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W dniu pogrzebu Jana Pawła II pojawiły się transparenty
z napisem Santo Subito – Święty natychmiast. Dla wielu ludzi
już wtedy Jan Paweł II był święty. Potrzeba było jednak całego
procesu beatyfikacyjnego. Proces ten trwał sześć lat i niedługo
po szóstej rocznicy śmierci Jana Pawła II mogła odbyć się sama
beatyfikacja. I oto 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI
wyniósł do chwały ołtarzy największego z synów polskiej ziemi
– Jana Pawła II. Wielką radością wypełniły się polskie serca.
Wielu wybrało się do Rzymu, by tam na Placu św. Piotra
przeżywać tę uroczystość. Wielu łączyło się duchowo będąc
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach czy w
innych sanktuariach. Inni zaś śledzili uroczystość na telebimach
czy telewizorach.
Temu Niezwykłemu Człowiekowi, Największemu z Polaków, Słowiańskiemu Papieżowi – Janowi Pawłowi II chcemy
dedykować ten czerwcowy numer Głosu Serca. Niech będzie
on takim naszym małym wyrazem wdzięczności za życie i dzieło polskiego Papieża.
W tym numerze znajdziemy słowa tych, którzy przeżywali
uroczystości beatyfikacyjne w Rzymie. Spojrzymy na ten wspaniały dzień beatyfikacji oczyma pielgrzymów, którzy z Dębicy
i ze Staniątek na piechotę wędrowali do Łagiewnik. Wśród
wielu tekstów znajdziemy liczne wspomnienia ze spotkań z Janem Pawłem II. Na uwagę zasługują wspomnienia Ks. Infułata
Władysława Kostrzewy, który podczas pielgrzymki do Tarnowa
w 1987 roku był jakże blisko Następcy św. Piotra. To tylko
nieliczne artykuły, które teraz przywołuję. Zachęcam całym sercem do przeczytania pozostałych, związanych z osobą Papieża
Polaka. Jedno jest pewne. Wszystkie one skrywają niesamowite
bogactwo osobowości błogosławionego już Jana Pawła II.
W czerwcowym numerze nie zabraknie także tekstów łączących się z Jubileuszem naszej diecezji, jak chociażby artykuł
o biskupach tarnowskich czy wywiad z dyrektorem Archiwum
Diecezjalnego.
Oddajemy do Waszych rąk, Drodzy Czytelnicy, obszerny
ilościowo i bogaty treściowo numer licząc, że każdy kto weźmie go do ręki znajdzie ciekawe i interesujące go treści.
Życzę miłej lektury!

Redaktor naczelny
Z okazji imienin Ks. Proboszcza Antoniego Bielaka, które przeżywamy 13. czerwca, cała Redakcja Głosu Serca pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Obfite Boże błogosławieństwo, wielość łask, przychylność
nieba niech nieustannie towarzyszy Ks. Proboszczowi każdego dnia podczas pracy duszpasterskiej, a święty Antoni,
przemożny Patron, niech prowadzi po drogach współczesności aż do bram Królestwa Niebieskiego.
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Z ŻYCIA PARAFII

Krucjata Modlitw za Małżeństwa Zagrożone Rozbiciem

9 stycznia b.r. rozpoczęło się w naszej Parafii dzieło Krucjaty Modlitw za
Małżeństwa Zagrożone Rozbiciem. Jest
to jedna z form odpowiedzi, na wezwanie Jana Pawła II do ratowania
małżeństw. Pierwszego dnia rekrutacji
deklarację pobrało ponad 100 osób.
Poprzez rozmowy z osobami zainteresowanymi i pytaniami zadawanymi kapłanom okazało się, że jest to olbrzymi
problem naszego społeczeństwa, który
w bardzo szybkim tempie narasta.

Dzieło to spotkało się z wielkim
zainteresowaniem i aprobatom ludzi nie
tylko w naszej parafii, ale również w diecezji i poza jej granicami. Szczególnie
rozpowszechniane jest poprzez Ruch
Światło - Życie i Forum filii (5 diecezji)
oraz Poradnię Rodzinną istniejącą przy
naszej parafii. Można też skorzystać ze
strony internetowej:
www.nspj.diecezja.tarnow.pl.
Osoba, która włącza się do modlitwy
za wybrane małżeństwo, zobowiązuje się
przez pół roku do:
1. Codziennego odmawiania modlitwy
w intencji małżeństwa zagrożonego
rozbiciem;
2. Codziennego odmawiania jednego
dziesiątka różańca;
3. Częstej Komunii św. ofiarowanej w intencji małżeństwa zagrożonego rozbiciem;
4. Dodatkowej, dobrowolnej ofiary.
Krucjata Modlitwy za małżeństwa
zagrożone rozbiciem jest wielkim wołaniem do Boga o pomoc. Życie w dzisiejszym świecie jest przepełnione lękiem,
niepokojem, konfliktami, co odbija się
tragicznie na rodzinach, a zwłaszcza na
młodych ludziach, którzy często pytają
i zastanawiają się co zrobić, aby ich miłość przetrwała próbę czasu, aby założona
przez nich rodzina była szczęśliwa?
Często młodzi ludzie boją się brać ślub
kościelny, bo wokół tyle małżeństw się
rozwodzi.
Małżeństwa rozpadają się w tempie
lawinowym. Logika szatana jest bardzo
prosta: cały atak skupia na małżeństwie,

gdyż wie, że niszcząc małżeństwo,
niszczy człowieka, rodzinę, kościół i cały
naród. Bardzo jasno i wyraźnie mówił
o tym Jan Paweł II przed swoją śmiercią:
„ataki na małżeństwo i rodzinę z dnia na

dzień są coraz bardziej silniejsze i coraz
bardziej radykalne” i tylko modlitwa

może nas uchronić przed wyniszczającym
działaniem diabła.
Podkreślę kilka najważniejszych przyczyn, powodujących kryzysy w relacjach
małżeńskich:
1)
Życie w materialistycznym świecie powoduje ciągły stres i problemy
finansowe, bo nie możemy sprostać presji
reklam: jak urządzić najładniejsze mieszkanie, jak mieć najlepszy samochód,
najmodniejsze ubrania, nowoczesne zabawki itp. A często nasze minimalne
zarobki pozwalają nam tylko przetrwać.
I młodzi małżonkowie zamiast skupić się
na budowaniu więzi i zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozpoczynają rozpaczliwą walkę o zdobywanie bogactw
i dóbr materialnych, aby sprostać presji
i wymaganiom otoczenia. A kiedy całkiem
brakuje pracy pojawia się kolejny problem
- jak żyć?
2)
Wielką rolę odgrywa w małżeństwie współżycie małżeńskie, które powinno być wyrazem miłości. Jednak często zdarza się, że współżycie małżeńskie
zamienia się w egoistyczne wykorzystywanie drugiej osoby dla zaspakajania
własnych potrzeb. Seksualność jest wielkim powołaniem człowieka i nie może
stać się towarem, po który można łatwo
sięgnąć na półkę. Należy również wiedzieć, że antykoncepcja niszczy i zabija
miłość. Często kobieta godzi się na nią
z niewiedzy a później cierpi i ponosi
konsekwencje. Człowiek w małżeństwie
musi się nauczyć kierować swoją energią
seksualną, aby osiągnąć prawdziwą głębie
radości i pokój wewnętrzny wynikający
z przestrzegania praw Bożych.
3)
Każde poddanie się swobodzie
seksualnej powoduje wielkie spustoszenie
w organizmie. Brak miłości do Boga
powoduje brak miłości od bliźniego, czyli
do współmałżonka, który objawia się
brakiem cierpliwości, samolubstwem, brakiem pokory i brakiem przebaczenia.
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Wtedy serce współmałżonka staje się
zimne jak lód, wypełnia się mściwością,
agresją i nienawiścią. Nie ma wzajemnego
zrozumienia. Jest tylko egoizm i brak
litości.
4)
Bardzo niebezpiecznym wrogiem małżeństwa jest alkohol. Po jego kilkuletnim spożywaniu w nadmiarze, zanikają szare komórki i człowiek staje się
zwyrodniały. Nie potrafi kochać, niszczy
całą rodzinę, szczególnie cierpią dzieci.
Krucjata modlitwy jest odpowiedzią
na często zadawane pytanie: „Co nas
uratuje przed tą lawiną zła, która zagraża
naszemu małżeństwu”?
Głęboka, szczera modlitwa, która może bardzo dużo zmienić: modlitwa powoduje, że człowiek staje się łagodny, a serce jego wypełnia pokój, miłość i radość.
Musimy walczyć z pokusami przez modlitwę, przez cierpliwość, pokorę i miłosierdzie. Kiedy szatan burzy pokój w naszych
rodzinach czy to przez pijanego męża, czy
przez złość, agresję i przekleństwa, czy
też zazdrość, wtedy cierpimy najwięcej.
Cierpią też nasze dzieci. Bardzo ważna w
takiej sytuacji jest częsta Spowiedź Święta, przyjmowana Komunia Święta, czyli
uczestnictwo we Mszy Św., przebaczenie
i błogosławieństwo Kapłana, które ma
wielką moc i władzę nad szatanem.
Codzienna modlitwa w intencji małżeństwa zagrożonego rozbiciem:

Kochany Ojcze! Stwórczym aktem
powołałeś do istnienia małżeństwo.
Chciałeś bowiem zapewnić nam najlepszy
sposób wypełniania przykazania miłości.
Po okresie ludzkiej niemocy i egoizmu,
posłałeś na świat swego Syna Jezusa
Chrystusa, aby przywrócił nam dar
miłości. Odtąd małżonkowie mają moc do
realizowania miłości małżeńskiej.
Proszę Ciebie, Dobry Ojcze i Stwórco,
obdarzaj małżonków miłością. Panie Jezu,
który jesteś wcieleniem Boskiej miłości
i prawdy, chroń wszystkie małżeństwa
przed utratą pierwotnej miłości. Maryjo
i Józefie, Święci Małżonkowie, wstawiajcie się za ślubującymi sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
Proszę Ciebie, Jezu Chryste, aby mał>>

żałem także do grupy młodzieżowej.
W roku 2005, po ukończeniu Liceum
Ogólnokształcącego w Bochni wstąpiłem
do naszego tarnowskiego Seminarium
Duchownego. Lata formacji seminaryjnej
przeminęły mi naprawdę bardzo szybko.
Ale obok formacji duchowej i ludzkiej,
alumni są kształtowani także intelektualnie. Dlatego, kiedy nadszedł czas na
rozpoczęcie pisania pracy magisterskiej,
wybrałem seminarium naukowe z liturgiki, na którym udało mi się napisać ową
pracę na temat liturgii Wielkiego CzwarHalina Makowej tku. Interesuję się muzyką. W latach nauki
w gimnazjum i liceum należałem także do
parafialnej Orkiestry Dętej i zespołu muzycznego. Grałem na saksofonie. Bardzo
miło wspominam te czasy.

żeństwo, za które się modlę, obdarowane
było cudem przemiany. Przemieniaj ich
urazy w przebaczenie, oziębłość w żar
miłości ofiarnej, szorstkość w delikatność,
słowa przykre w pełne czułości, oddalenie
w bliskość, smutek w radość, obojętność
w pragnienie bycia razem. Oby w tym
małżeństwie objawiła się Twoja Boska
miłość i Twoja chwała. Niech małżonkowie i ich dzieci - ciągle na nowo - Tobie
i Twojej Matce zawierzają szczęście małżeńskie i rodzinne. Amen.

Wywiad z dk.
Grzegorzem Nosalem

Od pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu aż do Wielkanocy praktykę duszpasterską w naszej parafii odbywał dk.
Grzegorz Nosal. Poprosiliśmy go o rozmowę na temat przeżytego czasu praktyki.
1. Na początku proszę, abyś powiedział
nam trochę o sobie. Z jakiej parafii
pochodzisz, jaką pracę magisterską
pisałeś, jakie jest Twoje hobby itp.?
Pochodzę z parafii św. Jana Chrzciciela
w Mikluszowicach. Jest to niewielka
miejscowość położona nieopodal Bochni.
W parafii byłem ministrantem, później
lektorem, a nawet ceremoniarzem, nale-

2. Oczekiwanie na praktykę duszpasterską to czas pewnego napięcia i niepewności. Jakie uczucia towarzyszyły Ci,
kiedy się dowiedziałeś, że odbędziesz ją
w parafii NSPJ w Tarnowie?
Parafie, gdzie będziemy odbywać wielkopostne praktyki ogłosił nam Ksiądz
Rektor. Wcześniej oczywiście wyznaczył
je Ksiądz Biskup Ordynariusz w porozumieniu z przełożonymi seminaryjnymi.
Było to pewnego wieczoru, końcem stycznia. Kiedy Ksiądz Rektor odczytał moje
nazwisko i parafię NSPJ w Tarnowie,
uśmiechnąłem się, ale w duchu pomyślałem sobie: „O Boże, największa
parafia!!!” Nie spodziewałem się, że trafię
do tak ogromnej wspólnoty. Myślałem
o jakiejś znacznie mniejszej i... najlepiej
wiejskiej. Nie można jednak w takich
kwestiach kierować się jedynie ludzkimi
myślami i uczuciami. Kiedy więc udałem
się do kaplicy, by pomodlić się za „moją
nową parafię” przyszła mi do głowy myśl,
że nie idę tam sam, ale że to przecież
Kościół mnie tam posyła, że to jest wola
samego Boga wyrażona w decyzjach
biskupa i przełożonych. Mogę więc powiedzieć, że mieszały się we mnie uczucia
wielkiej radości z owego posłania, gdyż
w seminarium przygotowujemy się do tej
pracy w parafii; z drugiej zaś strony
towarzyszył mi niewielki lęk i pytania:
czy podołam, czy dam radę wypełnić
wszystkie swe obowiązki, jak sprawdzę
się w działalności struktur parafialnych?
Dziś jednak dziękuję Bogu za ten bogaty
czas praktyki, jaki mogłem przeżyć wśród
Was, modląc się z Wami i za Was.
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3. Jak wyglądały Twoje obowiązki podczas tych dni praktyki?
Praktyka duszpasterska diakonów w naszej diecezji posiada kilka wymiarów.
Pierwszym z nich jest posługa liturgiczna.
Sprowadza się ona konkretnie do asystowania przy ołtarzu podczas Mszy
Świętej, prowadzenia nabożeństw, codziennego komentowania czytań mszalnych, wygłoszenia trzech rodzajów
homilii: niedzielnej, okolicznościowej
i wielkoczwartkowej. Także w liturgii
Triduum Paschalnego diakon pełni ściśle
określone funkcje. Drugim natomiast jest
praktyka katechetyczna, która obejmuje
obserwowanie i prowadzenie lekcji religii.
Kolejny wymiar duszpasterski dotyczy
pracy z grupami działającymi przy parafii
oraz w moim przypadku także posługę
w szpitalu. Ostatnim jest wymiar administracyjny, do którego zalicza się obserwacja pracy w kancelarii parafialnej.
4. Z praktyką duszpasterską związana
jest praktyka katechetyczna. Gdzie ją
odbywałeś i jak zapamiętałeś prowadzone przez siebie lekcje?
Moją praktykę katechetyczną odbywałem, według zaleceń wydziału katechetycznego, na czterech poziomach nauczania: przedszkolnym (Przedszkole
Sióstr Serafitek), szkoły podstawowej (SP
nr 9), gimnazjalnym (Gimnazjum nr 4)
oraz ponadgimnazjalnym (XVI LO).
Szkoły te znajdują się na terenie miasta
Tarnowa. Wszystkie godziny spędzone
w szkole wspominam bardzo miło. W tym
miejscu pragnę wyrazić wdzięczność
s. Vianneyi, ks. Markowi, ks. Krzysztofowi i ks. Piotrowi, którzy pomogli mi zdobywać doświadczenie w prowadzeniu
lekcji religii.
5. Czy mógłbyś nam powiedzieć o jakimś zdarzeniu, sytuacji z praktyki,
która do dziś wywołuje uśmiech na
Twojej twarzy?
Właściwie, to wszystkie chwile przeżyte w parafii oraz w szkole wspominam
z uśmiechem na twarzy. Do tych miłych
wspomnień, bez wątpienia, przyczyniła
się postawa Księdza Prałata i wszystkich
Księży, którzy z otwartymi rękami przyjęli mnie do swojej wspólnoty, w której
mogłem uczyć się radosnego kapłańskiego życia. Gdy wspominam dni pra>>

ktyki, to chciałbym znów do nich
powrócić...
6. Czy jest coś takiego, co Cię zaskoczyło, zdziwiło, kiedy przyglądałeś się
pracy duszpasterskiej na co dzień?

ŻYWE JEST SŁOWO BOŻE
„Ty jesteś Piotr – Opoka…”

Przeżywając w ostatnim czasie radosne wydarzenia związane z beatyfikacją
Jana Pawła II na nowo uświadomiliśmy
sobie jak wielkim był on darem od Boga
dla Kościoła. Owa beatyfikacja jest dla
nas również okazją do refleksji nad
tym, jak wielkim darem dla wspólnoty
wierzących jest każdy następca św.
Piotra.

Gdy przybyłem na parafię, bardzo
pozytywnie zostałem zaskoczony, nie tylko mnogością grup, ale także wielkim
zaangażowaniem parafian i duszpasterzy
w ich funkcjonowanie. Utwierdzeniem dla
mojej wiary był widok licznych parafian
adorujących Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Moją uwagę
zwróciło również piękne wielkopiątkowe
Rozważmy w tym kontekście ewannabożeństwo Drogi Krzyżowej przygo- geliczny
tekst, który leży u podstaw naszej
towane przez młodzież.
wiary, tak sformułowanej w Katechizmie
Jedynie Szymona uczynił Pan
7. Jakie wspomnienia zabierasz ze sobą Kościoła:
Opoką swojego Kościoła, nadając mu
wyjeżdżając z parafii?
imię Piotr. Powierzył mu klucze Kościoła;

go pasterzem całej trzody. (… )
Wspomnień jest wiele i nie sposób ich ustanowił
Ta pasterska misja Piotra i innych
tu wszystkich opisać. Niezapomnianym Apostołów stanowi jeden z fundamentów
jednak dla mnie wydarzeniem jest Kościoła. Jest ona kontynuowana przez
uczestnictwo w modlitwach nad osobą biskupów pod prymatem Piotra.
opętaną, na które zabrał mnie Ksiądz
Prałat. Mogłem wtedy doświadczyć wielW dwojaki sposób przedstawiony jest
kiej potęgi modlitwy i kapłańskiej posługi. w Ewangeliach
Piotr Apostoł. Z jednej
strony
ukazany
jest
jako typowy uczeń
8. Czego możemy Ci życzyć na ten osta- Chrystusa. To, co przytrafia
się jemu,
tni odcinek przygotowania do kapłań- przytrafia się także innym uczniom.
Są to
stwa i początek pracy duszpasterskiej? obrazy zarówno negatywne, jak i pozyI tak widzimy Piotra, który jest
Pragnąłbym życzyć nie tylko sobie, ale tywne.
pierwszym
powołanych, wiernie idzie za
także nam wszystkim, abyśmy budowali Mistrzem, zchce
Mu oddać całe swoje
nasze życie na fundamencie, jakim jest życie, ale też w wielu
punktach zawodzi,
Chrystus, który wybiera nas do pełnienia a nawet wypiera się Jezusa.
różnych funkcji w świecie. Osobiście zaś
Z drugiej strony zauważamy w Ewanproszę o modlitwę, abym dobrze przy- geliach
wyjątkową pozycję Piotra pośród
gotował się do posługi kapłańskiej, pełnił apostołów.
on niewątpliwie wyróżją na chwałę Boga i dla zbawienia ludzi. niony na tleJestinnych
uczniów. W spisie
apostołów
figuruje
jako
pierwszy (Mt 10,
Dziękuję za rozmowę!
2) czy wielokrotnie przemawia w imieniu
uczniów (np. Mt 15, 15). To
Rozmawiał Ks. Krzysztof Czaja pozostałych
właśnie za Piotra szczególnie modli się
Jezus w czasie ostatniej wieczerzy: „Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się,
żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja
prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja
wiara” (Łk 22, 31).
Pośród tekstów, w których dostrzegamy wyróżnienie Apostoła Piotra, jeden
jest wyjątkowy. Jest to obietnica skierowana przez Jezusa do Piotra, że będzie on
opoką, na której zbudowany będzie Chrystusowy Kościół. Zapisał ją Mateusz w 16
rozdziale swojej ewangelii (wersety 136

19).

Ewangelia mówi, że Jezus zawędrował z uczniami na północny kraniec
Palestyny, do stóp góry Hermon. Tam,
u źródeł Jordanu, leżało miasto Cezarea
wybudowane przez tetrarchę Filipa. Okolice tego miasta stały się najpierw sceną
dialogu, który Jezus przeprowadza ze
swoimi uczniami. Chrystus pyta co o nim
myślą ludzie: „Za kogo ludzie uważają
Syna Człowieczego?” W odpowiedzi
uczniowie przytaczają różne ludzkie
opinie. Uważano Jezusa za Jana
Chrzciciela, Eliasza, Jeremiasza, albo za
jednego z proroków. Wspólne dla
podanych imion jest to, że w powszechnej
opinii postacie te miały pojawić się przy
końcu czasów, jako zwiastuni czasów
ostatecznych. Bardziej jednak od opinii
ludzi interesuje Jezusa opinia uczniów.
Dlatego Chrystus ich pyta: „A wy, za
kogo Mnie uważacie?” Co ciekawe, chociaż Jezus kieruje pytanie do wszystkich,
to Piotr udziela odpowiedzi w swoim
własnym imieniu. Odpowiedzi niezwykle
doniosłej: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga
żywego”.
Piotr mówi, ze Jezus jest Mesjaszem
Izraela. Mesjasz to w języku greckim
christos. A więc Jezus jest Mesjaszem
czyli Chrystusem, długo oczekiwanym
wybawicielem posłanym przez Boga.
Piotr określa też Jezusa Synem Bożym.
Przez to wyznanie Piotr zasłużył na
Jezusowe błogosławieństwo, w którym
Jezus podkreśla, że wiara Piotra jest
w gruncie rzeczy Bożym, nadprzyrodzonym darem. Objawienie tajemnic Bożych
przychodzi włącznie od Boga, a nie
z „ciała i krwi” czyli tylko ludzkich
zdolności i wysiłków.
Najważniejsze są jednak następne
słowa, które wypowiada do Piotra Jezus.
Mówi: „Ty jesteś Piotr (gr. Petros) i na tej
skale (gr. petra) zbuduję mój Kościół…”.
Chrystus zmienia Szymonowi imię na
Piotr. Nowe imię symbolizuje nową misję,
nowe zadanie: Piotr ma być fundamentem, na którym oprze się Chrystusowy
Kościół. Więcej, Chrystus obiecuje, że
Jego Kościoła nie pokonają siły piekła.
A więc, w owych słowach skierowanych
do Piotra Jezus zawiera niezwykłą
>>

obietnicę, którą można by streścić w zdaniu: moce zła nie pokonają wspólnoty
Kościoła, bo jest oparta na nauce Jezusa
przekazywanej przez Piotra, a Kościół
będzie trwał do końca świata. Oczywiście
jeśli obietnica odnosi się do wspólnoty
Kościoła nie tylko w czasach Piotra, ale
i później, to dotyczy ona również jego
następców.
Piotr jest skałą, na której zbudowany
jest Kościół, a Chrystus przekazał apostołowi szczególną władzę, której symbolem są klucze. Są to „klucze królestwa
niebieskiego”, a więc Piotr otrzymuje
władzę w królestwie niebieskim, ale
sprawuje ją na ziemi. Władza ta jest
wyrażona dobrze znaną przez rabinów
formuła „wiązać – rozwiązywać”. Czym
jest owa władza wiązania i rozwiązywania? Piotr jest najpierw pierwszym
nauczycielem stwierdzającym, co jest
dozwolone, a co nie. Obok władzy
doktrynalnej jest też władza dyscypliny,
gdzie słowa wiązać i rozwiązywać oznaczają wyłączać oraz ponownie przyjmować. Władza ta jest uznawana w niebie, co
nie oznacza, że suwerenne decyzje Piotra
zostaną zatwierdzone w niebie, ale że
Piotr podejmuje rozstrzygnięcia zamierzone przez Boga.
Jako katolicy mamy świadomość jak
wielkim darem dla Kościoła jest Piotr,
którego urząd trwa w jego następcach. Jest
dla nas prawdziwą opoką, fundamentem
wspólnoty, w której pewnie zdążamy do
Boga.
Św. Ambroży w IV w. tak napisał:
„Piotr był tym, do którego Jezus
powiedział: Ty jesteś skałą, a na tej skale
zbuduję Kościół mój. Dlatego gdzie Piotr,
tam Kościół, a gdzie Kościół, tam nie ma
śmierci, ale życie wieczne”.

JUBILEUSZ DIECEZJI

Pastores Gregis Tarnoviensis cz.1

Jubileusz 225 lat diecezji tarnowskiej
jest dobrym momentem, by, choć na
chwilę zatrzymać się i obejrzeć wstecz.
Przyszłość buduje się na przeszłości, nie
można więc tracić kontaktu z historią,
z korzeniami, z których wyrasta nasza
teraźniejszość, z całym dziedzictwem
wieków minionych, które kształtowały
obecne oblicze naszej diecezji.

Intencją tego opracowania jest przybliżenie czytelnikom biogramów biskupów tarnowskich. Przyglądając się ich życiorysom można poznać wiele czynników
odciskających silne piętno na wizerunku
diecezji tarnowskiej, takie jak tło epoki,
układy sił politycznych czy problemy
społeczne. Lektura niniejszego opracowania ukaże bogactwo charakterów i talentów poszczególnych pasterzy i sądzę, iż
pozwoli także docenić ogrom pracy i wysiłek jaki włożyli w budowanie Kościoła
tarnowskiego. Pierwsza część niniejszego
opracowania dotyczy biskupów tarnowskich pełniących rządy w diecezji do końca XIX wieku.
1. Biskup nominat Jan Duwall

Ks. Robert Głuchowski

Ur. 13. 04. 1720 r. w Żegocinie, w spolszczonej rodzinie pochodzenia francuskiego, syn miejscowych właścicieli ziemskich. Studia teologiczne odbył w Krakowie i tam też został wyświęcony na kapłana 1. 04. 1747 r. W 1748 r. wysłano go do
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Rzymu by podjął dalsze studia teologiczne. Jeszcze w czasie studiów rzymskich
otrzymał godność prałata scholastyka
w kapitule wojnickiej. Wrócił do kraju
w 1753 r. i już dwa lata później został
proboszczem w Prandocinie, a po upływie
kolejnych dwóch lat otrzymał probostwo
w Radłowie i został prepozytem kapituły
w Wojniczu. Od 1758 r. zaczął na stałe
rezydować przy kolegiacie w Wojniczu
albo w Radłowie. Na przestrzeni lat 17521773 odbudował w stylu barokowym
spaloną kolegiatę wojnicką, którą bogato
uposażył. Podobnie w Radłowie przebudował kościół w stylu barokowym, fundując przy tym sporo nowych elementów
wyposażenia i paramenty liturgiczne.
W obydwu parafiach dał się poznać jako
sprawny administrator: uporządkował
sprawy majątkowe obydwu beneficjów
i zbudował nowe plebanie. W 1781 r.
ksiądz Duwall otrzymał od biskupa
krakowskiego nominację na oficjała i wikariusza generalnego dla galicyjskiej części diecezji krakowskiej. Starał się o uaktywnienie duszpasterstwa parafialnego
i podniesienie poziomu moralnego kleru.
Cesarz Józef II utworzył 20. 09. 1783 r.
diecezję tarnowską i zamianował księdza
Jana Duwalla pierwszym biskupem tej
diecezji. Bez zgody papieskiej, nie mógł
jednak cesarski nominat przyjąć święceń
biskupich. W listopadzie 1785 r. cesarz
zwrócił się z osobistą prośbą do papieża
Piusa VI o prekonizację ks. Duwalla. Zanim jednak prośba cesarska mogła być
rozpatrzona w Rzymie, ks. Jan Duwall
zmarł 13. 12. 1785 r. w klasztorze Bernardynów w Tarnowie, gdzie przez ostatnie
lata swego życia, jako cesarski nominat,
zamieszkiwał. Pochowano go cztery dni
później, naprzeciw wejścia do kościoła
Bernardynów, na cmentarzu parafialnym.
Niestety dokładne miejsce pochówku nie
jest znane. Umownie lokalizuje się je na
obecnym skwerze u zbiegu ulic Bernardyńskiej i Szerokiej, przed dawnym kościołem Bernardynów.
2. Biskup Florian Amand z Janówka
Janowski
Ur. 28. 09. 1725 r. w rodzinie szlacheckiej herbu Pilawa w Masłomiącej k.
Więcławic. Studiował filozofię w Krako>>

Trzykrotnie przesyłał do Rzymu obszerne
relacje o stanie diecezji. Osobiście lub
przez delegatów przeprowadzał wizytację
parafii, powołał kurię diecezjalną, wydał
kilka listów pasterskich, wziął udział
w konferencji biskupów galicyjskich
i u cesarza Leopolda II starał się o przywrócenie utraconych prerogatyw. Zmarł
4. 01. 1801 r. w Tarnowie i został pochowany na Starym Cmentarzu.
3. Biskup Grzegorz Tomasz Ziegler

wie, a w 1745 r. wstąpił do zakonu Benedyktynów w Tyńcu. Studia teologiczne
również ukończył w Krakowie. Święcenia
kapłańskie przyjął 16. 03. 1749 r. Dwukrotnie był proboszczem w Tuchowie.
Później pełnił obowiązki mistrza nowicjatu i podprzeora. 11.06.1762 r. został opatem tynieckim. W czasie obrony Tyńca
przez konfederatów barskich opat Janowski z częścią zakonników schronił się do
Tuchowa. Po powrocie podjął odbudowę
zrujnowanego klasztoru tynieckiego. Był
pełnomocnikiem cesarza Józefa II w rozmowach z biskupem krakowskim na temat
podziału diecezji krakowskiej i utworzenia
diecezji tarnowskiej. Biskup nominat tarnowski Jan Duwall jeszcze na łożu śmierci, napisał do cesarza prośbę, aby ten mianował po nim nowego biskupa tarnowskiego wybranego spośród kandydatów,
których listę dołączył do swej pisemnej
prośby. Na czele listy znalazło się nazwisko opata tynieckiego Floriana Amanda
Janowskiego. Cesarska Nadworna Komisja Duchowna wydała pozytywną opinię
o jego kandydaturze, którą zaaprobował
cesarz, mianując 21. 12. 1785 r. dotychczasowego opata tynieckiego biskupem
tarnowskim. 13. 03. 1786 r. papież Pius VI
erygował kanonicznie diecezję tarnowską,
a 3. 04. 1786 r. prekonizował Janowskiego
na biskupa tarnowskiego. W dniu 13. 08.
1786 r. w archikatedrze Lwowskiej Florian Amand Janowski otrzymał sakrę biskupią z rąk metropolity Ferdynanda Kickiego. Uroczysty ingres pierwszego biskupa do tarnowskiej katedry odbył się 24.
09. 1786 r. Pierwszy biskup tarnowski powołał kapitułę katedralną w Tarnowie.

Ur. 7. 03. 1770 r. w Kirchheim w diecezji Augsburg. Szkołę średnią z maturą
ukończył u benedyktynów w Ottobeuren,
a dwuletnie studia filozoficzne u premonstratensów w Rot. W 1788 r. wstąpił do
benedyktynów w Wiblingen. Nowicjat
połączył ze studium filozofii i teologii. 25.
05. 1793 r. przyjął święcenia kapłańskie.
Najpierw był profesorem w szkołach
w Wiblingen, w Konstancji i we Fryburgu,
pogłębiając tam swoje studia teologiczne.
W 1801 r. został przeorem w Wiblingen.
W 1804 r. został dyrektorem gimnazjum
w Ehingen k. Ulm. W 1806 roku, po likwidacji opactwa w Wiblingen, przeniósł
się wraz ze współbraćmi do Tyńca i tam
został przeorem. Po włączeniu Tyńca do
Księstwa Warszawskiego, Ziegler z niemieckimi zakonnikami opuścił Tyniec
i osiadł w Schotten pod Wiedniem. Po
wznowieniu diecezji ze stolicą w Tyńcu, w
1821 r., cesarz Franciszek I zamianował
5. 02. 1822 r. biskupem tynieckim ks.
Grzegorza Tomasza Zieglera. Była to
inicjatywa wiedeńska, być może osobista
samego cesarza. Papież Pius VII prekonizował Zieglera na biskupstwo w Tyńcu
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19. 04. 1822 r. Sakrę biskupią przyjął
w Wiedniu 29. 06. 1822 r. Ingres do katedry w Tyńcu odbył 18. 08. tego samego
roku. Na stałe zamieszkał w Bochni. Okazał się energicznym i kreatywnym pasterzem. Za jego staraniem papież Leon XII
przeniósł stolicę diecezji do Tarnowa
w 1826 r. urządził konsystorz biskupi (kurię), otworzył studium filozoficzne i teologiczne dla kształcenia księży diecezjalnych. Dbał o zakony a do diecezji sprowadził jezuitów. W dniu 9. 07. 1827 r. odbył
uroczysty ingres do katedry w Tarnowie.
Świadomy był jednak bariery, jaką była
nieznajomość języka polskiego, dlatego
gdy zawakowało biskupstwo w Linzu poprosił o nie i w 1827 r. opuścił Tarnów by
objąć tę austriacką diecezję, w której
ofiarnie pracował aż do śmierci w dniu
15. 04. 1852 r. Został pochowany w starej
katedrze w Linzu, a po wybudowaniu nowej, pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
przeniesiono do niej jego prochy.
4. Biskup Ferdynand Maria hr. Chotek
z Wognin

Ur. 8. 09. 1781 r. w Wiedniu. Studia
filozoficzne i teologiczne ukończył na
Uniwersytecie Wiedeńskim. Wyświęcony
na kapłana 29. 12. 1805 r. W Pradze otrzymał w 1808 r. promocję doktorską w zakresie filozofii i teologii. W latach 18061815 pracował w duszpasterstwie w archidiecezji ołomunieckiej i został kanonikiem w Passau i w Ołomuńcu. Przed 1817
został infułatem i prepozytem kapituły
metropolitalnej w Ołomuńcu. 14. 04. 1817
r. papież Pius VII mianował go biskupem
tytularnym Ptelomaidy i sufraganem
>>

ołomunieckim. Sakrę biskupią otrzymał
1. 06. 1817 r. Chotek był w Ołomuńcu dyrektorem Studium Filozoficznego. Cesarz
Franciszek I mianował biskupa Ferdynanda ordynariuszem w Tarnowie, papież
Grzegorz XVI prekonizował go na ten
urząd 30. 09. 1831 r. ale do Tarnowa nie
dotarł. 19. 10. 1831 r. kapituła w Ołomuńcu wybrała go na swego nowego metropolitę. Zmarł na cholerę w Pradze
5. 09. 1836 r.
5. Biskup Franciszek de Paula Pisztek

Ur. 6. 04. 1786 r. w Prcicach k. Pragi
w Czechach. Gimnazjum wraz z maturą
ukończył w Pradze i tam odbył też studia
filozoficzne i teologiczne na Uniwersytecie Karola. Święcenia kapłańskie przyjął
21. 08. 1808 r. Pracował w duszpasterstwie, jako wikariusz w Smolniku, jako
administrator parafii Vrbno u Lesu i Panenske Tynec. Pełnił urząd proboszcza
w Dlazkovicach i w Presticach oraz dziekana łukawieckiego. Dnia 27. 09. 1824 r.
papież Leon XII zamianował go biskupem
tytularnym Azotu i sufraganem praskim.
Sakrę biskupią otrzymał 14. 11. 1824 r.
Cesarz zamianował biskupa Piszteka ordynariuszem w Tarnowie 25. 10. 1831 r. Papież Grzegorz XVI zamianował biskupa
Franciszka Piszteka biskupem tarnowskim
dnia 24. 02. 1832 r. Nowy biskup przyjechał do diecezji 2. 06. 1832 r. Wydał list
pasterski do wiernych diecezji w języku
polskim i łacińskim, w którym informował
o swej nominacji i podkreślał słowiańskie
pochodzenie. Ingres do tarnowskiej katedry odbył 11. 06. 1832 r. Jako ordynariusz
przeprowadził reorganizację kurii, w 1833
r. ogłosił jubileusz powszechny w diecezji.

