




Drodzy Czytelnicy Głosu Serca!

W atmosferze przygotowań do Świąt Bożego narodzenia
oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Głosu Serca. Roz-
poczęliśmy je tradycyjnie od I Niedzieli Adwentu i zakończymy
uroczystą Pasterką i składaniem sobie świątecznych życzeń.
Zaśpiewamy kolędy i będziemy dzielić się radością z tego, że
po raz kolejny obchodzimy narodziny naszego Pana Jezusa
Chrystusa.

Klimat tych niezwykłych Świąt wpisuje się w przeżywany
w całym Kościele Rok Wiary, ogłoszony przez papieża Bene-
dykta XVI listem „Porta Fidei”. Czytamy w nim miedzy
innymi, że „nie możemy się zgodzić na to, by sól naszej wiary
zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem”. Rok Wiary
ma nam pomóc wyznawać wiarę w całej jej pełni i z odno-
wionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Stoi więc przed
nami zadanie autentycznego przeżywania naszej wiary i dawa-
nia o niej świadectwa w swoim życiu. Temu w głównej mierze
poświęcone jest najnowsze wydanie naszej parafialnej gazetki.

Oddając do Waszych rąk świąteczny numer Głosu Serca
ufamy, że znajdziecie w nim treści, które Was zaciekawią,
pobudzą do refleksj i, może i zaintrygują. Pojawi się również
i szczypta humoru, wszak pośród codziennych trosk przyda się
i trochę uśmiechu.

Nie mogło zabraknąć w naszej gazetce treści związanych
z bardziej świadomym przeżywaniem naszej wiary, która
wyraża się w praktykach religijnych, a zwłaszcza w życiu
sakramentalnym. W tekstach okazjonalnych znajdziemy spoj-
rzenie na praktykę przyjmowania Komunii Świętej : temat
wzbudzający niekiedy niepotrzebne emocje.

W stałych rubrykach odnajdziemy kolejną część opowieści
o niezłomnym Księdzu Kardynale Stefanie Wyszyńskim,
o Ojcu Pio, a także dowiemy się jak ważnym jest przeżywanie
Świąt Bożego Narodzenia w prawdziwie rodzinnej atmosferze.

Ze względu na zbliżającą się wizytę duszpasterską, dobrze
mieć pod ręką szczegółowy jej program, który umieściliśmy na
ostatnich stronicach. Przyjęcie kapłana i błogosławieństwo
Boże, z pewnością pomoże nam w dobrym przeżywaniu No-
wego Roku.

Przekazując w moje ręce Głos Serca, poprzedni Redaktor –
Ksiądz Krzysztof życzył mi „szerokiego pasma sukcesów”.
W imieniu swoim i Was – czytelników chcę mu podziękować
za dotychczasową pracę i za zaufanie jakim mnie obdarzył.
Postaram się godnie go zastąpić. Dziękuję również zespołowi
redakcyjnemu, że podjął się wraz ze mną kontynuowania tego
pięknego dzieła.

Życzę miłej i ciekawej lektury!

Ks. Adam Bezak

Redaktor Naczelny
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W odpowiedzi na ogłoszony przez
Ojca Świętego Rok Wiary pojawiły się
w kilku polskich miastach bilboardy
z prowokacyjnymi hasłami typu: „Nie pi-
ję, nie palę, nie wierzę” lub „nie kradnę,
nie cudzołożę, nie wierzę”. Zamysłem
Benedykta XVI było spojrzenie na swoją
wiarę z perspektywy mijającej pięćdzie-
siątej rocznicy otwarcia Soboru Watykań-
skiego II. Jak ona wygląda? Jaki ma ona
wpływ na moje życie? Czy wyznanie wia-
ry nie sprawia mi problemów? Czy wie-
rzę świadomie? I w końcu czy wyznając
wiarę praktykuję ją w swoim życiu?

Idąc w tym duchu postanowiłem
przybliżyć Drogim czytelnikom Głosu
Serca – parafianom i tym, którzy być
może przypadkiem wezmą do ręki naszą
gazetkę – kwestie związane z tym, co dla
każdego chrześcijanina powinno stanowić
kwintesencję jego wiary: mój osobisty
udział w życiu sakramentalnym. Czym są
owe „znaki Bożej łaski”? W jaki sposób
się do nich odnoszę i chyba co najważ-
niejsze czy w ogóle do nich przystępuję
w sposób świadomy i regularny?

Odkąd ludzkość istnieje, najważniej-
sze wydarzenia plemienne, państwowe,
rodzinne, przybierały formy uroczystych
zebrań, w odświętnej oprawie. Czymże
innym są współcześnie: narodziny dzie-
cka, wkraczanie w dorosłe życie, zawar-
cie związku małżeńskiego czy…śmierć.
Sakramenty Kościoła są w rzeczywistości

takimi „małymi świętami” po-
śród szarości codziennego dnia.
Przypominają nam o tym, że
Bóg nas kocha i chce naszego
szczęścia. To nie jakieś puste
„spotkania przy stole, gdzie nic
się nie dzieje lub znowu to
samo, co zwykle”. To skuteczne
działanie Bożej łaski, które już
tutaj , na ziemi zapewnia nam
przedsmak nieba. To w nich jest
obecny sam Chrystus, który
nam to zbawienie wyjednał.
Można powiedzieć, że sakra-

menty są przedłużeniem rąk i słów Chry-
stusa, który tak jak kiedyś, może i dzisiaj
dotykać i uzdrawiać, pouczać i pocieszać.
Chrystus Pan staje pośród nas nie tylko

w Eucharystii – najbardziej widocznym
z wszystkich sakramentów. Nowonaro-
dzone dziecko przyjmuje Sakrament
Chrztu Świętego „w Chrystusie”. Bierz-
mowanie, to wchodzenie w dorosłe życie
z Chrystusem. Kiedy dwie osoby wy-
mieniają między sobą sakramentalne
„tak” – jest to zarazem „tak” powiedziane
Chrystusowi i Jego Kościołowi, ponieważ
w tym momencie powstaje nowa chrześci-
jańska rodzina. Święcenia kapłańskie są
przekazywaniem funkcji duszpasterskich,
w których kapłan staje się „alter Christus”
– drugim Chrystusem. W upadku i grze-
chu, w ciężkich doświadczeniach codzien-
nego życia spotkamy Chrystusa pocie-
szającego i miłosiernego w sakramencie
pokuty. Wtedy, po raz kolejny słyszymy
słowa pociechy i przebaczenia, jakie Pan
Jezus skierował do Marii Magdaleny:
„Nikt Cię nie potępił? I Ja ciebie nie po-
tępiam. Idź. A od tej pory już nie grzesz”.
W chorobie, która nam często doskwiera
i potęguje naszą samotność i bezradność,
Chrystus pochyla się nad nami w sakra-
mencie namaszczenia chorych.

Konstytucja dogmatyczna o kościele
w punkcie 40 zauważa, że „wierni po-
winni zachowywać w życiu i w pełni
urzeczywistniać świętość, którą otrzymali

z daru Bożego” (KK 40). Zostaliśmy ob-
darowani przez Pana potężnymi i skute-
cznymi darami przeciw naszym słaboś-
ciom. Ale czy potrafimy te dary należycie
wykorzystać? Dar, to również i zadanie,
aby go nie zmarnować. Sakramenty do-
magają się więc pewnych zobowiązań,
aby w pełni wykorzystać płynące z nich
łaski. Są to w pierwszej kolejności wyma-
gania konieczne do ważnego i owocnego
korzystania z sakramentów, zarówno
przez szafarza, jak i przyjmującego. Są
one bowiem źródłem uświęcania człowie-
ka i centrum życia Kościoła, a także jego
jedności.

Sakrament jest spotkaniem Boga
z człowiekiem, dlatego wymaga zawsze
osobistego zaangażowania się, czyli wia-
ry. Sakrament przyjmowany bez wiary,
nie zawierający zgody przyjmującego na
to, co on oznacza – będzie tylko pustym,
nic nie znaczącym gestem. Należy przy
tym pamiętać, że sakramenty nie są spra-
wą prywatną i nie mogą być sprawowane
według prywatnych upodobań wiernych.
Liturgia sakramentów jest czynnością
Chrystusa i Kościoła i powinna być do-
konywana we wspólnocie. Nie może być
ona przedmiotem sporów czy kwestio-
nowania przez wiernych. W sakramentach
są elementy istotne, z ustanowienia Chry-
stusa i w tym zakresie Kościół nie może
niczego zmieniać, ale ma obowiązek pil-
nie ich strzec. Są również inne, mniej
istotne elementy, co do których Kościół
może wydawać własne normy, jak
również i zmieniać, stosownie do potrzeb
i wymagań czasu. Do Kościoła również
należy troska o ważne i godziwe przyj-
mowanie sakramentów, dlatego tylko naj-
wyższa władza kościelna może je za-
twierdzać i określać (por. k. 841 KPK).
Wymaga tego zarówno jedność Kościoła,
jak również jedność wiary. Określenie
innych wymogów dotyczących godziwe-
go udzielania i przyjmowania sakramen-
tów oraz obrzędów stosowanych przy ich
sprawowaniu należy oprócz najwyższej

AKTUALNOŚCI
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Wierzę, więc praktykuję –
rozważania o sakramentach

na Rok Wiary
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ARS CELEBRANDI

Liturgia Godzin

władzy Kościelnej do Konferencji Epis-
kopatu i biskupów diecezjalnych (k.838
par 3-4).
Sakramenty są więc przestrzenią

i miejscem spotykania się zbawczych
czynów Chrystusa z codziennym życiem
ludzkim, które one potrafią przemieniać,
utwierdzać i prowadzić ku życiu wie-
cznemu. Historia Jezusa wchodzi w naszą
historię, dotyka nas i obejmuje swoją
zbawczą obecnością (por. KKK 1115).

Takie rozumienie sakramentów chroni je
przed traktowaniem ich jako czynów ma-
gicznych, przesądnych i ludowych guseł.
Pozwala na dostrzeżenie w nich spotkania
z Chrystusem, który nadal żyje i działa
w swoim Kościele.

C.d.n.

Ks. Adam Bezak

W artykule wykorzystano materiały z: ks.
A. Kokoszka, Zobowiązujące znaki łaski,
Sakramentologia moralna cz. I, seria Aca-
demica, Biblos Tarnów, 1997.

„Póki mego życia, chcę śpiewać Panu
(…). Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu” /Ps 104, 33 –
34/

Skąd się wzięła nieustająca modlitwa
Kościoła?

Kościół od samego początku ciągle
trwał na modlitwie wznoszonej ku Bogu.
Taki obraz ukazuje nam cały Nowy Testa-
ment, a w szczególności Dzieje Apostol-
skie (zob. m.in. Dz 1 , 1 4; 2, 42; 3, 1 ; 1 0,
29; 1 6, 25). W ciągu wieków ta nieusta-
jąca pieśń uwielbienia Boga przyjmowała
różne formy i ulegała zmianom, dostoso-
wującym ją do bieżących potrzeb i ocze-
kiwań wspólnoty Kościoła. Zawsze jed-
nak była ona głęboko zakorzeniona w Piś-
mie Świętym. Konkretnym wyrazem tej
rzeczywistości jest Liturgia Godzin spra-
wowana przez Kościół w każdym miejscu
i czasie.

Wspólnota wierzących, wpatrując się
w przykład Chrystusa i posłuszna Jego
nakazom, włączając się w dzieło Bos-
kiego Kapłana, podejmuje zaszczytny
przywilej i obowiązek oddawania czci
Stwórcy wszechświata i w zjednoczeniu
z anielskimi chórami oraz całym Kościo-
łem chwalebnym w niebie wyśpiewuje
Mu liturgiczną pieśń uwielbienia. Równo-
cześnie stanowi to przedsmak wieczystej
chwały.

Po co Liturgia Godzin?
Poza tym pierwszorzędnym celem,

przez sprawowanie Liturgii Godzin reali-
zują się także inne funkcje modlitwy
chrześcijańskiej . Dzięki rozłożeniu posz-

czególnych części brewiarza (tzw. „Go-
dzin”) na określone pory dnia, zostaje
uświęcony cały czas. Jutrznia jest poran-
ną modlitwą, zasadniczo związaną ze
wschodem słońca, z kolei Nieszpory, od-
mawiane wieczorem, wiążą się z jego za-
chodem. Modlitwa w ciągu dnia (tzw.
Godzina mniejsza), wpisuje się w tradycję
modlitwy synagogalnej , związanej z go-
dzinami dziewiątą (Modlitwa przedpołu-
dniowa), dwunastą (Modlitwa południo-
wa) i piętnastą (Modlitwa popołudniowa).
Kompleta, czyli Modlitwa na zakończenie
dnia stanowi jakby podsumowanie cało-
dziennego wysiłku, który chrześcijanin
podjął i jest odmawiana przed udaniem
się na nocny spoczynek. Godzina czytań
może być sprawowana o dowolnej porze,
ale w tradycji monastycznej (nie tylko

w dawnych czasach, ale też w niektórych
współczesnych zakonach) często bywała
odmawiana w nocy. W ten sposób od rana
do nocy – cała doba jest przeniknięta
duchem modlitwy.

Każda modlitwa jest dialogiem bu-
dującym miłosną więź pomiędzy czło-
wiekiem a Bogiem. W tej relacj i ludzie
obcując z Tym, który jest w najwyższym
stopniu Święty, upodabniają się do Niego
i są przez Niego przemieniani. Dlatego
sprawowanie Liturgii Godzin prowadzi do
uświęcenia człowieka m.in. przez pogłę-
bianie wiary i pochylanie się nad Bożym
Słowem zawartym w biblijnych tekstach.

Z czego składa się Brewiarz?
Liturgia Godzin jest jednocześnie

ustawicznym uwielbieniem Boga i nieus-
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tającą modlitwą przebłagania, dziękczy-
nienia i prośby w intencjach poszcze-
gólnych osób, wspólnoty Kościoła i ca-
łego świata.

Pomimo dopuszczenia możliwości
indywidualnego odmawiania Liturgii Go-
dzin, zawsze pozostaje ona modlitwą
całej wspólnoty Ludu Bożego, sprawo-
waną w ścisłej łączności z całym Koś-
ciołem. Nawet prywatne odmawianie po-
szczególnych godzin jest wpisane w mo-
dlitwę Mistycznego Ciała Chrystusa –
Jego Głowy i poszczególnych członków,
a tym samym jednoczy z Bogiem i wszy-
stkimi wierzącymi.

Schemat poszczególnych godzin jest
bardzo zbliżony, a w przypadku Jutrzni
i Nieszporów wręcz identyczny. Każda
z nich rozpoczyna się Wersetem wezwa-
nia, w którym oddaje się chwałę Trójcy
Przenajświętszej oraz przyzywa Jej po-
mocy i ratunku, zwłaszcza w czasie roz-
poczynanej modlitwy. Następnie odma-
wia się hymn wprowadzający w myśl
przewodnią określonej godziny. Kolejną
część stanowi psalmodia złożona z trzech
psalmów (lub ich fragmentów) lub pieśni
zaczerpniętych ze Starego (w Jutrzni)
bądź Nowego Testamentu (w Nieszpo-
rach). Przed i po każdym z nich odmawia
się odpowiednią Antyfonę, która wpro-
wadza w treść psalmu oraz nadaje rytm
i ton jego wykonywania (w przypadku
wspólnego odmawiania). Wyjątek stano-
wi Kompleta, w której odmawia się jeden
albo dwa psalmy.

Na tym etapie zaczynają się pewne
różnice pomiędzy poszczególnymi godzi-
nami. Po psalmodii odczytuje się krótkie
czytanie z Pisma Świętego, a po nim wy-
konuje się Responsorium (złożone z kilku
wezwań w dialogicznym układzie).
W Godzinie czytań występują w tym
miejscu dwa dłuższe czytania z własnymi
Responsoriami – pierwsze z Pisma świę-
tego, a drugie zaczerpnięte z rozmaitych
tekstów: autorstwa Ojców Kościoła, dzieł
należących do klasyki duchowości, doku-
mentów Kościelnych czy pism hagiogra-
ficznych. W Godzinie mniejszej po krót-
kim czytaniu występuje werset i modlitwa
kończąca godzinę.

Następnie odmawiane są Kantyki
(również połączone z antyfonami): Za-
chariasza, zwany Benedictus (w Jutrzni);
Maryi, zwany Magnificat (w Nieszpo-
rach); Symeona (w Komplecie). Po odpo-
wiednim Kantyku, w Komplecie odmawia
się modlitwę, przyzywa się błogosła-

wieństwa na zakończenie dnia – na
szczęśliwą noc i śmierć i wykonuje się
Antyfonę końcową do Najświętszej Maryi
Panny. Z kolei w Jutrzni wypowiada się
prośby o uświęcenie rozpoczynającego się
dnia, a w Nieszporach błagania wsta-
wiennicze (mające formę zbliżoną do mo-
dlitwy powszechnej). Następnie odmawia
się Ojcze nasz i modlitwę na zakończenie.

Zakończeniem każdej godziny jest
wezwanie dziękczynne za czas modlitwy
i przyzywające błogosławieństwa Bożego
(w przypadku oficjum odmawianego indy-
widualnie) albo udzielenie błogosławień-
stwa (w przypadku wspólnotowej modli-
twy, której przewodniczy kapłan lub dia-
kon).

Układ ten na pierwszy rzut oka może
zdawać się bardzo skomplikowany, ale
w praktyce bardzo szybko staje się jasny
i klarowny. Należy „tylko” wziąć Bre-
wiarz do rąk i odmawiać Liturgię godzin
na chwałę Bożą, nie obawiając się dro-
bnych pomyłek, które zawsze i każdemu
mogą się zdarzyć.

Kto może odmawiać brewiarz?
Liturgia Godzin jest ściśle związana

z Mszą Świętą, która jest szczytem całej
liturgii. Ta liturgiczna modlitwa Kościoła
stanowi niejako przedłużenie celebracji
Eucharystycznej na cały dzień – na po-
szczególne jego pory, godziny. Warto aby
każdy chrześcijanin korzystał z tego źró-
dła uświęcenia i łaski. Dlatego też Kościół
gorąco zachęcając wszystkich wierzą-
cych do kosztowania wspaniałych owo-
ców duchowych, jakie płyną z odma-
wiania brewiarza, przypomina, że nie jest
to modlitwa zarezerwowana wyłącznie
dla osób duchownych i konsekrowanych.
Prawdą jest, że obowiązek odmawiania
Liturgii Godzin obejmuje biskupów, ka-
płanów i diakonów, a także osoby życia
konsekrowanego (zgodnie z przyjętymi
regułami danego zakonu). Jednakże pa-
pież Paweł VI w konstytucji apostolskiej
Laudis canticum (z 1 listopada 1970 r.)
stwierdza, że życie chrześcijańskie jest
„jakby ciągłą liturgią”, służbą i umiło-
waniem Boga oraz uczestnictwem w dzie-
le Chrystusa. Liturgia Godzin wyraża
i urzeczywistnia tę prawdę, dlatego „ta
modlitwa uświęcenia dnia jest przezna-
czona dla wszystkich, a więc także dla
tych, którzy nie są zobowiązani prawem
do jej odmawiania”. (por. Paweł VI, Lau-
dis canticum, nr 8).

Piękno tej modlitwy dostrzegał bł. Jan

Paweł II, który zawsze z wielkim sza-
cunkiem, sumiennością i skupieniem od-
mawiał Liturgię Godzin, zachęcając wła-
snym przykładem wszystkich wierzących
do włączania się, w miarę możliwości,
w tę modlitwę całego Kościoła. Za jego
pontyfikatu zostały wydane skrócone wer-
sje czterotomowego wydania Liturgii Go-
dzin (stosowanego przez kapłanów) prze-
znaczone specjalnie dla osób świeckich
(Brewiarz dla świeckich czy Liturgia Go-
dzin dla świeckich). Podkreśla to fakt, że
każdy może odmawiać brewiarz i jest
gorąco do tego zachęcany.

Jak sprawować Liturgię Godzin?
Warto wspomnieć, że istnieją różne

formy i możliwości odmawiania brewia-
rza. Ze swej natury, jako modlitwa całego
Kościoła, Liturgia Godzin jest modlitwą
wspólnotową. Pierwotnie wszystkie go-
dziny były sprawowane w zgromadzeniu,
z podziałem na dwa chóry. Do dzisiaj
sposób ten jest praktykowany w wielu
zgromadzeniach zakonnych (czy w przy-
padku niektórych części także w Tar-
nowskim Seminarium Duchownym).
Podobnie, lecz bez podziału na chóry,
sprawowane są wybrane godziny we
wspólnotach parafialnych (najczęściej są
to Nieszpory niedzielne, ale coraz czę-
ściej spotykana i godna pochwały jest
praktyka odmawiania Jutrzni czy innych
godzin w parafialnej wspólnocie).

Ze względów praktycznych (dzia-
łalność misyjna, duszpasterska) zostało
dopuszczone indywidualne odmawianie
Liturgii Godzin, ale nawet w takiej formie
pozostaje ona zawsze modlitwą całej
wspólnoty Kościoła, a odmawianie pry-
watne dokonuje się zawsze w łączności
z wszystkimi wiernymi na całym świecie.
Pięknym obrazem zjednoczenia na mo-
dlitwie jest odmawianie Brewiarza z bli-
ską osobą (np. ze współmałżonkiem czy
przyjacielem), w rodzinach czy wspólno-
cie kapłanów pracujących w jednej pa-
rafii.

Osoby zobowiązane do sprawowania
Liturgii Godzin mają codziennie odma-
wiać jej całość (lub określoną część –
zgodnie z regułami danego zgromadzenia
zakonnego). Jednakże osoby świeckie
niekoniecznie muszą od razu odmawiać
wszystkie godziny, gdyż czasami mogło-
by być to trudne do pogodzenia z obo-
wiązkami rodzinnymi czy zawodowymi
(zwłaszcza dla osób, które dopiero po-
znają tę formę modlitwy). Dlatego można
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Na klęcząco czy na stojąco?
Słów kilka o przystępowaniu do Komunii Świętej
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wybrać sobie określoną godzinę (np.
poranną Jutrznię czy wieczorne Niesz-
pory, lub kończyć dzień Kompletą) i ją
odmawiać codziennie. Innym sposobem
jest codzienne odmawianie najdogod-
niejszej (przynajmniej jednej) godziny –
według możliwości jakimi dysponujemy
w danym dniu, lub odmawianie w po-
szczególnych dniach określonych części
brewiarza.

Możliwości jest bardzo wiele i warto
pamiętać, że podejmując praktykę spra-
wowania Liturgii Godzin nie ściągamy na
siebie automatycznie obowiązku jej od-
mawiania. Porzucenie jej , czy nie odmó-
wienie założonej godziny w danym dniu
nie wiąże się z materią grzechu ciężkiego
(jak w przypadku osób duchownych
i konsekrowanych). Dlatego nie należy się

obawiać pozornego ciężaru tej modlitwy.
Jest ona Pańskim brzemieniem, które jest
lekkie, gdyż sam Bóg będzie wspierał nas
swoją nieskończoną łaską w jego dźwi-
ganiu.

