, gdzie religia utożz Tyńca do Tarnowa i diecezja otrzy- samiana była z przynależnością narodomała nazwę tarnowskiej.
wą.
Z chwilą wcielenia Rzeczypospolitej
Dnia 10.02.1925 r. zawarto konkordat
Krakowskiej do Austrii (1846) sprawa między Stolicą Apostolską a Rzeczporeorganizacji diecezji tarnowskiej i wi- spolitą Polską. Tekst konkordatu został
kariatu apostolskiego w Krakowie doj- ogłoszony w Acta Apostolicae Sedis z
rzała do realizacji. Kraków nie był już 1925 r., t. XVII, 8 (1925), s. 273 – 287 i w
zagranicznym biskupstwem, dlatego pod Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol
jego jurysdykcję mogły wrócić tereny skiej wraz z jego przekładem na język
leżące na prawym brzegu Wisły. Po polski z 18.07.1925 r. (Dz. U. nr 72, poz.
dłuższych pertraktacjach między Krako- 501.) i zgodnie z postanowieniem art. 27
wem, Tarnowem, Lwowem, Wiedniem konkordat wszedł w życie po upływie 2
i Rzymem papież Leon XIII bullą Sanctae miesięcy od daty wymiany dokumentów
Apostolicae Sedis z 20.01.1880 r. odłączył ratyfikacyjnych. Z dniem tym zniesione
od diecezji tarnowskiej dekanat bielski, zostały, zgodnie z art. 25 konkordatu,
oświęcimski, skawiński, wadowicki oraz wszystkie „prawa, rozporządzenia i dekreczęść dekanatu wielickiego, dobczyckie- ty”, które obowiązywały na terenie Polski,
go, myślenickiego i makowskiego i przy- a pozostawały w sprzeczności z jego
dzielił je diecezji krakowskiej. Po śmierci postanowieniami.
8
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W oparciu o Konkordat możliwa była
reforma struktur kościelnych, a tym także
reorganizacja naszej diecezji. Dalsze
zmiany w geograficznym układzie diecezji
przeprowadziła bulla papieża Piusa XI
Vixdum Poloniae unitas z 28.10.1925 r.
Dnia 25.03.1992 r. ogłoszono bullę Jana Pawła II Totus tuuus Poloniae populus,
która w zasadniczy sposób zmieniła
administracyjne oblicze Kościoła w Polsce. Jan Paweł II powołał 13 nowych
diecezji, a 8 dotychczasowych podniósł do
rangi archidiecezji. Reorganizacja ta była
największym po wojnie przeobrażeniem
Kościoła w Polsce i w ogóle w Europie.
Do 1992 r. obszar diecezji pozostawał
niezmienny i wynosił 9.500 km2. W tym
bowiem roku na mocy dekretu Stolicy
Apostolskiej „O ustanowieniu i określeniu

tarnowską z metropolii lwowskiej i wcie- chowe, które pozwolą nam lepiej współliła ją do nowo kreowanej metropolii pracować z łaską Bożą. Dlatego Penitenkrakowskiej.
cjaria Apostolska zezwoliła, aby wierni
mogli w tym czasie zyskać odpust zupełKs. Piotr Jaworski ny, który może być również ofiarowany,
na sposób wstawienniczy, za dusze, które
przebywają w czyśćcu.

Korzyści duchowe
płynące z jubileuszu
225-lecia naszej
diecezji

W tym roku mija 225 rocznica powstania Diecezji Tarnowskiej. Warto
zwrócić uwagę na jedną z wielu korzygranic diecezji i prowincji kościelnych ści duchowych tego Jubileuszu - możliw Polsce„ przyłączono do nowo tworzącej wość uzyskania odpustu zupełnego.
się diecezji rzeszowskiej 49 parafii z dekanatów: Biecz, Gorlice-Południe, Gorlice
1 stycznia 2011 r. rozpoczął się Rok
-Północ, Kolbuszowa i Ropczyce, zaś do Jubileuszowy Diecezji Tarnowskiej z okadiecezji sandomierskiej dekanat Baranów zji 225 rocznicy jej powstania. W tym
Sandomierski.
dniu biskup tarnowski Wiktor Skworc
Obecny zasięg terytorialny diecezji zawierzył diecezję Świętej Bożej Rodzitarnowskiej obejmuje cześć województwa cielce – Maryi. Uroczystość ta miała
małopolskiego i podkarpackie. Graniczy miejsce w bazylice katedralnej. Podobne
z archidiecezją krakowską oraz diece- uroczystości odbyły się we wszystkich
zjami: kielecką, sandomierską i rzeszo- parafiach diecezji.
wską. Południowa granica diecezji pokrywa się z częścią południowej granicy
Kuria Diecezjalna przygotowała kaPolski.
lendarium wydarzeń Roku Jubileuszowego, a 9 stycznia w kościołach diecezji
5. Do jakiej metropolii należy nasza czytany był list apostolski Ojca Świętego
diecezja?
Benedykta XVI z okazji jubileuszu, w
Wspomniany na początku Kodeks Pra- tym dniu wierni odnowili także przyrzewa Kanonicznego z 1983 r. w Księdze II: czenia chrzcielne. Uroczystości jubileuLud Boży wspomina o Zespołach Koś- szowe zaplanowano dla wszystkich staciołów Partykularnych, a konkretniej nów Kościoła, różnych duszpasterstw,
o prowincjach i regionach kościelnych. m.in. dla rodzin, dzieci, młodzieży, choW Kanonie 431§1 Kodeks u czytamy: rych, rolników i więźniów.
W celu wspólnego działania pasterskiego
sąsiednich diecezji, zgodnie z okolicznoW uroczystościach religijnych w ciąściami osób i miejsca, jak również dla gu całego roku wezmą także udział goście
bardziej odpowiedniego ożywiania konta- spoza diecezji, w tym wielu biskupów – z
któw między biskupami diecezjalnymi, sąsiednich diecezji, z krajów, gdzie prasąsiednie Kościoły partykularne powinny cują nasi misjonarze oraz biskupi pochołączyć się w prowincje kościelne, obej- dzący z diecezji tarnowskiej. Planowane
mujące określone terytorium”.
są też jubileuszowe koncerty, wystawy
Pod względem przynależności metro- i wydawnictwa.
politalnej bulla pap. Piusa VI z 13.03.1786
podporządkowała diecezję metropolii
Ten szczególny czas wzywa nas do
lwowskiej, co potwierdziła również bulla dziękczynienia za dobro, które stało się
papieża Piusa VII z 20.09.1821. Sto lat udziałem naszej diecezji w ciągu miniopóźniej w oparciu o 9 art. konkordatu nych lat i do odpowiedzialności za depopolskiego z 10.11.1925 bulla Vixdum zyt wiary i nadzieję życia wiecznego,
Poloniae unitas wyłączyła diecezję czyli przede wszystkim za korzyści du9

Odpusty te można zyskiwać odwiedzając wyznaczone świątynie i pobożnie
uczestnicząc w obchodach jubileuszowych, publicznie sprawowanych nabożeństwach, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i wezwaniami do Najświętszej Maryi
Panny. Odpusty można zyskiwać w bazylice katedralnej w Tarnowie, w bazylikach: w Limanowej, Nowym Sączu, Bochni, Szczepanowie, Mielcu i Tuchowie
oraz w kościele parafialnym w Grybowie.
Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy nie mogą wyjść z domu, też mogą
zyskiwać odpusty, po wyzbyciu się wszelkiego przywiązania do grzechu i z intencją wypełnienia trzech warunków zwyczajnych, kiedy tylko będzie to możliwe,
jeśli duchowo połączą się z uroczystościami jubileuszowymi albo pielgrzymkami. I tu można postawić sobie pytanie
czym różni się odpust jubileuszowy od
zwykłego odpustu zupełnego? Istotnej
różnicy nie ma. Jeden i drugi zdolny jest
uwolnić człowieka całkowicie od kar
doczesnych. Faktycznie jednak stopień
uwolnienia zależy od wewnętrznych, duchowych dyspozycji człowieka. Im są one
lepsze, im żywsza jest wiara, silniejsza
ufność, głębszy żal, większa miłość i pokora, tym skuteczność odpustu jest pewniejsza.
Rok Jubileuszowy obok zwykłych
warunków zyskania odpustu zupełnego,
jakimi są uczynki pokutne, spowiedź,
Komunia święta oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego, przynosi specjalny
program odnowy duchowej i ofiaruje wielorakie pomoce, które pozwalają w wyższym stopniu przygotować się na przyjęcie odpustu. Wśród tych pomocy zauważamy także pielgrzymki indywidualne
i grupowe do wspomnianych już tak
zwanych kościołów uprzywilejowanych,
w których można zyskiwać odpusty.
Modlitwa zbiorowa i publiczna wyzwala
u tych, którzy w niej uczestniczą, większą
gorliwość religijną. Wiara i pobożność
jednych udziela się wtedy innym, może
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takim, którzy mają trudności w obudzeniu
aktów, będących warunkiem zyskania
daru odpustu jubileuszowego. Dzięki tym
i innym okolicznościom faktyczna skuteczność odpustu jubileuszowego staje się
większa niż skuteczność zwykłych odpustów zupełnych.
W bulli „Incarnationis misterium” Jan
Paweł II ukazuje współczesnemu człowiekowi odpust jako znak pełnego pojednania z Bogiem, objawienia się pełni miłosierdzia Ojca. Ale ten znak, według Ojca
Świętego, nie zaciera różnicy między
przebaczeniem, a zapomnieniem, jakby
tego oczekiwał współczesny permisywizm. Ten znak przypomina, że zło popełnionego grzechu jest obrazą Boga i domaga się zadośćuczynienia – tam, gdzie
człowieka wierzącego stawia Pan Bóg –
w miejscu jego życia i pracy.
Ks. Andrzej Ślusarz

Zasłużeni dla Diecezji
Tarnowskiej - Ks.
Wojciech Kania

Obchodzimy w tym roku 225. rocznicę utworzenia diecezji tarnowskiej.
Warto zatem przypomnieć przynajmniej niektóre osoby, szczególnie zasłużone w różnych dziedzinach, tworzące
historię Kościoła tarnowskiego.
Nie sposób więc nie wspomnieć na
początek moich rozważań o patrystyce
sylwetki ks. Wojciecha Kani – profesora
patrologii i lektora języków starożytnych
w tarnowskim seminarium, „Perełki
polskiej patrystyki”. Jest On wszakże
zasłużoną Osobą nie tylko jeśli weźmiemy
pod uwagę historię diecezji tarnowskiej,
ale i rozwój nauki o Ojcach Kościoła. Tym
bardziej jest to zasadne, gdyż właśnie
księdzu Wojciechowi zawdzięczam głębsze zainteresowanie Ojcami Wschodnimi,
zwłaszcza z terenów Syrii, czemu poświęciłam swoją pracę magisterską.
Kim był ks. Wojciech Kania?
Gdyby żył, właśnie teraz obchodziłby
swoje 100 urodziny – urodził się w Grądach koło Szczepanowa 18 kwietnia 1911
roku. Do szkoły powszechnej uczęszczał
w Mokrzyskach, a następnie naukę kon-

tynuował w gimnazjum w Brzesku. Po
sugestii swojego katechety, ks. Jakuba
Opoki, zdecydował się na przenosiny do
Małego Seminarium w Tarnowie. Uzupełniwszy braki z języka greckiego, rozpoczyna naukę w Gimnazjum imienia Hetmana Jana Tarnowskiego przy ulicy Legionów. 23 maja 1931 roku zdaje egzamin
maturalny i zgłasza się do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Niestety, stan jego zdrowia jest na tyle
kiepski, że przez kolejne dwa lata lekarz
nie daje mu zgody na studiowanie. Dopiero po osobistej interwencji bpa Wałęgi,
młody Wojciech zostaje kandydatem do
kapłaństwa. Po pięciu latach studiów seminaryjnych dnia 20 czerwca 1937 roku,
z rąk bpa Franciszka Lisowskiego, diakon
Wojciech Kania przyjmuje święcenia kapłańskie. Rektorem seminarium był podówczas bł. ks. Roman Sitko.
Rozpoczyna się praca duszpasterska
ks. Wojciecha. Pierwszą parafią, do której
zostaje skierowany jest Łącko. Pracuje
tam do 1941 roku. Tam też spotyka, zresztą znanego mu wcześniej, ks. Jana Czuja,
który ukrywa się w Łącku w czasie wojny.
Ich znajomość przeradza się w przyjaźń.
To właśnie dzięki zachętom ks. Czuja
młody kapłan zaczyna interesować się
patrologią. W 1941 roku rozpoczyna studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność oczywiście patrologia. Tam też zachęcony przez
jednego z profesorów, rozpoczyna naukę
języka syryjskiego, którą potem kontynuuje już samodzielnie, a egzamin zdaje
w roku 1965 przed księdzem profesorem
Stanisławem Łachem na KUL – u. Pracę
magisterską na temat „Ideał kapłana według świętego Jana Chryzostoma” obronił
w 1945 roku, a rok później rozprawę
doktorską na temat: „Ideał mówcy kościelnego według świętego Jana Chryzostoma”. Cały okres studiów to równocześnie pełnienie obowiązków wikariusza na
parafii w Mystkowie. W roku 1946 przez
dwa miesiące był wikariuszem w Wojniczu, a potem trafił do parafii katedralnej.
Tam oprócz zwykłych obowiązków bp Jan
Stepa polecił mu dyrektorowanie diecezjalnej Krucjacie Eucharystycznej Dzieci.
Swoje zadanie wykonał na tyle wzorowo –
wydając m. in. modlitewnik „Błękitne rozwińmy sztandary” – iż został odznaczony
Expositorum canonicale.
W 1951 roku bp Stepa mianuje ks.
Wojciecha profesorem Seminarium Duchownego. Równocześnie pełni on obo10

wiązki katechety w kilku szkołach oraz
duszpasterza w kościółku na Terlikówce.
Starsi czytelnicy „Głosu Serca” z pewnością pamiętają ks. Kanię spacerującego
z ulicy Katedralnej, gdzie mieszkał, do
kościółka Trójcy Przenajświętszej i z powrotem. Podczas tych spacerów chętnie
rozmawiał ze spotkanymi po drodze ludźmi, zawsze im niezwykle życzliwy. Duszpasterzował na Terlikówce najpierw jako
wikariusz eksponowany, potem jako rektor, aż do czasu erygowania samodzielnej parafii w roku 1994 przez bpa Józefa
Życińskiego. Później, dopóki zdrowie pozwalało, służył pomocą i radą pracującym
tam kapłanom.
Bycie profesorem tarnowskiego seminarium to dla ks. Wojciecha wyjątkowe
posłannictwo. Nie przyjął propozycji pracy naukowej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Przez czterdzieści lat
pracował w Instytucie Teologicznym
i Wyższym Seminarium Duchownym
w Tarnowie wykładając patrologię oraz
ucząc języków greckiego, łacińskiego,
niemieckiego i syryjskiego. 18 grudnia
1972 roku biskup tarnowski Jerzy Ablewicz wydał dekret, którym mianował
księdza Wojciecha Kanię profesorem
zwyczajnym Instytutu Teologicznego
w Tarnowie. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 19 stycznia 1976 roku na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie,
gdzie przedstawiona została dysertacja
habilitacyjna: „Problematyka pasterska
w pismach egzegetycznych świętego Jana
Chryzostoma w świetle współczesnej
hermeneutyki biblijnej”. 8 czerwca 1976
roku kardynał Stefan Wyszyński udzielił
mocy kanonicznej tytułowi naukowemu
uzyskanemu przez ks. Wojciecha.
Jako profesor seminarium ks. Wojciech Kania opracował skrypt „Świadkowie tradycji”, który przez lata służył
kolejnym pokoleniom kleryków. Jemu też
zawdzięczamy podręcznik do języka łacińskiego „Religioni et litteris”.
Kolejni biskupi doceniali zasługi dla
nauki i Kościoła ks. Wojciecha i dawali
temu wyraz odznaczając go kolejnymi
zaszczytami – w 1974 roku kapelanią papieską, a w 1997 roku prałaturą honorową
Jego Świątobliwości.
Cały czas ks. Wojciech oddawał się
pracy translatorskiej i popularyzacji patrystyki. Sam, własnym sumptem, wydawał
serię przekładów pod tytułem „Głos
Tradycji”(ukazały się 22 zeszyty). Nie
sposób wymienić tutaj całej spuścizny ks.
>>

Wojciecha. Zainteresowanych odsyłam do
wydanych z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa numerów 13 i 14 „Vox Patrum”
z roku 1987, a także do książki „Świadkowie naszej Tradycji” pod redakcją ks.
Janusza Królikowskiego i Łukasza Winczury, z której zaczerpnęłam niektóre informacje biograficzne.
W „swoim” kościółku na Terlikówce
również propagował Ojców Kościoła.
Dzięki obrazom Stanisława Westwalewicza kolejne pokolenia Tarnowian mogą
poznać oblicza Efrema Syryjczyka, Jana
Chryzostoma, Bazylego Wielkiego, Cyryla Aleksandryjskiego, Augustyna i Cyryla
Jerozolimskiego.
Prawie do końca ks. Wojciech pracował, na jego biurku ciągle tworzyły się
nowe tłumaczenia z języka syryjskiego.
Ostatnie miesiące życia spędził w Domu
Księży Emerytów. Zmarł 4 grudnia 2000
roku, we wspomnienie św. Jana Damasceńskiego, doktora Kościoła. Ceremoniom
pogrzebowym przewodniczył bp Jan Styrna, a doczesne szczątki ks. Wojciecha zostały złożone na Starym Cmentarzu.
Na koniec tego krótkiego wspomnienia pragnę zacytować jednego z ulubionych Ojców Kościoła ks. Wojciecha, czyli
św. Efrema Syryjczyka: „Po mojej śmierci
pochowajcie mnie bez przepychu, bez mowy pogrzebowej, na zwykłym cmentarzu,
nie w kościele lub pod ołtarzem, ale za to
dopomagajcie mi modlitwami swymi
i składajcie za mnie ofiarę Mszy św.”. Pamiętajmy zatem o ks. Wojciechu Kani –
„Perełce patrologii polskiej „i zmówmy od
czasu do czasu w Jego intencji „Wieczne
odpoczywanie..”

