




Drodzy Czytelnicy Głosu Serca!

Przyszła złota polska jesień, która wieloma kolorami ma-
luje liście na drzewach. Długie jesienne wieczory sprawiają, że
częściej niż w letniej porze bierzemy do ręki dobrą książkę,
szczególnie tę, która przywołuje wspomnienia lata i wakacji.
I właśnie w takim klimacie oddajemy do Waszych rąk, Drodzy
Czytelnicy, kolejny numer naszej parafialnej gazetki. Obszer-
niejszy może i dlatego, że więcej czasu właśnie teraz, jesienią,
możemy przeznaczyć na lekturę.

W tym jesiennym numerze naszego pisma podejmiemy
wiele różnorodnych tematów. Liczymy, że ta wielość pozwoli
każdemu, niezależnie od wieku, znaleźć coś dla siebie.

Koniec wakacji był dla wielu księży czasem zmian. Tak
też było w naszej parafii. Pożegnaliśmy ks. Zenona Macko,
który sześć pracował w naszej wspólnocie, a przywitaliśmy
nowego kapłana – ks. Adama Bezaka, który powrócił z pracy na
Ukrainie i rozpoczyna pracę w naszej parafii. Wywiad z ks.
Adamem zamieszczony zaraz na początku, ma przybliżyć osobę
nowego kapłana. I już teraz w tym miejscu życzymy mu
obfitości Bożego błogosławieństwa podczas pracy wśród nas.

Okładka naszej październikowej gazetki przywołuje sierp-
niową tarnowską pielgrzymkę na Jasną Górę. Tych, którzy
doświadczyli pielgrzymowania i wiedzą, jak smakuje pielgrzy-
mi trud, odsyłam do wspomnień z pielgrzymki zarówno tej
pieszej do Częstochowy, Ostrej Bramy czy też rowerowej .

Trwający nadal Jubileusz naszej diecezji skłania do zapo-
znania się z kolejnymi biskupami, którzy przez swoją pracę
i modlitwę budowali ogromne dziedzictwo, jakiemu na imię
Diecezja Tarnowska. Zachęcamy do przeczytania drugiej części
tekstu poświęconego biskupom tarnowskim. W dziale jubileu-
szowym znajdziemy także artykuł o świętych i błogosławio-
nych mężczyznach tarnowskiej ziemi oraz wywiad z praco-
wnikiem Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, najstarszego
w Polsce – ks. Piotrem Paskiem.

Jesień to dla dzieci i młodzieży czas rozpoczęcia kolejne-
go roku edukacji. Czas wzmożonego wysiłku nie tylko inte-
lektualnego, ale i fizycznego. Czas, który niesie wiele nadziei,
ale i dylematów, szans i zagrożeń. Polecamy artykuły z działu
Uczyć czy wychowywać, w których podejmiemy próbę przy-
bliżenia problemów i zagadnień szkolnej rzeczywistości.

Na koniec chciałbym zwarcic uwagę na nowe działyWalka
duchowa i Historia nauczycielką życia. Pierwszy z nich ma
uwrażliwić nas zagrożenia, jakie czyhają na naszą nieśmiertelną
duszę. Drugi zaś ma zapoznać nas z naszą historią,
chrześcijańską i polską, by kształtować w nas postawę godną
człowieka.

Życzę miłej lektury!

Redaktor naczelny
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Z ŻYCIA PARAFII

Pod koniec wakacji pracę w naszej
parafii rozpoczął ks. Adam Bezak.
Z Ks. Adamem przeprowadziliśmy kró-
tki wywiad, aby parafianom przedsta-
wić osobę nowego duszpasterza.

Na początku zapytam o drogę do ka-
płaństwa?

Początków mojego kapłaństwa należy
szukać chyba gdzieś jeszcze w dzieciń-
stwie. Kiedy miałem kilka lat – naśla-
dowałem kapłana, który sprawuje Mszę
Świętą. Za ołtarz służył mi pniak z drze-
wa, za stułę szalik, a moimi „wiernymi”
były najczęściej kury (śmiech). Potem –
jak to w życiu bywa – moje dziecięce
„zabawy w księdza” odeszły na dalszy
plan. Jako młodzieniec dużo czasu spę-
dzałem na różnych wyjazdach, najczęściej
organizowanych przez kapłanów, jeździ-
łem na spotkania z Ojcem Świętym Janem
Pawłem II. I gdzieś wtedy „coś piknęło”
w sercu. Ale decyzja na tyle poważna wy-
maga czasu. Po maturze postanowiłem
jeszcze spróbować swoich sił w tym, co
od zawsze lubiłem robić: startowałem na
AWF, niestety bezskutecznie, a potem
zacząłem studia w kierunku Hotelarstwa
i Turystyki, chcąc zostać Przewodnikiem
lub Pilotem wycieczek. Jednak silniejsze
we mnie było powołanie do kapłaństwa.

Teraz chciałbym zapytać o dotychcza-
sową pracę duszpasterską.

Po święceniach kapłańskich pracowa-
łem w parafiach: Wierzchosławice i Mo-
gilno. Po czterech latach pracy w diecezji
wyjechałem na Ukrainę, gdzie pracowa-
łem w parafii Pnikut (warto dodać, że była

to placówka, w której ostatnim powo-
jennym proboszczem był nasz późniejszy
Biskup Ordynariusz Jerzy Ablewicz) i
przez dwa lata pełniłem funkcję pro-
boszcza w Kamionce Buskiej (dawna
Strumiłowa).

Przez ostatnie cztery lata pracował ks.
na Ukrainie. Proszę nam opowiedzieć
jak wyglądała księdza praca?

Ukraina to kraj wielkich kontrastów.
W Pnikucie, gdzie pracowałem zaraz po
wyjeździe z Polski, zajmowałem się
głównie dziećmi i młodzieżą. Grupa Apo-
stolska im. Piotra Jerzego Frassatiego,
którą udało mi się założyć od „podstaw”,
była grupą młodzieży (16 – 25 lat), której
zadaniem jest apostolstwo wśród swoich
rówieśników, dawanie świadectwa swojej
wiary w szkole, na ulicy w sklepie, czy
nawet na dyskotece. Oprócz Grupy Apo-
stolskiej prowadziłem spotkania z Minis-
trantami. Na czym polegała moja praca?
Chyba tylko na tym, że z nimi byłem.
Dzieci z wioski są bardzo przywiązane do
pracy, zwłaszcza na roli. Bywało często,
że podczas zbiorów pomagały w pracach
rolnych i wtedy odwoływałem katechezę.
Oczywiście promowałem też aktywne
spędzanie wolnego czasu i organizowałem
wycieczki w plener czy w jakieś ciekawe
miejsca. Oprócz katechezy uczyłem też
języka polskiego i historii. Jako wikariusz
pomagałem księdzu proboszczowi w pra-
cy duszpasterskiej i pracach fizycznych
wokół i w kościele. Organizowałem rów-
nież pomoc materialną dla najuboższych,
a także – bywało i tak – organizowałem
wyjazdy dzieciom poważnie chorym do
Polski, by zajęli się nimi nasi lekarze.

W Kamionce Buskiej z kolei – to zu-
pełnie inna bajka. Miasteczko powiatowe,
które słynęło z tego, że zamieszkiwało go
bardzo wielu byłych działaczy komunis-
tycznych i byłych wojskowych. Podobnie
jak w poprzedniej parafii głównym moim
zajęciem była katecheza, lekcje języka
polskiego i historii. Duszpasterstwo para-
fialne ograniczało się właściwie do mszy
świętej i kancelarii parafialnej . Spotkania
z ludźmi w tej formie były okazją do prze-

prowadzenia krótkiej katechezy. Później
mogłem ich już w kościele nie zobaczyć.
Czasy ZSRR zrobiły niestety swoje.
Obojętność ludzka była dla mnie wielkim
wyzwaniem. Oprócz tego musiałem się
uporać również z pracami remontowymi,
ponieważ na mieszkanie w ludzkich wa-
runkach nie miałem szans. Zmuszony
byłem zamieszkać w Kościele, w którym
przystosowałem jedną zakrystię na miesz-
kanie. Prawie całe dwa lata regulowałem
również różne sprawy administracyjno –
prawne, których ciągle przybywało. Mia-
łem również trzy parafie dojazdowe, do
których jeździłem w każdą niedzielę. By-
wało, że jeździłem do innych wiosek,
gdzie mieszkali Polacy, którzy nie mieli
innej możliwości kontaktu z księdzem.
Organizowałem spotkania dla młodzieży
i otworzyłem poradnię dla osób uzależ-
nionych, oraz chorych na HIV i AIDS.
Prowadziłem też liczne akcje duszpas-
terskie z moimi przyjaciółmi księżmi Gre-
kokatolikami. W dekanacie pełniłem fun-
kcję notariusza. Nie obca mi też była pra-
ca fizyczna wokół kościoła.

Uchylę parafianom rąbka tajemnicy i
powiem, że posiada ksiądz talent lite-
racki. A teraz księdza poproszę, by
o tym talencie powiedział nam trochę
więcej .

Z tym moim pisaniem, to też była taka
zabawna historia. Byłem może w 3 lub 4
klasie. Napisałem w jednym wypracowa-
niu, że bardzo chciałbym napisać kiedyś
prawdziwą książkę. Na co Pani powie-
działa, że ona szybciej prezydentem zo-
stanie. Kiedy więc udało mi się zreali-
zować moje marzenie udałem się do Pani
wychowawczyni z pytaniem „kiedy po-
jawi się na liście do wyborów”. Serde-
cznie powspominaliśmy dawne czasy,
a Pani wychowawczyni zachęcała mnie,
żebym nie rezygnował. I tak się zaczęło.
Książki pisze samo życie. Trzeba tylko
uważnie obserwować i spisywać. Tak też
było w moim przypadku. Jako fabułę wy-
korzystuję własne zapiski i wspomnienia
z różnych wycieczek i ciekawych wyda-
rzeń. I tak poskładane w całość – dały
książki „Na przełęczy” oraz „Górą i doli-

Witamy w parafii! – wywiad z ks. Adamem Bezakiem
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wydarzy i nie będę mogła zrealizować
moich planów, jednak udało się, szybko
po pracy spakowałam się i gdy popołudniu
oddawałam plecak, odetchnęłam z ulgą, w
głębi serca powtarzając: „dziękuję Ci
Boże”.
Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod

hasłem „W komunii z Bogiem” i była
czasem dziękczynienia za dar jubileuszu
225-lecia diecezji tarnowskiej i beatyfi-
kacji Jana Pawła II. Każda grupa, po uro-
czystej Mszy Świętej , przeszła przez bazy-
likę katedralną i została pobłogosławiona.
W promykach słońca wyruszyliśmy uli-
cami miasta, wśród licznie zgromadzo-
nych osób. Uczucia radości, mieszały się
ze wzruszeniem, widząc wśród żegnają-
cych nas łzy w oczach.
Zawsze kiedy wyruszam na pielgrzym-

kę myślę, że rozpoczynam „coś nowego”,
dom i wszystkie sprawy zostawiam za

sobą, skrywając w sercu drogie mi osoby.
Spotykam się z tymi, którzy choć na kilka
dni porzucili wygodę, dom, łóżko, ciepłą
wodę, ulubione napoje i potrawy, zo-
stawili też swoich rodziców, znajomych
i przyjaciół. Jest coś naprawdę tajemni-
czego w tym ludzkim pójściu razem, przy-
ciąganym pragnieniem zobaczenia oblicza
Matki Bożej .
Zwykle dzień rozpoczynał się wczes-

ną”. Kto wie? Może jeszcze coś się uka-
że?

Czy oprócz pasji do literatury ma
ksiądz inne zainteresowania?

Kiedyś kopałem w piłkę i tak mi już
zostało po dziś dzień (śmiech). Pasjonują
mnie górskie wędrówki i wspinaczka, a
także zwiedzanie miejsc związanych z hi-
storią, nie tylko Polski. Moja pasja zapro-
wadziła mnie nawet na dwa wielkie
szczyty: Elbrus i Kazbek na Kaukazie.

Jakie obowiązki będzie ksiądz pełnił w
parafii Najświętszego Serca?

Została mi powierzona Grupa Apo-
stolska Młodzieży, Aspiranci i Ministran-
ci. Oprócz tego zostałem opiekunem pa-
rafialnego oddziału Caritas.

Jakie życzenia złożyć księdzu na progu
pracy duszpasterskiej w naszej parafii?

Chyba tylko takie, żebym z Bożą po-
mocą podołał wszystkim moim obowią-
zkom, a moja posługa przyczyniła się
choćby w stopniu najmniejszym, by jak
najwięcej ludzi poznało Dobrą Nowinę
o zbawieniu.

Dziękuję za rozmowę!

Rozmawiał Ks. Krzysztof Czaja
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Sześć lat, choć wydaje się długim okresem czasu, minęło jak oka mgnienie. Tyle
pracował w naszej parafii ks. mgr Zenon Macko. Decyzją Ks. Biskupa został w
tym roku przeniesiony do parafii w Nawojowej .
W imieniu redakcji naszej gazety, ale i wszystkich parafian chcemy wyrazić

wdzięczność za jego pracę duszpasterską.
W sposób szczególny chcemy podziękować Księdzu za pracę z młodzieżą z

Betanii, za nabożeństwa, inscenizowane Drogi Krzyżowe, które gromadziły tylu
parafian. To one pomagały przeżywać głębiej zbawcze wydarzenia Wielkiego
Piątku.
Dziękujemy za działania na rzecz parafialnej Caritas i wielką wrażliwość na

potrzeby najbiedniejszych. Okazana dobroć z pewnością pozostanie w sercach
współpracowników, jak i tych, którzy z pomocy Caritasu korzystali.
Zachowamy w pamięci radość i optymizm postawy ks. Zenona.
Życzymy, by w nowej parafii z równym entuzjazmem podejmował duszpa-

sterskie działania. Niech towarzyszy Księdzu Boża łaska i błogosławieństwo, o
które obiecujemy prosić przed Najświętszym Sercem Jezusa.

Bóg zapłać i szczęść Boże!

PODZIĘKOWANIA DLA KSIĘDZA ZENONA

>>

XXIX Piesza Pielgrzymka na Jasną
Górę była moją jedenastą pielgrzymką. Do
samego końca nie wiedziałam czy będę
mogła na nią pójść, jeszcze w dniu
oddawania bagaży czekałam w pracy na
ostateczną decyzję dotyczącą urlopu. Cały
czas miałam „ciemne” myśli, że się coś

„W komunii z Bogiem”
wspomnienia z XXIX
Pieszej Pielgrzymki
Tarnowskiej na Jasną

Górę



nym rankiem. Wśród porannych mgieł, po
skromnej toalecie i zebraniu bagaży, ru-
szaliśmy na pielgrzymkowy szlak. W po-
rannej ciszy dziękowaliśmy Bogu za mi-
nioną noc i gospodarzy, którzy przyjęli nas
pod swój dach. Początek dnia i pierwsze
modlitwy były również okazją do wzbu-
dzenia intencji w jakich chcieliśmy
ofiarować trudy pielgrzymkowego dnia.
Każdy dzień na pielgrzymce wypełnio-

ny był po brzegi. Godzinki śpiewane o
świcie, konferencja, czas ciszy i rozważa-
nia Słowa Bożego, Różaniec, Droga Krzy-
żowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego,
Nowenna … I łącząca całą naszą piel-
grzymkę Eucharystia. A wszystko przepla-
tane pięknymi widokami, śpiewami w
atmosferze radości. To wszystko sprawia,
że ten „wędrowny obóz” stawał się dla
wielu okazją do nawróceń, przemian i re-
fleksj i nad sobą oraz własnym życiem.
Codzienne modlitwy pomagały nam rów-
nież umocnić się nie tylko duchowo, ale
również fizycznie, tak przynajmniej było
w moim przypadku, modlitwa bowiem
pozwalała zapomnieć o zmęczeniu i bólu.
Im bardziej zagłębiałam się w modlitwie
tym łatwiej było pielgrzymować.
Późnym popołudniem dochodziliśmy na

miejsce noclegowe. Tu znów podstawowa
toaleta, a dla wielu konieczność rozbijania
namiotów. Wieczorem zaś wszyscy, jak
wielka rodzina, gromadziliśmy się na Ape-
lu Jasnogórskim. Ta wieczorna modlitwa
była dla mnie momentem, kiedy w zmę-
czeniu, ale i w radości mogłam podzię-
kować za siły fizyczne i wszystko to
czego w danym dniu doświadczyłam. Po
wieczornej modlitwie był również czas na
wspólny śpiew i wesołe zabawy.

Wspólne pielgrzymowanie zmienia
chyba każdego i zbliża ludzi. To tutaj
poznaje się prawdę o sobie i doświadcza
wspólnoty oraz miłości bliźniego. Jedno
i drugie doświadczenie wymaga wysiłku,
odwagi i przyjęcia trudu ofiary i modlitwy.
Wszystkie sytuacje w drodze, na posto-
jach, przy wyładowywaniu bagaży i na
noclegach były doświadczeniem własnej
niemocy i potrzeby wzajemnej pomocy.
Brak wygód i nieustanny wysiłek to była
pewnego rodzaju szkoła charakteru.
Najbardziej wzruszająca była troska ze

strony ludzi, którzy z poczęstunkiem i na-
pojami czekali na nas przy drodze oraz
bezinteresowna gościnność gospodarzy na
noclegach. Otwierając swoje serca, często
odrywając się od swoich prac polowych
czy domowych, darowali nam cenny czas

i dach nad głową. Dzięki nim mogliśmy
dotrzeć do celu.
Podczas całej pielgrzymki pogoda nie-

samowicie dopisywała, jednak w ostatnim,
dziewiątym dniu pielgrzymowania, wy-
chodząc z noclegu zastała nas ulewa.
„Krocząc po wodzie”, wśród potoków
które zalewały ulice, szliśmy na ostatni
nasz postój , pomyślałam, że to pewnego
rodzaju próba „oczyszczenia” przed spot-
kaniem z Maryją.
Wszelkie trudy pielgrzymowania wyna-

gradzało uroczyste wejście do Często-
chowy i składany pokłon przed Czarną
Madonną. Trudno opisać uczucia radości
i wzruszenia jakie w tych chwilach oble-
wało moje serce. Dziękuję Panu Bogu, że
mogłam w tym roku pielgrzymować. Dla
mnie był to szczególny czas wsparcia
duchowego. I już tuptam nogami czekając
na następną.. .

Monika
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Wyruszyłam na
pielgrzymi szlak…

(. . . ) Z nowym dniem powieje wiatr
wypełniony Twym imieniem
w blasku słońca Twoja twarz
znowu czuję Twe spojrzenie
teraz znów się mogę śmiać
czując obok Twoją bliskość
mój przyjaciel Bóg i Pan
jedno słowo zmienia
wszystko JEZUS

Nagle świat zatrzymuje się i ja wyrwa-
na z codzienności zostaję wrzucona w in-
ną jakby rzeczywistość osadzoną jednak
w otaczającym nas świecie - w samym
jego centrum. Ulice, drzewa, łąki, przy-
drożne rowy na co dzień niezauważalne
stają się naszym domem. Wszystko staje
się takie proste, takie łatwe, ludzie inni,
obcy a jednak tacy sami. W oczach ta
sama nadzieja, tęsknota to samo spojrze-
nie. Stajemy się dla siebie nawzajem jed-
ną wielką rodziną BRATEM, SIOSTRĄ.
Nie ma podziałów, różnic, a wspólny CEL
jednoczy nas ze sobą budząc niepowta-
rzalną radość i siłę, pomimo zmęczenia
fizycznego jakie towarzyszy nam prze-
mierzając szlaki pielgrzymki.
Skąd ta siła może ktoś zapytać. To moc

płynąca z całego duchowego wymiaru
pielgrzymki, z codziennej Eucharystii,
z odmawianego różańca, koronki do Mił-
osierdzia Bożego, Drogi Krzyżowej . Zmę-
czenie połączone z modlitwą a przede
wszystkim z CELEM naszego pielgrzy-
mowania oczyszcza i daje tę wielką siłę.
W czasie pielgrzymowania dotyka się
najgłębszych tajemnic naszej wiary, do-
tyka się samego Boga ukrytego w drugim
człowieku, otaczającej nas przyrodzie,
drzewach, ptakach, owadach, we wscho-
dzie słońca odbijającego się w szybach
budzącego się do życia domu i zachodzie,
gdzie zmęczenie przeplata się z radością
i pozwala zasnąć jak niemowlę wtulone
w ramiona matki, czując się bezpiecznie.
A kiedy po dziewięciu dniach pielgrzy-
mowania wypełnieni tą właśnie siłą i ra-
dością stajemy u stóp Matki Najświętszej

wówczas troski, zmartwienia, prośby i po-
dziękowania stają się jakby drugopla-
nowe, bo w oczach Matki można dostrzec
Jej miłość i troskę o każdego z nas i Jej
zapewnienie - dziecko Ja zawsze jestem
z tobą.

A potem… potem powrót do domu.
Wciąż tacy sami a jednak inni.

Agnieszka Kuc



Zarówno chrześcijańska, jak i ży-
dowska tradycja przekazują nam pra-
wdę o istnieniu istot duchowych, nie-
cielesnych, które Pismo Święte nazywa
aniołami. W Księdze Tobiasza czytamy,
że w ich gronie obowiązuje specyficzna
hierarchia. Siedmiu z nich ma wyją-
tkową pozycję: „stoją w pogotowiu
i wchodzą przed majestat Pański” (Tb
12, 15). Trzech z owych siedmiu jest
nam znanych z imienia. Tradycja naz-
wała ich archaniołami. Są to: Michał,
Gabriel i Rafał. W tradycji chrześ-
cijańskiej pierwszym i najważniejszym
z aniołów jest Michał.

Hebrajskie imię Mika’el znaczy „któż
jest jak Bóg”. Tak właśnie miał zakrzy-
knąć Archanioł, gdy zobaczył zdradę Lu-
cyfera. Pismo święte pięć razy przywołuje
postać Michała. Po raz pierwszy wymie-
niony jest w Księdze Daniela, gdzie jest
nazwany „jednym z pierwszych książąt”
(Dn 10, 1 3.21 ) oraz „wielkim księciem”
(Dn 12, 1 ). W tej samej księdze Michał
przedstawiony jest jako anioł opiekuńczy
ludu Bożego, Izraela (Dn 12, 1 ).

Niezwykła rola jaką pełni archanioł
Michał ukazana jest w Janowej Apoka-
lipsie. Archanioł Michał pojawia się tam

w samym sercu księgi, w centralnej scenie
ostatecznego boju między siłami zła i do-
bra. Jest przywódcą aniołów, które stają
do walki ze Smokiem (szatanem) i po-
konują go ostatecznie: I nastąpiła walka
na niebie: Michał i jego aniołowie mieli
walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki
Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł,
i już się miejsce dla nich w niebie nie
znalazło. I został strącony wielki Smok,
Wąż starodawny, który się zwie diabeł
i szatan, zwodzący całą zamieszkałą zie-
mię, został strącony na ziemię, a z nim
strąceni zostali jego aniołowie (Ap 12, 7-
9). Tekst ten sprawił, że w ikonografii
archanioł Michał jest przedstawiany
w stroju rzymskiego legionisty, który
włócznią przebija wijącego się u jego stóp
potwora. Oczywiście to tylko obraz walki
dobra ze złem, miłości z nienawiścią
o charakterze czysto duchowym.
Archanioł Michał jest w tej walce

szczególnym narzędziem w ręku Bożym.
Archanioł Michał pojawia się także w Liś-
cie Judy, gdzie jest ukazany jako ten, któ-
ry spiera się z diabłem o ciało Mojżesza
(Jud 9). Jest to ciekawy i wart przyto-
czenia motyw zaczerpnięty z żydowskiej
apokryficznej księgi Wniebowzięcie Moj-
żesza. Mianowicie, według żydowskiej
legendy, gdy Bóg ujrzał, że Mojżesz jest
już przygotowany na śmierć, zwrócił się
do Archanioła Gabriela, aby przyniósł do
nieba duszę Mojżesza. Gabriel jednak
powiedział, że nie jest w stanie wykonać
tego polecenia. Bóg zwrócił się więc do
Michała, który odmówił, twierdząc, że nie
może przyczynić się do śmierci tego, kto
w oczach Boga wart jest sześciuset tysięcy
innych ludzi. Przyszła kolej na anioła
Zagzagela. Odrzekł, że był nauczycielem
Mojżesza, gdy ten wspiął się do niebios
po Torę i nie może odebrać życia wła-
snemu uczniowi! Bóg wezwał w końcu
Anioła Śmierci, Samaela, który ucieszył
się z powierzonej misj i. Wziął miecz
i stanął przed Mojżeszem. Mojżesz jednak
nie chciał oddać swej duszy i zadał
Samaelowi cios swoją laską, na której
wyryte było Imię Pana, skutkiem czego
oślepił go. Wtedy usłyszał głos samego
Boga, że już nadeszła jego pora, ale

poprosił: Nie oddawaj mnie Aniołowi
Śmierci, Panie! Głos z nieba odpowie-
dział: Nie lękaj się, Mojżeszu, ja sam
zajmę się twoją śmiercią. A potem prze-
mówił wprost do duszy Mojżesza: Moja
córko, zamieszkiwałaś ciało Mojżesza
przez sto dwadzieścia lat, a teraz proszę
cię, żebyś zeń wyszła. Wypowiedziawszy
te słowa, Bóg ucałował Mojżesza i wraz
z pocałunkiem zabrał jego duszę.
Tyle żydowska legenda. Jest oczywiś-

cie wytworem ludzkiej wyobraźni. Jest je-
dnak również świadectwem roli jaką anio-
łowie odgrywali i odgrywają w żydow-
skiej tradycji.

Jeśli chodzi o samego archanioła
Michała, to jego znaczenie niezwykle
akcentuje też wiele starożytnych pism.
Między innymi księgi apokryficzne:
Księga Henocha, Apokalipsa Barucha,
Apokalipsa Mojżesza, w których św.
Michał występuje jako najważniejsza
osoba po Panu Bogu, jako wykonawca
planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju
ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem
aniołów, który ma klucze do nieba. Jest
aniołem sądu i Bożych kar, ale też
aniołem Bożego miłosierdzia. Starożytni
pisarze chrześcijańscy przypisują mu
wiele ze wspomnianych atrybutów; uwa-
żają św. Michała za anioła od szczególnie
ważnych zleceń Bożych.
Wzywajmy często wstawiennictwa św.

Michała Archanioła w naszej osobistej
walce ze złem oraz w naszej modlitwie za
cały Kościół, którego św. Michał jest
szczególnym obrońcą.
„Ilekroć złą myśl / w duszy dobra
przezwycięża, / tylekroć święty Michał /
strąca z niebios Węża” (Adam
Mickiewicz)

Ks. Robert Głuchowski
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Święty Michał Archanioł
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Każdy może być aniołem…

O tym przekonuje nas autor tego
artykułu. Przedstawia w nim również
oparte na Piśmie św. i „Katechiźmie
Kościoła Katolickiego” religijne podsta-
wy wiary w anioły.

Niewidzialni opiekunowie towarzyszą
człowiekowi od zawsze. W kulturach
pierwotnych były to opiekuńcze duchy
przyrody czuwające nad losem ludzkim.
Dla starożytnych mieszkańców Bliskiego
Wschodu bóstwa domowe pełniły funkcję
niejako kolejnego domownika ,będącego
cały czas z przeznaczonąmu rodziną.

Kultura żydowska, a potem chrze-
ścijańska, rozwinęła naukę o tych niewi-
dzialnych opiekunach - aniołach. Usyste-
matyzowano zbiorowość anielską tworząc
chóry, hierarchizując zastępy duchów
niebieskich i nadając im imiona. W in-
terpretacjach biblijnych liczba porządków
niebiańskich (chórów) waha się od 7 do
11 . Ostatecznie zostały one uporządko-
wane w trzech triadach (podział św.
Ambrożego):
· Serafiny (Seraphin) - górują miłością nad
innymi chórami, Cherubiny (Cherubin)
-pełne wiedzy bożej , Trony (Throni) -
wyróżniają się posłuszeństwem,

· Panowania (Dominationes), Potęgi (Po-
testates) - przypisuje się im moc czynienia
cudów, Cnoty lub Moce (Virtutes),
· Księstwa lub Zwierzchności (Principa-
tus) - kierują państwami i narodami,
Archaniołowie (Archangeli) - spełniają

najważniejsze zadania, Aniołowie (Ange-
li).

Istnienie istot duchowych, niecieles-
nych, które Pismo święte nazywa zaz-
wyczaj aniołami, jest prawdą wiary.
Świadectwo Pisma świętego jest tak
oczywiste, jak jednomyślność Tradycji.
(KKK 328).
Kościół czci anioły, które pomagają mu

w jego ziemskiej pielgrzymce i opiekują
się wszystkimi ludźmi. (KKK 352).
Któż z nas nie zna Archanioła Gabriela,

który pojawia się w dwóch ważnych
wydarzeniach biblijnych, spinając niejako
swoją obecnością klęskę wygnania z raju
i cud poczęcia Jezusa?
Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża,

dobrego anioła, jak określają go Żydzi,
kroczącego razem z nam po drodze życia.
Życie ludzkie od początku (por. Mt 18,
1 0) aż do śmierci (por. Łk 16, 22) jest
otoczone opieką (por. Ps 34, 8; 91 , 1 0-1 3.)
i wstawiennictwem (por. Hi 33, 23-24; Za
1 , 1 2; Tb 12, 1 2) aniołów. "Każdy wierny
ma u swego boku anioła jako opiekuna
i stróża, by prowadził go do życia" (Św.
Bazyli Wielki, Adversus Eunomium, 3 , 1 :
PG 29, 656 B.). Już na ziemi życie
chrześcijańskie uczestniczy – przez wiarę
– w błogosławionej wspólnocie aniołów
i ludzi, zjednoczonych w Bogu(KKK336).
W Biblii znajdziemy wiele przykładów

na „anielskie” wsparcie. Ot choćby Azar-
iasz czyli archanioł Rafał, towarzysz
Tobiasza juniora w jego dalekiej podróży.
Ze zwykłego współtowarzysza staje się z
czasem przyjacielem, nawiązując coraz
mocniejszą więź z Tobiaszem. Wybrany
po to, aby mu towarzyszyć tylko w po-
dróży, staje się powiernikiem, opiekunem,
przewodnikiem. Jest z Tobiaszem, gdy ten
się cieszy, ale i w dniach jego smutku, gdy
żadne słowa nie są w stanie przynieść ulgi.
Liczy się tylko jego obecność, to, że w
każdej chwili Tobiasz może poczuć jego
fizyczną bliskość. Tak jak zmieniają się
warunki podróży, tak zmienia się stosunek
Tobiasza do Rafała. Aż do chwili, kiedy
powinni się rozstać, co wydaje się To-
biaszowi niemożliwe.

Każdy z nas może stać się aniołem dla
drugiego człowieka. Nie towarzyszem, nie
opiekunem, ale właśnie aniołem. Towa-
rzysze przychodzą i odchodzą, a anioł
trwa przy tym, do kogo został posłany.
Dobrze pamiętać, że niekiedy sama
obecność i gotowość pomocy wystarczy

osobie przeżywającej strach, ból, cier-
pienie, aby się z nimi uporać. Anioł patrzy
oczyma miłości. Widzi człowieka takim,
jakim jest. Więź pomiędzy nim, a czło-
wiekiem tworzy się w praktycznym
przeżywaniu życia. Jego dojrzałość wyr-
aża się w tym, że przekazuje informacje
w odpowiednim czasie. Towarzyszy
w rzeczach czysto praktycznych. Wyznaje
wartości, uznawane za fundament życia.
Działa zgodnie z naszą osobowością i na-
szymi zdolnościami. Wspólne podróżo-
wanie z aniołem jest przyjęciem, że coś
może się w życiu zmienić, otwiera na
zmiany. Kiedy podróż się kończy, ważne
jest podsumowanie, zobaczenie zmian,
podziękowanie i spojrzenie w przyszłość.

Ktoś powiedział, że” Każdy z nas jest
aniołem z jednym tylko skrzydłem,
możemy wzlecieć jeśli obejmiemy mocno
drugiego człowieka.” Jeśli zechcemy i nie
przestraszymy się zniechęcenia, odrzuce-
nia. Jeśli nie przerazi nas zranienie. Jeżeli
wbrew sobie czasem nie zostawimy, nie
odejdziemy. Bo „aniołowanie” drugiemu
człowiekowi nie jest łatwe. Musimy być,
często mimo przeciwności.
Jakże łatwo jest pobyć z kimś przez

jakiś czas, a gdy pojawią się trudności –
uciec, zostawić go samemu sobie. Łatwo
jest być z kimś w chwilach szczęścia,
radości, gdy dobrze się rozmawia, nieźle
się powodzi i ogólnie biorąc jest miło.
Gdzie więc tkwi sekret tej przedziwnej

zmiany, która dokonuje się w nas, kiedy
bodaj przez chwilę jesteśmy z drugą
osobą i w jej towarzystwie nie tylko czu-
jemy się dobrze, lecz również dostrze-
gamy własną roztropność, pomysłowość,
a niekiedy wręcz mądrość? Dlaczego
w obecności pewnych osób tryskamy
energią, humorem i fantazją?

I przeciwnie, co się dzieje, że w spo-
tkaniu z innymi ludźmi czujemy się
apatyczni, wyczerpani albo nie wiedzieć
czemu – wręcz przygnębieni? Dlaczego
po rozmowie z jakimś człowiekiem źle się
czujemy? Wydaje się nam, że jesteśmy
mali, nic nie znaczący i głupsi niż
kiedykolwiek?
Jako towarzysze podróży możemy wy-

wołać u innych obydwa te stany.
Idąc z drugim człowiekiem przez jakąś

chwilę możemy się albo wzmacniać albo
tracić dużo energii, możemy być dla
siebie inspiracją, albo zaprzeczać sobie
czy wzajemnie się odrzucać; możemy być



ne tradycje, że możemy spotkać ludzi i zo-
baczyć miejsca bliskie naszemu przyja-
cielowi.

Bycie aniołem polega w znacznie
mniejszym stopniu na tym, co robimy, a
raczej na tym, co umożliwiamy. Wrócę
jeszcze raz do powiedzenia o jednym
skrzydle każdego z nas. Gdy wspieramy
drugą osobę mamy razem dwa skrzydła, a
to wystarczy, aby wzlecieć.
Błogosławieni ci, którzy mają przyja-

ciół! Prawdziwych przyjaciół! Jakże czę-
sto oni zamieniają się w anioły. I nie
potrzeba tu wcale specjalnych objawień,

choć niektórzy takowe miewają, co tylko
może potwierdzać anielskość ich lub ich
przyjaciół…

Aldona Jachym

dla siebie obciążeniem lub też wspierać
nasze dojrzewanie i nasz rozwój, dzielić
się zrozumieniem pewnych rzeczy i spo-
sobem patrzenia na świat.

Przebywanie z drugim człowiekiem
może dać dużo radości lub być tylko stratą
czasu. Możemy sobie wzajemnie ułatwiać
lub utrudniać życie. I wszystko to rzutuje
nie tylko na tę właśnie chwilę, lecz od-
działuje przez dłuższy czas, przez resztę
dnia, a bywa, że i przez całe życie.
Dla anioła zawsze jest właściwa pora,

aby przyłączyć się do drugiego człowieka.
Nie trzeba mieć dyplomu z psychologii,
aby umieć wysłuchać przyjaciela, aby w
chwili, gdy mu się życie komplikuje do-
dać mu otuchy i zwyczajnie być przy nim.
Tak słuchać, aby nic nam nie umknęło.
Towarzyszenie, które ofiarujemy dru-

giej osobie jest bezcenne. To czasem jest
trudne dla tych, którzy tę pomoc muszą
przyjąć, muszą zmagać się z poczuciem
swojej niewystarczalności, z poczuciem
dumy: niczego nie chcę za darmo. Przyj-
mowanie jest trudniejsze od dawania, a
przez to bardziej święte.
Bycie aniołem zobowiązuje nas do

ciągłej , nawet jeśli tylko duchowej , obe-
cności. Także wtedy, gdy przychodzi cho-
roba, zwątpienie, gdy inni opuścili, doku-
czyli, gdy sam ulegam autodestrukcji.
Muszę wysłuchać, przytulić… Muszę, bo
sam tego chcę.

Wiele rzeczy staje się łatwiejszych
przez to, że mogliśmy to wypowiedzieć
i ktoś tego wysłuchał. Życzliwe towarzy-
szenie zakłada jednak także w stosownym
czasie ciszę, to że zostawia się drugiej
osobie miejsce na jej własne myśli.
Zachwycamy się wzajemną bliskością i
pięknem świata i nie musimy nic mówić.. .
Nie wpadajmy też w pułapkę syndromu

pomocnika; pomagajmy, kiedy druga
osoba tego chce, a nie za wszelką cenę.
Miarą przyjaźni jest pozostawienie prze-
strzeni, wolności drugiego, a nie ubezwła-
snowolnienie. Pamiętajmy, że komunika-
cja werbalna, której przypisujemy tak
wielkie znaczenie, jest tylko częścią ko-
munikacji międzyludzkiej . Małą częścią.

Przyjaciel to także towarzysz w rado-
ści, a więc nie bójmy się świętować.
Przebywanie z przyjacielem jest czymś
bardzo istotnym dla świętowania, gdy mo-
żemy razem przeżywać kolejne rocznice
urodzin czy imieniny. Pozwólmy zaprosić
się także na rodzinne świętowanie, to
wyraz zaufania, że zostajemy niejako
„przyjęci” do rodziny; włączeni we wspól-
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W obecnym jubileuszowym numerze
naszego parafialnego pisma, prezentujemy
krótkie życiorysy kolejnych biskupów tar-
nowskich. Biogramy biskupów tarnow-
skich mają charakter kronikarski i sele-
ktywny, akcentujący tylko ważniejsze
wydarzenia w życiu diecezji w okresie ich
rządów. Mam nadzieję, iż mimo zwięzłej
formy pozwolą uchwycić czytelnikom
kierunki rozwoju naszej diecezji na
przestrzeni tych lat i wzbudzą w sercach
wiernych uczucia wdzięczności za ofiarną
działalność Pasterzy owczarni tarnowskiej
dla Kościoła lokalnego.

10. Arcybiskup Leon Wałęga (1901-
1933)

Urodził się 25.03.1 859 r. w Moszczeni-
cy k. Gorlic, w rodzinie chłopskiej . Etapy
edukacyjne prowadziły go od rodzinnej
Moszczenicy, przez Gorlice, Tarnów i Ja-
sło, gdzie zdał maturę. W 1878 r. wstąpił
do Seminarium Duchownego we Lwowie
i studiował na Wydziale Teologicznym
tamtejszego Uniwersytetu. Od kwietnia
1881 r. studiował na Uniwersytecie Gre-
goriańskim i mieszkał w Kolegium Pol-
skim w Rzymie. Tam też przyjął świę-
cenia kapłańskie 24. 03. 1 883 r. W nastę-
pnym roku obronił doktorat z teologii. Po
powrocie do Polski posługiwał jako pre-
fekt w małym seminarium i wikariusz
w parafii św. Marcina oraz sekretarz sądu
metropolitalnego we Lwowie. W 1888 r.
został wicerektorem Seminarium Ducho-
wnego. Wykładał na uniwersytecie we
Lwowie, gdzie uzyskał habilitację i otrzy-
mał tytuł profesora nadzwyczajnego.
W 1897 r. zrezygnował z profesury uni-
wersyteckiej i został kanonikiem kapituły
metropolitalnej oraz proboszczem archi-
katedry we Lwowie. Na tym stanowisku
zastała go nominacja na biskupa tarno-
wskiego. Prekonizacji dokonał papież
Leon XIII 1 5.04.1 901 r. Biskup Wałęga
przyjął sakrę biskupią 12.05.1 901 r. w ka-
tedrze tarnowskiej z rąk kardynała Jana
Puzyny. Swój Pasterski program nakreślił
w listach do duchowieństwa i wiernych
wydanych w dniu ingresu. Chociaż nowy
biskup popierał „wszelkie dążenia eman-
cypacyjne wśród chłopów, byleby tylko
nie zagrażały wierze i moralności kato-
lickiej”, to jednak narastał konflikt z rady-

Pastores Gregis Tarnoviensis cz.2
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kalnym ruchem ludowym. Na jego po-
dłożu władze świeckie podjęły nawet myśl
o usunięciu Wałęgi z Tarnowa, czemu
zdecydowanie sprzeciwił się papież Pius
X. Biskup Leon Wałęga był gorącym
czcicielem Najświętszej Maryi Panny, co
potwierdzają koronacje cudownych wize-
runków w Tuchowie (2.1 0.1 904 r.) i w Za-
wadzie (8.09.1 920 r.). Troszczył się o po-
wołania kapłańskie. Założył w 1901 r. ma-
łe seminarium; odnowił budynki WSD;
rozszerzył formację seminaryjną do okre-
su pięciu lat; zakupił gospodarstwo w Bło-
niu. Dwukrotnie zwizytował całą diecezję.
Przeprowadził pierwszy synod diecezjal-
ny. Dużo uwagi poświęcał katechizacji
i duszpasterstwu emigracyjnemu. Popierał
misje i rekolekcje parafialne. Troszczył się
o stowarzyszenia katolickie w diecezji.
Zalecał tworzenie rad parafialnych. Po-
wołał Diecezjalną Komisję do spraw
organistowskich. Podejmował walkę z pi-
jaństwem wznawiając działalność Towa-
rzystwa Wstrzemięźliwości. Wspierał lic-
zne organizacje dobroczynne. W 1932 r.
poprosił o zwolnienie go z urzędu ordy-
nariusza tarnowskiego. Dnia 04.05.1 932 r.
papież Pius XI przyjął jego rezygnację
i zamianował go biskupem tytularnym
tloeńskim oraz administratorem diecezji
tarnowskiej . Ten sam papież zamianował
biskupa Wałęgę tytularnym arcybiskupem
oksyrynchitańskim 27.01 .1 933 r. Arcybis-
kup Leon zdecydował opuścić Tarnów
i przeprowadził się do klasztoru redem-
ptorystów w Tuchowie 15.03.1 933 r. tam
też zmarł 22.04.1 933 r. i tam też został
pochowany.

11. Biskup Franciszek Lisowski (1933-
1939)
Urodził się 01 .1 0.1 876 r. w Cieszano-

wie. Maturę zdał w Jarosławiu i wstąpił do
WSD we Lwowie. Studiował najpierw na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Lwowskiego, a następnie na Uniwersyte-
cie Gregoriańskim w Rzymie. Święcenia
kapłańskie przyjął w Rzymie 19.08.1 900
r., tam też otrzymał tytuł doktora teologii
i filozofii w 1902 r. Po powrocie do kraju
był wikariuszem w Złoczowie, a później
w parafii katedralnej we Lwowie. Potem
pełnił funkcję katechety we Lwowie i w
Brodach. Na Uniwersytecie Lwowskim
habilitował się i kolejno uzyskał stopnie
profesora nadzwyczajnego oraz profesora
zwyczajnego dogmatyki. W latach 1917-
1919 był dziekanem Wydziału Teologi-
cznego. Od 1912 r. w Seminarium Ducho-

wnym we Lwowie pełnił kolejno obo-
wiązki prefekta, wicerektora i rektora (do
1930 r.). Uhonorowany został w 1928 r.
godnością papieskiego prałata domowego.
Dnia 20.07.1 928 r. Pius XI zamianował
księdza Lisowskiego biskupem tytularnym
Mariammae i pomocniczym lwowskim.
Sakry biskupiej udzielił nominatowi me-
tropolita lwowski arcybiskup Bolesław
Twardowski 07.1 0.1 928 r. Biskup Franci-
szek Lisowski został powołany na ordy-
nariusza diecezji tarnowskiej 27.01 .1 933 r.
przez papieża Piusa XI. Uroczysty ingres
nowego pasterza odbył się 25.05.1 933 r.
Nowy biskup rozwinął wszechstronną
działalność duszpasterską. W roku objęcia
rządów w diecezji poświęcił ją Najświę-
tszemu Sercu Pana Jezusa. Dwukrotnie do
Stolicy Apostolskiej składał raporty do-
tyczące stanu i życia religijnego w diecezji
tarnowskiej (w latach 1933 i 1938).
W 1933 r. powołał Diecezjalny Instytut
Akcji Katolickiej , którym interesował się
zawsze gorąco. Założył nowy diecezjalny
tygodnik opiniotwórczy „Nasza Sprawa”,
który miał się przyczynić do siania je-
dności i zgody w społeczeństwie. Wykupił
Drukarnię Diecezjalną z rąk prywatnych,
rozbudował ją i unowocześnił, sprowadza-
jąc maszyny drukarskie najnowszego ty-
pu. W 1934 r. zorganizował wielką pomoc
charytatywną dla powodzian w diecezji.
W tym samym roku zorganizował w całej
diecezji z centralnymi obchodami w sto-
licy diecezji jubileusz 1900-lecia Odku-
pienia. Również w tym roku, ukoronował
obraz Matki Bożej w Bochni. W 1935 r.

podjął sprawę kanonizacji bł. Kingi,
uzyskując w tych staraniach poparcie
polskiego synodu plenarnego. Jako pier-
wszy w Polsce utworzył w 1937 r. Instytut
Wyższej Kultury Religijnej , w celu pod-
niesienia poziomu religijnego inteligencji
katolickiej w Tarnowie i w większych
miastach diecezji. Także w 1937 roku
utworzył Diecezjalny Związek „Caritas”
w celu niesienia pomocy materialnej naj-
bardziej potrzebującym. Założył w 1938 r.
Katolicki Uniwersytet Ludowy w Krzyża-
nowicach k. Bochni, w którym młodzież
chłopska dokształcała się w zagadnieniach
społecznych i zawodowych. W ciągu
swego pasterzowania powołał 1 8 nowych
parafii. Prezydent Mościcki odznaczył
biskupa Lisowskiego orderem Polonia
restituta. Biskup Franciszek Lisowski
zmarł 03.06.1 939 r. w czasie udzielania
święceń w katedrze tarnowskiej . Jego
pogrzeb 07.06. był wielką manifestacją,
w której wzięli udział Prymas August
kardynał Hlond, metropolita krakowski
abp Adam Sapieha, 10 innych biskupów,
delegaci Senatu Akademickiego Uniwer-
sytetu Lwowskiego, Warszawskiego i
KUL. Ciało biskupa, zgodnie z jego wolą
złożono na nowym cmentarzu w Tar-
nowie-Krzyżu. Pozostał w dobrej pamięci
duchowieństwa tarnowskiego. Biskup
Lisowski powrócił do swojej katedry
31 .03.2009 r., kiedy to jego doczesne
szczątki złożono w krypcie katedralnej na
polecenie biskupa Wiktora Skworca.

12. Biskup Jan Piotr Stepa (1946-1959)

Urodził się 24.06.1 892r. w Sasowie k.
Złoczowa w archidiecezji lwowskiej .



Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej
miejscowości, gimnazjum w Złoczowie
i Lwowie, jako student małego semi-
narium. Maturę zdał z odznaczeniem w
1911 r. Studia filozoficzne i teologiczne
odbył na wydziale teologicznym Uni-
wersytetu Lwowskiego. W czasie okupacji
Lwowa przez wojska bolszewickie w
1915r. został aresztowany i za rzekome
szpiegostwo skazany na karę śmierci,
potem ułaskawiony i uwolniony. Świę-
cenia kapłańskie przyjął w 1915 r. z rąk
metropolity lwowskiego, abpa Józefa Bil-
czewskiego. Od 1915 do 1918 był wikar-
iuszem w rodzinnym Sasowie. W latach
1918-1919 pełnił urząd administratora
parafii Pieniaki k. Brodów. Jednak prawie
cały ten czas (od grudnia 1918 do maja
1919r.) spędził w więzieniu ukraińskim.
Od lipca 1919 do września 1921 r. był
proboszczem w Zazulach-Kozakach k.
Złoczowa. W latach 1921 -22 był wikar-
iuszem przy lwowskiej archikatedrze oraz
katechetą w szkołach podstawowych i śre-
dnich. W latach 1922-1925 studiował na
własny koszt filozofię chrześcijańską na
Katolickim Uniwersytecie w Lowanium
w Belgii i tam obronił doktorat z filozofii
w 1925 r. Po powrocie do Polski pracował
we Lwowie jako katecheta i wikariusz
parafii Św. Antoniego. Od 01 .1 0.1 927 r.
rozpoczął wykłady w katedrze filozofii
chrześcijańskiej Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza we Lwowie. Tam habilitował się
w 1929 r. i został profesorem nadzwy-
czajnym, pozostając na tym stanowisku aż
do 1939 r. W roku akademickim 1938/39
był prodziekanem na Wydziale Teolo-
gicznym. Z zapałem angażował się w
pracę społeczną. Był prezesem Polskiego
Towarzystwa Emigracyjnego we Lwowie
i Związku Towarzystw Emigracyjnych
oraz Związku Inteligencji Katolickiej . Od
1938r. kierował Instytutem Wyższej
Kultury Religijnej we Lwowie. W tym też
roku odbył pielgrzymkę do Rzymu na ka-
nonizację Św. Andrzeja Boboli, a nastę-
pnie do Ziemi Świętej . W czasie II wojny
światowej wykładał w Seminarium Du-
chownym we Lwowie, a od 1945r. był
jego rektorem. Na tym stanowisku repat-
riował Seminarium Duchowne ze Lwowa
do klasztoru bernardynów w Kalwarii
Zebrzydowskiej . Tu też został wikariu-
szem generalnym metropolity abpa Euge-
niusza Baziaka. Papież Pius XII zamia-
nował księdza Jana Stepę biskupem
w Tarnowie 04.03.1 946 r. Nowy ordynar-
iusz objął rządy w diecezji 30.04., a 19.05.

otrzymał święcenia biskupie w katedrze
tarnowskiej z rąk Adama kardynała
Sapiechy. Myślą przewodnią jego bisku-
piego posługiwania było apostolstwo pra-
wdy, łaski i miłości. W 1946 r. powołał
Diecezjalną Radę Duszpasterską, z którą
miały współpracować Okręgowe i Para-
fialne Rady Duszpasterskie. 1 5.08.1 946 r.
dokonał uroczystego poświęcenia diecezji
Niepokalanemu Sercu NMP. W 1950 r.
zorganizował na wielką skalę uroczystości
wielkiego jubileuszu, które zakończyły się
parafialnym świętem poświęcenia krzyży.
W 1952 r. urządził Rok Eucharystyczny
w diecezji jako centralną akcję pastoralną
swego pontyfikatu. Jej dziedzictwem są
wprowadzone przez biskupa Stepę i trwa-
jące po dziś dzień adoracje eucharysty-
czne w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.
Apostolat miłości ordynariusza tarnow-
skiego znajdował szczególny wyraz
w akcjach trzeźwościowych i akcjach mi-
łosierdzia, podejmowanych w okresach
wielkopostnym i bożonarodzeniowym.
Dużą wagę przykładał do kształcenia
religijnego młodzieży a także katechizację
rodzin, zwłaszcza matek. Zajął się także
dokształcaniem księży, organizując prawie
każdego roku kursy duszpasterskie i re-
jonowe dni skupienia. W ciągu 13 lat
rządów wydał 22 listy pasterskie oraz 21
orędzi i odezw. W 1948 r. przeprowadził
III synod diecezjalny. Dwukrotnie prze-
syłał do Rzymu relację o stanie diecezji
(w latach 1948 i 1959). Utworzył 3 nowe
dekanaty. Z jego inicjatywy i przy jego
pomocy zbudowano 36 nowych kościo-
łów. Erygował 53 nowe parafie. Wizy-
tował diecezję osobiście i przy pomocy
biskupów sufraganów. Zreformował Kurię
Diecezjalną. Troszczył się o Muzeum
Diecezjalne i Archiwum Diecezjalne. Za
jego pontyfikatu liczba alumnów w semi-
narium po raz pierwszy w historii prze-
kroczyła 300 wychowanków. Powołał
Diecezjalny Instytut Wydawniczy „Veri-
tas”. Z myślą o starszych i chorych ka-
płanach zorganizował w 1948 r. „Caritas
sacerdotalis”. Biskup Jan zmarł w Boże
Ciało 28.05.1 959 r. Pochowano go naj-
pierw na starym cmentarzu w Tarnowie
przy udziale Prymasa Stefana kardynała
Wyszyńskiego, 1 3 arcybiskupów i bisku-
pów. W 1964 r. przeniesiono jego ciało do
krypty w kościele Matki Bożej Fatimskiej
w Tarnowie. Ostatecznie, z inicjatywy bis-
kupa Wiktora Skworca, biskup Jan po-
wrócił do swej katedry 31 .03.2009 r.,
kiedy w czasie powtórnego pogrzebu zło-

żono jego ciało oraz ciało jego poprze-
dnika, biskupa Franciszka, w krypcie bi-
skupiej , pod północną nawą katedry.

Ks. Maciej Knapik

11 >>

„Muzeum Diecezjalne” kojarzy się je-
dynie zbiorami sztuki sakralnej . Czy
tylko sztuka kościelna wypełnia sale
najstarszego Muzeum Diecezjalnego w
Polsce?
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie, jako

najstarsza instytucja kulturowa w Polsce,
od samego początku realizuje zasadnicze

Wywiad

1 23 lata - by
doświadczenie piękna
jednoczyło w nas
prawdę i miłość...

Rozmowa z Zastępcą
Dyrektora Muzeum

Diecezjalnego w Tarnowie
Księdzem Piotrem Paskiem.
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cele charakterystyczne do tego typu in-
stytucji, a więc gromadzi dobra kultury,
inwentaryzuje, kataloguje, archiwizuje
i naukowo opracowuje zgromadzone mu-
zealia, ponadto prowadzi działalność kon-
serwatorską zebranych dzieł.

Nasze Muzeum prowadzi szeroką
działalność edukacyjną zarówno dzieci
i młodzieży jak również osób starszych,
zgrupowanych w tzw. Uniwersytetach
Trzeciego Wieku. Działalność edukacyjna
łączy się ze ścisłą współpracą Wyższymi
Uczelniami z kraju i zagranicą, szcze-
gólnie o profilach humanistycznych i ar-
tystycznych.

Nasza instytucja prowadzi tak szeroką
wspomnianą działalność naukową i peda-
gogiczną dzięki uniwersalności zgroma-
dzonych dóbr kultury, gdyż wydawać by
się mogło, że nasze muzeum posiada tylko
dzieła sztuki sakralnej , a taka opinia bar-
dzo by zubożyła naszą instytucję. W niej
znajdują się przedmioty kultury i sztuki lu-
dzi zamieszkujących naszą diecezję i tere-
ny, które ją stanowiły.

Dlatego wśród eksponatów znajdziemy
wspaniały, monumentalny piec Pokucki
z 1849 r., serie ludowych obrazów na
szkle, rzeźby ludowe, niekoniecznie za-
wierające treści religijne. Wspaniałą kole-
kcję zegarów szwarcwaldzkich, porcelany,
kryształów czy zabytkowych przedmiotów
reprezentujących grupę judaików. Ponadto
nowoczesne, współczesne obrazy przeka-
zane przez artystów plastyków, którzy za-
fascynowani naszym muzeum, chętnie
ofiarują swoje dzieło, by również było
przechowywane i tworzyło piękne strony
historii sztuki

Czy data 1888 wyznacza precyzyjnie
moment narodzin Muzeum, czy jest to
jedynie data orientacyjna, upamiętnia-
jąca nadanie zinstytucjonalizowanej for-
my dla zgromadzonych już wcześniej
zbiorów?
Idea i powstanie naszego Muzeum jest

ściśle związane z osobą ks. infułata dr Jó-
zefa Bąby (1849-1936), prepozyta Kapitu-
ły Katedralnej a zarazem wielkiego
patrioty i miłośnika sztuki. Jego kontakt
z wielką sztuką pochodzącą z terenów
Galicj i rozpoczął się podczas studiów
w Wiedniu.

Po powrocie do diecezji odkrył, że
wiele cennych zabytków, które są już
wycofane z kultu z uwagi na zniszczenie
i od XVII w. panującą nową modę i styl
epoki kontrreformacyjnej , czyli baroko-
wej , znajduje się jeszcze w schowkach, na
strychach, w składzikach przy parafialnych
kościołach. To nowe doświadczenie zro-
dziło pomysł, by te zabytki zabezpieczyć
przed dalszą destrukcją, przywieść do tar-
nowskiego seminarium, by dodatkowo sta-
nowiły pomoc naukową w wychowaniu
estetycznym, patriotycznym i religijnym
kleryków - przyszłego duchowieństwa.
Wszak jak często notował swoim dzienni-
czku ks. Józef Baba, te cenne zabytki prze-
mawiają o naszej kulturze, są świadec-
twem wiary przeszłych pokoleń, są dowo-
dem wielkiego ducha narodu polskiego,
ilustrują o dawnej świetności Polski, choć
obecnie jest pod zaborami. Niewątpliwie
działalność kulturowa ks. Bąby miała na
celu pobudzenie tarnowian i nie tylko, do
wielkiego przebudzenia świadomości
narodowej .
Pomysł uzyskał aprobatę ówczesnego bis-
kupa Ignacego Łobosa (1889-1900) oraz
księży proboszczów. I tak z biegiem czasu
zapełniała się największa sala w Semi-
narium Duchownym w Tarnowie dziełami
sztuki z ternu ówczesnej diecezji tarno-
wskiej .
Dokładnie znamy datę powstania mu-

zeum. Uroczysta inauguracja Muzeum
miała miejsce dokładnie 25 października
1888 r. a zbiegło się z obchodami 50-lecia
istnienia obecnego gmachu, którego bu-
dowa była ukończona w roku 1838 r.
Należy zaznaczyć, że jak zebrane działa

sztuki uczestniczyły w zawierusze dzie-
jowej naszej ojczyzny, tak samo było i z
lokalizacją naszej instytucji.
Jak już wiadomo, pierwszym miejscem

muzeum było Seminarium Duchowne.
W latach 1914-1918 i okresie międzywo-
jennym, kiedy część gmachu seminaryj-
nego została adoptowana na szpital po-
lowy dla rannych żołnierzy walczących
w bratobójczych bitwach podczas I wojny
światowej , muzeum mieściło się w Ratu-
szu na Rynku. Podczas II wojny światowej
cenne dzieła sztuki przeniesiono do tzw.

„Domków za katedrą”, gdzie po 1945 ofi-
cjalnie otrzymało stałą siedzibę w trzech
zabytkowych kamieniczkach z wieku XVI
w sąsiedztwie katedry, gdzie znajduje się
do dziś.

Domyślam się, że wszystkie eksponaty
w Muzeum są unikatowe, ale gdyby
miał się x. Dyrektor pokusić o wylicze-
nie trzech dzieł, które są szczególnie
cenne na tle kultury europejskiej , które
pojawiają się w podręcznikach historii
sztuki czy historii średniowiecza?
Wielkie znaczenie tarnowskich zbiorów

diecezjalnych ma nie tylko narodowy krąg
i tworzy wspaniały pejzaż polskiej historii
sztuki, sięga on dalej i można powiedzieć,
że ma również europejski zasięg.

Mówiąc o europejskim znaczeniu
tarnowskich zbiorów diecezjalnych, w
przypadki malarstwa tablicowego, mamy
na myśli liczne wpływy artystyczne docie-
rające do Małopolski szczególnie do cechu
krakowsko-sądeckiego płynące z trzech
zasadniczych kierunków: z południa, za-
chodu i wschodu Europy. Pierwsze szły
z Włoch, przez Węgry, Czechy i Słowację
ze Spiszem i Orawą, drugie zaś z Nider-
landów poprzez Gdańsk oraz z Niemiec
i Francji. Wpływy wschodnie docierały
z Rusi.

Z satysfakcją trzeba stwierdzić, że
zbiory tarnowskiego Muzeum diecezjal-
nego stanowią potwierdzenie wyliczonych
tu wpływów artystycznych w gotyku,
szczególności tych z południa i północy
Europy.

Znakomitą ilustracją tego zagadnienia
jest obraz Opłakiwanie Chrystusa z Chom-
ranic, w którym jak w soczewce skupiają
się zarówno wpływy włoskie jak i ni-
derlandzkie. Ponadto skala artystycznego
wykonania i treści ikonograficzne ukryte
w tym obrazie świadczą o jego wysokiej
klasie.

Drugim godnym zauważenia dziełem
jest obraz Misericordia Domini ze Zby-
lutowskiej Góry. Jak zauważyła Grażyna



Jurkowlaniec, nasz zabytek posiada wyją-
tkową, nawet jak na Europę, oryginalność
poprzez umieszczenie w otoczeniu Pana
Jezusa i Matki Bożej - Starca Symeona,
który zastąpił powszechnie prezentowa-
nego w takim typie ikonograficznym św.
Jana Apostoła. Ponadto obraz ubogacony
jest dużą banderolą z napisem „Et tuam
ipsius animam gladius doloris pertran-
sibit”, która stanowi, podobnie jak postać
Symeona, cenny komentarz, wzbogacają-
cą treść obrazu.

Kolejnym dziełem wymagającym
zauważenia jest zakupiony przez ks.
Józefa Bąbę 2. III. 1 897 za 80 złr obraz
Martino Altomonte, Ofiara Izaaka, dzieło
z połowy XVII w. neapolitańczyka, nad-
wornego malarza Jana III Sobieskiego.

A czy w murach Muzeum ma x. Dyrek-
tor dzieło (ła), do którego ma ksiądz
szczególny sentyment, z jakichś powo-
dów szczególnie ksiądz ceni, bo wzru-
sza, wywołuje wspomnienia, zmusza do
refleksji, intryguje z punktu widzenia
historyka sztuki…?

Niemal każde dzieło posiada taką
wartość sentymentalno-medytacyjną, bo
swym pięknem urzeka, z rozmysłem eks-
ponowane przenosi w klimat średniowie-
cznych kościołów, a swa treścią ikono-
graficzną wciąż pobudza do refleksj i i po-
ucza.

Chcąc wybrać tylko jedno dzieło, któ-
re wciąż porusza i zachęca do refleksj i,
wybrałbym niewątpliwie wspomniany
obraz Opłakiwanie z Chomranic. Wielu
historyków sztuki do dziś zastawania się
i spekuluje co do autorstwa i pochodzenia
działa i wydaje się, że ten obraz wciąż do
dziś, choć pochodzi z 1460 roku, więcej
kryje tajemnic niż faktów.

Centralną postacią obrazu jest Chrys-
tus o pięknej twarzy, wzorowanej na ma-
larstwie ikonowym, z odrealnionym i wy-
subtelnionym ciałem, składanym przez
Nikodema i Józefa z Arymatei na ziemię
pokrytą ziołami leczniczymi. Można
wśród nich zidentyfikować zioła leczące
rany, uśmierzające ból i asekurujące przed
różnymi chorobami wewnętrznymi. Sta-
nowią zestaw zielarski rosnący na glebach
pomiędzy Nowym Sączem a królewskim
Krakowem. Symbolizują zaś lecznicze
i zbawienne skutki męki Chrystusa. Wokół
postaci Chrystusa mistrz chomranicki
zgrupował uczestników zdjęcia z krzyża,
w indywidualizowanych strojach o pocho-
dzeniu egzotycznym z okolic Presj i oraz

o fizjonomiach odchodzących od przyję-
tego gotyckiego kanonu, a ciążących
w kierunku renesansu. Akacja wydarzenia
dokonuje się na tradycyjnym odrealnio-
nym tle, które stanowi sztancowana de-
koracja z motywami liści i owoców wi-
norośli o eucharystycznym znaczeniu
symbolicznym. Wielka zagadką jest ano-
nimowa postać odwrócona tyłem do widza
odziana w brązowy habit. Niemniej jed-
nak takie ułożenie kompozycyjne anoni-
mowej postaci jakby wciąga widza do
adoracji tego wielkiego wydarzenia, które
zostało zlustrowane na obrazie, a doko-
nuje się na ołtarzu podczas każdej Mszy
Świętej .

Dzięki Muzeum unikatowe dzieła sztuki
przetrwały burzliwe czasy dwóch osta-
tnich wieków, ale czy nie żal czasem
księdzu, że zostały wyrwane ze swych
naturalnych kontekstów gdzieś tam
w małym kościółku na uboczu wielko-
miejskiej cywilizacji?

Można odpowiedzieć bardzo krótko
i stanowczo, narażając się niekiedy, na
słowa krytyki, że nie. Wręcz przeciwnie,
nie ukrywam, że wciąż rodzi się w sercu
pragnienie, jak tylko spotykam naznaczo-
ne zębem czasu jakąś rzeźbę czy obraz, by
znalazł się on w Muzeum, gdyż wciąż
istnieje zagrożenie, burzliwe czasy się nie
skończyły. Może nie są już to zagrożenia
związane z działaniami wojennymi, lecz
zagrożenia ze strony złodziei i innych
niebezpieczeństw ze strony człowieka (jak
choćby wspomnieć niewłaściwe warunki
konserwatorskie, np. złe warunki wilgot-
nościowe, nieodpowiednie sposoby pro-
wadzonych sprzątań w kościele i inne
niefachowe obchodzenie się z działami).
Do naszego muzeum trafiały obiekty z ko-
ściołów niejednokrotnie przeniesione już
jako paramenty usunięte z kultu i poddane
dalszemu procesowi zniszczenia poprzez
niewłaściwe magazynowanie za zgodą
konserwatora.

W muzeum istnieje fachowe zabez-
pieczenie i udostępnienie obiektu, czego
niestety brak w niektórych kościołach.

Czy nie uważa ksiądz, że tarnowskie
Muzeum Diecezjalne mogłoby cieszyć
się większą sławą? Czy jest potrzeba
promocji tego typu instytucji?

Muzeum Diecezjalne posiada w sobie
wysoki prestiż rangę i sławę. Każdy kto
kocha sztukę i pragnie przebywać z pię-
knem, wie gdzie go znaleźć. Muzeum dys-

ponuje wieloma środkami autopromocji.
Posiada nowoczesna stronę internetową,
która umożliwia wirtualne zwiedzenie
i zapoznanie się z dziełami, jak również
rozprowadza foldery i widokówki z po-
szczególnymi obiektami. Ponadto czeka-
my na książkowe wydanie Przewodnika
po Muzeum tak bardzo oczekiwanego
przez zwiedzających i sympatyków naszej
instytucji.

Dlaczego warto odwiedzić Muzeum
Diecezjalne?

Wydaje się, że Muzeum Diecezjalne
w Tarnowie winno znajdować stosunko-
wo często na szlaku naszych spacerowych
wędrówek. Pomijając unikatowe położe-
nie w najstarszym zaułku Starego Miasta
w bezpośrednim sąsiedztwie katedry,
oprócz tego, że jest ulokowane w naj-
starszej kamienicy z roku 1524, w Domu
Mikołajowskim, w którym możemy po-
dziwiać architekturę i rozmieszczenie po-
koi z epoki Wizyta w muzeum daje moż-
liwość bezpośredniego kontaktu z dziełem
sztuki, a przez to pozwala doświadczyć
jego niepowtarzalnego klimatu. Ogląda-
jąc dzieło sztuki w muzeum możemy
dostrzec każdy szczegół, detal, który two-
rzy dane dzieło. W każdym dziele zako-
dowany jest mocny ładunek emocjonalny,
którego może doświadczyć widz, gdy
tylko zechce poddać się jego emanacji.
Dokładne obejrzenie dzieła sztuki, zwła-
szcza sztuki nowoczesnej , pozwala rów-
nież partycypować w przeżyciach artysty
podczas procesu tworzenia. Takie prze-
bywanie wśród dzieł z minionych epok
pozwala lepiej zrozumieć czasy, filozofię
ludzi, którzy w niej żyli, przez co po-
większamy swoją wiedzę. Każda wizyta
w galerii sztuki czy muzeum zapewni
nam wiele duchowych przeżyć i pozytyw-
nych odniesień do minionych czasów
i szacunku do tego, co stare. Obcowanie
z pięknem czyni człowieka piękniejszym
duchowo, religijnie a nawet fizycznie.

Czego życzyć w XXI w., w jubile-
uszowym dla diecezji roku instytucji,
która ma tak bogatą tradycję?

Trudno składać życzenia, ale wydaje
się że najpiękniejszymi życzeniami dla
wszystkich miłośników sztuki i poszu-
kiwaczy piękna, można uczynić słowa
Ojca Św. Benedykta XVI skierowane do
artystów, by piękno prawdy i miłości
czyniło nasze serca bardziej ludzkimi. By
doświadczenie piękna jednoczyło w nas
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prawdę i miłość. Niech bogactwo doś-
wiadczeń minionych i obecnych wieków
przemienia nas w poszukiwaczy prawdy
i świadków miłości oraz niech nas inspi-
ruje, by nasze życie było piękne i praw-
dziwe. Bo ono jest arcydziełem, a każdy
człowiek nadzwyczajnym artystą. Niech
Duch Święty, twórca wszelkiego piękna,
jakie jest na świecie, oświeca nas zawsze
i prowadzi ku ostatecznemu, definity-
wnemu Pięknu, które rozgrzewa nasze
umysły i serca, gdy czekamy, by móc je
kiedyś oglądać w pełni jego blasku.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Mirosław Grzegórzek
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Święci i błogosławieni
mężczyźni diecezji

tarnowskiej

Każdy człowiek będąc stworzonym
na „obraz i podobieństwo Boże” po-
siada w sobie moce duchowe, które we
współczesnym świecie są często nie zau-
ważane, lekceważone, rzadko rozwija-
ne, a jeszcze rzadziej nagradzane, po-
nieważ świat docenia to, co jest zwią-
zane z doczesną sferą życia i działania
człowieka. Pomimo tego nie możemy
zapominać, że droga realizacji ducho-
wych mocy człowieka jest drogą dla
wszystkich przeznaczoną i możliwą,
o czym przypominają nam święci i bło-
gosławieni mężczyźni pochodzący z na-
szej diecezji.

Oto sylwetki tych, którzy pokazują
nam, że niezależnie od tego, jakie kto
otrzymał zdolności, jakie środowisko ro-
dzinne, w jakich żyje warunkach, z jakimi
słabościami musi walczyć, ma możliwość
zostania świętym:
Święty Świerad, imię zakonne Andrzej,
nazywany również Żurawek, Żórawek,
Sierad, Świrad, Wszechrad, (zm. po-
między 1030-1034) – pustelnik i święty
Kościoła katolickiego, nauczyciel św.
Benedykta, męczennika.
Andrzej Świerad urodził się najprawdo-
podobniej w końcu X wieku w Polsce.

Najczęściej żywoty przypisują mu pocho-
dzenie z wieśniaczej rodziny z okolic
Krakowa. Czasami łączy się go związkami
rodzinnymi z rycerskim rodem Ośmio-
rogów o zawołaniu Gierałt. Innymi legen-
darnymi miejscami urodzenia Świerada
są: Opatowiec nad Wisłą i Zakliczyn nad
Dunajcem. O tym, co ukształtowało Świe-
rada do pustelniczego życia, nie wiemy.
Musiał jednak dojrzewać w środowisku od
dawna schrystianizowanym, co bardziej
uprawdopodabniałoby niewieśniacze po-
chodzenie świętego. Przez jakiś czas prze-
bywał w Tropiu nad Dunajcem koło
Czchowa. Tam rozpoczął się w Polsce
i najsilniej przetrwał jego kult, a domnie-
mana pustelnia jest miejscem pielgrzy-
mowania. Jan Długosz w swych rocz-
nikach zanotował pod rokiem 998 pobyt
Świerada w Tropiu i stwierdził, że grotę,
w której mieszkał, można współcześnie
oglądać. Pobyt pustelnika był tam prawdo-
podobnie dłuższy niż rok. Wspomnienie
o świątobliwym życiu eremity przetrwało
wśród okolicznej ludności bardzo silnie
i przejawia się w legendach. Znanym
uczniem i towarzyszem Świerada był
męczennik, święty Benedykt. Hagiografia,
a również Długosz, wskazują na ich
nierozłączność już w Polsce. Bardziej
prawdopodobnym jednak jest, że Bene-
dykt był mnichem w klasztorze świętego
Hipolita na górze Zobor koło Nitry i tam,
po przybyciu Świerada na Słowację
w 997/998 poznali się. Andrzej Świerad
spełniał w klasztorze różnego rodzaju
posługi, a po ukończeniu czterdziestu lat
poprosił o zgodę na życie pustelnicze.
Zgodnie z regułą zakonu, wraz z uczniem
św. Benedyktem, co tydzień udawali się
do pustelni oddalonej o pół dnia drogi

i wracali na sobotni wieczór i całą nie-
dzielę do wspólnoty. W odosobnieniu zaj-
mowali się karczowaniem lasów. Bardzo
surowe średniowieczne praktyki ascety-
czne, często dziś niezrozumiałe, były wy-
razem miłości od Boga i miały na celu jak
największe udręczenie ciała, które uważa-
ne było wtedy za siedzibę wszelkiego zła.
Św. Andrzej umartwiał się w następu-

jący sposób: mimo ciężkiej fizycznej pra-
cy pościł trzy razy w tygodniu, a w czasie
Wielkiego Postu jadł jedynie orzechy
włoskie i popijał je wodą. Spał na pniu,
wokół którego były zaostrzone kije, gdy
przechylał się w jakąś stronę raniły go
i budziły. Na głowę zakładał drewnianą
koronę z kamieniami, gdy przechylił gło-
wę, jeden z kamieni uderzał go. Nosił na
sobie mosiężny łańcuch, który po pew-
nym czasie wrósł w ciało. Był on przyczy-
ną śmierci świętego, ponieważ skóra od-
dzielająca ciało od łańcucha pękła i wdała
się gangrena. Współbracia dowiedzieli się
o łańcuchu, gdy myjąc ciało przed pog-
rzebem zauważyli klamrę na brzuchu.

Andrzej Świerad zmarł między 1030
a 1034 rokiem. Współbracia pochowali go
w kościele opackim. Około 1064 roku,
Świerad i Benedykt zostali uroczyście
proklamowani przez biskupów Węgier
świętymi, a do chwały ołtarzy wyniósł ich
Grzegorz VII. Kult świętych ogłosił legat
papieski na synodzie węgierskim w Os-
trzyhomiu w 1083 roku. Relikwie obu
świętych znajdują się w srebrnej trumnie
w kaplicy św. Barbary w Katedrze św.
Emerama w Nitrze. Część relikwii św.
Andrzeja znajduje się w katedrze w Os-
trzyhomiu oraz XI/XII-wiecznym kościół-
ku w Tropiu, sprowadzonych z Nitry. Jego
wspomnienie liturgiczne w Kościele ka-
tolickim obchodzone jest 1 3 lipca, razem
ze św. Benedyktem, męczennikiem.
W diecezji tarnowskiej ma rangę wspom-
nienia obowiązkowego.
Święty Benedykt, męczennik (zg. ok.
1037 na Skałce, nad Wagiem, k. Tren-
czyna) – uczeń i towarzysz św. Andrzeja
Świerada, eremita, męczennik i święty
Kościoła katolickiego.

Źródłem wiedzy o jego życiu jest opis
powstały ok. 1064 roku, autorstwa bp.
Maurusa powstały na podstawie relacj i
św. Benedykta. Święty Benedykt prowa-
dził życie pustelnicze wraz ze św. Andrze-
jem już w Tropiu, a następnie wyruszyli
do benedyktyńskiego klasztoru św. Hipo-
lita w Nitrze. Inni utrzymują, że św. Bene-
dykt był Słowakiem, a święci spotkali się
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dopiero w benedyktyńskim opactwie (kla-
sztor na górze Zobor w ówczesnym Kró-
lestwie Węgier). Benedykt był przydzie-
lony jako uczeń św. Andrzeja do pustelni,
gdzie ćwiczyli się w ascezie i pracy przy
karczowaniu lasów. Na każdą sobotę i nie-
dzielę wracali do wspólnoty klasztornej .
Po śmierci Świerada Benedykt kontynu-
ował życie pustelnicze przez trzy lata.
Pewnego dnia napadli na niego półdzicy
rozbójnicy, zawlekli w okolice Skałki ko-
ło Trenczyna, zabili a ciało wrzucili do
Wagu. Legenda głosi, że przyleciał wtedy
olbrzymi orzeł, który strzegł ciała przez
cały rok, a gdy mnisi je znaleźli było
w stanie nienaruszonym. Pochowano go
obok św. Andrzeja Świerada w opackim
klasztorze.

Około 1064 roku, Benedykt i Świerad
zostali uroczyście proklamowani przez
biskupów Węgier świętymi. Wtedy za-
pewne przeniesiono ich ciała, z klasztoru
na górze Zobor, do katedry w Nitrze,
gdzie spoczywają do dzisiejszego dnia.
Obaj święci są pierwszymi Polakami,
wyniesionymi do chwały ołtarzy przez
Grzegorza VII.

Święty jest patronem diecezji nitrzań-
skiej i tarnowskiej . Wspomnienie litur-
giczne św. Benedykta w Kościele kato-
lickim obchodzone jest 1 3 lipca, razem ze
św. Świeradem. W diecezji tarnowskiej
ma rangę wspomnienia obowiązkowego.
Ich Relikwie znajdują się w srebrnej tru-
mnie w kaplicy św. Barbary w Katedrze
św. Emerama w Nitrze. W ikonografii czę-
sto ukazuje się obu świętych razem.
Św. Stanisław urodził się około 1030 ro-
ku w Szczepanowie, a zmarł ponosząc
śmierć męczeńską dnia 8 maja 1079 ro-
ku, kiedy odprawiał Mszę Św. w koście-

le Św. Michała na Skałce.

O latach młodzieńczych św. Stanisła-
wa źródła milczą. Przypuszcza się, że
pierwsze studia odbył w opactwie tynie-
ckim, a potem za granicą. Wskazuje się
najczęściej na słynną wówczas szkołę
katedralną w Leodium w Belgii oraz na
Paryż. Święcenia kapłańskie otrzymał ok.
roku 1060. Po powrocie do kraju biskup
Lambert Suła mianował św. Stanisława
kanonikiem katedry krakowskiej . Po
śmierci Lamberta (1070) Stanisław został
wybrany jego następcą (1072). O samej
duszpasterskiej działalności św. Stanisła-
wa Szczepanowskiego również wiemy
bardzo mało. Miał podobno w swojej ro-
dzinnej wiosce wystawić drewniany koś-
ciół pw. Św. Marii Magdaleny, który po-
tem odbudował Jan Długosz. Św. Stani-
sław zapewne gorąco popierał reformy,
przeprowadzane w tym czasie w Kościele
przez papieża Grzegorza VII (1073-1085).
Dzięki poparciu Bolesława Śmiałego uda-
ło się wskrzesić metropolię gnieźnieńską
i jej sufraganie i w ten sposób uniezależ-
nić Polskę od metropolii magdeburskiej .

Nie znamy bliżej przyczyn zaistniał-
ego konfliktu z królem. Być może biskup
wstawiał się zbyt energicznie za uciska-
nymi i surowo karanymi, może ganił roz-
luźnione obyczaje króla i dworu. Stani-
sław z pewnością obłożył Bolesława klą-
twą, co wzmacniało opozycję antykrólew-
ską. Bolesław zapewne podejrzewał spi-
sek, który miał pozbawić go tronu. Król,
którego historia obdarzyła mianem
"Szczodrego" i "Śmiałego", był niezwykle
porywczy: wysłał więc kilku zbrojnych
celem zabicia biskupa. Ciało męczennika
następnie poćwiartowano. Według tradycji

stać się to miało dnia 8 maja 1079 roku,
kiedy Stanisław ze Szczepanowa odpra-
wiał Mszę Św. w kościele Św. Michała na
Skałce. Haniebny czyn króla doprowadził
niebawem do jawnego buntu i wygnania
go z kraju.
W 1088 roku przeniesiono ciało mę-

czennika do katedry na Wawelu. Istnieje
również pewne prawdopodobieństwo, iż
kości te mogły nie należeć do Stanisława.
Wówczas też zapewne powstała piękna
legenda o cudownym zrośnięciu się człon-
ków biskupa. Niemniej jednak w roku
1963 przeprowadzono badania relikwii
czaszki Św. Stanisława i wykazały one, iż
był to mężczyzna około 40-letni, a z tyłu
głowy miał kilka nacięć tępym narzę-
dziem, które prawdopodobnie były powo-
dem jego przedwczesnej śmierci.

Papież Innocenty IV dnia 17 września
1253 roku w kościele Św. Franciszka
z Asyżu dokonał uroczystej kanonizacji
w Asyżu. Złożyły się na tę uroczystość:
Msza Św., celebrowana przez papieża,
wpisanie Stanisława biskupa w poczet
świętych, wyznaczenie dnia święta, udzie-
lenie obecnym odpustu i modlitwa do
nowego Świętego. Na ręce dostojników
Kościoła w Polsce papież wręczył bullę
kanonizacyjną. Na pamiątkę miejsca ka-
nonizacji wystawiono później w tejże
bazylice osobną kaplicę pw. Św. Sta-
nisława. Pierwsza uroczystość ku czci Św.
Stanisława odbyła się w Krakowie dnia 8
maja 1254 roku, gdzie po raz pierwszy
cała Polska zjednoczyła się, by uczcić
swojego czołowego patrona. Natomiast
papież Klemens VIII w 1595 roku dzień 7
maja wprowadził do Breviarium Roma-
num Kościoła Rzymskiego i polecił go
święcić ku czci Św. Stanisława. W Koś-
ciele polskim Św. Stanisławowi Bisku-
powi i Męczennikowi cześć oddaje się 8
maja.
Szymon z Lipnicy (ur. ok. 1435-1440)
w Lipnicy, zm. 18 lipca 1482 w Krako-
wie) – polski święty Kościoła katolic-
kiego, prezbiter, kapłan z zakonu oo.
Bernardynów.

Rodzice św. Szymona, Anna i Grze-
gorz, pomimo, iż nie byli zamożni, starali
się zapewnić mu jak najlepsze wycho-
wanie. W 1454 Szymon rozpoczął, a w
1457 ukończył wydział nauk wyzwolo-
nych na studiach uniwersyteckich na
Akademii Krakowskiej , uzyskując tytuł
bakałarza. W 1457 wstąpił, podobnie jak
wielu innych młodych ludzi w tamtym
okresie, do zakonu bernardynów. Po od-
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byciu pod kierunkiem o. Krzysztofa z Va-
rese nowicjatu, złożył w 1458 pierwsze
śluby zakonne. Po odbyciu studiów
teologicznych Szymon otrzymał ok.
1460/1462 święcenia kapłańskie. Naj-
pierw pełnił posługę jako przełożony tar-
nowskiego konwentu. Następnie przeniósł
się na Stradom do Krakowa, gdzie poś-
więcił się głoszeniu kazań. O. Szymon
szerzył nabożeństwo do Imienia Jezus,
nawracając licznych grzeszników.
W 1463, jako pierwszy wśród Braci
Mniejszych, został kaznodzieją zakonnym
i katedralnym w Krakowie. W życiu za-
konnym odznaczał się surowością życia.
Miał duże nabożeństwo do Najświętszego
Sakramentu i Matki Bożej . W 1478 po-
nownie przybył do Italii z okazji kapituły
generalnej w Pawii. Nawiedził wówczas
groby św. Apostołów Piotra i Pawła
w Rzymie. Następnie udał się w piel-
grzymkę pokutną do Ziemi Świętej . Od
lipca 1482 do 6 stycznia 1483 Kraków
dotknięty był epidemią cholery. Wówczas
franciszkanie z klasztoru bernardynów,
a wśród nich św. Szymon, niestrudzenie
otaczali chorych opieką. O. Szymon gor-
liwie opiekował się chorymi i udzielał
sakramentów. Wkrótce sam zachorował.
Z pokorą znosząc cierpienia choroby, przy
końcu życia wyraził pragnienie, aby
pochować go pod progiem kościoła tak, by
wszyscy po nim deptali. W szóstym dniu
choroby, 1 8 lipca 1482 roku, umarł
spokojnie z oczyma utkwionymi w Krzy-
żu. Po śmierci Szymona odnotowano po-
nad 370 cudownych uzdrowień i łask
przypisywanych jego wstawiennictwu;
grób świętego odwiedzali liczni piel-
grzymi.

24 lutego 1685 roku został beatyfi-
kowany przez papieża Innocentego XI. 27
lipca tegoż roku nastąpiło przeniesienie
relikwiarza błogosławionego z Wawelu do
kościoła bernardynów w Krakowie, na
Stradomiu. Proces kanonizacyjny rozpo-
czął się już w latach siedemdziesiątych
XVIII wieku. Był przerywany kilkakro-
tnie wskutek zawieruch dziejowych i wo-
jen. Został wznowiony 23 czerwca 1948
roku. 1 9 grudnia 2005 papież Benedykt
XVI wydał dekret o uznaniu cudownego
uzdrowienia, przypisywanego wstawien-
nictwu bł. Szymona, jakie miało miejsce
w Krakowie w 1943. Uzdrowiona została
wtedy Maria Piątek, krakowska farmaceu-
tka chora na zator mózgowy (spara-
liżowana i pozbawiona mowy). 1 6 grudnia
2006 papież wydał dekret o uznaniu he-
roiczności cnót błogosławionego. 3 czerw-
ca 2007 roku, na Placu Świętego Piotra
w Watykanie, papież Benedykt XVI uro-
czyście kanonizował bł. Szymona. Jego
wspomnienie liturgiczne w Kościele kato-
lickim obchodzone jest 1 8 lipca. Św. Szy-
mon jest jednym z patronów Krakowa
i studentów.
Stanisław Papczyński, (ur. 18 maja 1631
w Podegrodziu, zm. 17 września 1701 r.
w Górze Kalwarii) – bł. Kościoła kato-
lickiego, kapłan, zakonnik, pijar, zało-
życiel Zgromadzenia Księży Marianów.

Syn Tomasza Papki - kowala i Zofii
z Tacikowskich. Na chrzcie otrzymał imię
Jan, które potem zmienił na Stanisław.
Miał brata i 6 sióstr, przyszedł na świat
jako ostatni z rodzeństwa. Jako dziecko
bawił się w sporządzanie małych "ołta-
rzyków" czy procesj i, jak w kościele.
Młody Papczyński wyróżniał się wielkim

nabożeństwem do Boskiej Opatrzności,
Męki Pańskiej , Najświętszego Sakramen-
tu, Najświętszej Maryi Panny, gorący orę-
downik wybawienia dusz czyśćcowych.
Kształcił się w kolegiach jezuickich i pi-
jarskich w Podolińcu, Jarosławiu, Lwowie
i Rawie Mazowieckiej . Po ukończeniu na-
uki zdecydował się wstąpić do zakonu pi-
jarów ze względu na maryjny charakter
tego zgromadzenia. W 1656 r. złożył ślu-
by zakonne, a w 1661 r. przyjął święcenia
kapłańskie. Pracował jako duszpasterz
i wychowawca w Warszawie. Był cenio-
nym spowiednikiem (spowiadał m.in.
nun-cjusza papieskiego w Polsce Antonio
Pignatellego, późniejszego papieża Inno-
centego XII). Zrażony jednak panującą
wśród zakonników tendencją do łagodze-
nia reguły w 1670 r. poprosił o zwolnienie
ze ślubów i przystąpił do zakładania no-
wego dzieła apostolskiego. W 1671 r.
przyjął biały habit na cześć Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
i założył pierwszą wspólnotę w Puszczy
Korabiewickiej (później nazwanej Maria-
ńską). W 1673 r. biskup Jacek Święcicki
zaaprobował wspólnotę zakonną w Pusz-
czy Mariańskiej . Od tego momentu liczy
się historię Zgromadzenia Księży Maria-
nów. Niedługo później biskup poznański
Stefan Wierzbowski zaprosił marianów do
tworzonej właśnie Nowej Jerozolimy
(obecnie Góra Kalwaria). Stanisław Pap-
czyński wraz ze swoją wspólnotą pro-
wadził tam opiekę duszpasterską nad piel-
grzymami. Stopniowo zapadał na zdro-
wiu, dożył jeszcze zatwierdzenia maria-
nów jako zakonu o ślubach uroczystych,
składanych w 1699 r. Grób Stanisława
Papczyńskiego znajduje się w Górze
Kalwarii niedaleko Warszawy.

W 1992 r. zatwierdzono dekret o he-
roiczności jego cnót. 1 2 lutego 2007,
w związku z planowaną beatyfikacją, do-
konano kanonicznej ekshumacji jego cia-
ła. Znaleziono cały szkielet oraz stosun-
kowo dobrze zachowany biały habit,
którym był przykryty. Część kości zostało
wyjętych na relikwie, reszta pozostała
w grobie, głównym relikwiarzu Stanisła-
wa Papczyńskiego. Beatyfikacja Stanisła-
wa Papczyńskiego odbyła się 16 września
2007 w Licheniu. Uroczystości przewo-
dniczył kardynał Tarcisio Bertone, sekre-
tarz stanu Stolicy Apostolskiej . Wspo-
mnienie liturgiczne obchodzone jest 1 8
maja.
Krystyn Gondek OMF (ur. 6 kwietnia
1909 we wsi Słona, zm. 23 lipca 1942



w KL Dachau) – polski duchowny kato-
licki, błogosławiony Kościoła katolic-
kiego.

Syn Jana i Julii z domu Cichy, urodził
się we wsi Słona (diecezja Tarnowska)
i po ukończeniu Gimnazjum im. St. Żół-
kiewskiego we Lwowie wstąpił do nowi-
cjatu zakonu franciszkanów w Wieliczce.
Po złożeniu ślubów zakonnych w 1927
roku podjął studia filozoficzno-teolo-
giczne w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Przemyślu. Imię Krystyn przyjął
1 8 kwietnia 1933. Święcenia kapłańskie
otrzymał 21 czerwca 1936. Po zakończe-
niu studiów skierowany został do klasz-
toru w Chełmie, a następnie do Wło-
cławka, gdzie był wikariuszem klasztoru,
spowiednikiem i kaznodzieją. Po wybuchu
II wojny światowej został aresztowany
przez gestapo 26 sierpnia 1940 i po
krótkim pobycie w obozie przejściowym
przewieziony został do niemieckiego
obozu koncentracyjnego Sachsenhausen,
a następnie do Dachau i zarejestrowany
jako numer 22779. Idąc na śmierć współ-
więźniów pożegnał słowami: „Do zoba-
czenia w niebie”.

Beatyfikowany przez papieża Jana
Pawła II w Warszawie 1 3 czerwca 1999
w grupie 108 polskich męczenników. Pa-
mięć błogosławionego pozostaje żywa,
czego przejawem było nadanie gimnazjum
w Zakliczynie imienia bł. Krystyna Gon-
dka. Wspomnienie liturgiczne obchodzone
jest 1 2 czerwca.
Ks. Roman Sitko (ur. 30 marca 1880
roku – zm. śmiercią męczeńską 12 paź-
dziernika 1942 r. KL Dachau) – polski

duchowny katolicki, błogosławiony Ko-
ścioła katolickiego, rektor Seminarium
Duchownego w Tarnowie.

Urodził się 30 marca 1880 roku,
w Czarnej Sędziszowskiej , jako syn Waw-
rzyńca i Marii Borys. Kolejne lata jego
życia przebiegały w pobliskiej wsi Ka-
mionka. Uczęszczał do Szkoły w Czarnej
Sędziszowskiej , a po jej ukończeniu do
Gimnazjum im. Ks. S. Konarskiego
w Rzeszowie, które ukończył z wyróżnie-
niem w 1890 r. Tam jego starszym kolegą
był późniejszy bohater narodowy, gen.
Władysław Sikorski. Odwiedziny rodzi-
cielskiego domu umożliwiali mu w latach
gimnazjalnych życzliwi ludzie, przyjmu-
jąc go po drodze na nocleg. Z takim do-
robkiem i za taką cenę zdobytym, Roman
Sitko zastukał do bram Wyższego Semi-
narium Duchownego w Tarnowie, które
ukończył 29 czerwca 1904 roku otrzy-
mując święcenia kapłańskie z rąk Biskupa
Leona Wałęgi. Niezwykłe zalety umysłu
i pobożność jaką się odznaczał sprawiły,
że zaraz po święceniach został kapelanem
biskupa, sekretarzem notariusza biskupie-
go i prefektem Małego Seminarium.
W 1907 r. rozpoczął pracę katechetyczną
najpierw w I Gimnazjum w Tarnowie jako
zastępca katechety i Dyrektora Bursy im.
Św. Kazimierza w Tarnowie, a następnie
w nowo powstałym Gimnazjum w Miel-
cu. Tutaj podjął inicjatywę utworzenia
bursy dla chłopców. Budowa gmachu bur-
sy, finansowana w znacznej części z wła-
snych pieniędzy ks. Romana Sitki ruszyła
w maju 1911 r. Do nowego budynku bursy

uczniowie wprowadzili się we wrześniu
roku 1912. 3 grudnia tegoż roku poświę-
cenia bursy dokonał biskup Leon Wałęga.

W 1921 roku został przeniesiony do
Tarnowa gdzie najpierw był katechetą II
Gimnazjum, następnie w r. 1 922 został
mianowany kanclerzem Kurii Diecezjal-
nej . Funkcję tę pełnił przez 14 lat. Bł.
Roman Sitko był cenionym współpra-
cownikiem zarówno bpa Leona Wałęgi,
jak i jego następcy, bpa Franciszka
Lisowskiego. Swoje uznanie wyrażali mu
poprzez coraz to wyższe godności koś-
cielne: kanonika Kapituły Tarnowskiej ,
szambelana papieskiego, prałata (kapela-
na domowego) i protonotariusza apos-
tolskiego, czyli infułata. Także władze
państwowe doceniły jego niezwykłą ak-
tywność, czego wyrazem było odzna-
czenie za działalność na rzecz Ojczyzny,
przyznane mu przez prezydenta Ignacego
Mościckiego w postaci orderu „Polonia
Restituta”. Dnia 25 września 1936 r. Ks.
Roman Sitko został zamianowany przez
Biskupa Tarnowskiego Franciszka Lisow-
skiego rektorem Wyższego Seminarium
Duchownego. Po tej nominacji organizuje
pielgrzymkę złożoną z profesorów i alu-
mnów oraz pracowników świeckich tar-
nowskiego Seminarium Duchownego na
Jasną Górę, gdzie powierza całą spo-
łeczność seminaryjną opiece Matki Bożej
Częstochowskiej . Gdy wybuchła II wojna
światowa, już w dniu 7 września 1939 r.
gmach Wyższego Seminarium Ducho-
wnego w Tarnowie został zajęty przez
niemiecki Werhmacht. Władze okupacyj-
ne zamknęły wszystkie polskie wyższe
uczelnie wraz z seminariami duchow-
nymi, zakazując prowadzenia w nich ja-
kiejkolwiek działalności. Ks. Rektor Sitko
nie zważając na zakaz, zatroskany o po-
wołania tak ważne w dalszej przyszłości
dla Kościoła i diecezji, za wiedzą biskupa
zaczął, z narażeniem własnego życia, pro-
wadzić tajne nauczanie seminaryjne
w Błoniu nad Dunajcem k/Tarnowa. By
uspokoić uczących tam profesorów, czę-
sto im mówił: "Gdy się Niemcy dowie-
dzą, że uczymy tajnie, proszę wszystko na
mnie złożyć, ja chętnie poniosę sam
wszelkie konsekwencje tego nauczania”.

Dnia 22 maja w Uroczystość Wnie-
bowstąpienia Pańskiego Gestapo otoczyło
kaplicę w Błoniu. Po kilkugodzinnym ter-
roryzowaniu, nie wyłączając strzelaniny
i bicia oraz rewizji, Gestapo aresztowało
księdza rektora Romana Sitkę, ojca du-
chownego ks. Józefa Brudza, ks. Józefa
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Głównym mottem Światowych Dni
Młodzieży w 2011 roku, które miały
miejsce w hiszpańskiej stolicy – Madry-
cie, był parafrazowany fragment z listu
św. Pawła do Kolosan: „Zakorzenieni
i zbudowani na Chrystusie, mocni
w wierze”.

