




Drodzy Czytelnicy Głosu Serca!

Wielkanocny numer Głosu Serca, wpisał się w nie-
zwykłe wydarzenie, czas jakim było bez wątpienia
odejście z urzędu papieża Benedykta XVI. W chwili, gdy
piszę te słowa Kolegium Kardynałów zbiera się na Kon-
klawe lub nawet dokonało już wyboru nowego następcy
Św. Piotra. To bez wątpienia najważniejsze wydarzenie
tego roku w Kościele Powszechnym. Zapatrzeni w pusty
grób Chrystusa żyjemy wiarą, że wszystko, co się dzieje
na świecie ma swoje uzasadnienie w Bożej Opatrzności.
Tak też należałoby przyjąć zaistniałą sytuację.

Zachęcając do lektury naszego pisma, chciałbym
zwrócić uwagę na artykuły, które napisało samo życie,
a są nimi świadectwa naszych parafian. Bardzo się z nich
cieszę i zachęcam wszystkich, którzy chcieliby się po-
dzielić swoimi refleksjami na łamach naszego pisma, by
również pisali swoje historie. Być może pomoże to komuś,
kto przeżywa podobne problemy, zrozumieć, że nie jest
sam.

Zachęcam również do lektury z psychologii wycho-
wania oraz Biblijnej refleksj i o tym, że kochając – zmar-
twychwstajemy. W dziale dla młodzieży dowiemy się,
o Ruchu Czystych Serc. Nie zabrakło również miejsca dla
szczypty humoru i aktualnych wydarzeń z życia parafii.

Życzę wszystkim przyjemnej i ciekawej lektury.

Ks. Adam Bezak

Redaktor Naczelny
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Organy są nazywane królewskim
instrumentem lub „królem” wszystkich
instrumentów. Nazwa ta nie jest podawa-
na na wyrost, gdyż organy to instrument
niezwykle skomplikowany, niemający
swojego odpowiednika. Można by rzec, iż
jest to „orkiestra w pigułce”, mechanizm
pozwalający obsługiwać tak naprawdę
dziesiątki mniejszych instrumentów, któ-
rych role przyjmują organowe głosy.

Instrument ten wprowadzono do Ko-
ścioła w VII w., jednak jeszcze długo spo-
tykało się to z oporem niektórych śro-
dowisk kościelnych z racji pogańskich
korzeni organów. Począwszy jednak od
wieku IX, X aż po wiek XX ma już miej-
sce trwała symbioza organów piszczał-
kowych i przestrzeni sakralnych. Rozwój
zarówno budownictwa organowego, jak
i kompozycji, literatury organowej postę-
pował w ścisłej zależności z losami
Kościoła. Organy już wiele wieków temu
zostały uznane przez Kościół za najod-
powiedniejsze do oddania wzniosłości li-
turgii. Niestety, w wieku XX zaobser-
wować można w tej dziedzinie znaczny
regres. W pierwszej jego połowie mamy
do czynienia z wymianą zabytkowych
organów mechanicznych na pneumaty-

czne. Natomiast druga połowa to czasy
olbrzymiego rozwoju elektroniki. Rozwój
ten nie pozostał bez wpływu również na
kwestię organów. Do nowopowstałych
kościołów, lub co gorsza do tych, w któ-
rych już były kiedyś organy, zaczęto
wprowadzać elektroniczne zamienniki.
Jakkolwiek niektóre z nich miały „uda-
wać” brzmienie właściwych organów ko-
ścielnych, tak to ciche przyzwolenie spo-
wodowało napływ do kościołów instru-
mentów zdjętych z estrady muzyki popu-
larnej . W związku z krzywdzącym w sto-
sunku do prawdziwych organów uprosz-
czeniem w nazewnictwie instrumenty te,
czyli po prostu syntezatory lub keyboardy,
również zaczęto nazywać organami. Nie
powinno się jednak mylić tych instru-
mentów. Organy piszczałkowe są „żywe”,
dźwięk powstaje w nich poprzez drgania
słupa powietrza w piszczałkach, natomiast
w „organach” elektronicznych dźwięk
generowany jest w układach elektronicz-
nych. Kościół oficjalnie nigdy nie zaak-
ceptował instrumentów elektronicznych
w liturgii. Musiał oczywiście uznać, że
w trudnych, powojennych czy później
komunistycznych czasach wielu świątyń
albo nie będzie stać albo nie będą mieć
możliwości zakupu instrumentu piszczał-

kowego. Natomiast zezwolił na użycie
imitacj i organów piszczałkowych jedynie
tymczasowo, nakazując jednocześnie by
każda świątynia dążyła do posiadania
prawdziwych organów.

Historia organów piszczałkowych
w Kościele katolickim ma już więc ponad
dziesięć wieków. Wydaje się być zatem
jasne, iż jest to kwestia niebagatelna i mi-
mo traktowania czasem „po macoszemu”,
warta docenienia. Stosunkowo łatwo bo-
wiem zniszczyć wielowiekową tradycję,
lecz nie tak łatwo ją już później odbu-
dować. Warto może czasami pójść na
przekór pędzącym trendom i zaufać doś-
wiadczeniu wielu wieków i wielu napra-
wdę wybitnych umysłów. Mówiąc więc,
iż organy są w kościele przedmiotem zbę-
dnym, mogącym być zastąpionym kiep-
skiej jakości elektronicznym zamienni-
kiem, „byle grało i byle było jak najtań-
sze” podważamy to doświadczenie a za-
razem dorobek kultury i sztuki setek lat.
Trzeba sprawić, by mógł na nowo stać się
aktualnym artykuł 120. Konstytucji o Li-
turgii Świętej uchwalonej przez II Sobór
Watykański: W Kościele łacińskim należy
mieć w wielkim poszanowaniu organy pi-
szczałkowe jako tradycyjny instrument
muzyczny, którego brzmienie ceremoniom
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kościelnym dodaje majestatu, a umysły
wiernych podnosi do Boga i spraw niebie-
skich.

