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W Niedzielę Palmową oddajemy do Waszych rąk kolejny – dziesiąty już numer naszej parafialnej gazetki. To taki nasz mały wspólny
jubileusz.
Jest to też okazja, aby w imieniu Zespołu Redakcyjnego podziękować za wszystkie przejawy życzliwości i wsparcia dla naszej pracy.
Cieszą nas ciepłe i serdeczne słowa wypowiadane na temat czasopisma. Cenimy sobie także Państwa rady i staramy się z nich korzystać. Pochylamy z pokorą głowy, słysząc krytyczne uwagi i poprawiamy usterki zauważane przez czytelników.
Jedno jest pewne, wszystkie wypowiedzi są dowodem, że bierzecie Państwo do rąk „Głos Serca” i czytacie zawarte w nim treści.
Warto więc podejmować pracę redaktorską. Dziękujemy za motywowanie do nieustannego rozwoju i udoskonalania parafialnego pisma.
Wchodzimy przez bramę Niedzieli Palmowej w czas Wielkiego
Tygodnia. W dni, które obfitować będą w spotkania z cierpiącym
i umierającym Chrystusem. Liczę, że teksty z naszej gazetki pomogą
lepiej i głębiej przeżywać te chwile.
Zwracam zatem uwagę na artykuł napisany przez ks. Roberta
Głuchowskiego, biblistę, który przybliża nam temat śmierci na krzyżu. Wskazuje na początki tej okrutnej kary oraz dokładnie opisuje
przebieg drogi krzyżowej. Drogi, którą szedł nasz Zbawiciel Jezus
Chrystus.
Kolejnym tekstem jest artykuł Jak dobrze i owocnie przygotować
się do wielkanocnej spowiedzi świętej? , który pomoże w takim przeżyciu Sakramentu Pokuty, aby było to prawdziwe spotkanie z Bożym
Miłosierdziem niosącym wewnętrzne uzdrowienie.
Dopełnieniem treści, które wprowadzają w klimat Wielkiego Tygodnia niech będzie zachęta do sięgnięcia po dorobek poetycki o. Eligiusza Dymowskiego, a dokładniej po jego najnowsze Zerwane kartki
z kalendarza, czyli „miniatury poetyckie prozą”.
Nasze życie bywa także codzienną drogą krzyżową, zmagania się
z różnego rodzaju trudnościami. Bolączką spędzającą sen z powiek
współczesnego człowieka jest stres. Psycholog Barbara Wałęga podpowiada, jak poradzić sobie z tą trudną rzeczywistością i jak wyjść
z sytuacji problemowej silniejszym, umacniając w sobie to, co dobre.
Niech mi będzie jeszcze wolno skierować uwagę Czytelników na
dwa teksty poświęcone wyjazdowi młodzieży na Ukrainę, zorganizowanemu pod czujnym okiem ks. Adama Bezaka. Pobyt tam pozostawił ważny ślad w umysłach i pamięci młodych ludzi z naszej parafii. Zobaczyli i zachwycili się krajobrazem, religijnością i oryginalną kulturą Kresów dawnej Rzeczypospolitej.
Zdaję sobie sprawę, że w krótkim wstępie nie sposób zarekomendować wszystkie warte przeczytania teksty. Ufam jednak, że
nie tylko te przedstawione w Słowie od Redaktora znajdą swoich
czytelników. Niech treści zawarte w całym wydaniu naszego pisma
służą duchowemu wzrostowi, czego z całego serca życzę!

Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelny
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AKTUALNOŚCI

Jak odzyskać i zachować wolność ?
„Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa
na zawsze. Jeśli więc Syn was wyzwoli,
wówczas będziecie rzeczywiście wolni.”

(J 8,34-36)

W dniach 21 i 22 stycznia br. kilkadziesiąt osób z naszej parafii uczestniczyło
w sesji poświeconej modlitwie o uwolnienie. Jesteśmy wdzięczni organizatorom za
przygotowanie tej sesji w Tarnowie oraz
ks. arcybiskupowi za wyrażenie zgody
i błogosławieństwo dla prowadzących
i uczestników - czuliśmy jego moc, dziękujemy.
Na hali sportowej „Jaskółka” w Mościcach zgromadziło się około 1500 uczestników, w tym 23 księży, siostry zakonne,
członkowie różnych wspólnot i grup apostolskich. Spotkanie rozpoczęliśmy śpiewem i modlitwą animowaną przez znany
łódzki zespół „Mocni w Duchu”. „Jezusowi chwała cześć” ! oraz inne wspaniałe
pieśni i tańce sprawiły, że poczuliśmy
rzeczywistą obecność Jezusa pośród nas,
Jezusa który nas jednoczy i pragnie do nas
mówić.
(Sprawdź ! Tak to było
http://pl.gloria.tv/?media=251473)
Uczestnicy sesji otrzymali wcześniej
jako „zadanie domowe” przeczytanie książki Neala Lozano „Modlitwa Uwolnienia”
cz.1 i 2, aby łatwiej zrozumieć i przyswoić
sobie tematy konferencji. Jej autor a zarazem prowadzący konferencję gość z USA,
zajmuje się od wielu lat posługą modlitwy
wstawienniczej za innych. Przez wiele lat
wypracował model modlitwy o uwolnienie, określanej jako metoda 5 kluczy, której celem jest w prosty sposób przeprowadzić ludzi z niewoli do wolności. Modlitwę taką może prowadzić każdy wierzący i roztropny chrześcijanin.
Neal Lozano (USA, ur. 1949) posługuje
się tą modlitwą i propaguje ją od 30 lat.
Prowadzi szereg rekolekcji i sesji w różnych krajach świata, a w ostatnim czasie
szczególnie dla duchowieństwa. Neal Lo-

zano jest koordynatorem Domu Światła
Bożego - międzywyznaniowej wspólnoty
chrześcijańskiej, której przewodniczy od
27 lat z ramienia Kościoła katolickiego.
Jest też autorem książek "Powrót starszego brata", "Przeciwstawiajcie się diabłu"
oraz bajek ewangelizacyjnych dla dzieci.
Wraz z żoną Janet i czterema dorosłymi
synami mieszka w Ardmore w Pensylwanii. Jako międzynarodowy wykładowca
wygłasza konferencje na całym świecie
(na różnego rodzaju kongresach).

Czym jest uwolnienie ?
Tak o tym piszą łódzcy ewangelizatorzy
posługujący modlitwą wg tej metody:
Uwolnienie albo – jak mówią niektórzy –
„pozamykanie furtek”, przez uchylenie
których bardziej lub mniej świadomie
jesteśmy bardziej bezbronni wobec zła. Co
znaczy: nie mamy siły walczyć. Wchodzimy w pokusy. Trwamy w nałogach. Nie
umiemy przebaczyć. Nie umiemy cieszyć
się małżeństwem, pracą, dziećmi, sobą.
Dusi nas gniew. Nie potrafimy być przyjaciółmi. Nic nie czujemy. Od lat męczymy się z depresją, bezsennością, nerwicami i nic nam nie pomaga. Żyjemy przygnieceni poczuciem winy albo – bywa
i tak – żyjemy w poczuciu, że prześladuje
nas zły los, albo sami się prześladujemy,
myśląc, że nie ma dla nas ratunku, nic
z nas nie będzie, nasze życie nie ma sensu,
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albo kiedy wstydzimy się przyznać, że tak
myślimy. Lub gdy uważamy, że nie mamy
prawa do słabości i pustki, bo jesteśmy
prezesami, liderami wspólnot, animatorami, ojcami, nauczycielami, proboszczami,
tzw. mądrymi ludźmi.
Z tymi ciężarami przychodzimy do
Tego, który w odpowiedzi na to wszystko,
co – jak uważamy – tak nas upokarza,
odpowiada słowami: „moc w słabości się
doskonali”. Jego moc w naszej słabości,
bo ten wymagający Bóg, jest jednocześnie
Bogiem miłosiernym. To znaczy z miłości
szalonym. Im jesteś słabszy, tym On jest
hojniejszy: w jej okazywaniu, w przebaczaniu, niestrudzony w podnoszeniu cię,
w czekaniu na twoje: „Tak”. Nigdy nie
odepchnie, nigdy cię nie upokorzy, nie
chce, abyś musiał przed Nim udawać.
Przecież to Jezus jest tym, który sam prosi
Ojca, aby nikt z nas nie zginął.
Dlatego w modlitwie metodą pięciu
kluczy każdą ze spraw, która jawi się
jako istotna, oddajemy Bogu,
wypowiadając słowa: „W imię Jezusa
Chrystusa”. To słowa, które zmieniają
wszystko: one sprawiają, że mocą
Chrystusa dokonuje się przebaczenie tam,
gdzie nie było ono możliwe przez wiele
lat.
W tej modlitwie nie robimy nic
innego, jak tylko dobrowolnie i świadomie poddajemy działaniu Miłosiernej
Miłości te obszary naszego życia, gdzie
>>

stwu. Hebrajskie słowo tłumaczone jako błogosławieństwo (baruk) oznacza
danie komuś wiary we własne siły, umocnienie go tak, by odnosił sukcesy i pomyślnie się rozwijał. Bóg jest źródłem
wszelkiego błogosławieństwa. Pełnią
błogosławieństwa jest poznanie Chrystusa i prawdy o naszej tożsamości
i przeznaczenia w Nim. Bogu podoba
się, gdy szukamy tego wszystkiego, co
przygotował dla nas w Chrystusie.”
(Neal Lozano, "Modlitwa uwolnienia"
cz.I)
Cóż można dodać ? Udział w tej sesji
a także w modlitwie tam prowadzonej
dopomógł nam jeszcze raz uprzytomnić
sobie, jak bardzo Bóg się o nas troszczy
i jak pragnie nam błogosławić. W konferencjach niewiele mówiono o złych du(http://wspolnota.mocniwduchu.pl/index.p chach (zbytnie zainteresowanie nimi,
sprawia im ogromną uciechę), ale o Chryhp?id=4&zoom=1083)
stusie, który nam przywraca utraconą
przez grzech wolność. „Każdy, kto popełCzym jest wolność ?
„Wolność od wpływu złych duchów nia grzech, jest niewolnikiem grzechu.
nie jest celem sama w sobie. Celem jest A niewolnik nie przebywa w domu na
otrzymanie pełni błogosławieństwa, ja- zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
kie Bóg dał nam w swoim Synu, i pój- Jeśli więc Syn was wyzwoli, wówczas bęście za Nim. Uwolnienie wyrywa nas dziecie rzeczywiście wolni. ”(J 8,34-36)
Jak odzyskać i zachować wolność,
z więzów i prowadzi ku błogosławień– jak często o nich myślimy – lepiej się
nie zapuszczać. Ale one są, spychane,
prędzej czy później się odzywają. Po
modlitwie niejeden z nas doświadczył,
jakby wreszcie udało mu się podnieść kotwicę. Jakby puściły sznury, uniemożliwiające wcześniej zmianę zachowania.
A zwłaszcza tę głębszą – serca, myślenia,
czucia. Jakby zniknęło coś, co zniechęcało do pracy nad sobą, bo gdy zrobiłeś
dwa kroki do przodu – wystarczał byle
pretekst, by polecieć osiem do tyłu. Uwolnienie nie jest tożsame z egzorcyzmem –
ten potrzebny jest w przypadku opętania, stanu rzadko spotykanego, gdzie
konieczna jest modlitwa kapłana specjalnie do takiej posługi przez Kościół
namaszczonego.”

którą tak łatwo tracimy – tego się uczyliśmy. Czy powstanie w Tarnowie grupa
posługująca tą forma modlitwy? Zobaczymy, jeśli tego pragnie dla nas Bóg zatroszczy się również o zespół. Jezus jest
Panem ! Amen, amen, Alleluja !
Na marginesie:
„Szatan w ciemnościach łowi,

jest to
nocne zwierze, chroń się przed nim w
światło, tam cię nie dostrzeże. ” ( Adam

Mickiewicz)
Błogosławiony czas Wielkiego Postu.
Czas rekolekcji, uczestnictwa w Drodze
Krzyżowej, w nabożeństwach Gorzkich
Żali. Czas wyrzeczeń, pogłębionej modlitwy, czas dobrej Spowiedzi świętej – one
pomagają nam rozproszyć duchowe ciemności, otworzyć nasze serca na światło
Chrystusa: Zbudź się o śpiący i powstań
z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”

(Ef5,14)

Wesołych Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego !
JSz.

Tam jest moje serce…

Oto sprawozdanie ks. Adama Bezaka z wyprawy do Lwowa i jego okolic.

zakątki widziane z okien samochodu czy
pociągu. Myślą i sercem byłem znów we
Lwowie, choć dopiero spakowałem plecak. Była siódma rano. Niewiele zabrałem
ze sobą, co spotkało się ze sporym zdziwieniem moich podopiecznych. Ale tylko
jedno było ważne: jedziemy do Lwowa!
Pociąg do Przemyśla przybliżał nas do
celu. Za oknami znajome widoki. Z nutą
nostalgii spoglądam na zmieniający się
krajobraz. W przedziałach zajmowanych
przez młodzież jest wesoło. Raz po raz
słychać salwy śmiechu. Jeszcze przed
wyjazdem dużo im opowiadałem o drodze
i atmosferze, jaka panuje w wędrówce do
tego pięknego miasta. Z początku byli
trochę przerażeni, ale jak widać młodość
ma swoje prawa. Podróż do Przemyśla
upłynęła nam bardzo szybko. Teraz tylko
przesiadka na bus do Medyki i granica.
Serce zaczęło mi bić mocniej, kiedy
zobaczyłem podążających w stronę odpraIle to już razy przemierzałem tę trasę? W mojej głowie pojawiały się znajome wy celnej handlowców z wielkimi pudła5
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mi. Obawy okazały się niepotrzebne, bo
kolejka nie była zbyt duża. Wszystko
układało się po mojej myśli. Jeszcze zakup biletów do „marszrutki” – nazwanej
przez jedną z uczestniczek „żółtą terenówką” (z racji tego, że była napakowana
do granic możliwości i okrutnie trzęsło)
i jedziemy dalej. A potem już tylko Lwów!
Wysiadamy na Dworcu Kolejowym –
pierwszej atrakcji miasta. Wzruszam się.
Jeszcze nie tak dawno spacerowałem ulicami tego miasta, chłonąłem jego klimat
i żyłem problemami jego mieszkańców.
Łza kręciła się w oku. W dalszą drogę
ruszyliśmy pieszo w kierunku kościoła
Świętej Elżbiety. Wsiadamy do pamiętnego tramwaju numer „6” i jedziemy w stronę „autobusnej numer 2”. Niestety, idylla
została przerwana w momencie, kiedy
podeszły do nas cztery miłe panie i poprosiły o bilety. Tłumaczę, że nie mieliśmy czasu na zakup, dlatego próbowałem kupić już w środku. Niestety, pani
motornicza” nie miała wydać i zbyła mnie
krótko: „Nie ma”. Szybko zszedłem na
ziemię. Przecież to Lwów! Panie nie
odpuściły i musiałem zapłacić „sztraf”.
Szkoda tylko, że wysadziły nas w środku
miasta, z plecakami i nie wiadomo
gdzie… Po tej przygodzie już wiedzieliśmy, ze to miasto jest specyficzne.
Musieliśmy wrócić z powrotem pod kościół Św. Elżbiety.
Do Kamionki Buskiej dotarliśmy dzięki księdzu proboszczowi Wiktorowi, który
po nas przyjechał wraz z Ojcem Michałem, grekokatolikiem, moim serdecznym przyjacielem. Po drodze wspominaliśmy stare, dobre czasy. Po meczącej podróży marzyłem tylko o ciepłej
kąpieli i spaniu. Ale zapomniałem, że
w tamtejszych realiach bywa, że po odkręceniu kurka nie ma wody… Na szczęście przed północą się doczekałem i mogłem się porządnie wymoczyć.
Nazajutrz wyruszyliśmy do Lwowa.
„Żółta terenówka” zabrała nas spod kościoła. Wstąpiliśmy tam na chwilę, by się
pomodlić i poznać historię tego miejsca.
Serce biło mi mocniej… Potem była już
droga do Lwowa. Niby taka sama, ale
widziana już z perspektywy. Wędrówkę
rozpoczęliśmy od Wysokiego Zamku (Kopca Unii Lubelskiej), skąd rozpościera się
wspaniała panorama na miasto. Wpatrywałem się w nią dziesiątki razy. Teraz
jednak już z nutą nostalgii. Zawsze będę
miał sentyment do tego miejsca… Potem
zeszliśmy do kościółka Św. Jana Chrzci-

ciela. Stamtąd do kolejnego – pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej. To właśnie
ten kościółek, pod którym w filmie
„W ciemności” rodzi się w kanałach
dziecko. Pokazałem młodym tę część
miasta, w której rozgrywa się akcja tego
filmu. Idąc dalej, zwiedziliśmy Katedrę
Ormiańską i Rynek Główny, kościoły:
Piotra i Pawła oraz dawne Kolegium
Jezuitów minęliśmy, by stanąć obok przepięknej Opery. Niestety, nie udało się nam
zaglądnąć do środka. Spacerując dalej dochodzimy do pomnika Mickiewicza i kościoła Ojców Bernardynów. Chłonę atmosferę miasta. Co rusz przystaję, zamykam
oczy, wspominam. Opanowuję wzruszenie. Kocham to miasto. Za jego specyfikę:
chaos komunikacyjny, ludzi w marszrutkach, hałas ulic, nieuprzejmych kierowców, którzy trąbią nawet wtedy, gdy
jestem na zielonym świetle i na pasach.
Mimo wszystko…
Droga na Łyczaków prowadzi nas obok
Akademii Medycznej. Potem zwiedzamy
Cmentarz. Modlimy się przy grobach
Marii Konopnickiej i Artura Grottgera.
Zatrzymujemy się na dłużej przy Mogiłach Orląt Lwowskich. Ilekroć tam
jestem modlę się za polską młodzież. Żeby
im Bóg dał siłę i odwagę tych młodych
chłopców, by służyli Bogu i Ojczyźnie tak,
jak ich rówieśnicy w tych białych mogiłach. Wędrówkę kończymy od strony
Miejskiego Arsenału, Cerkwii Uspieńskiej
i Baszty Prochowej. Obowiązkowo głaszczemy znajdujące się tam marmurowe
Lwy – symbole Miasta. Idziemy jeszcze
do dawnego kościoła Ojców Dominikanów. Dziw bierze, że kiedyś zamieniono
go na Muzeum Ateizmu… Końcowym
akordem było uchwycenie nosa i palca
Nikifora – to taki zwyczaj ostatnich lat…
Wracamy pełni wrażeń. Zmęczeni, ale
i radośni. „Żółte Yellow San Marine”
wiezie nas do Kamionki.
Drugi dzień pobytu poświęciliśmy na
zwiedzenie kościółka Świętego Łazarza,
dawnego budynku Ossolineum, kościoła
Św. Marii Magdaleny – który po dziś
dzień jest salą organową – Politechniki
i cerkwi Św. Jura. Zawędrowaliśmy również pod Cytadelę i pod Uniwersytet Jana
Kazimierza. Spyta ktoś: przecież to tak nie
po drodze. Owszem. O to samo pytała
mnie młodzież. Powiem tak: kiedy wędrowałem po Tbilisi w Gruzji, nasz przewodnik też nas prowadził po różnych zaułkach, zamiast prostą drogą. Powiedział, że
inaczej nie poznamy klimatu miasta.
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Będziemy znać tylko to, co napiszą w
przewodniku. On chce nam pokazać prawdziwe miasto. Nie powiem, żeby mnie
to nie przypadło do gustu. Chcąc poznać
specyfikę danego miejsca, trzeba wejść
w każdy zakątek.
Kolejny dzień przeznaczyliśmy na
odpoczynek. Udaliśmy się do Centrum
Handlowego Auchan. I nawet tu spotkała
nas przygoda godna Lwowa: ponoć pokazując paragon z kasy fiskalnej można było
wracać nie płacąc za bilet. Można wszędzie, ale nie we Lwowie…
Następnego dnia udaliśmy się do
Oleska, gdzie urodził się Jan III Sobieski.
Barwną historię zamku opowiadała nam
sympatyczna pani przewodnik. Na tyle
dobrze, że młodzi rozumieli nawet
ukraiński! Zwiedzanie zamku zakończyliśmy…w śniegu, bo chodząc na około
zamku nie sposób było nie wykorzystać
tak wspaniałej aury i nie przypomnieć
sobie dziecinnych zabaw w białym puchu.
W końcu dotarliśmy też do Podhorców –
dawnej posiadłości Sanguszków. I tu również nie obeszło się bez wojny śnieżnej.
Przemoczeni, ale w radosnych nastrojach
wróciliśmy do Kamionki. Po południu
zwiedziliśmy jeszcze jedną cerkiew w niedalekiej Rudzie Sieleckiej, dzięki uprzejmości Ojca Bogdana – mojego serdecznego przyjaciela.
I na koniec jeszcze ostatni akord:
zakupy na Lwowskim Targu. To był już
piątek. Niestety, czas tak szybko zleciał…
Młodzi nie chcieli wracać! Martwiłem się,
czy się im spodoba, a tymczasem oni chcą
tutaj zostać! Na otarcie łez, które towarzyszyły nam przy pożegnaniu, mogę zadedykować tylko te słowa jednej z piosenek:
Ja o Lwowie śpiewać nie muszę
O tym Mieście co tak niedaleko
ulicami błądzi moja dusza
i na powrót mój do Lwowa czeka
Ja o Lwowie pisać nie będę
Ja o Lwowie śpiewać nie muszę
Ja po prostu do Lwowa pojadę
I już nigdy się stamtąd nie ruszę.
Bo tam jest moje serce
I dusza moja zbłąkana,
Dlaczego w oczach łzy gorące
I na ustach kropelki słone…

Ks. Adam Bezak

Zakochani
we Wschodzie

Wydawać by się mogło, że miłość do
Lwowa i Ukrainy, to cecha ludzi z Kresów, którzy musieli je opuścić, a wciąż
sięgają pamięcią do szczęśliwego „kraju
lat dziecinnych i młodości”. Poniższy
tekst sugeruje jednak, że jest inaczej. To
młodzież zachwyciła się Kresami! Cieszy fakt, że ich piękno poznawała
wspólnie z ukraińskimi rówieśnikami,
tym samym dając nadzieję na przyszłość.
Podczas ferii zimowych młodzież naszej parafii spędziła niezapomniany tydzień na Ukrainie. Te wspaniałe wakacje
zawdzięczają obecnemu opiekunowi grupy ,,BETANIA”, Księdzu Adamowi, który
z radością zorganizował dla nich wyjazd
do swojej poprzedniej placówki w Kamionce Buskiej. Młodzi zamieszkali u posługujących tam Sióstr Serafitek, które
ugościły ich po królewsku, rozpieszczając
ich podniebienia znakomitą kuchnią,
a w długie wieczory służąc miłą rozmową,
podczas której można było przekonać się
o tym, że ,,Cena zaufania” ma w sobie
ziarnko prawdy.
W planie wycieczki „pierwsze skrzypce” odegrało zwiedzanie Lwowa i okolic.
Zachwycająca panorama miasta ze szczytu
Wysokiego Zamku, piękno zabytkowych
kamienic, liczne świątynie występujące
w liczbie 120 w samym Lwowie, zauroczyły naszych młodych rodaków. Mieli
oni możliwość zobaczyć między innymi
kościoły: Św. Łazarza, Matki Boskiej
Śnieżnej, Św. Małgorzaty, najstarszy kościółek w mieście pw. Jana Chrzciciela, katedry: ormiańską, grecką i łacińską, kilka
cerkwi i oczywiście Sanktuarium Jezusa
Milatyńskiego w Kamionce. Nie mogło
również zabraknąć tak ważnych dla Po-

laków miejsc jak: Cmentarz Łyczakowski,
stanowiący jego część Cmentarz Orląt
Lwowskich, czy rodzinny zamek króla
Sobieskiego w Olesku. Na liście miejsc do
zobaczenia znalazła się także Opera i Uniwersytet Lwowski oraz posiadłość rodu
Sanguszków w Podhorcach.
W tym napiętym grafiku nie mogło
również zabraknąć miejsca na nowe znajomości. Już od pierwszego dnia towarzyszyła im ukraińska młodzież, zaprzyjaźniona z księdzem Adamem. Wraz z nowymi przyjaciółmi, których mają w planie
gościć w Tarnowie w niedalekiej przyszłości, przygotowali zabawę ostatkową
oraz nabożeństwo drogi krzyżowej. Nauczyli się od Nich kilku piosenek w ich
rodzinnym języku, którymi na pewno
podzielą się z naszymi parafianami.
Jedna z uczestniczek wycieczki zapytana o wrażenia z pobytu na Ukrainie
odpowiedziała: ,, To było niesamowite
przeżycie, najlepszy wyjazd w moim życiu.
Jestem pewna, że jeszcze tu wrócę. Po
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prostu zakochałam się we Lwowie – nie
wyobrażam sobie już życia bez Ukrainy.
Zafascynowała mnie mentalność tutejszych ludzi oraz zwyczaje panujące w tym
miejscu. ”
,, Podróże kształcą. Dlatego już nigdy
nie będę narzekał na polskie drogi, nie
powiem, że w NSPJ-ocie jest zimno, a ukraińskie marszrutki nauczyły mnie, że
ścisk w naszych autobusach nie jest niczym strasznym. Pomimo tego to miejsce
ma swój urok, któremu nie jestem w stanie
się oprzeć.” – dopowiedział jeden z jej

towarzyszy.
Piękno architektury Lwowa, urok
i czar starego miasta, a przede wszystkim
tajemniczy klimat tamtejszych okolic
sprawiły, że młodzi „pozostawili swoje
serca na Ukrainie” i już pracują nad
planem kolejnych odwiedzin tej cudnej
krainy.
Aleksandra Długosz

ŻYWE JEST SŁOWO BOŻE

Krzyż znakiem naszego odkupienia

Dzisiaj często powszednieją nam
słowa takie jak „krzyż”, „krzyżowanie”, „droga krzyżowa”. Kiedy jednak
rodziło się chrześcijaństwo krzyż Jezusa
był dla wszystkich szokiem. Wspomina
o tym już św. Paweł: „Gdy Żydzi żądają
znaków, Grecy szukają mądrości, my
głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan” (1Kor 1,22-23).
W wielkopostnym czasie warto na nowo
uzmysłowić sobie grozę krzyżowej
śmierci jaką podjął dla nas Jezus, bo
jest ona wyrazem nieskończonej miłości
Boga do każdego z nas. W tej refleksji
mogą nam pomóc dane historii i archeologii na temat kary krzyżowania.