Ale od początku… Jestem członkiem

Apostolskiej Wspól-
noty Młodzieży przy
parafii Trójcy Prze-
najświętszej w Miel-
cu. Do wyjazdu przy-
gotowania zaczęliśmy
już we wrześniu ubie-
głego roku. Każda
z chętnych osób u-
dzielała się w różne
prace zarobkowe, po-
cząwszy od małych –
pomoc w przeno-
szeniu biura, aż po
wielką akcję sprze-
daży popiersi Jana
Pawła II na terenie

Mielca, w dniu beaty-
fikacji. Dzięki takim małym akcjom, jak
i tym większym, udało się naszej 40-
osobowej grupie wyruszyć na spotkanie
z papieżem oraz młodzieżą całego świata.
Każdy z nas był przed wyjazdem pod-
ekscytowany oraz pełen nadziei na godne
przeżycie takiej bliskości z samym Jezu-
sem Chrystusem, bo to przecież On nas

gromadzi i umacnia w wierze.
Nasza podróż zaczęła się 6 sierpnia

o godz. 22, spod kościoła Trójcy Świętej
w Mielcu, wyruszyliśmy autobusem
w wielki i nieznany nam świat. Pierw-
szym naszym większym przystankiem na
trasie był nocleg we francuskim Lyonie,
w domu wspólnoty Chemin Neuf. Już
powoli wchodziliśmy w religijny nastrój ,
codzienna msza pomagała nam skupiać
się wokół Jezusa. Jednak jak to u mło-
dych, nie mogło zabraknąć czasu na zaba-
wę oraz wieczorne rozmowy. Następnego
dnia przenieśliśmy się do Lourdes, tutaj
również mieliśmy nocleg oraz cały na-
stępny dzień wolny, aby skorzystać z tego
świętego i słynącego z cudów miejsca.
Każdy z nas dostrzegał, że to miejsce jest
inne, spokojniejsze, wypełnione specyfi-
cznym klimatem modlitwy, nadziei, bła-
gania. Gdy już cała nasza grupa zaniosła
swoje intencje Matce Bożej , mogliśmy
przystąpić do dalszej podróży.

Wjechaliśmy na teren Hiszpanii, tutaj
czekała na nas Guadarrama – miejsco-
wość pod Madrytem, gdzie miał miejsce

Jedna z madryckich ulic, wypełniona młodzieżą, Madryt

Piskorza - profesora teologii pastoralnej
oraz 20 alumnów z I kursu. Tego samego
dnia, ksiądz rektor Roman Sitko został,
razem z nimi, zawieziony do siedziby
Gestapo, a następnie do więzienia w Ta-
rnowie. Aresztowani alumni I kursu zo-
stali po stu dniach zwolnieni z więzienia,
o co usilnie starał się ks. rektor, biorąc na
siebie odpowiedzialność i powtarzając
często, że sam chce ponieść śmierć, byle
kleryków wypuszczono na wolność. Ks.
R. Sitko pozostał nadal w więzieniu, gdzie
w celi więziennej modlił się za kleryków,
Ojczyznę i Kościół. Przez oddanych sobie
ludzi przesyłał z więzienia "grypsy",
w których powtarzał często słowa: "Sam
gotów jestem życie oddać, byleby ci byli
wolni, gdyż dla mnie śmierć z rąk nie-
mieckich byłaby pięknym epilogiem ży-
cia". Więźniów umacniał sakramentami
św. i Mszą św., którą sprawował w swej
celi. Podtrzymywał na duchu tych, którzy
szli na śmierć. W lutym 1942 r. ks. Sitko
został postawiony przed Sondergericht
i skazany na 6 miesięcy więzienia, które

odbywał w Krakowie na Montelupich,
a następnie w Tarnowie. Tu 1 sierpnia
1942 r. przeniesiono go na wydział polity-
czny i 20 sierpnia wywieziono do obozu
zagłady w Oświęcimiu, umieszczając
w bloku nr 25a, gdzie otrzymał numer
obozowy 61908. Był przygotowany na
śmierć męczeńską.

Dnia 12 października 1942 r. Ks. Ro-
man Sitko wycieńczony obozowym ży-
ciem i codzienną fizyczną pracą, idąc
wraz z współwięźniami do pracy, upadł w
błoto z wyczerpania. Bity przez SS-mana
nie mógł podźwignąć się o własnych
siłach. SS-man nie pozwolił współwię-
źniom pomóc mu wstać. Gdy ksiądz re-
ktor Roman Sitko nadal leżał na ziemi, nie
mogąc stanąć na nogach, SS-man nade-
pnął ciężkim wojskowym butem na szyję
księdza Romana Sitki i na oczach współ-
więźniów tak długo naciskał nogą na jego
gardło, aż ksiądz Roman Sitko przestał
oddychać ponosząc śmierć.

Ks. Roman Sitko został ogłoszony
błogosławionym wraz ze 108 innymi mę-

czennikami w Warszawie, przez Jana
Pawła II 1 3 czerwca1999 r. Wspomnienie
liturgiczne obchodzone jest 1 2 czerwca.

Święci i błogosławieni są naszymi
wspomożycielami, wybrańcami Niebios,
przyjacielami i domownikami Bożymi,
którzy skutecznie wstawiają się w na-
szych potrzebach. Są oni ponadto dla
nas wzorem i zachętą do realizowania
w swoim życiu treści Chrystusowych
błogosławieństw.

Święci i błogosławieni mężczyźni
naszej diecezji – ich życie i działalność
ukazują każdemu z nas, jak wejść na
drogę świętości i jak nią kroczyć żyjąc
we współczesnym świecie, w którym
zmierzanie do doskonałości jest mylone
z pierwszeństwem bycia w centrum
zainteresowania.

dk. Łukasz Polniaszek

TEKSTY OKAZJONALNE

„Zbudowani na Chrystusie…”
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Międzynarodowy Festiwal zorganizowany
przez wspólnotę Chemin Neuf. Było to
przygotowanie do właściwych Świato-
wych Dni Młodzieży. Wszyscy uczestnicy
zostali rozkwaterowani do 3-osobowych
namiotów, możliwość doboru osób była
dowolna, lecz praktycznie wszyscy po-
dzielili się noclegami ze znajomymi. To
właśnie tutaj dowiedzieliśmy się najwię-
cej , to tutaj mogliśmy zgłębiać naszą wia-
rę poprzez rozmaite zajęcia. Codziennie
były prowadzone wykłady, prelekcje, spo-
tkania z bardzo znanymi, ważnymi posta-
ciami ze świata Kościoła, jak i poza.
Między innymi prowadzili je – ojciec
Raniero Cantalamessa, który jest rekolek-
cjonistą w Domu Papieskim oraz ojciec
Joseph Marie Verlinde, który jest spe-
cjalistą Kościoła do spraw okultyzmu, spi-
rytyzmu itp.

Plan dnia składał się z porannego
wykładu, mszy świętej , czasu na odpo-
czynek oraz uprawianie sportu, warszta-
tów, podczas których każdy z nas mógł
sobie wybrać temat nas interesujący i udać
się właśnie na to spotkanie, a koniec dnia
wypełniały nieszpory oraz koncert lub po-
gadanka. Jednym z ważniejszych punktów
dnia był również wspólny posiłek, 3 razy
dziennie. Cała społeczność festiwalu była
podzielona na około 50 wiosek, w których
właśnie spożywaliśmy śniadania, obiady
i kolacje. Każda wioska składała się z ob-
cokrajowców, dla przykładu w mojej wio-
sce było około 20 Polaków, 20 Francu-
zów oraz kilku reprezentantów z Burkina
Faso w Afryce. Taki podział miał na celu
poznawanie siebie nawzajem oraz kultury
danego kraju. Głównym językiem w jakim
się porozumiewaliśmy był język angielski,
a bardzo rzadko francuski, choć takie
przypadki również się zdarzały. Na zakoń-
czenie tego 6-dniowego festiwalu w Gua-
darramie odbyła się olbrzymia Fiesta –
stoły z jedzeniem były porozstawiane
wzdłuż całego ośrodka, w którym się
znajdowaliśmy. Gdy rozstania nadszedł
czas, wszyscy spakowaliśmy się oraz wy-
ruszyliśmy w niedaleką podróż do Ma-
drytu, aby zacząć właściwe Dni Młodzie-
ży. Po godzinnej drodze zostaliśmy roze-
słani na miejsce naszego noclegu – szkoła
w podmadryckiej miejscowości Boadilla
del Monte, razem z nami były tam też gru-
py z Kielc oraz Szczawnicy.

Codziennie rano, po tradycyjnym
śniadaniu kontynentalnym – rogaliku i so-
ku, wyruszaliśmy na podbój Madrytu.
W mieście w kilku punktach, były orga-

nizowane katechezy dla Polaków w na-
szym ojczystym języku, trudno było się na
nie dostać z powodu limitu miejsc, ale
dwa razy jednak się udało. Trafiliśmy
właśnie na katechezy, które prowadzili
młodzi polscy wolontariusze, na każdej
z nich był wyjątkowy gość. Na pierwszej
pojawił się biskup radomski Henryk
Tomasik, a na drugiej kardynał Kazimierz
Nycz. Te konferencje były bardzo intere-
sujące, wiele dało się z nich wywnios-
kować oraz przełożyć na nasze własne
życie.

Każdy z uczestników Światowych Dni
Młodzieży otrzymywał plecak pielgrzy-
ma, w której znajdowały się: Katechizm
Kościoła Katolickiego dla młodzieży,
przewodnik oraz mapa Madrytu, bilet ko-
munikacyjny obowiązujący przez tydzień,
rozkład punktów gastronomicznych,
w których mogliśmy spożywać posiłki
jako uczestnicy ŚDM oraz organizowa-
nych imprez religijnych na terenie całego
miasta, książeczkę z kuponami na śnia-
dania, obiady i kolacje, to właśnie te ku-
pony oddawaliśmy w restauracjach w za-
mian za dania, kapelusz pielgrzyma i ko-
szulkę przygotowaną specjalnie na tą oka-
zję. Mając przy sobie plan każdego dnia,
różnych wydarzeń w Madrycie mogliśmy
dowolnie wybrać koncert, mszę świętą,
katechezę, adorację, pogadankę albo po
prostu wyruszyć na zwiedzanie tego ogro-
mnego miasta. Atrakcji nie brakowało
i nie spotkałem ludzi, którzy by się tam

nudzili.
Atmosfera była fantastyczna, całe mia-

sto było opanowane przez młodych, peł-
nych entuzjazmu i zapatrzonych w Chry-
stusa ludzi, którzy ewidentnie Go tutaj
znajdowali. Gdy spotykało się osoby z in-
nych krajów, nikt nie wstydził się poroz-
mawiać, wymienić informacjami. Wszys-
cy byli dla siebie nadzwyczaj mili i przy-
jaźnie nastawieni. Widać było miłość Bo-
żą w nas wszystkich, którzy tam byliśmy.
W Madrycie prawie nie milkły śpiewy re-
ligijnie, narodowe. Co chwilę było sły-
chać śpiewy „Esta es la juventud del Pa-
pa!” znaczące „Jesteśmy młodzieżą Pa-
pieża! ”. Wszyscy czekaliśmy na spotkanie
z następcą św. Piotra – papieżem Bene-
dyktem XVI.
Ten czas spędzony z papieżem był nie-

jako „doładowaniem” dla każdego z nas,
zostaliśmy otoczeni łaską Boga, czuliśmy
Jego obecność i błogosławieństwo w sło-
wach, czynach naszego papieża. Z tych
Światowych Dni Młodzieży wyjechałem
napełniony wiarą, nadzieją i miłością. Jest
to niesamowity czas, w którym działa na
Ciebie sam Jezus, dlatego polecam takie
religijne wyjazdy dla każdego, młodszego
czy starszego, wierzącego lub nie, ponie-
waż to tutaj dzieją się cuda i wiele ludzi
wraca do Chrystusa. Dodatkowo takie
wyjazdy rozbudzają wyobraźnię młodych
ludzi, może dla nas była to ostatnia moż-
liwość wyjazdu za granicę, więc bardzo
cieszę się i ogromnie żałuję, że ten wspa-
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Lotnisko Czterech Wiatrów,
msza na zakończenie Światowych Dni Młodzieży, Madryt



rzeczeństwa, postanowili wytrwać w czy-
stości. Poznawali się, szanowali i upew-
niali w tym, że chcą być razem całe życie.
Zawsze na pierwszym miejscu stawiali
Boga i jego przykazania. Teraz jako mał-
żeństwo modlą się razem o siebie naw-
zajem, o swoją rodzinę. Są przekonani, że
gdyby nie Jezus i ich postanowienie o czy-
stości, nie byliby tak ze sobą szczęśliwi.
Chociaż zdarzają się miedzy nimi niepo-
rozumienia, ufają Panu i starają się roz-
wiązywać wszelkie problemy razem.

Myślę, że to była dobra „lekcja” mi-
łości dla nas młodych, którzy tego słu-
chali. Uświadomili mi, że bez Boga nie da
się budować żadnych relacj i oraz jak
ważną rolę w życiu odgrywa modlitwa
i trwanie w postanowieniach. Ich ufność i
zawierzenie poruszyły mnie. Uważam, że
dali dobre świadectwo i przykład dla mło-
dzieży. Cieszę się, że mogłam tego wysłu-
chać.

Innego dnia byłam na konferencji
biskupa diecezji radomskiej – Henryka
Tomasika. Było to spotkanie dla Polaków,
którzy przyjechali do Madrytu. Wykład
dotyczył rodziny. Ksiądz biskup mówił
w bardzo ciekawy sposób. To, co chciał
przekazać, opierał na życiowych przy-
kładach. Następnie odbyła się msza świę-
ta. Miło było uczestniczyć we mszy po
polsku w obcym kraju.

Te kilka dni przed przyjazdem Ojca
Świętego był dobrym czasem do pogłę-
bienia wiary oraz okazją, by pobyć z lu-
dźmi. Przez kolejne dni odbywało się
spotkanie z papieżem Benedyktem XVI.
Ponad dwa miliony młodych ludzi witały
go i modliły się z Ojcem Świętym. Wspa-
niała, radosna i modlitewna atmosfera
sprawiała, że zapominało się o codzien-
nym życiu. 1 8 sierpnia, w dniu powitania,
homilię głosił sam papież. Nawiązując do
hasła tegorocznych dni młodzieży mówił,
że powinniśmy dokładnie słuchać Słowa
Bożego i pozwolić, by się w nas za-
korzeniło oraz wydało plony. Namawiał
nas, abyśmy swoją radością, entuzjazmem
wychodzili ponad przeciętność i dążyli do
celu, czyli świętości. Bardzo podobało mi
się całe kazanie i cieszę się, że tego
wysłuchałam.

21 sierpnia na zakończenie XXVI
Światowych Dni Młodzieży w Madrycie
odbyła się msza święta. Byliśmy szczę-
śliwi i pełni braterskiej miłości pomimo
burzy, jaka przeszła w nocy. Nie było dla
nas ważne, jakiej jesteśmy narodowości
i rasy. Wszyscy razem modliliśmy się do

Boga i dziękowaliśmy za dary jakie otrzy-
maliśmy w ciągu tych dni. Czekaliśmy na
słowa skierowane do nas od Ojca Świę-
tego podczas homilii. Tym razem papież
Benedykt XVI starał się przybliżyć nam
postać samego Jezusa. Uczył, czym jest
wiara i jak ją pogłębiać. Mówił, że trzeba
„dzielić się” Chrystusem z innymi, czyli
świadczyć o nim, pokazywać, że Bóg daję
siłę do przezwyciężania codziennych tru-
dności.

Ojciec Święty, jak i my, którzy
uczestniczyliśmy w Światowych Dniach
Młodzieży, opuszczaliśmy Hiszpanię za-
dowoleni i wdzięczni wszystkim za to,
czego doświadczyliśmy. Ja przede wszy-
stkim dziękuję Bogu, który pozwolił mi
przeżyć te Dni. Wspaniała atmosfera, po-
nad dwa miliony radosnych, wypełnio-
nych ufnością, młodych ludzi - to wszy-
stko było dla mnie niesamowitym przeży-
ciem. Ciszę się, że mogłam zobaczyć
Piotra naszych czasów i razem z nim się
modlić. Myślę, że warto jechać choćby
i na inny kontynent, aby przeżyć coś
w duchu, pogłębić swoją wiarę i przy tym
świetnie się bawić i poznać ludzi z innych
państw. XXVI Świtowe Dni Młodych zo-
staną na długo w mojej pamięci.

Agata Szymczyk
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Światowe dni
młodzieży 2011

Guadarrama - Madryt

Trzeba „dzielić się” Chrystusem z
innymi, czyli świadczyć o nim, pokazy-
wać, że Bóg daje siłę do przezwy-
ciężania codziennych trudności.

Uczestniczyłam w Światowych Dniach
Młodzieży w Madrycie i chciałabym po-
dzielić się tym, co tam przeżyłam. Po-
jechałam tam z grupą z Mielca, zor-
ganizowaną przez ks. Stanisława Kłysia.

Od 15-1 8 sierpnia na terenie całego
Madrytu były organizowane wszelkiego
rodzaju koncerty wielbiące Boga i kon-
ferencje. Zaproszeni goście opowiadali
o swoim życiu oraz doświadczeniach.
Swoją postawą dawali świadectwo o Panu
Jezusie. Na spotkaniach poruszano bardzo
ciekawe, życiowe tematy. Dla młodzieży
bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach,
sprawy oraz „pomysły” jak dobrze i god-
nie funkcjonować w dorosłym życiu.

Na jednej z konferencji, w której mia-
łam możliwość wysłuchać swoje świa-
dectwo dali małżonkowie. Od samego po-
czątku bycia razem, już na etapie na-

Najkrócej mówiąc wyjazd do Madrytu
to wielkie przeżycie modlitewne i życio-
we. Ja i moja grupa z Mielca, licząca 40
osób przyjechała do miasta o nazwie Gua-
darrama 10 sierpnia. Tam zakwaterowa-
liśmy się w namiotach. Do dyspozycji
mieliśmy boiska do piłki nożnej i siat-
kówki oraz korty tenisowe… Każdy dzień
kończył się wieczornymi nieszporami
i wspólną zabawą młodzieży z całego
świata. Po posiłkach odbywały się spot-
kania w grupach, które były okazją do
bliższego poznania się. Ja miałem w swo-
jej grupie Francuzów i bardzo ich polubi-
łem. Byli sympatyczni i zabawni. Chętnie
uczyli się języka polskiego. Dla mnie to to
też czas do zachwycenia się kulturą Fran-
cj i. Wszyscy byli dla siebie mili i chętnie
ze sobą rozmawiali… Wielkie znaczenie
dla mnie miała też Droga Krzyżowa, która

niały czas tak szybko się skończył.
Chciałbym tam wrócić, do tej atmosfery
i do tych fantastycznych ludzi. Do zoba-
czenia w 2013 roku w Rio de Janeiro na
kolejnych Światowych Dniach Młodzie-
ży!

Michał Mąka
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odbyła się w górach Guadarramy. Przy
kolejnych stacjach Pasji ludzie dawali
świadectwa, mówiąc o swoich proble-
mach. Między innymi jakiś mężczyzna
opowiadał o rewolucji w Egipcie, jak wie-
le ofiar widział i jak bardzo to przeżywał.
Na ostatnim etapie nabożeństwa każda
chętna osoba mogła doświadczyć na dło-
niach więzów, podobnych do tych, który-
mi oplątano ręce Chrystusa.

Światowe Dni Młodzieży to więcej niż
wakacyjny wyjazd, to czas, w którym mo-
żemy umocnić nasza wiarę i lepiej poznać
Boga, ale też siebie. Wiele wyniosłem
z tej podróży. Chciałbym jeszcze raz tam
się znaleźć. I gorąco zachęcam to takich
wyjazdów. Na pewno nie zmarnujecie cza-
su.

Mateusz Mąka

Rowerem
na Jasną Górę

Wśród wielu form spędzenia wolnego
czasu już od kilku lat wybieram tą, która
dla wielu osób jest nieakceptowana, dziw-
na a czasem niewątpliwie męcząca. Piel-
grzymka! Czym jest dla mnie ten czas re-
kolekcji w drodze? Dlaczego pielgrzy-
muje? Co jest w tym niezwykłego? Te
pytania często zadają ci którzy tego nigdy
nie doświadczyli.

No bo co może być niezwykłego w
tym że pielgrzymowi często towarzyszy
ból, zmęczenie, niewygody związane
z noclegiem i niepewność o kolejny dzień.
Ciężko przekonać sceptyków takiej formy
rekolekcji, dlatego odpowiedzią na ich
pytanie - jak jest na pielgrzymce?, często
odpowiadam – wybierz się na nią to
zobaczysz sam.

Dla mnie osobiście pielgrzymka jest
pewnego rodzaju skrótem do bycia bliżej
Boga. Ktoś kiedyś powiedział mi, iż
każdy skrót trzeba kilka razy sprawdzić
aby upewnić się, że ułatwi nam on dotar-
cie do celu. Tak więc z pełną odpowie-
dzialnością mogę stwierdzić że ten
„skrót” sprawdziłam już niejednokrotnie i
polecam go od serca.

Mimo trudów pielgrzyma nie mogę
powiedzieć, że bez pielgrzymki moje ży-
cie było by łatwiejsze, bo tak naprawdę
nie wiem jak by się ono potoczyło. Bo to
przecież na pielgrzymim szlaku często

otrzymywałam odpowiedzi na nużące
mnie pytania, to tam poznałam niezwy-
kłych ludzi, którzy swoją postawą uczyli
mnie bycia lepszym, aż w końcu tam
poznałam mojego męża. Trudno opisać
niezwykłą atmosferę, jaka panuje na piel-
grzymce, opowiedzieć o tych niezwy-
kłych chwilach oraz mówić o radości jaka
towarzyszy dotarciu do celu. To wszystko
trzeba po prostu przeżyć.

Od kilku lat jestem pielgrzymem Pie-
szej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną
Górę, w tym roku po raz pierwszy zdecy-
dowaliśmy się z mężem do uczestnictwa
w Rowerowej Pielgrzymce towarzystwa
„Sokół”.

Jak co roku, Sekcja Turystyki Kolar-
skiej tarnowskiego „Sokoła – Świat Pra-
cy” zorganizowała już po raz 14 „Piel-
grzymkę Rowerową Sokołów na Jasną
Górę”. W tym roku pielgrzymka odbyła
się w dniach 09-11 września. Wyjazd ro-
werowej pielgrzymki na Jasną Górę
z Tarnowa nastąpił o godz. 7:00 rano
z Placu Katedralnego. Brało w niej udział
72 rowerzystów, zarówno tych z rowe-
rowej sekcji, jak też niezrzeszonych miło-
śników pokonywania długich dystansów
na rowerach. Najmłodszy uczestnik liczył
11 lat, najstarszy 71 lat .

Pielgrzymi zostali podzieleni na pięć,
piętnastoosobowych grup, każdej z nich
przewodniczyło dwóch kierowników z Se-
kcji Turystyki Sokół.

Trasa pielgrzymki liczy ok. 225 km
i przebiegała w dwóch etapach. Pierw-

szego dnia pielgrzymowania, pokonano
ok. 106 km. (Tarnów – Miechów). Pierw-
szy krótki postój zorganizowano w miej-
scowości Wierzchosławice. Następny pos-
tój odbył się w Strzelcach Wielkich, gdzie
pielgrzymi uczestniczyli w Mszy Świętej
w Sanktuarium M.B.Strzeleckiej . Kolejny
odpoczynek odbył na rynku w Kazimierzy
Wikiej oraz przy pomniku T. Kościuszki
w Racławicach.

Do miejscowości Miechów pielgrzy-
mi dotarli ok. godziny 17:00 gdzie po
zakwaterowaniu w domu parafialny lub
Gimnazjum nr 1 udali się na Apel Jas-
nogórski, który odbył się w Bazylice Gro-
bu Bożego w Miechowie.

Dzień drugi pielgrzymowania rozpo-
czął się o godzinie 7:00 Mszą Świętą.
W tym dniu pielgrzymi mieli do poko-
nania ponad 120 km. Trasa przebiegała
przez miejscowości Charsznica, Żarno-
wiec, Pradła, Trzebniów , Góra Mirowska,
Częstochowa. O godzinie 18:00 pielgrzy-
mi – rowerzyści dotarli pod Jasną Górę.
Pokłonem, modlitwą oraz pieśnią „O
Maryjo Witam Cię” powitali Matkę Bożą
Częstochowską.

Ostatni dzień pielgrzymowania rozpo-
czął się wspólną mszą święta w intencji
uczestników pielgrzymki. Większość
uczestników grupy wróciło do Tarnowa
autokarem, ale najbardziej wytrwali i cza-
sowi powrócili na rowerach.

Kinga Schab



Czas wakacji to czas odpoczynku i czas
regeneracji Sił, także tych duchowych.
Jedną z form jest pielgrzymka - reko-
lekcje w drodze. Przez całe wakacje
z różnych zakątków Polski idą piel-
grzymi nie tylko ku Jasnej Górze, ale
także ku prostej bramie w Wilnie. Jak
to się stało panie Tadeuszu, że wybrał
się Pan do Ostrej Bramy na pielgrzym-
kę?

W 2004 roku przeszedłem na zasiłek
przedemerytalny, czego efektem była
większa ilość wolnego czasu, który bardzo
chętnie wykorzystuje na pielgrzymowanie
do miejsc świętych. Zachęcony przez
kolegę z grupy Św. Franciszka z Pieszej
Pielgrzymki Tarnowskiej , w której bardzo
często uczestniczę, postanowiłem udać się
na Pielgrzymkę do Ostrej Bramy, która
odbywa się od 15 do 24 lipca.

Jak długo idzie się do Ostrej Bramy
i czy ta pielgrzymka do Ostrej Bramy
jest podobna do Pieszej Pielgrzymki
Tarnowskiej na Jasną Górę, bo na nią
także pan chodził?

Do Ostrej Bramy idzie się 10 dni, czy-
li jeden dzień dłużej niż z tarnowską piel-
grzymką na Jasną Górę. W trakcie dnia
obie pielgrzymki są bardzo do siebie po-
dobne, jedynie apel odbywa się zaraz po
zakończeniu etapu, a zaraz po nim jest już
czas na toaletę, rozbicie namiotów i po-
siłek.

Kto pielgrzymuje do Wilna, kim są
pielgrzymi?

Do Wilna pielgrzymują zarówno lu-
dzie starsi jak i młodzież. Pielgrzymi po-
dzieleni są na grupy młodzieżowe i grupy
ludzi starszych gdzie średnia wieku wy-
nosi około 50 lat. Wśród młodzieży jest

grupa niebieska, w skład której wchodziła
grupa młodych z Ukrainy, którą prowadził
ksiądz Waldemar. Grupy w których piel-
grzymują starsi pielgrzymi są bardziej wy-
ciszone, rozmodlone natomiast grup
w których idzie młodzież panuje nieu-
stanny śpiew oczywiście również prze-
platany modlitwą i nabożeństwami.

Jak wygląda taki zwyczajny dzień
pielgrzymowania, o której się wstaje,
przychodzi na nocleg?

Wstaje się przeważnie tak koło godzi-
ny 6:00. Msza święta odprawiana jest
o świcie jeszcze w miejscu noclegu lub
w drodze. W południe jest obiad, nastę-
pnie modlitwy odmawiane są jak na tar-
nowskiej pielgrzymce: różaniec, droga
krzyżowa, nowenna, godzinki.

Jak przyjmują pielgrzymów zdążają-
cych do Ostrej Bramy mieszkańcy Li-
twy ?

Pierwsze dwa dni idzie się na terenach
typowo litewskich, tam witają nas miej-
scowi mieszkańcy, najwięcej jest dzieci
i młodzieży. Jednym z elementów piel-
grzymki do Wilna, jest rozdawanie lite-
wskim dzieciom, które przychodzą na
szlak pielgrzymki, słodyczy i przyborów
szkolnych. Kiedy pielgrzymuje się przez
typowo polskie tereny pątnicy przyjmo-
wani są bardzo serdecznie. Miejscowi
bardzo serdecznie witają pątników, czę-
stują przygotowanym pożywieniem, wy-
chodzą, śpiewają, ścielą drogę kwiatami,
zrywają wszystkie kwiaty z ogródków
i kładą przed drogę pielgrzymów, jest to
widok niezwykle wzruszający.

Jak wyglądają noclegi na tej piel-
grzymce do Wilna ?

Podobnie jak na pielgrzymce tarnow-
skiej , pątnicy nocują w domach miejsco-
wej ludności, szkołach, halach sportowych
ale także we własnych namiotach. Starsi
pielgrzymi, którzy pielgrzymują tam bar-
dzo długo, mają stałe noclegi.

Jak liczna jest pielgrzymka do Ostrej
Bramy ?

Tegoroczna pielgrzymka liczyła 900
osób, ale były takie lata, że do Ostrej Bra-
my wędrowało 2000 pielgrzymów.

Kiedy na Jasną Górę dociera chodź by
pierwsza pielgrzymka Tarnowska to
jest wielki święto. Radosne śpiewy,
euforia, każda wchodząca grupa pą-
tników chce zaprezentować się Matce
Bożej Częstochowskiej jak najpiękniej .
Jak wchodzą pielgrzymi do Ostrej Bra-
my? Jakie uczucia towarzyszą kiedy
staje się przed oczami ostrobramskiej
Matki?

W dniu wejścia do Ostrej Bramy,
odbywa się prezentacje grup, wśród piel-
grzymów panuje nieopisana radość
i szczęście, wszyscy śpiewają i weselą się.
Wielu mieszkańców Wilna i okolicznych
miejscowości przychodzi i zaprasza piel-
grzymów do domu na poczęstunek i no-
cleg, ponieważ panuje w tam taki zwy-
czaj , że pielgrzymi pozostają w mieście
jeszcze jeden dzień i zwiedzają miej-
scowość.

Proszę powiedzieć, jakie przygotowania
trzeba poczynić przed pielgrzymką do
Ostrej Bramy? Jakie dokumenty, poz-
wolenia, jak to wygląda?

W tej chwili Polska i Litwa są
członkami Unii Europejskiej , dlatego też
wystarczy tylko dowód osobisty, ewen-
tualnie paszport. Ponadto należy przygo-
tować dobre buty, namiot, i przede wszy-
stkim coś do jedzenia ponieważ na trasie
pielgrzymki trudno jest coś kupić w skle-
pie a najczęściej nie ma też czasu na
poszukiwanie miejscowych sklepów,
ponieważ postoje są krótkie i trzeba iść
dalej .

Czy podobnie jak na tarnowskiej piel-
grzymce bagaż jedzie w samochodzie
bagażowym, czy może się go niesie cały
czas?
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Pielgrzymka
do Ostrej Bramy

Wywiad
z Tadeuszem Boroniem



Podobnie jak na pielgrzymce tar-
nowskiej bagaż jedzie w samochodzie, co
rano oddaje się go aby wieczorem, po
apelu, odebrać i zabrać na nocleg ze sobą.
Jedzie też sanitarka i autobus, które ewen-
tualnie zabierają pielgrzymów, którzy nie
mogą już iść.

Ilu kapłanów pielgrzymuje w piel-
grzymce do Ostrej Bramy?

Zazwyczaj w każdej grupie jest od
dwóch do pięciu kapłanów, czasem dołą-
czają misjonarze i księża którzy pracują na
Ukrainie.

Kolejne pytanie. Kwestia finansowa
pielgrzymki do Ostrej Bramy?

Koszt takiej pielgrzymki to około 150
zł w tym jest przejazd z Wilna do Suwałk
autobusem powrotnym. Należy mieć tak-
że trochę litewskiej waluty aby można
było kupić coś do jedzenia lub jakąś
pamiątkę w Wilnie. Przejazd z Suwał do
Tarnowa samemu trzeba sobie zorgani-
zować i na własny koszt.

Panie Tadeuszu, chciałbym zapytać, jak
zachęciłby Pan do pielgrzymowania do
Ostrej Bramy?

Jest to przeżycie bardzo duże, spotyka
się ludzi, którzy kultywują polską tra-
dycję, Polskość. Jest taka miejscowość
Turgiele, gdzie zespół muzyków z wielkiej
wdzięczności daje koncert dla pielgrzy-
mów, ponieważ kiedyś pątnicy wspoma-
gali ich finansowo, aby oni mogli zakupić
instrumenty..

Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Bóg
zapłać.

Rozmawiał: Ks. Krzysztof Czaja
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Moje 1 0 lat w Afryce…
Wywiad z panią Elżbietą Wryk

Mówiąc o misjonarzach mamy na myśli
przede wszystkim osoby duchowne,
czyli księży, siostry zakonne. Jak to się
stało, że Pani, jako osoba świecka wyje-
chała na misje?

Zaczęło się wszystko jeszcze w szkole
podstawowej, kiedy podczas katechezy
usłyszałam o misjach i pomyślałam sobie,
że pojadę do Afryki. Po maturze podjęłam
studia misjologiczne na ówczesnej ATK
(Akademii Teologii Katolickiej w Warsza-
wie). Później pracowałam w papieskich
dziełach misyjnych, zajmując się animacją
i rodzice byli spokojni, że raczej nie opu-
szczę Polski. Nadarzyła się jednak okazja
trzymiesięcznego pobytu w Afryce. Od-
wiedziłam świecką misjonarkę w Kame-
runie. Razem odbyłyśmy dwie podróże do
Republiki Centralnej Afryki i do Kongo
i po powrocie podjęłam decyzję, że wyjeż-
dżam tam do pracy.

Jak wyglądało i jak długo trwało Pani
przygotowanie do pracy misyjnej?

Przygotowania trwały przez okres
studiów. Już wtedy istniało Centrum For-
macji Misyjnej , które przygotowywało
misjonarzy, księży i osoby świeckie.
Ponieważ ja trochę znałam język francuski
i byłam po misjologii, więc podarowano
mi to przygotowanie. Wyjechałam na trzy
miesiące do Francji, a w 1997r. na misje.

Czy wyjeżdżając do pracy na misjach,
nie bała się Pani tamtejszych warun-
ków, chorób?

Miałam tę przewagę nad innymi, że
byłam wcześniej w Afryce. Taki rekone-
sans jest bardzo dobrym doświadczeniem.
Lądowanie w Bani, bo moim krajem mi-
syjnym się okazała Republika Środkowo-

Afrykańska, kojarzyłam
z zapachami wilgotnej zie-
mii wędzonej ryby. Po-
myślałam wtedy: „Tu będzie
mi dobrze, jestem u siebie”.
Byłam trochę oszołomiona
temperaturą, na pewno tro-
chę przestraszona. Pamię-
tam takie pierwsze wie-
czory, gdy kładłam się spać,
dokładnie sprawdzając łó-
żko, czy tam nie ma ja-
kiegoś skorpiona, pająka.

Proszę opowiedzieć, jak wygląda Pani
codzienność?

Zaczyna się wcześnie, Mszą św.
o 6:00. Później śniadanie i zanim pójdę
do szpitala, zlecam współpracownikom
zadania. O godzinie 9:00 zaczyna się ob-
chód poranny w szpitalu i przyjmowanie
pacjentów. Na co dzień pracuję w reje-
stracj i i jednocześnie w aptece. (Mam też
na głowie administrację szpitala). Po
13:00 mamy przerwę w pracy, czyli
obowiązkową sjestę. Dni są tak gorące
i takie zmęczenie materiału, że koniecznie
trzeba odpocząć. Mniej więcej około
godziny 16-tej zaczyna się druga część
dnia. Zawsze jest co robić. Zajmuję się
szkołą, wypłacam nauczycielom pensje,
przygotowuję materiały do formacji.
O 18:00 mamy wspólną modlitwę brewia-
rzową, nieszpory. Później kolacja i zbie-
ramy się na chwilę, żeby ze sobą po-
rozmawiać, powymieniać się doświadcze-
niami, planami na kolejny dzień. Jeżeli
mamy jakiś dobry film z Polski, to cza-
sem oglądniemy.

Jest Pani dyrektorem szpitala w Baga-
ndu. Jak doszło do założenia tego szpi-
tala? Jak funkcjonuje teraz?

Idea powstania szpitala pojawiła się
w 2000 r.,wraz z przyjazdem dwu tarno-
wskich misjonarzy. Byli to ks. Marek Mu-
szyński i ks. Mieczysław Pająk. Decyzja
o budowie zrealizowała się w 2004 r.
Była taka potrzeba, ze względu na sy-
tuację Pigmejów, ludzi bardzo ubogich,
zostawionych samych sobie, bez szansyna
leczenie w ośrodkach państwowych. Pow-
stał duży kompleks budynków. A bardzo
zaangażowanymi budowniczymi byli ko-



lędnicy misyjni. To właśnie ze zbiórek
dzieci utrzymuje się w dużym stopniu
szpital w Bagandu. Aktualnie składa się
z 3 budynków, 4 dużych pawilonów, 50
łóżek, bloku operacyjnego, apteki, labora-
torium, sali formacyjnej , 2 gabinetów, biu-
ra, 5 sal pediatrycznych, 5 sal ogólnych,
takich pooperacyjnych, do tego są jeszcze
budynki gospodarcze, gdzie jest agregat
prądotwórczy i pralnia.

Kto z Panią pracuje w szpitalu?
Nasza ekipa to personel rodzimy i Po-

lacy. Zatrudniamy aktualnie piętnastu
Afrykańczyków, wśród nich mamy chirur-
ga - technika, czyli takiego starodawnego
felczera, który uczył się zawodu przy
lekarzach wojskowych z Francji. Mamy
panią położną, która skończyła trzyletnią
szkołę medyczną. Resztę personelu stano-
wią w większości mężczyźni, umiejący
pisać i czytać. Ucząc się oni zawodu przy
łóżku chorego. Bardzo ważny jest per-
sonel z Polski, pielęgniarki dyplomowane
albo lekarze, którzy przyjeżdżają na pół
roku lub rok. Niestety polskie prawo nie
sprzyja takim wyjazdom, bo ich poświę-
cenie nie liczy się do stażu lekarskiego,
ani też nie przynosi wielkich pieniędzy.

Od pewnego czasu do misji, gdzie Pani
pracuje, przyjeżdża w czasie wakacyj-
nym młodzież z Tarnowa…

Tak, to jest młodzież zrzeszona pod
ideą „Młodzi misjom” albo M”.Pomagają
nam już od dłuższego czasu. Do tego wo-
lontariatu długo się przygotowywali, a my
staramy się im zapewnić trochę atrakcji.
Zresztą pobyt w Afryce na pewno jest
atrakcyjny. W Bangii, stolicy Republiki
Środkowej Afryki zwiedzają kościół pod
wezwaniem Św. Pawła, zbudowany
w miejscu, gdzie ponad 100 lat temu po-
jawili się pierwsi misjonarze z Kongo.
Odwiedzamy cmentarz, ofiarując modli-
twę za tych, którzy oddali swoje życie
misjom. (Są to groby Spirytenów, zwła-
szcza Francuzów). Pracowali czasem bar-
dzo krótko, bo przyszła pierwsza malaria,
jakieś inne choroby i na tym się skończyło
ich misjonowanie na ziemi.
Nasze Bagandu leży 160 km od stolicy,

a sama droga jest naprawdę ciekawa dla
młodych. Wjeżdża się w dżunglę, gdzie
można poczuć specyficzną wilgoć, po-
dziwiać bogatą roślinność, dużo rzek.
A potem młodych wolontariuszy czeka
długa lista obowiązków. Dwa lata temu
w lipcu, kiedy mieliśmy tak zwaną „prze-

rwę techniczną”, pracowali przy remoncie
szpitala. (Malowanie, czyszczenie, odna-
wianie wszystkich budynków). Było bar-
dzo dużo pracy i ogromnie nam pomogli.
W 2010 roku młodzi nie przyjechali do
Afryki, ale pracowali ciężko dla nas
w kraju, przygotowując stusiedemdzie-
sięciotonowy kontener, który dotarł w gru-
dniu ubiegłego roku ze sprzętem medy-
cznym, z wyposażeniem szpitala. Wszy-
stko dokładnie i precyzyjnie spakowane,
a każde miejsce w kontenerze szczelnie
wypełnione.

Wyjeżdżając na misję pozostawiła Pani
w kraju swoją rodzinę i przyjaciół.
Choć od czasu do czasu można przy-
jechać do Polski, to na pewno Pani tę-
skni za nimi. Czy misjonarze mają
swoje lekarstwo na taką tęsknotę?

Lekarstwem na tęsknotę jest na pewno
czas. Pierwszy rok jest bardzo trudny, nie
ukrywam, a zwłaszcza pierwsze święta
Bożego Narodzenia z dala od domu. Ja
spędzałam je wśród sióstr z Francji, co
prawda była wtedy z nami grupa naszych
księży diecezjalnych i księży kapucynów,
ale mogliśmy się spotkać dopiero późnym
wieczorem na wspólną Wigilię. Same my-
śli szły wtedy do Polski i to był taki tru-
dny moment. Zastanawianie się, czy o
mnie pamiętają, co oni tam robią? Potem
ważny jest pierwszy urlop, bo nabiera się
takiej podwójnej pewności. Po pierwsze,
że rodzina nie zapomniała, a z drugiej
strony trzeba wtedy zbadać serce, czy po-
wrót do Afryki jest radością czy przy-
musem. W moim przypadku był to dla
mnie znak, że to jest rzeczywiście moje
miejsce. Z roku na rok jest tak, że w tamtą
rzeczywistość coraz bardziej się wchodzi,
zapuszcza korzenie. Kiedy pojawiają się
jakieś tęsknoty, tak na co dzień, to na
pewno dobrym, sprawdzonym lekarstwem
jest żurek, czekolada, kawałek dobrej kieł-
basy swojskiej . (o ile ktoś przywiezie)
Zresztą teraz świat się zmienia, również
Afryka. Można po prostu zadzwonić do
domu i to jest bardzo ważne.

Skąd misjonarze czerpią siły do nie-
łatwej pracy na terenach misyjnych?

Na pewno bardzo ważna jest
świadomość, że nie jesteśmy tam sami, że
są z nami znajomi, rodzina, jakieś grupy
misyjne, parafia, że nie jesteśmy tam jak
desant wpuszczony w sam środek Afryki,
tylko rzeczywiście posłani przez Kościół
i ten Kościół jest cały czas z nami przez

modlitwę, przez ofiary, przez wiadomości,
listy. To jest bardzo ważne i bez tego nie
wyobrażam sobie tam pracy. Wydaje mi
się też, że fundamentalną sprawą jest mo-
tywacja płynąca z mojej wiary. Po dzie-
sięciu latach pracy misyjnej mogę powie-
dzieć, że wiara w ewangelizacyjne pos-
łanie daje sens mojej działalności.

Nie wszyscy możemy się wybrać do
pracy na misjach, ale niech nam Pani
powie jak możemy się włączyć w dzia-
łalność misyjną pozostając tutaj w Pol-
sce?

To, co każdy może zrobić, nie zabiera
dużo czasu. Myślę o modlitwie za Kościół
i misjonarzy. Jeśli ktoś chciałby zainte-
resować bardziej można dotrzeć do całej
gamy czasopism misyjnych, programów,
filmów. Poznać rzeczywistość, w której
misjonarze żyją, żeby później opowiadać
innym. Nie będę ukrywać, że aspekt
pomocy materialnej też jest bardzo ważny,
bo misjonarz tyle może zrobić, ile ma
środków, czyli ile zdoła wyprosić. Każda
okazja w kościele, gdy jest możliwość
złożenia drobnej ofiary, jest gestem bar-
dzo potrzebnym. Są też różne formy po-
mocy misjom. Różnego rodzaju konkursy,
festyny, koncerty. W samym Tarnowie jest
organizowany w Boże Ciało koncert
Spesalvi, czy też festyn misyjny w Tyl-
manowej . Są jakieś ciekawe inicjatywy,
które mają pogłębić świadomość misyjną.
Kolejny sposób to pomoc personalna.
Może ktoś podejmie decyzję, by ofiaro-
wać pół roku swego życia misjom. Mie-
liśmy na przykład przez 2 miesiące ele-
ktryka i zrobił nam instalacje, zmontował
sprzęty. Był bardzo użyteczny i cieszy-
liśmy się z jego obecności. Może to
będzie lekarz czy pielęgniarka, albo po
prostu człowiek znający język francuski,
który chciałby zrobić coś dobrego dla
najbiedniejszych.

Dziękując za tę rozmowę, życzymy Bo-
żej mocy, obfitości błogosławieństwa,
aby nie brakło sił do pracy na krańcach
świata, a dobry Bóg niech wynagradza
wszelakim dobrem życzliwością ludzi,
których Pani spotyka i tam na Czar-
nym Lądzie i tutaj w Polsce. Szczęść
Boże.

Bóg zapłać. Czuję to wsparcie, które
płynie z mojej parafii Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa, jest to dla mnie naprawdę
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Po 22 lutego wszystko się tutaj zmieniło.
Do Christchurch zawitał strach i niepe-
wność jutra. Ludzie poczuli się zagrożeni
i zaczęli sobie zadawać pytanie: co dalej?

Jedno w tej tragedii jest mocno za-
uważalne. Ludzie zaczęli liczniej gro-
madzić się w kościołach, które nie uległy
zniszczeniu. Na nowo zaczęli się modlić,
a Bóg stał się ważny i potrzebny. Bóg,
który jest naszym Ojcem jest wszędzie
i wszystko wie. Towarzyszy nam i nie
zostawia samych w strachu i cierpieniu.

25 >>

Kleryk w fartuchu,
czyli o wakacyjnej
praktyce w szpitalu

zdań kilka
Nowa Zelandia – raj

na ziemi

bardzo ważne.

Rozmawiał: Ks. Krzysztof Czaja

Nowa Zelandia to najpiękniejszy kraj
na ziemi. Sami mieszkańcy mówią, że
kiedy Pan Bóg stwarzał świat, to wzo-
rował się właśnie na Nowej Zelandii. Ten
kraj o niesamowitych widokach i niepo-
wtarzalnej roślinności, przyciąga turystów
z całego świata. Każdy czuje się tutaj jak
w rajskim ogrodzie. Tak było do 22 lutego
2011 r. , do tragicznego w skutkach trzęsie-
nia ziemi, jakie nawiedziło Christchurch,
największe miasto na południowej wys-
pie. Od tej daty cała historia Nowej
Zelandii liczy się do i od trzęsienia ziemi.

Wakacje to czas
odpoczynku, ale
dla kleryków to
także czas zdo-
bywania nowych
doświadczeń i u-
miejętności.
Dlatego też po
każdym roku a-
lumni podejmu-
ją rozmaite pra-

ktyki, aby lepiej przygotować się do
pełnienia służby kapłańskiej . Na pół-
metku seminaryjnej drogi zostaliśmy
posłani przez ks. Biskupa Wiktora
Skworca na praktykę do szpitala.

Może zaskakiwać fakt, że nasza po-
sługa nie była związana z pracą kapelana
szpitalnego, lecz przypominała bardziej
praktykę pielęgniarską. Wynika to z faktu,
że zamysłem tego czasu jest nie tyle for-
macja duszpasterska (wyszkolenie przy-
szłych kapelanów), co formacja ludzka.
Realizuje się to m.in. przez doświad-
czenie pracy – podjęcie odpowiedzial--
ności za wykonywane obowiązki, konie-
czność punktualności i sumienności itp.
Daje to możliwość poznania, ile wysiłku
trzeba włożyć, aby zarobić pieniądze
(w przypadku pielęgniarek wcale nie du-
że). Jest to wręcz niezbędna nauka dla
przyszłych księży, a zwłaszcza dla tych,
którzy nie podejmowali nigdy wcześniej
pracy zarobkowej , gdyż umożliwia ona
zrozumienie ludzi pracujących (ich
zmęczenia, często irytacj i czy poczucia
bezradności).

Czas jaki spędziłem na Oddziale

Przez trzęsienie ziemi mieszkańcy Nowej
Zelandii zbliżają się do Boga. Jako tu-
tejszy rodak modlę się, abyśmy wszyscy
bez trzęsienia ziemi, mogli uwierzyć na
nowo, że słowa modlitwy Pańskiej „bądź
wola Twoja” są zawsze i wszędzie
aktualne.

Ks.Andrzej Bernady



Chorób Wewnętrznych Specjalistycznego
Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tar-
nowie pozwolił mi nauczyć się nie tylko
zwykłych czynności pielęgniarskich (ta-
kich jak toaleta i karmienie pacjentów,
dowożenie ich na badania), ale przede
wszystkim innego spojrzenia na chorobę
i ludzi przez nią dotkniętych. To umo-
żliwia lepsze rozumienie zarówno samych
chorych, jak i osób opiekujących się nimi.