Nasza parafia podjęła takie wyzwanie
i pomimo dużych kosztów rozpoczęliśmy
budowę nowego instrumentu. Z Bożą po-
mocą, dzięki dobrej woli i hojności ofia-
rodawców, udało nam się już częściowo
uruchomić nowe organy. Do użytku odda-
nych zostało 9 głosów z III manuału. Zo-
stała także wykonana instalacja elektry-

czna oraz osprzęt elektroniczny organów.
Zainstalowano stół gry, z którego wypro-
wadzono trakturę (układ łączący stół gry
z wentylami, które otwierają dopływ po-
wietrza do piszczałek). Od połowy marca
rozpoczął się kolejny etap montażu in-
strumentu w naszym kościele. Dzięki te-
mu zabrzmi kolejne 9 głosów z manuału I
(głównego, zatem najważniejszego), tak
więc wszystkich będzie już 18. Do pełne-
go brzmienia, czyli planowanych 45 gło-

sów zabraknie już „tylko” 27. Wierzymy
jednak mocno, że dzięki wsparciu modli-
tewnemu i ofiarności parafian, a także
sympatyków naszej parafii oraz wielbi-
cieli muzyki sakralnej , uda nam się to
wielkie dzieło doprowadzić do szczęśli-
wego końca.

Wojciech Szczerba
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Przed Soborem Watykańskim II, po-
głębiona refleksja teologiczna nad sakra-
mentami odkryła w nich autentyczny kult
chrześcijański, przezwyciężając tradycyj-
ne ich rozumienie jako uświęcającego
działania Bożego. Punktem wyjścia jest
teza, że istotą kultu chrześcijańskiego nie
jest czyn ludzki, lecz czyn Jezusa. To
w Nim Bóg znalazł najpełniejsze uwiel-
bienie, dziękczynienie, przebłaganie i pro-
śbę. Doskonały kult oddany przez Chry-
stusa Ojcu nie przeminął w tym sensie,
jak przemijają ludzkie czyny, ale trwa
w swoim wiecznym elemencie. Kult tego
niepowtarzalnego dzieła Chrystusa uobe-
cnia się w sakramentach, które pozostawił
On swojemu Kościołowi.

W sakramentach pierwszeństwo nale-
ży się Chrystusowi, który jest głównym
ich szafarzem, i w których obejmuje On
całego człowieka. Chrystus jest też głów-
nym liturgiem, który stoi przed Ojcem, by
Go w pełni wielbić, dziękować Mu, prze-
praszać i prosić za swoimi braćmi. Sa-
kramenty pełnią więc dwie funkcje: uś-
więcającą i kultyczną.

Trudno jest zdefiniować słowo „sa-
krament”. Katechizm Kościoła Katolic-
kiego podaje następującą definicję: „ Sa-
kramenty, to skuteczne znaki łaski,
ustanowione przez Jezusa Chrystusa i po-
wierzone Kościołowi, przez które udziela-
ne jest nam życie Boże. Widzialne obrzędy,
za pomocą których sprawowane są sa-
kramenty, oznaczają i przekazują łaski
właściwe sakramentowi. Przynoszą owoc
w tych wszystkich, którzy je przyjmują po
spełnieniu wymaganych warunków”
(KKK 1131 )

Sakramenty dzielimy na: sakramenty
Chrystusa (z Jego ustanowienia i przez
Niego sprawowane); sakramenty Kościoła
(dostępne dla wszystkich dzięki działaniu

Ducha Świętego oraz w tym sensie, że bu-
dują Kościół i tworzą Lud Boży); sakra-
menty wiary (zakładają wyznawanie wiary
w działanie i skuteczność sakramentów,
a nadto wzmacniają wiarę); sakramenty
zbawienia (Chrystus prowadzi każdego
korzystającego z nich ku życiu wieczne-
mu) oraz sakramenty życia wiecznego
(przez ich celebrację Kościół przypomina
o ostatecznym przyjściu Chrystusa).

Skuteczność działania sakramentów
zawdzięczamy Chrystusowi. Ich siła pły-
nie nie z wewnętrznej mocy samych zna-
ków czy działania ludzkiego (choćby naj-
piękniejszego), ale ze słowa danego przez
Chrystusa, z niezawodności Jego działa-
nia. Znaki sakramentalne same w sobie są
nieomylnymi zapewnieniami o gotowości
Boga do świadczenia człowiekowi łaski.
Nie znaczy to jednak, że ich przyjmo-
wanie bez odpowiedniej dyspozycji bę-
dzie godne i owocne dla przyjmującego.
Należy więc rozróżnić ważność sakra-
mentu od jego owocności.

Aby sakrament był ważny i owocny,
muszą być spełnione pewne warunki.
Sobór Florencki określił to w ten sposób,
że „sakramenty dają łaskę tym, którzy je
godnie przyjmują” (BF VII, 204; D 1310).
Według Soboru Trydenckiego, sakramenty
Nowego Testamentu udzielają łaski uś-
więcającej , którą oznaczają i której sta-
nowią przyczynę (BF VII, 214); w sakra-
mencie łaska się zaczyna, powiększa lub
utracona powraca. Jedynie trzy, spośród
siedmiu sakramentów Kościoła, a więc:
chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo wyci-
skają na duszy niezatarte znamię (cha-
rakter) i przyjmuje się je tylko raz.
Znamienia tego nie można zniszczyć,
nawet przez faktyczne zerwanie więzi z
Kościołem i wyrzeczenie się wiary.
Zasadnicze skutki tych sakramentów

trwają zawsze, są nieodwołalne i dlatego
nie można ich powtarzać (KKK 1121 ).

