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W naszych domach czuć już atmosferę bożonarodzeniową.
Przygotowane opłatki tylko czekają, by je połamać przy
składaniu życzeń, choinka, by ją przystroić najpiękniejszymi
ozdobami, wykrochmalony biały obrus gotów do przykrycia
świątecznego stołu. Garść pachnącego siana już chciałaby świętować wigilijny czas. Karp niespokojnie pływa w wannie, a ludzkie serca z ogromną tęsknotą wyczekują narodzin Tego, który
przynosi światu miłość i pokój, radość i błogosławieństwo.
W takiej prawie już świątecznej atmosferze oddajemy do
Waszych rąk, Drodzy Czytelnicy, najnowsze wydanie naszej
parafialnej gazetki. Ufamy, że podczas tych Świąt wypełnionych spotkaniem z narodzoną Bożą Dzieciną, w gronie rodzinnym sięgniecie po treści zawarte w grudniowym Głosie
Serca.

Przygotowując ten numer chcieliśmy bardzo zamknąć w nim
trochę magii świątecznej, która nam wszystkim się udziela, na
którą tak bardzo czekamy i za którą tak bardzo tęsknimy.
W tym wydaniu gazety przeczytać możemy o sensie i celu
kultywowania tradycji polskiego przeżywania wieczoru wigilijnego. To właśnie wtedy łamiemy się opłatkiem, składamy życzenia, spożywamy wigilijne potrawy i śpiewamy kolędy. Jeden
z tekstów przybliży nam historię kolęd. Sięgnijmy po niego. Ze
świętami Bożego Narodzenia ściśle związana jest tradycja
odwiedzin duszpasterskich. Jaki jest cel tej wizyty, w swoim
tekście opowie ks. Proboszcz – Antoni Bielak.
Chcemy także zwrócić uwagę na dwa artykuły związane
z klasztorem OO. Bernardynów w Tarnowie. Ojcowie zapraszają nas do siebie, by uczyć szczególnej miłości do Matki
Bożej oraz podziwiać szopkę bożonarodzeniową.
Kończący się roku Jubileuszu 225 – lecia naszej Diecezji
przejdzie do historii jako rok niezwykły. Był to czas zyskania
licznych odpustów i wielu łask. Obfitował też w ważne wydarzenia. Bp Stanisław Budzik został mianowany arcybiskupem
i metropolitą lubelskim, a nasz biskup ordynariusz Wiktor
Skworc otrzymał nominację na arcybiskupa i metropolitę
katowickiego. W pierwszym dziale naszego pisma, czyli
w Aktualnościach chcemy jeszcze raz powrócić do tych
wydarzeń.
Nowym metropolitom życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa od narodzonego Jezusa w pracy duszpasterskiej w nowych diecezjach. Wyrażamy wdzięczność za
wszelkie dobro, jakie stało się naszym udziałem poprzez ich
biskupie posługiwanie w tarnowskiej diecezji.
W pozostałych działach także znajdziemy wiele ciekawych
i interesujących treści, do których czytania serdecznie zachęcamy.
Życzę miłej lektury!
Redaktor naczelny
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AKTUALNOŚCI

W mocy Krzyża

Tylko stojący
najbliżej wejścia
do archikatedry
lubelskiej, mogli
usłyszeć retoryczne pytanie,
które padło z ust
nowego Arcybiskupa, mającego
przekroczyć próg
swej katedry:
„Czy nie trzeba
być szaleńcem,
żeby te progi
przekraczać?”.
Ci, którzy znają
bliżej Arcybiskupa Stanisława
wiedzą, co miał
na myśli. Mówił
zresztą o tym
wielokrotnie, tuż
po ogłoszeniu
swojej nominacji. Otóż, trzeba
„Bożego szaleństwa”, aby podejmować zadanie
tak wielkie i trudne, którego reaAbp Budzik przemawia po raz pierwszy w swojej katedrze
lizacja przekracza siły człowieDnia 26. września 2011 roku, ka. Tylko ten, kto ufa Chrystusowi, objaOjciec Święty Benedykt XVI, mianował wiającemu swą moc w „szaleństwie
Księdza Biskupa Prof. Dra Hab. Stani- Krzyża”, może poddać się woli Bożej
sława Budzika, biskupa tytularnego Ho- wyrażonej głosem papieża Benedykta,
lar, dotychczasowego Sekretarza Gene- zlecającego nową misję w owczarni Pana.
ralnego Konferencji Episkopatu Polski Dlatego zapewne Arcybiskup Budzik
oraz Biskupa Pomocniczego diecezji pozostaje wierny swojemu biskupiemu
tarnowskiej, Arcybiskupem Metropolitą zawołaniu, obranemu siedem lat temu: „In
virtute Crucis” – „W mocy Krzyża”.
Lubelskim.
Inauguracja posługi nowego pasterza
Uroczyste liturgiczne rozpoczęcie posługi nowego Metropolity Lubelskiego lubelskiego miała bardzo uroczystą opra(czyli ingres) miało miejsce dnia 22. wę. Liturgię ingresu otwarła procesja
października 2011 roku. Po raz pierwszy Księży Biskupów z domu Metropolity do
przypadało wówczas w kalendarzu litur- archikatedry. Przywitany w drzwiach swogicznym wspomnienie Błogosławionego jego nowego kościoła katedralnego ArcyJana Pawła II, Papieża, który dokładnie 33 biskup, wkroczył do świątyni przy urolata wcześniej inaugurował swój ponty- czystym akompaniamencie orkiestry symfonicznej i od razu skierował swoje kroki
fikat.
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do kaplicy Najświętszego Sakramentu,
a później oddał pokłon relikwiom przyniesionym w procesji (m.in. relikwiom Bł.
Jana Pawła II). Mszę świętą rozpoczął
nuncjusz apostolski w Polsce Ks. Arcybiskup Celestino Migliore, który odczytał
bullę nominacyjną wydaną przez Ojca
Świętego i wprowadził nowego Metropolitę na katedrę (tzn. krzesło [tron] przeznaczone dla biskupa diecezji w jego
własnym kościele). Zerwały się oklaski
zgromadzonych, gdy Arcybiskup Budzik
zajął miejsce na swojej katedrze, później
nastąpiło homagium (tzn. uroczysty pokłon i oddanie wyrazów czci i szacunku
wobec nowego Metropolity jako rządcy
Archidiecezji, składane przez biskupów
pomocniczych oraz reprezentantów wszystkich stanów Kościoła lokalnego). Od
tego momentu Mszy Świętej przewodniczył już Arcybiskup Stanisław, on także
wygłosił homilię, w której zawarł zarys
planu swej posługi pasterskiej. Na zakończenie Mszy Świętej przemówienia wygłosili: Abp. Józef Michalik – Przewodniczący KEP, Abel – prawosławny biskup
lubelsko-chełmski, przedstawiciel kapłanów archidiecezji lubelskiej, rektor KUL,
przedstawiciele samorządu. Jako ostatni,
słowa wdzięczności skierował do zgromadzonych nowy Metropolita Lubelski. Po
uroczystym błogosławieństwie kończącym liturgię, Arcybiskup Stanisław zszedł
do krypt archikatedry, aby pomodlić się
przy grobach swoich poprzedników. Ten
element nie należy do liturgii ingresu,
jednak miał na celu zwrócenie uwagi na
fakt, iż nowy Arcybiskup pragnie swą
posługę oprzeć na tradycji i dziedzictwie
czasów minionych, by przez kontynuację
dzieł poprzedników, owocnie kształtować
przyszłość archidiecezji lubelskiej. Uroczyste obchody ingresu znalazły swoje
dopełnienie w krótkim bankiecie zorganizowanym dla zaproszonych gości, w czasie którego była możliwość złożenia gratulacji nowemu Arcybiskupowi Lubelskiemu.
Niech i z serc Czytelników popłynie
szczera modlitwa w intencji Arcybiskupa
>>

Stanisława, syna naszej ziemi, rodem z
Łękawicy k. Tarnowa, kapłana bez reszty
posługującego i oddanego dotychczas
naszej diecezji tarnowskiej. Niech ten,

„który nie umie dawać «połową serca»” – swoich rodaków.
jak podkreślił we wspomnianym przemówieniu Abp. Michalik – cieszy się
wsparciem duchowym płynącym z serc

Ks. Maciej Knapik

Dziękczynienie za dar Pasterzy

oraz delegacje parlamentarzystów i samorządowców, przedstawiciele zgromadzeń
zakonnych, a także liczni wierni.
Obecny rok jubileuszu 225-lecia
erygowania diecezji tarnowskiej jest czasem wielkiego dziękczynienia składanego
Trójjedynemu Bogu za wiele wymiarów
życia naszego Kościoła lokalnego. Włączające się w obchody roku jubileuszowego to wielkie dziękczynienie za
wkład, jaki wnieśli w kształtowanie tkanki
tarnowskiej diecezji dwaj jego pasterze,
dobitnie świadczy o dojrzałości tego Kościoła – stwierdził w homilii Kardynał
Metropolita Krakowski. Kaznodzieja
szczegółowo wymienił także najważniejsze zadania, jakim na przestrzeni lat
sprostali żegnający się z diecezją tarnowską Arcybiskupi. Za „przygotowanie”
biskupów dla Katowic i Lublina podziękował diecezji na zakończenie uroczystości Administrator Diecezji Tarnowskiej, Arcybiskup Wiktor Skworc. Jego
pożegnalny list czytano nazajutrz we
wszystkich kościołach diecezji.
„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu
Ojcu w imię Pana naszego Jezusa
Chrystusa!” (Ef 5,20). Zachęceni słowami
Apostoła Narodów, włączmy w naszą
osobistą modlitwę dziękczynną intencję
za dar biskupów, którzy przez ostatnie lata
odważnie i z rozmachem budowali wspólnotę diecezjalną w Tarnowie. „Ciebie,
Boga wysławiamy!”.
Ks. Maciej Knapik

Ostatnie słowo do Diecezjan tarnowskich

W sobotę, 19. listopada 2011 roku,
o godzinie 10.30 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, złożono Eucharystię dziękczynną za lata posługi w naszej diecezji dwóch biskupów: dotychczasowego Ordynariusza Tarnowskiego,
obecnego Metropolitę Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca oraz niedawnego jeszcze Biskupa Pomocniczego

w Tarnowie i Sekretarza Generalnego
Konferencji Episkopatu Polski, a teraz
Metropolitę Lubelskiego Arcybiskupa
Stanisława Budzika.
Mszy Świętej dziękczynnej przewodniczył i homilię wygłosił Arcybiskup
Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz. W uroczystości wzięli
udział liczni kapłani diecezji tarnowskiej
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PIERWSZE WRAŻENIA POBYTU W BŁONIU
zaaklimatyzować się w nowym
miejscu. Bardzo szybko, bo już
pierwszego dnia, jasno zostało określone, że nie jesteśmy tu na wczasach, ale w seminarium i panujące tu
zasady wraz z planem dnia dobitnie
o tym informowały. W tym miejscu
odniesienie znalazły słowa z Ewangelii św. Jana wypowiedziane przez
Jezusa:

„Beze Mnie nic nie możecie
uczynić”[15,5],

Wyższe Seminarium Duchowne od
ponad stu lat związane jest z miejscowością Błonie leżącą niedaleko Tarnowa. To właśnie w tym miejscu alumni przechodzą jeden z etapów formacji seminaryjnej.
Błonie już od pierwszego dnia pobytu
wywarło na mnie ogromne wrażenie. Chociaż już kiedyś mieszkałem tam podczas
oazy, to jednak miejsce to wydawało mi
się obce. Dla osoby, która całe życie
spędziła w mieście, takie nagłe przenosiny, zmiana otoczenia (zarówno tego
naturalnego jak i ludzkiego), to wielkie
przeżycie. Tym bardziej, że ma się to
dokonać na resztę mojego życia.
Potrzebowałem ponad tydzień, aby

o których tak często zapomina się
w życiu codziennym. Wypełniały się
one przez modlitwy w przyległej
kaplicy, adoracje, dziękczynienia
przed i po jedzeniu itp. Z jednej strony
Błonie jest naszą uczelnią, w której prowadzone są wykłady, a z drugiej strony
jest to już bardzo zżyta ze sobą wspólnota,
zarówno jeśli chodzi o braci kleryków, jak
i o przełożonych, ojców duchownych czy
siostry zakonne. Nowa rzeczywistość,
w której przyszło mi żyć, wciąż daje o sobie znać. Potwierdzeniem tego jest chociażby codzienna pobudka o godzinie
5:30. Dla młodego człowieka przyzwyczajenie się do porannego wstawania jest
stosunkowo trudne. Inną rzeczą są wyjazdy na sympozja, msze św., tradycyjna
pielgrzymka do Tuchowa na inaugurację
roku akademickiego czy też osoby, które
naszą wspólnotę odwiedzają. Przykładem

mogą być tarnowscy biskupi: Wiktor
i Wiesław, którzy składali nam wizytę,
arcybiskup Celestino Migliore, czy nawet
sam kandydat Joahim Maismer, który jest
bliskim współpracownikiem papieża. Kolejną ciekawostką może być fakt, iż nie
raz już w naszych rękach znalazły się nie
tylko miotła, mop czy inne narzędzia do
sprzątania, ale też wiaderka, do których
zbieraliśmy ziemniaki. Z jednej strony jest
to trud codziennych obowiązków prac
polowych, a z drugiej najlepsza lekcja posłuszeństwa i pokory, jaką daje nam samo
życie. Mam nadzieję, że nic nie stanie na
drodze, abym wytrwał 6 lat formacji
seminaryjnej, ale zawsze powtarzam sobie
w duchu słowa, które Jezus skierował do
Ojca przed pojmaniem:

„Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co
Ty niech się stanie” [Mk.14,36].
Serdecznie pozdrawiam wszystkich parafian. Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus.
Kleryk Mateusz Opolski

Koronka do Bożego Miłosierdzia
na ulicach miast świata
W dniu 28.09.2011 przy parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa została przeprowadzona akcja apostolska
"Koronka do Bożego Miłosierdzia na
ulicach miast świata".
Akcja była odpowiedzią na zaproszenie zespołu ISKRA działającego przy
Ojcach Jezuitach w Łodzi. Grupa zapoczątkowała 4 lata temu Koronkę w dniu
liturgicznego wspomnienia bł. Michała
Sopoćko - spowiednika św. Faustyny. Od
tamtego czasu co rok przybywa miejsc,
gdzie prowadzona jest ta akcja, nie tylko
w Polsce, ale i na świecie. „Koronka do
Bożego Miłosierdzia na ulicach miast
6

świata” to 10 minut szczególnego wołania, zapraszania Boga do przestrzeni
naszego życia. Życia prywatnego i życia
publicznego, do sfery sacrum i sfery
profanum. Do świata porządku i chaosu,
wewnętrznej kontemplacji i zgiełkliwego
pośpiechu. 10 minut na ulicy, to specjalny
czas, kiedy możemy powiedzieć głośno
i wyraźnie: „Jezu, ufam Tobie!”. To
niepowtarzalna okazja do podzielenia się
orędziem o Bożym Miłosierdziu z przechodzącym obok człowiekiem. To błysk
nadziei dla udręczonych odwiecznym poszukiwaniem miłości.
Modlitwa rozpoczęła się o godzinie
>>

15.00, ale przed wyjściem na ulicę zebraliśmy się w kościele, gdzie ksiądz pobłogosławił nas. Potem podzieliliśmy się
na grupy 2,3-osobowe i udaliśmy na
wcześniej zaplanowane skrzyżowania
ulic. Podczas modlitwy zachęcaliśmy
śpieszących przechodniów do wspólnej

Przebywając czasowo w Tarnowie,
miałem okazję uczestniczyć w misjach
świętych, prowadzonych w parafii NSPJ.
Była to niedziela 9 października, pierwszy dzień misji, a zarazem ważny dzień
dla naszego kraju-wybory parlamentarne.
O godz. 19.00 ojciec sercanin głosił nauki
dla mężczyzn. Opowiadał o filarach życia
małżeńskiego, jakimi są: miłość, wierność, uczciwość małżeńska. Rozwijał każde z powyższych stwierdzeń, podając liczne ciekawe przykłady ze swojej pracy

modlitwy. Modliliśmy się do Bożego Mi- niebywałym i nie dającym się opisać
łosierdzia za wszystkich mieszkańców przeżyciem. Zachęcam do modlitwy do
naszego miasta. Modlitwa w publicznym Bożego Miłosierdzia za rok.
miejscu stała się świadectwem naszej
RL
wiary w Boga. Przeżycie modlitwy wśród
zgiełku ulicy i obojętności przechodniówbo akcja jest mało znana - stało się czymś

Misje w NSPJ

duszpasterskiej. Najbardziej zapadły mi
w pamięci słowa, że zdrada małżeńska, to
nie tylko zdrada fizyczna, ale także zdrada
psychologiczna, która rozpoczyna się
wtedy, gdy mężczyzna/kobieta patrzą
pożądliwie na inną osobę, a nie swojego
małżonka. Wtedy dopuszczają się zdrady
w sercu i jest to nawiązanie do znanych
słów Jezusa z Ewangelii. O godzinie 21.00
odbył się Apel Jasnogórski, w którym
powierzaliśmy losy parafii, i całej Ojczyzny Matce Bożej. Mocnym akcentem koń-

cowym było błogosławieństwo udzielone
przez wszystkich kapłanów, pracujących
w parafii oraz ojców sercanów. Żałuję, że
nie mogłem uczestniczyć w kolejnych
dniach misji świętych, zwłaszcza w nabożeństwie dla rodzin, które miało odbyć się
w czwartek.
Krzysztof

Misje – czas refleksji

Renowacje Misji Świętych, jakie
miały miejsce w naszej parafii w październiku, były dla mnie szczególnym
czasem zatrzymania się i refleksji nad
życiem. Przeżywam obecnie szczególnie
cenny czas - budowania relacji z drugim
człowiekiem. Pan Bóg dał nam tę łaskę, że

mogliśmy wspólnie uczestniczyć
w naukach dla kobiet i mężczyzn.
Pierwszego dnia Misji Ksiądz
Sercanin, jak może sugerować
nazwa Jego zgromadzenia, poświęcił ten dzień tematowi bliskiemu sercu - miłości. Głęboko
poruszyły mnie nauki skierowane
do kobiet, jak i do mężczyzn. Nie
planowałam uczestniczyć w spotkaniu przeznaczonym dla mężczyzn, ale jednak zostałam w kościele i wspólnie wysłuchaliśmy
momentami trudnych, ale przez to
mocnych i prawdziwych słów
misjonarza. Sercanin mówił dobitnie, nie szczędził określeń brutalnych i ostrych - w końcu w dziedzinie relacji małżeńskich pojawiają się bolesne problemy we
wszystkich sferach życia. Najtrudniejsze najczęściej w dziedzinie
seksualności. Słuchałam o reakcjach mężczyzn, którzy woleli
ucieknąć z konfesjonału podczas spowiedzi u księdza sercanina, niż powiedzieć swojej żonie : „Kocham Cię”. Słuchałam i zastanawiałam się nad przyczyną
takich zachowań. Jak tego uniknąć? Dlaczego tak się dzieje? Ksiądz sercanin
podawał wiele przykładów, że małżeństwa
7

i rodziny często w życiu błądzą. Bardziej
kusi przecież świat, niż życie zgodnie
z Dekalogiem, moralnością. Wielokrotnie
podkreślał, że małżonkowie muszą budować swoją miłość na solidnym fundamencie – Bogu i wciąż od nowa o siebie zabiegać, walczyć o tę miłość. Te słowa trafiły głęboko do naszych serc.
Starałam się codziennie uczestniczyć
także w Apelu Jasnogórskim. Niesamowite było dla mnie to, że o 21 00 ludzie
w całej Polsce i poza jej granicami, łączą
się we wspólnej modlitwie do Mamy.
Przeżywałam te apele w sposób wyjątkowy, gdyż w większości uczestniczyłam
w nich sama. Rodzice i moja połówka
przebywali w tym czasie w innej części
Polski, ale o 21 00 byliśmy wszyscy razem
– połączeni duchowo. Czas misji był dla
mnie niezwykłym doświadczeniem. Wydaje mi się, że nasza parafia bardzo
potrzebowała tych dni oczyszczenia,
zawierzenia i modlitwy.
Jadwiga

Służyć Bożemu
Królestwu

– Biskupie odznaczenia
W sobotę, 8. października 2011 roku,
ordynariusz diecezji tarnowskiej, JE
Ks. Bp Dr Wiktor Skworc, przewodniczył Mszy Świętej w kaplicy pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Odkupiciela
Człowieka w Wyższym Seminarium
Duchownym w Tarnowie. Została ona
odprawiona z okazji jubileuszu 225 lat
od erygowania diecezji.
Ten dzień w sposób szczególny
zgromadził całą wspólnotę seminaryjną
wraz z Towarzystwem Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które obchodzi 15 lat swego istnienia.
Podczas uroczystości Biskup Skworc
wręczył medale diecezjalne Dei Regno
Servire (tzn. Służyć Bożemu Królestwu)

najbardziej zaangażowanym Przyjaciołom
WSD w Tarnowie, którzy wyróżniali się
w swoich środowiskach parafialnych wyjątkową postawą i przykładem troski
o powołanych do kapłaństwa. W roku
jubileuszowym diecezji Ksiądz Biskup
Ordynariusz chciał docenić wkład i pracę
znacznie większej liczby osób, dlatego
w czasie jubileuszowych celebracji postanowił przekazywać medale sukcesywnie
w ciągu całego roku.
Ordynariusz diecezji w czasie homilii
podziękował osobom należącym do Towarzystwa za ich zaangażowanie i troskę
o największe seminarium w Polsce.
„ Służąc Seminarium Duchownemu w istotny sposób przyczyniacie się, aby Dobra
Nowina o Jezusie Chrystusie Zbawicielu
świata mogła być nieustannie głoszona,
aby nie zabrakło siewców Bożego słowa
również w przyszłości. To prawdziwe Boże
błogosławieństwo, że nasza diecezja cieszy się znaczącą liczbą powołań kapłańskich” – powiedział kaznodzieja. Bp

Wiktor Skworc podkreślił, że seminarium
może się rozwijać, ponieważ ma wielu
przyjaciół, którzy wspierają je duchowo
i materialnie. Osoby należące do Towarzystwa biskup tarnowski nazwał „szczególnym darem”.
Nasza parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa doznała wyjątkowego
zaszczytu. Ksiądz Biskup Ordynariusz

Część Oddziału Parafialnego Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w
Tarnowie przy parafii NSPJ. Siedzą nagrodzone przez Arcybiskupa Skworca Złotymi Medalami
od lewej: Bronisława Sadko, Alojza Kapustka i Maria Kuboń.