Zetknięcie się z ludzkim cierpieniem,
śmiercią stanowi nie tylko bardzo silny
bodziec do przemyśleń dotyczących kru-
chości człowieka, ale także uczy pokory
i doceniania z pozoru oczywistych rzeczy:
choćby zdrowia, możliwości ruszania się,
czy samodzielności.

Wspominam pewną kobietę na na-
szym oddziale, dla której każdy nawet
najmniejszy ruch wiązał się z ogromnym
bólem. Kiedy przez kilka dni z rzędu za-
glądałem do niej , ona leżała nieruchomo
w jednej pozycji, na jej twarzy rysował się
obraz wielkiego cierpienia. Nie chciała
nawet nic jeść, gdyż to wiązało się z ko-
niecznością zmiany pozycji. Jedyne o co
prosiła ledwie słyszalnym głosem, to by
dać jej trochę wody. Tym, co mogłem jej
ofiarować w tym cierpieniu, było zwykłe
siedzenie w milczeniu przy łóżku i trzy-
manie jej za rękę. Kiedy w któryś dzień
przyszedłem do pracy i dowiedziałem się,
że nad ranem zmarła, poczułem smutek
i żal, ale po chwili uświadomiłem sobie,
że dla niej mogła to być długo ocze-
kiwana ulga.

Praktyka w szpitalu pozwala również
zaobserwować bardzo skrajne postawy,
które ludzie przyjmują wobec choroby –
od buntu i negowania wszystkiego nao-
koło, obwiniania wszystkich za wszystko,
przez bezradne poddanie się, aż do pogo-
dzenia się z zaistniałą sytuacją i radosnego
przyjęcia i niesienia tego krzyża. Między
innymi z tego względu szpital to miejsce,
w którym spotyka się ogromne cierpienie
(samych chorych oraz osób z ich rodzin,
znajomych, bezradnych wobec bólu swo-
ich bliskich), ale i niezwykłą miłość (tro-
skliwa opieka personelu szpitalnego, ro-
dzin i przyjaciół).

To zderzenie towarzyszyło mi przez
cały okres mojej posługi w szpitalu
i udowodniło, że pośród ogromnego zła
fizycznego prawdziwa miłość i wiara
zawsze odniesie zwycięstwo. Warto przy-
wołać tutaj jednego z pacjentów, który był
w podeszłym wieku, a jego organizm był

bardzo mocno wyniszczony przez cho-
robę. Ciało miał bardzo wychudzone i z
trudnością mógł się poruszyć na łóżku,
mówił bardzo niewyraźnie, mało jadł.
Uderzył mnie widok jego córki i wnuków,
którzy go odwiedzali – ze względu na
utrudniony kontakt niewiele rozmawiali,
lecz siedzieli przy nim i z wielką czułością
mówili do niego, głaskali go. Kiedy
zatrzymywałem się, by zamienić z nimi
kilka zdań, dało się odczuć ogromną mi-
łość, jaka tryskała z ich serc, a sam „Ta-
tuś” (jak go określała córka), choć nie po-
trafił tego wyrazić, ewidentnie cieszył się
ich obecnością, był wdzięczny za troskę
i opiekę i jak tylko mógł odwzajemniał
uczucie miłości.

W czasie tej praktyki dane mi było
zetknąć się ze śmiercią. Wielu pacjentów
w ciągu tych dni umierało. Wielu z nich
było w bardzo ciężkim stanie i raczej było
wiadomo, że to tylko kwestia czasu, kiedy
opuszczą ten świat, mówiło się wręcz, że
oni na oddziale oczekują sobie na ten
moment.

Ale były także osoby, których śmierć
była zaskoczeniem dla nas. Często były to
osoby, z którymi we wcześniejszych
dniach rozmawiałem, karmiłem ich, a tu
przychodziłem rano do szpitala i sły-
szałem pełne zatroskania słowa Pani
Oddziałowej : „Pan taki, (czy pani taka)
opuścił nas”, „odszedł w nocy” itp. Te
sytuacje coraz mocniej uświadamiały mi,
że dla osób pracujących na tym oddziale
(i przypuszczam, że dotyczy to nie tylko
tego oddziału i tych osób, lecz praco-
wników służby zdrowia w ogóle) zajęcia,
jakie wykonywali, nie były traktowane
jako zwykła praca, lecz jako posługa. Mi-
mo że na co dzień spotykali się ze śmier-
cią i mogłoby im to zjawisko spow-
szednieć, widać było gołym okiem, że
każdy czuł się jakoś wewnętrznie zwią-
zany z pacjentami (również tymi najbar-
dziej wymagającymi, czy wręcz uciążli-
wymi). Do śmierci nie podchodzili ruty-
nowo, lecz każde odejście traktowali jako
pewną stratę dla „oddziałowej rodziny”.

Chciałbym wspomnieć sytuację, która
spośród wielu najbardziej utkwiła mi w
pamięci. Był pewien pacjent, który już od
kilku tygodni leżał na oddziale. Miewał
„lepsze dni”, w których zupełnie spokoj-
nie można było z nim porozmawiać, po-
żartować, pokarmić. Jednego dnia widzia-
łem go nawet spacerującego po korytarzu
„pod rękę” z kimś z rodziny. Jednakże

czasami bywało znacznie gorzej – leżał na
łóżku, nie poruszał się, z trudem oddychał
i nie było z nim kontaktu. Tego dnia wy-
glądało, że miał „gorszy dzień”. Kilka-
krotnie przechodziłem obok jego łóżka
chcąc go nakarmić, ale widząc, że śpi sze-
dłem karmić innych pacjentów, by później
wrócić do niego. Leżał nieruchomo na
łóżku, ale za którymś razem mijając go
zauważyłem, że ma otwartą buzię. Zanie-
pokojony podszedłem i próbowałem na-
wiązać z nim jakikolwiek kontakt, lecz
nie reagował. Dotknąłem jego ręki, która
była chłodna. Zawołałem pielęgniarkę,
która ze spokojem, ale i wielką troską
stwiedziła, że „pan nas opuścił”. Jednakże
lekarz stwierdził, że choć to już ostatnie
chwile to pacjent jeszcze żyje, serce
uderza raz na kilkadziesiąt sekund. W tym
momencie przyszło kilka osób z naj-
bliższej rodziny. Informacja, że ich bliska
osoba właśnie umiera, bardzo ich
dotknęła. Pielęgniarki natychmiast zapa-
liły gromnicę przy nim, a ja mogłem wraz
z rodziną, słowami Koronki do Bożego
Miłosierdzia towarzyszyć mu w tym
przejściu do wieczności. Później najbliżsi
mieli czas, by spokojnie pożegnać się
z nim. Było to dla mnie bardzo poru-
szające doświadczenie z wielu wzglę-
dów, ale chyba po prostu związałem się
z nim wewnętrznie, gdyż leżał na
oddziale od kilku tygodni, a ja często go
karmiłem i z nim rozmawiałem.

Przykładów rozmaitych sytuacji, z ja-
kimi się spotkałem podczas tej praktyki
można by mnożyć, gdyż każdy dzień
przynosił nowe doświadczenia. Jednak
faktem jest, że choć ten czas przeminął
bardzo szybko, to na zawsze zapadł
w moim sercu i umyśle. Był to wspaniały
czas, w którym mogłem zdobyć bardzo
cenne doświadczenie, które mam nadzie-
ję, że będzie wydawało dobre owoce
w moim życiu. Był to także czas, w któ-
rym mogłem spotkać Boga w wielu
wspaniałych osobach, z którymi dane mi
było współpracować i którym mogłem
posługiwać. Była to szkoła prawdziwego
życia, do której naprawdę warto było
wstąpić przywdziewając biały fartuch
w te wakacyjne dni.

Tomasz Janik
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Kilka słów o wolontariacie
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Działalność charytatywna w szkołach
istniała od zawsze. Pamiętam swoje szko-
lne czasy (lata 60-te ub. stulecia) i zaan-
gażowanie w pomoc przy opiece uczniów
klas młodszych szkoły podstawowej .
Uczennice starszych klas przychodziły do
szkoły wcześniej i pomagały maluchom
w przebieraniu się; potem na tzw. dużej
przerwie pomagały przy wydawaniu posił-
ków (gorące mleko, herbata). I było to coś
naturalnego – klasa starsza miała wyzna-
czony dyżur. Moja ukochana wychowaw-
czyni śp. Stanisława Cierniak zachęcała
nas do angażowania się na rzecz innych.
Najpierw była to pomoc koleżankom
z klasy w nauce – żeby nie było odpisy-
wania, ale uczenie się (tak odkryłam zdol-
ności nauczania matematyki). Potem roz-
szerzyło się to na uczniów z klas młod-
szych. Kolejnym etapem była pomoc oso-
bom starszym. Robiłyśmy zakupy, odwie-
dzały panie w domu (emerytowane nau-
czycielki). Pamiętam cudowne rozmowy
i oglądanie starych albumów – teraz
wiem, że była to obustronna wymiana
„usług”. Nikt nikomu nie dawał za to
punktów, nikt nie zastanawiał się jak to
nazwać specjalnym słowem.

Piszę o tym, ponieważ coraz częściej
słyszę o zaangażowaniu, szczególnie gim-
nazjalistów w wolontariat, bo „są za to
punkty do szkoły ponadgimnazjalnej”.
Bynajmniej nie twierdzę, że młodzież
głównie dlatego pomaga innym – jednak
pojawiło się słowo–klucz wolontariat,
które w Polsce zaczęło mocno funkcjono-
wać w latach 90-tych ubiegłego stulecia.

Co to takiego jest wolontariat?

Zajrzałam do Internetu i znalazłam
następującą definicję: „wolontariat (z łac.
voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna,
bezpłatna, świadoma praca na rzecz in-
nych lub całego społeczeństwa wykracza-
jąca poza związki rodzinno-koleżeńsko-
przyjacielskie. Natomiast wolontariusz to
osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
Innym określeniem jest ochotnik (choć ten
wyraz ma też inne znaczenia)”.

Według Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (pojawiło

się formalne zatwierdzenie wolontariatu)
„wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie
i świadomie oraz bez wynagrodzenia
angażuje się w pracę na rzecz osób, orga-
nizacji pozarządowych, a także rozmai-
tych instytucji działających w różnych ob-
szarach społecznych”.

Określenie bezpłatna nie oznacza
bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia
materialnego. W rzeczywistości wolontar-
iusz uzyskuje liczne korzyści niemater-
ialne: satysfakcję, spełnienie swoich mo-
tywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony
innych, podwyższenie samooceny itd.),
zyskuje nowych przyjaciół i znajomych,
zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe
umiejętności, a w związku z tym i lepszą
pozycję na rynku pracy.
Określenie wykraczająca poza związki
rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie ozna-
cza, że nie każda praca na rzecz innych
jest wolontariatem. Np. pomoc własnej
babci wolontariatem nie jest, natomiast
pomoc starszej osobie w pobliskim hospi-
cjum czy domu pomocy społecznej – jest.
A szkoda! Tak wiele potrzeba tych pros-
tych działań właśnie w kręgu rodziny. Ale
cóż – za pomoc babci nie dostaniemy
punktów do szkoły! Być może to sarkazm
z mojej strony – bowiem pomoc innym
jest bardzo potrzebna i trzeba przyznać, że
jest wielu wspaniałych młodych ludzi,
którzy czas swój poświęcają osobom
obcym.

Chciałabym jednak zwrócić uwagę na
wychowanie w naszych rodzinach i bar-
dzo serdecznie zachęcić rodziców do
uczenia bezinteresownej pomocy najpierw
na tzw. własnym podwórku, a potem poza
domem.

Tak naprawdę to wolontariat jest stary
jak świat. To po prostu ludzie, którzy two-
rzą go z wielkim pożytkiem dla innych lu-
dzi będących w potrzebie. W Polsce wo-
lontariat umarł śmiercią naturalną po za-
kończeniu II wojny światowej , w inicjo-
wanych przez ówczesną władzę obowią-
zkowych, często bezsensownych „czynach
społecznych”. Wiele osób chcąc zademon-
strować swój sprzeciw wobec władzy
celowo odmawiało udziału w „czynach
społecznych”, a pozostała część społe-

czeństwa uczestniczyła w nich z przy-
musu. Odnowiony w roku 1993 wolon-
tariat Polsce rozkwitał, ale od kilku lat
odnotowano wyraźny spadek dzielności
wolontariuszy. Powolny wzrost odnoto-
wano w 2010 roku. Z badań nad wolon-
tariatem wynika, że w listopadzie ub. r.
1 6% Polaków zadeklarowało, iż w ciągu
ostatniego roku pracowało charytatywnie.
Po kilkuletnim kryzysie powoli znów
odradza się zainteresowanie wolontaria-
tem w Polsce. Okazuje się, że najczęściej
w taką działalność angażują się osoby
z wyższym wykształceniem oraz ucznio-
wie i studenci. Jak pokazują badania
ponadprzeciętna aktywność widoczna
jest wśród osób najmłodszych (22%
wolon-tariuszy w grupie osób poniżej 25
lat) oraz uczniów i studentów (29%).

Warto przypomnieć kilka wielkich
postaci w historii, zajmujących się dzia-
łalnością charytatywną (bo tak naprawdę
o to chodzi): Janusz Korczak – lekarz,
nauczyciel, wychowawca pozostający, aż
do końca z dziećmi pochodzenia żydow-
skiego, którymi się opiekował w sierociń-
cu; Święty Brat Adam Chmielowski –
prowadzący w Krakowie przytułek dla
bezdomnych i nędzarzy; Fryderyk Skar-
bek – znany ekonomista, organizator
szpitalnictwa i wielu bezinteresownych
akcji dobroczynnych. Ponadto postacie
literackie takie jak „Siłaczka”, czy Doktor
Judym z twórczości Stefana Żeromskiego.
Przykłady te świadczą o tym, że wolon-
tariat w Polsce ma swoją dobrą tradycję.

Gdzie działają wolontariusze? Jakie są
organizacje zatrudniające wolontariu-
szy?

Jak już wspomniałam szkoła – to
miejsce, gdzie dzieci i młodzież mogą
angażować się w wolontariat. Pomysłów
jest tyle, ile szkół, wychowawców i na-
uczycieli. Warto jednak wiedzieć gdzie
i dla kogo społecznie angażują się nasze
pociechy. Znamy wolontariuszy Dzieła
Nowego Tysiąclecia zbierających fundu-
sze dla stypendystów; jest wolontariat
Jezuitów, Salwatorianów. Profesjonalny
wolontariat funkcjonuje w naszym kraju



od kilku lat w formie Sieci Centrów
Wolontariatu utworzonych we wszystkich
miastach wojewódzkich. Powstały w nich
Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariu-
szy, aby osoby chcące nieść bezintere-
sowną pomoc mogły trafić tam, gdzie jest
ona naprawdę potrzebna i celowa.

Zaangażowani wolontariusze pracują
w różnych miejscach prowadząc biura,
udzielają porad prawnych, biorą udział
w terapii dzieci i młodzieży z problemami,
pomagają w organizacji wydarzeń oko-
licznościowych, codziennie odwiedzają
pensjonariuszy w hospicjach i szpitalach
wspierając ich swoją obecnością. Ta bez-
interesowna pomoc jest dla nich często
pierwszym krokiem na rynek pracy, pod-
noszącym kwalifikacje zawodowe, cza-
sami odskocznią od codziennych spraw,
dla innych spełnieniem marzeń, możli-
wością sprawdzenia się lub odwdzięczenia
za otrzymane dobro. To co wydaje się
najistotniejsze w pracy wolontaryjnej to
poczucie, że wykonywana praca jest
komuś potrzebna, a obecność wolontariu-
sza – niezbędna.

Wolontariuszem może zostać każdy
bez względu na wiek, wykształcenie, po-
glądy polityczne czy religijne. Tak na-
prawdę liczy się jedynie zaangażowanie
i chęć niesienia pomocy, a reszta sama
toczy się niejako w sposób naturalny. Pra-
ca wolontariuszy zauważalna jest w każ-
dym miejscu i czasie: przy odrabianiu
lekcji w świetlicach, domach dziecka,
pomoc podczas zajęć na basenie z dziećmi
niepełnosprawnymi, wsparcie rodzin opie-
kujących się osobami w stanie ciężkim,
a także praca w schroniskach dla zwierząt.
Wszędzie niosą dobro i „promień nadziei”
jak określił ich pracę Jan Paweł II.

Wolontariat studentów
Bardzo popularny jest wolontariat

wśród studentów. Młodzi chętnie wyjeż-
dżają za granicę, są otwarci na ludzi,
a w ramach licznie dostępnych progr-
amów mogą rozwijać nabyte umiejętności
i doskonalić języki obce. Dobrze zor-
ganizowane międzynarodowe grupy wo-
lontariuszy wykonuję prace na rzecz spo-
łeczności lokalnej np. na w domach dzie-
cka, przedszkolach, domach spokojnej
starości, placówka misyjnych, schroni-
skach dla azylantów, ośrodkach dla
niepełnosprawnych. Potrafią wspomagać
swoją obecnością i rozmową dzieci
pozbawione naturalnej rodziny i bliskich
krewnych. Studenci medycyny organizują

szkolenia i pokazy udzielania pierwszej
pomocy ratującej życie lub zdrowie. Prze-
bywają w hospicjach z osobami ciężko
chorymi, zdobywając doświadczenie ob-
cowania z cierpieniem oraz ucząc się
wrażliwości. Śmiało można pokusić się
o stwierdzenie, że wśród młodzieży stu-
denckiej zapanowała „moda” na wolon-
tariat.

Mam jednak nadzieję, że ta pomoc
studentów bywa także w Polsce. Potrzeba
nam bowiem młodych ludzi, zaangażo-
wanych dla dobra innego człowieka i nie-
koniecznie zawsze należy szukać „coś
w zamian”. Faktem jest, że z definicj i
wolontariatu wynika, że niekoniecznie jest
to pomoc bezinteresowna i dlatego nie
bardzo podoba mi się taki właśnie wo-
lontariat, wolę „działalność charytatywną”
czy społeczną.

I jeszcze jeden przykład pracy wy-
chowawców z młodzieżą – moja Przyja-
ciółka zabierała swoje klasy do Domu
Dziecka (jeszcze kilka lat temu). Tam
grupa młodych pomagała swoim rówie-
śnikom w odrabianiu lekcji; z młodszymi
bawiono się. Jedno popołudnie w tygo-
dniu! Nawiązały się sympatie i dobre
przyjaźnie. Rodzice uczniów zaangażo-
wali się także. Wychowankowie Domu
Dziecka zapraszani byli do domów ucz-
niów na święta, ferie czy wakacje. Wiem,
że do tej pory mają ze sobą kontakty. To
jest niewątpliwie wspaniałe uczenie em-
patii, odpowiedzialności za siebie i in-
nych, ale także ogromnej wrażliwości na
drugiego człowieka. Takiej wrażliwości
uczyłam moje klasy, kiedy organizowa-
liśmy Jasełka czy spektakle teatralne dla
dzieci z Domu Małego Dziecka oraz pod-
opiecznych Domu Pomocy Społecznej .
Było także zbieranie prezentów na Miko-
łaja, czy „pod choinkę”. Wiem, że te
spotkania wywierały na uczniów ogromne

wrażenie. Im starsi, tym bardziej świado-
mie uczestniczyli w tych przedsięwzię-
ciach.

Kolejna grupa wolontariuszy, o któ-
rych warto wspomnieć, to misjonarze.
Przypomnę, że słowo misjonarz oznacza
osobę wysłaną przez Kościół w celu sze-
rzenia wiary chrześcijańskiej , zgodnie ze
słowami Jezusa Chrystusa „Idźcie i na-

uczaj wszystkie narody”.
Misjonarzem może być za-
równo osoba duchowna, jak
i świecka. Z naszej parafii
wywodzi się Pani Elżbieta
Wryk – misjonarka świecka,
wolontariuszka, która zaczy-
nała swoją działalność na
rzecz misj i od najmłodszych
lat szkolnych. Pozwólmy za-
tem dzieciom na zaangażo-
wanie się w działalność Kół
Caritas (rozwijające się coraz
piękniej w szkołach), czy
w Misyjnych Kolędników

etc. Jest wiele miejsc w kościele i szkole,
gdzie dzieci i młodzież będą uczyły się
„bycia potrzebnym i pożytecznym”. Przy-
kłady można by mnożyć.

Przypatrzmy się wokół nas; w blo-
kach, kamienicach – ile jest osób sa-
motnych, starszych, potrzebujących wspa-
rcia, niekoniecznie materialnego; dobrego
słowa, czasu poświęconego wyłącznie im,
ale też zrobienia zakupów, dotarcia do
lekarza, apteki. . .

W Japonii od niepamiętnych czasów
obchodzi się Dzień Szacunku dla Ludzi
Starszych. W połowie XX wieku ofi-
cjalnie uznano ten dzień za święto pań-
stwowe.

W kulturach azjatyckich i afrykań-
skich ludzie starsi cieszą się wielkim sza-
cunkiem. Starzec, to nieomalże świętość,
a już na pewno mędrzec. A przecież zanim
zostanie się starcem jest się zawsze „star-
szym” dla kogoś, kto jest „młodszy”, więc
zawsze starsi mogą liczyć na szacunek,
pomoc ze strony młodych. W kulturze
azjatyckiej i afrykańskiej . . . A w euro-
pejskiej? Mam nadzieję, że także.

Wykorzystano http://wolontariat.ngo.pl

Magdalena Urbańska
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Gdy dziecko przekracza próg szkoły po raz pierwszy...

Wielu rodziców pierwszoklasistów prze-
żywa ogromny stres, gdy ich pociecha
po raz pierwszy przekracza próg szkoły.
Poniższe rozważania, poparte głębokimi
przemyśleniami Janusza Korczaka, nie
tylko pomogą go zmniejszyć, ale wskażą
też rodzicom kierunki pracy na przy-
szłość.

„ Dziecko małe, lekkie, mniej go jest.
Musimy pochylić, zniżyć się ku niemu”

(Janusz Korczak)

Kiedy dziecko idzie do szkoły jest to
moment bardzo ważny w jego życiu, ten
szkolny debiut jest dla niego bardzo stre-
sujący. Jego aktywność z zabawy przenosi
się na naukę. Przekroczenie progu szkoły
to moment wielkich zmian w życiu każde-
go dziecka. Wszystko, czego uczyło się
przedtem, było uczeniem okazjonalnym.
Teraz nauka staje się obowiązkiem. Do-
tychczas głównie się bawiło, teraz zacznie
się przede wszystkim uczyć. Zmieni rów-
nież środowisko - pozna nowe osoby. Bę-
dzie musiało także podporządkować się

regułom panują-
cym w klasie i w
szkole. Musi os-
woić się z nowym
otoczeniem, ryt-
mem dnia, obo-
wiązkami. Prze-
kroczenie progu
szkoły to jeden
z tych ważnych
momentów w ży-
ciu dziecka, któ-
rego rodzice nie
mogą lekcewa-
żyć.

To, w jakim
stopniu dziecko
sobie poradzi w
nowej rzeczywi-
stości szkolnej ,
zależy od tego,
czy jest ono doj-
rzałe, inaczej go-
towe do podjęcia
nauki w klasie
pierwszej . A dzie-
cko dojrzałe to ta-
kie, które potrafi
sprostać wyma-
ganiom stawia-

nym przez nową podstawę programową,
a więc takie, które osiągnęło odpowiedni
stopień rozwoju ruchowego, intelektu-
alnego, emocjonalnego i społecznego.

Bardzo dużą rolę w osiąganiu doj-
rzałości szkolnej przez dziecko odgrywają
rodzice. Mądre wsparcie sprawia, że ma-
lec da sobie radę.

„Wychowanie dziecka to nie miła zabawa,
a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek
bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć
i wiele myśli. ”

(Janusz Korczak)

Rodzice od początku są tymi, którzy
wspierają rozwój swojego dziecka. Dzie-
cko, któremu rodzice poświęcają swój
czas, dużo z nim rozmawiają, czytają mu
książki, opowiadają rozmaite historie, ku-
pują gry i zabawki, więcej wie o otacza-
jącym świecie, jest więc lepiej przygo-
towane do roli ucznia. A przekroczenie
progu szkolnego jest przecież zupełnie
nowym etapem w życiu dziecka, które nie
potrafi początkowo sprostać wszystkim

obowiązkom szkolnym. I tu pomoc ro-
dziców daje mu poczucie bezpieczeństwa,
a także zadowolenia i radości, zwłaszcza
jeżeli rodzice dostrzegają jego wysiłek
i chwalą go.

„ Dziecko chce być dobre. Jeżeli nie umie
– naucz,
jeżeli nie wie – wytłumacz, jeżeli nie może
– pomóż.”

(Janusz Korczak)

Pomoc rodziców, polegająca na ży-
czliwym zainteresowaniu, utrwala i po-
głębia więź uczuciową między dzieckiem,
a rodzicami. Bardzo ważne jest też wtedy
stopniowe przyzwyczajanie dziecka do
samodzielności. Nie pozostawiamy go je-
dnak bez pomocy i wsparcia.

„ Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom
ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo.
Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale
najpiękniejszą. . . ”

(Janusz Korczak)
RODZICE:
-Dbajcie o zdrowie, prawidłowe odżywia-
nie i higieniczny tryb życia (dziecko
chore, zmęczone źle się uczy).
-Nie straszcie szkołą, utrwalajcie w dzie-
cku dobry obraz szkoły i nauczyciela.
-Dużo opowiadajcie o szkole, tłumaczcie,
że trzeba słuchać nauczycieli. . .

„ . . . na szkołę skarżą się ci, którym w domu
jest dobrze, którym dom dużo daje rozry-
wek; albo tacy, od których rodzice żądają,
żeby się dobrze uczyli, chociaż nie są
zdolni i nauka im z trudem przychodzi.”

(Janusz Korczak)

-Stwórzcie odpowiednią atmosferę, opartą
na wzajemnym zaufaniu, tolerancji, ot-
wartości i życzliwości.
-Dzieci powinny znać zasady dobrego
wychowania; np.: mówić dzień dobry,
grzecznie zwracać się do innych, prze-
praszać, gdy zrobią coś źle. . .
-Mądrze kierujcie postępowaniem dziec-
ka, nie wyręczajcie go w obowiązkach.
Nikt bowiem nie rodzi się dobrym ucz-
niem. Dobrego ucznia trzeba wychować.

„Wszystko co osiągnięte tresurą, nacis-
kiem, przemocą jest nietrwałe, niepewne,
zawodne.” (Janusz Korczak)



-Chwalcie za postępy i sukcesy. Wasz
uśmiech i dobre słowo to najlepsza dla
dziecka motywacja do pracy.
-Przygotujcie razem z dzieckiem kącik do
nauki, razem wybierajcie przybory szkol-
ne, zachęcajcie do zabaw rozwijających
sprawność manualną. Ćwiczcie razem
umiejętność skupienia uwagi, bawcie się
razem w szkołę.
-Nigdy nie porównujcie dziecka z lepiej
uczącym się rodzeństwem. Słuchajcie,
gdy dziecko opowiada o szkole, o swoich
kłopotach. Rozmawiajcie wspólnie z nim.
Nie wypowiadajcie się krytycznie o szko-
le i nauczycielach przy dziecku.
-Zapamiętajcie: dziecko będzie szanowało
nauczyciela, księdza, rodzica, rówieś-
ników, jeżeli samo będzie szanowane.

„ Bo dorosłemu nikt nie powie: Wynoś się
a dziecku często się tak mówi.
Zawsze jak dorosły się krząta to dziecko
się plącze, dorosły żartuje, a dziecko błaz-
nuje,
dorosły płacze, a dziecko się maże i beczy,
dorosły jest ruchliwy, dziecko wiercipięta,
dorosły smutny, a dziecko skrzywione,
dorosły roztargniony, dziecko gawron, fu-
jara.
Dorosły się zamyślił, dziecko zagapiło.
Dorosły robi coś powoli, a dziecko się gu-
zdrze.
Niby żartobliwy język, a przecież niede-
likatny. Pędrak, brzdąc, malec, rak – na-
wet kiedy się nie gniewają, kiedy chcą być
dobrzy. Trudno przyzwyczailiśmy się, ale
czasem przykro i gniewa takie lekcewa-
żenie.”

(Janusz Korczak)

-Starajcie się tak kierować dzieckiem, aby
uczyło się patrzeć na świat oczami
dorosłych. Pokazujmy różne punkty wi-
dzenia. Dbajmy przy tym o społeczne
kontakty z rówieśnikami.
-Rozmawiajmy z dzieckiem często, aby
w odpowiednim momencie podać mu
pomocną dłoń, dodawajmy otuchy i. . .
uczmy samodzielności.
-Doceniajmy sukcesy, nawet te najdro-
bniejsze, ale nie róbmy tragedii z po-
rażek. Gdy pojawiają się pierwsze nie-
powodzenia szkolne, postarajmy się być
wyrozumiali, okażmy miłość, pomoc,
bądźmy wsparciem.

„ Pozwólcie dzieciom błądzić i radośnie
dążyć do poprawy.” (Janusz Korczak)

-Zachęcajmy dziecko do eksperymento-
wania. Mądrze kierujmy dzieckiem dając
dobry przykład. Nie zapominajmy przy
tym, że dziecko musi mieć czas na za-
bawę, nawet kosztem dodatkowych zajęć
i to na dobrą zabawę.

„ Nie to ważne w co się bawić, a jak i co
się przy tym myśli i czuje.
Można rozumnie bawić się lalką, a głupio
i dziecinnie grać w szachy.
Można ciekawie i z fantazją bawić się w
straż, pociąg, polowanie,
w Indian, a bezmyślnie czytać książki.”

(Janusz Korczak)

-Bawmy się razem ze swoim dzieckiem,
czytajmy mu bajki, opowiadajmy cieka-
we historie i prośmy go, by także opo-
wiadało. Rozmawiajmy o ważnych dla
niego sprawach, o uczuciach, akceptuj-
my jego uczucia. Uczmy słuchania, poka-
zujmy, co to znaczy aktywne słuchanie.
-Podkreślajmy konsekwencje wynikające
z dobrego i złego postępowania dziecka.
Nie krytykujmy, ale pomagajmy, wspie-
rajmy.

„ Dzieci chcą się śmiać, biegać, swawolić.
Jeśli dla Ciebie życie jest cmentarzem,
pozwól im widzieć w nim łąkę.”

(Janusz Korczak)

-Stwórzmy odpowiednią atmosferę pod-
czas odrabiania zadań domowych, uczmy
systematyczności w odrabianiu prac do-
mowych i wypełnianiu obowiązków
szkolnych. Bądźmy zawsze z dzieckiem
kiedy nas potrzebuje.

„ Dzieci nie będą dopiero, ale już są ludź-
mi, a nie lalkami, można przemówić
do ich rozumu, odpowiedzą nam, prze-
mówmy do ich serca – odczują nas.”
I dalej:
„ Dziecko nie tylko pamięta, ale i zapo-
mina, nie tylko się myli, ale i poprawia
swoje różne błędy, nie tylko gubi, ale
i znajduje. Można się nauczyć pamiętać
to, co dobre i pożyteczne. Znam wielu,
których ulica nie zepsuła wcale, a za-
hartowała, wyrobiła silną wolę, żeby być
uczciwym i rozważnym człowiekiem”.

(Janusz Korczak)

Kończąc:
PAMIĘTAJMY, ŻE RODZICE WY-
CHOWUJĄ, A SZKOŁA I KOŚCIÓŁ
JEDYNIE POMAGA, WSPIERAJĄC
W TYM PROCESIE.

AS

30

„ Każde dziecko jest chodzącym cudem,
jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.”

Phil Bosmans

Wczesna stymulacja rozwoju dzieci
niepełnosprawnych jest niezwykle ważna
i ma ogromny wpływ na ich dalszy
rozwój . Małe dzieci są bardziej podatne
na stosowane wobec nich programy us-
prawniania. Cechuje je duża plastyczność
układu nerwowego, co umożliwia szybsze
uzyskiwanie efektów pracy w zakresie
usprawniania zaburzonych funkcji oraz
kompensacji występujących deficytów.
Rzutuje to na osiągnięcie przez dziecko
gotowości szkolnej koniecznej do jego
dalszej edukacji, a w późniejszym okresie
jego życia do funkcjonowania jako doro-
słego człowieka w społeczeństwie. Należy
pamiętać o tym, że wiele zaburzeń narasta
z wiekiem, utrudniając tym samym terapię
i edukację.

Każde dziecko może odnieść sukces,
a jego wymiar zależy od możliwości
funkcjonalnych, dla jednego dziecka i je-
go najbliższych sukcesem może być sa-
modzielne jedzenie, dla innego możliwość
podjęcia nauki w szkole. Przedszkole spe-
cjalne jest dla dziecka szansą na poko-
nywanie trudności rozwojowych. W przy-
padku dzieci upośledzonych umysłowo
może się ono przyczynić do minimali-
zowania stopnia upośledzenia i wydoby-
cia potencjału rozwojowego tak, aby
w przyszłości dzieci były w miarę swych
możliwości samodzielne, potrafiły komu-
nikować się z otoczeniem i mogły ko-
rzystać z form edukacji dostosowanych do

Przedszkole
specjalne przy SOSW
im. Eugenii Gierat
w Tarnowie – rola

i zadania.
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ich specjalnych potrzeb psychofizycznych.

Przedszkole specjalne działające przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wycho-
wawczym w Tarnowie istnieje od wrze-
śnia 2006r, obecnie składa się z trzech
oddziałów. Pomieszczenia przedszkolne
mieszczą się w nowym budynku oddanym
do użytku w roku 2010, dostosowanym do
potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie
ze standardami UE. Przedszkole czynne
jest od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7.00 do 16.00, działa nieodpła-
tnie, a rodzice płacą jedynie za koszty
wyżywienia.

Do przedszkola mogą uczęszczać dzie-
ci w wieku od 3 do 10 lat z Tarnowa
i okolic, wymogiem jest posiadanie przez
dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego. Dzieci uczęszczają do ma-
łych grup (2 – 4 przedszkolaków), zajęcia
planowane i realizowane są w oparciu
o plany pracy i indywidualne programy
edukacyjno – terapeutyczne opracowywa-
ne na początku roku szkolnego i na bie-
żąco modyfikowane w trakcie trwania
pracy terapeutycznej przez zespół specja-
listów pracujących z danym dzieckiem.
Terapią indywidualną i grupową objęte są
dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju:
upośledzenie umysłowe (umiarkowane
i znaczne), dziecięce porażenie mózgowe,
autyzm i jego cechy, uszkodzenia narządu
ruchu, wady genetyczne, niepełnospraw-
ności sprzężone, zaburzenia zachowania
i inne.

W placówce troskliwą i fachową opie-
kę nad dziećmi sprawują liczni specjaliści:
nauczyciele – oligofrenopedagodzy, psy-
cholog, pedagog, logopeda, rehabilitant
ruchowy, muzykoterapeuta, dogoterapeu-
ta. Przedszkole dysponuje salami odpo-
wiednio wyposażonymi i przystosowany-
mi do potrzeb dzieci z niepełnospraw-
nością, m.in. sala gimnastyki korekcyjnej ,
gabinet logopedyczny, sala zajęć muzy-
cznych i rytmiki, sala doświadczania

świata oraz sala do zajęć z integracji
sensorycznej (w trakcie realizacji).

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze
uatrakcyjniają wycieczki, wyjścia do cen-
trum zabaw i udział w imprezach inte-
gracyjnych.

Podczas zajęć dzieciom stwarzane są
warunki do przejawiania własnej akty-
wności. Realizowany jest jasno określony
system wychowawczy oparty na uniwer-
salnych wartościach: prawda, szczerość,
przyjaźń, sprawiedliwość, tolerancja, sza-
cunek dla drugiego człowieka. Jednocze-
śnie personel stara się pomagać rodzinie w
rozwiązywaniu problemów związanych z
wychowaniem i kształtowaniem umie-
jętności dzieci. Organizowane są również

spotkania z rodzicami w postaci: indy-
widualnych konsultacj i, wspólnych spot-
kań, przedszkolnych uroczystości.

Przedszkole współpracuje ze Sto-
warzyszeniem „Bądźmy Razem” na Rzecz
Integracji Społecznej Osób Niepeł-
nosprawnych działającym na rzecz wy-
chowanków SOSW w Tarnowie.

KONTAKT:
Przedszkole specjalne przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno–Wychowawczym
im. Eugenii Gierat
ul. Romanowicza 9
33 – 100 Tarnów
tel. (1 4) 626 – 33 – 84

(14) 626 – 30 – 12

Elżbieta Troszyńska - Pieprzycka
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Zajęcia w Sali Doświadczania Świata

Zajęcia z dogoterapii

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Ćwiczenia z logopedą

Zabawy na świeżym powietrzu



chowuje się bez co najmniej jednego z ro-
dziców, którzy wyemigrowali za granicę.
Oznacza to, że co dziewiąte polskie dzie-
cko ma jedno z rodziców za granicą.
Należy zaznaczyć, że badania były prze-
prowadzone tylko w określonych środo-
wiskach — dysfunkcyjnych, zatem euro-
sierot jest znacznie więcej . Według Rze-
cznika Praw Dziecka, liczba tych dzieci
pod koniec 2009 roku przekroczyła już

100 tysięcy.2

Zjawisko to dotyka przede
wszystkim tych, którzy i tak są
słabi. Najgorzej sytuacja wyglą-
da w województwach o naj-
większym bezrobociu: łódzkim,
świętokrzyskim oraz na tzw.
„ścianie wschodniej”. Według
innego źródła liczba eurosierot
w Polsce może sięgać nawet
400 tysięcy.3 Ministerstwo Pra-
cy i Polityki Społecznej alar-

muje przy tym, że tylko w 2007 roku do
rodzin zastępczych i domów dziecka tra-
fiło prawie 1 300 eurosierot.

Ogólnopolskie badania przeprowadzo-
ne na koniec 2008 roku przez „Pedago-
gium” w Warszawie, na grupie popula-
cyjnej prawie 5000 tysięcy dzieci wska-
zują, iż prawie 31 ,0 % z nich przeżywa
doświadczenie migracji swoich rodziców.
Udział wyjeżdżających ojców (opieku-
nów) jest ponad dwukrotnie wyższy w po-
równaniu z matkami (opiekunkami) -
odpowiednio 24% i 9%. Niemal 80%
ogółu wyjeżdżających stanowią mężczyź-
ni. Dane szacunkowe migracji ojca i mat-
ki prezentuje wykres na następnej stronie.
Przyjmuje się, iż prawie 50% dzieci
rodzin migracyjnych pozostawianych jest
opiece dziadkom. Eksploracje problemu
prezentuje wykres na następnej stronie
poniżej .

Eurosieroctwo jest faktem, a nie mi-
tem, doświadczanym przez dużą część
dzieci. Przynosi bolesne rozdarcia, drama-
ty i traumatyczne konsekwencje w dzie-
dzinie ich socjalizacji. I chociaż kontro-
wersyjnym wydaje się tytuł artykułu, to
jednak pamiętajmy, że jesteśmy „ludem
stadnym” i częstokroć zwierzęta lepiej
dbają o swoje potomstwo niż ludzcy ro-
dzice. Przywołany obraz kukułki to tylko
metafora zjawiska, które jest ważnym
społecznie problemem. Niektóre z tych
dzieci wołają do rodziców: „Tato nie
jedź!”; „Tato wróć!”; „Rodzice - my was
potrzebujemy!”. Żadna instytucja nie za-

KRAJ / ROK 2005 2006 2007 2008
AUSTRIA 25 35 39 40
BELGIA 21 28 31 33
HISZPANIA 37 44 80 83
IRLANDIA 76 120 200 180
NIEMCY 430 450 490 490
WLK. BRYTANIA 340 580 690 650
WŁOCHY 70 85 87 88
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Kukułcze dzieci -
tzw. eurosieroctwo –
prawda czy mit?

Poniższy artykuł omawia, jakże czę-
sto nam znany z najbliższego otoczenia,
problem tzw. eurosieroctwa. Przedsta-
wia jego definicję, przyczyny i skutki
tego zjawiska w życiu rodziny i całego
społeczeństwa. Zastanawiając się nad
tym problemem, warto sięgnąć do
faktów, aby lepiej je zrozumieć.

Eurosieroctwo zostało dostrzeżone sto-
sunkowo niedawno. Doniesienia o dzie-
ciach pozostawionych w domu przez ro-
dziców, którzy wyjechali za granicę, aby
tam pracować, początkowo zaczęły poja-
wiać się w lokalnej prasie. Temat pod-
chwyciły media ogólnopolskie. Z biegiem
czasu zainteresowanie tym problemem
wzrosło do tego stopnia, że obecnie jest
on przedmiotem wielu badań, rozpraw
naukowych, książek i konferencji, a mimo
to nie znaleziono, jak dotąd, skutecznego
sposobu na jego rozwiązanie. Celem ni-
niejszego artykułu jest przybliżenie czy-
telnikom zagadnienia eurosieroctwa, uka-
zanie – choćby w zarysie - skali proble-
mu, a także wskazanie przyczyn i sku-
tków tego zjawiska.

Dokonując operacjonalizacji proble-
mu eurosieroctwa należy uprzednio wspo-
mnieć, iż zjawisko sieroctwa towarzyszy
człowiekowi od początku powstania ro-
dziny jako wyodrębnionej komórki życia
społecznego. Nie jest to zatem zjawisko
nowe, jednakże chociaż istniało już bar-
dzo dawno, to jednak w ostatnim czasie
nabrało szczególnego znaczenia i niejako
innej struktury w nazewnictwie. Dziś nie
mówimy o sieroctwie rozumianym jako
stan, w którym dziecko pozbawione jest
rodziców, ale eurosieroctwie. Dlaczego?
Bowiem przyczyną tego zjawiska jest mi-
gracja zarobkowa. Stąd też rodzinę współ-
czesną dość często określa się jako rodzi-
nę rozłączonąmigracją.

Po akcesie Polski do Unii Europej-
skiej nastąpiło otwarcie granic oraz czę-
ściowe otwarcie rynków pracy, przynaj-
mniej niektórych państw członkowskich.
Umożliwiło to Polakom wyjazdy za gra-
nicę w celach zarobkowych. Prawdziwe
oblężenie przeżyła Wielka Brytania oraz
Irlandia – kraje, które jako pierwsze ot-

warły dla nas swoje rynki pracy. Polacy,
w sytuacji dość znaczącego bezrobocia
w kraju oraz upadku wielu zakładów pra-
cy, zdecydowali się wyjechać w celu zna-
lezienia lepiej płatnej pracy, co przyczy-
niłoby się do poprawy ich statusu ma-
terialnego. Nastąpił tzw. boom wyjazdów
zagranicznych. Schematycznie eksplora-
cja omawianego zjawiska przedstawia się
następująco:

Wpawdzie migracja zarobkowa nie
jest jednoznaczna z rozpadem małżeń-
stwa, to jednak niesie ze sobą niepokojące
skutki, zwłaszcza w dziedzinie socjali-
zacji dziecka oraz w ogóle pozostawienia
dziecka na wychowanie dziadkom. Tym-
czasem dzieci źle znoszą rozłąkę i choć
mają rodziców, czują się sierotami. Stres
i cierpienie okazują w różny sposób. Go-
rzej się uczą, wagarują, popadają w uza-
leżnienia. W skrajnych przypadkach są
agresywne, wchodzą w konflikty z pra-
wem. Nieobecność rodzica w domu
(szczególnie ojca) ma ogromny wpływ na
proces socjalizacyjno-wychowawczy
dzieci i młodzieży. Ważną rolę odgrywają
tutaj wzorce osobowe rodziców, postawy,
zachowania oraz ich zwyczajna obecność
w rodzinie. Badania dowodzą, że rozłąka
z jednym z rodziców może być przyczyną
depresj i, braku poczucia bezpieczeństwa,
lęku lub zaburzeń zachowania, które
z czasem się pogłębiają Ponadto, wielo-
miesięczna rozłąka oznacza radykalną
zmianę dotychczasowego życia dziecka.
W jeszcze trudniejszej sytuacji są dzieci,
których obydwoje rodzice wyjechali. Zna-
ny jest choćby przypadek dziewczynki,
która w ciągu jednego dnia - pod wpły-
wem silnego stresu spowodowanego opu-
szczeniem przez rodziców - straciła wszy-
stkie włosy, łącznie z rzęsami i brwiami.1

Jako pierwsza w Polsce podliczenia
eurosierot podjęła się Fundacja Prawo
Europejskie. Okazało się, że w 2009 roku
w 10 tysiącach polskich rodzin dzieci wy-
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stąpi ojca i matki. Rodzice są po to, by
kształtować i wychowywać, ale jeśli
zmuszeni są do poszukiwania pracy poza
granicami własnego kraju oznacza to, że
konieczne są zmiany w polityce państwa,
zwłaszcza w sferze polityki gospodarczej
i społecznej . Niezbędna jest poprawa wa-
runków życia osób młodych, zwłaszcza
aktywnych zawodowo, zakładających ro-
dziny i posiadających dzieci, bowiem je-

żeli najbardziej nie-
winne i bezbronne
dziecko nie może
czuć się bezpiecznie
w jakimś społeczeń-
stwie, wówczas już
nikt bezpiecznie czuć
się w nim nie może.

JM

1 J. Młyński, W.
Szewczyk, Migracje
zarobkowe rodziców,
badania i refleksje,
Tarnów 2008, s 78.
2 J. Knie-Górna,
Dziecko — skarb

najcenniejszy.. .? „Przewodnik Katolicki”
19 (2009), s. 2.
3 S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w
Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla
dzieci i ich rodzin. Warszawa 2010 s. 1 22.
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Jak zachować się wobec chorego człowieka?

Jesień, bardzo piękna, cicha, spo-
kojna, pełna wspaniałych barw pora
roku. Zabiegani, żyjący w ciągłym poś-
piechu, nie mamy niekiedy czasu, aby
podziwiać jej piękno. Nadchodzi jednak
moment, zupełnie niespodzianie dla nas
samych, kiedy problemy dnia codzien-
nego odchodzą na dalszy plan, praca
przestaje nas już całkiem pochłaniać,
a wartości materialne, mające dotąd
istotne znaczenie, stają się obojętne…
W naszej rodzinie pojawia się choroba,
słowo przedtem w naszym odczuciu
nieznane.

Dotyka ludzi rożnych zawodów, star-
szych, młodszych, znajomych, a szczegól-
nie jest dla nas bolesne, jeżeli spotyka ko-
goś bardzo nam bliskiego, osobę która ży-
je z nami pod jednym dachem, którą spo-
tykamy codziennie.

Problem ten stanowi ogromne wyz-
wanie zarówno dla osoby, którą spotkało
nieszczęście, jak i dla osób, które się nią
opiekują. Jak w takiej sytuacji powinni
zachować się bliscy? Jak postępować
w przypadku pojawienia się choroby?
Bardzo często zadajemy sobie takie i po-
dobne pytania. Czujemy się zagubieni,
bezradni, zrozpaczeni nie widzący żadnej
nadziei na przyszłość.

Osoby, które spotkały się z takim

problemem, zawsze podkreślają, że ogro-
mną rolę w ich życiu odegrała rodzina, a
zwłaszcza atmosfera panująca w ich oto-
czeniu. Każdy chory cierpiący, powinien
być otoczony miłością połączoną z ogro-
mną cierpliwością, zrozumieniem, wyro-
zumiałością. Wszystkie dotychczasowe
konflikty, problemy powinny odejść w za-
pomnienie, co wydaje się zupełnie zrozu-
miałe w obliczu takiego nieszczęścia.