Ponieważ od ważności chrztu świętego
zależy ważne przyjęcie pozostałych sakra-
mentów, a od ważności kapłaństwa waż-
ność pozostałych sakramentów (za wyją-
tkiem chrztu), niezbędna jest pewność, że
sakramenty, które można tylko raz przyjąć
– zwłaszcza chrzest i kapłaństwo –
zostały udzielone ważnie. Kościół zabra-
niając powtórnego udzielenia sakramen-
tów chrztu, bierzmowania i kapłaństwa,
poleca jednocześnie, aby w razie istnienia
poważnej wątpliwości, czy sakramenty te
zostały ważnie lub faktycznie udzielone,
udzielić ich warunkowo (k. 845 par. 2).
Sakrament jest sprawowany i udzielany
ważnie wtedy, gdy:

1 . Szafarz jest osobą różną od tej , któ-
ra przyjmuje sakrament

2. Posiada on odpowiednią władzę –
chrztu może udzielić każdy człowiek, sa-
kramentu małżeństwa udzielają sobie sa-
mi chrześcijańscy narzeczeni. Pozostałych
Sakramentów udzielają ważnie wyświę-
ceni kapłani lub sam Biskup.

3 . Istnieje odpowiednia intencja, przy-
najmniej dokonania tego, co czyni Koś-
ciół (wystarczy, że szafarz chce spełnić
czynność sakramentalną)

Nie udziela się sakramentu z warun-
kiem dotyczącym przyszłości! Dlatego, że
sakrament aktualnie nie istnieje, a gdy
w przyszłości warunek się spełni, nie bę-
dzie łączności z materią i formą. Sakra-
ment udzielony z warunkiem dotyczącym
przyszłości jest nieważny!

Ważność sakramentu nie zależy zatem
od wiary i świętości szafarza. Nawet stan
grzechu ciężkiego u szafarza nie powo-
duje nieważności sprawowanego sakra-
mentu (a jedynie jego niegodność). Brak
wiary może ubocznie wpłynąć na nie-



ważność np. przez opuszczenie jakiegoś
istotnego elementu w obrzędzie lub przez
zniekształcenie intencji. Szafarz sprawuje
sakramenty nie własną mocą, lecz mocą
Chrystusa. Wiara i świętość należą do
osobistego wyposażenia duchowego sza-
farza. Jest to ważne z punktu widzenia

godności sprawowanego sakramentu.

Opracował: Ks. Adam Bezak

c.d.n.

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

Adoracja – miłosne trwanie przy Jezusie

>>

Celebrowanie Mszy świętej jest naj-
wspanialszą formą uwielbienia Boga, do
którego zmierza cała liturgia Kościoła.
Chrystus, który chciał pozostać pośród
nas w Eucharystycznym Chlebie, pragnie
posilać nas Swoim Ciałem i Krwią.

Kult Eucharystii w historii
Już w pierwszych wiekach pojawiła się

praktyka przechowywania Najświętszego
Sakramentu, początkowo dla udzielania
wiatyku (aby umocnić umierających
i przez Komunię świętą przygotować ich
na bezpośrednie spotkanie z Chrystusem
w wieczności), a później również dla za-
noszenia Eucharystii chorym i wszystkim,
którzy z różnych względów nie mogli
uczestniczyć w „łamaniu chleba” i karmić
się tym zbawiennym Pokarmem. Od sa-
mego początku otaczano Eucharystyczne
Postacie wielką troską o bezpieczeństwo
oraz należyte i godne ich przechowy-
wanie.

Jednakże z czasem zaczęły rozwijać
się osobne formy czci oddawanej Chry-
stusowi, obecnemu w Najświętszym Sa-
kramencie. Wiązało się to z żywą wiarą
ludzi w prawdziwą obecność Jezusa, jak
również z coraz głębszą refleksją teolo-
giczną, dostarczającą rozumowych wyja-
śnień tej niepojętej tajemnicy. W Średnio-
wieczu pojawiła się praktyka ukazywania
Hostii po konsekracji w trakcie Mszy
świętej , z której bardzo szybko wypłynęły
kolejne akty czci. Wierzący pragnęli oglą-
dać Eucharystycznego Jezusa i odwiedzać
Go w kościołach. Szacunek dla Najświęt-
szego Sakramentu spowodował, że wszel-
kie przenoszenie Go (np. do chorych)
przybierało coraz okazalszą formę i dało
początek procesjom teoforycznym (po-
czątkowo związanym z wprowadzonym
w XIII w. świętem Bożego Ciała, a póź-

niej również z innymi
ważnymi wydarzenia-
mi jak uroczystości,
koronacje królów czy
klęski żywiołowe).

Kolejnym krokiem
w rozwoju kultu Eu-
charystii było wysta-
wianie Najświętszego
Sakramentu podczas
uroczystych celebra-
cj i Mszy świętej oraz
liturgii godzin, które
szybko rozciągnęło
się także na czas poza
sprawowaniem litur-
gii, ze względu na
wiernych, pragnących
oglądać Boską Hos-
tię.

Ta wewnętrzna po-
trzeba ludu Bożego
do adorowania Boga
spowodowała, że pra-
ktyka wystawiania
Najświętszego Sakra-
mentu, nie tylko prze-
trwała do dzisiejszych
czasów, ale stała się
powszechna w całym
Kościele i jest jedną
z najchętniej podejmowanych przez wie-
rzących rodzajów modlitwy.