Karę krzyżowania nie wynaleźli Rzymianie. Była ona znana w starożytności
już Persom, Fenicjanom i Kartagińczykom. W czasie wojen, które prowadził
Aleksander Wielki w IV w. przed Chrystusem, a później w okresie tzw. wojen
punickich krzyżowanie zostało wprowadzone w świat grecko-rzymski.
W czasach Jezusa krzyżowanie było
już powszechnie znane i stosowane. Pisze
o nim wielokrotnie żydowski historyk
Józef Flawiusz przekazując, że w ten
sposób karano Żydów już od VI w. przed
Chr. W r. 538 przed Chrystusem Cyrus,
król perski, wysłał list do zarządców Syrii,
w którym pozwala Izraelitom opuścić
Babilon, aby mogli udać się do swego
kraju i odbudować świątynię. W liście tym
władca grozi wszystkim, którzy będą się
sprzeciwiać powrotowi Izraelitów z niewoli: „Postanowiłem, że wszyscy, którzy
by się sprzeciwiali albo okazali lekceważenie tym nakazom, zostaną ukrzyżowani,
a ich mienie przejdzie na własność króla”
(Staroż. , XI, I, 3). W r. 167 przed Chr. król
Syrii, Antioch IV Epifanes, rozpoczął
okrutne prześladowanie Żydów. Zmuszał
ich do łamania przepisów Tory, a nieposłusznych karał ukrzyżowaniem. „Wielu
wtedy Judejczyków - jedni z własnej chęci, inni z lęku przed zapowiedzianą karą zastosowało się do rozporządzeń króla; ale
ludzie najgodniejsi, ludzie o duszach szlachetnych, nie baczyli na jego wolę,

większą przywiązując wagę do obyczajów
ojczystych niż do kary, jaką król groził
nieposłusznym. Za to codziennie ich męczono i umierali niezłomnie wśród cierpień okrutnych. Chłostano ich, okaleczano
ich ciała i jeszcze żywych i dyszących
przybijano do krzyży” (Staroż. , XII, V, 4).
Zwyczaj krzyżowania przejął nawet jeden
z królów izraelskich, który rządził między
103 a 77 r. przed Chr. Tak pisze o tym
Józef Flawiusz: „Podczas gdy ucztował
w gronie nałożnic wśród odsłoniętej przestrzeni, kazał ukrzyżować około ośmiuset
Judejczyków” (Staroż. , XIII, XIII, 5).
Karę krzyżowania stosowali na szeroką
skalę Rzymianie. W czasie powstania,
które wywołali Żydzi w r. 70 po Chr.,
kiedy wojska Tytusa oblegały Jerozolimę,
karano każdego, kto usiłował uciec z miasta. Józef Flawiusz wspomina: „I kiedy
ich przyłapano, z konieczności musieli
bronić się, a po walce wydawało się za
późno prosić o łaskę. Tedy chłostano ich
i poddawano przed śmiercią różnym torturom, a w końcu rozpinano na krzyżu na
wprost muru. Tytus ubolewał nad ich losem (...). Lecz jeśli nie zabronił przybijania do krzyża, to przede wszystkim dlatego, iż spodziewał się, że widok ten może
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skłonić Żydów do poddania się, bo jeśli
tego nie uczynią, spotka ich taki sam los.
Zionąc złością i nienawiścią, żołnierze
nawet dla zabawy przybijali pochwyconych do krzyża w różnych położeniach,
a było ich tak wielu, że miejsca brakowało na krzyże, a krzyżów dla rozpinania ciał”.
Krzyżowanie było nie tylko okrutną,
ale i hańbiącą karą. W prawie rzymskim
istniała pewna hierarchia kar. Karano
w zależności od popełnionego przestępstwa, ale także w zależności od sytuacji
prawnej i społecznej skazanego. Nie stosowano dlatego kary krzyżowania wobec
obywateli rzymskich. Krzyżowano niewolników oraz tych, którzy mieszkali
w prowincjach i nie posiadali obywatelstwa rzymskiego. Karano w ten sposób
piratów, zabójców, rozbójników i przywódców powstań. Najczęściej jednak
stosowaną ją wobec niewolników, których
nawet nazywano pogardliwie „nosicielami krzyża” (fulcifer).
Krzyżowanie skazańca przebiegało
zwykle według stałego schematu. W czasach Pana Jezusa sam krzyż przybierał
różne kształty. Był tzw. Krzyż commisa,
który kształtem przypominał dużą literę
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„T”, był krzyż decussata zwany też ukośnym, zwany później „krzyżem św. Andrzeja” jak duże „X”. Najpowszechniej
używany był jednak krzyż zwany immisa
lub capitata „†” z powodu górnej krótszej
części, która tworzyła jakby głowę.
Krzyż składał się z pionowego pala
zwanego stipes, który wkopywano w ziemię oraz poprzecznej belki patibulum lub
antenna niesionej przez skazańca i łączonej z palem pionowym dopiero w czasie
egzekucji. Pionowy pal nie był zupełnie
gładki. Mniej więcej w połowie wystawał
z niego jakby kołek, zwany sedile, na którym opierał się ukrzyżowany, siedząc na
nim niejako okrakiem. Taka podpórka była
konieczna, gdyż ciało skazańca nie utrzymałoby się na samych gwoździach.
Po wydaniu wyroku wkopywano
w wybranym miejscu pionowy pal bez
belki poprzecznej. Pal ten nie był zbyt
wysoki. Nogi skazańca znajdowały się nad
ziemią na wysokości głowy człowieka,
a więc cały pal miał pomiędzy cztery a
pięć metrów wysokości.
Jeśli chodzi o miejsca, to wybierano
miejsca publiczne bardziej uczęszczane,
aby kara była odstraszającym przykładem
dla jak największej liczby ludzi. Najczęściej wbijano więc krzyże przy drodze,
zaraz za miastem przy bramie lub murze.
Przed ukrzyżowaniem skazany był
biczowany, którą to karę wymierzano często w drodze na miejsce kaźni. Cruciarius
czyli „skazany na krzyż” oddawany był
w ręce żołnierzy, zwykle czterech dowo-

dzonymi przez setnika, którego zadaniem
było stwierdzić śmierć skazańca (exactor
mortis). Na barkach skazanego kładziono,
a czasem przywiązywano poprzeczną belkę krzyża. Czasami na szyi skazańca wieszano tabliczkę z wypisaną winą skazańca
(titulus), choć zwykle niósł ją, idący na
przedzie urzędnik sądowy. Ten straszny
orszak przechodził zwykle przez najbardziej uczęszczane ulice miasta, by wyrok
był powszechnie znany. Podczas drogi
skazany był dodatkowo narażony na
szykany tłumu.
Po przybyciu na miejsce rozbierano
skazańca z szat. Rzymianie zwykle obnażali skazanych całkowicie, choć czasem
zostawiano kawałek płótna, co jest prawdopodobne w środowisku żydowskim.
Położonemu na wznak skazańcowi
przybijano ręce do poprzecznej belki,
a następnie za pomocą liny, którą owijano
mu dokoła piersi i przerzucano przez
górny kraniec wkopanego w ziemię pala,
unoszono skazańca w górę tak, aby osiadł
na kołku (sedile). Po podniesieniu skazańca poprzeczną belkę gwoźdźmi lub liną
łączono z pionowym palem i przybijano
nogi skazańca, zwykle każdą nogę osobnym gwoździem.
Tak skazaniec oczekiwał na śmierć
pilnowany przez żołnierzy, aby nikt nie
udzielił mu pomocy. Śmierć następował
zwykle przez uduszenie, gdy przy tej pozycji krzyżowanego coraz bardziej bezwładne ciało uniemożliwiało oddychanie.
Często skazaniec umierał też szybko z po9

wody ran, upływu krwi. Zdarzało się jednak, że organizm bardziej odporny potrafił utrzymać się przy życiu kilka dni.
Czasem żołnierze z własnej inicjatywy
skracali życie skazańca, rozpalając pod
krzyżem ognisko, żeby udusić go dymem,
przebijając go włócznią lub dokonując
crurifragium , które polegało na połamaniu
goleni skazańca za pomocą maczugi.
W czasach przed Chrystusem zwłoki
ukrzyżowanego pozostawały na krzyżu do
zupełnego rozkładu. Psy i ptaki robiły
z nim porządek. Od czasów Augusta
pozwalano krewnym lub przyjaciołom
zabierać zwłoki, gdy ktoś wyraził wolę
ich pogrzebania.
Ukrzyżowanie jako kara zostało zniesiona dopiero w IV w. przez Konstantyna
Wielkiego. Cesarz uczynił to z szacunku
dla cierpień Jezusa. Odtąd zmieniło się
także podejście do krzyża jako symbolu
męki Chrystusa.
Chrześcijanie za swój główny symbol
uznają znak krzyża. W starożytności był
to znak wstydliwego cierpienia, śmierci
i tortury. Dzięki śmierci Chrystusa krzyż
stał się znakiem naszego odkupienia, znakiem Bożej miłości większej niż śmierć.
Ks. Robert Głuchowski

ARS CELEBRANDI
Chwalić Boga całym sobą!

Mówi się, że człowiek jest istotą złożoną z ciała i z duszy. I z pewnością jest to
prawdą, ale stwierdzenie to wymaga uzupełnienia, gdyż elementy te nie są oddzielnymi częściami, których połączenie daje
osobę ludzką. Ciało i duch wzajemnie się
przenikają i współtworzą człowieka. Nie
można mówić, że człowiek to tylko ciało,
w którym działa duch, ani też, że człowiek
to duch, który został zamknięty w ciele.
Bóg stworzył nas jako byty cielesnoduchowe i jako takie żyjemy. Wszelkie
próby rozdzielania ciała i duszy prowadzą
do zaprzeczenia istoty człowieczeństwa.
Najwspanialszym działaniem, jakiego
człowiek może się podjąć już tu na ziemi
(a którego pełni będzie mógł dostąpić
w niebie) jest oddawanie chwały Bogu.
Jednakże modlitwa nie jest dziełem jedynie duchowej sfery. Aby była prawdziwie i w pełni ludzką, musi angażować
całego człowieka, czyli także jego ciało.
Służą temu postawy, czyny i gesty. W tym
artykule skupimy się na pierwszym z tych
elementów.
Człowiek w życiu codziennym przyjmuje różne postawy, zależnie od sytuacji
w jakiej się znajduje, czynności, którą podejmuje, ale także społeczeństwa w jakim
funkcjonuje. Dla przykładu w naszej kulturze podczas snu czy odpoczynku le-

żymy, a przy spożywaniu posiłków siedzimy przy stole, co wynika z praktycznego podejścia – tak nam jest wygodnie. Jednakże człowiek jest także istotą
symboliczną, mogącą nadawać pewnym
znakom dodatkowe znaczenie, które nie
wynika wprost z rodzaju tego znaku.
Podobnie jest z postawami. Znajduje to
bardzo konkretne zastosowanie w liturgii,
w której przyjmując określone postawy,
nadajemy naszej modlitwie dodatkowy
wymiar znaczeniowy. Ponadto przez ujednolicenie ich w poszczególnych momentach celebracji podkreślone zostają: jej
wspólnotowy charakter (wspólne działanie) i piękno, zaangażowanie i aktywne
uczestnictwo wiernych. Ujednolicenie to
jest formą podporządkowania, która akcentuje doniosłość chwili, w której stajemy przed samym Bogiem i czynności,
które podejmujemy dla oddania Mu chwały. W dalszej części artykułu omówimy
postawy, o których mówi się w liturgii.
Postawa stojąca jest jedną z najbardziej powszechnych postaw przyjmowanych przez ludzi w życiu codziennym.
W odniesieniu indywidualnym wyraża ona
godność człowieka jako istoty wolnej.
Z kolei w relacji do innych osób oznacza
uznanie, szacunek i uwagę poświęcaną temu, wobec którego ją przyjmujemy. Takie
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powszechne jej znaczenie, w liturgii zostało ubogacone znaczeniami religijnymi.
Gdy podczas sprawowania kultu stoimy,
wyrażamy tym samym otwartość na Boga
– gotowość wypełniania Jego woli i naszą
dyspozycyjność wobec Niego. Ponadto –
w rozumieniu chrześcijańskim – jest to
postawa gotowości i oczekiwania na
przyjście Pana. Obrazem takiego rozumienia jest opis Paschy, którą spożywali
Izraelici przed wyjściem z Egiptu, zawarty w Księdze Wyjścia (rozdz. 11 – 12).
Już w Kościele pierwotnym była to
postawa przyjmowana podczas modlitwy
wznoszonej do Boga. Obecnie w liturgii
stoi się zasadniczo podczas czytania
Ewangelii, wykonywania kantyków ewangelicznych, podczas wyznania wiary
i modlitwy powszechnej, a w zależności
od zwyczajów, także w innych ważnych
i doniosłych momentach.
Równie często przyjmujemy postawę
siedzącą. Dzieję się tak przy posiłkach,
podczas rozmów i pewnych prac, a także
dla odpoczynku. Liturgicznie wyraża ona
postawę zasłuchania, medytacji, gotowości do refleksji i jest przyjmowana m.in.
podczas homilii, czytań biblijnych (poza
Ewangelią), podczas wykonywania psalmodii z Liturgii Godzin, a także w różnych innych momentach (zależnie od
miejscowych tradycji). Pierwotnie miejsce siedzące (zwane „kathedra”) zajmowała osoba nauczająca czy przewodnicząca liturgii.
Postawa klęcząca w swoim najbardziej pierwotnym znaczeniu wyraża adorację (i jako taka znana już była u wielu
starożytnych ludów – świadectwa pochodzą nawet z XVIII w. przed Chrystusem).
W historii klękano przed władcami czy
królami, co oznaczało uznanie ich władzy
i zwierzchnictwa. Czczono w ten sposób
rozmaite bóstwa, bożków i przedmioty
kultu. Biblia, zarówno Stary jak i Nowy
Testament, pełne są przykładów modlitwy
(np. Jezus w Ogrójcu – Łk 22, 41),
adoracji (np. pokłon złożony Najwyższemu przez apokaliptyczne zwierzęta –
Ap 5, 8), uznania władzy (np. hołd wszelkiego stworzenia składany Jezusowi – Flp
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2, 10) czy prośby (np. Jair proszący Jezusa o ocalenie swej córki – Mk 5, 22-23)
wyrażanych w pozycji klęczącej. Postawa
ta jest przejawem pokory, uniżenia siebie
(zarówno duchowego jak i umysłowego
oraz fizycznego – osoba klęcząca jest
niższa od stojącego czy siedzącego, przed
którym przyklęka), jest wyrazem pokuty
i żalu. Jest ona utożsamiana wprost z postawą modlitwy i wyznaniem wiary.
W kulcie chrześcijańskim ma ona trzy
formy: przyklęknięcia (m.in. podczas
przechodzenia przed Najświętszym Sakramentem czy przed przyjęciem Komunii świętej), klęczenia (np. w czasie
przeistoczenia, błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem czy podczas
adoracji Eucharystycznych – wspólnotowych i prywatnych) lub leżenia krzyżem
– tzw. prostracji (przyjmowanej przez
głównego celebransa na początku liturgii
Wielkiego Piątku, a także spotykanej podczas prywatnych adoracji, jako wyraz pełnej zależności i całkowitego uniżenia).
Ostatnią postawą liturgiczną jest
kroczenie w procesji, będące modlitewnym sposobem przemieszczania się
w celu oddania czci Bogu i (publicznego)
wyrażenia wiary w Niego. Źródłami tej
formy kultu są wyjście Izraelitów z Egiptu i zmierzanie ku ziemi obiecanej, a także całe życie Chrystusa, które było zmierzaniem ku Kalwarii, ku Passze. Współ-

czesne procesje są właśnie doczesnym
kroczeniem ku wieczności, ku zjednoczeniu z Bogiem. Wyróżnia się w liturgii
procesje akcentujące cel wędrówki (tzw.
procesje „ku” i „do”), osobę lub przedmiot (tzw. „towarzyszące”) oraz intencję,
prośbę (tzw. procesje „dla”). Procesje są
obecne w liturgii zarówno podczas Mszy
świętej (np. na wejście, z darami, z Ewangeliarzem i do Komunii św.) jak i poza nią
(procesje Eucharystyczne – m.in. w Boże
Ciało, procesje z palmami, z Paschałem
czy z relikwiami).
Podsumowując należy stwierdzić, że
postawy przyjmowane podczas liturgii
(i modlitwy w ogóle) nadają jej dodatkowy sens i angażują w nią całego człowieka. Lecz warto zauważyć, że są to postawy, które przyjmujemy wobec samego
Boga, dla oddania Mu czci, adorowania
i uwielbiania Jego Boskiego majestatu.
Dlatego ważne jest nie tylko JAKIE
postawy przyjmujemy, lecz także JAK je
przyjmujemy.
Czy nasze przyklękanie jest świadomym wyrazem adoracji i wyznaniem
wiary w Boga, czy może jest tylko bezmyślną czynnością, wykonywaną jedynie
z przyzwyczajenia? Czy stojąc faktycznie
podkreślamy szacunek i skupienie uwagi,
czy może niecierpliwie przestępujemy
z nogi na nogę lub opieramy się o ścianę,
kolumnę czy ławkę, byleby tylko mniej

się zmęczyć? Czy siedząc jesteśmy nastawieni na słuchanie i medytację; czy może jest to tylko wygodniejsza pozycja do
przeczekania nudnych i przedłużających
się elementów liturgii lub okazja do przemyślenia wszystkich spraw, które mamy
do załatwienia poza Kościołem? Czy
kroczenie w procesji jest świadomym
oddaniem czci Wszechmogącemu i publicznym wyznaniem wiary w Niego, czy
może to tylko jedna z wielu tradycji,
w których uczestniczymy jedynie z przyzwyczajenia lub traktujemy to jako okazję
do spotkania się i porozmawiania ze znajomymi albo pokazania się przed innymi?
Powinniśmy zawsze pamiętać, że
postawy są również częścią modlitwy
i warto przykładać do nich należytą uwagę, przyjmować je świadomie, tak by rzeczywiście były wyrazem naszego uznania
i szacunku dla Boga, z którym obcujemy,
przed którym padamy na kolana, stajemy,
i z którym chcemy kroczyć przez całe
życie...!
Tomasz Janik
Na podstawie: Ks. Bogusław Nadolski,
Liturgika (tom 1 – Liturgika fundamentalna), Pallottinum – Poznań 1989, s. 120 –
129.

TEKSTY OKAZJONALNE
Jak dobrze i owocnie
przygotować się do wielkanocnej spowiedzi świętej?

Spowiedź jest trudnym sakramentem.
Tym trudniejszym, im rzadziej z niego
korzystamy. Należy jednak zauważyć, że
można go dobrze i owocnie przeżyć.
Prawdziwie sakrament pokuty, czyli nasze
pojednanie się z Bogiem i z ludźmi nie
dokonuje się dopiero przy konfesjonale,
ale rozpoczyna się już wcześniej w sercu
nawracającego się człowieka. Uświadomienie sobie własnych win, pragnienie ich
szczerego wyznania i odpokutowania, zobowiązuje grzesznika do przyjęcia wszystkich elementów sakramentu pojednania.
Są nimi: rachunek sumienia, żal w sercu,
mocne postanowienie poprawy, wyznanie
ustami swoich przewinień, głęboka pokora

oraz owocne zadośćuczynienie.

Do sakramentu pokuty należy przygotować się poprzez rachunek sumienia,
czyli przypomnienie sobie tych grzechów,
które popełniliśmy. Warto na to przygotowanie poświęcić więcej czasu, szczególnie, jeśli rzadko chodzimy do spowiedzi.
Można w przygotowaniu posłużyć się
odpowiednimi pomocami: na przykład
skorzystać z rachunku sumienia w formie
pytań, który znajdziemy w książeczce do
nabożeństwa. Tylko pamiętajmy, aby korzystać z pomocy uwzględniających nasz
wiek i aktywność zawodową. W naszej
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książeczce z Pierwszej Komunii nie znajdziemy rachunku sumienia dla dorosłych!
Można też samemu rozważyć: dziesięć
przykazań Bożych, pięć przykazań kościelnych, przykazania miłości i siedem
grzechów głównych. To wszystko pomoże
nam dopiero krytycznie spojrzeć na całe,
nasze życie. Pamiętajmy również, by nie
zabrakło nam pozytywnego oglądu minionego czasu. To ważne, by w życiu nie
tylko z uwagą dostrzegać grzech i zło, ale
przede wszystkim, by z wdzięcznością zobaczyć piękno, dobro i to, co udaje się
osiągnąć. Dobrą praktyką jest zapisać sobie wszystko na kartce, którą później po
spowiedzi zniszczymy. Pomaga to upo>>

rządkować myśli, sprawnie wyznać grze- jawnie. Ten, kto ma
chy, a przede wszystkim da pewność i po- świadomość popełczucie bezpieczeństwa.
nienia
grzechu
śmiertelnego, nie
Następnie wzbudzamy sobie żal za powinien przyjmogrzechy, który jest ściśle związany z mo- wać Komunii święcnym postanowieniem poprawy. Pojęcie tej bez wcześniejżalu definiowane jest jako ból duszy oraz szego uzyskania saodrzucenie, a nawet znienawidzenie po- kramentalnego rozpełnionego grzechu. Za tą postawą idzie grzeszenia.
postanowienie unikania błędów w przyszłości. Postanowienie poprawy jest najPo spowiedzi
ważniejszym warunkiem spowiedzi świę- świętej należy zatej. Spowiedź bez żalu jest nieważna i na- dośćuczynić Panu
leży ją powtórzyć. Kiedy żal wypływa ze Bogu i ludziom,
szczerej miłości Boga, którego kocha się czyli odprawić ponade wszystko, jest on nazywany żalem kutę zadaną przez
doskonałym lub żalem z miłości. Taka kapłana oraz naforma żalu odpuszcza wszystkie grzechy. prawić krzywdę wyJest też pojęcie nazywane żalem nie- rządzona Bogu i blidoskonałym. Jest on również Bożym da- źnim. Pokutą, może
rem, a rodzi się z rozważania brzydoty być: modlitwa, ofiagrzechu lub lęku przed wiecznym potę- ra, dzieło miłosierpieniem i innymi karami, które grożą dzia, dobrowolne
grzesznikowi za popełnione winy. Żal wyrzeczenie, cierniedoskonały nie przynosi przebaczenia pienie, a zwłaszcza
grzechów, ale przygotowuje nas wystar- cierpliwa akceptacja
czająco do sakramentu pokuty.
krzyża, który musimy dźwigać. Tego
Kolejnym etapem jest szczera spo- rodzaju pokuty powiedź. Wyznanie grzechów, nawet z czy- magają nam upodobnić się do Chrystusa,
sto psychologicznego punktu widzenia, który raz na zawsze odpokutował za nasze
wyzwala człowieka wewnętrznie i ułatwia grzechy. Wiele grzechów przynosi szkodę
mu pojednanie się z innymi. Spowiedź bliźniemu. Dlatego należy uczynić wszydaje szansę spojrzenia na siebie przez stko, co jest możliwe, aby te szkody napryzmat popełnionych grzechów. Grzesz- prawić. Trzeba więc oddać rzeczy ukranik bierze za nie odpowiedzialność, dzione, przywrócić sławę temu, kto został
a dzięki temu na nowo otwiera się na oczerniony, wynagrodzić krzywdę. Tego
Boga i na bliźnich. W ten sposób, odci- wymaga zwyczajna sprawiedliwość.
nając się od grzesznej przeszłości, wcho- Grzech rani i osłabia samego grzesznika,
dzi na drogę budowania lepszej przy- a także niszczy jego relacje z Bogiem
szłości. Wyznanie grzechów przed kapła- i z drugim człowiekiem. Rozgrzeszenie
nem stanowi istotny element sakramentu usuwa grzech, ale nie usuwa wewnępokuty. Jest to jednak również najtrud- trznego i zewnętrznego nieporządku, jaki
niejszy moment tego sakramentu. Dlatego spowodowany został przez popełnione
tak często ludzie, chcąc usprawiedliwić zło. Dlatego podźwignięty grzesznik musi
swój lęk, tłumaczą: Przecież Boga obra- jeszcze odzyskać pełne duchowe zdrowie.
ziłem, wystarczy więc, że Boga prze- Powinien zatem uczynić jeszcze coś więproszę. Jezus jednak ustanowił sakrament cej, aby naprawić swoje winy - powinien
pojednania w Kościele. Narzędziem Bo- zadośćuczynić w odpowiedni sposób,
żego miłosierdzia jest kapłan. Dlatego wy- czyli odpokutować za swoje grzechy.
znanie przed nim win stanowi warunek ich
odpuszczenia. Przy spowiedzi penitenci W niebezpieczeństwie śmierci, każdy
powinni wyznać wszystkie grzechy śmier- kapłan, nawet pozbawiony prawa spowiatelne, których są świadomi, chociaż by- dania, może rozgrzeszyć z każdego grzełyby one najbardziej skryte i popełnione chu i z każdej ekskomuniki. Udzielając
w absolutnej samotności. Niekiedy te wła- sakramentu pokuty, kapłan wypełnia pośnie winy ciężej ranią duszę i są bardziej sługę dobrego pasterza, który szuka zaguniebezpieczne niż grzechy popełnione bionej owcy; dobrego samarytanina, który
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opatruje rany; ojca, który czeka na syna
marnotrawnego i przyjmuje go z miłością,
gdy ten powraca; sprawiedliwego sędziego, który nie ma względu na osobę i którego sąd jest sprawiedliwy, a równocześnie miłosierny. Spowiadający kapłan
jest więc znakiem i narzędziem miłosiernej miłości Boga względem nawracającego się grzesznika. Nie bójmy się więc
kapłana ani spowiedzi - tam czeka miłosierny Ojciec! Spowiednik nie jest panem,
ale sługą przebaczenia. Każdy kapłan,
który spowiada, zobowiązany jest, pod
bardzo surowymi karami, do zachowania
absolutnej tajemnicy odnośnie grzechów
wyznanych przez penitenta. Nie może też
w żaden sposób wykorzystać wiadomości
o życiu człowieka, jakie uzyskał podczas
spowiedzi.
Skuteczność sakramentu pokuty polega na przywróceniu nam łaski Bożej i na
zjednoczeniu z Bogiem. Ten sakrament
jedna nas także z Kościołem. W związku
z tym trzeba jeszcze pokrótce przekazać
naukę Kościoła o odpustach. Uzyskiwanie
odpustów łączy się ściśle z sakramentem
pokuty. Odpust jest darowaniem kary doczesnej za grzechy zgładzone już co do
>>

winy. Każdy grzech jest zaciągnięciem
winy i sakrament pokuty tę winę przebacza. Grzesznik zaciąga również karę,
której sama spowiedź nie eliminuje.
Chrześcijanie, odpowiednio usposobieni,
pod pewnymi warunkami i za pośred-

nictwem Kościoła, dostępują zgładzenia w całości. Odpusty mogą być udzielane
kary za popełnione i przebaczone grzechy. żywym lub ofiarowane za umarłych.
To dokonuje się dzięki odpustom. Odpust
Ks. Andrzej Ślusarz
może być cząstkowy albo zupełny, w zależności od tego, czy od kary doczesnej,
należnej za grzechy, uwalnia w części, czy