ŻYWE JEST SŁOWO BOŻE

Proces Jezusa

Czas Wielkiego Postu to czas szczególnej medytacji wydarzeń paschalnych
– męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Bez wątpienia, relacje o
tych wydarzeniach zajmują w ewangeliach najważniejsze miejsce. Idąc tropem
naszych rozważań nad historycznymi
aspektami ewangelii przyglądnijmy się,
z tego punktu widzenia, jakże ważnemu
Aldona Jachym etapowi na Chrystusowej drodze krzyża: procesowi Jezusa.
Każdy z ewangelistów stosunkowo dużo miejsca poświęca procesowi Jezusa
(Mt 26,57-27,26; Mk 14,53-15,15; Łk
22,54-23,25; J 18,12-19,16). Jezus pojmany w Ogrojcu został oskarżony. Stanął
najpierw przed arcykapłanem i sanhedrynem, później przed Piłatem. O co był
oskarżony? Czym był i jak przebiegał
Jezusowy proces?
Proces ów przebiegał w dwóch etapach: pierwszy wobec Żydów, a drugi wobec władzy rzymskiej. Skupimy się na
pierwszej fazie Jezusowego procesu.
Ten etap procesu ma charakter religijny. Przez Żydów Jezus jest oskarżony
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o przestępstwo natury religijnej, dlatego staje przed Sanhedrynem. Zanim to się jednak stanie Chrystus został
przyprowadzony przed Annasza (byłego arcykapłana),
choć nie było to jeszcze
dochodzenie urzędowe, ale
wstępne badanie strony prawnej całej sprawy. Annasz
zapytał więc Jezusa o Jego
uczniów i o Jego naukę, na co
Jezus odrzekł, że całe jego
działanie było jawne. I dodał:
„Dlaczego Mnie pytasz?
Zapytaj tych, którzy słyszeli,
co im mówiłem” (J 18,20-21).
Możemy powiedzieć, że Jezus
odpowiada zgodnie z wymogami prawa, gdzie oskarżony
nie może świadczyć przeciwko sobie. Za ważne uznaje się
tylko świadectwa postronnych
świadków. Chrystus właśnie
do nich odsyła Annasza.
Celna odpowiedź Jezusa musiała wywołać u arcykapłana niezadowolenie, które
widocznie zauważył jeden ze sług i chcąc
przypodobać się swojemu panu uderza Jezusa w twarz (J 18, 22-23).
Tymczasem w innej sali pałacu arcykapłana zebrała się część członków Sanhedrynu. Gdy liczba ich była dostateczna,
pod przewodnictwem Kajfasza, poddano
Jezusa oficjalnemu prawnemu badaniu.
Nie posiadamy wielu ścisłych danych na
temat ówczesnego żydowskiego prawodawstwa. Prawo zapisane w Talmudzie
jest późniejsze i nie mamy pewności ile
z jego przepisów istniało w czasach Jezusa. Na pewno jednak istniał stary i znany nakaz (por. Lb 33,30; Pwt 17,6; 19,15),
według którego nikt nie mógł być skazany
bez świadectwa co najmniej dwóch postronnych świadków. Nie ma pewności
czy istniały już wtedy przepisy mówiące,
że sprawy karne nie mogły być rozpatrywane w nocy, a wyrok śmierci nie
mógł być ogłoszony w tym samym dniu,
w którym rozpatrywano sprawę. Jest natomiast pewne, że w procesie Jezusa żaden
z tych przepisów nie został zachowany.
>>

Po przygotowaniu głównych punktów
w nocy, posiedzenie rozpoczęło się „gdy
nastał dzień” (Łk 22,66), tzn. około piątej
rano. Wtedy obecne już były wszystkie
grupy tworzące Sanhedryn.
Zgodnie z wspomnianym już przepisem, zaczęto od zeznań „wielu świadków”, którzy jednak byli „fałszywi”. Być
może szukano ich zbyt pospiesznie i źle
dobrano, może powoływali się na dawne
czyny i słowa Jezusa mieszając szczegóły,
jednak w efekcie „zeznania ich nie były
zgodne” (Mk 14,56). Z takimi świadectwami nie można było procesu ruszyć do
przodu, nie można było ocalić nawet
pozorów praworządności.
Na koniec jednak stanęli dwaj świadkowie, których zeznania wydawały się
zgodne. Zeznali, że Jezus wypowiedział
zdanie: „Mogę zburzyć świątynię Bożą,
a po trzech dniach odbudować ją” (Mt 26,
61; por. Mk 14, 58). Trzeba zauważyć, że
z prawnego punktu widzenia zeznania te,
nawet jeśli były zgodne, były zupełnie bez
wartości. Odnosiły się one do słów Jezusa,
które wypowiedział ponad dwa lata wcześniej, wyrzucając przekupniów ze świątyni. Chrystus mówił wtedy metaforycznie
o zmartwychwstaniu nazywając świątynią
swoje ciało. Nawet gdyby wziąć te słowa
dosłownie i zastosować do świątyni jerozolimskiej, Jezus nie twierdził, że sam ją
zniszczy, ale rzucił wyzwanie innym burzycielom („Zburzcie tę świątynię…”).
Wynika z tego, że On byłby co najwyżej
odnowicielem świątyni gdyby zburzyli ją
Żydzi, a to byłby tytuł do chwały, a nie
przestępstwo. Z takiego oskarżenia mogłoby wynikać tylko to, że Jezus jest w oczach Żydów marzycielem, ale nie bluźniercą i bezbożnikiem. W oczach oskarżycieli było to jednak cenne świadectwo.
Z braku lepszych dowodów można je było
wykorzystać widząc w nim przepowiednię
Jezusa, który jakoby uważał za możliwe
zburzenie świątyni.
Widzą, że i ostatnie świadectwo nie
jest przekonujące, arcykapłan powziął
ostateczną decyzję. Kajfasz chciał usłyszeć z ust Jezusa coś, co byłoby usprawiedliwieniem dla oskarżeń. Chce zmusić
Jezusa do dyskusji i konkretnych wypowiedzi. Dlatego mówi: „Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko
tobie?” (Mt 26,62). Ale Jezus zachował
całkowite milczenie.
Wtedy arcykapłan, przybierając urzędową pozę, zapytał uroczyście: „Poprzysięgam cię na Boga żywego, abyś nam

powiedział, czy ty jesteś Chrystusem
(Mesjaszem), Synem Bożym? (Mt 26,63).
Kajfasz wzywa Jezusa do powiedzenia
czy jest Chrystusem i czy jest Synem
Bożym. Możliwe, że Kajfasz w swoim
pytaniu użył tych dwóch wyrażeń jako
synonimów, ale później i on sam i Sanhedryn wykażą doskonałą świadomość różnicy jaka istnieje pomiędzy tymi dwoma
określeniami i nadadzą wyrażeniu „Syn
Boży” głębsze znaczenie.
Chwila była uroczysta. Cała działalność i posłannictwo Jezusa będzie zawarte
w odpowiedzi jaką udzieli przed najwyższą urzędową władzą w Izraelu. Chociaż
mogło to być niebezpieczne, nadszedł
czas, aby wobec Izraela wyjawić są mesjańską godność. Dlatego Jezus zwracając
się do arcykapłana mówi ostatecznie: „Tyś
powiedział!”, co znaczyło: „Ja jestem tym,
o którym mówiłeś”. Do tej prostej formuły
wyrażającej potwierdzenie, Oskarżony dodał jeszcze wyjaśnienie, zwracając się już
do całego zgromadzenia: „Wszakże powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy
Bożej i przychodzącego w obłokach niebieskich” (Mt 26,64). To zdanie łączy
w sobie dwa teksty mesjanistyczne ze Starego Testamentu (por. Dn 7,9.13; Ps
109,1).
Gdy członkowie Sanhedrynu usłyszeli
słowa Jezusa, powstali z miejsc i pełni
oburzenia zaczęli jeden przez drugiego
pytać: „Tyś więc jest Syn Boży?” (Łk
22,70). W wypowiedzi Jezusa otrzymali
już wyczekiwane wyznanie, a mianowicie,
że uważa się On za Mesjasza, więcej Syna
Bożego!
Po tej jasnej odpowiedzi Jezusa arcykapłan krzyknął przerażeniu: „Zbluźnił!
Na cóż jeszcze potrzebujemy świadków?
Otoście teraz słyszeli bluźnierstwo. Cóż
tedy myślicie?” A wtedy wszyscy krzyknęli: „Winien jest śmierci!” (Mt 26,6566). Aby swoje oburzenie podkreślić arcykapłan rozdarł górny kraj swojej szaty, jak
to było w ówczesnym zwyczaju, gdy
widział ktoś coś oburzającego lub gorszącego.
Pytanie zadane Jezusowi przez arcykapłana skierowało jednak proces na tory
bezprawnej procedury. Do tej chwili brak
było dowodów ze strony świadków. Starano się więc pochwycić Jezusa na przestępstwie jakby „na gorącym uczynku”.
Teraz nie chodziło już o przestępstwo
popełnione w przeszłości. Jezus nie był
już oskarżony o dawne winy. Stał przed
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sądem jako niewinny, którego aresztowano, by sprowokować bluźnierstwo.
W sensie prawnym w twierdzeniu
Jezusa, że jest Mesjaszem, nie było żadnego bluźnierstwa: po pierwsze dlatego,
że Jezus nie wypowiedział imienia Boga,
ale celowo zamiast imienia Boga (Elohim
czy Jahwe) użył słowa „Moc”, podobnie
jak czynili to rabini. Po drugie, fakt
przypisania sobie tytułu Mesjasza nie był
w Izraeli uznawany za bluźnierstwo. Sam
wielki rabbi Akiba sto lat później obwołał
Mesjaszem Bar-Kochbę, który stanął na
czele powstania przeciw Rzymowi.
Najważniejsze więc stało się twierdzenie, że Jezus jest Synem Bożym. Tego
terminu nie zrozumiano jako synonim
Mesjasza, ale coś więcej. Pytający chcieli
usłyszeć od Jezusa, czy On w pełnym
znaczeniu tego słowa uważał się za Syna
Bożego. Kiedy więc Jezus odpowiedział
twierdząco, uznano Go za bluźniercę.
Tak się zakończył proces religijny.
Wydano wyrok śmierci za bluźnierstwo.
Manewr prowadzącego sąd Kajfasza udał
się doskonale: i na polu narodowo-politycznym, bo oskarżony przyznał, że jest
Mesjaszem Izraela, i na polu ściśle religijnym, gdyż przyznał również, że jest
Synem Bożym. Pierwsze wyznanie było
ważne ze względu na konieczność zatwierdzenia wyroku przez władze rzymskie, drugie było kluczowe dla Sanhedrynu.
Tak dokonała się pierwsza (religijna)
faza sądu nad Jezusem, niewinnym Barankiem, który przed Sanhedrynem odsłania swoją Synowską i Mesjańską godność. Z godnością i pełną świadomością
zmierza ku śmierci, która stała się
zwycięstwem życia.
Ks. Robert Głuchowski

TEKSTY OKAZJONALNE

Nabożeństwo Gorzkich Żalów

U progu Wielkiego Postu, gdy będziemy rozważać tajemnice naszej wiary i ludzkiej egzystencji, warto zadać
sobie pytanie, jakie treści zawierają
przeżywane przez nas, w parafialnym
wieczerniku, nabożeństwa wielkopostne?
Jednym z takich nabożeństw są
Gorzkie Żale. Co kryją w sobie śpiewane
pieśni? Kiedy i gdzie powstały? Dlaczego są tak bardzo popularne?
Na te i inne zagadnienia próbujemy
znaleźć odpowiedź.
Gorzkie Żale powstawały na fundamencie polskich pieśni poświęconych rozważaniom męki Pana Jezusa, nie wyłączając dialogów pasyjnych. Linię melodyczną
poszczególnych strof zaczerpnięto wprost
z hymnów gregoriańskich (śpiewanych
bez akompaniamentu instrumentów).
Układ omawianych rozważań jest następujący:
-Całość podzielono na trzy części w oparciu o ówczesną trzyczęściową jutrznię
brewiarzową ( z liturgii godzin).
-Każda z części rozpoczyna się pobudką,
czyli zachętą do medytacji Wielkich Tajemnic Wiary.
-Następnie odczytywana jest intencja, a po
niej przechodzimy do śpiewania: hymnu,
lamentu duszy nad cierpiącym Chrystusem oraz rozmowy duszy z Matką Bożą
Bolesną.
Taki sam układ przewidziano dla wszystkich części, a każda kończy się refrenem „Któryś za nas cierpiał rany”.
Gorzkie Żale opracował ks. Wawrzyniec Stanisław Benik (CM) ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo, działających Polsce od 1651 r.
za sprawą Ludwiki Marii Gonzagi, żony
króla Jana Kazimierza Wazy. Do ich działalności należało:
-prowadzenie misji ludowych i rekolekcji
dla duchownych i świeckich,
-formowanie duchowieństwa diecezjalnego, a wśród nich przyszłych proboszczów i biskupów,
-propagowanie dzieł miłosierdzia, czego
podjęło się Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia.
Było to tym trudniejsze, gdyż kraj był
rozdarty i spustoszony przez wojny, głód

i epidemie. Warto dodać, że później, właśnie z tego zgromadzenia na świat „spadł
deszcz łask” za sprawą św. Katarzyny
Laboure w postaci cudownego medalika.
Księża Misjonarze zakładali też bractwa
wpływające ożywczo na życie religijne
parafian. Takie właśnie bractwo św. Rocha
promował ks. Benik, który propagował
wśród jego członków praktykę śpiewania
Gorzkich Żalów. Autor do istniejących już
pieśni ułożył i dodał nowe rozważania.
Pierwszy egzemplarz Gorzkich Żalów
został wydany w 1707r. w Warszawie pod
tytułem „Snopek Mirry z Ogrodu Getse
mańskiego albo żałosne gorzkiej męki
Syna Bożego rozpamiętywanie”. Ponieważ

był to okres baroku – czasu ogromnych
kontrastów, musiały być one widoczne
także w tym dziele. Z jednej strony
obecność przesadnej „miłości do człowieka i człowieczeństwa, a z drugiej tęsknoty
– za Bogiem”. Owocem tych pragnień
jest pokaźny zbiór modlitw i pieśni o Męce Pańskiej, które są oparte na tekstach
Ewangelii i wydane w większości w języku łacińskim.
W tym samym roku, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, bractwo św. Rocha odśpiewało wraz z wiernymi nabożeństwo Gorzkich Żalów w kościele św.
Krzyża w Warszawie. Porządek nabożeństwa był następujący:
w każdą niedzielę Wielkiego Postu wystawiano Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, następnie śpiewano pobudkę
i wszystkie trzy części nabożeństwa, po
śpiewie wyznaczono miejsce na kazanie
pasyjne i procesję zwieńczoną błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
W takiej właśnie formie Gorzkie Żale
są zakorzenione w naszej rodzimej wierze,
podbiły już serca wiernych całego kraju.
Obecnie mają one formę pewnego minimum. Zrezygnowano bowiem z procesji
i śpiewamy tylko jedną część rozmyślań
w każdą niedzielę postu. W środowiskach
wiejskich nabożeństwo odbywa się bardzo
często zaraz po sumie. W miastach odbywa się w godzinach popołudniowych
z obowiązkowym kazaniem pasyjnym.
O wielkim powodzeniu omawianego
nabożeństwa świadczy ilość wydanych
egzemplarzy, która wynosiła w XIX
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stuleciu od kilku do kilkunastu tyś.
W tym też okresie zmieniony został tytuł
Gorzkich Żalów. Wydawane są odtąd
jako rozmyślania o Męce Pańskiej lub
nabożeństwa pasyjne z dodatkiem innych
pieśni o tej tematyce. Należy dodać, że
była to jedna z bardziej poszukiwanych
pozycji na rynku księgarskim, wydawanych w języku ojczystym.
Do stycznia 1848 roku interesujący
nas zbiór utworów podbił parafie polskojęzyczne całego kraju. Ponadto wśród wychodźstwa polskiego m.in. w Brazylii,
Ameryce Północnej, Niemczech i Wielkiej Brytanii, księża misjonarze propagowali kult Gorzkich Żalów. Stolica Apostolska udzielała odpustów zupełnych lub
cząstkowych za udział w tym nabożeństwie. Przez pobożny śpiew, rozważanie
męki Chrystusa wyrażamy wdzięczność
Bogu za cud Wcielenia Jego Syna i misję
odkupienia ludzkości. Ofiarujemy je także
w łączności i ku czci Maryi, Matki Bolesnej.
Zbiór Gorzkich Żalów dzieli się na
trzy części, w których skład wchodzą:
Hymn, Lament duszy nad cierpiącym
Zbawicielem, Rozmowa duszy z Matką
Bolesną. Prezentowane są w nich:

modlitwa Jezusa w Ogrójcu, oskarżenie
przed Annaszem i Kajfaszem, sąd i wyrok
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Piłata. Nieodłącznie towarzyszyły im cierpienie, wyszydzanie oraz cierniem ukoronowanie. Na koniec droga krzyżowa, której naturalną konsekwencją jest śmierć
Jezusa na krzyżu. Są to więc kluczowe
wydarzenia wpisane na stałe w Misterium
Paschalne.
Na szczególną uwagę zasługuje część
zatytułowana: Rozmowa duszy z Matką
Bolesną. Nawiązuje ona do treści sekwencji Stabat Mater. Spośród innych pieśni
wyróżnia ja żywy dialog, który rozpoczyna Matka Boża. Podejmuje go dusza,
a w jej imieniu wszyscy uczestnicy nabożeństwa. Maryja dzieli się swoim bolesnym doświadczeniem z duchowymi dziećmi, które prosi o współcierpienie wraz
z Nią i Jezusem.
Nie trzeba zachęcać drogich czytelników do licznego uczestnictwa w nabożeństwie Gorzkich Żalów. Co roku
wiernie w naszej parafii gromadzą się
tłumy na tej wielkopostnej modlitwie. To
czas, w którym możemy uczyć się od
Mistrza z Nazaretu, jak nabierać sił do
wierności Bogu i krzyżowi na drogach
codzienności, u boku Jego i naszej Matki.
Nie zapominajmy o Gorzkich Żalach,
nabożeństwie popularnym jedynie w Polsce.
Składam serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu tego tekstu pracownikom biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
Maciej Okaz

„Święte Triduum
Paschalne w liturgii
Kościoła.”
Święte Triduum Paschalne, czyli
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka
Sobota to bez wątpienia najważniejszy
okres w roku liturgicznym u progu Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.
W całym roku kościelnym nie ma dni,
które byłyby bogatsze w obrzędy i ceremonie, mające wielowiekowe tradycje
i tak wielką symbolikę.
Wiedza o obrzędowości tych „świętych dni” pozwala dobrze uczestniczyć
w obchodach liturgicznych, a więc nie

być jedynie obserwatorem uroczystości.
WIELKI CZWARTEK - rozpoczyna
obchody „Triduum Sacrum”.
Wieczorna Msza Święta jest pamiątką
Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z uczniami
w Wieczerniku.
Treści liturgii wielkoczwartkowej to:
- ustanowienie przez Jezusa Eucharystii
oraz Sakramentu Kapłaństwa;
- wezwanie uczniów - czyli nas wszystkich do prawdziwej miłości (scena
umycia nóg uczniom J 13,1-15).
Atmosfera radości i powagi powinna towarzyszyć nam nie tylko podczas uroczystości w kościele, ale także w naszych domach, które mają przypominać Wieczernik.
Przebieg obrzędów Liturgii Mszy Świętej
Wieczerzy Pańskiej:
1. Procesyjne (dłuższe) wejście asysty liturgicznej.
2. Wprowadzenie Celebransa (przewodniczącego zgromadzenia liturgicznego).
3. Akt pokuty.
4. Chwała na wysokości Bogu - w czasie
śpiewu tego radosnego hymnu dzwonią
wszystkie dzwonki i grają ograny (po hymnie cała muzyka kościelna zamilknie aż do Wielkiej Soboty, zostawiając nas
w powadze i zadumie nad przeżywanymi
tajemnicami naszej wiary.
5. Liturgia Słowa - z uwagi na uroczystość
mamy dwa czytania poprzedzane wprowadzeniami, które mają zwrócić naszą uwagę
na odpowiednie treści:
1 czytanie: WJ 12, 1-8, 11-14
2 czytanie: 1 Kor 11, 23-26
Ewangelia: J 13, 1-15
Następnie wygłaszana jest okolicznościowa homilia (kazanie).
6. Modlitwa Wiernych (powszechna),
w której obejmujemy modlitwą i miłością
wszystkich ludzi, szczególnie tych potrzebujących.
7. Liturgia Eucharystyczna - przebiega tak
jak na uroczystej Mszy Św. z treściami „O
najświętszej Eucharystii”.
Przyjęta w tym dniu Komunia Święta
powinna mieć charakter dziękczynny. Po
Komunii Świętej następuje komentarz do
dalszej części liturgii. Formuje się uroczysta procesja, w której Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do Ołtarza
Adoracji, czyli do „Ciemnicy”. Po dojściu
do Ołtarza Adoracji ma miejsce błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem,
oraz krótka adoracja asysty w ciszy. Asysta udaje się do zakrystii, w tym czasie
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śpiewem pierwszej części Gorzkich Żali
rozpoczyna się adoracja która potrwa do
godz. 24.00.
Po uroczystości ołtarz zostaje obnażony
tzn. zdejmowane są z niego wszystkie
elementy, czyli Krzyż, świece, czy obrus,
a puste tabernakulum zostawia się otwarte.
W wielko-czwartkowy wieczór trzeba
znaleźć czas na osobistą modlitwę - czuwanie przy cierpiącym w Ogrójcu Chrystusie i powierzenie Mu całego życia.

WIELKI PIĄTEK - to dzień upamiętniający Mękę i Śmierć Chrystusa na
Krzyżu. W tym dniu nie odprawia się
Mszy Świętej. Przez cały dzień wierni
uczestniczą w czuwaniach przy Panu Jezusie w „ciemnicy”, a wieczorem gromadzą się na uroczyste Ceremonie Wielkopiątkowe. W Wielki Piątek trzeba uświadomić sobie, że Chrystus umarł za ludzkie
grzechy, aby wybawić z ich niewoli i dać
ludziom zbawienie. Smutek Wielkiego
Piątku zakłada nadzieję. Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech części:
1. Liturgii Słowa.
2. Adoracji Krzyża.
3. Komunii Świętej.
4. Procesji do Bożego Grobu.
Przebieg obrzędów:
1. Rozpoczęcie liturgii odbywa się w ciszy - po uroczystym wejściu asysty Celebrans będzie leżał Krzyżem (wierni w tym
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czasie uklękną). Taka postawa ma przygotować wszystkich wewnętrznie na przyjęcie Bożego Słowa.
2. Modlitwa powszechna składająca się
z dziesięciu wezwań.
3. Czytania poprzedzone wprowadzeniami:
1 czytanie - Iz 52, 13-53,12
2 czytanie - Hbr 4, 14-16; 5, 7-9
4. Męka Jezusa Chrystusa według Świętego Jana - to kulminacyjny punkt liturgii
słowa. Chrystus pragnie zbawić wszystkich ludzi - to daje nam nadzieję. Na słowa: „i skłoniwszy głowę...” - wszyscy
uklękniemy. Po tym następuje krótka okolicznościowa homilia pasyjna.
5. Modlitwa Powszechna - w Wielki Piątek ma specjalny przebieg: kapłan zapowiada intencję, po czym wszyscy modlą
się przez chwilę w ciszy. Następnie kapłan
zakończy modlitwy zgromadzenia specjalną prośbą. Pod koniec Modlitwy Powszechnej przed ołtarz lektorzy wnoszą procesyjnie Krzyż, obok którego idą akolici ze
świecami.
6. Rozpoczyna się „adoracja Krzyża”.
Celebrans odsłaniając krzyż, trzy razy wypowiada słowa: „Oto drzewo krzyża, na
którym zawisło zbawienie świata” –
a wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Adoracja krzyża przebiega według
następującego porządku: kapłani, siostry
zakonne, lektorzy, ministranci, oraz dopiero po skończonych uroczystościach wszyscy wierni.
Po „adoracji Krzyża” następuje przygotowanie do Komunii Świętej: kapłan przenosi Eucharystycznego Chrystusa na ołtarz, który nakrywa się obrusem oraz kładzie się na nim świece i Mszał. Wszyscy
odmawiają „Modlitwę Pańską” jednoczącą chrześcijan odkupionych przez Chrystusa. Podczas obrzędu Komunii Świętej
śpiewa się pieśni eucharystyczne (bez
akompaniamentu organów).
8. Procesja do Grobu Pańskiego. Jest to
typowy polski zwyczaj. Formuje się procesja, która udaje się do „Ciemnicy”
i „Eucharystyczny Chrystus” przy dźwięku kołatek jest przenoszony do Grobu
Bożego. Po dojściu procesji śpiewa się
pieśń: „Odszedł Pasterz od nas”, po czym
następuje modlitwa przed Najświętszym
Sakramentem. Na tym kończą się ceremonie wielkopiątkowe. Przy Grobie Pańskim śpiewa się trzy części Gorzkich Żali,
a czuwanie podobnie jak w Wielki Czwartek trwa do godz. 24.00. O godz. 21.00
Kościół szczelnie wypełnia się wiernymi,

gdyż ma miejsce Misterium Drogi Krzyżowej - tradycyjnie przygotowane w naszej parafii przez młodzież. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę do Wigilii Paschalnej
na znak oddawanej czci przed Krzyżem
się przyklęka.