Adoracja a Eucharystia
Uwielbienie Boga ma swój szczyt

w Mszy świętej i żadna forma modlitwy
nie może się z nią równać, ani jej przy-
słaniać czy zastępować. Jednakże adoro-
wanie Chrystusa w Najświętszym Sakra-
mencie stanowi wspaniałe przedłużenie
Eucharystycznej Ofiary oraz pozwala dłu-
żej i intensywniej trwać w miłosnym zje-

dnoczeniu z Bogiem, którego przyjmuje
się w Komunii świętej . Jak Eucharystia
stanowi przedsmak nieba, gdyż jednoczy
Kościół pielgrzymujący na ziemi z Koś-
ciołem chwalebnym w niebie i umożliwia
już tu i teraz miłosną komunię z Bogiem
w Eucharystii, tak samo adoracja łączy
naszą modlitwę z uwielbieniem śpiewa-
nym nieustannie przez anielskie chóry
w niebie i daje możliwość przebywania
przed obliczem Boga, obecnego pod po-
stacią Chleba. W adoracji następuje prze-
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„Kochać to znaczy powstawać…” – Zmartwychwstać !
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dłużenie działania i utrwalenie owoców
Eucharystycznej Ofiary.

Formy adoracji
Istnieje bardzo wiele rozmaitych

sposobów oddawania czci Bogu w Najś-
więtszym Sakramencie. Adoracje we
wspólnotach mogą być prowadzone przez
kapłanów lub inne osoby, odpowiednio do
tego przygotowane. Przyjmują one wów-
czas formę uwielbienia, przebłagania, pro-
śby czy dziękczynienia, wyrażaną przez
odmawianie określonych modlitw lub
śpiew pieśni. Przykładami takiej formy
w kościołach naszej diecezji mogą być
adoracje w pierwsze niedziele miesiąca
oraz w wybrany dzień tygodnia w niektó-
rych parafiach.

Coraz popularniejsze stają się „mil-
czące” adoracje, podczas których nie od-
mawia się głośnych modlitw, lecz wierni
trwają, w obecności Chrystusa Eucharys-
tycznego, na osobistej modlitwie. Do ta-
kich można zaliczyć adorację całodzienną
(praktykowaną choćby w naszej parafii,
polegającą na wystawianiu Najświętszego
Sakramentu w określonych godzinach ka-
żdego dnia), wieczystą (polegającą na nie-
ustannym adorowaniu Boga w Najświęt-
szym Sakramencie wystawionym przez
całą dobę) czy okolicznościową (związaną
np. z przygotowaniem do okresu Wielkie-
go Postu – tzw. Nabożeństwo Czterdzie-
stogodzinne).

Adoracja – zaszczyt i zobowiązanie
Wystawienia Najświętszego Sakra-

mentu trwające dłuższy czas, wymagają
zgody ordynariusza miejsca, gdyż jest on
odpowiedzialny za cały kult sprawowany
w danej diecezji. Możliwość całodziennej
(czy wieczystej) adoracji jest niewątpliwie
wielkim darem, gdyż pozwala pozostawać
w bardzo bliskiej relacj i z Bogiem i po-
głębiać życie duchowe. Stanowi to wiel-
kie wyróżnienie dla parafii i jest równo-
cześnie wyrazem wielkiego zaufania ze

strony Kościoła, jakim zostaje obdarzona
dana wspólnota.

Jednakże należy pamiętać, że dostę-
pując takiego zaszczytu, określona grupa
wiernych przyjmuje na siebie wielki obo-
wiązek troski o należyty szacunek i bez-
pieczeństwo Najświętszego Sakramentu.
Chrześcijanie, którym Kościół powierzył
zadanie nieustannego wielbienia Boga są
odpowiedzialni za te aspekty. Oznacza to,
że nie mogą dopuścić oni do okazywania
braku należytej czci Chrystusowi czy na-
rażania na niebezpieczeństwo zbezczesz-
czenia Eucharystii przez pozostawianie
wystawionego w monstrancji Najświę-
tszego Sakramentu samego. Należy uz-
mysłowić sobie, że w przypadku gdyby
takie sytuacje (w których Chrystus wysta-
wiony do adoracji pozostaje sam) pow-
tarzały się, oznaczałoby to, że wspólnota
nie wypełnia przyjętego na siebie zobo-
wiązania, co może być równoznaczne
z utratą zgody na prowadzenie takiej
adoracji.

Istnieją zakony, których życie kon-
centruje się wokół adoracji Chrystusa
w Eucharystii. Bł. Jan Paweł II wielo-
krotnie podkreślał, że ich modlitwa jest
wielkim i niezastąpionym duchowym
skarbem Kościoła i całego świata. Trzeba
jednak podkreślić, że nie wszyscy mają
możliwość trwania na nieustającej ado-
racji jak wspólnoty kontemplacyjne ze
względu na liczne obowiązki rodzinne
czy zawodowe. Dlatego też formy adora-
cj i winny być dostosowywane do real-
nych możliwości całej wspólnoty oraz in-
dywidualnych możliwości i potrzeb du-
chowych poszczególnych osób. Łatwo
jest z entuzjazmem zobowiązać się do cią-
głego adorowania Pana Jezusa, lecz zna-
cznie trudniej jest pozostawać wiernym
tej praktyce w sposób trwały i syste-
matyczny.

Adoracja – modlitwa dla każdego
Może się wydawać, że adorowanie

Chrystusa w Eucharystii jest możliwe
tylko dla osób duchownych, zakonnych
oraz dla świeckich prowadzących bardzo
głębokie życie duchowe. Jednakże wspa-
niałość tej formy modlitwy ukazuje się
między innymi w tym, że każdy może ją
podjąć na takim etapie życia duchowego,
na jakim się znajduje i praktykować ją
tak, jak potrafi. Nie musi ona trwać od
razu wiele godzin – można zacząć od kil-
ku minut w wybranym dniu tygodnia,
albo wstępować na chwilę idąc do szkoły
czy wracając z pracy. Chrystus kocha nas
i czeka byśmy przychodzili do Niego jak
do najlepszego Przyjaciela. On pragnie
byśmy mówili Mu o naszych sukcesach
i porażkach, o tym, co jest dla nas ważne,
czym żyjemy, co nas cieszy, a co mar-
twi… lub po prostu byli z Nim i bez słów
wpatrywali się w Niego – w euforii, za-
chwycie i radości czy też w smutku, przy-
gnębieniu i ze łzami w oczach.