Duch tchnie, kędy chce…

W żartobliwy sposób, poniższy tekst
przedstawia problematykę „Mszy św.
w intencji”, odprawianych w parafii. Informuje, jakie przynoszą owoce, kto może
je odprawiać i w jakim miejscu. A wszystko to dotyczy teologii moralnej…
Późne popołudnie. Siedzę przed komputerem i wpatruję się po raz kolejny
w zdjęcia na wygaszaczu. To oznacza, że
nie napisałem ani słowa. Miałem przygotować referat do szkoły. Nic mi nie
idzie. Totalna pustka. Tabula rasa. Przewijają się panoramy Tatr i uśmiechnięte
twarze uczestników wycieczek, które organizowałem. Uśmiecham się i wspominam. Ech, to były czasy! W słuchawkach
rajska muzyka! Raj na ziemi? Z błogości
wyrywa mnie dzwonek skype’a. Ogarniam się i odbieram:
-No cześć staruszku! – słyszę w słuchawkach głos Marka, kolegi z Ukrainy.
-A cześć – odpowiadam. – I co tam słychać na Kresach?
-Po staremu. Ale brakuje tu Ciebie – dodaje zaraz mój rozmówca. – Sorry, że nie
byłem na Twoim pożegnaniu.
-To już historia – odpowiadam. – Ciężko
było, ale szybko przyszło mi zejść na ziemię. Mam tu sporo pracy. Trudno się
czasem pozbierać.
-To wracaj! – śmieje się Marek.
-To nie takie proste. Wola Boża zdecydowała inaczej – odpowiadam. – Będzie
okazja, to na pewno was odwiedzę –
dodaję po chwili.
-No myślę! Słuchaj, dzwonię w delikatnej
sprawie…
-Mów śmiało!
-Nie masz jakichś intencji… Chłopaki
mówili, że przywoziłeś z Polski i czasem
nawet wspierałeś kilku z nich, jak byli
„pod krechą”… Wiesz, jak tu jest…
-Wiem. Rzeczywiście. Gdyby nie te intencje z Polski, to ciężko by było dotrwać
do pierwszego. Ale… tutaj jestem trochę
zależny – odpowiadałem bez przekonania.
-Słyszałem, że u was nie brakuje…
-No tak, ale… u nas nie ma „pogrzebó-

wek” – odpowiadam. – Kiedy pracowałem
na Ukrainie, to owszem. Wspierało mnie
kilku zaprzyjaźnionych kapłanów. Jestem
im za to niezmiernie wdzięczny. Przywoziłem nie raz i po 50 – 60 intencji. Starczało na dwa, czasem i trzy miesiące. Ale
to na Sądecczyźnie. Tutaj jest trochę
inaczej…
-Nie chcę Cię stawiać w niezręcznej sytuacji, ale gdyby coś, to wiesz…
-Bardzo chętnie Marku! Podpytam kolegów z terenów sądeckich. Na pewno coś
się znajdzie. Rozmawiałem kiedyś z jednym księdzem. Powiedział mi, że z początku jemu też było ciężko. Sam nie
uczył w szkole. Utrzymywał się tylko z intencji. Któregoś dnia ludzie sami zaproponowali, że można składkę zebrać. Intencje
powyznaczać… Głupio to brzmi. Wiem.
Ale skoro można i w ten sposób pomagać
zmarłym…
-Problem w tym, że najczęściej ofiarodawcy chcą, żeby wszystkie msze były
odprawiane w parafii…
-Taka wola ludzi. Trzeba ją szanować –
odpowiedziałem. – Jednak i w tych parafiach ludzie sami się zorientowali, że
ksiądz nie zdąży wszystkich mszy odprawić sam. Oprócz tych intencji są przecież
inne potrzeby. Ksiądz zapraszał więc misjonarzy, którzy głosili kazania, rekolekcje. Pytał ludzi, czy mógłby, przynajmniej część z tych intencji przekazać
kapłanom pracującym na misjach. Nic bez
zgody parafian. I tak się zaczęło. Część
zostawała w parafii, część była odprawiana na misjach. W ten sam sposób
pomagałem i ja. Wyznaczałem księdzu
wolne dni i posyłałem maile’a. On odpisywał kiedy mogę się modlić w intencji
jego zmarłych parafian. Ludzie przychodzili do kościoła na mszę i modlili się
w intencji zmarłego u siebie, ja odprawiałem u siebie.
-Przecież „duch tchnie, kędy chce” – odpowiedział Marek.
-W rzeczy samej. Studiowałeś przecież
moralną.
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-Nawet doktorat zrobiłem! – śmieje się
mój rozmówca.
-A tak. Zapomniałem, księże profesorze –
odpowiadam z przekąsem.
-Mały egzamin? Komu przysługują owoce płynące ze sprawowania Mszy Świętej? – pyta.
-Ożeż Ty! Sprawdzasz mnie? – odpowiadam żartobliwie. -No dobra! Owoce
są: wspólne, czyli wypływające z faktu
sprawowania mszy świętej w imieniu
Chrystusa i Kościoła; szczególne, czyli
przypadają tym wiernym, którzy uczestniczą w tej mszy świętej i mogą je ofiarować tym, za których zamówili mszę;
osobisty owoc kapłana, który odprawia tę
mszę; owoc szafarski, czyli przysługujący
temu, kogo kapłan wskaże w intencji.
-Pełen szacunek! – odpowiada mój rozmówca.
-To teraz ja Ciebie przetestuję – ripostowałem. -Czy można tak przekazywać intencje i czy są one równie ważne, jak
w miejscu, gdzie zostały zamówione?
-Oczywiście! Jeśli wierni składają ofiary
w miejscu, gdzie nie sposób wszystkich
mszy odprawić – a zaznaczyć trzeba, że
kapłan może odprawić tylko jedną mszę
dziennie i tylko za nią może wziąć stypendium, kolejną już musi przekazać
Kurii – to, o ile nie wyrazili jasno woli
przeciwnej, można je przekazać. Zasady
są jasne:
1. Przekazujemy je jak najszybciej i w całości (nie zabieramy nawet najdrobniejszej części dla siebie, a reszty innym kapłanom).
2. Takim kapłanom, którzy są je w stanie
jak najszybciej odprawić i są uczciwi.
3. Po odprawieniu mszy kapłan jest zobowiązany przedstawić potwierdzenie odprawienia kapłanowi przekazującemu.
A co do ważności – to wszędzie, gdzie
tylko kapłan katolicki odprawia te msze –
są one ważne. Tak samo, jakby były sprawowane w miejscu ich zmówienia.
-Tośmy sobie zrobili powtórkę z teologii
moralnej – zażartowałem.
>>

-W rzeczy samej – odpowiedział Marek
żartem. – A tak na poważnie, to nie zapominaj o nas i jeśli tylko będziesz mógł,
to moja prośba pozostaje aktualna.

-Będę pamiętał i jeśli tylko coś będę miał, się przykro, że nijak nie mogę pomóc.
to na pewno o was nie zapomnę – od- A bardzo chciałbym…
parłem trochę bez przekonania.
Ks. Adam Bezak
Bo cóż miałem powiedzieć? Zrobiło mi

W modlitwie jest piękno…

„Ptak jest ptakiem, gdy fruwa. Kwiat jest niebezpieczeństw i bezkwiatem, gdy kwitnie. Człowiek jest czło- pieczeństwo w pracy...”
wiekiem, gdy się modli”

(Phil Bosmans)
CZYM ZATEM JEST MODLITWA ?

(Jan Bosko)

Nasza modlitwa może
przyjmować rozmaite formy:
· prywatną – gdy w ciszy
swego serca zwracamy
się do Boga
· publiczną – gdy z braćmi w wierze, oddajemy
Stwórcy najwyższą cześć
i uwielbienie.

Modlitwa – to otwarcie się człowieka
na Boga i jest tym lepsza, im głębsza jest
nasza wiara; im lepsze jest nasze życie –
pełne zaufania Bogu, Jego Miłości i Miłosierdziu, pełne bezinteresownej służby
bliźniemu. Z drugiej strony, aby nasze
życie było dobre, potrzebna jest dobra
modlitwa. Bez modlitwy bardzo trudno
jest człowiekowi otworzyć się na praw- „Modlić się znaczy dać
dziwą miłość.
trochę swojego czasu
„Kto uczy się dobrze modlić, uczy się dobrze żyć. Trzeba się modlić z nieograniczoną nadzieją, że zostanie się wysłuchanym”

Chrystusowi, zawierzyć
Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego
słowa, pozwalać Mu odbić się echem w sercu”.

(Św. Augustyn)

(Jan Paweł II)

Każda modlitwa powinna być dla człowieka wyciszeniem, spotkaniem z Bogiem, to nasze otworzenie się na Jego
miłość:
· gdy jesteśmy przerażeni, zmartwieni,
zatroskani i prosimy o coś, co jest dla nas
bardzo ważne, np. zdrowie ...
· gdy radośni dziękujemy za otrzymane
łaski, za pomoc i opiekę ...
· gdy jesteśmy oszołomieni mądrością Boga, Jego potęgą, wspaniałomyślnością ...
· gdy pełni pokory i skruchy przepraszamy, bo od Niego odeszliśmy, gdy dopuściliśmy się krzywdy przeciwko ludziom ...
Stąd podział na modlitwy: uwielbienia,
przeproszenia, dziękczynienia i prośby.

Modlitwa prywatna:
- modlimy się tekstami
przez kogoś ułożonymi;
np. „Ojcze nasz”, „Litania
Loretańska”...,
- modlimy się swoimi słowami; te są
najwartościowsze; najbardziej autentyczne, najbardziej nasze,
- aby dostrzec Boga wystarczy skierować
myśli ku Niemu, bo jak powiedział John
Bunyan „Lepiej modlić się sercem bez
słów, niż słowami bez serca”, wystarczy
zamknąć oczy i wsłuchać się w Jego Słowo, by spojrzeć na swój dzień w zupełnie
nowy, jasny sposób. Modlitwy pomagają
dostrzec Boga, który jest blisko nas i z nami:

„Kiedy się modlisz, zachowaj porządek
próśb: najpierw proś o dobra duchowe,
odpuszczenie grzechów, światło dla poznania woli Bożej, siłę do wytrwania w łasce, a następnie proś o zdrowie fizyczne,
błogosławieństwo dla rodziny, oddalenie

(Św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Kolejną formą modlitwy prywatnej jest
rozważanie:
· powolne czytanie tekstów religijnych,
np. Pismo Święte,
· czytanie z przestankami – Droga Krzyżowa,
· kontemplacja – trwanie przed Bogiem
i z Bogiem.
Odrębną formą modlitwy słownej jest
pieśń religijna, względnie piosenka religijna.

„Miej czas na to, aby pomyśleć – to źródło mocy. Miej czas na modlitwę – to naj„Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem większa siła na ziemi. Miej czas na uśserca, prostym spojrzeniem ku Niebu, o- miech – to muzyka duszy”
krzykiem wdzięczności i miłości zarówno
(Matka Teresa z Kalkuty)
w cierpieniu, jak i radości”
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Modlitwa społeczna:
· pielgrzymka do miejsc świętych; wspólna głośna modlitwa, wspólne śpiewy,
teksty do rozważania, poezja religijna...
· liturgia; słowo Boże dociera do nas tekstami Pisma Świętego Starego i Nowego
Testamentu jak i kazaniem. Oprócz tego
słowo Boże dociera poprzez ruchy i czynności (klękanie, przekazywanie znaku
pokoju...), poprzez śpiewy. Oddziaływuje
też muzyka organów, wystrój wnętrza kościoła. Zaprzeczeniem uczestnictwa w liturgii jest postawa człowieka, który przychodzi do kościoła na Mszę Świętą, zamyka oczy i uszy i zaczyna prywatną modlitwę.
· różaniec – modlitwa zawierzenia, która
kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Gdy
zwracamy się do Maryi z ufnością, możemy być pewni, że Ona oręduje za nami
u Swego Syna – Jezusa,
„Różaniec – przedziwna modlitwa w swej
istocie i głębi (...) Oto bowiem na kanwie
słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne
momenty z życia Jezusa Chrystusa (...)
jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem
przez serce Jego Matki. Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski
i smutki, radości i nadzieje (...)”

(Jan Paweł II)

Przykłady pięknych modlitw:
Na zakończenie kilka myśli Jana Bosko
nad tymi słowami warto zatrzymać myśl: o modlitwie:
Św. Ignacy z Layoli:
- „ Modlitwa jest nierozłączną towarzy„ Zabierz, Panie i przyjmij całą wolność
moją, pamięć moją i rozum i wolę moją
całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to
wszystko dałeś – Tobie to Panie oddaję.
Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym
w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie
miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi
wystarcza. Amen”

Ks. Psalmów 51:3-21, Biblia Tysiąclecia:

(3) Zmiłuj się nade mną, Boże w swojej
łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia
wymaż moją nieprawość!
(11) Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie swoje przewinienia!
(13) Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!

szką życia chrześcijańskiego”,
- „ Modlitwa jest pierwszym pokarmem
ducha, podobnie jak chleb jest pokarmem
dla ciała”,
- „ Kiedy się bawicie, w czasie rozmów
albo w innym czasie wolnym, od czasu do
czasu zwróćcie swoją myśl do Boga, ofiarując Mu to, co czynicie”,
- „ Modlitwa jest jak broń, którą musimy
mieć zawsze w pogotowiu, aby się obronić
w chwili niebezpieczeństwa”,
- „ Modlitwa zdobywa gwałtem serce
Boga”
- „ Modlitwą i ofiarą przygotowuje się
działanie”,
- „ Każdego ranka polecajcie Bogu troski
dnia”.

Dlatego na co dzień warto pamiętać, że:
Modlitwa z VII rozdziału II części „Jeśli ktoś się modli, Pan Bóg w nim
„Żywotu Chrystusa”
oddycha”
(...) Przyjdź Ojcze Miłosierdzia! Przygarnij zagubionego i marnotrawnego syna,
który wraca do Ciebie (...) Przyjdź, o Panie, tylko Ty możesz przywołać błądzącego
i pokryć jego długi (...) I nawróć mnie do
Siebie! Daj mi łaskę czynienia prawdziwej
i doskonałej pokuty, aby stał się powodem
do radości dla Aniołów i przykładem
pokory dla ludzi. Panie, obdarz mnie łaską
zbawienia. Amen”

(Jan Twardowski)
AS

Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele
OO. Bernardynów w Tarnowie

Kilka słów o znaczeniu kościoła ojców Bernardynów w Tarnowie w krzewieniu kultu Najświętszego Sakramentu
oraz o wpływie wieczystej adoracji na
życie duchowe wiernych i oddziaływaniu duszpasterskim w środowisku.

Pomysł wprowadzenia wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele ojców Bernardynów w Tarnowie
zrodził się w związku z pięćsetleciem
zakonu. W ramach wstępnych przygotowań biskup Karol Pękała wydał zezwolenia dotyczące między innymi prawa do
wystawiania Najświętszego Sakramentu
w monstrancji podczas uroczystej Mszy
św. i podczas nabożeństw: majowych,
czerwcowych, październikowych, środowych nowenn do Matki Bożej Nieusta-

15

>>

Sakramentu. Zgłosiło się 130 osób, które
rozpisały tzw. zegar adoracyjny.
Wieczysta adoracja przyniosła wiele
pozytywnych następstw w zakresie
funkcjonowania wspólnoty klasztornej,
a przede wszystkim w życiu duchowym
wiernych.
Dla wszystkich przychodzących do
świątyni wprowadzono nabożeństwo adoracyjne na pół godziny przed Mszą św.
wieczorną.
Bernardyński ośrodek tarnowski stał się
miejscem szczególnej posługi duszpasterskiej w konfesjonale - w sakramencie pojednania, w zakresie kierownictwa duchowego, modlitwy i kontemplowania tajemnicy Bożej obecności. Stały, całodzienny
dyżur w konfesjonale został wprowadzony
dopiero w 2001 r. Na stałe przyjęło się
również codzienne nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.
Adoracja wystawionego w monstrancji
serca jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele oo. Bernar- Najświętszego Sakramentu miała także
dynów. Dawno marzyłem o tym, aby swój wpływ na grupy modlitewno-orgaw stolicy diecezji była jedna świątynia nizacyjne działające przy kościele ojców
taka, w której mielibyśmy - jak w innych Bernardynów. Franciszkański Zakon
stolicach diecezji - wieczystą adorację". Świeckich zbierający się regularnie w III
Przy tym bardzo zachęcał kapłanów niedzielę miesiąca na spotkania fori wiernych do nawiedzania Najświętszego macyjne, uwzględniał w swoich zadaniach
jącej Pomocy. Od pierwszej niedzieli Adwentu w 1959 r. wprowadzono adorację
przy otwartym tabernakulum oraz modlitwy o uzyskanie zezwolenia na wieczystą adorację.
Dekret dotyczący wieczystej adoracji
Najświętszego Sakramentu nadszedł
dopiero w Wielki Czwartek w 1960 r.
(14 kwietnia). Proklamacja nastąpiła
w Wielką Sobotę 16 kwietnia, a rozpoczęcie adoracji wyznaczono na Niedzielę
Przewodnią (druga niedziela wielkanocna). Msza św. rozpoczynająca adorację
wieczystą była odprawiona bardzo uroczyście: celebrę prowadził sam biskup,
Karol Pękała, w asyście kanclerza Kurii
ks. Jana Rzepy i gwardiana o. Fidelisa
Kędzierskiego.
W dniu ogłoszenia adoracji biskup Karol Pękała powiedział do zebranych kapłanów: „Największą radością mojego

udział członków wspólnoty w adoracji.
Podobnie „Rodzina Maryi" w programie
modlitewnym realizowała zaplanowaną
godzinę przed Chrystusem w monstrancji.
W czterdziestą rocznicę wprowadzenia
wieczystej adoracji, w niszy nad wejściem
do kościoła ojców Bernardynów umieszczono planszę, na której przedstawiona
jest pozłacana monstrancja: na posrebrzonym tle – symbol Eucharystii – dla
zaznaczenia, że to miejsce jest świątynią
wieczystej adoracji.
Wprowadzenie nabożeństwa wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu
w kościele Bernardynów w Tarnowie
w 1960 r., było hasłem wzywającym innych duszpasterzy do wprowadzenia tej
praktyki religijnej. W latach osiemdziesiątych wprowadzono wieczystą adorację
w katedrze, potem w kościele parafialnym
Księży Misjonarzy, a także w kościele
Najświętszego Serca Jezusa.
To są tylko niektóre owoce życia
i pracy wspólnoty tarnowskiego klasztoru
Bernardynów w ramach 500-lecia.
O.Franciszek Rydzak OFM

WIECZYSTAADORACJA W KOŚCIELE OO. BERNARDYNÓW W TARNOWIE
DEKRET
W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen.
Na większą chwałę Bożą - dla rozbudzenia i pogłębienia nabożeństwa do Pana Jezusa Eucharystycznego
w Naszym biskupim mieście i sąsiednich miejscowościach - ku pożytkowi duchowemu Kapłanów, Sióstr
Zakonnych i wszystkich dążących do doskonałości, zwłaszcza tych, którzy skupiają się w Kongregacji III Zakonu
św. Patriarchy O. Franciszka - na pamiątkę pięćsetlecia pracy duszpasterskiej OO. Bernardynów w Tarnowie - w
dobie Wielkiej Nowenny przed tysiącleciem przyjęcia przez Naród polski Chrztu św., nadajemy Ojcom
Bernardynom w Tarnowie
przywilej
codziennego wystawienia Pana Jezusa w monstrancji od rannego aż do wieczornego nabożeństwa w Ich
tarnowskim kościele, servatis de iure servandis.
Stróżami tej wieczystej adoracji będą OO. Bernardyni z Ojcem Gwardianem na czele, ponosząc odpowiedzialność za codzienny nieprzerwany udział wiernych w adoracji.
Przewielebnemu Ojcu Gwardianowi, Fidelisowi Kędzierskiemu, który usilnie prosił Nas o ten przywilej i z
wielką gorliwością przygotowywał mających pobożnie adorować Pana Jezusa Eucharystycznego, wszystkim
Czcigodnym OO. Bernardynom w Tarnowie oraz wszystkim adorującym Najświętszy Sakrament w kościele OO.
Bernardynów, udzielamy z głębi serca Naszego Arcypasterskiego Błogosławieństwa, polecając się ich pobożnym
modlitwom, zanoszonym do Pana Jezusa Eucharystycznego.
Dan w Tarnowie, w uroczystość Matki Bożej Bolesnej 8 kwietnia 1960 r. L.OZ. 1-2/51/60
(-) + Karol Pękała, Biskup Wikariusz Kapitulny
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Wychowywać po katolicku
Wychowawca powinien wskazywać wychowankom wyłącznie optymalną drogę
życia. Drogi byle jakie wychowankowie
potrafią znaleźć sobie sami.
Ks. Marek Dziewiecki

Potoczne rozumienie wychowania,
według Stefana Kunowskiego, oznacza
„wszelkie celowe oddziaływanie ludzi dorosłych (wychowawców) przede wszystkim na dzieci i młodzież (wychowanków), aby w nich kształtować określone
pojęcia, uczucia, postawy czy dążenia”.
Wychowywanie to pomaganie początkowo bezradnemu i nieświadomemu
dziecku w stopniowym stawaniu się kimś,
kto potrafi myśleć, kochać i pracować. Nic
zatem dziwnego, że odpowiedzialne wychowanie wymaga wyjątkowych kompetencji, które nierzadko bywają określane
jako „geniusz wychowawczy”. Wychowankowie potrzebują nie tylko nauczycieli, ale także mistrzów oraz przyjaciół, którzy będą towarzyszyć im w drodze z miłością, a jednocześnie ze stanowczością. Każde wychowanie, nie tylko
to katolickie, polega bowiem na tym, aby
kochać i wymagać. Okazywanie wychowankom miłości, bez stawiania im wymagań jest przejawem naiwności. Z kolei
stawianie wychowankom koniecznych
wymagań, bez okazywania miłości jest
formą okrucieństwa i prowadzi do buntu
ze strony młodego pokolenia. Dzięki doświadczeniu miłości, wychowanek jest
motywowany do tego, aby uczyć się mądrze myśleć, dojrzale kochać i ofiarnie
pracować. Wymagania stawiane przez wychowawców, którzy kochają, nie powodują u wychowanka buntu, lecz mobilizują
go do stawiania sobie wymagań, a także
do czujności i dyscypliny w obliczu negatywnych nacisków zewnętrznych oraz
własnych słabości, które zagrażają jego
rozwojowi. Wychowywać to fascynować
dzieci i młodzież miłością i prawdą, czyli
proponować im wyłącznie optymalną drogę życia. Taka jest właśnie pedagogia
Ewangelii - podkreśla ks. Marek Dziewiecki.
Olbrzymi wkład w nowe spojrzenie na
wychowanie dziecka i życie rodzinne
w wierze i wartościach katolickich, wniósł
Papież, bł. Jan Paweł II. Według niego,
wychowanie powinno być przede wszystkim „troską o to, by człowiek bardziej

był, a nie tylko o to, by bardziej miał. Być
pełniej człowiekiem to umieć być nie
tylko z drugim człowiekiem, ale także dla
dru-giego człowieka. Praca
wycho-wawcza wiąże się z
formacją sumienia, by ludzie
mogli być wielcy w swoim
człowieczeń-stwie.
Proces
wychowania
ma
służyć
uczłowieczeniu
człowieka.
Człowiek będąc człowiekiem od
pierwszej chwili swego poczęcia
w łonie matki, stopniowo uczy się
być człowiekiem i ta podstawowa
wiedza utożsamia się z wychowaniem. Przyszłość człowieka związana jest nierozerwalnie z wychowaniem”. Człowiek, który jest
w pełni wychowany, przez swą
dojrzałość jest zdolny wychowywać przede wszystkim samego
siebie, w konsekwencji także i innych - dopowie T. Bilicki.
Dziecko, według Jana Pawła II,
jest w pełni wartościową osobą
dlatego, że jest darem Boga. Jest
ono człowiekiem jutra, wiosną życia, zadatkiem przyszłości. Stąd apel bł. Jana
Pawła II o troskę o dziecko, o ochronę
każdego życia, o pomoc materialną i duchową, ponieważ właśnie w dziecku przejawia się najpełniej obraz Boga. Przeprowadzone badania stwierdzają jednoznacznie, że ludzie nie różnią się między sobą
tym, co cenią, do czego dążą, kim chcieliby być, co osiągnąć i zrealizować. Niezależnie od tego, gdzie mieszkają, co robią, jaki mają status społeczny i stosunek
do prawa, cenią takie wartości jak: szczęście, miłość, rodzina, przyjaźń, wiedza.
Jedyne różnice polegają na stopniu uwzględniania tych wartości w życiu, na sile
i zakresie postaw wobec nich oraz umiejętności ich urzeczywistniania w odniesieniu do samego siebie i we wzajemnych
stosunkach.
Zrozumiałe jest zatem, że uwaga
wychowawców i nauczycieli kieruje się
w stronę najmłodszych Polaków, zgodnie
z niezmiennie aktywnym wskazaniem Stanisława Staszica: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.
Jeśli bowiem współczesne dzieci mają
wnosić wartości do swojego życia i w relacje z innymi, ważne, aby nabywały, pogłębiały i systematyzowały wiedzę w tym
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obszarze oraz miały przed sobą dorosłych,
którzy będą dla nich żywym modelem
wartości katolickich i wzorcem do na-