Zachęcam gorąco każdego do podję-
cia próby systematycznego odmawiania
Liturgii Godzin, czerpania z bezkresnego
źródła łask Bożych i wkroczenia na drogę
rozwoju duchowego, które dokonuje się
w niej szczególnie przez jednoczenie się
z Kościołem powszechnym i głębsze
pochylanie się nad Słowem Bożym. Prak-
tyka odmawiania brewiarza jest godna
polecenia zwłaszcza lektorom, którzy czy-
tają Słowo Boże podczas zgromadzeń
liturgicznych, nadzwyczajnym szafarzom
Najświętszego Sakramentu, członkom
rozmaitych parafialnych czy diecezjal-

nych grup apostolskich. Niezwykle war-
tościowe bez wątpienia jest włączanie się
w tę liturgiczną modlitwę Kościoła mał-
żonków i całych rodzin, przez które
urzeczywistnia się coraz ściślejsze jed-
noczenie z Bogiem i sobą nawzajem.

Na koniec powtórzę, że nie należy się
obawiać podjęcia tej pięknej praktyki
modlitewnej , a w razie jakichkolwiek py-
tań czy wątpliwości (co do samej Liturgii
Godzin czy sposobu jej odmawiania) za-
wsze można zapytać kapłana, kleryka czy
inną osobą świecką, która czynnie włącza
się w tę nieustającą pieśń uwielbienia, na
większą chwałę Trój jedynego Boga.

Tomasz Janik

Uczestniczyłem kiedyś w pięknej bi-
zantyjskiej liturgii. Obrządek wschodni
do złudzenia przypomina naszą piękną
liturgię trydencką. Kapłan stoi „tyłem” do
wiernych, często wykonuje znak krzyża,
wszystkie modlitwy są śpiewane, a woń
kadzidła unosi się ku niebu i napełnia całą
Cerkiew. Jest uroczyście i dostojnie. Oj-
ciec prosi mnie, bym pomógł w Komunii
Świętej . Zrobił dla mnie wyjątek, ponie-
waż zwykle przed rozpoczęciem liturgii
wierni podchodzą i ten, kto chce przyjąć
Ciało i Krew Chrystusa przekłada swoją
kostkę chleba na specjalną tacę, która
znajduje się przed Ikonostasem. W Ob-
rządku bizantyjskim nie ma białej hostii
tak jak w Obrządku Łacińskim. Jest to
specjalnie przygotowany chleb pokrojony
w kostki, które kapłan konsekruje wraz
z winem podczas Przeistoczenia. Nastę-
pnie umieszcza je w kielichu i podcho-
dząc do każdego, kto klęczy udziela mu
Komunii Świętej specjalną „łyżeczką” do
ust. Tego dnia miałem zaszczyt nieść kie-
lich, a kosteczki konsekrowanego chleba
niósł inny kapłan. Ojciec natomiast „na-
bierał” Ciało Chrystusa na łyżeczkę, po
czym moczył ją w kielichu i pochylał się
nad przystępującym, który wypowiadał
swoje imię. Ojciec wypowiadał mniej
więcej takie słowa: „Błogosław Boże N.N,
który z wiarą przyjmuje Ciało Pana na-
szego Jezusa Chrystusa”. Następnie łyże-

czka lądowała w ustach przyjmującego
Ciało i Krew Chrystusa. Było pięknie
i dostojnie. Z tym jednak, że sam obrzęd
Komunii Świętej trwał około 1 .5 godziny,
a cała Liturgia około 4 godzin…
Pomyślałem sobie wtedy: „Mój Boże, po-
bożny to lud, który potrafi wytrzymać
w zimnej Cerkwi 4 godziny a Komunię
Świętą przyjmuje tyle, co u nas trwa cała
Msza i to w Wielkanoc chyba… ”

Sporo emocji wywołuje wśród kato-
lików przyjmowanie Komunii Świętej „na
stojąco”, nie wspominając o praktykowa-
nej na zachodzie Komunii Świętej „na rę-

kę”. Odzywają się głosy, by wrócić z po-
wrotem do pierwotnej formy „na klęczą-
co” i wzdłuż ławek przez kościół. Bo
wtedy jest najdostojniej i najpobożniej
i najlepiej…

Natrafiłem niechcący w Internecie na
pewne forum dyskusyjne i stronę poś-
więconą temuż kłopotliwemu (dla nie-
których) tematowi. I natychmiast rozbo-
lała mnie głowa… Zacytuję tylko jedną
wypowiedź, która chyba najbardziej mnie
uderzyła. Samozwańczy mistyk i konser-
watysta napisał tak: "Sobór Trydencki,
a zaraz po nim św. Papież Pius V w de-
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krecie Quo primum (1 570), stwierdza:
"Kiedy otrzymuje się Komunię, należy
klękać, głowę lekko opuścić, oczy skro-
mnie zwrócić w stronę św. Hostii. Usta
należy odpowiednio otworzyć, język
lekko wychylić z ust, opierając na
dolnej wardze. Jeżeli Hostia przyklei
się do podniebienia, należy odkleić Ją
językiem, a nie palcami"."I komentarz:
Dlatego pasterze narzucający /czy wy-
muszający/ nielegalnie Komunią św. na
stojąco, do ręki i z rąk "szafarzy" świe-
ckich, nie są w jedności z Kościołem.
Wprowadzanie tych obrzędów może
służyć tylko demonowi”.

Gdyby autor tych słów wykazał choć
odrobinę dobrej woli i przede wszystkim
WIARY z pewnością nie napisałby takich
słów. INAESTIMABILE DONUM In-
strukcja w sprawie niektórych norm
dotyczących Kultu tajemnicy Eucha-
rystycznej mówi wyraźnie: "Gdy chodzi
o sposób przystępowania do Komunii św. ,
wierni mogą ją przyjmować zarówno
w postawie klęczącej jak i stojącej, sto-
sownie do norm ustalonych przez Konfe-
rencję Episkopatu. Kiedy wierni przyjmą
Komunię św. klęcząc, nie wymaga się od
nich żadnego innego znaku czci wobec
Najświętszego Sakramentu, ponieważ sa-
mo klęczenie wyraża akt uwielbienia.
Kiedy natomiast przyjmują Komunię św.
na stojąco winni - podchodząc procesjo-
nalnie do ołtarza - uczynić akt czci zanim
przyjmą Najświętszy Sakrament; powinni
to uczynić w odpowiednim miejscu
i w taki sposób, by nie zakłócić porządku
w przystępowaniu do Komunii św”. Koś-
ciół, który otrzymał od Chrystusa mandat
rozstrzygania spraw dotyczących wiary
i tradycji („Kto was słucha, mnie słucha
[…]) dopuszcza obie formy przystępowa-
nia do Komunii Świętej i uważa je za go-
dne. Czemu więc zawsze znajdą się tacy,
którzy chcą „naprawiać” błędną ich zda-
niem naukę Kościoła?

Otrzymaliśmy kiedyś „upomnienie
braterskie” w postaci kartki, którą ktoś
włożył do naszych konfesjonałów. Upom-
niano nas, że jedynym godnym sposobem
przyjmowania Komunii Świętej jest po-
stawa „na klęcząco”. Wszystkie inne są
niegodne i trzeba jak najszybciej pow-
rócić do tej właśnie pierwotnej formy. Po-
zwolę sobie na małą dygresję. Podczas
Ostatniej Wieczerzy, kiedy Chrystus po
raz pierwszy udzielił Apostołom „Komu-
nii Świętej” uczynił to najprawdopodob-
niej w postawie…półleżącej ! Tak właśnie

wyglądało spożywanie Paschy w czasach
Jezusa. Wyobraźmy sobie taki sposób
przyjęcia Komunii Świętej współcześ-
nie… Opisywałyby je z pewnością wszy-
stkie gazety i media! Ale skoro mamy
powrócić do źródeł…

I jeszcze jedno porównanie, może
niezbyt na miejscu, ale myślę, że dobrze
obrazujący nasze wątpliwości. Kodeks
Drogowy przewiduje dwa sposoby włą-
czenia się do ruchu na skrzyżowaniu: na
zielonym świetle lub kiedy pali się czer-
wone a jest zielona strzałka, która umo-
żliwia włączenie się do ruchu mimo za-
kazu „ogólnego” w postaci czerwonej
lampki. W jaki sposób powinien postąpić
„konserwatywny” kierowca? Oczywiście
mając zieloną strzałkę poczekać aż zapali
się zielone światło! Już widzę gestyku-
lację stojącego za nim kolejnego kierowcy
i przeraźliwy dźwięk klaksonu z odpowie-
dnim komentarzem „dlaczego stoi choć
może jechać”?

Zdarza się, że niektórzy z nas narzeka-
ją na to, że udziela się w naszej świątyni
Komunii Świętej „na stojąco” i procesyj-
nie. Podyktowane jest to tym, że liczba
przystępujących jest bardzo duża i to ro-
związanie jest bardziej praktyczne (ale nie
jest niezgodne z wolą Kościoła! ). „ Posta-
wa stojąca to jest postawa paschalna, po-
stawa człowieka, który zmartwychwstał”
– przypomniał biskup pelpliński Jan Szla-
ga w katechezie radiowej w Radiu Głos
w styczniu tego roku. „Postawa stojąca”
w niczym nie uchybia godności, świętości
i dostojeństwu przyjmowanego Sakrame-
ntu (patrz: Instrukcja INAESTIMABILE
DONUM). Zdajemy sobie sprawę z tego,
że pierwotny sposób przyjmowania Ko-
munii Świętej jest dla wielu z nas je-
dynym i niepowtarzalnym przeżyciem.
Ale czy przedłużająca się Liturgia nie by-
łaby powodem do tego, że wielu z nas
opuściłoby świątynię nie doczekawszy
nawet modlitwy po Komunii o ogłosze-
niach już nie wspominając (czasem nawet
jednej godziny nie mogą wytrzymać). Czy
moglibyśmy patrzeć na to, że kapłan
udzielający Komunii Świętej idący
wzdłuż Kościoła podaje ją tym, który klę-
czą i tym, którzy klęczą za nimi, i tym,
którzy kucają za tymi, którzy klęczą
w drugim rzędzie, i tym, którzy pozostali
w ławkach i wystawiają pobożnie głowę,
bo już nie ma miejsca by uklęknąć,
a wszyscy chcą przyjąć Chrystusa, nie-
cierpliwiąc się kiedy się ich pomija…
A do tego jeszcze zdezorientowany mini-

strant z pateną, który nie dostanie do ła-
wki, by asekurować kapłańską dłoń…
Ten, który przyjął Komunię Świętą będzie
wstawał pospiesznie, by zrobić miejsce
następnemu i nie patrząc, czy kapłan stoi
właśnie nad nim może uderzyć swoją
głową puszkę z Najświętszym Sakrame-
ntem wstając z kolan… Czy to nie wy-
gląda na wielkie zamieszanie? Powie
ktoś: A balaski? Przypatrzmy się na od-
dawanie czci relikwiom świętych, które
odbywa się przy balaskach. Podobnie bę-
dzie wyglądała Komunia Święta.

Udzielając Komunii Świętej „na sto-
jąco” mamy niekiedy trudności z jej
udzieleniem, bo przystępujący doń czynią
różne dziwne ruchy i kapłan musi nieje-
dnokrotnie się postarać, by Ciało Pańskie
trafiło na język przyjmującego… skóra
cierpnie na samą myśl o przeciskaniu się
do drzwi i z powrotem, trzymając w dło-
niach Święte Świętych. Bywa też, że ktoś
woli jednak tradycyjnie, na kolanach…
Godne to i poczciwe, ale czy aby nie jest
to przejaw postawy „ja i tak zrobię po
swojemu”? Należy uczynić akt czci zanim
przyjmą Najświętszy Sakrament (… )
w odpowiednim miejscu i w taki sposób,
by nie zakłócić porządku w przystępo-
waniu do Komunii św”. Mamy tyle moż-
liwości oddania czci Najświętszemu Sa-
kramentowi: adorację całodzienną, adora-
cje przy okazji pierwszych piątków, Go-
dzinę Świętą… Możemy w postawie klę-
czącej spędzić dowolną ilość czasu. Pod-
czas spotkania z Chrystusem we Mszy
Świętej musimy uszanować to, że nie
jesteśmy sami, ale wraz z całą wspólnotą
parafialną. Wokół nas są nasi bracia i sio-
stry, którzy chcą przyjąć Chrystusa w spo-
koju i w skupieniu. A że na stojąco? To
chyba lepiej niż w zniecierpliwieniu i ści-
sku, gdzieś pomiędzy tym, który klęczy
a tym, który kuca… Niestety, czy tego
chcemy, czy nie – przesiąkamy powoli
„supermarketem” i nawet w procesyjnym
podejściu bywa nie raz, że się niecier-
pliwimy i przestępujemy z nogi na nogę.

Być może ktoś, kto przeczyta ten
artykuł dołączy do grona „oburzonych”.
Jednak ta refleksja nie ma na celu krytyki.
Jest jedynie zwróceniem uwagi, że istnie-
ją różne formy przyjmowania Komunii
Świętej . I nie oznacza to, że „inny” wybór
niż ten, który był do niedawna jest gorszy,
zły czy nawet uwłaczający Świętości. Jest
po prostu drugą formą, podobnie jak i ka-
płan ma do wyboru różne modlitwy
w mszale. Czy zawsze musi trzymać się
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tylko tej , która „była od zawsze”? Po to
Sobór Watykański II wprowadził pewne
zmiany, żeby ubogacić i usprawnić Li-
turgię. Nie wyobrażamy sobie, by w Ko-
ściele nie było Nabożeństw, Koronki do
Bożego Miłosierdzia, Nowenny do MB

Nieustającej Pomocy czy Różańca w pa-
ździerniku. W trydenckiej formie rytu ła-
cińskiego ich nie było… Zostały wpro-
wadzone i przyjęły się na chwałę Boga.
Komunia Święta „na stojąco” też się już
przyjęła i póki co niech tak już zostanie.

Pan Bóg i tak odbierze sobie należną
chwałę, czy od tego, który klęczy, czy od
tego, który stoi…

x. A.B.
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ŻYWE JEST SŁOWO BOŻE

Wierzyć, to chodzić z Jezusem po wodzie
Pismo Święte Starego i Nowego

Testamentu stanowi elementarną Księgę
Wiary, Nadziei i Miłości. Inspiruje licz-
nymi przykładami ludzi, którzy zawierzyli
Bogu od początku do końca i…wygrali!
Zostali zwycięzcami swego życia: swoich
słabości, planów i oczekiwań. Życia, które
nie zna końca, ale twa nieskończenie
w Panu, jest wiecznym szczęściem.

Wiara rodzi się w sercu, a następnie
poprze świadomość dociera do umysłu;
jest stanem ducha – wiecznie żywego
ducha, który zachowuje wiekuistą tajem-
nicę istnienia.

Zgodnie z nauczaniem Jezusa, wiara
jest darem Bożym (por. Dz 11 , 21 nn; 1
Kor 12, 3). To, co postrzegamy zmysłami,
jest dla nas widocznym zjawiskiem, po-
trafimy ów widok, smak, zapach – opisać
słowami, wyrazić uczuciami. Wiarę mo-
żna i trzeba (! ) uzewnętrznić czynami.
Zauważmy: ile wiary kryje się w sercu
dziecka oczekującego przybycia Świętego
Mikołaja z prezentami. Owo dziecię, pra-
gnie za wszelką cenę spotkać lub choćby
przez ułamek sekundy ujrzeć hojnego
Świętego; Mikołaj w umyśle dziecka jawi
się jako upragnione źródło dobra i rado-
ści.

Dziecko pragnie go poznać, by móc
mocniej kochać, jest ciekawe tej wspania-
łej postaci. Uwielbia ją i żywi nadzieję, że
kiedyś wreszcie ją zobaczy. I tak się sta-
nie, gdy samo, po latach, zostanie zapro-
szone przez Boga do wieczności.

Ciekawość sprawia, że rozpoczynamy
poszukiwania, zadajemy mnóstwo pytań,
miewamy wątpliwości. Niekiedy są to
krótkowzroczne próby dostrzeżenia tego,
co jest tak oczywiste w swoim istnieniu –
drugiego człowieka! Bóg bowiem objawia
się w naszych bliskich, w naszych zna-
jomych, w każdym, z kim mamy do czy-
nienia w naszej egzystencji.

Bóg chce mówić poprzez nas…ale

jakże często „zamykamy przed Nim drzwi
do naszych serc”, albo bywamy zbyt prze-
jęci własnymi sprawami. Tak łatwo tra-
cimy cierpliwość; chcemy najlepiej na-
tychmiast usłyszeć odpowiedź i dostać
gotową receptę na życie, która pomoże
rozwiązać nękające problemy, często bar-
dzo sztuczne problemy…

Jezus wielokrotnie wskazywał na nie-
właściwe pojmowanie wiary przez fary-
zeuszów. Ilu wśród nas jest takich, któ-
rych zaślepia fałszywy blask pychy? Ilu
pobożnych, religijnych na zewnątrz,
a w środku pustych i cynicznych?

Nie może nazywać się uczniem Jezusa
ten, kto w Niego nie uwierzył, kto przestał
Go naśladować i słuchać Jego głosu (por.
J 1 8, 37 d). Przyjacielem Jezusa nie jest
także ten, kto – dla przykładu – głosi sło-
wa uwielbienia pod Jego adresem i je-
dnocześnie wierzy w reinkarnację. A za-
tem: pokładamy wiarę w Boga czy fa-

szerujemy się mitycznymi opowieściami?
Kontemplujemy Jego Święte Oblicze
przed Najświętszym Sakramentem, w do-
mowym zaciszu czy poddajemy się oma-
mieniu typu: joga, otaczamy się przed-
miotami typu feng-shui, nosimy amulety,
zamiast włożyć na szyję święty symbol
miłości – krzyżyk, cudowny medalik lub
szkaplerz, który posiada niezwykłą moc
uzdrawiania duszy (przede wszystkim)
i ciała.

Prorocy potępiali bałwochwalstwo
(Oz 2, 7-1 5; Jr 2, 5-1 3). Maryja natomiast
żywi i posiada wiarę pełną pokory, po-
głębiającą się ciągle poprzez mroki i do-
świadczenia, przez rozważanie tajemnic
zbawiania, przez ofiarne posługiwanie,
które czyni coraz jaśniejszym spojrzenie
wierzącego (J3, 21 ; 7, 1 7; 8, 31 ).
Abraham imponuje postawą zawierzenia,
dlatego też został nazwany „ojcem
wszystkich wierzących” (por. Rz 4, 11 ).

>>
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Boże Narodzenie

>>

W słowotwórstwie hebrajskim domi-
nują dwa istotne rdzenie, określające zna-
czenie wiary: aman – poczucie siły i pew-
ności oraz batah – budzące zaufanie
i bezpieczeństwo. Więcej problemów se-
mantycznych dostarcza greckie słownic-
two, które na określenie hebrajskiego ba-
tah, odpowiada słowem elpis, natomiast
rdzeniowi aman – pistis. Terminologia ta,
ujęta w całość tworzy komplementarny
stosunek wiary i rozumu, który w ten spo-
sób traktuje także bł. Jan Paweł II w swej
encyklice Fides et Ratio. Bóg powołując
człowieka do życia w miłości, zachęca
nas do poznania i przyjęcia wiary, by
wreszcie istota ludzka mogła mieć nadzie-
ję na życie wieczne. Wiara nie byłaby
wiarą, gdyby pozwoliła się tu i teraz od-
kryć; nie stałaby się przepustką do szczę-
ścia wiecznego, gdyby zdjęła swe trans-
cendentne okulary. Tylko ten, kto wierzy
– dostrzega Boże znaki.

To w wierze prorok Izajasz, nazwany
przez św. Hieronima „pierwszym ewange-
listą”, odkrywa mądrość Boga (Iz 19, 11 -
1 5; 29, 1 3-30, 6; por. 1 Kor 1 , 1 9nn).
Jeżeli pragniemy przetrwać wszelkie ży-
ciowe burze, musimy pamiętać, że po-
winniśmy liczyć przede wszystkim na Bo-

ga. Mądrość domaga się absolutnego za-
wierzenia Bogu (Hi 19,25nn).

Najpełniejszymi świadectwami wiary
są modlitwy, ale należy umieć się modlić.
Dlatego Jezus poucza: „powiadam wam:
wszystko, o co poprosicie w modlitwie
stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzy-
macie” (Mk 11 ,24). Bóg właśnie w Koś-
ciele – jako wspólnocie ochrzczonych
urzeczywistnia swoje plany i dokonuje
zbawienia tych, którzy wierzą (Dz 2,47; 1
Kor 1 ,1 8). Zbawienie jest łaską Bożą, któ-
rą się otrzymuje przez wiarę (Rz 4, 4-8),
a wiara ta powinna być czynna (Ga 5,6;
por Jk 2, 14- 26).

Wiara chrześcijan musi znajdować
swój wyraz w nienagannym życiu (J 3, 9
n) i powinna wyrastać z miłości bliźniego
(J 4,1 0 nn; 5, 1 -5). Wiara jest niczym
nieoszlifowany diament: krystalizuje się
i wzrasta pod wpływem doświadczeń,
bądź kruszy się i karleje (czasami zupeł-
nie zanika), gdy poddawana próbom nie
potrafi się obronić przed niszczycielską
siłą zła.

O swą wiarę należy się troszczyć co
dnia. Szatan nie odpoczywa. Najmocniej
zaś uderza w tych, którzy znajdują się
najbliżej Boga i – paradoksalnie – ten, kto

całym sercem ufa Stwórcy, ten nie podda
się nigdy! Natomiast ten, kto szuka sen-
sacji i pragnie bezstresowo przeżyć każdy
dzień, może nieoczekiwanie znaleźć się
w pułapce, z której trudno się wydostać.
Do grupy wiernych i niestrudzonych mó-
wi Bóg: „poprowadzę przez ogień, oczy-
szczę ją, jak się oczyszcza srebro i wy-
próbuję tak, jak próbuje się złoto. I wzy-
wać będą Mojego Imienia – a Ja wysłu-
cham” (Za 13,1 9).

Jezus zaprasza każdego z nas do
wypłynięcia na głębię! On pragnie nas
objąć i przytulić. Uczy nas „chodzić po
wodzie”, podobnie jak Piotra, który po
ludzku przestraszył się, ponieważ zwątpił.
Wtedy Pan zadał mu retoryczne pytanie:
„Czemu zwątpiłeś, małej wiary?” (Mt,
14,31b).

Współcześnie, każdego dnia, zadaje to
pytanie każdemu z nas. Ale jednocześnie
zapewnia: „Wszystko jest możliwe dla te-
go, kto wierzy” (Mk 9,23b). Zatem nie
bójmy się chodzić z Jezusem po wodzie!

Monika Gładysz

Boże Narodzenie - najpiękniejsze
święta, ileż wzruszeń, miłych wspomnień
wywołują w każdym z nas. Obchodzone
na całym świecie, cieszy dzieci i doro-
słych. Najpiękniejsze jest jednak Boże
Narodzenie w Polsce, z niepowtarzalną,
niespotykaną nigdzie indziej Wigilią.
Wieczór wigilijny jest w tradycji polskiej
najbardziej uroczystym i najbardziej
wzruszającym wieczorem w roku. Jest to
bowiem wieczór prawdziwego zbliżenia,
wzajemnego odpuszczenia win, czas
miłości, wieczór zadumy i refleksj i,
najbardziej uroczyste i rodzinne święto w
roku.