W naszej parafii istnieje wiele mo-
żliwość adorowania Pana Jezusa. We
wszystkie dni powszednie od godziny 730

do godziny 1800 jest wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu w kaplicy ado-
racji. Ponadto w pierwsze czwartki mie-
siąca po Mszy świętej o godzinie 1800 ma
miejsce Godzina Święta – czyli adoracyj-
ne czuwanie przy Chrystusie modlącym
się w Ogrójcu oraz adoracja Euchary-
stycznego Chrystusa do godziny 2300, po
którym jest celebrowana Eucharystia.
W pozostałe czwartki Godzina Święta ma
miejsce między godziną 23 a 24. Każdy
może wybrać sobie odpowiednią dla sie-
bie formę modlitwy adoracyjnej , aby
przez jej praktykowanie poznać smak pra-
wdziwej i coraz głębszej przyjaźni z Bo-
giem.

Tomasz Janik

Człowiek od zarania dziejów, karmił
się nadzieją, iż jego życie choć podle-
gające swoistej przemianie, nigdy się nie
kończy. Każdy człowiek nosi w sobie

pierwiastek życia wiecznego; każdy wal-
czy o to, co jest dla niego najważniejsze.

Moc kryje się w Słowie, które daje

życie; najpierw życie w istocie – życie
ziemskie, doczesne, a następnie życie
nieprzemijające – życie w Bogu. Przez
grzech Adama na świat wtargnęła śmierć:
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zachwiała jego posadami i sprowadziła do
Szeolu. Jednak to nie widmo rozpaczy
uwalnia istotę ludzką z otchłani lecz pra-
wda o życiu i trwaniu w miłości, poru-
szając się po wytyczonej trasie. Prawda
staje się ucieleśnieniem na oczach wielu
i wyciąga swą rączkę do wszelkiego stwo-
rzenia aby połączyć się z nim w wie-
kuistym uwielbieniu Bożej Chwały.

Będąc zaprzeczeniem śmierci, zmar-
twychwstanie oznaczało powtórne naro-
dziny do życia ukierunkowanego na Boga,
mającego już teraz parametry wieczne (1P
1 ,3-9; Kol 3,1 -4), albo do życia w Duchu,
będącego zadatkiem i przedsmakiem od-
kupienia oraz niebieskiej chwały (J 20,
1 9-23; Dz 2,29-33; Rz 8,9-25)

Rodzimy się po to, aby żyć; żyjemy
po to, aby kochać… w czasach wypełnia-
nia misj i prorockiej Ezechiela, życie lu-
dzkie stanowiło niepodważalną wartość,
a jego nośnikiem była krew. Starożytne
wyrażenie „Ciało i krew” oznacza czło-
wieka od strony jego zniszczalności (Syr
14,1 8;1 7,31 ; Mt 16,1 7; J 1 ,1 3). Krew ma
charakter sakralny się z życiem zwraca się
i pozostaje w łączności z Bogiem – je-
dynym Panem życia. Natomiast przez
Krew Jezusa zostaliśmy usprawiedliwieni
(Rz 5,9), odkupieni (Ef 1 ,7), nabyci dla
Boga (Dz 20,28). W judaizmie jednak,
zmartwychwstać mogli tylko sprawiedli-
wi. Bóg działa bowiem przez wydarzenia,
by zamanifestować, iż tylko On posiada
moc by karać i odnawiać. Wszystko stwo-
rzenie żyje wyłącznie dzięki Bogu. Utrata
nadziei jest równoznaczna z utratą życia
jako najwyższą wartością (por. Hi 2,4);
dar życia jest przedmiotem szczególnych
próśb zanoszonych do Boga (por. Ps 21 ,5)
Bóg obiecuje, że wyprowadzi swój lud
z grobu (hebr. Geber, w Starym Testa-
mencie występuje 66 razy), czyli ze stanu
śmierci. Wiara w zmartwychwstanie doj-
rzewa stopniowo wśród ludu Izraela.
Proroka Ezechiela (jednego z czterech
proroków większych Starego Testamentu)
zwie się często ojcem judaizmu. Zapo-
wiada on pomyślną przyszłość narodu
w perykopie: Ez 37,1 -14, która należy do
grupy wyroczni wizyjnych. Przekaż wizji
Ezechiela mówi, że Pan Bóg sam… da
o sobie świadectwa Bożego rozkazu wo-
bec kości, które powracają do życia.

Po poddaniu się króla judzkiego
Jojakina w 598/597 r. przed Chrystusem,

Ezechiel zostaje wraz ze swymi rodakami
deportowany do Babilonu (pierwsza de-
portacja – 8000 jeńców w niewoli) i tam,
w 593r. otrzymuje swoje prorockie powo-
łanie. Był żonaty (Ez 24, 1 5-20) a po
przybyciu do Babilonu, zamieszkał w Tell
– Abib nad rzeką Kebar (Ez 3,1 5). Tra-
dycja głosi, że został zamordowany po
wygnaniu przez jednego z przywódców,
którego oskarżony o bałwochwalstwo.
Został pochowany w pobliżu Babilonu.
W Biblii ukazany jest jako człowiek –
erudyta. Bóg przemawia przez usta proro-
ka: „Poznają, że Ja jestem Jahwe” (Ez 37,
6.1 4).

Stopniowo wzrasta świadomość, że
„Jahwe jest”. Ezechielowi wizja ożywio-
nych kości składa się z dwóch części:
1 . Opis samej doliny gdzie znajdują się
wysuszone kości (ww. 1 -10);
2. Ukazana została symbolika otwartych
grobowców (ww. 11 -14); między podany-
mi zagadnieniami panuje ściska zależ-
ność.