Dzięki jego staraniom podjęto budowę
seminarium duchownego i w dużej części
zrealizowano. Nominowany przez cesarza
24. 07. 1835 r. na metropolitę lwowskiego
obrządku łacińskiego i prymasa Galicji
i Lodomerii, otrzymał zatwierdzenie papieskie na tym urzędzie 1. 02. 1836 r. Dokładnie dziesięć lat później zmarł na raka
we Lwowie i tam został pochowany.
6. Biskup Franciszek Ksawery Abgaro
Zachariasiewicz

Ur. 1. 12. 1770 r. w Stanisławowie,
w rodzinie ormiańskiej. Uczył się
w gimnazjum w Stanisławowie. Studia
filozoficzne i teologiczne na Uniwersytecie Lwowskim ukończył celująco. Święcenia kapłańskie w obrządku ormiańskim
przyjął 9. 08. 1795 r. W 1798 r. otrzymał
stopień doktora teologii. Od 1806 r. był
kanonikiem gremialnym kapituły ormiańskiej i asesorem konsystorza ormiańskiego. W 1812 r. zmienił obrządek i przeszedł do archidiecezji lwowskiej obrządku
łacińskiego. 7. 09. 1835 r. został nominowany na biskupstwo tarnowskie przez
cesarza. Sakrę biskupią przyjął
26. 04. 1836 r. we Lwowie. Ingres do
Tarnowa odbył się 12. 05. 1836 r. Tego
samego dnia wydał do wiernych diecezji
list pasterski w języku polskim. Jako
ordynariusz tarnowski w sumie wydał 3
listy pasterskie i 1 adhortację do księży.
Największą jego zasługą dla diecezji było
ukończenie budowy gmachu seminarium
duchownego i otwarcie pełnego Instytutu
Teologicznego we wrześniu 1838 r. Zaprowadził w diecezji Gorzkie żale i nabożeństwo drogi krzyżowej ze stacjami.
10. 03. 1840 r. cesarz mianował go bis9

kupem przemyskim, a papież Grzegorz
XVI potwierdził ten wybór aktem prekonizacji 13. 07. 1840 r. Zmarł 12. 06. 1845
r. w Przemyślu i tam został pochowany.
7. Biskup Józef Grzegorz Wojtarowicz

Ur. 10. 03. 1791 r. w rodzinie chłopskiej w Szynwałdzie k. Tarnowa. Ukończył gimnazjum w Tarnowie. Studiował
teologię we Lwowie i Wiedniu. Święcenia
kapłańskie przyjął 27. 03. 1817 r. w Wiedniu. Piastował urząd kanclerza kurii
przemyskiej i inspektora szkół w diecezji.
Został włączony do kapituły przemyskiej
najpierw jako kanonik honorowy, później
jako prałat scholastyk i wreszcie jej
prepozyt. W 1838 r. mianowany został
wikariuszem generalnym diecezji przemyskiej, a rok później, po śmierci ordynariusza wybrano go administratorem diecezji. 20. 03. 1840 r. cesarz mianował go
biskupem w Tarnowie. Prekonizacja papieska nastąpiła 13. 07. 1840 r. Konsekrowany na biskupa 22. 11. 1840 r.
w Przemyślu. Ingres do katedry tarnowskiej odbył 29. 11. 1840 r. W dniu ingresu
ogłosił list pasterski do duchowieństwa
i wiernych, w którym zakreślił program
pastoralny swoich rządów. W diecezji
wprowadzał język polski do notyfikacji
diecezjalnych. Przed 1850 r. zaczął przygotowywać relację o stanie diecezji do
Rzymu. W dniu 9. 04. 1850 r. władze
austriackie wszczęły kroki, zmierzające
do usunięcia z Tarnowa biskupa Wojtarowicza. Główną winą biskupa Wojtarowicza wobec rządu austriackiego było jego
propolskie stanowisko polityczne w latach
1846 i 1848. Wezwano biskupa do Wiednia, aby złożył „dobrowolną” rezy>>

letnie studia filozoficzne. Teologię studiował w Ołomuńcu w latach 1817-1821
i tam otrzymał święcenia kapłańskie. Po
święceniach pracował jako wikariusz
w Skoczowie. Inkardynował się do diecezji tarnowskiej w 1830 r. i otrzymał probostwo w Wilamowicach. Od 1846 r.
pełnił obowiązki proboszcza w Żywcu.
W 1851 r. otrzymał godność kanonika
tarnowskiego. Zamianowany biskupem
tarnowskim przez cesarza Franciszka Józefa I dekretem z dnia 31. 07. 1851 r. Papież Pius IX prekonizował ks. Pukalskiego
na biskupa tarnowskiego 15. 03. 1852 r.
Sakrę biskupią otrzymał w Wiedniu
23. 05. 1852 r., a 23. 06. tego roku miał
miejsce uroczysty ingres do katedry tarnowskiej. Przeprowadził reformę studiów
w Instytucie Teologicznym i rozbudował
jego bibliotekę. Rozpatrywano jego kandydaturę na biskupstwo przemyskie i metropolię lwowską. W 1863 r. jako pierwszy
z biskupów tarnowskich wyjechał do Rzymu, gdzie angażował się w porozumienie
między dwoma obrządkami łacińskim
i greckim w Galicji. Jako jedyny z biskupów polskich wziął udział w powtórnym pogrzebie Kazimierza Wielkiego na
Wawelu. Od 8. 12. 1869 r. do 13. 07. 1870
r. brał aktywny udział w Soborze Watykańskim I. W liście pasterskim z 1879 r.
napiętnował i odrzuci doktryny socjalistyczne. Przeciwstawił się także próbom
likwidacji diecezji tarnowskiej. Wznowił
starania o kanonizację bł. Kingi. Utworzył
dwa nowe dekanaty i kilka nowych
placówek duszpasterskich. Wspomagał
materialnie bursę w Tarnowie i w Wadowicach, a także Gwiazdę Tarnowską.
1884 r. utworzył fundację dla 21 uczniów
stypendystów „narodowości polskiej”.
W testamencie zapisał pokaźną sumę na
założenie małego seminarium. Lata jego
pasterzowania charakteryzowały się wielkim ożywieniem religijnym całej diecezji.
Biskup Józef zmarł po 33 latach rządów,
5. 01. 1885 r. w Tarnowie i został pochowany w kaplicy św. Józefa na Starym
Cmentarzu.
9. Biskup Ignacy Józef Łobos
Ur. 16. 08. 1827 r. w Drohobyczu w rodzinie rzemieślniczej. Studia filozoficzne
i teologiczne odbył w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 7. 09. 1851 r. Jako
wikariusz pracował w Strzałkowicach
i Samborze, gdzie był katechetą w szkole
Ur. 17. 03. 1798 r. w rodzinie mie- żeńskiej i kapelanem więzienia. Od 1855
szczańskiej w Cieszynie. Tam ukończył r. pełnił obowiązki prefekta w seminarium
szkołę normalną i gimnazjum oraz dwu- i zastępcy profesora pedagogiki. Za rzągnację. Ten odmówił, tłumacząc, że może
to uczynić jedynie, gdy zażąda tego
Stolica Apostolska. Papież przyjął jego
rezygnację 15. 07. 1850 r. Wkrótce po
rezygnacji biskup Wojtarowicz wyjechał
do Mogiły pod Krakowem, gdzie zamieszkał w opactwie cysterskim. Usunięty
biskup z swoją postawę patriotyczną cieszył się w społeczeństwie wielkim szacunkiem. W 1857 r. przeniósł się na plebanię św. Mikołaja do Krakowa, a 10 lat
później na plebanię św. Floriana w Krakowie. Tam też zmarł w opinii świętości
31. 05. 1875 r. w 85 ro-ku życia, po 25
latach wygnania. Pochowano go na
cmentarzu Rakowickim. W stulecie jego
śmierci, przeniesiono szczątki biskupa wygnańca do bazyliki katedralnej w Tarnowie.
***
Katalogi biskupów tarnowskich nie uwzględniają kapłana, który został mianowany biskupem tarnowskim przez cesarza
Franciszka Józefa I 26. 08. 1850 r., jako
bezpośredni następca biskupa Wojtarowicza. Chodzi o ks. Jana Hoppe infułata
i prepozyta kapituły przemyskiej, który
jednak nominacji nie przyjął, tłumacząc
się wymijająco problemami zdrowotnymi.
Prawdopodobnie powodem odmowy była
lojalność wobec wygnanego biskupa Wojtarowicza, z którym się szczerze przyjaźnił. Do jego papieskiej prekonizacji nie
doszło.
***
8. Biskup JózefAlojzy hrabia Pukalski
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dów chorowitego biskupa Hirschlera wywierał ogromny wpływ na rządy w diecezji przemyskiej. Został kanonikiem kapituły przemyskiej, następnie szambelanem papieskim, asesorem konsystorskim,
sekretarzem sądu biskupiego, prałatem
domowym Jego Świętobliwości i prałatem
scholastykiem kapituły przemyskiej. Papież Leon XIII prekonizował go na biskupa pomocniczego w Przemyślu
27. 03. 1882 r. Sakrę biskupią przyjął
w Krakowie 16. 04. 1882 r. Papież
zamianował go administratorem diecezji
tarnowskiej 1. 12. 1885 r. i na tym stanowisku zastała go nominacja na ordynariusza tarnowskiego. Cesarz Franciszek
Józef I zamianował go ordynariuszem
tarnowskim 15. 12. 1885 r. Natomiast 15.
01. 1886 r. papież Leon XIII dokonał jego
prekonizacji. Uroczysty ingres do katedry
tarnowskiej odbył się 23. 05. 1886 r. Także tego samego dnia odczytano w kościołach diecezji jego pierwszy list biskupi
o wierności Kościołowi katolickiemu.
Wiele troski poświęcił kształceniu duchowieństwa. Po raz pierwszy w dziejach
polskich zaprowadził w seminarium wykłady z zakresu historii sztuki sakralnej
i założył pierwsze w Polsce Muzeum Diecezjalne. Otoczył opieką zgromadzenia
zakonne w diecezji, szczególnie życzliwy
był dla jezuitów i redemptorystów, których sprowadził do Tuchowa, powierzając
ich trosce duszpasterskiej pierwsze diecezjalne sanktuarium maryjne. Poświęcił się
przede wszystkim odnowieniu katedry tarnowskiej, na co sam wyłożył znaczne
sumy. Odrzucał socjalizm i komunizm, ale
popierał katolickie organizacje społeczne,
oparte na katolickiej nauce społecznej.
>>

Utworzył w diecezji 4 nowe dekanaty
i 6 placówek duszpasterskich. Polecił
w całej diecezji przeprowadzenie rekolekcji parafialnych. Miał przenieść się na
stolicę biskupią do Przemyśla, ale zmarł
nagle w Wielkanoc 15. 04. 1900 r. w Tarnowie. Został pochowany obok biskupa
Janowskiego na Starym Cmentarzu.
oprac. Ks. M. Knapik

Święte i błogosławione
kobiety diecezji
tarnowskiej
Odczuwamy dzisiaj potrzebę zarówno wiary w doskonałość i świętość, jak
i odwagi bycia wiernym świadkiem
Jezusa Chrystusa na wzór świętych
i błogosławionych kobiet diecezji tarnowskiej. Jednak żyjemy w świecie,
w którym doskonałość i świętość mylona jest ze staraniami, by być ważniejszym, pierwszym, w centrum, bycia
kimś. Musimy jednak pamiętać, że
jedyną doskonałością jest miłość, którą
kierowały się te święte kobiety i nią, na
co dzień żyć. Tylko w ten sposób możemy zrozumieć słowa Jezusa Bądźcie

więc wy doskonali, jak doskonały jest
Ojciec wasz niebieski, wypowiedziane po

błogosławieństwie ubogich, smutnych,
cichych, tych którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, miłosiernych, czystego
serca, tych, którzy wprowadzają pokój i
tych, którzy cierpią prześladowania dla
sprawiedliwości. Ten, kto żyje z otwartymi rękami dla innych tak jak te kobiety znajdzie wielu ludzi, których trzeba uścisnąć i serdecznie przyjąć tak jak
czuła matka.

Oto biografie tych świętych kobiet,
które pokazują nam swoim życiem, w kogo należy wierzyć i w kim należy pokładać nadzieję.
Święta Julia Ledóchowska urodziła się
17.IV.1865 w Loosdorf (Austria). W 1883
rodzina przeniosła się do Lipnicy Murowanej, niedaleko Krakowa. W 1886 r.
Julia wstąpiła do klasztoru urszulanek
w Krakowie. Tu, już jako m. Urszula, zajęła się przede wszystkim pracą pedagogiczną. W 1907 r. z błogosławieństwem

papieża Piusa X wraz z dwiema siostrami
wyjechała do Petersburga, aby objąć kierownictwo internatu dla dziewcząt przy
polskim Gimnazjum św. Katarzyny.
W 1910 r. nad Zatoką Fińską powstał dom
dla wspólnoty oraz - realizujące idee
pedagogiczne m. Urszuli - gimnazjum
z internatem dla dziewcząt. Wybuch
wojny w 1914 r. spowodował wydalenie
m. Urszuli z Rosji. Zatrzymała się
w Skandynawii: w Sztokholmie, następnie
w Danii. Wspólnie z wyjeżdżającymi
kolejno z Petersburga siostrami zorganizowała szkołę dla skandynawskich dziewcząt, potem m.in. ochronkę dla sierot po
polskich emigrantach. Włączyła się też
w życie miejscowego Kościoła i środowiska oraz podjęła współpracę z Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny, założonym
w Szwajcarii przez Henryka Sienkiewicza. Poprzez akcję odczytową kształtowała wrażliwość społeczeństw skandynawskich na sprawę niepodległości
Polski.W 1920 r. petersburska wspólnota
urszulanek wróciła do wolnej Polski
i osiedliła się w Pniewach koło Poznania.
Wkrótce potem otrzymała od Stolicy
Świętej pozwolenie na przekształcenie się
w Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca
Jezusa Konającego - żyjące duchowością
urszulańską oraz tradycją pracy wychowawczej, jako uprzywilejowanego narzędzia ewangelizacji, szukające równocześnie form odpowiadających nowym potrzebom, szczególnie ludzi uboższych. Zgromadzenie szybko się rozwijało. Powstawały domy i dzieła w Polsce i na
Kresach Wschodnich, od 1928 r. we Włoszech, od 1930 r. we Francji.
M. Urszula formowała siostry do umiłowania Boga ponad wszystko, pragnąc, aby
żyły w prostocie, były pokorne, a równocześnie pełne poświęcenia i twórcze
w służbie innym, zwłaszcza dzieciom
i młodzieży. Uśmiech, pogodę ducha i dobroć uważała za szczególnie wiarygodne
świadectwo więzi z Chrystusem. Spalała
się miłością do Jezusa Chrystusa i ta
miłość pozwalała jej kochać każdego
człowieka, bez względu na wyznanie,
przekonania, pozycję. Gdy umarła w Rzymie, 29 V 1939 r., ludzie mówili, że
zmarła święta...
20 VI 1983 w Poznaniu Jan Paweł II
beatyfikował m. Urszulę. W 1989 r. zachowane od zniszczenia ciało bł. Urszuli
zostało przewiezione z Rzymu do Pniew
i złożone w kaplicy domu macierzystego.
18 V 2003 w Rzymie Ojciec św. Jan
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Paweł II kanonizował m. Urszulę Ledóchowską.
Święta Kinga (1234 - 1292) - pochodziła
z węgierskiej rodziny królewskiej Arpadów. Urodziła się 5 marca w Ostrzyhomiu, jako córka króla węgierskiego
Beli IV i Marii. Do Polski przybyła mając
5 lat i została zaręczona z 13-letnim
księciem krakowsko-sandomierskim Bolesławem, synem Henryka Brodatego
i Grzymisławy. Razem wychowywali się
na dworze w Sandomierzu, a gdy Kinga
ukończyła 12 lat zawarli małżeństwo.
Księżna, która od dziecka pragnęła
całkowicie poświęcić się Bogu, skłoniła
w 1246 r. męża Bolesława, do wspólnego
złożenia ślubu czystości. Ślubowanie
odbyło się w katedrze na Wawelu przed
biskupem Prandotą.
Przyjmuje się, że Kinga dzięki
sprowadzeniu górników węgierskich
w 1251 r. doprowadziła do uruchomienia
pierwszego szybu solnego w Bochni.
W roku następnym Bolesław, który otrzymał przydomek Wstydliwy, oddał Kindze
w wieczyste posiadanie ziemię sądecką
i wspólnie ufundowali klasztor klarysek
w Starym Sączu.
Wielką zasługą księżnej krakowskiej
Kingi, było doprowadzenie wraz z biskupem Prandotą do kanonizacji biskupa
Stanisława ze Szczepanowa w 1253 r.
Rządy Bolesława Wstydliwego przypadły
na trudny okres, związany z najazdami
Tatarów, napadami Jaćwingów, Litwinów
i Rusinów. Z podań o życiu świątobliwej
Kingi wiemy, że wspierała męża żarliwymi modlitwami, odznaczała się wielką
dobrocią, łagodnością.
Pobożność Kingi skierowana była na
Chrystusa i umiłowanie Matki Bożej.
W rok po śmierci męża, w 1280 r., wstąpiła do klasztoru klarysek w Starym
Sączu razem z młodszą przyrodnią siostrą
Jolentą, zwaną Jolantą, również owdowiałą. Nie sprawowała tam żadnych godności, zajmowała się sprawami majątkowymi. Według tradycji klaryska Kinga
przyczyniła się do wprowadzenia pieśni,
pacierzy i chóralnego śpiewu sióstr w języku polskim. Zmarła po długiej chorobie
24 lipca w klasztorze w Starym Sączu.
11 stycznia 1690 r. papież Aleksander
VIII potwierdził odwieczność kultu Kingi, a Klemens XI w 1715 r. ogłosił ją patronką Polski i Litwy, co potwierdził
Benedykt XIII. Jan Paweł II kanonizował
bł. Kingę w 1999 r. w Starym Sączu.
>>

konany, że takimi drogami Ją prowadził
Bóg do siebie. W innych domach były
Błogosławiona Karolina Kózka urodziła przecież bardziej urodziwe dziewczęta, ale
się 2 sierpnia 1898 roku we wsi Wał po żadną z nich żołnierz nie przyszedł.
–Ruda należącej najpierw do parafii w Ra- Pan Bóg przygotował Ją do męczeństwa
przez życie szczególnie pobożne.
dłowie a od 1913 roku w Zabawie.
Karolina była osobą, która dążyła do
doskonałości, dając przykład poprzez Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowczęste spowiedzi czy też nabożeństwa; ska, starsza siostra św. Urszuli, urodziła
gorzkie żale, droga krzyżowa, majowe, ró- się 29 kwietnia 1863 r. w Loosdorf w Aużańcowe oraz nowenny. Karolina w życiu strii, dokąd jej rodzina wyemigrowała po
kierowała się miłością do Boga a miłość ta powstaniu listopadowym. Od dziecka
przeradzała się w miłość do drugiego przejawiała zdolności artystyczne, szczeczłowieka. Z modlitwy czerpała siłę do gólnie wcześnie ujawniła talent literacki.
pracy i walki jaka Ją czekała. Drugim Mimo licznych kontaktów rodzinnych, toźródłem łask Karoliny była Eucharystia. warzyskich, wyraźnych talentów i urody,
Chętnie uczestniczyła we mszy świętej nie skłaniała się ku życiu towarzyskiemu
w niedzielę i święta nie z obowiązku i rozrywce. Przebyte choroby – tyfus i osa z potrzeby serca. Karolina odznaczała pa, odcisnęły piętno na jej psychice, sposię również miłością do Maryi, która nie wodowały refleksję nad kruchością i ulomoże być inna jak tylko musi zaczynać się tnością życia. To właśnie przez bliskość
od Chrystusa i do Niego zmierzać. śmierci, Maria Teresa ofiarowała swe żyKarolina czciła Maryję także poprzez cie Bogu i w postanowieniu swym wyśpiewanie pieśni Maryjnych – godzinek trwała, choć jeszcze wówczas z pewnością
czy pieśni pątniczych. W sposób szcze- nie wiedziała, jaką drogą Bóg ją poprogólny lubiła śpiewać pieśń ułożoną na wadzi.
Ledóchowscy wrócili do Polski. Po
wzór psalmu – "Kto się w opiekę odda
Panu swemu", która w ustach Karoliny śmierci ojca Maria Teresa trafiła jako
była aktem zawierzenia. Jako prawdziwe dama dworu wielkich książąt toskańskich
dziecię Maryi należała do Żywego na zamek cesarski w Salzburgu. Tam po
Różańca i nosiła na szyi różaniec jako raz pierwszy zetknęła się z kwestią misji –
znak ukochania przez Nią Matki Jezusa. dowiedziała się o problemie, lecz przede
16 listopada Karolina odbyła spowiedź wszystkim dotarła do niej szczególna in–ostatnią w swoim życiu, jakby przeczu- formacja. Jej talent literacki jest potrzebny
wając niebezpieczeństwo. Można powie- dla ratowania życia niewolniczo wykorzydzieć, że wtedy przyjęła Komunię Świętą, stywanych, żyjących w oddaleniu od Słojako wiatyk na drogę do wieczności. 17 wa Bożego ludzi. W jej ręce trafiła brolistopada szyła na maszynie, gdy wszedł szura kard. Karola Marciala Lavigerie,
do domu Kózków carski żołnierz, prze- arcybiskupa Algieru, który działał na
straszona schowała się za piec i żołnierz rzecz Afryki, i w niej przeczytała słowa:
odszedł. 18 listopada rankiem po domach „Komu Bóg dał talent pisarski, niechaj go
chodził inny carski żołnierz. 13-letnia użyje na korzyść tej sprawy, ponad którą
Maria Gulig pobiegła ostrzec Karolinę, nie ma świętszej”. Ten moment stanowił
która przestraszona, ale opanowana – być przełom w jej życiu. Zrezygnowała nie
może uspokojona słowami matki, z którą tylko z pisania błahych dworskich drastoczyła spór, kto ma iść do kościoła na matów, ale i z dotychczasowego życia, by
nowennę ku czci św. Stanisława, stała oddać się sprawie misji na rzecz Afryki.
teraz przed domem. Około godz. 9.00 do Wydała dramat „Zaida Murzynka” wystadomu Kózków wszedł żołnierz i po wy- wiony w teatrze salzburskim i w innych
mianie zdań na temat wojsk austriackich miastach, a od 1890 r. zaczęła wydawać
oświadczył, że Karolina i ojciec muszą „Echo z Afryki”. W 1894 r. założyła Sodaz nim iść. Ostatnie spojrzenie Karolina licję św. Piotra Klawera dla Misji Afryrzuciła na obraz M.B. Nieustającej Pomo- kańskich, przekształconą w Zgromadzenie
cy i w trójkę opuścili dom, kierując się Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera
(patronem zgromadzenia jest hiszpański
w stronę lasu.
Karolina umiera mając zaledwie 16 lat. jezuita, misjonarz i apostoł niewolników
Jeden ze świadków tak to komentuje: to z XVII wieku).
9 września 1896 r. złożyła śluby
jest chyba dopust Boży, bo Pan Bóg Ją
wybrał na swoją męczennicę. Jestem prze- zakonne. Stopniowo wszystkie działania
Święto patronalne wypada 24 lipca.
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poświęciła całkowicie służbie misjom
afrykańskim i sprawie walki z niewolnictwem Murzynów. Działalność bł. Marii
Teresy polegała przede wszystkim na
niesieniu pomocy misjom, intensywnej
pracy publicystycznej i odczytowej oraz
budzeniu powołań misyjnych w krajach
europejskich. Zmarła 6 lipca 1922 r.
w Rzymie.
Papież Paweł VI w roku jubileuszowym, w niedzielę misyjną 19 października 1975 r., wyniósł Marię Teresę
Ledóchowską do chwały ołtarzy. Zdobyła
zaszczytny przydomek Matki Afryki,
choć w Afryce nigdy nie była. W Polsce
jest patronką dzieł misyjnych.
Błogosławiona Celestyna Faron właściwie Katarzyna Stanisława Faron (ur. 24
kwietnia 1913 w Zabrzeży, zm. 9 kwietnia1944 w Auschwitz-Birkenau) – polska
siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny,
błogosławiona Kościoła katolickiego Katarzyna Faron w wieku pięciu lat straciła
matkę i wychowywała się u bezdzietnych
krewnych zamieszkałych w miejscowości
– Kamienicy. W 1930 roku wstąpiła do
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi.
Przyjęła imię zakonne Celestyna. Śluby
wieczyste złożyła 15 września 1938 roku.
Zdobywała kwalifikacje zawodowe do
pracy wychowawczej i katechetycznej na
kursach we Lwowie, Poznaniu, Przemyślu. W 1936 roku w Poznaniu uzyskała
dyplom wychowawczyni przedszkola.
Dzięki zdobytym uprawnieniom pracowała jako przedszkolanka w Brzozowie.
Po wybuchu II wojny światowej kierowała domem zakonnym, prowadziła
ochronkę i punkt pomocy potrzebującym.
19 lutego 1942 roku pod zarzutem
działalności konspiracyjnej (mieszkała
w punkcie kontaktowym AK), otrzymała
polecenie zgłoszenia się na komendę
Gestapo w Brzozowie. Gdy jedna z sióstr
doradzała jej ucieczkę lub ukrycie się,
usłyszała odpowiedź, że tak zrobić nie
może, ponieważ przez to mogłaby narazić
Zgromadzenie na przykre następstwa ze
strony okupanta. Wolała cierpieć sama,
poszła na gestapo i już nie wróciła.
Została aresztowana w Brzozowie i osadzona w więzieniu w Jaśle, a następnie
w więzieniu w Tarnowie. 6 stycznia 1943
roku została przewieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau. Otrzymała numer obo>>

zowy 27989. W obozie pracowała przy
kopaniu rowów. Zachorowała na tyfus
plamisty. Na skutek trudnych warunków
obozowych, choroba siostry Celstyny
przeszła w gruźlicę płuc z powtarzającymi
się krwotokami.
Siostra Celestyna mimo cierpienia
i bólu nigdy nie skarżyła się na swój los.
Była pogodzona ze wszystkim, co ją
spotkało. Przebywając w szpitalu modliła
się intensywnie w różnych intencjach na
nieodłącznym różańcu zrobionym z chleba. Zmarła z wycieńczenia chorobą
w Wielkanoc 9 kwietnia 1944 roku nad
ranem.
Według wspomnień świadków swoje
życie zakonne i cierpienia obozowe ofiarowała w intencji nawrócenia i powrotu
do Kościoła rzymskokatolickiego, biskupa
Władysława Farona.
Siostra Celestyna Faron została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 w grupie 108
polskich męczenników.
Błogosławiona Julia Rodzińska urodziła
się w Nawojowej koło Nowego Sącza
w diecezji tarnowskiej w 1899 r. Wcześnie straciła rodziców, jej wychowaniem
zajęły się siostry dominikanki.
W wieku 17 lat wstąpiła do zgromadzenia. Po złożeniu ślubów zakonnych
i uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego pracowała w Mielżynie koło Gniezna, Rawie Ruskiej i najdłużej, bo 22 lata,
w Wilnie.
Podczas II wojny światowej uczestniczyła w konspiracyjnym nauczaniu
języka polskiego, historii i religii w Wilnie. Organizowała pomoc dla księży emerytów. W 1943 roku została zaaresztowana i osadzona w więzieniu na Łukiszkach.
W lipcu 1944 roku wraz z transportem
więźniów politycznych trafiła do obozu
koncentracyjnego w Stutthofie koło Gdańska, gdzie została osadzona z numerem
40992 w barakach części żydowskiej.
Zaraziła się tyfusem i zmarła 20 lutego
1945 roku.
Jan Paweł II wyniósł ją na ołtarze 13
czerwca 1999 roku w Warszawie podczas
beatyfikacji 108 męczenników II wojny
światowej.
Święte i błogosławione kobiety diecezji
tarnowskiej są zatem dla nas wiernych
przykładem doskonałego ucznia Pana,
który żyje miłością do Boga i bliźniego.

Musimy pamiętać, że ostatecznym celem kultu świętych jest uwielbienie
Boga i uświęcenie człowieka przez naśladowanie cnót uczniów Pana, w tym
cnót tych kobiet. Ten kult ubogaca
uwielbienie Boga i jest Mu miły. Obchody ku czci świętych w pełnym świetle
ukazują realizację prawdziwego zbawczego planu Boga, w który również
jesteśmy wpisani. Dlatego warto przez
przykład ich życia i naśladowanie cnót

wiernie trwać przy Bogu, a gdy złe koleje losu wkroczą na szlak naszego
życia, prośmy za wstawiennictwem
świętych i błogosławionych kobiet diecezji tarnowskiej o pomoc w rozwiązaniu życiowych trudności i kłopotów.
Artur Bieniasz

Tutaj historia jest żywa…
ADT co to takiego? W kilku słowach
proszę o krótkie przedstawienie instytucji, którą Ksiądz kieruje.

Dyrektor ADT ks. Stanisław Tokarski

Jubileusz 225 Rocznicy Powstania
Diecezji Tarnowskiej jest dobrym momentem do lepszego poznania instytucji, które ją tworzą, tym bardziej że
duża część z nich poszczycić się może
tradycją, dorobkiem i marką znaną tylko wąskiej grupie specjalistów. Dziś
pragniemy przybliżyć mieszczące się
przy Placu Kazimierza Wielkiego
w Tarnowie Archiwum Diecezji Tarnowskiej, po którym przewodnikiem, mimo nawału obowiązków, zgodził się być
jego gospodarz, Ksiądz Dyrektor mgr
Stanisław Tokarski.

Archiwum Diecezjalne w Tarnowie
stanowi jedną z agend Kurii Diecezjalnej
w Tarnowie. Zakres zadań i czynności,
które wykonują Dyrekcja i pracownicy
ADT jest bardzo szeroki i wieloaspektowy. Pierwszorzędnym zadaniem ADT
jest przechowywanie i zabezpieczanie
dokumentacji, która sukcesywnie, na
przestrzeni dziejów Diecezji Tarnowskiej
była przekazywana do zasobu Archiwum.
Nasza instytucja wykonuje na bieżąco
zadania zlecane przez wydziały kurialne,
a także podejmuje jak i podtrzymuje
współpracę z instytucjami kulturalnymi
Tarnowa oraz innych miejscowości. Jedną
z jej form jest zapoznawanie wycieczek
szkolnych, alumnów lub innych grup zorganizowanych z zasobem ADT, tym samym zaś z cząstką bogatego dorobku naszej Diecezji. Inną, być może najbardziej
widoczną formą działalności, jest codzienne udostępnianie zasobów rozmaitym kwerendzistom, okazywanie im daleko idącej pomocy w pracach poszukiwawczych.
Co ciekawego można znaleźć wśród półek z dokumentami ADT? Czy są wśród
nich jakieś „białe kruki”, kartki papieru czy pergaminu, których zazdroszczą
archiwiści i historycy z innych stron
Polski?

Od jak dawna jest Ksiądz dyrektorem
Co ciekawego można znaleźć wśród
Archiwum Diecezjalnego?
półek z dokumentami? Za św. Pawłem,
by stwierdzić: „co mam wybrać?
Funkcję Dyrektora Archiwum Diece- można
Nie
umiem
powiedzieć”. Odpowiedź zalezjalnego w Tarnowie pełnię od 1 września ży od przyjętego
kryterium: czy będzie to
2009 r.
wiek dokumentu: wówczas najcenniejszy
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byłby najstarszy z pergaminów. Jeśli osoba autora: szesnastowieczny pergamin zawierający bullę papieską opatrzony ołowianą, wciąż zachowaną pieczęcią! Rarytasem jest z pewnością księga sądowa
z Czchowa pochodząca z 1615 r., Liber
memorabilium z Chełmu, cały szereg szesnastowiecznych dokumentów dotyczących poszczególnych parafii lub też odpisów jeszcze wcześniejszych: XV, nawet
XIV wiecznych dokumentów. Rzecz jasna, jednym ze skarbów o wielkim znaczeniu jest zbiór kopii ksiąg metrykalnych
oraz pewna ilość oryginalnych ksiąg, jak
też mikrofilmy zawierające zdjęcia oryginalnych ksiąg znajdujących się w parafiach. Jest to bezcenna skarbnica wszelakiej wiedzy.

cywilizacyjnej pomiędzy rokiem 1786
a współczesnością, jest kwestia digitalizacji zasobu ADT z perspektywą udostępniania dokumentów już w wersji cyfrowej. Rzecz jasna wymaga to ogromnego
nakładu środków i pracy oraz czasu.
Jak życie przeciętnego parafianina parafii „X” w mieście czy wiosce „Y” Diecezji Tarnowskiej przekłada się na zawartość ADT?