W WIELKĄ SOBOTĘ, choć jeszcze
trwają jeszcze czuwania przy Bożym Grobie czuć już „Ducha Zmartwychwstania”.
Także święcenie pokarmów uświadamia
nam, że już tylko krok do Wielkanocy.
Jednak najważniejsze uroczystości mają
miejsce w nocy, kiedy obchodzimy
Świętą Noc Paschalną. Tuż przed godz.
21.00 rozpoczyna się Liturgia Wigilii
Paschalnej, nawiązująca do przejścia
Izraelitów przez Morze Czerwone i wody
chrztu w Jordanie. Co symbolizować ma
przejście ze śmierci do życia; z ciemności
do światła oraz z upadku grzechowego do
życia w chwale.
I Część obrzędów to tzw. „Lucenaria”,
czyli Liturgia Światła. Rozpoczyna się
ona przed Kościołem przy zapalonym
ognisku. Przez mroczny Kościół asysta
wychodzi na zewnątrz, gdzie kapłan
święci światło – symbol życia i władzy
Boga nad nami i nad światem, oraz
Paschał, w którym żłobi się znak Krzyża,
a także pierwszą (α -alfa) i ostatnią (Ώ omega) literę alfabetu greckiego i cyfry
bieżącego roku. Poświęcony Paschał
zapala się od nowego ognia, a od niego
wierni zapalają świece, z którymi
przychodzą do kościoła. Obrzęd światła
finalizuje procesja z Paschałem i trzy15

krotna intonacja celebransa: „Światło
Chrystusa”, na którą wierni odpowiadają:
„Bogu niech będą dzięki”. Następnie
śpiewa się radosne orędzie Wielkanocne,
czyli „Exultet”.
II Część ceremonii to Liturgia Słowa.
W tym dniu jest ona rozbudowana, składają się na nią czytania (od 4 do 6), poprzedzane komentarzami oraz przeplatane
psalmami responsoryjnymi i specjalnymi
modlitwami celebransa. Po trzecim czytaniu wyjątkowo nie mówi się: „Oto Słowo
Boże” i nie odpowiada: „Bogu niech będą
dzięki” - gdyż dalszym ciągiem tego czytania jest psalm dziękczynny. Po czwartym czytaniu następuje radosne „Chwała
na wysokości Bogu”, w trakcie którego na
znak radości dzwonią wszystkie dzwonki i
grają organy, (które zamilkły w Wielki
Czwartek). Po kolejnym czytaniu kapłan
intonuje uroczyste i radosne - „Alleluja”
i śpiewa się psalm responsoryjny o takim
właśnie refrenie. Potem następuje Ewangelia i okolicznościowa homilia. Przed
modlitwą wiernych ma miejsce tzw. Liturgia Chrzcielna. Pozwala ona odnowić
przyrzeczenia składane na Chrzcie Świętym. Przedtem prosimy wszystkich Świętych o wstawiennictwo, śpiewając litanię
do Wszystkich Świętych. Na koniec zebrani zostają pokropieni poświęconą przed
chwilą wodą. Dalsza część Mszy Św.
przebiega według niedzielnego porządku
z uroczystą Prefacją Wielkanocną. Około
godz. 23.00 ma miejsce uroczysta Procesja Rezurekcyjna, która jest ogłoszeniem Zmartwychwstałego Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału
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w Jego tryumfie. Procesja może być także Miłosierdzia Bożego, która usytuowana
odprawiona rano przed pierwszą Mszą Św. jest w przybudówce północnej ściany
prezbiterium. Dawniej mieścił się tam
W naszej parafii Rezurekcja ma miej "skarbczyk" kościelny kościoła OO. Bersce zaraz po Wigilii Paschalnej. Procesja nardynów w Tarnowie. Obraz wraz z ołtawyrusza od Bożego Grobu, wychodzi z ko rzem został umieszczony w tym miejscu
ścioła i okrąża go 1 lub 3 razy, po czym dopiero w 1954 roku.
wszyscy wracają do świątyni, gdzie nastę
puje uroczyste błogosławieństwo Najświę
tszym Sakramentem. Na tym kończy się
trzydniowy obchód Triduum Sacrum. Po
tem już tylko radosny Wielkanocny Pora
nek i Wielkie Świętowanie...
Mam nadzieję, że opisane w niniejszym
artykule obrzędy Świętego Triduum Pas
chalnego  ich przebieg i symbolika poz
wolą wszystkim na głębokie przeżycie tych
wielkich tajemnic naszej wiary i tym sa
mym lepsze przygotowanie do Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.

Bibliografia:
B. Konarzewski, „Triduum Sacrum” - Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy,
Kraków
Piotr Tobiasiński

Obraz Pana Jezusa
cierpiącego i Matki
Bożej Bolesnej
Kult Miłosierdzia
Bożego w kościele
OO. Bernardynów
w Tarnowie.
Historia i pamięć o przeszłości
wzbogacają nas duchowo. Warto zatem
przypomnieć sobie o łaskami słynącym
obrazie Pana Jezusa Cierpiącego i Matki Bożej Bolesnej, który od wieków
odbierał cześć w tarnowskim klasztorze
OO. Bernardynów. Religijne przesłanie
tego obrazu wpisuje się bowiem w okres Wielkiego Postu – przygotowania
do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Obraz Pana Jezusa Cierpiącego i Matki Bożej Bolesnej znajduje się w Kaplicy

Niemal od początku swego pobytu
w Tarnowie (1459-osiedlenie; 1468-murowany kościół i klasztor), bernardyni posiadali słynący łaskami obraz Pana Jezusa
Cierpiącego i Matki Bożej Bolesnej.
Umieszczony był on w kościele p.w.
Matki Bożej Śnieżnej, w miejscu
łączącym nawę z prezbiterium.
Otoczony był szczególną czcią,
ponieważ przy nim dokonało się
wiele nadzwyczajnych wydarzeń,
uważanych przez wiernych za cudowne. Wymienić należy: powrót
do życia, uzdrowienia, wyzwolenia z opresji, z niewiary, powrót do
wiary katolickiej. Dzięki tym wydarzeniom, wielokrotnie umacniana była słabnąca wiara niektórych
wiernych, a wszelakie wątpliwości
duchowe ustąpiły miejsca modlitwom dziękczynno-błagalnym. Obraz odgrywał ważną rolę w oddziaływaniu duszpasterskim. Przesycony bólem i smutkiem wizerunek
Postaci sprawiał, iż kult i nabożeństwo do Pana Jezusa Cierpiącego
i Matki Bożej Bolesnej rozwijały
się, skupiając przy obrazie liczne
rzesze wiernych. Obraz ten namalował nieznany artysta w pierwszej
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połowie XVI wieku. Pierwsza wzmianka
o nim odnotowana jest w Kronice Klasztornej w roku 1540.
Obraz przedstawia scenę pasyjną typu
"sacra conversione Misericordia Domini".
Centralną w niej postacią jest Chrystus
w cierniowej koronie.
Jego lewa ręka, z widoczną raną od
gwoździa, wskazuje bok przebity włócznią żołnierza. Prawa ręka, z dłonią również przebitą i zranioną - unosi się lekko
do góry w geście jakby do błogosławieństwa. Biodra Pana Jezusa przepasane są
białym suknem, a na Jego ramiona narzucona jest szkarłatna szata. Twarz Chrystusa jest lekko pochylona, a oczy skierowane przed siebie. Z prawej strony Jezusa
stoi Jego Matka. Jej odzienie jest ciemnogranatowe, a chusta okrywająca twarz biała. Oczy Matki Bożej skierowane są
lekko ku górze i patrzą w dal. Lewa ręka
Matki Bożej, w geście współczucia i jedności, spoczywa na lewym ramieniu
Chrystusa. Natomiast prawa ręka Matki
Bożej, delikatnie - poprzez szatę - przytrzymuje prawą rękę Syna. Maryja cierpi
z Chrystusem, wspiera Go i pomaga mu
w geście błogosławieństwa.
Wizerunek w swej treści przedstawia
zarówno przesłanki historyczne, jak również teologiczne i religijne, dotyczące
przede wszystkim odkupienia, w czym
Maryja brała żywy udział.
Dzieje obrazu i jego kultu dotyczącego wielkiej tajemnicy miłości Bożej, są
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ściśle związane z historią tego miejsca.
Pozytywnie wskazują na trendy teologiczno-kulturowe oraz na duchowe potrzeby
wiernych.
W ówczesnym świecie chrześcijańskim
szczególnie rozwijała się teologia chrystocentryczna, co m. in. uzewnętrzniało się
w nabożeństwach pasyjnych, w budowaniu zespołów kalwaryjsko-pasyjnych,
urządzaniu "obchodów" drogi krzyżowej
Chrystusa.
Kronika klasztoru tarnowskiego odnotowała, że w 1642 roku bractwa pracujące
przy kościele Matki Bożej Śnieżnej (Bernardynów) zorganizowały pielgrzymkę do
Kalwarii (Zebrzydowskiej) w celu odprawienia Drogi Krzyżowej. Tam - zainicjowane w 1602 r. - stacje Drogi Krzyżowej
w terenie, były już w całości pobudowane.
Swą specyfiką i wyjątkowością ściągały
liczne rzesze pielgrzymów. Przebieg pielgrzymki tarnowskiej był w swoich skutkach bardzo tragiczny. Kronikarz zaznacza, że "przy podchodzeniu na Górę
Ukrzyżowania zerwała się potężna wichura z wyładowaniami atmosferycznymi,
podczas której dwie osoby zmarły,
a wiele straciło słuch". Być może, że te
tragiczne przeżycia z pielgrzymki Tarnowianie zapamiętali sobie i długo nosili je
w swoim sercu. Wskutek tego wzrosło
zainteresowanie i nabożeństwo do Pana
Jezusa Cierpiącego i Matki Bożej Bolesnej, a wizerunki przedstawione na obrazie,
żywo wzmacniały ten kult. Ludzie przeżywali dramat swojego bólu i cierpienia
i łączyli się z cierpieniami Chrystusa
i Maryi. Stąd też wskutek dużego napływu
wiernych, w 1654 r. obraz przeniesiono do
kaplicy specjalnie przygotowanej dla niego. Mieściła się ona w podziemiach klasztoru i nazwana została "Więzieniem
Chrystusa" (Capella Carceris Christi).
Z upływem czasu wzrastał kult Pana
Jezusa Cierpiącego, rosła też liczba wiernych modlących się przed Jego wizerunkiem. W związku z tym, w 1704 roku
kaplica została rozbudowana. Zbudowano
tzw. Pretorium (Piłata), w którym ustawiono figurę Chrystusa - Ecce Homo. Kaplicę
przyozdobiono bogatym sprzętem liturgicznym oraz cennymi wotami, świadczącymi o licznych łaskach, jakie wierni
otrzymywali w tym miejscu i przed tym
wizerunkiem. Skuteczność modlitw zanoszonych przed wizerunkiem do Jezusa
Chrystusa i Jego Matki, sprawiła, że
otrzymał on miano "miraculisclari" - sła-

wny z cudów. Dla umocnienia kultu Chrystusa Cierpiącego, przełożony klasztoru
wprowadził nabożeństwa, m.in.: odprawianie Mszy św. śpiewanej z kazaniem
w każdą środę i piątek.
Do kaplicy było dojście z zewnątrz,
schodami wybudowanymi w 1748 r. Szerzący się kult obrazu Chrystusa Cierpiącego, skłonił przełożonego klasztoru do
wybudowania i zaprowadzenia "Drogi
Krzyżowej" na cmentarzu kościelnym.
Było to 14 małych kapliczek ustawionych
na murach okalających plac kościelny(1734 r.). Nieco wcześniej, bo dnia 22
września 1698 r. papież Innocenty XII
udzielił odpustu zupełnego dla wiernych
odwiedzających kaplicę Chrystusa Ubiczowanego w kościele Bernardynów
w Tarnowie.
Taki stan kaplicy i obrazu przetrwał do
czasu kasaty kościoła i klasztoru, co
nastąpiło 20 maja 1789 r. na mocy dekretu
Józefa II Cesarza Austriackiego (był to
trudny czas rozbiorów Polski). Bernardyni
musieli opuścić dotychczasowe miejsce
pobytu, ale pozwolono im przejąć klasztor
i kościół po bernardynkach wcześniej
skasowanych w tym mieście. Do nowego
miejsca przenieśli się 2 sierpnia tego samego roku. Co stało się z obrazem Chrystusa Cierpiącego, tego kronika nie notuje.
Należy się domyślać, że znajdował się
wśród innych zdeponowanych rzeczy,
w nowym miejscu do tego przeznaczonym.
Dopiero pod koniec XIX wieku w czasie porządkowania obrazów złożonych na
korytarzu klasztornym znaleziono tam
słynący łaskami obraz Pana Jezusa Cierpiącego. Był on w całkowitej rozsypce. Po
gruntownej reperacji i renowacji, obraz
w nowych ramach ustawiono najpierw na
korytarzu klasztornym, a potem w kościele. Z czasem ustawiono go w ołtarzu
w kruchcie kościelnej, a od 1954 r. w kaplicy obok prezbiterium, specjalnie na ten
cel przygotowanej.
W tak usytuowanym na stałe miejscu
przy ołtarzu, odprawiano codziennie poranną Mszę św., a po niej Litanię do Imienia Jezus.
Po renowacji kościoła i wprowadzeniu
w roku 1960 na stałe Wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu, kult skoncentrował się na tej tajemnicy Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie.
Natomiast wierni indywidualnie i prywatnie nawiedzają kaplicę, gdzie mieści się
obraz słynący łaskami.
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Po soborowych zmianach w liturgii,
wszystkie Msze św. są odprawiane przy
jednym ołtarzu, natomiast do kaplicy
udaje się kapłan wraz z wiernymi tylko
w piątek po Mszy św. o godz. 8.00.
Uroczyście i nabożnie odmawiane są
modlitwy okolicznościowe do Pana Jezusa Miłosiernego. Niezależnie od tego, kaplica przez cały rok i o każdej porze
dziennej jest udostępniona dla wiernych,
którzy rzeczywiście gromadzą się tutaj na
prywatne modlitwy.
W 2002 r., kiedy to papież Jan Paweł
II rozpropagował w Łagiewnikach-Krakowie kult Miłosierdzia Bożego- kult ten
mocno utwierdził się na stałe w naszym
kościele:
- codziennie o godz. 15.00 odmawiana
jest Koronka do Miłosierdzia Bożego
wraz z okolicznościowymi modlitwami,
- w każdy piątek po Mszy św. o godz.
8.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego,
przed ołtarzowym obrazem Pana Jezusa
Cierpiącego i Matki Bożej Bolesnej,
odmawiane są okolicznościowe modlitwy
wraz z Koronką do Miłosierdzia Bożego,
a po Koronce o godz. 15.00 podawane są
do ucałowania relikwie św. Siostry
Faustyny,

- w każdy pierwszy piątek miesiąca, po
Koronce do Miłosierdzia Bożego odprawiana jest Msza św., w której uczestniczy
pokaźna ilość wiernych.
Ze względu na Wieczystą Adorację
>>

Najświętszego Sakramentu, wprowadzony jest stały dyżur kapłana w konfesjonale, aby wierni mogli skorzystać z sakramentu pojednania oraz duchowego poradnictwa.
Kościół Bernardynów w Tarnowie p.w.
Podwyższenia Świętego Krzyża jest wyjątkowym miejscem modlitwy i kultu
Chrystusa w tajemnicy Miłosierdzia
i Najświętszej Eucharystii, w łączności
z Matką Chrystusa, Najświętszą Maryją
Panną. Przybywają do niego wierni nie
tylko z parafii tarnowskich, ale także
z pobliskich wiosek i miast. Ich obecność
wykazuje i daje świadectwo wyjątkowości tego miejsca. Doświadczanie Miłosierdzia Bożego - w tym miejscu, gdzie
znajduje się "słynący łaskami" obraz
Chrystusa Cierpiącego i Matki Bożej
Bolesnej, sprawia, że kościół stał się takim małym, cichym, ale i głęboko rozmodlonym sanktuarium. Jak dawniej nabożeństwo do Chrystusa Cierpiącego i Matki Bożej Bolesnej było duchowym lekarstwem na zranienia duszy i ciała, tak dziś
Miłosierdzie Boże jest źródłem przetrwania i zwycięstwa dla wszystkich, którzy
się z ufnością zawierzają Bożej Miłości.

duchową, potwierdzoną nam przez Objawienie, przez Pismo św. i ukazaną przez
Jezusa Chrystusa.
Wszyscy bez wyjątku stwierdzamy zło:
istnieje w świecie i w sercu człowieka.
Nie trzeba daleko szukać, by dostrzec zło
w naszym życiu. Bez pomocy Objawienia
nie mógłbym jednak zrozumieć pochodzenia tego zła ani jego sensu.
Pismo św. Starego Testamentu mówi
o szatanie stosunkowo rzadko; np. w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju widzimy
jego działanie przy kuszeniu pierwszych
rodziców, w prologu Księgi Hioba, gdzie
Bóg daje mu pozwolenie na kuszenie
Hioba, ale tylko po to, aby ukazać porażkę
diabła, przy zaślubinach Tobiasza i Sary,
kiedy to ich szczęście wyrwane jest demonowi poprzez modlitwę, kilku proroków
takich jak Izajasz i Daniel również wspomina o jego istnieniu.
Dopiero jednak Jezus Chrystus ukazuje
go nam jako uosobienie siły zła, przeciwstawiającej się Jego Królestwu, Królestwu
Boga. Jezus sam ukazuje nam perfidne
sposoby tego działania. Jezus od początku
swego życia publicznego, po chrzcie
w Jordanie, bezpośrednio walczy z szatanem. Ewangelia mówi nam: „Gdy diabeł

o. Franciszek Rydzak, OFM

Szatan istnieje
naprawdę!
Zanurzeni w materialnej rzeczywistości, szarej codzienności, słyszymy
wciąż o wielkich tragediach, zbrodniach, załamaniach duchowych, pladze
samobójstw. Jesteśmy skłonni wiązać je
z psychiką człowieka, przyczyny widzimy w nim samym i w „złym świecie”.
Zapominamy o realnej, uosobionej obecności sił zła w świecie - szatanie. Na
początku Wielkiego Postu przypomina
nam o tym Ks. Proboszcz.
Ten tekst piszę na początku Wielkiego
Postu. W Środę Popielcową, w kolekcie
Mszy świętej, modliliśmy się: „Panie,
nasz Boże, daj nam przez święty post
zacząć okres pokuty, aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem”.
Istnienie szatana jest rzeczywistością