śladowania.
Wychowanie młodego pokolenia nie
oparte na wartościach, zwłaszcza uniwersalnych i ponadczasowych, nieodwołujące
się do wartości człowieka jako osoby,
wydaje się zgoła niepełne, powierzchowne, czy wręcz zwodnicze. Wychowanie
musi prowadzić do głębi człowieczeństwa, które jest treścią życia osoby, jej
integralnego rozwoju, który ostatecznie
jest wyznaczony przez urzeczywistnienie
najwyższych wartości i dążenia do Absolutu. W przeciwnym razie ginie człowieczeństwo w człowieku, człowiek się
kurczy i karłowacieje.
Szczególną rolę w wychowaniu
katolickim odgrywa rodzina, będąca specyficzną wspólnotą osób, w której jednostka rodzi się, wzrasta i dojrzewa. Każde dziecko ma prawo do pełnej i kochającej rodziny. Ma prawo przede wszystkim do głębokiego szacunku, całkowitej
opieki i troski, która wyraża się ze strony
rodziców w postawie przyjęcia go z miłością, zapewnienia mu niezbędnych środków materialnych i troski o jego wychowanie. Dzieci mają prawo do wzrastania
w mądrości, w latach i w łasce u Boga
i u ludzi (por. Łk 2,52). Rodzina jest szko>>

łą cnót społecznych i przyszłością dziecka. Rodzice są pierwszymi i niezastąpionymi wychowawcami. Ważną rolę odgrywają istniejące między nimi relacje. Wiedział o tym Jan Paweł II, gdy podczas pobytu w Ojczyźnie w 1999 roku zwrócił się
do Rodziców tymi słowami: „Dobrze wiecie, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach stworzyć chrześcijańskie warunki potrzebne do wychowania dzieci. Musicie
czynić wszystko, by Bóg był obecny
i czczony w waszych rodzinach. Nie zapominajcie o wspólnej modlitwie codziennej,
zwłaszcza wieczornej, o świętowaniu niedzieli i uczestniczeniu we Mszy Świętej
niedzielnej. Jesteście dla swoich dzieci
pierwszymi nauczycielami modlitwy
i cnót chrześcijańskich i nikt was w tym
nie może zastąpić. Zachowujcie religijne
zwyczaje i pielęgnujcie tradycję chrześcijańską, uczcie wasze dzieci szacunku
dla każdego człowieka. Niech waszym
największym pragnieniem będzie wychowywanie młodego pokolenia w łączności
z Chrystusem i Kościołem. Tylko w ten
sposób dochowacie wierności waszemu
powołaniu rodzicielskiemu i potrzebom
duchowym waszych dzieci”.
Rodzina jest darem Boga i w Nim ma
ona swój początek jako wspólnota życia
i miłości. W Liście do Rodzin, z okazji
Roku Rodziny 1994 Jan Paweł II stawia
pytanie: "Na czym polega wychowanie?"
Stwierdza, że trzeba uwzględnić dwie fundamentalne prawdy: po pierwsze, że człowiek jest powołany do życia w prawdzie
i miłości, po drugie, że każdy urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar
z siebie samego. Wskazane prawdy odnoszą się do wychowawców, wychowanków
oraz roli matki i ojca w procesie wychowawczym.
Na właściwy wzrost dziecka w wartościach katolickich wpływają także środowiska wychowawcze, do których zaliczymy między innymi: szkołę, Kościół,
stowarzyszenia, organizacje i inne grupy
działające zwłaszcza przy kościołach parafialnych. Ogromną odpowiedzialność
wychowawczą ponoszą także środki masowego przekazu. Rodzice jako pierwsi
wychowawcy mają prawo do wyboru
przedszkola czy szkoły dla swojego dziecka zgodnie ze swoimi własnymi przekonaniami (Karta Praw Rodziny, 1983).
Na zasadzie pomocniczości, Kościół
i państwo współpracują z rodzicami
w procesie wychowawczym. Kościół pra-

gnie nade wszystko wychowywać „poprzez rodzinę”, w oparciu o właściwą jej
„łaskę stanu i charyzmat wspólnoty rodzinnej”. Kościół wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców i podejmuje się otwierać przedszkola i szkoły prowadzone przez
Zgromadzenia Zakonne, instytuty czy stowarzyszenia katolickie. Wychowawcy pracujący w tych instytucjach winni, nie tylko
słowami, ale przede wszystkim dając
świadectwo swoim życiem, przekazywać
wartości, które dzieci będą przyswajały
oraz zapewnić nauczanie na wysokim
poziomie, ukazując swoim wychowankom
ukryty skarb Ewangelii, aby budować
cywilizację miłości, braterstwa, solidarności i pokoju. Dając wychowankom dobry
przykład, to jest pozostając w zgodzie
z głoszonymi przez siebie wartościami,
wychowawca zyskuje na swej wiarygodności, staje się poniekąd wzorem osobowym. Nawiązując do problemów nowej
ewangelizacji bł. Jan Paweł II przypominał o tej pilnej potrzebie chrześcijańskiego
wychowania. Domaga się bowiem ona
specjalnej postawy oraz przymiotów serca
i umysłu od wychowawców „takich jak
wrażliwość pedagogiczna, postawa ojcowska i zarazem macierzyńska, umiejętność
podejmowania trudu oceny tego, co dokonuje się w procesie rozwoju jednostki
i grupy, zgodnie z programem formacyjnym, który łączy w żywotną i rozsądną
całość cele wychowawcze i wolę poszukiwania najbardziej odpowiednich środków”.
Kompetentny wychowawca zdaje sobie sprawę z tego, że wychowanek najlepiej rozwija się dzięki kontaktowi z osobami dojrzałymi. O owocności wychowania nie decydują bowiem techniki, metody,
strategie czy pomoce dydaktyczne. W procesie wychowania najważniejsza jest postawa wychowawcy i jego więź z wychowankiem.
Najważniejsze w wychowaniu jest
pomaganie wychowankowi, by uczył się
prawdy o sobie i świecie, by coraz dokładniej odróżniał to, co mu służy i co go
rozwija od tego, co mu zagraża i co ogranicza jego rozwój, co niszczy jego wolność. Wychowanie jest procesem, który
ma prowadzić do wszechstronnego rozwoju ucznia, do pełni człowieczeństwa,
musi więc być oparte na doskonałym wzorcu, fundamencie, którym powinny być
wartości uniwersalne i ponadczasowe, nazywane także podstawowymi, ogólnolu18

dzkimi lub powszechnymi. Należą do nich
również wartości chrześcijańskie. Można
je przekazać młodym ludziom poprzez
umysł i serce. Trzeba być z młodymi
i pokochać ich takimi, jakimi są dziś, ale
towarzyszyć im także w drodze do bycia
lepszymi jutro. W sposób szczególny
i bardzo delikatny należy uszanować ich
sumienie, bo to jest miejsce spotkania
Boga w człowieku.
Kompetentnym wychowawcą nie jest
ani lekarz (jeśli zna się on jedynie na ludzkim ciele), ani psycholog (jeśli rozumie
on jedynie ludzką psychikę), ani ksiądz
(jeśli rozumie jedynie wymiar duchowy
i religijny człowieka). Kompetentny wychowawca nie zadowala się znajomością
każdej z wymienionych sfer, bo nawet ich
suma nie wyczerpuje całej rzeczywistości
wychowanka. Rzeczywistość wychowanka jest ostatecznie ukryta w Bogu, który
ukształtował człowieka na swój obraz i na
swoje podobieństwo. Odpowiedzialny
wychowawca rozumie, że tylko sam zainteresowany- poprzez spotkanie z Bogiem, z samym sobą i z innymi ludźmimoże odkryć sens swego życia, a także
swoje powołanie, czyli niepowtarzalny
sposób, w jaki on właśnie może włączyć
się w historię miłości Bożej.
Chciejmy zatem nie tyle posługiwać
się modnymi hasłami, także tymi o treściach chrześcijańskich, ale zechciejmy
nade wszystko towarzyszyć naszym najmłodszym. Dając przykład naszej autentycznej dojrzałości, najpełniej zdołamy
wychować i zaszczepić najpiękniejsze
i najbardziej wartościowe postawy. Będąc
„dla oraz przy dziecku” w sposób najobfitszy przekażemy mu to, co jest dla nas
wartościowe, czym się kierujemy i co
uważamy za cenne i najskuteczniejsze
w naszych decyzjach i wyborach. Aby to
wszystko było dla chwały Bożej i pożytku
naszych najmłodszych, winniśmy polecać
je Bogu w naszych wspólnych modlitwach i ufnie prosić Ducha Świętego o pomoc w pokonywaniu trudności, których
nawet najlepszy katolicki wychowawca
nie jest w stanie uniknąć.
s. Magdalena – Serafitka

Szkoła przyjazna i bezpieczna
Warto przeczytać, z jaką ofertą
edukacyjną mogą zetknąć się rodzice,
posyłający swoje pociechy do szkoły
podstawowej.

Szkoła Podstawowa nr 5 im.Tadeusza
Kościuszki w Tarnowie jest nowoczesną
placówką edukacyjną o bogatej i wieloletniej tradycji, mieszczącą się w dzielnicy
Grabówka, przy ulicy Skowronków 8.
Naszymi atutami są: dogodne położenie,
nauka w systemie jednozmianowym
(w godz. od 8.00 do 14.20) oraz wysoki
poziom nauczania. Dzieci mogą uczyć
i bawić się w przestronnych, jasnych, wyremontowanych salach.
Szkoła posiada: pracownię komputerową dla kl. IV-VI oraz nową salę multimedialną dla kl. I - III z tablicą interaktywną i sprzętem audiowizualnym, 2 sale
gimnastyczne do zajęć wychowania fizycznego i salę do gimnastyki korekcyjnej
wyposażoną w profesjonalny sprzęt do
ćwiczeń korygujących wady postawy,
a także kompleks boisk szkolnych "Orlik".
Najmłodsi mogą korzystać z sali do
zabaw ruchowych, która wyposażona jest
w sprzęt i pomoce dydaktyczne z programu „Radosna Szkoła” oraz z nowych
placów zabaw. Teren szkoły jest bezpieczny, ogrodzony, strzeżony przez monitoring szkolny.
Nasza placówka od 1 września 2012 r.
realizować będzie zadania dotyczące wychowania przedszkolnego i przygotowania
dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Planujemy utworzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich i pięcioletnich. Edukacja dzieci w oddziale
przedszkolnym będzie bezpłatna.
W czasie pobytu w placówce dzieci

będą mały oferowane różne formy aktywności m.in.: rekreacyjno-ruchową, plastyczną, teatralną, muzyczną, gry i zabawy
dydaktyczne. Nowo tworzony oddział
przedszkolny będzie spełniał wszystkie
oczekiwania dzieci i rodziców w zakresie
funkcji edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej. Dołożymy wszelkich starań,
aby warunki niczym nie odbiegały od
tradycyjnych – przedszkolnych. Dla dziecka, będzie to okazja do wczesnej i powolnej adaptacji w nowym środowisku
i przestrzeni.
W szkole działa w godz. 6.30 – 16.30
świetlica z dożywianiem (II śniadanie,
dwudaniowy obiad). Świetlica szkolna to
miejsce bezpieczne, gdzie dziecko może
spędzić miło czas.
Jesteśmy jedną z nielicznych szkół
podstawowych, w której nieodpłatnie realizowane są zajęcia z dwóch języków
obcych. W kl. I-III –
język angielski, w klasach starszych – język
angielski i niemiecki.
Dodatkowo na zajęciach pozalekcyjnych
uczniowie nieodpłatnie
mogą się uczyć języka
włoskiego.
Zajęcia dydaktycznowychowawcze uatrakcyjniane są przez uroczystości szkolne, okolicznościowe akademie,
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wycieczki, wyjścia do kina i teatru, zielone szkoły, dyskoteki, pikniki rodzinne.
Organizujemy dzieciom czas wolny
w czasie ferii zimowych, występując z różnorodną ofertą zajęć sportowo-rekreacyjnych i półkolonie w czasie wakacji
z pełnym wyżywieniem /śniadanie, obiad,
podwieczorek/.
Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym, w którym każde dziecko ma
zapewnioną troskliwą opiekę, może zdobywać wiedzę i rozwijać talenty pod
kierunkiem doświadczonych pedagogów.
Uczniowie uczestniczą w wielu konkursach na szczeblu szkolnym, okręgowym
i ogólnopolskim, odnosząc sukcesy. Organizujemy również konkursy zewnętrzne.
Jednym z ważniejszych jest Międzyszkolny Konkurs o patronie Tadeuszu
Kościuszce.
Realizujemy specjalistyczne programy
profilaktyczne i wychowawcze, angażujemy uczniów w działalność charytatywną
i ekologiczną. Proponujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Posiadamy certyfikaty: "Szkoła bez przemocy", Szkoła
Sukcesu", "Szkoła Odkrywców Talentów", „Klubu Bezpiecznego Puchatka“ –
za kształtowanie postaw prozdrowotnych.
Dyrekcja

UCZYĆ CZY WYCHOWYWAĆ
Jakimi motywacjami kierują się młodzi ludzie?

Poniższy artykuł w sposób przystępny
omawia problem motywacji, jej rodzajów. Autorka czyni to w sposób ciekawy,
odwołując się do opinii młodych ludzi,
co może nam „rozjaśnić” czasami mało
„przejrzyste” powody postępowania
młodzieży w różnych sytuacjach.

Z motywacjami człowiek spotyka się
od urodzenia – jako małe dziecko musi
być odpowiednio zmotywowany, by nauczyć się korzystać z toalety, potem jeść
sztućcami, myć się i wykonywać wiele
czynności życiowych, które powinien poznać i jakoś je„ polubić” .
Potem przychodzi szkoła – motywacje
do nauki, zdobywania wiedzy, odpowiedniego zachowania i postaw. Co „każe”
młodemu człowiekowi osiągać laury
w olimpiadach, zdobywać trofea sportowe, pomagać innym, chodzić na zbiórki
harcerskie czy pracować jako wolontariusz z dziećmi niepełnosprawnymi? Na
te pytania szukałam odpowiedzi. Oczywiście potem przychodzi praca – to właśnie w jej kontekście pytamy dorosłego
człowieka o motywacje do niej, bo jednak
najczęściej o motywacji mówi się właśnie
w odniesieniu do pracownika i pracodawcy.
Postanowiłam zapytać kilku zaprzyjaźnionych młodych ludzi, w wieku 8-20
lat, co ich motywuje do wszelkiego działania.
Okazało się, że jest „tego” sporo –
począwszy od radości pokazania rodzicom, dziadkom, swoich sukcesów i oczekiwania pochwał (to ci najmłodsi), poprzez satysfakcję finansową, po bojaźń
przed karą w różnej postaci – pozbawieniem kieszonkowego, zabranianiem przez
rodziców wyjść z domu, odwiedzin u kolegów, czy nawet wyjazdów wakacyjnych.
Motywująca może być też chęć uzyskania
dobrego świadectwa, które umożliwi dostanie się do lepszej szkoły średniej czy na

wymarzone studia. Przyjrzyjmy się, co na
temat motywacji mówią podręczniki i fachowcy: termin motywacja rozumiany jest
różnie przez różnych autorów. Najczęściej
określa się nim „czynniki, które nadają
energię zachowaniu osobnika i ukierunkowują je” lub uważa się, że jest to „stan
gotowości człowieka do podjęcia określonego działania”. W tym znaczeniu
motywacja odnosi się do przeżyć psychicznych człowieka, od których zależy
możliwość i kierunek jego aktywności
oraz stanowi proces, który steruje czynnościami tak, aby doprowadziły do osiągnięcia określonego celu. Zatem „motywacja stanowi wewnętrzną siłę człowieka, która uruchamia i organizuje jego
zachowanie skierowane na osiągnięcie
zamierzonego celu”.
Motywacja może być:
1. wewnętrzna - pobudza do działania,
które ma wartość samo w sobie, jej przykładem jest zainteresowanie lub zamiłowanie do czegoś;
2. zewnętrzna - stwarza zachętę do działania, które jest w jakiś sposób nagradzane
lub które pozwala uniknąć kary; takiej
motywacji sprzyja system nagród i kar
oraz zbiór przepisów regulujących tok
postępowania;
3. pozytywna - polega na stworzeniu człowiekowi perspektyw coraz lepszego urzeczywistniania jego celów, w miarę spełniania oczekiwań pracodawcy (np. wyższe
pobory, bardziej intratne stanowisko, większa samodzielność pracy itp.);
4. negatywna - opiera się na lęku, który
pobudza do pracy przez stwarzanie poczucia zagrożenia (np. przesunięcie do
mniej płatnej pracy, groźba utraty części
wynagrodzenia w razie gorszego wykonania zadań, obniżenie uznania itp.).
Co ciekawe, z każdą tego typu motywacją spotkałam się w rozmowach.
Interesowało mnie także to, co pociąga
młodych do awantur ulicznych, dlaczego
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malują i niszczą w ten sposób budowle,
skąd chuligaństwo na ulicy?
Młodzież stwierdza, że nie ma wiele
miejsca, by się „wykrzyczeć”; że nie ma
zajęć sportowych, gdzie mogliby „wyładować” swoją energię. Poza tym motywuje ich „poczucie adrenaliny”. Z jednej
strony boją się, żeby nie mieć problemów,
z drugiej strony „szpanują” przed rówieśnikami „niby odwagą”. Bo jak powiadają „w szkole nie można; na przerwach
trzeba uważać, bo można się narazić” itp.
Pojawia się zatem motywacja negatywna.
Wielu młodych robi rzeczy „dobre”, bo
boją się narazić, bo chcą lepiej „wypaść”
w oczach nauczyciela, ale i „dla dobrych
ocen”. Niemałą rolę odgrywają rodzice.
Wielu uczniów stwierdza, że motywują
ich rodzice – zarówno pozytywnie jak
i negatywnie. I choć młodzież woli ,jak
ma nałożony system nagród i kar, to jednak za wszelką cenę chciałaby tych ostatnich unikać. Stąd tyle działań unikowych i niewłaściwych (ściągi, odpisywanie zadań domowych, opuszczanie
zajęć – wagary).
Warto jednak podkreślić, ze młodzież
chce być użyteczna. Nie tylko satysfakcja
finansowa jest dla nich ważna. Wielu
młodych chce pomagać innym, bo daje im
to poczucie „bycia potrzebnym”. Młodzi
potrafią poświęcić czas na spotkania duszpasterstwa akademickiego, bo chcą być
z innymi, znajdują czas na modlitwę
i ewangelizację. Nie pytają o zapłatę.
Jedna z osób mówiła o poświęceniu dla
Ojczyzny – o chęci bycia jak dawna młodzież, „ta od Powstania Warszawskiego,
czy „Żołnierzy Wyklętych”, czy ci, którzy
nosili literaturę z „drugiego obiegu” przed
30. laty. Motywują ich dawni bohaterowie, ale i teraźniejsi nauczyciele, kapłani.
Nikt nie lubi być karany i wielu unika nieodpowiedniego zachowania jak
ognia, bo boi się kar.

>>

Warto także dodać, że wielu młodych
chce poszerzać swoją wiedzę startując
w olimpiadach i różnych zawodach,
szkolnych i pozaszkolnych. Chcą być lepsi
od innych, najlepsi, by zdobyć laury bądź
dostać się na wymarzony kierunek studiów.
Studenci wspominali o zarabianiu
pieniędzy w wakacje. Motywacją ma być
zdobycie funduszy na lepszy sprzęt elektroniczny, wyjazd na atrakcyjne wakacje.
Jeśli idzie o teorie motywacji to istnieje ich wiele. Współcześnie podzielono
poglądy na motywację na pięć różnych
kategorii: teorię potrzeb, teorię oczekiwań,
teorię sprawiedliwości, teorię wyznaczania celów i teorię wzmocnienia. Teorie
motywacji różnią się pod względem tego,
na co kładą nacisk i pod względem
wynikających z nich przewidywań. Teorie
potrzeb i sprawiedliwości zajmują się
zadowoleniem i niezadowoleniem ludzi.
Teoria wzmocnienia zajmuję się sposobem, w jaki skutki określonych zachowań
wpływają na powtarzanie tych zachowań.
Teoria oczekiwań określa proces wyboru
różnych możliwych kierunków działania,
w zależności od oczekiwanych korzyści
związanych z każdym z nich. Teoria wyznaczania celów skupia uwagę na procesie

wyznaczania celów i sposobu, w jaki sam
cel wpływa na motywację.
Współczesna młodzież na pewno mniej
ma czasu na spotkania z innymi, nie ma
też wielu spotkań międzypokoleniowych
w rodzinach. Jeszcze w ubiegłym stuleciu
było wiele rodzin żyjących wspólnie –
wielopokoleniowo. Każdy w domu miał
określone zadania (ale i przywileje).
I choć często jedyną motywacją do prac
domowych była przysłowiowa „madame”
rózga, to jednak ludzie wykonywali swoje
obowiązki z godnością i niemal bez szemrania. Dzisiaj spotyka się cały system motywacyjny – w zależności od zawodu, pozycji społecznej, zasobności rodziny, statusu rodzinnego, wielkości zakładu pracy
itp.
Okazuje się, że motywacje kierujące
człowiekiem są odmienne i na pozór
wzajemnie się wykluczają. Z jednej strony
ludzka egzystencja oparta jest na potrzebie
prowadzenia nieustannego dialogu człowieka ze światem go otaczającym, z drugiej jednak ten sam człowiek przez całe
życie dąży do autonomii i niezależności.
Dla wielu ludzi świat zewnętrzny jest
źródłem poznania i doświadczenia, a życie
wśród ludzi: rodziny, znajomych, współpracowników niesie ze sobą zaspokojenie

bardzo ważnych potrzeb, głównie bezpieczeństwa, miłości i sławy. Człowiek jest
zdolny do życia bez rodziny, ale nie może
żyć w osamotnieniu.
Niestety, w dzisiejszych czasach ludzie mają bardzo duże problemy w porozumiewaniu się z drugim człowiekiem.
Więzi ludzkie i ich wartość zostały zinstytucjonalizowane i urzeczowione. Oznacza to, że związek dwojga ludzi jest
wart tyle, ile można w wyniku jego
trwania zdobyć korzyści materialnych.
To dość przykre i smutne. Jednak,
patrząc na młodych i ich postawy, zaryzykuję stwierdzenie, że o ile rzeczywiście
motywacje finansowe i rzeczowe – czyli
system nagradzania – nie jest im obojętny,
to jednak wielu młodych, których spotykamy w szkołach, w parafiach, na oazach, na sąsiedniej ulicy, działa z potrzeby
serca i wie, co to znaczy pracować dla
chwały Boga i Ojczyzny.
Takiej postawy życzę wszystkim
młodym ludziom początku XXI wieku.
Magdalena Urbańska
Wykorzystano:
http://www.sciaga.pl
http://www.sciaga.f2y.org