przyznał Złote Medale Dei Regno Servire tylko dostrzeżenie konkretnej osoby, ale
naszym parafiankom, zaangażowanym od równocześnie zaakcentowanie roli i stolat w działalność Parafialnego Oddziału pnia dojrzałości wspólnoty parafialnej,
Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Se- z której pochodzą nagrodzeni. To wspólminarium Duchownego w Tarnowie. nota parafialna jest środowiskiem, w któOdznaczone zostały: Pani Alojza Kapus- rym przenikają się rozmaite charyzmaty
tka, Pani Bronisława Sadko i Pani rozwijane na chwałę Boga i Jego KróMaria Kuboń. Te zaszczytne wyróżnienia lestwa.
zasługują na wyjątkową uwagę, gdyż
Kochani Siostry i Bracia! Nie bójcie
w tym roku żadna parafia w diecezji nie się. Poszukajcie takiego miejsca w Koś„zdobyła” tylu złotych medali za działal- ciele, które rozwijałoby wasze życie duność w ramach Towarzystwa Przyjaciół chowe i stało się miejscem realizacji
WSD. Dnia 8. października, w kaplicy se- Waszej osobistej troski o Kościół, który
minaryjnej, z rąk Biskupa Skworca, jest Waszym Domem. Nie bójcie się poodebrały medale
Panie: Bronisława
Sadko i Maria Kuboń. Szczególnym
wyróżnieniem było
wręczenie medalu
Pani Alojzie Kapustce w samą
Uroczystość Chrystusa Króla, w katedrze tarnowskiej,
przez (już) Arcybiskupa Wiktora
Skworca dnia 20.
listopada 2011 roku. Z serca gratulujemy zdobywczyniom nagrody.
Każde tego typu Pani Alojza Kapustka otrzymuje Złoty Medal Dei Regno Servire od
Arcybiskupa Skworca w Katedrze Tarnowskiej, 20. 11. 2011 roku.
wyróżnienie, to nie
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znać Jezusa. On zna odpowiedzi na Wasze
pytania. On wie, kim jesteście i ile możecie z siebie dać. On pragnie, byście
swymi sercami i talentami dzielili się
z bliźnimi, zgromadzeni w jednej wspólnocie, wokół Niego samego.
W tym miejscu, jako opiekun parafialnego oddziału TP WSD, pragnę podziękować naszym „medalistkom” za
szczere, otwarte serca, życzliwość, dobroć, gotowość pomocy, ducha żarliwej
modlitwy i ofiarność na rzecz naszego
diecezjalnego Seminarium, tych, którzy
przygotowują się do kapłaństwa w jego
wspólnocie i tych, którzy już służą w
winnicy Pańskiej. Życzę, aby te złote
medale stały się dla Was, drogie Panie:
Alojzo, Bronisławo i Mario, zapowiedzią
nagrody nieprzemijającej, którą niech Was
obdarzy Najwyższy Pasterz, kiedy nadejdzie.
***
Ksiądz biskup Wiktor Skworc swoim
dekretem z 14. września 2009 roku,
ustanowił medal „Dei Regno Servire” za
zasługi w dziele budowania królestwa
Bożego w Diecezji Tarnowskiej. Medal
przyznawany jest w jednej z trzech wersji:
medal złoty, srebrny lub brązowy. Medal
nadaje Biskup Tarnowski za zasługi dla
Diecezji Tarnowskiej - za aktywny udział
w życiu religijnym, duszpasterskim, katechetycznym i kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności charytatywnej. Może on być przyznawany oso-

Awers i rewers Medalu Dei Regno Servire (wersja brązowa)

bom fizycznym-świeckim i konsekrowanym, a także instytucjom i osobom
prawnym.
***
Rzeźbiarski projekt medalu wykonano
według projektu ks. Tadeusza Bukowskiego w Pracowni Rzeźbiarskiej Zygmunta Brachmańskiego. Okrągły medal
o średnicy 8 cm, to rzeźbiony, dwustronny
odlew w brązie. Na awersie umieszczono
w otoku napis: „Cokolwiek uczyniliście
jednemu z braci moich” - podkreśla on
istotny motyw ustanowienia medalu.
Część centralną medalu stanowią okrągłe
medaliony, obrazujące ewangeliczne utożsamianie się Chrystusa z bliźnimi (por. Mt
25, 35-36). I tak zgodnie z ruchem wskazówek zegara medaliony przedstawiają

kolejno: „Byłem przybyszem..., Byłem
chorym..., Byłem nagi..., Byłem w więzieniu..., Byłem głodny..., Byłem spragniony... Pośrodku awersu umieszczono
monogram Chrystusa. Rewers stanowi
płaszczyzna, rozchylająca się przecięciem
w formie krzyża. W poszczególnych polach znajdują się: herb Diecezji Tarnowskiej; tytuł medalu w języku łacińskim;
herb biskupa tarnowskiego Wiktora
Skworca; tytuł medalu w języku polskim.
U dołu znajduje się maleńki monogram
ZB - sygnatura pracowni, w której wykonano rzeźbiarski projekt medalu.
Ks. Maciej Knapik

Była pośród nas…

„Jak dobrze mieć Maryję” –
śpiewamy w jednej z pieśni religijnych.
Ale czy zdajemy sobie z tego sprawę?
Była pośród nas. W I sobotę listopada
przybyła w cudownej figurce z Fatimy, z
pobliskiego Sanktuarium. Przybyła, by
coś nam powiedzieć, choć nie wypowiedziała ani słowa! Bo Maryja mówi w
milczeniu. Paradoks? Nie. To my –
wypowiadając słowa modlitwy- stajemy
się w Jej obecności inni. Przecież to
Nasza Matka. Piękna Pani. Przywitaliśmy Ją w naszej wspólnocie. Potem
ksiądz Proboszcz prowadził rozważanie.
Śpiewaliśmy, modliliśmy się. Na naszych skupionych twarzach widać było
wszelkie troski, które Jej powierzaliśmy.
A później jeszcze Apel. Tradycyjnie
o 21.00.
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Była pośród nas Matka.
Czy nas wysłuchała? Czy zaniosła
nasze troski przed Boży Tron? Na pewno.
Nikt ze spotkania z Matką nie odchodzi
z niczym. Szczęśliwi jesteśmy, że mamy
Maryję. Ale są ludzie, którzy nawet o Niej
nie słyszeli. Nigdy nie wypowiedzieli:
„Módl się za nami”. A jednak i o nich
Maryja nie zapomina.
Pewna staruszka żyjąca w portugalskiej kolonii Macao nie była nawet
ochrzczona, nie umiała się modlić. Któregoś dnia znalazła na śmietniku obraz
„Pięknej Pani” – jak ją nazwała. Przyniosła go do domu. Oczyściła. Potem powiesiła na ścianie. Katolickie zakonnice,
które chodziły po mieście, szukając ludzi
potrzebujących pomocy, odnalazły i naszą
staruszkę. Zauważyły na ścianie obraz.
>>

Zdziwiły się: przecież to nie był katolicki
dom.
- Skąd macie ten obraz? – zapytały.
- Żal mi się zrobiło „Pięknej Pani”, więc
zabrałam Ją do domu.- Wiecie, kto to
jest?– pytała.
Zakonnice wytłumaczyły.
- Proszę, ochrzcijcie mnie – zwróciła się
do nich staruszka. – Chcę po śmierci być
z moją "Piękną Panią".

Zakonnice spełniły jej życzenie. Go- Czy wysłuchała naszych trosk? W świetle
wspomnianej historii, odpowiedzmy sobie
rące łzy mówiły wszystko.
Podczas następnej wizyty siostry nie na to pytanie sami…
zastały już starszej pani. Zmarła zaraz po
Ks. Adam Bezak
chrzcie…
Czy to nie jest wzruszające? Staruszka wydobywa Piękną Panią ze śmieci,
Piękna Pani z nędzy życia przenosi staruszkę do rajskich pałaców. Drogi naszej
Pięknej Pani są naprawdę zaskakujące.

TEKSTY OKAZJONALNE

Chrześcijańskie przeżywanie wieczoru wigilijnego i jego symbolika

W

ieczerza wigilijna jest niewątpliwie echem starochrześcijańskiej tradycji wspólnego spożywania posiłku,
zwanego z grecka agape, będącego symbolem braterstwa i miłości pomiędzy ludźmi. Kiedy w drugiej połowie IV wieku
sobór laodycejski zabronił biesiadowania
w świątyniach, zwyczaj ten przeniósł się
do domów wiernych. W Polsce zaczęto ją
obchodzić wkrótce po przyjęciu chrześcijaństwa. W tym dniu zapomina się o
krzywdach i żalach, ludzie wybaczają sobie błędy i ułomności. Nie ma kłótni,
sporów, wszyscy starają się być wyrozumiali dla innych, bardziej uczynni,
serdeczni, a przecież ten dzień dla każdej
gospodyni jest bardziej niż zwykle dniem
wytężonej pracy, której celem jest uroczyste przyjęcie domowników przy suto
zastawionym wigilijnym stole.
Wigilia to dzień poprzedzający święto
Bożego Narodzenia. Nazwa pochodzi od
łacińskiego słowa „wigilia”, oznaczającego czuwanie. Wigilią nazywany jest także

uroczysty, wieczorny posiłek,
do którego tego
dnia siada się w
gronie rodzinnym. Wieczerzę
rozpoczyna się
wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdy na
niebie. Czyni się
tak zapewne na
pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, którą według Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy, zwani
tez Trzema Królami. Zwyczaj ten był i nadal jest głęboko zakorzeniony w polskiej
kulturze. Tradycyjnie kolację poprzedza
modlitwa i czytanie Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Potem przychodzi czas
na dzielenie się opłatkiem i składanie
świątecznych życzeń. Wigilii towarzyszy
obdarowywanie się prezentami składanymi pod choinką albo wręczanymi dzieciom przez "Świętego Mikołaja”.
Od 2003 roku - zgodnie z formułą
przykazań kościelnych, zatwierdzonych
przez Watykańską Kongregację Nauki
Wiary - formalnie nie obowiązuje już post
w Wigilię Bożego Narodzenia. Biskupi
polscy zachęcają jednak ludzi wierzących
do dochowania wierności tej wieloletniej
tradycji. Wigilia postna obowiązuje katolików jedynie wówczas, gdy przypada
w piątek. Ma przypominać dawne agapy
(uczty), na których chrześcijanie gromadzili się wieczorem przed dniem świątecznym, by przez czuwanie, modlitwy
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i śpiewy przygotować się na obchody
święta. Początkowo wigilię praktykowano
przed wszystkimi uroczystościami roku
liturgicznego. W czasach nowożytnych
upowszechniła się Wigilia w przeddzień
Bożego Narodzenia.
W Polsce Wigilia zyskała popularność
w XVIII wieku, a w XX wieku stała się
powszechną tradycją. Tego dnia w wiejskich chatach i dworach umieszczało się
w czterech rogach głównej sali (izby)
cztery snopy zbóż: pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa, aby Boże Dziecię nie
skąpiło w Nowym Roku niezbędnego
pokarmu dla zwierząt i ludzi. Pod obrus
na stole kładziono siano. Stawiano osobne
nakrycia dla członków rodziny zmarłych
w mijającym roku, a także dla gościa,
który może się niespodziewanie pojawić.
Ojciec rodziny lub najstarszy wiekiem
rozpoczynał wieczerzę modlitwą, odczytaniem opisu narodzenia Pańskiego z Ewangelii św. Łukasza. Następnie dzielono
się opłatkiem i składano sobie życzenia.
Do tych zwyczajów doszła później tradycja ubierania choinki, która jest chrześcijańskim symbolem drzewa rajskiego.
Przez swoją zieleń, zachowywaną nawet
w zimie, jest dla wierzących symbolem
Chrystusa jako „drzewa życia”. Ozdobiona świecami lub lampkami elektrycznymi symbolizuje Chrystusa – „światłość świata”. Pod choinką ustawia się
często żłóbek, dla upamiętnienia narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. Układa
się pod nią także prezenty dla najbliższych. Są one wyrazem uczuć, przyjaźni i życzliwości. Wigilia w polskiej
obyczajowości jest świętem bardzo rodzinnym, powszechnie uważanym za
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najważniejszy dzień w roku (w wielu
krajach nie ma on aż takiego znaczenia).
Podobnie jak w Polsce Wigilię obchodzi
się na Litwie, w Czechach i na Słowacji.
Nieznany poza Polską i Litwą jest zwyczaj
łamania się opłatkiem. W wielu krajach
nie ma postu ani pasterki, jak np. w USA,
natomiast w Holandii pasterka jest jedyną
mszą świętą w roku, podczas której kościoły są pełne.
W Polsce, w zależności od regionu
i tradycji rodzinnych, zestaw wigilijnych
potraw jest różny, ale zwyczajowo na
wigilijnym stole powinny znaleźć się
wszystkie płody ziemi, a potraw powinno
być dwanaście. Każdej należy spróbować,
co ma zapewnić szczęście przez cały rok.
Do najbardziej typowych należą: barszcz
z uszkami (wymiennie w niektórych regionach Polski z białym żurem, zupą grzybową, zupą owocową lub zupą rybną) , ryby
przyrządzane na różne sposoby, z najbardziej tradycyjnym karpiem, smażonym
i w galarecie, kapusta z grochem, kapusta
z grzybami, pierogi z kapustą, kasza z
suszonymi grzybami, fasola „Jaś” z suszonymi śliwami, paszteciki z grzybami, kotleciki z ryżu z sosem grzybowym, kluski
z makiem, cukrem i miodem, makiełki,
chałka z kompotem z suszonych owoców,
zupa migdałowa, czy z tradycji wscho-

dniej kulebiak, gołąbki i kutia. Na Śląsku
potrawami wigilijnymi są także moczka
i makówki. Zgodnie z polskim zwyczajem
potrawy wigilijne powinny być postne,
czyli bezmięsne i bez użycia tłuszczów
zwierzęcych przy ich przygotowaniu.
Dzień wigilijny bogaty jest w zwyczaje
i przesądy posiadające, jak wielu uważa,
magiczną moc, zazwyczaj znajdujące swój
rodowód w lokalnych, przedchrześcijańskich wierzeniach. Jednym z nich był
zakaz szycia, tkania, motania i przędzenia.
Uważano je za czynności szczególnie
lubiane przez demony wody, które mogły
zjawić się wszędzie tam, gdzie zakaz
złamano. Do dzisiaj przestrzega się, aby
w Wigilię nie kłócić się i okazywać sobie
wzajemnie życzliwość. Przetrwał też przesąd, że jeśli w wigilijny poranek pierwszym gościem w domu będzie młody
chłopiec, przyniesie to szczęśliwy rok.
W małym stopniu przetrwała również
tradycja umieszczania w jednym uszku
w barszczu grosika, dla tego kto na niego
trafił szykowało się szczęście przez
najbliższy rok. Wszelkie zranienia oraz
choroby w czasie świąt odbierane są jako
zapowiedź kłopotów ze zdrowiem. Myśliwi tego dnia tradycyjnie udają się na
polowanie, którego pomyślny wynik zapewni opiekę na cały rok patrona

łowiectwa, św. Huberta. Istnieje także
przesąd sugerujący, aby spróbować każdej
z dwunastu wigilijnych potraw, aby nie
zabrakło jej w następnym roku. Niektórzy
pozostawiają w portfelu łuski z karpia,
które mają przynieść szczęście.
Innym zwyczajem wieczoru wigilijnego jest śpiewanie kolęd. Często też pod
choinką są prezenty, które przynosi Dzieciątko, gwiazdka, Aniołek lub Mikołaj. Na
Wschodzie w Wigilię, przed wieczerzą,
chadza się na groby bliskich.
Na wsi opłatek z wigilijnego stołu,
a także potrawy, podawano bydłu i koniom, czasem nawet wprowadzając je do
izby. Karmienie potrawami przygotowywanymi na Wigilię miało zabezpieczać
inwentarz przed urokami czarownic i guślarek. O północy natomiast gospodarz
udawał się do obory, gdyż według tradycji
zwierzęta mówiły wówczas ludzkim
głosem.
Na wieczerzę wigilijną zapraszano nie
tylko zwierzęta domowe, ale również
leśne, w tym wilki. Rozrzucano dla nich
przed domem pożywienie, aby nie podchodziły pod domostwo w nowym roku.
Ks. Andrzej Ślusarz

Krótka historia kolęd
„ Kolędy nie tylko należą do naszej historii, ale także tworzą poniekąd historię
narodo-wą i chrześcijańską.
Trzeba, ażebyśmy tego bogactwa nie zgubili.”

(Jan Paweł II)
Słowo KOLĘDA wydaje się bardzo
słowiańskie. W rzeczywistości posiada
rodowód łaciński: u starożytnych Rzymian
calendae oznaczały pierwszy dzień miesiąca, a od połowy I wieku kalendy styczniowe rozpoczynały bieg nowego roku.
Wtedy to odwiedzano się, składano sobie
życzenia i obdarowywano się wzajemnie.
Te noworoczne rzymskie zwyczaje zostały
przyjęte w XV-XVII w. przez bałkańskie
ludy słowiańskie a stąd przedostały się na
Ruś i do Polski. Tym słowiańskim zwyczajom towarzyszyły śpiewy mające charakter pieśni winszujących, które nazywano później kolędami. Po-czątkowo były

to pieśni, które nie miały
żadnych odniesień religijnych.
W swym pierw-szym
znaczeniu były to pieśni
powitalne i pochwalne na
cześć gospodarzy, przekazywały życzenia szczęścia i pomyślności
.
Kolęda w rozumieniu pieśni religijnej związanej z narodzinami Chrystusa wykształciła się później wraz z rozwojem i umacnianiem się
chrześcijaństwa. Kolędy, początkowo wyłącznie łacińskie,
obejmują zróżnicowane rodzaje śpiewów: antyfony, responsoria, sekwencje, hymny i pieśni. Powszechnie przyjmuje
się, że korzenie kolęd tkwią
w hymnologii, ale wywodzą
się one również z tropów
i laud benedyktyńskich. Po11
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czątkowo twórcy kolęd czerpali z dwóch
Ewangelii św. Mateusza i św. Łukasza.
Pierwszą wzmiankę o śpiewie w dniu narodzin Jezusa pośrednio zawiera właśnie
Ewangelia św. Łukasza. Z biegiem czasu
pieśń coraz częściej sięgała do źródeł
pobożności ludowej. Inspiracją były apokryfy i literatura średniowiecza oraz średniowieczny teatr. Kolędy średniowiecza
były wesołe, żywe, w kolejnych latach nabierały dostojeństwa i powagi.
„ ...Twórzcie kulturę, w której obok nowych wymiarów,
jakie niosą czasy, pozostawcie – jak – u
dobrego gospodarza
– miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją,
potwierdzone przez prawdę wieków... ”

(Jan Paweł II)

W Polsce ślady kolęd spotykamy już
w średniowiecznych misteriach i dialogach. Najstarsze pochodzą z pierwszej
połowy XV w. Kiedy dokładnie w Polsce
zaczęto kolędować, nie wiadomo. Wiadomo jednak, że w XIII w św. Franciszek
z Asyżu zbudował pierwszą szopkę bożonarodzeniową. Zwyczaj ten poprzez franciszkanów szybko dotarł do naszego kraju
dając okazję do powstania pieśni opisujących realia narodzin Jezusa, które

nazwę „kolędy” otrzymały dopiero ok.
XVII w.
Najstarszą kolędą w języku polskim
jest pieśń „Zdrów bądź, królu anielski”
z roku 1424 r.
„Zdrów bądź królu anielski,

K' nam na świat w ciele przyszły,
Tyś zajisty Bóg skryty,
W święte, czyste ciało wlity... ”

Najstarsze kolędy były pisane po łacinie, a melodia przypominała hymn kościelny. W XVI w zaczęto je tłumaczyć na
język polski. Kolędy polskie pisali m.in.
Piotr Skarga („W żłobie leży”),
Franciszek Karpiński („Bóg się rodzi”) i
Teofil Lenartowicz („Mizerna, cicha”).
Kilka takich najstarszych wciąż śpiewamy. Najbardziej znaną spośród nich jest
„Anioł pasterzom mówił”. Średniowieczne korzenie ma również kolęda „Dzieciątko się narodziło”. Z XVII i XVIII
wieku pochodzi mniej więcej połowa
popularnych kolęd. Wiele z nich ma charakter kołysanek, pełnych ciepła. Z tego
okresu pochodzą „Gdy Śliczna Panna
Syna kołysała”, „Lulajże, Jezuniu”,
„Jezus malusieński”, „Oj maluśki”...
Barok (zwłaszcza wiek XVIII) przyniósł
takie kolędy jak „Dzisiaj w Betlejem”,
„Przybieżeli do Betlejem pasterze”,

„Wśród nocnej ciszy”, „Pasterze mili”... Najpopularniejszą kolędą jest „Cicha noc”.
Kolędowanie stało się tradycją
jednoczącą ludzi przy domowym stole,
w kościele, a także na koncertach. Nie
zaprzepaśćmy tego, czego dokonali nasi
przodkowie. Niech w każdym polskim
domu w okresie Świąt Bożego Narodzenia nie zabraknie tak pięknej tradycji –
tradycji śpiewania kolęd.
„ Chyba nigdzie pieśni na Boże Narodzenie nie stały się czymś tak bardzo
narodowym, tak dziwnie przez cały naród
ukochanym i pielęgnowanym jak w Polsce”.

(Stanisław Dobrzycki – badacz kolęd
polskich)
„Gdy słyszysz śpiew tam wstąp,
tam ludzie dobre serca mają,
bo ludzie źli, ach wierzaj mi,
Ci nigdy nie śpiewają...”

(Wolfgang Goethe)
AS

„Idzie,
błogosławi…”

prostacko, prymitywnie, po prostu dawał
księdzu do zrozumienia, że jest niemile
widziany. Kapłan przerwał modlitwę i
kiedy korytarzem szedł w kierunku drzwi
wyjściowych powiedział: „W tym mieszkaniu nie będzie błogosławieństwa.”
Za rok, gdy inny kapłan szedł w tym
samym bloku po kolędzie, ze wspomnianego wyżej mieszkania, gdzie przed
rokiem ksiądz nie dokończył modlitwy,
wyszła kobieta i już na klatce przeprosiła
za męża. Przywołując słowa księdza, powiedziała: „Rzeczywiście nie było błogosławieństwa w naszym domu. Przez
cały czas nasza rodzina borykała się
z problemami, nie było zgody między
Kilka lat temu w jednej z tarnowskich do mieszkania kapłan zaczął się modlić z nami, często obrzucaliśmy się wyzwisparafii w czasie kolędy zdarzył się domownikami, gospodarz, ubrany w pod- kami, dzieci odwróciły się od Boga
nieprzyjemny incydent. Kiedy po wejściu koszulek, kpił z modlitwy, zachowywał się i Kościoła. Bardzo proszę, niech ksiądz
12
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pobłogosławi nasze mieszkanie.”
Warto pewnie w tym miejscu rozważyć, co Pan Jezus powiedział do niemieckiej stygmatyczki Teresy Neumann:
”Pragnę nauczyć cię ochotnego przyjmowania mojego błogosławieństwa. Spróbuj zrozumieć, że coś wielkiego spełnia
się, kiedy otrzymujesz błogosławieństwo
mojego kapłana. Błogosławieństwo jest
wylaniem się mojej Boskiej świętości.
Otwórz swoją duszę i pozwól, niech stanie
się święta poprzez moje błogosławieństwa. Przez władzę błogosławieństwa dałem kapłanowi władzę otwierania skarbca
mojego Serca i rozlewania łask na duszę.
Kiedy kapłan udziela błogosławieństwa, ja
sam błogosławię. Wówczas niekończący
się strumień łask wypływa z mojego Serca
i całkowicie wypełnia duszę. Otwórz swoje serce, aby nie utracić błogosławieństwa.
Poprzez moje błogosławieństwo dostaniesz łaskę miłości i pomoc dla duszy
i ciała. Moje święte błogosławieństwo
zawiera całą pomoc jaka jest potrzebna
ludzkości. Za jego sprawą dana jest ci siła
i pragnienie szukania dobra, unikanie zła,
możność ochrony moich dzieci przeciwko
mocom ciemności. To wielki przywilej,

kiedy dane ci jest otrzymać błogosławieństwo. Nie możesz zrozumieć, ile miłosierdzia przychodzi do ciebie za jego
sprawą. Dlatego też więcej nie przyjmuj
błogosławieństwa w sposób bezrozumny
ani roztargniony, ale z całą uwagą! Zasmuca mnie to, że błogosławieństwo Kościoła jest tak mało cenione i tak rzadko
przyjmowane. Dobra wola wzmacnia się
za jego pośrednictwem, ludzkie umysły
otrzymują moją szczególną opiekę, słabości wzmocnią się moją mocą. Dałem
mojemu błogosławieństwu moc bez granic: pochodzi z nieskończonej Miłości
mojego świętego Serca. Im większa gorliwość, z jaką moje błogosławieństwo jest
udzielane i przyjmowane, tym większa
jest jego skuteczność”.
Wiele jednak mieszkań naszej parafii
zamkniętych jest przed kapłanem, przynoszącym błogosławieństwo Boga w Trójcy
Świętej Jedynego.
Pewien ksiądz egzorcysta wspomina,
że odebrał raz telefon z prośbą o rozmowę. Dzwoniła młoda kobieta. Kilka
miesięcy wcześniej razem z mężem kupili
mieszkanie w bloku i jak opowiadała,
dzieją się tam dziwne rzeczy. W nocy

trzęsą się meble, słyszane są dziwne odgłosy jakby małych kroczków. Kapłan
sprawdził to mieszkanie w kartotece
parafialnej. Okazało się, że jeszcze nigdy
pod tym numerem nie przyjmowano księdza po kolędzie, a już wyblakłym długopisem przed laty jakiś kapłan zanotował, pewnie usłyszawszy u sąsiadów, że
mieszkała tam pani ginekolog…
Za każdym razem, kiedy nam kapłan
błogosławi, jednoczymy się ściślej z
Chrystusem, jesteśmy ponownie uświęceni, uzdrowieni i otoczeni Miłością Jego
Najświętszego Serca. Niech w czasie wizyty duszpasterskiej nic nam nie zasłania
mocy Bożego Miłosierdzia.
P.S. Tytuł artykułu zaczerpnąłem z kolędy,
jaką w wielu parafiach diecezji śpiewają
ministranci:
„ Idzie już kolęda, wszyscy się zbierajmy,
Kapłana bożego nabożnie witajmy.
Idzie, błogosławi, łaskami
Hej kolęda, kolęda.”

