




Drodzy Czytelnicy Głosu Serca!

Czas ostatnich dwóch miesięcy jest czasem pożegnań i po-
witań. Takie już jest to nasze ludzkie życie, że jak kogoś wita-
my to przychodzi kiedyś i czas pożegnania.

Nasza wspólnota parafialna pożegnała w ostatnim czasie
Ks. Proboszcza Antoniego Bielaka, który pełni obecnie posługę
Ojca Duchownego w Tarnowskim Seminarium. Ks. mgr Marek
Kita pracuje teraz w parafii Zaborów, Ks. mgr lic. Maciej Kna-
pik w parafii Nagoszyn, Ks. dr Wacław Barnaś w parafii Cie-
niawa, a Ks. mgr Marek Paździo w Piątkowej koło Nowego Są-
cza. W nowych miejscach nadal trudzą się dla zbawienia ludzi
ofiarując im swój czas i swoje zdolności.

Witamy serdecznie nowych Kapłanów w naszej Parafii - Ks.
Proboszcza dra Adama Kardysia, Ks. mgra Roberta Ciastonia,
Ks. mgra lic. Piotra Głoda, którzy przejmą obowiązki i zadania
poprzedników. Potrzeba, byśmy otoczyli ich przede wszystkim
gorącą modlitwą, aby poczuli, że nie są sami. Potrzeba gestów
życzliwości i sympatii, by dać skrzydła ich inicjatywom i
kreatywności. Niech z wielką mocą i Bożą energią podejmują
każdą pracę i zadania.

Ufamy mocno Bożej Opatrzności i Jej zawierzamy naszą
Parafię, aby była prawdziwą wspólnotą zmierzającą do nieba
wrażliwą na każdego człowieka spragnionego Boga mimo, że
może Tego Boga zagubił w swoim życiu. Zawierzamy nowych
Duszpasterzy prosząc dla nich o światło Ducha Świętego, Bożą
mądrość jakże potrzebną w trudnym zadaniu prowadzenia
siebie i innych do zbawienia.

Zmiany wśród kapłanów związane są także ze zmianą obo-
wiązków kapłanów, którzy kontynuują pracę w naszej wspól-
nocie parafialnej . W tym miejscu, jako Redaktor Naczelny,
chciałbym podziękować za trzy lata mojej pracy z gazetką Głos
Serca. Nie ukrywam, że redagowanie gazetki jest dla mnie
źródłem wielkiego doświadczenia, było okazją do poznania
wielu wspaniałych ludzi, którzy całym sercem zaangażowali się
w dzieło, jakim jest Głos Serca. Oddaję gazetkę w dobre ręce
Ks. Adama Bezaka, który od roku aktywnie włączył się w reda-
gowanie naszego parafialnego pisma. Wiem, że nie brak mu no-
wych pomysłów, które służyć będą rozwijaniu gazetki.

Czuję potrzebę, by wypowiedzieć słowa podziękowania
Tym wszystkim, którzy przez ostatnie trzy lata nadawali kształt
naszej gazetce, za ich zaangażowanie, trud, sugestie i wszelkie
dobro. Wypowiadam słowa podziękowania Wam, Drodzy Czy-
telnicy, za to, że braliście do rąk tę gazetkę szukając w niej treś-
ci, które pomogą rozwijać Waszą wiarę. Dziękuję za każdy gest
sympatii i życzliwości jaki spotykał mnie z racji prowadzenia
gazety.

Oddając Wam, Drodzy Czytelnicy, ten numer mam nadzieję,
że znajdziecie treści, które Was zainteresują i ubogacą.

Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelny
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W podziękowaniu za pracę
duszpasterską

Ks. Proboszcz Antoni Bielak

Ks. mgr lic. Maciej KnapikKs. mgr Marek Kita

Ks. dr Wacław Barnaś

AKTUALNOŚCI
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Ks. Proboszczowi Antoniemu Bielakowi, Ks. mgr Markowi Kicie,
Ks. mgr lic. Maciejowi Knapikowi, Ks. dr Wacławowi Barnasiowi
i Ks. mgr Markowi Paździo wypowiadamy słowa wdzięczności:
za łaski wyproszone podczas sprawowania Eucharystii,
za godziny spędzone w konfesjonale,
za czas ofiarowany formacji grup parafialnych,
za wygłoszone kazania,
za trwanie przed Najświętszym Sakramentem,
za tyle przeprowadzonych Nabożeństw,
za sprawy załatwione w parafialnej kancelarii,
za odwiedzone rodziny podczas kolędy
i za tyle jeszcze innego dobra,
które spłynęło na wspólnotę parafialną
poprzez Waszą kapłańską posługę –
BÓG ZAPŁAĆ i SZCZĘŚĆ BOŻE
w dalszej posłudze prowadzenia innych do Boga!

Ks. mgr Robert Ciastoń Ks. mgr lic. Piotr Głód

Ks. Proboszcz dr Adam Kardyś

Witając nowych księży

Kapłanom, którzy podejmują pracę w naszej Parafii:
Ks. Proboszczowi dr Adamowi Kardysiowi, Ks. mgr Rober-
towi Ciastoniowi i Ks. mgr lic. Piotrowi Głodowi życzymy
obfitości Bożego błogosławieństwa i wszelkich łask spływa-
jących od Jezusowego Serca i Niepokalanego Serca Maryi
w pracy duszpasterskiej oraz aby we wspólnocie parafialnej
odnaleźli swoje miejsce i by ta wspólnota stała się ich
prawdziwym domem i bramą do nieba! SZCZĘŚĆ BOŻE!

Ks. mgr Marek Paździo



1. Co Ks. czuł, kiedy dowiedział się, że
musi się przenieść na inną parafię?

- Było to dla mnie niemałe przeżycie, bo-
wiem taka sytuacje miała miejsce drugi
raz w moim kapłańskim życiu. Oczywiś-
cie na początku pojawiły się obawy, co
będzie dalej , gdzie i jaka będzie parafia,
do której zostanę posłany. Powoli jednak
zaczynałem się oswajać z tą myślą i tra-
ktować ją jako kolejny etap mojego życia.
Pojawiała się też inna myśl, że trochę
szkoda zostawić wszystko w Chorzelo-
wie, gdzie przez ostatnie 5 lat posługi-
wałem.

2. Czy Ks. miał obawy przed przyj-
ściem do dużej, miejskiej parafii?

- Jest to dla mnie całkiem nowe doświad-
czenie. Pochodzę z wiejskiej parafii i nie
miałem do czynienia z parafią w mieście.
Obawy były nieuniknione i pojawiające
też pytania – czy sobie poradzę i jak mi
przyjdzie mieszkać w mieście. Ale jak
mówią: strach ma wielkie oczy! Rozliczne
obowiązki powodowały nutkę niepewno-
ści. Alleluja, głowa do góry i do przodu!
Z Panem wszystko jest możliwe – tego się
trzymam.

3. Gdyby nie wybrał Ks. drogi kapłań-
stwa, jaki zawód wykonywałby dziś?

- Trudno mi się obecnie określić, co by
było, gdyby nie kapłaństwo. Jako nastola-
tek miałem oczywiście wiele planów
i marzeń. Może jakaś firma związana
z gastronomią, prowadzenie gospodarstwa

wraz z rodzicami, może spe-
cjalistyczne studnia z zakresu
psychologii i działalność w tym
kierunku. Pewne plany realizują
się równie dobrze w posłudze
kapłańskiej . Jeślibym miał wy-
bierać jeszcze raz wybrałbym
tak samo.

4. Jak przebiegała Ks. „ka-
riera duszpasterska”?

- Nie lubię nazywać dusz-
pasterstwa czy kapłaństwa „ka-

rierą”, bo to jest coś więcej . Moja posługa
jako kapłana rozpoczyna się w 2004 r.,
kiedy zostałem wyświęcony jako kapłan
diecezji tarnowskiej . Na pierwszą parafię
zostałem skierowany do Łęgu Tarnow-
skiego. Przez 3 lata posługiwałem w pa-
rafii i kaplicach dojazdowych. Uczyłem
w Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim i zaj-
mowałem się parafialną grupą KSM-u.
Następnie zostałem posłany do parafii
Chorzelów na pięcioletnią posługę. Tutaj
oprócz parafialnego kościoła, opieko-
wałem się kaplicą Dobrego Pasterza
w Chrząstowie, gdzie również uczyłem
w Szkole Podstawowej . Kolejnym etapem
mojego kapłaństwa od 26 sierpnia jest
parafia NSPJ w Tarnowie.

5. Jakie są Ks. życiowe pasje, zaintere-
sowania, hobby?

- Jest ich dużo, więc nie wszystkie będę
wymieniał. Aktualne i najbardziej reali-
zowane w moim codziennym życiu to:
rower, basen, wędrowanie po górach,
muzyka poważna, kino i teatr, dobra kawa
i ciekawa książka, nowinki kulinarne,
turystyka w różnym wydaniu, itp.

6. Dlaczego kapłaństwo? Wiemy, że to
powołanie, ale co wpłynęło na to, że Ks.
podjął się takiego wyzwania?

- No to pytanie to pewnie każdy kapłan
ma problem, aby prosto i wyczerpująco
odpowiedzieć. Sam nie wiem jak to się
potoczyło. Może gdzieś pojawiała się
myśl o kapłaństwie, ale to jakoś było za
WIELKIE i nie dla mnie. Nie myślałem,

że ja mogę być księdzem. Czułem się lu-
dzkimi siłami za słaby, aby podjąć kon-
kretną decyzję. Działałem w KSM-ie
i miałem do czynienia z wieloma klery-
kami, obecnie już zacnymi kapłanami.
Chodziłem też na PPT na Jasną Górę i ja-
koś dojrzewała we mnie decyzja pójścia
za Chrystusem, który na różne sposoby
ukazywał mi tę właśnie drogę. Po maturze
to już jak po nitce do kłębka się poto-
czyło, ku zaskoczeniu otoczenia, jak rów-
nież moim. Do tej pory jest to dla mnie
wielki Dar i niepojęta Tajemnica.

7. Co jest największą radością dla ka-
płana podczas pracy duszpasterskiej?

- Może to dziwnie zabrzmi, ale najwię-
kszą radość mi sprawia zmęczenie po
dobrze spełnionym obowiązku. Szczegól-
nie przejawia się to w czasie świątecznych
i rekolekcyjnych spowiedzi, kiedy po lu-
dzku już się nie ma siły, ale jest radość, że
wielu osobom pomogło się zerwać z grze-
chem i uchylić nieba. Cieszy też, kiedy
ksiądz spotyka się z serdecznością, cie-
płym słowem i uśmiechem.

8. Co chciałby Ks. powiedzieć parafia-
nom na rozpoczęcie pracy duszpaster-
skiej w naszej parafii?

- Miłujmy się wzajemnie, jak Chrystus do
końca nas umiłował. Musimy od siebie
wiele wymagać, chociażby inni nie wy-
magali. Módlmy się za siebie nawzajem.
Alleluja i do przodu!

9. Czego Ks. życzyć na początku pracy
w naszej parafii?

- Odwagi w byciu zawsze kapłanem we-
dle zamysłu Chrystusa. Siły do realizacji
przydzielonych obowiązków. Radości ze
służby w parafialnej wspólnocie, a przede
wszystkich zmęczenia po dobrze wypeł-
nionych obowiązkach. Niech nas Pan pro-
wadzi drogami wiary do świętości co-
dziennego życia.
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Wywiad - rozmowa
do GŁOSU SERCA

z ks. Robertem Ciastoniem



Ksiądz Tadeusz Cetera – przewodnik
Pokój i dobro! Tym chrześcijańskim

pozdrowieniem pozdrawiam serdecznie
wszystkich pielgrzymów tegorocznej jubi-
leuszowej pielgrzymki do Częstochowy.
Pielgrzymka jest przede wszystkim pogłę-
bieniem naszej więzi z Bogiem, odnowie-
niem przyjaźni z naszym najlepszym przy-
jacielem, jakim jest Jezus Chrystus.
Dlatego te wszystkie przeżycia związane
z pielgrzymką, cały klimat pielgrzymki,
udziela się szczególnie tym, którzy piel-
grzymują.
Słowami trudno jest wyrazić do końca

to, co serce czuje. Na pewno jest to wielka
radość z bliskości Boga w moim życiu,
bliźniego, brata i siostry, którym poma-
gam. Dlatego zachęcałbym szczególnie
młodych, aby podjęli ten trud pielgrzymo-
wania i odkrywali na nowo wartość
człowieczeństwa, wartość chrześcijaństwa
i poznawali samych siebie. Jak pisał bł.
Jan Paweł II, człowiek do końca sam sie-
bie nie może poznać bez Chrystusa, zro-
zumieć swojego życia, swojej drogi i wła-
śnie w odkrywaniu celu życia, wartości,
którymi kierujemy się w życiu.
Pielgrzymka to przede wszystkim czas

rekolekcji w drodze. Kiedy zostawiamy za
sobą bagaż codzienności, swój własny
dom i wychodzimy na pustynie własnego
serca, gdzie spotykamy brata i siostrę
i Boga. Tę szczególną wspólnotę, którą
tworzymy. Ta wspólnota pomaga nam
odnaleźć więź z Bogiem, z drugim czło-
wiekiem. Ten odpoczynek fizyczny jeszcze
bardziej nam pomaga, abyśmy wzrastali
duchowo, pozostawiając za sobą bagaż
codzienności. Dlatego potrzeba nam cza-
sem wyjścia poza ten krąg rodzinny, aby
tworzyć nową wspólnotę spotykanych
braci i sióstr. To ogromna rzesza ludzi
młodych, którzy doświadczają podobnie
jak młodzi pielgrzymujący. Każdy na swój
sposób doświadcza obecności Boga, dru-
giego człowieka i warto się tym doś-
wiadczeniem podzielić z innymi. Jest to
oczywiście wysiłek fizyczny, ale odpoczy-
wamy duchowo. Wychodzimy na pustynię
własnego serca, aby Bóg, za którym po-
dążamy, pomógł nam doświadczyć, czym
jest Kościół, o którym mówimy, że jest
naszym domem.

*

Siostra Symeona – Serafitka
Na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę

wyruszyłam, aby przez ręce Maryi podzię-
kować za otrzymane dotychczas łaski.
Wkrótce jednak okazało się, że czas ten
obfitował w kolejne dary, gdyż ukazał mi,
że każdy trud jest ubogacony chwilą rado-
ści, że na drodze do Domu Ojca nie jes-
tem sama. Z podziwem patrzyłam na ludzi
starszych i młodszych, którzy nie zwraca-
jąc uwagi na przeszkody, oddawali resztę
swoich sił prosząc Najświętszą Panią za
wszystkich, którzy polecali się ich modli-
twom.
Dla mnie Pielgrzymka to obraz Ko-

ścioła, w którym wszyscy razem - nieza-
leżnie od wieku, stanu, czy majętności –
idą, aby wraz z Maryją i poprzez Maryję
oddać chwałę Panu.
Za dar pielgrzymowania niech Pan

będzie uwielbiony.
*

Siostra Emilia – Serafitka
Dla mnie pielgrzymka jest takim nie-

samowitym doświadczeniem Boga, Jego
bliskości, którą odnajduję we wspólnocie,
wszystkich osobach, których Pan Bóg po-
stawił mi tutaj.
Pierwszym motywem, który mnie pop-

chnął do tej decyzji, jest wielkie dzię-
kczynienie dla Pana Boga za dar ślubów
zakonnych, za tę wielką łaskę, którą Pan
obdarzył mnie przed miesiącem.

*
Siostra Marcina – Józefitka
Szczęść Boże. W grupie nr 2 piel-

grzymuję po raz pierwszy. Wcześniej piel-
grzymowałam w grupie szesnastej 5 razy.
Dlaczego pielgrzymuję? Ponieważ piel-

grzymka jest taką formą dobrego spędze-
nia czasu z ludźmi i z Bogiem. Rzeczy-
wiście są to rekolekcje w drodze, gdzie
człowiek może się zmierzyć ze swoimi
siłami i może pomóc również innym
w dążeniu ku Bogu.
Ja osobiście bardzo lubię pielgrzymo-

wać, cieszę się, że mogłam spotkać wielu
fantastycznych ludzi, wiele osób, które
stały się mi bliskie i mam nadzieję, że to
pielgrzymowanie nie jest po raz ostatni, że
w przyszłym roku również się wybiorę,
a może jeszcze zachęcę innych do tej
formy spędzenia czasu.

*

Siostra Natalia – Urszulanka
Pielgrzymka jest czasem kiedy jesteś-

my w drodze, a to nam przypomina, że na-
sze życie jest w drodze do Boga. I tutaj też
pielgrzymujemy do domu Ojca przez Ma-
ryję. Wybrałam się z pewnymi intencjami,
chciałam prosić Matkę Bożą, aby wstawi-
ła się w ważnych dla mnie kilku inten-
cjach, takich osobistych i też zgromadze-
niowych. Mam taką dużą wiarę we wsta-
wiennictwo Maryi i dlatego wybrałam się
na Jasną Górę, żeby Maryja wstawiła się
w tych intencjach u Swojego Syna Jezusa
Chrystusa.

*
Siostra Lidia – Urszulanka

Dla mnie pielgrzymka jest głębokim
doświadczeniem i spotkaniem z Panem
Bogiem, a zarazem z Matką Bożą i posz-
łam dlatego, że chciałam ofiarować Mat-
ce Bożej wiele intencji, a także przyjęłam
akt pokutny.

*
Kleryk Tomasz
Pielgrzymka na pewno jest takim wy-

razem fizycznym tego, co dokonuje się
w wymiarze duchowym. Cały czas piel-
grzymujemy, by zjednoczyć się z naszym
Ojcem w niebie, a tutaj, w tym ziemskim
wymiarze pielgrzymujemy, by uklęknąć,
oddać pokłon Pani Jasnogórskiej przed
jej tronem. To wszystko się łączy, łączy się
w to, by ludzie pamiętali o tym, że naj-
ważniejszy jest Bóg i wszystko czynimy
dla niego. Kroczymy przez całe życie tak,
jak tutaj, do tronu Maryi.

*
Kleryk Sylwester

Pielgrzymka jest dla mnie czasem za-
ładowania sobie akumulatorów.
Dlaczego idę? Żeby naładować aku-

mulator, poznać nowych ludzi spotkać,
porozmawiać. Można się na prawdę wiele
nauczyć i dać wiele od siebie.

*
Kleryk Mateusz
Pielgrzymka jest dla mnie niezwykłym

czasem, kiedy pielgrzymując do tronu Ma-
ryi na Jasnej Górze, możemy wewnętrznie
się wyciszyć, ale też czuć wspólnotę z lu-
dźmi, wokół których obracamy się na co
dzień. Jest takim pięknym czasem i wy-
brałem się na pielgrzymkę dlatego, że
chciałem pomóc, chciałem złożyć w Czę-
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Czym dla mnie jest pielgrzymka i dlaczego na nią się wybrałem?
O pieszej pielgrzymce na Jasną Górę powiedzieli. . .
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stochowie troski, z którymi pielgrzymuję
przez te 9 dni i myślę, że mi się to uda.

*
Siostra Alfreda – pielęgniarka
Dla mnie pielgrzymka to wielkie bo-

gactwo dla mojej duszy. Pogłębiam swoją
wiedzę przez kazania. Wybrałam się po to,
aby drugim pomagać, aby przez moją
pracę niejeden mógł dojść do Matki Bo-
żej. Żeby się nie załamał, żeby wiedział,
że ktoś zawsze czuwa nad każdym, by
mógł dojść do Matki Bożej.

*
Siostra Maria – pielęgniarka
Pielgrzymka to rekolekcje w drodze,

gdzie nabywamy sił do życia w nastę-
pnych latach, dziękujemy za wszystko,
cośmy zdobyli w życiu i prosimy o dalsze
łaski od Matki Bożej i Pana Jezusa. To
potrzeba mojego życia, po prostu radość,
że idę do Matki Bożej za wszystko, za mo-
je życie za dobroć od Pana Boga.

*
Siostra Magdalena – pielęgniarka
Pielgrzymka jest dla mnie szczególnym

czasem doświadczenia bliskości Boga,
doświadczenia bliskości Matki, zwłaszcza
obecnych w drugim człowieku. Jest to
czas, kiedy idziemy wspólnie, kiedy trzeba
dostrzec drugiego człowieka, pomóc mu,
kiedy także ja mogę doświadczyć pomocy
od innych i to wszystko prowadzi do Bo-
ga, doświadczenia jego bliskości.

*
Siostra Agnieszka – sekretarka
Pielgrzymka jest dla mnie chwilą

spokoju, wytchnienia, takimi prawdziwy-
mi rekolekcjami w drodze, na których mo-
żna spotkać, dotknąć prawdziwie Pana
Boga, ale również spotkać tak twarzą
w twarz człowieka i pobyć z nim trochę.
Dlaczego się wybrałam? Dlatego, że to
kocham. Kocham być z ludźmi, kocham
im pomagać i pragnę iść do tronu Matki,
aby podziękować za cały rok i prosić Ją
o łaski na przyszłość.

*
Piotr – porządkowy
Dla mnie pielgrzymka to czas reko-

lekcji, aczkolwiek to czas, w którym mogę
oderwać się od codziennych obowiązków,
przyjść spotkać się z Bogiem, porozma-
wiać z Nim.
Jest to 9 dni, to moja 9 pielgrzymka

i od 9 lat jestem porządkowym i swoją po-
stawą zawsze chciałem pomagać innym
podczas drogi, był to też taki mój cel.
Ale najważniejszą rzeczą jest wycisze-

nie siebie, dojście do swojej refleksji
i przede wszystkim, zaniesienie na Jasną
Górę swoich intencji, które gdzieś tam
przez ten rok w sercu się rodzą. Matce Bo-
skiej mogę ofiarować wszystkie te intencje
i zawsze potem jest mi lżej w życiu.

*
Wojciech – porządkowy
Pielgrzymka dla mnie to po prostu

odetchnięcie od życia codziennego, zbli-
żenie się do Boga. W takim normalnym
zatłoczeniu życia codziennego, gdzie
w moim przypadku mam taką prace ty-
powo stresującą, gdzie mam 30 osób pod
sobą, gdzie muszę cały czas z ludźmi pra-
cować i rozwiązywać różne problemy
i sam je miewając, to przez taką piel-
grzymkę tak jakby mi ładowało baterie
tak, żebym też ja mógł podzielić się swo-
imi problemami z Bogiem.
Jestem tu przede wszystkim dla takiej

właśnie relacji. W tym roku wyjątkowo nie
dałem iść rady na całą, idę od 4 dnia do-
piero. Było to związane ze sprawami ro-
dzinnymi oraz w pracy lekki zatarg, po-
nieważ pomimo tego, że pół roku wcze-
śniej miałem zaplanowany urlop, a oni
w ostatniej chwili chcieli mi go odwołać.
Ale zdołałem pójść, przekonałem mojego
przełożonego, że dla mnie to po prostu
jest bardzo, bardzo ważne.

*
Siostra Bogusława
Pielgrzymka to ładowanie akumulato-

rów na cały rok. Robię to od 25 już lat.
W moim życiu przynosi to efekty. Idę po
łaski potrzebne w ciągu całego roku.

*
Siostra Romana
Dla mnie pielgrzymka jest takim cza-

sem podziękowania za łaskę otrzymania
pracy, za wszelkie łaski, którymi Pan ob-
darzył mnie w ciągu roku i z wielkim
uwielbieniem Boga pielgrzymuję właśnie
w tej wspólnocie pielgrzymkowej.

*
Siostra Jolanta

Pielgrzymka jest dla mnie wielkim
przeżyciem, wielkim doświadczeniem, a
zarazem nadzieją. Idę, bo chciałam po-
dziękować Panu Bogu, Matce Najświęt-
szej za 30 lat naszego małżeństwa, za 50
lat mojego życia, za ocalenie córki z wy-
padku samochodowego i wnuków, za
obronę syna, który ukończył licencjat
i pięciolecie w nowym miejscu zamiesz-
kania, w nowym domu. I pięć lat ma naj-
starsza wnuczka i bardzo, bardzo się cie-

szę, że jestem zdrowa, że mogę piel-
grzymować, że mam rodzinę, chciałam za
to wszystko podziękować Matce Najświęt-
szej.

*
Brat Mateusz
Dla mnie pielgrzymka jest aktem po-

kuty i drogą do Nieba, zbliżeniem się do
Maryi i do Jezusa. Jest jeszcze poznaniem
kolegów i przyjaciół i zgłębieniem swojej
miłości do innych ludzi, do Maryi i Je-
zusa. Wybrałem się dlatego, bo poczułem
w sercu, że chciałbym przeżyć jakąś przy-
godę, którą bym mógł połączyć z Maryją
i Jezusem i poznać wielu lepszych ludzi
i przyjaciół, księży i porozmawiać z nimi
na różne tematy: o życiu i innych lu-
dziach.

*
Siostra Monika
Pielgrzymka jest dla mnie cudownym

odpocznieniem w Bogu. Te 9 dni są dla
mnie oderwaniem od codzienności i zako-
rzenieniem w zupełnie innej rzeczywis-
tości. To niesamowity czas, wyczekiwany
przez cały rok, gdzie wysiłek podejmo-
wanej wędrówki napełnia moje serce na-
dzieją, radością, a przede wszystkim, uczy
życia w zaufaniu Bogu do końca, podob-
nie jak to uczyniła Maryja.

*
Siostra Agnieszka

Pielgrzymka jest dla mnie czasem
wyciszenia, oczyszczenia doświadczeniem
namacalnej obecności i miłości Boga, da-
je mi nowe spojrzenie na wiele codzien-
nych spraw, umacnia moja wiarę. Doś-
wiadczanie tej miłości pozwala mi się nią
wypełnić i dzielić z innymi.
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Obrzędy wstępne

ARS CELEBRANDI

Obrzędy wstępne wprowadzają w ca-
łą liturgię. Stanowią też przygotowanie
do liturgii słowa i liturgii eucharys-
tycznej . Ponadto pomagają w zawią-
zaniu wspólnoty między tymi, którzy
uczestniczą w Eucharystii.

Widać tutaj , jak niezwykle ważne jest,
aby we Mszy Świętej uczestniczyć od
samego początku. Na tym jednak nie na-
leży poprzestawać, bo do liturgii, która
jest przecież szczytem życia duchowego,
należy się dobrze przygotować. Jak poda-
je OWMR (Ogólne Wprowadzenie do
Mszału Rzymskiego), obrzędy wstępne
dzielą się na: wejście, akt pokutny,
Kyrie, Chwała i kolektę.