Wiadomo powszechnie, że ludzie róż-
nią się znacznie pod względem odporności
psychicznej , a więc sposobów w jaki
przyjmują niekorzystne dla siebie infor-
macje np. wiadomość o chorobie. Osoby
o nastawieniu lękowym, niepewne siebie,
zamknięte w sobie już w chwili zetknięcia
się z takim problemem przeżywają silny
i przykry niepokój skłaniający do rezygna-
cj i. Trudno niekiedy do ich wnętrza do-
trzeć, mają problemy z wyrażaniem swo-
ich uczuć, emocji. Bardzo często obwi-
niają siebie o spowodowanie choroby, że
są ciężarem dla bliskich, a także obarczają
ich swoim cierpieniem. Natomiast ludzie,
których charakteryzuje zaufanie do włas-
nych sił i nastawienie na pokonywanie
trudności, bardziej realnie podchodzą do
istniejącego problemu choroby. W każ-
dym jednak przypadku osoba bardzo bli-
sko związana z chorym (mąż, żona,
matka, ojciec) powinna w sposób bardzo

spokojny porozmawiać z chorym, wytłu-
maczyć mu wszelkie problemy, wątpli-
wości zaznaczając jednocześnie, że pro-
wadzona przez lekarzy terapia powinna
przynieść spodziewane efekty - należy
tutaj przytoczyć zdanie terapeutów. Na-
leży bowiem podkreślić, że oprócz le-
czenia farmakologicznego bardzo ważne
jest wzmocnienie odporności psychicznej
chorego.

W wielu przypadkach lekarze zaleca-
ją również terapię rodzinną, przebywanie
w domu w otoczeniu bliskich wzmacnia
nas, redukuje napięcie emocjonalne, daje
silną wiarę i nadzieje na wyzdrowienie.
Osoba chora powinna starać się normalnie
funkcjonować, o ile pozwoli na to stan jej
zdrowia czytać, interesować się życiem
rodzinnym, przyjmować znajomych - cho-
dzi o to, aby cały czas dostarczać orga-
nizmowi pozytywnych doznań. W ten
sposób zaakceptowane przez otoczenie
w swoim cierpieniu, osoby takie stają się
pewniejsze siebie, a niewielka poprawa
w stanie zdrowia wyzwala w nich moc
i nadzieję do walki z chorobą.

To właśnie nadzieja odgrywa w życiu
każdego chorego szczególną rolę - z jed-
nej strony relaksuje, pozwala się wyciszyć
zaufać, a tym samym zmniejsza cierpie-
nie, z drugiej strony podnosi wiarę w po-
prawę sytuacji, w wyzdrowienie czy ra-
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tunek, dodaje sił, energii, mobilizuje do
walki i obrony przed chorobą. W opinii
wielu osób pomaga przetrwać trudne
chwile, a wtedy spostrzegamy naszą przy-
szłość w znacznie lepszym świetle. Nie
można i nie powinno nigdy skazywać
osoby nam bardzo bliskiej na najgorsze,
bo to przecież kwestia sumienia i wiary
każdego z nas.
Osobny temat to relacja pacjent-lekarz.

Duże znaczenie dla tego, jak chory będzie
reagował na swoje cierpienie, ma właśnie
lekarz. Sposób podejścia, rozmowy mają
tutaj istotne znaczenie, bo właśnie od nie-
go przeważnie dowiadujemy się pierwsi
o pojawieniu się zagrożenia. Jednocześnie
w społecznym odczuciu to przede wszys-
tkim opinia lekarza o dalszych rokowa-
niach chorego ma dla niego istotne zna-
czenie. W wielu przypadkach spokój le-
karza, jego opanowanie a zarazem życz-
liwość są wręcz nieodzowne i wpływają

kojąco na głęboko zaniepokojoną rodzinę,
zmniejszając jej poczucie bezradności.
Jeżeli uda się lekarzowi uspokoić ludzi
choremu najbliższych, można oczekiwać,
że spokój ten udzieli się również osobie
cierpiącej , wzmacniając jej odporność
psychiczną. Skutecznie bowiem działa
ufność nieudawana i taką trzeba, jeżeli
tylko jest to możliwe wzbudzić w rodzinie
chorego, co nie znaczy jednak, iż można
bez zastrzeżeń i ograniczeń ukrywać fakty
groźne. W każdym razie lekarza powinna
obowiązywać zasada zachowania wyłą-
cznie dla siebie niepokoju, jaki niejedno-
krotnie służy ustalaniu rozpoznania. Nie
tylko chory, lecz także jego rodzina, nie
może wiedzieć, że lekarz z niepokojem
oczekuje na wyniki rozstrzygających ba-
dań, które zresztą mogą okazać się po-
myślne.

Na zakończenie chciałabym dodać, że
każdy z nas stykając się z osobami cho-

rymi, powinien wyrobić w sobie (oczy-
wiście w miarę możliwości i chęci) po-
czucie empatii (z gr. empatheia- cierpie-
nie), czyli umiejętność zrozumienia in-
nych ludzi, zdolność współodczuwania
z nimi ich uczuć emocji, a w związku
z tym również zdolność odczuwania ich
cierpienia, bólu. Osoby posiadające taką
cechę są bardzo cierpliwe, pozbawione ja-
kichkolwiek uczuć agresj i czy nienawiści.
Przebywanie z osobą cierpiącą uczy nas
pokory, miłości, wrażliwości, a jednocze-
śnie jest wspaniałą szkołą życia, którą na
długo zapamiętamy. Bo przecież jest tro-
chę prawdy w powiedzeniu, że cierpienie
nas uszlachetnia…

Barbara Wałęga
psycholog

Zagrożenia duchowe

Współcześnie mamy do czynienia
z ogromną inwazją okultyzmu, tzw.
„wiedzy tajemnej”, a nie wdając się
w szczegóły, stwierdzę, że wszystkie
okultystyczne działania (gnostycko-ma-
giczne) są potępione w Katechizmie Ko-
ścioła Katolickiego w kontekście grze-
chu bałwochwalstwa.

Często z ust rodziców odnośnie
Harry’ego Pottera można usłyszeć : - To
przecież jest dla dzieci, to je bawi, rozwija
ich wyobraźnię…

Rodzice i dzieci uważają, że magia
i czary to jest coś, co my możemy kon-
frontować, czego się możemy nauczyć. To
jest wielki fałsz, bo z punktu widzenia
teologii i praktyki egzorcystycznej , ktoś,
kto wchodzi w ten obszar, nie ma moż-
liwości, aby to kontrolować. Potem się
okazuje, że człowiek został oszukany,
zwiedziony, zniewolony przez te siły,
które za tym stoją. Przekraczając pewne
granice traci się możliwość kontroli nad
tym. I to jest zupełnie coś innego niż po-
dają te książki. Największym niebezpie-
czeństwem jest dosłowność wszystkich
symboli, teorii i praktyki okultystycznej ,

które są nie tylko w powieściach, ale i w
grach komputerowych, filmach - mamy
dowody na to, że to jest niebezpieczne,
zniewala, zanieczyszcza umysły dzieci,
młodzieży.

Gdy wchodzimy w to z punktu wi-
dzenia teologii – ona zabrania dotykać
tych rzeczy. Jako chrześcijanie musimy tę
prawdę głosić; szczególnie biskupi, kapła-
ni – „Nie będziesz miał Bogów cudzych
przede Mną”. Kiedy otwieramy Kate-
chizm Kościoła Katolickiego to pierwsza
część na temat tego przykazania mówi
w sposób pozytywny o miłości Bożej ,
a druga część o zakazach – o zdradzie tej
miłości przez uprawianie kultu bożków
i właśnie magia, okultyzm, ezoteryzm
podlegają tej kategorii grzechu, a jest on
najpoważniejszym grzechem. To przyka-
zanie nie jest pierwsze w porządku
numerycznym, ale hierarchicznym; to jest
I przykazanie, bo jest najważniejsze.

Zresztą potwierdza to sam Pan Jezus
kuszony na pustyni: „Panu Bogu będziesz
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć
będziesz”; tak I przykazanie jest najważ-
niejsze, a magia, okultyzm, satanizm to są
kategorie przekroczenia tego przykazania.

Czasem ktoś mówi: - To mniej szkodliwe,
to bardziej . Być może, bo ktoś się modli,
wstawia się za dziećmi, młodzieżą, za
tymi, którzy są atakowani przez magię.
Ważna jest jednak sama zasada i w pun-
kcie wyjścia nie można tej zasady lek-
ceważyć, i musimy przywrócić szacunek
dla I przykazania, szacunek dla słowa
Bożego, dla autorytetu Objawienia, bo
przecież Biblia nazywa przekroczenia I
przykazania grzechem obrzydliwości,
grzechem nierządu, grzechem cudzołós-
twa – to są najpoważniejsze grzechy.

Ludzie dziś przestają wierzyć we
wszelkie autorytety, w tym autorytet
słowa Bożego – ten autorytet trzeba
przywrócić. Biblia mówi: nie dotykaj tych
rzeczy i nawet nie mówi dlaczego (pra-
ktyka pokazuje, że to jest niebezpieczne).
Nie ekscytujmy się sprawami diabelskimi,
satanistycznymi – to ma być przywracanie
właściwego Bożego porządku.

Skoro Pismo Św. i Katechizm mówią
o tych sprawach jak o grzechu, to rzecz
wydaje się prosta. Problem polega jednak
na tym, że dzisiejszemu człowiekowi nie
wystarczy powiedzieć: „to jest grzech
i koniec dyskusji”, ale należy przekonać
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jego rozum i serce, a to jest już tru-
dniejsze.

Najpierw jednak otwórzmy Księgę
Powtórzonego Prawa (18,1 0-1 3) : „Nie
znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by
przeprowadzał przez ogień swego syna lub
córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepo-
wiednie i czary; nikt, kto by uprawiał za-
klęcia, pytał duchów i widma, zwracał się
do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla
Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych
obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój ,
sprzed twego oblicza.”

Następnie Katechizm (KKK, 2116):
„Należy odrzucić wszystkie formy wróż-
biarstwa: odwoływanie się do Szatana lub
demonów, przywoływanie zmarłych lub
inne praktyki mające rzekomo odsłaniać
przyszłość. Korzystanie z horoskopów,
astrologia, chiromancja, wyjaśnianie prze-
powiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa,
posługiwanie się medium są przejawami
chęci panowania nad czasem, nad historią
i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie
pragnieniem zjednania sobie ukrytych mo-
cy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i sza-
cunkiem - połączonym z miłującą bojaźnią
- które należą się jedynie Bogu.”

Czy nie wystarczy uwierzyć, co mówi
ten tekst? Nie wystarczy. Podawane nam
informacje powinniśmy sprawdzić. Jeśli
takimi praktykami (wróżeniem, przepo-
wiadaniem przyszłości, przywoływaniem
dusz zmarłych) zajmują się osoby wie-
rzące i twierdzą, że Jezus dał im tę moc,
nie bądźmy naiwni: Bóg nie może działać
sprzecznie z samym sobą, a Pismo Św.
i Katechizm są dla nas większym auto-
rytetem niż ktokolwiek inny, choćby nie-
zwykle obdarowany.

Owszem, Bóg wielu obdarza darem
proroctwa, ale charyzmaty szczególnie
objawiają się we wspólnocie, one budują
Kościół. Jeśli Bóg w Biblii mówi, że nie
życzy sobie przepowiadania przyszłości,
to ten, kto się tym trudni, nie może bu-
dować Ciała – Kościoła, ponieważ sprze-
ciwia się woli Jezusa – Głowy.

Nikt nie twierdzi, ani Biblia, ani
Katechizm, że przepowiadanie przyszłości
jest okłamywaniem ludzi. Niektórzy ja-
snowidze są oszustami. Gorzej z tymi,
którzy naprawdę mówią, co się wydarzy.
Człowiek nie zna niczyjej przyszłości tak
po prostu. Musi go o tym poinformować
ktoś, kto istnieje poza czasem. Jasno-
widzom potrzebne są zatem prawne „mo-
ce”, które usłyszy, aby powtórzyć nam ich
komunikat. Kto więc jest tą mocą lub

energią? Na pewno
nie Bóg, skoro jest
przeciwny takim
praktykom. W takim
razie pozostaje zły
duch, który z zasady
robi wszystko, cze-
go Bóg sobie nie
życzy.

A przecież jako
chrześcijanin ja nie
chcę takiego dorad-
cy. Moje życie jest
w rękach Boga.
Włos mi z głowy nie
spadnie, bo On mnie
kocha. Nie muszę
się odwoływać do kogoś, kto mi opowie
o mojej przyszłości. Do szczęścia potrze-
bny mi jest Jezus i Jego miłość.

Grzechy o których teraz mówimy do-
tykają problemu panowania nad czasem.
Są próbą wejścia w świat Boga. Gdy
w raju wąż rozmawiał z niewiastą, tłu-
maczył jej , że zakaz Boga jest bez sensu.
Przekonał Ewę, że jeśli spróbuje zaka-
zanego owocu, pozna to, co wie tylko
Bóg. Ewa zapragnęła wejść w ten świat
Boga i uległa pokusie, ale konsekwencje
tego były tragiczne.

Bóg jest Panem czasu, Panem życia
i śmierci. Pozwalam, aby mnie prowadził
– ufam, że z takim Pasterzem nic mi nie
grozi. Tej postawie sprzeciwia się wróż-
biarstwo, horoskopy, tarot i inne propo-
zycje złego ducha, po to, abyśmy byli
prowadzeni przez kogoś innego niż Bóg.

Np. tarot tak mocno widoczny w te-
lewizyjnych stacjach komercyjnych, z
chrześcijańskiego punktu widzenia ma
ścisły związek z siłami demonicznymi.
Nawrócona tarocistka wspomina, że gdy
człowiek wchodził do jej gabinetu, gdy go
ujrzała w drzwiach, już wiedziała, co mu
powiedzieć, bez rozkładania kart. A więc
nie w kartach, tylko gdzie indziej…

Uważajcie na „uzdrowicieli” posłu-
gujących się wahadełkiem, nakładających
ręce bez dotykania pacjenta, mówiącym
np. o reinkarnacji…

Najlepszą reakcją w takim przypadku
jest gorąca modlitwa i polecenie się opiece
Chrystusa i Matki Bożej !

Pewien charyzmatyk przeżył kiedyś
takie doświadczenie. Został zaproszony do
studia telewizyjnego na spotkanie ze zna-
ną osobą praktykującą jasnowidztwo. Na
potwierdzenie jej udawanych zdolności
prezenter wręczył jej przed emisją dwie

zaklejone koperty. Każda z nich zawierała
nazwisko znanej osobistości, które owa
wróżka miała odgadnąć. Kamera z uwagą
śledziła każdy jej ruch w oczekiwaniu na
spektakularny sukces,. Zaproszony gość
natomiast w duchu modlił się. Gdy
przyszedł moment odpowiedzi, kobieta
zaczęła się jąkać, wahać, najpierw wy-
mieniła jedno nazwisko, potem drugie, aż
w końcu kiedy otworzono koperty, oka-
zało się, że popełniła błąd. Załamana
z płaczem wyznała, że nie zna przyczyn
swojej porażki. Zaproszony gość nato-
miast doskonale rozumiał, co zaszło. Ter-
min emisj i odroczono…

Pamiętajcie, że usługi złego ducha
nigdy nie są charytatywne i człowiek
wcześniej czy później poniesie przykre
konsekwencje korzystania z nich. Szatan
zarzuca sieci na człowieka, stopniowo go
zniewalając.

Ktoś powie, że czytanie horoskopów
to rozrywka. Niestety – to kamuflaż. Taki
człowiek tak naprawdę nie ma odwagi
przyznać się, że to go ciągnie, ciekawi
i nie potrafi już w prawdzie patrzeć na to,
co jest pragnieniem jego serca. Wiąże się
to z brakiem zaufania, z zerwaniem relacj i
z Panem Bogiem. Jeśli Pan Bóg uważa, że
pożyteczne jest, aby człowiekowi coś
z jego przyszłości odsłonić – daje „świa-
tła”, ale wiadomo, że one pochodzą od
Boga.

A czy wiesz, że nosząc amulety, tali-
zmany zwracasz się do złego ducha?
Pierścień Atlantów – to jeden ze sposo-
bów działania zła, zniewolenia i odwró-
cenia się od Chrystusa – jedynego
Uzdrowiciela i Obrońcy człowieka.

W XXI w. w sklepach ezoterycznych,
ulicznych straganach, pierścień Atlantów
może kupić każdy. Leży obok kart tarota,
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pentagramów, wisiorków i innych talizma-
nów „na szczęście” i „od nieszczęścia”.
Wiele osób naiwnie wierzy, że ów pier-
ścień ochrania przed złem poprawia kon-
dycję zdrowotną…

O. A. Posacki, jezuita, znawca pro-
blematyki okultyzmu twierdzi jednozna-
cznie, że noszenie talizmanów jest nie-
bezpieczne. Jeśli jestem ochrzczonym
chrześcijaninem, a wierzę we wszechmoc
pierścienia, popełniam grzech bałwo-
chwalstwa, ponieważ zwykłym przedmio-
tom przypisuję atrybuty Boga. Zakładając
na palec pierścień Atlantów czy umiesz-
czając w domu jego znak powinienem się
zastanowić od kogo pochodzi owa „cu-
downa moc” , kto tak naprawdę poprzez
nią działa. Według Objawienia chrześci-
jańskiego na pewno nie Bóg, ale raczej
szatan. To jemu zależy na tym, aby myś-
lenie człowieka wprowadzić na fałszywe
tory prowadzące do zdrady Boga.

Szatan przywołany przez amulet czy
talizman sprzyja tylko chwilowo, by na-
stępnie głębiej wciągnąć i zniszczyć. Ktoś
może zdobyć bogactwa, stać się sław-
nym… Wydaje się, że wszystko układa się
pomyślnie. Dopiero, gdy np. w niewyjaś-
nionych okolicznościach czy w wypadku
ginie mu bliska osoba albo dochodzi do
innego nieszczęścia, pojawia się rozpa-
czliwe pytanie: dlaczego tak się stało?

- Przekleństwo w końcu się odkryje,
ale często bywa już wtedy za późno. I nie
ma znaczenia, czy ktoś nosi amulet
z pełną świadomością, wierząc w jego
moc, czy robi to nieświadomie.

Homeopatia – farmaceuci i fizycy
zgodnie twierdzą, że w tych lekach nie ma
nic, co mogłoby działać. Niektóre specy-
fiki formułowane są przez okultystów,
a pacjenci twierdzą, że działają one rewe-
lacyjnie. Trzeba zadać pytanie: kto tu
działa? Skoro nie jest to działanie natu-
ralne, ale ponadnaturalne, należy je jedno-
znacznie określić jako działanie demo-
niczne. Największymi ofiarami homeo-
patii są dzieci, bo są bardziej wrażliwe niż
dorośli. Oczywiście szatan nie ujawnia
się, pragnąc doprowadzić do głębszego
uzależnienia. Nie ma takiej możliwości, że
„lek” działa, a nie płaci się skutków du-
chowych. Jak już powiedziałem, szatan
nie jest filantropem. Skutki po prostu będą
widoczne później .

Ogromne znaczenie ma fakt, czy ktoś
wierzy w ich działanie czy nie. Jeśli nie
wierzy, nie działają. Są skuteczne, gdy
ktoś jest otwarty lub ma do nich pozy-

tywny stosunek. Tu można zrobić analogię
do postawy chrześcijanina, który wierzy,
że modlitwa zanoszona do Boga jest przez
Niego przyjęta. Wiemy przecież, że w mo-
dlitwie ważne jest wiara. Diabeł też chce,
żeby mu ludzie coraz bardziej ufali.

Przypomnij sobie, czy nie korzystałeś
z usług bioenergoterapeutów czy innych
uzdrowicieli? Jeden z nich przyznał w wy-
wiadzie: „Podczas seansu biorę na siebie
ludzi, ból, poczucie krzywdy, choroby
i daję ludziom własną duszę. Czuję, jak
zewsząd ogarnia mnie ciepło, nagle zys-
kuję wielką falę miłości. Pod jej wpływem
ustępują alergie, goją się rany, organizm
zaczyna normalnie pracować. To stan
emocjonalny, w którym leczył Chrystus –
„to moja droga”.

Niepotrzebny jest Bóg, a Jezus okazu-
je się zwykłym bioenergoterapeutą – oto
konsekwencje zachłyśnięcia się mocą za-
czerpniętą z tego źródła. Czy zatem może
z niego pochodzić prawdziwa moc i praw-
dziwe zdrowie?

Pułapek zastawianych na nas przez
złego ducha jest całe mnóstwo. Gdyby nie
daj Boże była taka sytuacja, że już wpad-
łeś w sidła okultyzmu trzeba:
- odrzucić jakiekolwiek praktyki związane
z okultyzmem, nawet te, co do których nie
masz całkowitej pewności. Im dłużej bę-
dziesz zwlekał, tym straty będą dotkliwsze
i trudniejsze do naprawienia;
- bez zastanowienia zniszczyć wszystkie
przedmioty związane z magią: talizmany,
karty tarota, horoskopy, wahadełka i inne
magiczne narzędzia;
- wyspowiadać się z grzechów przeciwko
wierze;
- jeśli to wszystko okaże się nie wystar-
czające, należy zwrócić się o pomoc
w uwolnieniu (może wizyta u psycho-
loga);
- jeśli w twojej rodzinie zdarzały się przy-
padki licznych samobójstw, nagłych śmie-
rci, niepowodzeń uczuciowych i zawodo-
wych, jeśli można zaobserwować niena-
wiść do wiary i Kościoła, jeśli stosowano
praktyki okultystyczne (np. z pokolenia na
pokolenie przekazywano sobie dar uzdra-
wiania), ktoś z rodziny należał do sekt,
w takich przypadkach konieczna jest mo-
dlitwa o uwolnienie przeprowadzona
przez osobę upoważnioną przez Kościół;
- rozpocząć „nowe życie”…

Ks. Antoni Bielak

@
Cyberprzemoc

Czym jest cyberprzemoc? Kogo do-
tyczy? Kto może pomóc poszkodowa-
nym? Na te i inne ważne pytania, do-
tyczące tego nasilającego się, zwłaszcza
wśród osób młodych i dzieci, zjawiska,
odpowiada w sposób konkretny i rze-
czowy poniższy artkuł.

Zagrożenie dla młodych internautów
kojarzy się najczęściej z działaniami do-
rosłych przeciwko dzieciom (na przykład
pedofilia).

Współcześnie, wraz z coraz większą
dostępnością do mediów, poważnym za-
grożeniem dla dzieci stają się ich ró-
wieśnicy. Zjawisko to określamy mianem
CYBERPRZEMOCY (cyberbulling), tj .
przemoc z użyciem technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych (Internet, te-
lefony komórkowe).

W Polsce ten problem został szcze-
gólnie nagłośniony, gdy ujawniono histo-
rię gdańskiej gimnazjalistki, która popeł-
niła samobójstwo w efekcie przemocy
doznanej ze strony rówieśników.

Narzędzia wykorzystywane do cyber-
przemocy, to:
· czaty,
· komunikatory (np.: gg, Tlen),
· serwisy sms, mms,
· serwisy społecznościowe,
· blogi,
· strony internetowe,
· grupy dyskusyjne,
· poczta elektroniczna.

Podstawowymi formami cyberprzemo-
cy są:
· nękanie,
· szantażowanie,
· straszenie, grożenie,
· zamieszczanie obraźliwych komentarzy,
wulgaryzmów,
· publikowanie lub rozsyłanie ośmieszają-
cych, kompromitujących informacji,
zdjęć, filmów z użyciem sieci, narusze-
nie wizerunku, czci ,
· podszywanie się w sieci pod kogoś
wbrew jego woli, włamania w sieci.
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Na kartach historii powszechnej mia-
ły miejsce wydarzenia, które zostały
określone jako cudowne za przyczyną
modlitwy różańcowej . Literatura history-
czna do takich wydarzeń zalicza bitwę pod
Lepanto (1 571 ), zwycięstwo Jana III
Sobieskiego nad tureckimi wojskami Kary
Mustafy pod Wiedniem (12.09.1 683 r.,),
ocalenie dwóch budynków w Hiroszimie
i Nagasaki podczas eksplozji bomb ato-
mowych (1945), ocalenie bł. Jana Pawła II
z zamachu (1981 ) oraz bezkrwawą rewo-
lucję w Manili na Filipinach połączoną
z ustąpieniem dyktatora gen. F. Marcosa
(22-25.02.1 986 r.).

W niniejszym artykule spróbujemy
krótko przedstawić pierwsze chronolo-

gicznie z tych wydarzeń, jakim była bitwa
pod Lepanto. Dla precyzji historycznej
należy podkreślić, że mamy tutaj na myśli
tzw. III bitwę pod Lepanto, tzn. z
07.1 0.1 571 r. (dwie wcześniejsze miały
miejsce odpowiednio w 1499 r.- tzw.
"Bitwa morska" przy wyspie Sapienza
i 1 500 r. w trakcie III wojny turecko-
weneckiej).

Ostatnia wielka bitwa morska, bitwa
pod Lepanto rozegrała się 07.1 0.1 571 r.
Być może w całej historii świata tylko
Odsiecz Wiedeńska z 1683 roku, miała
porównywalny wpływ na losy Europy.
Trwała tylko jeden dzień, jednak proces,
który doprowadził do tego decydującego
starcia trwał trzysta lat. Zastanówmy się
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W zjawisku cyberprzemocy dziecko
może być :
· ofiarą,
· sprawcą,
· świadkiem czyli osobą, która nieświa-
domie bierze udział w rozpowszechnianiu
przemocy w Internecie, rozsyłając dalej
zdjęcia, filmy, linki do stron zawierają-
cych treści o charakterze cyberprzemocy,
a co za tym idzie w pewien sposób staje
się równocześnie SPRAWCĄ .

Atutem sprawcy cyberprzemocy nie
jest siła fizyczna, ale umiejętność wyko-
rzystywania możliwości mediów elektro-
nicznych, tj . szybkości rozprzestrzeniania,
powszechnej dostępności, trudności z usu-
nięciem z sieci, stałego narażenia na atak,
niezależnie od miejsca i pory dnia, słabej
kontroli społecznej , psychologicznej ła-
twości poniżania osoby, z którą nie trzeba
się spotykać” twarzą w twarz”. Spraw-
com cyberprzemocy wydaje się, że są
anonimowi, a co za tym idzie bezkarni,
myślenie takie jest bardzo mylne.
Cyberprzemoc to przestępstwo lub wy-
kroczenie, które należy zgłosić.

KAŻDE DZIECKO, KTÓRE MIAŁO
KONTAKT Z CYBERPRZEMOCĄ
(OFIARA, ŚWIADEK, SPRAWCA),
POTRZEBUJE REAKCJI ZE STRO-
NY DOROSŁYCH!!
MUSI USŁYSZEĆ, ŻE CYBERPRZE-

MOC TO KRZYWDZENIE INNYCH.
A DZIAŁANIE POWODUJĄCE CIER-
PIENIE INNYCH NIE JEST ŻAR-
TEM!!!

Rodzice bardzo często nie mają wie-
dzy, jak zareagować, minimalizują znacze-
nie zjawiska, traktując je jako nierzeczy-
wiste, nie rozmawiają ze swoimi dziećmi
o zagrożeniach wynikających z używania
Internetu albo nie mają świadomości, że
dziecko jest ofiarą lub sprawcą cyberprze-
mocy. Biorąc to pod uwagę, warto prze-
dstawić kilka rad dla rodziców:
· korzystaj z filtrów antyspamowych,
· naucz dziecko, aby nie otwierało e-maili
otrzymanych od nieznajomych,
· warto korzystać z kilku kont e-mailo-
wych do różnych celów - załóż dziecku
inne konto dla kolegów (można podać
imię i nazwisko), a inne do czatów (na
którym podajemy pseudonim, a nie dane
osobowe),
· pokaż dziecku, jak właściwie korzystać
z Internetu, naucz je etykiety – czyli
zasad dobrego zachowania się w sieci,
· zainstaluj programy ochrony rodziciel-
skiej ,
· ustal z dzieckiem zasady korzystania z
komputera i Internetu.

Oto ważne strony internetowe, które
mogą pomóc rodzicom i ich dzieciom :
• www.helpline.org.pl oraz bezpłatny
numer telefonu 0800100100 - pomoc

młodym internautom i ich opiekunom
w sytuacjach zagrożenia,
• www.dzieckowsieci.pl na tej stronie mo-
żna znaleźć ciekawe materiały do wydru-
kowania: elementarz dla rodziców, ele-
mentarz dla dzieci itp. ,
• www.cyberprzemoc.pl – serwis o zja-
wisku cyberprzemocy oraz sposobach
reagowania na nią ,
• http://dzieci.wp.pl,
http://kids.yahoo.com,
http://www.askforkids.com
• www.sieciaki.pl,
www.przedszkolaki.sieciaki.pl - serwi-
sy edukacyjne dla dzieci, jak bezpiecznie
korzystać z Internetu, jak ustrzec się czy-
hających w nim zagrożeń,
• www.dyzurnet.pl albo infolinia
0801615005 - pod tym adresem można
zgłaszać anonimowo zauważone niele-
galne treści w Internecie,
• www.beniamin.pl – możliwość ściągnię-
cia bezpłatnego programu filtrującego
„Beniamin”, „Ochraniacz"
www.benarom.k7.pl,

• www.adalex.alpha.pl, www.cenzor.pl,
www.opiekun.com, www.x-guard.pl,
www.chrondziecko.pl - wersje demon-
stracyjne programów cenzurujących i o-
chraniających przed niepożądanymi zja-
wiskami w sieci.

Agnieszka Sayrlhuber

Religijny wymiar bitwy pod Lepanto (07.1 0.1 571 r.)

www.helpline.org.pl
http://www.dzieckowsieci.pl 
http://dzieci.wp.pl
http://kids.yahoo.com
http://www.askforkids.com
http://www.sieciaki.pl
http://www.przedszkolaki.sieciaki.pl
http://www.dyzurnet.pl
http://www.beniamin.pl
http://www.benarom.k7.pl
http://www.adalex.alpha.pl
http://www.cenzor.pl
http://www.opiekun.com
http://www.x-guard.pl
http://www.chrondziecko.pl
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najpierw, jak doszło do tej bitwy:
Około 1300 r. turecki sułtan Osman I

wezwał do "świętej wojny" (dżihadu)
przeciw chrześcijanom bizantyjskim, zdo-
był Azję Mniejszą i tym samym położył
podwaliny pod nazwane od jego imienia
Imperium Osmańskie.

Znaczącym wydarzeniem w procesie
ekspansji polityczno militarnej Turków
miała bitwa pod Didymotyką w 1352 r.
Starło się w niej dwóch współzawo-
dniczących ze sobą cesarzy bizantyjskich.
Jan V Paleolog pochodzący z cesarskiego
rodu bizantyjskiego popierany był przez
Bułgarię, Serbię i Wenecję. Jego przeciw-
nika Jana Kantakuzena wsparli Osma-
nowie Sulejmana w sile 10 000 ludzi.
Bitwa zakończyła się zwycięstwem armii
tureckiej . Od tego czasu nastąpił wzrost
znaczenia państwa Osmanów na półwys-
pie Bałkańskim. Była to pierwsza znaczą-
ca bitwa w Europie, w której zwyciężyły
wojska tureckie. W trakcie bitwy Bułgarzy
wycofali się, a wojska bizantyjskie ska-
pitulowały, pozostawiając na placu boju
jedynie Serbów.

Kolejnym faktem potwierdzającym
militarne aspiracje Turków było zdobycie
29.05.1 453 r. Konstantynopola przez ar-
mię turecką pod dowództwem Mehmeda
II. Tym samym Bizancjum zostało bezpo-
wrotnie stracone na rzecz islamu.

Na początku XVI wieku Turcy za-
garnęli cały Bliski Wschód, a w 1571 roku
również Cypr. Kreta, ostatni punkt oparcia
handlujących ze Wschodem Wenecjan
i ich floty była zagrożona. Wschodnia
część basenu Morza Śródziemnego znala-
zła się pod panowaniem Imperium Os-
mańskiego. Islamizacja groziła całej Euro-
pie. Napór Turków wydawał się nie
do powstrzymania.

Z tej racj i ówczesny Papież Pius V
uznał, że Selim II, syn Sulejmana
Wspaniałego, zagraża nie tylko miastom
włoskim, lecz całemu światu chrześci-
jańskiemu. Po wielu staraniach Pius V
doprowadził do zawiązania tzw. „Świętej
Ligi”, czyli w praktyce wenecko-hisz-
pańskiego sojuszu obronnego. Przyłączyło
się do niej wielu innych europejskich
książąt. Zadaniem armii chrześcijańskiej
było zatrzymanie tureckiej ekspansji.

Jednak 07.10.1 571 r. chrześcijańska
flota płynąca w kierunku Morza Joń-
skiego, przepłynąwszy cieśninę, wpadła
w pułapkę. Tureckie okręty ustawione
w kształcie półksiężyca ciągnęły się od
wybrzeża Grecji na północy po krańce

Peloponezu na południu w dwóch sze-
regach. Dowódca floty muzułmańskiej Ali
Pasza był genialnym strategiem. Dwie
wielkie flotylle weneckich i hiszpańskich
okrętów pod rozkazami dwudziestoczte-
roletniego Don Juana de Austria, przy-
rodniego brata króla Hiszpanii Filipa II
oraz mniejsze flotylle z Parmy Sabaudii
i Genui, którymi dowodził jego rówieśnik
kondotier Andrea Doria, płynęły dokła-
dnie w środek tureckiej pułapki.

Dla ciekawostki historycznej można
wspomnieć, że na pokładzie jednego ze
statków znajdował się również młody
Hiszpan Miguel de Cervantes Saavedra,
przyszły autor niezwykłych dziejów Don
Kichota. Tego dnia dosięgły go tureckie
kule. Dwie raniły go w pierś, a trzecia
zmiażdżyła lewą rękę.

Wróćmy jednak do samej bitwy.
Nieoczekiwanie naprzeciw siebie stanęło
prawie pięćset okrętów i dwieście tysięcy
ludzi, przy czym wojska chrześcijańskie
były nieporównanie słabsze od sił tu-
reckich. W początkowej fazie starcia Tur-
cy mieli przewagę taktyczną i wykorzy-
stywali ją bezlitośnie. Ich wolę zwy-
cięstwa potęgowała perspektywa czekają-
cych na nich ogromnych łupów. Za liniami
chrześcijańskiej floty leżała jak otwarty
skarbiec bezbronna Wenecja – a dalej
Bari, Rzym, Neapol i wszystkie porty
Zachodu.

Zrozpaczony Andrea Doria zszedł pod
pokład i padł przed cudownym obrazem
Maryi. Jeśli cokolwiek miało być ura-
towane – błagał – pomóc mogła już tylko
Królowa Niebios. Kiedy Doria wrócił na
pokład, wiatr nagle zmienił kierunek. Za-
czął się sztorm, który rozproszył tureckie
szyki. Europejczycy mogli wreszcie wy-
korzystać siłę ognia swych dział. Hisz-
panie dokonali abordażu flagowego okrętu
Alego Paszy i jeszcze na pokładzie ścięli
głowę admirałowi Selimowi. Turków
ogarnęło przerażenie, a wszechobecna pa-
nika uniemożliwiła wykonanie jakiegokol-
wiek manewru obronnego. Każdy, kto
umiał pływać, skakał w czerwone od krwi
wody zatoki i próbował dopłynąć do
brzegu. Pozostali unosili się na falach,
kurczowo uczepieni desek i innych szczą-
tków okrętów. Przerażająca bitwa zakoń-
czyła się przygniatającym zwycięstwem
wojsk chrześcijańskich. Od rana do wcze-
snego popołudnia zginęło co najmniej
trzydzieści tysięcy Turków i siedem
tysięcy sześciuset chrześcijan. Tego dnia
z tureckich galer wyzwolono piętnaście

tysięcy przykutych do wioseł chrześci-
jańskich jeńców.

Odniesione w tak dramatycznych
okolicznościach zwycięstwo oznaczało
kres ekspansji islamu na Zachód. Morska
potęga Imperium Osmańskiego już nigdy
się nie odrodziła.

Rok po zwycięstwie nad Turkami
papież Pius V wprowadził do kalendarza
liturgicznego święto Matki Bożej Zwy-
cięskiej , w 1573 przemianowane przez
Grzegorza XIII na święto Matki Bożej
Różańcowej . Jego doroczną datę ustalono
na 7 października, dzień zwycięstwa pod
Lepanto.

W tym czasie wenecki senat nakazał
umieścić pod wiszącym w Pałacu Dożów
obrazem bitwy pod Lepanto napis: Ani
siła, ani broń, ani wodzowie, lecz Maryja
Różańcowa dała nam zwycięstwo”.

Bitwa pod Lepanto jest dla nas
przykładem, że bywają cuda, w których
Bóg wykorzystuje naturalny bieg rzeczy.
Należą do nich wybór na dowódcę floty
Austriaka Don Juana, syna Karola V,
który okazał się wybitnym strategiem
wojennym i zaskoczył przeciwnika swoją
taktyką walki. Za cud można uznać fakt,
że dumna Wenecja podporządkowała się
obcemu admirałowi, podobnie jak za
rzecz niemożliwą można była uznać
rezygnację ze swojej władzy hiszpań-
skiego króla Filipa. Co najmniej za
zrządzenie Bożej Opatrzności można
uznać śmierć dowódcy floty tureckiej , Ali
Paszy, na samym początku bitwy. Cudem,
może najważniejszym, była też nieocze-
kiwana zmiana wiatru, która bardzo
sprzyjała flocie chrześcijańskiej , a unie-
możliwiała manewry muzułmanom. Przy-
kłady można by mnożyć.

W bitwie pod Lepanto można dopa-
trzyć się pomocy Bożej , a towarzyszące
jej cudowne wydarzenia znajdują swe
źródło w pobożności walczących żołnie-
rzy i w gorliwych modlitwach tych, któ-
rzy pozostali na lądzie. Tradycja odno-
towała, że wczesnym wieczorem, kiedy
kończyła się bitwa, w Rzymie wciąż
trwała jeszcze procesja bractwa różań-
cowego, w której niesiono obraz Matki
Bożej Śnieżnej . Nie wolno nam też
zapomnieć o modlitwie tysięcy innych
ludzi, rozproszonych po całej Europie,
którzy – zgodnie z wezwaniem papieża –
przez wiele dni odmawiali różaniec i poś-
cili w intencji zwycięstwa. Tym bardziej
trzeba o nich pamiętać, że jednym
z trzech krajów, który odpowiedział na
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błaganie Pius V, była Polska.
Na koniec tej krótkiej refleksj i zamiast

próby podsumowania chciałbym wspom-
nieć o jeszcze jednym wydarzeniu, które
w literaturze zostało określone mianem
„polskiego Lepanto” (określenie analo-
giczne do pojęcia polskich Termopili).

Gdy w 1620 roku licząca czterysta
tysięcy żołnierzy armia turecka sułtana
Osmana II przekroczyła granice Rzeczy-
pospolitej , hetman Karol Chodkiewicz
zebrał siedemdziesiąt pięć tysięcy wojska
i 2 września rozbił obóz nad Dniestrem
obok zamku w Chocimiu. Wprawdzie
pierwsze starcie pod Chocimiem zakoń-
czyło się zwycięstwem Polaków, ale z ran
odniesionych w walce zmarł umiłowany
wódz polskiej armii, hetman Chodkie-
wicz. Morale rycerzy osłabło do tego sto-
pnia, że klęska wydawała się nieuni-
kniona.

W decydującym dniu bitwy, w nie-
dzielę 3 października 1621 r., odbywała
się w Krakowie wielka procesja różań-
cowa, w której błagano Matkę Najświę-
tszą w intencji zwycięstwa polskich wojsk
pod Chocimiem i zagrożonej ojczyzny.
Kiedy stało się ono faktem, nikt nie
wątpił, że należy je przypisać Matce
Bożej .

Ks. Piotr Jaworski

Elsowo

„ (… ) Promieniuj łagodnością i pogodą,
duchem zgody i pokoju, mocy i pokrze-
pienia, słowem na ile cię stać miłością,
niebieskim weselem, słonecznością”

Kiedy dojeżdżamy drogą z Tarnowa
do Tuchowa, przed naszymi oczami wy-
rasta górujące nad tym królewskim mias-
tem Pasmo Brzanki. Góry te, często nie-
zauważane, przykryte ogromem wznoszą-

cych się na południu Beskidów i Tatr,
również potrafią być piękne i zaskakiwać
niezwykłymi historiami. Jesienne wędró-
wki, przy słonecznej pogodzie zachwyca-
jące swa kolorystyką, sprzyjają zadumie
i wtopieniu się w piękno świata. Takie
właśnie piękno na Ziemi, ale w ludzkich
sercach chcieli budować zapomniani dziś
trochę Elsowie z miejscowości
Burzyn, położonej na północ-
nych stokach Brzanki. Ta malo-
wniczo położona miejscowość,
stała się ostoją ludzi pragną-
cych odrodzenia moralnego
współczesnego świata. To, co
działo się tu w latach mię-
dzywojennych, zaprocentowało
szczególnie w ponurym okresie
II wojny światowej i pomogło
przetrwać lata zniewolenia ko-
munistycznego. Ale zacznijmy
historię od początku…

Przełom wieku XIX i XX
to okres poszukiwania drogi
przez naszych rodaków, to z jednej strony
próba wskrzeszenia Ojczyzny, ale i apatia
i zanik wartości moralnych wśród mło-
dzieży. Lekiem na tą przygnębiającą
rzeczywistość miało być towarzystwo
Eleusis, założone w 1903 r. przez
wybitnego profesora filozofii Wincentego
Lutosławskiego (1863–1954). Celem El-
sów, jak o sobie mawiali była praca nad
sobą, pogłębienie życia religijnego i go-
rąca postawa patriotyczna. Aby osiągnąć
te szczytne, ale jakże niełatwe cele, człon-
kowie towarzystwa ślubowali wyrzeczenia
się tego co niszczy ludzi, a przede
wszystkim naród polski: alkoholu, tytoniu,
gier hazardowych i rozpusty. Od 1907 r.
towarzystwo pracowało już we wszystkich
zaborach, lata międzywojenne przyniosły
znaczny rozwój organizacji, jak również
wprowadzono kilka zmian, przede wszy-
stkim zaakcentowano silny związek z ko-
ściołem katolickim. Świadczyła już o tym
zmiana nazwy źródła z greckiego pojęcia
ELS –Eleuteroi Laon soteres (wolni ludów
zbawcy), na Ecclesia lex suprema (Koś-
ciół najwyższym prawem). Sama organi-
zacja od lutego 1924 r. nosiła nazwę Fila-
recki Związek Elsów. Nieprzypadkowo,
po raz kolejny nawiązano do filomatów
wileńskich, takich jak Adam Mickiewicz
i Tomasz Zan, którzy „chcieli oderwać
Polaków od życia bez ideałów i zje-
dnoczyć ich w dążeniu ku zdobywaniu
nauki i cnoty…”1 Teraz na horyzoncie wy-
darzeń pojawia się właśnie podtuchowski

Burzyn.
W związku Elsów narastał z czasem

problem miejsca, w którym można byłoby
się spotykać w okresie wakacyjnym.
Z inicjatywy profesora Uniwersytetu Poz-
nańskiego Jana Dobrowolskiego właśnie
tutaj w latach 30 – tych XX w. powstała
osada filaretów – Elsowo. Na 3 - hekta-

rowym terenie majątku Chrząstowskich
powstał Dom Filarecki, a obok stanęła
kaplica p.w. św. Józefa (która do lat 90 –
tych była kościołem parafialnym Bu-
rzyna). To miał być zaczątek własnej
osady Elsów, miejsca wypoczynku, pracy
fizycznej i umysłowej skupionej w niej
ludzi. Pracami kierował Witold Kwiatko-
wski (1900 – 1988), wykładowca Wyższej
Szkoły Rolniczej .

Przez te wszystkie lata w Elsowie
pojawił się szereg wybitnych ludzi; warto
tu wspomnieć o profesorze Janie Dobro-
wolskim (botanik), Tadeusz Strumiłło
(doktor filozofii i wybitny działacz
harcerski), Stanisław Pigoń (historyk lite-
ratury polskiej), ks. Antoni Cząstka (pro-
pagator abstynencji), profesor Jan Sajdak
(wybitny bizantynolog). Częstym gościem
w Burzynie był ks. Władysław Korni-
łowicz (1 884 – 1946) duszpasterz Zakładu
dla Niewidomych w Laskach.

Okres hitlerowskiej okupacji to cię-
żki czas dla całego narodu. Mimo zbrodni
jakich dopuszczali się naziści, Elsowie nie
zaprzestali działalności. Organizowali taj-
ne nauczanie dla 150 dzieci z okolic, da-
wali schronienie prześladowanej inteli-
gencji, przechowywali broń dla AK.
Duszpasterzem był wtedy m.in. ks. Lech
Ziemski, kapelan AK, pułkownik Wojska
Polskiego.

Czego nie dokonała II wojna świa-
towa, dokonali komuniści zabierając
Elsom majątek. Kościołem opiekowali się

Elsowo

Kaplica Elsów
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w tym okresie księża z Tuchowa, w ten
sposób praca Elsów nie poszła na marne,
ich tradycje żywe były jeszcze w Bu-
rzynie. Mieszkańcy miejscowości posta-
nowili w jakiś sposób uczcić pamięć
Elsów, pomysłodawcą umieszczenia w ko-
ściele pamiątkowej tablicy był ostatni
prezes, ks. Antoni Cząstka. Dzięki

zaangażowaniu bratanka Jana Dobro-
wolskiego, tablicę odsłonił i poświęcił
9 XI 1980 r. biskup Jerzy Ablewicz, warto
ja oglądnąć, gdyż można z niej wiele
dowiedzieć się o historii Związku i koś-
cioła w Burzynie, a nade wszystko wziąć
sobie do serca filareckie hasło: „Ojczyzna
Nauka Cnota”.

Trafić do Burzyna nie jest trudno,
z daleka widać nowy, biały kościół na
wzgórzu, tuż przy małej kaplicy Elsów, do
której można dojść bezpośrednio szlakiem
niebieskim z Tuchowa na Brzankę.
Miłośnicy dwóch kółek dojadą zielonym
szlakiem rowerowym do centrum miej-
scowości i zaniedbanego dworu, skąd już
tylko kilometr na wschód do Elsowa,
którym dzisiaj opiekuje się Zgromadzenie
Zakonne Sióstr Sług Jezusa.

Wędrując po okolicy wsłuchajmy się
w szum wiatru, szelest liści, może powta-
rzając słowa Elsów: (… ) promieniuj
łagodnością i pogodą, duchem zgody i po-
koju, mocy i pokrzepienia, słowem na ile
cię stać miłością, niebieskim weselem,
słonecznością.

Andrzej Mleczko

1 Homilia biskupa Jerzego Ablewicza wy-
głoszona w Burzynie 9 XI 1980 r.

Taki tytuł nosiła wystawa plenero-
wa Muzeum Okręgowego na dworcu
tarnowskim oraz sesja popularno-nau-
kowa zorganizowana przez Małopolskie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Tarnowie w 2009. Każdy mieszkaniec
naszego pięknego miasta winien pamię-
tać o grozie czasów wojny i tragicznych
losach Tarnowa podczas okupacji hitle-
rowskiej .

II Wojna Światowa to największy do
tej pory konflikt zbrojny w historii świata,
w wyniku której śmierć poniosło ok. 72
miliony ludzi, w tym 47 milionów cywi-
lów. Za datę rozpoczęcia II wojny świato-
wej przyjmuje się dzień 1 września 1939
roku.

Powszechnie przyjmuje się, że o go-
dzinie 4.40 bez wypowiedzenia wojny
i ogłoszenia mobilizacji, wojska niemiec-
kie zgodnie z planem Fall Weiss, zaata-
kowały Polskę na całej długości wspólnej
granicy a od południa z terytorium Sło-
wacji i Moraw. Agresja rozpoczęła się od
bestialskiego nalotu bombowego na Wie-
luń oraz ataku na uznawaną za symbol
polskiego oporu - składnicę wojskową
Westerplatte w Wolnym Mieście Gdańsku,
rozpoczętego o godzinie 4:45 strzałami
pancernika "Schleswig-Holstein".