Jak wynika z przywołanych już informacji ów parafianin odnajdzie się w wielu
miejscach w księgach metrykalnych. Poznamy skrajne daty jego życia, jak też daty
istotnych wydarzeń: ślubu, narodzin dzieci
- często także ich śmierci – śmiertelność
dzieci była dawniej szczególnie duża.
Księgi te poinformują o jego zawodzie,
statusie społecznym i materialnym, przyczynie śmierci, o pełnionych funkcjach
chrzestnego i świadka małżeństwa, a zatem pośrednio o jego stosunkach towarzyskich, roli w lokalnej społeczności.
Z kolei w aktach lokalnych dotyczących
danej parafii (być może) przeczytamy
o sporach, jakie prowadził z sąsiadem,
organistą lub proboszczem – gdy był np.
kolatorem, czyli właścicielem dóbr, na
Cienka księga po prawej to najstarszy
rejstr obywateli miasta Tarnowa od 1567 terenie których leżała parafia. Oczywiście,
mogą pojawić się zgoła odmienne inforroku; po lewej siedemnastowieczna
macje: oto nasz parafianin ufundował
Księga złoczyńców grodu Wiśnickiego
krzyż do kaplicy lub obraz do bocznego
ołtarza, ofiarował w testamencie kościołoCzy mógłby Ksiądz Dyrektor w skrócie wi parafialnemu część gruntu, należał do
powiedzieć, jakie zadania stoją przed towarzystwa wstrzemięźliwości, ustanowił
ADT obecnie i czym różnią się od tych fundację mszalną.
sprzed 225 lat?
Kto korzysta z czytelni? Czy w ADT
Odpowiednie przechowywanie, udo- panuje duży ruch czy raczej atmosfera
stępnianie dokumentów oraz zabezpiecza- benedyktyńskiej pracy?
nie wszelkiego rodzaju zbiorów – zgodne
z zasadami urządzania i pracy archiwów – Społeczność kwerendzistów odwiedzawymagało podjęcia szeregu prac remonto- jących co dnia ADT jest bardzo zróżniwych oraz adaptacyjnych pomieszcze- cowana zarówno pod względem wieku,
niach ADT. Część spośród najkoniecz- posiadanego – lub nie – wykształcenia,
niejszych przeróbek oraz inwestycji już częstotliwości wizyt, jak też profilu
wykonano, dalsze wymagają znacznego – zawodowego i przedmiotu zainteresowań
jeśli nie wielkiego – nakładu środków oraz... narodowości. Są stali bywalcy
i pracy. Toteż właśnie dalsza adaptacja zjawiający się codziennie lub kilka razy
pomieszczeń, wyposażanie w niezbędny w tygodniu, lub miesiącu, w tym znani
sprzęt: regały, nowe czytniki itp., wresz- tarnowscy historycy oraz pasjonaci hicie choćby zakup dużej ilości stosownych storii. Wśród „klientów” bywających
teczek wysuwa się na czoło planów na okresowo, kilkukrotnie na przestrzeni ronajbliższy okres. Ponadto jednym z isto- ku lub też jednorazowo są: zawodowi hitnych zadań jest także nadrobienie zale- storycy – pracownicy uniwersyteccy, takgłości w dziedzinie publikacji. Osobną że z uczelni zagranicznych, wykładowcy
kwestią, która wynika wprost z różnicy Instytutu Teologicznego w Tarnowie oraz
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innych uczelni; studenci (także alumni) –
magistranci i doktoranci; pracownicy placówek kulturalnych: muzeów, bibliotek,
szkół; amatorzy historycy, pasjonaci publikujący w regionalnych i parafialnych
czasopismach, autorzy monografii o parafiach i lokalnych społecznościach.
Wreszcie najliczniejszą grupą odwiedzających naszą instytucję tworzą poszukiwacze informacji genealogicznych.
Wśród nich panuje największe zróżnicowanie. Bywają kompetentni pracownicy
firm genealogicznych, tudzież historycy
lub inne osoby posiadające znajomość
łaciny oraz ogólną wiedzę historyczną,
którym wystarczy udostępnić księgi.
Wiele jednakże innych, prywatnych osób,
poszukujących śladów swoich przodków,
nie posiada przygotowania do prowadzenia kwerendy, oczekując, iż pracownicy
ADT wyręczą je w większości prac.
Czy każdy zainteresowany ma dostęp
do archiwaliów? Do jakich? A jeśli tak
lub nie to do jakiej ich części?
Nie każdy zgłaszający chęć uzyskania
wglądu do konkretnych archiwaliów
otrzymuje zgodę, co wynika z wewnętrznych przepisów ustanowionych przez
ks. Biskupa Ordynariusza oraz względów
praktycznych. W wypadku ksiąg metrykalnych obowiązuje karencja na udostępnianie, odpowiednio: 100 lat na księgi
ochrzczonych, 50 lat na księgi zaślubionych i 30 lat na księgi zmarłych. Ponadto
nie udostępnia się teczek personalnych
kapłanów przed upływem 50 lat od daty
śmierci. W przypadku studentów poszukujących materiału do przygotowania pracy magisterskiej promotor określa zakres
zainteresowań kwerendzisty, my zaś –
w miarę możliwości – staramy się temu
zadośćuczynić. Względy praktyczne – konieczność zachowania cennego, zabytkowego dokumentu dla potomności wymaga
zachowania daleko posuniętej ostrożności.
Dla przykładu: udostępnienie dokumentu
z XIV w. pisanego łaciną, do której
odczytania i zrozumienia potrzebne jest
fachowe przygotowanie, ma sens w wypadku wykładowcy historii na UJ, mediewisty, który współpracuje również z Archiwum Watykańskim. Udostępnienie go
studentowi I roku Instytutu Teologicznego, który jedynie słyszał o istnieniu
łaciny i Średniowiecza byłoby nieusprawiedliwionym marnotrawstwem zabytku.
>>

ADT jest obecne w Internecie. Co można znaleźć na stronie www?
Na stronie internetowej naszej instytucji znajdują się podstawowe informacje
dotyczące jej miejsca w strukturze Diecezji, zasad działania oraz udostępniania
zasobu i możliwości kontaktu na drodze
listownej, elektronicznej i telefonicznej.
Kwestia zdigitalizowanej cząstki zasobu
jest już historią. Jedynym sposobem zapoznania się z dokumentacją dotyczącą
tematu stanowiącego przedmiot zainteresowania konkretnego badacza jest wizyta
w ADT – z wyjątkiem poszukiwań genealogicznych – w tym przypadku można
zlecić nam wykonanie kwerendy.

TEKSTY OKAZJONALNE
„Wikary z Niegowici”
Niegowić,
Kolorowe domy
pośród zieleni
i błękitnej wody.
Niegowić,
stara, piękna Fara,
gdzie służbę bożą zaczynał
skromny ksiądz
Karol Wojtyła.

W tej niewielkiej wiosce rozpoczął swą
kapłańską posługę Karol Wojtyła - skromny wiejski wikary. Kronika Parafialna
Chełm podaje, że parafia w Niegowici
powstała prawdopodobnie w 1262r. Pierwsza notatka o istnieniu tej świątyni
Priorytety wymusza w większej części pochodzi z 1595r.
konkretna sytuacja, którą zastałem. Toteż
powtórzę, iż konieczne jest sfinalizowanie
prac remontowych oraz zakup nowych
regałów, które umożliwią uporządkowanie
zasobu oraz bieżące archiwizowanie nowych materiałów w sposób ostateczny.
Dzięki temu będzie można wyeliminować
jedną z czasochłonnych i pracochłonnych
bolączek naszej instytucji: konieczności
przemieszczania zarówno sprzętów, jak
i dokumentów z racji kolejnych prac
adaptacyjnych podejmowanych w miarę
pozyskiwanych środków. Skoro mowa
o marzeniach, to jednym z nich jest W domu Parafialnym w Niegowici 14
doczekanie czasów, w których nie trzeba maja 1949r. Ksiądz Karol Wojtyła zorganibędzie poświęcać sporej części dnia na zował zebranie parafian w związku ze
prace fizyczne, porządkowe i budowlane. zbliżającą się wtedy 50-ta rocznicę kaBędzie można zasiąść w przyzwoitej płaństwa ks. Prałata Kazimierza Buzały,
marynarce przy biurku wolnym od kurzu proboszcza parafii. Na tej to konferencji
i przygotowywać publikacje ukazujące ks. K.Wojtyła poddał myśl, że najlepszym
bogactwo zawarte w zasobie ADT. prezentem dla czcigodnego Jubilata będzie
przystąpienie do budowy Kościoła. Pracę
Dziękuję serdecznie za gościnę i rozmo- rozpoczęto już w sierpniu 1949r. W urowę.
czystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny poświęcono kamień węgielny.
Rozmawiał Mirosław Grzegórzek W 1973r. stojący dotąd stary, drewniany
kościół, został przeniesiony do pobliskiej
miejscowości do Mętkowa.
Miejsce starego kościoła i jego funkcje
przejął nowy, murowany, wybudowany
z inicjatywy ks. Wikariusza Karola Wojtyły.
Pierwsze nabożeństwo odprawione zostało 20 grudnia 1959r. Konsekracja świą-

tyni miała miejsce w 1966r., czyli w tysiąclecie Chrztu Polski. Konsekracji dokonał ks. K.Wojtyła wówczas już arcybiskup.
Przy głównym wejściu do kościoła
umieszczona jest tablica upamiętniająca

Jakie są priorytety Księdza Dyrektora
w kwestii rozwoju archiwum? Czy Dyrektor ADT ma jakieś marzenia odnośnie niego?
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pobyt ks. K.Wojtyły w Niegowici.
W 1998r. Do istniejącej od 1819r. wieży dobudowano kopułę.
Główny ołtarz nowego kościoła wykonano w 1966r. - zawiera wizerunek
Matki Bożej Niegowickiej. Jest on otaczany przez parafian wielką czcią. W ołtarzu
bocznym znajduje się figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. Drugi ołtarz boczny przedstawia postać św. Józefa w otoczeniu płaskorzeźb z postaciami św. Izydora i św. Kingi. Wystrój kościoła zaprojektował prof. Wiktor Zin. Duże wrażenie

robi Kaplica Miłosierdzia Bożego, w której ustawiony jest konfesjonał papieski.
>>

W nim spowiadał K. Wojtyła - wikary.
Między głównym wejściem do nowego kościoła a dzwonnicą jest plac, na
którym stał stary kościółek drewniany
z XIIIw.
28 lipca 1948r. Do parafii w Niegowici
przybył młody ksiądz Karol Wojtyła. Sam
tak pisze o swej drodze do Nigowici:”...

Dojechałem autobusem z Krakowa do
Gdowa, a stamtąd jakiś gospodarz podwiózł mnie szosą w kierunku wsi Marszowice. Doradził mi iść dalej ścieżką wśród
pól, bo tak miało być bliżej. W oddali już
było widać kościół w Niegowici... Pamiętam, że w pewnym momencie, gdy przekraczałem granice parafii w Niegowici, uklęknąłem i ucałowałem ziemię... ”.

Była to jednak bardzo ważny rok.
Dopiero tutaj młody ksiądz miał szansę
zetknąć się z codziennym życiem parafii
z problemami zwykłych ludzi.
Zdawał egzamin z życia przed komisją
złożoną z całej parafii. W opinii parafian
egzamin ten zdał celująco.
Zapisał się w pamięci jako młody choć
bardzo energiczny ksiądz. Jak wspomina
była dyrektor szkoły w Niegowici Pani
Maria Trzaska”.. Pierwszym jego pragnieniem było założenie teatru... spośród
członków – Stowarzyszenia Katolickiego
powstała grupa teatralna... Ksiądz Wojtyła
zaproponował przygotowanie sztuki Zofii
Kossak – Sczuckiej p.t. „Gość Oczekiwany”. Treścią sztuki jest reakcja bohaterów
na pojawienie się Chrystusa w domu człowieka zamożnego i biednego..” W pobliskim domu znalazło się miejsce na teatr.

dnywał sobie ludzkie
serca .
Po wielu
latach podczas pielgrzymki
i audiencji
u Ojca Św.
rozpoznał
byłą Panią
Dyr. Z Niegowici
i nazwał po
imieniu:
Marysia?
I zaczął wspominać dawne czasy. Widoczne było, że ta pamięć i serdeczna więź
przetrwały i czas ich nie rozmył, przeżycia nie poszły w niepamięć.
Na placu przed kościołem wznosi się
imponujący, piękny pomnik z brązu. Jedyny na świecie ukazujący młodego nikomu
nieznanego wikarego. Późniejszy Ojciec
Św. stoi na cokole w pozie, w której
w 1948 r. Ujął go obiektyw, gdy poprawiał pelerynkę.

Takie było powitanie wielkiego Polaka
z ziemia niegowicką.
Zamieszkał ma wikarówce w skromnym pokoiku. Tablica z napisem i popiersie ks. wikarego upamiętniają miejsce jego

Wspólna praca nad spektaklami, emocje, przeżycia osobiste aktorów i głównego reżysera przyczyniły się do umocnienia
serdecznych przyjacielskich więzi między
księdzem a parafianami.
Jego serdeczny stosunek do mieszkańców wyrażał się szczególnie w rzeczowej, konkretnej formie pomocy. A to pogorzelcom podarował darowaną sobie poduszkę, bo są małe dzieci. A to kobiecie
zamieszkania. Pozostał tam krótko, bo ciężarnej pomógł dźwigać torby z zakupatylko jeden rok.
mi i wiele innych gestów, którymi zje16

Niegowić
skromny szary pomnik
wiejskiego Wikarego
dar parafian.
Pomnik jest międzynarodowym hołdem kapłaństwa naszego Papieża. Pomnik
odsłonięto i poświęcono 4 listopada
1999 r. Z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich Karola Wojtyły – papieża Jana
Pawła II.
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Skromna postać Wikarego Świata
Na cokole z brązu do nieba ulata.

Nie ma róży bez kolców i życia bez cierpienia.
(Jan Paweł II o cierpieniu)

Wielka moc postaci, słowa głoszonego
Dociera do serca człeka skruszonego.

„Drodzy chorzy, wasze cierpienie nie
„ Cierpienie należy do ludzkiego losu”
jest bezużyteczne. Przeciwnie, jest cenne,
/Jan Paweł II/

Bo my z Jego mocy czerpiemy swe siły,
Wspomagaj nas Boże , o to Cię prosimy.

Od początku stworzenia świata mamy
do czynienia z cierpieniem. Cierpienie jest
wszędzie, jest częścią istnienia, jest nieuniknione, pozwala nam poznać prawdziwe
życie.
Ból i cierpienie odgrywają ogromną rolę w ludzkim życiu. Uczą szacunku wobec
życia. Dzięki nim doceniamy szczęście,
które nas spotyka, stajemy się wrażliwsi
na losy innych ludzi. Cierpienie jest przyczyną uszlachetnienia, potrafi umocnić
w wierze. Nie jest karą, która spotyka nas
za grzechy (jak uważają niektórzy), ale
najczęściej to próba, która pomaga nam
zrozumieć sens ludzkiego życia. Jest ono
wpisane w życie każdego człowieka. Nabiera ono sensu, staje się zrozumiałe, bardziej znośne, a nawet radosne jeśli spojrzymy nań z perspektywy wyznaczonej
przez mękę i Krzyż naszego Mistrza, Nauczyciela i Zbawiciela – Jezusa Chrystusa.
Papież Jan Paweł II uczył o cierpieniu:
„W swoim ludzkim cierpieniu każdy

Posiądź serca, myśli i uczynki nasze,
Byśmy – chyląc skronie – zachowali twarze.

Twórcą pomnika jest włoski artysta
Romano Pelloni, inicjatorem pomysłu jest
ksiądz Jarosław Cielecki.
Trwałym pomnikiem wędrówek Jana
Pawła II po Ziemii Gdowskiej jest Szlak
Papieski wyznaczany dla upamiętnienia
drogi z Niegowici do Łapanowa, którą
przemierzał Karol Wojtyła z Niegowici do
Łapanowa w latach 1948 – 1949.
W 80 – tą rocznicę urodzin papieża
Jana Pawła II z inicjatywy ks. proboszcza
parafii łapanowskiej oraz szkół noszących
imię Jana Pawła II: Zespołu Szkół Zawodowych w Łapanowie i Szkoły Podstawowej w Niegowici w roku Jubileuszowym szlak ten wytyczono 18 maja
2000 roku.

człowiek może stać się uczestnikiem
odkupieńczego cierpienia Chrystusa”.

Szlakiem tym organizowane są wędrówki i pielgrzymki. Tradycją stał się już
pieszy rajd odbywający się każdego roku
w najbliższą sobotę 18maja, kiedy to przypada rocznica urodzin papieża. Organizatorami rajdu na przemian są proboszczowie parafii w Niegowici ks. Paweł
Sukiennik i parafii Łapanów ks. Tadeusz
Jarzębak.
Niegowić
tu pamięć przetrwała
dla Wielkiego Kapłana
Papieża – Jana Pawła II.

Halina Luszowiecka
fot. Renata Luszowiecka

gdyż w sposób tajemniczy, lecz zarazem
rzeczywisty włącza nas w tę samą zbawczą misję Syna Bożego”.
„Poprzez wpatrywanie się w Chrystusa
i naśladowanie Go z cierpliwą ufnością
jesteśmy w stanie zrozumieć, że każda ludzka postać bólu zawiera w sobie boską
obietnicę zbawienia i radości”.

Uczył też - jak pomagać choremu, by
nie utracił nadziei. Trzeba po prostu z nim
być. Czasem nie trzeba nic mówić, a tylko
uścisnąć rękę, popatrzeć w oczy, wysłuchać. Troska o chorego musi być wytrwała, dyskretna i bardzo delikatna. Gdy tak
jest, to chory czuje się bezpieczny, że ma
kogoś przy sobie, bo on potrzebuje ciepła,
uśmiechu i zainteresowania swoją osobą,
bo: „Nie tak bardzo jest potrzebna pomoc
przyjaciół, ile wiara w ich pomoc” /filozofEpikur z Samos/
„Cierpienie jest po to, aby wyzwalało miłość, ażeby rodziło uczynki miłości bliźniego. Cierpienie ludzkie zawsze jest tajemnicą. I bardzo trudno człowiekowi samemu przedzierać się przez jego mroki”.
„Wy słabi, fizycznie słabi, poddani cierpieniom, jesteście równocześnie źródłem
mocy dla innych, dla zdrowych, czasem
dla tych, którzy swoje zdrowie źle wykorzystują, którzy obrażają Boga, posługując się swoim zdrowiem i swoimi siłami”.

Wiele miejsca w swym nauczaniu Ojciec Święty poświęcił teologii cierpienia.
Zawsze, podczas audiencji czy pielgrzymek, kierował słowa do ludzi chorych,
starszych, cierpiących. Nieustannie podkreślał, że cierpienie pojmowane w aspeNauczanie Jana Pawła II o cierpieniu
kcie wiary, może być źródłem mocy dusplata się z Jego życiem. Swoim cierchowej.
„Waszym bólem możecie umocnić pieniem pisał piękną „encyklikę”. Była
chwiejnych, wezwać do poprawy upada- ona czytelna i dla młodych i dla starszych,
jących, napełnić spokojem i ufnością i tych małych, i wielkich tego świata,
tych, którzy wątpią i są przerażeni. Wasze a nawet tych stojących daleko od Kościocierpienia jeśli całkowicie przyjęte i połą- ła. On uczył o cierpieniu przykładem
czone z cierpieniami Ukrzyżowanego, swojego życia. Sam doświadczał cierpiemogą stać się wyjątkową mocą w walce nia w sensie duchowym już od dziecińo zwycięstwo dobra nad mocami zła, któ- stwa; śmierć matki, ukochanego brata,
re na różne sposoby zagrażają współcze- a następnie śmierć ojca. Podczas wojny
o mały włos sam nie zginął potrącony
snemu człowiekowi”.
W ludziach chorych dostrzegał znak przez niemiecką ciężarówkę. A od 1981 r.,
szczególnej miłości Stwórcy: „Wy stoicie od chwili zamachu zaczęły się jego kłow pierwszym szeregu tych, których Bóg poty ze zdrowiem. W ciągu 24 lat dziemiłuje”. Niemal wszędzie spotykał się więć razy był pacjentem rzymskiej poliz nimi; chorymi i zepchniętymi na margi- kliniki zwanej „drugim Watykanem”. Ojnes życia, zatrzymywał się niemal przy ciec Święty wtedy zawsze ukazywał się
każdym wózku inwalidzkim. Chorych, w oknie, błogosławił zgromadzonych „zacierpiących, niepełnosprawnych nazywał praszał wszystkich chorych, by połączyli
się z nim w ofiarowaniu Chrystusowi
„największym skarbem Kościoła”.
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swoich cierpień dla dobra Kościoła i lu- samego siebie wydał za nas” (Ef 5,2). czerwca 1987 roku Ojciec Święty odpradzkości”.
Krzyż cierpienia, Krzyż przeciwności wił Mszę św. w Tarnowie, na fundamen-

Cierpienie wplotło się więc w życie
Jana Pawła II na rozmaite sposoby: był
tym, który objaśniał sens cierpienia, służył
chorym i kochał ludzi dotkniętych różnorakimi strapieniami, ale przede wszystkim
był tym, który sam swym życiem wielokrotnie doświadczał bólu i cierpienia.
Swój każdorazowy pobyt w szpitalu traktował jako okazję do jedynej w swoim
rodzaju katechezy o cierpieniu. Widok
trzęsących się rąk, jego słabnący z każdym dniem głos i jego bezsilność, gdy
chciał, a nie mógł już przemówić to oznaki cierpienia. On nie wstydził się cierpieć
na oczach całego świata. Pokazywał, jaką
wartość ma starość, cierpienie i śmierć.
Papież mówił: ”Nie zapominajcie
o chorych i starcach... Żadna choroba,
żadne uszkodzenie, żadna ułomność nie
mogą nigdy pozbawić was waszej godności jako dzieci Bożych, jako braci i sióstr
Chrystusa”.

Przemawiał
do nas nawet
milczeniem, mówił też gestem
cierpiącej twarzy
i drgającej ręki.,
bo Jego cierpienie było cierpieniem wielkiego
świadka wiary. Przekonywał wszystkich,
że „cierpienie jest w świecie po to, ażeby

wyzwalało miłość, ażeby rodziło uczynki
miłości bliźniego, ażeby całą ludzką
cywilizację przetwarzało w cywilizację
miłości”.

Tej lekcji nie możemy zapomnieć
a zwłaszcza lekcji umierania, jakiej udzielił nam Jan Paweł II. To umieranie było
w jakiś głęboki sposób wpisane w całą posługę pasterską. On uczył nas swoim cierpieniem, zwłaszcza cierpieniem ostatnich
lat, dźwiganiem krzyża choroby, słabości,
wreszcie śmierci. Ewangelizował świat
swoim osobistym krzyżem. /kardynał Stanisław Dziwisz/.
Cierpienie jest więc wszędzie, bo należy do ludzkiego losu i „liczy się tylko
takie życie, w którym jest miejsce na cierpienie i na radość” /Antoine de Saint

Exupery/
Tak więc jak nie ma róży bez kolców –
tak nie ma życia bez cierpienia, ale ono
„pozwala doskonalić czynienie daru z

siebie i osiągnąć najwyższy stopień
miłości, dzięki Temu, który umiłował i

życiowych nałożony na człowieka winien tach nowego Kościoła i dokonał beatybyć przyjęty jako zaproszenie go do praw- fikacji Karoliny Kózka. Byłam wtedy
dziwego życia w Bogu.
w siódmym miesiącu ciąży i ze względu
na mój stan, odradzano mi uczestnictwa
„PODZIĘKUJ ZA CIERPIENIE, CZY w tym wielkim wydarzeniu. Ale ja nie
UMIESZ CZY NIE UMIESZ, BEZ NIEGO mogłam przecież nie uczestniczyć w tym
NIGDY NIE WIESZ ILE MIŁOŚĆ najważniejszym dla Tarnowa i Kościoła
KOSZTUJE” /Jan Twardowski/.
Tarnowskiego święcie. Moj mąż dzielnie
mnie asekurował w drodze do naszego
AS sektora. Polecałam Bogu nasze młode
małżeństwo, a błogosławioną Karolinę
prosiłam o opiekę nad naszym dzieckiem.
W sierpniu urodziłam zdrową córkę, mpoważnych komplikacji na początku
Jan Paweł II Wielki – mo
ciąży. W 1993 roku wyjechałam z całą
do Wiednia. Tęsknimy za Polską.
Orędownik Bożego rodziną
Ojciec Święty chyba najbardziej rozumiał
Miłosierdzia
życie emigranta. Szczególna ufność w Boże Miłosierdzie dodaje nam sił na obcej
Pamiętam dzień 17 października 1978 ziemi.
roku, chodziłam wtedy do 7 klasy szkoły
podstawowej Nr. 9 w Tarnowie. Kolega
O s. Faustynie i koronce do Bożego
z klasy Heniek Papuga zapytał czy już Miłosierdzia dowiedziałam się już na powiemy, że papieżem został Kardynał czątku lat 80tych od wdowy po oficerze,
Karol Wojtyła. Wiele osób z klasy nie piłsudczyku, której pomogliśmy z kolewiedziało jeszcze o tym wydarzeniu, żanką w ramach działającego przy tarnoponieważ niewielu miało wtedy telefon, wskim Liceum Medycznym „Banku
a telewizja polska informowala najczę- Serc”. Ta zacna kobieta zawsze o godzinie
ściej o posiedzeniach komitetów partyj- 15 przerywała każdą pracę i modliła się
nych, więc niechętnie oglądano czy słu- do Bożego Miłosierdzia.
chano wiadomości. Przepływ informacji
Kiedy Ojciec Święty w czerwcu 1998
był więc utrudniony, Ale najpóźniej 17 roku przybył do Wiednia, nie mogło nas
października wiedzieli już chyba wszyscy zabraknąć na Mszy św. celebrowanej na
Polacy – mamy Naszego Papieża.
Heldenplatz. W 1999 roku byliśmy już
spakowani, aby jechać do Starego Sącza
Nasza klasa wywiesiła na gazetce na spotkanie z Ojcem Świętym, gdy doszkolnej skromny wycinek z gazety z tą staliśmy wiadomość, że Ojciec Święty jest
radosną wiadomością, który po kilku chory i nie przyjedzie. Postanawiamy jedniach z niewyjaśnionych przyczyn zni- dnak jechać. Doznaliśmy uczucia wielkiej
knął z gazetki.
radości, gdy Ojciec Święty mimo choroby
Dla nas Polaków zaczął się wtedy przybył do Starego Sącza, aby kanonizonajpiękniejszy, moim zdaniem, czas wać bł. Kingę.
w dziejach historii naszego narodu i historii Kościoła Polskiego.
Najważniejszym jednak spotkaniem
w życiu naszej rodziny była prywatna auMiałam to ogromne szczęście, aby diencja u Ojca Świętego w Jubileuszouczestniczyć wielokrotnie w Eucharystii wym 2000 roku.
sprawowanej przez Jana Pawła II. PierwZaproszone na audiencję były tylko
szy raz była to Msza św. w Krakowie – 22 nasze dzieci, przebywające z grupą Młoczerwca 1983 roku.
dych Rycerzy Niepokalanej w Santa SeKsiądz Andrzej Dźwigaj zabrał nas, vera u Ojców Franciszkanów wydających
sporą grupę młodzieży oazowej na krako- Rycerza Niepokalanej dla Polonii.
wskie Błonia, gdzie słyszeliśmy wezwaKilka godzin przed audiencją donie Ojca Świętego: „Musicie być mocni wiedzieliśmy się, że i my – rodzice możemocą wiary! Musicie być mocni mocą my uczestniczyć w tym doniosłym wydanadziei.” To nie jest prośba, to rozkaz, rzeniu. Oplatając wianuszkiem fotel Ojca
wydany stanowczym, pięknym głosem. 10 Świętego słuchaliśmy Jego słów, a nasze
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serca biły jak szalone. Dzieci w chustach
Rycerstwa Niepokalanej klęczały obok fotela, a Ojciec Święty je błogosławi. Naszą
młodszą córkę Kingę Ojciec Święty głaskał po głowie. Tak bliskie spotkanie
z Wielkim Papieżem zobowiązuje.
Zaczęliśmy intensywniej śledzić nauczanie Ojca Świętego, pogłębiło się życie
sakramentalne naszej rodziny. Gdy
w 2002 roku Ojciec Święty przyjechał do
Polski czuliśmy, że to jest Jego pożegnanie z Ojczyzną. Konsekrując Bazylikę Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach zostawia nam dar: „Nadszedł czas, aby orędzie
o Bożym Miłosierdziu wlało w ludzkie
serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej
cywilizacji – cywilizacji miłości.” Nie
musimy się już lękać, bo On zawierzył
świat Bożemu Miłosierdziu. Dzień później
na krakowskich błoniach z milionową
rzeszą pielgrzymów uczestniczyliśmy
w Eucharystii z Janem Pawłem II.
Gdy Ojciec Święty umierał uczestniczyliśmy z rodziną we Mszy św. i nabożeństwie pierwszosobotnim. To, że Bóg
powołał Go do siebie w Wigilię Święta
Bożego Miłosierdzia, jest potwierdzeniem najważniejszego przesłania Jego
pontyfikatu i ukazanie światu źródła ratunku. Tysiące ludzi przybyły do Rzymu,
aby pożegnać nie tylko głowę Kościoła
Katolickiego, ale Człowieka wielkiej wiary, modlitwy i wielkiego cierpienia.
W dniu pogrzebu słońce ogrzewało swoimi promieniami pielgrzymów, wiał ciepły
wiatr. Ten smutny dzień pożegnania stał
się demonstracją wiary Kościoła powszechnego, wiary w Zmartwychwstanie
i w Świętych Obcowanie. SANTO SUBITO wołał świat.
Dowiadując się o beatyfikacji Jana
Pawła II uklękliśmy przed obrazem Jezusa
Miłosiernego i podziękowaliśmy Bogu za
ten wielki dar. Cieszymy się, że będziemy
mieć w niebie Orędownika, którego znaliśmy i z którym spotkaliśmy się osobiście.
Rozpiera nas radość i duma, że ten
Wielki Papież, Polak ogłoszony zostanie
błogosławionym. Godzina 10:00. Powiewają flagi, najwięcej jest biało - czerwonych. Łagodny głos Benedykta XVI
rozbrzmiewając wśród milionowej rzeszy
pielgrzymów rozpoczyna tę piękną uroczystość. Słuchamy przekazu w języku
polskim. Za pomocą telebimu śledzimy tę
doniosła chwilę. Kilkadziesiąt metrów

dalej, za murami Watykanu, dwie zakonnice niosą relikwiarz z ampułką krwi
Papieża. Jakie to znamienne. Ojciec Święty tak bardzo szanował kobiety. I to właśnie cud uzdrowienia kobiety przyspieszył
proces beatyfikacyjny. Benedykt XVI
przyjmuje i całuje ze czcią ten relikwiarz,
niebo się otwiera, Jan Paweł II zostaje
ogłoszony Błogosławionym. Piękna homilia Benedykta XVI jeszcze raz przypomina nam drogę życia i kapłaństwa Karola
Wojtyły. Człowieka odważnego, człowieka ogromnego serca i ogromnej wiary.
Pamiętamy słowa na rozpoczęcie pontyfikatu: „Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. (.. .) Nie
bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim
wnętrzu człowiek. On jeden to wie!”. Gdy
Benedykt XVI mówi o cierpieniu swego
poprzednika, przed oczyma staje drżąca,
schorowana postać Jana Pawła II. W miarę
jak Pan pozbawiał Go sił fizycznych, rosła
Jego potęga ducha. Pokazał nam, jak
z godnością przyjmować chorobę i cierpienie. Bł. Janie Pawle II módl się za
wszystkimi chorymi, aby z godnością, tak
jak Ty przyjmowali krzyż bólu i cierpienia.

W radosnym uniesieniu zaczynają
rozchodzić się wielkie rzesze pielgrzymów. My zostajemy i po półtorej godziny
stania w kolejce, docieramy do trumny
błogosławionego. Czas ucieka, musimy
powoli opuszczać bazylikę. „Kochany
nasz Ojcze Święty, błogosław nam! Niech
nasza rodzina będzie zawsze mocna
wiarą!” Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy
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tam być. Wychodząc, ogarniamy wzrokiem cały plac św. Piotra. Jeszcze ostatnie
zdjęcia na placu św. Piotra, krótka wizyta
na poczcie watykańskiej i ruszamy
w kierunku dworca. O 1900 odjeżdża nasz
pociąg do Wiednia, chcemy jeszcze
nacieszyć się tą radosną atmosferą panującą w Rzymie. Na ulicach widać tłumy
zmęczonych, ale jakże szczęśliwych pielgrzymów. W pociągu spotykamy znajomych Polaków, dzielimy się wrażeniami.
Niech ta radość i entuzjazm pozostaną
w nas jak najdłużej.
Wdzięczni Bogu za Jana Pawła II,
wracamy do naszych obowiązków pamiętając, że miłosierdzie, to szczególna forma
miłości.
Anna Giebał (z domu Sady)

Piesza pielgrzymka
ekspiacyjno –
dziękczynna: Dębica
– Łagiewniki 2011

Trzy myśli.
Pierwsza myśl o pielgrzymowaniu do
Sanktuarium w Łagiewnikach zrodziła się
we mnie podczas ostatniej podróży apostolskiej Jana Pawła II do Polski. To
w Krakowie, Ojciec Święty, zawierzył
Świat i ludzkość Bożemu Miłosierdziu;
podnosząc krakowskie Łagiewniki do rangi największego epicentrum kultu Bożego Miłosierdzia - Miłosierdzia dla nas
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i całego świata.
Druga myśl (związana już bezpośrednio ze śmiercią Jana Pawła II), przyszła do
mnie wraz z bólem, zrodzonym w tym
rozstaniu. Nagle zrozumiałem, jak dużo,
z życia i przekazu Tego świętego człowieka, niepostrzeżenie mi umknęło; ile łask
zmarnowałem (szczególnie w latach
osiemdziesiątych), ofiarowanych tym wyjątkowym Pontyfikatem.
Natychmiast po ogłoszeniu decyzji
(i daty) o beatyfikacji naszego umiłowanego Papieża, pojawiła się jak błyskawica, konsekwentna do poprzednich, myśl
trzecia: idę! Pieszo do Łagiewnik! Na niedzielę Bożego Miłosierdzia! Moje marzenia i plany powierzam z wielkim zaufaniem - wkrótce już Błogosławionemu,
Janowi Pawło wi II.
Z początkiem Wielkiego Postu, podzieliłem się moim wielkim (jeszcze nieopierzonym) pragnieniem z przyjacielem,
a mój przyjaciel z kolei, ze swoim przyjacielem - Księdzem.
Niespodziewanie więc dla mnie, i jakby w prezencie od Pana Boga, zyskałem
wspaniałych (jak się później okazało) pielgrzymich towarzyszy – braci. Zawiązany
z Bożą pomocą, przypadkowy można by
powiedzieć, triumwirat czterdziestokilkulatków, nagle, z całego serca zapragnął
podjąć pokutną wędrówkę, aby przepraszając za grzechy, móc wielbić Pana Boga,
a nade wszystko, dziękować za świętego
Polaka - umiłowanego Ojca, Jana Pawła
Wielkiego.
Etap pierwszy: Dębica – Tarnów
Po Mszy świętej, w środę 27 kwietnia
słuchamy w czytanej Ewangelii o dwóch
uczniach zmierzających do Emaus, a potem, również we dwóch wyruszamy; pogoda słoneczna, ciepło. Kierując się
w stronę powstającej autostrady, (tak
zwaną drogą technologiczną), wśród pól
i lasów, razem z towarzyszącym naszej
modlitwie, śpiewem skowronków, przemierzamy pierwszych kilkadziesiąt kilometrów, by na wysokości Woli Rzędzińskiej zejść z autostrady i zdobyć pierwszy
pielgrzymi nocleg. Obolali, zmęczeni, ale
bardzo szczęśliwi posilamy się i odpoczywamy. Tutaj, ku naszej radości dołącza do
nas trzeci towarzysz naszej wyprawy ksiądz Tomasz.
Etap drugi: Tarnów – Bratucice
Jakże wspaniałym jest posiadaniem
własnego pielgrzymkowego kapelana.
Ksiądz Tomasz tylko dla nasz trzech, sprawuje poranną Eucharystię! Niesamowite

i przedziwne uczucie, taka intymna bliskość Sakramentu! Przypominają mi się
słowa Jezusa, … „gdzie dwóch lub trzech
w imię Moje, tam i Ja jestem ”….
Słyszymy, że uczniowie rozpoznają Pana
przy łamaniu chleba. Tak więc, On jest
z nami, towarzysząc nam od tej pory
w osobie Księdza Tomasza…. Pogoda bez
zmian; słońce, ciepło…, ruszamy, więc!
Od Wierzchosławic, na Rudy Rysie, a potem, jak prowadzi nasza pielgrzymia
ścieżka, by (jak planujemy) przed wieczorem, dowędrować do wytyczonego celu Bratucic. Przemierzamy ogromne kompleksy leśne, mijamy stawy zbiorniki po
żwirowe, przepiękne stare sady jabłoniowe…, mijamy życzliwych gotowych nam
pomóc ludzi, wskazujących drogę i użalających się (w prostocie ducha) - od czasu
do czasu, nad czekającymi nas jeszcze
trudami wędrówki. Po wielu godzinach,
z leśnej drogi „ściąga” nas - dosłownie
i w przenośni, dobro czyniący przyjaciel,
Ksiądz Stefan - proboszcz krzeszowskiej
Parafii. To właśnie jego gościnny dom,
staje się dla nas, utrudzonych wieloma
przeżyciami (kontuzje i inne pielgrzymie
dolegliwości), najprzyjaźniejszą przystanią. Posileni cieleśnie i duchowo, wzmocnieni mądrą i ubogacającą nas rozmową
przy kolacji, odpoczywamy, regenerując
nadwątlone siły i ratując nasze obolałe
stopy do nadmiaru, pokaźniej wielkości
bąbli i odparzeń.
Etap trzeci: Mikluszowice – Niepołomice