Wejście może być długie – procesyjne
(jest to forma uroczysta) lub krótkie, z za-
krystii, najkrótszą drogą do prezbiterium.
Zawsze towarzyszy temu pieśń na wej-
ście. Później następuje pozdrowienie oł-
tarza. Jest to oddanie czci miejscu świę-
temu, które jest znakiem Chrystusa i Jego
Najświętszej ofiary uobecnianej podczas
każdej Mszy Świętej . Cześć tę oddają ka-
płani i diakoni głębokim ukłonem i uca-
łowaniem ołtarza (który powinien być po-
zbawiony wszelkich przedmiotów nie ma-
jących zastosowania w Eucharystii). Gdy
liturgia jest uroczysta, można okadzić
krzyż i ołtarz. Następnie kapłan przy
miejscu przewodniczenia (w naszej parafii
przy ambonie) wykonuje znak krzyża,
który przypomina odkupienie, jest wyzna-
niem wiary w Boga i rozpoczyna Eucha-
rystię. Kapłan sprawujący liturgię pozdra-
wia lud, a wierni odpowiadają: „I z du-
chem twoim”. Formuł pozdrowienia jest
kilka, ale każda z nich jest aktem wiary
w obecność Pana i życzeniem Jego bło-
gosławieństwa. Po pozdrowieniu można
wprowadzić zebrany lud krótkimi sło-
wami w Liturgię Dnia.

Następuje akt pokuty. Ma on na celu
uświadomienie sobie swojej grzeszności,
obudzenie szczerego żalu za grzechy, aby
godnie przyjąć słowo Boże, owocnie brać
udział we Mszy świętej i otrzymać obfit-
sze łaski. Są cztery formy aktu pokuty:
„Spowiadam się… ” (łac. Confiteor), Dia-
log („Zmiłuj się nad nami Panie…”), Tro-
py (np. „Panie, Ty wyzwoliłeś nas z nie-

woli grzechu. Zmiłuj się nad nami.”) i As-
persja, czyli pokropienie wodą święconą,
które powinno się stosować w okresie
Wielkanocnym oraz w niedziele i święta.

Po akcie pokuty następuje zawsze
aklamacja Kyrie eleison, chyba że wystę-
powała już wcześniej . Została wprowa-
dzona w takim znaczeniu, w jakim sto-
sował ją święty Paweł Apostoł w swoich
listach, kierując ją do Chrystusa, u któ-
rego miłosierdzie jest bez granic. Każde
wezwanie zwykle powtarzane jest dwu-
krotnie, ale można to uczynić więcej razy.

Później śpiewa się Chwała na wyso-
kości (Gloria), można też recytować. Jest
to hymn pochwalny, który powstał już na
początku chrześcijaństwa. Nie można go
niczym innym zastępować. Występuje
w liturgii w niedziele, uroczystości i nie-
które święta. Nie ma go natomiast w okre-
sie Adwentu (wyjątkiem są roraty) i w
Wielkim Poście.

Następnie odmawiania jest Kolekta
(modlitwa dnia). We Mszy świętej jest
pierwszą modlitwą kapłana jako przewo-
dniczącego. Kończy ona obrzędy wstę-
pne. W naszej liturgii rzymskiej składa się
ona z czterech części: z wezwania, modlit-
wy w ciszy, z kolekty i odpowiedzi zgro-
madzonych wiernych.

Kapłan przedstawia Bogu prośby, aby
zebrani na Mszy Świętej , żyli dzisiaj

i w przyszłości tym darem, za który teraz
składają dziękczynienie. Lud wierny od-
powiada „Amen”, przez co uznaje modlit-
wę za swoją. Dlatego też należy pamiętać,
aby nasze odpowiedzi nie były bezmyśl-
ne, ale aby płynęły z naszego skupionego
na Bogu serca. Benedykt XVI w swojej
posynodalnej adhortacj i Sacramentum
Caritatis napisał: „Prawdziwym pięknem
jest miłość Boga, która definitywnie obja-
wiła się nam w tajemnicy paschalnej.
Piękno liturgii jest częścią tej tajemnicy;
ona jest najwyższym wyrazem chwały Bo-
żej i stanowi, w pewnym sensie, otwarcie
się Nieba ku ziemi. […] Piękno nie jest
więc jedynie czynnikiem dekoracyjnym li-
turgii; ono jest jej elementem konstytu-
tywnym, gdyż jest atrybutem samego Boga
i Jego Objawienia. Wszystko to winno
sprawić, byśmy byli świadomi, jaką należy
zachować uwagę, by liturgia jaśniała zgo-
dnie z jej właściwą naturą.” (S.C. 35).

Mateusz Opolski
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Nawet „Lenin” nauczy pokory…

Los najmłodszego

Jestem najmłodszym oblatem polskim
na Czerwonej Wyspie - Madagaskarze.
Pierwszym wrażeniem, jakiego doznałem
na lotnisku, było: gorąco, wilgotno i ciem-
no. Nawet w stolicy jest raczej ciemno,
gdyż żyje się tu oszczędnie.

Przez dziesięć miesięcy uczyłem się
kultury i języka malgaskiego. Jest to tru-
dny język, bo należy do rodziny języków
austronezyjskich, najczęściej spotykanych
w Oceanii. Okazuje się, że w wioskach
mówi się dodatkowo w różnych dialek-
tach. Po trzech latach uczę się więc nadal,
a pojawiające się sporadycznie braki wy-
pełniam gestykulacją czy humorem. Mal-

gasze są bardzo
otwarci na roz-
mowy. Jednak
w buszu zdarza
się, że jeszcze
boją się białych.
To pozostałości
po czasach kolo-
nialnych. Powta-
rza się plotki, że
biali wycinali
serca, wypom-
powywali krew.
Bywa, że straszy
się dzieci bia-

łymi: że przyjdą i zabiorą, jak nie będą
jeść…

Moją misją do tej pory jest Masome-
loka. Jest to wioska w buszu leżąca 47 km
na południe od Mahanoro, pomiędzy Oce-
anem Indyjskim a Kanałem Pangalana.
Jestem tutaj razem z o. Wieśkiem Safia-
nem OMI. Mam swój sektor, który obej-
muje około 50 kościołów w buszu. W wy-
prawach misyjnych zawsze towarzyszą mi
chrześcijanie, który pomagają nieść rze-
czy do odprawiania Mszy św., leki, śpi-
wór, moskiterę. Idziemy wspólnie. Od
wioski do wioski jest średnio dwie go-
dziny drogi. Czasem do pierwszej miej-

scowości, od której zaczynam obchód, idę
kilka godzin. Sprawę ułatwia mi moto-
cykl, który niedawno otrzymałem. Chrze-
ścijanie są bardzo zaangażowani. Szcze-
gólną rolę mają inspektorzy, którzy
wspólnie z katechistami pod nieobecność
księdza prowadza nabożeństwa i głoszą
katechezy. Staram się być w każdej wios-
ce raz na dwa miesiące, zatem to na nich
spoczywa duża odpowiedzialność. Włą-
czają się mocno w przeżywanie liturgii.
Jest wiele śpiewów, komentarzy. Święta
i niedziele muszą być przeświętowane.
Oczywiście spotykam się z przesądami,
fadi, ale powoli dzięki działalności chrze-
ścijan i misjonarzy one znikają.

Misje uczą mnie pokory, otwarcia na
innych. Realizuję się tu jako oblat, czyli
ktoś posłany do ludzi szukających Boga.
Jako „najmłodszy w rodzinie” nadal mu-
szę uczyć się języka, kultury i być dla
innych.

PIOTR KOMAN OMI
Masomeloka, 15 V 2012 r.

Długo czekałem na ten wyjazd. Przy-
gotowywałem się do niego 3 lata. Zdoby-
łem „po drodze” Elbrus (5640) i Kazbek
(5037) na Kaukazie. Odkąd pokonałem
magiczne dla mnie 5000 m.n.p.m. zaczą-
łem marzyć o czymś ekstremalnym… Na
początek plan. „Dobry plan jest zawsze
dobry” – mawiał mój kolega. Tak więc
zacząłem planować. Na dobry początek
skontaktowałem się ze znajomymi alpini-
stami. Doradzili, że najlepiej na Pik Leni-
na pojechać, bo to jest dla początkujących
wymarzona góra. Zacząłem więc przeglą-
dać witryny internetowe z opisem góry.
I powiem szczerze – nie było mi do śmie-
chu. Jednak 7147 m budzi respekt. Tym
bardziej , że nie mając większego doświa-
dczenia, gdzieś je trzeba zdobyć. Posta-

nowiłem powalczyć. Kompletowanie
sprzętu, apteczki i „niezbędnika wysoko-
górskiego” zajęło mi kilka tygodni. Im
bliżej wyjazdu, tym więcej wątpliwości:
czy sobie poradzę? Pakowanie plecaka to
zawsze rytuał, któremu trzeba poświęcić
kilka godzin. Tym razem udało mi się up-
chać wszystko już za trzecim razem.
Cóż… z początku wszystko jest potrze-
bne, a ostatecznie trzeba zabrać tylko to,
co jest niezbędne.

Podróż do Warszawy minęła mi bar-
dzo szybko. Potem taksówka na lotnisko
i szukanie pozostałych. Byłem ciekaw,
kogo tym razem przydzieli mi los. Kiedy
już się skompletowaliśmy – pomyślałem
o odwrocie. Moje doświadczenie i skrom-
na postura wśród „wyjadaczy” gór była

nader krępująco widoczna. Jednak nau-
czony doświadczeniem, że nie wolno się
zrażać pierwszym wrażeniem, postano-
wiłem dać sobie szansę.

Przed wylotem do Moskwy spako-
waliśmy jeszcze namioty, sprzęt i żyw-
ność. Kiedy już się z tym uporaliśmy
ruszyliśmy do Kirgistanu!

W podniebnych przestworzach spędzi-
liśmy prawie 8 godzin zanim stanęliśmy
na Kirgiskiej ziemi. Po szybkim załatwie-
niu wiz pojechaliśmy z terminalu do ho-
telu. Zaczepiali nas miejscowi. Byli bar-
dzo przyjaźni. W sumie wyglądaliśmy
komicznie: nie dość, że zdradzały nas ry-
sy nieazjatyckie, to na dodatek w potwor-
nym upale paradowaliśmy w ciężkich
górskich buciorach, z plecakami ważą-
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cymi po 20 i więcej kilogramów! Po szyb-
kiej kąpieli i kolacj i w uroczej knajpce
„w stylu góralskim” poszliśmy do Parku
Rozrywki. Diabelski Młyn, huśtawki, fon-
tanny – rodem z naszego PRL – u. Ale by-
ło sympatycznie. Zaopatrzyliśmy się na
bazarze w prowiant i nazajutrz ruszyliśmy
w drogę do bazy. Minęliśmy swojskie kra-
jobrazy: łańcuchy górskie, zielone past-
wiska i wypasające się na nich wszelkiego
rodzaju bydło, jurty pasterskie. Na Ługo-
wą Polanę dotarliśmy po południu. Ług,
to cebula, a było jej tutaj naprawdę sporo.
Wokół nas góry. A nad nimi królował cel
naszej wyprawy: Pik Lenina (lub Awicen-
ny), śnieżny olbrzym wzbudzający res-
pekt.

Spędziliśmy w bazie 2 dni. W mię-
dzyczasie rozruszaliśmy nogi, zdobywając
jeden z czterotysięczników, znajdujących
się w pobliżu obozu. W końcu ruszyliśmy
do obozu pierwszego. Część rzeczy zo-
stawiliśmy w depozycie, reszta na osioł-
kach i konno dotarła do „jedynki” przed
nami. Minęliśmy Przełęcz Podróżników.
Było wspaniale. Klimat Pamiru jest niepo-
wtarzalny! Około szesnastej dotarłem na
miejsce. Część ekipy czekała na plecaki.
Ponoć jeden z koni wpadł z nimi w prze-
paść… Wynajęliśmy z Michałem duży
namiot, żeby wyciągnąć kości przed po-
dejściem do „dwójki”. Nie szarżowaliśmy.
Spędziliśmy w „jedynce” kolejny dzień.
W nocy była śnieżyca. Musieliśmy zacze-
kać, bo zasypało ślady. A w takich warun-
kach lepiej po lodowcu nie chodzić.

Kolejny poranek przywitał nas lekkim
mrozem. Skompletowaliśmy sprzęt i wy-
ruszyliśmy do „dwójki”. W czasie pod-
chodzenia zaliczyłem szczelinę w lodow-
cu, ale na szczęście szliśmy związani li-
nami i mogłem się wyasekurować. Po-
woli, krok za krokiem, przy skwarze słoń-
ca odbijającego się od śniegu, zmęczeni
dotarliśmy do obozu drugiego, gdzie nie-
stety przywitała nas śnieżyca. Musieliśmy
się uwijać przy rozbijaniu namiotów. Do
samego rana nie zmieniło się nic. Wycho-
dziliśmy tylko „za potrzebą” i odśnieżać
wejście. Dopiero po dwóch dniach zdo-
byliśmy kolejną przełęcz pod „Razdielną”
(6200). I tu dopadł mnie prawdziwy kry-
zys. Nogi odmówiły posłuszeństwa. Sił
zaczęło brakować… Wróciłem do namio-
tu skrajnie wyczerpany. Schodzimy po po-
łudniu do „jedynki”. Załamanie pogody
trwało w najlepsze. Kręciliśmy się tam
i z powrotem. Rozmyślałem. Modliłem

się. W końcu zasnąłem.
Pogoda poprawiła się. Znów nad ra-

nem, kolejnego dnia wyszliśmy do „dwój-
ki”. Marzyliśmy już tylko o jednym:
wejść i zejść. O gorącej kąpieli, o goleniu,
o ciepłym posiłku. W zmarzniętym śniegu
zgrzytały raki i czekan. Potem wychodziło
słońce – znak, że może będzie jednak po-
goda. Niestety. W obozie drugim znów
śnieżyca. Tyle, ze namioty były już ro-
zbite. Byle tylko wskoczyć w śpiwór i za-
snąć…

Kolejnego dnia podeszliśmy do „trój-
ki” na 6400. Byłem potwornie zmęczony.
Ale mimo wszystko szczęśliwy. Bo jesz-
cze nigdy nie doszedłem tak wysoko!
Rozbiłem namiot i ugotowałem wodę (na
tej wysokości już tylko ze śniegu). Zje-
dliśmy „kolację” – wyborne spaghetti a la
bolognese! Tyle, że z torebki… Znów się
rozpadało. Szalał wiatr. Kolejne dwa dni
w śpiworze. Część ekipy wycofała się.
Zostaliśmy we trójkę. Ostatnia szansa ju-
trzejszego dnia. Jeśli się pogoda nie po-
prawi, schodzimy. Nie mogliśmy ryzyko-
wać.

Była 5.30, kiedy wyjrzeliśmy z namio-
tów. Świeciły gwiazdy. Była nadzieja na
zdobycie szczytu! Pospiesznie założyliś-
my raki, wypiliśmy gorącą herbatę i wyru-
szyliśmy dalej . Niestety z każdym kolej-
nym krokiem buty stawały się coraz cięż-
sze, śnieg coraz głębszy. Około jedenastej
postanowiliśmy zawrócić. Było już tak
blisko… Jeszcze „tylko” kilka godzin

i weszlibyśmy na wymarzony szczyt…
Jednak w górach trzeba też zachować roz-
sądek… Na pocieszenie pozostało 6700
metrów. To i tak, jak na moje możliwości,
bardzo wiele. Pamiętam, że kiedy dotar-
łem do „jedynki”, to wyszedł po mnie pe-
wien Rosjanin z kubkiem wody i wziął
mnie i mój plecak pod pachę” prowadząc
do namiotu. Ludzie Wschodu naprawdę
zadziwiają, nie tylko gościnnością…

Kiedy już ochłonęliśmy po lekcji po-
kory, resztę czasu spędziliśmy w nizinach
poznając ten piękny górzysty kraj . Goś-
ciliśmy u ludzi w domach, pomieszkiwa-
liśmy w hotelach. Kręciliśmy się po ba-
zarach. Wszędzie spotykaliśmy się z ży-
czliwością. I to jest piękne! Piękne są gó-
ry i piękni są ludzie gór! Szczerzy, otwar-
ci i radośni. I taki obraz zabrałem ze sobą
z Kirgizj i…

Ks. Adam Bezak
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W dniach od 30 VI do 06 VII 2012
roku miała miejsce oaza wakacyjna
w Sromowcach Niżnych (Pieniny) dla
ministrantów i DSM-u z naszej parafii.
Oazę zorganizował ks. Bogusław Pa-
sierb (były wikariusz naszej parafii –
obecnie Proboszcz parafii Rudy-Rysie)
oraz ks. Sylwester Taraszka.

Oazową społeczność tworzyło: 2 księ-
ży, 6 animatorów oraz 70 uczestników.
Opiekunami tarnowskiej części oazy (któ-
ra liczyła 25 uczestników) byli: Katarzyna
Bukowska oraz Piotr Tobiasiński. Miesz-
kaliśmy w położonej tuż nad Dunajcem
Szkole Podstawowej w Sromowcach Niż-
nych. Oaza była podzielona na 6 grup po
10-12 osób.

Każdy oazowy dzień miał następujące
punkty: wspólne modlitwy poranne i wie-
czorne, Mszę Św., śpiew oraz pogodny
wieczór. Oprócz tego oazowicze na licz-
nych wycieczkach poznawali zakątki uro-
kliwych Pienin: Niedzicę, gdzie zwiedzali
zaporę na Jeziorze Czorsztyńskim oraz
płynęli po nim statkiem; przeszli także 12
kilometrowym szlakiem przełomem Du-
najca z Czerwonego Klasztoru do Szcza-
wnicy-Zdrój , gdzie były pyszne lody oraz
wyjazd kolejką krzesełkową na Palenicę.

Starsza część oazy zdobyła szczyt Trzech
Koron (982 m. n.p.m.). W czasie pobytu
był też czas na sport i plażowanie nad Du-
najcem. Pogoda dopisała, jedzenie było
bardzo smaczne, a warunki pobytowe do-
bre.

Ten radosny oazowy czas minął bardzo
szybko i trzeba było się pożegnać. W dro-
dze powrotnej wstąpiliśmy jeszcze na kró-

tko do Ochotnicy Górnej , gdzie z kolei
podziwialiśmy krajobrazy Gorców. Rado-
śni i pełni wrażeń wracaliśmy do swoich
domów.

Piotr Tobiasiński

Świetlica Profilaktyczno –
Wychowawcza działa w naszej
parafii od początku 2003 roku.
Świetlica jest otwarta w dni na-
uki szkolnej w godzinach od
14.30 do 18.00. Uczestnictwo
w zajęciach jest bezpłatne, każ-
de dziecko w wieku szkolnym
może przyjść i za zgodą rodzica
lub prawnego opiekuna zostać
zapisane do świetlicy. Wycho-
wawcy oferują pomoc dydakty-
czną – wspólne odbrabianie za-
dań domowych, różnorodne za-
jęcia, interesujące wyjścia. O-
prócz zajęć profilaktyczno –
wychowawczych w świetlicy
odbywają się również zajęcia
plastyczne, muzyczne, kreator-
skie, sportowe, multimedialne.
Dzieci i młodzież uczestniczą
również w zajęciach na basenie,

w kręgielni, w Promiennym
Zamku, zimą na lodowisku.
Podczas ferii zimowych wycho-
wawcy pracujący w świetlicy
organizują dzieciom wypoczy-
nek: wyjścia do kina, liczne za-
bawy i konkursy, rozgrywki te-
nisa stołowego, pokazy tane-
czne i muzyczne. Do świetlicy
może uczęszczać 30 dzieci, nad
którymi opiekę sprawuje dwóch
wychowawców oraz wolontar-
iusze, między innymi studenci,
klerycy oraz inni, którzy nie-
odpłatnie poświęcają swój czas,
służą uśmiechem i zaanga-
żowaniem. W świetlicy każde-
go dnia dzieci mają zapew-
niony jeden posiłek.
Zapraszamy!

Agata Kita
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Z homilii pogrzebowej:

(. . .)Każda śmierć jest sprawdzianem wia-
ry. Przekonujemy się wówczas, czy wie-
rzymy w zmartwychwstanie i na ile w to
zmartwychwstanie wierzymy.
I stanie się nam według naszej wiary.. .

Kilka słów na cmentarzu do Gości żeg-
nających z nami Tatę:

Moi Drodzy!
Dlaczego przychodzimy na pogrzeby?

Żeby spełnić chrześcijański uczynek mi-
łosierdzia wobec zmarłego i jego bliskich,
a także dlatego, że pamiętamy o dobroci,
jakiej doświadczyliśmy od tego, kogo
żegnamy.
Myślę, że większość z nas, jeśli nie
wszystkich, przyprowadziły tutaj obydwa
powody.
Wiele osób, które informowałam o śmier-
ci Taty, mówiło o Nim jako wyjątkowo
dobrym i zacnym człowieku. Byli poru-
szeni, niektórzy aż do łez.

Nam też jest trudno nie płakać i płakać
będziemy, bo już teraz rozpaczliwie tę-
sknimy.
Chcemy jednak pamiętać, że śmierć nie
jest końcem życia, ale jego częścią. Że
jest bramą, przez którą przechodzimy do
pełni życia, na spotkanie z Bogiem, z Oj-
cem, który tęskni za nami nieskończenie.

Dlatego też nie ubraliśmy się dzisiaj na
czarno, bo czerń to symbol braku, a my
chcemy, poprzez biały kolor w naszych
strojach przypomnieć sobie i wam, moi
drodzy, o tej pełni, symbolizowanej przez
biel, która czeka na nas po drugiej stronie
śmierci.
Tato ma to już za sobą.

On już spojrzał w oczy Boga i zobaczył
w nich nieskończone Miłosierdzie i Mi-
łość, jaką my tylko przeczuwamy. Wie-
rzymy, że w progu Domu,
w pierwszy piątek miesiąca,
czekał na Niego Chrystus,
z szeroko otwartym sercem,
i powiedział:

Wejdź,

umiłowany Ojca Mojego,
usiądź po Mojej prawicy,
obejmij królestwo
przygotowane dla ciebie
od założenia świata.

Usiądź,
sprawiedliwy,
obok Mnie, Króla Życia,
chcę ci wynagrodzić
krzyżową drogę ziemskiej wędrówki,
bo całe dobro,
jakie uczyniłeś bliźnim,
Mnie uczyniłeś.

Nie płaczmy więc, a jeśli zapłaczemy z tę-
sknoty i wzruszenia, to poprzez łzy dzię-
kujmy Bogu za Jego nieskończone MIŁO-
SIERDZIE.

Zaśpiewajmy „Magnificat”.

Biel
Biel to suma kolorów,
a czerń jej zaprzeczeniem,
nasza codzienna szarość
to okradziona tęcza.

Kto nam zabrał te barwy,
brakujące do pełni,
kto ukrył dopełnienie,
niedosytem zadręcza.

Nic nie jest takie proste,
jak się z pozoru zdaje,

nic takie oczywiste,
jak byśmy zapragnęli.

Jak osiągnąć pierwotną
harmonię i porządek,
czy można choć na chwilę
dotknąć najczystszej bieli.

Kochany Tato,

gdy myślę o Twoim spokojnym odejściu,
budzi się we mnie dziwna refleksja.

Mam wrażenie,
że w tych ostatnich chwilach miałeś,
w jakiś niepojęty sposób,
udział w Boskim TERAZ.
Widziałeś to,

co już było,
co jest
i co dopiero będzie.

Widziałeś wszystko z niebieskiej perspe-
ktywy i, jak Bóg,
widziałeś, że wszystko było dobre.
Nie mogłeś nam jednak już o tym powie-
dzieć.
Byłeś na jednokierunkowej drodze,
z zielonym światłem na wszystkich skrzy-
żowaniach.
Wierzę,

że dotarłeś
prosto,
bezpiecznie
do CELU.

Człowiek

Jak zapach chleba,
na dnie morza muszelka,
dmuchawiec niesiony wiatrem,
proch, co przed Bezmiarem klęka.

Przemijający, kruchy,
co życiem za wieczność płaci,
musi umrzeć, żeby żyć pełnią,
ciągle człowiek, choć w innej postaci.

Jadwiga Bester
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Ocalić od zapomnienia
Są ludzie, którzy swoją działal-

nością i życiem, pozostawiają nieza-
tarty ślad i wbrew obiegowym opi-
niom są niezastąpieni... Takim czło-
wiekiem był profesor Kazimierz
Wesołowski, którego wspominają
wdzięczni członkowie zespołu „Glo-
ria”

W ten szczególny miesiąc roku, kiedy
w każdym ludzkim sercu rodzi się refle-
ksja nad cudem życia i faktem przemi-
jania, przypada 3 rocznica śmierci prof.
Kazimierza Wesołowskiego, człowieka
o niezwykłej osobowości, artysty muzyka,
kompozytora i aranżera, wielkiego pa-
trioty, zafascynowanego rodzinnym Lwo-
wem i sprawami Kresów. Człowieka głę-
bokiej wiary i religijności, służącego Panu
Bogu tym, co potrafił najlepiej – muzyką.
Był bowiem kierownikiem chórów koś-
cielnych we Wrocławiu, Brzesku, Szcze-
panowie i Tarnowie. Czynne życie za-
wodowe prof. Kazimierza Wesołowskiego
było związane z Operą Wrocławską.
Jesień Jego życia związana była z Tar-
nowem i parafią Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Aktywnie działał w Tar-
nowskim Towarzystwie Miłośników Lwo-
wa i Kresów Wschodnich, prowadził au-

dycje radiowe w Radiu „Dobra Nowina”,
rozsławiając muzykę Lwowa i dając ra-
diosłuchaczom lekcję autentycznego pa-
triotyzmu. W parafii N.S.P.J. prowadził
chór i orkiestrę, które uświetniały swoimi
występami ważne uroczystości kościelne
i wydarzenia patriotyczne. W 1995r. prof.
K. Wesołowski założył kameralny zespół
„Sercanie”. Z biegiem lat zespół zmienił
nazwę na „Gloria”. Zespołem „Gloria”
prof. K. Wesołowski kierował z wielkim
zaangażowaniem aż do swojej śmierci
30.11 .2009r.

Profesjonalizm, oryginalny dobór re-
pertuaru, komponowanie własnych utwo-
rów, zwłaszcza religijnych i patrioty-
cznych sprawiło, że zespół „Gloria” był
widoczny i ciepło postrzegany nie tylko
na terenie parafii NSPJ, ale też na terenie
całego Tarnowa i innych miejscowości,
gdzie dawał koncerty, czy włączał się
w liturgię Mszy św. (Częstochowa, Tu-
chów, Skrzyszów). Utwory prof. Kazimie-
rza Wesołowskiego ukazały się w dwóch
książkach – śpiewnikach pt. „Bogu i Oj-
czyźnie”. Jeden śpiewnik został wydany
w 2007r., jeszcze za życia profesora. Dru-
gie wydanie śpiewnika, poszerzone, uka-
zało się w 2011 r. dzięki staraniom p. Ali-
ny Wesołowskiej , siostry profesora.

Dziękujemy Panu Bogu za łaskę
spotkania na swojej drodze życiowej tak
wielkiej osobowości jaką był prof. Kazi-
mierz Wesołowski. Mamy nadzieję, że Je-
go muzyka zostanie tu na ziemi ocalona
od zapomnienia, a Jego nieśmiertelna du-
sza znajdzie ukojenie w Bogu.

Członkowie Zespołu „Gloria”
Tarnów, listopad 2012r.