W dzisiejszym, skomercjalizowanym
świecie na plan pierwszy wysuwa się
oprawa tych świąt - krzykliwe, kolorowe,
często kiczowate wystawy przekonujące,
że bez nabycia pewnych rzeczy święta nie
będą udane, oświetlone drzewka i budynki



Przyniesie Szczęście?
Nie! Żaden przedmiot, znak, amulet itp. nie przyiesie Ci szczęścia, bo nie ma w sobie takich właści-
wości ani mocy. Zaś niektóre z nich (patrz niżej) mogą być „niebezpieczne”.

PENTAGRAM
(GWIAZDA PIĘCIORAMIENNA)

Dwa rogi w górę - oznacza królestwo Lu-
cyfera, dwa rogi w dół - człowiek jest bo-
giem. Niektóre zespoły muzyczne przyjęły

te symbole jako gwarancję sukcesu.

ANARCHIA
Symbol organizacji anarchistycznych;

w okultyźmie - symbol chaosu.

Niebezpieczne znaki

– mają zachwycać, sprawiać przyjemność,
cieszyć, wywoływać radość. Zapewne
spełniają swoje zadanie, ale przesłaniają
prawdziwą głębię tego święta, na dalszy
plan odsuwając religijny aspekt uroczys-
tości. Współczesny człowiek, przygoto-
wując się do świąt, odwiedza galerie han-
dlowe w poszukiwaniu prezentów, trosz-
czy się o wykwintne potrawy, o wystrój
domu i jego otoczenia. W tym całym za-
bieganiu zostaje mu bardzo niewiele cza-
su dla Chrystusa.

O tym właśnie pisze w swoim wierszu
Jerzy Liebert, którego sylwetkę przedsta-
wiliśmy już Czytelnikom Głosu Serca.

Sytuacja liryczna przedstawiona w ut-
worze przypomina typowo bożonarodze-
niową scenerię: uboga grota, w żłóbku
Boże Dziecię, a wokół ci, którzy przyszli
złożyć Mu hołd.

Personifikując ptaki i zwierzęta, poeta
akcentuje ich radość z faktu narodzenia
Boga- Człowieka. Podmiot liryczny zwra-
ca uwagę na to, że ptaki są szczęśliwe,
pełne nadziei na przyszłość:

Chrystus nam się narodził i nowe dni
będą

Sarny są zdziwione, widząc tak skrom-
ne otoczenie i warunki, w jakich przy-
szedł na świat Boży Syn. Spontaniczna
radość wiewiórki i gołębi mówi wiele
o wadze wydarzenia, od którego zaczęto
na nowo liczyć czas. Kwiaty, chociaż nie
jest to pora ich kwitnienia, ofiarowują

Dzieciątku to, co mają najpiękniej-
szego - swoje złote kielichy i to, co
można otrzymać z roślin - mirrę
i kadzidło. Ich dar jest godny kró-
lów - przecież Trzej Królowie
przyniosą takie same dary. Pokło-
nić się Dzieciątku przybyły z da-
leka również pawie - ptaki dumne
i piękne. Zostawiły jednak gdzieś
swoją dumę, przybywając do sta-
jenki, rade stanąć w jednym sze-
regu z aniołami, żeby chociaż na
chwilę móc być blisko Boga:

I pawie przyfrunęły z krajów cu-
dzoziemskich,
By swe pióra przyrównać do skrzy-
deł anielskich.

Leżący w żłóbku mały Chrystus
na pewno cieszy się z tych odwiedzin, ale
nie jest szczęśliwy, gdyż wśród przyby-
łych nie ma człowieka, którego najbar-
dziej oczekuje, dla którego przyszedł na
ziemię, znosi niewygody, zimno, odrzu-

cenie. Poeta podkreśla, że Chrystus jest
smutny, zawiedziony, rozczarowany:

A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy
i czeka,
By wśród witających zobaczyć człowieka.

Jego smutek wynika z tego, że czło-
wiek nie zauważył doniosłego wyda-
rzenia, jakim jest narodzenie Syna Bo-
żego, zignorował je, skoncentrowany na
sprawach doczesnych przeszedł obojętnie
obok ubogiej stajenki, w której oczekuje
go Bóg. Chrystus z perspektywy żłóbka
zadaje sobie pytania: Gdzie jest człowiek?
Dlaczego nie przyszedł? Przecież wie-
dział. Ma jakieś ważne sprawy? Ale jakie?
Cóż może być ważniejszego od narodzin
Boga? Nie otrzymuje na nie odpowiedzi,
gdyż nie ma kto jej udzielić. Ale cierpliwie
czeka, bo miłość Boga do człowieka jest
wielka, nieograniczona i dlatego człowiek
dostaje ciągle nową szansę na spotkanie
z Bogiem. Zaproszenie Bożej Dzieciny
jest wciąż aktualne. Trzeba tylko chcieć je
usłyszeć, odpowiedzieć na nie, skorzystać
z niego.

Przygotowując się do świąt Bożego
Narodzenia, pamiętajmy, o tym, co sta-
nowi ich istotę. Nie pozwólmy, by Chry-
stus czekający w stajence właśnie do nas
musiał skierować pytanie: Gdzie jesteś?
Dlaczego nie ma cię tutaj , człowieku?
Przecież dla ciebie przyszedłem i cze-
kam….

Błogosławionych Świąt.

Alina Skrabacz – Sowa
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Pasterka

Ptaki niby dzwoneczkami cieszą się kolędą-
Chrystus nam się narodził i nowe dni będą.

Do stajni betlejemskiej aż do brzegów Wisły
Z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły.

Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo się patrzy,
Jak dwa gołębie płyną na błękitnej tarczy.

I kwiaty, choć to zima, czas mroźny i cichy,
Niosą myrrę, kadzidło i złote kielichy.

I pawie przyfrunęły z krajów cudzoziemskich,
By swe pióra przyrównać do skrzydeł anielskich.

A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka,
By wśród witających zobaczyć człowieka.

>>



ŻUK SKARABEUSZ
Jest to żuk gnojak, który w starożytnym

Egipcie był symbolem reinkarnacji. Jest to
równiez symbol Belzebuba (szatana).

DRZEWKO SZCZĘŚCIA
Talizman: przedmiot lub znak, przekaźnik
magicznych i demonicznych mocy, ma-
jących przynieść szczęście nosicielowi-
właścicielowi. Noszenie i wiara w moc

drzewka szczęścia jest zabobonem, a tym
samym bałwochwalstwem, sprzecznym z I

Przykazaniem Bożym.

FENG SHUI
Zasady umiejscawiania i doboru przedmiotów
zwiazane są z różdżkarstwem, wróżbiarstwem
i fetyszyzmem, a tym samym stoją w głębokiej

sprzeczności z postawą chrześcijańską.

PIERŚCIEŃ ATLANTÓW
Jeden ze sposobów działania zła, znie-

wolenia i odwrócenia od Jezusa, jedynego
Udrowiciela i Obrońcy człowieka.

SWASTYKA
Połamany krzyż. Starogermański symbol

ognia. Używali go hitlerowcy - był znakiem
ich ideologii.

UDJAT
Wszechwidzące oko. Symbol odnoszący się

do Lucyfera - króla piekła.

WSTĄŻKA PRZEPLATANA
Symbol bezgranicznego połączenia

z mocami wszechświata, związek dosknały,
nieprzerwany, niezaprzeczalny.

YING - YANG
Oznacza równowagę między siłami

przeciwnymi; negatywnymi i pozytywnymi;
pole białe/pole czarne; dobro/zło.

ZŁAMANE "S"
Oznacza "niszczyciela". Noszone było przez

członków siejących grozę nazistowskich
oddziałów śmierci.

GŁOWAKOZY
Jest to jeden ze sposobów wyśmiania ofiary
Chrystusa - Baranka, który został złożony

w ofierze za grzechy ludzkości.

JEDNOROŻEC
Symbol wolności seksualnej : miłość les-
bijska, homoseksualizm, seks grupowy itd.

KRZYŻ CELTYCKI
Wywodzi się z wierzeń pogańskich.

Symbolizuje most do innego świata, wyższej
energii i wiedzy.

KRZYŻ NERONA
W okultyźmie oznaka upadku

chrześcijaństwa, pogański znak czarnej
magii. W sataniźmie używany podczas

odprawiania czarnych mszy.

KRZYŻ SATANISTYCZNY
Jest to starożytny symbol rzymski podważający

ważność chceścijaństwa i boskość Boga.
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"Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do
pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nad-
naturalną władzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu
zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Pra-
ktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im in-
tencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do
interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów.
Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub ma-
giczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się
ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycz-
nych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wyko-
rzystywania łatwowierności drugiego człowieka". (KKK 2117)

Nie lękaj się, miłosierny Bóg troszczy się

o człowieka, dba o nas i stąd mamy aniołów.

Kościół czci aniołów, którzy pomagają mu w jego ziemskiej piel-
grzymce i opiekują się wszystkimi ludźmi. (KKK 352)

Módl się do Niego:

Modlitwa do Anioła Stróża

Święty Aniele Stróżu, który z Bożego nakazu czuwasz nade
mną, abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim do-
radcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi po-
wstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. Proszę także Byś w porę
podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie
podobało się Bogu i będzie przynosiło pożytek ludziom. Gdy-
bym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie i Twoich
starań o moje dobro, wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź
przeszkodą dla mnie. Proszę także, aby twoja obecność była
otuchą dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.
Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca
Niebieskiego. Amen.

Zrób rachunek sumienia:

PIERWSZE PRZYKAZANIE BOŻE
Nie będziesz miał bogów przede Mną

Nie modliłem się * zaparłem się wiary * publicznie krytykowa-
łem wiarę * wstydziłem się swojej wiary * nie starałem się o po-
głębienie swojej wiedzy religijnej przez czytanie Pisma Święte-
go i ksiażek religijnych itp. * narzekałem na Pana Boga, np.
w niepowodzeniach * wierzyłem w zabobony, wróżby czy horo-
skopy * przeszkadzałem drugim w spełnianiu praktyk religij -
nych * ceniłem pieniądz, wygody, przyjemności itp. bardziej niż
sprawy Boże i zbawienie własnej duszy * narażałem się na utra-
tę wiary przez złe widowiska, filmy, książki, programy telewi-
zyjne, internet, towarzystwo itp. * występowałem przeciw nauce
Bożej lub nauce Kościoła.

Staraj się umocnić swoją wiarę, odmawiaj

wyznanie Wiary:

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stwo-
rzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i nie-
widzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego
Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi
wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy
z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny
Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla
naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżo-
wany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony
i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pi-
smo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie
przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego
nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie
odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Proroków. Wie-
rzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję
jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrze-
szenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Staraj się poznawać nauczanie Kościoła:

Z nauczania

"Należy odrzucić wszelkie formy wróżbiarstwa: odwoływa-
nie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych
lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość.
Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaś-
nianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, po-

sługiwanie się medium są przejawem chęci panowania nad
czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie
pragnieniem zjednywania sobie ukrytych mocy. Praktyki te
są sprzeczne ze czcią i szacunkiem - połączonym z miłującą
bojaźnią - które należą się jedynie Bogu". (KKK 2116)

Opracowano:
Grupa Odnowy w Duchu w Św. "Marana Tha"
Parafia NSPJ w Tarnowie - 2012 r.
Wykorzystano Modlitewnik MI Wyd. Ojców Franciszkanów
Niepokalanów

Jeśli jesteś w ich posiadaniu zniszcz je (zakop,
spal), tak aby nikt nie miał do nich dostępu.

MOTYL
Motyl jest symbolem własnym
zwolenników "NEWAGE".
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POKOLORUJ OBRAZEK

-Ilu jest na świecie św. Mikołajów?
-Tylu, ilu jest rodziców.

***
Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą trzymając w ręku wędkę.
Podchodzi do niego Jaś i pyta:
- Łowi pan ryby?
- Nie, prezenty.

***
Tata pyta Jasia:
- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa komplety
kolejki elektrycznej?
- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.

***

Jakiś facet przyłapuje Tatę, jak w lesie ścina choinkę.
- Co, tniemy choineczkę na święta, bo nie łaska kupić u gajowe-
go?
- Tak - odpowiada wystraszony Tata.
- W takim razie zetnij pan i dla mnie!

***
Małgosia pyta mamę:
- Czy w tym roku św. Mikołaj przyniesie mi nową lalkę?
- Przecież lalka, którą masz jest prawie nowa!
- Co z tego? W zeszłym roku ja też byłam prawie nowa, ale
pomimo to bocian przyniósł mi nową siostrzyczkę!

***
Opracował x. A.B.

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI

Żarty dla dzieci
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Święta Bożego Narodzenia, które czę-
sto nazywamy „najbardziej rodzinnymi
Świętami”. Dobrze, że tak myślimy, że tak
mówimy, że tego pragniemy. Ale czy
naprawdę tak jest? Czy rzeczywiście na-
sze Święta są rodzinne? Wiemy, że ktoś
nie dotrze na ten czas z zagranicy, kto
wprawdzie będzie siedział przy stole, ale
rozmowa nie będzie się kleiła, bo nie
umiemy ze sobą rozmawiać. Kogo przy
stole zabraknie, bo tatuś będzie z „ciocią”
zamiast z mamą i dziećmi lub mamusia
pójdzie do „wujka”, więc dzieci potem ją
odwiedzą. Jeszcze te pseudo-rodziny, czy-
li młodzi, którzy mieszkają razem bez ślu-
bu, a przyjdą do domu na Święta. Będą
u jednych rodziców, potem u drugich, jak-
by to było normalne, że są razem.

Taka sytuacja i wiele innych normal-
na nie jest! Nie jest normalne, że dzieci
odwiedzają mamę lub tatę w określonych
terminach wyznaczonych przez sąd, a nie
żyją razem z obydwojgiem rodziców. Tato
zabiera dziecko do siebie np. w każdą
środę oraz co drugą sobotę i niedzielę.
W Święta bywa różnie, czasem konfli-
ktowo. Bo mama chce, aby córka/syn
w Wigilię był/a w „domu”, ale tato uważa,
iż u niego też jest dom. I tak np. psa, kom-
puter, wieżę dziecko ma i u mamy i u ta-
ty. Myślę, że nie trzeba wymieniać dalej .
Tylko, że ten dzieciak tak naprawdę nie
ma swojego miejsca na świecie, a Święta
spędzi pewnie u tego, kto lepiej umiał się
o to wykłócić lub może przekonał sąd
o swojej racj i. . . //

Bywa i tak, że właśnie w Święta jest
w domu głośniej , bo alkohol zaczyna
działać. Tatuś i wujkowie nie potrzebują
dużo wypić, aby przestali się kontrolo-
wać. Mama jest bezradna, więc Święta
wyglądają jak wyglądają i wszyscy drżą –
żeby nie było awantury.

Ale przecież tak być nie musi. W o-
czach mam piękny obrazek: rodzice
i dzieci są szczęśliwi, czekający na Świę-
ta, które spędzą razem. To nie znaczy, że
nie mają problemów. Zapewne mają, i to
sporo. Najwięcej ze zdrowiem, codzienną
troską o byt, pracę, zdrowie. Dzieci też

nie są aniołami, ale rodzice wspólnie
rozwiązują każdy problem i na pewno
w końcu się to udaje. Dzieci mają już
własne dzieci i wnuki pojawiają się na
Święta, ale nie tylko. Starsze pokolenie
dba, by przynajmniej raz w miesiącu
spotkać się na wspólnym obiedzie – czy
to u córek, synowych, synów czy właśnie
w mieszkaniu dziadków.

Jednak, nie wszędzie tak jest. I ciągle
mam w głowie pytanie – dlaczego?
Dlaczego nie umiemy świętować przy
rodzinnym stole, w rodzinnym gronie, bez
pośpiechu, zdenerwowania, zabiegania,
pretensj i itp.?

Trudno znaleźć receptę na szczęśliwe
życie. A jednak – są tacy, którzy czasem
skromnie, nawet biednie ale w miłości
i poszanowaniu spędzają te świąteczne
dni i całe swoje życie. I nie zależy to od
zasobów finansowych, ani od statusu wy-
kształcenia. To raczej duma bycia Chrześ-
cijaninem, Polakiem i poszanowanie tra-
dycji Ojców. Jak ma być święto to i pię-
knie nakryty stół i odświętny strój , wspól-
nota rodzinna, ale przede wszystkim mo-
dlitwa. Ileż to razy słyszałam od znajo-
mych starszego pokolenia, że na Roraty to
szło się 2, a nawet i 7 kilometrów, i udało
się zdążyć na 6 rano do kościoła w mróz,
śnieżycę czy zadymę. Szli razem, ramię
w ramię – babcia, dziadzio, mama, tato

i dzieci – nawet te maluchy, często
wiezione sankami. Dzisiaj , cóż, Roraty
często o 6, ale wieczorem, mama i tato
czasem jeszcze w pracy, babcia mieszka
w innej części miasta i tak trudno się
zebrać raz jeszcze z domu do wyjścia.

Jednak nie wszędzie tak jest! Wiem,
że są jeszcze w Polsce, w Tarnowie, w na-
szej parafii, takie domy, rodziny, w któ-
rych na początku Adwentu rodzice wraz
z dziećmi zaczynają przygotowania do
Bożego Narodzenia poprzez udział w Ro-
ratach, na które misternie zrobione są
własnoręcznie lampiony. W tym samym
czasie zaczyna się pieczenie pierników,
które przecież muszą swoje odleżeć, aby
były naprawdę delikatne i rozpływały się
w ustach. Rzadziej już, ale zdarza się, że
robi się zabawki na choinkę, co za na-
szego dzieciństwa było rytuałem. Pamię-
tam, że kleiło się łańcuchy, z wydmuszek
robiliśmy pajace i inne zabawki. Z kolo-
rowych pasków papieru powstawały roz-
maite koszyczki, gwiazdeczki i inne cu-
deńka. Czasy klejenia ozdób choinko-
wych już pewnie nie wrócą, choć żal tych
pięknych godzin spędzonych razem z ro-
dzeństwem i rodzicami, czasem wujkami
i ciociami. Znam kilka takich domów,
gdzie jeszcze kultywuje się te tradycje –
niekoniecznie są tam małe dzieci! Za-
chęcam jednak do tego, by zrobić jakąś

Pora siadać
do stołu…

>>
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zabawkę, upiec piernik wspólnie, przy
zaangażowaniu dzieci. Nic bowiem nie
zastąpi klimatu przedświątecznej kuchni,
zapachu pieczonego ciasta. To jest nieo-
dłączny klimat rodziny, która wspólnie
przygotowuje świąteczną radość, bowiem
przeżywanie Świąt wiąże się z pewnym
misterium. A pracowite przygotowania do
tego misterium przynależą.

Cóż, dzisiejszy pędzący świat zmierza
do „Galerii”, które nie wiadomo dlaczego
tak się nazywają, i zamiast podziwiać
w nich dzieła sztuki (wynikałoby to z na-
zwy) robi się zakupy. Tam załatwić mo-
żna wszystko – od kupna produktów
żywnościowych, w tym ciast, które wcale
nie pachną, sprzętu elektronicznego, po
sztuczną choinkę. To „misterium zaku-
pów”, jakie proponuje nam współczesna
kultura konsumpcji. Zapewniam jednak,
że szaleństwo zakupów nie sprzyja bu-
dowaniu klimatu świąt Bożego Narodze-
nia.

Kiedyś pisałam o tym, że w molochu
miast i bloków zanikają rodziny wielo-
pokoleniowe; że bywa, iż dorosłe dzieci
wstydzą się swoich rodziców przyjeżdża-
jących z wiosek lub podmiejskich miej-
scowości, nie mają dla nich czasu. Wolą
Święta spędzać „na wyjeździe”. Domy
wczasowe, prywatne kwatery pełne są
beztroskich rodzin – bo tam dadzą jeść,
nie trzeba nic przygotowywać, pozmy-
wają naczynia i można się spokojnie
wyspać. No i jest pięknie, są narty, sanki,
i nie ma żadnego narzekania mamy, czy
ojca, że to trzeba by do kościoła i nie daj
Boże do Spowiedzi i Komunii św. Bo
jakże łatwo i wygodnie zapomnieć o tym
najważniejszym, o tym, że rodzi się
Dziecię Jezus, że Bóg dla nas przychodzi
na świat!

Żeby umieć świętować trzeba się tego
nauczyć – niestety trudno samemu, to jest
nauka płynąca od rodziny, z lat najwcze-
śniejszych, dziecinnych. Jeśli w domu ro-
dzinnym była celebra codziennego posił-
ku; jeśli rodzice dbali o to, by przy ro-
dzinnym stole spotkać się przynajmniej
raz dziennie – choćby przy kolacji czy
śniadaniu, a w niedzielę przy wszystkich
posiłkach, najważniejsze – przy obiedzie,
to ten stół łączył ludzi wokół niego sie-
dzących. Bo nauczono się przy nim kul-
tury jedzenia, kultury słuchania, bycia
razem, a także często modlitwy.

Obserwowałam wiele lat rodziny
znajomych, koleżanek i zauważyłam, że

tam, gdzie przynajmniej w niedzielę spo-
żywali wspólnie posiłek jakoś wszystko
się „kleiło”. Nie oznacza to, że nie było
spięć, wymiany, nawet ostrej zdań. Ale
wszystko jakoś się trzymało. U moich
serdecznych przyjaciół rytuałem jest, że
gospodarz zawsze zmywa naczynia po
posiłkach i nie przeszkadza mu w tym
tytuł profesora zwyczajnego. U innych
przynajmniej raz w tygodniu mąż przy-
gotowuje gorącą kolację – tak rzadko
bywają razem w domu, bo pracują na
zmiany. Ale zawsze znajdzie się wspólny
czas, by przedyskutować sprawy codzien-
ne, ważne; kto i jakie zrobi zakupy, na co
trzeba wydać większą kwotę. Dzieci
uczestniczą w tych przygotowaniach i ro-
zmowach – widzą ile wysiłku, czasem
wyrzeczeń kosztuje planowanie budżetu
domowego. To jest wychowanie – dzieci
muszą mieć obowiązki, powinny uczyć
się gospodarować własnymi, drobnymi
zasobami finansowymi, umieć dostrzegać
także potrzeby i troski rodziców, czasem
i dziadków. To wszystko kiedyś zaowo-
cuje – bo czego Jaś nie nauczył się za
młodu – Jan nie będzie umiał w życiu
dorosłym, powiada stare przysłowie.

Wieczerza wigilijna to misterium, ja-
kie w każdej rodzinie ma swój rytm,
rytuał i klimat. Ufam, że w każdym z na-
szych domów nieodłączną jej częścią jest
wspólna modlitwa. Ale już w coraz mniej-
szej liczbie rodzin śpiewa się wspólnie
kolędy. Owszem, płyta z nagraniem ko-
lęd, która cicho brzmi w tle całej wie-
czerzy. Ale śpiewa się rzadko. Zachęcam,
aby wracać do zwyczaju wspólnego
kolędowania. Jest to tak piękna tradycja,
że nie powinniśmy pochopnie jej zanie-
dbywać. Dzisiaj , kiedy tak wielu Pola-
ków, w tym głównie młodych, spędza
święta Bożego Narodzenia poza grani-
cami Ojczyzny, ten piękny obyczaj na-
biera szczególnego znaczenia. I cóż się
okazuje? Nawet chcemy śpiewać kolędy,
ale znamy tylko jedną, dwie strofki. A
przecież jest to cała cudowna literatura,
często o głębokiej treści teologicznej ,
zawsze polskiej , mądrej i bardzo pięknej .
Wróćmy do śpiewania kolęd – całych
kolęd!