Ks. Antoni Bielak

Franciszkańska Szopka Bożonarodzeniowa
w bernardyńskim kościele w Tarnowie

Szopka Bożonarodzeniowa powstała
w XIII wieku z inicjatywy św.
Franciszka z Asyżu. To właśnie on po
raz pierwszy w historii Kościoła przygotował Pasterkę i Żłóbek w Noc Bożego Narodzenia w 1223 roku w skalnej
grocie Greccio w dolinie reatyńskiej,
w Italii.

W „Życiorysie większym” (r. X, 7)
św. Bonawentura tak opisuje to wydarzenie: "Na trzy lata przed swoją

śmiercią Franciszek chciał możliwie jak
najuroczyściej przeżyć w Greccio pamiątkę narodzenia się Dzieciątka Jezus i dlatego polecił zrobić pewne przygotowania,
które pobudziłyby wszystkich do większej
pobożności. By zaś nie oskarżono go
o wprowadzenie jakichś nowości, poprosił
papieża o pozwolenie i otrzymał je. Wówczas kazał przygotować żłób, przynieść ludzie, las rozbrzmiewa różnymi głosami, pochwalnymi i harmonijnymi śpiewami,
siano, i przyprowadzić na to miejsce woła a owa błogosławiona noc rozjaśnia się stając się wspaniałą i odświętną. Mąż
i osła. Zwołują się bracia, przychodzą licznymi i jasnymi światłami, napełnia Boży (Franciszek) stał przed żłobem prze13
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pełniony pobożnością, zalany łzami i radością. Przy żłobie odprawiana jest uroczysta Msza św., a Franciszek, diakon
Chrystusowy, śpiewa świętą Ewangelię.
Następnie wygłasza do stojących tam ludzi
kazanie o narodzeniu się Króla, którego gdy chciał nazwać po imieniu - z nadmiernej czułej miłości, nazywał Dzieciątkiem
z Betlejem".

Współczesny św. Franciszkowi i pierwszy jego biograf, Tomasz z Celano,
pisze, że Franciszek miał wielu entuzjastów i naśladowców jego sposobu życia
(m.in. Jan Velita), którzy z radością przyjęli hasło zorganizowania "żłóbka" dla
Dzieciątka Jezus i chętnie przybywali na
pasterkę z zapalonymi kagankami, świecami, ze śpiewem psalmów i pobożnych
pieśni.
Od tej chwili niemal we wszystkich
wspólnotach franciszkańskich, także w
kościołach, urządzano „szopki” Bożonarodzeniowe. Tak stało się również w Polsce
i w kościele bernardyńskim w Tarnowie.
Kroniki klasztorne wspominają o urządzaniu szopek w okresie Bożego Narodzenia,
ale nie opisują w szczegółach jak one
wyglądały. Najprawdopodobniej były
w nich umieszczane figury przedstawiające postacie opisywane w Ewangelii
w związku z wydarzeniem „w noc
Betlejemską”.
W kościele Bernardynów w Tarnowie
- jak zaznaczają kroniki - dopiero w XX
wieku pojawiły się elementy ruchome,
takie jak: aureola otaczająca kołyszącą się
figurę Dzieciątka Jezus, pasterze pośpieszający do żłóbka, pustelnik zwołujący
dzwonkiem do szopki, czy też aniołek
poruszający główką - dziękujący za wrzuconą monetę. Potem wprowadzono wiatraki z poruszającymi się śmigłami, młyn
z płynącą wodą oraz staw z pływającymi
kaczkami, itp. Z czasem zostały włączane
różne elementy z wydarzeń historycznych,
takie jak: latające sputniki po orbicie
między gwiazdami, albo loty narciarskie
mistrzów ostatnich lat. Wprowadzanie
tych wszystkich elementów ruchomych,
zwłaszcza ze współczesnych wydarzeń,
zależało od konstruktora szopki, którym
przeważnie był brat zakonny troszczący
się o wystrój i porządek w kościele.
W latach 60-tych XX wieku wyróżniał się
w tej pracy brat Rafał Tetera oraz brat
Narcyz Mycka, prowadzący równocześnie
ogród klasztorny, W ostatnich latach za
wygląd szopki odpowiedzialny był brat
Teodor i brat Maksym.

Ruchoma szopka modyfikowana każdego
roku jest czynna do dziś i znajduje się na
przedłużeniu korytarza biegnącego wzdłuż
kościoła.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się Żywa Szopka, organizowana
w latach 2004 – 2011 przez o. Zenona
Burdaka wraz z młodzieżą VII LO w Tarnowie, którą katechizował. Do szopki,
urządzonej tak by chroniła przed mrozem
i zimnem, sprowadzał z różnych ośrodków
co ciekawszych przedstawicieli fauny.
Wszystkie zwierzęta stanowiły mały
ogród zoologiczny. Czas odwiedzania szopki trwał od Pasterki w noc Bożego
Narodzenia do święta Trzech Króli, zaledwie dziesięć dni. Przez ostatnie trzy lata
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na zakończenie urządzano uroczysty
wjazd „Trzech Mędrców” na wielbłądach
w orszaku przebierańców, który przechodził ulicami miasta do ogrodu bernardyńskiego, gdzie znajdowała się szopka.
Odwiedzanie Żywej Śzopki wyciskało
niezatarte ślady w pamięci odwiedzających, stanowiło jedną z wielu atrakcji
okresu zimowego, a także wzbudzało
przeżycia religijne związane z okresem
Bożego Narodzenia.
o. Franciszek Rydzak, OFM

Kult Niepokalanej
w kościele OO. Bernardynów
w Tarnowie
Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta jest Patronką Franciszkańskiego Zakonu Braci Mniejszych, a także zakonnej Bernardyńskiej
Prowincji.
W przyszłym, 2012 roku przypada setna rocznica sprowadzenia z Austrii figury
Niepokalanej, która została umieszczona
w posrebrzanej niszy ołtarzowej w kościele bernardynów w Tarnowie. Figurę
fundował ks. Jan Bernacki, infułat kanonik kapituły katedralnej w Tarnowie,
i on na swój własny koszt sprowadził ją
z Groeden w Tyrolu.
Natomiast w bieżącym, 2011 roku mija dwadzieścia lat od wstawienia innej
figury Niepokalanej w niszy nad wejściem
do kościoła klasztornego od ulicy Bernardyńskiej. Figurę sprowadził z Niepokalanowa o. Bonawentura Misztal (2. grudnia 1991r.) a kronikarz zanotował w jakim
celu figura została umieszczona nad wejściem, mianowicie: Niepokalana "niech
strzeże domu". Te dwa wydarzenia - choć
wydają się być skromne w swej wymowie
- są świadectwem czci i nadziei, jakie
wiązano z Niepokalną.
We wszystkich świątyniach Prowincji

i Wspólnotach Klasztornych jest uroczyście czczona Niepokalana w dniu Jej kościelnego święta - ósmego grudnia - i przez
całą oktawę, najczęściej: śpiewaniem Nieszporów, procesją Eucharystyczną, a także
okolicznościowymi
kazaniami oraz odmawianiem
Koronki
Franciszkańskiej (Koronka Siedmiu Radości Maryi Panny - lub
Siedmiu Boleści Matki
Bożej w Wielkim Poście).
W nabożeństwach
uczestniczą: Wspólnota Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich,
Asysta Maryjna - młodzież żeńska, inne grupy objęte duszpasterską obsługą oraz
liczni wierni. W święto i w czasie oktawy
wierni mają okazję pogłębienia pobożności Maryjnej i życia religijnego, gdyż
jest to czas rekolekcji adwentowych,
w więc bliższego przygotowania do
świętowania uroczystości Bożego Narodzenia, a więc bezpośredniego spotkania
z Chrystusem. W ten sposób wierni wraz
ze Wspólnotą Klasztorną przygotowują się
w aspekcie Maryjnym na przyjęcie
Chrystusa, tak jak Ją kiedyś przygotował
Bóg na przyjęcie Chrystusa, „aby Mu
Matką była”.
W tajemnicę Wcielenia Chrystusa
i Odkupienia ludzkości włączona jest
Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy
Jej Niepokalanego Poczęcia. W Osobie
Niepokalanej Bóg przygotował godne
mieszkanie dla swego Syna Jezusa
Chrystusa, zachowując Ją od wszelkiej
zmazy grzechu. Jest Ona pełnią łaski,
Niepokalane Poczęcie jest oparte na Jej
Boskim Macierzyństwie, w Niej Bóg
zapowiedział, że jest „obrazem Kościoła,
niepokalanej i jaśniejącej pięknością
15

Oblubienicy”.
Na cześć Maryi należy nam wyśpiewać wdzięczną radość, posługując się
słowami proroka Izajasza (60,10):

„Ogromnie raduję się w Panu, gdyż
odział mnie szatą zbawienia i okrył
płaszczem sprawiedliwości; dusza moja
raduje się w Panu Bogu, moim
Zbawicielu".

o. Franciszek Rydzak, OFM

Boże Narodzenie
na Ukrainie

Święta Bożego Narodzenia i związane z nimi zwyczaje tworzą na
Ukrainie swoistą mozaikę, wielu wyznań, narodowości i kultur.
W zachodniej części Ukrainy, mniej
więcej w granicach dawnej Rzeczypospolitej, przetrwało wiele zwyczajów, które
znamy z naszej, polskiej rzeczywistości.
Adwentowe przygotowania, czyli Roraty,
na które licznie przybywają szczególnie
dzieci. Na wsiach jest to szczególnie widoczne, ponieważ dzieci z rodzin katolickich przychodzą do kościoła z tornistrami, które zostawiają w tylnej części
świątyni, a po skończonej liturgii radośnie
podążają do szkoły. Dzieci prawosławne
i grekokatolickie nie mają tego zwyczaju,
ponieważ ich przygotowania zaczynają się
nieco później. Dominującym obrzędem
przedświątecznym obu obrządków jest
kult św. Mikołaja, dla katolików jest to
wspomnienie przypadające na szóstego
grudnia, dla wiernych obrządku bizantyjskiego dwa tygodnie później.
Pod koniec Adwentu następuje porządkowanie i dekorowanie świątyń i domów. W centrum stoi choinka i szopka,
czyli stajenka betlejemska, pojawia się
sianko pod stołem lub snop zboża (to już
zwyczaj bizantyjski, ponieważ prawie
każda rodzina jest mieszana wyznaniowo).

W Pnikucie, gdzie pracowałem jest zwyczajem, że o godzinie 18.00 biją kościelne
dzwony, które obwieszczają czas rozpoczęcia Wigilii. Ludzie wychodzą ze swoich domów i składają sobie życzenia
„przez płot”. Z tradycyjnych potraw nie
może zabraknąć na stole karpia, barszczu
z uszkami zwanymi „pilmeni”, jest kapusta z grochem i pierogi. Po Wigiliach domowych, nasi katolicy idą na Pasterkę. Po
Mszy Świętej następuje uroczyste poświęcenie szopki i kolędowanie. Dzieci i mło-
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dzież kolędują przez kolejne dni chodząc
od domu do domu, niosąc ze sobą zazwyczaj wykonane własnoręcznie szopki
i stroje.
Prawosławna Wigilia przypada w styczniu, pojawiają się w tym czasie na
dachach domów, na cerkiewnych kopułach błyszczące lampki oraz choinki.
Wigilijną wieczerzę rozpoczyna się od
ustawienia w kącie izby snopu zboża, a na
stół nakryty białym obrusem gospodyni
przynosi chleb upieczony w piecu, tzw.
„kutię" – słodkie ciasto z ziarnami pszenicy, sos grzybowy, rybę i gołąbki nadziewane kaszą gryczaną i ziemniakami. Na
deser podaje się ciasto i smażone na oleju
bułeczki, podobne do pączków, z tym, że
nadzienie jest nieco inne, bo zamiast
słodkiej marmolady znajdziemy tam
pasztet. Zanim wszyscy zasiądą do stołu,
dzielą się „prosforą” – malutkim chlebkiem, poświęconym w Cerkwi. Świąteczne dania to: gołąbki z kaszą gryczaną
i ziemniakami, kutia, ryba na różne
sposoby, pierogi z kapustą i wiele innych
dań podawanych i na ciepło i na zimno.
Oczywiście wszystko jest okraszone toastem i kieliszkiem „swojskiego” trunku.

>>

W ten wieczór wszystkie prawosławne
dzieci, zwłaszcza te ze wsi, biegną do
stodoły szukają tam podarków, które
„Boża Dityna” zostawiła w sianie. Nim
zaświta poranek, wszyscy udają się do
Cerkwi, nabożeństwo jak zwykle potrwa
wiele godzin. Świętowanie zaczyna się
wieczorem, przy stole spotykają się całe
rodziny i sąsiedzi. Dorośli rozprawiają
przy suto zastawionym stole, dzieci hasają
wokół domów. Końcem grudnia w szkole
wszyscy – i nauczyciele i uczniowie wraz
z zaproszonym kapłanem - dzielą się
opłatkiem i „prosforą”, a potem udają się
na ferie, które potrwają aż do 10 stycznia
– trzeciego dnia Bożego Narodzenia
według kalendarza Juliańskiego. Przez
cały okres Bożego Narodzenia dzieci
chodzą po domach z tzw. „Wertepem”,
czyli szopką, i innymi postaciami z Biblii.
Po odśpiewanej kolędzie składają życze-

nia i sypią ziarnem dla pomyślności gospodarzy. W zamian za to dostają drobne
pieniądze lub słodycze. Tego dnia po wsi
wędrują również mężczyźni, stają pod
oknami, by śpiewać kolędy a gospodarze
wychodzą z pieniędzmi i wódką. Pieniądze są na cerkiew, a wódka to poczęstunek
w rewanżu za kolędy. Gościnność jest tu
zasadą, śpiewają wszyscy, i ci, którzy
przychodzą, i ci, którzy wychodzą z domów.
Tradycją świąteczną na Ukrainie jest
również pozdrawianie się ludzi słowami:
„Christos narodiłsja” lub „Christos rażdajetsja” – Chrystus się narodził! Odpowiadamy: Sławimo Joho”, czyli Wysławiamy
Jego”, jest to zwyczaj powszechny i trudno jest w tych dniach usłyszeć „ Dobryi
dień” lub nawet „Sława Isusu Christu” –
Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus.
Boże Narodzenie nie skończy okresu

wschodnich świąt, wkrótce gospodynie
znów upieką chleb, usmażą „pączki”, 19.
stycznia, w dzień Objawienia Pańskiego
pojadą wszyscy do najbliższej rzeki lub
ustawią przed Cerkwią dużą kadź z wodą.
To tzw. „Jordan”. Ojciec (batiuszka) poświęci wodę i wierni po jej skosztowaniu
nabiorą ją w słoiczki i różne inne „baniaczki” i zaniosą ją do domu. Posłuży
ona do pokropienia domów, kiedy przyjdzie batiuszka. Prawosławni wierzą, że
uchroni ich to od wszelkich nieszczęść
i chorób. I będą trzymać tę wodę, póki się
nie skończy (bo kiedy chorują, dodają ja
do lekarstw), a potem znów batiuszka
poświęci wodę, tyle, że na inne święta.
Ks. Adam Bezak

JUBILEUSZ DIECEZJI

Pastores Gregis Tarnoviensis cz.3
Ostatnią część biograficznego katalogu
pasterzy tarnowskiego Kościoła lokalnego
stanowią trzy zwięzłe résumé opisujące
postaci, które większość Czytelników
dobrze pamięta. Mieliśmy bowiem możliwość bezpośredniego przyglądania się
posłudze trzech ostatnich biskupów tarnowskich. Wielu z nas zetknęło się z nimi
osobiście. Dźwięczą nam jeszcze w uszach ich głosy. Przypominamy sobie ich
nauki. Ożywiamy w pamięci te momenty
ich posługiwania, których byliśmy uczestnikami. Z wdzięcznością myślimy o ich
działalności w wymiarze duchowym.
Podziwiamy ich zaangażowanie misyjne,
charytatywne, naukowe i administracyjne.
Dziękujemy więc Bogu, który w każdym
czasie posyła dobrych pasterzy swojemu
ludowi.
1. Arcybiskup Jerzy Karol Ablewicz
(1962-1990)
Urodził się 1 listopada 1919 r. w Krośnie. Szkoły podstawową i średnią ukończył w rodzinnym mieście. W latach 19371943 ukończył studia filozoficzne i teologiczne w Instytucie Teologicznym

w Przemyślu, przygotowując się do
kapłaństwa w tamtejszym Seminarium
Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 5. marca 1943 r. W latach 1943-46
pracował jako wikariusz w parafii Trzcie17

niec, a następnie Przeworsk. Przez 3
miesiące 1946 r. był proboszczem w
parafii Pnikut. Po oddzieleniu tej parafii
od Polski, powrócił do kraju i po
miesięcznym wikariacie w Przeworsku,
podjął studia na Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tam także w 1949 r.
otrzymał promocję doktorską i rozpoczął
wykłady z filozofii w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Pełnił tam obowiązki prefekta, a od 1957 r. funkcję
wicerektora. Z zaangażowaniem pracował
w procesach informacyjnych kandydatów
na ołtarze: ks. Jana Balickiego i ks. Bronisława Markiewicza. 26 lutego 1962 r.
papież Jan XXIII mianował księdza
Jerzego Ablewicza biskupem ordynariuszem w Tarnowie. Nominat przyjął
święcenia biskupie w katedrze przemyskiej, z rąk metropolity lwowskiego
i administratora apostolskiego archidiecezji krakowskiej abpa Eugeniusza Baziaka w dniu 20. maja 1962 r. Oficjalne
przejęcie rządów w diecezji nastąpiło 26
maja, zaś następnego dnia odbył się
uroczysty ingres do katedry tarnowskiej.
>>

Początek pasterzowania był bolesny.
W 1963 r. władze świeckie zlikwidowały
Małe Seminarium, a kleryków Wyższego
Seminarium Duchownego w Tarnowie
powołano do służby wojskowej. W miejsce Małego Seminarium biskup Ablewicz
zorganizował w budynku seminaryjnym
Studium Humanistyczne. Pod koniec lat
siedemdziesiątych doczekał się całkowitego zwolnienia alumnów ze służby wojskowej. Za jego rządów zaznaczył się
wzrost powołań kapłańskich w diecezji.
Wielu księży kierował na studia specjalistyczne do Lublina, Rzymu, Innsbrucka i Paryża. Starał się o dobre przygotowanie profesorów seminarium duchownego; wielu uzyskało promocje doktorskie, kilku habilitowało się. Wznowił
działalność Instytutu Wyższej Kultury
Religijnej, oraz wydawanie „Tarnowskich
Studiów Teologicznych”. Nawiązał współpracę z Papieską Akademią Teologiczną
w Krakowie. Dbał o wychowanie i dokształcanie księży. Biskup Ablewicz był
uczestnikiem pierwszej i ostatniej sesji
Soboru Watykańskiego II i sygnatariuszem
wielu jego dokumentów. Wprowadzał także w diecezji reformy ostatniego Soboru,
zwłaszcza liturgiczne. Regularnie składał
raporty o stanie diecezji do Stolicy
Apostolskiej. W 1973 r. posłał pierwszych
misjonarzy do Kongo Brazzaville w Afryce. Kierował także kapłanów do pracy
w innych krajach misyjnych, na przykład
do Afryki Centralnej, Argentyny, a także
do USA i na zachód Europy. W dniach 814 marca 1981 r. na zaproszenie Ojca
Świętego Jana Pawła II wygłosił rekolekcje w Watykanie. Od 1981 r. był członkiem Kongregacji ds. Świętych i Błogosławionych. Biskup Jerzy zorganizował
w diecezji wiele uroczystości jubileuszowych o charakterze ogólnopolskim,
diecezjalnym i ogólnokościelnym. Szczególnie obchody millennium chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie miały bogaty
przebieg, z udziałem biskupów polskich
i zagranicznych. W 1971 r. diecezja obchodziła jubileusz 150-lecia założenia
Seminarium Duchownego. W 1975 r.
przypadł wielki jubileusz „Roku Świętego”, który obchodzono w diecezji w formie pielgrzymek do najważniejszych
sanktuariów maryjnych diecezji, do bazyliki katedralnej i do miejsc związanych
z życiem świętych i błogosławionych.
Beatyfikacja Marii Teresy Ledóchowskiej
w 1975 r., na którą udała się specjalna
diecezjalna pielgrzymka, stała się okazją