dokończył całego kuszenia, odstąpił od
Niego aż do czasu” (Łk 4, 13). Nie powinniśmy o tym zapominać. Cały czas spotykają nas ataki ze strony szatana, prześladowania. Pamiętajmy jednak, że zwycięstwo jest już odniesione przez Jezusa
Chrystusa. Musimy pozostać złączeni głęboką jednością z Chrystusem w każdej
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walce duchowej, do której jesteśmy wezwani. Moc Jezusa nad duchami jest absolutna. Tę władzę, jaką miał Jezus do uwalniania ludzi spod szatańskich wpływów,
powierzył on swoim apostołom i wszystkim wierzącym, których wiara jest autentyczna. Kościół na przestrzeni wieków
nieprzerwanie prowadził tę walkę przeciw
mocom zła. Powierzył posługę dokonywania egzorcyzmów wykwalifikowanym
księżom. Stało się to na skutek wszystkich
nadużyć w tej pogoni za czarownicami,
która miała miejsce w średniowieczu.
Historia szatana znajduje się w samym
centrum zbawienia. Bez tej rzeczywistości
istnienia szatana zbawienie staje się niezrozumiałe. Gdy rozważamy mękę Chrystusa pomyślmy: dlaczego krzyż, dlaczego
Chrystus ofiarował się aż do końca, aż do
przelania swojej krwi na krzyżu? Otóż
dlatego, że piekło jest rzeczywistością
straszną: dla Boga – bo na wieki zostaje
On pozbawiony swoich dzieci, dla ludzi –
bo na wieki zostają oni pozbawieni oglądania Boga. Pomyślmy o tej rzeczywistości, jaką Jezus przyjął na siebie, żebyśmy mogli być uwolnieni od potęgi szatana. To prawda, że Bóg nie stworzył piekła dla mężczyzn i kobiet, ale jeżeli ludzie
oddają swoje życie szatanowi, to pozostaną z nim na całą wieczność. Jest to straszne dla Boga, który zaakceptował śmierć
swojego Syna, który musiał przejść przez
te wszystkie cierpienia krzyża, byśmy
mogli być z Nim w duchowym zjednoczeniu na wieki i by żaden człowiek,
mężczyzna czy kobieta, nie został do tego
stopnia owładnięty przez szatana, żeby
być skazanym na wieczność piekła.
Przypomnijmy sobie orędzie z Fatimy.
13 lipca 1917 r. Maryja błagała trójkę
dzieci, by dokonywały wielkich aktów
ofiarnych, żeby ludzie przestali obrażać
Boga i żeby nie szli do piekła, bo wielu
w dzisiejszych czasach, mówiła, idzie do
piekła. To prawda, żyjemy w czasach,
w których skóra może ścierpnąć z przerażenia, dlatego staje się zrozumiałym, iż
Jan Paweł II podjął nową ewangelizację.
Żyjemy w czasach zaprzeczania istnienia
Boga. Żyjemy w epoce ateizmu i to jeszcze z zaprzeczaniem całej nadprzyrodzonej rzeczywistości, napotykamy bowiem nie tylko na negowanie Boga jako
takiego, zaprzecza się także zbawieniu,
neguje się grzech, nie tylko grzech pierworodny, neguje się istnienie łaski, zaprzecza się istnieniu aniołów, neguje się
istnienie złych duchów. Niech nas więc
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nie dziwi, że wzmaga się tak bardzo diabelska działalność.
16 listopada 1972 r. papież Paweł VI
o tej rzeczywistości przypomniał całemu
światu. Powiedział, iż jedną z głównych
potrzeb współczesnego Kościoła jest podjęcie środków obrony przeciwko złu, które
nazywa się szatanem. Zło nie jest zwykłym brakiem czegoś, ale konkretną działającą postacią, bytem, żyjącym i duchowym, lecz zdeprawowanym, tzn. sam jest
zdeprawowany i deprawuje innych. Odmówić uznania tej rzeczywistości, to zaprzeczyć nauczaniu Biblii i Kościoła.
Jan Paweł II w 1984 r. również przypomniał wielokrotnie o tej żyjącej rzeczywistości szatana, istniejącej zwłaszcza
w niektórych sektach ezoterycznych.
Warto się również zapoznać ze stanowiskiem Kościoła wobec tej rzeczywistości i sięgnąć po Katechizm Kościoła
Katolickiego, który w paragrafach 391 –
395 bardzo wyraźnie mówi na ten temat.
Ks. Antoni Bielak
P.S.Przy pisaniu tego artykułu korzystałem
z wykładu O. Rajmunda Haltera, który
wygłosił na konferencji ruchu Odnowy
w Duchu Świętym w Afryce w Yamasukro – na Wybrzeżu Kości Słoniowej
w 1996 r.
Ks. Krzysztof, który jest odpowiedzialny za naszą gazetę parafialną zaproponował mi, jako nowemu, mianowanemu
przez Ks. Biskupa egzorcyście w diecezji
tarnowskiej, podjęcie tej tematyki.
W następnym numerze chciałbym podjąć bardzo ważny temat zagrożeń duchowych takich jak: czary, bioenergoterapia,
joga, horoskopy, numerologia, tarot, homeopatia i inne. Wiem, że mało mówi się
w Kościele na ten temat. Ludzie w niewiedzy sięgają po te rzeczy i szeroko otwierają furtki swoich wnętrz szatanowi. Interesujcie się nauką Kościoła na ten temat,
chrońcie szczególnie najmłodszych, bo
okazuje się, że coraz częściej to właśnie
oni potrzebują modlitwy uwolnienia, a nawet pomocy egzorcystów.

Ryszard Kaczorowski w służbie Polsce,
Bogu, harcerstwu i bliźnim

i polityczna późniejsza aktywność wyrosła z tych wskazań”.
Ryszard Kaczorowski urodził się 26
listopada 1919 roku w Białymstoku w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Za
przykładem starszego brata Antoniego
wstąpił do ZHP.
„Idziemy

naprzód i ciągle pniemy się
wzwyż,
By zdobyć szczyt ideałów, świetlany, har
cerski krzyż.”

(Pieśń harcerska „Idziemy w jasną...”)

Po napadzie wojsk niemieckich na
Polskę we wrześniu 1939r. Ryszard został
komendantem pogotowia harcerskiego
w Białymstoku, następnie Szarych Szeregów. Był łącznikiem między Szarymi
Szeregami a komendantem Związku Walki Zbrojnej. W lipcu 1940 r. Został komendantem Chorągwi Białostockiej SzaPrzez dziesięciolecia kontakt pol- rych Szeregów.
skiej emigracji wojennej z krajem był
z przyczyn politycznych utrudniony. „Hej chłopcy bagnet na broń,
Dlatego w naszej świadomości zbioro- Długa droga daleka przed nami.”
wej słabo zapisały się znakomite postaci (Pieśń Szarych Szeregów „Hej chłoptejże emigracji. Wydaje się, że należy cy...”)
wciąż przypominać o tych, których życie było realizacją ideałów zawartych
Wkrótce po wyborze Ryszard Kaw słowach „Bóg - Honor - Ojczyzna”. czorowski został aresztowany przez
Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski do NKWD i skazany na karę śmierci za przytakich osób z pewnością należał.
należność do „kontrrewolucyjnej” organizacji. Karę śmierci zamieniono mu na 10
„W tym roku mija sto lat od założenia lat łagrów, utratę praw wyborczych i konharcerstwa na ziemiach polskich” – tymi fiskatę majątku. Wywieziono go przez
słowami zwrócił się Pan Prezydent Ry- Magadan na Kołymę, do kopalni złota. Po
szard Kaczorowski do zebranych na sali układzie Sikorski-Majski w październiku
Polaków. Spotkanie miało miejsce 1941r. Opuścił Magadan i dołączył do
13.12.2009 r. Centralne uroczystości z tej Armii Polskiej gen. Andersa. Otrzymał
okazji odbyły się w Krakowie. Często przydział do 9 Dywizji Piechoty, do łąo tej rocznicy wspominał druh harcmistrz, czności. W marcu 1942 udał się do Krasa równocześnie ostatni prezydent rządu nowodska, stamtąd przez Morze Kaspijpolskiego na emigracji, Ryszard Kaczo- skie do Persji, skąd przez góry i Jordanię
rowski, który przez całe swoje życie był dostał się do Palestyny. Jako żołnierz 2
związany z harcerstwem, młodzieżą, służ- Korpusu brał udział w kampanii włoskiej
bą Bogu, ludziom i Polsce. A oto jakie w charakterze dowódcy ośrodka łączności
słowa o harcerstwie wypowiedział sam II Brygady Strzelców Karpackich. Uczew czasie Mszy Św. Dziękczynnej z okazji stniczył w bitwie pod Monte Cassino.
90-lecia swoich urodzin:
W czasie kampanii włoskiej uczył się
„Krzyż z lilijką stał się dla mnie w Liceum Dywizyjnym. W sierpniu
świętością, czymś niezwykle ważnym. Od 1946r. przybył do Anglii i za rok zdał
dnia złożenia przyrzeczenia harcerskiego maturę. W kwietniu 1948r. odszedł „do
pozostałem na zawsze w służbie Bogu, cywila”, rozpoczął studia w szkole handlu
Polsce i bliźnim. Cała moja publiczna zagranicznego i administracji. Po ukoń19
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czeniu studiów pracował przez 35 lat
w przemyśle brytyjskim jako księgowy.
„Nasza pogoda, jasny wzrok

Niechaj rozjaśnia ludziom mrok,
Niechaj i innym szczęścia da
Harcerska dola radosna.”

(pieśń „Harcerska Dola”)

Obok pracy zawodowej druh Kaczorowski z pełnym oddaniem zaangażował się w działalność harcerską i pracę
wychowawczą z polską młodzieżą na
wychodźstwie. Został członkiem Głównej
Kwatery Harcerzy w Londynie, w 1955r.
Naczelnikiem Harcerzy, a w roku 1967
przewodniczącym ZHP. Godność tę piastował do 1988r. W kręgu starszoharcerskim poznał swoją żonę Karolinę z Mariampolskich. Brał również udział w najwyższych władzach i organizacjach niepodległościowych. Po przejściu na emeryturę w 1986r. wszedł w skład Rady Narodowej jako minister spraw krajowych
w rządzie premiera Edwarda Szczepanika.
Po nagłej śmierci prezydenta Kazimierza
Sabbata w lipcu 1989r. Ryszard Kaczorowski zgodnie z Konstytucją Kwietniową
z 1935r. został zaprzysiężony jako VI
prezydent na wychodźstwie.

się po uroczystych Mszach Świętych Mam nawet zdjęcia z p. Prezydentem i p.
w świetlicy przykaplicznej. Polki na te Karoliną. Śpiewał chór harcerski, gawęspotkania przygotowywały ciasta wg rece- dziliśmy o Polsce i Polakach.
ptur polskich. Śpiewano kolędy i goszczono się przy stołach zastawianych po polsku. Dochód z tych spotkań przeznaczony
jest zawsze na działalność duszpasterską
w parafii polskiej. Na jednym z takich
spotkań p. Alina przedstawiła p. Prezydentowi wnuczkę Nikolę i wnuka Rafała. Pan
Prezydent długo rozmawiał z dziećmi
„Pytali się nas daleko na świecie”
i pytał o Bochnię, Wieliczkę, o zainteresoO co wy się tak , Polacy, bijecie?”
wania i naukę.
(Z pieśni harcerskiej)
Prezydent był dla ludzi zawsze ser***
deczny, miły i zawsze uśmiechnięty.
Polacy zawsze odpowiadali: o Wolną
Wyrok z 1941r. spełnił się kilkadziePolskę!
siąt lat później dnia 10 kwietnia 2010r.
Kończąc misję prezydencką na wyPrezydent R. Kaczorowski był w delechodźstwie, ostatni prezydent II RP pogacji państwowej na pokładzie samolotu
wiedział między innymi: „Największym
rządowego. Delegacja leciała na uroczysosiągnięciem emigracji było zachowanie
tości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
idei niepodległości Polski. Nie pozwoSamolot rozbił się w pobliżu Katynia na
liliśmy, żeby ta idea została zapomniana
lotnisku wojskowym w Smoleńsku.
albo zakrzyczana przez obcą propagandę”.
Zginęło 96 osób. Była to elita polskiego
rządu, armii i nauki oraz kultury. Pan
***
Prezydent został pochowany w Panteonie
Pani Alina Luszowiecka, długoletnia W 2000r., po śmierci męża dyr. Włady- Narodowym w kościele Opatrzności
nauczycielka języka polskiego w Bochni, sława Luszowieckiego, pani Alina wyje- Bożej w Wilanowie.
ucząca w Zespole Szkół Budowlanych, chała na rok do córki i rozpoczęła pracę
w Szkole Podstawowej nr 2 i w Zespole w sobotniej szkole polskiej. Praca ta dała Duch Twej postaci żyje pośród na.
Szkół Ekonomicznych, odwiedzając córkę jej możliwość poznania z bliska Polaków: Szlachetność Twego serca nie zatarł czas.
Hannę w Londynie, uczestniczyła we rodziców i ich dzieci. Wrażenia z tej pracy Żył będziesz póty, póki starczy sił.
Mszach Świętych dla Polaków w kaplicy ma skrajnie różne.
Byś dla Polaków przykładem był.
parafialnej na Willesden Green. Tam „ Tak niedawno, bo 13 grudnia 2009r.
nawiązała znajomość z emigracją polską. byłam na Mszy św. Dziękczynnej z okazji
Maria Elżbieta Mroczek
Uczestniczyła wielokrotnie w spotkaniach urodzin p. Prezydenta – mówi p. Alina. –
Alina Luszowiecka
opłatkowych Polaków z udziałem p. Po Mszy Św. Przygotowano kominek
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego harcerski, śpiewano pieśni patriotyczne
i jego żony Karoliny. Spotkania odbywały i harcerskie, goszczono się i rozmawiano.
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NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI
WIELKANOCNA KRZYŻÓWKA

1. Słodki baranek w koszyku.
2. Zbierasz na wielkanocny bukiet nad rzeką.
3. Msza Św. obwieszczająca zmartwychwstanie.
4. Gorzkie…
5. Przynoszony do kościoła do poświęcenia.
6. Robiona na konkurs tydzień przed Wielkanocą.
7. … Wielkanocne z rana.
8. Wielkanocny symbol.
9. Powszedni, wkładany do koszyka Wielkanocnego.
Przygotowała Paulina Radzik, klasa IV

Wielkanocne jajko literkowe
Polecenie: Poruszamy się we wszystkich
kierunkach i wspak.
Wśród literek odszukaj 6 wyrazów wiążących się
z Świętami Wielkanocnymi.

Pomaluj obrazek!

Przygotowała Aleksandra Zdeb, klasa IV

Rozwiązanie konkursu z numeru grudniowego
Wśród prawidłowych rozwiązań konkursu z grudniowego
numeru rozlosowano nagrody. Otrzymali je: Jan Zych
oraz Marcin Krzyszkowski. Nagrody w postaci płyty
CD Dla Ciebie Boże... wysłaliśmy pocztą.

Serdecznie gratulujemy!
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UCZYĆ CZY WYCHOWYWAĆ

O potrzebie bliskiej współpracy rodziców z nauczycielem
wychowawcą….

We współczesnej szkole pojawia się
mnóstwo różnorodnych problemów. Do
ich rozwiązywania potrzeba wielu sojuszników. Najbardziej naturalnymi wydają się być rodzice. Artykuł ten zawiera ciekawą refleksję o konieczności i zaletach ścisłej współpracy ze szkołą rodziców, w nauce i wychowaniu.
W „Gazecie Krakowskiej” z dnia
8.01.2011 r., w artykule „Polski rodzic nie
jest zainteresowany szkolnym życiem
swojego dziecka”, możemy przeczytać:

Wie o nim niewiele, podobnie jak o tym, co
jego pociecha robi po skończeniu obowią
zkowych lekcji (…) Po raz pierwszy nie
pytano bowiem uczniów i nauczycieli o to,
co w polskiej szkole jest złe, a co dobre,
ale sprawdzono stan wiedzy rodziców i ich
zaangażowanie w szkolne życie dzieci.

Dalej z tekstu dowiadujemy się, że
rodzice niewiele wiedzą o relacjach swoich pociech z rówieśnikami, o ich nauczycielach, ale i o zmuszaniu dzieci do kupowania piwa, czy papierosów, a tym bardziej o aktach wandalizmu czy przemocy.
Najczęściej kontaktują się z nauczycielami
w szkole podstawowej, w klasach niższych, kiedy odprowadzają małe dzieci do
szkoły. Im wyższe klasy kontaktów jest
coraz mniej; jedynie podczas wywiadówek, ewentualnie w sytuacjach, gdy szkoła wzywa rodzica, bo uczeń zachowuje się
nagannie.
Artykuł ten zmusza do zastanowienia

się nad tym, co wiemy o własnych dzieciach, jakie są nasze, rodziców, kontakty
ze szkołą naszych pociech; jakie są postawy wobec nauczycieli, wychowawców,
katechetów; czy wystarczająco dużo czasu
poświęcamy sprawom wychowania własnych dzieci; jak często rozmawiamy
z dziećmi o szkole. Pytań byłoby jeszcze
więcej. Mnie zastanawia roszczeniowa postawa rodziców wobec szkoły, która w ostatnich latach nabrała znamion powszechności.
Pojęcie szkoły kojarzy nam się przede
wszystkim z kształceniem młodych ludzi
oraz z pogłębianiem ich wiedzy. Od
wychowywania dzieci byli rodzice i tylko
ich metody się liczyły. Jednak od pewnego
czasu szkoła stała się miejscem, gdzie
młode pokolenie uczy się również radzenia sobie w różnego typu sytuacjach,
a przede wszystkim zdobywa umiejętności
obcowania z innymi ludźmi. Tego wszystkiego uczą nauczyciele, a w szczególności wychowawcy, którzy są tak jakby
szkolnymi rodzicami. Dlatego tak ważna
jest współpraca rodziców z nauczycielami
i wychowawcami swoich dzieci, aby problemy rozwiązywane były w podobny
sposób (zgodnie przez rodziców i wychowawców).
Niewątpliwie problem wychowania
dotyczy każdego człowieka jako wychowanka lub jako wychowującego. To, jak
zostało się wychowanym, ma ogromne
znaczenie dla całego życia. Wychowanie
jest bowiem sztuka trudną i wymaga ogromnego wysiłku zarówno ze strony rodziców jak i szkoły. Oczywiście, każda
rodzina ma wypróbowany i określony
sposób reagowania i działania. Z tym
sposobem bycia dziecko przychodzi do
szkoły i może się okazać, że w szkole wymagania są inne niż w domu rodzinnym
i tutaj zaczyna się problem.
Zdarza się, że uczeń przejawia zachowania dozwolone w domu np. kłótliwość, wulgarne słownictwo, niewypełnienie poleceń, itp. Za takie zachowanie
często w szkole bywa karany uwagami
nauczyciela. Ponieważ nie rozumie, dla22

czego tak się dzieje, w domu podaje
informacje, że nauczyciel uwziął się na
niego. Rodzice, często stając w obronie
swojego dziecka, krytykują nauczyciela,
dając tym samym przyzwolenie na dalsze
niestosowne zachowanie dziecka w szkole. W ten sposób tworzy się schemat
„zamkniętego koła” prowadząc do niezadowolenia wszystkich stron.
Nastawienie rodziców wobec szkoły
i nauczycieli bywa negatywne, co wcale
nie musi wynikać z ich własnych
doświadczeń a jest sumą różnorodnych
przekazów np. z mediów, uzyskanych od
innych osób, tworzących przekonanie, że
nauczyciele często zachowują się w
sposób niemiły wobec uczniów, nie
potrafią się z nimi komunikować,
różnicują dzieci w klasie, co oczywiście
najczęściej nie jest prawdą. To, jaki obraz
szkoły został stworzony przez rodziców,
ma zasadniczy wpływ na osiągnięcia
dydaktyczne ucznia. Jeżeli obraz ten jest
pozytywny, uczeń nie boi się szkoły,
podporządkowuje się poleceniom nauczyciela. Często jednak bywa inaczej.
Negatywny obraz szkoły przekłada się na
złe zachowanie ucznia.
Tymczasem rzeczywistość jest brutalna. Praca nauczycieli spotyka się z niezrozumieniem i ignorancją rodziców, mających lepszy pomysł na edukację i wychowanie swoich dzieci. Manierą rodziców stało się pisanie skarg i zwracanie
uwagi na to, co w polskim szkolnictwie
kuleje; wszelkie pozytywne aspekty funkcjonowania szkoły czy pracy nauczyciela
są natomiast przyjmowane jako oczywistość, nie spotykają się z żadną reakcją
opiekunów. Najczęstszym punktem zapalnym są jednak sytuacje, gdy nauczyciel
jest zmuszony powiedzieć rodzicom coś
niepozytywnego o dziecku. Nie chodzi
tylko o postępy w nauce, ale i o niewłaściwe czy niestosowne zachowanie.
Rodzice często reagują na takie informacje złością i zaczynają traktować nauczyciela jako wroga, który uwziął się na
ich dziecko i skupia się jedynie na jego
krytykowaniu, a nie jak wspólnika, któ>>