Główny atak na Polskę poprzedził
szereg akcji dywersyjnych przeprowadzo-
nych przez niemieckich agentów podczas
lata 1939 roku. Działania te miały dać
Hitlerowi powód do wypowiedzenia woj-
ny oraz wprowadzić chaos w działaniach
Wojska Polskiego. Za najsłynniejszą z ta-
kich akcji przyjmuje się tzw. ,, prowoka-
cje gliwicką”, czyli atak na niemiecką
radiostację w Gliwicach, dokonaną
w czwartek 31 sier-
pnia 1939 o godz.
20.00. Napaści do-
konali prawdopo-
dobnie esesmani u-
dający powstańców
śląskich, którzy na-
dali komunikat, że
radiostacja znajdu-
je się w rękach pol-
skich a następnie
radio berlińskie na-
dało wiadomość
o atakach polskich
powstańców pro-

wadzonych razem z oddziałami Wojska
Polskiego. Dzięki temu to Polska była tra-
ktowana jako agresor, a Niemcy jak ofia-
ra. Francja potraktowała to jako pretekst
do nieudzielenia pomocy Polsce, mimo
podpisania międzynarodowych umów.

Jednak często zapomina się, że w Ta-
rnowie doszło do równie ważnych, jeśli
nie ważniejszych wydarzeń, o których
można powiedzieć, że były zapowiedzią
nadciągającej wojny. Podczas nich doszło
do pierwszych zniszczeń i ofiar wśród
ludności cywilnej . Dla mieszkańców Tar-
nowa II Wojna Światowa rozpoczęła się
więc nie 1 września, a w ostatnim tygo-
dniu sierpnia.

***
Sierpień roku 1939 należał do sło-

necznych i gorących miesięcy. W osta-
tnich jego dniach ludzie wykorzystywali
to do wakacyjnego i urlopowego odpo-
czynku. Jednak nie był to błogi i spokojny
czas relaksu. Zewsząd napływały infor-
macje o groźbie wybuchu wojny, mobi-
lizacji wojska, zamachach przeprowadza-
nych przez niemieckich agentów. Wszy-
stko to sprawiało, że wśród Polaków pa-
nowała nerwowa i pełna napięcia atmo-
sfera. Nie ominęła ona także naszych
terenów. 27 sierpnia na moście znajdu-
jącym się nieopodal Nowego Sącza został
zdetonowany ładunek wybuchowy. Spra-
wiło to, że letnicy wypoczywający w oko-
licy w pośpiechu pakowali swoje bagaże
i starali się wrócić do domu. Wśród nich
była tarnowska rodzina Flecków. Maria,
Aleksander i ich pięcioletnia córka Basia
dosiedli się w pociągu do samotnie
siedzącego mężczyzny. Towarzysz podró-
ży okazał się miłym i rozmownym czło-
wiekiem. Rozmowa umilała podróż i czas
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Wojna zaczęła się w Tarnowie…
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Tablica pamiątkowa

Malutka tarnowianka Basia Fleck (na zdjęciu z ok. 1 934r.- w środku)
była jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej
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szybko mijał. Gdy dojeżdżali do Tuchowa
nieznajomy oznajmił, że wysiada i gdy
opuszczał rodzinę Flecków poczęstował
małą Basię czekoladą. Gdy dojechali do
odległego o ok. 1 7 km Tarnowa córka
Flecków była już nieprzytomna. W szpita-
lu stwierdzono zatrucie cyjankiem potasu.
Niestety Basia zmarła w szpitalu, stając
się pierwszą tarnowską ofiarą wojny.

Ale Tarnowianie nie zdawali sobie
sprawy, że najgorsze dopiero miało na-
dejść. 28 sierpnia mieszkańcy Tarnowa
żyli wydarzeniami dnia poprzedniego.
Dzień upłynął spokojnie i gdy zapadał
zmrok wydawało się, że nic złego się już
nie wydarzy. Nawet pociąg z ostatnimi
rezerwistami 16 pułku piechoty, który
odjeżdżał przed godziną 23, a mógł
stanowić potencjalny cel zamachowców,
odjechał spokojnie z tarnowskiego dworca
PKP. Mimo późnej pory na dworcu znaj-
dowało się dużo ludzi.

Nagle o 23.1 8 powietrze zostało roz-
darte przez huk potężnej eksplozji. Wy-
buchła bomba umieszczona w jednej
z walizek stojących w przechowalni baga-
żowej . Wybuch zniszczył nie tylko pomie-
szczenie przechowalni, ale też sąsiadujący
z nią dworcowy posterunek policj i i res-
tauracja, oraz dach nad przechowalnią
i peronem. W wyniku zamachu śmierć
poniosło 20 osób a 35 zostało rannych1.
Aż strach pomyśleć, ile byłoby ofiar, gdy-
by pociąg mający przyjechać z Krakowa
nie spóźnił się o 8 minut… .
Dworzec kolejowy został poważnie znisz-
czony, co ilustrują zamieszczone archiwal-
ne zdjęcia:

Dość szybko udało się zatrzymać
zamachowca, którym okazał się Polak,
pochodzący z Bielska Antoni Guzy. Miał
on Polskie obywatelstwo, ale jak sam
powiedział na przesłuchaniu: ,,(. . . ) czynu
przystępnego jakiego dokonałem, dopuści-
łem się dlatego, że czuje się Niemcem
(. . . )”. Na kolejnych przesłuchaniach zez-
nał, że w Krakowie spotkał się ze zlece-
niodawcą Neumanem2, który wręczył mu
2 uzbrojone walizki z materiałem wybu-
chowym i polecił, by umieścił je w prze-
chowalni bagażu na stacj i kolejowej w Ta-
rnowie. Guzemu nie udaje się jednak
zdążyć na pociąg do Tarnowa i po godz.
20 wsiada do taksówki. Następnie zezna-
je: „Po przyjeździe do Tarnowa pod dwo-
rzec kolejowy osobiście walizy zaniosłem
do poczekalni 3 klasy, znajdującego się
tam bagażowego zapytałem o przechowal-
nie (. . . ) poleciłem mu walizy zanieść do
przechowalni (. . . )Bagażowemu za tę usłu-
gę zapłaciłem (. . . )”.

Dalsze losy zamachowca nie są w peł-
ni znane. Po wybuchu wojny został wy-
wieziony w kierunku wschodnim. Tam
ślad po nim ginie. Podobno zginął zaraz
na początku września, ale czy była to kara
za śmierć, którą spowodował czy ,,zwy-
kła śmierć wojenna”, tego nie wie nikt… .

***
Rozpoczęła się wojna. Już 1 września

nad Tarnowem pojawiły się maszyny ma-
jące na swoich kadłubach czarne krzyże.
Jak relacjonuje to ks. dr Jan Bochenek
w swojej książce ,,Na posterunku” wyda-
nej w 1947 r.: ,,szły powoli, z poszumem,
błyszcząc czarnymi hackenkreuzami. Mo-
mentalnie opustoszały ulice. . . powiało
strachem. . . odezwały się armatki przeciw-
lotnicze nad Mościcami, zaczęły trzeszczeć
karabiny maszynowe pod Górą św. Mar-
cina. Bombowce szybowały spokojnie. (. . . )
W niedzielę 3 września padły pierwsze
bomby. Atakowano dworzec i tory kolejo-
we, padały bomby koło mostów, padły na
cmentarz, koło młyna "Romana", koło

cegielni "Konstancja". We wtorek po po-
łudniu padło ich więcej. Zniszczyły parę
domów przy ul. Narutowicza. A tymcza-
sem wszystkie drogi były pełne uchodź-
ców, szły tysiące ze Śląska, od Kra-
kowa. . . ".

Ale najgorsze dopiero miało nadejść.
Za najgorszą ks. Bochenek uznaje noc z 5
na 6 września. Doszło wtedy do nalotu,
podczas którego zrzucono bomby na szpi-
tal miejski i Dom dla Nieuleczalnych przy
Starodąbrowskiej . Jedną z uczestniczek
tych wydarzeń była Janina Siudutówna,
która tak wspomina tamten nalot:
,,Ewakuowano do nas szpital z Pszczyny,
gdzie rozegrały się pierwsze walki. (. . . )
Bomba spadła na podwórze. Panika. Brak
lekarzy, kilka sióstr i nas, kilka harcerek
i masa rannych. Przekrwawione bandaże,
opatrunki niezmieniane od dnia walki,
zgorzel na rękach i nogach, poszarpane
wnętrzności, paniczny strach przed Niem-
cami i błagalna zewsząd prośba: siostrzy-
czko, wody!”. Niestety dzisiaj nie znamy
nazwisk osób, które zginęły podczas tego
ataku.

6 września Tarnów opustoszał, ludzie
masowo kierowali się na wschód. Dzień
później , w czwartek 7 września po połu-
dniu do miasta wkroczyły wojska nie-
mieckie. Przybyli od strony Wojnicza i od
razu na placu Katedralnym ustawiono
żołnierza z karabinem maszynowym, po-
dobnie na placu Kazimierza gdzie stanęło
dwóch żołnierzy z karabinami i skrzyn-
kami pełnymi amunicj i. Przed drogerią
Bracha (do niedawna McDonald’s u
zbiegu ulic Wałowej i Targowej) siedział
porucznik niemiecki i kontrolował ulicę
Krakowską a reszta patroli rozeszła się po
całej starówce… . Kilka godzin po zajęciu
miasta Niemcy wzięli zakładników. Byli
oni członkami tymczasowego Zarządu
Miasta, jednak znalazł się wśród nich
ksiądz Bochenek: ,,z rewolwerem w ręku
wpadł podporucznik z krzykiem: Padły
strzały z ręki ludności cywilnej! Będziecie
rozstrzelani! W pierwszej chwili nikt się
nie odezwał, jakby życie w nas zamarło.
Za chwilę próbowaliśmy tłumaczyć chao-
tycznie, że my nie jesteśmy winni, że mias-
to nie jest jeszcze uświadomione o losie
zakładników, że w mieście mogą być
nieodpowiedzialne elementy. Dr Kryplew-
ski począł tłumaczyć, że on jest burmi-
strzem, że może wystarczyłoby, gdyby on
sam został rozstrzelany. Podporucznik
warknął: Czy wy wiecie, kim są zakładni-
cy?! - Daliśmy spokój (. . . ) Zaczęliśmy się
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spowiadać, chcieliśmy się przygotować na
śmierć". Jednak nie zginęli. Po paru
godzinach zostali wypuszczeni na wol-
ność.

Po wyjściu z więzienia dowiedzieli
się, o co chodziło niemieckiemu ofi-
cerowi. Wieczorem 7 września na ulicy
Wałowej , koło Małych Schodów ktoś
z ludności cywilnej oddał strzały w kie-
runku Katedry. Spotkało się to z natych-
miastową reakcją ze strony okupanta. Pod
katedrę zajechała ciężarówka pełna żoł-
nierzy, którzy zrobili rewizję w budynkach
znajdujących się koło Katedry i wycią-
gnęli na ulice dwóch braci - Stanisława
i Piotra Chrząszczów i natychmiast roz-
strzelano ich na ulicy Krótkiej . Jeden
z braci dwa tygodnie wcześniej wziął
ślub…

Ważną rolę w tych strasznych, pier-
wszych dniach okupacji odgrywała tarno-
wska Katedra ze swoim proboszczem,
wspomnianym już ks. Bochenkiem. Świą-
tynia była otwarta od świtu aż do późnych
godzin nocnych. Ks. Bochenek wiedział
jak ważna jest wiara dla ludzi: ,,Ludzie
cisnęli się do kościoła, szeregami stali
przy konfesjonałach. Komunikowaliśmy
od wczesnego rana do godziny pierwszej,
a nierzadko i później. (. . . ) Z jakim prze-
jęciem słuchaliśmy spowiedzi. . . może osta-
tniej! Z jakim nabożeństwem podawaliśmy
Zbawiciela… ”. Wtedy także do Katedry
przeniesiono obraz Matki Bożej Szkaple-
rznej , ponieważ kościół na Burku był
położony blisko torów i groziło mu to, że
może zostać trafiony bombą. I tak jak
w pierwszych dniach wojny, tak przez całe
5 lat okupacji Katedra stanowiła ostatnią
deskę ratunku dla przerażonych ludzi.

Ks. Bochenek wspomina, że dla niego
jednym z najboleśniejszych wojennych
wspomnień jest niemiecka okupacja Ka-
tedry. Okupanci widzieli, jak ważna jest
dla wiernych ta świątynia. Dlatego posta-
nowili ich upokorzyć i wybrali go na swój
kościół garnizonowy. 19 września o go-
dzinie 8 rano 2 tys. niemieckich głosów
śpiewających „Heilig, Heilig” wypełniło
wnętrze Katedry. Proboszcz Bochenek
pisze, że śpiewali wszyscy, w ten równy,
rytmiczny, niemiecki sposób. Wspomina,
że ten widok boleśnie nim wstrząsnął.

29 października 1939 r. Wermacht
przekazał sprawowanie władzy adminis-
tracj i cywilnej i Tarnów znalazł się w no-
wym obszarze administracyjnym – Gene-
ralnym Gubernatorstwie. Stał się on sie-
dzibą powiatu tarnowskiego wchodzącego

w skład okręgu Kraków. W skład powiatu
tarnowskiego weszły dawne powiaty:
dąbrowski, brzeski i tarnowski, oraz sa-
mego miasta. Łącznie powierzchnia no-
wego powiatu wynosiła ponad 2380 km2.
Pierwszym starostą został dr Becht
i funkcję tą pełnił do grudnia 1939 roku.

Piotr Mleczko
Bibliografia:
1 Źródła nie są zgodne co do dokładnej
liczby zabitych i wahają się od 14 do 22
osób, jednak w większości materiałów po-
daje się, śmierć poniosło 20 osób.
2 Nie wiadomo czy to prawdziwe nazwi-
sko, czy wymyślone przez Guzego, wy-
buch wojny uniemożliwił śledztwo.

Pietrzykowa A., Region tarnowski w okre-
sie okupacji hitlerowskiej - polityka oku-
panta i ruch oporu, Warszawa - Kraków
1984.
Jarczewski A., Provokado. Gliwice
31. 08. 1939 , Gliwice 2009.
Bochenek J. Na posterunku : kartki z dzie-
jów Kościoła tarnowskiego w czasie oku-
pacji niemieckiej, Tarnów 1947.
http://tarnowskikurierkulturalny.blox.pl/20
09/09/Czy-II-wojna-swiatowa-zaczela-sie-
w-Tarnowie.html

Przerwane milczenie,
czyli historia tarno-
wskiego oddziału
Związku Sybiraków
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Jesienią w 1988 roku, staraniem
dwóch dziennikarzy Polskiego Radia,
w tarnowskim EMPiK-u odbyło się nie-
codzienne spotkanie. Głównym bohate-
rem tego dnia był Sybirak – Dominik
Baczyński – autor nie drukowanej jesz-
cze wtedy książki pt.: "Musisz żyć, aby
dać świadectwo prawdzie."

Nowatorska tematyka Sybiru, zgro-
madziła dużą publiczność. Ze wzrusze-
niem wspomina dziś to wydarzenie pan
Zygmunt Skalski – obecny Wiceprezes
Związku Sybiraków oddziału tarnow-
skiego. Opowiada, jak w trakcie spotkania
spontanicznie zapytał: „A kto z państwa
był na Syberii?” I wówczas nieśmiało za-
częli zgłaszać się Sybiracy. Na sali zapa-
nowało ogromne zdumienie, bowiem wie-

le znających się wcześniej osób, dopiero
teraz odkryło, że łączą je te same sybe-
ryjskie losy. Było to pierwsze spotkanie
tarnowskich Sybiraków.

Nadszedł czas przerwania czterdzie-
stokilkuletniego milczenia.

W niedługim czasie wyłoniła się gru-
pa inicjatywna, mająca za zadanie wyszu-
kać i zgromadzić osoby, które przeżyły
Syberię. Grupie przewodniczył Jerzy
Ćwirko-Godycki, natomiast pomocą
w gromadzeniu dokumentacji służył Les-
ław Koral – późniejszy szef komisj i we-
ryfikacyjnej Związku. I już 28 maja 1989
roku – dzięki tej grupie – mogło odbyć się
Walne Zebranie Założycielskie Związku
Sybiraków w Tarnowie. Uczestniczyło
w nim 27 członków zwyczajnych „(…) tj .
tych, którzy złożyli wymagane dokumen-
ty, jak również 52 osoby, które nie
zdążyły w/w formalności dopełnić (…)” –
czytamy w protokole z Zebrania Założy-
cielskiego. Gościem, a zarazem prowa-
dzącą zebranie była Irena Głowacka,
przedstawicielka działającego już od kilku
miesięcy – z jej inicjatywy – Zarządu
Głównego Związku Sybiraków w War-
szawie. Wybrano Zarząd Oddziału tarno-
wskiego w składzie: Adam Lewicki –
Prezes, Jerzy Ćwirko-Godycki i Jan
Jasielski – Zastępcy Prezesa, Zygmunt
Skalski – Sekretarz, Stanisława Partyka
i Krystyna Pieńkoś – Członkowie Zarzą-
du.

Ustalono główne zadania Związku,
a mianowicie:
- „świadczenie pomocy swoim członkom
- roztaczanie opieki nad inwalidami i
członkami rodzin po zmarłych Sybira-
kach
- upamiętnianie losów zesłańców pol-
skich.”1

Miejscem, gdzie mogli gromadzić się
Sybiracy, była plebania parafii Tarnów –
Mościce, dzięki ogromnej życzliwości ks.
Proboszcza Jana Reca – pierwszego
kapelana Sybiraków. Dlatego też Uchwała
Nr 1 Zebrania Założycielskiego to nada-
nie Ks. Prałatowi Janowi Recowi człon-
kostwa honorowego. W uzasadnieniu czy-
tamy: „W osobie Księdza Prałata członko-
wie naszego Związku Sybiraków znaleźli
wspaniałe wsparcie i życzliwość w trud-
nym okresie organizacyjnym i początko-
wej fazie działania. Czas pokazał, że
udzielone wsparcie dla naszego Związku
trwa w dalszym ciągu i uzasadnia to
podjęcie naszej uchwały.” (Uchwała nr 1
z dn. 28. 05. 89r. ) O ks. Janie Recu napisał
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później ks. Abp Józef Życiński, iż: „Zna-
mienną cechą Jego kapłaństwa było to, że
stawał się światłem dla osób pogrążonych
w mroku niepewności.”2

Członków Związku wciąż przybywa-
ło, potrzebny był, więc większy lokal.
Tym razem Sybirakom użyczyła gościnno-
ści tarnowska Delegatura NSZZ „Solidar-
ność”. Wyodrębniło się też Koło w Dębi-
cy, którego prezesem został Zbigniew
Godzisz.

Wydarzeniem o wielkim znaczeniu dla
społeczności sybirackiej była uroczystość
poświęcenia sztandaru. „Tobie Polsko za-
wsze wierni” – taki napis umieścili na
swym sztandarze. Powstał z inicjatywy
Stanisławy Wiatr-Partyki, wykonany przez
Bogusławę Kowalską i Leszka Damiana,
poświęcony w dniu 19 września 1993r.
w Bazylice Katedralnej przez ks. Kazi-
mierza Kosa. Pierwszy poczet sztanda-
rowy stanowili: Olgierd Sakowicz, Lesław
Koral, Józef Gabrukiewicz. Pan Józef Ga-
brukiewicz funkcję opiekuna sztandaru
sprawuje gorliwie do dnia dzisiejszego.

W lutym 1995 roku zmienił się Zarząd
Związku. Nowym prezesem została Stani-
sława Wiatr-Partyka – poetka, inicjatorka
i wykonawca wielu niezwykłych poczy-
nań. Pisano o Niej : (…) z kresową żarli-
wością mówi o umiłowaniu Ojczyzny,
o Golgocie Wschodu, uczy patriotyzmu,
nie ucząc nienawiści likwiduje „białe pla-
my”. Utwory Stanisławy Wiatr-Partyki
znalazły się w licznych publikacjach i an-
tologiach.

W marcu 2007 roku wybrano nowy
Zarząd. Prezesem został Zdzisław Baran –
żołnierz AK, przeżył 11 lat łagrów Peczo-
ry i Workuty. Jego zastępcy to zasłużeni
dla Związku Sybiracy: Aleksy Redźko
i Zygmunt Skalski. Stanisławie Wiatr-Par-

tyce nadano godność Honorowego Preze-
sa Oddziału w Tarnowie.

Tarnowscy Sybiracy szczególnie za-
biegają o utrwalenie pamięci o zesłaniach
do ZSRR, dlatego też z biegiem lat przy-
bywają w Tarnowie kolejne „znaki pamię-
ci” Polskiego Sybiru.

W 1996 roku, z inicjatywy Olgierda
Wójcika i Olgierda Sakowicza, na Starym
Cmentarzu powstał pomnik – symboli-
czny Grób Ofiar Golgoty Wschodu. We-
dług projektu Otto Schiera wykonali go:
Stefan Kogut, Olgierd Sakowicz i Józef
Gabrukiewicz, a poświęcił 29 września ks.
bp Józef Gucwa. Ma kształt prostego
krzyża, na cokole napis: „W hołdzie ofia-
rom Syberii i Katania, a życzliwym ku
nauce i pamięci.” Przy nim gromadzą się
Sybiracy w ważnych dla siebie chwilach.

W jubileuszowym roku 1998, dzięki
staraniom Tadeusza Wilka i Romana Mał-
ka, w kościele p.w. Świętej Rodziny wmu-
rowano tablicę pamiątkową. W dniu 15 lu-
tego odsłonił ją Aleksy Redźko a poświę-
cił kolejny kapelan Sybiraków ks. Stefan
Biesiadecki.

W tym też roku Sybiracy otrzymali
jubileuszowy dar, bowiem Szkoła Podsta-
wowa nr 10 w Tarnowie-Klikowej , z ini-
cjatywy dyrektor Barbary Oćwiei, obrała
sobie za patrona Sybiraka, Romana San-
guszkę. W dniu 30 kwietnia odbyła się
uroczystość nadania imienia i poświęcenia
sztandaru, ufundowanego przez mieszkań-
ców Klikowej . Sześć lat później w szkole
została wmurowana tablica – pomnik
Romana „Sybiraka” Sanguszki. Projekt
wykonał Roman Małek, odsłonił książę
Paweł Sanguszko z Brazylii – przedstawi-
ciel rodu Sanguszków, fundatorów tablicy.

29 lipca 2003 roku odsłonięto kolejny
pomnik. Na symbolicznej nekropolii przy
ulicy Matki Boskiej Fatimskiej , wśród ka-
mieni z tablicami poświęconymi poszcze-
gólnym organizacjom niepodległościo-
wym, Sybiracy umieścili również swój ka-
mień z napisem: „Dla pamięci o Sybira-
kach, którzy zginęli w ZSRR w okresie
1940 – 1956 z głodu, chłodu i katorżniczej
pracy”. Powstał z inicjatywy Józefa Ga-
brukiewicza i dzięki Jego zabiegom
o zgromadzenie środków finansowych na
realizację projektu.
Emblemat Związku Sybiraków znajdu-

je się również na pomniku „Ofiar Stali-
nizmu” odsłoniętym 17 września 2000
roku.

Niezwykłym „znakiem pamięci” o
symbolicznej wymowie jest stuła, którą

Sybiracy ufundowali i ofiarowali ks. Mi-
chałowi Osakowi w piątą rocznicę świę-
ceń kapłańskich, w dowód wdzięczności
za Jego zaangażowanie i służbę dusz-
pasterską. Wykonała ją Bogusława Ko-
walska – artystka, która wcześniej hafto-
wała również sztandar Związku. Według
projektu Romana Małka, po jednej stronie
wyszyty jest wizerunek Matki Boskiej
Pocieszenia z Ostrej Bramy, po drugiej –
emblemat Sybiraków.

Dwa lata później , po siedmioletniej
współpracy, wystąpiono do ks. bpa Wi-
ktora Skworca o mianowanie ks. Michała
Osaka kapelanem tarnowskiego oddziału.
Nominację otrzymał dnia 17 stycznia
2008 roku. W podziękowaniu ks. Bisku-
powi Sybiracy napisali, iż: „Jest to szcze-
gólny dar dla naszego środowiska, które
w tym roku obchodzi jubileusz – 80
rocznicę powstania Związku.”

I kolejne ważne wydarzenie roku
jubileuszowego 2008. W dniu 17 lutego
z inicjatywy dyrektora Tadeusza Kozioła,
Gimnazjum w Zaczarniu otrzymało imię
Zesłańców Sybiru. Ks. Julian Garncarz
poświęcił sztandar szkoły – o bogatej
symbolice Golgoty Wschodu – wykonany
według projektu Ewy Kuty. Odsłonięto
i poświęcono tablicę upamiętniającą uro-
czystość nadania imienia Gimnazjum
w Zaczarniu.

Imię Zesłańców Sybiru, na wniosek
tarnowskich Sybiraków, otrzyma również
nowe rondo u zbiegu ulic Okrężnej
i Lwowskiej w Tarnowie.

Trwają też starania, aby w okolicy
ronda umieścić „ścianę pamięci”. Projekt
ściany opracował Zygmunt Skalski.

Sybiracy odchodzą. W tarnowskim
Związku jest coraz mniej członków. Je-
dnak mogą być spokojni, bowiem pozo-
staną po nich „znaki pamięci” i młodzi
ludzie wierni tej idei, którzy nie dla
kariery i poklasku, lecz z przekonania
czuwać będą, by zapalone światła pamięci
w kolejnym pokoleniu nie zagasły.

Zofia Kwapniewska

1 (Protokół z Walnego Zebrania z
28.05.89r.)
2 (Monografia "Bez reszty" )



Pomaluj obrazek!

Święty Dominik JPII Święty Jacek

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI
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1 . Połącz strzałkami postacie świętych i błogosławionych z tym, co zrobili lub powiedzieli o Różańcu:
„Różaniec jest moją ulubioną modlitwą”
„Według legendy Matka Boża przekazała mu Różaniec jako dar dla ludzi”
„Sprowadził różaniec do Polski”

2. Uzupełnij części różańcowego równania zgodnie ze stanem faktycznym tak, by otrzymać wynik, którego różnica jest
liczbą tajemnic różańcowych:
(5 x …..) + 4 +….. = ……

3. Weź różnicę wyniku i zapisz obok każdej dziesiątki Różańca po kolei poszczególne jego tajemnice, opatrując je liczbą
(nad specjalnie przygotowaną do tego wykropkowaną linią).

4. Rozwiązanie prześlij do GS – nagrodą dla trzech pierwszych dzieci będą Różańce.

...............

............... ...............

...............



Film pt. „Joanna” w reżyserii Feliksa
Falka, znanego z takich obrazów jak
,,Komornik” oraz ,,Samowolka”, jest fil-
mem wybitnym, o czym świadczą zdobyte
nagrody i wyróżnienia krajowe: 2 Orły
oraz 2 Złote Lwy, oraz międzynarodowe:
Nagroda Rosyjskich Dziennikarzy i Na-
groda Rosyjskich Klubów Filmowych,
nagroda za najlepszą rolę żeńską na 33.
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
w Moskwie - jednej z największych tego
typu imprez na świecie; również w Sta-
nach film zyskał wielką popularność.

Największą jednak nagrodą są reakcje
widzów po seansach, jak na przykład po
tym podczas ostatniej Tarnowskiej Nagro-
dy Filmowej – atmosfera zapadająca po
finałowej klatce filmu, tuż przed poja-
wieniem się na ekranie napisów, nieo-
pisywalna, trudna do uchwycenia w spo-
sób dyskursywny, magiczna, jak cały sens.

Jest sztuką zrobienie filmu, którego
większość akcji rozgrywa się w czterech
ścianach kamienicy w okupowanym Kra-
kowie, tak by trzymał w najwyższym
natężeniu napięcia, przenosił widza „w e-
kran”, prowadził do końcowego katharsis
i pozostawał w pamięci do końca życia.

To udało się Feliksowi Falkowi,
genialnej aktorce krakowskiej „Bagateli”,

Urszuli Grabowskiej – Joannie – oraz
fantastycznej Stanisławie Celińskiej , która
nawet z drugoplanowej roli tworzy zawsze
arcydzieła, czy Kindze Preis, znanej z ma-
łego ekranu pyskatej gosposi Ojca Mate-
usza.

Mała, ciemnooka, żydowska dziew-
czynka (w tej roli Sara Knothe) i piękna,
inteligentna, intrygująca kobieta, tytułowa

Joanna, która nawet kiedy nie ma co jeść,
za nic w świecie nie chce sprzedać drogo-
cennego pianina, z którym wiążą się
wspomnienia niepowracającego wciąż
z wojny ukochanego męża. Mogła prze-
żyć spokojnie wojnę lub zacząć walkę
o swoje człowieczeństwo i ocalenie życia.
Wybór nie był prosty, konsekwencje nieje-
dnoznaczne.

I żeby było jasne – nie jest to film
o przechowywaniu Żydów podczas wojny.
W swym obrazie Falk wyszedł poza pe-
wnego rodzaju schemat, stworzył dzieło
wielowymiarowe, skomplikowane, gęste,
trudne w odbiorze, niejednoznaczne, jak
konsekwencje wyborów, które muszą
podjąć bohaterowie: „dobrzy” Polacy czy
„źli” Niemcy, którzy niekoniecznie wpi-
sują się z kolei w ten schemat. A w środku
tego wszystkiego, w centrum Generalnej
Guberni, małe dziecko – Róża, symbol
miłości…

Mirosław Grzegórzek

MŁODZI PATRZĄ NA ŚWIAT

Joanna
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Eleni

„ Przebaczyłam dlatego, że uważam, że
przebaczyć to nie znaczy zapomnieć, ale
pozbyć się negatywnych emocji. ”

Naprawdę nazywa się Eleni Dzoka,
z domu Milopoulu, wszyscy jednak zna-
my ją po prostu jako Eleni. Urodziła się
w Bielawie na Dolnym Śląsku jako
dziesiąte dziecko Peryklesa i Despiny
Milopulosów, greckich emigrantów osia-
dłych w Polsce w latach 50. Artystka do
szóstego roku życia nie mówiła w ogóle
po polsku, gdyż w jej rodzinnym domu
rozmawiało się wyłącznie w języku gre-
ckim. Dopiero kiedy poszła do szkoły,
Eleni poznała polski alfabet. Bardzo po-
godnie wspomina swoje dzieciństwo, po-
mimo biedy i wielu niedostatków, rodzina
zachowywała pogodę ducha, a rodzice
ciężko pracujący na utrzymanie całej
gromady, znajdowali czas na wspólne roz-
mowy ze swoimi dziećmi.

Jej wielkim marzeniem było zostać
nauczycielką muzyki. Niestety nie dostała
się na studia i wtedy na jej drodze pojawił
się Kostas Dzokas, który szukał wokali-
stki do nowopowstałego zespołu Prome-
theus. Tak zaczęła się muzyczna przygoda
Eleni. „ Po słonecznej stronie życia” to
pierwszy album nagrany wspólnie z ze-
społem, potem ukazały się kolejne, także
solowe, za które artystka niejednokrotnie
otrzymywała Złote Płyty. Wśród nich
warto wymienić takie tytuły jak choćby:
"Moja miłość" , " Ty jak niebo, ja - jak
obłok", "Grecja raz jeszcze", "Morze
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snu", "Muzyka Twoje imię ma", "Miłość
jak wino", "Moje Credo", "Nic miłości nie
pokona" oraz "Kolędy Polskie". W jej
dorobku znajduje się obecnie ponad 20
płyt. Do najbardziej znanych utworów
należą: "Do widzenia mój kochany",
"Bawmy się, śmiejmy się", "Chcę
kochać", "Za wszystkie noce", "Na miłość
nie ma rady", "Ballado, hej" i "Miłość jak
wino". Przez trzy kolejne lata Eleni śpie-
wała kilkakrotnie w Paryżu oraz Szwecji,
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Au-
stralii. Brała także udział w koncertach
festiwalu opolskiego w 1984, 1 990, 1 991
roku i w Festiwalu Piosenki Kresowej
w Mrągowie w 1998 roku.
W 1994 roku piosenkarkę spotkała

wielka tragedia – jej jedyna córka została

zamordowana przez byłego narzeczonego
dziewczyny. Świat Eleni legł w gruzach,
przeżyła załamanie, śmierć Afrodyty
zmieniła jej życie. Artystka potrafiła prze-
baczyć zabójcy: „ Przebaczyłam dlatego,
że uważam, że przebaczyć to nie znaczy
zapomnieć, ale pozbyć się negatywnych
emocji. Człowiek pozbywa się niedobrych
emocji, które od środka zabijają i ema-
nowałyby na naszych najbliższych i przy-
jaciół. Nie mogłabym dalej wykonywać
swojego zawodu, nie mogłabym śpiewać.
Nie można żyć przeszłością, trzeba iść na
przód, a to wcale nie znaczy, że ja
zapomniałam. Afrodytka nadal dla mnie
żyje, chociaż nie ma jej fizycznie, ale du-
chowo jest razem z nami. Przebaczyłam,
bo też byłam tak wychowana w rodzi-

nie…”.
W 1999 roku została uhonorowana

Międzynarodową Nagrodą im. Świętej
Rity z Cascii, przyznawaną kobietom
różnych wyznań za to, że w swym życiu
potrafiły wybaczyć.

Z pewnością ta tragedia sprawiła, iż
religia w życiu Eleni odegrała bardzo wa-
żną rolę. Sama często mówi o swej wierze
w Boga i o wnioskach jakie należy wycią-
gać z doświadczeń jakie nas spotykają
w życiu. Z chęcią bierze udział w różnych
akcjach charytatywnych, podkreśla, iż lu-
dzie dają siłę i poczucie, że jej praca daje
efekty.

Natalia Kozioł

O.LEON KNABIT jest kapłanem – za-
konnikiem, jedną z najbarwniejszych
i najbardziej znanych postaci polskiego
Kościoła. 26 grudnia 2010 roku ukończył
81 lat życia i wkroczył w pięćdziesiątą
pierwszą rocznicę złożenia ślubów za-
konnych w Opactwie Ojców Benedykty-
nów w Tyńcu.

Urodził się 26 grudnia 1929 roku w
Bielsku Podlaskim. Studia teologiczne
ukończył w Seminarium Duchownym

w Siedlcach. Jako kapłan diecezjalny pra-
cował w Brzegach koło Bukowiny.
W książce „Schodami do nieba’’ opowia-
da, że chodząc po kolędzie do Morskiego
Oka i na tak zwaną Głodówkę poznał
m.in. Zofię Bigosową, z którą po czter-
dziestu latach spotkał się w prowadzonym
przez siebie programie telewizyjnym
‘’Ojciec Leon zaprasza’’ . Bardzo istotne
kontakty i doświadczenia zdobył pracując
jako kapelan Domu Diecezjalnego w Pew-
li Małej koło Żywca, dokąd przybywali
wybitni księża i świeccy działacze kato-
liccy. Tu w lutym 1958 roku przebywał
z grupą młodzieży ksiądz Karol Wojtyła.
Poznanie „Wujka” Wojtyły było dla Leona
Knabita wydarzeniem niezwykle istotnym.
W ciągu czterdziestu lat znajomości zao-
wocowało napisaniem przez zakonnika do
przyszłego biskupa, a następnie papieża,
około 120 listów.

Zapewne wielu czytających ten artykuł
przypomni sobie tyleż wzruszającą, co
i zabawną scenę powitania Jana Pawła II
w Tyńcu przez Ojca Leona podnoszonego
przez zakonników do okna papieskiego
samochodu.

Na możliwość wstąpienia do zakonu
w Tyńcu musiał ksiądz Knabit czekać do
lipca 1958 roku, a po dwu latach złożył
śluby zakonne. W klasztorze w Tyńcu wy-
pełniał różne ważne zadania - był probo-
szczem parafii, mistrzem nowicjatu, pod-

przeorem, wiele lat - katechetą. W 1983 r.
powierzono mu na 7 lat godność przeora
w klasztorze w Lubiniu koło Kościana.
Z pewnością powrót do Tyńca w 1994
przyjął z zadowoleniem.

Popularny zakonnik jest znany i ce-
niony, jako autor 35 książek a także re-
kolekcjonista w kraju i za granicą. Barwną
i nietuzinkową osobowość ojca Leona
uwielbiają media, a za ujmującą bezpo-
średniość kochają wszyscy, którym zda-
rzyło się z nim spotkać. Skromność i bez-
pośredniość ojca oraz niezwykłe poczucie
humoru ułatwiają obcowanie z nim. Doś-
wiadczyliśmy tego w ubiegłym roku pod-
czas pielgrzymki do sanktuariów Maryj-
nych, zatrzymując się w Tyńcu, gdzie
można było podziwiać piękno świątyni
i klasztoru, niezwykłość niemal misty-
cznej aury miejsca, a także porozmawiać
z Ojcem Leonem, jak zwykle uśmiech-
niętym i życzliwym. Chętni do nabycia
i poczytania książki napisanej przez ojca
mogli poprosić autora o autograf, czego
nikomu nie odmówił.

Pomimo podeszłego wieku jest młody
duchem i nowoczesny, z łatwością włącza
do ewangelizacji współczesne techniki.
Można z nim porozmawiać na czacie, po-
czytać prowadzony przez ojca blog,
uzupełniany co tydzień. Często też ojciec
Leon przyjmuje zaproszenia do radia i te-
lewizji.

>>
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1 5 grudnia 2010 roku jako pierwszy
udzielił wywiadu Frondzie, która ma am-
bicje przeprowadzać rozmowy z wybitny-
mi postaciami na temat wiary i kultury.
Odpowiedzi tynieckiego zakonnika warte
są przeczytania i zastanowienia. Zwró-
ciłam uwagę na głębokie rozumienie
pojęcia patriotyzm, tak często „wyś-
wiechtanego” przez polityków. O. Leon
mówi, że patriotyzm to poszanowanie
i miłość wszystkiego, co Polskę stanowi.
Wzory do takiej postawy czerpie się w ro-
dzinie, a w przypadku o. Knabita także od
wybitnych przedstawicieli Kościoła – pry-
masa Stefana Wyszyńskiego, który mówił,
że pierwszą po Bogu jest Polska. Niez-
wykłym mistrzem uczenia patriotyzmu był
Jan Paweł II, który Polskę nazywał swoją
matką. Mówiąc o zgodzie społecznej
o. Knabit zauważył, że trzeba wychowy-
wać całe pokolenia tak, aby wychowawcy
i ich uczniowie byli przekonani o pry-
macie osoby nad rzeczą, etyki nad te-
chniką, miłosierdzia nad sprawiedliwo-
ścią. Według ojca Leona media katolickie,
głosząc kompetentnie prawdę o Bogu
i świecie, spełniają rolę informacyjną
i apostolską. Na zakończenie wywiadu
ojciec Knabit życzył wszystkim trwałej
przyjaźni z Bogiem przez pielęgnowanie
stanu łaski w duszy. Dołóżmy starań, aby
nam się te życzenia spełniły.
Tę niezwykłą aktywność religijną i kul-

turalną tynieckiego zakonnika zauważyły
środowiska świeckie i katolickie, nagra-
dzając ojca między innymi w 2009 roku
Feniksem - nagrodą Stowarzyszenia Wy-
dawców Katolickich za ‘ ’harmonijne uło-
żenie działalności zakonnej z aktywnością
medialną, służącą wszystkim, a zwłaszcza
tym, którzy nieufnie odnoszą się do ko-
ścioła i wiary’’ . W tym samym roku
otrzymał od prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski. W 2007 roku uhonorowano

o. Leona - Laurem Krakowa XXI wieku,
przyznawanym wyjątkowym osobistoś-
ciom. Pewnie równie wysoką rangę w
sercu ojca Knabita ma szacunek i ogromna
sympatia, którą go otacza większość osób.
Wydaje się, że ojciec Leon jest spad-
kobiercą uśmiechniętej wiary księdza Jana
Twardowskiego i niezwykłej otwartości
księdza profesora Józefa Tischnera, a nam
wierzącym i poszukującym Boga wciąż są
potrzebni tak charyzmatyczni kapłani.

W Tyńcu podczas pielgrzymki otrzy-
maliśmy informator, prezentujący piękną
i wszechstronną duchowo – kulturalną
działalność zgromadzenia. Na ostatniej
stronie informatora umieszczono rzymską
maksymę – ORA ET LEGE – MÓDL SIĘ
I CZYTAJ. Skorzystanie z zaproszenia do
tych czynności należy do nas.

Moją rolą jest zaproszenie Państwa do
czytania książek ojca Leona. Wśród 35
tytułów można znaleźć te dla dzieci, np.,
‘ ’Czy zwierzęta mają duszę’’ lub przeza-
bawną ‘ ’Czy Pan Bóg ma rudego kota’’
będącą przewodnikiem po wierze dla
najmłodszych. Razem z autorem wędru-
jemy po radość i odwagę, w książeczkach:
‘ ’O odwadze’’ , O radości’’ , poznajemy
świat przez ‘ ’Ojca Leona różowe oku-
lary’’ , dowiadujemy się ‘ ’Kogo kochają
kobiety’’ oraz, że ‘ ’Nie samą pracą żyje
człowiek’’ .

Wydawnictwo Znak na osiemdziesię-
ciolecie urodzin ojca Leona wydało
Modlitewnik Ojca Leona Knabita, który
jest bogato ilustrowanym zbiorem mo-
dlitw i fragmentów Pisma Świętego połą-
czonym z osobistą refleksją jubilata na
każdą niedzielę.

Ze współpracy zakonnika z o. Joa-
chimem Badeni powstała świetna książkę
pt. "Sekrety mnichów, czyli sprawdzone
przepisy na szczęśliwe życie".

Na koniec chciałam uwagę Państwa
skupić na książce „SCHODY DO NIE-

BA”.
Z ojcem Leonem Knabitem OSB

rozmawiają Wojciech Bonowicz i Artur
Sporniak. Rozmówcy zadają wiele pytań.
Poruszyły mnie zwłaszcza odpowiedzi na
temat modlitwy, grzechu rodziny i nieba.
Oto cytaty z książki w sprawie modlitwy;
/…./modlitwa/ dla mnie jest wciąż
bardziej zadaniem niż osiągnięciem’’ /
s.50 /, albo ‘ ’ Nie modlimy się tak, jak
nie umiemy. Przede wszystkim trzeba
próbować się modlić ‘ ’ / s. 51 /, i naj-
piękniejsza myśl; "Jeśli na modlitwie
jestem autentyczny, jakąkolwiek drogą
bym do Boga przychodził, On zawsze
będzie czekał" /s. 53 /.

W wypowiedziach na temat grzechu
pada myśl ojca Knabita, że grzech nie
wyłącza człowieka z Kościoła, nie od-
łącza go od miłości Bożej . Kościół potę-
pia grzech a nie grzesznika. Odpowia-
dając na temat polskiej rodziny Knabit
mówi, że bywa i piękna i okropna.
Upomina się nie tylko o szacunek dla
rodziców, ale i szacunek dla dzieci. Ze
smutkiem mówi o znęcaniu się nad
dziećmi.

W sprawie nieba czytamy, że wiele
o niebie nie wie, ale wie, że pragnienia
ludzi napotykają na różne ograniczenia
"Człowiek nie jest doskonały, czasami
upada. Dzięki Bogu możemy się z tych
upadków dźwigać. /…/ Wierzę Bogu, któ-
ry jest miłością i to, co wiem, wystarczy,
by za Nim iść i pragnąć nieba". /s. 1 37 –
138 /

Lektura tej książki – szczerej , dającej
jasne odpowiedzi lub śmiało przekazu-
jącej poszukiwania i ograniczenia ludzkie
także zakonnika z pewnością wzbogaci
duchowo każdego, kto po nią sięgnie.

ZOFIA ROGOWSKA

Jeździec Jerzego Lieberta

Życie człowieka to nieustanne wy-
bieranie, a w dalszej perspektywie - pono-
szenie konsekwencji dokonanych wybo-
rów i podjętych decyzji. Największe dyle-
maty jednostki ludzkiej wiążą się z życiem
duchowym, gdyż ich rozstrzyganie nieje-

dnokrotnie wymaga pewnej ewolucji
i przygotowania. Pozwala to na uniknięcie
wyborów niewłaściwych, chybionych.

Taką właśnie problematykę podejmuje
w wierszu zatytułowanym Jeździec Jerzy
Liebert, polski poeta okresu międzywo-

jennego. Twórca urodził się 24 lipca 1904
roku w Częstochowie, a zmarł 19 czerwca
1931 roku w Warszawie. Pochodził z ro-
dziny inteligenckiej . Dzieciństwo spędził
w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Warsza-
wie, gdzie uczęszczał do Gimnazjum im.
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M. Reja. W latach I wojny światowej
przebywał z rodziną w Moskwie. W 1918
roku powrócił do Polski i podjął naukę
w Wyższej Szkole Realnej W. Giżyckiego,
gdzie nauczycielem języka polskiego był
znany krytyk literacki Leon Pomirowski.
Na ten czas przypadają początki twór-
czości literackiej Lieberta. Zadebiutował
w 1921 roku, publikując w czasopiśmie
„Czyn” wiersz Zmartwychwstanie. Modli-
twa młodego poety. Utwór ten podejmuje
problematykę, która do końca niedługiego
życia będzie nurtowała artystę.
Jerzy Liebert luźno był związany z gru-

pą Skamander, przyjaźnił się szczególnie
z Jarosławem Iwaszkiewiczem. Swoje
wiersze drukował na łamach „Skaman-
dra”, „Wiadomości Literackich” oraz „Pa-
miętnika Warszawskiego”. W 1922 roku
poznał Bronisławę Wajngold. Znajomość
ta znacznie przyczyniła się do pogłębienia
niezbyt wówczas żarliwej wiary poety.
Dzieje owej przyjaźni i ewolucji życia
duchowego zawierają pisane w latach
1923-26 listy, w których adresatka wystę-
puje pod imieniem Agnieszka. To ona
wprowadziła Lieberta w środowisko in-
teligencji katolickiej , skupionej w „Kół-
ku” księdza Władysława Korniłowicza,
gdzie czytano i omawiano m.in. pisma św.
Tomasza z Akwinu. Sama Agnieszka
dokonała później jednoznacznego wyboru,
zostając siostrą zakonną.

W 1925 roku Jerzy Liebert rozpoczął

studia polonistyczne na Uniwersytecie
Warszawskim, ale zmuszony był przerwać
je po dwóch latach z powodów mate-
rialnych i zdrowotnych. Cierpiał na gru-
źlicę mózgu, poddawał się wielomiesię-
cznym kuracjom, głównie w Worochcie na
Huculszczyźnie. Zmarł przedwcześnie,
mając zaledwie 27 lat. O bogatej mimo
wszystko drodze życiowej poety świadczy
spuścizna literacka, jego listy do obda-
rzonych głębszym uczuciem kobiet oraz
do przyjaciół poetów. Twórczość Lieberta
zajęła w polskiej liryce międzywojennej
odrębne miejsce. Jej indywidualny cha-
rakter ujawnił już debiutancki tomik
Druga ojczyzna, następne zadziwiały doj-
rzałością artystyczną. Dominująca proble-
matyka metafizyczna utworów jest świa-
dectwem tragicznej sytuacji człowieka
dokonującego rozrachunku z własnym
życiem w obliczu śmierci.

JEŹDZIEC

Uciekałem przed Tobą w popłochu,
Chciałem zmylić, oszukać Ciebie-
Lecz co dnia kolana uparte
Zostawiały ślady na niebie.

Dogoniłeś mnie, Jeźdźcze niebieski,
Stratowałeś, stanąłeś na mnie.
Ległem zbity, Łaską podcięty,
Jak dym, gdy wicher go nagnie.

Nie mam słów, by spod Ciebie się
podnieść,
Coraz cięższa staje się mowa.
Czyżby słowa utracić trzeba,
By jak duszę odzyskać słowa?

Czyli trzeba aż przejść przez siebie,
Twoim słowom siebie zawierzyć-
Jeśli trzeba, to tratuj do dna,
Jestem tylko twoim żołnierzem.

Jedno wiem i innych objawień
Nie potrzeba oczom i uszom-
Uczyniwszy na wieki wybór,
W każdej chwili wybierać muszę.

Utwór pochodzi z tomu Gusła - jedne-
go z dwóch zbiorków wydanych za życia
poety. Wiersz został napisany w 1926 ro-
ku. Jest on poetyckim obrazem zmagań
duchowych autora. Tytułowy jeździec mó-
wi o swej ucieczce przed Bogiem, ucie-
czce powodowanej panicznym strachem,
ale nieudanej . Już w pierwszej strofie

przyznaje się do niepowodzenia:
Lecz co dnia kolana uparte
Zostawiały ślady na niebie.