do zorganizowania w dniu 16 maja 1976 r.
ogólnopolskich uroczystości beatyfikacyjnych w Lipnicy Murowanej z udziałem
delegacji episkopatów z Europy oraz Episkopatem Polski, na czele z kardynałami
Wyszyńskim i Wojtyłą. Podobnie z okazji
beatyfikacji Urszuli Ledóchowskiej w Limanowej, Nowym Sączu i Lipnicy Murowanej. W 1978 r. diecezja przeżywała
wielki jubileusz 900-lecia śmierci Św.
Stanisława – „Rok Św. Stanisława”. Organizowano tridua stanowe dla ojców, matek, młodzieży. W całej diecezji przeprowadzono akcję antyalkoholową i zakładanie Kół Trzeźwościowych. Główne uroczystości jubileuszowe miały miejsce 7
maja 1978 r. w Szczepanowie z udziałem
kardynała Prymasa Tysiąclecia oraz
metropolity krakowskiego, który za kilka
miesięcy miał przejąć ster łodzi piotrowej.
Przeprowadzono także szereg innych uroczystości: jubileusz 700-lecia fundacji
klasztoru sądeckiego sióstr klarysek; 300lecie cudownego Chrystusa Ukrzyżowanego w Kobylance; 150-lecie jezuitów
w Nowym Sączu; Rok Święty Odkupienia; 900-lecie śmierci Św. Andrzeja Świerada; 950-lecie opactwa cystersów w
Szczyrzycu połączone z koronacją cudownego obrazu Matki Bożej (w 1984 r.).
W latach wcześniejszych odbyły się koronacje wizerunków Matki Bożej w Okulicach (1962), Limanowej (1966), Nowym
Sączu (1963) oraz w Lipinkach (1980).
Dokonał także rekoronacji obrazu w Zawadzie koło Dębicy (1970) i figury
w Przeczycy (1975). Wielkim wydarzeniem religijnym w życiu całej diecezji
była peregrynacja obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej w symbolach Ewangelii
i świecy, trwająca od 1968 do 1970 r. oraz
samego Wizerunku Jasnogórskiego
w 1983 r. Poprzedziło ją zawierzenie całej
diecezji Niepokalanemu Sercu NMP, którego dokonał biskup Ablewicz w 1967 r.
Przy poparciu Episkopatu Polski biskup
Jerzy wznowił starania o kanonizację bł.
Kingi oraz podjął starania o wyniesienie
na ołtarze bł. Romana Sitki. Doprowadził
do beatyfikacji Karoliny Kózki. Kapitułę
katedralną powiększył o trzy kanonie.
Poprosił w Rzymie o trzeciego biskupa
pomocniczego. Zreformował kurię diecezjalną i sąd biskupi. Utworzył rady - duszpasterską i kapłańską. Powołał kolegium
konsultorów. W latach 1982-1986 przeprowadził IV Synod Diecezji Tarnowskiej.
Pod koniec życia przywrócił diecezjalną
Caritas. Biskup Jerzy Ablewicz przyjmo18

wał w Tarnowie Ojca Świętego Jana
Pawła II w 1987 r. Właśnie podczas tej
wizyty papież dokonał beatyfikacji bł.
Karoliny i mianował zasłużonego pasterza
diecezji, obchodzącego wtedy srebrny
jubileusz sakry biskupiej, arcybiskupem
ad personam. Arcybiskup Jerzy w czasie
swoich rządów utworzył 132 nowe parafie
i sporo rektoratów. Mimo przeszkód czynionych ze strony władz państwowych
podjęto budowę kilkuset kościołów, domów katechetycznych, plebanii. Dzięki
jego staraniom powstał Dom Księży Emerytów w Zbylitowskiej Górze. W Konferencji Episkopatu Polski był członkiem
Komisji Duszpasterskiej, Komisji do
spraw KUL i Komisji do spraw Budowy
Kościołów. Sam wygłaszał dużo homilii,
kazań, przemówień. Prowadził też rekolekcje dla kapłanów w Tarnowie w 1979 r.
Wydał ponadto 50 listów pasterskich,
około 50 przemówień, 33 kazania, kilka
homilii, kilkanaście orędzi i odezw, kilka
artykułów naukowych. Dużo jego kazań
i innych materiałów pozostało w maszynopisie. Długotrwałą chorobę nowotworową przeżywał w cierpliwości i z poddaniem się woli Bożej. Zmarł 31 marca
1990 r. w rezydencji biskupów tarnowskich. Pochowany został w podziemiach
Bazyliki Katedralnej w Tarnowie.
2. Arcybiskup Józef Mirosław Życiński
(1990-1997)
Urodził się 1 września 1948 w Nowej
Wsi k. Piotrkowa Trybunalskiego, na terenie diecezji częstochowskiej. Po ukończeniu w 1966 r. I Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim, wstąpił do Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1972 r.
w Częstochowie. W latach 1972-73 był
wikariuszem w Wieluniu. Od 1973 do
1974 r. pracował w Gidlach. W 1974 r.
rozpoczął studia na Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie. W 1976 r. na
Wydziale Teologicznym w Krakowie
uzyskał stopień naukowy doktora teologii.
Drugi stopień doktora, tym razem
filozofii, uzyskał na Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie. Habilitował się
w roku 1980. W latach 1982-1985 pełnił
funkcję prodziekana, a od 1988 do 1990
dziekana Wydziału Filozoficznego tej
uczelni. Jan Paweł II mianował księdza
Józefa biskupem diecezjalnym w Tarnowie. Nominat odbył uroczysty ingres do
>>

katedry tarnowskiej i przyjął sakrę biskupią 4 listopada 1990 r. z rąk metropolity
krakowskiego Franciszka kardynała Macharskiego. Biskup Życiński był nieprzeciętnym człowiekiem w niełatwych czasach budowania wspólnoty Kościoła tarnowskiego w okresie młodej polskiej demokracji. Charakteryzując go, można zdecydowanie powiedzieć, że to człowiek
odważny z wizją i rozlicznymi talentami.
Barwna osobowość niezwykłego erudyty
o szerokich horyzontach. Świetny naukowiec, cenionym nawet bardziej za granicą
niż w kraju.
Był inicjatorem serii zeszytów Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, wydawanych przez PAT, oraz ich edycji angielskiej Philosophy in Science wydawanej przez PAT, Obserwatorium Watykańskie i Uniwersytet w Tuscon oraz serii
wydawniczej Philosophy in Science
Library, poświęconej problematyce interdyscyplinarnej, wydawanej przez przy
współpracy Obserwatorium Watykańskiego. Od 1980 był kierownikiem Katedry
Logiki i Metodologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach
1982–1985 pełnił funkcję prodziekana,
a od 1988 do 1990 dziekana Wydziału
Filozoficznego tej uczelni. W 1981 został
profesorem nadzwyczajnym, a w 1988
zwyczajnym. Wykładał m.in. w Berkeley,
Oksfordzie, Catholic University of America w Waszyngtonie, Catholic University
of Australia w Sydney. Gościnnie wykładał na uniwersytetach: Jagiellońskim,
Gdańskim, Katowickim, Łódzkim, Poznańskim, Toruńskim, Warszawskim,
Wrocławskim, Politechnice Częstochowskiej i wielu innych polskich uczelniach

oraz seminariach duchownych.
Arcybiskup Józef Życiński pełnił szereg rozmaitych ważnych funkcji. Był
członkiem Europejskiej Akademii Nauki
i Sztuki w Wiedniu, członkiem Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego,
członkiem Papieskiej Rady Kultury, członkiem zagranicznym Rosyjskiej Akademii
Nauk Przyrodniczych, członkiem Komisji
Wspólnej Episkopatu i Rządu RP, przewodniczył Radzie Episkopatu do Spraw
Apostolstwa Świeckich i Radzie Programowej KAI, był członkiem Komisji
Episkopatu do Spraw Nauki Wiary,
członkiem Wspólnej Grupy Roboczej
(Joint Working Group) Kościoła Katolickiego i Światowej Rady Kościołów na kadencję 1999-2005 r., członkiem Komitetu
Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN.
Zasiadał także w Radzie Fundacji
Auschwitz-Birkenau. Uhonorowano go
tytułem doktora honoris causa Akademii
Rolniczej w Lublinie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wydał ponad
50 książek. Opublikował (także w językach angielskim, niemieckim, włoskim,
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, słowackim i węgierskim) ok. 350 artykułów
poświęconych problematyce filozofii oraz
dialogu chrześcijaństwa z myślą współczesną. Publikował w czasopismach krajowych ("Znak", "Więź", "Rzeczpospolita", "Niedziela", "Gość Niedzielny", "Tygodnik Powszechny", "Gazeta Wyborcza",
"Roczniki Filozoficzne KUL", "Analecta
Cracoviensia", "Studia Philosophiae Christianae", "Philosophy in Science") oraz zagranicznych ("Cultures et foi", "Il Nuovo
Areopago", "Review of Metaphysics",
"British Journal for the Philosophy of
Science", "The New Scholasticism", "Zygon", "Logos", "Ethos"). Biegle władał
siedmioma językami (angielski, esperanto,
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski,
włoski); znał także stare języki (łacinę,
grekę oraz hebrajski). Współpracował
z Radiem eR, regionalno-katolicką rozgłośnią archidiecezji lubelskiej. oraz Pierwszym Programem Polskiego Radia i z obecnym radiem RDN Małopolska - rozgłośnią diecezji tarnowskiej.
W zadziwiający sposób potrafił łączyć
szeroką działalność naukową z troskliwą
działalnością pasterską. Jako biskup tarnowski założył w 1990 r. wydawnictwo
diecezji tarnowskiej Biblos; w 1992 r.
diecezjalne Radio Dobra Nowina (dzisiaj
RDN Małopolska) oraz w 1993 r. Ka19

tolicką Agencję Informacyjną, w której
pełnił funkcję przewodniczącego Rady
Programowej. Był inicjatorem rozbudowy
Wyższego Seminarium Duchownego
w Tarnowie. Dbał o wykształcenie księży,
których wysyłał na rozmaite uczelnie
krajowe i zagraniczne w celu zdobywania
stopni naukowych, dzięki temu diecezja
cieszy się obecnie dość liczną kadrą
naukową. Osobiście angażował się w wykłady w seminarium tarnowskim. Działał
odważnie i nieraz zaskakująco, często
rzucając swych współpracowników na
„szerokie wody”. Nie bał się współczesnych wyzwań. Dzięki swym szerokim
kontaktom, pomagał wielu kapłanom
i świeckim w rozwiązywaniu trudnych
spraw (szczególnie jeśli chodziło o kwestie zdrowotne czy parafialne inwestycje).
Reaktywował kapitułę kolegiacką w Nowym Sączu. Biskup Józef ukoronował
papieskimi koronami obraz Matki Bożej
Pocieszenia w Pasierbcu 28. sierpnia
1993 r.; wspierał też ofiarnie rozwój tego
sanktuarium. Diecezja tarnowska wiele
mu zawdzięcza. W ciągu swego krótkiego
pontyfikatu w katedrze biskupów tarnowskich prowadził różnorodną i dynamiczną działalność, dzięki czemu „otworzył
ją” na nowe czasy.
Dnia 14 czerwca 1997 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą lubelskim. Urząd ten uroczyście objął 29 czerwca 1997 r. Pełnił również urząd Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.
Zmarł nagle w Rzymie na zawał serca, 10
lutego 2011 r. Diecezja tarnowska nie
zapomniała o swoim oddanym pasterzu
i pożegnała jego trumnę w czasie uroczystej Mszy żałobnej odprawionej w katedrze tarnowskiej 15 lutego 2011 r.
o godz. 18.00, przy udziale licznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych.
Po Mszy żałobnej trumna pozostała w katedrze. Następnego dnia rano, po Eucharystii odprowadzono Zmarłego do
karawanu, który pod eskortą policji wyjechał do archidiecezji lubelskiej. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 19 lutego
2011 r. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie.
Mszę św. żałobną koncelebrowało ponad
stu kardynałów, arcybiskupów i biskupów
z Polski i ze świata. Arcybiskup Józef
spoczął w sarkofagu w archikatedralnej
krypcie biskupów lubelskich.
>>

3. Arcybiskup Wiktor Paweł Skworc
(1998-2011)
Urodził się 19 maja 1948 r. w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach. Po maturze w Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej, wstąpił do Wyższego Śląskiego
Seminarium Duchownego w Krakowie
w 1966 r. Tam, w 1973 r. ukończył studia
filozoficzno - teologiczne. W czasie
studiów, w roku akademickim 1970/1971,
odbył obowiązkowy roczny staż pracy
w kopalni węgla kamiennego „Walenty –
Wawel” w Rudzie Śląskiej. Jako diakon
wyjechał do Drezna (NRD), gdzie był
duszpasterzem polskiej młodzieży pracującej w Dreźnie i Lipsku. Po przyjęciu,
w dniu 19 kwietnia 1973 r., święceń
kapłańskich, pracował nadal za granicą,
skąd został odwołany w sierpniu tegoż
roku i mianowany wikariuszem parafii
p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w
Katowicach. W latach 1975 - 1980 pełnił

funkcję sekretarza i kapelana biskupa
katowickiego Herberta Bednorza. W 1979
r. uzyskał licencjat z teologii na Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie.
W 1980 r. powierzono mu funkcję kanclerza Kurii Diecezjalnej w Katowicach.
Pełniąc tę funkcję koordynował m.in.
sprawy budownictwa i był jednym z głównych organizatorów wizyty Jana Pawła
II w Katowicach w roku 1983. Utworzył
fundusz pomocy dla księży misjonarzy.
Przyczynił się do powstania w Katowicach klasztoru Sióstr Karmelitanek
i wybudowania domu dla księży eme-

rytów. W okresie stanu wojennego tworzył
wraz z innymi i brał udział w działalności
Biskupiego Komitetu Pomocy Więźniom
i Internowanym, organizując wszechstronną pomoc dla internowanych i więzionych
oraz ich rodzin. W latach 80-tych, charakteryzujących się na Śląsku poważnymi
napięciami społecznymi, uczestniczył jako
mediator w sporach pomiędzy strajkującymi i pracodawcami. W 1992 r. został
mianowany wikariuszem generalnym i ekonomem archidiecezji katowickiej. Pełnił
też kilka innych funkcji diecezjalnych,
m.in.: wizytatora, członka Rady Kapłańskiej, Kolegium Konsultorów. W 1995 r.
uzyskał doktorat z zakresu nauk humanistycznych na ATK w Warszawie na podstawie dysertacji pod tytułem: Budownictwo kościołów w diecezji katowickiej
w latach 1945 – 1989. Dnia 13 grudnia
1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. dra Wiktora Skworca biskupem
tarnowskim. Sakrę biskupią przyjął z rąk
Ojca Świętego w uroczystość Objawienia
Pańskiego 6 stycznia 1998 r. w bazylice
św. Piotra w Watykanie. Ingres do katedry
tarnowskiej odbył 25 stycznia 1998 r. Jako
biskup tarnowski został przewodniczącym
Rady Ekonomicznej KEP, przewodniczącym Komisji Misyjnej KEP i delegatem
KEP ds. działalności w Polsce Kirche in
Not. Zaś papież Benedykt XVI mianował
go członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W roku 2007 został
przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów
z Konferencją Episkopatu Niemiec. Pełni
także rolę przewodniczącego Zespołu ds.
Finansów w Kościelnej Komisji Konkordatowej.
W bogatej działalności pasterskiej
biskupa Skworca, w pierwszej kolejności
należy wyróżnić: wizytę Jana Pawła II
w Starym Sączu i kanonizację Matki
Kingi w 1999 r. W czasie tej samej
papieskiej pielgrzymki, ale już w Warszawie, papież dokonał beatyfikacji Ks. Romana Sitki – włączonego do grona męczenników II wojny światowej. Biskup
Skworc wprowadził diecezję tarnowską
w Trzecie Tysiąclecie Chrześcijaństwa.
Biskup Wiktor przeprowadził peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
w całej diecezji. Konsekrował osobiście
trzech nowych biskupów pomocniczych.
Dzięki biskupowi Wiktorowi działają i rozwijają się wielkie dzieła jego bezpośredniego poprzednika na stolicy biskupów
tarnowskich. Zbudowano nową siedzibę
wydawnictwa Biblos; dostosowano do
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ogólnie obowiązujących norm prawnych
rozgłośnię RDN Małopolska; kontynuowana jest rozbudowa Wyższego Seminarium Duchownego, która zmierza już
do szczęśliwego końca. Znane jest zaangażowanie biskupa Wiktora w sprawy misji i duszpasterstwa polonijnego. Diecezja
w czasie rządów biskupa Wiktora wzbogaciła się o jedną kapitułę kolegiacką
(w Bochni, erygowana w 2003 r.) oraz
o kilka bazylik mniejszych (w Tuchowie,
Szczepanowie i Mielcu). Ordynariusz zreorganizował kurię i przeniósł jej siedzibę
do odnowionego budynku. Erygował nowe parafie, a osobiście konsekrował kilkanaście świątyń. W czasie pontyfikatu
biskupa Wiktora powstały domy rekolekcyjne Arka w Gródku nad Dunajcem
i Opoka w Starym Sączu. Wielokrotnie
biskup okazywał solidarność z poszkodowanymi w wyniku klęsk żywiołowych
czy to na świecie czy w kraju, organizując
szczególnie pomoc charytatywną dla powodzian i ofiar osuwisk. Z jego inicjatywy uroczyście celebrujemy Jubileuszowy Rok 225-lecia Diecezji Tarnowskiej.
Długo by trzeba wymieniać zasługi biskupa Wiktora na polu działalności diecezjalnej, ogólnopolskiej i zagranicznej.
Wielka część tej pracy, z uwagi na jej
charakter (np. w gremiach KEP) pozostaje
nieznana szerszej opinii. Jego bogata
działalność pasterska będzie zapewne nieraz systematyzowana i szczegółowo opisywana. Za pierwszą tego rodzaju próbę
należy uznać czytany w kościołach diecezji tarnowskiej 30 października br.
komunikat biskupów pomocniczych diecezji tarnowskiej, jaki wystosowali do
wiernych diecezji z okazji nominacji księdza biskupa dra Wiktora Skworca na arcybiskupa metropolitę katowickiego. Tutaj wymienione zostały tylko najważniejsze rysy jego posługiwania. Niech
podsumowaniem dotychczasowej jego
działalności będą słowa wdzięczności,
które pod jego adresem wygłosił w katedrze tarnowskiej Stanisław kardynał
Dziwisz, metropolita krakowski, w czasie
jubileuszu biskupów 25. stycznia 2011 r.:
„Księże Biskupie Wiktorze, dziękujemy
Ci za Twą wierną, odpowiedzialną i zawsze twórczą posługę ludowi Bożemu na
tej pięknej tarnowskiej ziemi i za to, że
tak hojnie dzielisz się ludzkimi i duchowymi zasobami powierzonej Ci diecezji
z innymi Kościołami w świecie.”.
Ojciec Święty Benedykt XVI, dnia
29. października 2011 roku, mianował do>>

tychczasowego ordynariusza diecezji tar- katowickiej archikatedry pw. Chrystusa cezji tarnowskiej.
nowskiej arcybiskupem metropolitą kato- Króla dnia 26 listopada 2011 roku.
wickim.
Oprac. Ks. Maciej Knapik
Nowy metropolita górnośląski objął
Od tej pory zanosimy modlitwę błaurząd w czasie uroczystego ingresu do galną o wybór dobrego pasterza dla die-

UCZYĆ CZY WYCHOWYWAĆ
Autorytety istnieją
W kolejnym artykule z cyklu
„Uczyć czy wychowywać” autorka
porusza, jakże ważny współcześnie, problem upadku autorytetów. Zastanawia
się, czy przypadkiem, w znacznej części
nie przyczyniamy się sami do rozwoju
tego zjawiska? Warto na chwilę
zastanowić się czy w tej kwestii ,aby na
pewno mamy „czyste sumienie”…
Łac. słowo "auctoritas" oznacza wpływ, uznanie, znaczenie, władzę. Jednak istnieje znaczna różnica znaczeniowa
w rozumieniu tego pojęcia w Europie
Zachodniej i w Ameryce. W cywilizacji
europejskiej termin „autorytet” używany
jest w znaczeniu pozytywnym i odnosi się
do osób-ludzi o wyjątkowym poważaniu
i wpływie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych określenie "autorytet" (raczej
w liczbie mnogiej "autorytety" – autorities) oznacza: władzę, kontrolę, nacisk,
przymus. To amerykańskie znaczenie
autorytetu (używane i u nas w dyskusjach,
zwłaszcza przez tych, którzy zwalczają
i niszczą autorytety) ma wydźwięk raczej
negatywny, kojarzy się z czymś takim jak
przymus, nacisk, presja. Oczywiście nie
o autorytecie „w stylu amerykańskim”
chciałabym pisać – trzeba wyzbywać się
tych amerykańskich naleciałości w pojmowaniu autorytetu i troszczyć się o przywrócenie temu pojęciu zgodnego z rodzimą kulturą znaczenia pozytywnego.
Autorytet nie może być przymusem lecz
wyborem, nie może zniewalać, lecz powinien wskazywać drogę do wolności.
Za wybitnym polskim socjologiem
J. Bystroniem można najogólniej wyróżnić trzy rodzaje autorytetu: autorytet instytucji (instytucjonalny), autorytet osoby
(osobowy) i autorytet tradycji.
Mówimy, że brakuje dzisiaj autory-

tetów. Minęły czasy, kiedy to tradycyjnie
dzieci szukały wzorców w domu, szkole
lub kościele. Czy rzeczywiście? A może
wolimy nie dostrzegać wartości innych
ludzi i dlatego wyszukujemy (lub czasem
nawet wymyślamy) ich wady, aby lepiej
wypaść we własnych oczach? Jak to jest
z tymi wartościami, które dzieciom pokazujemy? Jak to jest z autorytetami właśnie? Bywa, że próbując budować swój
„niby autorytet”, czynimy to, podważając
inne autorytety: nauczycieli, kapłanów,
czasem nawet współmałżonka. Powszechną praktyką jest krytykowanie wszystkich i wszystkiego. Często jest to „szukanie dziury w całym”. Ale nawet wtedy,
gdy ta krytyka jest uzasadniona, to czy
jesteśmy do niej uprawnieni w obecności
dzieci? Mam tu na myśli nie tylko rodziców, ale wszystkich, bo wszyscy mamy
wpływ na wychowanie, zwłaszcza najmłodszych.
Jakże brutalnymi i bezwzględnymi
burzycielami autorytetów są dziennikarze!
Obecnie to środki masowego przekazu
przeżywają swoje apogeum. Ukazują młodzieży świat bez konsekwencji i odpowiedzialności, karmią gazetami, których zawartość w znacznej części stanowi tematyka seksu, zdewaluowanej rodziny,
gdzie człowiek znaczy tyle, ile może kupić. Wiele z tego, co otrzymuje teraz młode pokolenie, jest tanie i płytkie: „refleksje” w refrenach piosenek młodzieżowych, papka przeżutych frazesów w telewizji i radiu, niezrozumiały język naukowców. Świat marzeń o pięknej, ludzkiej
miłości wiernej do końca, świat pełen wartości zastąpiły „autorytety” gwiazd. Powstaje swoisty wzorzec „idola” proponowany młodzieży do naśladowania. To
człowiek „cool”, w nic nie wierzący, którego atutami są: siła fizyczna, przebojo21

wość, ekstrawagancja i atrakcyjny wygląd
zewnętrzny. Człowiek „cool” do niczego
nie dąży, a w życiu szuka jedynie przyjemności. Taki wzorzec człowieka pojawia się chociażby w telewizji, z której
młodzi uczą się życia, czerpią wizerunek
rodziny oraz wzory osobowe. Tymczasem
największe autorytety świata to ludzie
skromni, ciągle poszukujący prawdy, umiejący słuchać, rozumieć, kochać, „wychowujący nie wychowując”, dając przykład swoim postępowaniem.
Jakże bezmyślnymi pseudowychowawcami okazują się nauczyciele, którzy
zabierają młodzież na demonstracje przeciwko, na przykład, ministrowi edukacji
narodowej (niezależnie od tego, czy ma
on w danym przypadku rację czy nie)! Jak
ciężką winę biorą na swoje sumienie
politycy, którzy oczerniają swych konkurentów, aby zniechęcić do nich potencjalnych wyborców! Matka krytykuje
ojca, ojciec, w obecności dzieci, wykrzykuje pretensje do matki! Za to obydwoje
rodzice są bardzo zgodni i jednomyślni
w utyskiwaniu na nauczycieli i kapłanów,
obmawianiu cioci Basi, wyśmiewaniu
„tych z innej opcji politycznej”. Lekarz
też oczywiście „nie zna się na leczeniu,
tylko chce brać pieniądze”, kierowca autobusu jedzie za wolno i hamuje za szybko, a chora sąsiadka na pewno nie jest
taka chora jak mówi, tylko chce wzbudzić
współczucie... Czy w takim klimacie wychowawczym można się dziwić, że młodzi nie uznają autorytetów?
Najbardziej boli fakt, że media karmią
się wszelkimi pseudosensacjami, w których można pokazać „złego nauczyciela”
– to pobito ucznia, to oskarżono o molestowanie, to znów o branie łapówek za
oceny itp. I bynajmniej, nie chodzi tu o to,
by ukrywać, zatajać tego typu sytuacje.
>>