Niech misterium wieczerzy wigilijnej
zaczyna się pięknymi przygotowaniami.
Niech jego kulminacją będzie modlitwa,
dzielenie się opłatkiem oraz rodzinny
posiłek. Zakończeniem uczyńmy radosne,
wspólne kolędowanie. Prezenty też są ele-

mentem świętowania, ale niechby one nie
były kulminacją, do której się dąży.

W budowaniu świadomości naszych
dzieci i młodzieży bardzo ważne są
akcenty, jakie postawią rodzice, dziadko-
wie i wszyscy dorośli. To my jesteśmy
odpowiedzialni za wprowadzanie, a właś-
ciwie kontynuację tradycji rodzinnej ,
polskiej i chrześcijańskiej . Zarażajmy
młodych dobrem, a misterium Bożego
Narodzenia warte jest tego, aby nim
zarażać.

Pomyślmy w czasie tych Świąt, co
można zrobić, aby moja konkretna ro-
dzina stała się bardziej święta? Co można
zrobić, aby dziecko sąsiadów dowiedziało
się, że również dla niego Pan Jezus przy-
szedł na świat? Jak można pokazać in-
nym, że dobra, Boża rodzina to wielki
trud, ale jest to jedyna droga do praw-
dziwego szczęścia naszych dzieci.

Magdalena Urbańska

Wykorzystano teksty Biuletynu KSW
„Wszyscy jesteśmy wychowawcami. Fe-
lietony radiowe Anny Lipczyńskiej”, red.
Magdaleny Urbańskiej



Często czytamy w prasie kobiecej
o równowadze płci, o tym, jakie to my,
kobiety jesteśmy silne, niezależne i aser-
tywne… Właściwie, gdyby nie udział mę-
żczyzny w prokreacji, a i tu próbuje się
ograniczyć jego rolę poprzez sztuczne
zapłodnienie, to faceci generalnie nie są
nam potrzebni.

Nic bardziej mylnego! Każda osoba
ludzka jest albo kobietą, albo mężczyzną.
Dopiero razem tworzą komplementarną
całość. Ta prawda potwierdza się w przy-
rodzie i nie sposób jej logicznie zao-
ponować. Wiele talentów i cnót mogą
posiadać przedstawiciele obu płci, ale nie
da się usunąć specyficznych, niepowta-
rzalnych cech mężczyzny i kobiety, z cze-
go współczesne społeczeństwo powinno
sobie zdawać sprawę. Niełatwo jest
w skrócie opisać różnice między mężczy-
zną a kobietą, istnieje bowiem niebezpie-
czeństwo dokonania uproszczeń; można
jednak zauważyć, że racjonalność męż-
czyzny dopełnia intuicyjność kobiety, że
uczuciową powściągliwość mężczyzny
równoważy delikatność i czułość kobiety,
i że istnieje wiele innych przejawów tej
naturalnej sytuacji, która swój najisto-
tniejszy wyraz znajduje w komplementar-
ności płciowej . Logiczny wniosek brzmi
następująco: mężczyzna jest stworzony po
to, by znaleźć swoje naturalne dopełnienie
w kobiecie, i na odwrót: kobieta istnieje
po to, aby swoje naturalne dopełnienie
znaleźć w mężczyźnie.

Mężczyznę i kobietę wiele różni.
Dzieli nas sposób myślenia, mówienia,
potrzeby, wrażliwość, konstrukcja psychi-
czna, praca, przeżywanie problemów.
Przykłady? Proszę bardzo:
* Sposób myślenia - żona prosi męża:
"obierz kilka ziemniaków", on pyta:
"ile?". Dla niego kilka, to nie wiadomo
ile. Musi wiedzieć dokładnie: 5? 8? Trze-
ba pokazać jakich, małych czy dużych.
Nie wystarczy przypomnieć: "Wiesz, tyle
ile zwykle jemy na obiad". Jemu to nic nie
mówi, chyba że jest kucharzem. Żona
może jednocześnie przygotowywać obiad,
myśleć o mężu i zajmować się dziećmi.
Mąż nie. Kiedy kosi trawę, cały oddaje się
pracy. Żona nie powinna go zatem pytać,

czy myślał o niej , pracując. Na pewno nie
myślał. Albo skłamie, aby zadowolić
żonę, albo powie prawdę i narazi się na
zarzut: "To o kim myślałeś?".
* Sposób mówienia - różnice zaczynają
się już we wczesnym etapie rozwoju:
dziewczynki mają większe predyspozycje
do nauki języków. Chłopcy nawet później
zaczynają mówić. Kobiety dużo mówią,
mają potrzebę dzielenia się swymi prze-
życiami. Mężczyźni wolą zachować dy-
stans - po co duchowy ekshibicjonizm?
Kobiety myślą na głos, dlatego też mówią
więcej . Mężczyźni zaś wypowiadają
wnioski, ale dochodzą do nich w myśli.
Poza tym kobiety pragną od razu dzielić
się przeżyciami, na żywo. Mężczyźni na-
tomiast nie są tak chętni do dzielenia się
przeżyciami - potrzebują czasu.
* Potrzeby - mężczyźni to zdobywcy -
chcą zdobyć, posiąść kobietę jako "swoją"
(raz powiedziane "kocham cię" wystarczy
- jest "nieodwołalne"), tymczasem kobieta
musi być nieustannie zdobywana, zapew-
niana o miłości.
* Praca - przysłowie chińskie mówi, że
"Stu mężczyzn może zbudować obóz wa-
rowny, ale bez kobiet nie ma domu".
Kobieta jest zdolna do pracy długotrwałej
i monotonnej . Wiąże się to przede wszy-

stkim z jej powołaniem do macierzyństwa
i wychowywania dzieci. Może nieustannie
czuwać, bez odpoczynku i chwili dla sie-
bie. Mężczyzna jest zdolny do pracy kró-
tkotrwałej , ale intensywnej , urozmaiconej .
Musi sobie w niej robić przerwy, choćby
krótkie.
* Podatność na bodźce - kobiety są słu-
chowcami, mężczyźni wzrokowcami. Po-
ciąga to za sobą istotne konsekwencje co
do sposobu percepcji świata, drugiego
człowieka, zwłaszcza reprezentującego
drugą płeć.

Różnice są potrzebne. I dobrze o nich
wiedzieć, by móc uniknąć niepotrzebnych
nieporozumień czy kłótni, które często
można sprowadzić do paradoksalnego za-
rzutu: mam pretensje do ciebie, bo jesteś
kobietą/mężczyzną. Jednak jeśli zrozu-
miemy różnice i ich bogactwo, możemy
się uzupełniać. I będzie to piękna współ-
praca i współ-bycie.

A zatem mężczyzna i kobieta dopiero
jako MY stają się istotami komplemen-
tarnymi. Wspólnie potrafią ogarnąć wię-
kszą przestrzeń doznań, uczuć, zrozu-
mień. Razem potrafią - jako MY - pełniej
doświadczać świat. Karol Wojtyła tak tłu-
maczy konieczność wzajemności w mi-
łości między dwojgiem: "Wzajemność
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związana jest ściśle z miłością pomiędzy
mężczyzną a kobietą. Warto zwrócić uwa-
gę (. . .), że miłość nie jest tylko czymś
w kobiecie i czymś w mężczyźnie - w ta-
kim razie byłyby właściwie dwie miłości,
ale te dwa odrębne fakty psychologiczne
zespalają się i tworzą jedną obiektywną
całość - poniekąd jeden byt, w którym za-
angażowane są dwie osoby."

Kiedy każde z dwojga małżonków ży-
je dla drugiego, w sposób naturalny rodzi
to postawy uprzejmości, łagodności, mi-
łości, które czynią życie rodzinne po-
godne i radosne. Konieczna też jest wy-
obraźnia, cierpliwość, pilność. Nie można
koncentrować się jedynie na prawach, ale
należy starać się również wypełniać
obowiązki, które w życiu rodzinnym są
zawsze wykonywane dla dobra kocha-
nych i drogich osób.

. . .mężczyzna opuszcza ojca swego i ma-
tkę swoją i łączy się ze swą żoną tak
ściśle, że stają się jednym ciałem. (Rdz 2,
24) Dla męża nie ma osoby droższej niż
jego żona (nawet najukochańsza mama
nie może być odtąd droższa niż żona) i na
odwrót; dla dzieci nie ma osób bardziej
ukochanych od rodziców, i na odwrót. Do
małżeństwa przychodzi sam mężczyzna,
sama kobieta. Po przysiędze idą w życie
razem, we dwoje. Inaczej jest w sakra-
mencie małżeństwa. Do sakramentu mał-
żeństwa przyprowadza Chrystus mężczy-
znę i kobietę. On ich łączy i On z nimi
pozostaje na zawsze.

Małżeństwo to nie przeciąganie liny,
na której końcach znajdują się mąż i żona.
Nie może każde z nich iść w swoim
kierunku. Dawniej często pojawiało się
określenie jarzmo małżeńskie. Starsi wie-
dzą zapewne, co to jest jarzmo. Młod-
szym wyjaśniam, iż jest to rodzaj uprzęży,
w postaci drewnianej ramy zakładanej na
karki pary zwierząt oraz części łączącej
z dyszlem. Jeżeli obydwa zwierzęta nie

szły idealnie w jednym kierunku niemo-
żliwa była nie tylko praca na roli przy po-
mocy tych zwierząt, ale nawet jakikol-
wiek ruch do przodu. Tak więc zwierzęta
zaprzężone w jarzmo musiały iść w je-
dnym kierunku. Małżonkowie dla dobra
wspólnego i dobra ich dzieci także muszą
iść w jednym kierunku. Warto przy tej
okazji zwrócić uwagę na to, że jeżeli
w sakramencie małżeństwa małżonek pró-
buje dostosować kroki do drugiego czło-
wieka, rezygnując zupełnie z siebie, to
małżeństwo nigdy nie będzie szczęśliwe.
Jest bowiem zbudowane na ofierze, na
rezygnacji jednego na rzecz drugiego.
Szczęśliwe małżeństwo jest możliwe tyl-
ko wtedy, kiedy jeden i drugi zrezygnuje
ze swojego kroku i stworzą nowy krok.
Ten nowy krok w duchu miłości, w opar-
ciu o Boże prawo, gwarantuje szczęście
małżeńskie.

Nierozerwalność małżeństwa nie jest
ciężarem, który zostaje arbitralnie narzu-
cony małżonkom: to dobro, które zostaje
osiągnięte dzięki osobistemu zaangażowa-
niu i pomocy łaski Bożej . Wzajemne ob-
darowywanie się małżonków umożliwia
nierozerwalność i ją urzeczywistnia. Nie-
rozerwalność, zakorzeniona w osobistym,
całkowitym i wzajemnym darze z siebie
małżonków i wymagana ze względu na
dobro dzieci, znajduje swoją ostateczną
prawdę w Objawieniu: Bóg pragnie i ob-
darza małżeństwa nierozerwalnością, któ-
ra ma być owocem, znakiem i wymogiem
bezwarunkowo wiernej miłości, jaką ob-
darza On człowieka, a Chrystus Pan żywi
do Kościoła.

Niektórzy uważają, że związanie się
z kimś na całe życie jest niemożliwe: jest
to ograniczone spojrzenie na ludzką natu-
rę. W rzeczywistości bowiem, jeśli rozej-
rzymy się wokół siebie, możemy za-
uważyć mnóstwo osób związanych jakimś
zadaniem zawodowym, poświęcających

się jakiejś sportowej dyscyplinie, dzia-
łalności w partii politycznej czy stowa-
rzyszeniu, czemu pozostają wierni przez
całe życie. Lepsza część człowieka jest
zdolna do wielkiej wierności, która po-
zostaje niezmienna także wtedy, gdy poja-
wiają się trudności. Wierność staje się
wytrwała, gdy potrafi się dostrzec wartość
tego wszystkiego, co stanowi jej motyw,
małżeństwo zaś powinno być coraz lepiej
poznawane w jego ludzkiej i nadprzyro-
dzonej wartości. Oczywiście nie wystar-
czy sam początkowy impuls; nie wystar-
czy iść naprzód siłą bezwładu: konieczne
jest nieustanne odnawianie zaangażowa-
nia i wymagana w małżeństwie wspania-
łomyślność osób, które codziennie na
nowo budzą w sobie i podejmują pier-
wotny zapał. W ten sposób osiąga się
wsparcie Bożej łaski i pewność, że miłość
Boga nigdy nie przestaje nam towarzy-
szyć.
Kobieta ma być obiektem i nauczycielką
miłości. Mężczyzna natomiast jest powo-
łany do odpowiedzialności i jest szczęśli-
wy, gdy odpowiada za rodzinę, pracuje,
by ją utrzymać. Kiedy w Raju Ewa
i Adam spożyli zakazany owoc, Bóg nie
wyrzucał Ewie: kobieto, co ty zrobiłaś,
ale pytał: Adamie, gdzie jesteś? (por. Rdz
3,9), czyli: to ty jesteś odpowiedzialny.

I na koniec słowa Janusza Korczaka –
do przemyślenia: Zauważyłem, że tylko
głupcy chcą, żeby ludzie wszyscy podobni
byli do siebie. Kto rozumny, tego cieszy,
że są na świecie: dzień i noc, lato i zima,
młody i stary, że jest i motyl, i ptak, że są
różne kolory kwiatów i oczu ludzkich, że
są dziewczęta i chłopcy! Kto nie lubi my-
śleć, tego niecierpliwi rozmaitość, która
zmusza do myślenia.

Aldona Jachym

Wojna dla ks. Romana Sitko - bu-
downiczego kościoła NSPJ na Rzędzinie
i Rektora Tarnowskiego Seminarium Du-
chownego - zaczęła się 7 września 1939
roku Wtedy to z chwilą wkroczenia

Niemców do Tarnowa zajęty został bu-
dynek Seminarium. W większych salach
zamienionych na sypialnie zamieszkali
żołnierze, na podwórzu parkowały kuch-
nie polowe. Po kilku dniach wspólnego

zamieszkiwania ks. Sitko otrzymał nakaz
opuszczenia budynku i przeniósł się do
wakacyjnej willi "Ave" w podtarnowskim
Błoniu nad Dunajcem będącej własnością
diecezjalną.



Zapewne wówczas poczucie obo-
wiązku, z którego nie czuł się przez
radykalnie zmienione okoliczności zwo-
lniony, kazało ks. Rektorowi myśleć
o tym jak w tej nowej sytuacji przygo-
tować swoich kleryków do kapłaństwa.
Zwołano w tym celu pod przewodnic-
twem bpa Edwarda Komara konferencję
kanoników kapituły, przełożonych i pro-
fesorów Seminarium. Wtedy to mając na
uwadze zezwolenie władz okupacyjnych
na otwarcie Seminarium Duchownego
w Sandomierzu, zdecydowano się pos-
tąpić podobnie organizując nauczanie
w Błoniu. Ks. Sitko zadeklarował wzięcie
na siebie całkowitej odpowiedzialności za
otwarcie placówki.

W willi "Ave" dokonano pośpiesznie
koniecznych przeróbek adaptacyjnych po-
zwalających na zamieszkanie około stu
osób. W największym pokoju urządzono
salę wykładową, w mniejszych pokojach
zamieszkali klerycy, najmniejszy i naj-
skromniejszy pokój zajął ksiądz Rektor.
Kaplicę urządzono w budynku gospodar-
czym obok, podobnie jak i refektarz wy-
korzystywany też na wykłady, a także ku-
chnię z zapleczem gospodarczym i miesz-
kania dla sióstr zakonnych.

Szczupłość miejsca oraz tylko dwie
sale wykładowe pozwoliły na podjęcie na-
uki tylko z alumnami pierwszego i osta-
tniego - piątego roku. Zawiadomiono pi-
semnie o tym fakcie władze niemieckie.
W odpowiedzi po miesięcznej zwłoce sta-

rosta Ernest Kundt nakazał zamknąć Se-
minarium uzasadniając decyzję zakazem
działalności szkół wyższych na ziemiach
polskich. Dostosowano się do tego pole-
cenia i klerycy rozjechali się do swoich
domów.

Po kilku tygodniach ks. Roman Sitko
zebrał, na własną odpowiedzialność, kle-
ryków ostatniego roku pragnąc ich przy-
gotować do święceń już wcześniej wy-
znaczonych na Uroczystość Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny, 1 5 sierpnia
1940 roku. Święcenia przyśpieszono
w odpowiedzi na niepokojące informacje
o zamknięciu Seminarium. 31 marca 1940
roku bp Komar wyświecił 24 kapłanów.
Zachęcony powodzeniem, ks. Rektor za-
prosił do Błonia następne roczniki tj . III
i IV na przyśpieszony kurs trwający sześć
miesięcy. Po zdanych egzaminach klerycy
rozjechali się do domów ustępując miej-
sca alumnom II i III roku. Wtedy zaczęły
się kłopoty.

W październiku 1940 roku niemiecki
inspektor Leupold poddał pomieszczenia
Seminarium całodniowej szczegółowej
rewizji. W jej następstwie zabroniono dal-
szego pobytu kleryków w Błoniu pod
sankcją wysłania do obozu koncentra-
cyjnego. Miejsce opustoszało.

W międzyczasie Episkopat Generalne-
go Gubernatorstwa prowadził rozmowy
z gubernatorem Frankiem przekonując go
do otworzenia kolejnych po Krakowie

i Sandomierzu Seminariów na terenie Gu-
berni. Podobne starania miały miejsce
lokalnie w Tarnowie u starosty Kundta.
Wiosną 1941 roku władze okupacyjne ze-
zwoliły na prowadzenie Seminariów Du-
chownych zabraniając jednakże naboru
nowych kandydatów.

Do Błonia zaproszono zatem kleryków
I i V roku. Rozpoczęto w miarę normalną
pracę korzystając z usług przedwojennych
profesorów. Przyjeżdżali oni z Tarnowa
lub okresowo - na czas wykładów - za-
trzymywali się u mieszkających na miej-
scu ks. rektora Sitki lub ks. Brudza - ojca
duchownego. Prowadzenie domu dla oko-
ło stu osób zawierzono Siostrom Służe-
bniczkom z Dębicy. Zaopatrzenie - przy-
wożone furmankami - zostawiono w ge-
stii księży proboszczów przede wszys-
tkim z okolicznych parafii, ale także z tak
odległych jak na przykład z Nowego
Sącza.

Pomimo oficjalnego zezwolenia Semi-
narium było inwigilowane przez konfi-
dentów i donosicieli gestapo. Podejrze-
wano posiadanie radia - co było wtedy
zabronione - w celu słuchania zagrani-
cznych stacj i nadających audycje wrogie
wobec okupanta. Były w związku z tym
posądzenia o wychowywanie przyszłych
kapłanów w duchu patriotycznym czy na-
wet o prowadzenie działalności konspira-
cyjnej . Przedmiotem szczególnego zain-
teresowania Niemców była sprawa dostaw
żywności dla tak dużej ilości osób. Za-
rzucano, że w Błoniu ma miejsce niele-
galny ubój trzody chlewnej i bydła za co
wówczas groziła kara śmierci. W rezul-
tacie podejrzeń postanowiono rozwiązać
sprawę ostatecznie.

Wczesnym rankiem 22 maja 1941 roku
w uroczystość Wniebowstąpienia Pań-
skiego, do Błonia pojechały z Tarnowa
dwa samochody. Większy, przeznaczony
dla aresztowanych, ugrzązł po drodze
w błocie; mniejszym, policyjnym przyje-
chali gestapowcy. Zastali wszystkich je-
szcze w kaplicy na adoracji. Zaraz prze-
prowadzono tam w obecności zebranych
dokładną rewizję. Nie oszczędzono nawet
tabernakulum. Następnie, już w kaplicy,
kazano klerykom zdjąć sutanny aby po
wyjściu na zewnątrz i zabraniu odpo-
wiednich narzędzi mogli pójść i wyp-
chnąć z błota pozostawiony samochód
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oraz naprawić drogę. Przy tej okazji szy-
dzono z nich i bito. Podobnie postępo-
wano z zatrzymanymi przełożonymi i pro-
fesorami. Jeden z gestapowców zbił laską
księdzu Rektorowi okulary tak, że nie-
dużo brakowało, aby mu również uszko-
dził oczy. Potem okładał go tą laską, aż do
jej złamania. Nie kazano jednakże księdzu
Rektorowi pracować przy naprawie drogi.
Stał on na uboczu ze spokojem i godno-
ścią dodając w ten sposób wszystkim
otuchy. Jak gdyby w reakcji na to pokrzy-
kiwano w jego stronę "Du wirst nun recht
geprugelt fur alle" - "Teraz ty oberwiesz
za wszystkich". On natomiast odpowiadał
spokojnie "Chętnie poniosę odpowiedzial-
ność za wszystkich, proszę zatem gorąco,
by resztę puszczono na wolność".

Drogi nie dało się naprawić. Na nic
zdało się pchanie samochodu przez księży
i kleryków. Trzeba było sprowadzić cią-
gnik z Tarnowa. Klerykom V roku naka-
zano powrót do Błonia zakazując opusz-
czania miejsca przez dziesięć dni. Pozo-
stałych w tym dwudziestu alumnów I ro-
ku, Rektora, Ojca Duchownego, przeby-
wającego w tym dniu profesora oraz
pracownika - gospodarza domu zabrano
do Tarnowa.

Wybiegając trochę w przyszłość:
księdza Profesora Piskorza i kleryków
zwolniono po stu dniach aresztu. Ojca
Duchownego, księdza Brudza 1 sierpnia
przewieziono do Oświęcimia, stąd do
Rajska, stamtąd do Gross-Rosen, a nastę-
pnie do Dachau skąd wrócił po wojnie.

Wracając do zdarzeń: po przyjeździe
do siedziby gestapo w Tarnowie wszyscy
zostali postawieni przed ścianą śmierci.
Zapowiedziano, że zostaną rozstrzelani.
Groźby nie spełniono lecz po wstępnym
przesłuchaniu aresztowanych umieszczo-
no w celach oddzielając rektora od jego
kleryków. Z początku nie było między
nimi żadnego kontaktu. Po tygodniu przez
strażnika klerycy otrzymali oprócz poz-
drowień zachętą do odwagi i solidarności
popartą zapewnieniem, że ks. Sitko bierze
całą winę na siebie. Jego pragnieniem jest,
żeby wytrwali w powołaniu.

Początkowo aresztowany podlegał
ostrzejszym rygorom będąc odcięty od
kontaktów ze światem zewnętrznym. Był
stale wzywany na przesłuchania ale nie
wpływało to na zmianę jego postano-

wienia poniesienia całej odpowiedzialno-
ści za innych wmieszanych w tą sprawę.
Ks. Rektor troszczył się o swoich podo-
piecznych, dowiadywał się jak znoszą
więzienie, przekazywał pozdrowienia
wszystkimi możliwymi "kanałami".