remu także zależy na dobru podopiecznego. Wielu rodziców jest zaskoczonych, gdy nagle dostają wezwanie do
szkoły w związku ze złym zachowaniem
syna lub córki. Konflikt zaostrza się, gdy
informacja spotyka się z niezrozumieniem, np. dziecko w warunkach domowych zachowuje się odmiennie, prawidłowo. Ataki rodziców w tej sytuacji wydają
się więc być uzasadnione, jednak w dłuższej perspektywie nie mają one racji bytu.
Po pierwsze, rodzic musi zrozumieć, że
nauczyciel nie ma interesu, by działać na
szkodę dziecka i okłamywać jego opiekunów. Po drugie, informacja, którą
otrzymuje, jest wynikiem obserwacji, nie
sądów nauczyciela – to, co się stanie,
zależy wciąż od pierwszego wychowawcy
dziecka – rodzica. Po trzecie, rozmowa
ma na celu wypracowanie najlepszego
z możliwych rozwiązań, a przede
wszystkim – odnalezienia powodu, dla
którego dziecko zachowuje się w taki, a
nie inny sposób. Blokowanie tego procesu
agresją sprawia, że tracą wszyscy – rodzic
nie zyskuje zamierzonego przez siebie
efektu, szkoła jest bezradna, bo bez
współpracy z rodzicem nie ma prawa
podjąć się samodzielnego rozwiązania,
a najbardziej poszkodowane jest potrzebujące pomocy dziecko.
Patrząc na zachowania niektórych rodziców, nie ma co się dziwić takim reakcjom. Gdy dziecko wraca do domu, po
całym dniu nauki i zabawy, jest zmęczone
i spokojne, a rodzicom wydaje się, że taka
jest jego natura. Z kolei zdarzają się też
rodzice, którzy po całym dniu pracy są
wykończeni i jedyne o czym marzą to odpoczynek. Wtedy włączają dziecku telewizje lub grę komputerową, często nie
sprawdzają o jakiej treści są programy
i gry, i czy są odpowiednie dla młodego
odbiorcy. Dzieci podłapują zachowania
wirtualnych postaci, a później wcielają
w życie w szkole i niekiedy dochodzi do
tragedii. Rodzic szukając rozwiązania na
własną rękę, obwinia szkołę.
Niezwykle ważne są rozmowy z dzieckiem na temat jego szkoły i nauczycieli.
Niekiedy rodzice przenoszą na dzieci własne, często przykre, doświadczenia z pedagogami, mówią o szkole źle i nie zachęcają dzieci do zaangażowania się
w pracę na rzecz szkoły. Tymczasem
szkoła to nie tylko nauka, to miejsce,
w którym dziecko spędza bardzo dużo
czasu, nie można więc odbierać mu chęci
do uczęszczania na lekcje i spotykania się

z rówieśnikami. Dzieci bardzo często
opowiadają rodzicom o swoich nauczycielach. To ważne, by wysłuchać tych historii, ale z wszelką krytyką należy uważać. Jest to szczególnie istotne w przypadku małych dzieci, które swojego nauczyciela traktują bezkrytycznie, jest on
dla nich często pierwszym autorytetem
i przyjacielem. Nierozważna krytyka i podważanie kompetencji pedagoga przy
dziecku sprawia, że czuje się ono pokrzywdzone, traci to, co udało mu się wypracować w kontakcie z nauczycielem.
Rodzice posiadają prawa rodzicielskie,
a więc to oni decydują, jakiej szkole i jakiemu nauczycielowi powierzą swoje
dzieci. To rodzice w szczególności ponoszą odpowiedzialność za dziecko, jego
zdrowie, rozwój, wychowanie i przygotowanie do samodzielnego życia. Oni też
zaspakajają potrzeby materialne i emocjonalne dziecka, oraz ponoszą odpowiedzialność za własną relację z wychowankiem, natomiast nie odpowiadają bezpośrednio za relację dziecka z nauczycielem.
Ci ostatni uczą i wychowują powierzonych podopiecznych, odpowiadając za
przebieg procesu edukacji, jego efekty,
oraz za rozwiązywanie problemów z zachowaniem dziecka. Nauczyciele zajmują
się dzieckiem w ramach swojej pracy
zawodowej, jednak, z czego muszą sobie
zdawać sprawę rodzice, mają istotny
wpływ na rozwój i wychowanie dziecka.
Dlatego tak ważna jest współpraca rodzica
ze szkołą i dobre wzajemne relacje z wychowawcą.
Współpraca jest jednym z najtrudniejszych wymiarów relacji międzyludzkich.
Jest trudnym obszarem, gdyż wymaga
rezygnacji z celów własnych, podrzędnych na rzecz celu nadrzędnego. W procesie kształcenia i wychowania dziecka
nadrzędnym celem jest rozwój osobowościowy ucznia. Dlatego za wszelką
cenę należy zabiegać o dobre relacje
rodziców z nauczycielami i odwrotnie,
nawet wtedy, gdy nie jest to łatwe i proste.
Obie strony, tj. nauczyciele i rodzice, muszą podjąć trud wychodzenia poza stereotypowe zachowania, uczenia się autentycznej współpracy, uwzględniającej podmiotowość obu stron.
Bierność rodziców jest największą
barierą w ich relacji ze szkołą. Często
opiekunowie uczniów przyjmują dwie odmienne postawy: roszczeniową, polegającą na przedstawianiu nauczycielowi swoich pomysłów na kształcenie ich dziecka
23

i stanowcze domaganie się ich respektowania oraz podrzędną, obronną – przypominając sobie siebie z czasów szkolnych,
nie zabierają głosu, obawiając się „kary”,
milczą, by się „nie narazić”. To wszystko
sprawia, że nauczyciel działała samodzielnie, według własnych przekonań, a to
może prowadzić do sprzeciwu ze strony
rodziców. Sztucznie wytworzone bariery
w relacji rodzice-szkoła tworzą sytuacje
utrudnionego rozwoju dzieci
Wzajemnie poznanie nauczyciela i rodziców usprawni pracę nad edukacją dzieci i młodzieży i pozwoli na budowanie
wzajemnego zaufania i dobrego wychowania młodego pokolenia.
Magdalena Urbańska
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MŁODZI PATRZĄ NA ŚWIAT

Młodzi o filmie recenzja filmu
„Siła spokoju”

Jeżeli w kinie lubisz nie tylko filmy
kung-fu, ale zdarza Ci się pomyśleć,
nad tym, co oglądasz - przeczytaj ten
tekst, a potem obejrzyj film. Może
pomoże Ci odnaleźć własną drogę do
szczęścia?
Dan Millman jest utalentowanym i dobrze zapowiadającym się lekkoatletą. Jego
życie sportowe, jak i prywatne, to pasmo
powodzeń, jest przystojny, ma pieniądze,
zmienia kobiety jak rękawiczki. Jednak,
gdy po całym dniu treningów, zabaw i nauki, Dan układa się do snu, jego wszystkie
obawy i lęki dają o sobie znać. Co noc
budzi się dręczony koszmarem, w którym
jego noga rozpada się na części, zmiatane
przez człowieka o dwóch różnych butach.
Aby uciec od nocnych mar, Dan biega.
Podczas jednego takiego biegu chłopak
trafia na stację benzynową w której spotyka mężczyznę w dwóch różnych butachzupełnie jak w jego śnie. Mężczyzna wychodzi razem z Danem na pole i dokonuje
czegoś niemożliwego. Wskakuje na dach
znajdujący się kilka metrów nad ziemią.
Ta noc nie daje mu spokoju i następnego
dnia wraca na stację, chcąc przepytać
mężczyznę, jak udało mu się wskoczyć na
dach, wywiązuje się rozmowa podczas
której mężczyzna pyta chłopaka, czy jest
szczęśliwy, kiedy Dan wymiguje się od
odpowiedzi ,zostaje zapytany, co zrobi,
gdy nie dostanie się do reprezentacji kraju
na olimpiadę, chłopak trafiony w czuły
punkt- ucieka. Jednak po kłótni ze swoimi
najlepszymi kolegami, wraca na stację
szukać odpowiedzi. Pracującego tam męż-

czyznę nazywa Sokratesem, on zapytany,
dlaczego pomimo całej swojej mądrości
pracuje na stacji, odpowiada, że nie ma
szczytniejszego celu, niż służenie innym.
Podczas kolacji Dan dosłownie wpycha
sobie jedzenie do ust. Starszy mężczyzna
doradza mu żeby zwolnił i czegoś posmakował, ponieważ wszyscy mu mówią co
ma robić, nie chcą, aby on sam znalazł
odpowiedzi, tylko przyjął te, które są ich,
zachęca młodzieńca do tego, aby on sam
znalazł odpowiedzi, porównuje chłopaka
do małpy, która pokazuje tylko dwie wyuczone sztuczki, nie dostrzegając swoich
ukrytych możliwości. Następnej nocy,
Dan dostaje swoje pierwsze zadanie, ma
wyrzucić śmieci ze swojej głowy - wszystkie niepotrzebne i chaotyczne myśli przebiegające przez jego umysł. Kolejny trening ma odbyć się na mostku w parku.
Gdy Dan prosi Sokratesa o przyśpieszenie
lekcji - ten zrzuca go do wody, kiedy
chłopak wychodzi z wody, domaga się
wyjaśnienia, dlaczego został do niej wrzucony. Starzec wyjaśnia mu, że gdy spadał,
jego umysł był oczyszczony, całkowicie
pochłonięty przez teraźniejszość, a jego
kolejne zadanie to pozbycie się rozumu,
bo jego rozum wypełnia się myślami,
przez co nie zauważa istotnych rzeczy,
ponieważ nie liczy się nic innego oprócz
chwili obecnej - tu i teraz. Stosując się do
rad Sokratesa, już chwilę później zadziwia
wszystkich swoimi umiejętnościami
w dziedzinie, w której do tej pory czuł się
słaby. Lecz mimo to, że osiągnął coś, co
do tej pory mu się nie udawało, nie
nauczył się niczego, ciągle rozpamiętując
to wydarzenie. Następnego dnia postanawia śledzić Sokratesa. Podążając za nim
trafia na sale treningową, gdzie ćwiczą
jego koledzy. Gdy wchodzi za Sokratesem
na belkę pod sufitem, uświadamia sobie,
że słyszy myśli znajdujących się na sali.
Dowiaduje się wtedy, jak wiele problemów mają jego koledzy, lecz wtedy sam
spada z belki i ląduje na podłodze w warsztacie. Starzec mówi mu, że aby coś osiągnąć, trzeba być silnym. Dan oszołomiony
ostatnimi wydarzeniami ucieka od niego,
jednak po przemyśleniu sprawy wraca do
warsztatu następnej nocy, gdzie razem
usługują innym. Jednak po pewnym czasie
dochodzi między nimi do sprzeczki, pod24

czas której Dan zarzuca Sokratesowi, że
przez jego metody nauki idzie mu ze
wszystkim coraz gorzej, a także to, że
jeżeli osiągnie coś w życiu, osiągnie to
tylko dzięki własnej pracy i wtedy będzie
tak naprawdę szczęśliwy. Od tego momentu chłopak wraca do starego trybu
życia. Kilka dni później chłopak ulega
wypadkowi w którym z jego nogi zostaje
usunięta kość, a zamiast niej w jego nodze
znajduje się stalowy pręt, jego lekarz mówi mu, że w najlepszym wypadku zacznie
chodzić. Jego świat w tym momencie zawalił się. Rozmawiając z Joy, którą poznał w warsztacie Sokratesa, uświadamia
sobie, jak bardzo za nim tęknił. Dan od
chwili wypadku unika kontaktu z kolegami z drużyny, a jego trener nawet go
nie poznaje. Mimo to chłopak nie chce
się poddać, chce przystąpić do kolejnych
kwalifikacji, lecz na jego drodze stają
lekarze i trener. Załamany, postanawia
skoczyć z wieży. Jednak będąc na krawędzi uświadamia sobie, że to co mówił
Sokrates jest prawdziwe, to jak czepiał się
życia, jak kreował własną przyszłość nie
myśląc o tym, co będzie, gdy coś potoczy
się nie po jego myśli. W chwili gdy sobie
to uzmysłowił, postanawia pogodzić się
ze starcem. Dan na nowo podejmuje treningi u Sokratesa, lecz teraz jego zadaniem jest szukanie odpowiedzi w samym
sobie. Kiedy chłopak pyta, dlaczego został wybrany na jego ucznia, dowiaduje
się, że to nie on został wybrany, lecz on
sam wybrał sobie nauczyciela. Gdy pewnego wieczoru zostają obrabowani, Dan
uświadamia sobie, że mogli zginąć. Jednak Sokrates uważa że, śmierć to tylko
przejście, niezbyt przyjemne, ale tylko
przejście. Śmierć nie jest też smutna,
smutne jest natomiast to, że większość
ludzi wcale nie żyła. Chłopak uświadamia
sobie, że do tej pory jego życie było niechlujne, nie doceniał tego co miał, dlatego
postanawia pogodzić się ze starymi przyjaciółmi. Kiedy w końcu Dan pogodził się
z nowym życiem, Sokrates chce, aby
wznowił swój trening lekkoatletyczny,
ponieważ prawdziwy wojownik nie rezygnuje z tego co kocha, lecz znajduje miłość w tym co robi. Gdy chłopak zaczyna
się sprzeciwiać, zastanawiając się, czy
poradzi sobie z tym, mężczyzna każe mu
>>

odrzucić przeszłość i zacząć działać,
pokazuje mu wtedy miejsce do treningu,
które powstało, gdy leżał w szpitalu. Dan
wznawia treningi i próbuje wrócić do
starej formy, mimo bólu i początkowych
niepowodzeń nie poddaje się i z dnia na
dzień jego forma powraca. Kiedy chłopak
chce wrócić do swojej starej drużyny, jego
trener pokazuje mu odmowną odpowiedź
komitetu olimpijskiego, do którego Dan
pisał o specjalne prawo dopuszczenia do
eliminacji. Z listu wynika, że decyzja
zależała od opinii trenera, która była negatywna, okazuje się to bardziej bolesne
od decyzji KO. Naszego dnia wybierają
się razem z Sokratesem do miejsca, które
ten chciał mu od dawna pokazać, przez
cała drogę chłopak jest szczęśliwy, lecz
kiedy dochodzą na miejsce, okazuje się,
że celem ich podróży był tylko zwykły
kamień. To uświadamia mu, że to nie cel
daje szczęście, lecz wędrówka do niego.
Dan idzie na trening i pomimo początkowych oporów trenera, ten zgadza się, aby
mógł pokazać, co potrafi. W drodze na
zawody Dan wstępuje na stację, jednak
okazuje się, że pracuje tam nowa osoba,
i nikt nie wie co się stało z starym pracownikiem. Będąc już na zawodach, podczas rozmowy z przyjacielem Dan uświadamia sobie, jak bardzo się zmienił, że
porzucił wszystko to, przez co nie był
szczęśliwy.
Reżyserem filmu jest Victor Salva,
znany głównie z horrorów. Film jest
adaptacją autobiograficznej książki Dana
Millmana ,, Way of the Peaceful Warrior”,
w jego rolę wcielił się Scott Mechlowicz,
natomiast rolę Sokratesa zagrał, znany
głównie z grania czarnych charakterów,
Nick Nolte. Przejmującą i poruszającą do
głębi muzykę napisała Bennett Salvay,
a scenariusz Kevin Bernhardt. Czas, który
trzeba zainwestować w film, a są to
prawie 2 godziny, nie jest stracony.
W filmie widoczne jest silne nawiązanie
do greckiej filozofii, a mianowicie do filozofii Heraklita z Efezu.

Warto posłuchać jego muzyki - kilka słów
o twórczości Mieczysława Szcześniaka

Czy w dzisiejszym piosenkarskim
świecie celebrytów i gwiazdek jednego
sezonu, można śpiewać o wierze, o Bogu
i Jego miłości? Czy możliwe jest przekonanie, że to naturalne, jeśli się to
przeżywa? Twierdzącą odpowiedź na te
pytania daje opis drogi muzycznej Mieczysława Szcześniaka - piosenkarza, autora muzyki i tekstów do wielu piosenek.

Uważany jest za jednego z najlepszych
polskich wokalistów, w tworzenie piosenek wkłada całe swoje serce. Wspaniały
głos, muzyczna wrażliwość, poruszające,
często osobiste, teksty zawierające wiele
przemyśleń o życiu i świecie to wizytówka artysty.
Mieczysław Szcześniak swoją przygodę z muzyką zaczął już jako dziecko.
Mając 6 lat śpiewał w zespole Ikary,
potem w zespole Funk Factory, z którym
w 1984 roku zarejestrował swe pierwsze
nagrania dla Polskiego Radia w Szczecinie. Występy w konkursie "Śpiewać
każdy może" i Ogólnopolskim Młodzieżowym Przeglądzie Piosenki we Wrocławiu
przyczyniły się do jego udziału w konkursie piosenki w Opolu, gdzie w 1985r.
za wykonanie piosenki „Przyszli o zmroku” otrzymał główną Nagrodę im. Anny
Jantar. Wiele razy uczestniczył w festiwalach, m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot '89, zdobywając BurMichał Mleczko sztynowego Słowika oraz Nagrodę Dziennikarzy, Międzynarodowym Festiwalu
Jazz Jamboree czy w Festiwalu Polskiej
Piosenki w Opolu. Nagrody zdobywał także poza granicami kraju: w Bułgarii,
Austrii, Turcji i USA. Śpiewał standardy
jazz, soul, muzykę współczesną, klasykę.
Jednak, jak sam mówi, najbardziej inspiruje się muzyką soul i gospel.
Jego debiutancka płyta „Niby nowy”
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ukazała się w 1990 roku. Wśród wielu
krążków Szcześniaka z pewnością warte
wspomnienia są także: „Czarno na białym”, „Spoza nas” czy „Zwykły cud”. To
na nich znajdują się takie piosenki jak:
„Kocham”, „Prababcia”, „ Maj się”, „ No
co ty na to?”, „Zaczekam”, „Nie płoszcie
miłości”, „O niebo lepiej”, „Naprawdę
dość”. Jak sam mówi swymi utworami
chce ludzi wzruszać, inspirować, dawać
nadzieję, dzielić się swoimi odkryciami,
doświadczeniami i przeżyciami. I to słychać w jego kompozycjach, które są o miłości, tęsknocie, wierze, niebie. Te głębokie teksty połączone z różnorakimi
brzmieniami od popu, reggae, jazzu, folku
po hip hop sprawiają, że raz jesteśmy
wprowadzeni w nastrój refleksji, a raz
w energetyczny klimat.
O Mietku Szcześniaku mówi się, że
jest mistrzem duetów. Śpiewał m.in. z Edytą Górniak, Anną Marią Jopek, Kayah,
Miką Urbaniak, Grażyną Łobaszewską.
Współpracuje z wieloma świetnymi muzykami z Polski i z zagranicy.
Od 1993 roku związał się z nurtem
muzyki chrześcijańskiej i rozpoczął
współpracę z grupą New Life M oraz
chórem Deus Meus. Gościnnie wziął też
udział w kilku produkcjach, m.in. koncertach telewizyjnych - na Boże Narodzenie z Arką Noego, a na Wielkanoc
z chórem "Trzecia Godzina Dnia". Oba
wydane zostały wydane na płytach: "Arka
Noego i Przyjaciele - kolędy i piosenki na
żywo" (2000) oraz "TGD na żywo"
(2001). Nie mogło go również zabraknąć
na koncercie z okazji 25-lecia pontyfikatu
papieża Jana Pawła II oraz przy nagraniu
albumu "Słowa", który ukazał się w rocznicę urodzin Jana Pawła II, a na którym
polscy artyści śpiewali wiersze Karola
Wojtyły. Wiele razy występował na festiwalu „Song of Songs" - Międzynarodowym Ekumenicznym Festiwalu Muzyki
Chrześcijańskiej.
W jednym z wywiadów tak mówi
o śpiewaniu o Bogu i swojej wierze:
„Myślę, że to jedna z najlepszych chwil
w życiu, kiedy człowiek najpierw zrozumie, a później doświadczy jak Bóg
kocha - po prostu za to, że się jest, bez
przyczyn. To doświadczenie, które przerasta wiele innych, pięknych. Ja to prze>>

żyłem, a ci, którzy nie przeżyli - tęsknią,
często nawet nie wiedząc za czym…
Dlatego o tym mówię. (…) Śpiewanie do
Boga czy o Bogu - to dla mnie tak naturalne, jak śpiewanie o miłości, wyrażanie części swoich prawdziwych przeżyć,
doświadczeń, opowiadanie o człowieku,

mistyce. Nie mogę tego zmieniać tylko w jego utwory. Z pewnością każdy znajdlatego, że dla kogoś to tabu, coś super- dzie tam coś dla siebie!
intymnego i wstydliwego albo głupiego.
Dla mnie to super-cenne i naturalne jak
Natalia Kozioł
oddychanie…”
Kto jeszcze nie zna twórczości tego
wokalisty, myślę, że warto się wsłuchać

Z PÓŁKI Z KSIĄŻKAMI

"Wszystko jest łaską naznaczoną Krzyżem’’. Słowa poetyckie ojca
Eligiusza Dymowskiego i innych poetów ścieżką do Boga
Szczególnie w Wielkim Poście warto
sięgnąć po utwory literackie, które
ubogacą nasze wnętrze. Do takich należą te, w których w sposób poetycki
przedstawiona jest Tajemnica Krzyża.
Ich autorami są: ks. Eligiusz Dymowski,
ks. Jan Twardowski czy Roman Brandstaetter.
W Posłowiu do antologii "Klęczy
w cieniu Twojego milczenia. Miłosierdzie
Boże w polskiej poezji współczesnej’’,
wydanej w 2003 roku przez Wydawnictwo
św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, ojciec Eligiusz Dymowski- kapłan
i poeta - świetnie ujmuje funkcję literatury
w przybliżaniu osobie z nią obcującej
trudnych filozoficznych i teologicznych
prawd, które myślącemu i poszukującemu
człowiekowi nie mogą być obojętne. Oto
cytat z posłowia:
"Przesłania Boże docierają do nas nie tylko przez słowo natchnione, biblijne księgi,
ale i przez poezję. Subtelne słowo objawia
wielkość i zarazem małość człowieka. Jego niepokój, ale i najpiękniejsze pragnienia. Jego wiarę i nierzadko /…./ ludzkie,
zwyczajne zagubienie. /……/poezja ma
nie tylko zmuszać do refleksji, ale w
każdej strofie ma budzić w nas poczucie
najwyższych wartości, walcząc o godność i szlachetność ludzkich istnień.’’
/ tamże, s.288 /
W twórczości prozatorskiej Ojca Eligiusza wypowiadane prozą myśli mają także poetycką barwę i atmosferę. Na początek zapraszam do refleksji nad książką
– rozmową p.t. "W ciszy Boga czyli kilka
myśli na chwile codzienne’’. Dymowski
porusza w niej sprawy istotne dla ludzi
wierzących, rzuca świetlne refleksy na
nasze lęki, oczekiwania, zwątpienia i nadzieje. Ciekawie ujmuje tajemnice Krzy-