Jednak robienie z tego typu marginalnych
przypadków newsa dnia – jest bulwersujące. Najłatwiej podważyć czyjś autorytet,
zniszczyć dobre imię. A jak okaże się, że
to tylko pomówienie, że rozkapryszone
dziecko poskarżyło się na panią czy pana,
bo nie spełnili jego oczekiwań – często
dziecko nie sprostało wygórowanym ambicjom rodziców i w ten sposób próbuje
się bronić – nikt po wyjaśnieniu sprawy
nie zrobi z tego najważniejszej wiadomości. Może, na jakiejś ostatniej stronie
gazety lokalnej, małymi literkami pojawi
się sprostowanie. Ale zszargana opinia
nieprędko powróci. Zawsze będzie niedomówienie – przecież to ten człowiek, którego kiedyś oskarżono…
A przecież autorytety były, są i będą!
Ileż to pięknych postaci może służyć za
wzór dla każdego z nas! Czy trzeba wymieniać? Naprawdę nie mam tu na myśli
wyłącznie Jana Pawła II czy Prymasa
Tysiąclecia lub Matki Teresy z Kalkuty –
choć niby dlaczego uważać, że są to
wzory niedoścignione i dlatego trudne do
naśladowania? Jednym tchem można
wymieniać mogących być autorytetami
współczesnych świętych lub kandydatów
na ołtarze i bardzo wielu innych świeckich
oraz duchownych, „normalnych”, a przecież cieszących się opinią świętości.
Nie musimy wszak uciekać się do
postaci kandydujących do chwały ołtarzy.
Mamy wokół siebie wspaniałych, pięknych, mądrych ludzi: swoich własnych
rodziców, dziadków, przyjaciół, krewnych. Dlaczego nie opowiedzieć młodym
o heroizmie ich prababci, która od wcze-

snego dzieciństwa pomagała swej matce
w wychowaniu młodszego rodzeństwa,
opierała się germanizacji w szkole i przez
całe swe trudne życie była niezłomna
w wierze, nadziei i miłości? Czemu nie
pokazywać przykładu wujka, który nigdy
nikogo nie okłamał, nigdy w szkole nie
ściągał – a na pytanie dlaczego – odpowiadał z prostotą: „Bo to jest nieuczciwe”.
Może opowiedzieć o matce rodziny, która
zauważywszy, że w sklepie przez pomyłkę
wydano jej reszty więcej niż kwota, jaką
miała zapłacić, zwróciła te pieniądze,
chociaż w domu panowała wielka bieda.
Jakich wspaniałych mieliśmy rodziców,
ilu pięknych ludzi spotkaliśmy na swojej
drodze – ilu takich jest ciągle wokół nas!
Nie trzeba wcale pomijać wspomnienia
o alkoholiku, który podjął walkę z nałogiem i wygrał... O heroizmie jego żony,
borykającej się z samotnym wychowaniem dzieci, ubóstwem graniczącym z nędzą – a jednak walczącej o godność swego
męża, choć on sam na pewnym etapie
życia nie rozumiał tego pojęcia. Osobiście
nie zapomnę postawy mojej śp. Mamy –
ile razy narzekałam, że otrzymałam niesprawiedliwą ocenę (bo nikt tego nie
umiał, a akurat mnie zapytali) zawsze słyszałam: „Przecież powinnaś była to wiedzieć, bo było zadane, a skoro nie wiedziałaś, słusznie się należało”. Zawsze
broniła nauczyciela; nigdy nie mówiła źle
o sąsiadach, znajomych – uczyła szacunku
i poszanowania godności każdego człowieka, w tym tego najmłodszego. Jestem
jej do dziś za to wdzięczna. Mogłabym
mnożyć kolejne przykłady.

W XIX wieku Jadwiga z Działyńskich
Generałowa Zamoyska tak pisała: "Ci
wszyscy, co wobec dzieci mówią o wadach
ich rodziców, na dzieci zabójczy wpływ
wywierają. Coś podobnego czynią rodzice, kiedy lekkomyślnie przed dziećmi ganią lub ośmieszają ich nauczycieli, profesorów, kapłanów... Jakież uszanowanie
mogą dzieci dla nich mieć i jakie korzyści
z ich nauk odnosić, kiedy rodzice własnymi słowami wpływ ich obalają. "

Zadziwiające, jak ponadczasowy
wydźwięk mają te słowa - dlatego postanowiłam je przytoczyć.
Autorytety istnieją. Może próbujmy
je zauważać, doceniać i wskazywać młodym.
I brońmy się przed pomniejszaniem
współczesnych autorytetów. Kto bowiem
tak czyni - na dzieci zabójczy wpływ
wywiera – mądra Pani Jenerałowa miała
rację, choć żyła 100 lat temu.
Magdalena Urbańska
W artykule wykorzystano materiały:
1. Anna Lipczyńska, Wszyscy jesteśmy
wychowawcami
2. Ks. W. Szewczyk, Biuletyn KSW (wyd.
specjalne z 1999),
3. J. Bystroń, Kultura ludowa,
4. M. Kotański, Sprzedałem się ludziom
5. Generałowa Zamoyska, O wychowaniu

POEZJA

„Lulajże, Jezuniu...”

WIERSZE BOŻONARODZENIOWE
Maria Kwater
„Refleksja wigilijna”

Wśród nocnej ciszy wszyscy się radują,
w ubogiej stajence Bóg się nam narodził.
Dla biednych, bogatych, gdzie wstępu nie broni
do Niego bodyguard, drogi nie zagrodzi.

Dwanaście potraw jak każe tradycja,
jemioła nad stołem, pod obrusem siano.
Karp na półmisku łzawym okiem błyska,
rodzina zebrana, wieczerzę podano.

Pokłońmy się nisko zanosząc mu dary,
nasze czyste serca, miłość, co ogrzewa.
Wszak Bóg nie wymaga ofiary, lecz wiary,
Biegnijmy do szopy, czas kolędy śpiewać.

W wyjątkowy wieczór, ciepły chociaż zimą,
z pasterką, kolędą, smutną myśl przybliża,
że kiedy dorośnie ta Święta Dziecina,
odda za nas życie i umrze na krzyżu.
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„Zaproszenie na wieczerzę”

„Co by było gdyby?”

„Wśród nocnej ciszy”

Popatrz, świeci pierwsza gwiazdka,
Na wieczerzę blaskiem prosi.
Stół odświętnie już przybrany,
Zapach z kuchni się unosi.

Co by było gdyby współcześnie
Po raz drugi Jezus się narodził?
Czy Maryja by znowu nie znalazła miejsca
I musiała cierpieć i rodzić na chłodzie?

W wigilijny wieczór, siadając przy stole
z betlejemską gwiazdą, co nam towarzyszy,
przy wspólnej wieczerzy, niech rozbrzmiewa wokół
po raz kolejny ”Wśród nocnej ciszy...”

Pachnie barszczem i wanilią,
choinka błyszczy bombkami,
Bo ten wieczór, to Wigilia,
Tradycja nad tradycjami.

Może paparazzi by Go otoczyli,
reporterzy z gazet sensacje węszyli?
Dziennikarze, gapie, radio, telewizja,
Wszyscy pod stajenką gromadnie tłoczyli.

W czas pełen magii, radości, miłości,
z opłatkiem na stole, choinką i sianem,
niechaj w naszych sercach Dziecina zagości,
Jezus, Bóg prawdziwy, z nieba nam dziś dany.

Chodź! Przyklęknij do pacierza,
połam ze mną się opłatkiem.
Nie zapomnij o talerzu,
Gdyby przybył ktoś przypadkiem.

Może siła mediów, w które ludzkość wierzy,
przekazując światu tę Wielką Nowinę
wlała w serca wiarę, miłość i nadzieję,
by człowiek uwierzył w moc Świętej Dzieciny.

W ten jedyny w roku ,osobliwy wieczór
pod niejedną strzechą pusty talerz czeka
wierząc, że jest Bogiem ta , mała Dziecina
trzeba się postarać uwierzyć w człowieka.

Kolęda niech w mrok pobiegnie
Wprost do szopy, gdzie na sianie
leży małe Dzieciąteczko,
nadszedł czas na powitanie.

Zapolujmy na miłość – o poezji i medycynie, wierze i miłości,
o inspiracjach poetyckich i planach na przyszłość
– rozmowa z Jadwigą Bester, tarnowską poetką

ałam bardzo dobre wypracowania, a nawet zdarzyło mi się napisać rymowany
pastisz pewnej znanej sztuki teatralnej,
jednak dopiero w 2001 roku powstały
pierwsze eseje, a trochę później wiersze.
Tych ostatnich uzbierało się sporo, bo
ponad tysiąc, a w dodatku ciągle jeszcze
przybywa. Przydałaby się na nie większa szuflada.

1.Czytelnikom Głosu Serca nie jest obca
Pani twórczość. Na łamach tej gazetki
pojawiały się najpierw Pani eseje [np.
nr 1 (09) czy 4 (13)], a potem Pani
wiersze [np. nr 3 (12) czy 2 (15)]. Proszę
niech opowie Pani o początkach swojej
twórczości literackiej.

Zacznę od tego, że pisanie chyba musi
być poprzedzone czytaniem. Tak przynajmniej było w moim przypadku. Odkąd nauczyłam się czytać, dosłownie pochłaniałam książki – najpierw z pokaźnej
biblioteki moich Rodziców, a później ze
szkolnej i innych. Podobno w szkole pis23

2. Nie jest tajemnicą, że jest Pani lekarzem. Jak w codziennym życiu łączy
Pani pracę zawodową w przychodni
i szpitalu ze swoją pasją, jaką jest
twórczość literacka? Jak istnieją te
dwie rzeczywistości w Pani życiu?
Studia medyczne i praca zawodowa
lekarza są tak absorbujące, że na inne
pasje pozostaje bardzo skąpy margines.
Kiedy jeszcze pracowałam w szpitalu,
miałam niewiele czasu dla siebie, ale trochę pisałam. Pogorszenie stanu zdrowia,
które bardzo ograniczyło moją aktywność
zawodową, stało się dla mnie, paradoksalnie, szansą. Szansą na zmiany. Choroba i cierpienie dały mi czas, żeby przelać
na papier różne doświadczenia, które gro>>

madziły się we mnie przez wiele lat.
Zyskałam okazję do różnych podsumowań, spojrzenia z dystansu na rzeczywistość, ale i do poszukiwań. Trudno znaleźć
lepszy czas na stawianie trudnych pytań
i odnajdywanie odpowiedzi, nieraz równie
trudnych. Poza tym niełatwe doświadczenia dają nieocenioną możliwość dostrzeżenia ogromnej ilości rzeczy, za które
winniśmy Bogu wdzięczność. Na co dzień
wydają się nam one oczywistością, czymś,
co się nam należy, co jest i powinno być.
Zbyt często traktujemy to, co mamy, jako
naszą własność, nie dostrzegamy, że wszystko jest darem!
3. Czytając zarówno Pani teksty prozatorskie, jak i teksty poetyckie nie trudno odnaleźć w nich związki z Bogiem
i wiarą. Jaką rolę w Pani życiu odgrywa
właśnie wiara i cała rzeczywistość nadprzyrodzona?
Pierwsze teksty, jakie zaczęłam pisać,
były rodzajem rozmowy z Bogiem o życiu. Może powinnam użyć innego określenia – to były raczej monologi, w których analizowałam różne problemy i próbowałam spojrzeć na nie z perspektywy
ewangelicznej. Staram się podobnie postępować na co dzień, chociaż nie jest to
takie proste jak na papierze. Tym niemniej, próbuję jak najczęściej stawiać pytanie: Jak w konkretnej sytuacji zachowałby się Chrystus?
Wydaje mi się, że w życiu osoby
wierzącej rzeczywistości nadprzyrodzonej
nie da się oddzielić od realiów codzienności. Te dwa światy przenikają się i uzupełniają, tworząc niepodzielną całość.
Boga można dotknąć w każdym życiowym doświadczeniu: trudnym i radosnym,
bardzo ważnym i z pozoru błahym.
On chce być obecny w każdym aspekcie
naszego życia, ważne jest, abyśmy pozwolili Mu działać. Wtedy będzie mógł
napełniać nasze serca odwagą. Odwagą,
żeby kochać.
4. Z jednego z Pani wierszy zaczerpnąłem tytuł niniejszego wywiadu. Jaką
rolę w życiu człowieka odgrywa miłość?
W wierszu "Niesłychane" napisała Pani: Tymczasem taki się wydarzył/fakt dziwny, nieoczekiwany,/ że ja się w Tobie
zakochałam,/ Ty jesteś we mnie zakochany. Proszę powiedzieć, jak według

Pani – poetki, miłość do Boga kształtuje
tę miłość pomiędzy ludźmi?

No cóż, z miłością jest wielki problem,
bo ona jest jak tlen. Bez niej po prostu nie
można żyć. A każdemu z nas, w większym
lub mniejszym stopniu, tego tlenu dla
duszy brakuje. Inni ludzie nigdy nie potrafią dać nam tyle miłości, ile potrzebujemy,
dlatego cierpimy na chroniczne niedotlenienie serc. Pełnia miłości jest tylko w Bogu i On jest jedynym źródłem, z którego
tak naprawdę można czerpać miłość, żeby
dawać innym. Miłość zaś do Niego
oczyszcza się i dojrzewa we wspólnocie,
sprawdza się w naszym stosunku do rodziny, bliskich, kolegów, nieznajomych.
Najlepszym zaś sprawdzianem jest tzw.
trudny bliźni, którego nie umiemy zaakceptować z jego odmiennością, a niejednokrotnie również niechęcią czy nawet wrogością w stosunku do nas. Dlatego dojrzewanie do czystej miłości to chyba zadanie na całe życie. Chociaż, z drugiej strony, święci pokazują, że ewangeliczna
miłość jest możliwa, więc jest jednak dla
nas, szaraczków, jakaś nadzieja.
5. Teraz mam do Pani pytanie dotyczące
inspiracji literackich. Myślę, że nie będzie nietaktem, jeśli zapytam o wiersz
napisany dla Ojca Świętego Benedykta
XVI, który został przetłumaczony na
język niemiecki i wysłany do Watykanu.
W numerze 2 (15) Głosu Serca opublikowaliśmy wiersze o Janie Pawle II.
Skąd czerpie Pani inspiracje do swoich
tekstów?
Och, wiersz dla Ojca Świętego zrodził
się zupełnie niespodziewanie. Patrząc na
pewne zdjęcie zrozumiałam, jak trudnym
zadaniem jest bycie papieżem. Napisałam
o tym, jak umiałam, a zawodowy tłumacz
przełożył moją poetycką refleksję na język
niemiecki. Nawiasem mówiąc, uważam,
że tłumaczenie jest lepsze niż oryginał
i nie jest to z mojej strony żadna kokieteria. Obie wersje wysłałam Benedyktowi
XVI na urodziny i wkrótce otrzymałam
listowną odpowiedź, a z nią prezent,
jakiego się nie spodziewałam. Była to
osobiście, odręcznie napisana przez Ojca
Świętego kartka wielkanocna! Jest to dla
mnie szczególnie ważne, bo Benedykt
XVI stał się dla mnie, niemalże od początku pontyfikatu, kierownikiem duchowym,
którego słucham z wyjątkową uwagą.
Odnajduję w nauczaniu papieża odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, potwierdzenie różnych duchowych intuicji
oraz inspirację do modlitwy i działania.
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Muszę przyznać, że błogosławiony Jan
Paweł II nie był mi aż tak bliski jak
obecny papież, ale czuję Jego obecność
i błogosławieństwo w moim życiu.
W chorobie otrzymałam od Niego wyjątkowe wsparcie, umocnił mnie w szczególnie trudnym dla mnie momencie, za co
jestem niezmiernie wdzięczna Bogu.
6. Całkiem niedawno wydała Pani
drukiem tomik swoich wierszy pt. Bezwstyd. Wiem także, że miała powstać
muzyka i śpiewana forma Pani wierszy.
Jak zrodził się taki pomysł? Pod koniec
lipca w jednej z lokalnych gazet ukazał
się wywiad z Panią. W ostatnim czasie
zorganizowano Pani wieczory autorskie
w Tarnowie – Mościcach i naszej parafialnej bibliotece. Pani twórczość dociera do coraz większej liczby czytelników.
Proszę niech powie nam Pani o literackich planach na przyszłość.
O planach wolałabym zbyt wiele nie
mówić, bo to, co ja planuję, nie zawsze
okazuje się zgodne z Bożym planem i nieraz przychodzi mi modyfikować własne
zamierzenia. Skoro jednak codziennie
mówię „Ojcze, bądź wola Twoja”, to
chyba nie mam wyjścia i muszę słuchać,
prawda? Jeszcze kilka miesięcy temu myślałam, że jako pierwsze wydam wiersze
o aniołach, ale „Bezwstyd” wcisnął się
bezwstydnie w kolejkę. Anioły muszą
poczekać, chyba jednak niezbyt długo.
Mam nadzieję powoli opróżniać moją
szufladę, bo zebrało się w niej sporo
różności. Jest tam dużo tekstów humorystycznych, żartobliwych, jest przegródka,
którą nazwałabym „Dialogi intymne”,
a także wiersze zainspirowane Biblią,
zarówno wydarzeniami jak i osobami ze
Starego jak i Nowego Testamentu. Jaka
będzie kolejność wyłaniających się z szuflady tematów? Zobaczymy.
Co do muzycznych pomysłów, to nie
zrodziły się w mojej głowie. Przyjaciele,
czytając to, co piszę, na gorąco komponowali do moich tekstów muzykę i od
razu grali i śpiewali. Jeśli takich spontanicznych kompozycji zrodzi się więcej,
może powstanie płyta. Oczywiście, o ile
Bóg ma takie plany.
Dziękuję za rozmowę!
Rozmawiał: Ks. Krzysztof Czaja

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI
UŚMIECH PRZEDSZKOLAKA

Rozmawiają dwie przedszkolanki:
- Słyszałaś że Gosia urodziła chłopczyka?
- A jak będzie miał na imię?
- Zgadnij, imieniny będzie miał 13 czerwca…
Po chwili namysłu niepewnie pyta: - Antonina…?
***
Mały Jaś zobaczył Siostrę Zakonną i pyta:
- Kto to jest?
A mama na to: - A jak myślisz?
- Siostra Księdza?!
***
Każdego dnia w październiku dzieci w Przedszkolu losowały,
kto zabierze na jeden dzień figurkę Matki Bożej Różańcowej do
domu. Pewnego poranka powstał wielki płacz w najmłodszej
grupie. Siostra pyta:
- Co się stało?
- Ojej - przez łzy relacjonują przedszkolaki- Matka Boża na
zawsze została u Julka.
/Julek zapomniał przynieść z powrotem figurkę Matki Bożej do
przedszkola/.
***
W październiku każdego dnia dzieci odmawiały dziesiątek
różańca. Pewnego razu 5 - letnia Malinka prowadząc modlitwę
powiedziała: -…Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami
grzecznymi….
***
Siostry zaproponowały dzieciom, że wychodząc z przedszkola
mogą się pożegnać słowami: „Z Panem Bogiem”. Po południu
po Olę przyszli rodzice. Pożegnała się jak zwykle z Siostrami i
wyszła do szatni, lecz po krótkiej chwili wraca z powrotem na
salę zabaw, podchodzi do Siostry i niepewnie mówi: - Pan z
Tobą?!
***
Po przeprowadzonych zajęciach Siostra sprawdza na ile dzieci
zapamiętały kolejność dni tygodnia. Zgłasza się Karolek i pewnie deklamuje: poniedziałek, wtorek, środek…
***
Sześcioletni Bartuś podczas mycia zębów przygląda się w lustrze swoim pięknym, nowo wyrośniętym „jedynkom” i z powagą stwierdza: - Chyba będę bobrem…
Opr. Siostry Serafitki
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OKIEM PSYCHOLOGA
Rozwój emocjonalny dzieci w młodszym wieku szkolnym
– problemy i skuteczne sposoby ich rozwiązywania
Poniższy tekst bardzo przystępnie
i trafnie omawia stan psychiczny dziecka w pierwszych latach jego nauki
w szkole. Warto, by przeczytali go rodzice dzieci, którzy niepokoją się zachowaniem swoich pociech w szkole. Na pewno rozwieje on niektóre ich wątpliwości i pomoże w rozwiązywaniu problemów szkolnych.
Wiadomo powszechnie, jak wielkim
dobrem, szczęściem dla każdej rodziny,
a zwłaszcza matki, ojca jest posiadanie
dziecka. Niekiedy długo oczekiwane, czasem niespodziewane, ale przeważnie zawsze witane jest z ogromną radością.
Narodziny dziecka to dopiero początek
ogromnego trudu wychowawczego, jaki
spoczywa na barkach rodziców. Każdy
etap w rozwoju dziecka wymaga odpowiedniego podejścia, zrozumienia, ponieważ
popełnione niekiedy błędy mogą bardzo
zaważyć na dalszym rozwoju psychicznym i emocjonalnym młodego człowieka.
Niekiedy problemy zaczynają się, kiedy
dziecko przekracza próg szkoły. Właśnie
ten czas ma, jak twierdzi wielu psychologów, istotne znaczenie dla rozwoju osobowości naszej pociechy. Nowe warunki
społeczne, w które wchodzi dziecko
w wieku szkolnym, stwarzają swoiste
warunki dla jego uczenia się i dalszego
rozwoju emocjonalnego. W tym okresie
ulega ono wielkim przeobrażeniom w kierunku rozwoju uczuć wyższych, a więc
odczuwania miłości do matki i ojca. Dziecko stopniowo rozwija w sobie uczucia
poznawcze, które kładą się u podstaw
motywacji do uczenia się, do zdobywania
wiedzy oraz poszukiwania nowych interesujących doznań. W pierwszych latach
wieku szkolnego, nierzadko podobnie jak
w wieku przedszkolnym, dziecko wyraża
jeszcze w sposób burzliwy swoje emocje.
Takie niekiedy sporadyczne reakcje emocjonalne przejawiają w różnych sytuacjach, np. podczas zabawy, zwłaszcza ruchowej, w czasie spotkań rodzinnych, kiedy z czegoś się cieszą lub smucą albo na

coś lub na kogoś gniewają. Takie emocje
strachu, złości, gniewu, które wybuchają
w pewnych sytuacjach, mają wyraźną
przyczynę i są skierowane ku określonemu przedmiotowi. Jest to zjawisko zupełnie normalne. Różnica jednak między
dzieckiem przedszkolnym, a szkolnym
zaznacza się tym, że dziecko starsze już
nie daje im takiego pełnego charakteru,
stara się wobec rodziców, osób starszych
nad nimi zapanować. Jeżeli istnieją jakieś
problemy to przede wszystkim należy lepiej zorganizować i zaplanować dzień naszego dziecka, aby zachowana była równowaga między nauką, a zajęciami wymagającymi aktywności fizycznej. Zabawy
ruchowe tak popularne wśród dzieci np.
jazda na rowerze, gra w piłkę czy inne
ćwiczenia fizyczne, które wyrabiają większą sprawność ruchową dziecka, w związku z jego intensywnym rozwojem, powinny być przeplatane czasem poświęconym nauce. Jeżeli stwarza się dziecku
takie warunki jego rozwoju, pojawia się
u naszej pociechy dobre samopoczucie
oraz odpowiednia motywacja do nauki.
Należy te wszystkie postanowienia wprowadzać stopniowo, gdyż jeżeli otoczenie zwłaszcza rodzice - usiłują wszelkimi
sposobami wpływać na aktywność dziecka, zaczynają zachodzić zmiany w jego
zachowaniu. Częste stają się wybuchy
emocji, gniewu, złości, które z czasem
stają się powodem jego niezadowolenia,
co w konsekwencji doprowadza do pojawienia się negatywnych stanów emocjonalnych. Oczywiście w wieku szkolnym
istnieje wiele sytuacji, które mogą stać się
przyczyną złego samopoczucia niektórych
dzieci. Najważniejsze z nich to niepowodzenia w nauce szkolnej, ale również bardzo często przyczyn należy szukać w życiu rodzinnym dziecka. Utrzymujące się
przez dłuższy czas niekorzystne sytuacje
w szkole i w domu mogą doprowadzić do
trwalszych zaburzeń emocjonalnych, przybierających postać nadpobudliwości psychoruchowej, która jest pewną formą tzw.
nerwicy dziecięcej.
26