OKIEM PSYCHOLOGA
Stres – przyczyny, objawy i sposoby zapobiegania
Świat w którym obecnie żyjemy, tempo
i różnorodność przemian stanowi ogromne wyzwanie dla każdego człowieka. W każdym dniu, godzinie, chwili
stajemy przed różnymi problemami,
które każdemu z nas dostarczają rożnych, nie zawsze korzystnych emocji.
Zagadnienie odporności psychicznej,
umiejętności radzenia sobie w trudnych
sytuacjach od dawna interesowało lekarzy
i psychologów. Dopiero w latach trzydziestych ubiegłego wieku, fizjolog kanadyjski Hans Seyle na podstawie długoletnich badań wprowadził pojęcie stresu
- które od tej pory na dobre przyjęło się
w naszej świadomości i jak stwierdzono,
dotyczy coraz większej grupy osób zwłaszcza aktywnych, ambitnych, żyjących

w dużym napięciu
emocjonalnym,
pośpiechu.
Stres jest pojęciem bardzo szerokim. Ogólnie
można stwierdzić
że jest to reakcja
organizmu na różnego rodzaju przeszkody, przeciążenia, niebezpieczeństwa, nowe
sytuacje życiowe
czy silne bodźce.
Stres to mobilizacja, stan podwyższonej aktywności naszych podstawowych trudnej sytuacji. Przyczyną stresu są więc
funkcji życiowych do radzenia sobie w na ogół czynniki zewnętrzne stanowiące
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zagrożenie dla danej osoby np. dobrej
opinii, zajmowanej pozycji, zdrowia lub
życia. Zakłócają również bądź uniemożliwiają osiągnięcie jakiegoś celu, zadania, pozbawiają nas niekiedy cenionej
wartości, np. miłości, opieki rodziców,
posiadania ulubionej rzeczy. Dla każdego
z nas czynniki wywołujące stres są różne
i każdy z nas ma indywidualny poziom
odporności, reagowania w sytuacjach zagrożenia. Dla niektórych osób samo występowanie publiczne w szkole, przed
publicznością lub nawet załatwianie drobnych spraw w urzędzie stanowi ogromne
wyzwanie. Z drugiej strony są ludzie, dla
których zagrożenie, obcowanie z trudnymi zadaniami, podejmowanie szybkich
decyzji, niekiedy decydujących o życiu
innych jest na porządku dziennym. Oni
mają to niejako wpisane w swoje codzienne obowiązki - to przede wszystkim
strażacy, policjanci, lekarze, pielęgniarki,
żołnierze. Każdy ich błąd może odbić się
na życiu ludzkim i wpłynąć niekorzystnie
na wizerunek jaki mają w społeczeństwie.
Dla wszystkich jednak niezależnie od
indywidualnej odporności i zajmowanego
stanowiska istnieją sytuacje nasilające ich
obawy o przyszłość, spowodowane brakiem wiary w swoje umiejętności, możliwości, wywołane nadmiarem obowiązków, z którymi nie możemy sobie
poradzić. Takie zdarzenia występują obecnie bardzo często w naszym życiu zawodowym. Dlatego stres w pracy jest
obecnie bardzo popularnym zjawiskiem.
Zbyt duże wymagania pracodawcy, groźba
utraty pracy, złe stosunki międzyludzkie obmowa, zazdrość - to tylko niewielka
cząstka tego, co może nas spotkać w środowisku pracy. Z własnego doświadczenia
zawodowego mogę stwierdzić, że tego
typu sytuacje zdarzają się coraz częściej,
doprowadzając nawet osoby, które jak
twierdzą są ze "stali", na skraj załamania
nerwowego.
Drugim takim biegunem stresowym
jest środowisko rodzinne. Problemy
z dziećmi, konflikty między małżonkami,
rozwody, choroby, czy nawet brak akceptacji własnej osoby, wyglądu – wszystko
to może doprowadzić do narastającego
w nas niezadowolenia. Wielu badaczy
jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku ogłosiło listę najbardziej stresujących czynników;
- śmierć współmałżonka,
- rozwód,

- ślub,
- śmierć bliskiego członka rodziny,
- utrata pracy lub zmiana warunków pracy,
- choroba,
- przejście na emeryturę,
- zmiana miejsca zamieszkania.
Jeżeli jednak znajdziemy się pod wpływem działania stresu, to należy zaznaczyć,
że istnieją 3 etapy - fazy tego niekorzystnego zjawiska;
l. Faza alarmowa - początkowa, inaczej
mówiąc faza zaskoczenia, niepokoju, kiedy uważnie obserwujemy otoczenie, wówczas sprawniej przebiegają procesy myślenia
2. Faza adaptacji - przystosowania się,
kiedy organizm stara się skutecznie i bez
nadmiernych obciążeń poradzić sobie ze
stresorem. Pojawiają się oznaki strachu,
gniewu, emocje wymykają się spod kontroli. Jeżeli poradzimy sobie z trudną sytuacją to wszystko wraca do normy w innym przypadku następuje faza trzecia decydująca.
3. Faza wyczerpania - stałe pobudzenie
całego organizmu, przewlekły stres prowadzi do zaburzenia funkcjonowania całego organizmu, do chorób, a w skrajnych
przypadkach nawet do śmierci. W tej fazie
ujawniają się niekiedy zachowania takie
jak: gwałtowne poszukiwanie pomocy,
płacz, ucieczka, agresja skierowana przeciwko innym ludziom lub przedmiotom
albo też przeciwko sobie.
Należy jednak podkreślić że jednorazowa stresująca, trudna sytuacja, np. ważny egzamin, jest w niektórych przypadkach nawet konieczna w naszym życiu.
Mobilizuje nas niejako do działania, dodaje siły, daje typowo fizjologiczne objawy - umysł staje się jaśniejszy, nasze
ruchy są szybsze. Po pomyślnym zakończeniu tej trudnej sytuacji, organizm
szybko wraca do normy bez zbyt dużych
obciążeń. Jednak przewlekły, długotrwały
stres to dla naszego organizmu nadmierne
obciążenie. Stałe napięcie nerwowe jest
prostą drogą do różnych zaburzeń fizjologicznych takich jak np. nerwica, depresja. Bóle głowy, kłopoty ze snem, wzrost
ciśnienia tętniczego, drżenie rąk, obniżenie odporności organizmu a nawet zawał
serca to tylko niektóre z niekorzystnym
objawów oddziaływania stresu na nasz
organizm.
Równie niebezpieczne są zaburzenia
dotyczące psychicznej sfery naszego życia. Pogorszenie nastroju, apatia, lęk, ob22

niżenie koncentracji, zamykanie się we
własnym świecie, izolacja, a nawet myśli
samobójcze - każdy z nas będąc pod
wpływem stresu może doświadczyć podobnych zaburzeń. W skrajnych przypadkach musimy skorzystać z pomocy
lekarza lub psychologa, który zleci
odpowiednią terapię.
Co więc robić aby nie dopuścić do
zniszczenia naszego organizmu, naszej
psychiki, aby skutecznie zredukować poziom stresu, stać się w przyszłości bardziej odpornym na jego działanie? Przede
wszystkim musimy zadbać o nasze zdrowie, prawidłowy odpoczynek, sen, relaks.
Dużo satysfakcji daje aktywny sposób
spędzania wolnego czasu - spacery, pływanie, jazda na rowerze lub inna forma
aktywności fizycznej. Starajmy się również odbudować i utrzymywać bliskie
kontakty z przyjaciółmi, nie żałujmy czasu na chwile spędzone w gronie bliskich.
Niektórym dużo radości daje słuchanie
muzyki, czytanie książek, spędzanie czasu
na działce, kontakt z przyrodą a nawet
wyjazd na kilkudniowy wypoczynek poza
miasto. Odżywiajmy się zdrowo - należy
pamiętać że istnieje związek między fizyczną i psychiczną stroną człowieka.
Unikajmy używek, papierosów, alkoholu,
kawy. Również w życiu codziennym należy zmienić swój sposób postępowania
aby rozładować nagromadzone niekorzystne emocje;
- dużo uśmiechaj się,
- nie bierz za dużo obowiązków na siebie
w pracy, w szkole, w domu,
- bądź asertywny, naucz się mówić nie,
gdy ktoś chce ciebie wykorzystać,
- zaakceptuj siebie takim, jaki jesteś, ze
swoimi wadami i zaletami, nie ma
przecież ludzi idealnych,
- zajmij się czymś, co sprawia ci przyjemność, aby nie tłumić w sobie negatywnych emocji.
Nie wymagajmy od siebie rzeczy niemożliwych i dajmy sobie prawo do popełniania błędów.
Stres nie zniknie tak długo, jak długo
będziemy prowadzić aktywne życie, ale
poprzez właściwą higienę pracy, zdrowy
sen i prawidłowe odżywianie możemy
znacznie zmniejszyć skutki jego oddziaływania na nasze zdrowie i psychikę.
Wałęga Barbara psycholog

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI
UŚMIECH PRZEDSZKOLAKA

Dzieci z przedszkola pojechały do Domu Biskupiego pożegnać Księdza Biskupa Wiktora. Gdy Ksiądz Biskup zobaczył takie grono młodych diecezjan zapytał:
-Skąd przyjechaliście?
A dzieci na to:
- Z Polski.

-Czy Pan Jezus już w końcu się narodzi?

W przychodni 3-latek zobaczył siostrę zakonną i pyta swojego tatusia:
-Kto to jest?
-Zgadnij- odpowiada tatuś.
-Czy to jest Anioł?
Na to tata:
Podczas porannej zabawy w przedszkolu 4-letni Igor zebrał wokół sie- -Tak to można powiedzieć, ale nie do końca.
bie dzieci. Po czym woła:
-Pan z wami!
Podczas pracy plastycznej 3-letnia Wiktoria zwraca się do rówieNa co dzieci chórem:
śniczki:
-Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
-Eliza, ty mi maluj, a ja będę patrzeć czy idzie siostra.
Igor kończy:
- Amen.- Po czym dodaje:
Dzieci z przedszkola pojechały MZK w celu pożegnania Księdza Bi- Wszyscy mają mnie słuchać, bo ja jestem Ksiądz. A ksiądz jest tylko skupa Wiktora. W autobusie starszy pan pyta 4-latka:
jeden. Na koniec mówi:
-Chłopczyku, jak się nazywasz?
-Idźcie już, a niech inni ludzie przyjdą…
Pada odpowiedz:
-Wojtek Parysz, a pan?
Podczas innej zabawy Igor wraz z Marcelem chodzą po sali zabaw. Po chwili konsternacji podróżny na to:
Podchodzą do grupek dzieci bawiących się i oświadczają:
-Jan Kowalski.
-Przyszedł ksiądz na kolędę. Wszyscy muszą wstać i się modlić.
Wojtuś ze zdziwiona miną stwierdza:
Po modlitwie Igor dodaje:
-Hm… nie znam pana.
-A teraz najważniejsze- obrazki.
Marcel chodził i „robił księdzu dym” /tzn. kadzidło/.
Po przeprowadzonej katechezie Siostra sprawdza czy dzieci zapamiętały imiona Trzech Mędrców. Zgłasza się jeden z 4-latków i pewnie
Podczas śpiewu pastorałki „Gore gwiazda Jezusowi” dzieci w młod- deklamuje: Kacper, Melchior i Bartyzel.
szej grupie przedszkolnej śpiewały: „Hejże ino dyna, dyna, narodził się /W grupie dzieci przedszkolnych jest chłopiec o tym nazwisku/.
Bóg „dziewczyna” w Betlejem, w Betlejem”.
Opr. Siostry Serafitki
Przed piątym z kolei spektaklem Jasełek, 3-letnia Natalia odgrywająca
rolę Maryi ze zwątpieniem pyta:

POKOLORUJ OBRAZEK
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MŁODZI PATRZĄ NA ŚWIAT
„W CIEMNOŚCI”
Film Agnieszki Holland pt. „W ciemności” wszedł stosunkowo niedawno na
ekrany polskich kin. Do tej pory obejrzało
go blisko pół miliona widzów i liczba ta
ciągle wzrasta. Po ogłoszeniu nominacji
do Oskara, niezwykłą historią lwowskich
Żydów zainteresowały się media. Na łamach prasy i w Internecie ukazały się
liczne recenzje i opinie znanych krytyków.
Ja także spróbuję odnieść się do najnowszego dzieła Holland, które zrobiło na
mnie niezwykłe wrażenie.
Scenariusz filmu powstał na podstawie
wydanej w 1991 roku książki Roberta
Marshalla „W kanałach Lwowa”. Autor
opisał w niej ucieczkę grupy Żydów z getta do kanałów, w których spędzili 14 miesięcy, czyli czas do końca wojny. Polska
reżyserka nakręciła obraz niezwykle przejmujący, który ukazał historię Żydów i ich
ogromny wysiłek, by uratować życie swoje i bliskich. Pokazał też trudne relacje
międzyludzkie w chwili najwyższego zagrożenia. Leopold Socha – lwowski
kanalarz mogący wchodzić na teren getta
okazał się jednym z tych Sprawiedliwych,
którzy nie bali się narazić swego życia.
Zanim jednak do tego doszło, jego portret
rysował się w negatywnym świetle. Należał bowiem do grupy Polaków okradających żydowskie mieszkania, pozostawione bez opieki w chwili przesiedlenia
mieszkańców do getta lwowskiego.
Główny bohater obrazu Agnieszki
Holland przechodzi przemianę – wybiera
dobro, czyli pomoc Żydom. Dynamiczna
kreacja postaci kanalarza sprawiła, że
rozumiałam motywy jego postępowania,
jak i czasy, w których działał. Wspaniała
gra aktorska Roberta Więckiewicza,

Agnieszki Grochowskiej, Kingi
Preiss i innych
bardzo sugestywnie przeniosła
mnie w czasy
wojenne.
W jednym z
wielu pawilonów
Instytutu Yad
Vashem w Jerozolimie, działającym od 1953
roku, znajduje
się ekspozycja
poświęcona żydowskim dzieciom zamordowanym w czasie
Zagłady. Dzięki
Leopoldowi Sosze, mała Krysia
Chiger, jedna z
bohaterek filmu,
została ocalona
i mogła po latach
podzielić się
swymi przeżyciami w książce
„Dziewczynka w zielonym sweterku”.
Żydzi w filmie Holland to ludzie,
którzy tak jak każdy, potrzebowali bliskości i nie byli bez skazy. Ekranizacja tej
historii stwarza realny obraz człowieka.
Natężenie scen intymnych (erotycznych)
wzbudziło we mnie jednak skrajne emocje. Z jednej strony zdawałam sobie sprawę, że to zwyczajni młodzi ludzie, którzy
pragnęli kochać, bez względu na czas,
w jakim przyszło im żyć. Z drugiej zaś
dotykała mnie bezpośredniość przekazu
tych scen, która, nie ukrywam, przeszkadzała w odbiorze tematyki związanej z tragedią narodu skazanego na Zagładę.
Film był dla mnie okazją do poznania
tej części polskiej historii, której nie
znałam wcześniej. Lwów w czasie II wojny światowej i sytuacja polskich Żydów
w tym mieście, relacje Polaków i Ukraińców to fakty, które dzięki obrazowi
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Holland zainspirowały mnie do sięgnięcia
po dwie książki: wspomnianą już „Dziewczynkę w zielonym sweterku” oraz tekst
ojca Krystyny, Ignacego Chigera zatytułowany „Świat w mroku”.
Według mnie nominacja filmu do Oskara była uzasadniona – świetny scenariusz w połączeniu z wybitną grą aktorską
stworzył niepowtarzalny obraz, zachęcający do zatrzymania się przy trudnym
zagadnieniu Holokaustu.
Magdalena Maziarz

Antonina Krzysztoń

W czasie Wielkiego Postu warto
oddać się wewnętrznej refleksji także
poprzez muzykę. Skłonić nas mogą do
tego, jak sugeruje poniższy tekst, piosenki Antoniny Krzysztoń.
Śpiewa, odkąd pamięta. Podobno już
jako małe dziecko wymyślała przeróżne
melodie, wyrażając w ten sposób swoje
uczucia i emocje. Jak sama mówi ,muzyka
jest dla niej ogromnie ważna i nie wyobraża sobie bez niej życia. Śpiewa dla
wszystkich, nie chce byś szufladkowana
i ograniczana tylko do pewnej grupy
odbiorców.
Antonina Krzysztoń urodziła się w
1954 roku w Krakowie. W rodzinnym
mieście rozpoczęła się jej wielka kariera.
Pierwszym sukcesem było zwycięstwo na
Festiwalu Piosenki Studenckiej, gdzie wykonała piosenkę "Chusta Weroniki", a potem przyszła też główna nagroda na
festiwalu FAMA. Krzysztoń występowała
i występuje na wszystkich najważniejszych imprezach związanych z poezją
śpiewaną (min. Zamkowe Spotkania
„Śpiewajmy Poezję”). Artystka wspierała

działalność opozycyjną w latach 80.
W okresie stanu wojennego grała nieoficjalne koncerty w kościołach, klubach
studenckich czy nawet mieszkaniach prywatnych. Znane są jej muzyczne interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta oraz
piosenek Karela Kryla. W rocznicę śmierci czeskiego barda ukazała się jej płyta
„Czas bez skarg”.
Antonina tworzy muzykę oraz jest
autorką tekstów do większości swoich
piosenek. Ponadto pisała piosenki dla
Mietka Szcześniaka i Michała Lorenca.
Współpracowała z wieloma wybitnymi
muzykami, m.in. z Leszkiem Możdżerem,
Marcinem Pospieszalskim, Joszko Brodą,
Michałem Lorencem. Autorka chce, aby
jej piosenki skłaniały do zadumy i dialogu, a także stwarzały pole do rozmaitych
skojarzeń i interpretacji. Niewątpliwie służy temu również różnorodna muzyka
z elementami folku, jazzu, reggae i rodzimej ludowości. Sama artystka twierdzi, że
„w jej śpiewaniu jest bardzo duża chęć
spotkania drugiego człowieka, podzielenia
się tym, co uważam, że jest dobre, harmonijne. Piosenka to także miejsce spo25

tkania z Bogiem”.
W ostatnim czasie wiele z jej koncertów odbywa się w kościołach. W jej
dorobku znajduje się krążek z pieśniami
postnymi. Starannie przygotowywała się
do jego nagrania. Przeżywała swoje własne, osobiste rekolekcje, podczas których
przez dwa tygodnie jedynie piła wodę.
Sama piosenkarka mówi, że bardzo chciała nagrać taką płytę z Gorzkimi Żalami
i pieśniami, które śpiewa się w czasie
Triduum. Dla niej samej to czas nawrócenia, zadumy, oczyszczenia, popatrzenia
na swoje życie z innej perspektywy. Płyta
mimo iż dotyczy bolesnej sfery życia,
jaką niewątpliwie jest śmierć, daję nadzieję i ukazuję wielką miłość Boga do
człowieka.
„Nie jestem świętą, jestem grzesznikiem - opowiada Antonina Krzysztoń. Mam głębokie przeświadczenie wielkiej
mizerii człowieka, ale widzę coraz
wyraźniej, że właśnie takiego człowieka
pokochał sam Bóg!” Nic dziwnego, że
mottem albumu są przejmujące słowa
Jezusa: "Czy ro-zumiecie, co wam uczyniłem?". Album kończy pełen zachwytu
paschalny okrzyk: Alleluja! Kończy się
Via Crucis, a znaczy się Via Lucis. Droga
Krzyża przechodzi w niedzielny poranek
w Drogę Światła”.
Antonina ma na swym koncie wiele
płyt, m.in.: „Ballady K. Kryla”, „Inne
światy”, „Pieśni postne”, „Takie moje wędrowanie”, „Kiedy przyjdzie dzień”,
„Wołanie”, „Złota Kolekcja: Perłowa
łódź" , „Dwa księżyce”. We wrześniu
2010 roku ukazał się „Turkusowy stół”.
Natalia Kozioł

ŚWIAT ZAMKNIĘTY W SŁOWACH
Spowiedź część I Post

Spowiedź część II Wielkanoc

„Refleksja z koszyczkiem

Ukorzmy głowę nie przed popiołem
ale przed spojrzeniem

Piątek
W kątach kościoła rozbrzmiewały jeszcze odgłosy
upadających zimnych gwoździ
kilka dni wcześniej znalazłem taki
w swej kieszeni
miałeś siłę Boże
ale dlaczego ja też muszę ?
przecież wiesz że
chciałem odejść lecz bałem się
ostatniej rozmowy
stacja XV: wstaje nowy dzień

Tradycja staje się niemodna,
koszyk z barankiem w reklamówce
bo tak jest lepiej, tak wygodniej,
tak prościej żyć ze słowem „ wkrótce”.

Jałmużna?
chciałbym się podzielić
kieszenie mam puste
a mą największą miłością
miłość do samego siebie
ale nawet ona zawodzi
i zbyt łatwo zamienia się w nienawiść
Modlitwa?
SOS już nikt nie używa
więc jak mam prosić ratunku
skoro na ludzkie wołanie ludzie są obojętni
nie chcę krzyczeć bo i tak nikt nie patrzy
ze współczuciem i zrozumieniem
tylko kpi, świdruje
pozostały niewypowiedziane myśli
albo szept do ciemnego kąta pokoju
Post ?
ale to takie przyjemne
uśmiecha się do mnie
a ja chcę uśmiechnąć się do tego
ale owszem zrezygnuję z czegoś
najlepiej z tego czego i tak nie robię
a później będę się umartwiał
nieszczęśliwy!
smutny!
i dobrze mi z tym bólem
szpilę wbijam sobie sam powoli
i z satysfakcją
upewniam się czy na pewno rani
Boję się bo tak wiele jest
zakamuflowanych propozycji
jak kamieni
Proch przypominał mi o śmierci
a śmierć wskazywała na życie

Sobota
czekają judaszowe pocałunki w kolejce
a ja stałem zasłonięty przystrojonym pokarmem
żadna kropla nie doleciała
ciekawe
czy rozległby się syk
czy byłaby następną kroplą spływającą po policzku ?

Andrzej Mleczko

I nawet kiedy biją dzwony
co roku dźwięczne „ Alleluja”,
ty myślisz -”święta odhaczone”
wkrótce kolejne,... a życie mija.

Maria Kwater

Andrzej Mleczko

„Panie mój”
„Wiara i modlitwa”
Znajdę cię wszędzie i o każdej porze.

Gdy zmrok zapadnie i gdy świecą zorze.
W blasku księżyca i promieniach słońca.

dopiero w środku dnia obudzony
zauważyłem że od dawna
role zostały odwrócone
to życie szerokim ruchem kosy uśmierca
a śmierć swym tchnieniem
daje początek życiu

Tradycja staje się niemodna,
dziś nawet bukszpan jest z plastiku,
świat coraz prędzej pędzi co dnia,
po drodze spowiedź i...po krzyku.

Niedziela
szaro jeszcze ale kolory już nasycają powietrze
serce dzwoni a procesja myśli zapełnia głowę
jeśli dziś nawet nie rozkwitnie miłość szeroka
to choć radość samolubna
z ujrzenia początku wieczności
i oby nie zaginęła między jednym a drugim
chrzęstem chleba
szelestem kiełbasy
szumem herbaty

Andrzej Mleczko W morskiej głębinie która nie ma końca.

Prawda wiary

Zgodnie mówimy...tak, tak...wierzę,
ochrzczony przecież kiedyś byłem,
lecz tak naprawdę mówiąc szczerze
w świątyni dawno już nie byłem.

Wszędzie ślad swojej stopy zostawiłeś
Dotknięciem ręki ożywiłeś łąki.
Ty ze strumieni kryształ wody piłeś.
Dziełem są Twoim trawy, kwiaty , pąki.
Czuwasz by kłosy w chleb się zamieniły
Pod Twą batutą ptaków, cykad granie
Twoja obecność dodaje mi siły
Wszędzie więc mogę sławić Cię o Panie!

Maria Kwater
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Wiem, nie jestem święta
Nieraz tylko myślą, ale grzeszę
Nie dorastając nawet do pięt
Niebiańskich błogosławionych rzeszom.
Panie mój
Wiem nie jestem pokorna
Często przede mną dróg rozstaje.
Z dekalogu też jakoś mnie zdolna
Pokusy mądrze żyć nie dają.
Proszę więc wskaż mi dobry Boże
Gdzie nie dostrzegam Twoich znaków?
Ty Panie przecież wszystko możesz.
Drogowskaz postaw na mym szlaku.