Poranna Eucharystia; radość kolejnego
spotkania trzech pielgrzymów ze Zmartwychwstałym Panem – tym razem, nad
Morzem Tyberiadzkim. Spożywana przez
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Apostołów ryba przypomina, że już piątek. Pogoda wspaniała. Dzięki uprzejmości Księdza Stefana, przejeżdżamy na drugą stronę Raby, aby rozpocząć kolejny
dzień wędrowania.
Dzisiaj, możemy przeżywać nasz etap
w nowym doświadczeniu - dziękując
Panu za piękno otaczającego nas świata;
gdzie skrawek ojczystej, niepołomickiej
Puszczy tak wymownie przypomina
o wspaniałościach stwórczego dzieła. Zachwycamy się wspaniale starym drzewostanem i pomykającymi między drzewami sarnami. Oglądamy - niemalże
z bliska, rodzinne spotkanie dzików.
Mijamy wygrzewające się na słońcu zaskrońce i ruchliwe jaszczurki. Zainteresowani, (choć i zaniepokojeni) przyglądamy się zygzakom żmij. Dostrzegając
ich groźne piękno, cieszymy się z ulgą,
gdy usłużnie usuwają się z naszej drogi…
i jakże piękna jest pierwotna harmonia
w polującym na gryzonie jastrzębiu….
Widzimy, podziwiamy, zachwycamy
się…, ale przede wszystkim idziemy…,
idziemy, świadomi własnej grzeszności
i słabości naszych ciał; modlimy się odmawiając różańce i koronkę do Bożego
Miłosierdzia, bez końca i ciągle od
początku…, Pod koniec trasy nagle pojawia się burza, co zdecydowanie wpływa na przyśpieszenie tempa naszej wędrówki. Suchą nogą docieramy do kolejnego noclegu, tym razem jest to zajazd na
skraju puszczy w Niepołomicach.
Etap czwarty: Niepołomice – Kraków
Po śniadaniu, w towarzyszących nam
jak dotychczas, promieniach słonecznych,
ruszamy z nowymi siłami i nadzieją do
wędrowania do końca zaplanowanego
przez nas na dziś etapu – Krakowa. Tam,
przy ulicy Wielickiej, dzięki życzliwości,
kolejnego (o wielkim sercu) przyjaciela,
czeka nas - ostatni już w tej wyprawie,
postój i odpoczynek. Przez Grabie, Węgrzce Wielkie, Kokotów - wędrujemy, pośród pól i zabudowań. Świadomość kończącego się trudu, przynagla nas do jeszcze gorliwszej modlitwy…, dziesiątka, po
dziesiątce, omadlamy nasze rodziny, dzieci, przyjaciół, wspólnoty i środowiska
pracy. Wracamy, pełni wdzięczności, do
źródła naszego pielgrzymowania - dziękując za życie i posługę Jana Pawła II.
Znamiennie, że jakby dla zobrazowania
strumieni Bożych, oczyszczających nas
łask końcówkę etapu kończymy w obmywających nas strugach rzęsistego deszczu.
Na zakończenie tego dnia i na rozpo>>

częcie Niedzieli Miłosierdzia, kolejna niezapomniana Eucharystia - tym razem
u Ojców Dominikanów. Ksiądz Tomasz
czyta nam o Apostole Tomaszu i (o sobie!?) jaka głęboka prawda w tym przeżyciu; będąc kapłanem „widzi” się Boga!
Błogosławieni, którzy dzięki temu widzeniu uwierzą!
Etap piąty: Łagiewniki
Docieramy na dziewiątą. Miłość Miłosierna od rana płacze nad Krakowem rzęsistymi kroplami deszczu, a my wdzięczni
za tak piękne ostatnie cztery dni kwietnia
usadawiamy się na placu przed Bazyliką obok telebimu, oczekując na transmisje
z Watykanu.
I stało się!... Ojciec Święty Benedykt
XVI ogłasza Jana Pawła II błogosławionym. I stało się! …Bogu niech będą
dzięki! Dotrwaliśmy do końca, radujemy
się ze zwycięstwa (z Bożą pomocą) nad
naszymi słabościami i małością. Zakończyliśmy wspólny bieg do łagiewnickiego
stadionu, świadomi tego, że kolejne już
etapy życiowego maratonu, (wraz ich trudami i nadziejami) możemy już całym sercem, powierzać orędownictwu naszemu
błogosławionemu! Na zakończenie, uczestniczymy w uroczystej Mszy Świętej,
którą współ celebruje nasz towarzysz
podróży. Jaka to radość widzieć naszego
przyjaciela u boku Księdza Biskupa Lechowicza.
Etap szósty
Wracamy do domu! Planujemy, że jeśli
Pan pozwoli, to w przyszłym roku, znowu
razem, …tam gdzie dwóch lub trzech…!
Z nadzieją i wiarą! Amen
Bogdan Rajski

Piechotą na
beatyfikację…
Dzień pierwszego maja 2011 r. był
dniem ważnym, oczekiwanym i wzruszającym dla milionów ludzi w Polsce
i poza jej granicami. Do chwały ołtarzy
został bowiem wyniesiony Jan Paweł II,
papież. Postać niezwykła nie tylko dla
chrześcijan, katolików, ale również dla
osób niewierzących. Zostawił po sobie
wymowne ślady swojej wiary, które są
wskazówką dla poszukujących celu
i sensu życia.

Uroczystość beatyfikacyjna ściągnęła
do Rzymu ogromne rzesze wiernych. Należy jednak zaznaczyć, że również w wielu innych miejscach związanych z Janem
Pawłem II gromadzili się ludzie, by wspólnie przeżywać to wielkie wydarzenie.
Jednym z takich miejsc były Łagiewniki, gdzie znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ono było celem pieszej
wędrówki Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Nr 1 im. Jana
Pawła II, działającego przy Gimnazjum Nr
4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie. Organizatorem pielgrzymki Drogą Świętego
Jakuba do Łagiewnik był tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Nasza grupa liczyła w sumie 12 osób,
w tym osiem osób z Gimnazjum Nr 4
(sześciu uczniów i dwóch dorosłych).
Dziesięć osób wędrowało pieszo ze Staniątek, a dwie wybrały wariant rowerowy
z Szarowa.
Pielgrzymkę rozpoczęliśmy 30 kwietnia 2011 r. o godz. 9.11. Właśnie o tej godzinie wysiedliśmy z pociągu, który przywiózł nas na małą stację o nazwie Staniątki. Legendarne początki tej miejscowości sięgające X w. związane są ze św.
Wojciechem, biskupem Pragi, patronem
Polski, misjonarzem i pierwszym polskim
męczennikiem. Pierwszym punktem naszego planu było odwiedzenie jednej
z najstarszych gotyckich świątyń w Polsce
– kościoła Najświętszej Marii Panny i św.
Wojciecha w Staniątkach. Szczególnym
skarbem kościoła i klasztoru Sióstr Benedyktynek jest słynny, malowany na desce
obraz Matki Bożej Bolesnej Staniąteckiej
z I poł. XVI w., który bardzo nam się spodobał. Zamierzaliśmy podbić nasze Paszporty Pielgrzyma i pójść dalej, jednak
siostra zakonna nie wypuściła nas tak szybko. Zaprosiła i oprowadziła nas po muzeum, w którym mieliśmy okazję podziwiać
cenne eksponaty: obrazy, figury, księgi
i szaty liturgiczne. Nasza przewodniczka
opowiadała nam o życiu w klasztorze
klauzurowym i cierpliwie odpowiadała na
wszystkie pytania. Duże zainteresowanie
wzbudził natomiast obraz, który namalował pewien benedyktyn. Przedstawił na
nim świętego Benedykta w otoczeniu zakonników i sióstr zakonnych. Warto zobaczyć, jak namalował benedyktynki, których wcześniej nigdy nie widział… Pod
koniec naszych odwiedzin zwróciliśmy
uwagę na złotą obrączkę z krzyżem, którą
nosiła na palcu nasza przewodniczka.
Dowiedzieliśmy się wkrótce, że gościła
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nas sama Matka Anna Krystyna Kucia,
emerytowana Ksieni Opactwa św. Wojciecha w Staniątkach. Byliśmy pod dużym
wrażeniem… Otrzymaliśmy od niej piękny kalendarz „Skarby sztuki w Opactwie
Benedyktynek w Staniątkach” oraz wiele
serdecznych i ciepłych słów. Po tym miłym spotkaniu wyruszyliśmy w drogę
wiodącą przez piękne rejony Pogórza
Wielickiego. Dzień był słoneczny, a urocze krajobrazy rekompensowały nam trud
związany z dźwiganiem ciężkich plecaków. Odpoczęliśmy trochę dłużej w cieniu drzew rosnących wokół drewnianego
kościółka w Bodzanowie, gdzie dołączyli
do nas rowerzyści. O godz. 13.07 padło

wreszcie pytanie: „Czy daleko jeszcze?”
Około godziny 14.00 dotarliśmy do Biskupic – miejscowości, w której mieliśmy
przygotowany nocleg. Znużeni drogą,
posililiśmy się w stołówce Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie zjedliśmy ciepły
posiłek podany przez sympatyczne panie
kucharki i udaliśmy się do swoich przytulnych pokoików. Odpoczęliśmy i dosyć
szybko zregenerowaliśmy siły po blisko
dwunastokilometrowej trasie. Przed nami
było jeszcze około 7 kilometrów. Wyposażeni w małe plecaczki, wyruszyliśmy
dwunastoosobową grupą do miasta słynącego z unikatowej w świecie kopalni
soli. Niebo było szczelnie zakryte chmurami, gdy wyruszaliśmy z Biskupic.

W Wieliczce zaczęło mocniej padać, dlatego schroniliśmy się w drewnianym kościółku św. Sebastiana, gdzie właśnie
trwała msza ślubna. Z powodu obfitego
>>

deszczu zatrzymaliśmy się tam na blisko
kilkadziesiąt minut, gdzie wraz z weselnymi gośćmi spędziliśmy czas na podziwianiu młodopolskiej polichromii autorstwa Włodzimierza Tetmajera. Wreszcie
odważyliśmy się wyjść. Dotarliśmy szybkim krokiem do przystanku, skąd wróciliśmy busem do Biskupic. Pierwszy
dzień dobiegał końca. Kilka osób znalazło
jeszcze siły, aby około godz. 20.00 uczestniczyć w powtórce przed Międzyszkolnym Konkursem Wiedzy o Górach
„Gorce”. Tak to jest, gdy w wyprawie
bierze udział nauczyciel…
W niedzielę, pierwszego maja pobudka zarządzona została na godz. 4.30… Nie
wszyscy poradzili sobie z tym wyzwaniem. Okazało się, że w nocy ktoś obcy
naciskał klamkę do zamkniętego na klucz
pokoju dziewcząt, co nie pozwoliło zasnąć
nastolatkom. Dziewczęta do tej pory nie
wierzą w zapewnienia, że tym kimś był
zatroskany o nie nauczyciel. Wczesnym
rankiem, o godz. 5.20 wsiedliśmy do busa,
który zawiózł nas do Wieliczki, gdzie
kontynuowaliśmy podróż Drogą Świętego
Jakuba. Kierując się znakiem żółtej muszli
na niebieskim tle wędrowaliśmy w stronę
Krakowa. Było chłodno i trochę padało.
Po dwunastu kilometrach, które pokonaliśmy szybko i sprawnie, dotarliśmy do
Łagiewnik. Była godzina 9.00. Tłum gęstniał z minuty na minutę. Niestety
zaczęło mocniej padać. Zajęliśmy jednak
dobre miejsca przed telebimem i od godz.
10.00 uczestniczyliśmy w uroczystości
beatyfikacyjnej transmitowanej z Rzymu.
Po kazaniu Benedykta XVI rozpoczęła się
msza dziękczynna. Pogoda wystawiła nas
na ciężką próbę. Zziębnięci i przemoczeni
dotrwaliśmy jednak do końca uroczystości, a po niej zostaliśmy przygarnięci
przez Siostry Matki Bożej Miłosierdzia.
Zaprosiły nas na wspaniały obiad (przesmaczna zupa pomidorowa) i zaopiekowały się nami. Przebraliśmy się w suche ubrania i ogrzaliśmy się. Z ciepłym
i serdecznym uśmiechem pożegnały nas
gdy wyruszaliśmy w drogę powrotną. Pojechaliśmy tramwajem do Krakowa Płaszowa, a godzinę później pociągiem do
Tarnowa. Przestało padać, a zza chmur
wyszło słońce. W Krakowie zostawiliśmy
nasze modlitwy i prośby kierowane już za
przyczyną błogosławionego Jana Pawła II.
Wędrówka obfitowała w różnego rodzaju
spotkania. Spotkania z Bogiem, drugim
człowiekiem, ze sztuką… Każdy z nas
wspomina tę niezwykłą podróż bardzo

ciepło, mimo niesprzyjającej aury i związanych z nią niedogodności. Na dobrą
sprawę to właśnie ona pokazała nam ile
ciepła może dać inny człowiek.

Wspomnijcie na
minione dni

wyszły spod pióra Autora
Beata Wideł ListuTedosłowa
Hebrajczyków,
który do swoich
opiekun Szkolnego Koła Polskiego Towa- rodaków pisał z przejęciem:
rzystwa Tatrzańskiego Nr1 im. Jana Pawła na minione dni, kiedyście to Wspomnijcie
przez oświeII
cenie wytrzymali wielką nawałnicę cier/Hbr 10,32/.
Oto kilka wrażeń uczestników dwu- pień Idąc
tych słów wspomnijdniowej wędrówki na uroczystość bea- my dzisiajzaIVzachętą
Pielgrzymkę
do Polski Jana
tyfikacyjną Jana Pawła II do Łagiewnik: Pawła II, która miała miejsce
24 lata temu.
Na
szlaku
pielgrzymim
Ojca
Jana
„Pielgrzymka była dla mnie dużym prze- Pawła II, od 1 maja 2011 roku,św.błogożyciem. Ciągle wspominam tę wyprawę sławionego, znalazł się Tarnów, Kościół
na beatyfikację.”
Roksana tarnowski, który w 1986 roku dziękował
za dwieście lat swej posługi na
„W Domu Opieki Społecznej ktoś w nocy Bogu
małopolskiej
i podkarpackiej ziemi. Podszarpał za klamkę i tłukł się na korytarzu, czas świętowania
jubileuszu 200-lecia
ale panie pracujące tam były miłe. Na istnienia diecezji tarnowskiej
po przewopielgrzymce do Łagiewnik była miła
atmosfera. Do domu wróciłam z miłymi
wspomnieniami.”
Ania
„Bardzo zmieniłam się podczas tej wyprawy. Pielgrzymka ułatwiła mi kontakt z Bogiem.”
Karolina N.
„Pielgrzymka ta stała się dla mnie duchową drogą do Boga, chociaż pierwotny motyw, dla którego na nią wyruszyłam, był
zupełnie inny.”
Natalia
„Wróciłam do domu ze wspaniałymi
wspomnieniami.”
Karolina.
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dnictwem ówczesnego biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza wspominaliśmy jak ziarna orędzia dobrej nowiny
padały w ciągu dwu wieków na glebę
ludzkich serc i wydały obfite plony. Rozpamiętywaliśmy duchowe dziedzictwo
religii i kultury, które tworzyli i rozwijali
ludzie natchnieni Bożym słowem, wśród
nich święci i błogosławieni, którzy nie
szczędzili ofiar duchowych i materialnych, by diecezja tarnowska mogła służyć
wiernie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
Ziemię tarnowskiej diecezji nawiedzał
wielokrotnie Karol Wojtyła, jako kapłan,
biskup, arcybiskup metropolita i kardynał.
Wpatrywał się z podziwem w uroki jej
krajobrazu, wędrował górskimi pasmami
i dolinami wzdłuż potoków. Brał udział
w licznych uroczystościach Kościoła tarnowskiego, smutnych i radosnych.
W przeddzień swojego wyjazdu na kon>>

klawe we wrześniu 1978 roku, zatrzymał
się na Placu Katedralnym w Tarnowie, na
którym stoi obecnie pierwszy jego
pomnik, by pozdrowić swego przyjaciela
bpa Jerzego Ablewicza, kapłanów, alu-

mnów, osoby konsekrowane oraz lud
wierny z dekanatów tarnowskich, zebranych na nabożeństwie ku czci 900-lecia
męczeńskiej śmierci św. Stanisława B.
i M. oraz udzielić pasterskiego błogosławieństwa. Na wspomnianym konklawe
został wybranym papieżem, przyjmując
imię Jan Paweł II.
W dziewiątym roku swego posługiwania na stolicy św. Piotra przybył on na
ziemię tarnowską, jako Papież Jan Paweł
II. Przybył, aby napatrzeć się na ponad
milionową rzeszę pielgrzymów, zgromadzonych na błoniach Tarnowa, z różnych
stron diecezji tarnowskiej, katowickiej,
kieleckiej, sandomierskiej, radomskiej,
przemyskiej, z archidiecezji krakowskiej
i archidiecezji w Lubaczowie. W tym wielokolorowym obrazie pielgrzymów Jan
Paweł II dostrzegł rodaków z Ameryki,
pielgrzymów z Węgier, braci Słowaków
i Czechów, przybyszów z Moraw oraz
z innych miejscowości naszej Ojczyzny
i zza granicy. Swoimi pełnymi dobroci
rękami obejmował robotników, rzemieślników reprezentowanych przez organizacje cechowe, byłych więźniów Oświęcimia, podkreślając, że z tarnowskiego
więzienia wyruszył pierwszy transport do
oświęcimskiego obozu, kombatantów,
zwłaszcza ze Szczawy, młodzież, a wśród
niej młodzież oazową i członków ruchu
„Światło-Życie”, harcerki i harcerzy,
a także rolników i chłopów obecnych
przez delegacje z całego kraju. Pozdrawiał
wszystkich, biskupów, kapłanów, alumnów i przedstawicieli rodzin zakonnych
męskich i żeńskich, chorych i cierpiących,
lekarzy i pielęgniarki, chóry kościelne
i orkiestry, służby porządkowe oraz szczególnie tych, którzy nie szczędzili ofiar,

trudów i wysiłków, aby serdecznie i gościnnie przyjąć Jana Pawła II w Tarnowie.
Modlił się z nami, pouczał, sprawował
Eucharystię, ogłosił błogosławioną Karolinę Kóźkównę, która swoim życiem i męczeńską śmiercią mówi przede wszystkim
do młodych o właściwej hierarchii wartości, o wielkiej godności kobiety, o godności ludzkiej osoby, o godności ludzkiego ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, to jednak nosi w sobie zapis nieśmiertelności, jaką człowiek
ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym.
Bł. Karolina dała świadectwo tym wartościom, tej godności i temu życiu, które
staje się naszym udziałem przez Chrystusa, za sprawą Jego śmierci i zmartwychwstania.
W dniu beatyfikacji Karoliny Kózka,
córki polskiej wsi, Ojciec św. Jan Paweł II
w swojej homilii nie mógł pominąć
rolników, których powołaniem jest życie
wiejskie i praca na roli, którzy nie tylko
karmią, ale stanowią element stałości
i trwania. Papież, znając trudną sytuację
rolników oraz wielokrotne zagrożenia
polskiego rolnictwa, skazanego na walkę
o przetrwanie, mówił o konieczności realizowania porozumień rzeszowskoustrzyckich w sprawie rolnictwa oraz
wszechstronnej pomocy ze strony państwa, aby chłop-rolnik stał się wydajnym
i niezależnym producentem żywności,
świadomym i umiejącym korzystać, „nie
gorzej niż inni, z dóbr kultury, i zdolnego
do jej pomnażania”. O głębi tego powołania – jak podkreślił Jan Paweł II - myślał
Norwid, gdy pisał, że rolnik „jedną ręką
szuka dla nas chleba, drugą zdrój świeżych myśli wydobywa z nieba” /Cyprian
Kamil Norwid, Pismo/. Mając na uwadze
te wartości polskiego świata rolniczego
Ojciec św. mówił, że przed duszpasterstwem rolników stoi ważne wezwanie
formowania rolników i wypracowywania
coraz głębszych form życia wewnętrznego, które ukazywać będą trud życia
rolniczego, jako realizację woli Boga i codziennej powinności człowieka, jako
powołanie i dążenie do świętości.
Poprzez postać błogosławionej Karoliny Jan Paweł II zachęcił wszystkich do
przypatrywania się naszemu powołaniu do
świętości, do trwania przy świętym dziedzictwie – należenia do królestwa niebieskiego.
Na zakończenie tej radosnej uroczystości beatyfikacji Karoliny Kózka, oraz
z okazji dwusetnej rocznicy istnienia die23

cezji tarnowskiej Jan Paweł II przyznał
w tym dniu tytuł arcybiskupa pasterzowi
tej diecezji Jerzemu Ablewiczowi dla
podkreślenia jego 25 letniego pasterzowania w Kościele tarnowskim oraz
szczególnej służby Kościołowi powszechnemu, zwłaszcza na polu misji, a także
w uznaniu służby, jaką spełniał on
wielokrotnie wobec Stolicy Apostolskiej.
Po południu dnia 10 czerwca 1987
roku Jan Paweł II nawiedził bazylikę
katedralną w Tarnowie, a następnie na
Placu Katedralnym uczestniczył w Eucharystycznych Nieszporach, przemówił do
zebranych tam kapłanów diecezjalnych
i zakonnych oraz osób konsekrowanych
z różnych rodzin zakonnych, instytutów
apostolskich i świeckich. Podczas tych
Nieszporów otrzymał relikwie Błogosławionej Karoliny. Po błogosławieństwie
Najświętszym Sakramentem, kończącym
jakże radosne i błogosławione nawiedzenie ziemi tarnowskiej Jan Paweł II
wstąpił na moment na plebanię, spotkał
się z ks. Prałatem Kazimierzem Kosem,
proboszczem parafii katedralnej, jego
współpracownikami, wpisał się do księgi
pamiątkowej i odjechał do Krakowa, aby
kontynuować dalej swoją IV Pielgrzymkę
do Polski. Nam zaś zostawił głębokie
pouczenie i zadanie, abyśmy trwali
wiernie przy wielkim dziedzictwie duchowym, kulturowych i świętych diecezji tarnowskiej.
Ks. Infułat Władysław Kostrzewa

Moje spotkania
z Ojcem Świętym
Janem Pawłem II
Było ich kilka. Nigdy nie miałem
okazji spotkać się z Papieżem „twarzą
w twarz", nad czym ubolewam po dzień
dzisiejszy, słuchając lub czytając relacji
ludzi, których spotkało to szczęście.
Te spotkania „ na odległość" stały się
źródłem mojej osobistej fascynacji Jego
osobą i Jego nauczaniem w późniejszych
latach mego życia. Owocem mojego zainteresowania, była prośba skierowana
z mojej strony, do Księdza Promotora, by
napisać pracę magisterską z zakresu
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nauczania papieskiego podczas pielgrzymek do Ojczyzny.
Krótko wspomnę moje przeżycie duchowe tamtego dnia i kwestię organizacyjną wyjazdu. Wrócę myślami do mojego pierwszego spotkania z Następcą
Świętego Piotra z lat młodzieńczych 10
czerwca 1987 roku na tarnowskich błoniach. Nie będę pisał, jakie były warunki
pogodowe. Nie będę tez pisał, o czym
Papież mówił tutaj w Tarnowie. Wszyscy
to wiedzą, lub mogą sobie przeczytać.
Zresztą młody umysł, wówczas czternastolatka, nie był zdolny do przyjęcia wtedy
w pełni treści teologicznych, ale miało się
wrażenie, że się uczestniczy w czymś
niebywale ważnym i podniosłym. Chyba
po raz pierwszy wtedy poczułem, że
w życiu, kultura ducha ma być postawiona
nad kulturą ciała. To przeżycie duchowe
dane mi zostało tamtego dnia, które jakoś
staram się realizować z lepszym czy gorszym skutkiem.
Gdy zaistniała możliwość w mojej
rodzinnej parafii w podsądeckiej wsi, że
będzie sposobność udania się do Tarnowa
na spotkanie z Papieżem, bo Ksiądz Proboszcz "załatwi" bilety, wszyscy byli poruszeni. Samochodów w wiosce nie było,
ani jednego. Zaczęło się poszukiwanie
środka lokomocji, by dotrzeć ok. 70 km
do Tarnowa. Poszukiwania nie przyniosły
pozytywnego rezultatu. Po prostu ówczesne władze w ramach walki z Kościołem,
nie pozwoliły wynająć autokaru z żadnego
przedsiębiorstwa. Co zrobić? Zapał został
przygaszony. Wydawało się, ze trzeba
pozostać w domu.
W wiosce były dwa traktory. Komuś
z dorosłych mężczyzn wpadł do głowy
nieoczekiwany pomysł, że skoro mamy
bilety, to nie należy ich zmarnować i pojedziemy na spotkanie z Ojcem Świętym do
Tarnowa traktorem. Chłopy - jak to się
mówi na wsi - wymyli, wymalowali rolniczą przyczepę do traktora. Zrobili na
niej ławeczki do siedzenia, przystroili
w zielone brzozy, ubrali kolorowymi
wstążkami, zrobili jakieś zadaszenie, które
bardzo się przydało i zdało egzamin, bo
ulewa w drodze do Tarnowa była niesamowita. I tak ok. 22.00, dzień przed spotkaniem z Ojcem Świętym, traktorem
pełnym ludzi na przyczepie wyruszyliśmy
do Tarnowa. Zaczęły się problemy z milicją, która chciała nas zawrócić, ale delikatnie mówiąc dorośli mężczyźni zaczęli
się z nimi „szarpać" i postawili na swoim.
Z pomocą Bożą wróciliśmy też szczęśli-

wie, a gdy wracaliśmy, pielgrzymi pozdrawiali nas i bili nam brawo, chyba dlatego
ze zdecydowano się na taki środek lokomocji. Oczywiście byli też tacy, którzy się
podśmiechiwali. Ale nie ważne! Cel został
osiągnięty. Dzisiaj postrzegam to, jako
wyraz wiary i odwagi naszych ojców.
Ks. Bogumił Bednarek

Świat Was potrzebuje
W chwili gdy odszedłeś
Świat zmienił swe oblicze
Zawsze na Ciebie liczyłem I nadal liczę.
Byłeś mi nauczycielem,
Aniołem Stróżem i Przyjacielem.
Z Twej dobroci czerpałem tak wiele...
A teraz, gdy nasz świat opuściłeś,
Nie wiem, co powiedzieć...
„ zawsze pamiętaj” - mówiłeś...
więc i ja to powiem o Tobie...
Pamiętam i to, co zostawiłeś,
I czego nauczyłeś,
przekażę kolejnej osobie...

Przytoczone na wstępie słowa zostały
napisane przez jednego ze współczesnych
polskich poetów po śmierci błogosławionego Jana Pawła II. Te głębokie w treść
słowa przynajmniej częściowo odzwierciedlają, kim dla nas wszystkich był Jan
Paweł II. Moglibyśmy wiele pisać o Jego
posłudze jako księdza, biskupa i papieża,
ale i tak te nawet najbardziej wzniosłe
słowa nie oddałyby tego, co czuje serce,
nie oddałyby tego, co On wniósł w życie
nie tylko całego Kościoła, ale wszystkich
ludzi na świecie.
Gdy przychodzi mi pisać wspomnienie o spotkaniu z Janem Pawłem II, to na
samym początku dziękuję Bogu, że przyszło mi żyć w czasach Jego pontyfikatu,
że mogłem wpatrywać się w Jego przykład, jako uczeń liceum, a potem, jako
kleryk w Seminarium Duchownym. Pisząc wspomnienie o spotkaniu z bł. Janem
Pawłem II przychodzi też pewien żal, że
spotkałem Go tylko raz w życiu i już
więcej tu na ziemi Go nie spotkam. Czuję
z tego powodu smutek, bo takie spotkanie
jest spotkaniem całego życia, to jest
szczególne doświadczenie, które później
owocuje w dalszym życiu.
24

Jak więc doszło do tego najwspanialszego spotkania?
Otóż będąc na II roku studiów w Seminarium Duchownym przeżywaliśmy
zainicjowany przez Jana Pawła II Wielki
Jubileusz roku 2000 i czas wejścia Kościoła w III tysiąclecie. Te historyczne uroczystości skłoniły Księdza Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca do tego, aby
zorganizować pielgrzymkę Wyższego
Seminarium Duchownego do Rzymu
w dniach 7-13 grudnia 2000 r. Nie muszę
mówić, że ta inicjatywa była wspaniałym
pomysłem a jednocześnie gdzieś w głębi
serca, wewnątrz rozpalała nadzieję na to,
aby naocznie z bliska zobaczyć „Piotra
naszych czasów”. Nieśmiało człowiek powtarzał sobie przysłowie „być w Rzymie
a Papieża nie widzieć”.
Ksiądz Biskup Wiktor Skworc nakreślił duchowy program tej pielgrzymki.
Miała to być pielgrzymka do źródeł
i świadków wiary, aby przyszli kapłani
u grobów apostolskich zyskali jubileuszowe odpusty oraz doświadczyli powszechności i misyjności Kościoła.
Sobota 9 grudnia była dla mnie najważniejszym dniem pielgrzymki. Po rutynowej kontroli wymaganej ze względów
bezpieczeństwa znaleźliśmy się na Placu
Św. Piotra. Miejsce dla alumnów było
przygotowane obok papieskiego ołtarza.
O godzinie 10.00 miała miejsce uroczysta
Msza Święta pod przewodnictwem kardynała Francisa Arinze po której ok. 11.30
ku wielkiej radości wszystkich zebranych
pojawił się Jan Paweł II. Papież przejechał najpierw papa mobile między sektorami a potem usiadł na tronie pod
zadaszeniem, gdzie w czasie celebry stal
ołtarz.
To spotkanie pozostanie w mojej pamięci do końca życia, to nie tylko wzruszenie z faktu możliwości zrobienia
zdjęcia z papieżem, ale przede wszystkim
z przesłania jakie nam zostawił, z Jego
namacalnej i widocznej radości i autentycznej serdeczności czy nawet umiejętności żartu i poczucia humoru co było
widoczne w figlarnym pogrożeniu nam
wszystkim laską. To wszystko głęboko
zostaje w pamięci, umacnia człowieka
i dodaje wiary, nadziei i miłości na dalszą
drogę życia.
Często zwłaszcza podczas medytacji
przywołuje sobie Jego słowa skierowane
do nas także w tym dniu. „Świat Was
potrzebuje. Potrzebuje waszej świętości i
waszego autentycznego chrześcijańskiego
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świadectwa. Nieście Ewangelię do ludzi
naszych czasów, którzy chętniej słuchają
świadków niż nauczycieli”. Te słowa wypowiedziane charakterystycznym timbre
głosu Jana Pawła II zostają człowiekowi
w uszach na zawsze.
Czasem przywołując sobie ten dzień 9
grudnia 2000 r. sięgam po zdjęcia, aby
mimowolnie upewnić się, że to nie był
sen, że dzięki Bogu doświadczyłem, chociaż raz możliwości spotkania tak wspaniałego człowieka. Pozostaje tylko modlić
się, abym zarówno ja, jak też my wszyscy,
abyśmy słuchali nauki bł. Jana Pawła II
i wiernie wypełniali ją w swoim życiu.
Choć był tak daleko, czułem się tak jakby
stał tuż obok
Choć mówił zawsze do mas, miałem wrażenie jakby mówił tylko do mnie
Choć widziałem go przez moment, wystarczyło to by pozostawić w moim sercu niezatarty ślad
Choć przed śmiercią wypowiedział kilka
słów, to jego cierpienie powiedziało wszystko
Choć był Wielkim Papieżem zawsze pozostał zwykłym człowiekiem takim jak Ty czy
ja.
Zawsze ten sam, nie zmienny! Prawdziwy!

Ks. Piotr Jaworski

Gaude Mater Polonia!
Raduj się Matko Polsko - pod takim
hasłem odbywała się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
w czerwcu 1979 roku. Kto mógł wtedy
przewidzieć, jak wielka radość ogarnie
Polskę niecałe 32 lata później? Większość z nas zapamiętała tylko słynne
słowa wypowiedziane przez Papieża 2
czerwca 1979 roku na obecnym Placu
Piłsudskiego: „Niech stąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”
Dzień 1 maja 2011 roku był dla
wszystkich radosnym dniem. Pomimo
niesprzyjającej pogody, deszczu i chmur,
każdy wiedział, że to prawdziwie radosny
dzień. Dzień beatyfikacji Naszego Papieża. W ten dzień każdy odczuwał radosne
oczekiwanie, każdy chciał w telewizji
zobaczyć moment, w którym zostanie

odsłonięty portret błogosławionego Jana grzymkach do Polski. Nie każdy miał taką
Pawła II. Każdy chciał usłyszeć, że Pa- szanse, i nie każdy potrafił ją docenić.
pież, nasz Papież, jest wśród grona błogo- Patrząc na wydarzenia 1 maja 2011 rosławionych.
ku z perspektywy kilku kolejnych dni
miesiąca, kiedy w telewizji pojawiało się coraz mniej relacji z Watykanu, coraz mniej
pielgrzymów przebywa
w Rzymie, Krakowie
czy Wadowicach, warto
pamiętać o tym, aby
prawdziwe móc się radować z beatyfikacji Jana Pawła II trzeba swoją
postawą i zachowaniem
dawać temu wyraz, nawet w najbardziej smutny, deszczowy dzień.
Jak powiedział Jan
Paweł II 16 czerwca
1999 roku w Starym Sączu: „Jeżeli dziś mówimy o świętości, o jej
pragnieniu i zdobywaniu, to trzeba pytać,
w jaki sposób tworzyć
właśnie takie środowiska, które sprzyjałyby
dążeniu do niej. Co zrobić, aby dom rodziny,
szkoła, zakład pracy,
biuro, wioski i miasta, w
Z wszystkich pielgrzymek, które Pa- końcu cały kraj stawały się mieszkaniem
pież odbył do swojej Ojczyzny najbardziej ludzi świętych, którzy oddziaływują dozapadła mi w pamięć pielgrzymka Papieża brocią, wiernością nauce Chrystusa, świaw 1999 roku, a zwłaszcza papieska wizyta dectwem codziennego życia, sprawiając
w Starym Sączu. Była to najdłużej trwa- duchowy wzrost każdego człowiek?”
jąca pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyA zatem - Gaude Mater Polonia!
stego kraju, odbywała się pod hasłem
„Bóg jest miłością”. Harcerskim zwyczaFiona
jem uczestniczyliśmy w „Białej Służbie”,
czuliśmy się dumni, że możemy dbać
o porządek, zdrowie pielgrzymów, organizację ruchu czy zaopatrzenie w wodę.
Czuliśmy, że robimy coś wielkiego, każdy
chciał być lepszy, bardziej pomocny, wyPobłogosław...
rozumiały dla innych. Pamiętam moment,
kiedy Papież przejeżdżał tuż obok nas;
18 sierpnia 2002 roku - piękna, słoneczułam w sobie autentyczną radość czna niedziela, to dzień, który zostanie na
i wdzięczność, że jestem w takim miejscu, zawsze w mojej pamięci. Dlaczego?
z takimi ludźmi.
Godzina 9.30, krakowski rynek: mePodobnie czułam się 1 maja 2011 ro- talowe bramki tworzące „niby” ulice, poku, choć nie w Starym Sączu, nie w Rzy- licjanci przechodzący się i bacznie obmie … Była we mnie radość, że jestem serwujący to co dzieje się wokół, kamery
świadkiem takiego wydarzenia, że mogę je telewizyjne, grupki ludzi oczekiwanie...
świadomie przeżywać taki dzień z roGodzina 13.20, krakowski rynek: medziną i bliskimi, że było mi dane ucze- talowe bramki, przed każdą z nich postniczyć kilkakrotnie w papieskich piel- licjant, na dachach okolicznych budyn25
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ków brygada specjalna, operatorzy kamer
przygotowują się aby przekazać relację
z Krakowa telewidzom, tłumy ludzi czekają, w powietrzu daje się wyczuć ogromne napięcie, z nieba leje się okropny żar
ale chyba nikomu specjalnie to nie przeszkadza, wszyscy mają tylko jedno na
myśli...
Godzina 21.30, krakowski rynek: wieka wrzawa, oklaski, okrzyki, nad głowami
powiewają żółto - białe chorągiewki
ZBLIŻA SIĘ...
Najpierw jedzie samochód z Księdzem,
który zapowiada TEGO NIESAMOWITEGO GOŚCIA, następnie samochód
policyjny, później policjanci na motorach,
wokół kilkunastu panów w ciemnych okularach i czarnych garniturach, a pośrodku
biały, przeszklony samochód w nim zaś
TEN, NA KTÓREGO WSZYSCY CZEKAJĄ - OJCIEC ŚWIĘTY. Samochód
jedzie dość wolno, tak by wszyscy zgromadzeni mogli choć przez chwilę spojrzeć
na STRUDZONE, ALE ŚWIĘTE OBLICZE. Nagle papamobile zatrzymuje się,
krakowskie kwiaciarki wręczają kwiaty
Ojcu Świętemu, a ja patrzę na NIEGO
z odległości ok. 2 metrów. PAPIEŻ - dla
mnie największy autorytet na ziemi, jedyny żyjący Święty jest tuż obok...
Nie umiem opisać co wtedy czułam.
Coś ściskało za gardło, w oczach pojawiły
się łzy, serce biło tak mocno jak dzwon...
Wszyscy skandowali: „Kochamy Ciebie...
Zostań z nami...” To było piękne...
Godzina 17.00 Kraków, ul. Grodzka.
Znów podobny widok: metalowe bramki,
policjanci, tłumy oczekujące Ojca Świętego. Znów przy jednej z bramek, na
wprost Kościoła św. Piotra i Pawła, ja.
Godzina 18.15 - JEST, ponownie
papamobile zatrzymuje się na kilkanaście
sekund. Towarzyszą mi te same uczucia co
na rynku kilka godzin wcześniej, z tym
wyjątkiem, że ze ściśniętego gardła udaje
mi się wydobyć: „POBŁOGOSŁAW”,
a wtedy Papież
odwraca głowę
w moją stronę
(w stronę tłumu, w którym
stoję) i ...błogosławi...
Tego uczucia
nie tylko nie
potrafię opisać,
ja nie potrafię
go nawet nazwać...