W imieniu Boga, prorok stosuje prze-
mówienie do martwych i rozpaczonych
kości. Ze śmierci zaczyna wyłaniać się
życie…

Jak Jahwe (hebr. Ręka Boga) wy-
prowadza proroka w duchu Ruah – duch
(hebr.) unosi Ezechiela, opanowuje go;
prorok przemieszcza się w różne miejsca.
W tym momencie Ezechiel jest pewien, iż
jest gotów podołać swemu prorockiemu
zadaniu. Ulega prorockiej ekstazie…
Umieszczony w środku doliny pełnej
kości (zdecydowana większość egzege-
tów optuje za równiną babilońską poło-
żoną nad rzeką Kebar, por. Ez 3, 22n; 8,4)
wysuszonych i wyblakłych, w których
symbolice dopatrujemy się niezwykłej
mocy niezbędnej rodzajowi ludzkiemu.
Prorok jest nośnikiem słów Boga: „Tak
mówi Pan, Jahwe”, występuje w Księdze
Ezechiela 122 razy. Na wyrażenie terminu
kości, w języku hebrajskim występuje
rzeczownik cecem (w Starym Testamen-
cie pojawia się aż 95 razy). Z polecenia
Boga, prorok wędruje po dolinie. Czuje
się bezpiecznie… Albowiem czystość kul-
tyczna obowiązująca w najwyższym sto-
pniu kapłanów (starożytni kapłani to nie
dzisiejsi księża), a więc warstwę do któ-
rej zaliczał się Ezechiel, nie stanowi za-
grożenia w miejscu tak niebywale zanie-
czyszczonym martwymi szczątkami. Czy-
stość kultyczna tożsama jest bowiem
z czystością fizyczną, co oznacza uni-

kanie i zupełny brak kontaktu z tym, co
zbrukane, chore, a w tym przypadku –
zepsute, czyli trupy, o czym mówi: Lb 19,
11 -14; 2 Krl 23,1 3n. Charakterystyczny
dla Ezechiela zwrot – ben ‘ Adam, tj . syn
człowieczy, pozostaje zarezerwowany dla
proroka przez Boga, który pyta: „Synu
człowieczy, czy kości te powrócą znowu
do życia?” (Ez 37, 3a). Zatem z nakazu
Bożego kości łączą się przy pomocy
ścięgien (hebr. Gidim) i powlekają (hebr.
Garam) w skórę, po czym w obleczone
kości wstępuje duch i ożywia ciało (hebr.
Basar), które następnie pokrywa skóra.
Słowo „basar” kształtuje istotę obdarzoną
tchnieniem życia (por. Rdz 6,1 7); wyraża
po prostu istotę człowieka i jego prze-
mijalny charakter. Bóg pragnie by Go
szukać! On budzi nadzieję… roznieca
tęsknotę ku lepszemu życiu, odbudowuje
z ruin. Podczas prorokowania Ezechiela
powstaje szum (hebr. Gol), a następnie
gwałtownie poruszenie (Ra asz) i tworzy
się hałas…

Tchnienie życia – niszmat chaj j im
(por. Rdz 2,7) – jest źródłem duchowości
człowieka. Człowiek – istota żywa – ne-
fesz Chajdach, co oznacza, że jest on –
człowiek, najdoskonalszym stworzeniem
Boga.

Termin „ruah” w słownictwie he-
brajskim występuje zaminnie: raz jako
w słownictwie hebrajskim występuje za-
miennie: raz jako wiatr, a innym, razem
jako duch; niewątpliwie jednak zawiera
czynnik ożywiający. Powiew wiatru towa-
rzyszy w wyjątkowych momentach; w sy-
tuacjach doniosłych, w miejscach kultu,
etc. , utożsamiany także dziś – w naszych
czasach, ze szczególną obecnością Ducha
Świętego. Podając najbliższe naszym ser-
com przykłady, takie jak: uroczysta Msza
Święta pogrzebowa, błogosławionego juz
Ojca Świętego Jana Pawła II, podczas
której każdy obecny mógł poczuć „wizy-
tę” Bożego Ducha i zobaczyć jak wielką
posiada moc. Otwierając Pismo Święte
Nowego Testamentu na Dziejach Apostol-
skich, przeczytamy opis Zesłania Ducha
Świętego i skupimy uwagę na tym nie-
zwykłym momencie (dz 2,2).

Wracając do rozważania nad wizją
Ezechiela, koncentrujemy się na Bożej
obietnicy nowego życia i zapowiedzi
zmartwychwstania. Możemy tu dostrzec
pewne elementy apokaliptyczne sam



obraz wysuszonych kości pełni funkcję
symboliczną. Zatem wizja proroka Eze-
chiela o ożywieniu kości traktowana jest
w judeochrześcijańskiej myśli teologi-
cznej jako biblijne świadectwo wiary
w zmartwychwstanie umarłych. Wizja ta,
zinterpretowana została po raz pierwszy
przez św. Cypriana jako obraz cielesnego
zmartwychwstania. Św. Ireneusz dostrze-
ga związek pomiędzy stworzeniem Ada-
ma a ożywieniem wysuszonych kości. Wg
tradycji bowiem, Adam został pochowany
na Golgocie spełniła się Ezechielowa
wizja ożywionych kości.

Ojcowie Kościoła w wizji ożywionych
kości widzieli typologię zmartwychwsta-
nia Chrystusa, a następnie wszystkich lu-
dzi. Klemens Rzymski na potwierdzenie
tej prawdy używa greckiego terminu
Apache – pierwociny, który stanowi wza-
jemny związek pomiędzy greckim – ana-
stasis – zmartwychwstaniem Jezusa i lu-
dzi. Pierwsze daje początek drugiemu.
Wizja ożywionych kości wskazuje, czym
jest zmartwychwstanie. Wielkanoc (Pas-
cha) jest największym ze świąt katoli-
ckich i prawosławnych.