ża, ze smutnym obliczem Golgoty, która
ukazuje, /…/’’jak wielką miłością obdarzył Bóg człowieka, oddając za niego życie na haniebnej szubienicy Krzyża. /…/
W dramacie Krzyża znajduje się jedyna
sensowna odpowiedź na ludzkie pytania.
Na Golgocie Chrystus nie pozostawia
człowieka samego. Zbyt dobrze zna jego
słabości. Tylko ci, którzy Go naprawdę
kochają, idą /…/ pod krzyż, aby się uczyć
na czym polega miłość bez granic’’ /E.
Dymowski "W ciszy Boga.." Kraków
2001 r. s.64- 65/. Do obrazu ukrzyżowania
nawiązuje autor w rozważaniu o miłości
miłosiernej, aby jeszcze dobitniej pokazać
Chrystusa nieustającego w miłości do
człowieka.
Oto cytat ze wspomnianej książki:
/…/’’Bóg szanuje twoją wolność, dlatego
pozwala się przybić do krzyża, w milczeniu przyjmuje zniewagi i obelgi, pozwala
się biczować, z bólem przyjmuje zdradę
przyjaciela, i czyni tak każdego dnia.
/…/’’zasiada za stołem grzeszników, aby
jak najpełniej rozlała się Jego łaska, nie
ustaje w miłości’’. / tamże, s. 108 /
Krzyż związany jest z losem człowieka, często jest trudną dla niego próbą, dlatego pobożne słowa wiersza ks. Jana
Twardowskiego pt. "Razem z Tobą’’ mogą
wzmocnić naszą słabą wiarę oraz pokazać,
że tylko Pan Jezus może wspomóc nasze
wątłe siły przy dźwiganiu krzyża:
"zadzwonię do świętych // przez telefon
poproszę By krzyż nie przychodził bez
Ciebie’’ /ks. J .Twardowski „Blisko Jezusa’’,W-wa 1996r. s.101/
W tytule artykułu "Wszystko jest łaską //
naznaczoną krzyżem’’ wykorzystałam dwa
wersety wiersza "Wielki Piątek" Eligiusza
Dymowskiego z tomiku "W poczekalni
świata’’. W pięciu zaledwie słowach poeta
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ujął sens losu człowieka To, co mamy jest
łaską od Boga, ale niejako podwójnie naznaczoną, męką Chrystusa – Jego Krzyżem, ale i naszymi małymi, czy na naszą
ludzką miarę dużymi, krzyżami. I znów
ks. J. Twardowski, który napisał, że „kto
ucieka od Krzyża, krzyż cięższy dostanie’’.
Ukrzyżowanie Chrystusa w planie
Bożym jest etapem koniecznym do Zmartwychwstania, o czym w pięknym, ascetycznym wierszu ojca Dymowskiego p.t.
"Wielka Sobota’’ przeczytamy:
"Ukrzyżowana prawda.// Cisza To milczenie Boga// dotyka sumienia człowieka
Zanim rozbłyśnie w nim// Światłem
Zmartwychwstania"./E. Dymowski: "Wędrówki z Nolis’’, s.32 /
Ten wiersz ma w sobie skupienie
i smutek Wielkiego Piątku, poruszenie sumień męką Chrystusa i własną nieprawością oraz radość Zmartwychwstania, przeżywanego w oświetlonych świątyniach
i rozjaśnionych sercach. Przy pomocy tak
niewiarygodnie skromnych środków artystycznych ukazał kapłan – poeta tak wiele.
Przecież najlepszym przeciwstawieniem
dla ciemności, ciszy i smutku jest jasność
i radość Zmartwychwstania oraz przemiana serca.
Myślę, że właściwym dopełnieniem
całego tekstu artykułu będzie cytat z wiersza Romana Brandstaettera, poety urodzonego w żydowskiej rodzinie w Tarnowie.
Dzięki służącej jako dziecko zobaczył
krzyż z Chrystusem Ukrzyżowanym w
tarnowskiej katedrze. Wówczas nie rozumiał znaczenia tego symbolu, ale ten
wstrząsający obraz na długo zajął myśli
przyszłego pisarza i wracał do niego wiele
razy. Bóg jednak chciał, aby prawda
o krzyżu dotarła do Brandstaettera.
>>

Spotkanie, w Palestynie pod koniec II
wojny światowej, z reprodukcją obrazu
ukrzyżowanego Chrystusa ożywiło w nim
wspomnienia z tarnowskiej katedry, uznał,
że ten cierpiący, konający człowiek w
cierniowej koronie jest Bogiem.
O tym, jak głęboka była ta przemiana
duchowa świadczy jego późniejsza twórczość z niezwykłą siłą przybliżająca Chrystusa, Matkę Bożą, Biblię.
Wiersz ”Dwaj uczniowie Jezusa zma-

wiają w Emaus litanię’’ także odnosi się
do wątku związanego z historią życia,
ukrzyżowania i złożenia w grobie ciała Jezusa. Oto fragment wiersza:
"Przebacz nam Panie, // Że śmierci Twoją
przerażeni
Uciekliśmy w popłochu ze Świętego
Miasta, // Że rozpacz ogarnęła serca nasze,
Że ziemia wydała nam się dnem piekła, //
Że nie wiedzieliśmy co znaczy pusty
Grób, // Że nie umieliśmy czytać Pism

Świętych/…/’’- /w: Antologia Klęczy w
cie-niu..’’, Kraków 2003, s. 45 /
Tak naprawdę cytowane słowa litanii
Romana Brandstaettera nie tyle mówią
o uczniach z Emaus, co o nas współczesnych, którzy z lękiem wciąż dorastamy
do prawdy Krzyża i Zmartwychwstania.
Dobrze, że pomagają nam w tym poeci.
Zofia Rogowska

„Wielkanocne klimaty”

„Tajemnica przemienienia nadzieją na zmartwychwstanie”

Wiosna budząc nadzieję
maluje rumieńce słońcu
NIEDZIELA PALMOWA rzuca pod stopy
gałązki oliwne przy wtórze psalmów
hosanna na wysokości
lipnickie palmy chowają w chmurach
barwy kwiatów papierowych
WIELKI TYDZIEŃ nastraja pokutnie
stukając głucho kołatkami
wiara w sens męki Chrystusowej
siłą w drodze na Golgotę
nadzieją na zmartwychwstanie
WIELKA NIEDZIELA kołysze dzwonami kościołów
Chrystus otwiera nam niebo
ALLELUJA!
„Jak co roku dźwięczą dzwony Alleluja!”

Pośród zieleni palm i bukszpanu,
Między paletą barwnych pisanek
Baranek Boży zagościł.
Białym bochnem chleba
Ze złocistych kłosów
Dzieląc między wiernych ofiarę miłości.
Z grona winorośli słońcem malowanych,
Co przez mękę krwią najświętszą się stały,
Przelaną na krzyżu, ażeby nas zbawić
Byśmy kiedyś mogli doznać Bożej chwały.
Śpiewając w Wielkanoc dźwięczne Alleluja
Chrystus śmierć zwyciężył
Żywym z grobu powstał
Dając nam nadzieję też na zmartwychwstanie
W Białej Hostii skryty na Ziemi pozostał.
Wiersze Maria Kwater

Wielkanocny koszyk ze święconką czeka,
Aż rezurekcyjne zadźwięczą nam dzwony
Ogłaszając tryumfBoga i człowieka,
Co zwyciężył śmierć, wzniósł do nieba tronu.
Wśród mazurków tańczą baby lukrowane,
Bukszpan kilim utkał zielenią wiosenną.
W gałązki palmowe domostwa przybrane,
Pisanki, kraszanki tradycją niezmienną.
Malowane kolorem świątecznej radości,
Słodyczą baranka, symbolu ofiary
Na ołtarzu męki złożonej z miłości,
By wyrwać człowieka od grzechu niewiary
Alleluja!

27

TWÓJ CZŁOWIEK W NIEBIE
10 I Św. Grzegorz

To imię pochodzenia greckiego - pochodzi od słowa
„gregórios”- gorliwy, czuwający.
W Polsce występuje od średniowiecza
w formach: Grzegorz, Gryhory, Hrehory. Było wtedy
bardzo rozpowszechnione, z czasem znacznie mniej, ale zawsze było lubiane
wśród chłopów. Ponownie stało się popularne w II poł. XX wieku, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych. Od niego pochodzą nazwiska: Grzegorzek, Grzegorczyk,
Grzesiek, Grześkowiak, Hryniewiecki.

szczęśliwy, bogaty,
Św. Sebastian pochodził ze znakomitej
wspaniały. W Polsce
rodziny urzędniczej. Miał być dowódcą
pojawia się od XIV
straży cesarza Marka Aurelego Probusa/
wieku w formach :
Dioklecjana. Za wypomnienie cesarzowi
Biejata, Bieta, zdrobokrucieństwa wobec niewinnych chrześ
niale: Biejatka, Biecijan, został skazany na śmierć przez
chna.
przeszycie strzałami. Na wpół umarłego
Św. Beata to dzie
znalazła i przywróciła do zdrowia Irena.
wica,
męczennica pie
Sebastian udał się jednak ponownie do ce
rwszych
wieków. Wia
sarza  tym razem cesarz kazał go zatłuc
domo
o
niej
tylko tyle,
pałkami, a jego ciało wrzucić do kloaki
że
pochodziła
z
Afryki
i
że
poniosła
śmierć
(ok.280 r.). Wydobyła je stamtąd i pocho
męczeńską.
wała ze czcią Lucyna.

Św. Sebastian cieszył się wielką czcią .
Jest jednym z patronów Rzymu. Zaliczano 24 IV Św. Jerzy
Imię to pochodzi
go do 14 Orędowników, czczony był jako
z greki (Geōrgios),
patron chroniący od epidemii, opiekun
zostało utworzone od
żołnierzy, myśliwych i strażaków. Przedwyrazu „geōrgos”Św. Grzegorz z Nyssy (ok.335395). Był stawiano go (w wielu obrazach znanych
rolnik. Imię to dotasynem św. Bazylego i św. Emilii. Urodził mistrzów) jako pięknego młodzieńca przerło do Polski z Czech
się w Cezarei Kapadockiej. Chrzest święty szytego strzałami. W Polsce poświęcono
i przybrało kilka
przyjął jako młodzieniec. Został retorem, mu wiele figur, ołtarzy i obrazów. Zwiąform. Po łacinie zaożenił się. Po śmierci żony oddał się życiu zane z tym imieniem przysłowie to:”
pisywano je : Georascetycznemu. Otrzymał święcenia ka Fabian i Sebastian, gdy mróz dadzą , srogą
gius, Georius, Jeorpłańskie, a potem powołano go na bisku zimę przyprowadzą”.
gius (ge- czytane bypa Nyssy. Walczył z herezją ariańską. Cie
ło
jako
je-).
Od
Czechów
pochodzą formy
szył się powszechną czcią, na soborze 28 II Św. Roman
Jirzyk,
Irzyk.
Kolejne
to pochodzące
To imię pochodzi z łaciny od przyw Konstantynopolu (381) nazywano go
z
XIV
wieku:
Jurak,
Jurko,
Jura. Z nie„filarem Kościoła”. Uważa się go za je miotnika „Romanus”- rzymski, oznaczało
mieckiej
formy
tego
imienia
pochodzą:
dnego z najwybitniejszych teologów Koś ono „człowieka pochodzącego z Rzymu”.
Jurg,
Jorg,
a
z
obszaru
ruskiego:
Juryj,
cioła wschodniego. Zmarł 10 stycznia 395 W Polsce znane od średniowiecza, popuJuryjasz.
Forma
Jerzy
ustaliła
się
w
XV
larne było na Rusi, gdzie dotarło z Bizanroku.
wieku.
Od
tego
imienia
pochodzą
nazwiZ imieniem Grzegorza związane jest cjum. Jego formy spieszczone to: Romuś,
w Polsce przysłowie: „Na świętego Grze- Romek, Romcio. Od tego imienia pocho- ska: Jurak, Jurzek, Jurkowski, Jurzykodzą nazwiska: Roman, Romaniszyn, Ro- wski, Irzykowski.
gorza pójdzie zima do morza”.
Św. Jerzy miał się urodzić z rodziców
manowski.
w
starszym
wieku, którzy wyprosili go
Św. Roman (400464). Urodził się
20 I Św. Sebastian
modlitwą.
Jako
młodzieniec zapisał się do
Imię to wywodzi w 400r. we francuskich górach Jura.
legionów
rzymskich,
w których doszedł do
się z języka łaciń- W wieku 35 lat udał się w lasy Jury i tam
godności
trybuna.
Odmówił
złożenia ofia
skiego, a tam zo- osiadł jako pustelnik. Wkrótce przyłączył
ry
rzymskim
bogom.
Miał
być
za to mę
stało utworzone za się do niego młodszy brat, św. Lupicyn,
czony
przez
7
lat.
Zmarł
ok.303r.
Według
pomocą przyrostka a wkrótce inni uczniowie. Tak powstał
legendy
miał
zabić
okrutnego
smoka.
–ianus od greckiego zbiorowy erem. W 444r. wyświęcono go na
Na Wschodzie jego kult był bardzo
słowa „sebastós”- kapłana. Założył opactwa w Condat, Lau
popularny,
św. Jerzy nosił tytuł „Wielświęty, znakomity. conne i żeńskie w La Beaume.Według le
kiego
Męczennika”.
Na Zachodzie kult
Inna hipoteza doty- gendy miał dar czynienia cudów  uzdro
świętego
rozwinął
się
w VI wieku. Św.
cząca pochodzenia wił w czasie pielgrzymki 2 trędowatych.
Jerzy
stał
się
patronem
rycerzy, zbrojtego imienia zakłada, że „Sebastianus” to Zmarł 28 lutego 464r.
mistrzów
i
rusznikarzy,
a
współcześnie
„człowiek pochodzący z Sebaste”. W Pol- W Polsce 61 nazw miejscowości poskautów,
jest
także
opiekunem
Ferrary
sce to imię znane od średniowiecza, było chodzi od tego imienia.
i
Anglii.
Przedstawiano
go
w
zbroi
rycerpopularne zwłaszcza wśród szlachty polskiej,
na
koniu,
ze
sztandarem
w
ręku.
skiej od XVI do XVIII wieku. Od tego 8 III Św. Beata
W
Polsce
nazwy
54
miejscowości
wywoImię to żeńska forma od imienia Beat,
imienia pochodzą nazwiska: Sobek, Sobpochodzącego od przymiotnika „beatus”- dzą się od tego imienia, a wiele miast ma
kiewicz, Sobecki.
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cielką Wieczernika. conych Greków i Rzymian.
Był uczniem św.
Stał się głównym patronem Wenecji,
Piotra i św. Pawła. gdzie ku jego czci wzniesiono wspaniały
Towarzyszył aposto kościół. Był opiekunem pisarzy, murarzy,
25 IV Św. Marek- ewangelista
łom w ich podróży koszykarzy, a także wiosennych zasieMarek to imię łacińskie - „Marcus”.
misyjnej do Antio wów, w Wielkopolsce zbóż i roślin okoPochodzi od imienia boga Marsa. W Polchii i na Cypr. powych.
sce jest poświadczone od XIII wieku
Współpracował ze
w formach: Marek, Marko.
św. Barnabą. Przy
Oprac. A.M.
Św. Marek pochodził z Palestyny. Żył
puszcza się, że po
w I w. Na drugie imię miał Jan. Być może niósł śmierć męczeńską w Aleksandrii. Na
jego matka, wdowa Maria, była właści pisał Ewangelię, a skierował ją do nawró

w herbie św. Jerzego (Brzeg Dolny, Ostróda, Wąwolnica). Św. Jerzy to również patron diecezji białostockiej.

ŻYCIE ŚWIĘTOŚCIĄ PISANE

Krakowski kapłan – nowym Polskim świętym

W Rzymie na placu świętego Piotra,
17 października 2010 roku Ojciec Święty Benedykt XVI kanonizował sześcioro
błogosławionych. Wśród nich znalazł
się Polak, bł. ks. Stanisław Kazimierczyk – kanonik laterański, żyjący w latach 1433-1489.
Święty Stanisław Sołtys – zwany Kazimierczykiem od miejsca swojego urodzenia, czyli miasta Kazimierz (dziś dzielnica Krakowa) urodził się 27 września
1433 roku w rodzinie mieszczańskiej,
jako syn Macieja i Jadwigi. Jego ojciec
był rzemieślnikiem sztuki tkackiej i człowiekiem prawym – uczącym syna uczciwości. Matka Stanisława była osoba bardzo pobożną. Często chodziła z nim do
kościoła i razem z nim się modliła, co

spowodowało, że jako młody chłopak praktykował kult Najświętszego Sakramentu
i Matki Bożej. Stanisław pierwsze nauki
pobierał w szkole parafialnej przy kościele
Bożego Ciała, przy którym zetknął się
z pracującymi tam kanonikami regularnymi. Następnie podjął studia na Akademii Krakowskiej, gdzie studiował m.in.
logikę, gramatykę, retorykę, matematykę,
fizykę, astronomię i muzykę. Później kontynuował studia na Wydziale Teologicznym, które uwieńczył tytułem doktora.
Ważną chwilą w życiu Stanisława
Kazimierczyka była decyzja wstąpienia do
klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich przy kościele Bożego Ciała na
Kazimierzu około 1456 roku. Najpierw
odbył on nowicjat, podczas którego gorliwie podejmował posługę wobec chorych
i ubogich. Po zakończeniu nowicjatu Stanisław złożył śluby zakonne, a następnie
przyjął święcenia kapłańskie prawdopodobnie w roku 1462 bądź 1463. Przez
pierwsze lata kapłaństwa zajmował się
skryptorium. W klasztorze krakowskim
pełnił funkcję kaznodziei, którą wykonywał do końca swego życia, mistrza nowicjatu, zastępcy przeora i spowiednika
w kościele Bożego Ciała. Gorliwie apostołował pośród mieszkańców Kazimierza,
ucząc szacunku do Eucharystii, wokół której budował swoją osobistą egzystencję
i prowadził do niej wiernych, głosząc kazania w języku polskim i niemieckim oraz
poświęcając się pracy wśród chorych, cierpiących i ubogich. Starał się też wspierać
ludzi w ich problemach. Sam bardzo często rezygnował z wygody, odbierał sobie
część pożywienia po to, by móc podzielić
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się z drugim człowiekiem, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, gdy całe noce
spędzał na modlitwie. Pełniąc posługę
duszpasterską regularnie odwiedzał chorych parafian, przynosząc im Najświętszy
Sakrament. Był także wychowawcą młodzieży zakonnej, której starał się zaszczepić podobną do swojej miłość do Eucharystii i Najświętszego Sakramentu.
Święty Stanisław Kazimierczyk zmarł
w opinii świętości 3 maja 1489 roku.
Ostatnie chwile swojego ziemskiego życia
spędził w klasztornej infirmerii. Został
pochowany w kościele Bożego Ciała na
Kazimierzu, pod posadzką, obok ołtarza
św. Marii Magdaleny. Jego grób stał się
wkrótce miejscem szczególnego kultu,
o czym świadczą otrzymane za jego pośrednictwem łaski, zanotowane w kronikach klasztornych. Z tego też powodu
w 1632 roku wybudowano specjalny ołtarz, w którym umieszczono trumnę z jego
doczesnymi szczątkami.
Starania o wyniesienie Stanisława Kazimierczyka na ołtarze rozpoczęli kanonicy regularni dopiero w roku 1773. Trwały one długo, ponieważ nie sprzyjał im
okres zaborów i wojen światowych, a także czasy rządów komunistycznych. Później orędownikiem zatwierdzenia jego
kultu przez Stolicę Apostolską był biskup
krakowski kard. Karol Wojtyła, który po
wyborze na papieża, dokonał jego beatyfikacji 18 kwietnia 1993 roku. Natomiast
Benedykt XVI 19 grudnia 2009 roku zatwierdził cud uzdrowienia przypisywany
wstawiennictwu bł. Stanisława i 17 października br. wpisał go poczet świętych.
Święty Stanisław Kazimierczyk jest
>>

patronem „ciągle będących w biegu”: biznesmenów, dziennikarzy, rodziców, pracowników fabryk, studentów, uczniów... kapłanów i zakonników. Jego osoba i postawa życia uczy nas: życia w prawdzie,
pokorze i miłości; szukania i odnajdywania Boga pośród wszystkich naszych

wielkich, a także codziennych spraw;
życia Eucharystią i Słowem Bożym na co
dzień; mądrego życia oraz bycia solidarnymi i wrażliwymi na los naszych braci
i sióstr zwłaszcza ubogich, chorych, cierpiących i potrzebujących naszej pomocy.

niebiański protektorze, wstawiaj się za
nami u tronu Boga w niebie!