Dzieci nadpobudliwe mają łatwy
kontakt, są towarzyskie, rozmowne, często wręcz gadatliwe, nie mogą usiedzieć
długo na jednym miejscu, ruchy mają
szybkie, najbardziej lubią zabawy ruchowe. Takie właśnie dzieci sprawiają dużo
kłopotów w domu oraz w szkole, szczególnie w młodszych latach nauki - zakłócają pracę nauczycielom, a podobne
trudności związane z brakiem koncentracji występują w domu przy odrabianiu
lekcji. Przyczyny występowania takich
zaburzeń są bardzo różnorodne. Po pierwsze przebyte choroby, urazy, które osłabiają odporność dziecka, ale przede wszystkim błędy wychowawcze rodziców:
nadmierna surowość, wyróżnianie pozostałego rodzeństwa, stosowanie niewłaściwych kar, brak więzi emocjonalnej
z dzieckiem. Kiedy problemy z naszą pociechą bardzo się nasilą, może warto zastanowić się nad zmianą naszego zachowania, bo wbrew pozorom dziecko jest
istotą, która wszystko na swój sposób
odczuwa. Przede wszystkim należy ograniczyć stosowanie kar cielesnych, które
wymierzane są w stanach silnego podniecenia, czasami niewspółmierne do popełnionego przez dziecko czynu. Może to
wszystko doprowadzić do wręcz przeciwnego efektu - reakcji patologicznych
takich jak ucieczka z domu lub gwałtowne
zmiany w zachowaniu, jąkanie się, tiki
nerwowe, stany lękowe. Bardzo ważna
jest również atmosfera w domu, unikanie
gwałtownych awantur co zdarza się w rodzinach alkoholików czy stwarzanie sytuacji napięcia w chwili, gdy matka z ojcem nie może dojść do porozumienia.
Jeżeli mamy jakiekolwiek problemy to
rozwiążmy je sami, bez udziału dziecka.
Rodzice powinni wypracować sobie jednolity sposób wychowania swojego
maleństwa, ponieważ bardzo niekorzystne
jest - zróżnicowanie metod wychowawczych - od nadmiernego karania do wręcz
przeciwnego nadmiernego rozpieszczania,
a więc spełniania wszystkich zachcianek
dziecka. To również wyzwala w dziecku
>>

napięcie emocjonalne, które w skrajnych
przypadkach może zakończyć się wizytą u
lekarza.
Dlatego też, aby do tego nie dopuścić,
może warto zastanowić się, czy źródłem
nieprawidłowych reakcji emocjonalnych

naszych dzieci nie jesteśmy my sami – mo, tato” i „Kocham Cię”. Znajdźmy na
dorośli, którzy bardzo często nie potra- to czas, bo warto.
fimy opanować się przy dzieciach - one
przecież nas obserwują i niekiedy ich
Barbara Wałęga
reakcje są próbą zwrócenia na siebie
Psycholog
uwagi i powiedzenia –„Przytul mnie ma-

MŁODZI PATRZĄ NA ŚWIAT
FILM, KTÓRY WARTO ZOBACZYĆ…

Filmem wartym dzisiaj polecenia jest
obraz o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. Tym razem jest to jedna z części
serii ,,Święta Polskie - Noc Świętego Mikołaja”. Dla przypomnienia dodam, że
cykl ,,Święta Polskie” składa się z trzynastu, jak do tej pory, filmów związanych
z obchodzonymi w Polsce świętami religijnymi. Są to filmy o tematyce obyczajowej i psychologicznej, zawierają też
sporą dawkę humoru. Pomysłodawcą całego cyklu jest scenarzysta Grzegorz Łoszewski.
,,Noc świętego Mikołaja” (drugi film

w cyklu), wyreżyserowana przez Janusza
Kondratiuka, opowiada o perypetiach
związanych z dostarczeniem prezentów
do domu dziecka przez dwóch więźniów
– górala Jędrusia (Jędruś Groniec), Lucjana (Zbigniew Buczkowski) oraz księdza (Wojciech Walasik), który się nimi
opiekował. Pomimo tego, że tematyka
filmu wydaje się lekka i jest on bardziej
komedią niż dramatem psychologicznym,
Janusz Kondratiuk odważył się w nim
podjąć trudne moralne tematy. Na przykład zatracenie prawdziwego wymiaru
bycia człowiekiem i powierzchowne tra-
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ktowanie świąt.
Wbrew powszechnemu stereotypowi
tak zwanych ,,filmów więziennych”, ten
pokazuje ciepły portret skazańców. Na
dodatek okazuje się, że są oni mniej
zepsuci niż dyrektor hipermarketu oraz
cały system praw rynku. Więźniowie swą
postawą udowadniają, że człowiek musi
mieć jakieś wartości, coś, co jest dla niego
święte. Żartobliwie mówiąc, nie wszystko
da się ukraść.
Czasami warto się zastanowić jak my
obchodzimy Święta Bożego Narodzenia,
może też staramy się robić wszystko na
pokaz, udowadniamy, na co ,,możemy sobie pozwolić” i zamiast z rodziną spędzamy ten czas w sklepie…
Co wyniknie z relacji wygadanego
Lucjana, który dla odwiedzenia narzeczonej potrafi wyrwać się nawet z więzienia,
małomównego, wiecznie tęskniącego za
swoimi górami Jędrusia oraz kapelana
więziennego, który za nic w świecie nie
chce zawieść dzieci?
A w tę wielką machinę nieubłaganych
praw świata dorosłych wplątany jest ukrywający się na dachu sierocińca mały
Marianek, który chce zostać zbójnikiem.
Co prawda, nie wie, co to jest ciupaga, ani
jak wyglądają góry, ale ma swój plan…
Warto obejrzeć. Polecam.
Michał Mleczko

KILKA SŁÓW O PIOSENCE…
ciepłym przyjęciem publiczności. Wiele
z utworów stało się przebojami, które zapadły w pamięć odbiorców twórczości
Rynkowskiego.
Warto wspomnieć choćby: „ Dziewczyny lubią brąz”, „ Za młodzi, za starzy”,
„ Ten sam klucz”, „ Jestem z kamienia”,
„ Wznieś serce”, „ Natalie”.

Warto pamiętać o artystach, którzy
wpisali się na stałe w pejzaż polskiej
piosenki. Dziś kilka słów o Ryszardzie
Rynkowskim wokaliście grupy Vox
i laureacie wielu nagród w karierze
solowej.
Ryszard Rynkowski jest przede wszystkim powszechnie znanym piosenkarzem,
ale także świetnym pianistą i kompozytorem. Co wiedzą o nim jego fani? Na
przykład to, że od dziecka uczył się gry na
fortepianie, a przygodę z muzyką rozpoczynał w elbląskich amatorskich zespołach. W Elblągu związany był też z licealnym kabaretem Tak To Bywa, który
w 1968 roku na Przeglądzie Zespołów
Szkolnych Polski Północnej zdobył II nagrodę. Prawdziwy debiut muzyczny Rynkowskiego miał miejsce w 1972 roku
z grupą El na V Festiwalu Kultury Studenckiej w Olsztynie. Po przeprowadzce

do Warszawy współpracował z Operetką
Warszawską i Teatrem na Targówku. Później związał się z grupą Gramie, w której
był pianistą.
Śpiewał także w zespole Victoria
Singers, przekształconym w 1979 r.
w kwartet wokalny Vox. Z tym właśnie
zespołem Rynkowski odniósł największe
sukcesy. Powstały największe przeboje
Voxu, zdobywał on wiele nagród i wyróżnień: „ Masz w oczach dwa nieba” - III
nagroda na Krajowym Festiwalu Piosenki
Polskiej OPOLE w 1979 r. „ Bananowy
song” nagrodzony Brązową Lirą na festiwalu w Bratysławie w 1980 roku.
W 1987 r. Rynkowski rozpoczął karierę solisty. Po 4 latach pojawiła się jego
pierwsza solowa płyta - "Szczęśliwej drogi
już czas". Znalazły się na niej kompozycje
artysty i teksty Jacka Cygana. Następne
płyty: „ Jawa”, „ Dary losu”, „ Intymnie”,
„ Ten Typ Tak Ma” spotykały się z bardzo
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Muzyk może pochwalić się też
wspólnymi koncertami z Joe Cockerem.
Miały one miejsce w Teatrze Wielkim i na
stadionie Pogoni w Szczecinie. Zaowocowały zaś one kolejną współpracą. Muzycy
występujący z Cockerem zostali zaproszeni do współpracy przy płycie Rynkowskiego „ Ten Typ Tak Ma”.
Ostatni album pod tytułem „Ryszard
Rynkowski” ukazał się w maju 2011 roku.
Zawiera ulubione utwory zaaranżowane
na nowo. „…Od dłuższego czasu chodziła
za mną myśl, żeby po trzydziestu latach
wrócić do moich muzycznych początków
— ubrać je w nowe szatki i zagrać po nowemu…” – mówi piosenkarz. Dodatkowo

na płycie znalazły się dwa utwory z repertuaru innych wykonawców: "Nie pytaj
o Polskę" Grzegorza Ciechowskiego oraz
"Imagine" Johna Lenona.
Rynkowski jest laureatem wielu nagród festiwalu w Opolu. W 2002 roku Kapituła Orderu Uśmiechu przyznała artyście swe odznaczenie. W tym samym roku
został także honorowym obywatelem rodzinnego miasta Elbląga. 20 stycznia
2010 roku za wybitne osiągnięcia w pracy
artystycznej i twórczej został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Natalia Kozioł

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

"MIŁOSZ – Biografia."

Tajemnice życia wielkiego poety w książce Andrzeja Franaszka.

Biografie wielkich twórców sztuki
i literatury z upływem czasu wydają się
nam tak znane, że aż nudne. Tymczasem badacze wciąż na nowo opisują życiorysy, analizują twórczość, starają się
odkrywać tajemnice życia "wielkich"
i łączyć je z opisem twórczości, tworząc
pasjonujące książki biograficzne. Taką
książkę, prezentującą biografię Czesława Miłosza, przedstawia autorka poniższego artykułu.
W setną rocznicę urodzin Czesława
Miłosza, która przypadła 30 czerwca 2011
roku czytelnicy i wielbiciele geniuszu tego
poety, eseisty i tłumacza, mogą sięgnąć po
fantastyczne dzieło p.t. "MIŁOSZ –
Biografia". Książka wraz z przypisami
liczy około 1000 stron tekstu, w niej

Andrzej Franaszek ukazał
losy poety wpisane w historię
dwudziestego wieku, epokę
pełną wojen, totalitaryzmów
i koniecznych emigracji. Pracę nad biografią Miłosza za
zgodą poety rozpoczął Franaszek przed dziesięciu laty.
Wiosną 2011 roku Wydawnictwo "Znak" - książkę,
efekt żmudnej pracy autora,
dostarczyło do księgarń.
Zagłębienie się w lekturze daje czytelnikowi szanse
zbliżenia się do poety, być
może ułatwi zrozumienie dokonywanych przez niego wyborów oraz pokaże, jak bardzo doświadczenia i skomplikowana psychika twórcy,
jego dylematy moralne oraz
pragnienie korzystania z bogactwa i pełni życia wpłynęły na biografię i twórczość
Noblisty.
Niejednokrotnie z szacunkiem zatrzymamy się nad
wyjątkowością Czesława Miłosza. Nie tylko był człowiekiem ogromnie pracowitym, mądrym i rzetelnym, który także
umiał się bawić, podobać kobietom, korzystać z uroków życia, odnosić sukcesy
literackie ale też z pokorą przyjmował
zrządzenia losu – brak zrozumienia przez
innych, zazdrość i zawiść której mu
rodacy po II wojnie nie szczędzili, potrafił
się zmierzyć z rzeczywistością, gdy ciężko
zachorowała mu pierwsza żona Janina
i młodszy syn Piotr. Doświadczył dramatu
śmierci żony Janiny, brata Andrzeja
i młodszej od Miłosza o ponad trzydzieści
lat – drugiej żony Carol.
Po II wojnie światowej Czesław Miłosz zostaje dyplomatą w Nowym Jorku,
a 1951 roku - w Paryżu. W Paryżu zamiast
podjąć pracę dyplomaty, wybiera azyl
polityczny, narażając się przez długie lata
na podejrzenia, złośliwości i przykry los
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emigranta. Decyzja, którą podjął, była
nieznośna dla niego samego, cierpiał też
z powodu rozłąki z żoną i synami przebywającymi w Nowym Jorku. Przystanią
w trudnym paryskim okresie był dla
Miłosza Instytut Literacki założony przez
Jerzego Giedroycia w Maisons-Laffitte
pod Paryżem. Miłosz skłócony z emigracją, odczuwający mocno odsunięcie się od
niego przyjaciół w kraju, nie mogący
publikować własnych utworów, a wówczas napisał "Traktat poetycki", "Dolinę
Issy", "Rodzinną Europę", "Zniewolony
umysł", szukał ucieczki w twórczości,
która potwierdzała jego talent i dawała mu
możliwości utrzymania czteroosobowej
rodziny.
Momentem przełomowym dla rodziny Miłoszów był wyjazd w 1960 r. do
Kalifornii, dokąd Miłosz został zaproszony na Uniwersytet w Berkeley jako
wykładowca literatury słowiańskiej i rosyjskiej. Jako poeta objawia się Czesław
Miłosz Amerykanom w 1974 roku, publikując poemat "Gdzie słońce wschodzi
i kędy zapada". Trzeba za Andrzejem
Franaszkiem wspomnieć, że dla Miłosza
czas amerykański, trwający od 1960 do
1989 roku nie był pasmem szczęśliwości
i spokoju. W 1970 ciężko zachorowała jego żona i ujawniła się choroba psychiczna
u młodszego syna Piotra. Miłosz przez ten
trudny, wiele lat trwający okres wykonuje
pracę zawodową, wypełnia wszystkie
obowiązki domowe, ponadto mając sześćdziesiąt lat uczy się języka hebrajskiego
i greki, aby z oryginału tłumaczyć Biblię,
Psalmy i Księgę Hioba. Stara się poprzez
wzmożoną aktywność intelektualną utrzymać siły i zdolności własnego umysłu.
W końcu w perspektywie światowej, Czesław Miłosz dostrzeżony został jako
poeta. W 1980 roku otrzymał literacką
Nagrodę Nobla. W jego przypadku nie
sprawdziło się przekonanie, że dla twórcy
Nobel bywa pocałunkiem śmierci, co miałoby znaczyć, że obdarowany tym wyróżnieniem już nic niezwykłego nie napisze.
Na szczęście Miłosz żyjący jeszcze przez
>>

24 lata od otrzymania tej najwyższej dla
pisarza nagrody, napisał kilka znakomitych tomików wierszy.
Po osiedleniu się w Krakowie w 1989
roku pisze nowe wiersze, eseje, recenzuje
książki młodych autorów. Wówczas otrzymujemy od poety między innymi dojrzałe
dzieło natury moralno - teologicznej p.t.
"Traktat teologiczny", gdzie jasno określa
swój stosunek do Boga, zbawienia i mówi
metaforycznie, dlaczego zajmuje się teologią, "bo pierwsze ma być pierwsze".
Ukazują się kolejne tomiki wierszy
"Druga przestrzeń", "TO", "Orfeusz i Eurydyka" / napisany po śmierci Carol /.
Poruszające są wiersze z tomiku wydanego po śmierci autora noszące tytuł ‘"Wiersze ostatnie". Zacytuję z niego wiersz bardzo osobisty p.t. "Jak mogłem" napisany
w 2003 roku – rok przed śmiercią, w którym poeta bez pobłażania sobie wspomina, że nie ma prawa być dumny z życia,
w którym popełnił wiele niegodziwości.
Można powiedzieć, że dwa ostatnie wersety są rozpaczliwym wołaniem do Boga
o miłosierdzie.
"Jak mogłem // jak mogłem
robić takie rzeczy // żyjąc w tym strasznym
świecie

podlegając jego prawom // igrając z jego
prawami
Potrzebuję Boga, żeby mi przebaczył //
potrzebuję Boga miłosiernego"

/Wiersze zebrane s.67/
Czesław Miłosz zmarł w Krakowie 14
sierpnia 2004 roku. W ostatnich latach
życia był niemal niewidomy, przy wciąż
jasnym umyśle. Wiersze tworzył do końca, dyktując je asystentce. Po śmierci rozgorzała walka o miejsce jego pochówku.
Szczęśliwie dla wizerunku Polski i prawdy o Miłoszu, która coraz bardziej przemawia na korzyść twórcy, postanowiono,
że miejscem pochówku Mistrza Miłosza
będzie Skałka, dokąd po uroczystej Mszy
Świętej odprawionej w Kościele Mariackim przeniesiono trumnę w asyście wielotysięcznego tłumu, wśród którego znaleźli się także niezadowoleni. Poetę przepięknie pożegnała Noblistka Wisława
Szymborska oraz arcybiskup Józef Życiński.
Rok 2011 jest Rokiem Czesława
Miłosza. W Polsce i na świecie /łącznie
z Chinami/ zorganizowano setki spotkań,
wykładów, dyskusji na temat niezwykłego
dorobku poety. Szczególne znaczenie miał
Festiwal twórczości Miłosza w Krakowie

odbywający się od 9 do 15 maja 2011
roku.
Tropicielom heretyckości Miłosza może wystarczy głęboka refleksja na temat
tej poezji przedstawiona podczas krakowskiego festiwalu między innymi przez
księży – profesora Jerzego Szymika
z KUL – u oraz ojca profesora Andrzeja
Kłoczowskiego sytuująca tę twórczość
wśród ważnych refleksji o charakterze religijnym.
W "Biografii Miłosza" Andrzej Franaszek cytuje następującą wypowiedź
autora "Traktatu teologicznego", który
"/... zapytany przez Aleksandra Fiuta profesora literatury/ - co jest w życiu najważniejsze, odpowiedział jednym słowem: "Zbawienie" / tamże’, s.637 /.
I na koniec dumni z wielkości bohatera niniejszej refleksji pomyślmy jego
słowami :
"Szczęśliwy naród, który ma poetę
I w trudach swoich nie kroczy w milczeniu".

ZOFIA ROGOWSKA

TWÓJ CZŁOWIEK W NIEBIE
3 XI Św. Hubert

Jest to imię pochodzenia germańskie- nia, gdy był jeszcze paziem na dworze krógo. Składa się z członu hugu- „rozum” la francuskiego, św. Hubert miał zobaczyć
i berth - „sławny”. Można je wyjaśnić jako jelenia z krzyżem w rogach, który do niego
„człowiek wyróżniający się umysłem” lub przemówił, by zostawił pogaństwo i ucie„sławny z powodu swego rozumu”. W Pol- chy tego świata i oddał się na służbę Bożą.
sce poświadczone jest od XIII wieku. Dziś
Św. Hubert został zatem patronem
najczęściej występuje na Śląsku.
myśliwych. Czczono go również jako oręŚw. Hubert urodził się ok.655 roku, pocho- downika w przypadkach wścieklizny, ludził ze znakomitej rodziny. Początkowo był natyzmu i epilepsji. W XV wieku ustamisjonarzem w południowej Brabancji nowiono kilka orderów św. Huberta, isi Ardenach. Ok. 704 zasiadł na stolicy tniały jego bractwa. W Polsce ku jego czci
biskupiej w Maastricht. W 717 roku prze- wystawiono kilkanaście kaplic i kościoniósł ją razem z relikwiami św. Lamberta łów. Wiąże się z nim przysłowie: „Kiedy
do Leodium (Liege).Tam zmarł w 727 roku. swego czasu goły las nastaje, św. Hubert z
Pochowano go w katedrze w Liege. Gdy po lasu cały obiad daje”.
16 latach odkryto jego grób, znaleziono
ciało biskupa nietknięte rozkładem. Umieszczono więc jego relikwie w kościele św.
Piotra i Pawła, a część przeniesiono do
Andage (St. Hubert od 825). Jego kult rozszerzył się szybko po całej Europie, zwłaszcza gdy połączono z nim legendę o św.
Eustachym. Według niej, podczas polowa30

22 XI Św. Cecylia
Cecylia to imię żeńskie wywodzące
się z łaciny. Pochodzi od przydomka
Caecilia, który oznaczał „kobietę z rodu
Caecilii” (pol. Cecyliusze). W Polsce pojawiło się już w XIII wieku, ale większą
popularność zyskało w XVII (imię to no>>

siła żona króla Władysława IV Wazy). nach, w rzeczywistości zapewne na innym
instrumencie. Została zatem patronką chórów i kościelnych zespołów muzycznych.
16 XII Św. Adelajda
Jest to imię starogermańskie i oznacza
„pochodząca ze znakomitego, szlachetnego rodu”. W średniowieczu stało się
popularne wśród przedstawicielek dynastii
Piastów.

Św. Cecylia pochodziła ze znakomitej rodziny rzymskiej. Urodziła się na początku
III w. Była chrześcijanką i złożyła ślub
dozgonnej czystości. Zmuszona przez rodzinę do małżeństwa z Walerianem, powiedziała mu, że czystość ofiarowała Bogu
i że strzeże jej anioł. Nakłoniony przez nią
Walerian przyjął chrzest. Zobaczyć miał
wówczas stojącego u jej boku anioła.
Chrzest przyjął również brat Waleriana,
Tyburycy. Gdy wybuchło prześladowanie
chrześcijan ,skazano na śmierć Waleriana
i Tyburycego. Cecylię aresztowano, męczono, gdy nie chciała wyrzec się wiary,
kat z wyroku namiestnika miał ją ściąć,
ale mimo trzech uderzeń w szyję nie zdołał
tego uczynić. Cecylia zmarła po trzech
dniach.