Pamięć o św. Szymonie z Lipnicy
w tarnowskim kościele bernardynów

Tradycja utrzymuje, że św. Szymon
z Lipnicy był przełożonym w klasztorze
bernardyńskim w Tarnowie w XV w.
Trwałym kultem cieszy się także w Kra-
kowie, gdzie spędził ostatnie lata swego
życia, tam również zmarł w 1482 r. i tam
w marmurowym sarkofagu w kaplicy spo-
czywają jego święte relikwie.

Do tarnowskiego kościoła i klasztoru
jego kult na stałe został wprowadzony
dopiero w latach pięćdziesiątych XX wie-
ku, gdy w całej prowincji zakonnej wzno-
wiono starania o jego kanonizację. W ka-
żdy czwartek, w modlitwach klasztor-
nych, odmawiano po łacinie responsor-
ium: "O, Simon, tu rutilans. . . .", a w koś-
ciele również w czwartek, po mszy św.
o godz. 9.00 modlono się, odczytywano
prośby wiernych, śpiewano responsor-

ium, a następnie podawano do ucałowania
relikwiarz ze świętymi szczątkami bło-
gosławionego Szymona; relikwie wcze-
śniej sprowadzono z Krakowa. W tym sa-
mym czasie umieszczono w predelli oł-
tarza św. Antoniego jego obraz niedużych
rozmiarów (treść obrazu: św. Szymon
wśród chorych na tle Wawelu). Obecnie
ten obraz znajduje się w przedsionku koś-
cioła po lewej stronie wyjścia na korytarz
klasztorny.

Kanonizacja Błogosławionego Szymo-
na dokonała się w Rzymie w 2007 roku.
W tym samym roku została wykończona
"kuchnia dla ubogich" w podwórzu kla-
sztornym bernardynów w Tarnowie,
a w czasie dziękczynienia za kanonizację,
Biskup Tarnowski, Wiktor Skworc, naz-
wał tę budowlę "Kuchnią św. Szymona".

Korzysta z niej codziennie około sto po-
trzebujących dożywienia osób. Kuchnia
jest pomnikiem na cześć ogłoszenia Szy-
mona Świętym.

Kopia obrazu kanonizacyjnego św.
Szymona jest wystawiana niemal każdego
roku w prowizorycznym ołtarzu ustawia-
nym w bramie wejściowej na podwórze
klasztorne w czasie procesj i Bożego Ciała
(II-ga stacja, przy której jest śpiewana
Ewangelia). Obraz przedstawia św. Szy-
mona w habicie zakonnym, w stule, a na
piersiach zawieszona bursa (pomieszcze-
nie na oleje św. i komunikanty - "wiatyk",
z którymi szedł do chorych ), w prawym
ręku trzyma hostię, a u stóp leżą chorzy
i umierający.

W Mortuologium klasztornym (księga
zmarłych zakonników) pod datą 18 lipca
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1482 odnotowany jest dzień śmierci świę-
tego Szymona. W tym dniu odbiera cześć
liturgiczną w całym kościele (liturgia
mszalna, liturgia brewiarzowa).

W bieżącym roku, do Lipnicy Muro-
wanej został zaproszony ojciec przełożo-
ny klasztoru tarnowskiego w celu głosze-
nia kazań podczas wszystkich nabożeństw
oktawy ku czci św. Szymona (od niedzieli
1 5 lipca).

W naszym ośrodku franciszkańskim -
klasztorze bernardyńskim w Tarnowie sta-
le żywa jest pamięć o św. Szymonie:

Święty naszej ziemi - Patron Diecezji

Szymonie z Lipnicy Tyś chlubą Krakowa
- świętością też słyniesz wśród wiernych
Tarnowa;
- sławią ciebie wierni w całej okolicy,
najbardziej kochają w rodzinnej Lipnicy.

Na rynku w Lipnicy z kamiennej figury
głosisz Ewangelię z "Błogosławieństw
Góry"
o szczęściu ubogich, cichych, sprawiedli-
wych,

miłosiernych, niewinnych, kornych i ucz-
ciwych.

W życiu franciszkańskim byłeś "bernar-
dynem",
Chrystusa głosiłeś i słowem i czynem;
"pokarm ducha" brałeś z "Boku przebi-
tego",
a "napój miłości" z Serca Maryjnego.

Mądrość zdobywałeś w Krakowskiej
Wszechnicy;
wzór życia znalazłeś w Maryi Dziewicy;
bliźnim poświęciłeś swe lata młodości,
dając je w ofierze dla Bożej miłości.

Chwała niech brzmi Bogu w Trójcy Jedy-
nemu,
który tyle darów udzielił Świętemu -
-"Miłosierdzie i pokój" upraszaj Szymo-
nie,
za nami się wstawiaj Święty nasz Patro-
nie.

o. Franciszek Rydzak, ofm
Tarnów - w dzień św. Szymona - 2012.

Ołtarz św. Franciszka z Asyżu
(obraz i kult świętego) w kościele Bernardynów w Tarnowie

Ołtarz św. Franciszka z Asyżu, za-
łożyciela Zakonów Franciszkańskich, u-
sytuowany kulisowo na ścianie północ-
no-wschodniej kościoła, stał już w tym
miejscu podczas konsekracji kościoła
w 1827 roku. Ołtarz został odnowiony
i wyzłocony przez Stanisława Brudnego
z Tarnowa na początku XX wieku; grun-
townej renowacji i konserwacji dokonano
w latach 2001 -2002.

W zwieńczeniu znajduje się glorietta,
w którą wpisany jest monogram IHS
(skrót imienia JEZUS, lub Jezus, Chrys-
tus, Zbawiciel – w języku greckim „Jesus
Christus Soter”). Na belkowaniu umiesz-
czony jest kartusz z napisem „Beate Fran-
cisce ora pro nobis” - święty Franciszku
módl się za nami. Antepedium w kształ-
cie kielicha, udekorowane jest rzeźbą
przedstawiającą: krzyż, kotwicę i serce,
złączone w jedną całość. Są to symbole
najważniejszych cnót chrześcijańskich:
wiary, nadziei i miłości. W centralnym
miejscu ołtarza (na zasłonie) jest umiesz-
czony obraz przedstawiający św. Fran-

ciszka z Asyżu obejmującego Chrystusa
na krzyżu (kopia B.E.Murillo), ufundo-
wany przez Antoniego Tabińskiego z Rze-
szowa. Obraz zasłania wnękę, w której
umieszczona jest figura Serca Pana Jezusa
wstawiona w 1913 roku. Ołtarz został od-
nowiony m.in. dzięki składkomTercjarzy
Franciszkańskich z Tarnowa w 1912 r.

Św. Franciszek – Patriarcha Zakonów
Franciszkańskich, odbiera szczególną
cześć w kościołach franciszkańskich.
Skromnie, ale jednocześnie bardzo uro-
czyście jest świętowany dzień 4 paź-
dziernika. W tym dniu we Wspólnocie
klasztornej i w kościele obowiązuje po-
rządek świąteczny. Wieczorem o godz.
1 8.00 uroczysta msza święta, z kazaniem;
prawie każdego roku tę mszę świętą kon-
celebrowaną prowadzi jeden z biskupów
tarnowskich, głosi kazanie. Po mszy św.
ma miejsce tzw. TRANSITUS – modlit-
wy, śpiewy hymnów i psalmów nawią-
zujące treścią do śmierci św. Franciszka.

Uroczystość św. Franciszka poprzedza
triduum przygotowujące do świętowania:

>>
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są to najczęściej kazania o treści franci-
szkańskiej , głoszone podczas wieczornej
mszy świętej .

Od trzech lat (od czasu jubileuszów;
franciszkańskiego i klasztornego) prowa-
dzone jest nabożeństwo ku czci św. Fran-
ciszka w każdy poniedziałek po mszy św.
o godz. 9.00; to modlitwy wstawiennicze
do św. Franciszka wraz z ucałowaniem
jego świętych relikwii.

Przy naszym kościele w Tarnowie
(ul.Bernardyńska 13) od najdawniejszych
lat (ok. 550 r.) istnieje i działa Franci-
szkański Zakon Świeckich. Wierni należą-
cy do tej Wspólnoty (także osoby ducho-
wne) spotykają się na wspólnych nabo-
żeństwach w kościele w każdą III-cią nie-
dzielę miesiąca o godz. 1 4.30 (z wyją-
tkiem lipca i sierpnia), a następnie uczes-
tniczą w zebraniu formacyjnym. Do tej
wspólnoty mogą należeć wszyscy, którzy
osiągnęli pełnię lat dojrzałości, a pragną
żyć Ewangelią według wskazań św. Fran-
ciszka.

„Franciszek ubogi i pokorny, bogaty
w zasługi wstępuje do nieba”. „Pokój
i dobro” jest hasłem i pozdrowieniem
franciszkańskim.

o. Franciszek Rydzak OFM

Święty Franciszku –
- Janie, synu Bernardone Piotra. . . ,
Co wilka z Gubbio jak srogiego łotra
obłaskawiłeś Bożą w sobie mocą
- przyjdź i nam z pomocą.

Pomóż opanować: -
- rządzące człowiekiem trzy pożądliwości,
aby w nas na stałe ład Boży zagościł.

Pomóż nam przemienić: -
- pożądliwość ciała w szacunek dla życia,
- żądzę posiadania w umiar cnego bycia,
- a pychę żywota w pokory podłoże,
aby w nas zakwitło pełne życie Boże.

Wspomóż nas w nadziei, wierze i miłości,
Aby Chrystusowy pokój w nas zagościł.

o.Franciszek Rydzak,ofm
Tarnów – jesień 2009r.

Proszę cię, święty Franciszku.

„ Gość w dom, Bóg w dom” –
- tak głosi stare powiedzenie!
- Czy zawsze i w każdym gościu jest On?
. . . tak mnie wciąż kusi doświadczenie.

Święty Franciszku! –
- Coś nie odrzucił świata,
ale przytulił go miłością, . . .
coś nawet wilka wziął za brata,
by traktowano go z uprzejmością.

Mnie także przytul do serca swego,
gdy wilk egoizmu mnie dręczy,
. . . bym znalazł miejsce dla bliźniego,
kiedy w potrzebie błaga i jęczy.

Uproś mi – proszę – u Pana, . . .
I porozmawiaj o mnie z Bogiem,

abym zrozumiał jakaż to rana
zatrzymać „ gościa” przed serca progiem.

Przedstaw mnie także Pani Anielskiej,
- co w Porcjunkuli Matką ci była -
- jak Ciebie dawniej tak mnie obecnie -
żyć Ewangelią uczyła.

o.Franciszek Rydzak,ofm
Tarnów - styczeń 2011

Franciszku!
Przychodzę do Ciebie święty mój
Patronie,
aby się kornie pożalić przed Tobą,
Ty wciąż wyciągasz do mnie swe dłonie
I karcisz . . . , że zbyt przejęty jestem sobą.

Franciszku!
Wmym sercu „ z wilkiem pychy”
spotkanie . . . ,
- dziś rozegrała się potyczka - . . .
i jakby gromy spadały na mnie,
a mnie zabrakło „ drugiego policzka”!

Franciszku!
O dar cierpliwości i pokory proszę,
o dar wytrwałości i spokój sumienia, . . .
a w sercu wciąż nadzieję noszę,
że mi pomagasz w drodze do zbawienia.

o.Franciszek Rydzak,ofm
Tarnów - kwiecień 2012

„Symbolika serca w sztuce”

Czy znaczenie symbolu serca ograni-
cza się w sztuce tylko do miłości? Czy
serce w malarstwie to zaznaczenie
w postaci ludzkiej , na piersi, charakte-

rystycznego, wszystkim znanego kształ-
tu? A może symbol ten przedstawia się
inaczej? Próbę odpowiedzi na te py-
tania znaleźć można w poniższym tek-
ście.

W okresie walentynek jesteśmy „ata-
kowani” ze wszystkich stron: w telewizji,
prasie, na pocztówkach, w różnego rodza-
ju gadżetach, symbolem serca - i wszyscy
rozumieją, że oznacza on miłość. Symbol
ten jednak, ma wiele innych znaczeń -
w „Słowniku symboli” Władysława Ko-
palińskiego można ich znaleźć około 50,
na przykład: wzruszenie, niewinność, do-
broć, szczodrość, męstwo, małżeństwo,
skrucha, ból. Już ludy pierwotne i przed-
stawiciele najstarszych cywilizacji uważa-

li, że serce to nie tylko siedziba ludzkich
uczuć, ale wszystkich zdolności ducho-
wych człowieka. Podobnie rozumowano
w Biblii – w uproszczeniu można po-
wiedzieć, że serce to dusza człowieka.
W tym kontekście można mówić, na przy-
kład, o symbolice serca w literaturze, ale
tematem tych rozważań będzie przedsta-
wienie serca w sztuce. Na początku warto
stwierdzić, że serce oznaczające miłość
ziemską, pokazywano w malarstwie głó-
wnie przy pomocy gestów dłoni i odpo-
wiedniego ich ułożenia. W ten sposób
prawa ręka mężczyzny położona na lewej
piersi kobiety, na jej sercu, w obrazie
„Żydowska narzeczona” Rembrandta van
Rijn (XVII w.) symbolizuje miłość, która
łączy tych dwoje (dodać należy, że obie



Statystyki wskazują, że ciągle do Ko-
ścioła i wiary przyznaje się ponad 90%
społeczeństwa. Tymczasem ciągle niesa-
mowite dyskusje wywołują sprawy, które
dla człowieka wierzącego powinny być
oczywiste. Tym razem spory wywołane
z przyczyn politycznych przez chcących
odwrócenia uwagi od problemów gospo-
darczych, przenoszą się do naszych do-
mów, na łamy prasy, na ambony. Padają
przy tym argumenty z różnych dziedzin,
niekoniecznie te, które byłyby najbardziej
oczywiste.

„In vitro” jako problem bioetyczny nie
zalicza się już, niestety, do pierwszopla-
nowych tematów bioetycznych takich jak
aborcja, eutanazja, klonowanie, które bu-
dzą wiele kontrowersj i. Sztuczne zapło-

dnienie nie jest już tematem, który bul-
wersuje opinię publiczną. Nie wywołuje
żadnych drastycznych skojarzeń, które

mogłyby wzmagać naszą moralną czuj-
ność. Wręcz przeciwnie - wywołuje uczu-
cie współczucia i zrozumienia, empatii dla

Trochę prawdy
o IN VITRO

postacie są tu kompletnie ubrane w pię-
kne, odświętne szaty). Z kolei na obrazie
malarza żyjącego na przełomie XVI i
XVII w., zwanego EL Greco, pojawia się
mężczyzna, półnagi, który w akcie pokuty
uderza się w lewą, odsłoniętą pierś ręką
z zaciśniętym w niej kamieniem - ta po-
stać to „Święty Hieronim pokutujący”, jak
głosi tytuł obrazu. W tym ujęciu serce to,
jak się wydaje, źródło życia religijnego
i moralnego, uderzanie się w pierś ozna-
cza skruchę. Następny przykład to obraz
„Święta Magdalena w ekstazie”- widocz-
na jest na nim święta, ze wzniesionymi do
góry oczyma, która jedną rękę opiera o le-
wą pierś - tu gest ten oznaczać może
światło i szczęście dla duszy, jej miłość do
Boga. Autorem obrazu jest holenderski
malarz z XVII w. Abraham Bloemaret,
katolik.

Inny sposób prezentacji serca związa-
ny jest również z malarstwem religijnym.
W scenie ukrzyżowania Chrystusa, w wie-
lu obrazach, pojawia się rana w Jego le-
wym boku- przebite serce z którego tryska
strumień ofiarnej krwi, przynoszącej od-
kupienie i przebaczenie. Za przykład ta-
kiego przedstawienia posłużyć mogą ob-
razy: „Ukrzyżowanie” flamandzkiego ma-
larza z XV w. Rogiera van der Weydena
i „Ukrzyżowany” włoskiego malarza
z XVI w. Tycjana.

Od końca XV w. pięć „ran świętych”

(przebite serce, ręce i nogi Chrystusa)
zaczęto malować na tarczach herbowych,
a także w cyklach różańcowych. Wraz
z rozwojem kultu Serca Jezusa w XVI w.
w książeczkach do nabożeństwa zaczęto
je przedstawiać otoczone cierniową koro-
ną. Objawienia św. Małgorzaty Marii Ala-
coque sprawiły, że rozpowszechnił się wi-
zerunek Serca Jezusa, potwierdzony przez
Kongregację Obrzędów. Określiła ona za-
sady przedstawiania Serca Jezusa w sztu-
ce religijnej - powinno być ono przebite
z boku, otoczone aureolą płomieni lub
promieni, objęte koroną cierniową, w gó-
rze ma się z niego wydobywać mały pło-
mień z krzyżykiem. W obrazach kościel-
nych nie można przedstawiać samego Ser-
ca - ma ono być umieszczone na piersi
wizerunku Jezusa. Dopuszczono stosowa-
nie samego symbolu serca w kulcie pry-
watnym i w szatach liturgicznych. Od mo-
mentu rozpowszechnienia kultu Serca Je-
zusa, tj . od XVII w., zaczął się upow-
szechniać kult Serca Maryi. W sztuce
z Serca Maryi wychodzą promienie, prze-
szywa je miecz boleści, niekiedy otacza
wieniec z białych róż. Serce to również
musi być umieszczone na postaci Maryi.
Swoistym połączeniem Serc Jezusa i Ma-
ryi jest umieszczenie ich na rewersie cu-
downego medalika z objawień Katarzyny
Laboure z XIX w.

Także w obrazach świętych pojawia

się serce lub serce przebite strzałą jako ich
atrybut - dotyczy to przedstawień niektó-
rych świętych, na przykład św. Teresy
z Avila, św. Franciszka Salezego.

Swoistym odbiciem zasad sztuki re-
ligijnej są obrazki do książeczek. Poja-
wiają się na nich postaci Jezusa i Maryi,
z wyżej omówionymi wyobrażeniami
serc. Ale nie tylko. Serce Jezusa jako na-
tchnienie dzieł miłosierdzia św. Wincen-
tego a Paulo, pojawia się na obrazku tuż
nad głową świętego. Z kolei na obrazku
przedstawiającym św. Filipa Neri, na pier-
si świętego widzimy gorejące płomienie
w miejscu serca. Wreszcie czyste, czerwo-
ne serce, płonące ogniem miłości trzyma-
ją w ręku dziewczęta, które ofiarowują je
Matce Zbawiciela. Te przedstawienia
symbolizują miłość, miłosierdzie, niewin-
ność, a także jak się wydaje, duszę czło-
wieka.

Ten krótki tekst to zaledwie szkic
problematyki dotyczącej symboliki serca
w sztuce. Czytając wezwania „Litanii do
Najświętszego Serca Pana Jezusa”, po-
myślmy, jak wielkie bogactwo znaczenia
symbolu serca próbowali przekazać nam
artyści z różnych epok.

Oprac. A. M.

16 >>
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par dotkniętych brakiem potomstwa.
W świadomości społecznej in vitro jest
formą pomocy medycznej , leczeniem bez-
płodności. Szczytny cel wydaje się uświę-
cać środki.

Kanon 209 Kodeksu Prawa Kanoni-
cznego mówi: „Wierni zobowiązani są –
każdy przez swoje własne działanie – za-
chować zawsze wspólnotę z Kościołem”.
A grzech tę wspólnotę zrywa.

Przykazania są radykalne: Nie zabijaj !
A więc i nie powoduj okazji do zabijania.
Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno
być szanowane i chronione w sposób ab-
solutny. Już od pierwszej chwili swego
istnienia istota ludzka winna mieć przy-
znane prawa osoby. (KKK 2270).
Zanim ukształtowałem cię w łonie ma-

tki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat,
poświęciłem cię (Jr 1 , 5). Embrion zatem
od samego początku musi być uważany za
osobę, powinno się go bronić, troszczyć
się o niego i leczyć go w miarę moż-
liwości (KKK 2274). Tu nie ma miejsca
na dyskusję.

Dalej w Katechizmie czytamy: dzie-
cko nie przychodzi z zewnątrz jako do-
dane do wzajemnej miłości małżonków
(KKK 2366). Dziecko nie jest czymś na-
leżnym, ale jest darem. Nie może być tra-
ktowane jak przedmiot własności, do cze-
go prowadzi przyjęcie tzw. prawa do dzie-
cka. Tutaj tylko dziecko posiada prawo do
bycia owocem miłości małżeńskiej oraz
do traktowania jako osoby od chwili swe-
go poczęcia. (KKK 2378).

Zatem techniki prowadzące do poczę-
cia wskutek działań medycznych (banki
spermy, macierzyństwo zastępcze, sztucz-
na inseminacja, sztuczne zapłodnienie ho-
mologiczne) są moralnie niedopuszczalne.
(KKK 2376n). Zapytajmy siebie sami: czy
chciałbym/czy chciałabym zostać poczę-
ty/poczęta wskutek sztucznej inseminacji?
Pewnie nie! A często przyznajemy, że pa-
ry, które nie mogą w sposób naturalny do-
prowadzić do poczęcia nowego życia po-
winny mieć możliwość zabiegu in vitro,
czyli właśnie sztucznej inseminacji.

Instrukcja „Donum vitae” uczy, że
wprowadzenie panowania techniki nad
pochodzeniem i przeznaczeniem czło-
wieka, oddanie życia i tożsamości embrio-
nów w ręce lekarzy i biologów, sprzeciwia
się godności i równości każdej osoby lu-
dzkiej .

Do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, jak
zapłodnienie metodami pozaustrojowymi
wpływa na tworzonego wtedy człowieka.

Badania medyczne jednoznacznie wska-
zują, że dzieci poczęte w sposób poza-
ustrojowy do 6 roku życia chorują czę-
ściej niż ich rówieśnicy. Czy mikrouszko-
dzenia, jakich doznaje embrion w czasie
sztucznej inseminacji nie wywołają przy-
krych konsekwencji? Nie wiemy. A skłon-
ni jesteśmy jakże łatwo przyznawać bez-
dzietnym parom przyzwolenie na sztu-
czne poczęcie. Być może do czasu dopóki
nie dotyczy to nas samych albo naszych
bliskich. Wtedy zapewne szukalibyśmy
argumentów zarówno medycznych, jak
i teologicznych. Tak łatwo powiedzieć:
skoro nie mogą mieć dzieci, to niech pró-
bują wszystkimi sposobami. Czyżby?
Dlaczego jesteśmy aż tak pyszni, że sta-
wiamy się ponad Bożym zamysłem
i chcemy poprawiać Jego wolę? Kto daje
nam to prawo?

A kiedy już dojdzie do zapłodnienia in
vitro, co się dzieje z pozostałym „ma-
teriałem genetycznym”? Kliniki twierdzą,
że pozostałe embriony zamrażają na
wszelki wypadek. Czy ktoś z nas chciałby
zostać skazany na zamrożenie? I jak dłu-
go ono niby ma trwać? Czyżby wiecznie?
Coś niczym bajka o Królowej Śniegu, ale
bez happy endu. Chyba nikt z nas nie jest
aż tak naiwny, żeby sądzić, iż zarodki
rzeczywiście przechowywane będą przez
baaaaaaaardzo długi czas. Kliniki leczące
bezpłodność musiałyby przerodzić się
z czasem w wielkie magazyny lodówek
niczym w ponurym horrorze. Niemoż-
liwe, miejsce i czas to najbardziej ko-
sztowne rzeczy we współczesnym świe-
cie. . .

Można też powiedzieć, że zarodki nie
mają świadomości, ale to już przeczenie
temu, że człowiekiem jest się od poczęcia,
a nie od narodzenia lub od jakiegoś in-
nego momentu. Jako katolicy uznajemy
godność osoby ludzkiej od chwili poczę-
cia, a zatem ktoś, kto twierdzi, że embrion
to jeszcze nie osoba, odmawiając jej po-
siadania świadomości, grzeszy.

Teraz kilka faktów, które już są znane
i upowszechniane, ale jakoś niechętnie
i zdecydowanie niewykorzystywane przy
dyskusjach w sprawie in vitro. Dlaczego?
Myślę, że po ich przeczytaniu każdy bę-
dzie mógł sam odpowiedzieć na to py-
tanie.

Fizyczne następstwa zapłodnienia in vi-
tro:
• śmierć wielu dzieci w fazie embrional-
nej i w późniejszym okresie życia;

• nierzadkie uśmiercanie dzieci nazywa-
nych „nadprodukcyjnymi embrionami”
w ramach tzw. aborcj i selektywnej ;
• częstsze wady wrodzone u dzieci po-
czętych w probówce;
• większa zachorowalność dzieci;
• obciążenie organizmu kobiety hipersty-
mulacją jajników;
• możliwość powstawania torbieli, ryzyko
wystąpienia nowotworu jajnika;
• niewydolność lutealna jajnika;
• niewygoda i dolegliwości związane np.
z punkcją oocytów;
• zwiększone ryzyko ciąż wielorakich;
• porody przedwczesne;
• mała masa urodzeniowa dzieci z ciąży
mnogiej ;
• ryzyko mutacji genetycznych przy ma-
nipulacjach dokonywanych na gametach
i embrionach w celu modyfikacji okre-
ślonych sekwencji genomu;
• ryzyko negatywnych następstw zdro-
wotnych dla matki i dziecka w przypadku
przeprowadzania zabiegów in vitro wśród
kobiet starszych.

Psychologiczne konsekwencje zapło-
dnienia in vitro:
• nadmierna koncentracja na jednym pro-
blemie (tj . bezdzietności i staraniach o to,
by mieć dziecko);
• podporządkowanie dotychczasowego
życia małżonków zabiegom związanym
z poczęciem dziecka;
• brak czasu na spotkania towarzyskie ze
znajomymi, zaniedbywanie ich;
• dyskomfort spowodowany wielokrotny-
mi iniekcjami, pobieraniem krwi, bada-
niami ultrasonograficznymi;
• napięcie emocjonalne i stres związany
z oczekiwaniem na rezultaty kolejnych
zabiegów;
• zwiększenie liczby konfliktów między
małżonkami, teściami itp.;
• zawód związany z niepowodzeniami;
• zmęczenie i zniechęcenie;
• instrumentalizacja mężczyzny związana
z pozyskiwaniem plemników poprzez ma-
sturbację;
• uprzedmiotowienie kobiety poprzez
poddawanie jej sztucznej inseminacji, tak
jak zwierzęcia;
• przedmiotowe traktowane dziecka, które
zamiast ciepła ciała i miłości rodziców za-
staje szklane probówki i zimne lodówki;
• patologizacja postawy macierzyńskiej
(matka nie chroni wszystkich dzieci, ale
naraża je na śmierć i rozmaite zaburzenia,
traktuje dziecko jak przedmiot, który musi
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Do przedszkola przychodzi Klara w nowych pantoflach.
Siostra pyta: -Gdzie są buty które miałaś wczoraj? -Się wy-
pierają! - odpowiada Klara (tzn. piorą się).

Na pytanie Siostry: Co to są piegi? Czteroletni Marcelek de-
klamuje:- To takie krosty, które jak raz wyskoczą to już nie
znikną!

Podczas zajęć dydaktycznych w grupie czterolatków na py-
tanie Siostry: Co to jest „boża krówka”? Weronika podnosi
rękę i pewnie deklamuje:- To takie coś dużego, co ma różne
kółka na plecach i takie coś jej wisi, a tam płynie mleko,
kiedy trzeba (a chodziło o biedronkę).