Łukasz Polniaszek

Święty Stanisławie Kazimierczyku –

ŚLADAMI OJCA PIO

Stygmaty Ojca Pio – darem łaski

Widoczne osobom postronnym życie
O. Pio było typowym życiem zakonnika. To jednak, co było dla niego najważniejsze, a dla nas trudne do poznania,
to Jego życie duchowe - pełne niezwykłej wiary, bliskiego kontaktu z Bogiem, wielkiej miłości, cierpienia i tajemnicy - jaką są na pewno przyjęte
przez niego stygmaty.
W roku 1917 po pobycie w Szpitalu Św.
Trójcy O.Pio został zwolniony z wojska
na cztery miesiące. W tym czasie stan jego zdrowia uległ dalszemu pogorszeniu.
6 marca 1918 roku kolejny raz lekarze
wojskowi zbierają się na konsultacje
w stolicy regionu, Kampanii, celem ustalenia przyczyn wzrostu temperatury u O.
Pio, przekraczającej 43 stopnie. Pielęgniarze w tym przypadku musieli używać termometrów łazienkowych, wytrzymujących 48 oC, bo po przekroczeniu 43 oC,
słupek rtęci rozrywał każdy termometr.
Nikt nie potrafił wyjaśnić tego zjawiska.
W czasie konsultacji po przejrzeniu wyników badań mikroskopowych, u żołnierza
Francesco Forgione, lekarze stwierdzili

gruźlicę płuc. Dawano mu jakieś 15 dni
życia. ,,Odsyłamy cię z powrotem, żebyś
mógł umrzeć w domu” - wyrokowali bez
skrupułów. 15 marca 1918 roku sztab lekarski ze szpitala wojskowego w Neapolu
zdemobilizował Ojca Pio ze służby wojskowej z powodu stwierdzenia u niego
obustronnej gruźlicy oskrzelowej płuc.
Orzeczenie i prognozy lekarzy były jednak mylne. Udowodni to później historia.
To, co u Ojca Pio wydawało się patologią, było rezultatem działania nadprzyrodzonego, które przygotowywało,
w tym pokornym słudze Boga, grunt pod
przyjęcie nadzwyczajnych łask i darów.
W San Giovanni Ojciec Pio oddał się
całkowicie ascezie, zamyślając się nad Pismem Świętym, poświęcał się formowaniu młodych kandydatów do kapłaństwa.
Poświęcał się szczególnie kierownictwu
duchowemu zagubionych dusz.
W ciszy i w ukryciu, w medytacji i pokucie, oczarowany Chrystusem i zdobyty
przez Jego miłość, z wielką wiarą przemierzał drogę Krzyża.
Kierownikowi duchowemu wyznał:
„Moja dusza jest zraniona miłością do
Jezusa; jestem chory na miłość, nieustannie czuję przenikliwy ból, ze względu na
ten żar, który mnie pali, a nie spala ….
moja dusza utonęła w oceanie miłości Jezusa, który nie ma brzegów”; „Aby naprawdę kochać Chrystusa - trzeba stać się
drugim Jezusem”, Ojciec Pio uważał, że
wciąż jeszcze za mało cierpi. Poprosił
więc Jezusa o nowe udręki, aby mu ofiarować jeszcze większą miłość.
Gdy wpatrywał się w Jezusowy Krzyż,
usłyszał „Głos Chrystusowego rozkazu”,
który mówiąc mu o swoich cierpieniach,
zachęcał go do złożenia z siebie i swojego
ciała ofiary, aby ulżyć Jego cierpieniom.
W mistyku z Pietrelciny pragnienie cierpienia z miłości do Jezusa było tak wiel30

kie, że Bóg udzielał mu obficie darów
swojego Ducha. Ten typ mistycznego zjawiska jakie przeżył Ojciec Pio, 5 sierpnia
1918 roku, teologia określa mianem
„transwerberacji” (ten fakt był opisan
w naszej poprzedniej gazetce).
Było ono jedynie wstępem poprzedzającym stygmatyzację, bo Bóg nie udziela żadnej łaski ciała, zanim nie dokona tego w duszy.
Ojciec Pio, aby być gotowym na przyjęcie charyzmatycznej łaski stygmatów,
musiał przejść drogę oczyszczenia i umocnienia duchowego.
Właśnie te widzialne znaki znamionujące Mękę Pańską, miały potwierdzić
wewnętrzne podobieństwo stygmatyka
z Pietrelciny do Chrystusa.
On chciał mieć udział w Jego męce
i przeżył ją w swojej duszy. Dlatego był
wiernym odbiciem tego, co wycierpiał
Zbawiciel w swej męce.
20 września 1918 roku Ojciec Pio
trwając na modlitwie dziękczynnej po
Mszy Św. na chórze, wpatrywał się
w Krucyfiks. Odczuł, że oczy Chrystusa
przepełnione łzami żebrały o miłość,
współczucie i współuczestnictwo w cierpieniach.
Krew, która płynęła z każdej rany
zdawała się domagać innej krwi. W tym
czasie kościół był całkowicie pusty. W zupełnej ciszy, Ojciec Pio odczuł działanie
łaski z nadprzyrodzoną siłą przyciągającej
go do Boga. Nagle pojawił się przed nim
ten sam niebiański gość, który 5 sierpnia
przeniknął go płomieniem, zadając mu
ból. Był nim Jezus. Miał dłonie, stopy
i bok zbroczone krwią. Ta wizja wzbudziła w Ojcu Pio taką grozę, że byłby
umarł, gdyby Pan nie czuwał nad jego
sercem. Po tym widzeniu zorientował się,
że leży na podłodze. Rany jego rąk, nóg
i serca bardzo krwawiły.
>>

Oto teraz był już przybity do Krzyża
z Chrystusem !
Opadłszy ze sił, ledwie stawiał kroki
przebitymi i krwawiącymi stopami. Usiłował usunąć ślady broczącej krwi na podłodze, przywlókł się pozakładać opatrunki na krwawiących dłoniach i zatamować chusteczką krew broczącą z rany
w boku, od której przemakała jego odzież.
Przeżywał chwile zupełnego wyczerpania
i zagubienia.
Ból fizyczny złączył się z bólem duchowym. Zaczął odczuwać brak obecności
umiłowanego Dobra. Wtedy zaczął się
modlić: „Odejmij ode mnie tę torturę, tę
karę, to poniżenie, ten dopust”. I wydawało mu się że słyszy głos: „Wystarczy ci
mojej łaski”.
Ojciec Pio nie odczuwał cierpienia,
lecz chciał je ukryć przed światem. Jednak
Pan Bóg miał inne plany wobec niego.
Rany te, były boskim dowodem z którym
Ojciec Pio miał się pokazać światu, aby
w nim rozpocząć swoją wielką misję. Jako
pierwsze przerażone obrażeniami Ojca
Pio, jego duchowe córki doniosły o tym
przełożonemu.
Ten z kolei zgłosił ten fakt prowincjałowi.
Polecenia były kategoryczne: milczeć
i zachować rezerwę. Jednak sprawa nabrała rozgłosu, gdy te wieści rozdmuchała
prasa. Zarówno klasztor jak i Kościółek
Matki Bożej Łaskawej w szybkim tempie
zaczęły przyciągać tłumy pielgrzymów.
Zaalarmowani tym faktem i zaniepokojeni przełożeni zgromadzenia, nakazali badanie od strony medycznej „tajemniczych ran”, którego dokonał prof. Luigi Romanelli 15 maja 1919 roku. 15 lipca
1920 roku Ojciec Pio zostaje zbadany
przez prof. Amico Bignamiego oraz dr.
Giorgio Festa, lecz te diagnozy różniły się
jedna od drugiej.
2 czerwca 1922 miała miejsce interwencja Świętego Oficjum, które chcąc ukrócić sensacyjny przejaw religijnej histerii; zajęło w tej sprawie stanowisko zachowawcze, stosując wszelkie środki ostrożności, nie zmniejszając tym cierpień
Ojca Pio. On jednak sam w milczeniu
przyjął, co mu nakazano. I tak rozpoczął
się długi etap jego drogi krzyżowej.
Proponowano przeniesienia Ojca Pio
do innej prowincji zakonnej, lecz prosty
lud powstał i groził zamieszkami.
Od 17 czerwca 1923 roku zabrania się
Ojcu Pio publicznego celebrowania Mszy
Św., lecz lud protestował.

Na widok wzburzonego tłumu, burmistrz Foggi zwraca się do prowincjała
kapucynów z prośbą o zawieszenie poprzedniej decyzji.
Gdy 8 sierpnia 1923 roku Ojciec Pio
zgadza się na przeprowadzenie się do
Ankony, to nad klasztorem wisi groźba
użycia siły ze strony wiernych o nieprzewidywanych konsekwencjach. Z tego powodu władze zakonne musiały zaniechać
swego pomysłu. Jednak Ojciec Pio, obdarzony przez Pana Boga szczególnymi charyzmatami, nadal współpracował z łaską
w dziele zbawienia. Prawem bilokacji
przenosił się do różnych miejsc, przenikał
sumienia, a za jego sprawą działy się cudowne uzdrowienia. W ten sposób rozgłos
dokonań świątobliwego stygmatyka dał
się słyszeć w całym świecie. Jednak władze zakonne nie ustawały w swoich restrykcjach, zabraniając Ojcu Pio publicznego celebrowania Mszy Św. Mógł ją
odprawiać tylko w kaplicy.
To karne odosobnienie trwało dwa lata, lecz dla Ojca Pio ciągnęło się wieki.
Pomimo to, ten Boży sługa w milczeniu
i pokorze poddał się Woli Bożej. Pociechą
dla niego był Chrystus wiszący na chórze
Kościoła, obdarzył go „słodkim ciężarem
stygmatów”, zapraszając go do współuczestnictwa w Jego męce.

Gdy Ojciec Pio mógł rozpocząć na
nowo swoją misję wśród ludzi, każdego
poranka przyjmował od Ojca Niebieskiego, własny kielich goryczy, nie tylko
w sposób mistyczny.
Do bólów pochodzących ze stygmatów dochodziły krwawe poty i szloch połączony z prośbami do Chrystusa, odczucie bólu biczowania i koronowania cierniem. Przejawy jego religijnej histerii peszyły go, napełniając dodatkową udręką.
Wszyscy pragnęli go zobaczyć, wszyscy chcieli go dotykać. Odcinali ukradkiem kawałki jego habitu, ściskali mu
dłonie, sprawiając mu tym jeszcze większy ból. Każdy z nich jakby chciał go
zatrzymać tylko dla siebie. To w nim ludzie cierpiący wypatrywali jakby drugiego „Mesjasza”, bo tylko on może wziąć
dla siebie ich cierpienie i wybawić ich
z nędzy fizycznej i duchowej, bo już wtedy uznawali go za świętego.
Prorokowali jeszcze za jego życia, że
ten męczennik rychło zostanie wyniesiony na ołtarze, aby mógł za nimi orędować w Niebie.
Janina Rogowska

ZIEMIA ŚWIĘTA I BŁOGOSŁAWIONA

Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie „Pani Ziemi Tarnowskiej”

W sakralnym pejzażu diecezji tarnowskiej wyjątkowym miejscem uświęcenia jest od wieków maryjne sanktuarium tuchowskie. Tutaj Maryja uczy
pielgrzymów spoglądać na oblicze Swego Syna i wprowadza ich w głębię Jego
tajemnicy. Kto staje przed obrazem
Matki Bożej w Tuchowie i patrzy na
Nią w modlitewnym skupieniu, uczy
się, jak upodobnić się do Chrystusa
i jak być Mu wiernym. Dla niezliczonych rzesz pielgrzymów, którzy przeszli
przez to sanktuarium, Maryja pozostaje prawdziwą Mistrzynią życia duchowego i Przewodniczką do nieba.
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Tam, gdzie szumią lipy…
Niezwykłą historią szczyci się miejsce,
gdzie stoi sanktuarium tuchowskie. Le>>

genda głosi, iż na wzgórzu, na którym
wzniesiono obecną bazylikę, przed wiekami znajdowała się pogańska gontyna
(świątynia), zapewne dlatego, iż teren ów
uznawano za nadzwyczajny z powodu
ogromnych starych lip, gęsto porastających wzgórze. Podobno pnie tych drzew
z trudem mogło objąć dwóch rosłych mężczyzn. Stąd wzięła początek nazwa wzgórza funkcjonująca do dziś: „Lipie”. W czasach Bolesława Chrobrego, nakazano zburzyć pogańskie budowle i na ich miejscu
postawić kościół noszący wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Prawdopodobnie był to kościółek grodowy, jako że zbudowano tam także gródek
książęcy, czy też strażnicę, której załoga
miała kontrolować szlak handlowy prowadzący na Węgry. W tym niewielkim kościele odprawiał Mszę świętą biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa, późniejszy męczennik i święty.
Miasto Tuchów Zakonu Świętego Benedykta
Tuchów był własnością królów i książąt z rodu Piastów aż do XI wieku, kiedy
to książę Władysław Herman podarował
go swej żonie Judycie Salijskiej jako wiano, ona z kolei przekazała go benedyktynom z Tyńca. Duszpasterstwo w Tuchowie
prowadzili księża diecezjalni aż do XIV
wieku, kiedy to benedyktyni tynieccy zdecydowali się postawić tu swoją rezydencję
i przejąć „rząd dusz. Wtedy też rozpoczął
się okres prosperity dla prężnie rozwijającej się gospodarki, handlu i rzemiosła Tuchowa. Gospodarczym „boomem” okazało się odkrycie ok. 1315 roku pokładów
soli i założenie kopalni do jej wydobycia.
W 1340 r. król Kazimierz Wielki, nadał tej
miejscowości prawa miejskie. Czasy świetności Tuchowa to także okres panowania
króla Władysława Jagiełły, który wielokrotnie tam bywał. Warto wspomnieć, jeszcze o jednej słynnej postaci tamtych
czasów. Około 1418 roku, w kościele Panny Maryi przyjął święcenia kapłańskie
i odprawił swoje prymicje Jan Kanty, późniejszy profesor Akademii Krakowskiej
i święty. Chociaż kościół na Lipiu był
chronologicznie pierwszym kościołem parafialnym Tuchowa, to wobec wzrastającego zaludnienia okazał się niewystarczający i dlatego postanowiono w 1458
roku przenieść parafię do centrum miasta,
do nowego drewnianego kościoła Świętego Jakuba Starszego Apostoła. Kościół
Panny Maryi zaczął dosłownie popadać

w ruinę. Do tego stopnia, iż w 1596 roku
wizytator biskupa krakowskiego Jerzego
kardynała Radziwiłła, ks. Krzysztof Kazimierski zakazał odprawiania w nim Mszy
świętej. Ów biskupi wysłannik, człowiek
reformy trydenckiej, pewnie dość nieufny
wobec nadmiernych przejawów ludowej
pobożności, ani słowem nie wspomniał
o znajdującym się w tym kościele już od
połowy XVI wieku niezwykłym obrazie
Matki Bożej, magnetycznie przyciągającym coraz liczniejsze rzesze wiernych.
Imago Miraculosa B. M. V. Tuchoviae
Epoka potrydencka była nieufna wobec rozpowszechniania kultu cudownych
obrazów. Starano się położyć kres „wymyślaniu” i rozgłaszaniu rzekomych cudów. Specjalne łaski otrzymywane za pośrednictwem świętych i Matki Bożej należało zgłaszać władzy duchownej, która
żądała także zeznań zaprzysiężonych
świadków i opinii teologów. W Tuchowie
tymczasem można było zaobserwować
cudowną ingerencję Bożą. Mimo, że Kościół był nieufny wobec „cudowności”,
a wizytator biskupi zawiesił nabożeństwa
w starym tuchowskim kościele, to jednak
ludzie coraz liczniej pielgrzymowali do
Tuchowa i modlili się przed obrazem Matki Bożej, doznając licznych łask. Tak sytuację opisuje O. Stanisław Szczygielski
OSB, w dziele pt.: „Aquila polonobene
dictina”, pod rokiem 1597: „Przepiękny
obraz Najświętszej Matki Dziewicy, Pa
tronki Zakonu Benedyktynów, pieczoło
wicie strzeżony przez naszych współbraci
tynieckich, zasłynął szczególnymi łaskami
i odbiera cześć od licznie napływającego
doń nabożnego ludu”. Jest to pierwszy

su i cholery, zostały ocalone. W tym czasie, na święto Nawiedzenia NMP, przybywało już do Tuchowa ok. 15 tysięcy
pątników z Polski, Słowacji i Węgier –
liczba niebagatelna i zdumiewająca, zważywszy na ówczesną gęstość zaludnienia
i problemy komunikacyjne. Władza kościelna musiała mieć pewność, że w tuchowskim kościele jest przekazywana
prawowierna nauka katolicka. Dlatego 27
maja 1641 roku biskup krakowski Jakub
Zadzik, na prośbę proboszcza tuchowskiego Sebastiana Pielsza OSB, powołał
kościelną komisję do zbadania cudów
i łask otrzymywanych przed tuchowskim
obrazem. 27 czerwca 1642 roku, akta
tejże komisji pozytywnie zaopiniował
i uroczyście zatwierdził ówczesny administrator diecezji krakowskiej biskup Tomasz Oborski. Teraz już nic nie stało na
przeszkodzie, aby do Tuchowa przybywały pielgrzymki. Kult Matki Bożej Tuchowskiej przekroczył granice obrządków
i kultur. Pielgrzymowali do Niej nie tylko
katolicy obrządku łacińskiego ale i unici.
Benedyktyni robili, co było w ich mocy, żeby pogłębiać wiarę, pobożność
i przywiązanie do Kościoła licznie
napływających do Tuchowa wiernych.
Biorąc pod uwagę fakt, że wśród pracujących w Tuchowie benedyktynów wielu
posiadało stopnie akademickie, należy
przypuszczać, że jakość duszpasterstwa
stała na wysokim poziomie. Kustosze
sanktuarium tuchowskiego głosili płomienne kazania, rozdawali także wielką
liczbę Komunii Św., jednali ludzi z Bogiem w sakramencie pokuty (tu spowiadało się wielu, którzy pobłądzili zachłyśnięci reformatorskimi nowinkami,
a w końcu skruszeni, wracali do wspólnoty z Kościołem katolickim). Benedyktyni w duszpasterstwie sanktuaryjnym
szli z duchem czasów, prowadząc działalność publicystyczną. Propagowali dostępne im modlitewniki, a i sami pisali liczne
jak na owe czasy książki, w których
rozsławiali Cudowny Obraz z Tuchowa.
Najpierw pisali po łacinie, potem głównie
po polsku. Ważnym świadectwem szerokiego kultu Matki Bożej Tuchowskiej są
także liczne maryjne pieśni kościelne oraz
pieśni pielgrzymów, które związane są
z ruchem pątniczym od samego początku.