Po dwóch miesiącach, po zmianie
naczelnika zakładu karnego, wolno mu
było otrzymywać paczki z Caritasu i mógł
być też odwiedzany. Udało się też, dzięki
życzliwości strażnika, jednemu z klery-
ków zobaczyć ks. Rektora w jego celi.
Sprawiał on wtedy wrażenie, że znosi on
więzienny reżim pogodnie i ze spokojem.
W tym nowym klimacie ks. Sitko mógł,
korzystając z usłużności i odwagi pol-
skich strażników, przesyłać grypsy do od-
danych mu osób będących na wolności.
Prosił ich o podjęcie starań w celu zwol-
nienia kleryków, powtarzając, że "sam go-
tów jest oddać życie, byleby ci byli
wolni." W jego sprawie bp Komar dwu-
krotnie osobiście interweniował u dowód-
cy gestapo, ale nadaremnie. Niezależnie
od tego rodzina księdza z Czarnej Sę-
dziszowskiej k/ Kolbuszowej też czyniła
starania o uwolnienie.

Pogoda i spokój ks. Sitki była
podbudowana modlitwą za powierzonych
jego opiece, za Ojczyznę, za Kościół
i oddawał się jej dniami i nocami. Treści
modlitw przybrały formę poetycką a za-
pisane w notesie dały początek jego Mo-
dlitewnikowi. Tak powstały: "Hymn Se-
minarium Duchownego w Tarnowie",
dwanaście pieśni maryjnych oraz osiem
o Najświętszym Sakramencie. W tym cza-
sie mógł też ks. Sitko duszpasterzować
wśród więźniów. Odprawiał w swej celi
Msze Święte, co umożliwiały hostie i wi-
no dostarczane przez ofiarnych strażni-
ków, a więźniów wyprowadzanych na
rozstrzelanie czy do obozów umacniał,
o ile to możliwe, sakramentami świętymi.
Jego wewnętrzną postawę dobrze ilustruje
wiersz Jana Kasprowicza:

Błogosławieni,
Którzy w czasie gromów
Nie utracili równowagi ducha.
Którym na skutek spustoszeń i gromów
Nie płynie z serca pieśń rozpaczy głucha.
Którzy wśród nocy nieprzebytej cieni
Nie tracą wiary w blask rannych
płomieni.
Błogosławieni.

Pobyt ks. Sitki na oddziałach karnych
więzień w Tarnowie i Krakowie na Mon-
telupich trwał blisko 10 miesięcy - bo tyle
czasu trwało przygotowanie procesu
o nielegalny ubój w gospodarstwie se-
minaryjnym. 14 marca 1942 roku miał
miejsce jego proces przed Sądem Spe-
cjalnym (Sondergericht) w Krakowie.
Prokurator domagał się trzech lat wię-
zienia. Ostateczny wyrok wyniósł, za zgo-
dą gestapowca z Tarnowa asystującego
rozprawie, sześć miesięcy. Po rozprawie
wrócił do więzienia na Montelupich
a stamtąd do Tarnowa. Jeszcze 31 lipca
wydawało się, że do zakończenia kary
pozostało mu dokładnie półtora miesiąca.
Niespodziewanie następnego dnia został
on przeniesiony z oddziału karnego na
oddział polityczny o zaostrzonym rygo-
rze. Około 20 sierpnia przeprowadzono go
wraz z grupą więźniów na stację kole-
jową. Wszystkich przewieziono do Kra-
kowa, a stamtąd skierowano do obozu
w Oświęcimiu. Przybył tam 27 sierpnia
1942 roku "transportem z Krakowa" - jak
można wyczytać w archiwach. Umiesz-
czono go w bloku nr 25a. Otrzymał numer
61908. Poinformowany kilka dni wcze-
śniej przed przewiezieniem do obozu
przez tarnowskich strażników o czeka-
jącym go przeznaczeniu, zamknął własne
sprawy a Modlitewnik przekazał swojemu
przyjacie-lowi z czasów kurialnych i se-
minaryjnych, ks. wicerektorowi Stanis-
ławowi Łachowi.

1 5 września 1942 roku, w dniu
w którym miał być zwolniony, bp Komar
przesłał pismo do kancelarii Hitlera
w Berlinie. Informował w nim, że ks. Si-
tko skazany na sześć miesięcy za niele-
galny ubój , właśnie w tym dniu zakoń-
czyć miał odbywanie kary. Nadmieniał
też, że rzeźne sztuki pochodziły z własne-
go gospodarstwa i były przeznaczone dla
własnych potrzeb, a zatem ubój nie był
nielegalny. Interwencja nie odniosła sku-
tku.

Na ostatnim etapie życia ks. Sitko
spotkał swojego byłego ministranta. We-
dług jego świadectwa "w obozie ks. In-
fułat był spokojny, nie okazywał żadne-go
załamania, pełen nadziei oddał się cał-
kowicie Bogu". Już we wrześniu 1942 ro-
ku, jak dowodzą dokumenty oświęcim-
skie, był on poddany prześwietleniu płuc
co tylko potwierdzało jego zawsze słabe
zdrowie. Dlatego też śmierć nastąpiła za-
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Comiesięczne spotkania kulturalne
z serii „Dobry wieczór z. . .” są organizo-
wane przez Stowarzyszenie Akademickie
„Tratwa” oraz Diakonię Ewangelizacyjną,
w trzecią środę miesiąca o godzinie 20:00
w Auli PWSZ w Tarnowie. Adresowane
są do wszystkich studentów, uczniów
i mieszkańców Tarnowa. To darmowa i al-
ternatywna propozycja spędzenia wieczo-
ru.

Kulturalne środy
Pomysł rektora Kościoła Akademic-

kiego w Tarnowie, księdza Andrzeja Au-
gustyna, stał się inspiracją do tworzenia
wieczorów z myślą o tarnowianach i stu-
dentach tarnowskich szkół wyższych.
Ksiądz Andrzej jest kontynuatorem dzieła
współpracy między Duszpasterstwem
Akademickim a PWSZ w Tarnowie, za-
początkowanego przez księdza Artura
Ważnego i księdza Hieronima Kosiars-
kiego. Ideę organizacji tych spotkań ko-
mentuje rektor Kościoła Akademickiego:
„ Dobry wieczór z. . . ” to próba wejścia na
uczelnię z konkretną propozycją propago-
wania pewnych uniwersalnych wartości,
związanych z życiem chrześcijańskim.
Chcemy prezentować je, zapraszając stu-
dentów i tarnowian na bardzo ciekawe
spotkania z gośćmi lub wieczory filmowe.
Pomysł ten został zaakceptowany przez
Pana Rektora PWSZ w Tarnowie. Jestem
ogromnie wdzięczny za to, że otworzono
w swojej życzliwości drzwi uczelnianej
auli, by Duszpasterstwo Akademickie
„ Tratwa” raz w miesiącu zorganizowało
wieczorem jakieś spotkanie tematyczne.
Początkowo zastanawialiśmy się, czy naj-
lepszym dniem tygodnia nie będzie czwar-
tek. Jednak Samorząd Studencki zasugero-
wał, że studenci chętniej wtedy wybierają
tarnowskie kluby i puby, dlatego nie

chcieliśmy robić konkurencji. Zrezygno-
waliśmy z tego terminu na rzecz śród.
Spotkania te mają stały schemat: 19. 00 -
msza święta w Kościółku św. Józefa, 20. 00
–„ Dobry wieczór z. . .” (sala C017).

Dobry wieczór z filmem
Filmy, które są odtwarzane na wie-

czorach organizowanych przez D.A. „ Tra-
twa” nie są łatwymi w odbiorze. Prawda
i przesłanie w nich zawarte niejako zmu-
szają nas, widzów do głębszej refleksji
nad swoim życiem i życiem innych. Doda-
tkowym atutem tych spotkań jest również
fakt, iż każda projekcja jest poprzedzona
krótką rozmową z zaproszonym gościem,
który jest w pewnym stopniu świadkiem
rzeczywistości i prawdy zawartej w pre-
zentowanym filmie – mówi jeden z ucze-
stników spotkań „Dobry wieczór z…”.

Warto wspomnieć, że 30.11 .2011 roku
film „Iluzjonista” zapoczątkował szereg
spotkań kulturalnych „Dobry wieczór

z. . .”. Natomiast w styczniu na ekranie za-
gościł „Kwiat pustyni”, który jest ekra-
nizacją książki o tym samym tytule. Se-
anse te cieszą się dużą popularnością, nie
tylko wśród młodych ludzi. Projekcje fil-
mów poprzedzone są wypowiedziami
osób związanych bezpośrednio z tematem
poruszanym w danej produkcji filmowej .

Dobry wieczór z gościem
Dobór gości, którzy pojawiają się na

środowych wieczorach, zorganizowanych
przez Duszpasterstwo Akademickie „Tra-
twa”, nie jest przypadkowy. Ksiądz An-
drzej Augustyn stara się zapraszać ludzi,
którzy przyciągają nie tylko własnymi
osiągnięciami scenicznymi, popularnoś-
cią, ale też świadectwem swojego życia.
Wieczory z gościem zachęcają rozmaitą
tematyką, ale zawsze związaną z isto-
tnymi dla każdego człowieka wartościa-
mi. Spotkania te mają charakter rozmów,
wykładów, czasem też koncertów. Pierw-
szym gościem „Dobrego wieczoru z…”

ledwie siedem tygodni po przyjeździe.
Data zgonu jest niepewna. Przyjmuje się
1 3 lub 17 października. Karta zgonu jest
wystawiona na dzień 12 października
1942 r. za przyczynę podając zapalenie
płuc. Taką to oficjalną wersję zwykle
przedstawiano rodzinom zmarłych. Świa-
dkowie jego śmierci podają inny przebieg

zdarzeń. Idąc do pracy zasłabł on po dro-
dze i upadł. Współwięźniowie chcieli go
podnieść – nie pozwolono na to a eses-
man, który szedł z tym komando stanął
butem na szyi księdza Sitki i tak go na
miejscu dobił. Miał 62 lata. Jego ciało
zapewne spalono w krematorium.

W artykule wykorzystano: ks. Adam
Nowak, "Ksiądz Rektor Roman Sitko".



był Arkadio, 21 -letni raper z Nowego
Sącza, który w swoich utworach moc
słowa wspiera głosem. Koncert poprze-
dzony został rozmową na temat jego oso-
bistego nawrócenia, działalności muzycz-
nej oraz współpracy ze sławnymi rape-
rami.

W marcu na kolejny środowy wieczór
zaproszony został ksiądz Piotr Pawlukie-
wicz. To znany rekolekcjonista oraz autor
książek o tematyce religijnej . W swoich
wystąpieniach przybliża tematy trudne
i zazwyczaj pomijane. Gdy inni starają się
unikać odpowiedzi na podstawowe, ale
dość kłopotliwe pytania, ksiądz Piotr
podejmuje dyskusję. W Tarnowie popro-

wadził wykład „Kobiecość a męskość”,
który przyciągnął do auli PWSZ ogromną
liczbę słuchaczy. Chór GOS.pl był goś-
ciem inauguracyjnego, powakacyjnego
spotkania „Dobry wieczór z …” w paź-
dzierniku br. . Ten 30 – osobowy zespół
udowodnił, jak muzyka chóralna może
łączyć pokolenia.

Co dalej…?
Jak można zauważyć propozycje są

bardzo interesujące i każdy będzie mógł
znaleźć coś dla siebie. Oczywiście warto
śledzić informacje na temat organizo-
wanych spotkań na plakatach, stronie
internetowej PWSZ w Tarnowie oraz na

profilu facebook’a „Dobry wieczór z…”,
gdzie na bieżąco będą pojawiać się za-
proszenia, a także zdjęcia i ciekawostki
na temat gwiazd i nie tylko.

Kolejny „Dobry wieczór z …” już 21
listopada. Tym razem będzie to spotkanie
z filmem i wyjątkowym goście. Serde-
cznie zapraszamy na spędzenie „Dobrych
wieczorów z…” wraz z tarnowską uczel-
nią i Duszpasterstwem Akademickim
„Tratwa”!

J. M.,
M. M.

22 >>

Nauka umierania
W dzisiejszym świecie, gdzie liczą się

zyski, imprezy, rzeczy materialne mało
kto rozmyśla nad sensem ludzkiej egzy-
stencji, a już na pewno nie dopiero co
wkraczający w życie człowiek, taki jak
ja. Chciałbym rozwiać ten mały mit
opisując swoje przemyślenia i wnioski
nad tą jakże ważną sprawą.

Umieranie – najważniejsza, indywidu-
alna sprawa w życiu każdego człowieka.
Śmierć ostatecznie kończy nasze życie
i tylko możemy mieć wiarę, że coś po niej
następuje. Człowiek od samego poczęcia
tak naprawdę zaczyna umierać. Ta agonia
rozciągnięta w czasie trwa bardzo długo,
a każdy z nas próbuje oszukać samego
siebie i własną śmierć poprzez używanie
życia, a także przez szereg innych czyn-
ności mających na celu odsunięcie myśli
o wyroku który wisi nad każdym i którego
nikt nie uniknie. Dlaczego to robimy? To
kwestia indywidualna. Większość robi to
dla wiary, bądź strachu, bojąc się tego co
jest po drugiej stronie. Od wieków ludzie
zastanawiali się jaki jest sens życia i u-
mierania. Po co Bóg – stwórca Nieba
i Ziemi stworzył cały świat wraz z naturą i
ludźmi. Co chciał przez to osiągnąć?
I dlaczego jeżeli stworzył ten świat i nas,
to potem każe w najbardziej nieodpo-
wiednim momencie odejść człowiekowi
z niego poprzez śmierć. Śmierć unices-
twia wszystko co osiągamy w życiu,
wszystko do czego dążymy przez całe swe
życie… Umierając zostawiamy cały do-
czesny świat i wszystko co nas tutaj
dotyczyło. Jaki w takim razie ma sens to

wszystko co robimy za życia skoro trzeba
to będzie kiedyś pożegnać w mniej lub
bardziej szokujący sposób i odejść nie
wiadomo gdzie i nie wiadomo po co…
Przecież nie możemy po śmierci zamienić
się w tablicę Mendelejewa. To by było
zbyt brutalne. Po co w takim razie siedzę
i piszę tę tekst? Dlaczego? Dlaczego jest
tyle pytań na które nie znamy odpo-
wiedzi? Nie wiem! Może dlatego abyśmy
je stawiali i myśleli nad ich rozwiąza-
niem? A może nasze myśli, czyny, wnios-
ki i przemyślenia do jakich dochodzimy
są zamknięte w innym świecie? W Jakimś
innym wymiarze? Może tu gdzie jesteśmy
i to co czynimy to tylko fikcja? Sen -
w którym od czasu do czasu doznajemy
swoistego wybudzenia? Są to nasze ra-

dosne i najpiękniejsze ale także najo-
krutniejsze i najsmutniejsze wspomnienia
z naszego życia. Czy istnieje dusza? Czy
ma wiek? Jak dusze małżonków połączą
się znów razem po śmierci? Przez wieki
ludzie uważali śmierć jako czas decy-
dujący o tym jaki był człowiek za życia,
czego dokonał. Na przykład rycerz, który
zginał w boju był uważany za bohatera.
Żołnierz, który w trakcie walki zabił tuzin
osób, a następnie sam wydał ostatnie
tchnienie nie był uważany za mordercę
lecz stawał się wzorem do naśladowania.
Jak głosi napis na bramie na cmentarzu
Orląt Lwowskich we Lwowie: Mortui
sunt ut liberi vivamus co znaczy: Polegli,
abyśmy żyli wolni. Wielu z tych ludzi -
młodych ludzi, wierzyło w to, że walka



jest potrzebna, przyniesie ulgę przyszłym
pokoleniom. Że ich życie stanie się lepsze
i lżejsze, bo przecież do tego dążymy.
Ludzie pragną mieć jakąś motywację do
życia. Religia stwarza do tego idealne

warunki. Tłumaczy wiele pojęć dotyczą-
cych bytu człowieka za życia jak i też po
śmierci. Ukazuje nam lepszy świat po tej
drugiej stronie i każe nam nie tylko
oczekiwać na odpowiednie miejsce i czas

odejścia, ale także pracowania na to le-
psze życie po śmierci już tutaj i teraz.

J. C.

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

Docenić okruszek podarowanego życia
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O poruszającej książce Katarzyny
Rosickiej – Jaczyńskiej pt. "OŁÓWEK".

Dawno nie czytałam tak znakomitej
książki, trzymającej w napięciu, ale
i w wielkim oczekiwaniu na ciąg dalszy
opowieści. Główna bohaterka i autorka
książki - Katarzyna pisze w niej o sobie
i niespodziewanej chorobie – stwardnie-
niu zanikowym bocznym – z którą zmaga
się już ponad dziesięć lat. Choroba coraz
bardziej ograniczała jej możliwość wyko-
nywania zwykłych czynności, aż w koń-
cu, po trzech latach całkowicie przykuła
do łóżka i wózka inwalidzkiego. Zau-
ważmy, że to dramatyczne doświadczenie
spadło na piękną i młodą kobietę, nie-
zwykle energiczną, samodzielną zawodo-
wo, matkę trójki nieletnich dzieci. Począ-
tkowo sądziła, że jej siła woli i dobra
pomoc medyczna wystarczą w walce
z chorobą. Rychło okazało się, że na
niewiele zdają się zabiegi, ciało staje się
obce i bezwolne. Katarzyna dzięki pomo-
cy finansowej przyjaciół wybrała się na

terapię do Indii, w czasie której poczuła
się lepiej , ale po powrocie do Łodzi, gdzie
mieszka, stan zdrowia znowu się pogor-
szył. W tej sytuacji musiała korzystać
z obsługi pracowników pomocy społe-
cznej , którzy z niechęcią podejmowali
pracę przy tak chorej osobie. Dla ułatwie-
nia pracy wszystkim zajmującym się nią,
napisała "Instrukcję obsługi Kasi" umiesz-
czając w niej wszelkie czynności konie-
czne do wykonania. Od staranności pracy
opiekunki zależy, czy nie zadaje się chorej
dodatkowego cierpienia choćby z powodu
nieodpowiedniego ułożenia w łóżku czy
niewłaściwego podania jedzenia. Zapi-
sanie instrukcji (choć nazwa brzmi jak
sugestia obsługi urządzenia mechaniczne-
go) była koniecznością, gdyż chora coraz
gorzej mówiła, aż do całkowitego braku
możliwości porozumienia się. Oczywiście
nie wszystkie opiekunki w domu, czy
pielęgniarki w szpitalu dokąd też Ka-
tarzyna trafiała, chciały brać pod uwagę
instrukcję, uważając, że podważa ona ich
kompetencje. W tych momentach chora
musiała podejmować walkę o ludzkie tra-
ktowanie jej i branie pod uwagę życzenia,
które nie wynikało z fanaberii, ale ko-
nieczności ulżenia w cierpieniu.

Pisząc książkę na komputerze, według
specjalnie przygotowanego programu, Ka-
sia chce opowiedzieć o sobie, swoich od-
czuciach, niepokojach, o zmaganiu się
z chorobą, niezrozumieniu przez innych
oraz o poszukiwaniu Boga i sensu za-
wartego w słowach modlitwy – "bądź wo-
la Twoja" – a także o pragnieniu rozpoz-
nania woli Bożej . Opowieść pt. "Ołówek"
poprzedzona jest trzema wstępami.
W pierwszym – do ludzi – autorka mówi,
że jej książka nie ma być nudnym, umo-
ralniającym kazaniem dla zdrowych. Pi-
sze, że chciałaby wykrzyczeć wszystkim
"chorym", żeby nigdy się nie poddawali,
nie pozwalali się poniżać i nie dawali
sobie wmówić, że są nic nie warci(…)

"Nie pozwalajmy na odbieranie nam go-
dności istoty żywej , czującej i myślącej".
Wstęp drugi – do Boga – jest dramaty-
cznym wołaniem o bliskość Boga i łaskę
zrozumienia Jego zamiarów. Czytamy
w nim: "Przyprowadziłeś mnie do siebie
swoimi boskimi metodami, szłam jak po
sznurku prosto w Twoje ramiona. Co ta-
kiego zrobiłam, że mnie zostawiłeś zupeł-
nie samą? Przecież się staram, musisz to
widzieć. Próbuję odgadnąć, czego ocze-
kujesz ode mnie, ale wiesz sam, że nie
jest łatwo odgadnąć boskie zamiary (…).
Jeśli nadal dajesz mi życie, daj żyć! ".
Wstęp trzeci – do jej dzieci – określa stan
ducha i uczuć matki do dzieci, które są
w szczególnie ciężkim położeniu. Autorka
pisze: "Bardzo mnie boli, że nie jestem
w stanie w niczym Wam pomóc. Mam
nadzieję, że nie jestem tylko ciężarem dla
waszych młodziutkich psychik, ale moją
nieporadną obecnością daję Wam odrobi-
nę bezpieczeństwa. Moja miłość, fizycz-
nie niestety nienamacalna, jest w każdym
moim oddechu i płynie do Was każdą
moją myślą. Jeśli nadal żyję, i to wbrew
wszystkim opiniom neurologów, żyję dla
Was".

Historia Kasi rozgrywa się przynaj-
mniej w dwu perspektywach: pierwsza to
wydarzenia z życia zdrowej bohaterki,
która spełnia się zawodowo, towarzysko,
jest bogata, błyskotliwa, wzbudza podziw
i pożądanie mężczyzn, otacza się groma-
dą ludzi, radzi sobie z wszelkimi pro-
blemami. Od momentu pojawienia się
pierwszych objawów choroby, zaczyna się
nieco inna historia. Przez trzy lata Kasia
i lekarze traktują nietypowe kłopoty zdro-
wotne jako dowód jej przepracowania, aż
do gwałtownego rzutu choroby i konse-
kwencji, w postaci przykucia chorej do
łóżka.

Autorka opowiada historię życia prze-
platając te dwie perspektywy. Stworzyła
przez to ciekawą opowieść, bogatą w wie-
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Danuty Wałęsowej "Marzenia i tajemnice"

lorakie sensy, napisaną kapitalnym, błys-
kotliwym stylem. Widać, że choroba i lu-
dzie, z którymi się spotkała, nie byli przy-
padkowi, pomogli jej powrócić na drogę
prowadzącą do Boga, choć w przypadku
Kasi nie był to sielankowy powrót. Chora
jest niepokorna, wadzi się z Bogiem, aby
w końcu zaufać i poddać się Jego woli.
Przyjmuje, że Bogu należy zaufać bez
zastrzeżeń.

Książka, którą napisała Katarzyna Ro-
sicka – Jaczyńska z pewnością ułatwi
cho-rym głębsze spojrzenie na cierpienie,
a zdrowym da wiele do myślenia, choćby
przez analizę takiego zdania: "Chcia-
łabym wykrzyczeć wszystkim zdrowym,
wiecznie niezadowolonym ludziom:
Spójrzcie na mnie. Możecie chodzić,
mówić, jeść, swobodnie oddychać, pić,
spać. Jeszcze wam mało? Zamiast narze-

kać, podziękujcie Bogu za te dary, bo nie
macie wyobrażenia jak się żyje bez nich".
Książkę, której przeczytanie i przemyśle-
nie z czystym sumieniem polecam, po-
przedza cytat z Matki Teresy z Kalkuty –
"Jestem tylko ołówkiem w ręce Boga",
który wyjaśnia jej tytuł.