Św. Adelajda urodziła się w 931 lub 932
roku. Jej rodzice to Rudolf II, książę Burgundii i Berta, córka księcia Szwabii.
W wieku 6 lat straciła ojca, w wieku 16 lat
wyszła za mąż za Lotara, króla Włoch,
któremu urodziła córkę. W trzy lata potem
jej mąż został zamordowany, a Adelajda
uwięziona przez jego mordercę. Udało się
jej zbiec do cesarza Ottona I, który ją
poślubił. Urodziła mu troje dzieci, w tym
następcę, Ottona II. W 973 została ponownie wdową. Została przez syna Ottona II
i jego żonę Teofano zmuszona do banicji.
Po śmierci żony, Otto II przeprosił matkę.
Gdy syn zmarł w 983, została regentką
w zastępstwie Ottona III. Wyróżniła się
wtedy zmysłem organizacyjnym, roztropnością, miłosierdziem i hojnością na cele
kościelne. Pod koniec życia usunęła się do
opactwa w Seltz pod Strasburgiem, gdzie
zmarła jako mniszka. Uznawano ją za
najwybitniejszą kobietę X stulecia. Jej
życiorys napisał św. Odylon, opat z Cluny.
Została kanonizowana w 1097 roku.

31 XII Św. Melania
To imię greckie. Pochodzi od rzeczownika melania „czarne piętno, pieprzyk”
lub przymiotnika melas „czarny”. W PolZa czasów papieża Paschalisa w IX sce poświadczone od średniowiecza, ale
wieku znaleziono jej grób w katakumbach w formach wschodniosłowiańskich: Mela,
św. Kaliksta. Ciało świętej miało być nie- Melanka, Mełanka, Malanka.
naruszone. Przeniesiono je zatem do wy- Św. Melania urodziła się w Rzymie w 383
budowanej już w IV wieku bazyliki św. roku. Była córką senatora Waleriusza PuCecylii. Według legendy grała na orga- blicoli. W wieku 13 lat wyszła za mąż za
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Waleriusza Piniano, któremu urodziła syna i córkę. Po przedwczesnej śmierci dzieci nakłoniła męża do życia ascetycznego.
Najpierw w Rzymie zakupiła willę i założyła klasztor. Potem przeniosła się do
miasta Nola, następnie na Sycylię, do
Afryki, gdzie w Hipponie zaprzyjaźniła się
ze św. Augustynem. Swój majątek przeznaczyła na cele kościelne i dobroczynne.
W 417 roku udała się do Ziemi Świętej,
gdzie założyła 2 klasztory: żeński i męski
na Górze Oliwnej, obok wybudowano
ufundowany przez nią kościół. Tam w 431
pochowała męża. W 436 udała się do
Konstantynopola, gdzie przygotowała na
śmierć wuja Woluzjusza. Zmarła w 31
grudnia 439 roku.

Oprac. A.M.

ŚLADAMI OJCA PIO
CUDA ZA WSTAWIENNICTWEM OJCA PIO
Kult Ojca Pio nie słabnie. Świadczą
o tym aktywnie działające grupy modlitewne i wiara w Jego szczególną opiekę
nad tymi, którzy o nią proszą. Oto kilka
świadectw wyjątkowego charyzmatu
Świętego.
Ojciec Pio mawiał: „ Cuda są pożyteczne dla dzieci, są jak cukierki, które
choć smakują, to nie są pełnowartościowym pokarmem”. Swoim napomnieniem

O. Pio pragnął, aby każdy zachował wewnętrzną wolność dla przyjęcia Pana, nie
oczekując cudownych znaków, lecz by
swą formację całkowicie oparł na Słowie
Bożym.
Pan Bóg obdarzył świętobliwego kapucyna wyjątkowymi charyzmatami.
Za sprawą Ojca Pio działy się cudowne uzdrowienia potwierdzone tysiącami
świadectw ludzi znanych, uczonych, aktorów, śpiewaków, lekarzy, wojskowych –
wierzących i niewierzących, którzy doznali uzdrowienia ciała lub duszy bądź zostali ochronieni od śmierci.
Pierwszy zanotowany cud Ojca Pio
zdarzył się w 1908 roku. Mieszkał on
wówczas w klasztorze Montefusco. Pewnego dnia zebrał w pobliskim lesie kasztany do torby i wysłał w prezencie do krewnej w Pietralcinie. Kobieta zjadła kasztany, a torbę zachowała na pamiątkę.
Kilka dni później szukała czegoś w szufladzie, gdzie jej mąż trzymał proch do
pistoletu. Oświetlała pokój świeczką. Nagle szuflada zapaliła się, a wysoki płomień
spowodował oparzenie twarzy kobiety. Ta
odruchowo osłoniła się torbą otrzymaną prędzej poszły do raju. Wydaje mi się, że
od Ojca Pio. Momentalnie ból ustąpił, a na Jezus tego chce”.
W swoich późniejszych wspomnietwarzy nie został żaden śladu po
niach Ojciec Pio opisuje epizod z czasów
oparzeniu.
pierwszej wojny światowej. Pewnego wieczoru, gdy klasztor w San Giovanni daZ czyśćca do nieba
29 listopada 1910 roku Ojciec Pio tak wno był już zamknięty, współbracia usłypisze do swego kierownika duchowego szeli wrzawę wielkiego tłumu dochodzącą
ojca Benedetto Nardelliego: „ Od pewnego do klauzury z korytarza. Słychać było:
czasu czuję potrzebę ofiarowania się „ Niech żyje Ojciec Pio!” Ówczesny przeza biednych grzeszników i dusze czyśćco- łożony polecił furtianowi, aby kazał luwe. Pragnę, bym cierpiał stokrotnie wię- dziom opuścić klasztor. Okazało się jedcej, byleby grzesznicy nawrócili się i zo- nak, że drzwi wejściowe były zamknięte
stali zbawieni, a dusze czyśćcowe czym ciężką zasuwą i ani żywego ducha. Ojciec
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Pio ze spokojem wytłumaczył rano to
zjawisko. Tłum wykrzykujący jego imię
na korytarzu to dusze żołnierzy zabitych
podczas walk, które przybyły podziękować mu za modlitwy w ich intencji
w codziennych Mszach Świętych. „ Nie
martwcie się, dusze te szły z czyśćca do
Nieba i zaszły na chwilę z podziękowaniami” – zakończył Ojciec Pio.

Cudowne wskrzeszenie
Był maj 1925 roku. Do maleńkiej
Puglli na południu Włoch dotarły opowieści o zakonniku, który czynił cuda jak
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Jezus i uzdrawiał chorych. Matka nieuleczalnie chorego dziecka wyruszyła prosić
go o ratunek. W drodze jednak dziecko
zmarło, lecz ona nie utraciła wiary. Z martwym synkiem czekała w kolejce do konfesjonału, w którym spowiadał okryty
sławą zakonnik. Ojciec Pio, poruszony jej
żalem i łzami, wziął maleńkie ciało
i wznosząc oczy do nieba, modlił się gorąco. Nagle dziecko zaczęło ruszać rączkami i nóżkami. Wyglądało, jakby przebudziło się z długiego snu. Okrzyki
radości matki i zebranych wypełniły cały
kościół.
Przerwana egzekucja
Pewien mężczyzna opowiadał, że
w kwietniu 1945 roku jego ojciec został
skazany na karę śmierci. Był już przed
plutonem egzekucyjnym, kiedy nagle ujrzał Ojca Pio, który zjawił się, aby go
ocalić. Żaden z karabinów wymierzonych
w skazanego nie wystrzelił. Sprawdzono
broń, lecz nie znaleziono usterek. Pluton
po raz drugi wymierzył, lecz i tym razem

karabiny odmówiły posłuszeństwa. Przerwano egzekucję. Później ojciec został ułaskawiony i otrzymał medal za zasługi
w wojnie. Po powrocie do domu przeszedł
na wiarę katolicką i złożył podziękowanie
Ojcu Pio. Jak się okazało, spełnił się cud
nawrócenia i ochrony życia, o który wcześniej prosiła Świętego żona skazańca.
Osobiste świadectwo…
Do wyżej wymienionych przykładów
chciałam dołączyć osobiste dwa przypadki
cudownej interwencji Ojca Pio w moim
życiu.
26 sierpnia 2008 roku mieliśmy wyruszyć pielgrzymim szlakiem do San Giovanni Rotondo we Włoszech, w którym
Ojciec Pio spędził większą część swojego
życia. Pomysł wyjazdu podsunął ks. dr
Józef Młyński – ówczesny opiekun duchowy działającej przy naszej parafii grupy
modlitewnej Ojca Pio. Właśnie w tym
czasie ciało św. Ojca Pio było wystawione
na widok publiczny. Jednak na 3 dni przed
wyjazdem doświadczyłam silnego bólu

kręgosłupa i problemów z poruszaniem
się. Gorąco prosiłam Świętego, abym dostąpiła łaski pielgrzymowania do Niego.
W ostatnim dniu, tuż przed wyjazdem ból
minął i mogłam udać się w drogę.
31 sierpnia 2008 roku dotarliśmy
szczęśliwie do celu.
Drugie zdarzenie miało miejsce 9
stycznia 2010 roku. Rankiem wybrałam
się do kościoła, aby zmienić dekorację
przy figurze Ojca Pio. Gdy schodziłam
ze schodów poślizgnęłam się i runęłam
jak długa w dół, uderzając głową o oblodzone schody. Zdążyłam jedynie krzyknąć „Ojcze Pio ratuj!”. Dzięki interwencji przechodzącego małżeństwa zabrano mnie do szpitala. Mimo upadku z dużej
wysokości nic poważnego się nie stało.
Co potwierdziło badanie tomograficzne.
Dla mnie był to kolejny cud – znak opieki
ojca Pio.
Janina Rogowska

W ZAKONNYM HABICIE
„MIŁOŚĆ CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO PRZYNAGLA NAS”,
CZYLI O SIOSTRACH SZARYTKACH
dziennej pracy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, nazywanych w Polsce szarytkami. Nazwa ta
nie pochodzi od „szarej pracy”, czy też od
koloru habitu, ale od francuskiego słowa
„charité” – co właśnie oznacza miłosierdzie. Zgromadzenie jest najliczniejszym
zakonem żeńskim na świecie i istnieje
w 91 krajach, gdzie pracuje 19 tysięcy
sióstr. Na archiwalnych zdjęciach lub
w historycznych filmach można oglądać
siostry miłosierdzia w dużych białych kornetach. Współczesne szarytki noszą proste
suknie i skromne welony. Zgromadzenie
powstało we Francji na początku XVII
wieku. Jego założycielem był św. Wincenty a Paulo (1681-1760) i św. Ludwika
de Marillac (1691-1760).
O założycielu zgromadzenia
Zawołanie „Miłość Chrystusa ukrzyWincenty a Paulo urodził się w wielożowanego przynagla nas” towarzyszy co- dzietnej, biednej, wiejskiej rodzinie. Ro33
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dzice marzyli o łatwiejszym życiu dla syna. Jako czternastolatek rozpoczął edukację w szkole franciszkanów w Dax, zarabiając równocześnie korepetycjami. Potem
podjął studia teologiczne w Tuluzie.
W wieku 19 lat został kapłanem. Początkowo traktował kapłaństwo jako szansę
kariery, by pomóc swojej rodzinie. Kontynuował więc studia na uniwersytecie
w Rzymie i w Paryżu, zdobywając licencjat z prawa kanonicznego. Uprowadzony
do Tunisu przez dwa lata doświadczał losu
niewolnika. Po ucieczce z niewoli wysłany przez papieża Pawła V do Francji na
dwór Henryka IV pozyskał zaufanie królowej Katarzyny de Medicis i został jej
kapelanem. Królowa mianowała go swoim
jałmużnikiem i powierzyła mu opiekę nad
Szpitalem Miłosierdzia. Ksiądz Wincenty
doświadczył w swym życiu ogromnego
kryzysu wiary. Zbyt koncentrował się na
tym, co może osiągnąć jedynie własnymi
siłami. Zmianę jego sposobu myślenia
spowodował kontakt z wieloma wyjątkowymi ludźmi tamtej epoki, m.in. z ks. Piotrem de Berrulle, ze św. Franciszkiem Salezym, św. Joanną de Chantal. Duże znaczenie dla życia Wincentego miało wydarzenie z 25 stycznia 1617 r. w Folleville.
Spowiedź pewnego człowieka, który
w oczach ludzi cieszył się dobrą opinią,
a w rzeczywistości rozmijał się z prawdą
i udawał kogoś innego, uświadomiła Wincentemu wielką nędzę moralną. Odtąd zaczął gorliwie służyć ludziom zarówno duchowo jak i materialnie ubogim. Zebrał
wokół siebie kilku kapłanów. W ten sposób w 1625 r. powstało Zgromadzenie
Księży Misjonarzy - lazarystów. Ksiądz
Wincenty głosił misje ludowe i zakładał
bractwa miłosierdzia, niosąc pomoc rzeszom głodujących, dotkniętym nieszczęściami i zniszczeniami wojennymi. Zmarł
w 1660 r. W roku 1729 papież Benedykt
XIII wyniósł Wincentego do chwały błogosławionych, a papież Klemens XII do
chwały świętych w roku 1737. W 1885 r.
Leon XIII uznał go za patrona wszystkich
dzieł miłosierdzia w Kościele.
Rola Ludwiki de Marrilac
Święty Wincenty a Paulo opatrznościowo spotkał Ludwikę de Marillac
pochodzącą ze znakomitego arystokratycznego rodu, która podjęła z nim ścisłą
współpracę. To Ludwika w dzień Zesłania
Ducha Świętego (1623) otrzymała łaskę
poznania, czyli „światło” – czym będzie

mistyka”, czyli kontemplacja w działaniu.
Zgodnie z nią – Bóg jest w kaplicy i na
drogach świata. A więc Siostry Miłosierdzia nie mogą się oddzielać od świata.
Niosą w swojej modlitwie trudną rzeczywistość wielu ubogich.
Ksiądz Wincenty, aby uchronić siostry
przed zamknięciem za klauzurą nie
nazwał ich zakonnicami. Mówił:

dla niej nowa wspólnota. „Światło” zrealizowało się 29 listopada 1633 r – ksiądz
Wincenty powierzył Ludwice pierwsze
siostry, które poświęcały się służbie w różnych bractwach. Zgromadziły się one
wokół Ludwiki de Marillac, aby swój
ideał realizować pod jej kierownictwem,
w siostrzanej wspólnocie. Początkowo
miały staranie o ubogich chorych w ich
mieszkaniach, w miastach i na wsi, następnie w miarę potrzeb, o chorych w szpitalach, nauczanie dziewcząt, dzieci podrzucone, galerników, rannych żołnierzy,
uchodźców, starców, umysłowo chorych
i innych. Zgromadzenie zostało zatwierdzone 8 czerwca 1668 roku przez papieża
Klemensa IX.

«Pamiętać będą, że nie są w klasztorze,
nie można bowiem pogodzić tego stanu
z zajęciami ich powołania. Są jednak
narażone na okazje do grzechu bardziej
niż zakonnice zobowiązane do klauzury,
gdyż:
- za klasztor mają jedynie domy chorych
i dom, w którym przebywa przełożona,
- za celę wynajętą izdebkę,
- za kaplicę kościół parafialny,
- za krużganki ulice miast,
- za klauzurę posłuszeństwo; nie powinny
bowiem wychodzić jak tylko do chorych
albo do tych miejsc, do których iść muszą,
aby im służyć,
- za kratę bojaźń Boga,
- za welon świętą skromność,
a ponieważ dla zabezpieczenia swego
powołania nie składają innej profesji
oprócz nieustannej ufności w Opatrzność
Bożą i ofiary ze wszystkiego, czym są i co
czynią, służąc Bogu w osobie Ubogich,
dlatego powinny posiadać tyle albo nawet
więcej cnoty, niż gdyby złożyły profesję
w jakimś zakonie oraz zachowywać się we
wszystkich miejscach z taką skromnością,
skupieniem i tak budująco, jak prawdziwe
zakonnice w swoim klasztorze»

O regule i charyzmatach
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia jest
stowarzyszeniem życia apostolskiego praktykującym rady ewangeliczne zgodnie Siostry Miłosierdzia w Polsce
W 1652 roku założyciele przekonani,
z prawem własnym (konstytucjami). Posiada egzempcję, na mocy której cieszy że miłość Chrystusa, nie ma granic, wysłali pierwszą grupę sióstr do Polski. Była
się autonomią wewnętrzną.
Regułą Sióstr Miłosierdzia jest Chrystus.
Stawiają sobie one za
cel naśladowanie i prowadzenie Jego misji
zbawiania ludzi. Charyzmatem Sióstr Miłosierdzia jest służenie Chrystusowi w ubogich,
w duchu ewangelicznej
pokory, prostoty i miłości. Służba Sióstr Miłosierdzia obejmuje całego człowieka, co do
duszy i ciała. Szarytki
cechuje „wincentyńska
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prowadzą hospicjum domowe, podejmują
prace parafialne, prowadzą dom dla osób
niepełnosprawnych.

to pierwsza zagraniczna placówka Sióstr
Miłosierdzia. Znalazły one swoją siedzibę
w Warszawie. Dzisiaj w Polsce mamy trzy
prowincje – warszawską, krakowską
i chełmińską. Na terenie prowincji krakowskiej istnieje 38 domów, z czego 1 w
Rosji i 4 na Ukrainie.
Nasze siostry służą Bogu posługując
bliźnim: w szpitalach, hospicjach, w stacjach „Caritas”, domach pomocy społecznej, w świetlicach, w przedszkolach,
domach dziecka, odwiedzając chorych
i ubogich w ich domach. Prowadzą stołówki dla bezdomnych. Siostry służą także w grupie rekolekcyjnej, prowadzą
razem z kapłanem rekolekcje parafialne,

na zaproszenie katechetów przyjeżdżają
do szkół na okolicznościową katechezę.
Wyjeżdżają na misje ad gentes do różnych
krajów: Kamerun, Kongo, Haiti, Tunezja,
Turcja. Pracują wśród polskich emigrantów oraz w domach prowincjonalnych na
Węgrzech i we Włoszech. Siostry Polki
pracują także w Domu Macierzystym
w Paryżu przy ul. du Bac 140, gdzie znajduje się kaplica objawienia Cudownego
Medalika.
W Tarnowie, który znajduje się w
obszarze prowincji krakowskiej, są dwa
domy Sióstr Miłosierdzia w parafii Św.
Rodziny: jeden przy ul. Krakowskiej 41,
a drugi przy ul. Robotniczej 4. Siostry

Cudowny Medalik św. Katarzyny Labouré
W każdej parafii siostry starają się
animować grupę Maryjną w dowód
wdzięczności, ale także z polecania Maryi, która w 1830 roku przekazała wzór
Cudownego Medalika Siostrze Miłosierdzia św. Katarzynie Labouré. Z tym dziełem szerzenia miłości do Niepokalanej
jest związane istnienie domu rekolekcyjnego w Piwnicznej, gdzie odbywają się
regularne spotkania różnych grup modlitewnych i młodzieży z całej Polski. Warto
odwiedzić stronę:
www.mlodziezmaryjna.pl
Oprócz Cudownego Medalika Opatrzność
Boża przekazała ludziom przez siostry
Miłosierdzia jeszcze inne dary: Czerwony
Szkaplerz Męki Pańskiej, Zielony Szkaplerz Niepokalanego Serca Maryi i koronkę do Boskiej Opatrzności Serca Jezusowego.
Zaproszenie…
Dziewczęta, pragnące oddać swoje
życie Chrystusowi na służbę miłości, mogą realizować to pragnienie w naszym
Zgromadzeniu. Zapraszamy na czas modlitwy i refleksji do Domu Prowincjalnego przy ul. Warszawskiej 8, w Krakowie (kod pocztowy 31-155). Po rozeznaniu powołania i podjęciu decyzji
wstąpienia do Zgromadzenia, następuje
formacja w postulacie. Kolejnym etapem
jest seminarium (tak nazywa się nowicjat
u Sióstr Miłosierdzia), po czym siostra
jest posyłana do służby Chrystusowi
w ubogich i realizuje swoje powołanie
w określonej wspólnocie. Siostry mają
także możliwość kształcenia się, aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje dla lepszej
służby. We współpracy z ludźmi świeckimi tworzymy dwumilionową wielką
Rodzinę Wincentyńską, zaangażowaną
w posługę najbardziej potrzebującym.
Więcej informacji można uzyskać odwiedzając poniższe strony:
http://www.filles-de-la-charite.org/pl/
http://www.szarytki.pl/
http://www.chapellenotredamedelamedaill
emiraculeuse.com/
Siostra Miłosierdzia
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ZIEMIA ŚWIĘTA I BŁOGOSŁAWIONA
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czermnej
też sanktuaria mniejsze, do których zdążają pielgrzymi danej
diecezji czy regionu.
Któż z nas nie pielgrzymował do Bocheńskiej Pani, do
Matki Bożej Tuchowskiej, do Matki Bolesnej w Limanowej
czy choćby w tarnowskiej katedrze?
Przemierzamy dziesiątki, czasem setki
kilometrów, by pochylić się przed tą,
która codziennie otacza nas macierzyńskim płaszczem swej
opieki. Nie tak dawno, bo końcem sierpnia, stopy wielu
pielgrzymów diecezji
tarnowskiej skierowały się do sanktuarium
w Czermnej na uroczystość koronacji łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Pocieszenia.
Parafia w Czermnej
Wieś Czermna leży w dolinie potoku
Czermianka, u podnóża góry Liwocz,
Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Czermnej
która jest najwyższym
„Wędrówką jedną życie jest człowie- wzniesieniem Pogórza Ciężkowickiego.
ka” – pisał kiedyś Edward Stachura. O ileż Wieś powstała zapewne już w XII wieku,
bardziej motyw wędrówki – czy też raczej lecz pierwsza historyczna wzmianka o niej
pielgrzymki – wpisany jest w życie chrze- pochodzi z połowy XIV wieku. Prawa lościjanina! W ujęciu wiary patrzymy na kacyjne otrzymała w 1360 roku.
nasze życie jak na nieustanną pielgrzymkę
Pierwsza wzmianka o kościele podo domu Ojca – w wieczności. Ale już tu chodzi już z roku 1312. Kościół parafialny
na ziemi kierujemy nasze kroki do miejsc pod wezwaniem św. Marcina z Tours
świętych, do miejsc, w których czujemy i Matki Bożej Pocieszenia został ufunsię bliżej Boga. Do takich miejsc chrześ- dowany między rokiem 1370 a 1398, po
cijańskiego kultu należą m.in. sanktuaria lokacji wsi na prawie niemieckim. Poniemaryjne, w Polsce darzone szczególną waż wioska była własnością szlachecką,
czcią i umiłowaniem wiernych. Oprócz kolatorami (patronami) kościoła byli
tych najbardziej znanych, jak Jasna Góra, przedstawiciele panujących w niej rodów:
Licheń, Kalwaria Zebrzydowska – mamy Lubomirskich, Czermińskich, Ramułtów,
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Zaykowskich i Łobaczewskich. Po zniszczeniu pierwszego kościoła w tym samym
miejscu w 1520 roku wzniesiono kolejną
modrzewiową świątynię. Poświęcono ją
17 lat później. Była ona wielokrotnie
przebudowywana i remontowana.
Obecnie w parafii znajdują się dwa
kościoły. Pierwszy z nich to ów drewniany kościółek pw. św. Marcina z Tours
z roku 1520, będący jednym z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w Polsce. Drugi kościół to sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, konsekrowany 26.08.2000 roku przez księdza
biskupa Wiktora Skworca. Tytuł Sanktuarium świątynia otrzymała 26 sierpnia
2007 roku.
Obraz Matki Bożej Pocieszenia
Obraz Matki Bożej Pocieszenia znajdował się przez wiele stuleci w małym
kościółku pw. św. Marcina. Został tam
umieszczony prawdopodobnie w niedługim czasie od powstania kościoła i znajdował się w głównym ołtarzu, w miejscu
bardziej należącym się jego patronowi, co
świadczyło o wyjątkowej czci, jaką już
wtedy ten obraz odbierał. Obecnie łaskami słynący obraz umieszczony jest
w głównym ołtarzu Sanktuarium ku czci
Matki Bożej Pocieszenia. Codziennie
przed poranną Mszą św. wizerunek Matki
Bożej jest odsłaniany, a po nabożeństwie
wieczornym zasłaniany przy dźwiękach
uroczystych fanfar.
Pierwsza historyczna wzmianka o
obrazie Matki Boskiej Pocieszenia z Czermnej pochodzi z aktu wizytacji kanonicznej z roku 1602. Wizerunek przedstawiał Matkę Boską Wniebowziętą, nazywaną w sztuce Madonną Apokaliptyczną
– w nawiązaniu do Księgi Apokalipsy św.
Jana: „Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc u jej stóp, a na głowie jej korona
z gwiazd dwunastu”. Prace konserwatorskie, przeprowadzone w Krakowie
w 1997 roku wykazały, że obraz pochodzi
prawdopodobnie z pierwszych dziesięcioleci XVI wieku. Twórca obrazu nie jest
znany. Jego autorstwo przypisuje się
anonimowemu malarzowi zwanemu przez
historyków Mistrzem z Wójtowej.
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Obraz Matki Bożej Pocieszenia, o wymiarach 180 x 102 cm (z zachowanym
oryginalnym obramowaniem), namalowany jest na trzech deskach lipowych
i przedstawia stojącą postać Maryi, która
na swojej lewej ręce trzyma przytulone do
Niej Boskie Dzieciątko. Maryja jest ustawiona frontalnie do widza, ale zwraca się
nieco, z lekkim pochyleniem głowy, ku
Dzieciątku, dotykając policzkiem Jego
główki. Patrzący na obraz mają wrażenie,
że Maryja szepcze coś do Dzieciątka,
a Ono się Jej przysłuchuje. Maryja spogląda z uwagą przed siebie, na jej twarzy
maluje się skupienie. Dzieciątko, osłonięte
do połowy pieluszką, siedzi na lewej ręce
Maryi i przytula się do Niej. Matka Boska
dzierży w prawej dłoni berło, zaś mały
Jezus wspiera prawą rączkę na jabłku. Ma
także ozdoby z korali - naszyjnik i bransolety na obydwu rączkach. Ich intensywny
czerwony kolor symbolizuje Jego przyszłą
mękę oraz człowieczeństwo. Cała postać
Maryi otoczona jest płomienistą aureolą,
głowę Matki Boskiej i Jej Syna otaczają
również aureole. Nad Maryją dwaj skrzydlaci aniołowie podtrzymują okazałą, wysadzaną drogimi kamieniami, złocistą koronę. Prawe ucho Maryi jest odsłonięte,
jakby wsłuchane w zanoszone do Niej
prośby, modlitwy i błagania, które Matka
przekazuje przytulonemu do Jej serca Synowi. Bogato zdobione szaty Maryi w odcieniach zieleni i purpury odsłaniają Jej
prawą stopę i opadają swobodnie na
srebrno-złocisty półksiężyc. Spod niego
wygląda uskrzydlona główka aniołka.
Obraz Czermneńskiej Pani robi na
wszystkich Jej czcicielach nadzwyczajne
wrażenie. Jest niezwykle piękny i zachęca
do modlitwy.
Łaski i świadectwa
Czermneńska Matka Boża jest źródłem
pocieszenia i nadziei. Modlą się do Niej
smutni, osamotnieni i cierpiący. Wierni od
wieków doznają w tamtejszym sanktuarium wielu łask i nawróceń.