historyczny przekaz o cudownych łaskach
dokonujących się w tuchowskim kościele
Panny Maryi.
Rok 1597 uważa się więc za początek
sanktuarium. Znaczącym jest tutaj fakt, iż
zaledwie po 40 latach od tego momentu,
benedyktyni starali się o urzędowe uznanie obrazu za cudowny i takie zatwierdzenie otrzymali. Po serii zjawisk niewytłumaczalnych na drodze czysto naturalnej,
proboszcz tuchowski, benedyktyn Andrzej
Gołecki OSB stwierdził, że obraz należy
uznać za cudowny i około roku 1620 przeniósł go z ołtarza bocznego, umieszczając
w głównym ołtarzu. Sława sanktuarium
rozchodziła się szeroko, zwłaszcza po Ranga Sanktuarium
1622 roku, kiedy to miasta i wsie, które
Sanktuarium tuchowskie od początku
oddały się w opiekę Matki Bożej Tucho- było mocnym ośrodkiem katolicyzmu
wskiej, w czasie szalejącej epidemii tyfu- i promieniowało na całą Małopolskę a na32
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rozbudowali klasztor i przeprowadzili restaurację kościoła i jego otoczenia. Zadbali
także o szerzenie piórem czci Maryi. Sława cudownego obrazu rozszerzała się nie
tylko na ziemiach polskich, ale także
wśród emigracji zarobkowej w Niemczech
i w Stanach Zjednoczonych. Zewsząd
nadsyłano do sanktuarium podziękowania
za otrzymane łaski i prośby do Matki Najświętszej i wzmagał się ruch pielgrzymkowy. W reszcie kapituła watykańska
dekretem z 6 lipca 1904 roku zezwoliła na
koronację i na koronatora wskazała biskupa Leona Wałęgę. Akt koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Tuchowskiej
miał miejsce 2 października 1904 roku.
cy wiernych krzepi się komunią świętą, Mimo bardzo ograniczonych środków
oprócz innych, jakże bardzo licznych, któ komunikacji, na koronację Cudownego
rzy nabożnie radując się czcigodnością Obrazu do Tuchowa przybyło ok. 130
miejsca, wstrzymują się od jej przyjmo tysięcy wiernych. Biskup Wałęga zawiewania”. Poza okresem wyhamowania roz- rzył Maryi tarnowską diecezję, szczególwoju, jaki nastąpił w czasie rozbiorów, nie zaś sprawę powołań kapłańskich, któkiedy zaborca zwalczał działalność san- rych wtedy brakowało.
ktuariów i ruch pielgrzymkowy, Tuchów
plasował się zawsze w czołówce najzna- „Pierwszorzędny tron Najświętszej Makomitszych miejsc kultu funkcjonujących ryi Panny w naszej Diecezji”
W czasie I wojny światowej, ze wzglęw południowej Polsce.
dów bezpieczeństwa, Cudowny Obraz wywieziono do Wiednia, skąd wrócił już
Trudny czas zaborów
Po pierwszym rozbiorze Polski san- w połowie maja 1915 roku. Po wojnie
ktuarium tuchowskie znalazło się w za- wzrósł ruch pielgrzymkowy. Na wiosnę
borze austriackim. Skonfiskowano wów- pielgrzymowała młodzież, szczególnie
czas liczne cenne wota oraz złote i srebrne maturzyści i sodalicje mariańskie. Gdy
naczynia liturgiczne. Kiedy w 1816 znie- wybuchła druga wojna światowa, panika
siono opactwo tynieckie i jego filię w Tu- ucieczki ogarnęła także redemptorystów,
chowie, w sanktuarium pozostało zale- którzy zdecydowali wywieźć Obraz z Tudwie dwóch benedyktynów. W roku 1820, chowa. Grupa Ojców i kleryków, uciekaz polecenia biskupa przemyskiego Anto- jąc na wschód, zabrała ze sobą Obraz i doniego Gołaszewskiego, przybyli do Tu- wiozła do katedry w Łucku na Wołyniu,
chowa jezuici, którzy objęli pieczę nad ale już 2 października 1939 roku, Obraz
kościołem i cudownym obrazem. Nie szczęśliwie powrócił do Tuchowa.
otrzymawszy jednak zezwolenia rządowe- Po wojnie sanktuarium powoli odzygo na otwarcie swojej zakonnej placówki, skiwało przodującą rolę w życiu religijodeszli w 1843 roku. Pół wieku stróżami nym diecezji. Ożywiona działalność duszsanktuarium tuchowskiego byli także księ- pasterska w sanktuarium rozwijała się
ża diecezji tarnowskiej. Spośród nich, naj- w warunkach powracającej co kilka lat
większą aktywnością wyróżnił się ks. Mi- fali intensywnej kampanii antyreligijne
chał Rozmus. Nadal myślano jednak o po- i nasilonych ataków na Kościół. Szczewierzeniu sanktuarium opiece zakonni- gólnym nabożeństwem darzył Matkę Bożą
ków. Pomysł ten zrealizował biskup tarno- w Jej tuchowskim Obrazie arcybiskup Jewski Ignacy Łobos, który w niedzielę, 30 rzy Ablewicz, ordynariusz tarnowski w lakwietnia 1893 roku oddał sanktuarium tu- tach 1962-1990. Poza oficjalnymi obchochowskie pod opiekę Ojców Redempto- dami liturgicznymi, średnio co tydzień
pielgrzymował do Niej pieszo polnymi
rystów.
ścieżkami z Tarnowa.
Wyjątkową rolę Sanktuarium Matki
Papieskie korony
Sprowadzenie redemptorystów do tu- Bożej w Tuchowie, potwierdziła Stolica
chowskiego sanktuarium okazało się de- Apostolska jeszcze jednym znamienitym
cyzją opatrznościową. Nowi gospodarze i długo oczekiwanym aktem. Kongregacja
wet poza granice kraju. Wśród pozostałych polskich sanktuariów, Tuchów posiadał w XVI, XVII i XVIII wieku wysoką
rangę i zasięg sanktuarium ponadregionalnego. Sanktuarium znane było nie tylko w Polsce, ale daleko, poza jej granicami. Świadczą o tym dzieła Wilhelma
Gumppenberga SI z 1672 roku, jak i Henryka Scherera SI z 1737 roku. O znaczeniu sanktuarium tuchowskiego dają wyobrażenie liczby przystępujących do sakramentów świętych wiernych, pielgrzymujących na święto Nawiedzenia NMP, które
podaje w swojej publikacji z 1749 roku
Kazimierz Fortunat Albrychowicz OSB:
„trzydzieści a czasami i czterdzieści tysię
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do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów, pismem z dnia 15 września
2010 roku, postanowiła ozdobić kościół
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Tuchowie tytułem Bazyliki Mniejszej.
Uroczysta Msza Święta połączona z promulgowaniem tego aktu została odprawiona dokładnie w 106 rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej
w Tuchowie, 2 października 2010 roku.

***
(Cudowny Obraz Matki Bożej w Tuchowie)
W połowie XVI wieku sprowadzono
do Tuchowa, do kościoła Najświętszej
Maryi Panny, obraz Matki Bożej, pochodzący z lat 1530-1540, z polskiej szkoły
malarskiej mistrza ołtarza z Bodzentyna,
namalowany na desce lipowej, o wymiarach 58,2 x 44 cm i grubości 2 cm, tłustą
temperą na zaprawie kredowej. Obraz
przedstawia Maryję ukazaną do połowy
postaci w ciemnoczerwonej sukni okrytej
niebieskim płaszczem, trzymającą Dzieciątko Jezus na lewym ręku, na srebrnym
tle zdobnym wytłaczanym ornamentem
kwiatowym. Twarz Matki Bożej jest młoda i szczególnie piękna, szeroko otwarte
oczy spoglądają na patrzącego z powagą,
ale i z wielką dobrocią. Promieniuje matczyną miłością i wyrozumiałością dla
wszelkich ludzkich potrzeb. Dzieciątko
zostało namalowane w całej postaci,
w sukience koloru koralowego, z bosymi
nóżkami. Trzyma Ono prawą rączkę na
>>

błękitnej kuli zakończonej krzyżykiem, co
symbolizuje Jego panowanie nad światem,
odkupionym Jego Męką i śmiercią na
krzyżu. Lewą rączkę podnosi w geście
błogosławieństwa względnie pozdrowienia, a może zaproszenia. Symbolika ta
zdaje się przemawiać: Maryja jest Matką
nie tylko małego Dzieciątka, ale także
Matką odkupionego Ludu Bożego i pośredniczką wszelkich łask. Rozkwitła różowa róża trzymana przez Maryję w prawej ręce pozwala zaliczyć obraz tuchowski do maryjnej grupy ikonograficznej
powiązanej z kwiatem różanym, wizją
apokaliptyczną i rajskim ogrodem.
Element róży był mocno podkreślany

w dziejach kultu Matki Bożej Tuchowskiej. Korony na głowę Matki Bożej
i Dzieciątka pochodzą z 1904 roku i są
darem baronowej Vogelsang z Niepołomic. Oryginalne szaty Matki Bożej i Dzieciątka zostały zakryte sukienką z pozłacanej srebrnej blachy ozdobionej wytłaczanymi wzorami kwiatowymi. Umniejsza to wdzięk i ekspresję niezwykle pięknego oryginału, jednak obfitość złota na
obrazie i wokół niego zdaje się mówić
pielgrzymowi, że przybył do „Domu Złotego” i „Bramy Nieba”.

W ZAKONNYM HABICIE

1 30 lat w służbie Miłości - jubileusz
Zgromadzenia Sióstr Serafitek

Siostry serafitki to Zgromadzenie
wyrosłe z duchowości św. Franciszka.
Jego założycielami byli: bł. ojciec Honorat Koźmiński i sługa Boża, matka Małgorzata Łucja Szewczyk. Warto poznać
krótką historię tego Zgromadzenia, które od 130 lat jest wierne hasłu:” Wszystko dla Jezusa przez Bolejące Serce Maryi”.

W bieżącym roku Zgromadzenie Có
rek Matki Bożej Bolesnej (Sióstr Serafi
tek) w szczególny sposób dziękuje Bogu
Najwyższemu za Jego błogosławieństwo
i opiekę na przestrzeni 130 lat istnienia tej
Serafickiej Wspólnoty.
Jubileuszowy Rok – czas łaski i dzię
kczynienia, jest także okazją do pogłębie
nia wiary, umocnienia nadziei i rozpalenia
na nowo miłości, która nadaje sens co
dziennej służbie Chrystusowi w najbar
dziej potrzebujących siostrach i braciach.
To z miłości do Boga i bliźniego wyrosło
franciszkańskie dzieło miłosierdzia w Koś
ciele. Siostry serafitki posłane do świata
przez Chrystusa, aby głosić Ewangelię
Miłości oraz franciszkański pokój i dobro,
od 130 lat pochylają się nad ubogimi,
opuszczonymi, cierpiącymi, osobami star
szymi, nad dziećmi w zakładach, w przed
szkolach, nad tymi, którzy zagubieni i za
nurzeni w grzechu, poszukują prawdy i ce
lu swego życia.

Założyciel Zgromadzenia Bł. O. Honorat
(18291916)

bko się rozrosło. Po dziesięciu latach siostry przeniosły się na teren Galicji, gdzie
przywdziały habit św. Franciszka z Asyżu.

Te Deum laudamus!!!
Śpiewając dziękczynne, jubileuszowe
„Ciebie Boga wysławiamy”, pragniemy
podzielić się radością, że jako siostry
serafitki możemy już od tylu lat czynić
„Wszystko dla Jezusa przez Bolejące
Serce Maryi”. Zacytowane hasło Zgromadzenia, które stało się dla nas codzienną
modlitwą, ofiarowali nam nasi Czcigodni
Ks. Maciej Knapik Założyciele: Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński, kapucyn (1829-1916) oraz
Założycielka Zgromadzenia
Sługa Boża Matka Małgorzata Łucja SzeSł.B.
Matka
Małgorzata Łucja Szewczyk
wczyk (1828-1905). W 1881 r. za łaską
(1828 – 1905)
Boga i za natchnieniem Ducha Świętego,
Matka
Małgorzata,
przepełniona mikierując się troską o najbardziej potrzebułością
Boga,
otaczała
opieką
szczególnie
jących, założyli w Zakroczymiu, na tereludzi
starszych
i
samotnych.
Swoje
miłonie zaboru rosyjskiego, ukryte zgromasierdzie
okazywała
także
małym
dziedzenie, które pomimo prześladowań, szy34
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ciom, zwłaszcza sierotom, dając im schronienie i wychowanie w duchu katolickim.
Założycielka, wpatrując się w Patronkę
Zgromadzenia Matkę Bożą Bolesną oraz
w duchowego Ojca, św. Franciszka z Asyżu, nie szczędziła sił i poświęcenia, by
w apostolskim trudzie wychodzić naprzeciw wielorakiej nędzy ludzkiej, wołającej
o pomoc.
Wielka odwaga, radość franciszkańska,
bezinteresowna, miłosierna miłość, oddanie, zaufanie Bożej Opatrzności, radykalizm ewangeliczny, ubóstwo, pokora, to
tylko niektóre cnoty Matki Małgorzaty,
które przyciągały do Zgromadzenia wiele
młodych dziewcząt, porzucających wszystko, by wraz z Matką Ubogich, iść śladami Mistrza z Nazaretu.
Pracę wśród najuboższych tego świata
siostry przyjęły jako szczególny dar Boga,
gdyż niosąc im pomoc, mogły pomagać
cierpiącemu Chrystusowi, pomne na Jego
słowa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnie
ście uczynili”(Mt 25,40).

Dzisiaj Zgromadzenie Sióstr Serafitek, liczące ok. 700 sióstr, kontynuując
charyzmat przekazany przez Założycieli,
nadal niesie pomoc najbardziej potrzebującym nie tylko w kraju, ale także poza
jego granicami: w Teksasie (USA), we
Francji, we Włoszech, w Szwecji, na Białorusi, Ukrainie oraz w Gabonie (Afryka),
gdzie siostry m.in. prowadzą przychodnię
medyczną oraz niosą Ewangelię Chrystusa
i pomoc pielęgniarską do odległych zakątków buszu.
Wielkim Skarbem dla Zgromadzenia
oraz dla Kościoła jest nasza współsiostra –
Sancja Janina Szymkowiak, która została
zaliczona w poczet błogosławionych na
Błoniach Krakowskich 18 sierpnia 2002 r.
Beatyfikacji dokonał sam Ojciec Święty
Jan Paweł II, podczas swojej ostatniej wizyty w Polsce.
Powiedział wtedy w homilii: „Dzieło
miłosierdzia wyznaczało również drogę
powołania zakonnego błogosławionej
Sancji Janiny Szymkowiak, serafitki. Już
z domu rodzinnego wyniosła gorącą miłość do Najświętszego Serca Jezusowego
i w tym duchu była pełna dobroci dla
wszystkich ludzi, a szczególnie dla najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących…
Swoje powołanie zakonne zawsze uznawała za dar Bożego miłosierdzia. Pozdrawiając Zgromadzenie Córek Matki Bożej
Bolesnej - Serafitek, zwracam się do
wszystkich sióstr zakonnych i osób konse-

sem, gdzie działa Bóg, który jest Miłością
i Miłosierdziem.
Matko Boża Bolesna, módl się za nami.

Bł. S. Sancja Janina Szymkowiak
(1910 – 1942)

krowanych: Niech błogosławiona Sancja
Matka Boża Bolesna – Patronka
będzie wam przykładem i patronką. PrzyjZgromadzenia
Córek Matki Bożej Bolesnej
mijcie na swój sposób jej duchowy testa(Sióstr
Serafitek)
ment, który zawarła w jednym prostym
zdaniu: "Jak się oddać Bogu, to oddać się
na przepadłe".
Pięknym owocem działania Ducha
Świętego w Kościele jest postać Matki
Małgorzaty – Założycielki Zgromadzenia,
która oddając do końca swoje siły ubogim,
zmarła 5 czerwca 1905 r. w opinii świętości. Obecnie w Rzymie toczy się Jej proces beatyfikacyjny. Mamy nadzieję, że
może już wkrótce proces ten zostanie
uwieńczony wyniesieniem na ołtarze naszej Umiłowanej Matki Założycielki, aby
jako światło „postawione na górze” wskazywała na Chrystusa jako jedyną Drogę,
Prawdę i Życie.
W Jubileuszowym Roku, dzieląc się
naszą radością bycia dla Kościoła,
a w Nim dla drugiego, małego czy cierpiącego brata i siostry, prosimy o modlitwę,
abyśmy nadal wiernie trwały przy ChryŚw. Franciszek z Asyżu
stusie ubogim, czystym i posłusznym,
będąc przedłużeniem Jego Boskich Dłoni,
Siostry Serafitki
czyniących dobro wszystkim.
Duchu Święty, który prowadzisz nas przez (Więcej informacji o Zgromadzeniu na
historię – przyjdź i odnów oblicze naszej stronie: www.serafitki.pl lub w naszej
Rodziny Zakonnej, oświeć nasze serca, wspólnocie tarnowskiej ul. Ochronek 11)
umocnij dłonie,by ta historia stawała się
wciąż historią świętą, przestrzenią i cza
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PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA

Udka nadziewane pieczarkami
Skład:
- udka 10 szt.
- pieczarki 0,50 kg
- ser żółty 0,20 kg
- cebula 0,15 kg
- margaryna 0,15 kg
- jajka 1 szt.
- przyprawa do kurczaka 1 szt.
- sól, pieprz, vegeta do smaku
Wykonanie:
Udka wyluzować z kości. Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć
na tłuszczu. Dodać do niej pieczarki starte na tarle o dużych
oczkach. Wysmażyć. Dodać starty ser, surowe jajko i przyprawy.
Całość wyrobić. Farszem nadziewać udka. Spiąć wykałaczkami,
natrzeć przyprawą do kurczaka. Piec w temperaturze 200°C
przez ok. 40 minut.

SMACZNEGO !!!

Babki ucierane
Skład:
- 6 jajek
- 40 dag cukru pudru
- 1 kostka margaryny
- 50 dag mąki
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1 szklanka mleka
- 1 łyżka kakao
Wykonanie:
Margarynę utrzeć, dodać cukier puder i żółtka dalej ucierając.
Dodać mąkę, proszek do pieczenia i mleko. Oddzielić ¼ masy
i dodać do niej kakao. Masę wyłożyć do 2 blaszek keksówek lub
foremki z „kominkiem”. Piec w temperaturze naj-pierw 150°C,
a po 15 minutach w temperaturze 180°C przez 45 minut.

SMACZNEGO !!!
Opracowała: Barbara Jurczyk
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KRONIKA PARAFIALNA
01. 12. 2010 – 28. 02. 2011
Daria Roma Kurosz, c. Macieja i Katarzyny
Gabriela Szczepanik, c. Jerzego i Katarzyny
Dominika Łucja Bęben, c. Michała i Agnieszki

CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…
05. 12. 2010

09. 01. 2011
Ernest Grzegorz Polek, s. Grzegorza i Anny
Wojciech Łukasz Hetman, s. Tomasza i Anny 16. 01. 2011
Aleksander Arkadiusz Wieczorek, s.Arkadiusza
i Anny
06. 02. 2011
Kacper Ciężadło, s. Wojciecha i Agnieszki
20. 02. 2011

19. 12. 2010

Piotr Łukasz Mucha, s. Krzysztofa i Anny

25. 12. 2010

Zuzanna Bielecka, c. Jacka i Katarzyny
Justyna Natasza Klaper, c. Waldemara i Urszuli

26. 12. 2010

Lena Joanna Bajorek, c. Sławomira i Joanny
Xavier Tadeusz Bacik, s. Łukasza i Małgorzaty
Aleksandra Anna Biedulska, c. Michała i Agaty
Adam Aleksander Łabno, s. Jarosława i Edyty
Julia Aniela Dębniak, c. Macieja i Małgorzaty
Dominik Wojciech Walewski, s. Wojciecha
i Katarzyny

Julia Zofia Jaworska, c. Adama i Anny
Lilianna Łucja Mróz, c. Radosława i Jolanty
Nikola Paulina Olchawska, c. Dariusza i Ewy
Bartosz Żukowski, s. Janusza i Katarzyny
Laura Anna Litwora, c. Macieja i Katarzyny
Justyna Elżbieta Dobek, c. Łukasza i Joanny
Michał Bartłomiej Wojtanowski, s. Mirosława
i Moniki
Julia Szczudło, c. Grzegorza i Anny
Konrad Łukasz Grudziński, s. Łukasza
i Magdaleny
Julia Aleksandra Marcinkiewicz, c. Łukasza
i Marty

ŚLUB
Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…
25. 12. 2010
08. 01. 2011
15. 01. 2011
26. 02. 2011
27. 02. 2011

Remigiusz Andrusiewicz – Kinga Onik
Grzegorz Opolski – Karolina Kobierska
Władysław Menderak – Maria Skórka
Stanisław Miciniak – Marta Bura
Dariusz Sobol – Małgorzata Januś
Artur Sapa – Maria Mondel

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…
1.Stanisława Gomułka, 90 l.
2. Bronisława Kukla, 73 l.
3. Antonina Nowicka, 66 l.
4. Roman Czarnecki, 59 l.
5. Czesław Osoba, 72 l.
6. Róża Marek, 52 l.
7. Wojciech Surman, 56 l.
8. Franciszek Ciężadło, 89 l.
9. Bolesław Maślanka, 64 l.
10.Paweł Płaneta, 72 l.

11. Anna Tyboń, 79 l.
12. Jan Maślanka, 87 l.
13. Janina Kwiatkowska, 87 l.
14. Jan Kumórek, 66 l.
15. Kazimierz Sajdak, 93 l.
16. Jolanta Daskaluk, 47 l.
17. Edward Pudło, 60 l.
18. Władysława Przyłęcka, 84 l.
19. Krystyna Kmiecik, 74 l.
20. Zygmunt Szybilski, 76 l.
21. Janina Korycka, 86 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, Ks. Piotr Jaworski,
Ks. Maciej Knapik, Jadwiga Bożek, Jadwiga Szwarga, Damian Wójcik, Monika Lenkiewicz, Daniel Cyrybał
Korekta: Aleksandra Małek, Jadwiga Bożek
Skład: Style-Art Fotografia Projekty Reklama Renata Luszowiecka, 33-100 Tarnów, ul.Spadzista 6/58, tel. 604-570-280;
Fotografia ślubna, okolicznościowa, na potrzeby reklamy, poprawa jakości zdjęć i wykonywanie projektów graficznych
(produktów związanych z identyfikacją wizualną firmy, katalogów, folderów, gazetek promocyjnych, plakatów) to tylko
część naszej propozycji. Zapraszamy też do zapoznania się z naszą ofertą sprzedaży projektów graficznych (fotoramki,
projekty kartek itp.) oraz fotografii. Galeria i pełna oferta na stronie: www.style-art.com.pl
E-mail: glossercatarnow@gmail.com
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do korekty otrzymanych materiałów.
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