Opr. Siostry Serafitki

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI

UŚMIECH PRZEDSZKOLAKA
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zdobyć);
• postawa: za wszelką cenę „mieć dzie-
cko”, zamiast „być matką”,
• dążenie do celu „po trupach”, godzenie
się na śmierć wielu embrionów i przy-
czynianie się do tego;
• nadopiekuńczość lub nadmierne wyma-
gania wobec dzieci, których poczęciu to-
warzyszyły tak długotrwałe starania;
• możliwość „zespołu ocaleńca” u osób
urodzonych z zapłodnienia in vitro: „dla-
czego ja żyję, skoro tyle moich sióstr
i braci zginęło?”

Duchowe skutki zapłodnienia in vitro:
• lekceważenie Boga i stworzonych przez
Niego praw;
• wykroczenie przeciwko I przykazaniu
Dekalogu poprzez przypisywanie sobie
władzy stwórczej ;
• traktowanie ciała ludzkiego, będącego
świątynią Ducha Świętego, wyłącznie ja-
ko zespołu narządów przeznaczonych do
dowolnych manipulacji (nie każdy sposób
reprodukcji jest godny człowieka);
• ujmowanie życia ludzkiego w kategor-
iach hodowli degraduje człowieka do rzę-
du istot nierozumnych;
• wykroczenie przeciwko V przykazaniu:
„Nie zabijaj”, poprzez przyczynianie się
do śmierci dzieci i narażanie własnego
zdrowia;
• brak odczytywania swego powołania, tj .
poznawania woli Bożej dla własnego ży-

cia;
• odejście od Kościoła, wiary, sakramen-
tów;
• obniżenie wrażliwości na wartość życia
ludzkiego;
• desenzytyzacja, czyli uniewrażliwienie
ludzkiego sumienia, daltonizm etyczny;
• brak poszanowania wolności poczętego
dziecka, jego autonomii, osobowej nie-
powtarzalności, prawa do miłości od po-
częcia;
• dewaluacja aktów małżeńskich poprzez
rozerwanie jedności dwóch zasadniczych
celów współżycia seksualnego, tj . wyra-
żania miłości i przekazywania życia;
• naruszenie jedności i wierności mał-
żeńskiej , zwłaszcza przy zapłodnieniu na-
sieniem dawcy;
• deprecjacja powołania małżeńskiego
i rodzicielskiego;
• brak poszanowania dla integralności
istoty ludzkiej w wymiarze fizycznym,
psychicznym, duchowym i społecznym.

Społeczne skutki zapłodnienia in vitro:
• społeczna aprobata manipulacji dokony-
wanych na istotach najsłabszych i całko-
wicie bezbronnych;
• prawna legalizacja czynów moralnie
niedopuszczalnych;
• odmówienie embrionowi praw ludzkich,
zatracenie wrażliwości sumień lekarzy
i całego społeczeństwa;
• odwrócenie uwagi i zaprzestanie prac

badawczych nad sposobami faktycznego
leczenia niepłodności;
• niesprawiedliwy podział środków finan-
sowych, przeznaczanie ich na godzące
w życie i zdrowie człowieka manipulacje
związane z zapłodnieniem in vitro za-
miast ratowania życia ludzkiego i lecze-
nia;
• zakłócenie relacj i w rodzinach;
• przy zapłodnieniach z zastosowaniem
plemników z banków nasienia: brak zna-
jomości biologicznego ojca, możliwość
małżeństwa przyrodniego rodzeństwa;
• skazywanie dzieci na wychowywanie
przez homoseksualistów przy dokonywa-
niu zapłodnienia in vitro wśród lesbijek;
• niepewny los zamrożonych embrionów,
których rodzice zmarli lub zrezygnowali
z posiadania dziecka.

Wystarczy! Myślę, że każdy z Czytel-
ników ma teraz choć trochę wiedzy na te-
mat zapłodnienia pozaustrojowego i w ra-
zie dyskusji będzie umiał zająć stano-
wisko godne katolika.

Nikt nie może decydować o życiu
i śmierci innego człowieka. Można mieć
wystarczającą rację, aby nie chcieć poczę-
cia dziecka. Nie można jednak mieć wy-
starczającej racj i do poczęcia dziecka.
Więcej dodawać nie trzeba.

Aldona Jachym

POKOLORUJ
OBRAZEK
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GRAĆ ALBO NIE GRAĆ?
– Szanse i zagrożenia współczesnych mediów
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Pozwolić dzieciom „grać na kompu-
terze” czy zabronić? Czy Internet może
być złem? Na co powinni zwrócić uwa-
gę rodzice i wychowawcy, aby uchronić
dzieci i młodzież przed zagrożeniami
płynącymi ze świata mass mediów? Na
te pytania próbuje odpowiedzieć autor-
ka poniższego tekstu, wprowadzając
w świat szans i zagrożeń współczesnych
mediów.

Media elektroniczne w sposób rewo-
lucyjny zmieniają życie społeczne współ-
czesnego świata. Obecnie młodzież doras-
ta i rozwija się nie tylko w otoczeniu ro-
dziny, szkoły, grupy koleżeńskiej , lecz ró-
wnież w otoczeniu mass mediów, zwła-
szcza mediów audiowizualnych – telewi-
zj i, DVD, komputerów, telefonów komór-
kowych, tabletów etc. Rozwój nowocze-
snych technologii oraz przyspieszenie
tempa życia prowadzi do gwałtownego
ograniczenia wpływu wychowawczego
rodziny na rzecz, często destruktywnych,
wpływów środków masowego przekazu.
Jak pokazują badania, nowoczesne media
stanowią silny czynnik kształtowania
wzorów zachowań, określonych postaw i
systemu wartości u dzieci i młodzieży.
Korzystanie z telewizji i nowych mediów

zmienia zasadniczo proces socjalizacji
i wychowania dziecka w rodzinie już od
pierwszych lat jego życia. Oglądanie tele-
wizji i filmów, a także korzystanie z kom-
putera, przede wszystkim z Internetu, sta-
je się integralną częścią rodzinno-domo-
wego życia oraz najpopularniejszym spo-
sobem spędzania czasu, zarówno przez
młodzież, jak i dorosłych.

Jednocześnie badania pokazują, że nie-
racjonalne korzystanie z mediów w rodzi-
nie może stanowić poważne zagrożenie
dla prawidłowego jej funkcjonowania
oraz procesu wychowawczego dzieci
i młodzieży. Szczególnie groźne dla roz-
woju dziecka jest zjawisko „zastępowa-
nia” rodziców w pełnieniu funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych przez telewizję
i Internet.

Zatem nie wymaga uzasadniania teza,
że środki przekazywania myśli oddziałują
na swych odbiorców z dużą siłą. Teore-
tycy procesu komunikacji ujawnili już nie
tylko zdolność mediów do sprawnego in-
formowania, ale także ich zdolność do
skutecznej perswazji. Należy jednak za-
stanowić się, czy i kiedy niosą zagrożenia
i od czego to zależy, tym bardziej , że Ko-
ściół nie potępia mediów jako takich –
wręcz przeciwnie: widzi je jako sprawne

narzędzie w procesie nowej ewangeli-
zacji.

Warto przypomnieć, że Chrystus na-
kazał głosić Ewangelię i kazał wykorzy-
stywać wszystkie możliwe środki, jakie
mają do dyspozycji głosiciele. Kościół od
samego początku istnienia jest zaintere-
sowany wszelkimi środkami, które można
wykorzystać do przekazu dobra i głosze-
nia Słowa Bożego. Jednocześnie Kościół
zdaje sobie sprawę, że środki te mogą być
wykorzystane, i coraz częściej de facto są,
do rozpowszechniania zła.

Już Hegel mówił, że „lektura codzien-
nej prasy staje się modlitwą współczes-
nego człowieka”.

Papież Grzegorz XVI oskarżył po
Rewolucji Francuskiej prasę o zapalanie
buntu i zachwianie narodu. Pius IX, potę-
piając prasę za „rozwiązłą wolność myś-
lenia o wszystkim i drukowania wszys-
tkiego”, rozróżniał już dobrą prasę i złą
prasę. Jednak ten sam papież zakłada w
1861 r. watykańskie czasopismo L’Osser-
vatore Romano. Pismo stawia sobie za za-
danie obronę Piotra i Kościoła, głoszenie
wiary i jej utrwalanie. Periodyk ten jest
formacyjnym i dokumentacyjnym pis-
mem, które przetrwało do dziś. Papież
Pius XI był świadom wartości, jakie nie-
sie radio. 1 2 lutego 1931 r. inauguruje
działalność Radia Watykańskiego. Pius
XII podejmuje w swoich wystąpieniach
problemy kina, radia i telewizji (1 957),
wskazuje na ogromne możliwości, jakie
kryją mass media. Widzi też zagrożenia
i uważa, że należy pilnować tych dóbr,
aby nie służyły do rozpowszechniania zła.
Sobór Watykański II wydał dekret o śro-
dkach masowego przekazu Inter mirifica,
nazywając je jednymi „spośród podziwu
godnych wynalazków, do których geniusz
ludzki doszedł z pomocą Bożą.. .”. Nato-
miast Jan Paweł II wielokrotnie przypo-
minał słowa Pawła VI, który mówił, że
„Kościół byłby winny przed Panem,
gdyby zaniedbał możliwości wykorzysta-
nia środków masowego przekazu”. Zatem,
jak widać, ktoś, kto potępiałby w ogóle
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mass media, byłby w niezgodzie z nau-
czaniem Kościoła.

Technika roztacza przed nami bardzo
szerokie możliwości i horyzonty.

Dużym wyzwaniem dla rodziców
i wychowawców są gry komputerowe ja-
ko zjawisko społeczne i kulturowe. Na
przestrzeni lat w Polsce i na całym świe-
cie gwałtownie rośnie, zarówno liczba
graczy komputerowych (szczególnie gra-
czy online), jak też ilość czasu poświę-
canego na korzystanie z komputera. Ta
nowoczesna forma rozrywki staje się po-
wszechnym i atrakcyjnym sposobem spę-
dzania czasu, zwłaszcza przez dzieci
i młodzież, daje bowiem możliwość oglą-
dania filmów, słuchania koncertów, trwa-
jących w danej chwili imprez kultural-
nych, sportowych, edukacyjnych etc.

Fenomen gier komputerowych wywo-
łuje w różnych środowiskach skrajne
emocje i spolaryzowane opinie. Z jednej
strony podkreśla się ich wpływ eduka-
cyjny i stymulujący rozwój, a z drugiej
strony ta nowoczesna forma zabawy budzi
wiele kontrowersj i, zwłaszcza wśród wy-
chowawców, psychologów i pedagogów
wskazujących na negatywne oddziały-
wanie gier komputerowych na młodych
ludzi. U wielu osób dominuje przekona-
nie, że gry komputerowe rozwijają sferę
intelektualną młodego gracza i sprawiają,
że w pewnych dziedzinach może on być
geniuszem. Inni przekonani są, że gry
komputerowe zmieniają graczy w zim-
nych, psychopatycznych morderców. Jak
jest w rzeczywistości? Jaki jest wpływ
gier komputerowych na młodych ludzi?

W grach komputerowych, zwłaszcza
w grach zręcznościowych, najczęściej je-
dynym celem jest zabicie i zniszczenie jak
największej liczby przeciwników. Czasem
chodzi o zabijanie niewinnych ludzi, aby
zyskać dodatkowe punkty lub „w celu
zbierania ich serc i podnoszenia poziomu
swojego zdrowia”.

W zależności od gry i pomysłów ich
twórców zabijać można na różne sposoby.
Podstawowym działaniem gracza w „a-
gresywnych” grach komputerowych jest
walka. Najczęściej walczy on po stronie
dobra, to znaczy występuje jako obrońca
słabszych albo ratuje innych przed
niebezpieczeństwem. Istnieją również gry,
w których gracz może dokonać wyboru
między bohaterem walczącym w imię
Dobra, a walczącym w imię Zła. W oby-

dwu przypadkach działanie gracza opiera
się na stosowaniu przemocy wobec in-
nych. Badacze, zarówno polscy jak i ame-
rykańscy, zwracają uwagę na to, iż prze-
moc zawarta w grach komputerowych
może silniej oddziaływać na odbiorców,
niż sceny przemocy prezentowane w tele-
wizji.

Kolejnym niebezpieczeństwem jest
obecność w wielu grach obrazów lub ani-
macji erotycznych i pornograficznych.
Dostępne w Internecie są różnorodne ich
gatunki i podgatunki. Niektóre z nich są
oparte na zasadach „komputerowej ran-
dki”, w których celem jest takie prowa-
dzenie flirtu z wirtualną partnerką lub
partnerem, aby wywołać jej/jego goto-
wość do współżycia seksualnego oraz
spełnić w ten sposób swoje fantazje ero-
tyczne. Niezwykle niepokojącym aspek-
tem gier komputerowych jest także wyko-
rzystywanie elementów o wyraźnie sata-
nistycznym charakterze.

Dużym zagrożeniem dla rozwoju dzie-
ci korzystających z komputera jest uza-
leżnienie się od niego. Uzależnienie to
zaczyna się bardzo niewinnie. Najpierw
dziecko jest zaciekawione i zafascyno-
wane grami, Internetem niosącym wiele
różnorakich informacji i poświęca im spo-
ro czasu. Bardzo często dzieje się to za
przyzwoleniem rodziców, którzy przeko-
nani są, iż rozwija ono swoje zaintereso-
wania. Jednak z czasem syn/córka zaczy-
nają spędzać coraz więcej czasu przy np.
grach komputerowych, a przy próbie
oderwania ich od komputera reagują wy-
buchami niekontrolowanej złości i agresj i.
Rodzice powoli tracą kontakt z dziec-
kiem, a ono samo zatraca kontakt z rze-
czywistością, ponieważ najważniejszy
staje się czas spędzany w świecie wirtu-
alnym. Zaniepokojeni rodzice szukają po-
mocy u psychoterapeuty, ale często do-
piero wówczas, gdy dzieci są już silnie
uzależnione od grania: gdy mają zaniki
mięśni od siedzenia przy komputerze, kie-
dy nie chodzą do szkoły, nie myją się
i przez wiele dni nic nie jedzą. Kiedy zo-
stają odizolowane od komputera poja-
wiają się u nich objawy abstynencyjne -
agresja, rozdrażnienie, bezsenność, reak-
cje fizjologiczne jak np. drżączka, depre-
sja, a nawet próby samobójcze.

Kolejnym niebezpieczeństwem są tak-
że wszelkiego rodzaju komunikatory poz-
walające na rozmowy w czasie realnym;
fora dyskusyjne, plotkarskie, randkowe

etc. Nie zawsze wiadomo, kto siedzi po
drugiej stronie ekranu. Dzieci, młodzież
zniechęcone niepowodzeniami w szkole,
niezrozumieniem u rodziców, wychowaw-
ców, chwilowo zbuntowani przeciwko
całemu światu, szukają swoistego pocie-
szenia w Sieci. I często znajdują „pomo-
cną dłoń” – do czasu, gdy nowy przyjaciel
nie poprosi o spotkanie. W ten sposób
wyłapują swoje przyszłe ofiary pedofile
czy inni zboczeńcy. Warto o tym rozma-
wiać z dziećmi, młodzieżą i ostrzegać
przed nieznajomymi poznanymi w Inter-
necie.

Należy podkreślić fakt, że istnieją
oczywiście gry, programy, które z zało-
żenia mają oddziaływać pozytywnie na
ich użytkowników. Są to przede wszys-
tkim gry edukacyjne, logiczne oraz spe-
cjalistyczne programy, wykorzystywane w
szkoleniach niektórych umiejętności oraz
w terapii różnych zaburzeń rozwoju. Dają
one duże możliwości i niezwykłą sku-
teczność w procesie nauczania i naby-
wania nowych umiejętności, wzmacniają
zaangażowanie emocjonalne u dzieci
i młodzieży, ich ciekawość świata; skła-
niają do podejmowania wielokrotnych
i samodzielnych wysiłków, bez jakiejkol-
wiek presj i z zewnątrz. W sposób natu-
ralny wyzwalają wewnętrzną motywację
do powtarzania zadań, zdobywania coraz
to lepszych wyników i przechodzenia do
kolejnych etapów gry. Zdobycie i wyko-
rzystanie potrzebnych informacji oraz
specyficznych umiejętności jest bowiem
niezbędnym środkiem do osiągnięcia su-
kcesu. W literaturze dość zgodnie pod-
kreśla się, iż kontakt dziecka z kompute-
rem sprzyja rozwojowi niektórych zdol-
ności poznawczych. Wykazano między in-
nymi, że zabawa grami komputerowymi
wpływa na polepszenie koordynacji
wzrokowo-ruchowej , zatem niewątpliwie
wpływa na rozwój graczy. Wspomnieć
należy o dużym bogactwie potrzebnych
informacji ze wszystkich dziedzin życia –
komputer poprzez Internet dostarcza
wszelką (prawie) potrzebną wiedzę na
różnorakie tematy.

Korzystanie z komputerów i Sieci ma
swoje dobre i złe strony, a wybór należy
zawsze do człowieka – podobnie jak
w wypadku telewizji, prasy i książek czy
filmów. W tym wypadku edukacja i wy-
chowanie wymaga zaangażowania obu
stron – rodziców z nauczycielami oraz



dzieci i młodzieży. Rodzice, wychowaw-
cy i katecheci, ale przede wszystkim sama
młodzież, stają dziś wobec nowych wyz-
wań kulturowych, potęgowanych przez
kulturę medialną.

Aby te pozytywne aspekty korzysta-
nia z komputera mogły być realizowane
w rzeczywistości, przede wszystkim na-
leży dążyć do pogłębiania świadomości
rodziców i nauczycieli w tym zakresie,
aby w sposób świadomy i przemyślany
potrafili organizować dziecku zabawę
z komputerem. Dorośli korzystając ze
swojego doświadczenia życiowego winni
ukierunkować sieciowe wędrówki swoich
podopiecznych i delikatnie kontrolować
kontakty nawiązane „via Internet”. Każdy
kij ma dwa końce – Internet i technika
komputerowa mają i swą ciemną stronę,
o czym dla przestrogi należy jasno mó-
wić. Dziesięć prostych zasad Dekalogu
Internauty stanowi zwięzłe przedstawie-
nie podstawowych dylematów użytko-
wników Sieci (napisane 10 lat temu – w
2002 r., nadal są aktualne):
Nie traktuj komputera jak bożka.

Miej świadomość, po co przed nim za-
siadasz.
Pamiętaj , że za drzwiami Internetu nie
wszystko jest dobre.
Czuwaj nad tym, co robi twoje dziecko;
poszerzaj swoją wiedzę.
Nie zabijaj czasu i talentów przed kom-
puterem.
Nie lekceważ zagrożeń płynących z Sie-
ci.
Nie – piractwu i hackerom.
Stosuj zasadę ograniczonego zaufania
w kontaktach internetowych.
Nie zaniedbuj czynienia dobra za po-
średnictwem Sieci.
Ani nie zastępuj przyjaciół kompu-
terem.

(Autorami Dekalogu Internauty są:
Urszula, Marek, Dominika i Piotr Augus-
tynowie i ks. JózefKloch).

Zadaniem wychowawców i rodziców
jest więc uwrażliwianie młodzieży na od-
powiedzialne korzystanie ze środków ma-
sowego przekazu. Kościół, jak widzie-
liśmy, nie nawołuje do odrzucania mass

mediów, ale do ich odpowiedzialnego wy-
korzystania. Jednocześnie powinniśmy
wyjaśniać, dyskutować i mówić o zagro-
żeniach ze strony mass mediów. Przy-
pominać, że są narzędziem, które nieu-
miejętnie wykorzystane, może być źród-
łem zagrożenia. Nigdy nie uchronimy wy-
chowanków przed zakusami zła, ale po-
winniśmy ich na zło uodpornić i uczyć
dokonywania właściwych wyborów.

Magdalena Urbańska

Wykorzystano teksty referatów IV Forum
Nauczycieli i Wychowawców
Wychowanie i Media. Szanse i wyzwania:

1 . Zagrożenia ze strony mediów? – ks.
Zbigniew Adamek
2. Komputerowi geniusze czy kompute-
rowi mordercy? – Iwona Ulfik-Jaworska
3. No i po co nam ten Internet? – ks. dr
JózefKloch
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Akomodacja w nowych warunkach
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Na pewno każdy z nas choć raz
doświadczył w swoim życiu sytuacji,
kiedy musiał zmienić szkołę, pracę,
miejsce zamieszkania, a więc kiedy mu-
siał przystosować się – zaadoptować –
do nowych zupełnie odmiennych wa-
runków. Dla niektórych nie stanowiło to
żadnego problemu, ale większość od-
czuwała związane z tym zjawiskiem
trudności, a niekiedy wręcz niepowo-
dzenia. Jest to problem bardzo złożony,
znajdujący swoje odzwierciedleni
w wielu dziedzinach nauki – psycholo-
gii, socjologii, pedagogiki, biologii.

Z punktu widzenia psychologii najo-
gólniej rzecz ujmując adaptacja /łac. ada-
ptatio–przystosowanie/ to dostosowanie
swojego zachowania do wymogów danej
sytuacji lub środowiska. Początkowo ter-
min adaptacji dotyczył spraw czysto fizjo-
logicznych, mających na celu przysto-
sowanie organizmów lub ich narządów do
nowego otoczenia. Z czasem poszczegól-

ne działy nauki zwróciły uwagę na ten
problem m.in. psychologia, która stwo-
rzyła pojęcie „psychologii przystosowa-
nia”, starając się poszukiwać metod, spo-
sobów, które mogłyby pomóc danej oso-
bie lepiej dostosować się do nowych wa-
runków życia. Wielu badaczy problemu
podkreśla jednak, że jest to proces bardzo
dynamiczny, rozciągnięty w czasie, trwa-
jący praktycznie przez całe życie czło-
wieka, zaczynając od wieku przedszkol-
nego, kiedy pojawienie się dziecka w no-
wej zbiorowości oznacza dla niego nowy,
nieznany do tej pory okres życia. Jeżeli
nasza pociecha szybko i sprawnie przej-
dzie przez ten etap, będzie jej łatwiej fun-
kcjonować potem w dalszym życiu. Na-
wyki i sposoby radzenia sobie w różnych
sytuacjach pomogą mu również przy
przejściu do szkoły podstawowej, średniej
czy póżniej szkoły wyższej .

Jak więc pomóc dziecku przejść przez
ten nowy dla niego etap? Oto kilka uni-
wersalnych uwag, które można przedsta-

wić zarówno rodzicom, jak i wychowa-
wcom:
-starać się stworzyć u dziecka klimat
akceptacji i pozytywnego nastawienia do
przedszkola, określając je jako miejsce
wspaniałej zabawy, poznawania nowych
koleżanek, kolegów, gdzie wszyscy chcąc
się lubić,
-uczyć dziecka samodzielności w zakresie
podstawowych czynności, takich jak np.
spożywanie posiłków, ubieranie się,
-wzmocnić proces uspołecznienia m.in.
poprzez umiejętność dzielenia się z ko-
legami zabawkami,
-starać się zapewnić ciągłość uczęszczania
dziecka do przedszkola – zbyt długotrwa-
ła nieobecność przerywa proces adaptacji
a czasem powoduje konieczność pono-
wnego jej rozpoczęcia.

W literaturze psychologicznej można
odnależć wykazy cech dziecka dobrze
przystosowanego społecznie. Z niektórych
propozycji na szczególną uwagę zasłu-
gują:

>>
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- zdolności i chęć podejmowania obo-
wiązków charakterystycznych dla swoje-
go wieku,
- posiadanie umiejętności pokonywania
przeszkód,
- wyciąganie wniosków z niepowodzeń,
- umiejętność powiedzenia "nie", gdy coś
nam przeszkadza lub ktoś chce nas wy-
korzystać, zmusić do czegoś, czego nie
chcemy.

Kiedy zakończymy już czas nauki
wkraczamy w nowy etap życia, zupełnie
odmienny od dotychczasowego. Przycho-
dzi czas, kiedy zaczynamy pracę – stając
się w pełni samodzielni, decydując o swo-
im dalszym życiu czy karierze. Adaptacja
nowego pracownika jest etapem wprowa-
dzania do zakładu pracy, firmy obejmu-
jącym zapoznanie się z jej organizacją,
osobami, które będą z nami współpraco-
wać, zakresem powierzonych obowią-
zków. Każdy przychodząc do pracy musi
przejść uciążliwą drogę adaptacji, która
polega przede wszystkim na zbudowaniu
poprawnych relacj i z przełożonymi,
współpracownikami, jak również przysto-
sowaniu się do nowej roli, zadań oraz no-
wych warunków pracy.

Nie zawsze jednak wszystko układa
się po naszej myśli tak, jakbyśmy chcieli.
Środowisko pracy w obecnym czasie jest
bardzo zróżnicowane, wręcz zamknięte
w sobie, nawet wśród starszych pracowni-
ków istnieją konflikty, np. o awans, zaro-
bki czy o bliższe kontakty z przełożo-
nymi. To wszystko nie sprzyja tworzeniu
pozytywnych relacj i z nowoprzyjętymi –
niekiedy te problemy wynikają również
z cech charakteru poszczególnych osób,
które mają ze sobą współpracować. Je-
dnostki pogodne, optymistycznie nasta-
wione do świata, elastyczne w swoich po-
glądach, życiowo aktywne, posiadające
wszechstroną wiedzę i doświadczenie od-
powiednie do danego stanowiska, mają
duże szanse na szybkie przystosowanie do
danej społeczności. Natomiast osoby nie-
śmiałe, wykazujące dużą rezerwę w kon-
taktach społecznych, egocetryczne, skon-
centrowane na własnej osobie, agresywne,
mające nastawienie rywalizacyjne, są go-
rzej przyjmowane w każdej grupie społe-
cznej . Przychodząc więc do nowej pracy
powinnyśmy jednak w pewien sposób za-
akceptować panujące w naszym otoczeniu
wzajemnie już istniejące układy i relacje,
a nie starać się od samego początku bu-
rzyć to, co przez lata istniało między

współpracownikami. Nic tak bowiem nie
łączy ludzi jak podobieństwo poglądów,
zachowań, przynajmniej na samym po-
czątku.Póżniej możemy pozwolić sobie
na wypowiadanie swoich ocen i uwag, ale
najpierw musimy sobie zasłużyć na sza-
cunek, swoją wydajną pracą i przyjaźnią
osób z nami pracujących. A to niestety
wymaga dużej cierpliwości i czasu.