Do najdawniejszych świadectw o cudowności czermneńskiego wizerunku należy
zapis z roku 1654. Po zniszczeniu zasiewów przez majowy mróz wstawiennictwo
Matki Pocieszenia w Czermnej uchroniło
okoliczny lud od głodu. Później jeszcze
wielokrotnie mieszkańcy Czermnej doświadczyli cudownej opieki Matki Bożej
Pocieszenia. Szczególną opiekę Maryi
odczuła wieś w tragicznym czasie II wojny światowej, a zwłaszcza w ostatnich
latach jej trwania. W odwecie za bitwę na
Gilowej Górze 8 września 1944 roku
Niemcy otoczyli wieś i zamierzali zrównać ją z ziemią. Złapanych w obławie ponad 20 mężczyzn poprowadzili do lasu na
rozstrzelanie i z nieznanych powodów
rozpuścili później do domów. Na drugi
dzień hitlerowcy wywieźli na przymusowe
roboty ponad 200 mieszkańców, z których
prawie wszyscy wrócili do domów. Fakt
ten powszechnie uznano za cudowny, a za
tę łaskę przepojeni wdzięcznością mieszkańcy Czermnej ufundowali sztandar
z wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia
oraz ważący 300 kg dzwon, na którym
widnieje napis: Votum za ocalenie w czasie wojny 1939-1945.
Potwierdzeniem otrzymywanych za
przyczyną Czermneńskiej Pani wielu łask
są liczne ofiarowane Matce Bożej Pocieszenia wota. Wśród nich na szczególną
uwagę zasługuje złoty różaniec - dar państwa Lechów z USA. Został on ofiarowany Matce Bożej Pocieszenia za cudowne uzdrowienie Mirosława Lecha z raka
mózgu. Tylko w ostatnich latach w parafii
odnotowano 67 świadectw doznanych
cudów, m.in. uzdrowień.
Najpiękniejszym i najbardziej wzruszającym dowodem łask wyproszonych
przed cudownym obrazem są świadectwa,
złożone w kancelarii parafialnej i opublikowane w książkach. Wzruszają one wiarą
w cudowność Matki Bożej Pocieszenia
w Jej czermneńskim wizerunku oraz przekonują o Boskiej interwencji w życiu Jej
czcicieli.
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Koronacja obrazu Matki Bożej
Czermneńskiej
Starania o koronację trwały 80 lat.
Urzeczywistniły się 28.08.2011 r. Uroczystości koronacyjnej przewodniczył pasterz diecezji tarnowskiej ks. biskup Wiktor Skworc, a kazanie wygłosił pasterz
diecezji rzeszowskiej ks. biskup Kazimierz Górny. Ponadto w uroczystej Mszy
świętej uczestniczyli: ks. bp Wł. Bobowski, ks. bp Wiesław Lechowicz, ks. bp A.
Jeż, ks. inf. W. Szurek, ks. inf. Wł.
Kostrzewa. Mszę świętą koncelebrowało
120 kapłanów. Uroczystość zgromadziła
kilkanaście tysięcy wiernych z diecezji
tarnowskiej i rzeszowskiej.
Biskup tarnowski zwracając się do
wiernych na początku uroczystości podkreślił historyczną wagę tego wydarzenia,
wpisującego się w jubileusz 225-lecia
diecezji tarnowskiej. Zaznaczył, że Maryja także we współczesnym świecie winna
być dla katolików wzorem do naśladowania: „ Dziś chcemy, by Maryja nam
bardziej imponowała swoją postawą służebnicy Boga i ludzi. By skutecznie niosła
nam pocieszenie ukazując „ owoc żywota”

swojego Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela Człowieka”. Zaś proboszcz parafii
w Czermnej ks. St. Madeja zwrócił się na
zakończenie uroczystości do wiernych
z apelem: „Zabierzcie z tego miejsca mi-

łość do Matki Bożej i przenieście ją
w wasze domy, rodziny i miejsca pracy.
Niech Was wszystkich darzy miłością
Maryja, Matka Pocieszenia, do której
Sanktuarium powracajcie jak najczęściej
i do Niej przychodźcie ze swoimi troskami i zmartwieniami”.

Oprac.: Monika Lenkiewicz

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA
Strucle makowe
Skład ciasto:
- 500 g mąki
- 50 g drożdży
- 120 g masła
- 100 g margaryny
- 80 g cukru pudru
- 170 ml śmietany
- 2 żółtka
- 1 jajko
- 1 cukier waniliowy
Masa makowa:
- 350 g maku
- 80 g masła
- 2 łyżki miodu
- 2 żółtka
- 80 g cukru pudru
- 1-2 łyżki kaszy manny
Dodatkowo: bakalie (skórka pomarańczowa, rodzynki, orzechy), olejek migdałowy, 50 g cukru kryształu do piany .
Wykonanie:
Mak sparzyć, zmielić trzy razy. Masło utrzeć z żółtkami i cukrem pudrem. W cza-

sie ucierania dodawać po
łyżce maku. Następnie
dodać miód, kilka kropel
olejku migdałowego, kasze mannę oraz bakalie.
Na końcu ubić pianę i dodać cukier kryształ, delikatnie wymieszać.
Mąkę i cukier puder przesiać na stolnicę. Dodać
masło i margarynę, zsiekać. Do drożdży dodać
jedną łyżkę cukru kryształu, poczekać kilka minut do momentu rozpuszczenia. Do mąki czemy w temperaturze 180°C przez 35dodać drożdże, cukier waniliowy, śmie- 40 minut.
tanę oraz żółtka i jajko. Wszystkie składniki zarobić. Podzielić ciasto na dwie
części. Następnie ciasto rozwałkować na
SMACZNEGO !!!
prostokąt na grubość około 1 cm i posmarować ciasto białkiem. Wyłożyć na
ciasto połowę masy makowej. Zwinąć
ciasto w rulon (łączenie na spodzie).
Strucle układamy na blaszkę wyłożoną
papierem do pieczenia i pozostawić do
wyrośnięcia na około 15-20 minut. Pie-

Pulpety rybne w sosie pomidorowym
Skład:
- 1000 g płatów z dorsza lub morszczuka
- 1 kajzerka (czerstwa)
- 200 ml mleka
- 2 jajka
- 50 g cebuli
- 50 g masła
- 1 pęczek włoszczyzny bez kapusty
- 100 ml śmietany
- 50 g mąki
- 4 łyżki koncentratu pomidorowego
Wykonanie:
Płaty rybne rozmrozić, lekko odcisnąć.
Bułkę namoczyć w mleku i odcisnąć.
Rybę i bułkę zmielić. Cebulę pokroić
w drobną kostkę, podsmażyć na maśle.
Dodać do ryby. Następnie dodać jajka,
przyprawić do smaku solą i pieprzem.

Jeżeli masa jest zbyt rzadka dodać trochę
bułki tartej. Z masy rybnej formować kulki, które należy wrzucać na gotujący się
wywar z włoszczyzny. Gotować około 4
minuty wyciągać łyżką cedzakową. Następnie wywar przecedzić i sporządzić na
nim sos pomidorowy, dodając koncentrat
i zawiesinę z mąki i śmietany. Do gotowego sosu dodać pulpety.

SMACZNEGO !!!
Opracowała: Barbara Jurczyk
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KOLĘDA 2011 /201 2
27 grudzień – wtorek – godz. 900
1.ul. Marusarz 4 – 33 i ul. Potok
2.ul. Marusarz 34 – 70 i ul. Spadowa i Bystra
3.ul. Marusarz 72 – 98
4.ul. Marusarz 100 do końca, ul. Hanausek
5.ul. Lwowska 221 – 112 /domy jedn./ od końca, ul. Szara
28 grudzień – środa – godz. 900
1.ul. Orkana 11 – 43, ul. Wiadukt i Mrozówka
2.ul. Orkana 44 – 90, ul. Czarnowiejska, Dmowskiego
i Gromadzka
3.ul. Orkana 92 – 130A, ul. Źródlana
4.ul. Środkowa – (od końca)
5.ul. Piesza, Gospodarcza, Zielona, Orzeszkowej, M. Dąbrowskiej, Olszynowa oraz ul. Wolańska (str. południowa)
6.ul. Skowronków, Boczna, Burtnicza, ul. Łyczków, Mała,
Kowalska /domy jedn/
29 grudnia – czwartek – od godz. 900
1.ul. Orkana 132 – do końca
2.ul. Jasna /domy jedn./ od końca, ul. Lwowska 76 a
3.ul. Ochronek, Garbarska (od góry) ul. Spadzista /domy
jedn./
4.ul. Do Prochowni, ul. Zdrowa /domy jedn./
5.ul. Odległa, Promienna, Zaułek, Słowików, Słoneczna
/domy jedn. na tych ulicach
6.ul. Lwowska Nr: 41, 44, 46, 52, 55; ul. Pracy: 2, 3, 5, 10,
11, 19; ul. Warzywna: 12, 14 /kamienice/
30 grudzień – piątek – godz. 900
1.ul. Graniczna (od początku)
2.ul. Okrężna, Skrzyszowska, Rzędzińska
3.ul. Leśna i ul. Długa /domy jedn./
4.ul. Lwowska 42
5.ul. Warzywna Bloki 5, 7, 9
1 stycznia – niedziela – od godz. 1400
1.ul. Lwowska 121 – 4 kapłanów
2 stycznia – poniedziałek – od godz. 1600
1.ul. Lwowska 100 – 5 kapłanów
3 stycznia – wtorek – od godz. 1600
1.ul. Boczna 1 – 5 kapłanów

4 stycznia – środa – od godz. 1600
1.ul. Lwowska 61 – 4 kapłanów
2.ul. Lwowska 65 (1– 35)
7 stycznia – sobota – od godz. 900
1.ul. Lwowska 65 (36– 105) – 2 kapłanów
2.ul. Skowronków 6a – 3 kapłanów
3.ul. Do Prochowni 12 i 12 B
4.ul. Karpacka 1–29 (prawa strona), ul. Alpejska, ul. Podhalańska, ul Pienińska, ul. Gorczańska
od godz. 1400
1.ul. Lwowska 69 – 2 kapłanów
2.ul. Skowronków 7 – 3 kapłanów
8 styczeń – niedziela – od godz. 1400
1.ul. Skowronków 4 – 2 kapłanów
2.ul. Skowronków 6 – 2 kapłanów
3.ul. Do Prochowni 16 (1–30)
4.ul Lwowska 225, ul. Karpacka 12–38 (lewa strona),
ul. Bieszczadzka, ul. Apenińska
9 stycznia – poniedziałek – od godz. 1600
1.ul. Skowronków 9 – 5 kapłanów
2.ul. Tatrzańska, ul. Sudecka
10 stycznia – wtorek – od godz. 1600
1.ul. Skowronków 11 – 4 kapłanów
2.ul. Burtnicza 6 (1– 35)
11 stycznia – środa – od godz. 1600
1.ul. Burtnicza 6 (36 – 115) – 3 kapłanów
2.ul. Burtnicza 4 (1 – 75) – 2 kapłanów
12 stycznia – czwartek – od godz. 1600
1.ul. Burtnicza 4 (76– 125) – 2 kapłanów
2.ul. Jasna 2 – 2 kapłanów
3.ul. Spadzista 4 (1–33)
13 stycznia – piątek – od godz. 1600
1.ul. Spadzista 4 (34–66a)
2.ul. Spadzista 6 – 2 kapłanów
3.ul. Spadzista 7– 2 kapłanów
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14 stycznia – sobota – od godz. 900
1.ul. Lwowska 59 (1–154a) – 5 kapłanów
2.ul. Do Prochowni 16 (31–50)
od godz. 1400
1.ul. Lwowska 59 (155–286a) – 4 kapłanów
2.ul. Spadzista 8 (1–33 )
15 stycznia – niedziela – od godz. 1400
1.ul. Spadzista 8 (34–66a )
2.ul. Garbarska 15a – 2 kapłanów
3.ul. Pracy 13–17
4.ul. Do Prochowni 18 (1–20)
16 stycznia – poniedziałek – od godz. 1600
1.ul. Do Prochowni 2 – 3 kapłanów
2.ul. Leśna 15 – 2 kapłanów
17 stycznia – wtorek – od godz. 1600
1.ul. Leśna 16 – 3 kapłanów
2.ul. Leśna 16a (1–72) – 2 kapłanów
18 stycznia – środa – od godz. 1600
1.ul. Leśna 16a (73–109)
2.ul. Długa 25 – 2 kapłanów
3.ul. Odległa 14 – 2 kapłanów
19 stycznia – czwartek – od godz. 1600
1.ul. Promienna 16 – 2 kapłanów
2.Oś. 25–lecia 1 (1– 96) – 3 kapłanów
20 stycznia – piątek – od godz. 1600
1.Oś. 25–lecia 1 (97–120)
2.Oś. 25–lecia 2 (1–120) – 4 kapłanów
21 stycznia – sobota – od godz. 900
1.Oś. 25–lecia 2 (121–150)
2.Oś. 25–lecia 3 – 2 kapłanów
3.Oś. 25–lecia 4 – 2 kapłanów
4.ul. Do Prochowni 18 (21–45)
od godz. 1400
1.ul. Długa 24 – 4 kapłanów
2.ul. Promienna 14

22 stycznia – niedziela – od godz. 1400
1.ul. Promienna 15
2.ul. Pracy 4
3.ul. Pracy 4a
4.ul. Pracy 4b
23 stycznia – poniedziałek – od godz. 1600
1.Oś. 25–lecia 5 – 5 kapłanów
24 stycznia – wtorek – od godz. 1600
1.Oś. 25–lecia 6 – 5 kapłanów
25 stycznia – środa – od godz. 1600
1.Oś. 25–lecia 7 – 2 kapłanów
2.Oś. 25–lecia 8 – 2 kapłanów
3.ul. Długa 27 (1–35)
26 stycznia – czwartek – od godz. 1600
1.ul. Długa 27 (36–100) – 2 kapłanów
2.ul. Lwowska 67 – 3 kapłanów
Ponadto prosimy tych parafian, którzy w wyznaczonym
czasie nie mogli przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską, a pragną to uczynić, aby zgłosili się w Kancelarii Parafialnej lub zakrystii. Kapłan00 do tych rodzin
uda się w piątek 27 stycznia od godz. 16 .
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KRONIKA PARAFIALNA
01. 09. 2011 – 30. 11. 2011
02. 10. 2011 Szymon Piotr Kuźniar, s. Piotra i Joanny
Martyna Dominika Opiła, c. Tomasza i Dominiki
Julia Maria Krużel, c. Rafała i Anity
Nadia Barbara Stańczyk, c. Mateusza i Marty

CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…

16. 10. 2011 Bernadetta Joanna Bieś, c. Pawła i Justyny
04. 09. 2011 Gaia Maria Moliterno, c. Roberto i Sylwii
Kamil Paweł Kuczyński, s. Pawła i Beaty
Jakub Adrian Tracz, s. Sebastiana i Ewy
Bartosz Wojciech Boruch, s. Wojciecha i Małgorzaty
Oliwia Aleksandra Motak, c. Krzysztofa i Agnieszki
Kacper Daniel Wardzała, s. Daniela i Kamili
22. 10. 2011 Bartosz Jacek Zieliński, s. Jerzego i Anety
23. 10. 2011 Maria Łucja Bogusz, c. Andrzeja i Grażyny
10. 09. 2011 Oskar Augustyn, s. Pawła i Anny
30. 10. 2011 Oliwia Hołysz, c. Pawła i Angeliki
18. 09. 2011 Nikodem Piotr Cisło, s. Piotra i Lucyny
Milena Marianna Marcinkiewicz, c. Zdzisława
06. 11. 2011 Natalia Maria Rozpęda, c. Michała i Moniki
i Marty
Tomasz Karol Ratowski, s. Jakuba i Jolanty
Jakub Michał Brudziński, s. Michała i Kingi
Magdalena Anna Moskal, c. Wojciecha i Anny
ŚLUB

Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…
03. 09. 2011
08. 10. 2011
15. 10. 2011
29. 10. 2011

Elżbieta Stanisława Pociecha z d. Krzyszkowska i Robert Tomasz Pociecha
Małgorzata Maria Garncarz i Rafał Leszek Dobek
Agnieszka Magdalena Szatko i Andrzej Ryszard Zięba
Agnieszka Anna Jarosz i Łukasz Marcin Makowej
Magdalena Ewa Nicieja i Sławomir Paweł Kwiatkowski
Maria Magdalena Nowak i Giovanni Ursini
Jadwiga Elżbieta Kufel i Grzegorz Kazimierz Taraska

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…
8. 09. 2011 r. Czesław Stanisław Półkoszek – 81 l.
Teresa Maria Otfinowska – 88 l.
Józefa Zofia Gromniak – 87 l.
9. 09. 2011 r. Zofia Rozalia Basierak – 80 l.
13. 09. 2011 r. Jerzy Wieloch – 74 l.
16. 09. 2011 r. Władysława Ewa Habas – 82 l.
20. 09. 2011 r. Emilia Marcinkiewicz – 92 l.
26. 09. 2011 r. Zofia Zydroń – 85 l.
29. 09. 2011 r. Ryszard Gądek – 62 l.
1. 10. 2011 r. Ludwik Aleksander Łabno – 73 l.
7. 10. 2011 r. Stanisława Elżbieta Piotrowska – 61 l.
11. 10. 2011 r. Franciszek Kazimierz Pyrek – 94 l.
14. 10. 2011 r. Jan Antoni Olszewski – 62 l.
17. 10. 2011 r. Marek Bielski – 62 l.
19. 10. 2011 r. Maria Krajewska – 63 l.
28. 10. 2011 r. Elżbieta Teresa Motak – 65 l.

31. 10. 2011 r. Emilia Maria Matłosz – 92 l.
Karolina Hajost – 78 l.
3. 11. 2011 r. Jan Bartusiewicz – 80 l.
Helena Dychtoń – 86 l.
4. 11. 2011 r. Emilia Kieras – 89 l.
Cezary Bejnarowicz – 80 l.
5. 11. 2011 r. Kazimiera Libera – 69 l.
Jan Krzemień – 59 l.
16. 11. 2011 r. Jan Gac – 81 l.
19. 11. 2011 r. Helena Barłóg – 87 l.
Bożena Rapacz – 63 l.
22. 11. 2011 r. Roman Marian Zygucki – 71 l.
28. 11. 2011 r. Halina Kloc – 78 l.
Oprac. Ks. M. Knapik
41

KARTA PARAFII
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie
Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 14 6212112
www.nspj.diecezja.tarnow.pl
Rachunek rozliczeniowy parafii:
ING Bank Śląski, nr konta: 50 1050 1562 1000 0090 7219 0334
Parafię tworzą katolicy mieszkający we wschodniej części Tarnowa
Kancelaria parafialna
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
rano od 9.00 do 11.00 i po południu od 16.30 do 17.30
Narzeczonych zapraszamy w piątki: od 19.00 do 21.00
Pierwszy piątek, święta zniesione - kancelaria nieczynna
W sprawach pilnych kancelaria czynna o każdej porze (ks. dyżurny)
Msze św. w parafii NSPJ:
Msze św. w niedziele i święta
5.30, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 14.00, 18.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,10.00, 16.00, 18.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 18.00
Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.
Rachunek oszczędnościowy parafii - wpłaty na renowację organów:
ING Bank Śląski, nr konta: 75 1050 1562 1000 0090 7219 0466
Zespól Redakcyjny „Głosu Serca”:
Redaktor naczelny: Ks. KrzysztofCzaja
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Aleksandra Małek, Mirosław Grzegórzek,
Marta Maciszewska, Izabela Chorzępa, Ks. Piotr Jaworski,
Ks. Maciej Knapik, Ks. Adam Bezak, Magdalena Urbańska, Jadwiga Bożek, Daniel Cyrybał, Mateusz Jurczyk
Korekta: Izabela Chorzępa, Aleksandra Małek
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.
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