Za każdym razem, kiedy o tym opowiadam i teraz kiedy o tym piszę, przeżywam to na nowo, przechodzi mnie ten
sam dreszcz emocji, który towarzyszył mi
wtedy w Krakowie.
Ulica Grodzka to nie było moje ostatnie spotkanie z Ojcem Świętym. Tego dnia
udałam się jeszcze pod słynne na cały
świat OKNO („Franciszkańska 3 - jakby
kto pytał”). Tam również były tłumy
śpiewające piosenki religijne, skandujące:
„Kochamy Ciebie...; Jedz spokojnie, zaczekamy... (gdyż była to pora kolacji); Nie
ma lepszego od Jana Pawła II...” i wiele,
wiele innych haseł na cześć Ojca
Świętego.
Około godziny 21.00 zapaliło się światło, a w oknie pojawił się Ojciec Święty.
Pomachał do zgromadzonych, zażartował,
zaśpiewał, pobłogosławił, później powiedział: „Dobrej nocy”, na co wszyscy krzyknęli: „Nie!!!”, a później: „Przyjdziemy
jutro!”
Ja niestety już nie byłam tam „jutro”,
lecz to, co przeżyłam w tę piękną niedzielę, było i jest nadal dla mnie czymś wyjątkowym, niepowtarzalnym i niezapomnianym. DZIĘKUJE CI OJCZE ŚWIĘTY!!!
Joanna Zakrzewska

„Odczarowanie
trzynastki”

Nie sposób wspominając Jana Pawła
II zapomnieć o Fatimie. Wszak sam Papież często mówił, jak wiele zawdzięcza
Matce Boskiej z Fatimy.
13 maja 1917 r. Łucja dostąpiła, wraz
z dwojgiem ciotecznego rodzeństwa,
Franciszkiem i Hiacyntą Marto (oboje
beatyfikowani przez Jana Pawła II 13 maja 2000 r.) objawienia w Fatimie. Potem
Matka Boża ukazywała się im kilkakrotnie do 13 października 1917 r. zachęcając
do odmawiania Różańca.
Podkreśla się, że Jan Paweł II, który
wielokrotnie wyrażał przekonanie, że
swoje ocalenie z zamachu 13 maja 1981 r.
zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej, spotkał się na rozmowie w cztery oczy z Łucją podczas swojej wizyty w sanktuarium
13 maja 2000 roku.
Objawienia fatimskie uznane zostały
oficjalne przez Kościół katolicki w 1930
26

r., listem pasterskim ówczesnego ordynariusza Leirii, bpa José Aloes Correira da
Silva. Miejsce objawień stało się od tego
czasu jednym z najważniejszych miejsc
pielgrzymkowych i sanktuariów maryjnych na świecie.
Objawienia i nadprzyrodzone znaki
występują w całych dziejach, wkraczają
w centrum ludzkich wydarzeń i towarzyszą historii świata, zdumiewając wierzących i niewierzących. Zjawiska te nie mogą być sprzeczne z treścią wiary, natomiast winny być skupione wokół centralnego motywu Chrystusowego przepowiadania - wokół miłości Ojca, która pobudza ludzi do nawrócenia i daje im łaskę, aby potrafili zawierzyć Mu z synowską ufnością. Taką wymowę ma również
orędzie z Fatimy, którego naglące wezwanie do nawrócenia i pokuty wprowadza
nas w istocie w samo serce Ewangelii.
Fatima to bez wątpienia najbardziej
profetyczne z objawień nowożytnych.
Pierwsza i druga część „tajemnicy”, które
zostają opublikowane w pierwszej kolejności w trosce o kompletność dokumentacji, dotyczą przede wszystkim straszliwej wizji piekła, kultu Niepokalanego
Serca Maryi i drugiej wojny światowej
oraz zapowiadają ogromne szkody, jakie
Rosja miała wyrządzić ludzkości przez
odejście od wiary i wprowadzenie komunistycznego totalitaryzmu.
W 1917 r. nikt nie mógłby sobie
wyobrazić tego wszystkiego: troje pastorinhos (pastuszków) z Fatimy widzi, słyszy i zapamiętuje objawienia, a Łucja na
polecenie biskupa Leirii i za przyzwoleniem Matki Bożej utrwala je na piśmie.
Trzecia część „tajemnicy” została spisana
„na polecenie Jego Ekscelencji biskupa
Leirii i Matki Najświętszej...” 3 stycznia
1944 r.
Istnieje jeden tylko rękopis tej
tajemnicy. Zapieczętowana koperta była
przechowywana najpierw przez biskupa
Leirii. Aby zapewnić lepszą ochronę „tajemnicy”, koperta została przekazana 4
kwietnia 1957 r. do Tajnego Archiwum
Świętego Oficjum. Papież Jan XXIII postanowił odesłać zapieczętowaną kopertę
do Świętego Oficjum i nie ujawniać trzeciej części „tajemnicy”.
27 marca 1965 r. Paweł VI odczytał
jej treść wraz z Jego Ekscelencją arcybiskupem Angelo Dell'Acqua i odesłał
koper-tę do Archiwum Świętego Oficjum,
posta-nawiając nie publikować tekstu.
Z kolei Jan Paweł II poprosił o do>>

starczenie mu koperty z trzecią częścią
„tajemnicy” po zamachu z 13 maja 1981 r.
Jego Eminencja kard. Franjo Seper Prefekt
Kongregacji przekazał 18 lipca 1981 r. Jego Ekscelencji arcybiskupowi Eduardo
Martinezowi Somalo, substytutowi Sekretariatu Stanu, dwie koperty - białą z oryginalnym tekstem siostry Łucji w języku
portugalskim oraz pomarańczową z tłumaczeniem „tajemnicy” na język włoski. 11
sierpnia tegoż roku arcybiskup Martinez
zwrócił obydwie koperty do Archiwum
Świętego Oficjum.
Wskazówkę dla interpretacji trzeciej
części „tajemnicy” siostra Łucja zawarła
już w liście do Ojca Świętego z 12 maja
1982 r. Pisze w nim: Trzecia część
tajemnicy odnosi się do słów Matki Bożej:
<<Jeżeli nie, (Rosja) rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny
i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą
męczeni a Ojciec Święty będzie miał wiele
do cierpienia, różne narody zginą>> (13-

VII-1917).
Ponieważ nie przyjęliśmy tego wezwania zawartego w Orędziu, jesteśmy
świadkami jego spełnienia, a Rosja rzeczywiście zalała świat swoimi błędami.
A chociaż nie oglądamy jeszcze całkowitego wypełnienia się ostatniej części tego
proroctwa, widzimy, że stopniowo zbliżamy się do niego wielkimi krokami.

Nastąpi ono, jeżeli nie zawrócimy z drogi grzechu,
nienawiści, zemsty, niesprawiedliwości, łamania praw
człowieka, niemoralności,
przemocy itd.
Decyzja Ojca Świętego
Jana Pawła II, by ogłosić
trzecią część „tajemnicy” fatimskiej, zamyka pewien
etap historii, naznaczony
tragicznie przez ludzką żądzę
władzy i niegodziwość, ale
przeniknięty także miłosierną miłością Boga i troskliwą
czujnością Matki Jezusa
i Kościoła.
W objawieniach fatimskich Matka Boża przypomina nam o zapomnianych
wartościach, o tej przyszłości
człowieka w Bogu, w której
mamy czynny i odpowiedzialny udział.
Ciekawość naszą budzi
zapewne to, że wszystko, co
dzieje się „wokół Fatimy”
ma związek z liczbą 13. Wszak objawienia
były 13 dnia każdego miesiąca od maja do
października 1917 roku. Zamach na Ojca
Świętego – 13 maja 1981 r., siostra Łucja
zmarła 13 lutego 2005 r.
Tu można by przekazać inne ciekawe
wydarzenia z okresu pontyfikatu Jana Pawła II mające związek z liczbą 13. Papież
wstępując na tron Watykanu miał 58 lat –
5+8= 13. JAN PAWEŁ DRUGI – to także
daje 13 liter. Jan Paweł II umarł o godzinie 21.37 – 2+1+3+7= 13. Także data
śmierci 2.04.2005. – 2+0+4+2+0+0+5=
13. Papież umarł w 13-tym tygodniu roku.
Papież był 265 papieżem w historii
(2+6+5= 13). Takich wyliczanek można
przytoczyć bardzo wiele, zastanawiające –
zapewne nie tylko dla sumerologów – są
związki z liczbą 13.
Czym zatem jest ta liczba trzynaście?
Już w starożytności uważano 13 za
złowróżbną, przynoszącą nieszczęście.
W ostatniej wieczerzy uczestniczyło 13
osób. Kabała podaje, że istnieje 13 złych
duchów. 13 rozdział Apokalipsy jest rozdziałem mówiącym o Antychryście, o Bestii. Jednocześnie jednak 13 oznaczała od
dawna osobę, rzecz lub pojęcie najsilniejsze, najpiękniejsze, najlepsze w danej
grupie, 13 to Zeus w otoczeniu 12 bogów
greckich, oraz Ulisses, któremu jako jedynemu spośród 13 towarzyszy udaje się
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ocalić życie w spotkaniu z cyklopem.
Liczba trzynaście symbolizuje katastrofę, zdradę i często uznawana jest za
liczbę pechową i złowróżbną, chociaż i za
liczbę świętą. W czarnej magii wzywano
trzynaście demonów, a w sabatach uczestniczyło podobno dwanaście czarownic
i Szatan. Ludzie wierzą, że trzynaście jest
liczbą pechową, w wielu krajach nie
oznacza się nią numerów pokoi w hotelach, a marynarze niechętnie wypływają
w rejs trzynastego dnia miesiąca. Czasem
w szkole trzynastego uczniowie nie są
pytani i mogą przychodzić w dowolnych
strojach. Większości Europejczyków kojarzy się ona z pechem i nieszczęściami.
Południowoamerykańscy Indianie
i Chińczycy uważają ją natomiast za liczbę najszczęśliwszą pod słońcem. W indiańskiej mitologii jest trzynaście niebios
i trzynastu bogów, co czyni trzynastkę
liczbą boską, wyjątkową. Popatrzmy jeszcze raz na trzynastkę. Judasz Iskariota,
człowiek, który zdradził Jezusa, był trzynastym uczestnikiem Ostatniej Wieczerzy,
być może dlatego w tarocie trzynastą
kartą w Wielkich Arkanach jest Śmierć.
Jak widzimy, nasza wewnętrzna niechęć
do tej liczby ma historyczne wytłumaczenie.
A co na to numerologia? Trzynastka
w numerologii jest kojarzona z ogólnie
pojętą równowagą. Pamiętajmy, że po
zsumowaniu cyfr, jakimi się zapisuje
trzynastkę, otrzymamy czwórkę (1 + 3 =
4). Tak więc nieparzysta trzynastka staje
się liczbą parzystą, która w dodatku
symbolizuje cztery strony świata.
A zatem liczba trzynaście - nam
kojarząca się z wszelkim nieszczęściem w tajemnicach fatimskich i w życiu bł.
Jana Pawła II zostaje niejako „odczarowana” zyskując nową symbolikę – liczby na zawsze związanej z objawieniami
maryjnymi i z pontyfikatem maryjnym
Wielkiego Polaka, liczby szczególnej dla
każdego katolika.
Aldona Jachym

Kuchnia dla biednych przy klasztorze OO. Bernardynów w Tarnowie

Początki kuchni dla ubogich przy
klasztorze oo. Bernardynów w Tarnowie sięgają czasów okupacji drugiej
wojny światowej. Przyczyną powstania
kuchni stała się potrzeba dożywiania
ludzi pozbawionych warunków do życia
w tym czasie. Wiązała się ona z potrzebą prowadzenia duszpasterstwa wśród
wiernych, którzy napływali do Tarnowa
z różnych terenów Polski.
1. Założenie kuchni dla biednych przy
klasztorze.
Życie religijne i praca duszpasterska
były od początku okupacji mocno ograniczone. Ks. Prałat Jan Bochenek,
ówczesny proboszcz tarnowskiej parafii
katedralnej z wielka troskliwością duszpasterza odpowiedzialnego za życie religijne w tych niezwykle trudnych czasach,
wnikliwie obserwował i opisywał organizowanie nabożeństw zarówno w katedrze jak i w innych kościołach Tarnowa.
W swych pismach szczególnie zwracał
uwagę na posługę duszpasterską wiernym
oraz „Akcję Charytatywną”. Zważywszy
na fakt, iż władze okupacyjne rozporządzeniem z dnia 23 lipca 1940 roku rozwiązały wszystkie stowarzyszenia, głęboko doceniał ryzykowne prowadzenie akcji
charytatywnej. Życie społeczne nastręczało wiele problemów ze względu na dużą
migrację ludności, która w panice przed
okupantem niemieckim podążała z zachodu na wschód, a po kilkunastu dniach ze
wschodu na zachód. Migrowali także sami
bernardyni tarnowscy. Powrót na miejsce
gospodarzy klasztoru nastąpił prawdopo-

dobnie już po dziesięciu
dniach. Zasadniczym
problemem była wtedy
sprawa wyżywienia licznie napływających uchodźców, a także
znalezienie dla nich noclegów, pracy i środków
na dalszą podróż. W Tarnowie działała dobrze
zorganizowana akcja
charytatywna „Caritas”,
prowadzona przez księdza prałata Karola Pękalę. Zaopatrywała ona
migrantów w potrzebne
im środki do życia i pomagała w sprawach bieżących. Wszystko
to, było jednak niewystarczające. Dlatego
w klasztorze, w 1943 r. powstał dodatkowy punkt wspomagający uchodźców.
Zorganizował go ówczesny przełożony
klasztoru, o Bartłomiej Wojciech Głowacki. Ośrodek ten przekształcił się z czasem
w kuchnię dla ubogich. Zmieniono system
pomagania pieniężnego na codzienne rozdawanie posiłków. Założono kuchnię dla
ubogich pod nazwą „Chleb św. Antoniego
w Tarnowie”. Korzystali z niej biedni
z Tarnowa, ale pierwszeństwo mieli tercjarze. Dla nich były przygotowywane
obiady, które zabierali do domu. Ze
względu na brak odpowiedniego miejsca
nie było stołówki. Kuchnia była urządzona w jednym z pokoi klasztornych, znajdujących się przy furcie klasztornej. Zasilana była przez „Caritas”, sporadycznych darczyńców oraz wiernych. Liczba
posiłków wzrosła do 180 porcji, a 21 maja
1943 r. do 200 porcji. Dzięki wstawiennictwu św. Antoniego nigdy nie brakowało
materiałów do prowadzenia kuchni, a serca bliźnich skłaniały się do miłosiernych
i pomocnych czynów. Kuchnia uzyskiwała
pomoc od: Spółdzielni „Plon”, Zarządu
gminy Gumniska, Gazowni miejskiej,
Spółdzielni przetworów owocowych „Gumniska”, Kierownictwa cegielni „Konstancja”. Korzystała również z dóbr Księcia Sanguszki, opieki miasta Tarnowa oraz
kwest. Dla potrzeb kuchni dla ubogich
pozyskano przychylność miejskich władz
okupacyjnych, wielu instytucji przemysłowych i usługowych działających na
terenie miasta, szczególnie zaś gazowni,
która w 1942 r. przydzieliła pewną ilość
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gazu na opał zarówno dla kuchni ubogich
jak i dla kuchni klasztornej, czego nikt
w owym czasie w mieście nie uzyskał.
Było także wiele innych datków na
kuchnię dla ubogich spoza Tarnowa.
Świadczona pomoc była wyrazem swoistego patriotyzmu lokalnego ówczesnych
władz Tarnowa oraz aktem szczególnej
przychylności, a nawet pietyzmem instytucji działających na tym terenie dla akcji
miłosierdzia, którą spełniał wówczas klasztor tarnowski.
2. Funkcjonowanie i rozwój kuchni dla
biednych.
Po wojnie nastała zupełnie inna rzeczywistość gospodarczo – polityczna. Nie
ustały potrzeby dożywiania biednych.
„Gorący garnek zupy” był dla wielu jedyną strawą. Została zlikwidowana działalność charytatywna Kościoła. Również
„Caritas”, która bardzo znacznie pomogła
w prowadzeniu kuchni przestała działać.
Kuchnia dla biednych utrzymywała się
z kwesty i dobrowolnych ofiar dobrodziejów okazyjnych. Nieprzychylne Kościołowi Samorządowe władze komunistyczne, troskliwie „troszcząc się” o dobrobyt
materialny wszystkich obywateli, domagały się opodatkowania kuchni, jako
instytucji zarobkowej, wzbogacającej się.
W konsekwencji dążyły do jej zlikwidowania. Dzięki Bożej Opatrzności, kuchnia dla biednych przetrwała. Pomocą dla
kuchni były też drobne ofiary wiernych
składane do puszki św. Antoniego tzw.
„chleb dla ubogich”.
W latach pięćdziesiątych prowadzenia
kuchni podjęły się siostry Serafitki. Mimo
bardzo skromnych warunków lokalowych, dzięki siostrom, funkcjonowanie
kuchni przebiegało sprawnie, biedni byli
dobrze obsłużeni i dowartościowani. Należy tu wspomnieć wieloletnią kierowniczkę kuchni siostrę Pachomię Wolnik,
która pracowała w latach 1959 – 1974.
Była dobrą gospodynią i jakby „matką”
zatroskana o potrzeby kulinarne „własnych dzieci”.
Sporządzony był spis korzystających
z kuchni. Tym, którzy nie mogli przyjść
po posiłek z naczyniem, obłożnie chorym,
posiłek zanoszono do domów. Liczba korzystających z kuchni mieściła się w granicach od 150 do 200 osób. Wszystkim,
>>

oprócz codziennych posiłków, dwa razy
w roku (z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy) rozdawano suchy prowiant oraz dary świąteczne. Cała praca
przedstawiona jest dokładnie w książce
S.R. Warzeszaka „Kuchnia ubogich, jako
przejaw działalności charytatywnej OO.
Bernardynów w Tarnowie.

1993)
s. Lucja Maria Chowaniec (1993 – 1994)
s. Paulina Franciszka Mokra (1994 –
1996)
s. Szymona Bogusława Handermander
(1996 – 2006)
s. Iwona Józefa Rak (2006 - …)
Funkcjonowanie kuchni od czasów jej
założenia aż do obecnej chwili było szcze3. Nowe pomieszczenie dla kuchni – gólną akcją charytatywną i wyjątkową
„Kuchnia św. Szymona”
troską klasztoru tarnowskiego OO. Bernardynów o ubogich.

w kościele przed ołtarzem św. Antoniego
albo do furty klasztornej; co potem odpowiednio do potrzeb siostra rozdziela.
Oprócz wydawanych posiłków i suchego
prowiantu, siostra dysponuje: odzieżą
i obuwiem itp. środkami, w zależności od
przyniesionych darów. Najczęściej są one
złożone w koszu przed kuchnią, a biedni
wybierają sobie sami to, co jest im potrzebne.

4. Funkcjonowanie i rozwój kuchni w nowym miejscu.
Od 2006 roku kuchnię dla biednych
prowadziła Siostra Iwona Józefa Rak, prowadzi ją również teraz w nowym miejscu.

Z biegiem lat jednoizbowy lokal kuchni zastąpił oddzielony budynek, w którym znalazły się: miejsce na urządzenia
kuchenne, stołówka, toaleta z łazienką,
magazyn na produkty oraz na niezbędne
urządzenia kuchenne.
W miejscu zrujnowanego budynku
pracowni ogrodniczej na terenie ogrodu
klasztornego przełożony klasztoru, o.
Ernest Paradysz, zaplanował budynek na
potrzeby kuchni dla biednych. Realizacją
planów zajął się jego następca na urzędzie
przełożonego, o. Jan Szpila, który w niespełna dwa lata, bo w roku 2007, ukończył budowlę. W tym bowiem roku
dokonała się kanonizacja św. Szymona
z Lipnicy (3.VI.). Biskup Tarnowski, Wiktor Skworc, w dniu 4 października 2007
roku poświęcił budynek nadając mu
nazwę: „Kuchnia św. Szymona”. Poświęcenie było aktem wdzięczności za kanonizację Świętego, który pochodził
z Lipnicy Murowanej i przez pewien
okres czasu pracował w klasztorze tarnowskim. Na pamiątkowej, marmurowej tablicy, upamiętniającej to wydarzenie,
umieszczono napis: „Kuchnia ubogich
jako wotum wdzięczności Diecezji Tarnowskiej i OO. Bernardynów za dar
kanonizacji św. Szymona, poświęcił ks.
bp ordynariusz Wiktor Skworc”.
Kuchnię ubogich św. Szymona nadal
prowadzą Siostry Serafitki z Tarnowa.
s. Pachomia Julia Wolnik (1959 – 1974)
s. Zacharia Teresa Fijak (1974 – 1976)
s. Kunegunda Maria Piskorz (1976 –

Czyni to na zasadzie umowy o pracę
zawartą z Klasztorem OO. Bernardynów
w Tarnowie. Siostra pracuje sama, bez
żadnej osoby świeckiej zatrudnionej na
stałe na zasadzie umowy. Świetnie wywiązuje się ze zleconej i przyjętej pracy.
Praca, którą wykonuje siostra: przygotowanie i wydanie posiłków (od godziny
11 00do 13 00) w dniach: od poniedziałku do
piątku włącznie. Czas wolny od pracy
w kuchni siostra przeznacza na sprawy
porządkowe, administracyjne związane
z funkcjonowaniem kuchni. Z kuchni korzysta ok. 150 osób zarejestrowanych, ale
posiłków wydaje się więcej; oprócz tego
ok. 30 pojemników jest przygotowanych
na tzw. „wynos”.
Jeśli chodzi o zaopatrzenie w produkty spożywcze, to kuchnia otrzymuje je
w 25% z instytucji „Caritas”, 5 % od
prywatnych firm, a o resztę stara się klasztor, pozyskując finanse z dobrowolnych
ofiar wiernych składanych do puszki
„chleb dla ubogich” św. Antoniego oraz ze
składek na tacę w każdą drugą niedzielę
miesiąca w kościele. Dwa razy do roku
przed świętami Bożego Narodzenia
i przed Wielkanocą wierni przynoszą suchy prowiant do kosza wystawionego
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Przychodzący na posiłki, zachowują
się spokojnie i taktownie, i tak samo są
obsługiwani, a jeżeli wynikają sporadyczne problemy, to sprawiają je ci, którzy
nadużywają alkoholu, bo i tacy przychodzą na posiłek.
Siostra posiada specjalny „talent” –
charyzmat dotyczący traktowania przychodzących na posiłki. Umie utrzymać
dyscyplinę, ład i porządek w stołówce
i w najbliższym otoczeniu.
Kuchnia dla biednych przy klasztorze
OO. Bernardynów istnieje już siedemdziesiąt lat. Głodnych, biednych, potrzebujących wsparcia materialnego nie brakuje w naszym społeczeństwie tarnowskim. Ale nie brakuje również i takich,
którzy – choć sami nie bogaci, nie obfitują w wielkie sumy pieniężne, ale rozumieją sprawę ubóstwa. Umieją się dzielić
z bardziej biednymi od siebie, z potrzebującymi wsparcia materialnego.
Opatrzność Boża czuwa nad jednymi
i drugimi. Święty Antoni jest wyrozumiałym i wytrwałym patronem dla ubogich. –
Wzywamy go – „… opiekunie ubogich”. A nowy patron kuchni, święty Szymon
z Lipnicy, który dawniej przebywał krótki
czas w tarnowskim klasztorze, na pewno
nie zapomni o swoich krajanach znajdujących się w potrzebie. Przecież sam spieszył z pomocą tym, którzy znajdowali się
w trudnej sytuacji. – Wzywamy jego
wstawiennictwa: „…opiekunie nieszczęśliwych”.
o. Franciszek Rydzak, OFM.

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI
KRZYŻÓWKA

Przygody wesołej gąbki mieszkającej na tablicy, czyli Gąbosława
Gąbki. Rysunki można wykolorować.
Scenariusz Emilka Wojciechowska i Natalka Strojny klasa V.
Rysunki Natalka Strojny Klasa V.

1.Inaczej podarunki
2.Lubimy ją mniej lub bardziej, ale wszyscy musimy do niej
chodzić.
3.Rodzinny…
4.Mieszka w nim król
5.Często piecze się je na rodzinne uroczystości.
6.Pora roku związana z Dniem Matki, Ojca i Dziecka
7.Zielona, jest w każdej klasie.
PRZYGOTOWAŁA PAULINA RADZIK KLASA IV

Pomaluj obrazek!

Wiersz dla Mamy i Taty
Dziś jest Święto Mamy,
Więc życzenia jej składamy,
Aby zdrowa zawsze była,
I miłością nas darzyła.
Dziś jest Święto mego Taty,
I życzenia jemu ślę,
Bo jest miły i kochany,
I nie zawiódł nigdy mnie.
Mamo, Tato dziecko Twe,
Ucałuje dzisiaj Cię,
I Ci wręczy piękne kwiaty,
Żyj nam mamo, żyj nam tato, żyj sto lat!!!

Emilia Wojciechowska kl.V
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UCZYĆ CZY WYCHOWYWAĆ
Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II

Karol Wojtyła w książce Miłość i odpowiedzialność pisze: „Wychowanie to
twórczość o przedmiocie najbardziej osobowym – wychowuje się bowiem zawsze
i tylko osobę, zwierzę jedynie można tresować – a równocześnie twórczość w towarzystwie całkowicie ludzkim: wszystko,
co z natury zawiera się w wychowywanym człowieku, stanowi tworzywo dla
wychowawców, tworzywo, po które winna
sięgać ich miłość. Do całokształtu tego
tworzywa należy także to, co daje Bóg
w porządku nadnatury, czyli łaski. Nie
pozostawia On bowiem dzieła wychowania, które jest poniekąd ciągłym stwarzaniem osobowości, całkowicie i wyłącznie
rodzicom, ale sam osobiście bierze w nim
udział”.
Istotę wychowania Jan Paweł II upatrywał w tym „ażeby człowiek stawał się
coraz bardziej człowiekiem, ażeby bardziej «był» a nie tylko więcej «miał» - aby
[...] poprzez wszystko co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być człowiekiem - to znaczy, ażeby również umiał
bardziej «być» nie tylko «z drugimi», ale
i «dla drugich»”. (Przemówienie w UNESCO, Paryż 02 VI 1980). Tak rozumiane
wychowanie posiada podstawowe znaczenie dla kształtowania postawy względem siebie, Boga, a także stosunków międzyludzkich i społecznych. Dalej, w tym
samym przemówieniu mocno zaakcentował, że pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychowanie, ma ono
"podstawowe znaczenie dla kształtowania
stosunków międzyludzkich i społecznych", a wychowanie człowieka powinno
dokonywać się przede wszystkim w rodzinie. Wiele uwagi poświęcił osobie

wychowawcy, potwierdzając
swe przekonanie o jego ważnej
roli w procesie wychowania:
„Młodzi ludzie potrzebują wychowawców, potrzebują przewodnika, który powinien być autorytetem. Potrzeba afirmacji na
tym etapie życia nie oznacza
jednak akceptacji wszystkiego.
Potrzebują oni bowiem również
tego, aby ich poprawiać, stawiać
im granice, mówić tak lub nie.
Współczesnemu wychowawcy niezbędna
jest umiejętność odczytywania znaków
czasu. Dzięki niej będzie mógł dostrzec
wartości, które pociągają młodzież, jak
np.: pokój, wolność, sprawiedliwość, solidarność, postęp”.
Termin „wychowanie" znaleźć możemy m.in. w homilii wygłoszonej w dniu
15 maja 1982 roku do rodzin z Braga,
w Portugalii. Rozwijając znaczenie tego
słowa, papież wyjaśnia, iż "człowiek, będąc człowiekiem od pierwszej chwili swego poczęcia w łonie matki, stopniowo
uczy się być człowiekiem - i ta podstawowa wiedza utożsamia się właśnie z wychowaniem". Od niego zależy przyszłość
człowieka, rodziny i całej ludzkości.
W papieskim sposobie rozumienia
wychowania podkreślana jest specyfika
wzrastania w człowieczeństwie ze świadomością „tego kim się jest i kim być się
powinno". W tak zorientowanej świadomości tkwi siła osoby, jej ideał i to, co do
niego prowadzi. Najprostszą drogą prowadzącą do realizowania ideału bycia osobą
jest odkrycie prawdy o samym sobie,
o własnym powołaniu, o świecie, by żyć
nią, niezależnie od okoliczności. Jan
Paweł II budząc świadomość bycia osobą
i świadomość działania, zwraca uwagę na
potrzeby wpisane w ludzkie serce od początku. A są nimi: miłość, prawda, dobro,
piękno i szczęście. Już z powyższych
uwag i spostrzeżeń wnioskować można, że
w nauczaniu Ojca Św. mamy do czynienia
z uniwersalnym i integralnym wychowaniem człowieka żyjącego pod każdą
szerokością geograficzną i w każdych
warunkach.
W Liście do Rodzin z okazji Roku
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Rodziny 1994, Jan Paweł II stawia pytanie: na czym polega wychowanie? Stwierdza, że trzeba uwzględnić dwie fundamentalne prawdy: „po pierwsze, że człowiek jest powołany do życia w prawdzie
i miłości; po drugie, że każdy urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar
z siebie samego". Wskazane prawdy odnoszą się do wychowawców, wychowanków oraz roli matki i ojca w procesie
wychowawczym. Rodzice są pierwszymi
wychowawcami swoich dzieci. Kościół
i państwo współpracują z nimi w tym
procesie.
Na krakowskich Błoniach dnia 18
sierpnia 2002 r., Jan Paweł II wołał, aby
przyjść z pomocą - zwłaszcza młodym zagubionym na drogach swojego rozwoju.
Jest to nowy aspekt wychowawczy, który
winien być uwzględniony przede wszystkim w pracy opiekuńczo-wychowawczej
nad polską młodzieżą, szukającą swojego
miejsca w społeczeństwie.
Dla Jana Pawła II wychowanie posiadało podstawowe znaczenie w kształtowaniu stosunków międzyludzkich. Wg.
Niego jest zadaniem wszystkich, a przede
wszystkim prawem i obowiązkiem rodziców. Dobrze pojęte wychowanie oznacza
harmonijne, integralne rozwijanie wszystkich zdolności i poczucia odpowiedzialności. Trzeba jednak pamiętać, iż Ojciec
Święty wielokrotnie podkreślał, że młodzi
stanowią przyszłość i nadzieję narodów
i Kościoła mówiąc: „Wy jesteście przyszłością świata, nadzieją Kościoła, Wy
jesteście moją nadzieją". Z drugiej jednak
strony Jan Paweł II mówiąc do młodych
nie zapomina o sygnalizowaniu zagrożeń,
które zniekształcają i burzą ład moralny
zbudowany w oparciu o Dekalog. Do
najważniejszych zagrożeń zalicza: zanik
wartości, zwątpienie, konsumpcjonizm,
narkomanię, przestępczość, erotyzm, pokusę przesadnego krytycyzmu, sceptycyzm wobec tradycyjnych wartości, cynizm wobec pracy, małżeństwa, handel
rozrywką, (sprzyja wyrobieniu egoizmu),
zły wpływ reklamy (podsyca naturalną
skłonność do unikania wysiłku, obiecując
natychmiastowe zaspokojenie pragnień),
ucieczkę od odpowiedzialności.
>>

Zasadnicze znaczenie w procesie
wychowania ma osoba wychowawcy. Jan
Paweł II zwracając się do nauczycieli
podkreśla wielkość zadania, jakim jest
przekazywanie wiedzy i wychowanie
dzieci i młodzieży: „Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi
was potrzebują”. W wychowaniu ważne
jest nie tylko ukazywanie określonej wartości, ale przede wszystkim doprowadzenie wychowanka do przyjęcia jej i kierowania się nią w życiu. Młodzi poszukują wzorów, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi
na wiele pytań, ale przede wszystkim
domagają się od nauczycieli przykładu
życia. Trzeba, aby wychowawca stał się
przyjacielem młodego człowieka, pomagał mu budować fundamenty pod jego
przyszłe życie. Dlatego posługę nauczyciela można nazwać prawdziwym apostolstwem i prawdziwą służbą na rzecz
społeczeństwa.
Z nauczania Jana Pawła II wynika, że
nie definiuje on wychowania w jeden
ściśle określony sposób, ale sprowadza je
do kształtowania człowieka w znaczeniu
doskonalenia każdego indywidualnego
bytu ludzkiego, we wszystkich dziedzinach jego życia i działania. Jest to więc
wychowanie uwzględniające wartość osoby, a także wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie, ze szczególnym uwzględnieniem dobra, prawdy i piękna. Jan Paweł II
nie deprecjonując czegokolwiek, co w integralnym wychowaniu osoby jest ważne
i znaczące, mocno eksponował moralistyczny aspekt wychowania. Nauczał, że wychowanie jest dla człowieka powołaniem,

zadaniem, prawem i obowiązkiem, a sam
człowiek jest jego podmiotem, twórcą
i zarazem adresatem. Papież podkreślał, iż
wychowanie zawsze zachodzi w relacji
człowieka do Boga, do innych osób żyjących w świecie i wreszcie do otaczającej
rzeczywistości. Podstawowym terenem
działalności wychowawczej i samowychowawczej jest przede wszystkim wnętrze
każdego człowieka.
Znaczenie papieskiego przesłania pedagogicznego ma ponadczasowy charakter. Budzi ono z uśpienia moralnego,
wymaga konsekwencji w myśleniu i opowiedzenia się za prawdą, miłością i wartością ludzkiego doświadczenia w jego
różnych wymiarach. Każe ono bez wyjątku kochać każdego człowieka, a w szczególności tego, który błądzi i potrzebuje
Bożego miłosierdzia.
Podsumowując, można śmiało stwierdzić, że całe magisterium nauczania Jana
Pawła II było przekazem nie tylko ewangelicznym, ale także pedagogicznym.
W swoich bardzo licznych homiliach,
przemówieniach, oficjalnych dokumentach papież podejmował problematykę
człowieka w aspekcie wychowawczym,
mobilizując go do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie w procesie samowychowania. Zwracał się do rodziców, do
nauczycieli i wychowawców, do instytucji
kościelnych i świeckich, przypominając
im o ich obowiązku wychowywania dzieci. Apelował do młodzieży o podjęcie trudu pracy nad własnym życiem, charakterem, przyszłością. Ukazywał wartość
wierności Bogu i człowiekowi, którego
brał w obronę.