Po całodziennej pracy wracamy nie-
kiedy zmęczeni do miejsca zamieszkania.
Środowisko, w którym żyjemy na co
dzień, też wymaga od nas adaptacji, gdyż
tam również spędzamy dużą część na-
szego życia. Jeżeli przychodzi nam żyć
w zupełnie nowym otoczeniu, to musimy
zaakceptować panujące tam zwyczaje, np.
przestrzeganie ciszy nocnej , nieorganizo-
wanie często głośnych imprez tak, aby nie
zakłócać odpoczynku sąsiadów. Wzajem-
ne relacje można stopniowo wzmacniać
poprzez pomoc w różnych sytuacjach, np.
przy remoncie, awariach, których nie bra-
kuje w każdym mieszkaniu, wsparcie do-
brym słowem w nieszczęściu. Starajmy
się być życzliwi, ale nie za cenę utraty na-
szej prywatności, do której każdy ma pra-
wo. Otaczajmy się w miarę możliwości
ludźmi nam życzliwymi, których normy
i zasady odpowiadają naszym poglądom.
To nam przyniesie wyciszenie i spokój
w naszym domu po ciężkim dniu pracy.
Nie musimy wszystkich lubić, szanujmy
jednak poglądy danej osoby, nie dając się
również sprowokować do zachowań, któ-
re mogą nam tylko przynieść same kło-
poty.

Na zakończenie chciałabym dodać, że

ewentualne problemy dzieci i dorosłych
z przystosowaniem do nowego środowi-
ska społecznego mogą wynikać zarówno z
niskich zdolności asymilacyjnych jedno-
stki, jak również z negatywnego wpływu
otoczenia, które może hamować lub prze-
szkadzać w adaptacji. Najczęściej mamy
do czynienia z kombinacją obu tych czyn-
ników. Należy jednak podkreślić, że jeżeli
będziemy starać się żyć w odpowiedniej
atmosferze, równowadze w swoim środo-
wisku, to korzystnie wpłynie to na nasze
zdrowie, pracę, samopoczucie. Warto
więc rozważyć na początku procesu asy-
milacj i do każdego nowego otoczenia –
szkoły, pracy, miejsca zamieszkania, czy
lepiej odpowiada nam spokojne, powolne
wtapianie się w nieznane nam środowi-
sko, czy też od samego początku walczy-
my, ustawiczne narzucamy swoją wolę in-
nym. O tym każdy z nas musi zadecydo-
wać…

Barbara Wałęga psycholog



Polacy powinni znać naszą narodową
historię, różne punkty widzenia doty-
czące najważniejszych faktów z dziejów
Polski. Do tej opinii przekonuje nas po-
niższy tekst, uzasadniając istnienie ta-
kiej potrzeby....

Istnieje potrzeba poznawania naszej
narodowej historii.

Stosunkowo niedawno otrzymałem od
jednego z polskich wydawnictw prośbę
o szersze opisanie bitwy pod Kłuszynem.
Nie jestem historykiem, ale uważam, że
wiedza historyczna jest niezbędnym ele-
mentem kanonu wiedzy każdego Polaka
o własnym narodzie i im szerszy zakres
działania i większy udział w społecznym
życiu narodu danej osoby, tym wiedza ta
powinna być większa.

Problem polega jednak na tym, że nie
bardzo powszechnie wiadomo skąd należy
tę wiedzę czerpać. Jest bowiem tyle bała-
mutnych źródeł informacji, że może się
w tym pogubić nie tylko przeciętny od-
biorca tej wiedzy, ale nawet ktoś kto po-
siada szerszy zakres wiadomości.

W historii Polski klasycznym przykła-
dem może służyć ocena, a nawet fakto-
grafia powstań narodowych. Od totalnego
entuzjazmu i czci do absolutnego potę-
pienia. Od uznania, że były one przeja-
wem czystego przeświadczenia narodo-
wego o potrzebie walki z zaborcą do uz-

nania, że były one wynikiem prowokacji
i intryg międzynarodowych.

W tych okolicznościach należy się za-
stanowić nad tym, po co nam potrzebna
jest wiedza historyczna. Przedstawiciele
wymarłego już chyba pokolenia wyzna-
wców czystej wiedzy dla samej prawdy,
nie mają wątpliwości, nie interesują ich
implikacje pragmatyczne, ale mają saty-
sfakcję z rzeczywistego lub też rzeko-
mego poznania prawdy. Odnosi się to do
wszystkich dziedzin wiedzy, nawet naj-
bardziej ścisłych, a co dopiero, kiedy się
mówi o wiedzy o człowieku, do czego od-
nosi się też wiedza o historii ludzkiej .

Jesteśmy stale karmieni różnymi
teoriami, które w znacznej mierze nie wy-
trzymują próby czasu, „pół biedy”, jeżeli
dotyczy to jedynie rozważań intelektual-
nych, ale przecież przeżywamy stale, na
własnej skórze, próby zastosowania okre-
ślonej teorii w naszym życiu. A wszystko
zaczęło się od Oświecenia zmieniającego
teocentryczny pogląd na świat na antro-
pocentryczny, co dało możliwość snucia
najrozmaitszych koncepcji w odniesieniu
do osobowości i organizacji współżycia
między ludźmi. Po tragicznych przej-
ściach rasizmu i materializmu dialekty-
cznego mamy obecnie panowanie globa-
lizmu relatywizującego wszelkie wartości
,stanowiące fundament naszej chrześci-
jańskiej kultury.

Negatywne skutki zastosowania globa-
lizmu w stosunkach międzyludzkich są
dzisiaj wyraźnie widoczne, a przecież je-
steśmy dopiero w początkowej fazie roz-
woju tej doktryny. Jej główne założenie,
że „człowiek jest celem i miarą wszech-
rzeczy” sprowadza się do podobnego jego
traktowania jak w realnym socjalizmie,
który był „dla człowieka”, tylko że jak
powiadał pewien Czukcz, który po zło-
wieniu rekordowej liczby fok został przy-
jęty na Kremlu, że tego człowieka dla
którego był stworzony socjalizm, poznał
osobiście i nawet ściskał mu rękę.

Podobnie jest z globalizmem, który ma
służyć człowiekowi, tylko któremu? Bo
większość ludzi traktuje wyłącznie w ka-
tegoriach statystycznych. Żeby się tej ten-
dencji przeciwstawić, trzeba przypominać
ludziom, kim są z woli Bożej , jedną
z tych cech człowieczeństwa jest jego
więź z przeszłością, od której się go
usilnie odcina.

W czasach zaborów powstała polska
szkoła historii „ku pokrzepieniu serc”, nie
było jej celem fałszowanie historii, co
wprowadzili niektórzy zaborcy na wielką
skalę i co kontynuowane jest i obecnie,
ale wydobywanie z naszych dziejów tych
pozytywnych przykładów patriotyzmu,
poświęcenia, wiary i mądrości, które po-
winny nas natchnąć do zajęcia podobnej
postawy wobec wyzwań współczesności.
I nie jest to bynajmniej instrumentalne
traktowanie historii dla osiągnięcia kon-
kretnego celu, ale tworzenia tożsamości
narodowej , jako wspólnoty działającej łą-
cznie ze wspólnotą religijną, rodzinną, za-
wodową czy środowiskową. Tylko w ta-
kim kształcie uwidacznia się nasze pełne
człowieczeństwo, a bohaterzy narodowi
otaczani są szacunkiem.

Ks. Andrzej Ślusarz

HISTORIA JEST NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA

Potrzeba poznawania historii
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„Śniłam o polskim chlebie” - wspomnienia z Syberii

>>

„Prawdziwym rarytasem były po-
krzywy, lebioda i surowe ziemniaki.
Znam doskonale ich smak. Teraz, gdy
widzę w Polsce dorodne pokrzywy
przypominam sobie te dni. Tam nigdy
nie wyrastały tak bujne, bo nie pozwa-
laliśmy im wyrosnąć .”

Pani Teresa była zaledwie 9-letnią
dziewczynką, kiedy wraz ze starszym
bratem i mamą została wywieziona do
kołchozu na Syberii. - Był chłodny wio-
senny poranek 1940 roku, kiedy do domu
mojej babci wtargnęli żołnierze. Mieliśmy
tylko kwadrans, żeby się spakować. Pa-
nika ogromna, mamusia zaczęła mdleć. Ja
i brat byliśmy przerażeni, bo nie wiedzie-
liśmy co nas może czekać – wspomina
swoje dziecięce przeżycia z tzw. „wy-
wózki” pani Teresa. Transport na Syberię
odbywał się w bydlęcych wagonach,
w których panował niewyobrażalny ścisk.
Nie było toalety, ani wody. Tylko od
czasu do czasu, podczas postojów wag-
ony były wietrzone, a ludzie mieli mo-
żliwość napicia się gorącej wody. –Do-
jechaliśmy do stacji - Kokczetaw, miasta
w północnym Kazachstanie. Stamtąd ro-
zwozili nasz transport ciężarówkami do
poszczególnych kołchozów. Nasz nosił
nazwę –Kirilovka i był oddalony jakieś
100 km od Kokczetawu. Kirilovka była
dosyć długa wsią położoną wzdłuż rzeki.
Pamiętam, że Rosjanie dowieźli nas do
kołchozu nad ranem. Mieszkańcy wioski
wyszli nas oglądać i byli zdziwieni, że
jesteśmy do nich podobni-. Mama pani
Teresy znała dosyć dobrze język rosyjski,
dzięki czemu szybko znaleźli w kołchozie
rodzinę, która przyjęła ich pod swój dach.
Podczas 6-letniego pobytu na zesłaniu
zmieniali kwaterę kilka razy. Jak wyglą-
dało codzienne życie na wygnaniu? Do-
skwierał głód: brak polskiego chleba, so-
li, lekarstw, kościoła.- Prawdziwym rary-
tasem były pokrzywy, lebioda, surowe
ziemniaki. Znam ich smak. Nieraz, gdy
widzę w Polsce bujną pokrzywę przypo-
minam sobie te dni. Tam nigdy nie wy-
rastały tak bujne, bo nie daliśmy im wy-
rosnąć. Często w nocy śniłam o polskim
chlebie, który tam był nieosiągalny.

Jak wspomina pani Teresa - wtedy
dziewięcioletnia dziewczynka - poszcze-
gólne lata zatarły się już w Jej pamięci,

ale istnieją momenty, które pamięta ze
szczegółami. –Jednym z pierwszych mo-
mentów, jakie utkwiły w mojej głowie
z kołchozu jest fakt, że przyniosłam dla
nas świeże mleko. Pamiętam jego smak,
który był wyborny dla naszych wycień-
czonych długą podróżą organizmów. Nie-
cały rok później , ale wcześniej od star-
szego brata, dostałam w kołchozie pracę.
Miałam 10 lat i byłam stróżem dziennym,
za co otrzymywałam wynagrodzenie w
postaci ziaren pszenicy. Mieliliśmy je
w żarnach i razem z mamą piekłyśmy
pożywne placki. Pomimo młodego wieku
pani Teresa przez pierwsze dwa lata
utrzymywała swoją rodzinę. Zarówno
mama, jak i brat nie mogli pracować z po-
wodu ciężkich chorób. Wioskowy felczer
leczył mieszkańców jedynym dostępnym
środkiem medycznym - chininą, która nie
zawsze pomagała na różnorodne choroby.
Kolejną pracą małej Teresy była opieka
na dwójką małych synów gospodyni,
u której mieszkała. Było to bardzo odpo-
wiedzialne zajęcie, jak dla niespełna 11 -
letniej dziewczynki. -Musiałam też sprzą-
tać chatę, doić krowę, nosić wodę i pilno-
wać ruchliwych chłopaków. Jednak naj-
bardziej wyczerpującą pracę miałam
w młynie. Niewyobrażalnie ciężka jak dla
nastolatki. Wybierałam mąkę i sypałam ją
do worków. Resztki mąki mogłam za-
bierać do domu, więc mieliśmy co jeść.
Pracowałam w tym młynie do końca mo-
jego pobytu w kołchozie. - opowiada.

Najtragiczniejszy moment w Kirilovce
dla pani Teresy to ostatni dzień jej pracy
w młynie. - Zdarzył się poważny wypa-

dek: młyn całkowicie uległ zniszczeniu.
Przygniotły mnie deski, które bardzo po-
raniły moją głowę i prawą rękę. Najgorzej
wyglądała moja rękę, która wisiała do-
słownie na skrawku skóry. Zostałam od-
wieziona do pobliskiej miejscowości,
gdzie znajdował się mały szpital. Po-
dróżowaliśmy cały dzień, bo drogi trzeba
było co chwilę odśnieżać. Kiedy do-
jechaliśmy na miejsce, byłam na skraju
życia i śmierci. Miałam też wyjątkowego
pecha, gdyż podczas pobytu w szpitalu
Polacy dostali informację o powrocie do
Ojczyzny. Ja byłam w ciężkim stanie,
który uniemożliwiał tak daleką podróż.
O mało nie umarłam podczas operacji.
Moje obrażenia były dla reszty zagro-
żeniem epidemiologicznym, nie dostałam
więc pozwolenia na wyjazd. Trudno wy-
obrazić sobie co wtedy czułam. Przez ca-
ły pobyt w kołchozie modliłam się prze-
cież ten o dzień.- Pani Teresa była -jak to
sama określiła - pod szczególną opieką
Góry. Właśnie wtedy rozpoczęła się trwa-
jąca trzy tygodnie potężna burza śnieżna.
Skutecznie uniemożliwiła ona wyjazd
transportu w drogę powrotną do Polski.
W tym czasie pani Teresa doszła do
zdrowia. Teraz po latach ze wzruszeniem
opowiada jeszcze jedno wydarzenie
związane z Jej powrotem do Ojczyzny. –
Byliśmy z mężem w pewne wakacje
w Kołobrzegu, gdzie poznaliśmy starszą
kobietę - także Sybiraczkę. Podczas roz-
mowy okazało się, że wracaliśmy jednym
transportem do Polski. Ona doskonale
pamiętała dni tuż przed wyjazdem, kiedy
to chodzili w grupie pod szpital i modlili
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Duszpasterstwo wojskowe

się za dziewczynkę walczącą o życie po
ciężkim wypadku w młynie. Zaniemówi-
łam, dłuższą chwilę milczałam i wyszep-
tałam ze łzami w oczach: tą dziewczynką
byłam ja - wspomina z wielkimi emo-
cjami pani Teresa.

Powrót z Syberii trwał trzy miesiące,
ponieważ tory były zajęte przez wojska.
–Pamiętam bicie serca, kiedy przejecha-
liśmy granicę Polski i dotknęliśmy pol-
skiej ziemi. Dzisiaj nikt tego nie zrozu-
mie. W sierpniu 1946 roku dojechaliśmy
do Szczecina, później przenieśli nas do
Wrocławia. W końcu wróciliśmy do
Tarnowa, skąd pochodził mój tatuś, który

zginął w Katyniu. Długo dochodziłam do
sprawności. Miałam operację na rękę.
Przez pierwsze trzy lata nosiłam ją
nieruchomą na temblaku, a przecież mu-
siałam się dokształcić i skończyć pod-
stawówkę. Zdałam też maturę i zaczęłam
pracować w przedszkolu. Później skoń-
czyłam również studia na UJ. Dopiero po
przeszczepie kości wróciła mi pełna spra-
wność ręki. Dzisiaj jedynym wspomnie-
niem po tragicznym wypadku są tylko
blizny.

Pani Teresa podkreśla, że wartość
Wiary i Ojczyzny jest ponadczasowa.- Za-
wsze ilekroć słyszę nasz hymn narodowy

nie mogę opanować łez. A jak widzę
ludzi, którzy w tym momencie rozmawia-
ją, śmieją się - bardzo mnie to boli. Dla
mnie Wiara i Ojczyzna to nie tylko du-
mnie brzmiące słowa. One pomogły nam
przetrwać i dawały nadzieję w tragi-
cznych momentach na Syberii. -kończy
p. Teresa

Wspomnień pani Teresy Wójcik
wysłuchała Jadwiga Bożek.

Gdy słyszymy określenia kościół gar-
nizonowy, biskup polowy lub gdy docie-
rają do nas wiadomości o wyjazdach księ-
ży kapelanów wraz z żołnierzami na mi-
sje wojskowe, zastanawiamy się nad
związkiem posługi duszpasterskiej ze śro-
dowiskiem wojskowych.

W niniejszym artykule postaram się
krótko nakreślić historyczno – prawne
podstawy funkcjonowania kapelanów
wśród żołnierzy, aby w ten sposób otwo-
rzyć nas szerzej na zagadnienie potrzeby
posługi kapelanów w wojsku.

Kościół zawsze z niezwykłą dbałością
starał się o zapewnienie żołnierzom, sto-
sownie do różnych okoliczności, ducho-
wej opieki. Żołnierze stanowią bowiem
określoną grupę społeczną i „ ze względu
na szczególne warunki życia” wchodząc
na stałe w skład sił zbrojnych z własnej
woli lub też na mocy prawa powołani do
nich na określony czas, potrzebują kon-
kretnej i specyficznej opieki duszpas-
terskiej.

Oprócz prowadzenia duszpasterstwa
ogólnego, Kościół bardzo mocno angażu-
je się w różnego rodzaju duszpasterstwa
specjalistyczne, do których zaliczamy ta-
kże duszpasterstwo wojskowe cieszące
się swoistego rodzaju odrębnością i au-
tonomią prawną. Przytoczone wyżej sło-
wa Ojca Świętego Jana Pawła II, z wy-
danej 21 .04.1 986 r. Konstytucji Apostol-
skiej Spirituali Militum Curae o ordy-
nariatach wojskowych1 są świadectwem
ogromnej troski Kościoła o zapewnienie

opieki religijnej w siłach zbrojnych po-
szczególnych państw. Nie wystarczy je-
dnak spoglądać na posługę religijną w ar-
mii jedynie przez pryzmat jednego z ob-
szarów duszpasterskiej aktywności Koś-
cioła, ponieważ oznacza ona także auto-
nomiczny, wyodrębniony obszar zadań
Kościoła, powierzony instytucjonalnie
zorganizowanemu duszpasterstwu.

Jak napisał biskup Andrzej Dzięga,
duszpasterstwo wojskowe należy trakto-
wać „jako wyodrębnioną grupę zadań
własnych Kościoła katolickiego, powie-
rzonych specjalnie ustanowionej w tym
celu instytucji kościelnej , w ramach której
jest zorganizowana wspólnota wiernych
oraz są podejmowane i prowadzone wła-
sne zadania, w tym również czysto dusz-
pasterskie. Kanonicznie, także w świetle
prawa polskiego, instytucja ta nazywana
jest ordynariatem polowym lub ordyna-
riatem wojskowym, jednak potocznie,
a zwłaszcza w relacj i do innych zadań
kościelnych, może być i często jest na-
zywana duszpasterstwem wojskowym,
gdyż to duszpasterstwo stanowi rację jej
istnienia”.

Historia duszpasterstwa żołnierskiego
w Polsce jest integralnie związana z hi-
storią państwa i jego aktualną sytuacją
polityczną. Głębokie przemiany społe-
czno – polityczne mające miejsce w la-
tach 1989 - 1990 stworzyły warunki
sprzyjające przywróceniu Ordynariatu Po-
lowego Wojska Polskiego.

Dnia 21 .01 .1 991 r. Kongregacja do
spraw Biskupów w imieniu Stolicy Apo-

stolskiej wydała dekret przywracający Or-
dynariat Polowy w Polsce i zatwierdzają-
cy statuty Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego. W tym samym dniu, papież
Jan Paweł II wydał bullę w sprawie
nominacji dotychczasowego ks. prałata
Sławoja Leszka Głódzia na Biskupa Po-
lowego Wojska Polskiego.

Organizacja duszpasterstwa wojsko-
wego w III Rzeczypospolitej w dużej
mierze była wzorowana na systemie or-
ganizacji służby duszpasterskiej w II Rze-
czypospolitej . Z tej racj i, celem uzyskania
pełnego spojrzenia na Ordynariat Polowy
Wojska Polskiego trzeba zwrócić uwagę
na struktury diecezji polowej w II Rze-
czypospolitej , stanowiące swoistego ro-
dzaju fundamenty dla współczesnych re-
gulacji.

Ratyfikacja przez Polskę konkordatu
w 1925 r. i wejście w życie Statutu
Duszpasterstwa Wojskowego w Wojsku
Polskim stworzyło gruntowne podstawy
prawne dla działalności kapelanów woj-
skowych w II Rzeczypospolitej . Dotych-
czasowe regulacje, wydane przed 1925 r.
pozwoliły zaistnieć duszpasterstwu woj-
skowemu, ale nie ustalały jasno jego
miejsca w strukturach państwowych, woj-
skowych, a szczególnie w strukturach
kościelnych. Wydane regulacje dążyły do
jasnego określenia kompetencji i zadań
Biskupa Polowego i podległych mu ka-
pelanów wojskowych, a także do uspra-
wnienia koegzystencji parafii garnizo-
nowych i parafii cywilnych.
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Konkordat pomiędzy Stolicą Apostol-
ską a Rzeczpospolitą Polską i wynikające
z jego postanowień szczegółowe przepisy
wykonawcze, zawarte głównie w Statucie
Duszpasterstwa Wojskowego w Wojsku
Polskim nie zamknęły definitywnie wszy-
stkich kwestii spornych, pozwoliły jednak
na całościowe lub częściowe ich wyjaś-
nienie.

Przedstawiając regulacje prawne do-
tyczące organizacji posługi religijnej
w Wojsku Polskim, należy podkreślić
swoistego rodzaju dwutorowość, która
polegała na wypracowaniu przepisów
obowiązujących w czasie pokoju, ale ta-
kże na wydaniu norm dotyczących or-
ganizacji służby duszpasterskiej na czas
wojny i związanej z tym mobilizacji
korpusu kapelanów. Konieczność ta wy-
nikała z sytuacji politycznej , która na-
kazywała naczelnym władzom wojsko-
wym opracowanie szybkiego i skuteczne-
go systemu mobilizacji uwzględniającego
wszystkie komórki sił zbrojnych, a więc
także słu-żbę duszpasterską.

Wybuch II wojny światowej zakończył
pracę nad organizacją służby duszpas-
terskiej zarówno na czas pokoju, jak też
na czas wojny. Obrona Polski przed
agresją wrogów stanowiła szczególne wy-
zwanie dla całego narodu, dla wszystkich
sił zbrojnych i oczywiście także dla
duszpasterstwa wojskowego.

W okresie wojny obronnej , kapelani
wojskowi wielokrotnie dawali świadec-
two oddania i poświęcenia. Jak napisał
Michał Boratyński: „księża kapelani idąc
na front i walcząc w obronie ojczyzny nie
szczędzili krwi ani życia”. Warto w tym
miejscu przytoczyć również słowa po-
przedniego Biskupa Polowego Wojska
Polskiego, śp. gen. broni. Tadeusza Pło-
skiego, który reasumując udział kape-
lanów w kampanii wrześniowej tak na-
pisał: „żołnierz polski wielokrotnie stawał
w obliczu wielkich wyzwań. (…) We
wrześniu 1939 r. poniósł klęskę i znalazł
się na obczyźnie lub w łagrach, obozach,
więzieniach. Zachowanie woli walki w ta-
kich okolicznościach wymagało wielkiej
siły moralnej i wiary w zwycięstwo. Jeśli
ten żołnierz zdał trudny egzamin, to obok
wychowania zdobytego w domu i szkole
była w tym duża zasługa kapelanów
wojskowych”.

Spoglądając na historię duszpasters-
twa wojskowego od najdawniejszych
czasów do współczesnych, szybko można
zorientować się, że posługa kapelanów
wojskowych zasadniczo nie ulegała wię-
kszym zmianom. Różnice dotyczą oko-
liczności społeczno – politycznych oraz
rozwiązań prawnych i organizacyjnych,
które mogą ułatwiać lub utrudniać po-
sługę księży kapelanów. Historia wojsko-
wości i duszpasterstwa wojskowego po-
kazuje jednak, jak bardzo jest potrzebny
kapelan w wojsku, bez względu na to, czy
będzie to armia Bolesława Chrobrego,
Jana Tarnowskiego, czy też siły zbrojne
NATO.

ks. Piotr Jaworski

1 JAN PAWEŁ II, Konstytucja Apostolska
„ Spirituali Militum Curae” na temat or-
dynariatów wojskowych, [w:] Schema-
tyzm Ordynariatu Polowego Wojska Pol-
skiego 2000, Warszawa 2000, s. 535. ;
Zob. IOANNES PAULUS II, Constitutio
Apostolica qua nova Canonici ordinatio
pro Spirituali Militum Curae datur,
[w:] AAS 78 (1986), s. 481-486.

Congregatio Pro Episcopis, Decretum de
Ordinariatus Castrensis redintegratione,
[w:] AAS 83 (1991), s. 154.

Congregatio Pro Episcopis, Decretum de
Ordinariatus Castrensis redintegratione,
Anexum: Statuti dell’Ordinariato Militare

o Castrense in Polonia, [w:] AAS 83
(1991), s. 155-157.

A. DZIĘGA, Funkcje duszpasterstwa
wojskowego, [w:] J. ZIÓŁEK, A. BARAŃ-
SKA, W. MATWIEJCZYK (red), Historia
duszpasterstwa wojskowego na ziemiach
polskich, Lublin 2004.

T. PŁOSKI, Duszpasterstwo wojskowe
w Polsce w świetle stosunków Państwo-
Kościół, „ Studia Warmińskie” XXXVII
(2000).

M. BORATYŃSKI, Kapelani w okopach,
„Wojsko i Wychowanie” 2 (1992).
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Nietykalni
Czy opowieść o sparaliżowanym

milionerze i jego opiekunie może przy-
ciągnąć do kin ponad 25 milionów wi-
dzów w samej tylko Europie? Na pier-
wszy rzut oka może się wydawać, że bę-
dzie to „nudna jak flaki z olejem” opo-
wieść. Jednak coś musi być w tym fil-
mie, że tak ogromna liczba osób zde-
cydowała się wydać pieniądze, żeby go
zobaczyć, a jeszcze większa obejrzała
film w Internecie.

Oparty na faktach obraz Oliviera Na-
kache i Erica Toledano to poruszająca
historia sparaliżowanego milionera, mie-
szkającego w paryskiej willi. Philippe
(François Cluzet), na skutek nieszczę-
śliwego wypadku jest sparaliżowany od
szyi w dół i potrzebuje stałego doglądu.
Otoczony jest służbą, która opiekuje się
nim i pozwala w miarę jego możliwości
funkcjonować. Właśnie podczas castingu
na opiekuna pojawia się on - wysoki, do-
brze zbudowany, nie grzeszący subtel-
nością Driss (Omar Sy). Dopiero co wy-
szedł z więzienia, pali marihuanę, całe
dnie spędza pod blokowiskiem z kole-
gami. W willi Philippa zjawia się nie po
to, by podjąć pracę, potrzebuje jedynie
podpisu do zasiłku, że jej szukał, jednak
nie został przyjęty. W całej otaczającej
Philippa sztucznej litości i współczucia
Driss przebija się czymś, na co Philipp na
co dzień nie mógł liczyć - szczerością.
Nie stara się wchodzić w sztuczne konwe-
nanse, mówi prosto z mostu co myśli i nie
przejmuje się tym. To właśnie urzeka
Philippa. Kiedy zostaje przyjęty na okres
próbny, spotyka się ze światem do którego
nie miał do tej pory dostępu. I powoli
między tymi dwoma osobami nawiązuje
się przyjaźń, dzięki, której stają się ,,nie-
tykalni”. Film przepełniony jest humorem,
oglądając go, co chwilę wybucha się
śmiechem. Jednak nie dzieje się tak na
skutek idiotycznych tekstów, ale przez
inteligentne kwestie wypowiadane przez
aktorów. Śmieszne sytuację często wyni-
kają z różnic kulturowych, jakie istnieją
między Drissem a Philippem. Spotkanie
całkowicie dwóch odrębnych i innych
światów sprawia, że film ten staje się

z ckliwej historyjki pełnowartościowym
obrazem. Duża zasługa w tym aktorów
grających główne postacie. Zarówno
Francois Cluzet jak i Omar Sy stworzyli
role, które na długo zapadają w pamięć.
Gdyby nie oni i ich kreacje ten film
wyglądałby całkiem inaczej . Potwierdze-
niem tych słów jest fakt, że film otrzymał
statuetkę za najlepszą rolę męską podczas
ubiegłorocznej gali Cezarów. Ale nie by-
łoby świetnej gry aktorskiej , gdyby nie
scenariusz, napisany przez wspomnianą
parę reżyserów. Całości dopełnia muzyka
skomponowana przez samego Ludovico
Einaudiego. Jego dzieło jest strzałem
w dziesiątkę, idealnie współgra ze scena-
mi, sprawiając, że w niektórych momen-
tach widz ma na skórze ciarki. Przykła-
dem może być pierwsza scena, kiedy to
główni bohaterowie jadą samochodem no-
cą przez ulice Paryża.