Bóg w tym utworze ukazany jest jako
istota wielka i silna, przed którą nie da się
uciec i której nie można pokonać mimo
wielu prób, starań i wysiłków. Odbiorca
bez trudu dopatruje się tu analogii ze
sceną, jaka rozegrała się na drodze do
Damaszku. Podmiot liryczny u Lieberta,
podobnie jak św. Paweł, został zbity,
stratowany, ale stwierdza, że stało się to
za sprawą łaski:

Ległem zbity, łaską podcięty
Jak dym, gdy wicher go nagnie.

Do Boga zwraca się Jeźdźcze niebieski,
podkreślając tym samym Jego wszech-
moc. Pokonanie człowieka przez Boga,
zniweczenie jego zamysłów nie jest je-
dnakże przegraną, klęską, z której nie
potrafi się podnieść, powodem do smutku
czy złości, ale paradoksalnie - zwycię-
stwem, ponieważ prowadzi do odzyskania
duszy, do odrodzenia się w Bogu-
Zbawcy. Chociaż to działanie Boga jest
surowe i bolesne, człowiek akceptuje je,
wyraża wewnętrzną zgodę na przemoc
łaski, przyjmuje rolę Boskiego żołnierza,
który pokornie służy swojemu Dowódcy.
Bezsilność człowieka wobec Boga, wobec
Jego planów prowadzi do refleksj i, że
tylko Bóg jest panem, władcą i trzeba Mu
zaufać. W starciu człowieka i Boga za-
wsze przegrywa ten pierwszy. Ale czasem
trzeba wielu przeżyć i bolesnych doświa-
dczeń, zanim się to zrozumie i zaakce-
ptuje.

Ostatni fragment utworu stanowi jego
przesłanie, jest stałym elementem chrze-
ścijańskiej egzystencji:

Uczyniwszy na wieki wybór,
Wkażdej chwili wybierać muszę.

To lapidarne, pozornie paradoksalne
stwierdzenie zawiera najgłębszą istotę
autentycznego życia duchem Ewangelii,
jaką jest nieustanne wybieranie wartości
godnych chrześcijanina, o czym tak czę-
sto zdaje się zapominać współczesny
człowiek.

Alina Skrabacz - Sowa
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Spotkanie z poezją i muzyką

W dniu 26.05. 2011 r. biblioteka pa-
rafialna była miejscem wyjątkowego spo-
tkania, spotkania z poezją i muzyką.

W kameralnej atmosferze mieliśmy
przyjemność posłuchać utworów wyko-
nywanych przez profesjonalistów z tar-
nowskiej szkoły muzycznej . Wystąpiły
dwie skrzypaczki: pani profesor Lucyna
Krzemińska i jej uczennica Anna Mi-

chalczyk oraz pia-
nista Ryszard Streb.
Wykonywane utwory
doskonale wpisały się
w poetycką atmosferę
majowego wieczoru.
Swoje wiersze dekla-
mowała jedna z na-
szych parafianek, Ja-
dwiga Bester.

Autorka jest le-
karzem, a jednocze-
śnie dziennikarką i
poetką. Od kilku lat
współpracuje z Tygo-

dnikiem Rodzin Katolickich „Źródło”,
publikowała też swoje utwory w czaso-
pismach lokalnych i ogólnopolskich.
W sierpniu wydała debiutancki tomik
poetycki, chociaż wiersze pisze już od
wielu lat. Tematyka wierszy jest bardzo
różnorodna, o czym mogliśmy się prze-
konać w trakcie majowego spotkania.
Nasz gość pisze wiersze poważne, refle-

ksyjne, ale także żartobliwe, humory-
styczne. W poetyckich strofach jest
zarówno miłość, jak i cierpienie, uśmiech
i zaduma, anioły i zwierzęta, Bóg i czło-
wiek. Konia z rzędem temu, kto znalazłby
w twórczości Jadwigi Bester pesymizm
czy inne negatywne akcenty. Jeśli słu-
chaczom jej wierszy potrzebne są chu-
steczki, to jedynie wtedy, kiedy chcą
otrzeć łzy wzruszenia, albo gdy płaczą
ze śmiechu. Dlatego tych, którzy zechcą
wybrać się na kolejne spotkania z Au-
torką, prosimy o przygotowanie chuste-
czek, bo naprawdę mogą się przydać.

Za zgodą Autorki przedstawiamy
wiersze z tomiku „Bezwstyd”, wydanego
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im.
Juliusza Słowackiego w Tarnowie.

Teresa Kołodziej

Bezwstyd
Bezwstydnie trzeba się obnażyć,
rozebrać aż do nagich myśli,
odsłonić umysł i sumienie,
spowiadać się z pragnień najskrytszych.

Odrzucić normy, konwenanse,
nie wstydzić się serca nagości,
figowym liściem nic nie chronić,
kiedy się pisze o MIŁOŚCI.

Bez słów
Bezgłośnie Cię przyzywam
z głębin mojej tęsknoty,
przywabić Cię próbuję
milczenia blaskiem złotym.

Bez słów do Ciebie wołam,
z gęstej, soczystej ciszy,
słów krople wyciśnięte
spadną i je usłyszysz.

Odpowiesz mi odbitym
od nieba echem myśli,
potem Twoje milczenie
znacząco mi się przyśni.

Zaczarowana jestem
Zaczarowana jestem,
Twój czar mnie kiedyś dotknął,
może to było latem,
a może wczesną wiosną.

Chyba się nie przyśniło,
w półśnie, w półjawie przyszło,
zamieszałeś mi w głowie,
lecz to jeszcze nie wszystko.

Uwiodłeś mnie bez trudu,
to chyba była wiosna,
no, bo niby dlaczego
od razu w tango poszłam.

Wtańcu odtąd wiruję
z Tobą na łebku szpilki,
zatraciłam się w Tobie,
ukochany, najmilszy.

Wiersze: Jadwiga Bester
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„Życie jest drogą do nieba - Święci są darem Boga dla ludzi”

Ojciec Maksymilian Kolbe miał
zaledwie 47 lat. Poszedł na śmierć gło-
dową za ojca rodziny, bo potrafił w pra-
wdziwy sposób kochać drugiego czło-
wieka. Przez swoją ofiarę z życia nie
tylko uratował życie innemu więźniowi,
lecz nadto wzmocnił w ostateczne zwy-
cięstwo dobra nad złem. Ojciec Maksy-
milian Kolbe udowodnił swym czynem,
że chrześcijański optymizm ma sens na-
wet wtedy, gdy pozornie wydaje się, że
zło zwycięża. Ostatecznie zawsze zwy-
cięża dobro.

Maksymilian
Maria Kolbe urodził
się 8 stycznia 1894
roku w Zduńskiej
Woli, jako drugi syn
Juliusza Kolbe i Marii
Dąbrowskiej , w pol-
skiej rodzinie robo-
tniczej . Ubogiej mate-
rialnie, ale bogatej
duchem chrześcijań-
skim i patriotycznym.
W 1906 r. objawiła
mu się Matka Boska,
która zaproponowała
mu, że dostanie od
Niej łaski czystości

i męczeństwa i zapytała, czy je przyj-
muje. Wypełniony gorliwością błagał
o obie, po czym był wypełniony
najbardziej żarliwym pragnieniem
miłości i służenia Matce Boskiej .
Przez rok chodził do miejscowej
szkoły handlowej . W 1907 r. razem
ze starszym bratem podjął naukę
w małym seminarium franciszkanów
we Lwowie.
Czując powołanie wstąpił w 1910

r. do zakonu. Studia filozo-ficzno-
teologiczne odbył w Rzymie w latach
1912-1919, wieńcząc je podwójnym
doktoratem i przyjęciem święceń ka-
płańskich. Aby zrozumieć kierunek
życia o. Kolbego i jego dzieło, trzeba
pamiętać o dwóch wydarzeniach.

Pierwsze to ukazanie się Matki
Boskiej małemu Maksymilianowi.
Drugim wydarzeniem były obchody
200-lecia powstania masonerii, które

obserwował w Rzymie w 1917 r., gdzie
studiował w Międzynarodowym Kolegium
Serafickim. Młodym zakonnikiem wstrzą-
snęły szczególnie pochody, w których
masoni nieśli sztandary z wizerunkiem
Lucyfera depczącego Michała Anioła
i krzyczeli: „Diabeł będzie rządził w Wa-
tykanie, a papież będzie jego szwajca-
rem”. To wtedy w 23-letnim Maksymi-
lianie zrodziła się myśl utworzenia sto-
warzyszenia obrony Kościoła przed takimi
atakami, które będzie na nie odpowiadać.

W ten sposób 16
października 1917 r.
powstała Milicja Nie-
pokalanej , w Polsce
znana jako Rycerstwo
Niepokalanej . Celem
tego ruchu było na-
wracanie grzeszników,
heretyków, schizmaty-
ków i tych, co nie
należą do Kościoła
katolickiego, a zwła-
szcza masonów i dla
uświęcenia wszystkich
pod opieką i za poś-
rednictwem Niepoka-
lanej . Wśród środków
materialnych apostol-

stwa dał pierwszeństwo prasie i radiu,
wydając siedem czasopism, dziennik oraz
zakładając radiostację. Apostolat ten pro-
wadził w największym klasztorze Niepo-
kalanów, jaki założył w 1927 r. koło
Warszawy (klasztor ten istnieje do dziś).
Opierał go na autentycznym duchu
franciszkańskim i bezgranicznym poświę-
ceniu się Niepokalanej . Ojciec Kolbe
projektował w każdym kraju podobny
ośrodek, „w którym i przez który ma
rządzić Niepokalana wszelkimi, najnow-
szymi nawet środkami”. Założył Niepoka-
lanów w Japonii, gdzie pracował jak
misjonarz od 1930 roku, przez sześć lat.

Rozpoczął organizacje podobnych ośro-
dków w Chinach i Indiach. W 1936 roku,
sprowadzono go do Polski, aby pokie-
rował Niepokalanowem, który stał się
największym klasztorem katolickim na
świecie. W chwili wybuchu II wojny
światowej było tam 700 zakonników
i kandydatów. Mimo swej postawy, pełnej
miłości do wszystkich i nastawienia
Niepokalanowa w czasie wojny na dzia-
łalność charytatywną, został aresztowany
19 września 1939 roku razem z pozo-
stałymi około 40 zakonnikami, a pozostali
musieli rozjechać się do domów. Po
powrocie św. Maksymilian zorganizował
w klasztorze ośrodek usług ludności oraz
oddał się pogłębieniu formacji pozo-
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stałych przy nim współbraci.
Warto przyjrzeć się tej niezwykłej

postaci jaką jest św. Maksymilian Kolbe.
To prawda, że znany jest ludziom naj-
częściej dlatego, że przez swoje życie upo-
dobnił się do Chrystusa, a zwłaszcza, że
wypełnił Jego wezwanie: „… Abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem” (J 1 3, 34). To był ostatni akt
jego życia, heroiczny, nadzwyczajny. Ale
tę chwilę pracował długie lata. Całe życia
Ojca Kolbe było nieprzerwanym pasmem
drobnych, codziennych ofiar, które przy-
gotowały go do takiego końca. Kolbe
mawiał często, że do celów apostolskich
powinniśmy wykorzystywać najnowsze
zdobycze techniki, ponieważ czasu jest tak
bardzo mało, a przecież nie możemy
stanąć z gołymi rękoma przed Bogiem.
Naoczni świadkowie, między innymi i ten,
któremu św. Maksymilian Kolbe uratował
życie przez dobrowolną ofiarę za siebie,
opowiadają, że ten cichy franciszkański
zakonnik za wszystko płacił jedną monetą:
modlitwą. Modlił się za wszystkich, bez
wyjątku, szczególnie za tych, z którymi go
los złączył. Modlił się za swego kata,
który za wyznanie wiary tak strasznie go
pobił. A gdy pobitego do nieprzytomności
umieszczono w szpitalu obozowym (i to
na korytarzu przy drzwiach wejściowych)
nawet tam modlił się za innych. Cieszył
się, że właśnie przy drzwiach może łatwiej
przyjść z pomocą innym, zwłaszcza przez
spowiedź.

Ponownie został aresztowany 17 lut-
ego 1941 r., razem z czterema bliskimi
współpracownikami, po czym został wy-
wieziony najpierw na Pawiak, a w maju
do obozu koncentracyjnego w Oświęci-
miu, gdzie stał się numerem 16670. Pobyt
w tych miejscach uważał za misję, dlatego
mimo prześladowania poświęcił się gorli-
wie posłudze kapłańskiej .
Kiedy po ucieczce je-
dnego więźnia komendant
obozu, skazał dziesięciu
niewinnych na śmierć
głodową. Ojciec Maksy-
milian zastąpił jednego ze
skazańców - ojca rodziny,
usprawiedliwiając swój
krok słowami: „Jestem
kapłanem katolickim”.
Na bloku 11 . w piwnicach
znajdowały się cele śmie-
rci. Wpychało się do nich
nagich skazańców. Odtąd
nie dostawali już nic do

jedzenia, nic do picia. Jęki ich i wycia
dochodziły poprzez mury. Ale razem z
jękami dochodziły i pieśni. Jedni się
modlili, inni podminowywali modlitwą
katownię oświęcimską. Nawet Niemcy
słuchali tego ze zdumieniem. Wiedzieli,
kto sprawia, że skazani się modlą zamiast
wyć z pragnienia i z głodu. Powiadali:
„Ten klecha to wcale przyzwoity człowiek.
Takiego nie mieliśmy tu jeszcze”. Przeszło
dwa tygodnie cierpiał razem z innymi
skazańcami katusze w bunkrze głodowym,
nie złagodzone nawet
kroplą wody, a towa-
rzyszy niedoli przygoto-
wał na śmierć chrześ-
cijańską. Zmarł dobity
zastrzykiem fenolu 14
sierpnia 1941 roku. Nas-
tępnego dnia, w święto
Wniebowzięcia NMP, je-
go ciało zostało spalone
w krematorium.

Ojciec Maksymilian
Kolbe miał zaledwie 47
lat. Poszedł na śmierć
głodową za ojca rodziny,
bo potrafił w prawdziwy
sposób kochać drugiego
człowieka. Przez swoją
ofiarę z życia nie tylko
uratował życie innemu
więźniowi, lecz nadto
wzmocnił w ostateczne
zwycięstwo dobra nad złem. Ojciec Ma-
ksymilian Kolbe udowodnił swym czy-
nem, że chrześcijański optymizm ma sens
nawet wtedy, gdy pozornie wydaje się, że
zło zwycięża. Ostatecznie zawsze zwy-
cięża dobro.

Wokół postaci świętego pojawiają się
kontrowersje, że niby żywił nienawiść do
Żydów. Ojciec Kolbe jednak nie był

antysemitą. Najlepszym
przykładem jego stosunku
do Żydów była wojna.
W grudniu 1939 r., w Nie-
pokalanowie schroniło się
ok. 3500 osób wysiedlo-
nych głownie z woje-
wództwa poznańskiego,
wśród których było ok.
1 500 Żydów. Kolbe jako
gwardian zapewnił wszy-
stkim schronienie i wyży-
wienie. Po kilku mie-
siącach przesiedleńcy zo-
stali wywiezieni przez
Niemców, ale kilkoro

Żydów ukrywało się w klasztorze.
Nieocenione jest też świadectwo z Ausch-
witz-Birkenau żydowskiego więźnia Zyg-
munta Grosona: „Wielu z nas straciło
nadzieję, wielu chłopców w moim wieku
rzucało się na druty wysokiego napięcia.
Kiedy błąkałem się, szukając kogokolwiek,
z kim mógłbym podzielić się wspomnienia-
mi, o. Kolbe mnie spotkał i rozmawiał ze
mną. Był dla mnie jak anioł, ocierał zaw-
sze moje łzy. Straciłem wiarę, a o. Kolbe
mi ją przywrócił!(… ) On wiedział, że

jestem Żydem, lecz to nie
stanowiło różnicy. Jego
serce nie czyniło roz-
różnienia między osobami
i nie miało dla niego
znaczenia to, czy są Ży-
dami, katolikami lub je-
szcze innych religii: on
kochał wszystkich i dawał
miłość, nic innego jak
miłość”.

Maksymilian Kolbe
został beatyfikowany 17
października 1971 roku
przez papieża Pawła VI.
Jan Paweł II dokonał
kanonizacji św. Maksy-
miliana Marii Kolbe 10
października 1982 roku.
Ukazał go jako „znak
czasów” dla całej lu-
dzkości. Stolica Apostol-

ska uznała świętego za patrona miasta
Zduńska Wola, a 10 października 2004 r.,
także patrona Pabianic.

Papież Jan Paweł II o śmierci Ojca
Kolbe powiedział: „ Śmierć Maksymiliana
Kolbego stała się znakiem zwycięstwa.
Było to zwycięstwo odniesione nad całym
systemem pogardy, nienawiści człowieka
i tego, co boskie w człowieku, zwycięstwo
podobne do tego, jakie odniósł na Kal-
warii Pan nasz Jezus Chrystus”.

Żaneta Bielatowicz
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3 VIII Św. Nikodem

Jest to imię męskie pochodzenia gre-
ckiego. Pochodzi od słów nίke „zwycię-
stwo” i demos” lud”, co można wytłuma-
czyć jako „lud zwycięski”. W Polsce poja-
wiło się dopiero w XV wieku i do dziś jest
imieniem rzadkim, chociaż jego popu-
larność ostatnio wzrasta.

Wiadomości, które posiadamy o św.
Nikodemie pochodzą z „ Ewangelii św. Ja-
na”. Żył w I w. n. e. , nazywany bywa księ-
ciem, a w tekście „ dostojnikiem żydow-
skim”, zapewne ze względu na pocho-
dzenie, majątek i wpływy. Należał do stro-
nnictwa faryzeuszów. Działalność Jezusa
i Jego cuda zaintrygowały Nikodema .Bał
się jednak otwarcie opowiedzieć po Jego
stronie, dlatego spotkał się z Nim w nocy,
a w trakcie rozmowy Jezus wyjaśnił mu
posłannictwo Syna Bożego. Nikodem
sprzeciwił się także wydaniu wyroku na
Jezusa przez Sanhedryn bez przeprowa-
dzenia formalnego sądu - wobec jego
sprzeciwu nic początkowo nie uchwalono.
Po śmierci Jezusa przyniósł ok. 30 kg
wonności ( mieszaniny mirry i aloesu),
aby pogrzebać Jego ciało, wspólnie z
Józefem z Arymatei, zgodnie z obyczajem
żydowskim. Według św. Lucjana, który w
415 roku odkrył śmiertelne szczątki św.
Nikodema , miał on zostać ochrzczony
przez św. Piotra i Jana, a następnie
poniósł śmierć męczeńską z rąk Żydów.

27 VIII Św. Monika
Jest to imię, którego znaczenie do dziś

jest niejasne. Być może pochodzi od gre-
ckiego słowa mόnos, oznaczającego „sa-
motna, jedyna, sama” lub od nieznanego
imienia afrykańskiego bądź fenickiego.
W Polsce jest poświadczone od XV wieku
w formach :Mońka, Monika, Muńka.

Św. Monika żyła w latach ok. 322-387.
Urodziła się w Tagaście, w Algierze, w ro-
dzinie rzymskiej i głęboko chrześcijań-
skiej.W młodym wieku wydano ją za mąż
za patrycjusza, poganina, człowieka po-
pędliwego, o trudnym charakterze. Swoją
dobrocią, łagodnością pozyskała serce
męża i doprowadziła do tego, że przed
śmiercią przyjął chrzest. Urodziła mu
kilkoro dzieci, synów i córki. Gdy ow-
dowiała w wieku 39 lat, zajęła się szcze-
gólnie jednym z nich – późniejszym św.
Augustynem. Przez 16 lat przysparzał jej
cierpień- związał się bez ślubu z kobietą
i miał z nią dziecko, żył swobodnie, stał
się członkiem sekty manichejczyków, a do
tego interesował się igrzyskami, walkami
gladiatorów, teatrem. Równocześnie był
bardzo zdolny, miał świetną pamięć, był
znakomitym mówcą. Matka towarzyszyła
synowi w jego życiu, opiekowała się nim,
modląc się o jego nawrócenie. Pewien
biskup, któremu zwierzyła się ze swych
trosk, miał powiedzieć, że jest rzeczą nie-
możliwą, aby zginął syn tylu łez. Jej
cierpienia, łzy i modlitwy przyniosły sku-
tek. WMediolanie, gdzie przebywała z sy-
nem, ten zetknął się ze św. Ambrożym. Pod
wpływem jego kazań nawrócił się, przyjął
chrzest i rozpoczął nowe życie. Szczęśliwa
matka postanowiła wrócić do rodzinnej
Tagasty, ale zapadła na febrę i zmarła
w Ostii w 387 roku .Tam ją pochowano,
ale w XII wieku augustianie przenieśli jej
szczątki do Francji, do Arouaise pod
Arras, a w 1430 roku ponownie prze-
niesiono je, tym razem do Rzymu, gdzie
znajdują się w ozdobnym sarkofagu ka-
plicy kościoła św. Augustyna.
W Polsce 8 miejscowości wywodzi się

od tego imienia. Było ono szczególnie po-
pularne w latach 70-tych i 80-tych XX w.

4 IX Św. Rozalia

To imię wywodzi się być może od
połączenia wyrazów łacińskich rosa” ró-
ża” i lilium „lilia”. Być może pochodzi od
włoskiego imienia Rosa lub od germań-
skiego Roscelina (od słowa hrōth” sława,
chwała” i sufiksu spieszczającego –lin).
W Polsce pojawiło się w XVII wieku,
było popularne w XVIII w., obecnie wy-
stępuje rzadko.

Św. Rozalia żyła w latach ok. 1130-ok.
1165. Pochodziła z arystokratycznej ro-
dziny. Być może była córką księcia, uro-
dziła się w zamku w pobliżu Palermo na
Sycylii. Uciekła z domu na pobliską górę
i zamieszkała tam w grocie jako pustel-
nica, pokutując i umartwiając się. Zmarła
w wieku ok. 35 lat. W 1624 roku przy-
padkowo odkryto trumienkę z jej szczą-
tkami. Po odnalezieniu jej relikwii ustała
trwająca w tym czasie zaraza, co przy-
pisano jej wstawiennictwu. Odtąd uznano
ją za patronkę chroniącą od zarazy, a jej
kult zaczął się rozszerzać.

Ku jej czci wybudowano w katedrze
w Palermo osobną kaplicę, a na górze
Mont Pellegrino kościół, od którego pro-
wadzi wejście do groty, zamienionej na
kaplicę. Kult św. Rozalii, jako patronki
broniącej od zarazy był również żywy
w Polsce. We wsi Rozalin znajduje się ko-
ściół pod jej wezwaniem. 22 miejsco-
wości wywodzą się w Polsce od jej
imienia.

26 IX Św. Damian
Imię Damian można tłumaczyć dwo-

jako. Po pierwsze, jako pochodzące od
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łacińskiego imienia Damianus, wywodzą-
cego się od greckiego Damios, które łączy
się z imieniem greckiej bogini Damia. Po
drugie, od greckiego wyrazu démios „le-
karz publiczny”. W Polsce znane od XIII
wieku w formach Damijan i Demijan, Do-
man, Duman. Później używano go rzadko,
popularne stało się w latach 70-tych i 80-
tych XX w.

Świętego Damiana łączy się z jego
bratem, św. Kosmą. Pochodzili być może
z Arabii. Byli lekarzami, mieszkali w Egei,
w mieście Cylicji. Jako chrześcijanie oka-
zywali szczególną dobroć, lecząc ubogich
za darmo. Za prześladowań cesarza Dio-
klecjana aresztowano ich, ale mimo tortur
nie wyrzekli się wiary. Zostali ścięci mie-
czem w 303r, w Cyrze (starożytne Kyr-
rhos) w Syrii.

Byli czczeni na chrześcijańskim
Wschodzie i Zachodzie. W VI wieku
w Rzymie powstały kościoły ku ich czci,
swoje sanktuaria mieli też w Konstan-
tynopolu, Edessie, w Kyrrhos. Współcze-
śnie ich relikwie znajdują się w kościele
pod ich wezwaniem w Rzymie i Amalfi.

4 X Św. Franciszek z Asyżu
Jest to imię męskie pochodzenia ger-

mańskiego. Pochodzi od słowa franco-
wolno urodzony, wolny. Łacińskie Franci-
scus oznaczało „człowieka z plemienia
Franków”. W Polsce imię to występuje już
od XIII wieku w formach: Franciszek,
Franek, Francik, Franc, Francek. Od niego
pochodzą nazwiska: Franek, Frącek, Frą-
czyk, Frankowski.

Św. Franciszek z Asyżu urodził się w
1181 lub 1182 roku w Asyżu, w rodzinie

bogatego kupca. Na chrzcie nadano mu
imię Jan Chrzciciel (Giovanni) , ale rodzi-
ce zwali go pieszczotliwie Francesco
(„ Francuzik, mały Frank”). Uczył się
w szkole parafialnej, po jej ukończeniu
pomagał ojcu w kupiectwie. W wieku ok.
20 lat brał udział w wojnie Asyżu z Peru-
gią, dostał się na rok do niewoli. Wierząc,
że jego powołaniem jest stan rycerski,
w 1205 roku zaciągnął się do wojska,
kupując zbroję, konia, najmując giermka.
Usłyszał jednak głos Boży, wzywający go
do powrotu do Asyżu. Po powrocie ojciec
zarzucił mu trwonienie pieniędzy, ale
Franciszek nie potrafił mu wynagrodzić
pracą tej straty, zaczął zatapiać się w mo-
dlitwie, wieść życie ascetyczne. Gdy pew-
nego dnia modlił się w zrujnowanym koś-
ciółku św. Damiana usłyszał głos:” Fran-
ciszku, idź i napraw mój Kościół”. Będąc
przekonanym, że chodzi o ten kościółek,
a nie mając funduszy, zabrał ze sklepu oj-
ca sukno, aby sprzedać je i uzyskać po-
trzebne pieniądze. Zostawił rodzinę i zajął
się odbudową kościółka. Wzburzony ojciec
wydziedziczył go przed biskupem miasta.
W latach 1206-1208 Franciszek zajmował
się naprawą zniszczonych kościołów, po-
sługiwaniem chorym i głoszeniem pokuty,
wędrując po okolicznych wsiach i mias-
teczkach. Następnie powrócił do Asyżu.
W 1208 roku, 24 lutego, pod wpływem
słów z „ Ewangelii św. Mateusza”, posta-
nowił się wyrzec wszelkich dóbr material-
nych, ubrał się w zgrzebny habit, przepa-
sał sznurem i zaczął nauczać ludzi. Wkrót-
ce dołączyło do niego 12 uczniów, których
nazwał „Mężami Pokutnikami z Asyżu”
i „ Braćmi Mniejszymi”. Zaczęli oni na

wzór uczniów Chrystusa obchodzić miasta
i wioski, nawołując do pokuty. W roku
1209 lub 1210 Franciszek otrzymał od
papieża Innocentego III ustne zatwier-
dzenie jego zgromadzenia, przyjął świę-
cenia diakonatu, a jego towarzysze mogli
nosić tonsurę, znak przynależności do
stanu duchownego. Po powrocie z Rzymu
pierwsi franciszkanie osiedlili się przy
kościółku Matki Boskiej Anielskiej (Por-
cjunkuli) w Asyżu. W 1211 roku powstał
pierwszy konwent w Bolonii. W tym sa-
mym roku zamożna panna, Klara z Offre-
duccio postanowiła poświęcić się na wie-
czną służbę Bożą. Otrzymała z rąk Franci-
szka habit, dając początek II Zakonowi
Św. Franciszka Pań Ubogich (klarys-
kom). Dzieło zapoczątkowane przez Świę-
tego zaczęło się szybko rozrastać: w 1215
Franciszek zwołał braci na pierwszą ka-
pitułę generalną, na której przedstawił re-
gułę zakonu, w 1217 roku zwołał drugą
kapitułę, a trzecia w 1219 była tak liczna,
że zwano ją „ kapitułą namiotów”. Braci
wysyłano w tym czasie do Syrii, Tunisu,
Niemiec, Anglii, Francji. Tymczasem św.
Franciszek udał się do Egiptu, gdzie sta-
nął przed sułtanem Melek-el-Kamelem,
uzyskując glejt na poruszanie się po Ziemi
Świętej. Po powrocie zrzekł się przełożeń-
stwa, czas poświęcał modlitwie i sprawom
organizacyjnym zakonu. W roku 1223 pa-
pież Honoriusz III zatwierdził regułę św.
Franciszka. Wcześniej, w 1221 roku Świę-
ty założył zakon dla ludzi świeckich, ży-
jących w rodzinach, praktykujących śluby
zakonne w ramach swojego stanu, tak
zwany III Zakon. W roku 1223 w miaste-
czku Greccio Franciszek zainscenizował
po raz pierwszy szopkę z okazji Świąt
Bożego Narodzenia. Surowy tryb życia,
jaki prowadził święty odbił się na jego
zdrowiu. W lecie 1224 roku, na Górze
Alwernii, gdzie udał się na 40 dniowy
post, otrzymał stygmaty na dłoniach i sto-
pach Po ich otrzymaniu poczuł się bardzo
osłabiony - nie mógł prowadzić wędrówek
apostolskich. Do tego zupełnie oślepł.
Właśnie wtedy podyktował słynny utwór
poetycki „ Pieśń o bracie słońcu” (1225).
Gdy jego stan fizyczny stał się beznadziej-
ny, na liczne prośby przyjaciół, poddał się
leczeniu - było już jednak za późno. Zmarł
4 września 1226 roku w Porcjunkuli,
w otoczeniu współbraci, w wieku 45 lat.
4 lata później wystawiono ku jego czci ba-
zylikę, gdzie przeniesiono jego zwłoki
z kościoła św. Jerzego. W 1228 r. został
kanonizowany przez papieża Grzegorza
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„Sprawił, że jego życie było modlitwą” (Paweł VI)

Nie jest przypadkiem, że właśnie
podczas ofiarnej modlitwy, na chórze za-
konnym w kościółku M. Bożej Łaskawej ,
Ojciec Pio otrzymał ponownie stygmaty.
„Chce być tylko ubogim bratem, który się
modli” – powtarzał. Całe jego życie, upły-
wało na modlitwie, posłudze w sakramen-
cie pojednania i Eucharystii.

Liczba nadzwyczajnych darów, który-
mi Boża Opatrzność go obsypała, wystar-
czyłaby co najmniej dla dwudziestu in-
nych świętych, tymczasem Bóg zdecy-

dował dać je
tylko jedne-
mu prostemu
Kapucyno-
wi, który od-
płacił Mu
wielką doz-
gonną miło-
ścią, bo za-
kochał się w
Bogu do sza-
leństwa.
Wieczorem,
gdy tylko
zdrowie mu
dopisywało

pozostawał w kościele zatopiony w głę-
bokiej modlitwie z twarzą ukrytą w dło-
niach.
Jak Ojciec Pio nauczył się modlić?

Ojciec Pio często opowiadał historię,
gdy jako mały chłopak poszedł z ojcem do
pewnego włoskiego sanktuarium. Ogrom-
ny tłum rozmodlonych Włochów zamarł,
gdy w kościele pojawiła się biedna kobieta
ze sparaliżowanym synkiem na ręku. Po-
deszła do obrazu czczonego w tym koś-

ciele świętego i zaczęła krzyczeć na całe
gardło: I co? Ładnie to tak? Jestem wdo-
wą, nie mam żadnych środków do życia,
a teraz jeszcze ta choroba syna, Ty to
masz dobrze – pogroziła świętemu – sie-
dzisz sobie beztrosko w niebie, a ja tu gi-
nę. Mam dość. Albo uzdrowisz mi dziecko
albo weź je sobie! Ludzie z dezaprobatą
pokręcili głowami: Przesadziła. Tymcza-
sem położony na ołtarzu sparaliżowany
chłopak poruszył się, a po chwili zesko-
czył na ziemię zdrowy. „To wtedy nauczy-
łem się modlić” – uśmiechał się Ojciec
Pio.

Historia życia Ojca Pio toczyła się
w czasie, gdy w 1914r. w Europie szalała
I wojna światowa. Stolica Apostolska
okryła się też wtedy żałobą po śmierci
Wielkiego Papieża Piusa X, późniejszego
świętego. 3 września 1914 r. kardynałowie
elektorzy zebrani w Kaplicy Sykstyńskiej
wybrali nowego Papieża. Został nim
kardynał Della Chiesa, przybierając imię
Benedykta XV. Papież na znak wielkiej
żałoby w Kościele, gdy znaczna część Eu-
ropy była niszczona żelazem i ogniem,
zażyczył sobie, aby uroczysta konsekracja
pontyfikalna odbyła się nie w majestaty-

>>

IX, jego przyjaciela (kardynała Ugolino).
Święty pozostawił po sobie wielkie

dzieło: I Zakon św. Franciszka - Braci
Mniejszych w 3 rodzinach: obserwantów,
kapucynów, franciszkanów konwentual-
nych, II Zakon św. Franciszka - klaryski,
koletanki i obserwantki, III Zakon św.
Franciszka, tercjarzy świeckich. Zakony te
dały Kościołowi: 4 papieży, ok. 1 00 kar-
dynałów, 3000 biskupów, 287 świętych
w tym 4 doktorów Kościoła. Papież Pius
XII ogłosił św. Franciszka patronem
Włoch, a w 1980 papież Jan Paweł II
patronem ekologów.

Do Polski przybyli franciszkanie już
w 1236 roku, zakładając konwent we
Wrocławiu, a w 1239 w Krakowie. Po-
siadali w Polsce w XIII wieku 40 kon-
wentów. Z tego zakonu wywodzą się
polscy święci i błogosławieni: bł. Jakub
Strzemię, św. Jan z Dukli, św. Szymon
z Lipnicy, św. Maksymilian Kolbe, bł.
Salomea, św. Kinga, bł. Jolenta. Ku czci

św. Franciszka wybudowano kilkadziesiąt
kościołów. 78 nazw miejscowości wywo-
dzi się od jego imienia. Z jego świętem
wiążą się przysłowia: „ Na św. Franciszka
chłop już w polu nic nie zyska”, „Na św.
Franciszka odlatuje pliszka”.

7 X Św. Justyna z Padwy
Justyna to imię żeńskie pochodzące od

imienia Justyn. Imię Justyn w łacinie oz-
nacza tego, kto „należy do Justusa”, przy-
miotnik iustus znaczy „sprawiedliwy, pra-
wy”. W Polsce występuje od XIV wieku.
Współcześnie jest bardzo popularne.

Święta miała pochodzić ze znakomitej
i zamożnej rodziny z Padwy. W czasie
prześladowań chrześcijan za cesarza Dio-
klecjana, została aresztowana i zaprowa-
dzona przed namiestnika. Wszelkie próby
zmuszenia jej do porzucenia wiary za-
wiodły - została więc skazana na śmierć
i ścięta mieczem w 304r.

W 10 lat po jej śmierci wystawiono na

grobie świętej kapli-
cę, a w VI wieku
w Padwie, ku jej
czci wystawiono ba-
zylikę. Została ona
patronką tego mia-
sta. Po trzęsieniu
ziemi w 1117 roku,
gdy bazylika uległa
zniszczeniu, odbu-
dowali ją benedy-
ktyni, którzy rozsze-
rzyli kult świętej po
całej Europie.

Opracowała: AM
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cznej Bazylice Św. Piotra, lecz w Kaplicy
Sykstyńskiej .

Ośmioletni pontyfikat „Papieża Poko-
ju” przeszedł do historii, jako usilne sta-
rania o „koniec bieżącej katastrofalnej
wojny”. Benedykt XV nie ustawał w na-
woływaniach do zaprzestania wielkiej
rzezi ludności w Europie. Boleśnie prze-
żył fakt, że do konfliktu zbrojnego 24
maja 1915r. włączyły się także Wło-
chy.

29 czerwca – w dniu święta Piotra
i Pawła zobowiązał wszystkich kapłanów
do celebracji Mszy Świętej w intencji ludu
Bożego. Mieli oni przebłagać Boga za
niewinnie przelaną krew i prosić, aby na
nowo zwrócił ludzkości królestwo spra-
wiedliwości i pokoju.

Ojciec Pio nie czekał do święta
Apostołów Piotra i Pawła, ale już 30 maja
w uroczystość Bożego Ciała, ofiarował się
całkowicie Panu Bogu w tej samej inten-
cj i, o którą prosił ojciec święty. Papież
docenił gorliwość Ojca Pio i bronił go
przed krzywdzącymi osądami uczonych -
badaczy w sprawie stygmatów.

Ojciec Pio – ten na pozór prosty
zakonnik był wielkim mistykiem. Wszy-
stkie nadzwyczajne wydarzenia, które sta-
ły się jego udziałem, splatały się na prze-
mian z surowym życiem pokutnym, nie-
zwykłymi cierpieniami fizycznymi i gorli-
wością w życiu kapłańskim.

Współbracia widzieli go często w eks-
tazach, w których doznawał głębokiego
uniesienia ducha. Miał wizję Męki Pań-

skiej , Maryi, Świętej Rodziny i swojego
Anioła Stróża. Widział ludzi z zaświatów,
spotykał się ze świętymi, rozmawiał z du-
szami czyśćcowymi. Ten mąż nieustannej
modlitwy przypominał i uczył innych tru-
dnej sztuki rozmowy z Bogiem. Odpowia-
dając na apel Ojca Świętego, zakładał
grupy modlitwy; wokół niego gromadziło
się wielu młodych ludzi, którzy słuchali
jego nauk, patrzyli na jego życie, dostrze-
gali zgodność jego słów z postępowaniem.
Znamienną była jego nieustanna modlitwa
różańcowa, którą nie tylko polecał innym,
jako broń, przed atakami szatana, lecz
odmawiał kilkanaście różańców dziennie.
Kochał różaniec i wierzył w jego potęgę
dla zwyciężania pokus.

Modlitwa Ojca Pio odmawiana na głos
była jego mistycznym zjednoczeniem z
Jezusem. Każdego wieczoru po Mszy Św.
korzył się przed ukrytym w Najświętszej
Hostii – Jezusem Intonacja, załamujący
się głos modlącego się poruszały ludzkie
serca. Przy wypowiadaniu wezwań w no-
wennie do Najśw. Maryi Panny: „Nie opu-
szczaj mnie”, pozwalał się ponieść chwy-
tającemu za gardło wzruszeniu, a jego
wielkie oczy napełniały się łzami, tak sa-
mo zresztą, jak oczy wszystkich, którzy
byli świadkami tej gorącej modlitwy.
Pokorny Kapucyn zaprasza dziś każdego
z nas do świętości. Jego nadzwyczajne
łaski jasno potwierdzają, że Bóg istnieje,
a wraz z Nim jest piękniejszy świat, poz-
bawiony cierpienia i niesprawiedliwości.

Jeśli w życiu Ojca Pio liczyła się mi-

łość do Jezusa i Jego Matki, to również
dla każdego z nas te wskazania są wciąż
aktualne. Jak temu sprostać?

Receptą jest gorąca modlitwa i szczera
spowiedź. Ojciec Pio przypomina, że są
one najskuteczniejszą medycyną uzdra-
wiającą człowieka, borykającego się z sa-
mym sobą, z poczuciem winy i zranie-
niami.

Pan Bóg pragnie dalej przyciągać lu-
dzi do siebie i objawiać im swoją miłość,
właśnie przez tę postać zwykłego zakon-
nika, bo Bóg wybiera do spełnienia misj i
tego, kogo sam chce.

Nasza parafia została obdarzona
duchową obecnością Ojca Pio. Ma on
swoje szczególne miejsce w naszej świą-
tyni. U stóp figury Świętego umieszczone
są jego relikwie.

Od 5 lat, co miesiąc odbywają się też
nabożeństwo do Ojca Pio. W ostatnią so-
botę miesiąca, o godz. 1 900 trwa modlitwa
różańcowa, czytane są prośby do Świę-
tego, przeplatane pieśnią. Centralną czę-
ścią nabożeństwa jest celebracja Mszy
Św. z kazaniem. Po jej zakończeniu ka-
płan adoruje Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie. Całość spotkania kończy
Apel Maryjny. Ciągła liczna obecność
wiernych na tej uroczystości, świadczy
o kulcie Ojca Po i pewności w jego
orędownictwo za nami w Niebie.

Janina Rogowska

>>

Misyjne Zgromadzenie Sióstr Służe-
bnic Ducha Świętego zostało założone
przez św. Arnolda Janssena, który także
założył męskie Zgromadzenie Słowa Bo-
żego - popularnie zwanych Werbistami.
Siostry Służebnice Ducha Świętego są
także popularnie zwane: niebieskimi
siostrami, ponieważ noszą niebieskie
habity. Nazwa ta przyjęła się bardzo
wcześnie, ponieważ ojciec Arnold zało-
żył także inne, żeńskie, ściśle kontem-
placyjne zgromadzenie, którego zada-
niem jest poparcie modlitewne w inten-

cji misji. Siostry z tego zgromadzenia
noszą różowe habity.

Początki Zgromadzenia sięgają 1889
roku. Teraz, po przeszło 100 latach istnie-
nia około 3400 sióstr pochodzących z 42
państw pracuje w 44 krajach misyjnych na
5 kontynentach, gdzie w bardzo konkretny
sposób pomagają ludziom, szczególnie
ubogim i nieewangelizowanym, kontynu-
ując misję Jezusa, niosąc Jego miłość aż
po krańce świata. Siostry udają się tam,
gdzie Ewangelia nie jest jeszcze głoszona
albo gdzie jest głoszona w sposób niewy-

starczający.

Jedna ze współzałożycielek, bł. Maria
Helena Stollenwerk często powtarzała:
,,Pragnę oddać moją miłość i całe moje
życie na służbę szerzenia Ewangelii.”

Gdy młode Zgromadzenie się rozwi-
jało, Matka Maria zachęcała siostry: ,,Na-
szym zadaniem jest otworzyć każde serce
na miłość” - Być Służebnicą Ducha Świę-
tego znaczy dla sióstr być służebnicami
miłości, aby przez ich życie i czyny Jezu-
sa, mogły być poznane wszędzie gdzie On
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posyła, zwłaszcza tam gdzie czeka cier-
piący człowiek.

Poprzez swoją pracę, siostry wciąż na
nowo odkrywają oblicze Chrystusa w po-
trzebach dzieci, dorosłych i młodzieży,
zdrowych i chorych, odrzuconych, nie-
przystosowanych… dlatego siostry pracu-
ją w szkolnictwie i lecznictwie; podej-
mują prace pastoralne i socjalne; zajmują
się animacją misyjną i działają poprzez
środki społecznego przekazu.

Młode dziewczęta wstępujące do Mi-
syjnego Zgromadzenia zdobywają swą
formację w rodzimych krajach poprzez
10- miesięczny okres postulatu, w którym
przyglądają się życiu zakonnemu. Nastę-
pnie przechodzą do 2-letniego czasu nowi-
cjatu, składają pierwsze śluby zakonne

i podejmują konkretną pra-
cę aż do czasu składania
ostatecznych ślubów wie-
czystych, co następuje z re-
guły po 6 lub 7 latach.

Każda z sióstr jest go-
towa do opuszczenia oj-
czystego kraju, rodziny
i wspólnoty, aby podjąć na-
ukę nowego języka, ada-
ptację nowej kultury i gło-
szenia Dobrej Nowiny
w świecie. W ten sposób
dają świadectwo jedności.

W większości wspólno-
ty Sióstr Służebnic Ducha
Świętego są wielonarodo-
we, co może być wyzwa-
niem, a także wielkim ubo-
gaceniem.

Pracując w wielu krajach świata sios-
try doświadczają różnych warunków

i dzielą los ludzi ubogich i prześladowa-
nych. Siostry przebywają także w wysoko
zorganizowanych społeczeństwach zdoby-
wając wykształcenie i podejmując pracę
pastoralną. Dla przykładu siostry z Angoli
piszą, że sytuacja w kraju jest ciągle
bardzo trudna. Nie zanosi się na to, aby
wojna, która przynosi wiele cierpienia
i głodu, miała się szybko zakończyć. Z ko-
lei w Brazylii, gdzie kościoły są biedne,
ale pełne radości, entuzjazmu i modlitwy,
siostry dzielą los ludzi ubogich. Brazylij -
czycy są weseli, spontaniczni, otwarci,
szczerzy, lubią tańczyć i śpiewać, a ucisk
i niesprawiedliwość znoszą w cichości. Na
wschodzie misjonarki borykają się z odro-
dzeniem Kościoła. W Japonii i w Australii
siostry nauczają w szkołach i uniwers-
ytetach. W Rwandzie i w całej Afryce mi-
sjonarki dwoją się i troją, aby zapobiegać
tragicznej sytuacji dzieci, które z powodu
chorób i wojen masowo umierają. W Pol-
sce siostry przede wszystkim zajmują się
pracą pastoralną przy parafiach, zajmują
się katechizacją, pracują w szpitalach, org-

anizują rekolekcje dla dziewcząt i czuwa-
nia dla młodzieży.

Około 65 polskich sióstr pracuje w 23
krajach misyjnych. Gdziekolwiek siostry
są, jakkolwiek wygląda ich praca w każ-
dym przypadku przebywają z ludźmi, na-
wiązują kontakty z nimi, z dużym piety-
zmem podchodzą do tradycji, kultury,
miejscowych wierzeń - bo przecież Ewan-
gelia przekłada się na to.

W ten sposób obecność sióstr w nowej
ewangelizacji, jakiej świat dzisiaj potrze-
buje, wiele mówi o zapale i gorliwości
w podejmowaniu dzieła misyjnego wśród
narodów. Nowa ewangelizacja to przecież
otwieranie naszego serca i naszego śro-
dowiska na pełniejsze przyjęcie Jezusa
i podążanie za Nim. Aby sprostać zada-
niom ewangelizacji wielu młodych ludzi
oddaje się bezgranicznie dziełu misyj-
nemu pracując bezpośrednio na terenach
misyjnych, terenach gdzie Jezus nie jest
jeszcze znany lub chrześcijaństwo jest
bardzo młode.

S. Agata Toczek SSpS
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Beatyfikowany 1 maja 2011 r. przez
Papieża Benedykta XVI, Jan Paweł II
był Człowiekiem Wielkim, który nigdy
nie zawiódł pokładanych w Nim nadziei.
Nazywano go nawet "papieżem fatim-
skim". Zapytajmy więc, co za tym prze-
mawia?

Przemawia za tym wiele faktów.
Najbardziej jednak czytelnym jest zamach
na Jego osobę, który miał miejsce 1 3 maja
1981 roku na Placu Świętego Piotra
w Rzymie i został dokonany przez
tureckiego terrorystę Ali Agcę. Zamach
ten miał miejsce dokładnie w 64 rocznicę
objawień w Fatimie. Na Placu Świętego
Piotra znajdowała się wówczas figura

Matki Boskiej Fatimskiej ,
którą przywieźli tam piel-
grzymi z Fatimy. Po zama-
chu, w którym Ojciec
Święty bardzo ucierpiał,
jadąc do szpitala, wg rela-
cj i jego osobistego sekre-
tarza ks. abp. Stanisława
Dziwisza, cały czas pow-
tarzał krótkie słowa mo-
dlitwy "Maryjo Matko Mo-
ja", gdyż Matka Boża mia-
ła dla niego bardzo duże
znaczenie. Aby jednak po-
łączyć osobę Jana Pawła II
z objawieniami w Fatimie
należy najpierw je, chociaż
w zarysie, przypomnieć.

Otóż objawienia w Fa-
timie miały miejsce w 1917
roku, kiedy to Matka Boża

ukazała się trójce dzieci, jako Królowa
Różańca Świętego i wezwała je, a przez
nie wszystkich ludzi, do odmawiania tej
modlitwy w celu nawrócenia grzeszników.
Nieco wcześniej przed objawieniami Naj-
świętszej Marii Panny dzieci trzykrotnie
na pobliskiej górze ujrzały Anioła Pokoju,
który prosił je, aby gorąco modliły się
o pokój na świecie, gdyż toczyła się
wówczas I wojna światowa i ówczesny
papież Benedykt XIV wielokrotnie wzy-
wał walczące strony do zaprzestania walki
i do pojednania. Apele te jednak nie
odnosiły skutku, toteż 5 maja 1917 roku
zwrócił się raz jeszcze z gorącym wez-
waniem do wszystkich wiernych o mo-
dlitwy w intencji pokoju i do Litanii
Loretańskiej ; polecił wówczas również
dodać nowy tytuł Maryi: "Królowa
Pokoju". W 8 dni po ostatnim papieskim
wezwaniu w małej dolinie Cova da Iria,
leżącej ok. 3 km od Fatimy, czyli w dniu
13 maja 1917 roku rozpoczęły się pierw-
sze objawienia i trwały niemal pół roku,
czyli do 13 października, powtarzając się
zawsze trzynastego dnia każdego miesią-
ca.