ZOFIA ROGOWSKA

W 2009 roku gdański dziennikarz
Piotr Adamowicz rozpoczął rozmowę
z Danutą Wałęsową o jej życiu, rodzinie,
oglądzie rzeczywistości politycznej , dzie-
jącej się wokół niej za sprawą działalności
męża Lecha Wałęsy, legendarnego przy-
wódcy Solidarności, a także pierwszego
niekomunistycznego prezydenta Polski.
Efektem tej rozmowy jest książka „Ma-
rzenia i tajemnice”, z którą czytelnicy
mogli się zapoznać w listopadzie 2011
roku.

Można było przypuszczać, że histo-
ria życia przedstawiona przez Danutę
Wałęsową wzbudzi zainteresowanie czy-
telników. Istotnie tak się stało, w ciągu 3
miesięcy sprzedano 300 tysięcy egzem-
plarzy książki. Autorka ma świadomość,
że jej los był wyjątkowy, wszak nie często

prosta dziewczyna marząca
tylko o szczęśliwej rodzinie,
staje się osobą uwikłaną w po-
ważne historyczne i polityczne
zmiany i może je ocenić
z własnej perspektywy. Pod
koniec wspomnień, tak podsu-
mowuje swoje życie:
„ Jestem wdzięczna losowi za
to, co mi dał /… . / wdzięczna,
że ja Danka pochodząca ze
wsi niemal zapomnianej przez
Boga i ludzi, potrafiłam iść
w świat /…/ potrafiłam sta-
wiać czoło wyzwaniom czasu,
a przy tym nie uderzyła mi
woda sodowa do głowy /… . /.
Dziękuję za to mojemu Anio-
łowi Stróżowi kroczącemu o-
bok mnie. /… . / jestem szczę-
śliwa, pomimo że czuję się sa-
motna. Niczego nie żałuję
/… . /. Za moje trudy i wy-
rzeczenia, poniżenia i upoko-
rzenia dane mi było przeżyć

piękne chwile: sierpień 1980 r. , odbiór
Pokojowej Nagrody Nobla za męża /Oslo
1983 r. /, spotkania z Ojcem Świętym’’.

Danuta i Lech Wałęsowie są mał-
żeństwem od 1969 roku. Do czasu wy-
niesienia Lecha przez historię mijały
trudne lata, w których powiększająca się
rodzina mieszkała w niezwykle skrom-
nym mieszkaniu, żyjąc za pieniądze za-
robione przez męża. Często zdarzały się
miesiące, w których brak było środków
do życia, gdyż Lech był aresztowany za
działalność na rzecz robotników. Pani Da-
nuta wówczas dzielnie się zachowywała
wiedząc, że musi sobie sama poradzić,
gdyż jest odpowiedzialna za dzieci. Była
osobą skromną, nie wymagała od życia
zbyt wiele, stąd łatwiej było znosić kło-

poty. Ufała, że mąż rychło zostanie zwol-
niony z aresztu. W trudnych chwilach,
z pomocą finansową przychodzili koledzy
męża ze Stoczni, czasem w rozlicznych
obowiązkach przy dzieciach, pomagała
kuzynka. Podobne sytuacje wielokrotnie
się w życiu Danuty powtarzały, a ona
nigdy nie traciła ducha. Mówi, że w kło-
potach więcej się modliła, co dawało jej
siłę i spokój .

Zdrowego rozsądku nie straciła i wó-
wczas, gdy Lecha Wałęsę, przywódcę
strajku w Stoczni Gdańskiej , a później
przewodniczącego NSZZ "SOLIDAR-
NOŚĆ" znała nie tylko cała Polska, ale
i zagraniczni dziennikarze, politycy i arty-
ści. Była rozdrażniona, że do ich życia
wtargnęli obcy ludzie, często traktujący
ich mieszkanie jak biuro przewodniczą-
cego, utrudniając życie dużej rodzinie,
gnieżdżącej się w ogromnej ciasnocie. Jak
wspomina, zdarzało się jej wypraszać
intruzów, a nawet krzyczeć na tajniaków,
czyhających pod blokiem, w którym mie-
szkali, wywierających swoją obecnością
presję psychiczną i utrudniających swo-
bodne wyjście z dziećmi na spacer lub na
zakupy.

Spostrzegła, że mąż, który dotąd
w sposób znikomy uczestniczył w wycho-
waniu dzieci, pochłonięty zdarzeniami po-
litycznymi zupełnie się od rodziny odda-
lił. Polityka według obserwacji Wałęsowej
uzależnia, więc jej mąż, który tkwił w niej
przez całe życie, nie może zrezygnować
z tej pasj i. Na domiar złego od paru lat
uzależnił się od Internetu i nawet obecnie
mieszkając w nowym, pięknym domu
przy ul. Polanki chciałby z żoną rozma-
wiać przez skype’a.

Wydarzenia rozgrywające się w Pol-
sce w latach osiemdziesiątych XX wieku
uczyniły z Lecha Wałęsy postać centralną,
wokół której działało mnóstwo polityków,

>>
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Objawienie Pańskie
Czas już zdjąć z głów korony,
wyzbyć się blichtru świata,
ruszyć za gwiazdy znakiem,
co Króla dziś ogłasza.

Z ciemności się wyzwolić,
zanurzyć w Światła pełni,
dzięki któremu człowiek,
choć słaby, nieśmiertelny.

Ugiąć sztywne kolana,
paść na twarz przed Dzieciątkiem,
które, choć takie kruche,
jest Końcem i Początkiem.

działaczy związkowych oraz wielu zna-
nych duchownych. Danuta Wałęsowa
wspomina między innymi Macieja Pła-
żyńskiego, Aleksandra Halla, Annę Wa-
lentynowicz, która była matką chrzestną
jednej z córek, Jana Olszewskiego, Bro-
nisława Geremka, Lecha i Jarosława Ka-
czyńskich oraz duchownych, m.in. abpa
Tadeusza Gocłowskiego, ks. Henryka Jan-
kowskiego, ks. Tadeusza Rydzyka i in-
nych.

Trudno od żony Wałęsy wymagać
dystansu i chłodnej oceny męża. Wpra-
wdzie wiele razy mówi o nim krytycznie,
dostrzega jego chłód w stosunku do niej
oraz obojętność na sprawy innych, nie-
szczerość w kontaktach z ludźmi, wy-
głaszanie niezbyt fortunnych opinii,
a zwłaszcza brak udziału w wychowaniu
dzieci, co w dużym stopniu jest przyczyną
ich życiowych błędów i niepowodzeń.
Równocześnie uważa, że społeczeństwo
nie zawsze właściwie oceniało jego dzia-
łanie i intencje, więc ona wspierała go,
szczególnie po przegranych wyborach na
ponowne objęcie urzędu prezydenta
w 2005 roku. Uważa, że był w tym palec
Boży, bo biorąc pod uwagę jakość pol-
skich polityków i polityki, dobrze, że mąż

nie został ponownie wybrany.
Bezpretensjonalna opowieść Danuty

Wałęsowej , matki ośmiorga dzieci, babci
dziesięciorga wnucząt, wzbudza zaintere-
sowanie i sympatię, umożliwia wielu ko-
bietom odnalezienie swojego losu w nie-
których wątkach życia bohaterki, a to
sprzyja głębszemu porozumieniu i zainte-
resowaniu książką oraz spotkaniami au-
torskimi.

Uroczysta promocja książki, połączo-
na ze spotkaniem autorskim Danuty
Wałęsowej odbyła się w Dworze Artusa
w Gdańsku, a następnie w innych mia-
stach w Polsce. 1 2 maja 2012 autorka
miała okazję mówić o swoim życiu
w kontekście książki w Konsulacie Ge-
neralnym RP w Nowym Jorku.

Opowieść o sobie i przepuszczanie
rzeczywistości przez wewnętrzny filtr za-
wsze będzie dawało subiektywny obraz,
jednak moim zdaniem nie zmniejsza to
walorów książki. Ujmujące w niej jest
zatroskanie Danuty Wałęsowej o dzieci,
które wspiera, rozumie, których nie po-
tępia. Jest zasmucona ich nieudanymi
małżeństwami, marzyła, aby któreś z nich
wybrało służbę Bogu, ale to marzenie, jak
wiele innych nie spełniło się.

Mimo trudów życia zachowała nie-
przeciętną urodę i niezwykle zgrabną
sylwetkę. Jej opowieść wzbudza uznanie
i podziw czytelników, którego nie po-
dziela mąż. Książka ’’Marzenia i taje-
mnice’’ zyskała uznanie krytyków i pi-
sarzy, otrzymała wiele nagród i wyróż-
nień: została laureatką nagrody Gwarancja
Kultury przyznanej przez TVP Kultura,
ogłoszono ją bestsellerem, ważnym wyda-
rzeniem medialnym. Autorkę spotkały je-
szcze inne znaczące wyróżnienia - od Ty-
godnika Powszechnego otrzymała Medal
świętego Jerzego ’’za czynienie dobra’’ ,
a Prezydent RP wręczył Danucie Wałę-
sowej Krzyż Komandorski z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne
zasługi dla niepodległości.

W biografii, którą Państwu przedsta-
wiłam, Danuta Wałęsowa wyszła z cienia
sławnego męża. Opowiedziała o swoim
życiu, jego szarych i barwnych odcie-
niach. Z pewnością odtąd będzie nam
bliższa, Ocena książki, jak zawsze należy
do czytelników.

ZOFIA ROGOWSKA

Początek zimy
Szarym, grudniowym świtem,
gdy dzień jak pestka mały,
chmury lot obniżają,
jakby sił już nie miały.

Przysiadają na dachach,
kładą się na kominach,
a z ich rozprutych brzuchów
śniegiem się sypie zima.

Poranki w grudniu
Poranki w grudniu są tak mroczne,
że chciałbyś nie wychodzić z łóżka,
marzysz, by z rannych obowiązków
zwolniła cię grudniowa wróżka.

Żeby za ciebie ktoś śniadanie
przyrządził i zaparzył kawę,
odśnieżył chodnik, umył zęby,
ubrał biustonosz albo krawat.

Tymczasem wróżka się nie zjawia,
nic nie chce się załatwić samo,
pociesz się, że w połowie grudnia
inni też się tak czują rano.

Przyjdź
Przyjdź do mnie w noc grudniową,
prawie najdłuższą w roku,
kiedy wiatr śniegiem sypie,
gdy mróz trzaska na dworze.

Rozjaśnij ciemność gwiazdą,
co do Ciebie prowadzi,
daj się w człowieku poznać
pokorny, wielki Boże.

Czekam
Czekam na Ciebie tuż przed świtem,
zanim się niebo zbudzi,
czekam po wschodzie słońca,
szukam Cię w twarzach ludzi.

Czekam na Ciebie w noc grudniową,
zbyt długą i zbyt mroczną,
czekam w dzień zimą krótki,
żeby Cię wreszcie dotknąć.

Czekam na Ciebie już tak długo,
nie mogę się doczekać.
Przyjdź, niech zabłyśnie gwiazda w mroku,
dłużej, błagam, nie zwlekaj.

Jadwiga Bester



ŻYCIE ŚWIĘTOŚCIĄ PISANE

Kardynał Wyszyński - Soli Deo per Mariam (3)
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Aresztowanie Prymasa nastąpiło 25
września 1953 roku. O 22.30 funkcjonar-
iusze UB zaczęli się dobijać do furty
pałacu arcybiskupów warszawskich przy
ulicy Miodowej . Z dostarczonego pisma
zawierającego decyzję rządu wynikało, że
Stefanowi Wyszyńskiemu zabrania się
dalszego wykonywania funkcji kościel-
nych. Prymas, który podniesiony został na
początku roku do godności kardynalskiej ,
ma opuścić Warszawę i zamieszkać w wy-
znaczonym klasztorze bez prawa opusz-
czania go aż do nowego zarządzenia
władz.

Zatrzymanie Prymasa było powszech-
nie przewidywane. Wyszyński był jednym
z kilku tysięcy księży i kilkudziesięciu
biskupów w krajach bloku wschodniego

więzionych w cza-
sach stalinizmu. Był
czwartym z kolei izo-
lowanym przywódcą
kościoła lokalnego –
po Jozsefie Mind-
szentym na Wę-
grzech, Jozsefie Be-
ranie w Czechosło-
wacji i Alojzym Ste-
pinaciu w Jugosławii,
nie licząc męczen-
ników kościoła unic-
kiego. W 1953 roku
było w Polsce 14 bis-
kupów, łącznie z Pry-
masem, więzionych,
internowanych lub
wyrzuconych ze swo-
ich diecezji.

Kardynał Wyszyński
spędził w izolacj i
trzy lata, do paździer-
nika 1956 roku.
Przez pierwsze dwa
tygodnie był prze-
trzymywany w klasz-
torze kapucyńskim
w Rywałdzie Króle-
wskim koło Grudzią-
dza. Następnie cały
pierwszy rok przeby-

wał w Stoczku Warmińskim w opusz-
czonym klasztorze franciszkańskim. Po-
tem przeniesiono go na kolejny rok do –
wysiedlonego na jego pobyt – klasztoru
franciszkańskiego w Prudniku Śląskim.
Ostatni rok spędził w Komańczy koło
Sanoka u sióstr nazaretanek. UB insta-
lował w pomieszczeniach więzionego
urządzenia podsłuchowe i, razem z woj-
skiem, ściśle kontrolował najbliższą oko-
licę klasztorów. Prymasa więziono bez
aktu oskarżenia, bez śledztwa, procesu
i wyroku sądowego.

Wyzwania tych przełomowych dla
narodu i Kościoła w Polsce czasów nie-
jako wymusiły na kardynale Wyszyńskim
dodanie do jego prymicyjnego zawołania
„Soli Deo” – „Jedynie Bogu” - będącego

zarazem osobistym zawierzeniem – „Per
Mariam” – „Przez Maryję”. Gdy w 1948
roku obejmował on w wieku 47 lat urząd
prymasa, usłyszał od swego umierającego
poprzednika Kardynała Augusta Hlonda:
„Pracujcie i walczcie pod opieką Matki
Bożej . Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie
to zwycięstwo Najświętszej Maryi Pan-
ny”.

Już w Prudniku, zawierzając Maryi,
zainspirowany czytanym właśnie Poto-
pem, zaczął Kardynał Wyszyński pisanie
Jasnogórskich Ślubów Narodu. Zapoczą-
tkowały one największy program dusz-
pasterski Kościoła po wojnie – Wielką
Nowennę, która była dziełem życia Pry-
masa. Miejsce było nieprzypadkowe, bo-
wiem niedaleko Prudnika znajduje się
Głogówek, gdzie jesienią 1655 roku król
Jan Kazimierz schronił się przed zalewem
Szwedów. Z Głogówka wyruszył do Lwo-
wa, aby w tamtejszej katedrze 1 kwietnia
1656 roku uroczyście oddać w opiekę
Maryi cały naród. Było to podziękowanie
za obronę Jasnej Góry przed Szwedami,
którzy oblegali klasztor przez niemal dwa
miesiące. Od tego momentu szala zwy-
cięstwa w wojnie polsko-szwedzkiej za-
częła się przechylać na stronę Polski.

Śluby lwowskie zainspirowały Pry-
masa, by w trzechsetną ich rocznicę zło-
żyć nowe. Tym razem miało to być jednak
przyrzeczenie nie w imieniu narodu, ale
przez naród. Po trzystu latach, zagrożenia
też były inne. W przekonaniu kardynała
Wyszyńskiego największym niebezpie-
czeństwem dla Polaków była systemowa
ateizacja.

1 6 maja 1956 roku, podczas uwięzie-
nia w Komańczy, został ukończony od-
nowiony tekst ślubowania. Trzy miesiące
później , 26 sierpnia w uroczystość Matki
Boskiej Częstochowskiej ponad milion
pielgrzymów złożyło na wałach często-
chowskiego klasztoru Jasnogórskie Śluby
Narodu. Przyrzekało obronę Jasnej Góry
czyli „chrześcijańskiego ducha Narodu,
kultury rodzimej , jedności serc ludzkich”.
Była to zatem obrona duszy, rodziny,



narodu, Kościoła przed zalewem potopu
„nowych czarów”. Na pustym prymasow-
skim tronie leżała wiązanka biało-czer-
wonych kwiatów.

Tymczasem w kraju wrzało. Po bru-
talnym stłumieniu robotniczego protestu
w Poznaniu w czerwcu 1956 r., które wy-
niosło Gomółkę do władzy, do Komańczy
przybyli przedstawiciele nowej ekipy rzą-
dzącej . W obliczu czołgów jadących na
Warszawę, z rozmieszczonych po Polsce
baz radzieckich proszono Prymasa o nie-
zwłoczny powrót celem uspokojenia na-
strojów społecznych. Ks. Kardynał posta-
wił warunki, które zostały przyjęte. Doty-
czyły one:
- decyzji obsadzania stanowisk kościel-
nych przez biskupów,
- powrotu wszystkich biskupów ordynar-
iuszy na ich stanowiska biskupie,
- kontroli seminariów duchownych przez
władze kościelne, a nie, jak dotychczas,
przez rządowe,
- praw do swobodnej katechizacji mło-
dzieży i wydawania prasy katolickiej .

W 1957 roku Kardynał Wyszyński
rozpoczął swój największy program dusz-
pasterski – Wielką Nowennę również ob-
myśloną podczas internowania w Komań-
czy. Wielka Nowenna miała duchowo
przygotować Polaków do obchodów
w 1966 r. tysiącletniej rocznicy chrztu
Mieszka I i wprowadzić ich w drugie
tysiąclecie chrześcijaństwa jako ludzi wie-
rzących. Miał to być czas wielkich naro-
dowych rekolekcji – rachunku sumienia
oraz odnowy religijnej i moralnej – czas
wypełniania przyrzeczeń Ślubów Jasno-
górskich.

Początek dziewięcioletniej Nowenny
miał miejsce, wraz z odnowieniem Ślu-
bów Jasnogórskich Narodu, 3 maja 1957
roku na Jasnej Górze i powtórzeniem ich
dwa dni później podczas niedzielnej sumy
we wszystkich kościołach w Polsce.
Każdy rok Nowenny rozpoczynał się
podobnie, nawiązując swoim hasłem do
poszczególnych przyrzeczeń Ślubów Na-
rodu. Ostatni, przebiegający pod hasłem
„Weź w opiekę Naród cały” poświęcony
był Matce Boskiej . Zwieńczeniem No-
wenny miały być obchody millenium
chrztu Polski, w 1966 r. i złożenie aktu
oddania się w niewolę Maryi. Od tej pory
Śluby odnawiane były – i tak jest obecnie

– 26 sierpnia w dzień NMP Częstochow-
skiej .

Centralnym punktem Wielkiej Nowen-
ny była peregrynacja kopii obrazu MB
Częstochowskiej po Polsce, od parafii do
parafii i od diecezji do diecezji. Do parafii
odnowionej rekolekcjami i spowiedzią
przywożono obraz na całą dobę. Przed
obrazem trwały dzień i noc modlitwy. Wg
wielu świadectw tak ks. Tischnera jak
i ks. Bonieckiego, którzy przy tej okazji
spędzali wiele godzin w konfesjonale, lu-
dzie przeżywali wtedy duchową odnowę.
Maryja była stawiana jako wzór prowa-
dzący do Chrystusa.

Te manifestacje religijne były też szko-
łą obywatelskiego myślenia i działania.
Ludzie uczyli się, że sami, nie z nakazu,
mogą coś zrobić – przygotować trasę
przejazdu obrazu, przystroić ulice. Był to
ważny moment w umacnianiu niezależ-
ności społeczeństwa. Słusznie więc Wła-
dysław Gomułka bał się Wielkiej Nowen-
ny. Zarzucał Prymasowi, że wszedł na te-
ren zarezerwowany wyłącznie dla partii.
Oskarżał Wyszyńskiego, że chce w Polsce
wywołać wojnę religijną. Dla niego Wiel-
ka Nowenna miała charakter nie duszpas-
terski, ale polityczny. Była ideową próbą
„zakwestionowania narodowej legityma-
cji partii oraz jej osiągnięć w budowie
socjalizmu w Polsce”.

„Na grandę odpowiemy grandą” -
zapowiedział premier Cyrankiewicz. Za-
częły się szykany utrudniające peregryna-
cję Obrazu. Ostatecznie został on zatrzy-
many, a po Polsce wędrowały puste ramy.
Władze zaczęły się wycofywać z wyda-
nych już zezwoleń na budowę kościołów.
W nocy 27 kwietnia 1960 roku w Nowej
Hucie, milicja rozpoczęła usuwanie krzy-
ży z miejsca gdzie miał stanąć kościół,
a zezwolenie na jego budowę cofnięto.
Doszło do dwudniowych starć i po obu
stronach były setki rannych. Podobna
sytuacja miała miejsce w Kraśniku. Prasa
diecezjalna mogła się ukazywać, ale jej
nakład i objętość były ściśle reglamento-
wane, podobnie jak nakłady książek kato-
lickich. Zadaniem administracj i państwo-
wej było ograniczać aktywność wierzą-
cych poza świątyniami: pielgrzymki, obo-
zy letnie i rekolekcje. Za publiczne przy-
znanie się do wiary np. za udział w pro-
cesjach Bożego Ciała, w pielgrzymkach,

ale także za chodzenie na niedzielne
msze, katolicy płacili w PRL niekiedy
wysoką cenę: zamknięciem drogi awansu,
brakiem możliwości rozwoju zawodowe-
go, a nawet zwolnieniem z pracy, gdy
było się urzędnikiem partyjnym lub pra-
cowało w milicj i. W roku szkolnym
1959/60 usunięto religię ze szkół i roz-
poczęto usuwanie z nich krzyży. Wtedy
też zaczęto powoływać kleryków do woj-
ska, a właściwie do specjalnych jedno-
stek, gdzie byli poddawani szykanom. Od
1961 uroczystość Trzech Króli stała się
dniem pracującym.

W 1965, w dwudziestą rocznicę za-
kończenia II wojny światowej biskupi
polscy wysłali orędzie do biskupów nie-
mieckich, w którym pisali „…Prze-
baczamy i prosimy o przebaczenie”.
Miała to być próba rozliczenia z prze-
szłością i pojednania między narodami.
Rząd oskarżył biskupów o wtrącanie się
w politykę zagraniczną i w odwecie nie
pozwolił papieżowi Pawłowi VI na przy-
jazd do Polski, by przewodniczył uro-
czystościom milenijnym. Podczas mszy
na wałach 3 maja 1966 r., podobnie jak na
Prymasa dziesięć lat wcześniej , czekał na
niego pusty fotel. Na nim położono por-
tret papieski i wiązankę biało - czerwo-
nych róż. Podczas mszy, Prymas jako
legat papieski odczytał akt oddania naro-
du w macierzyńską niewolę Maryi za wol-
ność Kościoła w Polsce i w świecie.

Postawa Kardynała wydała owoce.
Pierwszym było ogłoszenie Maryi Matką
Kościoła na wniosek polskiego episko-
patu. Nie udało się tego dokonać na So-
borze Watykańskim, ale doprowadził do
tego potem Paweł VI. Kościół w Polsce
ominął obserwowany na Zachodzie kry-
zys, dzięki rozważnemu i stopniowemu
wprowadzaniu reform posoborowych.
Wybór, wyrosłego w cieniu Kardynała,
papieża Polaka był kolejnym owocem.
I wreszcie odzyskana przez Polskę wol-
ność, czego Prymas już nie doczekał, bo
zmarł 28 maja 1981 roku.