,,Nietykalni” poruszają ważną kwestię-
stosunek zdrowych ludzi do chorych. Po-
kazuje, że sztuczne współczucie, udawana
litość, wyręczanie we wszystkim nie po-
magają, a wręcz przeciwnie - jeszcze bar-
dziej pogrążają osoby chore. Driss nie
rozczula się nad Philippem i jego kalec-

twem, wręcz przeciwnie, często nawet
naśmiewa się z niego i żartuje. Dlaczego
milioner zamiast wyrzucić go ze swojego
domu zaprzyjaźnia się z nim? Być może
dlatego, że w końcu ktoś traktuje go jak
zwykłego, zdrowego mężczyznę. Ludzie
chorzy i osoby kalekie często także nie
chcą mieć taryfy ulgowej , chcą żyć pełnią
życia i czerpać z niego jak najwięcej ;
a nie leżeć przykutym do łóżka i patrzeć
w sufit.

,,Nietykalni” nie są już w repertuarze
kin, jednak Internet pozwala w każdej
chwili na obejrzenie tego wspaniałego
obrazu. Jest to doskonałe kino, bez efe-
któw 3D, wybuchów, walki i krwi. Oglą-
dając ten film (1 godzina i 52 minuty),
widz nawet nie spostrzeże się, jak szybko
dobiega on końca.

Piotr Mleczko
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Stanisław Soyka
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Poniższy tekst prezentuje krótko
cechy charakterystyczne twórczości,
niewątpliwie wielkiej indywidalności
muzycznej, jaką jest Stanisław Soyka.

…Na miły Bóg,
Życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego trzeba dać…

„Tolerancja” – to ten utwór od razu
kojarzy się ze Stanisławem Soyką - wybi-
tnym wokalistą, kompozytorem, skrzyp-
kiem, pianistą i gitarzystą.

Swoje śpiewanie zaczął w chórze
w parafii w Gliwicach, gdzie przygotowu-

jąc się do pierwszej komunii został wy-
znaczony do zaśpiewania psalmu. Wtedy
także rozpoczął naukę gry na skrzypcach,
a swoje wykształcenie muzyczne konty-
nuował później na Wydziale Kompozycji
i Aranżacji Akademii Muzycznej w Kato-
wicach. Występował na wielu festiwalach
jazzowych, bluesowych i soulowych, za-
równo w kraju, jak i za granicą. Na po-
czątku wykonywał standardy Raya Charl-
esa, Carole King, czy Beatlesów. Nastę-
pnie zajął się kompozycją własnych ut-
worów, współpracując z wieloma pol-
skimi jazzmanami. Na długiej liście wy-
bitnych artystów z którymi pracował zna-
leźli się m.in. Janusz Yanina Iwański,
Tomasz Stańko, Wojciech Waglewski,
Mateusz i Marcin Pospieszalscy, Wło-
dzimierz Kiniorski, Andrzej Urny. Soyka
z tymi muzykami nagrał wiele płyt, które
zachwyciły publiczność i krytyków.

I tak powstała wspomniana już wcze-
śniej „Tolerancja” (utwór ten nagrano
z okazji koncertu "Tolerancja" na rzecz
chorych na AIDS, który odbył się w lutym
1991 roku w Warszawie), „Cud niepamię-
ci”, „Są na tym świecie rzeczy”, „Abso-
lutnie nic”, „Tango Memento Vitae”, „So-
plicowo” (w duecie z Grzegorzem Tur-
nauem). Wokalista wydał też płytę na
której znalazło się 12 sonetów Williama
Shakespeare w przekładach Macieja
Słomczyńskiego i Stanisława Barańczaka.

W swojej twórczości zwrócił się ró-

wnież ku muzyce religijnej , tworząc „Pol-
skie pieśni wielkopostne”. W 2003 roku
postanowiając uczcić 25-lecie pontyfikatu
papieża Jana Pawła II, Soyka skompo-
nował i nagrał muzykę do słów „Tryptyku
Rzymskiego”. Potem to dzieło zaprezen-
tował w Watykanie na koncercie z okazji
imienin Ojca Świętego.

W 2010 roku powstała płyta, którą
artysta poświęcił twórczości Agnieszki
Osieckiej . Zinterpretował on mniej znane
wiersze poetki. Jak to bywa w piosenkach
Soyki, i w tym projekcie słychać nuty
bluesa, country i jazzu.W 2011 roku,
który w Polsce był poświęcony polskiemu
nobliście ,ukazał się album „Stanisław
Soyka śpiewa 7 wierszy Czesława Miło-
sza”. Rok później powstał projekt z pio-
senkami Czesława Niemena pt."Stanisław
Soyka w hołdzie Mistrzowi". Soyka zde-
cydował się w swój sposób pokazać utwo-
ry Niemena. Niezwykłe aranżacje nadały
im nowe, zaskakujące brzmienie.

Soyka podkreśla, że jego muzyka
i twórczość nie jest dla fajerwerków, ani
po to by się popisać. „… Moją ambicją
i pragnieniem jest, by mój śpiew, moje
pieśni dodawały otuchy, podnosiły na
duchu tych, którzy przychodzą mnie słu-
chać. Chcę by wychodzili z koncertu po-
godni i umocnieni…”.

Natalia Kozioł

Święta Siostra Faustyna w biografii
przez Ewę Czaczkowską przedstawiona

Przyszła święta urodziła się 25 sierp-
nia 1905 roku w Głogowcu w wielo-
dzietnej rodzinie Marianny i Stanisława
Kowalskich. Niewielkie gospodarstwo
i liczna rodzina niemal od razu określały
los potomstwa, które zmuszone było od
najmłodszych lat do pracy aby wspomóc
rodzinę. Kształcenie dzieci nie było isto-
tną potrzebą, stąd Helenka niecałe trzy la-
ta chodziła do szkoły w Świnicach War-
ckich. Jako szesnastoletnia dziewczyna

została wysłana na służbę do rodziny
Bryszewskich w Aleksandrowie Łódzkim.
Ten rodzaj obowiązków będzie Helena
wykonywać w różnych rodzinach do 1925
roku.

1 sierpnia 1925 wstąpiła do Zgro-
madzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Warszawie przy ulicy Żytniej . Decyzję
o życiu zakonnym powzięła znacznie
wcześniej , wbrew rodzicom. Przez rok po-
przedzający wstąpienie do zakonu, Helena

gromadziła środki na wyprawę zakonną,
która była warunkiem jej przyjęcia do
klasztoru. Do zgromadzenia nie wniosła
posagu, co od razu ustawiało ją na gorszej
pozycji /brak wykształcenia i majątku/,
zaliczana była do tzw. "drugiego chóru".
Aby napisać biografię Świętej , Ewa Cza-
czkowska przez dwa lata przedzierała się
przez życie i posługę zakonną Faustyny,
rozmawiała w domach zakonnych, w któ-
rych przebywała siostra Faustyna, czytała
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Dzienniczki Świętej , studiowała liczne
dokumenty, zapiski i książki, przeprowa-
dziła wiele cennych wywiadów. W opar-
ciu o tak bogate źródła, ukazała pełną
świętości i miłości zakonnicę, "sekretarkę
Bożego Miłosierdzia", jak nazwał ją Pan
Jezus. Jasno wykazała, że ta siostra była
wybrana przez Jezusa do niezwykłej misj i
– przekazania ludziom prawdy o Bożym
Miłosierdziu i wbrew piętrzącym się kło-
potom, niedowierzaniu większości oto-
czenia zakonnego i ostrożności niektó-
rych kapłanów, z Bożą pomocą zadanie to
wykonała. Nie sposób w recenzji książki
przekazać całego jej bogactwa. Oprę się
na miejscach i sytuacjach, w których
najwyraźniej widać działanie Jezusa i od-
powiedź siostry Faustyny na wolę Bożą.

Tablica na domu sióstr Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku infor-
muje, że tu Faustyna w 1931 roku miała
pierwsze objawienie obrazu Jezusa Miło-
siernego. W zbliżonym do tej daty czasie,
w filii klasztoru w Białej na ganku Fau-
styna zobaczyła Pana Jezusa, który zapy-
tał ją, komu niesie nazrywane kwiaty.
W 1929 roku odpoczywając nad jeziorem
w Kiekrzu pod Poznaniem zobaczyła
obok siebie Jezusa, który powiedział: "To
wszystko dla ciebie stworzyłem, oblu-
bienico moja, a wiedz o tym, że wszystkie
te piękności niczym są w porównaniu

z tym, co ci przygotowałem w wieczno-
ści" /s.1 47 /.Te słowa wzmacniały ale
i zatrważały s. Faustynę, która wiedziała,
że bez Bożej pomocy nie udźwignie tego,
co Bóg na nią zsyła. Jezus nie pozostawił
jej samej . Powiedział, że od spowiednika
do którego się uda, uzyska pomoc. Pier-
wszym kapłanem, który pomógł siostrze
zrozumieć nową, niezwykłą sytuację był
ojciec Edmund Elter - rekolekcjonista,
którego spotkała w Walendowie. Ten mą-
dry kapłan, profesor etyki na Uniwer-
sytecie Gregoriańskim w Rzymie powie-
dział Faustynie, że objawienia, których
doznaje nie są złudzeniem, tylko nadprzy-
rodzoną łaską, pochodzącą od Boga, który
powierza jej misję do wypełnienia. Naj-
większe wsparcie duchowe i moralne uzy-
skała siostra Faustyna od księdza Michała
Sopoćki. To właśnie Sopoćko namówił ją
w 1933 r. żeby swoje duchowe przeżycia
i spotkania jej duszy z Bogiem notowała
w zeszytach, pisząc swój Dzienniczek.
Sugestia ks. Sopoćki trochę przestraszyła
s. Faustynę, co ujęła w słowach: "Jezu,
widzisz jak mi jest trudno pisać, jak nie
umiem tego jasno napisać, co w duszy
przeżywam. O Boże, czy może napisać
pióro to w czym nieraz słów nie ma. Ale
każesz pisać, o Boże, to mi wystarcza."
/DZ.6/ Widać, że siostra propozycję
kapłana uznała za wolę Bożą. Analizując
6 zeszytów Dzienniczka, ks. Sopoćko
zauważył, że "niejeden teolog po długich
studiach nie potrafiłby nawet w przybli-
żeniu rozwiązać trudności teologicznych
tak trafnie i łatwo, jak to czyniła Siostra
Faustyna.’’ /s.209 /

W klasztorze w Wilnie, po ujawnieniu
Ks. Sopoćce własnego życia duchowego
i zadań nałożonych na nią przez Jezusa,
s. Faustyna nalegała, aby kapłan pomógł
jej w wykonaniu polecenia. Chodziło
o namalowanie obrazu według objawie-
nia z lutego 1931 roku z podpisem JEZU
UFAM TOBIE, wystawienie obrazu do
publicznej czci, ustanowienie Święta Mi-
łosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę
po Wielkanocy oraz szerzenie czci Miło-
sierdzia Bożego i Godziny Miłosierdzia.
Te zadania okazały się niezwykle trudne,
wymagały akceptacji m.in. abp Jałbrzyko-
wskiego i innych hierarchów, dotarcia
z prawdą o Miłosierdziu do biskupów,
kapłanów i świeckich, sprawdzenia wiary-
godności objawień siostry Faustyny, oraz
wielu lat pracy nad wprowadzeniem no-
wego kultu do praktyki religijnej . Ksiądz

Michał Sopoćko sięgnął do pism Ojców
Kościoła, poszukując co mówili o Bożym
Miłosierdziu. U świętych Tomasza i Au-
gustyna Miłosierdzie Boże jest nazwane
największym przymiotem Boga. Po tej le-
kturze ks. Sopoćko uwierzył, że objawie-
nia s. Faustyny są nadprzyrodzone a ich
głosicielka jest mistyczką.

Obraz - Jezu Ufam Tobie- na prośbę
ks. Sopoćki w 1934 r. namalował w Wil-
nie artysta malarz Eugeniusz Kazimiro-
wski. Za zgodą abp Jałbrzykowskiego,
1 kwietnia 1937 r. został on powieszony
w kościele św. Michała w Wilnie, a po
poświęceniu - wystawiony do miejscowe-
go kultu publicznego. Stolica Apostolska
dopiero 15 kwietnia 1978 r. wyraziła zgo-
dę na szerzenie w świecie kultu Bożego
Miłosierdzia w formach pochodzących
z objawień Siostry Faustyny.

Istotnym dla tego kultu jest odma-
wianie Koronki do Bożego Miłosierdzia,
której tekst Jezus przekazał Siostrze Fau-
stynie w Wilnie 1 3 września 1935. Za od-
mawianie Koronki Jezus obiecał wielkie
łaski doczesne i wieczne odmawiającym
lub tym, za których się Koronkę odma-
wia. Ostatnie miesiące życia siostra Fau-
styna spędziła w klasztorze w Łagiewni-
kach. Mimo że z każdym miesiącem była
coraz bardziej cierpiąca, słaba, nie osz-
czędzano jej , nadal niektóre siostry nie
dowierzały jej słabościom. Nie narzekała
na nikogo, zachęcała do modlitwy za
innych, zwłaszcza błądzących lub umiera-
jących, co też sama czyniła. Przez całą
posługę zakonną dążyła do świętości. Jej



spowiednik ks. J. Andrasz mówił, że sio-
stra Faustyna "starała się o czystość serca,
pokorę, cierpliwość, posłuszeństwo, ubós-
two, łagodność, pracowitość, uczynną mi-
łość bliźniego, głęboką pobożność a nade
wszystko miłość Bożą." Ważnym rysem
jej postawy była miłość do Polski. Za oj-
czyznę gorąco się modliła, przewidziała
wybuch wojny, ogromne okrucieństwa
i cierpienia ludzi.

23 marca 1937 roku w wewnętrznym
widzeniu zobaczyła swoją kanonizację
w Rzymie i Łagiewnikach równocześnie.
Istotnie, 30 kwietnia 2000 roku tak się
stało. Za przyczyną telemostu – można
było oglądać wyniesienie na ołtarze Św.
Siostry Faustyny zarówno w Rzymie, jak i

na uroczystościach w Łagiewnikach.
Papież Jan Paweł II, który kanonizował
Św. Siostrę Faustynę powiedział, że jest
"darem Bożym dla naszych czasów".
Siostra Faustyna odeszła do Pana 5 paź-
dziernika 1938 roku w zgromadzeniu
w Łagiewnikach.

Biografia Św. Faustyny autorstwa Ewy
Czaczkowskiej to wielowątkowa, mądra
książka. Nie jest najłatwiejsza w odbiorze
ze względu na bogactwo materiałów i tru-
dną materię duchową. Warta jest jednak
przestudiowania i wyciągnięcia z niej ro-
zlicznych dóbr i pożytków dla duszy. Sio-
stra Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zakonu
św. Faustyny Kowalskiej powiedziała, że

omawiana przeze mnie książka jest naj-
lepszą biografią świętej Faustyny, a kar-
dynał Kazimierz Nycz, tak ujął walory
książki: "Ważnych świętych trzeba przy-
bliżać ludziom na wiele sposobów. Jest
istotne by czynić to w sposób interesujący
współczesnego człowieka, językiem tra-
fiającym do czytelnika, a równocześnie
prezentującym głębię duchowości święte-
go. Wszystkie te warunki spełnia książka
pani Ewy Czaczkowskiej o Świętej Sios-
trze Faustynie."

Zofia Rogowska

MIĘDZY WIERSZAMI

Leopold Staff - Modlitwa
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Czym jest modlitwa? Jak się modlić?
Takie pytania zadają sobie często ludzie,
dla których wiara jest jedną z nadrzę-
dnych wartości. Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego definiuje modlitwę jako dar
Boży: Modlitwa jest wzniesieniem duszy
do Boga lub prośbą skierowaną do Niego
o stosowne dobra. Określa ją również
jako przymierze i komunię: Modlitwa
chrześcijańska jest związkiem przymierza
między Bogiem i człowiekiem w Chrystu-
sie. Modlić się więc to znaczy: być z Bo-
giem. Modlitwą powinno być całe nasze
życie, bo przecież Bóg jest stale z nami,
obok nas i w nas samych. Modlić się mo-
żna zawsze i wszędzie, okazując Bogu
swoją miłość i ufność. Właśnie taki stan
otwarcia siebie i ufności jest zawsze
obcowaniem z Bogiem, jest modlitwą.
Bóg przenika do głębi naszej duszy, po-
trafi nam powiedzieć wszystko, co jest
nam potrzebne i co będziemy mogli w so-
bie pomieścić. A my, modląc się, powin-
niśmy połączyć się z Bogiem.

Pięknym, poetyckim przykładem mo-
dlitwy jest wiersz Leopolda Staffa Mo-
dlitwa, pochodzący z debiutanckiego to-
mu Sny o potędze, wydanego w 1901 ro-
ku. W tym tomie poezji wyrażał optymi-
styczny stosunek do życia i pochwałę
czynu przedstawianego jako praca nad
rozwojem własnej indywidualności a ta-
kże poruszał tematykę religijną.

Leopold Staff urodził się 14 listopada

1878 roku we Lwowie. Po ukończeniu
gimnazjum studiował na Uniwersytecie
Lwowskim prawo, a następnie filozofię i
romanistykę. Lata pierwszej wojny świa-
towej spędził w Rosji. Po powrocie do
kraju zamieszkał w Warszawie.

W 1933 r. został członkiem Polskiej
Akademii Literatury, a w latach 1934-
1939 pełnił funkcję wiceprezesa.

Podczas okupacji, którą przeżył
w Warszawie, zajmował się tajnym nau-
czaniem młodzieży. Po klęsce powstania
warszawskiego przebywał w obozie przej-
ściowym w Pruszkowie. Pierwsze powo-
jenne lata spędził w Krakowie. W 1949 r.
wrócił do Warszawy.

Staff był jednym z najwybitniejszych,
najbardziej cenionych i najchętniej nagra-
dzanych pisarzy: był dwukrotnym laure-
atem państwowej nagrody literackiej ,
otrzymał nagrodę Lwowa, Warszawy
i Ziemi Krakowskiej . Został uhonorowany
doktoratem honoris causa Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.

Leopold Staff zajmował się także
tłumaczeniem literatury greckiej , łaciń-
skiej , włoskiej , francuskiej i niemieckiej .
Jego dziełem jest m.in. przekład Kwiat-
ków świętego Franciszka z Asyżu. Za
swoją twórczość przekładową otrzymał
w 1948 roku nagrodę PEN Clubu. Spod
jego pióra wyszło również kilka dra-
matów oraz esejów literackich.

Staffa często nazywa się poetą trzech
pokoleń, ponieważ zaczął tworzyć w
Młodej Polsce, potem pisał w dwudzies-
toleciu międzywojennym, nie zaprzestał
pisania w czasie wojny i okupacji oraz
brał czynny udział w życiu literackim
pierwszego dziesięciolecia po wojnie.

Poeta zmarł 31 maja 1957 roku
w Skarżysku Kamiennej . Został pochowa-
ny w Warszawie na Powązkach.

Modlitwa

Chroń, Panie, wątłą mojej duszy zieleń
Od podeptania i martwych spopieleń,
Abym wśród życia Ostatniej Wieczerzy
Czuł jej aromat balsamiczny, świeży.

I niech, rozpięty na krzyżu konania,
Nie widzę słońca, co w pomrok się skła-
nia,
Lecz niech mi wiara, Matka Boleściwa,
Wskaże dal, gdzie się świt nowy odkrywa

Apostrofa zawarta w pierwszym wer-
sie jednoznacznie wskazuje adresata utw-
oru: jest nim Bóg - dawca życia. Podmiot
liryczny zwraca się do niego z prośbą
o zachowanie od grzechu i potępienia
wiecznego. Mówi o słabości człowieka:
Chroń…wątłą mojej duszy zieleń.

Używając epitetu wątłą podkreśla
bezsilność jednostki ludzkiej wobec wyz-
wań świata. Mając świadomość własnej
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Kardynał Wyszyński - non possumus (2)
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niedoskonałości, prosi Najwyższego, by
w miłosierdziu swoim zachował go od
śmierci wiecznej . Poeta porusza w tym
wierszu jedną z najtrudniejszych, a zara-
zem najważniejszych kwestii w życiu
człowieka, a mianowicie problem odcho-
dzenia z tego świata. Wersy kończące
pierwszą strofę są błaganiem o możliwość
pojednania z Bogiem przed śmiercią.
W przekonaniu podmiotu lirycznego tylko
tak zakończone życie ma sens, gdyż daje
nadzieję na zbawienie. Poeta mówi o tym,
że często odchodzenie do Pana poprze-
dzone jest cierpieniem. Nie prosi jednakże
o odsunięcie od niego tego doświad-

czenia, lecz o to, by do ostatniej chwili
towarzyszyły mu wiara i nadzieja na ry-
chłe spotkanie z Ojcem. W ostatnim wer-
sie przedstawia poeta przekonanie o tym,
że śmierć jest początkiem nowego ży-
cia:…dal, gdzie się świt nowy odkrywa.
Świt to początek nowego dnia, zapowiedź
czegoś nieznanego, bo nowy dzień jest
przecież tajemnicą. Tak, jak tajemnicą jest
dla nas, żyjących to, co nas czeka po
śmierci.

Nawiązanie do ewangelicznych wyda-
rzeń, które dla naszej wiary miały zna-
czenie kluczowe, czyni modlitwę podmio-
tu lirycznego nie tylko piękną i wzrusza-

jącą, ale przede wszystkim głęboką.
Czytając tekst, mamy wrażenie absolutnej
jedności mówiącego z Bogiem. Jest tu ta-
kże widoczna niezachwiana wiara w sens
i skuteczność modlitwy oraz bezgraniczna
ufność wobec Boga.

Bądźmy więc i my ufni, starajmy się
trwać w łączności z Bogiem, a jeśli mamy
poczucie osamotnienia i zwątpienia, pro-
śmy, jak to uczynił jeden z uczniów Chry-
stusa: Panie, naucz nas modlić się.

Alina Skrabacz - Sowa

Non possumus – nie możemy. „Nie
możemy nie mówić tego, cośmy widzieli
i słyszeli’ – DzA 4:20. Tego zwrotu w sen-
sie sprzeciwu wobec niesprawiedliwych
zarządzeń władzy politycznej po raz pier-
wszy chrześcijanie użyli w 304 roku.
Wówczas to 49 wyznawców Chrystusa
z Abiteny (dzisiejsza Tunezja), oskarża-
nych przez cesarza Dioklecjana o złama-
nie zakazu odprawiania mszy, odpowie-
działo: „Sine domicio non possumus”, co
znaczy „bez niedzielnych zgromadzeń nie
możemy”, po czym wszyscy zostali za-
mordowani.

Słów „non possumus” użył kardynał
Wyszyński w memoriale z 8 maja 1953
roku, w którym sprzeciwiał się żądaniu
komunistycznej władzy, dotyczącym in-
gerowania w wewnętrzne sprawy Kościo-
ła. W styczniu tego roku Biuro Polityczne
KC PZPR przyjęło tekst dekretu – za-
twierdzonego później przez Radę Państwa
– o obsadzie stanowisk kościelnych. No-
we prawo stanowiło, że jakichkolwiek
zmian – od wikarego do biskupa – nie
można dokonać bez zgody władz państ-
wowych. Natomiast księża, którzy w oce-
nie władz prowadzą działalność „sprze-
czną z prawem i porządkiem publi-
cznym”, będą usuwani z urzędów. Ducho-
wni mieli też ślubować na wierność Pol-
sce Ludowej .

W odpowiedzi, prymas w liczącym
25 stron tekście napisał: „gdyby się zda-
rzyć miało, że czynniki zewnętrzne będą

nam uniemożliwiały powołanie na stano-
wiska duchowne ludzi właściwych i kom-
petentnych, jesteśmy zdecydowani nie ob-
sadzać ich raczej wcale, niż oddawać re-
ligijne rządy dusz w ręce niegodne”. De-
klarował: „gdyby postawiono nas wobec
alternatywy: albo poddanie jurysdykcji
kościelnej […] władzy świeckiej , albo
osobista ofiara, wahać się nie będziemy.
[…] Rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara
składać nam nie wolno. Non possumus.”

Memoriał Non possumus nie został
upubliczniony, ale wysłano go drogą po-
ufną do Bieruta. Ten nigdy na niego nie
odpowiedział. Władze milczały, bo ich
zwierzchnicy w Moskwie (triumwirat Be-
ria, Malenkow, Chruszczow) przechodzili
przez okres przejściowy po śmierci Sta-
lina 5 marca 1953 roku. Z tego też powo-
du, gdy władza zwróciła się, za pośre-
dnictwem ambasadora ZSRR w Warsza-
wie Sobolewa o pozwolenie rozpoczęcia
procesu biskupa kieleckiego Kaczmarka,
Moskwa na proces nie zezwoliła. O za-
trzymaniu Wyszyńskiego, dopóki żył Be-
ria nie mogło też być mowy. Po śmierci
Berii, z końcem czerwca przygotowania
do zatrzymania prymasa zostały przyspie-
szone.

Tymczasem 4 czerwca w czasie proce-
sj i Bożego Ciała w Warszawie kardynał
Wyszyński wygłosił jedno z ważniejszych
swoich kazań. Stojąc przed frontem aka-
demickiego kościoła św. Anny w Warsza-
wie mówił o tym, co było powodem coraz

bardziej zaostrzającego się konfliktu mię-
dzy władzą a Kościołem: o wolności su-
mienia i próbie uzależnienia Kościoła od
państwa przez narzucanie na stanowiska
kościelne duchownych kolaborujących
z władzą. Podkreślał, że najbardziej wi-



doczną oznaką wolności sumienia są wol-
ni kapłani. Gdy próbuje się uzależnić ka-
płanów od władzy państwowej , gdy „ka-
płaństwo przestaje być wolne”, wówczas
zagrożona jest wolność sumienia ludzi.
Dlatego trudno jest mówić, że istnieje
wolność sumienia tam, gdzie wbrew woli
Kościoła kapłan zamienia się w urzę-
dnika. Z tego powodu Kościół będzie
bronił wolności kapłaństwa nawet za cenę
krwi, bo „ta obrona oznacza obronę wol-
ności […] sumienia”. Prymas zakończył
homilię słowami: „Uczymy, że należy od-
dać, co jest Cezara Cezarowi, a co Bożego
Bogu. Ale gdy Cezar siada na ołtarzu, to
mówimy krótko: nie wolno”.