Zmartwychwstanie powszechnie zos-
tało poprzedzone i zapoczątkowane przez
Chrystusa, będącego pierwocinami tych,
co posnęli (por. 1 Kor 15,20). Zmartwych-
wstanie obudziło wiele kontrowersj i, gdy
Jezus nasz Pan, dokonał spektakularnego
i największego w dziejach historii zba-
wienia cudu. Choć w istocie, nie powinno
się mówić o zmartwychwstaniu jako
„o cudzie”, gdyż byłoby wtenczas wskrze-
szeniem do dalszego życia na tym świecie
(por. Rz 9,6). Zmartwychwstanie to raczej
podstawowy czyn Boga, niewyobrażalny
i trudny do opisania jak stworzenie,
z którym czasem się je porównuje. Gdy
dziś mówi się o nadziei chrześcijańskiej ,
najważniejsza jest idea nieśmiertelności.
Dla pisarzy biblijnych „cud” jest wyda-
rzeniem, przez które w szczególny sposób
działa Bóg, aby ujawnić bądź zrealizować
swoje cele. Cud przedstawia się jako wy-
darzenie nadzwyczajne a zarazem nigdy
nie uważa się go, że gwałci prawa przy-
rody.

Podmiotem czasownika „wskrzesić”
jest Bóg. Nie możemy zapominać, że
zmartwychwstanie jest wydarzeniem
zbiorowym, Jezus został wskrzeszony

jako pierworodny,
a wierzący dostę-
pują udziału w Je-
go zmartwychwsta-
niu mocą Chrztu
Świętego.

W zmartwychwsta-
niu Jezusa doświa-
dczamy Bożego
panowania nad
światem, natomiast
sam Chrystus sta-
nowi chrześcijań-
ską ofiarę paschal-
ną (1 Kor 5,7).
W zmartwychwsta-
nie Jezusa, najszy-
bciej uwierzył Jan
(J 20,8). I po dziś
dzień, nikt z mo-
żnych i uczonych
tego świata, nie
zdołał chodźby
w zalążku, wyjaś-
nić niezwykłego
wydarzenia jakiego
dokonał Bóg.

Człowiek nato-
miast umiera przez
grzech, ale na co dzień, Boże Miłosierdzie
oczekuje go „ zamknięte w kratkach kon-
fesjonału”, by grzesznik w sakramencie
Uzdrowienia (Pokuty) mógł powstać do
życia. Dusza ludzka bowiem, znieczulona
przez ciemności, nie dostrzega świadka,
które pozwala naturze ludzkiej otworzyć
się na działanie łaski Bożej i trwać w do-
brym, Światło Boże oświeca, by rozezna-
wać między dobrem, a złem; albowiem
w ciemnościach nie zauważyliśmy wielu
rzeczy, ważnych rzeczy: nie rozpoznamy
postaci, która znajduje się obok i łaknie
naszej miłości,; nie dostrzeżemy gestu
pojednania, nie zaznamy poczucia bezpie-
czeństwa ponieważ brak światła wywołu-
je niepokój… będziemy poruszać się po
omacku, niczym nocne motyle, które sta-
ną się dla siebie nawzajem (oraz dla wła-
snego otoczenia) tak przykre, że uniknię-
cie zasadzki będzie niemożliwe.

Istota żyjąca w ciemności obawia się
świadka; jej oczy odwykły od jasności
blasku i reagują charakterystycznym mru-
żeniem. Stąd tak liczne ataki na Chrystusa
i Jego Kościół, na wiernych Jego wez-
waniu, bo niekończącej się radości! Świa-

tło leczy – Jezus Światłość wiekuista –
uzdrawia. Największy odsetek złych
uczynków dokonywanych jest pod osłoną
nocy. Ciemności sprzyjają złowrogim
poczynaniom i kamuflują je; grzeszący
powoli się do nich przyzwyczajają. Na-
tomiast wszystko, co mieni się światłem;
wszystko co jest światłością, pochodzi od
Boga, od czasu stworzenia w dniu
pierwszym fizycznego światła (por. J 1 ,4).
Co dzień, z pełnym zaufaniem do Boga,
z pokojem w sercu – ruszamy w drogę
oświetloną blaskiem Chwały Zmartwych-
wstałego!
Kochając zmartwychwstajemy do życia
wiecznego. Opłaca się…

Monika Gładysz
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Mój związek z pewną osobą może nie
był bardzo długi, bo trzy lata. Na po-
czątku wszystko było idealne. Czułam, że
jestem dla niego kimś naprawdę wyją-
tkowym. Po jakimś czasie, On poprosił
mnie o rękę i mimo, iż bardzo mnie
zaskoczył to zgodziłam się. Faktem jest
również, że nasz związek był burzliwy.
Jak to w życiu były dni lepsze i gorsze,
ale ogólnie rzecz biorąc byłam z nim
szczęśliwa i byłam pewna, że to ten na
całe życie. Poinformowaliśmy rodzinę
i znajomych i zaczęliśmy powolutku pla-
nować nasze wspólne życie. Ustaliliśmy
datę ślubu na sierpień 2005. Jednak nie
wszystko szło dokładnie po naszej myśli.
Zmarła mi babcia, z którą byłam napraw-
dę blisko i zdecydowałam przełożyć ślub
o rok. Czas szybko mijał. Zaczęły się
poważne przygotowania, mimo iż sala
oraz orkiestra były zamówione od dawna,
to trzeba było załatwić jeszcze mnóstwo
rzeczy. Mój narzeczony nie miał kursu
przedmałżeńskiego, pracował do późna,
więc postanowiliśmy, że wyjedziemy na
weekendowe rekolekcje dla narzeczonych
do Gródka nad Dunajcem.. . Znajomi,
którzy tam byli, poniekąd odradzali nam,
żeby tam nie jechać, bo to strata czasu
i trzeba się modlić cały czas. Ja jednak od
samego początku podeszłam do tego
z wielką powagą i może wyda się to się
śmieszne, ale właśnie tam doznałam
"olśnienia" odnośnie mojego przyszłego