Maria Kwater

MIĘDZY WIERSZAMI

Co zginęło – Ks. Jan Twardowski

Zdarza się, że czasami coś nam ginie.
Zgubienie czegoś uważamy za stratę, nawet jeśli jest to drobna rzecz, pozbawiona
większej wartości materialnej i emocjonalnej. Najczęściej w takiej sytuacji staramy się znaleźć zgubę. Szukamy sami,
włączamy do tych poszukiwań naszych
bliskich albo przypadkowych ludzi, czasami zwracamy się o pomoc do świętego
Antoniego….
- Co zginęło?- takie pytanie zadajemy,
widząc, że ktoś z niepokojem się rozgląda, szuka czegoś.
Współczesny polski poeta, ksiądz Jan
Twardowski, autor wielu pięknych wierszy, ma w swoim dorobku utwór opatrzony takim właśnie tytułem: Co zginęło.
Ksiądz Jan Twardowski urodził się
w Warszawie 1 czerwca 1916 roku. Wychowywał się w rodzinie, w której panowała atmosfera pobożności i dobroci.
Uczył się w gimnazjum im. T. Czackiego.
Będąc uczniem, rozwinął w sobie dwie
pasje. Jedną z nich były zainteresowania
przyrodnicze, zwłaszcza botaniczne, natomiast drugą była literatura. Jan Twardowski należał do redakcji czasopisma
Kuźnia Młodych , gdzie zamieszczał swoje
młodzieńcze utwory. Pierwszy tomik poetycki, zatytułowany Powrót Andersena,
został wydał w 1937 roku w nakładzie 40
egzemplarzy. Po uzyskaniu świadectwa
dojrzałości Jan Twardowski podjął studia
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował tam pod
kierunkiem profesora Wacława Borowego
aż do wybuchu wojny. Doświadczenia
okupacyjne, śmierć wielu przyjaciół
wpłynęły na pogłębienie jego religijności.
Jak większość młodych warszawiaków
w czasach pogardy, należał do Armii Krajowej i brał udział w Powstaniu Warszawskim. W tym czasie publikował swoje
wiersze w prasie podziemnej. Gorycz klęski Powstania, bolesne wojenne doznania
oraz łaska powołania sprawiły, że w roku
zakończenia wojny podjął decyzję o wstąpieniu do warszawskiego Seminarium Duchownego. W 1947 roku uzyskał tytuł
magistra filologii polskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1948 roku - od tej
chwili zafascynowanie kapłaństwem jako

służbą stało się centralnym motywem jego
wierszy. Pierwszą parafią, jaką Jan Twardowski objął po uzyskaniu święceń był
Żbików - dzielnica Pruszkowa. Oprócz
pełnienia obowiązków wikarego, przez
kilka lat prowadził katechezę w Państwowej Szkole Specjalnej. Kontakt
z dziećmi upośledzonymi, ich mentalność,
specyficzne doznawanie świata znalazły
swoje odzwierciedlenie w wierszach,
spośród których najbardziej znany jest
utwór Do moich uczniów. Przez wiele lat
Poeta nie publikował swoich utworów,
twórczość stała się dla niego sprawą osobistą, ucieczką od ponurej rzeczywistości.
Odkrywcą poezji Jana Twardowskiego stał
się pisarz katolicki Jerzy Zawieyski, dzięki któremu w 1959 roku ukazał się pierwszy powojenny tomik Poety zatytułowany Wiersze. Tomik ten miał bardzo
mały nakład. Książeczka rozeszła się
szybko i była powielana w niezliczonych
kopiach. W społeczeństwie rosło zapotrzebowanie na tego typu poezję, ale
wiersze Twardowskiego nie ukazywały
się. Ksiądz w tym czasie został przeniesiony do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie, a następnie objął funkcję rektora kościoła sióstr wizytek.
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W 1970 roku nakładem wydawnictwa
Znak ukazał się tomik Znaki ufności. Odniósł on niebywały sukces i tak już będzie
z każdym następnym zbiorem utworów
Poety. Jego wiersze były tłumaczone na
wiele języków. Sam Poeta zawsze był tą
popularnością zdziwiony i nazywał sławę
zgromadzeniem wszelkich nieporozumień
przy jednym nazwisku. Ksiądz Jan Twar-

dowski był człowiekiem nieśmiałym, niezwykle skromnym, przy bliższym kontakcie budził same serdeczne uczucia
o czym miałam okazję przekonać się podczas wieczoru autorskiego, jaki odbył się
w naszym mieście w Auli Jana Pawła II
19 listopada 1991 roku. Autograf Księdza
w zbiorku Który stwarzasz jagody jest dla
mnie cenną pamiątką z tego spotkania.
Ksiądz Jan Twardowski zmarł 18 stycznia 2006 roku w Warszawie.
Wszystkich zainteresowanych życiem
i twórczością Poety zachęcam do sięgnięcia po dwutomową autobiografię oraz po
książkę Magdaleny Grzybałkowskiej
Ksiądz Paradoks.
Co zginęło

Szukam co było zginęło
co Ci zginęło Panie

>>

gwiazdy nie ruszyły się z miejsca
nie zmieniły adresu
księżyc staroświecki został po dawnemu
choć jak podeptany
tak jak przedtem
półtora miliona gatunków chrząszczy
w dalszym ciągu kaczka ma dwanaście
tysięcy piór
wiatr kręci się w kółko tak stale potrzebny
że bezradny
zgodnie planem wędruje w marcu łosoś w
górę rzeki
niebieski i szary
gryfon wystawia ptaki wodne unosząc
przednią łapę
gęś tylko pod skrzydło chowa głowę
jeśli się mrówki zgubią to się same odnajdą
bo mrowisko zawsze przy drzewie od południowej strony
podobno małp przybywa - nie ubywa
tylko człowiek stale Ci się gubi
urodzony dezerter

Tekst rozpoczyna się od wyznania:

Szukam co było zginęło . Po nim pojawia
się pytanie: Co Ci zginęło Panie. Podmiot

liryczny, zadając to pytanie, wyraża
zdziwienie, że coś zginęło i zaraz potem
wyjaśnia, że świat trwa w niezmienionej
postaci:
gwiazdy nie ruszyły się z miejsca

nie zmieniły adresu
księżyc staroświecki został po dawnemu

W świecie przyrody więc wszystko
jest na swoim miejscu, wszystko odbywa
się o właściwej porze, świat ten staje się
coraz pełniejszy, bogatszy:
półtora miliona gatunków chrząszczy
w dalszym ciągu kaczka ma dwanaście tysięcy piór…

Wydawać by się mogło, że skoro wszystko jest takie, jakie być powinno i tam,
gdzie być powinno - szukanie czegokolwiek nie ma sensu, a jednak w ostatnich
dwóch wersach pada konkluzja:
Tylko człowiek stale Ci się gubi
urodzony dezerter

szczególnie podczas pogrzebów, kiedy
nasz świat się rozpada, ale zapominamy
o Nim podczas pracy czy zabawy, ponieważ uważamy, że jest to taka część naszego życia, którą możemy i powinniśmy
zająć się sami. Kiedy jesteśmy
zadowoleni z życia, kiedy omijają nas
kłopoty, na ogół nie pamiętamy o tym, co
Bóg dla nas uczynił, o tym, że On jest
źródłem na-szego życia i Zbawicielem, że
to On sprawia, iż funkcjonujemy każdego
dnia, że bez Niego bylibyśmy nikim. Ale
Bóg jest miłosierny, zawsze wybacza, a
kiedy odchodzimy, gubimy się, szuka nas,
nie-pokoi się o nas, wyciąga pomocną
dłoń, ratuje od zguby. Chciejmy o tym
pamiętać.

Właśnie - człowiek - słaby, targany Przebacz mi, Panie, moją obojętność. Sływątpliwościami, niewdzięczny. Tacy je- szę i widzę, ale nie przychodzę do Ciebie,
steśmy. Nie potrafimy być wierni, w prze- wciąż żyję swoimi sprawami i pragnieciwieństwie do świata przyrody jesteśmy niami. W mojej słabości naucz mnie koniestali. W codziennym zabieganiu gubi- chać Ciebie i ludzi. *
my Boga, nie mamy dla Niego czasu,
uciekamy, odchodzimy, sądząc, że świeAlina Skrabacz-Sowa
tnie poradzimy sobie bez Boga. Nie akceptujemy Jego obecności w każdej chwili * Słowo na każdy dzień –Ewangelia 2011,
naszego życia, próbujemy wyznaczać gra- Edycja Świętego Pawła 2010, s. 251
nice i czas kontaktów z Bogiem, narzucić
Mu je.
Staramy się „odwiedzać” Boga w kościele w niedziele i większe święta. Potrzebujemy Go, gdy spotyka nas coś złego,

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

”Zmierzyć się z Bogiem w samym sobie’’

Los człowieka w ”Miniaturach poetyckich’’ Eligiusza Dymowskiego
Ojciec Eligiusz Dymowski jest franciszkaninem, wykładowcą teologii pastoralnej, autorem kilku tomików wierszy,
uprawia krytykę literacką. Ukończył studia teologiczne w Krakowie i na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, studiował także polonistykę. Doktorat uzyskał
w Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie. Pracował jako kapłan w Polsce i za granicą, przez 6 lat pełnił funkcję
rektora Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Krakowie
Bronowicach Wielkich. Obecnie jest
gwardianem klasztoru OFM Franciszkanów w Bronowicach Wielkich i proboszczem miejscowej parafii, wykładowcą
w seminarium duchownym w Krakowie.

Działa w Oddziale Polskiego Stowarzyszenia Kultury Europejskiej jako wiceprezes, należy do Krakowskiego Oddziału
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Pisze
i wydaje piękne, mądre wiersze oraz utwory prozą. Uczestniczy w spotkaniach
z czytelnikami, od lat pracuje w jury konkursu o twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Najnowszą publikacją Dymowskiego
jest maleńka książeczka ”Zerwane kartki
kalendarza’’. /Miniatury poetyckie prozą/
wydana w Krakowie w 2011 roku. Zamiłowanie do poezji daje o sobie także znać
w utworach pisanych prozą. W tym tomiku, wielkim przez sens i wywoływane
emocje, spotykamy ciekawą metaforykę,
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język precyzyjnie trafiający w sedno, a także sporą dozę tajemniczości, symboliki
biblijnej. Rzućmy zatem wiązkę światła
i uwagi na siedemnaście miniaturek poetyckich, owianych nostalgią wspomnień,
czasem bolesnych przeżyć podmiotu literackiego. Doświadczając niepokojów
serca, momentów cierpienia i porzucenia
lub bohaterskiej rezygnacji ze stąpania
utartym szlakiem na rzecz przeczuwanego
Dobra i Miłości, ”zrywający kartki z kalendarza" ukazuje swoje ludzkie, cierpiące oblicze i wręcz romantycznie rozdartą duszę.
Bohaterowi lirycznych ”miniaturek"
towarzyszą pragnienia, które nie bez żalu
porzuca, podążając za Światłem i misją
>>

przyjętą do spełnienia. Jego myśli są
przepełnione artystyczną potrzebą opisywania świata, trudnych stanów psychicznych i przeżyć. Ponadto ma świadomość, że …’’bez zgody na to co gorzkie, na samotność, na przegraną, nie ma
prawdy pisanego słowa’’. W tym cytacie
z Czesława Miłosza mieści się motto
"Zerwanych kartek kalendarza’’ i świadomość autora, że płaci za prawdę o świecie
wewnętrznym konieczną artystyczną i osobistą daninę.
Eligiusz Dymowski jest świetnym
znawcą literatury, toteż wielokrotnie cytuje innych pisarzy, m. in. Halinę Poświatowską, Ankę Kowalską, Czesława Miłosza, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Hermana Hesse’go, Simone Weil, Alberta Camusa, Carlosa Fuentesa. Cytowane myśli
tych pisarzy tworzą panoramę pokrewieństwa duchowego z wymienionymi autorami w postrzeganiu urody świata, samotności człowieka, oczekiwania na miłość,
dokonywania trudnych wyborów, przeżywania nieuchronności.
Najbardziej przypadły mi do serca trzy
"miniaturki’’ noszące tytuły – "Jonasz’’,
"Pokutnik’’ i "Ku Słońc olśnieniu". W maleńkiej opowieści o Jonaszu nawiązuje

pompatycznością.
Tomik spięty jest klamrą cytatu
z Czesława Miłosza i dedykacji ostatniej
miniaturki w zbiorku "Ku Słońc olśnieniu" osobie wybitnego Noblisty. Jest to
przepiękny literacki obraz ostatnich lat
życia Czesława Miłosza, autora "Traktatu
teologicznego." Stary poeta odrzuca od
siebie teksty zawierające nieudolne próby
mędrkowania i zmierzenia się z Najważniejszym. "Nadszedł już czas – pomyślał,
aby zmierzyć się z Bogiem w samym
sobie" /s.36/. Rozpamiętuje życie, lęki,
nieporadności myśli, zło, gniewy i zdrady.
Wie jednak, że niebawem "wszystko objawi się jasne, naturalne, ponadludzkie".
/… /, Uwierzył, że będzie podążał "ku
Słońc olśnieniu i zanurzy się w pełnym
Szczęściu". To przekonanie pozwoliło mu
z ufnością dziecka oczekiwać dopełnienia
się wiary i nadziei. Obyśmy zbudowani
spokojem i zaufaniem Bogu starego poety,
kiedy przyjdzie nasz czas, mogli z ufnością oddać się Miłosiernemu Bogu. Nie
wiem czy Eligiusz Dymowski chciał nas
tą opowiastką pokrzepić, ale bez względu
na twórczy zamiar, dał nam ciekawy obrazek do snucia własnych, różnorodnych
refleksji.
Są w tekście piękne metafory np. ta
o "skaleczonych łzach", podobna do Norwidowskich "łez znad planety", o modlitwie kamieni /- odwrócenie znanego z Biblii sposobu karania winnych/, czy stopniowania znaczeniowego słów związanych z rozstaniem i świadomość, że już
przeszłości nie da się "opowiedzieć, otulić, omodlić". W każdej miniaturce można
znaleźć takie perełki. Niewielka objętością książeczka, jest nośna egzystencjalnie
i artystycznie ciekawa. Pokazuje rozmaite
perspektywy ludzkiego losu, daje nadzieję, na Miłość tego, do którego dążymy.
Autor na okładce zamieścił następujący cytat :

poeta do zdarzenia biblijnego, w którym
prorok Jonasz po trzech dniach życia
w brzuchu wielkiej ryby zostaje wyrzucony na ląd. Bóg sprawił, że ten, który Go
nie posłuchał, dostąpił łaski ocalenia.
Autor skupił się na refleksji Jonasza nad
ocaleniem. Zdumiony, że Bogu zależało
na "człowieku zbuntowanym, małej wiary,
zwykłym tchórzu, pełnym pychy zarozumiałości" /s.19/, Jest to powiastka o miłosierdziu, niezbadanych drogach Opatrzności a także o zrozumieniu znaku, misji
nawracania, którą Bóg wyznacza.
Nieprawdopodobnie nośna jest przypowieść pt. "Pokutnik". Ma znaczenie dosłowne i metaforyczne. Traktuje o poszukiwaniu sensu i drogi życia oraz o odczytaniu powołania do służby Bogu. Pię- " W życiu nic tak nas nie zaskakuje, jak
knie o tym mówi postać literacka opo- prawda o sobie" - Pomyślmy o tym, chowiastki - / może to sam Autor o sobie?/ : ciaż przez chwilę.
"Powoli uczył się tej wolności i piękna,
Zofia Rogowska
które przecież wcale nie musiały być z tego świata. Nic więc nie mogło zatrzymać
duszy uwiedzionej przez Miłość." /s.13./
To zdarzenie kończy autor dowcipnym
komentarzem, że o losach bohatera opowiastki "przygodne cienie szepczą sobie
/../ niestworzone legendy, ku zdumieniu,
ale i przestrodze dla innych" / s,13/.
Literacki dystans i żart ratuje tekst przed
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DARY NIEBA

Szkaplerz Męki Pańskiej i Najświętszych Serc
Jezusa i Maryi
tak lubiła przystrajać, ziemia przestawała
dla niej istnieć. Była cała pogrążona
w Bogu. Jej pobożność niezmiernie mnie
budowała. Nigdy nie zapomnę jej ułożenia
pełnego uszanowania. Ręce lekko opierała
na klęczniku, oczy miała utkwione w tabernakulum. Zdawała się być nieruchomą. ”
Inna siostra pisała: „Co mnie najbardziej uderzało w siostrze Apolonii, to jej
głębokie skupienie. Czuło się, że ona ani
na chwilę nie przestaje przeżywać Bożej
obecności. Zwłaszcza od godziny drugiej
do trzeciej, zdawało się, że nie należy do
tego świata. Jej pobożność była ściśle
związana z męką Boskiego Zbawiciela.
Przeżywała Jego cierpienia i Jego chwałę.
Ułożenie jej w czasie rozmyślania, a jeszcze bardziej podczas Mszy świętej, było
prawdziwym kazaniem. Nieruchoma, z rękami złożonymi jak w seminarium, zdawała się być w zachwycie. ” Taka postawa

Szkaplerz Męki Pańskiej bywa również nazywany Czerwonym Szkaplerzem,
gdyż na kawałku czerwonego sukna zawieszonego na tasiemce tego samego koloru umieszczono dwa obrazki: z jednej
strony przedstawiono Pana Jezusa wiszącego na krzyżu otoczonym narzędziami
męki oraz napis: Święta Męko Jezusa
Chrystusa, zbaw nas, a na drugiej - po
dwu stronach niewielkiego krzyża Serce
Pana Jezusa otoczone cierniową koroną
i Serce Maryi przebite mieczem, poniżej
dwaj aniołowie w postawie adoracji i napis: Najświętsze Serce Jezusa i Maryi,
strzeżcie nas. Ze względu na tę drugą
stronę pełna nazwa szkaplerza brzmi:
Czerwony Szkaplerz Męki Pańskiej i Naj-

siostry Apolonii sprawiała, że siostry mówiły między sobą, iż w każdy piątek między drugą a trzecią godziną dostępowała
łaski widzenia Pana Jezusa. Ona sama ani
słowem nie zdradzała swoich przeżyć.
Po raz pierwszy opowiedziała o otrzymanych łaskach spowiednikowi podczas
rekolekcji odprawianych w październiku
1846 r. Ten wysłuchawszy owych zwierzeń polecił jej, aby na piśmie przedstawiła wszystko przełożonemu geneświętszych Serc Jezusa i Maryi.
ralnemu Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia, ks. Janowi Etienne. Spełniła to
Objawienia Szkaplerza Męki Pańskiej polecenie, ale dla zachowania dyskrecji
napisała: „Proszę o spalenie tego papieru,
W uzasadnieniu swojej decyzji wstą- aby nie pozostało nic, po tak nędznym
pienia do Zgromadzenia Sióstr Miłosier- stworzeniu. ”
dzia s. Apolonia Andriveau zapisała:
Nie zniszczono jednak ani tego listu,
„Mając na uwadze względy, jakimi mnie ani następnych. W sumie napisała ich
w świecie otaczano i pochwały wypowia- pięćdziesiąt. Ukazują oddaną Bogu duszę
dane pod moim adresem, poczęłam się i jej przymioty: wierność łasce, troskę o
lękać o moje zbawienie i postanowiłam postęp w życiu duchowym i nade wszyszukać oparcia w życiu duchowym. ” Takie stko pociąg do życia ukrytego.
stanowisko kształtowało jej postawę przez
Pierwszy list przedstawia widzenie
wszystkie lata życia w Zgromadzeniu. z dnia 26 lipca 1846 r., a także nawiązuje
Potwierdzają to opinie współsióstr z okre- do objawień wcześniejszych. Zawiera
su jej pobytu w Troyes. Jedna z nich pi- szczegółowy opis Szkaplerza Męki Pańssała: „W kaplicy, którą siostra Apolonia kiej: „Będąc w kaplicy wieczorem w okta30
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już po święceniach kapłańskich. Prawdopodobnie to on był spowiednikiem,
któremu s. Apolonia Andriveau powierzyła tajemnicę swoich objawień. Polecił
jej wówczas przedstawić wszystko na
piśmie przełożonemu generalnemu ks. J.
Etienne.
W 1856 r. ks. A. H. Nicole został
proboszczem w Valfleury. Dla szerzenia
kultu Szkaplerza Męki Pańskiej, za zgodą
przełożonych, założył tam w 1861 r. Arcybractwo Agonii naszego Pana Jezusa
Chrystusa, które po zatwierdzeniu przez
Stolicę Apostolską było upowszechniane
przez Misjonarzy. Jego centralą do dziś
jest dom macierzysty Zgromadzenia Misji
w Paryżu. Jedną z kaplic w tamtejszym
kościele poświęcono szczególnej czci
Pana Jezusa cierpiącego w Ogrodzie
Oliwnym. Członkowie Arcybractwa gromadzą się w niej na specjalnych nabożeństwa połączonych z adoracją Najświętszego Sakramentu.
Ks. A. H. Nicole założył również
Zgromadzenie Sióstr Świętej Agonii (obecnie nazywane Zgromadzeniem Sióstr od
Chrystusa w Getsemani). W 1864 r. siostry przyjęły strój zakonny. Poświęcają się
głównie opiece nad nieuleczalnie chorymi
i umierającymi.
RL

wę święta naszego Błogosławionego Ojca
(26 lipca) widziałam, czy też zdawało mi
się widzieć Pana Jezusa ubranego w długą
czerwoną suknię i niebieski płaszcz. O
jakiż On był piękny. Nie było to już oblicze
znękane bólami w pretorium, jak to parę
dni temu widziałam. Była to piękność
sama. W prawej ręce trzymał szkaplerz
szkarłatny, na którym przedstawiony był
na krzyżu otoczonym narzędziami męki,
które zadały najwięcej cierpień Jego Najświętszemu Człowieczeństwu. Wokół krzyża widniały słowa:

którymi od kilku lat bywa obdarzana jedna
z Sióstr Miłosierdzia. Najwyższy Pasterz
osądził, że łaski takie zasługują na uwagę
i reskryptem z 25 czerwca 1847 r. zatwierdził ich przedmiot i upoważnił mnie do
ustanowienia Szkaplerza Męki Pańskiej
i Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz
nadał liczne odpusty tym, którzy będą go
nosić z wiarą. Tym samym pismem przekazał wszystkim Misjonarzom władzę poświęcania i nakładania Szkaplerza wiernym.

szkarłatnej wstęgi był wizerunek Najświętszych serc Jezusa i Maryi, jedno było
cierniem okolone, a drugie włócznią przebite. Między dwoma sercami był u góry
krzyż, a na dole widniał napis:

skiej oraz przywiązane do niego łaski
i udzielone przez Stolicę Apostolską odpusty. Mogą je uzyskiwać osoby, które
z wiarą będą nosić szkaplerz i spełnią
wymagane warunki: przyjęcie Komunii
świętej i modlitwa w intencjach Ojca
Świętego. Pierwszy z nich jest odpustem
zupełnym w dniu przyjęcia szkaplerza,
a drugi w każdy piątek. W obu przypadkach dodatkowym warunkiem jest rozważanie przez pewien czas tajemnicy Męki Pańskiej. Noszący szkaplerz może ponadto uzyskać odpust zupełny w godzinę
śmierci.
W swojej książeczce ks. J. Etienne
przytaczał fragmenty listów siostry Apolonii bez podawania jednak okoliczności,
które pozwoliłyby rozpoznać jej osobę. Oprac. na podst. broszury pt. "Dary NieWprawdzie niektóre Siostry Miłosierdzia, ba", ks. Władysław Bomba CM
zwłaszcza te, które znały siostrę Apolonię,
podejrzewały, że to ona otrzymała nadzwyczajne łaski i posłannictwo. Czasem
wprost zadawały jej niedyskretne pytania.
Ona jednak strzegła swojej tajemnicy i nie
zdradziła jej, aż do śmierci. Wiadomości
o swoich dalszych przeżyciach przekazywała tylko w kolejnych listach pisanych
do księdza J. Etienne, który za swej strony
zachęcał oba Zgromadzenia Wincentyńskie do szerzenia Szkaplerza i głoszenia
szczególnego nabożeństwa do Męki Pana
Jezusa. Sprawił też, że w paryskim kościele Zgromadzenia Misji urządzono specjalną kaplicę poświęconą Agonii Pana
Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, a także zalecał, aby podobne kaplice tworzono we
wszystkich kościołach misjonarskich.
Dla skuteczniejszego szerzenia kultu
Szkaplerza Męki Pańskiej założono Arcybractwo Agonii Naszego Pana Jezusa
Chrystusa, co było szczególną zasługą ks.
Antoniego Hipolita Nicole (1817-1890).
Do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1840 r.

Oprócz tego listu ks. J. Etienne opra-

„Najświętsza Męko Pana naszego Jezusa cował niewielką książeczkę, w której
Chrystusa, zbaw nas”.. U drugiego końca przedstawił genezę Szkaplerza Męki Pań-

„Najświętsze Serca Jezusa i Maryi,
strzeżcie nas”. „ . W dzień Podwyższenia

Krzyża Świętego (14 września) widziałam
ten sam obraz, a Pan Jezus raczył mi
powiedzieć:
„ Kapłani Zgromadzenia Misji mają rozdawać ten szkaplerz, a ci, którzy nosić go

będą, otrzymają w każdy piątek zupełne
Win swych odpuszczenie oraz wielkie pomnożenie wiary, nadziei i miłości”. Pan

Jezus chce, by wiele mówiono o Jego cierpieniach i śmierci... Zdaje mi się, że Rzym
nie odmówiłby odpustu zupełnego w każdy
piątek tym, którzy będą nosić Szkaplerz
Męki Pańskiej i wypełnią wszystkie warunki do uzyskania takiego odpustu.

Już ten pierwszy list wywarł dobre
wrażenie na ks. J. Etienne. Jego wiarygodność potwierdzały wiadomości o życiu
siostry Apolonii napływające z Troyes.
Potem odczytywał kolejne listy przedstawiające dalsze nadprzyrodzone łaski
oraz posłannictwo przekazywane wizjonerce. Nie chciał jednak wydawać pośpiesznego sądu.

Dopiero w następnym roku, gdy dla
załatwienia innych spraw został przyjęty
na audiencji przez ojca świętego Piusa IX,
przedstawił mu tajemnicę, której był powiernikiem.
Reakcję papieża przedstawił w liście
noworocznym z 1 stycznia 1848 r. skierowanym do obu Zgromadzeń św. Wincentego. Pisał: „Korzystając z mojej
podróży do Rzymu przedstawiłem Ojcu
Świętemu oraz poddałem pod osąd jego
mądrości, szczególne łaski duchowe,

31

ŻYCIE ŚWIĘTOŚCIĄ PISANE
Każdy z nas jest powołany do świętości. Jeżeli idziemy wytrwale drogą wiary do świętości, to z całą pewnością podobnie jak wielu świętych, będziemy poddani różnorakim próbom. Pewną wskazówkę jak przygotować się na czas próby
daje nam bł. Jan Paweł II pisząc: " Próby
zapewne nas spotkają. Nie jest to niczym
niezwykłym. To należy do życia wiary.
Czasem próby są łagodne, czasem bardzo
trudne, a nawet dramatyczne. W próbie
możemy się czuć osamotnieni, ale łaska
Boża, łaska zwycięskiej wiary, nigdy nas
nie opuszcza. Dlatego każdą próbę,
choćby najstraszniejszą, możemy przejść
zwycięsko ". (Jan Paweł II, Wstańcie, cho-

dźmy, s. 148).