Każde spotkanie Jana Pawła II z człowiekiem, zwłaszcza młodym, to przykład
autentycznego głoszenia Ewangelii. To
właśnie jego autentyzm wiary i szczerość
budziły wśród młodych entuzjazm; radość
i ogromne zaufanie. Wyzwalały w nich
wiarę, stawiały pytanie o sens jutra, o moralność, a także o stosunek do wartości
religijnych i nadprzyrodzonych. Nie dziwi
więc fakt, że papież nie umierał w samotności. Tysiące młodych serc pod papieskim oknem żegnało swojego ojca i przewodnika po ścieżkach życia i wiary. „Całe
życie was szukałem, a wy przyszliście do
mnie" - wtedy tam na placu Watykańskim
zdawali przed swoim Ojcem egzamin
z miłości, jak również z samowychowania. I kolejne tysiące młodych zjawiły
się w Rzymie na Mszy Beatyfikacyjnej,
ukazując w ten sposób swoją dojrzałość
i odpowiedzialność za własne decyzje.
Wykorzystano materiały:
1. Jan Paweł II , Miłość i odpowiedzialność
2. Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż 02
VI 1980, w: Wiara i kultura
3. Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II.
Antologia wypowiedzi, C. Drążek, J. Kawecki
4. Jan Paweł II, Orędzie Jana Pawła II do
młodzieży całego świata z okazji Światowego Dnia Młodzieży, Watykan 30 XI
1986
5.List do Rodzin
Magdalena Urbańska

MŁODZI PATRZĄ NA ŚWIAT
Jan Paweł II. Szukałem Was...

„Przyzywam was wszystkich, widzących wszech czasów, przyzywam Ciebie
Michale Aniele. Jest w Watykanie kaplica, która czeka na owoc Twego widzenia, widzenie czekało na obraz, odkąd
słowo stało się ciałem i wciąż czeka tak,
więc to tu patrzymy i rozpoznajemy,
chyba potężniej jeszcze przemawia kres
- sąd, ostateczny sąd, oto droga, która
wszyscy przechodzimy, każdy z nas.”
Tryptyk Rzymski - Prowadź mnie,
Panie!

Tymi słowami rozpoczyna się najnowszy film o naszym ostatnim błogosławionym – Jan Paweł II. Szukałem
Was..., który miał swoją premierę 11.
marca 2011 roku. Nie jest to jedyny film,
który powstał o naszym wielkim rodaku,
dlatego wydawałoby się, że wszystko na
ten temat zostało już pokazane. Jednak
Jarosław Szmidt (reżyser) w swoim filmie
Jan Paweł II pokazuje, że nie jest to prawdą.
Film pokazuje zaledwie kilka etapów
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z życia Karowa Wojtyły, zaczyna się od
przedstawienia jego historii a także
nawiązania do historii polski jako jednego
z czynników, które wpłynęły na niego
jako człowieka. Głównym przesłaniem
Jana Pawła II była miłość i umiłowanie
drugiego człowieka. Był prorokiem
przemawiającym w imię Boga na ziemi.
Głębokie korzenie zostawiła w nim
historia Polski i w sposób szczególny
Kraków, gdzie mieszkał a później także
pracował. Wielką niespodzianką było
>>

również to, że Karol Wojtyła pochodził
z kraju komunistycznego, bez demokracji,
gdzie rząd za wszelką cenę starał się wyeliminować wiarę. Podczas Soboru Watykańskiego II brał czynny udział w kształtowaniu się kościoła posoborowego, sugerował otwarcie się na inne religie oraz
zmiany w liturgii. Znalazł się wtedy
w gronie najwybitniejszych teologów
świata. Jak wspomina Abp Piero Marini
najbardziej zaskoczyła go msza w Nowej
Hucie, która odbyła się w nieukończonym
kościele, wśród rusztowań na placu budowy. Święcenia kardynalskie otrzymał
z rąk PawłaVI i niedługo potem stał się
jednym z jego najbliższych współpracowników. Według legendy krążącej po Watykanie Jan Paweł I, po wyborze powiedział, że to przecież Wojtyła miał zostać
wybrany a nie on.
Jan Paweł II Był człowiekiem nietuzinkowym, który zawsze postępował
według własnego uznania, już podczas
pierwszego przemówienia zaraz po wyborze, gdy doradzano mu tylko pobłogosławić wiernych zebranych na placu św.
Piotra, nowo wybrany papież przemówił
słowami: ,,nie wiem czy będę umiał dobrze mówić w waszym, w naszym języku
włoskim, gdybym się pomylił poprawcie
mnie” te słowa musiały wywołać ogromne
zaskoczenie, ponieważ mało znany w szerokim gronie kardynał, w dodatku z dalekiego kraju i przemawiający płynnie po
włosku, z prawie włoskim akcentem.
Powiedział, że pochodzi z dalekiego kraju,
nie wstydził się własnych korzeni. Podczas mszy inaugurującej Jan Paweł II
złamał protokół i zszedł do tłumu zebranego na placu św Piotra. Wprowadził
także zupełnie nowy styl porozumiewania

z dziennikarzami, pierwsze prawdziwe
spotkanie z nimi odbyło się w samolocie
do Meksyku gdzie papież chodził po pokładzie i rozmawiał z dziennikarzami.
W pierwszą pielgrzymkę udał się do
Meksyku, gdzie tak jak w Polsce zawsze
w trudnych momentach zwracano się do
Matki Boskiej. Papież zajął się tam głównie problemem terroru i wyzwolenia
a także rozdzieleniem kościoła i polityki.
Cieszyło go, gdy liturgia zawierała elementy kultury lokalnej. Papież nie mógł
stać się więźniem Watykanu. Musiał na
nowo stać się Piotrem pielgrzymującym.
Potomkowie Indian i Azteków otrzymali
od papieża najpiękniejszy z możliwych
prezentów - poczucie godności.
W dugą pielgrzymkę papież udał się
do ojczystego kraju - Polski. Upadek komunizmu i zniewolenia połowy Europy
nie zaczął się od zniszczenia muru berlińskiego, lecz zaczął się podczas pierwszej
pielgrzymki na Placu Zwycięstwa słowami papieża ,,niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Podczas tej
pielgrzymki Polacy uświadomili sobie, że
za władzą komunistyczną nie ma nic.
Kard John Foley mówił: „Jeśli wiara tych
ludzi jest tak silna, a papieżem jest Polak,
komunizm musi upaść”. Za włożenie kija
w mrowisko, jakim była pielgrzymka do
Polski, za poruszenie ludzi do czynu
a w rezultacie do upadku komunizmu, papież zapłacił cenę krwi, którą odebrał Ali
Agca.
Chociaż mówiono o nim, że był politykiem to mylono się, dla niego na
pierwszym miejscu zawsze była ewangelia a dopiero później pozostałe sprawy
takie jak polityka. Był naprawdę człowiekiem, który żył wiarą w Boga. Kiedy się
modlił naprawdę rozmawiał z Bogiem.
Ulubionym miejscem medytacji był
klasztor Mentorella. Góry były dla niego
miejscem, w którym człowiek znajduje się
bliżej Boga. Modlił się w każdym kościele, który odwiedzał bez względu na program, dla niego nie było ograniczenia
w kontaktach ze Stwórcą.
Będąc na pielgrzymce w Afryce, papież był zauroczony przeżywaniem przez
ludzi liturgii. Dla Afrykańczyków Jan
Paweł II był ojcem rodziny, ojcem klanu,
ojcem Afryki. Ogromne znaczenie miało
dla nich to, że Polska nie miała przeszłości kolonialnej, że sama była czyimś
wasalem.
Papież był człowiekiem o wielkiej
charyzmie, człowiekiem, który potrafił
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zainspirować rzesze ludzi, aby za nim
poszli mówiąc tylko o ewangelii. Mówił
żeby kochać człowieka tylko, dlatego bo
to człowiek, ludzie to rozumieli i dlatego
szli za nim. Już na początku pontyfikatu
powiedział o wielkich nadziejach, jakie
pokłada w młodych. Dlatego też zorganizował światowe Dni Młodzieży, które
wbrew krytykom odnoszą ogromny sukces. Papież pragnął nawiązać kontakt
z młodymi, z grupą, która do tej pory nie
miała żadnych przywilejów w kościele.
Umiał znaleźć język z młodymi, lecz nie
mówił im róbcie to, na co macie ochotę,
lecz często używał słowa nie. W kontaktach z nimi przekroczył barierę papieskiego formalizmu, żaden inny papież nie
pozwoliłby sobie na poruszanie się
w rytm muzyki siedząc na papieskim tronie. Młodzi zobaczyli, że papież to nie
tylko głowa kościoła, ale człowiek, którego można pokochać, z którym można nawiązać kontakt.
Już podczas Soboru Watykańskiego II
nawoływał do nawiązania kontaktów
z innymi religiami. Był pierwszym papieżem od czasu św. Piotra, który miał bliskie kontakty ze środowiskiem żydowskim, jako mały chłopiec był zabierany do
synagogi a w czasie wojny bardzo silnie
przeżył holocaust, ponieważ wiele osób,
które znał zginęło w piecach krematoryjnych. Jako pierwszy papież przekroczył próg synagogi, uznał także Żydów,
jako starszych braci w wierze, po raz
pierwszy w historii.
Jan Paweł II był inicjatorem pierwszego w historii spotkania przedstawicieli
wszystkich religii. Bartłomiej I skomentował to tak: „papieże i patriarchowie to
tylko ludzkie narzędzia w rękach Boga,
naszym zadaniem jest spełnić wole Jezusa
Chrystusa. Żebyśmy, jako wierzący zjednoczyli się w kościele umysłem i ciałem.” Zdaniem Dalajlamy XIV był to znaczący wkład w budowie harmonii między
chrześcijanami a innymi religiami.
Od początku pontyfikatu przygotowywał kościół do wejścia w nowe tysiąclecie. Uważał, że nie można przekroczyć
jego progu bez oczyszczenia się z grzechów i win poprzednich pokoleń. Przygotowania do tego aktu rozpoczął już
w 1980r. skutkiem, czego było przeproszenie oraz prośba o wybaczenie wszystkich win, które wyrządził kościół w całej historii.
Jedną z ostatnich pielgrzymek, które
odbył była pielgrzymka śladami św. Pa>>

wła na Maltę. Guido de Marco wspomina,
jakie wrażenie wywarł na nim papież:
„wydawał się wycieńczony, lecz gdy
widział wiwatujących, klaszczących ludzi
nagle doszedł do siebie, jego siły wróciły.”
Pielgrzymka do Ziemi świętej była
pielgrzymką do korzeni wiary, mimo że
początkowo bardzo mało osób było zainteresowanych wizytą Ojca Świętego
w ciągu kilku dni trwania pielgrzymki,
nastawienie żydów uległo diametralnej
zmianie. Przełomowym momentem było
spotkanie z ocalałymi z holocaustu, wśród
których byli jego znajomi z lat młodości.
Karol Wojtyła „był ucieleśnieniem woli człowieczej a u schyłku życia dał nam
wielką lekcje jak cierpieć w pokorze
i z godnością.” Człowiek, który całe życie
patrzył na cierpienie Jezusa, umierając
sam cierpiał jak Jezus. Był osobą docenianą nie tylko w kręgach katolickich lecz
także w innych religiach, świadczą o tym
np. te słowa Dalajlama XIV –„kiedy potrzebowałem pomocy myślałem <<jest
przecież mój papież, on może mi
pomóc>>”. Papież kochał każdego z nas,
lecz nie wiemy czy po latach potrafimy tą
miłość docenić.

„ Santo, Santo, Santo na tę chwilę czeka
świat
Santo, Santo, Santo ukochany papież nasz
To co w nim dla nas było święte
Jego głos, dobroć, jego myśl
To co w nim choć to niepojęte
Na ołtarzach zacznie żyć… ”

1 maja papież Benedykt XVI ogłosił
Jana Pawła II błogosławionym. We mszy
na Placu Św. Piotra uczestniczyło 1,5
miliona ludzi, w tym kilkadziesiąt tysięcy
Polaków.
Przy okazji tego ważnego wydarzenia
warto przypomnieć i wrócić do płyty Piotra Rubika "Santo Subito - Cantobiografia
Jana Pawła II".
Jest to projekt literacko – muzyczny,
który opowiada o życiu papieża. Tekst
libretta napisał Jacek Cygan. W projekcie
tym biorą udział młodzi soliści: Zosia
Nowakowska, Anna Józefina Lubieniecka,
Marta Moszczyńska, Michał Gasz, Grzegorz Wilk i Michał Bogdanowicz, w roli
narratora wystąpił Kuba Wieczorek, całości dopełnia Wrocławski Chór Akademicki
pod kierunkiem Alana Urbanka oraz muzycy Polskiej Orkiestry Radiowej.
Jacek Cygan zapytany o to, czym jest
ten dwupłytowy album, tak odpowiada:
,,Trwa człowiek poza progiem śmierci,
„Młodzi ludzie (…) opowiadają o drodze
w katakumbach i kryptach.
Trwa człowiek który odszedł w tych, którzy młodego Karola do kapłaństwa, o jego
stałej i wielkiej pobożności, o ludziach,
po nim przychodzą.
Trwa człowiek który nadchodzi w tych co którzy na tę drogę mieli wpływ. Opowiadają jak widział Karol Wojtyła swój świat
odeszli.
przez „okna Krakowa”, od okien w suteTrwa człowiek w sobie
renie na Tynieckiej, gdzie zamieszkał
i w tobie”
z Ojcem po przeprowadzce z Wadowic, po
WIGILIA WIELKANOCNA 1966
okna na Franciszkańskiej, które stały się
Michał Mleczko Jego oknami na zawsze. Następnie wiodą
nas przez „drzwi Rzymu”, aż do przejścia
przez Jana Pawła II świętych drzwi czterech rzymskich bazylik, kiedy wprowadzał
w trzecie Tysiąclecie. Prowadzą nas
Cantobiografia świat
śladami papieskich pielgrzymek tak ważnych dla świata jak pierwsza pielgrzymka
do Ojczyzny, kiedy w roku 1979 - tym,
w Warszawie wypowiedział słynne zdanie
„Niech zstąpi duch Twój...”. Mówią
wreszcie o dziele Jana Pawła II – Papieża
pokoju i pojednania..”
I dokładnie tak jest, każdy z utworów
opowiada o jakimś wydarzeniu związanym z życiem Ojca Świętego. To zarówno
chwile radosne, wesołe jak i te smutne.
Teksty dają do myślenia, a muzyka wyraża
emocje, które są bliskie wielu z nas.
Całość dostarcza niesamowitych wrażeń
i wzruszeń. Kompozycje raz są pełne
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zadumy – zmuszają do refleksji, a czasem
mają w sobie nutkę humoru, i tak naprawdę, którejkolwiek z pieśni byśmy nie
słuchali, każda z nich jest niepowtarzalna
i wyjątkowa…bo taki był Jan Paweł II.
Na albumie znajdują się takie utwory
jak: „Wadowice – Roma”, „Lolek”, „Okna
Krakowa”, „ Tajemnica powołania”, „Il
canto dell Kolombo”, „Habemus Papam”,
„Nie wstydź się mówić, że kochasz”, „Miłość cierpliwa jest, lecz i niecierpliwa”,
„Santo”. Na pewno niejeden z nich dostarczy nam wielu chwil zadumy i refleksji.
Natalia Kozioł

Więcej szczęścia jest
w dawaniu…

Praca w wolontariacie polega na
niesieniu pomocy osobom potrzebującym. W naszej szkole od kilku lat działa
wolontariat prowadzony przez Panią
Pedagog Grażynę Skowron.
Do wolontariatu należymy od 2010
roku. Regularnie co tydzień wszyscy spotykamy się w szkole, aby ustalić w jakich
akcjach bierzemy udział i podsumować
dotychczasowe działania. Dnia 8 kwietnia
2011 roku brałyśmy udział, jako wolontariuszki, w Świątecznej Zbiórce Żywności dla najuboższych. Zbiórka ta odbyła
się w Domu Handlowym „Zenit”. Przy
wejściu do sklepu jedna z nas rozdawała
ulotki, które przybliżały klientom szczegóły naszej akcji. Opisane były w nich
produkty żywnościowe, jakie można ofiarować potrzebującym. Miały być to artykuły spożywcze długoterminowe, takie
jak: konserwy, cukier, dżem, makaron,
mąka itp. Klienci po zakupie towarów
umieszczali je w specjalnie przygotowanych koszach, które znajdowały się
przy kasach. Mimo że wielu ludzi nie
okazywało zainteresowania albo wręcz
nas lekceważyło, to bardzo duża liczba
osób pokazała swoje dobre serce i wsparła
naszą akcję. W sumie udało nam się zebrać w ciągu trzech dni kilkaset kilogramów żywności, które zostały przekazane
ludziom najbardziej potrzebującym.
W tym miejscu chciałybyśmy podziękować kierownictwu Domu Handlowego
„Zenit”, którzy bezinteresownie wyrazili
zgodę na przeprowadzenie Świątecznej
>>

Zbiórki Żywności dla najuboższych oraz
osobom dobrej woli, które przyłączyły się
do nas. Osobiście dobrze wspominamy tą
akcję charytatywną, ponieważ prowadzona była w bardzo miłej atmosferze. Ludzie
nie tylko wspierali nas artykułami spożywczymi, ale także miłą rozmową. Wielu
z nich otwierało się i rozmawiało o swoich
problemach. Chociaż nie była to nasza
pierwsza zbiórka jednak za każdym razem

zyskujemy nowe doświadczenie. Po tej
akcji byłyśmy bardzo szczęśliwe, że chociaż w ten sposób mogłyśmy pomóc osobom potrzebującym, aby godnie mogły
spędzić święta.
Bardzo lubimy poświęcać swój wolny
czas z myślą, że zaangażowaniem i pracą
możemy wspierać ludzi, którzy tego
naprawdę potrzebują. Uważamy, że warto
pomagać ludziom nie tylko w takich

akcjach, ale i na co dzień, przecież to nas
nic nie kosztuje. Wystarczy okazać trochę
serca i niewiele wysiłku, a ile szczęścia
i radości dzięki temu dajemy innym.
Aneta Ciurej
Beata Banek

Z PÓŁKI Z KSIĄŻKAMI
‘’Niech idzie między ludzi” – refleksje nad książką błogosławionego
Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”
Wszyscy mamy w pamięci niezwykły Pontyfikat Jana Pawła II a zwłaszcza doniosłą ceremonię beatyfikacyjną na Placu św. Piotra z 1 maja 2011
roku w niedzielę Bożego Miłosierdzia,
podczas której Ojciec Święty Benedykt
XVI wyniósł do chwały ołtarzy umiłowanego przez nas Papieża Polaka –
Jana Pawła II.
Z pewnością w sercach i pamięci wielu ludzi obudziło się pragnienie sięgania
do Jego nauk, pozostawionych dokumentów lub napisanych książek, z pośród
których poleciłabym niełatwą, ale wyjątkową pozycję „Pamięć i tożsamość’’. Jest
ona ostatnią książką Jana Pawła II,
ukazała się na początku 2005 roku,
zaledwie kilka tygodni przed śmiercią
Autora. Poprzez jej lekturę poznajemy
niezwykle istotne myśli i przesłania przekazane czytelnikom. Pierwszą prezentację
dzieła przed dziennikarzami w Rzymie
przeprowadził pod koniec lutego 2005
roku kardynał Joseph Ratzinger - obecny
papież Benedykt XVI. W Polsce wypowiadali się z uznaniem na temat książki –
prałat Paweł Ptasznik, prymas Józef
Glemp, ks. Wacław Oszajca – który powiedział, że „ta książka niesie ze sobą
światło”. Entuzjastycznie o dziele pisał na
łamach „Przewodnika Katolickiego” nr
13/2005 ojciec Maciej Zięba. Uznał książkę za przygodę duchowa i intelektualną,
w której „/…../uderza soczystość i kondensacja /…/ skłania do rozmowy, myślenia…”
Dzieło Jana Pawła II powstawało od
1993 roku. Wówczas to ks. profesor Józef

Tischner i prof. Krzysztof Michalski /
współzałożyciel Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu/ rozpoczęli w ogrodach
letniej rezydencji Papieża w Castel Gandolfo rozmowy mające na celu opisanie
doświadczeń kapłańskich Papieża z okresu
50 lat posługi Kościołowi i wiernym oraz
poznania jego oceny, na temat Europy
i Polski. Prosili o wyrażenie poglądu na
temat zła, wolności, odpowiedzialności,
pojęcia ojczyzny, narodu, kultury, miejsca
Polski w Europie. Odpowiadając na pytania filozofów, Jan Paweł II przedstawił
świat i Polskę w planie Bożym, opierając
się o Pismo Święte, oraz głęboką znajomość kultury europejskiej, w tym polskiej historii i kultury. Rozważając problem zła, Papież powiedział: „dzieje ludzkości są widownią koegzystencji dobra
i zła” /’’Pamięć…, s.12 /. Zauważa, że zło
degraduje człowieka, a przecież każdego
człowieka odkupił Chrystus na krzyżu.
Logika oświecenia odrzucając Boga, jako
‘’Samoistne Istnienie’’ otworzyła drogę do
obywania się ludzi bez Boga, co przyniosło ludziom i narodom tragiczne skutki
(rasizm, narodowy socjalizm, holokaust).
Złu może przeciwstawiać się człowiek,
kierując się Dekalogiem, a zwłaszcza
przykazaniem miłości Boga i bliźniego.
Tę drogę „znajdowania Boga we wszystkim i poprzez wszystko” / tamże, s. 36 /
wskazuje człowiekowi II Sobór Watykański, do postanowień, którego często
odwołuje się Jan Paweł II. Bóg znając
ułomną naturę ludzką…”wciąż na nowo
gotów jest przebaczać i usprawiedliwiać
grzesznego człowieka” / tamże, s.60 /.
Bardzo istotne, dla wymowy książki
35

jak i całego Pontyfikatu, są rozważania na
temat tajemnicy Bożego miłosierdzia.
W rozważaniu tej kwestii Papież przypomina jedną z najpiękniejszych modlitw
Starego Testamentu – psalm „Miserere”
wyśpiewany Bogu przez króla Dawida
w akcie skruchy za popełnione cudzołóstwo. Oto fragment tej poruszającej
pieśni:
„ Bądź mi litościw, Boże nieskończony,
Według wielkiego miłosierdzia Twego!
Według litości Twej niepoliczonej
Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego”

W Polsce kult Jezusa Miłosiernego na
początku XX wieku głosiła siostra Faustyna. Objawione jej przez Pana Jezusa
tajemnice Bożego miłosierdzia opisała
w „Dzienniczku”. Ten kult upowszechnił
w swym nauczaniu Jan Paweł II. Do dziś
pamiętamy poruszające nabożeństwo
w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach z 2002 roku,
podczas ostatniej pielgrzymki Papieża do
ojczyzny. Wówczas oddał Bożemu miłosierdziu całą ludzkość i swoją osobę.
Widać Bóg tak chciał, aby Jego pokorny
sługa Jan Paweł II w niedzielę Bożego
Miłosierdzia został ogłoszony błogosławionym.
Wracając do lektury, Papież z naciskiem mówi w niej, że za pośrednictwem
świętej siostry Faustyny „Chrystus chciał
mówić: zło nie odnosi ostatecznego zwycięstwa (…) ostatecznie zwycięskie jest
dobro (…) życie odnosi zwycięstwo nad
śmiercią (…) nad nienawiścią tryumfuje
miłość” /tamże, s.62 / .
Wydaje się naturalne, że tak mocne
>>

akcentowanie tryumfu dobra nad złem jest
też wezwaniem nas wszystkich do czynienia dobra.
Niezwykle istotną częścią omawianej
książki jest rozdział poświęcony ojczyźnie. Także wcześniej, wielokrotnie Ojciec
Święty wypowiadał do nas słowa o dziedzictwie, ziemi, kulturze, jako dziedzictwie duchowym, o bogactwie i pięknie
mowy polskiej. Powtarza swoje przemyślenia na ten temat również w „Pamięci….”. Przywołuje wygłoszone przemówienie w czerwcu 1980 w siedzibie
UNESCO. Oparł je na osobistym świadectwie i refleksji intelektualnej na temat
pojęć: ojczyzna, patriotyzm, historyczna
i kulturowa tożsamość. W omawianej
książce Papież wymienia imponujący ciąg
nazwisk wybitnych Polaków XIX i początku XX wieku, patronów tego, że naród
polski nieposiadający wówczas własnego
państwa przetrwał dzięki kulturze. Zauważa i podkreśla, że kultura polska jest
wielkim, znaczącym składnikiem kultury
europejskiej. Na dowód takiej tezy Papież
wymienia wybitnych ludzi „ducha”, m.in.
Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, C.K. Norwida, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszkę, Jana Matejkę, Artura Grottgera,
Stanisława Wyspiańskiego. Autor „Pamięci…” definiuje też tak istotne pojęcia
jak ojczyzna, patriotyzm, historyczna
i kulturowa tożsamość. Sens i adekwatność pojęcia ojczyzna jako matka, stosował nie tylko w twórczości. Podczas II
pielgrzymki do Polski przypadającej
w okresie stanu wojennego w 1983 roku,
wzburzony wówczas Papież mówił, że
„Polska jest matką szczególną. Niełatwe
są jej dzieje zwłaszcza na przestrzeni

ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele
przecierpiała i wciąż na nowo cierpi (…),
Polska (…) ma prawo do miłości szczególnej”.
Już w wierszach i poematach księdza
Wojtyły znajdujemy podobne zatroskanie
losami ojczyzny. Oto fragment wiersza
„Myśląc Ojczyzna”
„ Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która we mnie przebiega ku innym (… )
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia”

/K .Wojtyła, Poezje wybrane /
W poemacie „Stanisław” napisanym
na 900-lecie męczeńskiej śmierci biskupa
Stanisława ze Szczepanowa o dziejach
Polski poeta K .Wojtyła pisze:
„ Ziemia trudnej jedności. Ziemia ludzi
szukających własnych dróg.
Ziemia długiego podziału wśród książąt
jednego rodu.
Ziemia na koniec rozdarta przez ciąg prawie sześciu pokoleń
Rozdarta na mapach świata, a jakżeż w losach swych synów
(… ) poprzez rozdarcie zjednoczona w sercach Polaków jak żadna”

Tonacja tych wersetów jest przeniknięta bólem autora przypominającego trudne
dziedzictwo ojczyzny. Dowodzi głębokiego patriotyzmu oraz wnikliwej znajomości
dziejów Polski.
Od historii Polski przechodzi Jan Paweł II w utworze „Pamięć i tożsamość” do
historii świata, którą według Autora winna
rządzić zasada „braterstwa ludów”. Autor
mówi, że (…) duch Ewangelii wyraża się
(…) w postawie gotowości do niesienia
bliźniemu braterskiej pomocy” / tamże, s.

44 / W podrozdziale „Powrót do Europy”
czytamy (…) „powołanie papieża z Polski, z Krakowa mogło mieć wymowę niemal symboliczną (…) Było ono powołaniem (…) całego Kościoła, z którym był
on związany od urodzenia: pośrednio było
to także powołanie narodu, do którego należał.’’ /tamże, s. 147 /. Kolejny raz wielki
papież oddaje hołd swojemu – naszemu –
narodowi.
Jakże głębokie myśli zawiera kolejna
część książki: „Nie tylko ludzie (…) piszą
historię. Razem z nimi pisze ją także
BÓG” / s.157 / i dalej „(…) najgłębszy
sens historii wykracza poza historię
i znajduje pełne wyjaśnienie w Chrystusie,
Bogu – człowieku. Chrześcijańska
nadzieja sięga poza granicę czasu. (…)
Ludzkość jest powołana do wychodzenia
poza granicę śmierci (…) granicę przemijających wieków ku ostatecznej przestrzeni, którą jest Chrystus.’’/s.160/
Oto niektóre myśli błogosławionego
Jana Pawła II zawarte w książce „Pamięć
i tożsamość”. Lektura ta wymaga osobistego, nieśpiesznego studiowania i rozważania, aby roztoczyć przed czytającym
prawdziwe bogactwo i pełnię.
Gdy 9 marca 2005 roku Henryk
Wożniakowski, dyrektor Wydawnictwa
Znak wręczył Ojcu Świętemu przebywającemu w rzymskiej klinice Gemelli polską
wersję książki „Pamięć i tożsamość”,
Autor kładąc na niej rękę, powiedział
„Niech teraz idzie między ludzi”.
Cóż więcej można do tego przesłania dodać?
Zofia Rogowska

MIĘDZY WIERSZAMI

Karol Wojtyła - Przed sklepem jubilera
Odkąd dokąd sięga ludzka miłość… 1

Odpowiedzi na to pytanie poszukuje
każdy. Poszukiwał jej także Karol Wojtyła, dając temu wyraz w swojej twórczości literackiej. Od początku artystycznej
działalności, tj. jako mający trzydzieści lat
młody ksiądz, podpisujący swoje teksty
pseudonimem Andrzej Jawień lub Stanisław Gruda - przyszły papież: wie, czego
chce od literatury, ma własny język poe-

tycki i własne sprawy do rozstrzygnięcia. 2

Taką sprawą jest m.in. miłość oraz sakrament małżeństwa. Poświęcony tej tematyce dramat pt. Przed sklepem jubilera opublikowany został w 1960 r. na łamach miesięcznika Znak. Już podtytuł zawiera wskazówkę, że będziemy mieć do
czynienia raczej z rozważaniami filozoficznymi, niż z tradycyjnym dramatem.
Akcja w tym teatrze słowa pełni drugo36

rzędną rolę, pozostawiając pierwszeństwo
starannemu wykładowi, medytacjom służącym doprecyzowywaniu poglądów Autora na temat miłości kobiety i mężczyzny. O bohaterach sztuki niewiele możemy powiedzieć, natomiast ich wnętrza,
ich rozterki, dylematy moralne rozumiemy, co powoduje, że traktujemy ich jak
kogoś znajomego. Może dostrzegamy
w nich siebie?
>>

Miłość zwyciężyła niepokój. Przyszłość
zależy od miłości.(s. 22.)
Oto Teresa – przeciętna młoda dziewczyna, lubi chodzić po górach, ma refleksyjną naturę. Właśnie w czasie wyprawy
w Bieszczady obserwuje Andrzeja, jednego z kolegów. Sama przed sobą przyznaje
się, że mogłaby go pokochać, ale jest na
tyle silna, by nie pozwolić sobie na pielęgnowanie uczucia pozbawionego szansy
na wzajemność, ponieważ Andrzej jest
wyraźnie zainteresowany ich koleżanką.
Teresa jest zaniepokojona, gdy Andrzej
i inni zbagatelizują słyszany nocą głos
i zaniechają pójścia na pomoc. Mężczyzna
wyda się jej wtedy gruboskórny. Los jednak sprawi, że znajomość Teresy z Andrzejem przerodzi się w przyjaźń, wcześniejsze negatywne odczucia można będzie zweryfikować, a potem nadejdzie ważny dla obojga moment. Wypowiedziane
przed witryną sklepu jubilera pytanie mężczyzny: Czy chcesz być moją towarzyszką
życia? (Psj, s. 5.) na chwilę tylko pozostanie bez odpowiedzi. Zaskoczona Teresa
przez krótki moment uświadomiła sobie,
że decyzja, którą ma podjąć, obejmuje nie
tylko chwilę obecną, ale także przeszłość
i przyszłość.
Andrzej – młody mężczyzna, ma wiele
koleżanek, znajomych. Podoba się kobietom. Szuka tej właściwej. Interesująca jest
jego opowieść o drodze do Teresy. Drodze, z której próbował zboczyć. Nie prowadziła do niej miłość od pierwszego wejrzenia. Nie był to także zachwyt pięknem
zmysłowym, uskrzydlające wrażenie.
Mężczyzna jest pewien, że poprzestając na
emocjach i zewnętrznym uroku – nie wyszedłby ze swojego ja i nie dotarł do drugiej osoby. (s. 6.) Napotykane kobiety oka-

tępująco: To jakby punkt jakiś przedziwny
moich dojrzewań. (s. 11.) Podjęty trud poznania drugiego człowieka, poszanowanie
jego podmiotowości, nieustanny dialog
przyniosą piękne owoce. Małżeństwo Teresy i Andrzeja będzie harmonijne. Stworzona przez nich więź okaże się silniejsza
niż śmierć. Mimo że mężczyzna ginie na
froncie II wojny światowej, wciąż żyje
w świadomości syna i żony, która mówi:

m.in. na uświadomieniu, że miłość można
przegapić, zmarnować. Panny głupie
przecież nie spotkały Oblubieńca, gdyż
niewłaściwie gospodarowały olejem
w swoich lampach, poszły go kupić, gdy
nadszedł Oblubieniec. Szansa została
zmarnowana. W dramacie K. Wojtyły zapowiedziany przez Nieznajomego Oblubieniec, ku zaskoczeniu Anny, ma twarz
jej męża. Uzasadniają to słowa Adama:

Chodzi o to, że porywa ludzi j a k a bs o l u t miłość, której brak absolutnych
wymiarów. Oni zaś, kierując się złudzeniem, nie usiłują zaczepić tej miłości
o Miłość, która ma taki wymiar.(s.58.)
II część utworu zatytułowana Oblubieniec ukazuje rozpad małżeństwa. Dramat duchowej nieobecności. Smutek spowodowany obojętnością drugiej osoby,
milczeniem, gdy pojawia się troska. Anna
i Stefan to zapewne rówieśnicy Teresy
i Andrzeja. Zdesperowana Anna przeżywa
gorycz zawodu, gdy jej mąż, Stefan, staje
się coraz bardziej obcy, jej smutek nic już
dla niego nie znaczy, w dodatku rozdźwięk uznaje on za zwykłą kolej rzeczy.
Kobieta nie umie pogodzić się z tym faktem, nie chce być traktowana jak przedmiot, który – dobrze znany – odrzuca się
w kąt, by sięgnąć po kolejny. Rodzi się
w niej myśl, że błąd ich obojga polegał na
zbytnim zaufaniu uczuciom, a gdy te ostygły – pozostał wyłącznie egoizm. Anna
jednak gotowa jest podjąć walkę o miłość
męża, także ze względu na los ich trójki
dzieci. Nie od razu jednak pojawi się wola
walki o rodzinę. W pierwszym odruchu
kobieta zechce uciec w ramiona innego
mężczyzny. Pomyśli o sprzedaniu ślubnej
obrączki. Odmowa jubilera powstrzyma ją
przed tym krokiem. Ocali zaś Annę spotkanie z Nieznajomym, któremu opowie
o swoim dramacie. Zapowiedź pojawienia
się Oblubieńca wywoła w niej tęsknotę za
mężczyzną doskonałym, innym niż mąż.
Będzie nawet gotowa przyjąć rolę przygodnej kobiety. Gdy z niecierpliwością wypatrywać będzie w tłumie mężczyzny,
który się nią zainteresuje, w porę pojawi
się Nieznajomy. Skieruje on uwagę Anny
na przechodniów, a wśród nich współczesne panny mądre i głupie, a potem powie:

Anna jest tym faktem przerażona. Dopiero czas pozwoli jej zrozumieć, że miłość
nie może być chwilą, że wierność złożonej przysiędze, akt woli i wysiłek nieustannego budowania więzi, otwarcie się
na Boga i drugiego wyzwalają z samotności, dając poczucie własnej tożsamości
i jedności. Miłość Anny stanie się miłością dopełniającą, taką, która każe: dopeł-

Andrzej nie umarł we mnie, nie zginął na W twarzy Oblubieńca każdy z nas odnajżadnym froncie, nie musiał nawet powra- duje podobieństwo twarzy tych, w których
cać, bo jakoś jest. (s. 44.) Kochać więc to uwikłała nas miłość po tej stronie życia
i egzystencji. Wszystkie są w Nim. (s. 40).
odpowiadać na obecność drugiego.

zywały się więc tylko „odludnymi wyspami”, podczas gdy Teresa wciąż pozostawała w zasięgu jego uwagi, stając się
coraz istotniejszym punktem odniesienia.
Stanowiła odrębny świat, ale taki, do którego Andrzej zapragnął zbudować pomost.
W postawie Andrzeja, potem także Krzysztofa – jego syna - dostrzegamy echa
chrześcijańskiego personalizmu, kierunku
filozoficznego, którego założenie opiera
się na przekonaniu, że człowiek istnieje,
rozwija się w kontaktach z innymi. Dzięki
otwarciu na innego – lepiej poznaje samego siebie, ubogaca się i dorasta do stojących przed nim wyzwań. Skoncentrowany zaś na sobie – nie jest w stanie praw- Przyszedłem cię obudzić, zdaje mi się, że
dziwie pokochać. Znaczenie obecności przyszedłem na czas. Funkcja nawiązania
w jego życiu Teresy Andrzej określa nas- do znanej przypowieści biblijnej polega tu
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niać dając i przyjmując w innych proporcjach niż przedtem. ( s. 56). W dniu ślubu

Moniki i Krzysztofa rodzice dziewczyny
są razem, a rozmiar ich tragedii dostrzeże
nareszcie Stefan, którego wypowiedź zamyka dramat. Kładąc dłoń na ramieniu
żony, czego nie robił od dawna, mówi: Jaka szkoda, żeśmy od tylu lat nie czuli się
dwojgiem dzieci. Anno, Anno, jak wiele
straciliśmy przez to! (s. 61).