Troje dzieci, pastuszków z Aljustrel,
ujrzało po raz pierwszy 13 maja 1917 roku
tajemniczą Panią. Dziećmi tymi byli:
siedmioletnia wówczas Hiacynta, jej

dziewięcioletni brat Franciszek oraz ich
kuzynka, dziesięcioletnia Łucja. Tylko
Łucja rozmawiała z Matką Boską, pod-
czas gdy Hiacynta słuchała rozmów,
a Franciszek widział tylko całe wyda-
rzenie. Matka Boska powiedziała o na-
wróceniu Rosji i o tym, że Ojciec Święty
będzie wiele cierpiał.

Najtrwalszą pamiątkę orędzia fatim-
skiego stanowią trzy tajemnice, z których
dwie w 1941 roku ujawniła siostra Łucja,
czyli najstarsza z dzieci fatimskich. Łucja
w 1921 roku wstąpiła do klasztoru sióstr
św. Doroty w Hiszpanii, gdyż w Portu-
galii działalność zakonów była wówczas
zakazana. Do Portugalii wróciła w 1936
roku i za zgodą papieża przeniosła się do
zakonu karmelitanek w Coimbrze, przyj-
mując zgodnie z objawieniem Matki Bos-
kiej imię zakonne siostry Marii od Niepo-
kalanego Serca. Pierwsza tajemnica prze-
kazana dzieciom 13 czerwca 1917 roku
dotyczyła ustanowienia nabożeństwa do
Niepokalanego Serca Maryi oraz codzien-
nego odmawiania różańca. Ponadto Pię-
kna Pani powiedziała Łucji, że Hiacyntę
i Franciszka zabierze niedługo do siebie
i tak też się stało niebawem - jedenasto-
letni Franciszek zmarł w wyniku epidemii
grypy, hiszpanki w 1919 roku a w nies-
pełna rok później dziesięcioletnia wów-
czas Hiacynta. Natomiast do Łucji Matka
Boża powiedziała: "Twoje życie będzie
długie, nie trać odwagi, nigdy cię nie
opuszczę". "Moje Niepokalane Serce
będzie twoją ucieczką i drogą, która cię
zaprowadzi do Boga".

W drugiej tajemnicy, Najświętsza Ma-
ria przepowiedziała wybuch II wojny
światowej i rozpoczęcie na wielką skalę
prześladowań Kościoła. Prosiła również
o poświęcenie Rosji swemu Niepoka-
lanemu Sercu i o przyjmowanie Komunii
Świętej wynagradzającej w pierwsze so-
boty każdego miesiąca. Jednak najwię-
ksze wrażenie zrobił na dzieciach i na
wszystkich, którzy zetknęli się z objawie-
niami zrobił tzw. trzeci sekret fatimski,
którego pełna treść jak zaznaczała sama
siostra Łucja przeznaczona jest tylko dla
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papieży.
Ostatniemu widzeniu towarzyszyły

niezwykłe zjawiska atmosferyczne m.in.
tzw. "tańczące słońce" czyli przez ok. 10
minut bardzo szybko wirowało i zbliżało
się do ziemi. Zjawisko to widziało oprócz
dzieci ok. 1 00 tys. ludzi.
Następna wizja to znikająca Piękna

Pani i ukazanie się na tle nieba Świętego
Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Matki Bos-
kiej ubranej na biało z niebieskim welo-
nem, potem ukazał się Chrystus i Matka
Boska Bolesna, którzy błogosławili świat.
A gdy to objawienie znikło ukazała się
Piękna Pani jako Matka Boża z Góry
Karmel.

Siostra Łucja spisała trzecią część
tajemnicy fatimskiej na wyraźne żądanie
biskupa Leirii w okresie, gdy poważnie
zachorowała. Było to na przełomie roku
1943-1944. Dokument ten został po kilku-
nastu latach doręczony papieżowi Janowi
XXIII przez nuncjusza papieskiego w Liz-
bonie. Źródła kościelne podają, że między
październikiem 1958 a lutym 1959 trzecia
tajemnica fatimska, została odczytana
przez papieża Jan XXIII oraz kardynała
Alfredo Ottavianiego, prefekta Świętego
Oficjum. Następnie dokument złożono
w tajnych archiwach Watykanu. Ani Jan
XXIII (który odprawiał mszę świętą w
Fatimie) ani żaden z jego następców, czyli
Paweł VI (który spotkał się z siostrą Łucją
w Fatimie w 1967 roku w 50 rocznicę
objawień) ani Jan Paweł I nie ujawnili
treści trzeciej tajemnicy.

Dopiero w dniu 13 maja 2000 roku
prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał
Joseph Ratzinger na polecenie Jana Pawła
II ujawnił treść trzeciej tajemnicy fatim-
skiej , w której czytamy "I zobaczyliśmy.. .
Biskupa odzianego w biel - mieliśmy
przeczucia, że jest to Ojciec Święty,
Ojciec Święty (. . .) klęcząc u stóp Wielkie-
go Krzyża, został zabity przez grupę żoł-
nierzy, którzy kilka razy ugodzili go pocis-
kami z broni palnej i strzałami z łuku" -
tak brzmi bardzo ważny fragment uja-
wnionego po 83 latach widzenia. Wyja-
śniło się dlaczego kolejni papieże milczeli
na temat trzeciej tajemnicy.

Jan Paweł II po zamachu jeszcze
podczas pobytu w poliklinice Gemelli,
bardzo szybko zaczął kojarzyć swoje oca-
lenia ze wstawiennictwem Matki Boskiej
Fatimskiej . Przeczytał wówczas całą do-
kumentację związaną z tajemnicami z Fa-

timy, którą dostarczył mu do szpitala
słowacki biskup Paweł Hnilica, długoletni
więzień obozu komunistycznego. Po zapo-
znaniu z wszystkimi tekstami Papież
powiedział do biskupa Hnilicy "Zrozu-
miałem, że jedynym sposobem ocalenia
świata od wojny i ocalenia od ateizmu,
jest nawrócenie Rosji zgodnie z orędziem
z Fatimy."

Kiedy Jan Paweł II opuścił szpital,
biskup Hnilica przywiózł mu do Castel
Gandolfo tę samą kopię Matki Boskiej
Fatimskiej , która została w Rzymie po pa-
miętnym 13 maja 1981 roku przywieziona
na audiencję generalną przez pielgrzy-
mów. Papież polecił zawieźć ją do Polski
i umieścić w małym kościółku w lesie na
granicy z Rosją, w taki sposób, aby Matka
Boska miała twarz zwrócona w kierunku
Rosji. Miejsce to po dzień dzisiejszy
pozostaje otoczone tajemnicą.

Jan Paweł II bardzo przejął się prośbą
Maryi o poświęcenie Rosji i Jej Niepo-
kalanemu Sercu. Powiedział wtedy "Skła-
dam moje cierpienie w ofierze za Kościół
i świat". Chciał też w sposób uroczysty
podziękować Maryi za ocalenie, dlatego
już w rok po zamachu przybył do Fatimy
gdzie 1 3 maja 1982 roku powiedział do
zgromadzonych wiernych: "Pragnę powie-
dzieć wam w zaufaniu: od dawna przy-
bycie do Fatimy było moim zamiarem.
Ale kiedy przed rokiem na placu Świętego
Piotra miał miejsce zamach, gdy odzy-
skałem świadomość, myśli moje pobiegły
natychmiast do tego sanktuarium, ażeby
w sercu Matki Niebieskiej złożyć podzię-
kowania. We wszystkim, co się wydarzyło
zobaczyłem i stale będę to powtarzał -
szczególną matczyną opiekę Maryi".

W wygłoszonej homilii Jan Paweł II
potwierdził autentyczność objawień przy-
pominając, że Kościół przyjął orędzie
z Fatimy bowiem jest ono "w swej zasad-
niczej osnowie wezwaniem do nawrócenia
i pokuty, podobnie jak Ewangelia". Jako
dziękczynne votum papież wtedy ofia-
rował Matce Boskiej Fatimskiej złoty
różaniec oraz zawierzył świat i Rosję
Niepokalanemu Sercu Maryi.

Podczas drugiej wizyty w Fatimie 1 3
maja 1991 roku Jan Paweł II ponownie
powierzył świat i Rosję Niepokalanemu
Sercu Maryi oraz złożył na ołtarzu pocisk,
który go ugodził. Został on później
oprawiony w złotą, ozdobioną diamentami

koronę Matki Boskiej Fatimskiej .
Natomiast przebitą pociskiem za-

krwawioną stułę, którą miał na sobie
w chwili zamachu Papież ofiarował Matce
Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

Podczas drugiego pobytu w Fatimie
Ojciec Święty dziękował Maryi za "opie-
kę nad Kościołem w latach naznaczonych
szybkimi i głębokimi przemianami spo-
łecznymi, napełniającymi nadzieją liczne
kraje ciemiężone przez ideologie atei-
styczne".

W 2000 r. w Fatimie ogłosił on
błogosławionymi najmłodszych uczestni-
ków objawień: Franciszka i Hiacyntę
Marto.

Kulisy wydarzeń z 13 maja 1981 ro-
ku mógł znać tylko sam Ojciec Święty,
który 27 grudnia 1983 roku rozmawiał
z Ali Agcą w więzieniu (Ali Agca został
skazany przez sąd rzymski 22 lipca 1981
roku na dożywocie). Papież wybaczył mu
jego zły czyn mówiąc "Modlę się za brata,
który mnie zranił, a któremu z całego
serca przebaczyłem". Jednak na pytania
z tym związane Jan Paweł II miał tylko
jedną odpowiedź "Czyjaś ręka strzelała,
ale Inna Ręka prowadziła kulę". Można
wywnioskować z tych słów, że to Matka
Boska uratowała papieżowi życie. Po-
wszechnie uważa się, że to skojarzenie
zamachu z treścią tajemnicy fatimskiej
wywarło dalszy wpływ na papieską
maryjność, którą pielęgnował w swoim
życiu, począwszy od dzieciństwa.

W książce "Przekroczyć próg nadziei"
wspomina o praktykowanym zwyczaju
modlitwy przed obrazem Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy w wadowickim koś-
ciele, gdzie w wieku 10 lat przyjął
szkaplerz karmelitański i nosił go do
ostatnich dni swojego życia. Modlił się
też często przed obrazem Matki Boskiej
Kalwaryjskiej w niedalekiej Kalwarii
Zebrzydowskiej .

W swojej kolejnej książce "Dar i ta-
jemnica" rozważał swoją pobożność ma-
ryjną w odniesieniu do Chrystusa i mówi
o odzyskaniu przez ludzi duchowej
równowagi, stwierdzając: "Tak Maryja
przybliża nas do Chrystusa, prowadzi nas
do Niego ale pod warunkiem że przeży-
jemy Jej tajemnice w Chrystusie."

W pierwszym publikowanym tekście
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o Matce Bożej napisał: "Życie chrześci-
jańskie z samej swej istoty jest maryjne"
i wyjaśnił "że tak jak Maryja musimy
przyjąć Chrystusa do swojego życia".
Motto całego pontyfikatu Jana Pawła II to
łacińskie zawołanie Totus Tuus (Cały
Twój).

O wyrazie Jego głębokiej maryjnej
pobożności świadczy również litera "M"
w papieskim herbie. Jan Paweł II zdyna-
mizował kult Matki Boskiej Fatimskiej .
Jej figura rozpoczęła peregrynację do
wielu krajów, gromadząc rzeszę wiernych.
Papieska maryjność, to przypisywanie
Maryi wyjątkowej roli w kościele, jednak
pobożność Ojca Świętego jest oparta na
Chrystusie, a Maryja jest ukazywana jako
wzorzec człowieka odkupionego, współ-
pracującego z Bożą Łaską.
Wierność Maryi i objawieniom fa-

timskim Jan Paweł II ukazuje również
w ogłoszeniu w 2002 roku nowej "czwar-
tej" części modlitwy różańcowej - taje-
mnic światła, poświęconej tajemnicom
publicznej działalności Jezusa. Modlitwa
maryjna zyskała wyraźnie związany z Je-
zusem Chrystusem kierunek.

W marcu 2005, w wieku 98 lat umiera
siostra Łucja, która tak jak przepowie-
działa Piękna Pani, żyła bardzo długo.
Siostra Łucja przed śmiercią powiedziała
"że chciałaby być obecna na 85 uro-
dzinach Ojca Świętego (które miały się
odbyć 18 maja 2005) ale chyba to dla nas
obojga nie będzie już możliwe" i tak też
się stało.

Jan Paweł Wielki zmarł 2 kwietnia
2005 o godzinie 21 :37. W ogłoszonym
w dniu 7 kwietnia 2005 Testamencie są
także słowa ukazujące jego związek z Ma-
ryją i z objawieniami. W testamencie, pod
datą 6.03.1 979 r. czytamy: "Nie wiem,
kiedy nastąpi moje wezwanie do Pana, ale
tak jak wszystko również i te chwile
oddaję w ręce Matki Mojego Mistrza:
Totus Tuus, w tych samych rękach
matczynych zostawiam wszystko i wszys-
tkich, z którymi związało mnie moje życie
i moje powołanie. W tych Rękach zo-
stawiam nade wszystko Kościół a także
Mój Naród i całą ludzkość". . . W dniach
24.02. - 01 .03.1 980 r. - Ojciec Święty
pisze: "Dzisiaj pragnę dodać tylko tyle, że
z możliwością śmierci każdy zawsze się
musi liczyć: . . . więc i ja liczę się z tym

nieustannie, powierzając ów decydujący
moment Matce Chrystusa i Kościoła -
Matce mojej nadziei". Pod datą 5.03.1 982
rok - w dalszej części Testamentu czytamy
"Zamach na moje życie z 1 3 maja 1981
roku w pewien sposób potwierdził słu-
szność słów zapisanych w czasie reko-
lekcji z 1980 roku (24.02.-01 .03.1 980
roku). Tym głębiej czuje że znajduje się
całkowicie w Bożych Rękach - i pozostaje
nadal do dyspozycji mojego Pana po-
wierzając się Mu w Jego Niepokalanej
Matce (Totus Tuus)."
Ostatni zapis jest w Testamencie w dniu

17.03.2000r., Roku Wielkiego Jubileuszu:
"Ufam też, że dokąd dane mi będzie
spełniać Piotrową posługę w Kościele,
Miłosierdzie Boże zechce użyczać mi sił
do tej posługi nieodzownych."

Dzięki pomocy Maryi Jan Paweł II
odchodzi do swego Ojca w Niebie w wi-
gilię Święta Bożego Miłosierdzia, które
sam ustanowił w 2000 roku, podczas
kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej .
Jan Paweł II tuż przed swoją śmiercią
napisał rozważania poprzedzające modli-
twę do Królowej Niebios na tę właśnie
niedzielę Miłosierdzia Bożego i które to
rozważania już po jego śmierci w dniu 3
kwietnia 2005 roku odczytał jako po-
żegnalny tekst na Placu Świętego Piotra
w Rzymie abp. Leonardo Sandri. W roz-
ważaniach tych o miłości Chrystusa do
ludzkości i o przebaczaniu, Ojciec Święty
przypomniał również inwokację do Bo-
żego Miłosierdzia "Jezu ufam Tobie,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem".

Objawienia fatimskie realizują się
również zaraz po śmierci Jana Pawła II.
Jego następca papież Benedykt XVI
(który jako kardynał Joseph Ratzinger
ujawnił kiedyś na polecenie Ojca Świę-
tego trzecią tajemnicę fatimską) ogłasza
w dniu 13 maja 2005 roku, czyli w 88
rocznicę objawienia tajemnicy fatimskiej
oraz w 24 rocznicę zamachu na życie Jana
Pawła II, rozpoczęcie natychmiastowego
procesu beatyfikacji, uchylając dotychcza-
sową regułę pięciu lat oczekiwań na
proces beatyfikacyjny.

Wszystkie te zdarzenia związane z o-
sobą naszego Papieża Jana Pawła II wciąż
mają związek z objawieniami fatimskimi
i dzieją się nadal, także po Jego śmierci.
Ogłoszenie w dniu 13 maja 2005 roku
przez papieża Benedykta XVI procesu

natychmiastowej beatyfikacji Jana Pawła
II - to również 40 dzień od Jego śmierci,
co na Wschodzie Europy (Ukraina, Rosja)
jest datą symboliczną i najbardziej uro-
czystą. Ludzie z kilku parafii na Ukrainie
odbierali to zdarzenie jako cudowne
zwycięstwo Matki Bożej i Papieża.

Niecodzienne zjawisko zaobserwowa-
no także w Fatimie w dniu 14 maja 2011
roku, gdzie dzień wcześniej przybyło 250
tys. osób na uroczystości dziękczynne za
beatyfikację Jana Pawła II. Otóż po
wyświetleniu na telebimach filmu doku-
mentalnego o papieżu, po zakończonej po
południu w piątek mszy, nad sanktuarium
pojawiła się różnokolorowa obręcz wokół
słońca. Niezwykłe zjawisko atmosfery-
czne dostrzegalne było tylko w Fatimie
i jej okolicach. Wielu pielgrzymów kla-
skało w dłonie i płakało. Wśród zgroma-
dzonych na placu przed bazyliką fatimską
dało się słyszeć opinie, że niecodzienne
zjawisko meteorologiczne można przy-
pisać wstawiennictwu błogosławionego
Jana Pawła II.

Wieczorne dzienniki telewizyjne
w Portugalii przypominały, że ostatniemu
objawieniu maryjnemu z 13 października
1917 r. również towarzyszył fenomen
meteorologiczny, tzw. taniec słońca.

Ks. Andrzej Ślusarz



Ciasto miodowe skład:
- 30 dag maki
- 1 5 dag margaryny
- 10 dag cukru pudru
- 2 łyżki miodu
- 1 łyżeczka sody
- 1 jajko

Wykonanie:
Mąkę i cukier puder przesiać na stolnicę,
posiekać z margaryną. Dodać miód i jajko.
Ciasto zarobić i schłodzić. Podzielić na
dwie części i rozwałkować na dwie blasz-
ki. Przed włożeniem do pieca nakłuć wi-
delcem. Piec w temperaturze 180°C przez
15 minut.

Biszkopt skład:
4 jajka
¾ szklanki cukru
½ szklanki mąki pszennej
½ szklanki mąki ziemniaczanej
2 łyżki wody
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Wykonanie:
Ubić biszkopt. Piec w temperaturze 180
°C przez 30 minut.

Masa budyniowa na ciepło skład:
½ litry mleka
12 dag cukru
1 cukier waniliowym
2 łyżki mąki ziemniaczanej
1 łyżka mąki pszennej
3 żółtka
1 kostka masła

Wykonanie:
Ugotować budyń. Do gorącego budyniu
dodać masło. Wymieszać i ciepłym prze-
kładać placki.
Kolejność przekładania:
1 . blat miodowy
2. powidło
3. masa
4. blat biszkoptowy
5. masa
6. blat miodowy posmarowany na spodzie
powidłem

7. polewa.

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA

Zupa krem z groszku zielonego z groszkiem ptysiowym
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Skład:
- Kości 0,1 5 kg
- Marchew 0,1 5 kg
- Pietruszka 0,10 kg
- Seler 0,1 0 kg
- Groszek z puszki lub mrożony 0,30 kg
- Śmietana 30% 200ml
- Sól, pieprz, Vegeta do smaku
- Rosołki drobiowe 2 szt.

Wykonanie:
Ugotować wywar warzywno-kostny. Wy-
war przecedzić i dodać no niego zmikso-
wany na papkę groszek. Wszystko zagoto-
wać. Sporządzić zawiesinę z mąki i śmie-
tany, rozprowadzić gorącym wywarem,
wlać do zupy i zagotować. Doprawić do
smaku.

Groszek ptysiowy

Skład:
- Woda 250 ml
- Tłuszcz 0,1 0 kg
- Mąka 0,1 8 kg
- Jajka 4 szt.
- Sól 1 łyżeczka

Wykonanie:
Wodę zagotować z tłuszczem i solą. Wsy-
pać przesianą mąkę i zagotować. Wys-
tudzić. Dodawać po jednym jajku. For-
mować za pomocą worka cukierniczego
zakończonego gładką końcówką małe
kuleczki na blaszkę wysmarowaną tłusz-
czem. Piec w temperaturze 200°C na złoty
kolor.

SMACZNEGO !!!

SMACZNEGO !!!

Królewiec

Opracowała: Barbara Jurczyk
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Cudowny Medalik
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Współcześnie, często w różnych
dziedzinach, wykorzystuje się symbole
religijne, odbierając im ich religijne
przesłanie (można tu wspomnieć chocia-
żby o twórcach mody czy gwiazdach
piosenki, wykorzystujących krzyż czy
różaniec do kreacji scenicznych i w po-
kazach mody). Warto w tym kontekście
przypomnieć historię Cudownego Me-
dalika, jako znaku z prostotą przypo-
minającego ważne prawdy naszej wiary.

Stowarzyszenie Cudownego Medalika
wyrasta z objawienia, jakiego doświad-
czyła Rodzina św. Wincentego á Paulo,
czyli Siostry Miłosierdzia, zwane również
szarytkami i Księża Misjonarze. Zdarzenie
miało miejsce w kaplicy sióstr przy ulicy
du Bac w Paryżu i stąd jest znane od
nazwy ulicy jako Rue du Bac. Trzykrotnej
łaski spotkania z Najświętszą Panną,
w lipcu, listopadzie i grudniu 1830 ro-ku,
dostąpiła siostra Katarzyna Labouré, li-
cząca wówczas 24 lata.

Podczas spotkania z Najświętszą Pan-
ną w dniu 27 listopada 1830 roku,
s. Katarzyna ujrzała ją stojącą na białej
półkuli, ubraną w białą suknię i biały

welon, opadający
z obu stron do jej
stóp (biel półkuli
i ubioru symboli-
zowała niepokalane
poczęcie). Maryja
była ubrana podo-
bnie jak później
w Lourdes i Fati-
mie. W dłoniach, na
wysokości piersi,
trzymała złoty glob
z małym krzyżem
na jego szczycie,
wyobrażający od-
kupioną ludzkość.
Wzrok miała skie-
rowany ku górze,
a unosząc nieco
kulę ziemską, trwa-
ła na modlitwie do
Syna. W pewnym
momencie na jej
palcach pojawiły

się pierścienie. Z tych pierścieni zaczęły
wychodzić promienie światła, symboli-
zujące Boże łaski, które opromieniły
trzymany w dłoniach glob. Wizja Nie-
pokalanej z globem w dłoniach stanowi
serce wszystkich trzech objawień i ich
podstawowe przesłanie: Maryja, Boża
Rodzicielka i Niepokalanie Poczęta,
wstawia się u Syna za grzeszną ludzkością
i wyprasza dla niej łaski. Wyproszone
łaski nie wychodzą bezpośrednio z jej rąk,
lecz z pierścieni na jej palcach. To bardzo
istotny szczegół. Maryja nie jest źródłem
tych łask – to łaski wysłużone przez Syna
Bożego, które dzięki jej modlitwie
spływają na ludzkość. Wizja z globem
w dłoniach przeszła następnie w obraz
awersu i rewersu Medalika. Cała wizja
i jej przesłanie zostały przełożone na język
kultu i przekazane w formie medalika ku
pouczeniu i zbudowaniu ludu Bożego. S.
Katarzyna usłyszała wówczas polecenie
wybicia medalika według ujrzanego wzo-
ru, jak również zapewnienie o szcze-
gólnych łaskach dla tych, którzy będą go
nosili z wiarą i odmawiali wezwanie
wypisane na awersie: „O Maryjo bez
grzechu poczęta, módl się za nami, którzy

się do Ciebie uciekamy”. Ta inwokacja
dała ostateczny impuls do ogłoszenia
w 1854 roku, przez papieża bł. Piusa IX,
dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi.
Sam zaś Medalik stał się narzędziem
Bożego działania, przez niezliczone cuda
i nawrócenia, tak że w krótkim czasie
zaczęto go nazywać cudownym – nazwa,
która przylgnęła do niego na stałe.

Jakie treści zawiera Cudowny
Medalik?
Awers przedstawia Najświętszą Pannę

jako niepokalanie poczętą, czyli wolną od
wszelkiej zmazy grzechu. Kula ziemska,
trzymana pierwotnie przez Maryję w dło-
niach, zmieniła swą pozycję i znalazła się
na awersie pod jej stopami. Niepokalana
została przedstawiona jako uczestnicząca
w naszych zmaganiach ze złem (miażdży
stopami głowę węża) i jako wspomaga-
jąca nas w drodze do pełnego zjedno-
czenia ze swym Synem (w obrazie łask
przedstawionych jako promienie światła).
Zwycięstwo nad złem dokonuje się dzięki
Bożej łasce, ale w ich wypraszaniu i roz-
dawnictwie Niepokalana pełni szczególną
rolę. Tę rolę wyraża inwokacja: „O Ma-
ryjo bez grzechu poczęta, módl się za
nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. S.
Katarzyna zachęcała do częstego odma-
wiania tej modlitwy.
Awers medalika jest czytelny. Większe

trudności występują w przypadku rewer-
su. Na rewers składają się trzy motywy:
zranione serca Jezusa i Maryi, ponad nimi
litera „M” z małym krzyżem na pod-
stawie, oraz wieniec z dwunastu gwiazd
otaczający dwa centralne motywy.

Litera „M” wskazuje na Maryję. Po-
nad nią znajduje się, jak zapisała s. Ka-
tarzyna, mniejszy od niej krzyż na pod-
stawie. Na medalikach przedstawia się
krzyż zazwyczaj tej samej wielkości co
literę „M”. Nie rozumiano jeszcze wów-
czas dobrze jego symboliki. Krzyż mniej-
szy od litery „M” nie może wskazywać na
Chrystusa. Gdyby wskazywał na Chrystu-
sa, musiałby być większy od litery „M”.
Jest on ponadto umieszczony na podsta-
wie szerszej od jego ramion. Kiedy zas-
tanowimy się przez chwilę, to z łatwością
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stwierdzimy, że stoi on na ziemi. I fa-
ktycznie – to symboliczne przedstawienie
kuli ziemskiej z wznoszącym się ponad
nią krzyżem Chrystusa. Innymi słowy,
krzyż na podstawie – to odkupiona ludz-
kość. Litera „M” z umieszczonym ponad
nią krzyżem wyobraża Maryję trzymającą
w dłoniach kulę ziemską, czyli obraz, jaki
najpierw ukazał się oczom s. Katarzyny.
Gest trzymania w dłoniach globu przez
Niepokalaną wyobraża na rewersie Me-
dalika splecenie podstawy krzyża z literą
„M”.

Poniżej tego symbolu znajdują się dwa
zranione serca, Jezusa i Jego Matki. Nie
zostały one umieszczone przez przypadek
w tym miejscu. Misja wstawiennicza Nie-
pokalanej za ludzkością, zobrazowana
w wizji trzymaniem w dłoniach kuli
ziemskiej , została jej powierzona przez
Syna pod krzyżem. To tam w osobie
wiernego ucznia, Jana, bierze ona w swą
macierzyńską opiekę całą ludzkość. Apo-
stoł Jan nie potrzebował doczesnej opieki
ze strony Maryi, dlatego gest powierzenia
ma sens duchowy. Tę misję wyrażają sło-
wa Jezusa: „Oto syn Twój” (J 19, 26).
Jezus prosi swą Matkę, aby w osobie Jana
otoczyła tą samą macierzyńską opieką
odkupioną przez Niego ludzkość; chce,
aby tak jak wcześniej Nim, teraz zaopie-
kowała się nami. Jakiż piękny gest ze
strony Jezusa! W chwili śmierci daje nam
za matkę swoją Matkę. Dwa zranione
serca, Jezusa i Maryi, nawiązujące do Gol-
goty, znalazły się na rewersie u podstawy
litery „M” i krzyża, ponieważ misja Maryi
względem odkupionej ludzkości została
jej powierzona pod krzyżem. Tam uzy-
skała ona ten mandat. Oba serca zostały
zestawione obok siebie i na jednej linii, co
należy rozumieć jako szczególne zjedno-
czenie Matki z Synem – tak ścisłe, że
może On jej zawierzyć tak istotną misję
w historii zbawienia.

Oba centralne motywy rewersu otacza
wieniec z dwunastu gwiazd. W Piśmie
świętym gwiazda, szerzej motyw światła,
symbolizuje Mesjasza. Już w Księdze
Liczb czytamy o Mesjaszu, że „powstanie
gwiazda z Jakuba” (24, 1 7; por. Ml 3, 20).
Do tej symboliki Mesjasza nawiązuje
gwiazda betlejemska (Mt 2, 20). W Apo-
kalipsie Jezus jest dwukrotnie nazwany
„gwiazdą poranną” (2, 28; 21 , 23; por. 2
Pt 1 , 1 9). W zakończeniu Apokalipsy
przedstawia się Go zaś jako Baranka,
który jest lampą oświecającą całą ludz-
kość i przyćmiewającą wszystkie inne

światła (22, 1 6). Sam Jezus stwierdza
wprost o sobie: „Ja jestem światłością
świata” (J 8, 1 2). Obraz gwiazdy i światła
symbolizuje Mesjasza, przynoszącego lu-
dzkości Boże światło.

Gwiazd na rewersie jest dwanaście.
Liczebnik dwanaście – to nawiązanie do
dwunastu pokoleń Izraela i następnie do
dwunastu apostołów wyobrażających Ko-
ściół. W dwunastu gwiazdach mamy
połączenie dwóch motywów: Chrystusa
w obrazie gwiazdy i Kościoła w obrazie
liczby dwunastu apostołów. Symbol będą-
cy fuzją, czyli zlaniem się w jedno, moty-
wu gwiazdy i liczebnika dwanaście pod-
kreśla nierozdzielną jedność Chrystusa
z Kościołem. Liczebnik dwanaście nie
może istnieć bez gwiazdy – sam jest
abstrakcją. Mówiąc inaczej , Kościół nie
może istnieć bez Chrystusa. Istotę obrazu
stanowi motyw gwiazdy, nie liczebnik

dwanaście. Ktoś, kto spojrzy na wieniec
z gwiazd, pierwsze co dostrzeże to motyw
gwiazdy, nie to, ile ich jest. Stąd dwana-
ście gwiazd wskazuje przede wszystkim
na Chrystusa. Wieniec z gwiazd na re-
wersie Medalika należy postrzegać, jako
jedną wielką światłość, Chrystusa, która
oświeca całą ludzkość, i która, tj . Chry-
stus, jaśnieje w swych członkach, czyli
w ludzie Bożym. Jakież piękne przedsta-
wienie Chrystusa, jako światłości świata!

Na rewersie Medalika zostaje przy-
pisana Chrystusowi i Kościołowi cen-
tralna pozycja, w ramach czego podkreśla
się szczególną pozycję i misję Matki
Odkupiciela i naszej . W centrum prze-
słania Medalika znajduje się Chrystus
i Jego Kościół. Maryja stanowi część tej
tajemnicy. Jak uczynił to ponad 130 lat
później Sobór Watykański II, posłanni-
ctwo Niepokalanej zostanie przedstawio-



ne w Konstytucji dogmatycznej o Ko-
ściele Lumen Gentium w kontekście
tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Jakaż
poprawność na Medaliku! S. Katarzyna
mówiła, że kiedy zrozumiemy jego
przesłanie, to będziemy zdumieni prostotą
i głębią treści. Nie dziwi to, gdyż stanowi
on dar nieba. Dodawała też, że przesłanie
Medalika - to ogromny skarb powierzony
Kościołowi.

Każdy więc, kto nosi Cudowny
Medalik, wyznaje Chrystusa jako świa-
tłość świata, centralne przesłanie Obja-
wienia oraz Jego zjednoczenie z Koś-
ciołem i tym samym swe własne z Nim
zjednoczenie. W obrazie serc wyznaje
następnie zjednoczenie Matki z Synem,
a w obrazie splecenia litery „M” z krzy-
żem ponad nią – jej macierzyńską misję
względem odkupionej ludzkości. Na re-
wersie Medalika znajdziemy trzy naj-
ważniejsze relacje: Chrystusa z Kościo-
łem, Syna Bożego ze swą Matką i Maryi
względem nas. Rewers Medalika można
uznać za godło Kościoła, czy posługując
się powszechnie używanym dziś termi-
nem, mógłby stanowić logo Kościoła.
Stąd z radością powinniśmy nosić
Medalik, ponieważ głosimy wówczas
Chrystusa jako światłość świata i Jego
zjednoczenie z nami. Podkreślamy
w ten sposób naszą więź z Chrystusem
i odcinamy się od zakusów Złego.

Naszą odpowiedzią na przesłanie

objawienia powinno być włączenie się we
wstawienniczą modlitwę Niepokalanej za
odkupioną przez jej Syna ludzkość, czyli
zabieganie w łączności z nią o zbawienie
grzeszników. S. Katarzyna ujrzała Niepo-
kalaną trwającą na modlitwie do Syna za
odkupioną przez Niego ludzkość – w ge-
ście wznoszenia kuli ziemskiej . Nasz Pan
przyszedł na ten świat szukać i zbawić
grzeszników. Jego Matka jako pierwsza
włącza się w tę misję. Włączając się w nią
razem z Jego Matką, będziemy najbliżsi
sercu Jezusa.

Dlatego zachęcam do włączenia się
do naszej parafialnej grupy Rycerstwa
Niepokalanej .
Głównym celem Stowarzyszenia Cudo-

wnego Medalika jest zdobycie całego
świata dla Chrystusa przez Niepokalaną,
doprowadzenie i uświadomienie jak naj-
większej ilości parafian znaczenia Nabo-
żeństwa l-szych sobót miesiąca, wynagra-
dzających Matce Najświętszej za znie-
wagi, jakie otrzymuje nieustannie od
wszelkiego zła tego świata.

Stałe inicjatywy to prowadzenie piel-
grzymek pokutnych do różnych Sanktu-
ariów Maryjnych w diecezji i Polsce.
Swoją obecnością we wszystkich uroczy-
stościach i świętach kościelnych zazna-
czamy, że trwamy przy Niepokalanej ,
a z Nią przy całej Trójcy Przenajświętszej .
Zapraszamy w każdą 1-szą sobotę mie-
siąca na godz. 1700 na nabożeństwo

wynagradzające Niepokalanemu Sercu
Maryi. A w każdą 3-cią środę miesiąca
na godz. 1730 na Nowennę do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, wraz
z Mszą św. z homilią w intencji Ry-
cerstwa o godz. 1800. Po Mszy św. -
spotkanie formacyjno - organizacyjne
w Domu Katechetycznym.
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Był mąż, z łaski Bożej
iż imienia „Błogosławiony”
(Benedictus), którego życie
przepełniała świętość. Od
dzieciństwa miał serce doj-
rzałe i wyrastając daleko
ponad swój wiek cnotami
nie zaprzedał swojej duszy
żadnej rozkoszy. A choć
żyjąc jeszcze na ziemi mógł
czas pewien swobodnie ko-
rzystać ze świata, wzgardził
nim i jego kwiatami, jakby
już wszystkie uwiędły (…)

Powyższe słowa św.
Grzegorza Wielkiego są cie-
kawym szkicem osobowości

świętego, pustelnika, cudotwórcy, patrona
umierających (zmarł na stojąco, podtrzy-
mywany przez współbraci śpiewając po
przyjęciu Komunii psalm przed Naj-
świętszym Sakramentem), zakonodawcy,
twórcy życia klasztornego na zachodzie,
a co za tym idzie stawiającego fundament
chrześcijańskiego dziedzictwa Europy Za-
chodniej (około 90 procent ocalałego
dorobku cywilizacji antycznej przetrwało
do naszych wieków dzięki „benedyktyń-
skiej pracy” opactw). To on stworzył sły-
nną Regułę (Ora et Labora – módl się
i pracuj), która przetrwała do dziś i, prócz
zastosowania w życiu mniszym, ostatnio,
co ciekawe, odnoszona jest do efektywnej
organizacji pracy w wielkich korpora-
cjach, a biznesmeni szukają ukojenia

>>

Święty Benedykt z Nursji (ok. 480-547) – patron Europy,
opiekun nauczycieli i „podręczny” egzorcysta

Dyplomik Rycerstwa Niepokalanej
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i źródeł sukcesu podczas chwil refleksj i za
murami klasztornymi.

Ten „szaleniec Boży” jest patronem
wielu zakonów, architektów, górników,
inżynierów, nauczycieli (o czym warto
wspomnieć w miesiącu Święta Komisj i
Edukacji Narodowej , popularnie zwanego
Dniem Nauczyciela), speleologów, ucz-
niów, wydawców, diecezji tarnowskiej
(obchodzącej jubileusz! ), Francji. W 1947
papież Pius XII nazwał św. Benedykta
„ojcem Europy”, a w 1964 Paweł VI ogł-
osił Świętego głównym patronem Europy.

Medalik krzyżowy św. Benedykta
należy do sakramentaliów (należą do nich
np. medaliki, szkaplerze, poświęcanie
przedmiotów, błogosławieństwa, czynie-
nie znaku krzyża, namaszczanie, posy-
panie popiołem, egzorcyzmy, nakładanie
rąk i wiele innych) i w związku z tym
należy podkreślić, iż nie jest on cudo-
wnym talizmanem, amuletem. Aby do-
stąpić łaski niebędna jest silna wiara
w Boga połączona z modlitwą i nabo-
żeństwem ku św. Benedyktowi.

Nie wiadomo gdzie i kiedy pojawiły
się pierwsze medaliki, wiadomo, że Świę-
ty żywił głębokie nabożeństwo do krzyża
i dzięki niemu dokonał wielu cudów,
a cześć dla wizerunku św. Benedykta
z krzyżem była powszechna już w śre-
dniowieczu. Medalik został upowszec-
hniony w XVII wieku dzięki św. Win-
centemu a Paulo i wtedy również został
ustalony jego typ ikonograficzny z wi-
zerunkiem Świętego na awersie i krzy-
żem z literami na rewersie. W połowie
XVIII medalik zatwierdził papież Be-

nedykt XIV. Z czasem upowszechnił się
w całej katolickiej Europie i był czczony
jako pewna ochrona przed szatanem.
Medalik zazwyczaj wkładano również do
grobu, ze względu na wspomniany już
fakt, że Benedykt był patronem dobrej
śmierci. Ze względu na wiele cudów
z nim związanych zyskał nazwę „me-
dalika przepędzającego demony”.

Symbolika medalika

Awers

Na awersie medalika widnieje wi-
zerunek św. Benedykta stojącego na tle
ołtarza. W prawicy trzyma on krzyż. Po tej
samej stronie znajduje się także pęknięty
kielich, z którego wypełza wąż. W lewej
ręce Benedykt trzyma księgę, a pod nią
znajduje się kruk, który przechodzi koło
chleba. Kielich i kruk wiąże się z cu-
downym uniknięciem śmierci przez św.
Benedykta od trucizny. Przy postaci wi-
dnieje napis: Crux Sancti Patris Benedicti
(Krzyż Świętego Ojca Benedykta) , zaś na
obrzeżu medalika: Eius in obitu nostro
praesentia muniamur (Niech Jego obe-
cność broni nas w godzinę śmierci) .

Rewers

Na górze umieszczony jest napis: PAX
(Pokój) lub IHS (oznaczający Jezusa
Chrystusa) . Na czterech polach między
ramionami krzyża znajdują się litery:
C.S.P.B – Crux Sancti Patris Benedicti
(Krzyż Świętego Ojca Benedykta) . Na
belce pionowej krzyża: C.S.S.M.L. : Crux
Sancta Sit Mihi Lux (Krzyż święty niech

będzie mi światłem) . Na belce poprze-
cznej : N.D.S.M.D. : Non Draco Sit Mihi
Dux (Niech szatan (smok) nie będzie mi
przewodnikiem) . Obrzeże medalika po
prawej stronie zajmuje napis:
V.R.S.N.S.M.V. : Vade Retro Satana,
Numquam Suade Mihi Vana (Idź precz
szatanie, nie nakłaniaj mnie do złego) .
Lewe obrzeże to skrót: S.M.Q.L. I.V.B. :
Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas
(Złe jest to, co podsuwasz, sam pij swoją
truciznę) . Pierwszą część egzorcyzmu
Benedykt wypowiedział wykonując znak
krzyża podczas ciężkiej pokusy, jakiej
doznał w grocie Subiaco, natomiast druga
część padła z jego ust, gdy wrogowie
przygotowali mu napój z trucizną. Kiedy
święty wykonał nad nim znak krzyża,
naczynie rozpadło się.

Medalik musi być poświęcony przez
benedyktyna lub kapłana, który otrzymał
specjalny przywilej . Można go powiesić
na szyi, a ktokolwiek nosi medalik może
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami. Bóg przez ten medalik
udziela niezliczonej ilości łask, a wierni
pragnący otrzymać szczególną pomoc
powinni modlić się: 1xOjcze nasz,
5xZdrowaś Mario i 5xChwała Ojcu oraz
słowa modlitwy z medalika, które zostały
wyjaśnione wcześniej .

Wierni na przestrzeni wieków do-
świadczyli dzięki medalikowi łask takich
jak: umocnienie w wierze, ochrona przed
zarazą, ratunek przed burzą, pomoc
w chorobach, ochrona przed pokusami,
obrona cnoty czystości, pocieszenie stra-
pionych, zwłaszcza w godzinie śmierci.
Wszelkie dary zawsze wiążą się z Bożym
Miłosierdziem, którego wzywamy z uf-
nością za wstawiennictwem św. Bene-
dykta.

Noszenie medalika samo w sobie jest
modlitwą niewypowiedzianą, wezwaniem
niebieskiej protekcji i miłosnym znakiem
przywiązania do Boga.

Mirosław Grzegórzek



CHRZTY

Ja Ciebie chrzczę…

01. 05. 2011 Wiktoria Lidia Drwal, c. Michała i Katarzyny
11. 05. 2011 Angelika Świder, c. Jarosława i Anety
15. 05. 2011 Nadia Sułek, c. Adriana i Klaudii

Lilianna Kuziel, c. Łukasza i Iwony
Sebastian Jan Łakoma, s. Sławomira i Wioletty

18. 06. 2011 Filip Piotr Góral, s. Pawła i Katarzyny
19. 06. 2011 Justyna Weronika Zymuła, c. Mariusza i Beaty

Ireneusz Łukasz Słowiński, s. Tomasza i Marzeny
25. 06. 2011 Kacper Bernady, s. Sławomira i Agnieszki
26. 06. 2011 Paweł Adrian Paszkowski, s. Dariusza i Iwony
03. 07. 2011 Julia Anna Wiśniewska, c. Łukasza i Anny

17. 07. 2011 Kasper Piotr Król, s. Krzysztofa i Magdaleny
Izabela Marta Pokidan, c. Dariusza i Edyty
Tymon Jan Brzeski, s. Grzegorza i Marty

24. 07. 2011 Hanna Weronika Szczepanik, c. Krzysztofa
i Marioli

31. 07. 2011 Maja Marta Mróz, c. Pawła i Agaty
07. 08. 2011 Wiktor Tomasz Chmielowski, s. Tomasza

i Katarzyny
Amelia Janina Szpala, c. Dawida i Anny

21. 08. 2011 Karolina Emilia Czerwonka, c. Kamila i Jolanty
Judyta Dzierżanowska, c. Mirosława i Moniki
Sara Anna Coulter, c. Michael’a i Magdaleny
Aleksandra Emilia Starzyk, c. Sławomira i Moniki
Kamila Barbara Czeczot, c. Krzysztofa
i Magdaleny

ŚLUB

Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…

07. 05. 2011 Mariusz Zdzisław Foder – Magdalena Weronika Foszcz
04. 06. 2011 Konstanty Gojko – Paulina Karolina Kozioł

Adam Jacek Siedlik – Agata Kazimiera Wielgus
18. 06. 2011 Adam Bogumił Skwarczyński – Marta Nina Mucha

Jacek Andrzej Stefanowicz – Patrycja Paulina Leżoń
25. 06. 2011 Sebastian Marcin Pasek – Justyna Ewelina Habel

Paweł Jan Poręba – Magdalena Maria Bregin
02. 07. 2011 Paweł Jakub Kujawa – Monika Krystyna Wanio
09. 07. 2011 KrzysztofDawid Śledź – Lucyna Wiktoria Buzowska
24. 07. 2011 Paweł Mariusz Krawczyk – Andżelika Elżbieta Pacura
06. 08. 2011 Mariusz Strużyna – Sylwia Katarzyna Kukla z d. Śliska

Marcin Maciej Kras – Dorota Anna Kras z d. Łoboda
13. 08. 2011 Kamil Bogusław Kosman – Natalia Anna Czaja

Michał Grzegorz Kot – Barbara Karolina Pietrzyk
Michał Grysiewicz – Agnieszka Agata Ptak

20. 08. 2011 Grzegorz Mateusz Serafin – Kinga Karolina Gruszka
27. 08. 2011 Piotr Tadeusz Dynowski – Angelika Bernadetta Smoła

1 . Stanisław Woźniak, 74 l.
2. Stanisław Kalita, 76 l.
3 . Stanisław Mazur, 72 l.
4. Anna Zwierzańska, 89 l.
5. Stanisław Kawa, 68 l.
6. Helena Chabowska, 86 l.
7 .Helena Maślanka, 79 l.
8 .AdolfGieradka, 72 l.

9. Wojciech Kornaus, 74 l.
1 0. Edward Godos, 66 l.
11 . Stanisław Nowak, 70 l.
1 2. JózefWajda, 64 l.
1 3 . Bogusław Kapustka, 79 l.
1 4. Janusz Wielgus, 66 l.
1 5. Władysława Kucharska, 83 l.
1 6. Aleksander Lech, 74 l.

1 7. Sławomir Kużdżał, 33 l.
1 8. Aleksander Cichowski, 67 l.
1 9. Helena Tatar, 65 l.
20. Donata Dobek, 79 l.
21 . Janina Radzik, 81 l.
22. Kazimierz Krysa, 66 l.
23. Adam Gaweł, 67 l.
24. Maria Kubis, 86 l.

25. Andrzej Fatyga, 60 l.

KRONIKA PARAFIALNA
01. 05. 2011 – 31. 08. 2011
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POGRZEBY

Prochem jesteś i w proch się obrócisz…



Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie

Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 1 4 6212112
www.nspj.diecezja.tarnow.pl
Rachunek rozliczeniowy parafii:
ING Bank Śląski, nr konta: 50 1050 1562 1000 0090 7219 0334
Parafię tworzą katolicy mieszkający we wschodniej części Tarnowa
Kancelaria parafialna
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
rano od 9.00 do 11 .00 i po południu od 16.30 do 17.30
Narzeczonych zapraszamy w piątki: od 19.00 do 21 .00
Pierwszy piątek, święta zniesione - kancelaria nieczynna
W sprawach pilnych kancelaria czynna o każdej porze (ks. dyżurny)
Msze św. w parafii NSPJ:
Msze św. w niedziele i święta
5.30, 7.00, 8.30, 1 0.00, 11 .30, 1 4.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,1 0.00, 1 6.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 1 8.00
Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.

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

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

Marta Maciszewska, Izabela Chorzępa, Ks. Piotr Jaworski,
Ks. Maciej Knapik, Jadwiga Bożek, Jadwiga Szwarga, Daniel Cyrybał, Mateusz Jurczyk, Tomasz Kuliś

Korekta: Izabela Chorzępa, Mirosław Grzegórzek, Aleksandra Małek, Jadwiga Bożek

Skład: Style-Art Fotografia Projekty Reklama Renata Luszowiecka, 33-100 Tarnów, ul.Spadzista 6/58, tel. 604-570-280
r.luszowiecka@style-art.com.pl; 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.

KARTA PARAFII
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