Stefan Wyszński miał 45 lat gdy zo-
stał biskupem lubelskim. Wolę Watykanu
oznajmił mu 25 marca 1946 roku prymas
August Hlond, wówczas arcybiskup gnie-
źnieńsko-poznański, który w tym celu
wezwał go do Poznania. Nowy biskup
znał Lublin od czasów swoich studiów na
KUL-u na wydziale prawa kanonicznego
w latach 1925-29. Jednocześnie przepro-
wadzał tam studia z zakresu katolickiej
nauki społecznej i ekonomii. Ponadto zgo-
dnie ze swą naturą społecznikowską dzia-
łał w Stowarzyszeniu Młodzieży Akade-
mickiej „Odrodzenie”, które przeciwsta-
wiało się panującym w ówczesnym świe-
cie katolickim postawom nacjonalisty-
cznym, upowszechniając myślenie perso-
nalistyczne. Po obronie pracy doktorskiej ,
pomimo oferty pracy naukowej na uczelni
powrócił do Włocławka. Tam zgodnie ze
swym temperamentem udzielał się m.in.
w Chrześcijańskich Związkach Zawodo-
wych. Ponadto był profesorem nauk spo-
łecznych w Seminarium we Włocławku,
a także redagował miesięcznik „Ateneum
Kapłańskie”. Tam to, już w 1935 roku,
czyli dwa lata po dojściu do władzy Adol-
fa Hitlera, pisał, że dąży on do zorgani-
zowania państwa totalnego w „pogańskim
ujęciu”, a głównego w tym przeciwnika
widzi w Kościele Katolickim. Z tego po-
wodu był w czasie wojny poszukiwany
imiennie przez gestapo i ukrywał się m.in.
w Laskach pod Warszawą. Pełnił też obo-
wiązki kapelana AK. Po zakończeniu
działań wojennych ks. prof. Wyszyński
wrócił do Włocławka i zaczął organi-
zować Seminarium Duchowne zniszczone
w czasie wojny. W 1945 roku został
rektorem Seminarium.

Prymas Hlond zwrócił uwagę na
Wyszyńskiego już przed wojną i w 1937
roku zaprosił go do Rady Społecznej .

Znał go jako działacza związków zawo-
dowych i autora wielu publikacji poś-
więconych kwestiom społecznym i komu-
nizmowi. Wyszyński w swojej pracy ha-
bilitacyjnej zatytułowanej „Środowisko
moralne pracy fabrycznej” zajmował się
„teologią rzeczywistości ziemskich”, czy
raczej „teologią doczesności”, która dla
niego była nie tylko teorią ale i praktyką.
Stefan Wyszyński uważał, że całe życie
chrześcijanina musi być przesiąknięte
wiarą. Tak żyjąc, człowiek przekształca
doczesność w duchu chrześcijańskim
i zbawia siebie. Ta myśl przenikała całe
jego nauczanie. Wyszyński był bowiem
„bardziej typem działacza o pogłębionej
formacji intelektualnej , niż typowym teo-
retykiem, naukowcem oderwanym od re-
aliów życia i koncentrującym się na teorii
problemów”.

W październiku 1948 roku, w wyniku
powikłań po operacji wyrostka robaczko-
wego umiera niespodziewanie, w wieku
67 lat kardynał August Hlond. Do zgonu
przyczyniło się też zapewne przepraco-
wanie będące wynikiem zarządzania dwo-
ma diecezjami: poznańską i gnieźnieńską
oraz pełnienie funkcji prymasa czy legata
Stolicy Świętej . Na łożu śmierci dyktuje
on swojemu sekretarzowi, księdzu Bara-
niakowi listy do Piusa XII. Prosi w nich
by nowym prymasem został niedawno
mianowany biskup lubelski. Atutem Wy-
szyńskiego w nowej sytuacji Polski była
dobra znajomość ruchu robotniczego, za-
łożeń marksizmu i leżącego u jego pod-
staw materializmu dialektycznego. Wy-
szyński wiedział, czym był komunizm
w Rosji. A ponadto – co też było ważne –
był młody, dynamiczny i konsekwentny w
działaniu. W Watykanie miał dobrą opinię
jako osoba świątobliwa, skromna, a je-
dnocześnie o dużej odporności i energii,
która w trudnych warunkach powinna
sobie dać radę.

Nominacji nie pragnął ani Wyszyński,
ani Episkopat. Niektórzy gorszyli się jego
młodym wiekiem.. Ostatecznie nominację
na arcybiskupa warszawsko-gnieźnień-
skiego i prymasa Stefan Wyszyński przy-
jął „w posłuszeństwie Ojcu Świętemu”.
Rozterki Wyszyńskiego miały źródło
w lęku, że nie podoła roli antemurale
christianitas, czyli przedmurza chrześci-
jaństwa. Idea ta wyznaczała granicę za-
sięgu Kościoła rzymskokatolickiego. Utr-
waliły ją wiktoria wiedeńska z 1683 roku,
hamująca marsz wojsk tureckich na Eu-
ropę oraz 1920 rok kiedy wojska polskie

na linii Wisły zatrzymały pochód Armii
Czerwonej na Zachód. W 1948 roku
Polsce i Europie znów groził komunizm.
Tym razem jednak sytuacja była inna niż
poprzednio. Wtedy naród i jego przy-
wódców łączył wspólny cel: obrona wiary
i tożsamości. Teraz odmienne były cele
władzy świeckiej i religijnej . Komuniści,
głosząc materializm dialektyczny i wyklu-
czając istnienie Boga, dążyli do stwo-
rzenia państwa, w którym całe życie spo-
łeczne będzie zbudowane według jednego
ateistycznego wzorca światopoglądowe-
go.

Rządy nowego prymasa Polski nie
zapowiadały się dobrze. Stefan Wyszyń-
ski był mało znany w Kościele, a w epis-
kopacie brakowało mu autorytetu potrze-
bnego w sytuacji, gdy dla utrzymania
minimum niezależności Kościoła podej-
mował czasami działania bardzo kontro-
wersyjne. Jego ingres nastąpił dwa mie-
siące po tzw. zjeździe zjednoczeniowym
PPR i PPS, w wyniku którego powstała
PZPR. Do sfałszowanych wyborów w sty-
czniu 1947 roku, komunistyczna władza
prowadziła wobec Kościoła tzw. politykę
wzajemnego mijania się. Nie atakowano
Kościoła, ale starano się go neutralizo-
wać, pozwalając na względnie swobodną
budowę struktur kościelnych oraz pracę
duszpasterską. Terror funkcjonariuszy
MBP i działającego na terenie Polski
radzieckiego NKWD skierowany był
przede wszystkim wobec przeciwników
politycznych – przywódców Polskiego
Państwa Podziemnego, żołnierzy Armii
Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych.
Szacuje się, że w latach 1944-1950
w dwustu obozach zamordowano około
20 tysięcy ludzi. Tysiące dalszych ofiar
zginęło wywiezionych w głąb Rosji.

W 1947 roku w polityce partii przy-
szedł czas na Kościół. Jego istnienie uz-
nane zostało za przeszkodę w przebudo-
wie świadomości społecznej i utworzeniu
nowego ateistycznego społeczeństwa.
W ten sposób duchowni, podobnie jak
wcześniej inne grupy społeczne, stali się
wrogami klasowymi i elementami reakcji.
W okresie nasilenia stalinowskich represj i
wobec Kościoła i społeczeństwa, Prymas
stanął w obronie chrześcijańskiej tożsa-
mości narodu, inicjując zarazem politykę
rozważnego układania stosunków z wła-
dzami państwowymi. Aby uchronić Koś-
ciół i Naród od rozlewu krwi, Stefan
Wyszyński podjął w 1950 roku decyzję
o zawarciu „Porozumienia” z władzami
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państwowymi. Wobec zerwanego wcześ-
niej konkordatu i braku Konstytucji była
to jedyna deklaracja prawna określająca
sytuację Kościoła w Polsce. Niestety po-
stanowienia „Porozumienia” były syste-

matycznie łamane, co skłoniło Prymasa
do powiedzenia „Non possumus” – „nie
pozwalamy”. Cdn.

DW.

Wykorzystano: E. Czaczkowska – Kardy-
nał Wyszyński, A. Micewski – Kardynał
Wyszyński Prymas i Mąż Stanu

TWÓJ CZŁOWIEK W NIEBIE
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4VII Św. Elżbieta Portugalska

Elżbieta to imię hebrajskie, z grupy
imion teoforycznych, z elmentem „el-
Bóg”. Można je rozumieć jako:”Bóg moją
przysiegą”. W źródłach polskich wystę-
puje od XIIIwieku w formach: Elizabeth,
Elżbieta, Alżbieta, Helżbieta, Elizabeta.
Formy skrócone i spieszczone to: Bieta,
Bietka, Elza, Eliza, Halżka, Elżka, Elunia,
Elżunia ,Hala, Halka. W Polsce imię to
było bardzo popularne w latach 50-tych i
60-tych XX wieku.
Św. Elżbieta Portugalska urodziła się
w 1271 roku, jako córka króla Aragonii
Piotra III i Konstancji, córki króla Sy-
cylii. W wieku 12 lat wydano ją za mąż za
króla Portugalii Dionizego - w 1283roku
udała się na dwór królewski do Bragi.
W 1290 roku urodziła Dionizemu córkę,
a rok później następcę tronu Alfonsa. Jej
małżeństwo nie należało do szczęśliwych,
gdyż Dioniży był hulaką i awanturnikiem,
często zdradzał żonę, miał nieślubne dzie-
ci. Elżbieta cierpliwie znosiła jego zacho-
wanie, oddawała się modlitwie, uczynkom
miłosierdzia i wychowaniu dzieci, także
tych które pochodziły od królewskich ko-
chanek. W późniejszych latach zasłynęła

jako „ anioł pokoju”, gdyż godziła syna z
ojcem (Dionizego i Alfonsa), zapobiega-
jąc rozlewowi krwi. Opiekowała się czule
mężem w czasie jego choroby. Po jego
śmierci wstąpiła do III Zakonu św. Fran-
ciszka, oddała się modlitwie i pokucie,
pielgrzymowała do Compostelli, ufundo-
wała szereg klasztorów. Wreszcie wstąpiła
do zakonu klarysek. Zmarła w 1336 roku
w Estremoz.

Pomimo szybkiego rozwinięcia się jej
kultu na Półwyspie Iberyjskim, proces ka-
noniczny rozpoczął się dopiero w 1612
roku. Otworzono wtedy jej grób i zna-
leziono ciało w stanie nietkniętym. Zosta-
ła kanonizowana w 1625 roku. W Polsce
31 miejscowości wywodzi się od imienia
Elżbieta.

9 VII Św. Weronika Giuliani (Juliana)

Weronika to późnorzymska forma gre-
ckiego (macedońskiego) imienia Bereni-
ke, które powstało ze złożenia form phero
„niosę” i nike „zwycięstwo”. Oznacza
„przynosząca zwycięstwo”.W Polsce imię
to znane jest od średniowiecza, ale nie
zdobyło wielkiej popularności. Jego
formy spieszczone to: Weronka, Werosia,
Wera, Werka.
Św. Weronika urodziła się w Mercatello

we Włoszech w 1660 roku, jako córka
Franciszka i Benedykty Mancini.W wieku
5 lat straciła matkę. W 1670 roku przy-
stąpiła do pierwszej Komunii świętej,
a siedem lat później, wbrew woli ojca,
wstąpiła do klasztoru kapucynek w Citta
di Castello. W klasztorze była kolejno:
furtianką, kucharką, szatniarką, piekarką,
zakrystiankią, 33 lata mistrzynią nowicju-
szek i 11 lat ksienią. Wyróżniała się wiel-
ką delikatnością sumienia, cierpiała z po-
wodu licznych, zadawanych sobie pokut,
ale także z powodu różnch chorób i do-
legliwości. Przeżywała także cierpienia
duchowe: oschłości, stany osamotnienia
duchowego. Obdarowana została darem
ekstaz, widzeń nadprzyrodzonych, a także
w 1697 roku stygmatów. Szczególne nabo-
żeństwo miała do męki Pańskiej. Swoje
przeżycia opisała w dzienniku, zostawiła
także listy i poezje. Zmarła 9 lipca 1727
roku.
Została beatyfikowana w 1802 roku, a ka-
nonizowana w 1839.

18 VIII Św. Helena

Helena to imię żeńskie pochodzenia
greckiego. Być może wywodzi się od sło-
wa hele”blask” lub helane”pochodnia”.
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W Polsce znane jest od XIII wieku i wy-
stępowało w formach: Helena, Alena, Ele-
na, Halena, Helina,Jolana, Jelena. Formy
spieszczone to: Halżka, Alenka, Hela,
Helcia, Helenka, Helka.
Św. Helena urodziła się w połowie III

wieku, być może w miejscowości Depa-
num w Małej Azji lub Naissus w Serbii.
Pochodziła z niskiego stanu, była właś-
cicielką oberży. Zakochał się w niej na-
miestnik prowincji Konstancjusz Chlorus
i wziął ją sobie za konkubinę, co było zgo-
dne z ówczesnym prawem rzymskim. He-
lena urodziła mu syna Konstantyna.W 293
roku Konstancjusz został wyniesiony do
godności cesarskiej (Galia ,Brytania,
część Germanii) i ożenił się z pasierbicą
cesarza Maksymiana, Teodorą. Wtedy ma-
tka z synem byli ledwie tolerowani na
dworze cesarskim w Trewirze. W 306 roku
umarł cesarz Konstancjusz, a legiony ob-
wołały wodzem Konstantyna. Ten wezwal
do siebie matkę i odtąd dzielił z nią wła-
dzę przez 20 lat. Z biegiem czasu Kon-
stantyn pokonał rywali i został jedyno-
władcą całego imperium rzymskiego.
W 313 roku ogłosił edykt mediolański de-
klarujący chrześcijanom swobodę kultu.
Św. Helena przyjęła chrzest prawdopo-
dobnie w 315 roku. Wspomagała syna
w rządzeniu. W 326 roku udała się z piel-
grzymką do Ziemi Świętej. Wystawiła tam
bazyliki: Narodzenia Pańskiego w Betle-
jem, Św. Krzyża oraz Zmartwychwstania
na Golgocie w Jerozolimie, Wniebow-
stąpienia Pańskiego na Górze Oliwnej.
Przypisuje się jej odnalezienie Krzyża
Chrystusowego. Św.Helena słynęła także z
hojności dla ubogich, rozdzielała jałmuż-
ny dla głodnych, uwalniała więźniów.
Wpłynęła na syna, aby wydał ustawy gwa-
rantujące opiekę państwa nad wdowami,
sierotami, jeńcami i niewolnikami. Zmarła
w Nikomedii ok 328- 330r.

Cesarz wystawił jej wspaniałe mau-
zoleum w Rzymie, ale dzieje relikwii św.
Heleny nie są wyjaśnione do dziś. Św.
Helenę przedstawiano w stroju cesarzo-
wej , z krzyżem w ręku. W Polsce istnieje
aż 103 miejscowości, których nazwy mo-
gą pochodzić od tego imienia.

21 X Św. Urszula
Urszula to imię pochodzenia łaciń-

skiego. Powstało od wyrazu ursula, który
jest zdrobnieniem od ursa „niedźwiedzi-
ca” i oznacza „niedźwiedziczkę”. W Pol-
sce występuje od średniowiecza w for-

mach: Orszula, Urszula, Wirszula. Było
imieniem rzadkim, upowszechniło się
w latach 50-tych XX wieku. Jego formy
spieszczone to: Urszulka, Ula, Ulka.
Św. Urszula żyła prawdopodobnie w IV

w. Niewiele o niej wiadomo. Była chrześ-
cijanką, która pragnęła żyć w dziwictwie.
Poniosła śmierć meczeńską z 11 towa-
rzyszkami, w tym ze św. Kordulą, na po-
czątku IV wieku w Kolonii, za panowania
cesarza Maksencjusza.

Jej kult szybko się upowszechnił
w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Zo-
stała wybrana patronką Kolonii, uniwer-
sytetów: Sorbony w Paryżu, w Wiedniu.
Odbierała cześć jako patronka młodzieży
i dobrej śmierci. Obecnie istnieje ok. 24
żeńskich zakonów pod jej patronatem, w
Polsce są to urszulanki „czarne” od św.
Anieli Merici ( XVIw.) i urszulanki „sza-
re” założone przez Urszulę Ledóchowską
(1908).

Zwiazane są z nią przysłowia: „Od
śnieżnej Urszuli oczekuj koszuli”, „Ur-
szula i Kordula do pieca przytula”.

25 XI Św. Katarzyna
To imię wywodzące się z języka

greckiego od przymiotnika katharós” czy-
sty, bez skazy” za pośrednictwem języka
łacińskiego (Catharina). U chrześcijan
wschodnich rozpowszechniona jest forma
grecka Ekaterinē.W Polsce poswiadczone
od XIV wieku w formach: Katarzyna,

Katarzena. Formy skrócone i zdrobniałe
to: Katka, Katusza, Kachna,Kasia, Kaśka,
Kasieńka.

Św. Katarzyna pochodziła z Aleksan-
drii. Była osobą bardzo zamożną i wy-
kształconą. Jako chrześcijanka złożyła
ślub dozgonnej czystości. Za panowania
Dioklecjana aresztowano ją, poddano tor-
turom (chłosta, morzenie głodem, łamanie
kości) . Wreszcie ścięto ją mieczem. We-
dług legendy miała stoczyć dysputę z naj-
większymi mędrcami Wschodu i przeko-
nać ich o naiwności bałwochwalstwa.

Św. Katarzynę Aleksandryjską przed-
stawiano w koronie królewskiej , a przy
niej maszynę do łamania kości (koło ob-
rotowe), z palmą męczeństwa w ręce. Jej
kult był niezwykle silny- jej ciało znajduje
się na Górze Synaj w klasztorze prawo-
sławnym, zbudowanym w VI w. Na
Zachodzie zaliczano ją do „14 Świę-tych
Wspomożycieli”, patronowała także wielu
miastom i związkom katolickim.W Polsce
poświęcono jej 1 77 świątyń. Związane
z jej dniem przysłowia to: ”Katarzyny
dzień jaki, cały grudzień taki”, „Po świę-
tej Katarzynie pomyśl o pierzynie”. W da-
wnej Polsce w ten dzień młodzież wróżyła
sobie w kwestii małżeństwa. Z imieniem
Katarzyny w Polsce wiąże się 36 nazw
miejscowości.W XVI wieku w Braniewie
Regina Prothmann założyła zakon pod
wezwaniem św. Katarzyny (katarzynki).

Oprac. A.Małek



ŚLADAMI OJCA PIO

Dlaczego tak licznie rozwijają się
Grupy Modlitewne Ojca Pio?
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Był rok 1917, kiedy Ojciec Pio nie
otrzymał jeszcze widzialnych stygmatów,
a sława jego świętości rozchodziła się już
poza granice malutkiego miasteczka San
Giovanni Rotondo. Był jeszcze bardzo
młodym zakonnikiem, gdy podczas mo-
dlitwy na chórze, zaniepokojony hałasem
dochodzącym z kościoła, wychylił się
przez balustradę i zwrócił się do zgro-
madzonego tłumu z zapytaniem: „Czego
chcecie?” Wtedy usłyszał odpowiedź:
„Przyszliśmy się wyspowiadać”. Ojciec
Pio bez namysłu zszedł na dół i wysłuchał
spowiedzi z ojcowską dobrocią Już wtedy
został nazwany „świętym zakonnikiem”,
bo zadziwiał lud wieloma charyzmatami.

Pomimo wielu różnych posług, zawsze
znajdował czas dla potrzebujących, bo
każdy człowiek był dla niego ważny.
Mimo mocno nadszarpniętego zdrowia,
długie godziny spędzał w konfesjonale.
Nigdy nie jadał kolacji. Przebywał na
chórze do późnej nocy na modlitwie, na
medytacji i dla dotrzymania towarzystwa
„Jezusowi Eucharystycznemu”. Już wtedy
jako młody zakonnik, po odprawieniu
Mszy Św. nie przyjmował żadnych na-
pojów. Kiedy Ojciec Pio zapadł na taje-
mniczą chorobę i był przykuty do łóżka,
opiekujący się nim braciszkowie zauwa-
żyli, że termometr u niego wskazywał
wielokrotnie czterdzieści siedem stopni.

Mimo że potrafił być surowy i wy-
magający, nie stronił od życia towarzys-
kiego. Brał udział w przedstawieniach,
umiał cieszyć się i żartować. Był dobry,
troskliwy i czuły dla współbraci. Inte-
resował się ich życiem moralnym i du-
chowym. W tygodniowych konferencjach
do współbraci mówił, że miłość do Chry-
stusa żąda ofiary, a każdy grzech jest
obrazą Boga. Używał prostych słów,
wzbogaconych często przykładem z wła-
snego życia. Mówił, że powołani do
kapłaństwa mają wyjątkowy przywilej , bo
Jezus ich szczególnie umiłował i oni zaj-
mują pierwsze miejsce w Jego sercu.

Po otrzymaniu stygmatów, Ojciec Pio
ukrywał w rękawiczkach swoje obcieka-
jące krwią ręce przed ciekawskimi spoj-

rzeniami ludzi. Bardzo cierpiał, a do tego
dochodziły jeszcze mocne ataki szatana,
które wyniszczały Jego zdrowie. Rzesze
ludzi przybywających z całego świata wy-
czerpywały go całkowicie. Czasem był
dla nich szorstki, gdy przecinali mu sznur
lub dziurawili habit, aby choć namiastkę
tego świętego „zabrać sobie na pamiątkę”.
Pojawia się zatem pytanie: skąd ten
męczennik i więzień konfesjonału czerpał
siły do wiernej posługi ludowi i do od-
parcia wszelkiego zła czyhającego na jego
osobę?

Odpowiedź jest prosta, z nieustannej
modlitwy różańcowej i Eucharystii, w
której składał z siebie dar heroicznej eks-
piacj i za grzechy innych w najprawdziw-
szej misj i współodkupienia. Taki był se-
kret cudownych nawróceń i cudownych
uzdrowień. Ojciec Pio był kapłanem swo-
jej wiary i ofiarą ze swojego kapłaństwa.
W tej heroicznej postaci i Jego niezmor-
dowanej posłudze jest ukryta tajemnica
i fenomen popularności świętego zakonni-
ka. Z biegiem lat sława Ojca Pio rozcho-
dziła się na cały świat. Jest on najbardziej
lubianym i najskuteczniejszym świętym
we Włoszech. Dlatego na całym świecie,
jak grzyby po deszczu, rozrosły się Grupy
Modlitewne Ojca Pio.

W Polsce również licznie rozwijają się
takie grupy.. Pierwsza z nich powstała
w Krakowie w 1983 roku. Najliczniejsza
z nich jest Grupa Modlitewna z Nowego
Sącza. Została założona w parafii św.
Małgorzaty we wrześniu 1999 roku przez
ks. Andrzeja Liszkę, który nadal prowadzi
tę grupę liczącą ok. 3000 członków. Na
comiesięczne nabożeństwo ku czci tego
wielkiego świętego, w pierwszą sobotę
miesiąca przybywają ludzie z różnych
zakątków naszej Ojczyzny.

Również w naszej parafii powstała
Grupa Modlitewna Ojca Pio. Pierwsze na-
bożeństwo zostało odprawione 25 listo-
pada 2006 roku przez ks. Józefa Młyń-
skiego. W naszej świątyni nabożeństwo
do Ojca Pio jest odprawiane w ostatnią
sobotę miesiąca o godz. 1 9:00. Przed jego
rozpoczęciem są wystawione Relikwie,

które wierni mogą adorować aż do jego
zakończenia. W czasie nabożeństwa ka-
płan odczytuje prośby i podziękowania
wiernych, polecając je Ojcu Pio wraz
z modlitwą. Po nabożeństwie jest cele-
browana Eucharystia i głoszone Słowo
Boże. Mszę św. kończy Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Na zakończenie,
o 21 :00 jest odśpiewany Apel Maryjny.

Ojciec Pio jest ulubionym świętym
również naszych parafian, bo wysłuchuje
próśb wiernego ludu. On nie tylko uz-
drawia, ale również nawraca, dlatego
przybywają na nabożeństwo także ludzie
spoza parafii i z okolicznych wiosek.

Święty, którego figura znajduje się
w naszym kościele, swym dobrotliwym
spojrzeniem przygarnia do siebie czcicie-
li, którzy klęcząc u jego stóp dziękują mu
za otrzymane łaski. Wieści o cudach dzie-
jących się za wstawiennictwem Ojca Pio
rozchodzą się po całym świecie, dlatego
tak licznie rozwijają się jego Grupy Mo-
dlitewne. Każdy chce go mieć jak najbli-
żej ; chce go mieć u siebie.

Opracowanie : Janina Rogowska



W ZAKONNYM HABICIE
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Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej
„Wiem, co mówię!” to jedne z osta-

tnich słów duchowego „Testamentu” Za-
łożycielki Sióstr Urszulanek Unii Rzym-
skiej - św. Anieli Merici – „Chrystus ni-
gdy nie opuści tego Towarzystwa, jak dłu-
go świat istnieć będzie. Skoro na począ-
tku On głównie je zasadził…”

Aniela Merici prosta włoska kobieta
związana z Brescią, nazywana przez wielu
"suor-madre" (siostrą i matką) przekazała
swym duchowym córkom, i nie tylko im,
prostą i głęboką mądrość życia. Jest ona
aktualna do dziś, bo płynie od Boga.

Życie Anieli (XV/XVI wiek) wypełnia-
ła intensywna modlitwa połączona z suro-
wą ascezą, ale też serdeczne więzi z dru-
gim człowiekiem. Nawoływała do nowo-
ści życia wtedy, gdy na oczach jej współ-
czesnych chwiało się wszystko, co dotąd
gwarantowało stabilność i bezpieczeń-
stwo. Odczytując znaki czasu dostrzegała
drogę moralnego i religijnego odrodzenia
poprzez formację kobiety. Stopniowo
myśl ta dojrzewała w niej , w miarę jak
ona sama pozwalała prowadzić się Bogu.
W 1535 roku powołuje do życia Towa-
rzystwo Dziewic św. Urszuli. Pierwszym
kobietom podejmującym taki styl życia
wytycza ideał życia radami ewangelicz-
nymi: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa
– mają go jednak realizować nie w kla-

sztorach, lecz w swoich rodzinach, aby te
– przemienione od wewnątrz – stawały się
w swoim środowisku zaczynem wiary
i przykładem chrześcijańskiego życia.
A św. Urszulę – męczennicę z IV wieku –
dała im za wzór.