DW.

Wykorzystano: E. Czaczkowska – Kardy-
nał Wyszyński, A. Micewski – Kardynał
Wyszyński Prymas i Mąż Stanu
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TWÓJ CZŁOWIEK W NIEBIE
4 I Bł. Aniela z Foligno

Aniela, to imię żeńskie dawniej w Pol-
sce nieznane. Pojawiło się prawdopodob-
nie dopiero w XVIII w. jako spolszczona
wersja łac. imienia Angela. Może ozna-
czać „posłanniczkę”. W kulturze chrześ-
cijańskiej jest nawiązaniem do aniołów
i Anioła Stróża. Współcześnie z języków
obcych rozpowszechniły się jego formy:
Angela, Angelika, Angelina.

Bł. Aniela z Foligno urodziła się w za-
możnej rodzinie ok. 1248 roku. Po spędzo-
nej beztrosko młodości, wyszła za mąż
i została matką kilku synów. Dzięki posia-
danemu majątkowi, mogła korzystać
z wszystkich przyjemności dostępnych
w jej czasach. W wieku 37 lat pojawił się
jej we śnie św. Franciszek z Asyżu, surowo
ją upominając. Aniela nawróciła się, za-
częła wieść pokutne życie, wstąpiwszy do
III Zakonu św. Franciszka. Następnie
w krótkim czasie, prawdopodobnie z po-
wodu epidemii, utraciła męża, matkę i sy-
nów. Rozdała swój majątek ubogim i od-
dała się modlitwie, pokucie i uczynkom
miłosierdzia. Kilka ostatnich lat życia
spędziła jako pustelnica zupełnie odcięta
od świata. Zmarła po długiej i ciężkiej
chorobie 4 stycznia 1309 r. Pozostawiła
po sobie ok.35 pism i listy. Miała szcze-
gólne nabożeństwo do Trójcy Przenaj-
świętszej , w nagrodę za co otrzymała
mistyczny znak na sercu. Jest zaliczana
do największych mistyczek średniowie-
cza. Jednak dopiero w 1693 r. papież
Innocenty XII zaliczył ją w poczet bło-
gosławionych. Jej relikwie znajdują się
w Foligno, w kościele Św. Franciszka
z Asyżu.

19 I Św. Henryk

Henryk to imię germańskie. Złożone
jest z elementów heim ojczyzna, dom
i -rihhi władca, potężny, co można rozu-
mieć jako „pan domu, władca ojczyzny”.
W Polsce występuje od średniowiecza.
Poświadczone jest w formach: Henryk,
Hyndryk.

Św. Henryk miał pochodzić z Anglii.
W 1153 r. przybył do Szwecji. Został bis-
kupem Uppsali. Z królem Erykiem Jed-
wardssonem udał się do Finlandii, gdzie
głosił Ewangelię. Gdy król wrócił do
Szwecji, Henryk pozostał w Finlandii, aby
głosić wiarę i organizować kościół. 19
stycznia 1156 r. zginął na zamarzniętej
tafli Jeziora Kyulo, zabity przez chłopa,
którego wcześniej obłożył klątwą za za-
bójstwo. Jego ciało złożono najpierw
w Nousiajnen,, gdzie ku jego czci wysta-
wiono kościół. Później przeniesiono je do
Abo (Turku). Na jego cześć publiczną
zezwolił papież Hadrian IV już w 1158.
W 1720 r. na rozkaz cara Piotra I Wiel-
kiego jego relikwie przeniesiono do Rosji,
gdzie zaginęły. Kult św. Henryka w Pol-
sce wprowadził Zygmunt III Waza. 49
miejscowości w Polsce swoją nazwę za-
pożyczyło od imienia Henryk.

16 II Św. Juliana

Juliana to imię żeńskie będące od-
powiednikiem imienia męskiego Julian,

pochodzącego od imienia łac. Julianus,
które oznaczało „należący do rodu Julii,
pol. Juliuszy”. W Polsce występuje od
XIII w. w formach: Julijana, Ulijana,
Julijanna.

Św. Julianna żyła w IV wieku w Ni-
komedii. Była jedyną w rodzinie chrześ-
cijanką. Ojciec zamierzał wydać ją za
mąż za prefekta miasta Ewilazjusza, cze-
mu Juliana się sprzeciwiła. Przed sądem
usiłowano ją zmusić namową i groźbą do
wyrzeczenia się wiary. Następnie wtrąco-
no ją do więzienia, gdzie była torturo-
wana. Została ścięta mieczem. Jej szczą-
tki znalazły się w Pozzuoli we Włoszech,
potem przeniesiono je do Kume pod
Neapolem, a wreszcie jej relikwie roz-
dzielono do kościołów: Włoch, Hiszpanii
i Holandii.

23 II Bł. Izabela
Imię to

może pocho-
dzić od hisz-
pańskiej for-
my imienia
Elżbieta lub
od biblijnej
królowej Je-
zabel. Isabel
(hebr. Izabel)
występuje
w formach:
Izabela, Iza-
bella. Formy
skrócone to:
Iza, Izunia,
Bela, Belunia.

Bł. Izabela
Francuska
była siostrą

króla Francji Ludwika IX. Ur. się w mar-
cu 1225r. Nie zgodziła się na propono-
wane jej małżeństwo i poświęciła się słu-
żbie Bożej. W r. 1255 ufundowała z bra-
tem klasztor, w którym osadziła klaryski.
Sama zamieszkała w domku obok kla-
sztoru, żyjąc w sposób pełen surowości
i pobożności. Zmarła w 1270 r.

Papież Leon X ogłosił ja w 1521 r.
błogosławioną. W Polsce istnieje 34 miej-
scowości, które swą nazwę wywodzą od
imienia Izabela.

Oprac. A.M.
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Ojciec Pio a fałszywe oskarżenia

29 >>

Zanim Ojciec Pio osiągnął chwałę
ołtarzy, niemal przez całe swoje życie stą-
pał po drodze wyścielonej cierniami fał-
szywych oskarżeń. Te krzywdzące opinie
zaczęły się już w latach dwudziestych
i trwały aż do sześćdziesiątych XX wieku.

W tym czasie San Giovanni Rotondo
odwiedziło około siedemdziesięciu wizy-
tatorów i delegatów Stolicy Apostolskiej .
Po dziś przechowywane są w Kurii
Generalnej Zakonu dokumenty dotyczące
wizji lokalnych (3 tysiące zgromadzonych
opinii w 23 teczkach przechowywane w
tajnym archiwum Świętego Oficjum).
Francesco Morealdi ówczesny burmistrz
miasteczka stwierdził że Ojciec Pio „bez
żadnych widocznych zakłóceń prowadził
życie pełne skupienia, modlitwy i dzia-
łalności apostolskiej”, jakby nie zauważał
tego co się działo wokół jego osoby.
A tym którzy okazywali zatroskanie i lęk
podpowiadał: „Ufajmy Opatrzności”. Dla
Ojca Pio wszystkie próby, którymi został
poddany, stanowiły część opatrznościo-
wego planu, który Pan miał wobec niego
i jego dzieła. „Kościół jest naszą matką.
Nawet jeśli nas karci, kocha nas”- usły-
szał kiedyś o. Onorato Marecucci- współ-
brat Ojca Pio.

Większość problemów Ojca Pio za-
częła się osiemnastego kwietnia 1920 ro-
ku. Właśnie wtedy do klasztoru przybył
franciszkanin o. Agostino Gemelli (daw-
niej lekarz i specjalista psycholog, po na-
wróceniu, rektor Katolickiego Uniwersy-
tetu Sacro Cuore w Mediolanie) z za-
miarem ujrzenia stygmatów. Nie mając
zezwolenia przełożonych zakonu, Ojciec
Pio odmówił ich pokazania. Po kilku mi-
nutach pozornie życzliwy o. Gemelli od-
jechał. W rzeczywistości jednak o. Ge-
melli obrażony z powodu odmowy Ojca
Pio przekazał już następnego dnia do
Świętego Oficjum relację, w której stwier-
dził, że widział stygmaty i dał bardzo kry-
tyczną ocenę tego zjawiska.

Stanowisko o. Gemellego rozpoczęło
serię oskarżeń do Watykanu. Między in-
nymi arcybiskup Pasquale Gagliardi, pod-
burzony przez kapłanów z San Giowanii

Rotondo, zazdrosnych
o to, że miejscowi wierni
spowiadają się u Kapucy-
na.

W skutek tych oskar-
żeń Stolica Apostolska po-
słała pierwszego wizyta-
tora oficjalnego bpa Ra-
ffaele Rossiego. W latach
1921 -22 przybywał on
kilkakrotnie do San Gio-
vanni Rotondo. W relacji
napisał, że Ojciec Pio
robił na nim dobre wra-
żenie. Krytykował jednak
tak zwane „najbardziej od-
dane” córki duchowe.

2 czerwca 1922 roku
generalny przełożony ka-
pucynów otrzymał pierw-
sze postanowienie Świę-
tego Oficjum, na mocy
którego polecono przer-
wać kontakty między Oj-
cem Pio i o. Benedetto -
jego kierownikiem ducho-
wym. Należało natych-
miast przenieść Ojca Pio
do oddalonego klasztoru by zapobiec ak-
tom „fanatyzmu” ze strony niektórych od-
danych mu osób. Wiadomość o plano-
wanym przeniesieniu wywołała wzburze-
nie wśród ludności i decyzje zawieszono.

W lipcu 1922 roku nowe wiadomości
zniesławiające Ojca Pio i jego współbraci
zmusiły generalnego przełożonego kapu-
cynów do wysłania tam wysoce zaufa-
nego współpracownika - o. Celestiono
z Desia. Skutkiem sumiennie przeprowa-
dzonej wizytacji kanonicznej było cał-
kowite uniewinnienie Ojca Pio. O. Celes-
tino stwierdził: „z przeprowadzonego
przeze mnie sumiennie dochodzenia, wy-
nika że owi ojcowie stali się jedynie ofia-
rami zazdrości ze strony osób nieprzy-
jaznych, patrzących złym okiem na dobro
czynione przez tych zakonników. By je
zablokować posuwają się do rzeczy cał-
kowicie fałszywych”. Tymczasem Święte
Oficjum kontynuowało swoje działania.
31 maja 1923 roku wydano oświadczenie,

które stwierdzało że Święte Oficjum „nie
wie o nadprzyrodzoności faktów” przypi-
sywanych Ojcu Pio i ”zaleca” wiernym
dostosowanie się do tego oświadczenia.

1 7 czerwca 1924 roku posłało do Ojca
gwardiana dwa polecenia: zakaz publi-
cznego celebrowania o stałej porze Mszy
Świętej oraz zakaz odpowiadania na listy
od osób związanych z Ojcem Pio. Ta de-
cyzja wywołała natychmiastowy bunt
wiernych, co stało się powodem odwo-
łania zakazów.

30 czerwca nadeszło nowe polecenie
przeniesienia Ojca Pio, ale tym razem
protest ludu groził rozruchami, dlatego
odłożono termin i tego polecenia.

W latach 1924-31 na nowo nasiliły się
restrykcje ze strony Świętego Oficjum
zabraniające odwiedzania Ojca Pio i u-
trzymywania kontaktów listowych. W ka-
tach 1927-28 zmuszono do ustąpienia ar-
cybiskupa Gagliardi. Po wizytach apostol-
skich zwolniono również ks. Palliadina.
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23 maja 1931 roku Święte Oficjum
pozwoliło Ojcu Pio na samotne odpra-
wianie Mszy Świętej w kaplicy klasztoru.
Natomiast już 11 czerwca wprowadzono
Ojcu Pio zakaz spowiadania. Ojciec Raf-
faele opowiada: „Kiedy przekazałem mu
wiadomość Ojciec Pio wzniósł oczy i po-
wiedział <<Niech się spełni wola Bo-
ga>>. Potem zasłonił oczy dłońmi
i w milczeniu spuścił głowę”.

Dopiero wówczas zaczęła się skryta
walka między nieprzyjaciółmi Ojca Pio:
tymi, którzy pragnęli otoczyć go murami
milczenia i tymi, którzy go wspierali.
Broniący go Emanuele Porceoratto groził
nawet opublikowaniem książki demasku-
jącej skandale z życia niektórych oso-
bistości Kościelnych, jeśli Święte Oficjum
nie dokona rewizji swego stanowiska.
Tym czasem arcybiskupem Manfredonii
został Alfredo Cesarono, który usiłował
załagodzić konflikt.

1 6 lipca 1933 Ojciec Pio znów mógł
publicznie odprawiać Mszę Świętą. Po
kilku miesiącach mógł spowiadać męż-
czyzn, a po kolejnym roku również ko-
biety.

Do swojej córki duchowej – Lucci
Iladanza, która mu współczuła w tym
bolesnym okresie mówił : ”Jezus posłał
mnie dla zbawiania dusz, a co robiłem
przez te 3 lata? Modliłem się, ale sama
modlitwa nie wystarcza do wypełniania
zadania, które otrzymałem. Pomóżcie mi,
potrzebuje waszej pomocy. Prośmy Jezusa
by się to już nie powtórzyło. Jezus po-
trzebuje dusz, Jezus pragnie zbawiać du-
sze ”.

Choć Ojciec Pio mógł pełnić posługę
kapłańską, to wizyty rzymskich wysłan-
ników trwały aż do 1960 roku.

Wiosną tego roku gdy na placu boju
ukazał się ks. Umberto Terenzi, proboszcz
sanktuarium Bożej Miłości w Rzymie,
zaczął się na nowo okres ostrzejszych
prześladowań. Do dziś nie wiadomo co
posunęło ks. Terenzjego do tak straszli-
wych oskarżeń: że Ojciec Pio utrzymuje
niewłaściwe relacje ze swymi córkami
duchownymi, uraza z powodu odmowy
pożyczki na pracę rozpoczęte w jego
sanktuarium, pragnienie wywarcia dobre-
go wrażenia na watykańskich przełożo-
nych i w konsekwencji uzyskanie nomi-
nacji na biskupa? A może splot tych wszy-
stkich spraw? Faktem jest, że mając ofi-
cjalne pozwolenie kard. Alfredo Ottavia-
niego, ks.Terenzi z pomocą kilku braci,

rejestrował liczne rozmowy Ojca Pio,
zwłaszcza te z Etngelo Battistim, admini-
stratorem Domu Ulgi i z tak zwanymi
„pobożnymi kobietami”. Jego zdaniem
z zapisów miało wynikać, że z pierwszym
z nich rozmawiał o budzących wątpli-
wości sprawach kliniki, a z córkami du-
chownymi wymieniał niedozwolone ser-
deczności.

Po zbadaniu taśm magnetofonowych,
a było ich aż 25, papieska komisja nie
stwierdziła nic, co mogło obciążać Ojca
Pio. Tym czasem insynuacjom ks. Teren-
zjego uwierzyli kard.Ottaviani i jego za-
stępca, którzy poprosili Jana XXIII, aby
wysłał kolejnego wizytatora do San Gio-
vanni Rotondo .

Jednocześnie przełożony generalny
kapucynów o. Clemente z Milwaukee
nalegał, by inspekcja Stolicy Apostolskiej
sprawdziła prawidłowości zarządzania
Domem Ulgi i przeprowadziła kontrolę
podziału ofiar pieniężnych między klasz-
tor i klinikę. W ten sposób próbowano
ratować sprawę bankructwa finansisty
o nazwisku Giufree, przez co znaczne
straty poniosła prowincja kapucynów
z Fogii. By je pokryć poproszono o po-
życzkę właśnie Dom Ulgi .

30 lipca 1960 roku przybył do San
Giovanni kolejny wizytator apostolski, ks.
Carlo Maccari. Miał on za zadanie upo-
rządkowanie funkcjonowania klasztoru
i Domu Ulgi w Cierpieniu.

Podczas 50 dni pobytu w miasteczku
9 razy spotkał się z Ojcem Pio a ponadto
z różnymi osobami, a wśród nich z trzema
„oskarżonymi” córkami duchownymi.
Kard. Ottaviani otrzymał obszerne relacje
od wizytatora i podpisał list zawierający
sześć postanowień, które miały zostać
zrealizowane w trybie pilnym.
Owe postanowienia zawierały:
1 )By Ojciec Pio przestrzegał w klasztorze
zwykłych reguł życia zakonnego
2)Zakazywał kapłanom i biskupom od-
prawiania Mszy Świętej z Ojcem Pio
3)Zmienił godziny odprawiania przez nie-
go mszy
4)Przestrzeganie odległości między kon-
fesjonałem Ojca Pio a wierzącymi ocze-
kującymi na spowiedź
5)Unikania nadmiernej systematyczności
spotkań Ojca Pio z osobami bliskimi,
a zwłaszcza z kobietami
6)Zakaz samotnego przyjmowania kobiet
w klasztornej rozmównicy, czy innych
miejscach.

Kilka tygodni później Święte Oficjum
powróciło znowu do tematu. Do poprze-
dnich zarządzeń, polecono by „Ojciec Pio
odprawiał Msze Święte w ciągu pół go-
dziny. W przypadku godnej potępienia
zwłoki, zapowiadano zastosowanie kar
kanonicznych”.

Jednak Ojciec Pio z wielką pokorą
znosił kolejne restrykcje, posłuszny zako-
nowi, swoje cierpienie ofiarował za grze-
szników ufając panu Bogu.

Ostateczna rehabilitacja Ojca Pio
rozpoczęła się dopiero w 1963 roku, po
śmierci Jana XXIII (3 czerwca), gdy 20
lipca kard. Ottaviani napisał list zachę-
cający gwardiana z San Giovanni Roton-
do, o. Rosario d’ Aliminusa, by był ot-
warty wobec osób pragnących zobaczyć
Ojca Pio.

30 stycznia 1964 roku ten sam kar-
dynał, na polecenie Pawła VI zakomu-
nikował prowincjałowi z Foggi o. Cle-
mente z Santa Maria in Punta, że Ojciec
Pio może pełnić swoją posługę z pełną
swobodą.

Ojciec Carmelo Durante oświadczył
podczas procesu kanonizacyjnego: „Pod-
czas prywatnej rozmowy w końcu grudnia
1963 roku, czy na początku 1964, papież
Paweł VI, wspominając wydarzenia, które
miały miejsce w 1960 roku w San Gio-
vanni Rotondo, wyraził się następująco:
„zasadnicze w tej całej sprawie jest to, by
przywrócić Kościołowi czysty wizerunek
Ojca Pio. Reszta jest drugorzędna”.

Te słowa Papieża spełniły się wraz
z wyniesieniem Ojca Pio do chwały oł-
tarzy.

Opracowanie : Janina Rogowska
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Siostry Służebniczki Dębickie - ...ślady miłości
Listopadowy czas skłania nas do

refleksj i nad sensem i celem naszego ży-
cia. Uświadamiamy sobie jego kruchość
i przemijalność. Pragniemy, aby służyło
ono prawdziwym wartościom i zostawiło
po sobie trwały ślad miłości. Nie mamy
wpływu na wydarzenia, na długość na-
szego życia, ale przez dokonywane wy-
bory, decydujemy o jego jakości. W po-
szukiwaniach odpowiedzi na tak istotne,
dla naszego życia pytania, nie jesteśmy
sami, bowiem prowadzi nas mądrość
i wzór wielu świętych.

Jednym z nich jest tak bardzo nam
bliski, nasz Ojciec Założyciel, bł. Edmund
Bojanowski. Duch Święty obdarzył go
szczególnymi łaskami, które poprzez Jego
życie i działalność stały się darem dla
wszystkich, dla całego Kościoła św.,
a szczególnie dla nas, jego duchowych
córek.

Charyzmat bł. Edmunda nie przejawiał
się w nadzwyczajnych darach, Duch
Święty ubogacił go w łaski proste, wręcz
oczywiste z punktu widzenia wiary, a za-
razem wymagające od niego wielkiego
zaangażowania umysłu i serca. Bł. Ed-
mund każdego dnia coraz wyraźniej wi-
dział drogę, na którą wprowadził go Bóg,
aby wypełnić w jego życiu swój od-
wieczny zamysł. Jako człowiek głębokiej
wiary podjął postawione przed nim za-
danie, odczytując je jako własną drogę do
Boga. Sięgał wysoko – po świętość, która
w tamtych czasach była raczej zarezer-
wowana dla duchowieństwa.

Bł. Edmund odczytał swoje powołanie
do świętości jako konsekwencję przyję-
tego Chrztu św. i realizował je w całym
swoim życiu. Charyzmat naszego Ojca
Założyciela zawiera się w całym jego
życiu, o czym mówił Ojciec św. Jan Paweł
II w homilii beatyfikacyjnej Apostolstwo
miłosierdzia wypełniało jego życie. We
wszystkich działaniach kierował się pra-
gnieniem, by wszyscy ludzie stali się
uczestnikami odkupienia. Zapisał się
w pamięci ludzkiej jako serdecznie dobry
człowiek, który z miłości do Boga i do
człowieka umiał skutecznie jednoczyć
różne środowiska wokół dobra… Dał wy-
jątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy

dla człowieka, Ojczyzny i Kościoła. 1

Tym, co najbardziej ujawnia się w po-
stawie bł. Edmunda, to niestrudzone po-
szukiwanie i pełnienie woli Bożej . Pro-
siłem Boga najmiłosierniejszego, aby dał
mi łaskę wytrwałości i zupełnego
zgadzania się z Jego Wolą świętą.2 Bł.
Edmund nie realizował własnych pomy-
słów na życiowy sukces, ale rozpoznając
znaki czasu oraz wsłuchując się w głos
sumienia odkrywał to, co było jego ży-
ciowym zadaniem powierzonym mu przez
Boga.

W realizowaniu Bożych planów na-
potykał na przeszkody i przeciwności,
doświadczał niezrozumienia otoczenia,
przeżywał porażki. Wszystkie te sytuacje
odczuwał boleśnie, jednak przekonanie, iż
czyni to, co Bóg chce, było dla niego
źródłem siły i nie pozwalało mu odstąpić
od rozpoczętego dzieła. Czytamy
w Dzienniku: Niedawno zapisałem dni
radosne i doznane pociechy, czyliżbym
i dzisiejszego dnia nie miał przyjąć pogo-
dzeniem się woli Bożej, choć smutny i cię-
żki dla serca. 3

We wszystkich działaniach kierował
się pragnieniem oddania chwały Bogu.
Dla Boga żył, modlił się i pracował – ka-
żdego dnia. Wszystko co czynimy – mówił
– to czynimy dla Boga, a wobec takiego
celu bardzo maluczkimi przedstawiają się
przeszkody, choćby najdotkliwsze. 4 Bez
względu na doświadczane sytuacje wyni-
kające z jego apostolskiego działania
trwał w głębokim zjednoczeniu z Bogiem
na modlitwie i w służbie, tak że powoli
jego życie stawało się modlitwą.5

Miłość Boga, błogosławiony Edmund
łączył – w prosty sposób – z miłością bli-
źniego, śpiesząc z pomocą każdemu po-
trzebującemu człowiekowi. Służył lu-
dziom wspomagając ich materialnie, a ta-
kże niósł im duchową pomoc przez roz-
mowę, zachętę czy modlitwę.

Skąd czerpał siły do tej ofiarnej , codzien-
nej służby?