W ogóle za co się kocha? (s. 47.) Pytanie takie zadaje sobie Krzysztof, bohater
części trzeciej pt. Dzieci. Nie potrafi on
na nie jednak odpowiedzieć, uświadamiając sobie, że Miłość wyprzedza swój przedmiot/ lub tak się do niego przybliża, że
prawie traci go z oczu. (s. 47.). Ważne, by

łączyła się ona ze wzrastaniem. Młodzi
bohaterowie dorastali do miłości, pokonując przede wszystkim ranę nieobecności.
Krzysztof znał ojca (Andrzeja, bohatera
cz. I) jedynie z opowieści, natomiast Monika obserwowała wzajemne zobojętnienie rodziców (Anny i Stefana – cz. II).
Zwłaszcza Monika – delikatna, nieśmiała
dziewczyna, której właściwa wartość tak
bardzo ciąży do wewnątrz, że wręcz przestaje docierać do innych (s. 43.) - była

pełna obaw, czy nie powtórzy losu swoich
rodziców. Krzysztofnauczył się rozumieć
Monikę. Ten zadziwiająco dojrzały chłopak okazuje się osobą odpowiedzialną,
świadomą daru obecności drugiego człowieka: Dziękuję ci za to właśnie, żeś mnie
zmusiła Moniko, ogarnąć moje istnienie
jak niesłychany całokształt, który się uwy>>

-datnił i zarysował przede mną przez to ,
żeś ty stanęła w pobliżu. (s.45.) Wspaniałe

są jego relacje z matką, stara się także na
podstawie opowieści Adama stworzyć
sobie pewien wzór męża, ojca. Dojrzałość
Krzysztofa przejawia się także tym, jak
mówi o małżeństwie. Wierzy w jego nierozerwalność, jest przekonany, że miłość
może rozdzielić tylko los, jak stało się to
z jego rodzicami. Wie, że sprawdzianem
trwałości małżeństwa staje się codzienność, to, co zostaje, gdy fala wzruszeń
opadnie. (s. 47.).
Miłość ludzka zakorzeniona jest w miłości Boga. Osoba Jubilera w dramacie

zdaje się tę prawdę obrazować. Właściwie
nie uczestniczy on w akcji, wypowiada
zaledwie kilka kwestii, ale to przed jego
sklepem zbiegają się drogi wszystkich bohaterów. Tu Andrzej oświadczy się Teresie. Ten strażnik moralnego ładu - odmówi
przyjęcia obrączki od Anny. Dla Moniki
i Krzysztofa Jubiler także okaże się kimś
wyjątkowym. Z rozważań K. Wojtyły wynika wniosek, że miłość winna obejmować wszystkie wymiary ludzkiego istnienia. Zaś całokształt ten: Musi być otwarty

w ten sposób, by z jednej strony przenosił
się na innych ludzi, a z drugiej – żeby
zawsze odzwierciedlał absolutne Istnienie

"Wspomnienie Jana Pawła II - plecak z kamieniem"

i Miłość, by je zawsze w jakiś sposób odzwierciedlał. (s. 58.)

Czy udaje się nam o tym pamiętać?

M.S.
Wojtyła, Przed sklepem jubilera,
Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1988, s.
31. Kolejne cytaty z utworu są oznaczone
w nawiasach numerem strony.
2K. Dybciak, Poetycka fenomenologia
człowieka religijnego w: Sacrum w literaturze. Towarzystwo Naukowe katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin
1983, tom 10, s. 151
1 Karol

Biały Żołnierz

Zawsze pierwszy na szlaku
Nawet z "żartem kolegów"
Kamieniami w plecaku.
Często chodził w traperkach
Po tatrzańskich dolinach,
Pasją zarażał młodych,
Ścieżką do Boga wspinał.
Umiał łączyć pobożność
Z codziennością swych wrażeń.
Lubił grać w piłkę nożną,
Najchętniej był bramkarzem.
Ukochał scenę, teatr,
Lecz dla Boga porzucił.
Wybierając kapłaństwo,
Swych przyjaciół zasmucił.
Po latach los Go zawiódł
W posłudze Bożej do tronu,
Zamieniając Mu Tatry
Na alpejskie rejony.
Nawet kiedy choroba
Była, jak plecak z kamieniem,
Wędrował po dolinach
Bogu niosąc cierpienie.
Błogosławionym został
W aureoli chwały
Polski papież, co zmierzył
W swych wędrówkach świat cały.

Miał charyzmę
Wizję wiosny Kościoła
Całował Ziemię
Na wszystkich kontynentach Świata
Walczył dla nas i za nas
Wymodlił nam wolność
Kochał dzieci
Pochylał się nad ubogimi
Odwiedzał chorych
Nauczał że życie jest świętością
Zło nazywał złem
Stworzył pojęcie cywilizacji śmierci
Aby wstrząsnąć naszymi sumieniami
Ale nade wszystko
Nieustannie patrzył na Chrystusa
Kontemplował życie
Kontemplował cierpienie
Kontemplował śmierć
Na wzór Mistrza
U boku Matki
Zwyciężył
Nasz kochany błogosławiony
Biały Żołnierz

Bogdan Rajski

Maria Kwater

Razem z Nim

"Droga do Boga"

Błogosławiony

Gdy próbowałeś się z wysiłkiem
rozebrać z ciężkich szat papieskich,
chciałam Ci pomóc, lecz nie mogłam
w swojej słabości, w mym kalectwie.

Droga ta, wiodła go do Boga
przez wiele lat pontyfikatu.
O śmierć się otarł, zmagał z chorobą,
lecz się nie skarżył nigdy światu.

Błogosławiony, błogosławiony,
uczyłeś nas zaufania Bogu,
naucz otwierać drzwi Chrystusowi,
który kołacze, stojąc u progu.

Wtedy mi rękę położyłeś
na karku z ojcowską czułością,
bez słów, tak prosto, powiedziałeś,
że nie jest lekko ze słabością.

Tłumy jak ojca go kochały
gdy pielgrzymując błogosławił.
Nie szukał sławy, ani chwały.
Testament wiary nam zostawił.

Błogosławiony, błogosławiony,
pokłoń się od nas Matce najdroższej,
przez doskonałe matczyne serce
niechaj się ziemia pojedna z Ojcem.

I dałeś znak, że mnie rozumiesz,
że moja niemoc jest Ci znana,
że oboje uczestniczymy
w krzyżu Uwielbionego Pana.

W girlandach z kwiatów, przy biciu dzwonów
dziś na ołtarze wyniesiony.
Nasz rodak, Wielki Pielgrzym Świata
Jan Paweł II Błogosławiony.

Błogosławiony, błogosławiony,
brzmi TOTUS TUUS ponad chmurami,
Biały Pielgrzymie z kraju nad Wisłą,
módl się, módl, Janie Pawle, za nami.

Gościłam kiedyś w Twej sypialni,
ukryta, żeby nikt nie widział,
Ty mnie dostrzegłeś i wiedziałeś,
że łączy nas dźwiganie krzyża.

Jadwiga Bester

Szedł drogą prostą, drogą szczerą,
choć los pod nogi kłody rzucał.
Forsował progi i bariery,
miłości w wierze nauczał.

Maria Kwater
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Błogosławiony, błogosławiony,
który szedłeś zawsze w imię Pańskie,
który dotarłeś do kresu drogi,
unieś znów ręce w błogosławieństwie.

Jadwiga Bester

TWÓJ CZŁOWIEK W NIEBIE
gdzie Dominicus oznacza
Imię Florian
„należącego do
pochodzi z jęPana (Boga)”.
zyka łacińskieW Polsce pośgo od imienia
wiadczone jest
Florianus, które
od XIV w., baroznacza „naledziej popularne
żącego do Flostaje się w XVII
rusa”, zaś Floi XVIII w.Jego
rus pochodzi od
formy zdrobniaprzymiotnika
łe to: Domek,
„florus- kwitnąDomeczek, Docy, błyszczący”.
W Polsce poja- min, Domik. Żeńska forma imienia to Dowia się od XIII minika. Od tego imienia pochodzą nazw., znano również spolszczenie tego imie- wiska: Dominikowski, Dominikowicz.
Św. Dominik Savio (1842-1857) chłonia – Tworzyjan. Szczególnie popularne
było w latach dwudziestych i trzydzies- piec wyznawca. Jest to najmłodszy ze
świętych wyznawców. Urodził się w potych XX wieku.
4 V Św. Florian

Św. Florian żył w IV w. Miał być oficerem
wojsk rzymskich, chrześcijaninem. Kiedy
cesarz Dioklecjan rozpoczął prześladowania, został aresztowany. Odmówił palenia
kadzideł bóstwom rzymskim- starano się
groźbami i obietnicami zmusić go do odstępstwa. Gdy nie dało to rezultatu, poddano go torturom: biczowano, szarpano
jego ciało hakami, wreszcie z kamieniem
u szyi wrzucono go do rzeki Enns, gdzie
utonął 4 maja 304r.

bliżu Turynu, w wiosce Riva di Chieri.
W wieku 7 lat przyjął I Komunię świętą,
a wcześniej, mając zaledwie 5 lat, usługiwał do Mszy św. 2 października 1854 roku
spotkał się w Musialdo ze św. Janem Bosco. Ten przyjął go do „ oratorium” czyli
szkoły z internatem. Złożył w tym samym
roku osobisty akt ofiarowania się Niepokalanej Dziewicy. Założył w szkole Towarzystwo Niepokalanej. Wykonywał sumiennie
zalecenia św. Jana Bosco, który na prośbę
Dominika o pomoc w realizacji pragnienia bycia świętym odpowiedział mu:
”Bądź zawsze wesoły, spełniaj dobrze
swoje obowiązki i pomagaj kolegom”. Tak
też czynił Dominik - bawił się z kolegami
w czasie pauzy, ale prowadził ich także do
kościoła na nawiedzenia Pana Jezusa
w Przenajświętszym Sakramencie. Posiadał dar kontemplacji, ekstazy, potrafił nawracać innych. W 1856 r. okazało się, że
zachorował na gruźlicę. Zmarł 9 marca
1857r. W 1950 został ogłoszony błogosławionym, a w 1954 świętym.

Św. Florian jest patronem Górnej Austrii. W XII w. Kraków otrzymał znaczną
część jego relikwii. W związku z tym pod
jego wezwaniem wybudowano kościół na
Kleparzu. Kościoły św. Floriana znajdują
się ponadto w Koprzywnicy, w Wąchocku. W Polsce, od XVI w., kiedy z pożaru
dzielnicy ocalał jako jedyny budynek kościół na Kleparzu, zaczęto go czcić jako
patrona chroniącego od ognia i opiekuna
straży pożarnej. Jego figury znajdują się
w kościołach, na placach, zdobią kamienice (taka płaskorzeźba znajduje się na
fasadzie kamienicy narożnej, stojącej przy 6 VI św. Norbert
rynku i ul. Katedralnej W Tarnowie). Św.
Floriana przedstawiano jako rzymskiego
oficera z naczyniem z wodą do gaszenie
ognia. W Polsce nazwy 42 miejscowości
pochodzą od imienia Florian. Związane
z nim przysłowie to : „Kiedy poleje na św.
Floriana, potrwa czas jakiś pogoda zakichana”.
5 V Św. Dominik
Dominik to chrześcijańskie imię teoforyczne. Pochodzi z języka łacińskiego,

Norbert to imię pochodzenia germańskiego, złożone ze
słów nord - („północny”) i – bert (beraht)
„sławny, znakomity”.
Można je tłumaczyć
jako „sławny mąż
z północy”.W Polsce
pojawia się od XV w.
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Św. Norbert (1082-

1134). Pochodził ze znakomitej rodziny
niemieckiej. Kształcił się na dworze metropolity kolońskiego, potem został przyjęty na dwór cesarza, który jednak opuścił. W 1115 trafił go podczas burzy piorun, ale wyszedł z tego wypadku bez
szwanku. Przeżył wstrząs, pod wpływem
którego wstąpił do opactwa benedyktyńskiego w Siegburgu, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. Jednak z polecenia biskupa musiał wrócić do diecezji. Rozpoczął
jednak życie wędrownego kaznodziei,
chciał reformy kapituły w Xanten. Głosił
kazania na południu Francji, na co uzyskał zgodę papieża Gelazy II. We Francji
uważany był za proroka i cudotwórcę.
W 1120 osiadł w dolinie Peremontre, zakładając podwaliny pod późniejszy zakon
Kanoników Regularnych Ścisłej Obserwy
czyli norbertanów i premonstratensów.
Sam dalej nauczał poprzez kazania. Miał
też szczególną cześć dla Najświętszego
Sakramentu. Następnie został metropolitą
Magdeburga, gdzie zaczął energicznie
działać dla dobra tejże metropolii. To spowodowało, że w interesie swojej metropolii podważał prawa metropolii gnieźnieńskiej, chcąc uzyskać zwierzchnictwo
nad biskupami polskimi. Jego śmierć
przerwała te zamiary. W 1626 roku jego
ciało przeniesiono z Magdeburga do Strahova, wtedy pod Pragę, obecnie w jej granicach, gdzie znajduje się do dziś.

Kult św. Norberta został zatwierdzony
w 1582 r., a na cały Kościół rozszerzony
w 1621 r. Norbertanie do Polski przybyli
już w 1126 r., ( Wieś Kościelna pod Kaliszem), a norbertanki pojawiły się w Krakowie w 1250 r.
12 VI Św. Leon
Leon to imię
pochodzenia
grecko - łacińskiego. Początkowo był to
skrót od imion
typu Leō - chárés, gdzie człon
leo - oznaczał
„lud”albo "lew”.
Jako przydomek
znane było już
w czasach republiki rzymskiej. W polszczyźnie istnieją 2 formy tego imienia:
Leo i Leon. U Słowian wschodnich imię
>>

Leon przetłumaczono na Lew. Zdrobnienia od tego imienia to : Leoś, Leosiek.
Rzadko występuje jego żeńska forma
Leonia.

Św. Leon - był rzymianinem, poświęcił się
służbie Bożej. W 795 r. wybrano go papieżem. Na skutek zamieszek przeciwko niemu w Rzymie, poprosił o opiekę Karola
Wielkiego, gdy ten w 800r. udzielił mu pomocy, koronował Karola na cesarza rzymskiego. Wyróżnił się jako taktyk polityczny,
bronił ubogich, a także czystości nauki katolickiej. Był doskonałym administratorem
– odbudował wiele kościołów w Rzymie,
otoczył go murem. Zmarł w 816r. Został
kanonizowany w 1673r.

22 VII Św. Maria Magdalena
To imię pochodzi
od przydomka Marii z Magdali (Magdala to nazwa miejscowa pochodzenia
aramejskiego).
W Polsce występuje
od czasów średniowiecza w formach:
Magdalena, Magdalana, Magdalina, Madlena. Jego formy
zdrobniale to: Magda, Magdusia, Madzia.
Od tego imienia pochodzą nazwiska: Magdziarz, Madalański, Madaliński.
Św. Maria Magdalena to postać ewangeliczna, wymieniana w Ewangelii św. Łukasza. To jedna z niewiast, którą Jezus uwol-

nił od opętania przez złe duchy. Towarzyszyła Jezusowi z innymi niewiastami podczas Jego wędrówek. Darzyła Go miłością
wdzięczności, która sprawiła, że poszła za
Nim z Galilei do Judei - na końcu stała
pod krzyżem na Golgocie. Jest ona bohaterką sceny, która odbyła się w niedzielny
poranek po Zmartwychwstaniu. Maria
Magdalena poszła z wonnościami do grobu Jezusa, ale nie znalazła Jego ciała. Zobaczyła obok grobu mężczyznę, którego
zapytała o ciało Jezusa. Po zadaniu pytania rozpoznała Chrystusa i powitała Go
słowem „ Rabbuni..”. A Jezus prosił, by
Go nie zatrzymywała, bo jeszcze nie wstąpił do Ojca. Polecił jej , aby udała się do
apostołów z nowiną o Zmartwychwstaniu.
Nie znamy dalszych losów Marii z Magdali. Być może udała się za świętym Janem do Efezu i tam zmarła.

29 VII Św. Marta

Marta to imię
aramejskie, wywodzi się od słowa marta” pani”. W Polsce
występuje od
XIII w.

Św. Marta
z Betanii to siostra Marii i Łazarza. Zawsze
krzątała się, aby jak najlepiej przyjąć
Jezusa, gdy tymczasem jej siostra słuchała Jego słów. Gdy była rozżalona z powodu braku pomocy ze strony siostry, Jezus
udzielił jej nauki „ o najlepszej cząstce”,
którą wybrała Maria i której nie będzie
pozbawiona.To ona wybiegła na spotkanie
Jezusa, aby powiadomić Go o śmierci Łazarza, nakazała odsunięcie kamienia
z grobu brata, pojawiła się również na
uczcie w Betanii. O dalszych jej losach
nic nie wiadomo.

Kult Św. Marii Magdaleny jest powszechny na Wschodzie i Zachodzie. Jej
znane sanktuarium znajduje się w Vezelay
we Francji, gdzie umieszczono jej relikwie przeniesione z Konstantynopola przez Św. Martę uznano za patronkę gospokrzyżowców. W Polsce istnieją 133 koś- dyń domowych i hotelarzy. Związane
cioły pod jej wezwaniem, w tym cerkiew z nią przysłowie to : ”Około św. Marty
prawosławna w Warszawie. 17 miejsco- płać za żniwo, dawaj kwarty”.
wości wywodzi swe nazwy od jej imienia. Związane z nią przysłowia to:” Na
Oprac.A.M.
Maryję Magdalenę pogoda - pszczółkom
wygoda, a jak słota - to lichota”, „Gdy
Magdalena deszczem zacina, to zwykle
deszczyk dłużej się trzyma”.

ŚLADAMI OJCA PIO

O znajomości Jana Pawła II z Ojcem Pio – dwóch gigantów ducha
na przełomie wieków.
tak potężne owoce. Wydawało się, że niebo nie miało dla niego tajemnic. Widział
to, co niewidzialne.
W 1947 roku Karol Wojtyła, jako młody kapłan studiujący w Rzymie, wybrał
się wraz z grupą polskich księży do San
Giovanni Rotondo. Spowiadał się u Ojca
Pio, a także rozmawiał z nim. O czym rozmawiali nie wiadomo. Tajemnicą pozostaną słowa, które Ojciec Pio szepnął młodemu księdzu. Świadkowie wspominają,
że późniejszy papież wyszedł z tego spotkania bardzo wstrząśnięty. Po powrocie ze
Ojciec Pio był otwarty na Słowo Boże studiów w Rzymie, Ks. Karol Wojtyła zojak rozorana ziemia. Dlatego teraz wydaje stał przydzielony do duszpasterstwa słu40

żby zdrowia i studentów przez ks. Kardynała Adama Sapiehę. Gdy w 1956 roku
reżim komunistyczny narzucił niemoralne
prawo do zabijania nienarodzonych dzieci,
nastąpiła degradacja wartości. Powstawały
kliniki aborcyjne według ustanowionego
prawa. Zareagował na to Karol Wojtyłą,
wówczas młody ksiądz, chciał nie tylko
ratować dziecko zagrożone przez własnych rodziców, lekarzy i prawo, ale usunąć przyczyny z powodu, których było
ono zagrożone.
Do duszpasterstwa akademickiego trafiła młoda dziewczyna, która przyjechała
z Lublina aby studiować w Krakowie.
>>

Tam poznała Ks. Wojtyłę. Po latach wspomina dr. Wanda Półtawska o przyjaźni
z przyszłym papieżem, że zbiegły się ich
drogi, ona jako lekarz walczący o każde
życie, a ten Wielki Papież był obrońcą życia od początku swej kapłańskiej posługi.
Tą piękną misję pełnił do końca swego
pontyfikatu. Dr Półtawska wiedziała, że
Ks. Karol Wojtyła od swojego spotkania
z Ojcem Pio, uważał go za świętego. Gdy
w wieku czterdziestu lat lekarze odkryli
u niej nowotwór, była już matką czworga
dzieci. Interwencja Ojca Pio w jej sprawie
nastąpiła w 1962 roku, kiedy to ks. Karol
Wojtyła już, jako biskup krakowski wstawiał się w liście do Ojca Pio o modlitwę
za chorą, której życie jest zagrożone. Wtedy ten święty Kapucyn powiedział do
swojego sekretarza: schowaj ten list, kiedyś będzie bardzo cenny, kobieta kilka dni
później odzyskiwała zdrowie za wstawiennictwem przyszłego błogosławionego.
Wtedy ks. bp Karol Wojtyłą wysłał do
niego list z podziękowaniem za uzdrowienie dr Wandy Półtawskiej z choroby
nowotworowej.
Po zamachu na życie Jana Pawła II
media podały, że Ojciec Pio miał mu przepowiedzieć papiestwo, ale sam Papież
nigdy tego nie potwierdził. Wiadomo też,
że kard. Karol Wojtyła nawiedził grób
Ojca Pio 1 listopada 1974 roku, odprawił
Mszę św. w krypcie Ojca Pio, starym kościółku i udał się do Domu Ulgi w Cierpieniu. Jan Paweł II, jako pierwszy papież
w historii Kościoła przybył do San Giovanni Rotundo, gdzie spotkał się z współbraćmi Ojca Pio. Odwiedził Dom Ulgi
w Cierpieniu i spotkał się z personelem
i chorymi, w tym czasie wygłosił kilka
przemówień.
Papież żył przesłaniem Ojca Pio, uważał go za postać niezwykle wymowną,
aktualną na czasy przełomu tysiącleci. 23
maja 1987 roku to data historyczna
z dwóch powodów, które sprowadziły Jana Pawła II do San Giovanni Rotondo.
Papież przybył i zatrzymał się na modlitwę przy grobie Ojca Pio, w czasie, gdy
przy Sądzie Kościelnym w Manfredonci
toczył się proces nad zbadaniem życia,
dzieł i cnót Sługi Bożego Pio. Jan Paweł II
powrócił, aby się nad nim modlić, z tej też
okazji Jego świętobliwość wygłosił o Ojcu
Pio wspaniałe i przepełnione głęboką treścią słowa. Brzmią one w powietrzu aż do
dziś, jako wspaniała zapowiedź tak bardzo
i tak długo oczekiwanego wyniesienia na

ołtarze tego świętobliwego męczennika.
Jaka musiała być radość w jego sercu, gdy
później mógł go osobiście beatyfikować
i kanonizować.
Karol Wojtyła powracając do San
Giovanni Rotondo, jako Jan Paweł II
chciał złożyć hołd Wielkiemu Kapucynowi, który w ciągu swojego długiego życia
zakonnego zetknął się osobiście z setkami
tysięcy ludzi, dla których był spowiednikiem, Ojciec Pio był świętym ludu, bo
kochał lud i rozumiał jego duchowe potrzeby. Jego miłość wyrażała się w ciągłym sprawowaniu sakramentu pojednania. Jego heroiczną posługę docenił Jan
Paweł II, dlatego przybył do San Giovanni
Rotondo 23 maja 1987 roku z okazji setnej
rocznicy narodzin Ojca Pio, aby złożyć
hołd przyszłemu świętemu, który całe
swoje zakonne życie poświęcił dla ratowania dusz ludzkich by wyłonić ich z nędzy duchowej.
Swoją wdzięczność dla niego Jan Paweł II w przemówieniu do tłumów zgromadzonych na tej uroczystości przed Sanktuarium M.B. Łaskawej. Oto fragment
przemówienia Ojca Św. Jana Pawła II: „W
rzeczy samej, jako zakonnik przeżył bardzo owocne w świetle łaski ideał kapucyna, podobnie jak ideał kapłana. Z tego
powodu staje się on także i dziś punktem
odniesienia, ponieważ w nim znajdują wyraz i potwierdzenie dwa elementy (lub
dwie moce), które charakteryzują katolickie kapłaństwo w jego specyfice i w jego
prawdziwej istocie, a są nimi możliwość
konsekrowania Ciała i Krwi Pańskiej, oraz
odpuszczania grzechów”.
Czyż ołtarz i konfesjonał nie były
dwoma biegunami jego życia? To kapłańskie świadectwo zawiera orędzie zarówno
ważne jak i bardzo aktualne.
Wystarczy przypomnieć naukę Soboru
Watykańskiego II o sakramencie kapłaństwa (mówił dalej papież) przede wszystkim zaś dekret Presbyterorum ordinis. Potwierdza on owe istotowe i wieczne wartości kapłaństwa, które w Ojcu Pio znalazły
swą realizację w sposób nadzwyczajny. To
oczywiste, że promuję on nowe perspektywy i nowe formy świadectwa, bardziej
przystające do waszych czasów, lecz byłoby bardzo wielkim błędem gdyby ze źle
skierowanych pobudek reformatorskich
kapłan zaniedbał wartości fundamentalne
i z całą pewnością nie można się odwoływać do Soboru, usprawiedliwiając ten
rodzaj wypaczeń. Istotnym aspektem
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świętego posługiwania uwidocznionym
w życiu Ojca Pio jest ofiara, którą kapłan
składa sam z siebie, w Chrystusie
i z Chrystusem, stając się żertwą przebłagalną i wynagradzająca za ludzkie grzechy. Kapłan zawsze musi mieć przed
oczyma klasyczną definicję własnej misji
zawartej w liście do Hebrajczyków: „Każdy, bowiem arcykapłan z ludu bramy, dla
ludzi bywa ustanawiamy w sprawach
odnoszących się do Boga, aby składał
dary i ofiary za grzechy” (Hbr 5,1)
Ta definicja odbija się echem na Soborze,
gdy uczy on, że w ich stanie sług rzeczy
świętych a przede wszystkim Ofierze
Mszy Św., Kapłani działają w sposób
specjalny w imię Chrystusa, który oddał
siebie, jako ofiarę dla uświęcania ludzi”
(Presb. ord. 13). Dar ten musi osiągnąć
swój najwyższy wyraz w celebracji Ofiary
eucharystycznej.
Charakterystycznym elementem kapłaństwa jest udzielanie sakramentów.
Owa posługa nie może stać się posługą
wiarygodną w ludzkich oczach, o ile kapłan w tym samym nie praktykuje braterskiej miłości.
I odnośnie do tego faktu wiemy dobrze, co robił Ojciec Pio: jak żywe jest jego poczucie sprawiedliwości i miłosierdzia, jego współżycie dla cierpiących, jak
faktycznie i osobiście angażował się dla
nich, wsparty kompetentnymi i hojnymi
współpracownikami.
„Na dnie tego ducha – mówi sam
Ojciec Pio – wiedźcie, że Bóg wylał na
was wiele łask dla współżycia niedoli
innych, szczególnie biednych, którzy są
w potrzebie … Jeśli wiem, że jakże nie
robić wszystkiego, znajdując się tak blisko
pana, żeby uwolnić ją od wszystkich utrapień? Z całą chęcią wziąłbym na siebie
każdą z udręk rezygnując na jej korzyść
z owoców własnego cierpienia, gdyby mi
tylko Pan na to zezwolił”.
Zarówno Ojciec Pio jak i Papież
„z dalekiego kraju” mogą stanowić wzór
do naśladowania nie tylko dla kapłana,
lecz również dla tych, którzy na serio
traktują wyznawaną przez siebie wiarę.
Opracowała: Janina Rogowska

W ZAKONNYM HABICIE

Siostry Służebniczki Dębickie

Bo święci są po to, ażeby byli dla nas
natchnieniem. Natchnieniem do szukania Królestwa Bożego, do urzeczywistniania Królestwa Bożego na ziemi
w każdym czasie, w każdym pokoleniu,
w każdej duszy i w każdym narodzie.
Dobry Bóg aby powiedzieć człowiekowi o swojej wielkiej i niezmiennej
miłości w odpowiednim czasie i miejscu
daje świadków czyli tych, którzy doświadczając Jego miłości, stają się znakiem dla
innych. Stają się natchnieniem do dobrego
i odpowiedzialnego życia. Dobrym Aniołem na czas niewoli w naszej Ojczyźnie
stał się Edmund Bojanowski, który był
otwarty na Boga – w tej otwartości zdaje
się tkwić jego Tajemnica Świętości.
Błogosławiony Edmund Bojanowski
urodzony 14 listopada 1814 roku, syn
wielkopolskiej ziemi, wielki patriota, pedagog i literat – świecki apostoł polskiego
ludu - wychował się w typowej ziemiańskiej rodzinie polskiej o głębokiej religijności i tradycjach patriotycznych. Sam
słabego zdrowia, starał się maksymalnie
wykorzystać swe talenty i dary duchowe,
by służyć ochronie wartości religijnych,
narodowych i ludzkich w naszej podzielonej przez zaborców Ojczyźnie. Dzięki
swej wrażliwości i otwartości na potrzeby
człowieka, szczególnie najsłabszego i najbiedniejszego - dziecka, chorego, ubo-

giego - potrafił je odczytać i wielkodusznie na nie odpowiedzieć.
Pan Bóg posłużył się Edmundem
Bojanowskim i zechciał, aby on stał się
Założycielem Zgromadzenia Zakonnego i tak 3 maja 1850 roku powstało Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.
Edmund Bojanowski zmarł 7 sierpnia
1871 roku w Górce Duchownej koło
Leszna. Grób jego znajduje się w Luboniu
koło Poznania.
13 czerwca 1999 roku Ojciec Święty
Jan Paweł II zaliczył Edmunda Bojanowskiego do grona błogosławionych,
czyniąc go patronem laikatu.
Minęło już ponad 160 lat od momentu, kiedy to w sercu Bojanowskiego krystalizowała się myśl o założeniu Zgromadzenia, przeminęły lata niewoli i skrajnej
nędzy. Nadeszły nowe prądy kulturowe
i zmieniające się też układy społeczne.
Zmieniła się mentalność ludzi i styl życia,
ewaluowały warunki zewnętrzne, w których powstawała pierwsza ochronka. Idea
i charyzmat dzieła Bojanowskiego pozostała niezmienna i rozwija się poprzez
Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek.
Na wzór Maryi Niepokalanej Patronki
Zgromadzenia siostry oddają się całkowicie Bogu Ojcu, składając śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Swoje powołanie przeżywają we wspólnocie zakonnej. Siostry naśladując Chrystusa Sługę w Jego pokorze, prostocie
miłości podejmują służbę dzieciom,
ubogim i chorym - nie tylko w naszym
kraju, ale także w Hiszpanii, Niemczech,
Danii, Rosji, Ukrainie a także w dalekiej
Boliwii. Siostry żywo angażują się
w pracę opiekuńczo - wychowawczą
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wśród dzieci, zwłaszcza w przedszkolach,
które nazywamy ochronkami. Zgromadzenie prowadzi ochronki i świetlice. Siostry
katechizują w szkołach i przedszkolach
oraz prowadzą różne grupy dziecięce przy
parafiach. Spieszą także z posługą do
ubogich i chorych, troszcząc się o ich
potrzeby materialne i duchowe - starają

się nieść im ulgę w cierpieniu fizycznym.
Posługują w szpitalach, Domach Opieki
Społecznej a także odwiedzają chorych
i potrzebujących w domach prywatnych.
Siostry angażują się również w duszpasterstwo parafialne, pracując jako zakrystianki, organistki i kancelistki. Przez
swoją pracę starają się pomagać ludziom
w poznaniu i umiłowaniu Boga.
Jako Siostry Służebniczki powołane są

>>

do tego by służyć, pomagać rodzinom
w chrześcijańskim wychowaniu dzieci.
W tajemnicy powołania ukryta jest miłość
i troska o cierpiących, samotnych – tą
misję złożył w ich serca Założyciel, który
odwiedzał chorych, dla nich otworzył
szpitalik, sam opatrywał ich rany, przygotowywał lekarstwa, a nade wszystko
modlił się z chorymi i za chorych, a tam
gdzie gasło życie sprowadzał kapłana, aby
każdy odszedł pojednany z Bogiem. Ta

misja troski o cierpiących szczególnie
wpisana jest w służbę naszej tarnowskiej
wspólnoty sióstr w tej parafii. Siostry
pracując, jako pielęgniarki w Stacji Opieki
Caritas starają się być blisko tych, którzy
cierpią.
Jako duchowe córki – wpatrują się też
w przykład życia i świętości bł. Edmunda
Bojanowskiego Założyciela zgromadzenia. W codzienności naszego życia realizują jego duchowość i charyzmat. Przez

jego przyczynę polecają się Bogu - polecają tych, którym służą, szerzą jego kult
i jego opiece zawierzają prowadzone dzieła. To zaś wszystko czynią, zgodnie z hasłem Zgromadzenia ”Na większą chwałę
Bożą i cześć Niepokalanej Dziewicy”
Siostra Urszula

ZIEMIA ŚWIĘTA I BŁOGOSŁAWIONA
Jan Paweł II pierwszy papież w Lourdes

Począwszy od Piusa IX, który ogłosił
dogmat o Niepokalanym Poczęciu, wszyscy papieże wysyłali swoich legatów do
Lourdes, aby ich reprezentowali podczas
ważnych wydarzeń w tym sanktuarium
Maryi. Jednak żaden z papieży w czasie
trwania swego pontyfikatu osobiście nie
udał się do tego świętego miejsca. Nawet
Jan XXIII, który niemal natychmiast po
wyborze na papieża wyraził takie życzenie, nie zdołał odbyć pielgrzymki do
Lourdes.
Na drodze przybycia Jana Pawła II do
Lourdes też stawały różne przeszkody.