"Trzeba więc zawsze się modlić…"
/Reguła, O modlitwie/ – zachęca św.
Aniela. Mówi, że modlitwa jest podstawą
naszego życia. Ma świadomość, że bez
poświęconego jej czasu, człowiek nie jest
w stanie usłyszeć Boga przemawiającego
w jego sercu ani też poznać piękna drogi,
którą proponuje mu Stwórca. Ona sama
dała się poznać jako człowiek wielkiej
modlitwy karmionej wciąż Słowem Bo-
żym. W pozostawionych Pismach wielo-
krotnie cytuje Stary i Nowy Testament. To
dla niej pewny drogowskaz, jedyne praw-
dziwe światło, które nigdy nikogo nie za-
wiodło. Jako Urszulanki zachowujemy
w sercu pragnienie, aby – jak dla św.
Anieli – tak i dla nas Jezus Chrystus był
„Skarbem Jedynym”. Pragniemy wskazy-
wać za św. Anielą, że jedynym naszym
schronieniem, jest „ucieczka do stóp Je-
zusa Chrystusa”.

„Działajcie, nie traćcie czasu, wy-
silajcie się, ufajcie, głośno wołajcie
w swym sercu do Niego, a bez wątpienia
ujrzycie rzeczy cudowne, jeśli wszys-

tko będziecie kierowały ku czci i chwale
Jego Majestatu i dla dobra dusz" /Wstęp
do Rad/. Tak woła św. Aniela pozosta-
wiając swoim duchowym córkom wol-
ność w rozeznawaniu działania. Najważ-
niejsze bowiem jest, abyśmy wiedziały
kim jesteśmy, a wtedy nie zrobimy nicze-
go, co byłoby niegodne dzieci Boga.

Naszym pierwszym apostolstwem jest
świadectwo życia poświęconego Bogu. Od
stopnia zjednoczenia z Jezusem Chrystu-
sem zależy owocność naszej misji apostol-
skiej, praca apostolska natomiast umac-
nia i pogłębia to zjednoczenie. /Konsty-
tucje Zakonu/

Kontynuując dzieło rozpoczęte przez
św. Anielę obecne jesteśmy na wszystkich
kontynentach świata, żyjąc w mniejszych
lub większych wspólnotach.

Wierne charyzmatowi Założycielki, na
terenie Polski prowadzimy pracę kate-
chetyczną, edukacyjną i wychowawczą
w przedszkolach, szkołach i na wyższych
uczelniach, w internatach, bursach i aka-
demikach służąc Kościołowi, rodzinie
i wszystkim, którzy potrzebują Boga.

W lipcu, 135 lat temu Siostry przy-
były do Tarnowa z Gniezna. Zmuszone
wówczas przez władze pruskie do zam-
knięcia szkoły i zlikwidowania placówki
w Gnieźnie zostały przyjęte do diecezji
tarnowskiej przez ówczesnego Ks. Bp

>>
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Józefa Pukalskiego. Starając się zawsze
odczytywać znaki czasu, Siostry w nowej
placówce natychmiast podjęły pracę dy-
daktyczno-wychowawczą, wychowując
dzieci i młodzież w duchu katolickim
i patriotycznym. Pierwszą założoną szko-
łą przez urszulanki w Tarnowie była sześ-
cioklasowa Szkoła Wyższa z pensjonatem
i eksternatem przekształcona później
w Prywatne Liceum Żeńskie rozwojowe.
Uwzględniając społeczne zapotrzebowa-
nie Siostry otworzyły bezpłatną cztero-
klasową Szkołę Ludową dla dzieci z bie-
dnych rodzin i sierot. Istniała także płatna
czteroklasowa Szkoła Ludowa, Gimna-
zjum Humanistyczne przekształcone póź-
niej w Ogólnokształcące, Seminarium na-
uczycielskie. Ciągle rozwijające się dzieła
wymagały podjęcia rozbudowy budyn-
ków – co w sumie trwało ponad 50 lat.
W okresie II wojny światowej Siostry
organizowały tajne nauczanie prowadząc
szkołę gospodarstwa domowego i przed-
szkole. Z chwilą wyzwolenia Tarnowa
w 1945 roku Siostry wznowiły prace
dydaktyczno-wychowawcze w szkole po-
wszechnej , gimnazjum i liceum, które po
kilku latach zostały zlikwidowane przez
władze państwowe. Wykorzystując każdą
możliwość, by nie tracić kontaktu z mło-
dzieżą i dziećmi Siostry otworzyły „No-
wicjat”, który po pewnym czasie przyjął
formę kandydatury oraz stancja dla
dziewcząt. Również w tym okresie Siostry
zorganizowały świetlicę profilaktyczną
dla dzieci. Przez 15 lat Siostry uczyły
w niższym semi-narium duchow-nym,

pracowały w
bibliotece wyż-
szego seminarium
duchownego oraz
podejmowały sze-
reg innych przed-
sięwzięć kościoła
lokalnego.

Dzisiaj w Ta-
rnowie prowadzi-
my Prywatny
Żeński Internat
(od 30 lat) dla
Dziewcząt uczę-
szczających do
różnego typu
szkół średnich
w Tarnowie.
Obecnie mieszka
w nim 52 dziewczyny, które nadal
pielęgnują dobre tradycje pensjonatu
dawnych pokoleń urszulańskich
wychowanek. Dwie Siostry na co dzień
katechizują w Zespole Szkół
Gastronomiczno-Ekonomicznych przy ul.
Bema. Jedna z Sióstr kieruje parafialną
świetlicą profilaktyczno-wychowawczą
„LUMEN” przy kościele św. Maksymilia-
na Kolbe. Dzieci mogą liczyć w niej na
pomoc w odrabianiu lekcji i na posiłek.
Siostry udzielają też lekcji języków ob-
cych i utrzymują kontakty z byłymi wy-
chowankami podczas organizowanych
spotkań. A od kilkunastu lat podtrzymu-
jemy zwyczaj organizowania czuwań dla
młodzieży (w Wielkim Poście i w Ad-
wencie) – na najbliższe czuwanie ad-

wentowe zapraszamy 14 gru-dnia 2012 r.
do naszej klasztornej Kaplicy.

Soli Deo Gloria! – Samemu Bogu
Chwała! – to zawołanie określa istotę
dzieła św. Anieli podpowiadając nam dzi-
siaj kierunek urszulińskiego życia i dzia-
łania!

Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej
ul. Bema 13;
33 - 100 Tarnów
www.osu.pl

Porąbka Uszewska, to nie tylko wieś
w gminie Dębno, w diecezji tarnowskiej .
Jest to miejsce, które niekiedy bywa nazy-
wane” polskim Lourdes.” Powodem tego
jest to, że wiele osób z różnych przyczyn
nie może wybrać się do francuskiej groty
Massabielle. Dlatego pielgrzymują do
polskiej - tam powierzają Maryi wszys-
tkie swoje troski w grocie wybudowanej
na wzór sanktuarium Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes. Poza wartością religijną
miejsce to odznacza się także walorami
turystycznymi. Odwiedzający Porąbkę

Uszewską powinni zwiedzić przede wszy-
stkim wpisany w rejestr zabytków kościół
oraz znajdującą się w pobliżu kopię Groty
z Lourdes, gdzie w 1858 roku Bernadecie
de Soubirous objawiła się Matka Boża.

Grota Najświętszej Maryi powstała
obok drewnianego kościoła z inicjatywy
księdza Jana Palki, młodego wikariusza
Porąbki Uszewskiej w latach 1898-1903,
a później jej proboszcza. W 1900 roku,
z okazji jubileuszu chrześcijaństwa, udał
się do Lourdes. Zachwycony tym miej-
scem i atmosferą zapragnął choć małą

część tego, przenieść do swojej parafii.
W tym celu przywiózł do wsi z Lourdes
gipsowy model groty, aby podobną wybu-
dować w dolinie nad potokiem Niedź-
wiedź. Pomysł ten bardzo spodobał się
parafianom, którzy następnie zaoferowali
swoją pomoc i składali hojne datki. Na
tym jednak się nie skończyło, dziewięciu
gospodarzy wzięło pożyczkę bankową na
ponad 3000 koron. Dodatkowo ksiądz
kwestował wśród miejscowej Polonii za-
mieszkałej w Ameryce. Pod kierunkiem
księdza Palki, wozami zaprzężonymi
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w konie, woły i nawet krowy, zwozili
z pobliskich kamieniołomów bloki pias-
kowca, który miał stanowić główny ma-
teriał. Tuż po rozpoczęciu prac okazało
się, że wikariusz buduje bez przyzwolenia
władz diecezji. Niezwykle pilną potrzebą
Porąbki Uszewskiej od połowy XIX wie-
ku była budowa nowego kościoła. Stara,
kilkusetletnia świątynia nie nadawała się
już do remontu, dlatego ówczesny ordy-
nariusz tarnowski bp Leon Wałęga, przy-
naglał proboszcza księdza Mika, do jak
najszybszego postawienia nowej , muro-
wanej świątyni, a księdza Jana przenie-
siono do Ryglic. Mimo tego, że nie był
wikarym w Porąbce, to bardzo często do-
jeżdżał do wsi, ponieważ czuł wewnętrzną
potrzebę, aby pomóc tym ludziom, którzy
mu zaufali. Wreszcie w 1904 roku, cen-
tralna część groty została zbudowana. Po
pewnym czasie ksiądz Jan Palka, będąc
wikarym w Gręboszowie, został oskarżo-
ny o to, że przy budowie groty w Porąbce
dokonał malwersacji finansowej . Jednak
w kwietniu 1906 roku, został on oczy-
szczony z zarzucanego mu czynu, a we
wrześniu spłacono zaciągnięte długi na
poczet budowy. Mimo tak przykrych do-
świadczeń ksiądz Palka nie oddalił się od
swojego przedsięwzięcia. Dokonał spro-
wadzenia nad potok Niedźwiedź w sty-
czniu 1906 roku, Zgromadzenia Najświęt-
szej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej ,
a siostry podjęły trud dbania o wystrój
groty (to dzięki nim zawsze są w niej
świeże kwiaty). W centralnej części ot-
wartego wnętrza groty znajduje się ka-
mienny ołtarz z tabernakulum i statuetką
Najświętszej Maryi Panny. Na zewnątrz,
po prawej stronie ściany frontowej , we

wnęce, została umieszczona naturalnej
wielkości figura Maryi. Natomiast po le-
wej stronie wmurowano kamień przywie-
ziony z Lourdes. W obrębie Sanktuarium
mieści się również popiersie księdza Jana
Palki oraz zbudowane w 90. rocznicę po-
święcenia groty cztery wolnostojące ka-
pliczki przedstawiające tajemnice różań-
cowe.

Grotę w Porąbce Uszewskiej nawie-
dzają liczni pielgrzymi, nie tylko z Polski,
ale również z zagranicy. Tym bardziej , że
w 2003 roku, mocą dekretu bp. Wiktora
Skworca, Grota Matki Bożej została
podniesiona do rangi sanktuarium, z mo-
żliwością uzyskania odpustów. Najwięcej
pielgrzymów przybywa tam 11 lutego,
w rocznicę objawień Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes, a drugą taką datą jest
pierwsza niedziela października, w oko-

licy święta Matki Bożej Różańcowej , kie-
dy wczesnym popołudniem odbywa się
Msza Święta za chorych i starszych. Grota
NMP z Lourdes to miejsce, gdzie przy-
siadając przed samą grotą, można zawie-
rzyć Maryi wszystkie swoje troski i ra-
dości.

Żaneta Bielatowicz

W Zakonie Franciszkańskim od XV
wieku przyjął się zwyczaj odmawiania
Koronki Siedmiu Radości Matki Bożej ,
jako wyraz czci, miłości i uczestniczenia
w radościach ziemskiego i chwalebnego
życia Najświętszej Maryi Panny – Matki
Zbawiciela.
Koronka jest darem Matki Bożej przeka-
zanym Zakonowi i jest jakby „łańcuchem
modlitw i pobożnych rozważań dla upa-
miętnienia Jej radości”. Ona sama wyś-

piewała pieśń radości w domu Elżbiety
wdzięczna Bogu za „wielkie rzeczy, które
Jej Pan uczynił”.

Historia Koronki Franciszkańskiej

Praktykę Koronki franciszkańskiej
wprowadzono na podstawie objawień,
jakie otrzymał nowicjusz francuski
w 1422 r. Według informacji przekazanej
przez Łukasza Waddinga OFM historia

owej koronki jest prosta i piękna, ponie-
waż wynikła z pobożności pewnego mło-
dzieńca, który w roku 1422 wstąpił do
Zakonu Braci Mniejszych, a będąc jeszcze
człowiekiem świeckim miał piękny
zwyczaj codziennego składania u stóp
figury Maryi bukietu świeżych kwiatów
własnoręcznie zebranych.

Niestety w nowicjacie, oddając się
pobożnym ćwiczeniom i regulaminowi,
nie mógł sprostać temu pięknemu zwy-
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czajowi względem Matki Najświętszej , co
zniechęciło go do zakonu i nawet chciał
odejść, aby to pobożne ćwiczenie konty-
nuować. Prosił Maryję o opiekę i pomoc.
Ta ukazała mu się i rzekła, aby nie smucił
się z tego powodu, ponieważ od tej chwili
będzie składać Jej nie kwiaty, które wię-
dną, ale bukiet modlitwy składającej się
z "Pozdrowienia Anielskiego". Odmów
dziesięć "Zdrowaś Maryjo" i jeden raz
"Ojcze Nasz" dla uczczenia niewysłowio-
nej radości, której doznałam w chwili
poczęcia w swym łonie Słowa Bożego.
Powtórz te same modlitwy na pamiątkę
mojej radości, gdym szła nawiedzić moją
krewną, Elżbietę. W ten sam sposób
uczcij radość doznaną przeze mnie przy
wydaniu na świat bez boleści i naruszenia
dziewictwa, Jezusa Chrystusa. Dalej ucz-
cij moją radość, jaką przeżywałam w cza-
sie hołdu Mędrców przybyłych ze Wscho-
du, aby pokłonić się Jezusowi, następnie
moją radość ze znalezienia Jezusa
w świątyni, z Jego Zmartwychwstania,
wreszcie ostatnie dziesięć "Zdrowaś Ma-
ryjo" i jedno "Ojcze nasz" odmówisz dla
uczczenia radości mego Wniebowzięcia.
Jeśli codziennie odmówisz te modlitwy,
będzie to dla mnie stokroć przyjemniejsza

ofiara, a dla ciebie bar-
dziej zasługująca, aniżeli
kwiaty, które mi dotych-
czas ofiarowałeś.

Młody człowiek za-
czął się pobożnie modlić,
wtedy mistrz nowicjatu
zauważył jak anioł na-
wleka na złotą nić piękne
róże, a gdy miał ich
dziesięć dołączał lilię,
wiązał oba końce i wkła-
dał wianek na głowę no-
wicjusza. Zapytany co
oznacza ta modlitwa
opowiedział swoje widzenie. Od tego
czasu w zakonie Franciszkańskim datuje
się zwyczaj odmawiania "Koronki sied-
miu radości Najświętszej Maryi Panny",
czyli Koronki Serafickiej . Składa się ona
z 72 "Zdrowasiek" i 7 Ojcze nasz. Po-
nadto odmawia się jedno Ojcze nasz i je-
dno Zdrowaś Maryjo w intencji Ojca
Świętego. Do 70 Zdrowaś Maryjo dodaje
się jeszcze 2, aby uzyskać przypuszczalną
liczbę lat, jakie według tradycji przeżyła
na ziemi Matka Boża.

Wielkie zasługi w propagowaniu tej
modlitwy ma św. Bernardyn ze Sieny,

który zachęcał do niej
w kazaniach i on pierwszy
zaczął nosić koronkę przy
pasku zakonnym. W Polsce
praktykę tej modlitwy sze-
rzył bł. Władysław z Giel-
niowa.

Koronka Franciszkańska
jest skrótem ujmującym
zaledwie siedem najważ-
niejszych wydarzeń z życia
Jezusa i Maryi. Tajemnice
te rzutują na życie każdego
człowieka. Warto, więc
wziąć do ręki koronkę,
rozważać jej tajemnice
i modlić się o umocnienie
w duchowym życiu ewan-
gelicznym.

Koronkę franciszkańską
odmawiamy w następują-
cy sposób:
W Imię Ojca i Syna
i Ducha św. – znak krzyża
Wierzę w Boga Ojca
wszechmogącego.. . – wy-
znanie wiary
(Niektórzy odmawiają 1

raz Ojcze nasz.. . , 3 razy Zdrowaś
Maryjo. . . - jako prośba o wzrost wiary,
nadziei i miłości).
Zapowiedź treści tajemnicy (można od-
czytać urywek Ewangelii, krótkie rozwa-
żanie, modlitwa), a następnie:

Ojcze nasz .. .(1 raz)
Zdrowaś Maryjo. . . (1 0 razy)
Chwałą Ojcu i Synowi.. . (1 raz)
Po siódmym dziesiątku dodajemy 2 razy
Zdrowaś Maryjo, dla uczczenia lat, które
– wg tradycyjnych przekazów – przeżyła
na ziemi Najświętsza Maryja Panna.

Tajemnice radości
Zwiastowanie Maryi o wcieleniu Syna
Bożego.
Nawiedzenie i pozdrowienie św. Elżbiety.
Narodzenie Pana Jezusa.
Pokłon Trzech Mędrców.
Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.
Spotkanie Zmartwychwstałego z Matką.
Wniebowzięcie i ukoronowanie Maryi na
Królową nieba i ziemi.

W wielkim Poście zamieniamy „Tajemni-
ce radości” na „Tajemnice boleści”, ucze-
stnicząc duchowo w cierpieniach i bole-
ściach Matki Bożej .

na podstawie
pism franciszkańskich
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Składniki:
- 7 jajek ugotować na twardo,
- 2 jajka surowe,
- ½ bułki,
- 1 00 ml mleka,
- 5 dag cebuli,
- 2 łyżki masła,
- 2 łyżki mąki ziemniaczanej ,
- 1 5 dag bułki tartej ,
- 2 łyżki siekanej pietruszki.

Technika sporządzania:
Bułkę namoczyć w mleku i odcisnąć.

Ugotowane jajka i odciśniętą bułkę zmie-
lić. Cebulę pokroić w drobną kostkę
i podsmażyć na maśle. Dodać do zmie-
lonych jajek. Następnie dodać mąkę zie-
mniaczaną, posiekaną pietruszkę, przy-
prawy i surowe jajka. Wymieszać. Jeżeli
masa jest zbyt rzadka dodać trochę bułki

tartej . Formować kotleciki
i obtaczać w bułce tartej .
Smażyć na rozgrzanym tłu-
szczu.

SMACZNEGO !!!

Skład - Ciasto:
- 30 dag mąki,
- 1 0 dag margaryny,
- 1 0 dag cukru pudru,
- 2 żółtka,
- 1 jajko,
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
- 1 -2 łyżki śmietany.

Mąkę, cukier puder, proszek do pie-
czenia przesiać na stolnicę i zsiekać
z margaryną. Dodać żółtka, jajko i śmie-
tanę. Ciasto zarobić i schłodzić w lo-
dówce około 30 minut.

Skład - Ser:
- 1 kg sera białego (3razy mielonego),
- ½ szklanki oleju,
- 1 ,5 szklanki mleka,
- 1 szklanka cukru pudru,
- 1 cukier waniliowy,
- 1 budyń śmietankowy,
- 4 żółtka,
- 2 całe jajka,
- kilka kropel olejku pomarańczowego.

Technika sporządzania:

Żółtka, jajka, cukier
puder i cukier waniliowy
utrzeć na puszystą masę.
Dodawać ser i mleko.
Następnie dodawać powoli
olej . Na końcu dodać bu-
dyń i olejek pomarańczo-
wy.

Ciasto wyłożyć na blasz-
kę (wyłożoną papierem),
wyciągając ciasto na boki.
Wylać masę serową (jest
bardzo rzadka). Włożyć do piekarnika na-
grzanego do temperatury 180! C i piec
około godziny. Następnie wyłożyć na
wierzch sera bezę ubitą z 6 białek
i 1 szklanki cukru. Piec jeszcze15 minut.
Rosa na serniku pojawi się po całkowitym
wystudzeniu.

SMACZNEGO !!!

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA

Sernik z rosą

Kotleciki z jajek

Opracowała: Barbara Jurczyk
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POGRZEBY

Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

CHRZTY

Ja Ciebie chrzczę…

06.05.2012 Krzysztof Piotr Wojtanowski, s. Piotr i Katarzyny
Izabela Chliszcz, c. Tymoteusza i Agnieszki
Julia Barbara Rybak, c. Łukasza i Moniki

20.05.2012 Dariusz Rępała, s. Pawła i Lucyny
Magdalena Ewelina Pogoda, c. Daniela i Eweliny

03.06.2012 Kuba Sapa, s. Artura i Marii
17.06.2012 Antoni Stanisław Pudelski, s. Michała i Magdaleny

Amelia Klaudia Kopeć, c. Sebastiana i Pauliny
Dorota Pelczar, c. Wojciecha i Anny
Emilia Gabriela Sikorska, c. Michała I Gabrieli

14.07.2012 Marcel Jacek Kubala, s. Andrzeja i Natalii
15.07.2012 Łukasz Robert Pociecha, s. Roberta i Elżbiety
29.07.2012 Zuzanna Beata Słowik, c. Tomasza i Beaty

05.08.2012 Hanna Zofia Tyńska, c. Marcina i Agnieszki
Gabriela Karolina Maniak, c. Grzegorza i Bożeny

19.08.2012 Łucja Barbara Zaucha, c. Bartosza i Anny
Zofia Krystyna Habiniak, c. Macieja i Haliny
Kinga Łucja Dobek, c. Łukasza i Joanny
Filip Paweł Chudyka , s. Pawła i Magdaleny
Patrycja Gądkiewicz, c. Marcina i Małgorzaty

26.08.2012 Maksymilian Dawid Kazek, s. Dawida i Aleksandry
02.09.2012 Klaudia Marlena Radziszewska, c. Mateusza

i Agnieszki
Izabela Gabriela Domańska, c. Witolda i Marzeny
Krystian Marcin Pierzchała, s. Marcina i Moniki

16.09.2012 Julianna Alicja Grysiewicz, c. Janusza i Katarzyny
Natalia Ziobro, c. Rafała i Angeliki
OlafMikołaj Gądek, s. Tomasza i Joanny
Nikodem Tymoteusz Rudny, s. Rafała i Agnieszki
Karolina Anna Stępak, c. Piotra i Katarzyny

ŚLUB

Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…

02.06.2012 Piotr Szczepan Trębacz i Marzena Anna Bułat
09.06.2012 Radosław Rafał Boryczko i Karolina Daria Bartoszek
23.06.2012 Marek Andrzej Nalepa i Agnieszka Bożena Podlasek
30.06.2012 KrzysztofMikołaj Gołąb i Sylwia Józefina Kasprzyk

Jarosław Paweł Pudło i Agnieszka Stanosz
14.07.2012 Marcin Andrzej Halastra i Anna Maria Kruk
21.07.2012 Jakub Stanisław Kwarciak i Aneta Monika Gruszka
18.08.2012 Sebastian Garniewicz i Monika Maria Kania
25.08.2012 Marcin Wacław Tyrka i Anna Janina Rzeszuto
01.09.2012 Mariusz Krzysztof Sarad i Anna Józefa Sowa
08.09.2012 Piotr Bartłomiej Kisiel i Anna Maria Madej
15.09.2012 Szymon Dawid Szatko i Monika Wanda Adamska
22.09.2012 Michał Sobiesław Matyga i Ewa Małgorzata Kuś

01.05.2012 - Zofia Pawluś, l. 75
09.05.2012 - Maria Łątka, l.72

- Genowefa Szot – Ryba, l. 83
16.05.2012 - Stanisław Jurek, l. 77
19.05.2012 - Zenobia Czuba, l. 89
21.05.2012 - Bohdan Wojtanowicz, l. 58
22.05.2012 - Celina Kaleta, l. 59
24.05.2012 - Jan Chrzanowski, l. 63
31.05.2012 - Janina Labak, l. 83
01.06.2012 - Maria Czermak, l. 84
02.06.2012 - Roman Cieśla, l. 73
06.06.2012 - JózefKnaga, l. 54
08.06.2012 - JózefKiwior, l. 80
09.06.2012 - Władysław Pawluś, l. 80
11.06.2012 - Aleksandra Drobiecka, l. 80
13.06.2012 - Józef Pękala, l. 68

19.06.2012 - Andrzej Krzysztof, l. 47
- Wojciech Rzepka, l. 76

27.06.2012 - Maria Jarosz, l. 77
29.06.2012 - Wiesława Wolak, l. 65
04.07.2012 - RudolfLipanowicz, l. 80

- Janina Kieć, l. 91
27.07.2012 - Maria Marczyk, l. 75
28.07.2012 - Anna Szafraniec, l. 66
03.08.2012 - Zofia Huculak, l. 66
07.08.2012 - Antoni Stoga, l. 75
16.08.2012 - Ryszard Walaszek, l. 68
25.08.2012 - Jan Broniec, l. 85
28.08.2012 - Czesława Orłowska, l. 81
31.08.2012 - Jan Florek, l. 74

- Wit Ziomek, l. 68
06.09.2012 - Edward Kostecki, l. 87

12.09.2012 - Andrzej Rodinger, l. 51
- Władysław Nalepa, l. 60

14.09.2012 - Elżbieta Marzec, l. 60
15.09.2012 - Maria Krzysztof, l. 73
19.09.2012 - Kazimierz Wiśniowski, l. 59
18.09.2012 - Tadeusz Iwaniec, l. 80
26.09.2012 - Józefa Cyrybał, l. 85
27.09.2012 - Irena Lipa, l. 69
29.09.2012 - Natalia Stańczyk, l. 85

KRONIKA PARAFIALNA
01. 05. 2012 – 30. 09. 2012
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Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie

Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 1 4 6212112
www.nspj.diecezja.tarnow.pl

Rachunek rozliczeniowy parafii:
ING Bank Śląski, nr konta: 50 1050 1562 1000 0090 7219 0334

Parafię tworzą katolicy mieszkający we wschodniej części Tarnowa
Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
rano od 9.00 do 11 .00 i po południu od 16.30 do 17.30
Narzeczonych zapraszamy w piątki: od 19.00 do 21 .00
Pierwszy piątek, święta zniesione - kancelaria nieczynna

W sprawach pilnych kancelaria czynna o każdej porze (ks. dyżurny)
Msze św. w parafii NSPJ:

Msze św. w niedziele i święta
5.30, 7.00, 8.30, 1 0.00, 11 .30, 1 4.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,1 0.00, 1 6.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 1 8.00

Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.

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

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

Marta Maciszewska, Izabela Chorzępa, Ks. Piotr Jaworski,
Ks. Adam Bezak, Magdalena Urbańska, Jadwiga Bożek, Daniel Cyrybał, Mateusz Jurczyk

Korekta: Jadwiga Bożek, Agnieszka Czarnik, Mirosław Grzegórzek, Aleksandra Małek, Anna Muciek

Skład: Renata Luszowiecka

E-mail: glossercatarnow@gmail.com
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do korekty otrzymanych materiałów.

KARTA PARAFII
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