Czerpał z Boga, dlatego tak wiele cza-
su poświęcał na modlitwę. Dzień cały ze-
szedł mi błogo na modłach, milczeniu i ro-

zmyślaniu6 – pisał w Dzienniku. Spot-
kanie z Bogiem było dla niego potrzebą
serca. Prawie każdego dnia uczestniczył
w Eucharystii przemierzając pieszo trzy-
kilometrową drogę do kościoła. W bazy-
lice spędzał długie godziny przed obra-
zem Świętogórskiej Róży Duchownej . Od
Niej – od Maryi – uczył się kochać każ-
dego człowieka i służyć mu bezintere-
sownie. W relacji z ludźmi objawiała się
jego prostota i pokora. Z jego postaci
przebijało to piękno, które on sam
określał jako: zgodność treści z formą,
zgodność ducha z jego zewnętrznym
objawieniem. 7 .

Pokorne tak, które mówił zawsze Bo-
gu, pozwalało na to, aby to sam Bóg nadał
kształt jego życiu, kierował nim i prze-
mieniał. Droga, którą przeszedł nasz Oj-
ciec Założyciel nie należy do łatwych, ale
jest to droga, która wiedzie na szczyt
świętości.

My dziś jako jego duchowe córki
stajemy wobec kontynuacji Jego charyz-
matu, by służyć w duchu prostoty i miło-
ści. W dziełach, jakie prowadzimy jako
Siostry Służebniczki dębickie: ochronki,
przedszkola dla dzieci, świetlice, domy
dziecka, jest miejsce i czas, by ofiarować
samą siebie, tym wszystkim, którzy nas
potrzebują. Ojciec Edmund nazywając
dzieci „największym skarbem Jezusa” za-
lecał nam Służebniczkom, abyśmy w u-
mysłach dzieci zaszczepiały prawdziwe
i głębokie poznanie Chrystusa, oraz gorą-
cą miłość ku Bogu. Uważał, że dzieci do-
brze zakorzenione w Bogu i w Kościele
będą przygotowane, żeby stawić czoło
wszelkim problemom życiowym.

Cenna jest też posługa w domach
pomocy społecznej , domach pogodnej
starości, hospicjach – przy osobach samo-
tnych, chorych – potrzeba by był ktoś, kto
odda im swój czas, okaże miłość, współ-
czucie, zainteresowanie. Jest to niekiedy
tylko cicha, dyskretna posługa, jest to
osobisty udział w potrzebie i cierpieniu
drugiego człowieka.

Siostry podejmują także katechizację
dzieci i młodzieży. Podejmują szczególną
posługę wśród młodzieży żeńskiej , dzie-
wcząt. Przez Ojca Założyciela jesteśmy



bowiem wezwane, aby jako strażniczki
pięknego człowieczeństwa wychowywać
i pomagać w odkrywaniu wartości życia
i godności kobiety, aby wyzwalać dyna-
mizm geniuszu kobiecego w każdej dzie-
wczynie, po to, aby odkryła własne oso-
biste piękno.

Służebniczkę można spotkać w pracy
przy parafiach: kancelarii, jako organistki,
kucharki. Służymy chorym w szpitalach,
domach pomocy społecznej , pogodnej sta-
rości, stacjach Caritas, oprócz tego podej-
mujemy pracę w naszych domach zakon-
nych.

Misję w duchu Ojca Edmunda po-
dejmujemy nie tylko w Polsce ale także
poza granicami kraju – w Boliwii, na
wschodzie – w Rosji, Ukrainie, Białorusi
w krajach zachodnich – Niemczech,
Danii, we Włoszech. Błogosławiony Ed-
mund chciał, aby każda służebniczka była
ochroniarką, czyli tą, która będzie ochra-
niać - dziecko, życie, człowieka. Ma chro-

nić to życie tu na ziemi, ale również chro-
nić życie.

Módlmy się o dar nowych powołań
z naszej parafii, aby nie zabrakło tych,
którzy będą uczyć mądrze żyć. Chrystus
wciąż potrzebuje nowych rąk, potrze-
buje tych, którzy miłość i wiarę poniosą
w świat, do ludzkich serc! Potrzebuje
autentycznych, gorliwych i prawdziwych
świadków Jego obecności.

Opr. s.M. Karoliana Buksa
służebniczka dębicka

Uwielbiam Cię Boże za każdą służebnicz-
kę
z powołaniem w sercu jak ogień
za życie pisane bezimienną służbą
za świecę ślubów ciągle się spalającą
i za miłość karmioną św. Eucharystią
za modlitwę w każdą noc i każdy nowy
dzień

i za radość nieba w oczach – czarującą…

O. H. Kałuża, Mój Brynicki klasztor

1 Jan Paweł II, Siódma wizyta apostolska
w Polsce 5-17 VI 1999, Liberia Editrice
Vaticana 1999, s. 1 85-1 86.
2 Edmund Bojanowski, Dziennik (1853-
1 871 ), Warszawa 1999, 27.05. 1 853.
3 Dz. 1 3.05.1 853.
4 Dz. 20.05.1 853.
5 Por. s.M. Loyola Opiela, Odkrywanie
i realizacja charyzmatu założycielskiego
w życiu i działalności bł. Edmunda Boja-
nowskiego, w: Studia Redemptorystow-
skie, nr 7/2009, s. 1 89.
6 Dz. 11 .03.1 856.
7 Edmund Bojanowski, Zbiór artykułów
z dziedziny wychowania i wiedzy. , cz. . I.
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***
Pewien ksiądz, wybitny specjalista od

głoszenia kazań na mszach dla dzieci,
wiele razy przekonał się, że skojarzenia
i myśli dzieci mogą chodzić takimi dro-
gami, że dorosły, jak to mówią, za nimi
nie trafi. Którejś niedzieli ksiądz w swym
dialogu z dziećmi nawiązał do jakże zna-
nego fragmentu z Ewangelii według
Świętego Mateusza:
-Pamiętacie, Moi Kochani, Jak Pan Jezus
mówił: „Byłem głodny, a nie daliście Mi
jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi
pić…”? Czy ktoś pamięta, co dalej je-
szcze mówił Pan Jezus?
Wtedy mały chłopiec podniósł rękę do

góry. Ksiądz wyciągnął do niego rękę
z mikrofonem i wszyscy usłyszeli dobi-
tnie wypowiedziane:
-Byłem kosmitą, a nie przyjęliście mnie!

***
Spośród ministrantów w pewnej parafii

jeden był osobą bardzo szczególną. Pan
Ludwik – nestor ministranckiej grupy –
pół wieku pełnił służbę przy ołtarzu. Za-
wsze w białej koszuli, pod krawatem. Jak
mawiali kolejni proboszczowie – pełen
zacności człowiek. Bardzo grzeczny, deli-
katny, życzliwy i uprzejmy dla każdego.
Którejś niedzieli w czytaniach mszalnych

był fragment z Pierwszego Listu Świętego
Pawła do Koryntian. Są tam między
innymi takie słowa: „Nie łudźcie się! Ani
rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzo-
łożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni
współżyjący ze sobą (…) nie odziedziczą
królestwa Bożego”. Do ambonki podszedł
pan Ludwik i z wyrazem niepewności na
twarzy zaczął czytać o tych, którzy nie
dostąpią królestwa Bożego: „ani rozpus-
tnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożni-
cy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współ-
pracujący ze sobą…”

***
Ksiądz proboszcz w pewnej parafii

znany był z tego, że kiedy mówił do swo-
ich wiernych, wkładał w to całe swoje
serce. Jego mowa, rzec można, niosła go
na skrzydłach. Nawet wtedy, gdy czytał
zwykłe ogłoszenia parafialne. Pewnego
razu proboszcz apelował o uczestnictwo
w specjalnej mszy świętej dla chorych:
-Niechaj przyjdą wszyscy chorzy i cier-
piący, inwalidzi i osoby kalekie! Jeżeli
tylko nie są przykuci do łoża boleści, nie-
chaj przybędą ci na wózkach, o kulach,
o laskach, na szczudłach…!

***
Ksiądz kanonik zawsze starał się, aby

w jego kazaniach nie zabrakło jakże po-

uczających przykładów z życia. Tym ra-
zem mówił do wiernych tak:
-Znałem kiedyś, moi drodzy, pewną ro-
dzinę. Rodzice mieszkali razem z żona-
tym synem. Porządni ludzie, ale i ich nie
ominęło nieszczęście. Synowa zmieniła
pracę i tam wpadła w złe towarzystwo.
Coraz częściej wracała do domu nie-
trzeźwa. Po pijanemu, trzeba prawdę
powiedzieć, była bardzo serdeczna. Na
powitanie zawsze całowała swoją teścio-
wą…

Tu kaznodzieja przerwał. Westchnął
i w zamyśleniu powiedział jakby sam do
siebie:
-Taaak… Ile to wódki trzeba wypić, żeby
teściową całować…

Opracował x. A.B.

Na podstawie książki „Opowiadał raz
ksiądz księdzu”, Jan Marczak, Liberton,
Warszawa 2000.



Składniki:
- 4 jajka,
- 2 szklanki cukru,
- 1½ szklanki oleju,
- 3 szklanki mąki pszennej
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej ,
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
- 3 łyżeczki kakao,
- 1 kg jabłek,
- 1 szklanka pokrojonych orzechów włos-
kich

Dodatkowo:
1 średni słoik dżemu wiśniowego

Krem budyniowy:
- 1 budyń śmietankowy ,
- ½ litra mleka,
- 1½ kostki masła,
- 2 żółtka,
- 1 szklanka cukru pudru,
- aromat śmietankowy

Do dekoracji:
- 5 dag czekolady mlecznej
- ½ szklanki pokrojonych orzechów wło-
skich

Technika sporządzania:
Jajka utrzeć z cukrem na puszystą

masę, dalej ucierając dodawać stopnio-
wo olej , mąkę pszenną, sodę oczysz-
czoną, proszek do pieczenia i kakao. Na
koniec dodać oprószone mąką i po-
krojone w kostkę jabłka i orzechy
włoskie. Ciasto wylać do natłuszczonej
tłuszczem prostokątnej formy o wymia-
rach 25 na 35 cm. Piec około 45 minut
w temperaturze 170-180 st. C. Ostudzić
i przekroić na dwie części. Jedną część
ciasta posmarować dżemem wiśniowym
i przykryć drugą częścią ciasta.

Ugotować budyń wg. przepisu na
opakowaniu i ostudzić. Miękkie masło
utrzeć na puszystą masę z żółtkami, cu-
krem pudrem i aromatem śmietankowym.
Dalej ucierając dodawać ostudzony bu-
dyń. Gotowy krem budyniowy wyłożyć
na ciasto i wyrównać. Wierzch ciasta
posypać czekoladą mleczną startą na tarce
o dużych oczkach i pokrojonymi orze-
chami włoskimi. Ciasto schłodzić w lo-
dówce.

SMACZNEGO !!!

Skład:
- dorsz filet 800 g,
- cebula ½ kg,
- koncentrat pomidorowy 1 słoik
- musztarda 1 łyżka,
- oregano 1 łyżeczka,
- przyprawa do ryby
- olej ,
- cukier,
- sól,
- mąka

Technika sporządzania:
Filety dorsza myjemy, kroimy w mniej-

sze kawałki, przyprawiamy, odstawiamy
do lodówki na kilka godzin. Rybę pa-
nierujemy w mące, podsmażamy na roz-
grzanym oleju. Cebulę obieramy, kroimy
w plastry, wrzucamy na rozgrzany olej ,

dusimy do miękkości, dodajemy kon-
centrat pomidorowy, musztardę, orega-
no, odrobinę cukru i soli, podsmażamy
3 minuty. Na dno salaterki przekładamy
odrobinę sosu i warstwami układamy
rybę i sos.

SMACZNEGO !!!

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA

Świąteczna ryba

Świąteczne ciasto bakaliowe

Opracowała: Stanisława Zelek
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27 grudzień – czwartek – godz. 900

1 . ul. Marusarz 4–33 i ul. Potok
2. ul. Marusarz 34–70 i ul. Spadowa i Bystra
3. ul. Marusarz 72–98
4. ul. Marusarz 100 do końca, ul. Hanausek
5. ul. Lwowska 221–112 /domy jedn./ od końca, ul. Szara

28 grudzień – piątek – godz. 900

1 . ul. Orkana 11–43, ul. Wiadukt i Mrozówka
2. ul. Orkana 44–90, ul. Czarnowiejska, Dmowskiego i Groma-
dzka

3. ul. Orkana 92–130A, ul. Źródlana
4. ul. Orkana 132 – do końca
5. ul. Środkowa – (od końca)
6. ul. Piesza, Gospodarcza, Zielona, Orzeszkowej , M. Dąbrow-
skiej , Olszynowa oraz ul. Wolańska (str. południowa)

29 grudnia – sobota – od godz. 900

1 . ul. Graniczna (od początku)
2. ul. Okrężna, Skrzyszowska, Rzędzińska
3. ul. Leśna i ul. Długa /domy jedn./
4. ul. Do Prochowni, ul. Zdrowa /domy jedn./
5. ul. Lwowska Nr: 41 , 44, 46, 52, 55; ul. Pracy: 2, 3, 5, 1 0, 11 ,
1 9; ul. Warzywna: 12, 1 4 /kamienice/

6. ul. Warzywna Bloki 5, 7, 9

30 grudzień – niedziela – godz. 1400

1 . ul. Lwowska 42
2. ul. Jasna /domy jedn./ od końca, ul. Lwowska 76 a
3. ul. Ochronek, Garbarska (od góry) ul. Spadzista /domy jedn./
4. ul. Odległa, Promienna, Zaułek, Słowików, Słoneczna /domy
jedn. na tych ulicach

1 stycznia – wtorek – od godz. 1400

1 . ul. Burtnicza 4 (1–125) – 3 kapłanów
2. ul. Odległa 14 (1–35)

2 stycznia – środa – od godz. 1600

1 . ul. Odległa 14 (36–75)
2. ul. Promienna 16 (1–75) – 2 kapłanów
3. ul. Do Prochowni 12 i 12 B
4. ul. Pracy 13–17 (1–30)

5 stycznia – sobota – od godz. 900

1 . ul. Skowronków, Boczna, Burtnicza, ul. Łyczków, Mała, Ko-
walska /domy jedn/

2. ul. Do Prochowni 16 (1–50) – 2 kapłanów
3. ul. Do Prochowni 18 (1–45) – 2 kapłanów
4. ul. Długa 25 (1–35)

5. ul Lwowska 225, ul. Karpacka 12–38 (lewa strona), ul. Biesz-
czadzka, ul. Apenińska, ul. Tatrzańska, ul. Sudecka

od godz. 1400

1 . ul. Długa 24 (1–200) – 4 kapłanów
2. ul. Leśna 15 (1–79) – 2 kapłanów

7 stycznia – poniedziałek – od godz. 1600

1 . ul. Długa 25 (36–75)
2. ul. Długa 27 (1–100) – 3 kapłanów
3. ul. Do Prochowni 2 (1–35)
4. ul. Karpacka 1–29 (prawa strona)

8 stycznia – wtorek – od godz. 1600

1 . ul. Do Prochowni 2 (36–109) – 2 kapłanów
2. ul. Jasna 2 (1–66) – 2 kapłanów
3. ul. Leśna 16 (1–35)
4. ul. Alpejska, ul. Podhalańska, ul Pienińska, ul. Gorczańska

9 stycznia – środa – od godz. 1600

1 . ul. Leśna 16 (36–105) – 2 kapłanów
2. ul. Leśna 16a (1–109) – 3 kapłanów

10 stycznia – czwartek – od godz. 1600

1 . ul. Spadzista 4 (1–66a) – 2 kapłanów
2. ul. Spadzista 6 (1–66a) – 2 kapłanów
3. ul. Spadzista 7 (1–33)

11 stycznia – piątek – od godz. 1600

1 . ul. Spadzista 7 (34–66a)
2. ul. Spadzista 8 (1–66a ) – 2 kapłanów
3. ul. Garbarska 15a (1–66a) – 2 kapłanów

12 stycznia – sobota – od godz. 900

1 . ul. Lwowska 61 (1–140a) – 4 kapłanów
2. ul. Pracy 4 (1–50)

od godz. 1400

1 . ul. Promienna 14 (1–50)
2. ul. Promienna 15 (1–50)
3. ul. Pracy 4a (1–50)
4. ul. Pracy 4b (1–50)

13 stycznia – niedziela – od godz. 1400

1 . Os. 25–lecia 1 (1–120) – 3 kapłanów

>>
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14 stycznia – poniedziałek – od godz. 1600

1 . Os. 25–lecia 2 (1–60) – 2 kapłanów

15 stycznia – wtorek – od godz. 1600

1 . Os. 25–lecia 2 (61–120) – 2 kapłanów

16 stycznia – środa – od godz. 1600

1 . Os. 25–lecia 2 (121–150)
2. Os. 25–lecia 3 (1–30)

17 stycznia – czwartek – od godz. 1600

1 . Os. 25–lecia 3 (31–60)
2. Os. 25–lecia 4 (1–60) – 2 kapłanów
3. Os. 25–lecia 5 (1–30)

18 stycznia – piątek – od godz. 1600

1 . Os. 25–lecia 5 (31–150) – 4 kapłanów

19 stycznia – sobota – od godz. 900

1 . Os. 25–lecia 6 (1–150) – 5 kapłanów

od godz. 1400

1 . Os. 25–lecia 7 (1–30)
2. ul. Lwowska 65 (1–105) – 2 kapłanów
3. ul. Lwowska 67 (1–105) – 2 kapłanów

20 stycznia – niedziela – od godz. 1400

1 . ul. Lwowska 69 (1–94) – 2 kapłanów
2. ul. Lwowska 100 (1–100) – 2 kapłanów

21 stycznia – poniedziałek – od godz. 1600

1 . Os. 25–lecia 7 (31–60)
2. Os. 25–lecia 8 (1–30)

22 stycznia – wtorek – od godz. 1600

1 . Os. 25–lecia 8 (31–60)
2. ul. Lwowska 121 (1–30)

23 stycznia – środa – od godz. 1600

1 . ul. Lwowska 121 (31–91 ) – 2 kapłanów

24 stycznia – czwartek – od godz. 1600

1 . ul. Lwowska 121 (91–125)
2. ul. Skowronków 7 (1–120) – 4 kapłanów

25 stycznia – piątek – od godz. 1600

1 . ul. Skowronków 7 (121–150)
2. ul. Skowronków 9 (1–120) – 4 kapłanów

26 stycznia – sobota – od godz. 900

1 . ul. Skowronków 9 (121–150)
2. ul. Skowronków 6a – 3 kapłanów
3. ul. Skowronków 11 (1–60) – 2 kapłanów

od godz. 1400

1 . ul. Skowronków 11 (61–115)
2. ul. Skowronków 4 (1–88a) – 2 kapłanów
3. ul. Skowronków 6 (1–88a ) – 2 kapłanów

27 stycznia – niedziela – od godz. 1400

1 . ul. Lwowska 100 (101–150)
2. ul. Boczna 1 (1–150) – 3 kapłanów

28 stycznia – poniedziałek – od godz. 1600

1 . ul. Lwowska 59 (1–154a) – 5 kapłanów

29 stycznia – wtorek – od godz. 1600

1 . ul. Lwowska 59 (155–286a) – 4 kapłanów
2. ul. Burtnicza 6 (1–30)

30 stycznia – środa – od godz. 1600

1 . ul. Burtnicza 6 (31–115) – 3 kapłanów

Ponadto prosimy tych parafian, którzy w wyznaczonym
czasie nie mogli przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską,
a pragną to uczynić, aby zgłosili się w Kancelarii Parafialnej
lub zakrystii. Kapłan do tych rodzin uda się w czwartek 31
stycznia od godz. 1600.
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Rada Duszpasterska po wyborach w dniu 8.11 .201 2 r.

1 . P. Tadeusz Boruch – Przewodniczący z wyboru Rady
2. P. Eugeniusz Rosa
3. P. Antoni Ferenc
4. P. Stanisław Malczewski
5. P. Maria Kiełkowicz
6. P Janusz Soból

Z Urzędu:
7. Ks. KrzysztofCzaja – Senior Wspólnoty Kapłańskiej
8. P. Piotr Powroźnik – Dyrektor Zakrystii
9. P. Wojciech Szczerba - Organista
10. P. Tadeusz Kukla – opieka nad cmentarzem

Z nominacji Ks. Proboszcza:
11 . S. Kinga Czaja CMBB
12. P. Jadwiga Szwarga – Odnowa w Duchu Świętym
13. P. Paweł Dziurawiec – Kościół Domowy
14. P. Maria Kuboń - Róże Różańcowe
15. P. Katarzyna Bukowska – przedstawicielka młodzieży
16. P. Tadeusz Wójcik – Liturgiczna Służba Ołtarza



POGRZEBY

Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

CHRZTY

Ja Ciebie chrzczę…

Gracjan Maksymilian Michniewicz 7.10.2012
Milena Katarzyna Samek 7.10.2012
Bartosz Zdzisław Kumórek 7.10.2012

Oliwia Taraska 7.10.2012
Mateusz Marcin Frączek 7.10.2012
Jakub JózefKasprzyk 21.10.2012
Karolina Anna Rokocz 7.10.2012
Mikołaj Kazimierz Sopala 4.11.2012
Kacper Marek Zegar 4.11.2012
Nikola Maria Baran 21.10.2012
Bartosz Marcin Barnaś 21.10.2012

Jan Jakub Kuta 21.10.2012
Maja Gabriela Kras 4.11.2012
Szymon Piotr Curyło 18.11.2012

Franciszek Roman Patyk 17.11.2012
Aleksandra Anna Brach 2.12.2012
Krzysztof Sławomir Gosk 18.11.2012
Marcin Sławomir Daniel 2.12.2012
Maciej Franciszek Kopacz 2.12.2012
Lena Aleksandra Chorzępa 16.12.2012
Oliwia Anna Barabaś 16.12.2012

Bolesław Kuryś l.71
Zygmunt Koziński l.76
Andrzej Habel l.69
Tadeusz Bincz l.73
Krystyna Wróbel l.75
JózefWolski l.88

Wiesław Zbigniew Zaraza l.44
Stanisław Jachymek l.89
JózefZaprzałka l.92
Otylia Boroń l.94

Barbara Maria Szydło l.65
Stanisław Kapa l.77

Mariola Bernadetta Słowik l.53
Teresa Janina Srok l. 81

Edward Wydziałkiewicz l.97
Danuta Stefania Gębska l.54
Marian Stefan Kozak l.87
Antoni Płaczek 13.11 .2012
Teresa Wajchamer l.68
Genowefa Kołodziej l. 87

Irena Bem l.73
Marian Walecki l.82
Maria Maślanka l.81
Wiesław Litwora l.82

Narcyz Korzeniowski l.68

KRONIKA PARAFIALNA
01. 10. 2012 – 16. 12. 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. Adam Bezak
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Aleksandra Małek, Mirosław Grzegórzek,

Marta Maciszewska, Izabela Chorzępa, Ks. Piotr Jaworski,
Magdalena Urbańska, Jadwiga Bożek, Monika Gładysz, Grzegorz Krywult, Sylwia Krywult Daniel Cyrybał,
Jonathan Ciochoń

Korekta: Jadwiga Bożek, Izabela Chorzępa, Agnieszka Czarnik, Anna Maciek, Małgorzata Stryczek

Skład: Renata Luszowiecka

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