Najpierw był zamach 13 maja
1981 r., który uniemożliwił jego
obecność na odbywającym się
w tymże roku Międzynarodowym
Kongresie Eucharystycznym. Następnie, dwa dni przed jego przybyciem do Lourdes – 12 sierpnia
1983 r., miał miejsce akt wandalizmu skierowany przeciw papieżowi, broniącemu życia i godności
człowieka: przy pierwszej stacji
Drogi Krzyżowej eksplodowała
bomba, mocno uszkadzając figurę
Piłata. Ostatecznie, wbrew wszelkim przeszkodom, Jan Paweł II
jako pierwszy papież odbył pielgrzymkę do Lourdes, i to dwukrotnie.
14 sierpnia 1983 r. Jan Paweł II
w Lourdes wykonał te same gesty,
co Bernadetta: ukląkł, ucałował
ziemię, zapalił świecę, napił się
wody ze źródła, dotknął skały massabielskiej i w całkowitej ciszy
bardzo długo się modlił.
W swym pierwszym przemówieniu w Grocie Massabielskiej Jan Paweł
II przypominał sens orędzia z Lourdes
w kontekście Odkupienia: „Dziewica bez
grzechu przyszła z pomocą grzesznikom.
Ukazała nową i nieustanną aktualność
pierwszych słów Jezusa w Ewangelii:
«Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię»
(Mk 1,15).
W czasie objawień w Grocie Massabielskiej Matka Boża wezwała świat do
nawrócenia i od 150 już lat nieustannie
przypomina wszystkim tę prośbę. Podobnie Jan Paweł II, który kochał Francję, nie
zawahał się po raz drugi, po Paryżu
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w 1980 r. i przed Reims w 1996 r., postawić bolesnego pytania: „Francjo, najstarsza córko Kościoła, czy jesteś wierna
swoim obietnicom chrztu świętego?”
Na zakończenie tradycyjnej wieczornej procesji maryjnej ze światłami z tarasu
bazyliki Różańcowej Papież wołał:
„Niech nasze modlitwy się złączą, aby
ofiarować razem z Maryją gorące błaganie
za cały świat; za wszystkich cierpiących
głód, okropności wojny, za wszystkich
prześladowanych, za chorych i opuszczonych. W sposób szczególny módlmy
się za tych, którzy są prześladowani za
wiarę. To Chrystus w nich cierpi...”.
Uroczystość Wniebowzięcia Matki
Bożej Papież rozpoczął wcześnie rano.
Odmówił brewiarz z kapłanami zgromadzonymi w bazylice Różańcowej, a po
nim wypowiedział specjalną modlitwę za
spowiedników, po której rozesłał wszystkich kapłanów do słuchania spowiedzi
wiernych w kaplicy Pojednania oraz na
łąkach za rzeką Gave de Pau, gdzie
tysiące ludzi czekały już na Mszę św. Sam
zasiadł do konfesjonału w zakrystii bazyliki Różańcowej. W czasie gdy kapłani
spowiadali jeszcze wiernych, nastąpiło
spotkanie z zakonnicami.
W czasie tej pielgrzymki w 1983 r.
przypadała 125 rocznica objawień, 50 rocznica kanonizacji św. Bernadetty i 1950
rocznica Odkupienia. Jednak ta pierwsza
pielgrzymka Papieża do Lourdes miała
charakter jeszcze bardziej uniwersalny.
Ojciec Święty pragnął przede wszystkim
powierzyć Maryi cały Kościół podążający
już do Jubileuszu 2000 lat Odkupienia.
Dlatego w Jubileuszowym Roku Odkupienia, który został otwarty 25 marca
>>

1983 r., Jan Paweł II zdecydował udać się
do Lourdes, bo „pragnął prosić Maryję,
która była w sposób szczególny złączona
z Chrystusem w tajemnicy Odkupienia
świata, aby była dla każdego człowieka
drogą wiodącą do Jej Boskiego Syna”.
Najwyraźniej ten jubileuszowy cel
swego pielgrzymowania wyraził w homilii
wygłoszonej podczas Mszy św. w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny: „Przyjście Maryi na świat jest
początkiem zbawczego Adwentu. Dlatego
przybywamy w pielgrzymce do Lourdes
nie tylko aby przez uroczyste świętowanie
Wniebowzięcia uczcić narodzenie Maryi
dla nieba, ale także by uczcić błogosławiony moment Jej narodzin na ziemi”.

W godzinach popołudniowych w ogromnej bazylice Piusa X ponad 25 tys.
młodych ludzi w modlitwie i pieśni oczekiwało na Papieża. Ojciec Święty powiedział wtedy: „Droga miłości według Chrystusa jest drogą trudną i wymagającą. Musimy być realistami. Ci, którzy wam mówią o łatwości, wprowadzają was w błąd.
Stopniowe opanowywanie życia, uczenie
się bycia tym, kim chce Bóg, wymaga
wysiłku, walki ze sobą. Nie zagłuszajcie
i nie deformujcie waszego sumienia. Nazywajcie dobro i zło po imieniu”.
Po spotkaniu z młodzieżą Jan Paweł II
przemówił do chorych. Wezwał ich, aby
ofiarowali swe cierpienia za Kościół.
Lourdes zajmowało także szczególne
miejsce w obchodach 150 rocznicy ogłoszenia przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi
Panny, ponieważ w tym miejscu Matka
Boża osobiście tę prawdę potwierdziła.
Dla uczczenia tej rocznicy Ojciec
Święty Jan Paweł II wyznaczył obchody
Światowego Dnia Chorego w Lourdes
i odbył w dniach od 14 do 15 sierpnia
2004 roku ostatnią już pielgrzymkę
w swoim życiu do tego maryjnego Sanktuarium, by – jak ongiś Bernadetta – na
klęczkach w Grocie prosić Niepokalaną
Matkę Bożą o łaskę nawrócenia grzeszników. Jednocześnie przez osobiste
przybycie do Lourdes Jan Paweł II uroczyście zainaugurował obchody 150-lecia
ogłoszenia prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi.
Ten 32-godzinny pobyt w najważniejszym francuskim sanktuarium, przeni-

knięty był modlitwą Ojca Świętego i towarzyszącej mu 300-tysięcznej rzeszy
pielgrzymów z wielu krajów, przejmującymi wyrazami solidarności Głowy Kościoła z ludźmi chorymi i cierpiącymi oraz
osobistym świadectwem cierpienia Jana
Pawła II.
Jednym z najsilniejszych akcentów
tej pielgrzymki był apel Ojca Świętego
o obronę życia ludzkiego od poczęcia do
naturalnej śmierci. Mówiąc o aktualnym
odczytaniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi, papież podkreślił pilną konieczność promocji kobiety w dzisiejszym
społeczeństwie.
Dotykając delikatnej sfery miejsca
Kościoła w programowo „świeckiej” Republice Francuskiej, papież starał się
wznieść ponad dotychczasowe podziały
i stworzyć pole do kolejnego etapu wzajemnego dialogu.
Jak zauważył jeden z komentatorów,
do swego rodzaju cudu doszło już na samym początku wizyty u bram Lourdes,
kiedy podczas powitania „superlaicki”
prezydent Republiki Jacques Chirac przyznał, że Francja jest „prastarą ziemią
chrześcijaństwa”, a Jan Paweł II mówił
o „wolności, równości i braterstwie”,
a więc ideałach republiki, jako o podstawach budowania dobra wspólnego.
Kard. Jean-Marie Lustiger, arcybiskup
Paryża pielgrzymkę tę określił jako ważny
etap w historii Francji.
Ks. Andrzej Ślusarz

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA POŚWIĘCAMY CI ...
„Ty przynajmniej staraj się Mi zadośćuczynić” – kult Bożego Serca
Serce pęka mi z bólu. Serce we mnie
rośnie. Serce mi podskoczyło do gardła.
Serce we mnie żywiej zabiło. Czułem
ucisk w sercu. Zrobiło mi się cieplej na
sercu. Serce, serce, serce…. Za każdym
razem, gdy człowiek chce wyrazić głębię
swoich uczuć, ucieka się do obrazu
serca.

dłoni. Z głębi serca życzymy komuś tego,
co najlepsze, tęsknimy za kimś całym sercem i z całego serca go kochamy. Ile
uczuć może pomieścić ludzkie serce!
Wydaje się, że jest jak ocean bez dna, że
może się napełniać w nieskończoność.
Może przeżywać szczyty radości i uniesienia, może się zanurzać w otchłań cierpienia i rozpaczy, może szaleńczo i bezgraMówimy o kimś, że ma serce z ka- nicznie kochać.
mienia, że ma złote serce, że ma serce na
Jeżeli takie jest serce człowieka, to
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jakie dopiero musi być serce Boga? Jakie
serce ma Stwórca, który nas stworzył na
swój obraz i podobieństwo? Jak wielka
i nie do ogarnięcia musi być miłość Jego
serca?
Już na kartach Starego Testamentu jest
wiele wzmianek o sercu Boga – o jego
czułości i delikatności, o jego miłości,
również o jego gniewie i zazdrości, a także o cierpieniu wynikającym z nieodwzajemnionej miłości Izraela, z nieposłu>>

serce w Ciało. W osobie Jezusa Chrystusa
Bóg odsłonił swoje serce, pozwolił ludziom wsłuchać się w jego bicie, pozwolił
im je zobaczyć, gdy żołnierz otworzył
włócznią bok Jezusa wiszącego na krzyżu.
A ludzie jakby zapomnieli o Bożym
Sercu, odwrócili się od Tego, który ich
nieskończenie ukochał, zasłuchani w bicie
swoich własnych serc. Dlatego Bóg postanowił przypomnieć im o swoim sercu –
o swojej miłości i swoim cierpieniu –
w pewien grudniowy dzień 1673 roku
ukazał swe gorejące miłością serce francuskiej zakonnicy z klasztoru wizytek
w Paray-le-Monial – siostrze Małgorzacie
Marii Alacoque. " Moje Boskie Serce tak

należy wymienić:
- częste przyjmowanie Komunii św. wynagradzającej,
- comiesięczną godzinną adorację Najświętszego Sakramentu w noc poprzedzającą pierwszy piątek miesiąca, w godzinach 23: 00-24: 00 (tzw. „godzina
święta”), którą należy odprawiać w zjednoczeniu z Jezusem cierpiącym opuszczenie w Ogrodzie Oliwnym,
- obchodzenie nabożeństwa pierwszych
piątków miesiąca – przyjęcie przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków Komunii w intencji wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką,
płonie miłością ku ludziom, że nie może - obchodzenie Uroczystości ku czci Bożedłużej utrzymać tych płomieni goreją- go Serca w piątek po oktawie Bożego
cych, zamkniętych w moim łonie. Ono Ciała,
pragnie rozlać je za twoim pośredni- - otaczanie czcią wizerunków Bożego
ctwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Serca.
Bożymi skarbami" – mówił Jezus do
Już wcześniej inny święty – Jan Eudes
siostry Małgorzaty. W trakcie kilku kolej- – był gorącym zwolennikiem i propagatonych objawień w latach 1673-1675 Pan rem nabożeństwa do Serca Jezusa i Maryi.
Jezus prosił siostrę o rozpowszechnienie To on ułożył ku czci obu Serc oficjum
nabożeństwa do Jego Bożego Serca, obie- i Mszę świętą oraz opublikował wybitne
cując hojne łaski tym, którzy będą Je dzieło teologiczne O nabożeństwie do
szeństwa umiłowanego Narodu Wybrane- czcili. W szczególności Pan Jezus prosił Najśw. Serca Jezusa i Maryi (1648), co
go. „Ukochałem cię odwieczną miłością” o wynagradzanie Jego Sercu za niewdzię- przyniosło mu tytuł "twórcy liturgicznego
(Jr 31,3), „Zapłonął żar mego gniewu, czność i zniewagi, jakie Go spotykają: kultu Serca Jezusa i Maryi".
(…) do zazdrości Mnie pobudzili” (Pwt „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało
Jednak dopiero objawienia św. Mał32, 22.21), „Nie pamiętasz o Mnie, nie ludzi, że nie szczędziło niczego aż do gorzaty Marii Alacoque przyczyniły się
dajesz Mi miejsca w twym sercu. ” (Iz zupełnego wyniszczenia się dla okazania do rozprzestrzenienia kultu Bożego Serca
57,12) – jak bardzo bliskie są nam te sło- im miłości, a w zamian za to doznaje od wśród wiernych.
wa – przywodzą nam na myśl nasze ludz- większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięZe strony Kościoła odpowiedź na
kie doświadczenie miłości – nasze pra- czności, wzgardy, nieuszanowania, lekce- objawienia św. Małgorzaty pojawiła się
gnienie darzenia miłością i bycia kocha- ważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie dopiero 100 lat później – w roku 1765
nym, nasze rozterki, bóle i radości. Ale oddają mu w tym Sakramencie Miłości. ” papież Klemens XIII zatwierdził nabożeńBogu nie wystarczyła ta nieskończona mi- – żalił się Jezus siostrze klęczącej przed stwo do Serca Pana Jezusa a także święto
łość Jego serca do człowieka – Bóg zapra- Najświętszym Sakramentem.
dla niektórych diecezji i zakonów. Święto
gnął dać swoje serce ludziom, dać im je
Wśród form kultu Bożego Serca, o ja- Serca Pana Jezusa na cały Kościół rozw sposób namacalny – i przyoblekł swoje kie Pan Jezus prosił siostrę Małgorzatę, szerzył papież Pius IX w roku 1856.
Gorącym krzewicielem kultu
Bożego Serca był papież
Obietnice Pana Jezus dane św. Małgorzacie Alacoque, dotyczące czcicieli Jego Serca:
Leon XIII, który ustanowił
1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
czerwiec miesiącem szcze2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
gólnej czci Bożego Serca,
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
zatwierdził do publicznego
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
odmawiania litanię do Naj5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
świętszego Serca Pana Jezu6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
sa, dołączając do niej akt
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
poświęcenia rodzaju ludz9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
kiego Najświętszemu Sercu
10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim. Jezusowemu, a 31 grudnia
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
roku oddał Sercu
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować 1899
Jezusowemu
w opiekę cały
w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość Kościół i rodzaj
ludzki.
moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce Jeden z jego następców,
moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.
papież Pius XI wzbogacił
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kult Bożego Serca o akt wynagrodzenia
Sercu Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego.
Obecnie kult Bożego Serca jest w Kościele bardzo żywy – liczne są świątynie
pod tym wezwaniem (w Polsce jest ich
około 400), istnieją zakony pod nazwą Serca Jezusowego, wiele narodów i państw

poświęciło się Sercu Pana Jezusa. W czerwcowe wieczory wierni gromadzą się
w kościołach, by odmawiać litanię do
Najświętszego Serca, rozpowszechnione
jest nabożeństwo pierwszych piątków,
„godziny świętej”, wielką czcią otaczane
są wizerunki Bożego Serca.
Lecz najważniejszą formą wynagrodzenia pozostaje nasza osobista odpo-

wiedź na prośbę Pana Jezusa, skierowaną
do św. Małgorzaty: „Ty przynajmniej
staraj się Mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy. ”

Monika Lenkiewicz

DARY NIEBA
Szkaplerz znakiem oddania się Matce Bożej

Bóg rozmaitymi drogami objawia
Swoje prawa i Swą świętą wolę. Jego
ojcowska miłość jest tak wielką, tak potężną, a dobroć i łaskawość dla niewdzięcznych nawet dzieci tak niezmierzoną, że pozwala przez cuda uzmysłowić Swoją nieustanną troskliwość,
Swoją litościwą opiekę i starania o nasze wiekuiste życie, z taką obojętnością
w zajęciach światowych, w zabiegach
materialnych, zaniedbywane, zapomniane, a nawet odrzucane przez ludzi,
których chrzest święty obmył z grzechu
pierworodnego i wprowadził do zgromadzenia wybranych, najszlachetniejszych istot na ziemi.
Do tych dowodów miłosierdzia Boskiego należy Szkaplerz święty (Karmelitański), jako symbol opieki nad nami
Najświętszej Matki Boga człowieka, dany w objawieniu świętemu Szymonowi.
W dniu 16 lipca cały Kościół św.,
a szczególnie Zakony Karmelitańskie
czczą Najświętszą Maryję Pannę z Góry
Karmel - Matkę Bożą Szkaplerzną. Myślę,
że warto zastanowić się, skąd takie imię

dla Matki Bożej,
co to jest szkaplerz karmelitański?
Słowo „szkaplerz”
wywodzi się od
łacińskiego scapulare (plecy, barki)
i oznacza szatę
okrywającą plecy
i piersi. Szkaplerz
karmelitański, o
ile nie jest częścią
habitu, składa się
z dwóch prostokątnych kawałków
brązowego sukna z naszytymi wyobrażeniami Matki Bożej Szkaplerznej (na
jednej części) i Najświętszego Serca Pana
Jezusa (na drugiej części), połączonych ze
sobą tasiemkami. Nosi się go pod ubraniem lub na ubraniu, w ten sposób, że
jeden kawałek opada na piersi, a drugi na
plecy. Papież Pius X zezwolił na zastąpienie szkaplerza świętego medalikiem
szkaplerznym.
Źródłem tradycji szkaplerznej jest
objawienie prywatne, którego przyjęcie
nie jest konieczne do osiągnięcia zbawienia. Niemniej jest to wydarzenie ubogacające naszą wiarę. Pomaga nam zgłębić
i żyć, na co dzień prawdą, że wszyscy
oddający cześć Maryi doznają Jej opieki
za życia, a szczególnie w godzinę śmierci.
Nosząc szkaplerz wyznajemy to, w co
wierzy każdy katolik, gdy modli się słowami: ”Święta Maryjo Matko Boże módl
się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
śmierci naszej”. Od wieków znane i powszechne było w Polsce powiedzenie:
„Szkaplerz noś, na różańcu proś”.
Widząc bogactwo duchowych owo46

ców w życiu wiernych, podążających do
Boga w znaku szkaplerza, Magisterium
Kościoła zaliczyło go do sakramentaliów
i zatwierdziło związane z nim nabożeństwo.
Co to znaczy, że szkaplerz jest
sakramentalium? „Sakramentalia to wybrane przez Kościół poświęcone przedmioty oraz błogosławieństwa i modlitwy, które są nośnikami łaski. Dzięki nim
prawie każde wydarzenie życia odpowiednio usposobionego wiernego zostaje
uświęcone przez łaskę wypływającą
z misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa”.
Nabożeństwo szkaplerzne, obok różańcowego, należy do najstarszych i najpopularniejszych w Kościele. Początkami
sięga średniowiecza i powstało w Zakonie
Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry
Karmel, którego duchowym Ojcem i Patronem jest św. Eliasz – Prorok.
Duchowi synowie Proroka Eliasza
prowadzili życie modlitwy na Górze
Karmel w Palestynie. Do nich w XII
wieku dołączyła się grupa mnichów
pochodzących z Zachodu. Patriarcha
Jerozolimy Albert, spełniając ich prośbę,
nadał im jako normę życia regułę
zalecającą między innymi, aby pośrodku
cel powstała kaplica, w której gromadziliby się na Eucharystię. Mnisi poświęcili kaplicę Najświętszej Maryi Dziewicy, pragnąc związać się z Nią w szczególny sposób. Dzięki temu zostali uznani
najpierw przez wiernych, a potem oficjalnie przez Kościół – za „ Zakon Braci
Błogosławionej Dziewicy Maryi z Góry
Karmel”. Z powodu prześladowań ze strony muzułmanów musieli opuścić Ziemię
Świętą. Udali się do Europy. Tu jednak
napotkali liczne trudności, które mogły
>>

Przypomina o tym znane hasło zakonu: /wypowiedź ks. Karola Wojtyły w parafii
Totus Marianus est Carmelus – Karmel św. Floriana w Krakowie po nałożeniu
cały jest Maryjny. Najświętsza Maryja szkaplerzy podczas rekolekcji dla choPanna wypełnia swą obecnością całą hi- rych/.
storię Zakonu, od początków na Górze
Karmel, aż do dnia dzisiejszego. Znakiem * „W dniu 16 lipca, w dniu Matki Bożej
życia w całkowitym oddaniu Matce Bożej z Góry Karmel, nastąpiło przesilenie chooraz Jej szczególnej opieki jest właśnie roby i poprawa samopoczucia. Ojciec
najmilszy synu szkaplerz twego zakonu, szkaplerz karmelitański.
Święty z nową żywotnością podejmuje
Kościół wielokrotnie zatwierdzał przy- codzienne sprawy”.
jako znak mego braterstwa, przywilej dla
ciebie i wszystkich karmelitów, kto w nim wilej szkaplerza i popierał nabożeństwo /przemówienie – świadectwo Ks. Abpa S.
umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto szkaplerzne. Ustanowił święto Matki Bo- Dziwisza wygłoszone na KUL/
znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeń- żej Szkaplerznej, jako wspomnienie Najstwach, przymierze pokoju i wiecznego świętszej Maryi Panny z Góry Karmel *„… Dziś szczególnie głęboko przeżyzobowiązania”. Według starej tradycji wi- w dniu 16 lipca. Na przestrzeni wieków wam zrządzenie Opatrzności, która zwiąwielu papieży wypowiadało się na temat zała mnie z duchowością karmelitańską.
szkaplerza.
Wadowice i Ojcowie Karmelici na Górce.
Sama Matka Boża kończąc swe ob- Mój pierwszy szkaplerz, któremu pozosjawienia w Lourdes w uroczystość Szka- tałem wierny i który jest moją siłą.”
plerza św. 16 lipca 1858 r., oraz w Fa- /fragment telegramu Jana Pawła II do
timie 13 października 1917 r. ukazała się uczestników koronacji obrazu MB szkaw szatach karmelitańskich, jako Matka plerznej w Czernej/.
doprowadzić nawet do kasacji zakonu.
W tak ciężkim położeniu świątobliwy
generał zakonu, angielski karmelita Szymon Stock zawierzył siebie i swoich
współbraci Najświętszej Dziewicy i błagał
Ją o pomoc. W czasie jego żarliwej modlitwy Matka Boża ukazała mu się i wskazując na szkaplerz powiedziała: „ Przyjmij

Boża Szkaplerzna, przez co zdaje się
przypominać wartość tego nabożeństwa *„…Szczególna łaska Maryi wobec zaoraz miłość dla wszystkich swych dzieci konu karmelitańskiego wspominana przez
okrytych jej szatą zbawienia. Stąd św. czcigodną tradycję, związana z osobą św.

Bernadetta nosiła szkaplerz do końca życia, a Łucja wstąpiła do klasztoru SS.
Karmelitanek Bosych i uczyła, że w posłannictwie Matki Bożej Fatimskiej „różaniec i szkaplerz są nierozdzielne”.
Z całą pewnością można powiedzieć,
że różaniec i szkaplerz były nierozdzielne
w życiu bł. Jana Pawła II całego oddanego
Maryi. Obecnie trwamy w podniosłej i radosnej atmosferze Jego beatyfikacji. Warto przypomnieć, chociaż niektóre Jego
wypowiedzi o nabożeństwie do Matki
Bożej Szkaplerznej:
zja ta miała miejsce w klasztorze Aylesford (Anglia) w nocy z 15 na 16 lipca
1251 r. Interwencja Maryi okazała się skuteczna; nie tylko nie rozwiązano zakonu,
ale jeszcze przed swoją śmiercią Szymon
Stock mógł cieszyć się jego rozwojem
zakładając nowe klasztory. Powstawały
one najpierw w Europie Zachodniej. Do
Polski zaś, karmelici zostali sprowadzeni
w 1397 r. z Pragi czeskiej do ufundowanego im przez św. Jadwigę Królową klasztoru w Krakowie na Piasku.
Karmelici poprzez nabożeństwo szkaplerzne jeszcze mocniej wyrażali swoje
przywiązanie i cześć dla Maryi ukazując
wielkość i piękno daru Jej duchowego
macierzyństwa, który jednocześnie rodzi
w sercu miłość i pragnienie oddania.

Szymona Stocka, rozpromieniła pośród
ludu chrześcijańskiego wieloma owocami
duchowymi. Chodzi tu o szkaplerz karmelitański będący znakiem włączenia do
zakonu karmelitańskiego dla otrzymania
udziału w dobrach duchowych oraz przewodnikiem czułej, synowskiej pobożności
maryjnej. Poprzez szkaplerz czciciele Maryi z Góry Karmel wyrażają pragnienie
kształtowania swego życia w oparciu o Jej
przykład, jako Matki, Opiekunki, Siostry,
Przeczystej Dziewicy przyjmując z czystym sercem słowo Boże i oddając się służbie braciom…”
* „Cieszę się, że mogę podzielić się z wa- /fragment wypowiedzi przed modlitwą
mi moim nabożeństwem do Matki Boskiej „Anioł Pański”, 24 lipca 1988 r./
Szkaplerznej. Szkaplerz, który przyjąłem
z rąk ojca Sylwestra w dniu mojej Pierw- *„Chcę powiedzieć wam coś bardzo ososzej Komunii św., noszę zawsze… Wśród bistego. Znajduję się w parafii poświęwielu nabożeństw, które urzekały moją conej Dziewicy z Karmelu. Muszę wydziecięcą duszę, najgorliwiej korzystałem znać, że w młodym wieku, gdy byłem taki
z nowenny przed uroczystością Matki jak wy, Ona bardzo mi pomogła. Nie
Bożej z Góry Karmel. Nigdy do czasu potrafię określić dokładnie jak bardzo, ale
mojego wyjazdu z Wadowic nie opuszcza- jestem przekonany, że ogromnie. Pomogła
łem popołudniowych nabożeństw w czasie mi odnaleźć łaskę mego wieku, moje ponowenny”.
wołanie (…) chcę dać temu świadectwo,
/23.11.1958 r. w dniu biskupich prymicji bo może być ono przydatne dla każdego
w Wadowicach, z kroniki klasztoru kar- z was młodych. Jest to bardzo szczególny
melitów bosych w Wadowicach/ .
wymiar bogactw duchowych Dziewicy,
Matki Chrystusa, ponieważ Jej misja kar* „Noście zawsze święty szkaplerz. Ja za- melitańska, która bierze początek na Gówsze mam szkaplerz na sobie i odniosłem rze Karmel w Ziemi Świętej, jest zwiąwiele dobra z tego nabożeństwa”.
zana z Szatą. Szata Ta nazywa się szka47
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plerzem świętym Bardzo dużo zawdzięczałem szkaplerzowi karmelitańskiemu
w latach mojej młodości. Bo jest rzeczą
piękną, że matka troszczy się również
o odzienie. (…) I właśnie Ona, Dziewica
Karmelu, Matka Szkaplerza Świętego,
mówi nam o swej macierzyńskiej trosce,
o swym zatroskaniu o nasze odzienie.
O nasze odzienie w sensie duchowym
o odzianiu nas łaską Bożą i o wspomaganiu nas, aby była zawsze białą ta szata
(…) życzę wam, abyście zawsze mogli
znaleźć matczyną pomoc Matki Chrystusa, Dziewicy z Góry Karmel, tak jak ja ją
znalazłem”.
/styczeń 1989, słowo do młodzieży w czasie wizytacji parafii Mastacciano pod Rzymem/.
*„…Znak Szkaplerza przywołuje nam
dwie prawdy: jedna z nich mówi o ustawicznej opiece Najświętszej Maryi Panny,
i to nie tylko na drodze życia, ale także
w chwili przejścia ku pełni wiecznej
chwały; druga to świadomość, że nabożeństwo do Niej nie może ograniczać się
tylko do modlitw i hołdów składanych Jej
przy określonych okazjach, ale powinna
stanowić <habit>, czyli nadawać stały kierunek chrześcijańskiemu postępowaniu,
opartemu na modlitwie i życiu wewnę-

trznym poprzez częste przystępowanie do
sakramentów i konkretne uczynki miłosierne, co do ciała i co do duszy. W ten
sposób Szkaplerz staje się, znakiem przymierza i wzajemnej komunii pomiędzy
Maryją i wiernymi ( …) Ja również od
bardzo długiego czasu noszę na sercu
Szkaplerz Karmelitański! Z miłością do
wspólnej Matki niebieskiej, której opieki
ustawicznie doznaję, życzę, aby (…) pobożni wierni, którzy Ją czczą z synowskim
oddaniem, wzrośli w miłości do Niej i by
umocnili w świecie obecność tej Niewiasty milczenia i modlitwy, wzywanej jako
Matka miłosierdzia, Matka nadziei i łaski”.
/2001 r., z Listu Jana Pawła II z okazji 750
– lecia Szkaplerza św./

czoną w dniu przyjęcia do szkaplerza.
4.Przynajmniej raz w miesiącu oraz z okazji świat Matki Bożej przystąpić do
spowiedzi i Komunii św.
5.Nawiedzać często kościół dla adoracji
Eucharystii i pomodlić się do Matki Najświętszej.
6.Z miłości do Matki Najświętszej, co jakiś czas praktykować dobrowolne umartwienia.

Serdecznie zapraszam na Uroczystości
Odpustowe ku czci Matki Bożej z Góry
Karmel w naszym Sanktuarium w Pilźnie,
których porządek będzie następujący:
14, 15, 16, lipca: godz. 730 Msza św.
z kazaniem, po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo;
godz. 1830 – różaniec, Msza św. z kaNiech te życzenia od bł. Jana Pawła II, zaniem, nabożeństwo.
zawarte w zakończeniu powyższego listu
będą dla nas zachętą do życia w pełni 17 lipca ( niedziela) – Główna Uroczyoddanego Maryi.
stość odpustowa o godz. 11 00,
Msze św. o godz. 600; 715; 915; 11 00, 1900.
Obowiązki miłości wobec Najświętszej
Maryi Panny dla noszących szkaplerz
o. Jerzy Skrzyniarz O Carm.
św.
1.Dniem i nocą nosić na sobie szkaplerz.
2.Naśladować cnoty Maryi i szerzyć jej
cześć.
3.Odmawiać codziennie modlitwę nazna-

"Czym jest dla mnie Szkaplerz Karmelitański"
12 czerwca mija rok jak przyjęłam
wielką łaskę od Pana. Pozwolił mi przyjąć
i założyć Szkaplerz Karmelitański. Wielka
to radość dla mnie. W tych małych skrawkach materiału zawarty jest skarb miłości,
jaką darzy nas Matka Boża. Ze Szkaplerzem związane są przywileje i obowiązki,
dla mnie to znak widzialny od Maryi, jaką
wielką miłością i mocą jest w stanie nas
ogarniać.
Szkaplerz stał się dla mnie darem
i znakiem mojego przywiązania się do Niej
i Jej do mnie. Odkąd go założyłam czuję
związanie duchowe z Nią i Zakonem
Karmelitów.
Cieszę się ogromnie, że mogę uczestniczyć w duchu Karmelu. Zdałam sobie
sprawę, że dawno tego pragnęłam w sercu, choć bałam się do tego przyznać. Duchowe połączenie się poprzez Szkaplerz
z tymi, którzy nieustannie oddają się cali
Panu Bogu i Maryi. Tymi, którzy połączeni

duchem kontemplacji chwalą Pana i są
z nim tak blisko. Ja też mam pragnienie
bycia tak blisko Pana, spędzaniu życia na
ciągłym wychwalaniu Go, bo tylko taki
charakter życia ma sens.
Pan pozwala mi dzięki Szkaplerzowi
być duchowo w zjednoczeniu z tą miłością
człowieka w duchu kontemplacji Pana.
O Szkaplerzu Karmelitańskim trzeba
mówić wszędzie i każdemu, bo wiele się
o nim słyszy, ale nie każdy jest gotowy go
przyjąć. Jeśli ktoś zrozumie, co tak naprawdę oznacza nosić Jej Szatę, i nie chodzi
tutaj o przywilej sobotni, który mówi, że
w pierwszą sobotę po śmierci, Matka Boża
wybawi nas od czyśćca – to przyjmie Ją
z szacunkiem i z wdzięcznością będzie ją
nosił i czcił.
Odkąd założyłam Szkaplerz w sercu
czuje ciepło i Jej miłość oraz radość, że
nie jestem już sama, ale związana z Nią na
zawsze. Poprowadzi mnie drogą pewną do
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Pana.
Ona ma moc zdeptać szatana, a on się
Jej boi.
Jestem bezpieczna o ile będę trzymać Ją
za rękę. Amen.

Matko Boża Szkaplerzna módl się za
nami !
R.L.

KRONIKA PARAFIALNA
01. 03. 2011 – 30. 04. 2011
CHRZTY

24. 04. 2011 Igor Paweł Pawłowski, c. Roberta i Anny

Ja Ciebie chrzczę…

Alicja Maria Sokołowska, c. Rafała i Bożeny

06. 03. 2011 Izabela Karolina Kowal, c. Ireneusza i Iwony

Antoni Dawid Pilarski, s. Dawida i Karoliny

20. 03. 2011 Zuzanna Maria Śmiałek, c. Marka i Katarzyny

Patryk Kacper Boryczko, s. Rafała i Kingi

03. 04. 2011 Antoni Franciszek Kowalewski, s. Krzysztofa
i Katarzyny

Zuzanna Zofia Łabno, c. Marcina i Kingi
Kamil KrzysztofKaryta, s. Krzysztofa i Karoliny

Igor Piotr Gieniec, s. Piotra i Olgi

Sebastian Kamil Zych, s. Roberta i Joanny

17. 04. 2011 Kacper Michał Kudła, s. Jana i Bogusławy

25. 04. 2011 Wiktoria Oliwia Ptak, c. Marcina i Beaty

Małgorzata Bardel, c. Marcina i Magdaleny

Remigiusz Molczyk, s. Jakuba i Agnieszki
ŚLUB

Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…

05. 03. 2011

KrzysztofAdam Foder – Ilona Katarzyna Stach

26. 03. 2011

Jerzy Mokry – Magdalena Józefa Pecka

25. 04. 2011

Paweł Piotr Hołysz – Angelika Katarzyna Kuta

30. 04. 2011

KrzysztofJarmuła – Małgorzata Lidia Zegar
Sławomir Stanisław Wybraniec – Agnieszka Michalina Ruszał
POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

1.Mieczysław Miciak, 99 l.
2.Grzegorz Bednarek, 38 l.
3.Bartłomiej Wzorek, 19 l.
4.Julian Chrząszcz, 70 l.
5.Krystyna Bień, 66 l.
6.Maria Goszler, 92 l.
7.Julian Witek, 86 l.
8.Karol Stańczyk, 92 l.
9.Aleksandra Filipowicz, 57 l.
10.JózefTyka, 91 l.

11.Helena Czermak, 86 l.
12.Józefa Krzemińska, 65 l.
13.Maria Lisowska, 63 l.
14.Stanisława Żołądź, 101 l.
15.Zofia Wijas, 76 l.
16.Elżbieta Reczkowicz, 89 l.
17.Katarzyna Bartula, 81 l.
18.Eugeniusz Rzepecki, 81 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: Izabela Chorzępa, 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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