W drodze do świętości człowiek poszukuje wzorów, przykładów świętości.
Podejmując się takich poszukiwań często
sięga po żywoty wielu świętych i błogosławionych, aby również na ich podstawie popatrzeć, jak wytrwać w czasie
próby i załamania, jak oprzeć się pokusom, jak być wiernym Bogu.
W naszym artykule przyglądnijmy się
bliżej mało znanemu świętemu w Polsce,
a mianowicie św. Prokopowi Opatowi.
Najpierw jednak dla ścisłości historycznej trzeba zauważyć, że w historii
Kościoła wymienia się kilku świętych
o tym imieniu. Patrząc w kolejności chronologicznej możemy wymienić:
a) urodzonego w III w. w Jerozolimie
a zmarłego 08.06.303 r. św. Prokopa, męczennika, świętego Kościoła katolickiego
i prawosławnego. Jego ojcem był chrześcijanin o imieniu Krzysztof, a matką
poganka Teodozja. Wcześnie stracił ojca
i był wychowywany przez matkę. Otrzymał świetne wykształcenie i wstąpił na
służbę do cesarza rzymskiego Dioklecjana. Szybko piął się po szczeblach
kariery i w 303 roku został wyznaczony
przez cesarza na prokonsula w Aleksandrii
z zadaniem zwalczania miejscowych
chrześcijan. W czasie podróży usłyszał
głos z nieba, karcący go za sprzeciwianie
się Chrystusowi. W Aleksandrii Prokop
rozpoczął walkę z pogańskimi wierze-

ŚW. PROKOP

niami. Na skutek donosu własnej matki został aresztowany
i poddany torturom. Dzięki
wytrwałości w znoszeniu bólu
nawrócił na chrześcijaństwo
wielu żołnierzy i mieszkańców
Cezarei Nadmorskiej, w tym
własną matkę. Z rozkazu Dioklecjana wszyscy zostali ścięci
w 303 roku.

b) św. Prokop Opat (zm. w
1053 r.)
Święty Prokop urodził się
na początku wieku jedenastego
w Czechach, w małej wiosce
zwanej Chotum. Rodzice jego
byli niezamożni, ale za to bogaci w cnoty chrześcijańskie.
Dom ich był wzorem chrześcijańskiego pożycia i pomimo
że sami nie opływali w dostatki, każdy ubogi znajdował
tam jak najserdeczniejsze
przyjęcie i wsparcie. Prokop
pierwsze lata dzieciństwa spędził pod okiem rodziców w domu. Gdy
podrósł, oddano go do wyższych szkół
w Pradze. Pilnie oddając się naukom, nie
wygasił w sobie wcale ducha pobożności,
którego wyniósł z domu. Po ukończeniu
nauk, w których odznaczał się zawsze
jako bardzo zdolny i najpracowitszy uczeń, powrócił do domu, z myślą wstąpienia do stanu duchownego. Nie chcąc
jednak powziąć postanowienia w tak ważnej sprawie bez dokładnego zbadania
woli Bożej, podwoił umartwienia ciała
i modlitwy, prosząc Boga, aby raczył
wskazać jego powołanie. Gdy poznał, iż
go Pan Bóg w istocie przeznacza do tego
stanu, i otrzymawszy na to pozwolenie
i błogosławieństwo rodziców, poświęcił
się na służbę ołtarza, a po ukończeniu
nauk teologicznych wyświęcony został na
kapłana. Godność ta rozbudziła w sercu
Prokopa jeszcze gorętsze nabożeństwo
i jeszcze pilniejsze starania około własnej
doskonałości, oraz obudziła w nim gorliwość o dobro dusz bliźnich. Oddany z największym poświęceniem swoim obowiązkom, tęsknił jednak za życiem bardziej
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odosobnionym, za którym tęsknił od najmłodszych lat. Lektura żywotów świętych
pustelników rozbudzała jeszcze żywsze
pragnienie takiego rodzaju życia. Św.
Prokop Opat został kanonizowany przez
papieża Piusa VII w 1804 r.
Dla pewnej ciekawostki historycznej
można przy osobie św. Prokopa Opata
przytoczyć dyskutowaną kwestię istnienia
w Polsce obrządku słowiańskiego w latach 1031-1039, a więc po przyjęciu przez
Polskę chrztu, ale zaznaczmy, w czasach
tzw. reakcji pogańskiej. Koncepcja, że po
1031 r. doszło w Polce do takiej sytuacji
jest dziełem Karoliny Lanckorońskiej. Pomimo, iż wielu historyków twierdziło, iż
w tym czasie w Polsce nie było obrządku
słowiańskiego, to jednak jako kontrargument podawano, że w 1032 r. w Czechach
książę Ołdrzych przywraca obrządek słowiański, zakazany i rozbity przez Św.
Wojciecha. Funduje dla mnichów obrządku słowiańskiego klasztor w Sazawie
a jego opatem mianuje pustelnika Prokopa (wyniesionego po śmierci na ołtarze
i czczonego jako Św. Prokop z Sazawy
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lub Św. Prokop Opat). I to akurat w czasie
reakcji w Polsce fałszywych chrześcijan!
Czy to przypadkowy zbieg okoliczności
czy też odpowiedź księcia czeskiego na
wydarzenia w Polsce? Nie zapominajmy,
że Czechy i Polska były w X-XI w. jak
naczynia połączone, jeden język, bliskie
pokrewieństwo i okresowa wymiana książąt, zapewne podobne rozwiązania ustrojowe i prawne, no i jeszcze pograniczny
Śląsk przechodzący z rąk do rąk.
Oczywiście dyskusji o „przywróceniu”
obrządku słowiańskiego w Polsce w latach
1031-1039 nie można prowadzić bez rozstrzygnięcia tezy wstępnej, czy obrządek
słowiański był w ogóle obecny na ziemiach polskich. Jeżeli na ostatnie pytanie
udzielimy negatywnej odpowiedzi, to pozostaje pewną zagadką, co robią w Polsce
kościoły pw Św. Prokopa Opata, jak np.
rotunda w Strzelnie czy w samym sercu
Małopolski, konkretnie w Jadownikach
koło Brzeska?
c) św. Prokop z Ustiuga (+1303)
Prokop z Ustiuga (Ustiug, miasto
w ziemi wołogdzkiej) prawdopodobnie
był niemieckim, kupcem. Zajmując się
handlem z ruskim Nowogrodem Wielkim,
poznał piękno i głębię prawosławnej wiary. Wtedy postanowił rozdać swój majątek
biednym, pozostawił życie świeckie

i wstąpił do klasztoru. Początkowo Prokop
mieszkał w Monasterze Chutyńskim, jednak po pewnym czasie, unikając ludzi,
wybrał sobie inną, trudniejszą drogę szaleństwo dla Chrystusa. Stał się prawdopodobnie pierwszym na Rusi błogosławionym, wywodzącym się nie spośród
mnichów lecz z ludzi świeckich. Jego życie było niezwykle trudne. Bity i wyśmiewany przez ludzi, chodził w porwanym
odzieniu i bez butów, sypiał w przygodnych miejscach, najczęściej przy cerkwiach. Nie przyjmując jałmużny od bogatych, lecz tylko z rąk zwykłych ludzi, często nie jadał niczego. Za swe wyrzeczenia
uzyskał od Boga dar przepowiadania przyszłości oraz czynienia cudów. Uprzedzony
przez anioła Pańskiego o zbliżającej się
śmierci, zmarł w sędziwym wieku
w 1303 r. obok wrót wejściowych do Monasteru Archangielskiego. Jego relikwie
złożono pod ustiuskim soborem, który
otrzymał jego imię. Został kanonizowany
w 1547 r. Święto jego, jako patrona miasta, obchodzono dnia 8 lipca. Jako cudotwórca stał się jednym z najbardziej
czczonych świętych Rusi.
d) św. Prokop z Wiatki (+1628)
Był synem chłopa z okolic Wiatki.
Gdy miał dwadzieścia lat, świadomie podjął się trudu bycia szaleńcem Bożym. Bez
słowa skargi znosił głód i chłód, kpiny

i obelgi ludzi. Za niezliczone wyrzeczenia
Bóg wynagrodził świętego umiejętnością
przepowiadania przyszłości i czynienia
cudów. Niejednokrotnie przewidywał wyzdrowienie lub śmierć chorych, pożary
i inne nieszczęścia. Często pocieszał też
niewinnie cierpiących. Prokop zmarł 21
grudnia 1628 r. Jego relikwie spoczęły
pod Trifonowskim Monasterem Zaśnięcia
Ma-tki Bożej w Wiatce, gdzie stały się
źró-dłem licznych cudownych uzdrowień.
Dążenie do świętości.
Mówiąc obrazowo, ile dróg prowadzi
do Rzymu tyle też dróg prowadzi do
świętości. Kiedy patrzymy na biografie
tak wielu świętych i błogosławionych, to
na pewno każdy może wśród tych opisów
wybrać coś dla siebie, wybrać pewną konkretną metodę, konkretny sposób pokonywania wszelkich problemów, podążania
drogą powołania i osiągania świętości.
Czytając życiorysy świętych pamiętajmy
o słowach, które wypowiedział (ustami
kard. Macharskiego) Jan Paweł II w swojej homilii 16.06.1999 r. podczas kanonizacji św. Kingi w Starym Sączu: „Święci
nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości”.

Ks. Piotr Jaworski

TWÓJ CZŁOWIEK W NIEBIE
17 I Św. Antoni

Antoni to imię wywodzące się z łaciny, od nazwy rodu Antonii (pol. Antoniusze), Antonius to pierwotnie przydomek nazywający jego przedstawiciela. Nie

wiadomo dokładnie, skąd pochodzi nazwa
tego rodu, przypuszcza się, że może z języka etruskiego.W Polsce imię Antoni
poświadczone jest od XIII wieku w formach: Antoni, Jantoni, Janton, Anton (2
ostatnie pochodzą z Rusi Czerwonej).
Zdrobnienia i skrócenia tego imienia to:
Antek, Antoś, Toni, Tosiek, a forma żeńska to dawniej Antonia, obecnie Antonina.
Od tego imienia pochodzą nazwiska typu
Antonowicz, Antoniewicz, Antosiewicz.

Św. Antoni Pustelnik - urodził się ok.251
r. w Keman w Egipcie, w zamożnej i religijnej rodzinie. Wcześnie stracił rodziców,
opiekował się siostrą. W wieku dwudziestu
lat usłyszał słowa Chrystusa o doskonałości (Mt 19,21. Kierując się tym wskazaniem, rozdał majątek ubogim, zabezpieczył
byt materialny siostrze i następnie udał się
na pustkowie, prowadząc umartwione ży33

cie, modląc się, pokutując i pracując. Następnie przeniósł się do groty grzebalnej
na pustyni libijskiej, gdzie stoczył walki
z pokusami. Potem przekroczył Nil i osiedlił się w ruinach opustoszałego zameczku. Wkrótce zaczęli do niego ściągać
uczniowie - gdy ich przyjął ok. 305 roku,
pustynia zaczęła zapełniać się ich celamiw ten sposób został pierwszym znanym historycznie ojcem zrzeszonych pustelników,
których zwano eremitami, a ich klasztory
eremami. W 311 roku odwiedził Aleksandrię, by pokrzepić prześladowanych
chrześcijan. Rok później zmienił miejsce
pobytu i osiedlił się w okolicach Morza
Czerwonego. Przyjmował odwiedzających, udzielał im rad, spotykał się z uczniami, korespondował z cesarzem Konstantynem i jego synami, raz jeszcze odwiedził Aleksandrię. Jako stuletni starzec
>>

pskie. Spieszczenia tego imienia to: Walek, Waluś. Od tego imienia pochodzą
nazwiska: Walenta, Walentynowicz, Wala,
Walisz, Walas, Walicki, Walek, Walkosz,
Walecki, Faltyn, Foltyn.

przepowiedział swój zgon. Według tradycji
zmarł 17 stycznia 356 r. Miejsce, w którym
go pochowano, zgodnie z jego życzeniem,
utrzymane zostało w całkowitej tajemnicy.
Odnaleziono je dopiero w VI wieku – cesarz Justynian uroczyście przeniósł jego
relikwie do Aleksandrii, potem znalazły się
w Konstantynopolu, a następnie w południowej Francji.

Na rozwój ogromnego kultu św.
Antoniego wpływ miał utwór hagiograficzny „Vita Antonii”, napisany w 360 roku przez św. Atanazego. Wkrótce za jego
przykładem poszło wielu chrześcijan,
zapełniając pustkowia eremickimi celkami, zgrupowanymi w kolonie, które na
Wschodzie zwano ławrami (laurae). Św.
Antoni nie napisał żadnej reguły, kodeksu
życia zakonnego, jedynie listy i mowy.
Potomności przekazał raczej ducha, prze- do gmin, które sam założył w Koryncie,
konany, że pustelnik kroczyć ma własną Filippi czy Tesalonikach. Mianował go bidrogą. Z czasem, obok licznych instytucji skupem w Efezie. Tymoteusz towarzyszył
życia eremickiego, powstawać zaczęły ró- św. Pawłowi w jego podróżach po Małej
wnież zgromadzenia zakonne, które na- Azji, Grecji i do Jerozolimy, był z nim tawiązywały do postaci św. Antoniego. Na kże w więzieniu w Rzymie. Po śmierci św.
Wschodzie istnieje 7 takich zgromadzeń Pawła Tymoteusz wrócił zapewne do Efezu i prowadził tam pracę duszpasterską.
„antonianów”.
Kult św. Antoniego przejawiał się
w wielu dziełach pobożności, w sztuce 14 II Św. Walenty
i zwyczajach ludowych. Świętego przedstawiano często w scenach kuszenia (obrazy Tintoretta, H. Boscha, P. Breughla),
a jego atrybutami są: krzyż, książka
i dzwonki. Wzywano go w chorobach,
zwłaszcza epidemicznych. Był orędownikiem w czasie pożarów. Troszczył się
o trzodę i bydło domowe. Ku jego czci
święcono ogień, wodę oraz krzyżyki
w kształcie litery greckiej Tau.W Polsce
pod jego wezwaniem wybudowano kilka
kościołów, między innymi w Mikołajkach.

Św. Walenty miał być kapłanem rzymskim, potem biskupem w Terni. Podczas
prześladowań za cesarza Klaudiusza II
Gota, został aresztowany, torturowany,
a następnie ścięty w Rzymie ok.269 r.

Miał być patronem osób chorych na
padaczkę i inne choroby nerwowe i w
związku z tym jako orędownik czczony
był w Niemczech, a także w Polsce, zwłaszcza w diecezji przemyskiej. Natomiast
w Anglii, Stanach Zjednoczonych św. Walenty jest raczej patronem zakochanych,
stąd 14 lutego to dzień zakochanych, którzy obdarowują się drobnymi prezentami
(w Anglii obyczaj ten znany jest od XIV
w). W sztuce przedstawiano go w stroju
kapłana, czasem biskupa, najczęściej, jak
uzdrawia chłopca z padaczki. W Polsce
znajduje się wiele obrazów, ołtarzy ku
jego czci. W Korbi(Poznańskie) posiadał
niegdyś sławne sanktuarium, gdzie znajduje się trumienka z jego relikwiami.
12 III Św. Maksymilian
Imię to pochodzi z łaciny. Maxymilianus to przydomek od imienia Maximillus, które jest spieszczeniem od imienia
Maximus (pol. Maksym). Imię to było
częste w rodach książęcych w Niemczech
i Austrii, skąd trafiło do Polski w XVIw.
Św. Maksymilian pochodził z Afryki
Północnej. Był synem weterana - legionisty. W 21 roku życia został powołany do
wojska, ale będąc przekonanym, że służba
wojskowa jest sprzeczna z powołaniem
chrześcijańskim, odmówił jej podjęcia.
Został ścięty 12 marca 295 r.

26 I Św. Tymoteusz
Jest to imię wywodzące się z greki.
16 IV Św. Bernadeta
Pierwotnie składało się z wyrazów timé
„cześć ”i theόs „Bóg”. W Polsce występuje od średniowiecza, ale raczej rzadko.
Jego formy spieszczone to: Tymek, Tymcio, Tymeczek. Od tego imienia pochodzą
nazwiska: Tyma, Tymek, Tymków, Ty- Jest to imię pochodzenia łacińskiego.
Wywodzi się z przydomka Valentinus,
mański, Tymowski.
Św. Tymoteusz z Efezu. Był uczniem który powstał z kolei od imiesłowu valens
i najbardziej znanym współpracownikiem „mocny, zdrowy, silny, potężny, skuteśw. Pawła. Pochodził z Listry, był synem czny”. Pierwotnie imię to miało wyrażać
nawróconej przez św. Pawła Eunike, Ży- życzenie, aby jego posiadacz był człowiedówki i poganina, Greka. Wychowywany kiem wpływowym, zdrowym. W Polsce
w wierze mojżeszowej, był starannie wy- znane od schyłku średniowiecza, stało się
Imię to wywodzi się z języka frankształcony. Św. Paweł ochrzcił go. Często w XVI wieku dość popularne. W XIX cuskiego. Bernadette – to imię znane główysyłał Tymoteusza w różnych sprawach wieku uważano je za imię typowo chło- wnie na południu Francji. Jest zdrobnie34
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niem imienia Bernadet utworzonego od
imienia Bernard.W Polsce pojawiło się
dopiero w XIX wieku. Występuje w Polsce również w formie Bernatka.

Falkolda, Czesi zażądali jego powrotu.
Wiosną 992 roku Wojciech wrócił do Pragi, zajął się gorliwie sprawami kościelnymi w Czechach.Znajdował się jednak
w środku rywalizujących ze sobą rodów.
Kiedy wbrew prawu zamordowano w kościele kobietę, a napomnienia nie pomogły,
Wojciech udał się do Rzymu (995r.). Wrogowie jego rodu zniszczyli Libice i zamordowali jego braci, co zniweczyło szanse
na powrót do Pragi. Po spotkaniu we
Włoszech z Ottonem III, zaczął snuć plany
misyjne. Z wiosną 997 roku przybył do
Polski. Otrzymał pomoc od Bolesława
Chrobrego, popłynął łodzią do Gdańska,
a stamtąd do ujścia rzeki Pregoły. Nie
został jednak gościnnie przyjęty przez
Prusów - zabito go strzałami z łuku, odcięto mu potem głowę i wbito na pal, 23
kwietnia 997 roku. Bolesław Chrobry wykupił ciało męczennika i z honorami pochował je w Gnieźnie. Niebawem Wojciech został kanonizowany.

Św. Maria Bernadetta Soubirous pochodziła z Francji. Urodziła się 7 stycznia
1844 w Lourdes, w rodzinie pirenejskiego
młynarza. Przez pewien czas, aby odciążyć rodziców, przebywała u krewnej, Marii
Aravent, gdzie pasła owce. Gdy miała 14
lat, powróciła do Lourdes, aby przygotować się do pierwszej Komunii św. 11 lutego 1858 roku Bernadeta miała pierwsze
objawienie Najświętszej Marii Panny, nad
rzeką Gave, w pobliżu groty Massabielle.
Wszystkich objawień było18, w dniach od
11 lutego do 16 lipca. W 1862 roku biskup
diecezji Tarbes, Lurence, do której należało Lourdes, ogłosił dekret o prawdziwości objawień. Po przebytym zapaleniu
płuc, Bernadeta postanowiła wstąpić do
zakonu. Wstąpiła do sióstr „ Od Miłości
i Nauczania Chrześcijańskiego”. Chorowała na astmę, będąc schorowaną, pełniła
funkcje infrimerki i zakrystianki. Znosiła
wiele upokorzeń ze strony sióstr, które
przyjmowała z pokorą. 22 września 1878
roku złożyła śluby wieczyste, a 16 kwietnia
1879 roku zmarła. W czasie procesu kanonizacyjnego w 1919 roku stwierdzono, że
jej ciało, znajdujące się w kaplicy klasztornej, jest nienaruszone. W 1925 roku została ogłoszona błogosławioną, a w 1933
roku została kanonizowana.

w sobie człon woj - wojownik, a w drugim-ciech (taki sam jak w wyrazach pociecha, u-ciecha). Obok formy Wojciech,
używano też formy Wociech. Imię to
Św. Wojciech jest jednym z głównych
w Polsce poświadczone jest od XII wieku
w formach: Wojciech, Wojciesz, Wojciesz- patronów Polski, ponadto jest patronem
ko, Wojciok, Wojtasz, Wojtaszek. Żeńska diecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, koszalińsko – pomorskiej i warmińskiej. Ku
forma tego imienia to Wojciecha.
Św. Wojciech ur. się ok. 956 roku jego czci wzniesiono około 170 kościołów
w czeskich Libicach, w możnej rodzinie i kaplic. Jego wizerunki znajdują się
Sławnikowiców. Kształcił się w Magde- w herbach miast - Trzemeszna i Radzinburgu, potem przebywał w otoczeniu pier- kowa. 39 przysłów wiąże się ze świętym
wszego biskupa Pragi, Dytmara. W 983 („Kiedy grzmi w świętego Wojciecha,
roku otrzymał sakrę i został jego następcą. roście rolnikom pociecha”, „Na świętego
Z powodu trudności w pełnieniu tego sta- Wojciecha rośnie bydłu pociecha” i inne).
nowiska udał się do Rzymu po radę. O- 137 nazw miejscowości wywodzi się od
23 IV Św. Wojciech
siadł u św. Bonifacego i przyjął habit imienia świętego.
Wojciech to bardzo popularne imię benedyktyński, a w Pradze zastępował go
Oprac. A.M.
pochodzenia słowiańskiego. Zawiera biskup miśnieński, Falkold. Po śmierci

ŚLADAMI OJCA PIO

Ojciec Pio i szatan

Poniższy tekst jest kolejnym przytoczeniem historii związanych z życiem
i działalnością ojca Pio. Tym razem
przeczytać można o doświadczeniu dręczenia Świętego przez demony i ofiary
złożonej za ludzkie dusze.

Już od dziecięcych lat mały Francesco
musiał doświadczać na sobie napaści szatana. Później po latach opowiadał, że będąc dzieckiem ciągle płakał, bo tak go
straszyły różne szatańskie wizje. Jako dorastający chłopiec przeżywał ataki sił zła

podczas modlitwy i pokuty.
1 stycznia 1903 roku, gdy Padre miał
szesnaście lat, na krótko przed wstąpieniem do nowicjatu, P. Jezus w jednej z wizji objawił mu, że jego ziemskie życie
będzie tytanicznym zmaganiem się z siłami zła.Szatan spróbuje go zniszczyć, aby
udaremnić wyrywanie dusz z mocy demonów. I udałoby mu się to, gdyby nie
Jezus, który wciąż będzie u boku Ojca
Pio: „Ja sam będę Ci pomagał i nie
pozwolę, aby udało mu się Ciebie
pokonać.” (Listy I str. 1280).
35

W nadzwyczajnej prorockiej wizji zostaje przedstawiony rozmiar zmagań, z jakimi przyszłemu zakonnikowi przyjdzie
się zmierzyć. Jezus zaprowadził go na
ogromne pole, na którego obrzeżach zgromadziły się grupy duchów. Jedną z nich
stanowili wysłannicy piekieł, o przerażającym wyglądzie, a drugą aniołowie
w czystej bieli. Każda z tych grup miała
obserwować z bliska walkę na śmieć
i życie między młodym kandydatem do
klasztoru , a księciem ciemności.
I oto naprzeciw siebie stają: młody
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chłopak i przerażający potwór z głową
sięgającą aż do chmur. Francesco czuł, że
zemdleje z wrażenia, lecz Jezus dodając
mu odwagi, zachęcił do pojedynku. Mordercze starcie między dwoma rywalami
zakończyło się wspaniałym zwycięstwem
Francesca. Była to zapowiedź niekończących się ataków szatańskich na Ojca Pio,
które będą się ciągnąć, aż do jego ostatnich dni, ale i wielkich zwycięstw „boskiego mocarza” nad siłami piekła.
Jeden z zakonników zagadał do O. Pio
żartem: „Ojcze, ja się nie boję szatana.
Przyślij go do mnie, a ja sprawię, że ucieknie”. Wtedy ten odpowiedział poważnym
tonem: „Nie wiesz, co mówisz. Gdybyś
mógł zobaczyć szatana, umarłbyś ze strachu”.
Uczulał tych, którzy mówili, że mają
święty spokój od pokus i ostrzegał, by
czuwali, bo szatan ze zdwojoną siłą może
się szykować do następnego ataku. Jego
współbracia z klasztoru w San Giovanni
Rotondo byli świadkami tajemniczych
zmagań, jakie toczyły się w środku nocy
w celi współbrata. Ojciec Pio był atako-

wany przez złe duchy, a dzikie odgłosy
demonów i szczęk łańcuchów wybudzały
zakonników z głębokiego snu. Przejęci
strachem i jękiem dochodzącym z sąsiedniej celi, kryli głowę pod kołdrą.
Ojciec Pio, cytując Ewangelię wg. św.
Mateusza, podkreślał, że szatan lubi wracać i to w towarzystwie: „Wrócę do swego
domu, skąd wyszedłem; a przyszedłszy
zastaję go nie zajętym, wymiecionym
i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze
z sobą siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają
tam.”(Mt. 12, 44-45)
Wielokrotnie przestrzegał, aby szatana
nie lekceważyć .„Zmaganie się – mówił
ojciec Pio - jest wprost proporcjonalne do
świętości i posłannictwa tego, kto zostaje
wystawiony na próbę (por. Dz 9, 15 - 16),
stąd też nie wolno się bać, tylko uchwycić
się ze wszystkich sił Jezusa i Matki Najświętszej.”
Ofiara z siebie - okupem za dusze
innych
Wojna, którą wszczęło przeciw świętemu zakonnikowi piekło, wymierzona by36

ła w jego wiarę, nadzieję i czystość, doprowadzając go do zwątpienia. Surowość
próby, jakiej Ojciec Pio był poddawany,
pozwala lepiej zrozumieć oczyszczający
sens tych interwencji piekła, które działy
się z Bożego dopustu. Jednak w chwilach
ciężkiej próby, wyczerpany zmaganiem
się z mocami ciemność, prosił Pana, aby
tę próbę zamienił mu na inną, choćby okazała się jeszcze bardziej twarda (list z
26.11.1917).Dlaczego do stygmatów, które przysparzały Ojcu Pio tyle upokorzenia
i cierpienia, Pan Bóg dopuścił kolejne bardzo drastyczne, po ludzku nie do udźwignięcia? Widać, że i w tym dziele Pan
Bóg miał swoje plany, których człowiek
swoim rozumem pojąć nie zdoła. W zamyśle Bożym pokusy dopuszczane na
świętych są niezbitym dowodem Bożego
umiłowania człowieka, gdyż tworzą one
barierę, której piekło nie może przekroczyć w ataku na inne dusze.
Szatan wypowie Ojcu Pio bezpardonową wojną przeciw jego posłuszeństwu
wobec Pana Boga. Będzie mu się ukazywał w różnych postaciach: jako ukrzyżowany, jako Matka Boża, anioł stróż, św.
Franciszek, jako jego spowiednik lub prowincjał, aby go zwieść, zmącić jego umysł. Demon wciela się w postacie zwierzęce, dzikie bestie rzucające się na zakonnika lub nagie dziewczęta, a co najgorsze szatan przybiera również własną
postać (z Dziennika Ojca Agostino, str.
56, 58, 256 )
Różańcowa broń
Ojciec Pio wskazywał duszom powierzającym się jego duchowej opiece
najlepsze środki do walki z podstępnym
kłamstwem szatana. W szczególności zalecał modlitwę różańcową, kult św. Michała Archanioła, oraz akty strzeliste podczas pracy. Ileż to dusz odnalazło pokój
serca dzięki ofierze Ojca Pio – znoszenia
cierpień zadawanych przez demony.
Orędzie nadziei Ojca Pio, człowieka
głębokiej wiary o doskonałej równowadze
psychiczno – duchowej, przestrzega świat
przed kwestionowaniem istnienia świata
demonicznych mocy oraz podkreśla potężny zniewalający wpływ szatana na umysły tych, którzy sądzą, że piekło w ogóle
nie istnieje!
Opracowanie: Janina Rogowska

W ZAKONNYM HABICIE

Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej
„Idźcie i miłością swoją rozpalajcie w szpitalach, domach opieki i mediach. wania ojczystych tradycji wśród naszych
świat”.
Posługa sióstr jest zróżnicowana, w za- rodaków, swoją troską siostrzaną obejmuSpalajcie się dla sprawy Chrystusa.
leżności od środowiska polonijnego i po- jemy naszych braci z innych kultur, kra-

(O. Założyciel) trzeb w danym kraju.

Misja
Misja Zgromadzenia zrodziła się z duchowych i kulturalnych potrzeb polskich
emigrantów, które dostrzegał ksiądz Ignacy Posadzy, Założyciel Zgromadzenia
Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, obecnie Sługa Boży.
Jako Misjonarki Chrystusa Króla dla
Polonii Zagranicznej jesteśmy powołane
do troski o zbawienie polskich emigrantów. "Na wychodźstwie polskie dusze giną" - tak wołał do nas Sł. B. ks. Ignacy
Posadzy, powtarzając te słowa za Sł. B.
Kard. Augustem Hlondem. Dlatego odpowiadając na Boże wezwanie, jako siostry
zakonne idziemy służyć Polakom rozproszonym po całym świecie. Niesiemy
im Chrystusa na obcą ziemię, uczymy
cenić polską kulturę i tradycję, aby mogli
zachować swoją tożsamość wypływającą
z duchowego dziedzictwa swojego narodu, przy jednoczesnym włączaniu się
w nowe środowisko. Właściwą formą apostolatu jest modlitwa i wszelkiego rodzaju
prace ofiarowane Bogu w intencji polskich emigrantów. Pragniemy zbawienia
naszych Braci, dlatego żyjemy troską
o ich dusze i staramy się o to, "aby tylko
Chrystus był głoszony" wśród nich. Ufamy, że nasza modlitwa i ofiara, mogą im
wysłużyć łaskę głębokiej wiary i moc
wytrwania w niej.
Swe apostolskie posłannictwo wypełniamy przez:
· ożywienie życia duchowego
· rozwijanie znajomości Mszy Świętej
i pełniejszego w niej uczestnictwa
· katechizację opiekę nad chorymi i starszymi, zwłaszcza Polakami opuszczonymi na emigracji
· pracę z rodzinami, w kraju i za granicą
· pracę z dziećmi, tworząc: chórki, grupy
teatralne, zespoły taneczne, harcerstwo,
grupy ministranckie
Pracujemy także w biurach parafialnych, w kuchniach, zakrystiach, szkołach,

jów i wyznań. Jesteśmy siostrami dla tych
wszystkich, których spotykamy na naNieustannie, z różnych stron świata szych drogach, świadome tego, że w kadocierają do nas głosy z prośbą o "nowe żdym z nich zamieszkuje Chrystus.
siostry". W dzisiejszym świecie naszym
Braciom na emigracji zagraża utrata Gdzie jesteśmy?
wiary, odejście od Kościoła, a także Dom Generalny - centrum naszego życia
zatracenie tożsamości narodowej. Dlatego duchowego i zakonnego. To tutaj bije
pragniemy dzielić się z nimi wiarą i bu- serce Zgromadzenia. Stąd też płyną niedować na obcych lądach skrawek umi- ustanne modlitwy w intencji całej Polonii
łowanej Ojczyzny. Służba naszych sióstr świata. Tutaj też wszystkie siostry rozw skupiskach polonijnych stanowi główne poczynają swoje życie zakonne przezadanie dla Zgromadzenia, którego hasło chodząc przez poszczególne etapy forbrzmi: "WSZYSTKO DLA BOGA I PO- macji: postulat, nowicjat i juniorat. Tutaj
LONII ZAGRANICZNEJ
składamy swoje śluby zakonne. Stąd też
wyjeżdżamy na swój misyjny szlak i tutaj
Posługa
powracamy.
"Ten, kto udaje się hen daleko poza
oceany, zmienia nad sobą niebo, nie Dom Generalny
zmienia w sobie serca..."
ul. Sióstr Misjonarek 10

Tę rzeczywistość innego nieba i niezmieniającego się serca poznał ks. Ignacy
Posadzy. Dlatego właśnie jesteśmy, dlatego pozostawiamy swoją ukochaną Ojczyznę i jedziemy wszędzie tam, gdzie
biją polskie serca. Bo chcemy, aby one nie
tylko biły, ale i żyły pełnią życia. Pragniemy, aby te serca polskie, które zmieniły nad sobą niebo i biją pod innymi
niebami, żeby te serca pozostały wierne
spuściźnie polskiej, chrześcijańskiej kulturze, żeby nie żyły osamotnione, żeby nie
wystygły, żeby pozostały sercami wiernymi Chrystusowi i swoich chrześcijańskim korzeniom.
Swoją posługę traktujemy, jako służbę
Bogu w bliźnich. Konkretną formą naszego apostolatu jest modlitwa i wszelkiego
rodzaju prace, jakie spełniamy. Misję
Zgromadzenia pełnimy przez całe życie,
niezależnie od miejsca i rodzaju pracy.
Wszystko, cokolwiek czynimy, składamy
w ofierze za polskich emigrantów. Staramy się być znakiem Chrystusa we
współczesnym świecie przez swoją postawę, strój zakonny, codzienną modlitwę
i wykonywaną pracę.
Oprócz niesienia Boga i podtrzymy37

61-680 Poznań 50
tel.: +48 61 825-48-26
www: mchr.pl
www: misjonarkidlapolonii.pl
Na 14 placówkach pracują 94 siostry
wśród Polaków mieszkających w siedmiu
krajach Europy. Za wschodnią granicą
służymy pomocą rodakom na Białorusi.
Szczególnie aktualna jest nasza posługa
wśród Polaków, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Brukseli, Grecji
czy do Włoch. Misjonarki Chrystusa Króla realizują swą misję również na
Węgrzech.
Polacy żyjący w najdalszych zakątkach świata również mogą spotkać siostry Misjonarki Chrystusa Króla. Pracujemy począwszy od Kanady, przez USA,
Brazylię, aż po Tasmanię w Australii.
Tarnów
We wrześniu 1998 roku z inicjatywy
ks. Proboszcza Stanisława Salaterskiego
powstała w parafii katedralnej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Tarnowie, na Południu Polski, placówka Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla
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dla Polonii Zagranicznej. W życie parafii
modlitwą i sercem zaangażowanych, było
wiele sióstr, z których spora grupa pracuje
już za granicą wśród Polonii. Siostry Misjonarki najprościej spotkać można w kościelnej zakrystii, kancelarii parafialnej

za granicą oraz w intencji kapłanów
i sióstr zakonnych posługujących polskim
emigrantom, zapraszamy do włączenia się
w Kręgi Modlitwy. Aby to uczynić, należy
zgłosić nam chęć udziały w Kręgu, pisząc
na nasz adres:

dommodlitwy@mchr.pl
Rokrocznie przemierzamy ulice tarnowskiej starówki wraz z Kolędnikami Misyjnymi. Prawdziwą radością jest dla nas
ściśle związana z naszym charyzmatem
inicjatywa Mszy Świętych odprawianych
w intencji Rodaków mieszkających za
granicą, na które szczególnie zapraszamy
rodziny polskich emigrantów. Każdego
roku w listopadzie organizujemy też
pielgrzymkę autokarową do Częstochowy
na nocne czuwanie w intencji Polonii.

i świetlicy oraz w tarnowskich Liceach
Ogólnokształcących, gdzie uczą religii.
Praca na różnych płaszczyznach życia
parafialnego byłaby niepełna bez czynnego zaangażowania sióstr w duszpasterstwo. Od początku pracy w parafii siostry Krąg modlitwy
animują spotkania DSM’u, powstała także Wszystkich, którzy chcieliby modlić się
scholka złożona z małych śpiewaków za swoich bliskich: członków rodzin,
o wdzięcznej nazwie: „Niezapominajki”. przyjaciół i znajomych, przebywających

Każda osoba przyjęta do Kręgu
Modlitewnego zobowiązuje się do codziennego odmówienia jednej tajemnicy
różańca świętego i poniższej modlitwy.
Dodatkowo można również podjąć inną
modlitwę lub umartwienie.
Modlitwa za emigrantów:
Maryjo, Królowo Polski i Polonii Zagranicznej, Tobie oddajemy naszą Ojczyznę
i całą Polonię świata. Weź pod swój
matczyny płaszcz każde dziecko tej ziemi
i prowadź bezpiecznie drogą prawdy
i pokoju do swego Syna Chrystusa, naszego Pana i Króla. Amen.

ZIEMIA ŚWIĘTA I BŁOGOSŁAWIONA

SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ W LIMANOWEJ

„Tulić Jego głowę z pierwszymi włosami
w Betlejem pod gwiazdą uprzejmie schyloną w Nazarecie głaskaną Maryi rękami
kto przytuli do siebie z koroną cierniową”

(ks. J. Twardowski)

Nie tak dawno pochylaliśmy się nad
Tajemnicą Wcielenia, stawaliśmy u żłóbka
i wpatrywaliśmy się w Bożą Dziecinę,
kruchą i delikatną, pełną wdzięku i słodyczy. Śpiewaliśmy z rozrzewnieniem „li
li li li laj”, „zamknijże znużone płaczem
powieczki” i trwaliśmy w pełnym radości
nastroju świąt Bożego Narodzenia. Tajemnica Jezusa nie kończy się jednak w betlejemskiej grocie, lecz prowadzi dalej –
przez Nazaret, Jerozolimę aż po Wieczernik i Kalwarię. Jakże często zdajemy się
o tym zapominać! Bo tak łatwo przychodzi nam uśmiechać się do małego i bezbronnego Jezusa płaczącego w żłóbku,
a tak trudno pójść za Nim dalej, kroczyć
wytrwale Jego śladami, by w końcu stanąć
pod krzyżem. Kto by chciał tulić do siebie
głowę Jezusa przybraną koroną cierniową? A jednak jest ktoś taki. Maryja – Ma-

tka Jezusa, która czuwała
nad Nim od pierwszych
chwil Jego życia, pozostała
Mu wierna aż do końca.
I tak jak w Betlejem tuliła
z miłością do swego serca
kwilące niemowlę, tak samo przytuliła do siebie umęczone, martwe ciało Jezusa, zdjęte z krzyża. Ten
moment niewypowiedzianego cierpienia matki, trzymającej w ramionach swe
martwe dziecko, serca przepełnionego bólem, a zarazem głęboką miłością i ufną
wiarą w Boże Miłosierdzie
– od najdawniejszych czasów poruszał ludzką wrażliwość i znajdował swój wyraz zarówno w kulcie, jakim wierni otaczali Matkę
Bożą Bolesną, jak i w sztuce, m.in. w postaci piet,
czyli przedstawień Maryi
trzymającej na kolanach
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martwego Chrystusa.
Jednym z bardziej znanych miejsc kultu Maryi Bolesnej na terenie ziemi tarnowskiej jest Sanktuarium Matki Boskiej
Bolesnej w Limanowej.
Limanowa jest miastem położonym
w Beskidzie Wyspowym, 25 km na zachód od Nowego Sącza, w kotlinie górskiej u zbiegu potoków: Mordarka, Jabłoniec i Starowiejskiego, nad potokiem
Sowlina. Została założona w XV lub
w XIV wieku, a prawa miejskie otrzymała
w 1565 r. od Zygmunta II Augusta.
Wzmianki o pierwszej parafii w Limanowej pochodzą z 1513 r., kiedy to ówczesny
właściciel miasteczka Achacy Jordan ufundował na swoich ziemiach niewielką
drewnianą świątynię, której patronem został św. Mikołaj. Parafia początkowo administrowana była przez zakon "Marków",
a potem niezmiennie przez księży diecezji
krakowskiej, a po utworzeniu w 1786 r.
Diecezji Tarnowskiej opiekę nad parafią
sprawują kapłani tej diecezji. Od roku
1892 Limanowa jest stolicą dekanatu.
Pierwszy kościół wzniesiony został na
planie krzyża z wieżą od strony zachodniej i rozbudowany w początkach XVII
wieku o dwie kaplice, podcienia i wieżę.
W wielkim pożarze miasta, jaki miał miejsce 14 marca 1769, spłonął cały kościół –
uratowano jedynie cudowną figurę Matki
Bożej Bolesnej z XIV wieku i XVI-wieczną chrzcielnicę. Nowy kościół (również
drewniany, jednonawowy, z pojedynczą
wieżą) wybudowany został w latach 17761791, a konsekrowany 12 maja 1825 przez
biskupa Tomasza Zieglera. Nasilający się
ruch pielgrzymkowy spowodował, że kościół rozebrano w 1909 roku, by zrobić
miejsce pod budowę nowej świątyni.
Wzniesiono ją w latach w latach 19101918 jako wotum na 100. rocznicę Konstytucji 3 maja, z inicjatywy ówczesnego
proboszcza parafii limanowskiej, ks. Kazimierza Łazarskiego. Projektantem kościoła był architekt Zdzisław Mączeński. Konsekracji nowej świątyni dokonał biskup
tarnowski Leon Wałęga 6 października
1921 roku. Natomiast 3 maja 1991, w
dwusetną rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja, świątynia została podniesiona
przez papieża Jana Pawła II do rangi
bazyliki mniejszej.
Kościół Matki Boskiej Bolesnej jest
secesyjną, murowaną, trójnawową bazyliką o ścianach zewnętrznych wyłożonych
kamieniem. W centralnej części ołtarza

głównego znajduje się łaskami słynąca
rzeźba Matki Boskiej Bolesnej, przedstawiająca postać Maryi w ujęciu frontalnym,
siedzącą na ławie i trzymającą na swych
kolanach martwe ciało Chrystusa. Rzeźba
jest wykonana z jednolitego pnia lipowego, polichromowana, wewnątrz jest
wydrążona i ma ok. 1 m wysokości. Pieta
otoczona jest licznymi darami wotywnymi. Posiada dwie zasuwy w formie obrazów: Ukrzyżowanie ze scenami z życia
Jezusa oraz Koronacja Najświętszej Maryi
Panny.
Figura Matki Bożej pochodzi prawdopodobnie z XIV wieku, choć do dziś nie
jest ustalone miejsce i warsztat, gdzie
powstała. Według prof. J. Dutkiewicza
rzeźba pochodzi ze śląskiej szkoły rzeźbiarskiej i mogła powstać w latach 130075. Według przekazów ludowych figurę
Matki Bożej przywieziono z Węgier ok.
1545 roku i umieszczono na przydrożnej
lipie we wsi Mordarka (ok. 1 km od
Limanowej). Mieszkańcy wsi wybudowali
dla niej drewnianą kaplicę, do której
przenieśli figurę. (Kaplica ta stoi do dzisiaj w tym samym miejscu i nosi nazwę
Kaplicy Łask. Poniżej kaplicy wytrysnęło
źródełko, do którego przez cały rok przybywają pielgrzymi z całej Polski.) Wierni
otaczali figurę wielką czcią i wypraszali
za pośrednictwem Matki Bolesnej liczne
łaski. W 1753 roku z polecenia biskupa
krakowskiego Załuskiego cudami słynąca
figura została przeniesiona do kościoła
parafialnego w Limanowej. Od tego czasu
kult Matki Bożej Bolesnej stał się jeszcze
żywszy. Po pożarze miasta w 1769 roku,
w którym także spłonął kościół, ocalałą
figurę przeniesiono do kaplicy w Mordarce, skąd w 1774 r. już na stałe przeniesiono ją do nowo wybudowanej świątyni w Limanowej.
Po zakończeniu II wojny światowej
rozpoczęto starania o koronację cudownej
Piety, a wielkimi orędownikami tego dzieła stali się ks. prał. Piotr Bednarczyk,
późniejszy biskup tarnowski, oraz ówczesny kustosz sanktuarium – ks. prał. Ludwik Kowalski. Aktu koronacji, 11 września 1966 r., dokonał arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła w asystencji biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza i biskupa pomocniczego Karola
Pękali. Koronacja odbyła się w ramach
uroczystości Milenium Chrztu Polski,
uczestniczyło w niej 30 biskupów i 100tysięczna rzesza wiernych. W piętnaście
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lat po tym wydarzeniu – w roku 1981
złote korony zostały skradzione. Staraniem wiernych ufundowano nowe korony,
a rekoronacji dokonał w Roku Jubileuszu
Odkupienia 1983 papież Jan Paweł II.
Uroczystość miała miejsce 22 czerwca
1983 r. na błoniach Krakowskich. Wówczas to papież wypowiedział znamienne
słowa: „Ze szczególnym wzruszeniem

patrzę dziś na tę figurę słynącą łaskami,
tak bardzo znaną i czczoną w Beskidzie
Wyspowym, w całej diecezji tarnowskiej
i szeroko poza nią. A ja wkładam te korony na głowy Odkupiciela świata i Jego
Matki niejako w momencie największego
Jej bólu i równocześnie najpełniejszej
współpracy i udziału w odkupieńczym
dziele Syna, w momencie gdy Ona trzyma
na swoich matczynych kolanach martwe
ciało Chrystusa. A równocześnie niedługo
potem jak w osobie św. Jana wszyscy
zostali Jej oddani jako synowie i córki,
a Ona została im dana jako Matka.”

Figura została uwieczniona w wielu
podaniach, legendach, pieśniach i modlitwach. Dokumenty historyczne notują
wielką cześć, jaką cieszyła się Pieta limanowska. Kroniki podają, że w 1914
roku artyleria ostrzeliwała długo i ciężko
dopiero co wybudowany kościół w Limanowej, wszystkie jednak pociski omijały
świątynię. Po tym wydarzeniu sami żołnierze opowiadali: „Pani we mgle zasłaniała nam kościół”. Ci właśnie żołnierze
wstępowali późnej do domów i mówili
wskazując na obraz Matki Bożej limanowskiej: „Nie bójcie się - Ta Pani was
obroni”.
O nadzwyczajnych łaskach wypraszanych za pośrednictwem Matki Bożej Bolesnej świadczą liczne wota umieszczone
w świątyni - z XVII i XVIII wieku,
a szczególnie cenne z ostatnich stuleci.
W limanowskiej Księdze Łask w przeciągu tylko 20 lat zapisano ponad 800
podziękowań za otrzymane łaski, przede
wszystkim za przywrócone zdrowie.
Wielki Odpust Maryjny ku czci Matki
Bożej Bolesnej odbywa się w dniach 1522 września, uroczystości odpustowe mają
również miejsce w piątek przed Niedzielą
Palmową, 22 czerwca (pamiątka II koronacji) i w I niedzielę października. Natomiast w niedzielę po 22 września ma
miejsce procesja do Kaplicy Łask.
Przygotowała: Monika Lenkiewicz

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA
Rolada biszkoptowa z wiśniami
Skład - biszkopt:
- 4 jajka
- 100g mąki
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 100g cukru
- cukier waniliowy
- 3 łyżki kakao
- 50 g gorzkiej czekolady, startej
- cukier waniliowy
Skład - krem bita śmietana:
- 500 ml śmietanki kremówki 36%
- 2 śmietan fixy
- 1 cukier waniliowy
- 2 łyżki cukru pudru
- mały słoiczek wiśni z kompotu
Wykonanie:
Białka ubijamy na sztywną pianę. Pod koniec stopniowo dodajemy cukier. Dalej
ubijając, dodawać żółtka. Do masy wsypujemy mąkę z proszkiem do pieczenia,
kakao i startą czekoladę. Delikatnie mieszamy, żeby piana nie opadła. Formę
o wymiarach ok. 28x40 cm wykładamy
papierem do pieczenia (wystawiając pa-

pier powyżej blaszki).
Wylewamy masę i wyrównujemy jej powierzchnię. Pieczemy około
15-20 min. w temp.
180°C. Roladę zwijamy
wzdłuż dłuższego boku
wraz z papierem na którym piekł się biszkopt.
Pozostawiamy w takiej
formie kilka minut, ale
nie czekamy, aż ciasto
wystygnie całkowicie.
Delikatnie usuwamy papier.
Następnie ubijamy śmietankę. Po koniec ubijania dodajemy śmietanę
fix zmieszany z cukrem waniliowym i cu- na kilka godzin.
krem pudrem. Dokładnie mieszamy.
SMACZNEGO !!!
Rozwijamy biszkopt, smarujemy kremem
bita śmietana i układamy odsączone wiśnie. Następnie zwijamy roladę. Wierzch
polewamy polewą czekoladową i posypujemy wiórkami kokosowymi, płatkami
migdałów. Odstawiamy do schłodzenia

Kotlety pożarskie
Skład
- 400g fileta drobiowego
- 1 kajzerka czerstwa
- 100 ml mleka
- 70g masła
- 2 żółtka
- 100g bułki tartej
- sól, pieprz do smaku
Wykonanie:
Kajzerkę namoczyć w mleku i odcisnąć.
Filet i odciśniętą kajzerkę zmielić. Do masy mięsnej dodać utarte masło z żółtkami.
Całość wyrobić. Dodać przyprawy. Formować małe kotleciki i obtaczać w bułce
tartej. Smażyć na oleju.

SMACZNEGO !!!

Opracowała: Barbara Jurczyk
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KRONIKA PARAFIALNA
01. 12. 2011 – 29. 02. 2012
CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…
04. 12. 2011 Tymoteusz Miłosz Nowak, s. Łukasza i Sylwii
Natalia Maria Szpilczyńska, c. Karola i Anety
25. 12. 2011 Adrian Maciej Gdowski, s. Macieja i Edyty
Karolina Zofia Bijak, c. Adama i Magdaleny
Laura Kowalczyk, c. Sylwestra i Sylwii
Kinga Elżbieta Barnaś, c. Łukasza i Marty
Wiktor Jan Kolasa, s. Michała i Sylwii

26. 12. 2011 Mikołaj Paweł Jarosz, s. Marcina i Katarzyny
Nadia Julia Nytko, c. Łukasza i Justyny
Zuzanna Sieruga, c. Jarosława i Anny
15. 01. 2012 Ewa Helena Wietrzyk, c. Tomasza i Moniki
Nikodem Andrzej Matug, s. Artura i Małgorzaty
19. 02. 2012 Konrad KrzysztofNoga, s. Łukasza i Anny

ŚLUB
Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…
31. 12. 2011
19. 12. 2011
18. 02. 2012

Bożena Dorota Sowa z d. Witek i Grzegorz Maniak
Joanna Maria Barczak z d. Olczak i KrzysztofJan Radwański
Monika Agnieszka Budzik i Michał Mateusz Rozpęda

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…
10. 12. 2011
15. 12. 2011
16. 12. 2011
19. 12. 2011
22. 12. 2011
28. 12. 2011
29. 12. 2011
30. 12. 2011
30. 12. 2011
02. 01. 2012
03. 01. 2012
04. 01. 2012
09. 01. 2012
10. 01. 2012
12. 01. 2012
12. 01. 2012
13. 01. 2012
16. 01. 2012
18. 01. 2012

21. 01. 2012
21. 01. 2012
23. 01. 2012
26. 01. 2012
31. 01. 2012
09. 02. 2012
16. 02. 2012
16. 02. 2012
25. 02. 2012

Iwona Hepner – 53 l.
Klara Bryg – 90 l.
Bernadeta Rojek – 66 l.
Eleonora Garczewska – 88 l.
Zofia Helena Kużdżał – 67 l.
Zofia Maria Para – 82 l.
Katarzyna Zorek – 85 l.
Franciszek Siwek – 78 l.
Aleksander Tadeusz Kawa – 64 l.
Joanna Cudek – 85 l.
Barbara Kukla – 68 l.
Stanisław Bajek – 67 l.
Anna Rozalia Łuków – 96 l.
Tadeusz Potępa – 83 l.
Ryszard Stanisław Reneson – 66 l.
Daniel Gwizdała – 67 l.
Władysław Czuba – 89 l.
Wincenty Antoni Motak – 65 l.
Tadeusz Furgał – 69 l.

Wioletta Hajduk – 44 l.
Maria Aniela Bęben – 86 l.
Józef Kania – 76 l.
Maria Kita – 66 l.
Stanisław Sitko – 83 l.
Bolesław Jan Kieć – 72 l.
Zofia Ciurej – 89 l.
Bernadetta Kras – 21 l.
Stanisław Bogdas – 71 l.
Oprac. Ks. M. Knapik
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KARTA PARAFII
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie
Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 14 6212112
www.nspj.diecezja.tarnow.pl
Rachunek rozliczeniowy parafii:
ING Bank Śląski, nr konta: 50 1050 1562 1000 0090 7219 0334
Parafię tworzą katolicy mieszkający we wschodniej części Tarnowa
Kancelaria parafialna
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
rano od 9.00 do 11.00 i po południu od 16.30 do 17.30
Narzeczonych zapraszamy w piątki: od 19.00 do 21.00
Pierwszy piątek, święta zniesione - kancelaria nieczynna
W sprawach pilnych kancelaria czynna o każdej porze (ks. dyżurny)
Msze św. w parafii NSPJ:
Msze św. w niedziele i święta
5.30, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 14.00, 18.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,10.00, 16.00, 18.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 18.00
Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.
Rachunek oszczędnościowy parafii - wpłaty na renowację organów:
ING Bank Śląski, nr konta: 75 1050 1562 1000 0090 7219 0466
Zespól Redakcyjny „Głosu Serca”:
Redaktor naczelny: Ks. KrzysztofCzaja
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Aleksandra Małek, Mirosław Grzegórzek,
Marta Maciszewska, Izabela Chorzępa, Ks. Piotr Jaworski,
Ks. Maciej Knapik, Ks. Adam Bezak, Magdalena Urbańska, Jadwiga Bożek, Sylwia Krywult, Grzegorz Krywult
Korekta: Jadwiga Bożek, Izabela Chorzępa, Agnieszka Czarnik, Anna Muciek
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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