męża. Osoby, które to prowadzą, poru-
szają różnego rodzaju tematy, które są
naprawdę ważne w życiu. Właśnie tam
między innymi poruszony został jeden
z tematów, który bardzo utknął mi w pa-
mięci, a mianowicie posiadanie dziecka.
Ja od zawsze bardzo chciałam mieć dzie-
cko, wydawało mi się, że w końcu taka
kolej rzeczy skoro dwie osoby się kochają
i są ze sobą związane węzłem małżeń-
skim. Niestety, mój narzeczony miał zu-
pełnie inne zdanie, owszem chciał mięć ze
mną dzieci, ale jak to określił "Kochanie
najpierw musimy się nacieszyć sobą, a
dopiero potem można pomyśleć
o dziecku". Wtedy coś we mnie pękło,
może większość osób nie wzięłaby sobie
tego do serca, mnie to jednak bardzo
zabolało, bo nie mogłam zrozumieć
w czym przeszkadza takie maleństwo,
zwłaszcza, że dziecko łączy a nie dzieli.
Padły tam jeszcze słowa z ust prowa-
dzących małżeństw, których nie pamiętam
dosłownie, ale chodziło o to, że jeśli ten
kurs sprawi, że związek się polepszy tzn.
że jesteśmy dla siebie stworzeni, a jeżeli
po rekolekcjach nic się nie zmieni albo
pogorszy to lepiej dać sobie więcej czasu
albo się rozstać. Nasze przygotowania do
ślubu były już na zaawansowanym etapie,
ponieważ w kościele wywieszone były już
zapowiedzi, suknia i garnitur kupione,
zaproszenia rozesłane. Ślub był coraz
bliżej , a my coraz mniej się rozumieliśmy.

Praktycznie były cały czas niedomówie-
nia. On zawsze był zazdrosny o mnie, ale
im ślub był bliżej tym stawał się coraz
bardziej zaborczy do tego stopnia, że
musiałam dzwonić do niego jak wycho-
dziłam np. do sklepu i "meldować" się
zaraz po powrocie. Jego zazdrość przera-
dzała się w chorobę, ponieważ każdy
napotkany przeze mnie kolega czy zna-
jomy był moim kochankiem. Nie chciał,
żebym pracowała, z moimi studiami też
był problem. Nie sądzę, że on w ostatnich
tygodniach przed ślubem się tak zmienił.
On był cały czas taki, tylko że teraz już
wiem, że idealizowałam jego osobę. Ja
idealna nie jestem, ale przez cały czas
cierpliwie znosiłam jego wyskoki, nadu-
żywanie alkoholu czy kłamstwa. Wierzy-
łam w obietnice poprawy, nie przeszka-
dzał mi brak szacunku co do mojej osoby.
Zawsze sobie jakoś potrafiłam to tak
wytłumaczyć, że sama przed sobą go
usprawiedliwiałam. Jednak powiedziałam
dość temu wszystkiemu i odwołałam ślub
na dwa miesiące przed ślubem. Bałam się
tego jak zareagują moi najbliżsi, nie
chciałam nikogo zawieść, nawet mojego
narzeczonego, ale mimo wszystko odwo-
łałam to. Wiadomo, że ta decyzja nie była
łatwa, bo chyba najtrudniejsza jaką
musiałam podjąć. Zrobiłam to dla siebie,
nie mogłabym chyba mimo wszystko
wyjść za niego i oszukiwać jego, samą
siebie i najbliższych. Dzięki rekolekcjom
w Gródku spojrzałam na siebie, jego
i nasz związek zupełnie inaczej , jak już
pisałam nie była to decyzja pochopna, bo
przemyślałam wszystko i stwierdziłam, że
skoro przed ślubem ma się jakieś po-
ważne wątpliwości, to naprawdę nie ma
czego żałować - wierzcie mi! Moi naj-
bliżsi wspierali mnie jak tylko mogli, ba-
łam się im tego powiedzieć, ale wszyscy
zrozumieli moją decyzje. Co do mojego
byłego narzeczonego, to dziękuję Bogu,
że tak zrobiłam, ponieważ po rozstaniu
ten człowiek pokazał się z takiej strony
z jakiej go nigdy nie znałam. Nigdy do
końca nie wierzyłam dziewczynom, które
po rozstaniu z kimś w końcu bliskim
opowiadały, że teraz ten ktoś jest zupełnie
innym człowiekiem, zdolnym do okrop-



nych słów a nawet czynów. Teraz wiem,
że to się zdarza. Sama tego doświad-
czyłam. Podsumowując - jeśli ktoś Cię
nie szanuje i okłamuje, na pewno się nie
zmieni, będzie tylko gorzej , a ślub to
naprawdę poważna decyzja, chyba, że
ktoś z was potrafi żyć z kimś zastana-
wiając się codziennie czy kochana osoba
cię nie okłamuje. Teraz wiem, że jeśli
ktoś nie szanuję cię przed ślubem, nie
warto liczyć, że po ślubie zmieni się to
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki. Mogłoby się wydawać, że na tym ko-
niec mojej historii, ale nie. Po tym, jak
wróciłam z kościoła, bo byłam odwołać

zapowiedzi, w moim domu pojawił się
Paweł. Był to chłopak, z którym znałam
się od dziecka, był w Tarnowie prze-
jazdem, bo miał tutaj rodzinę i po latach
postanowił odwiedzić "starą" koleżankę.
Jako nastolatki byliśmy parą. Później na-
sze drogi się rozeszły w sumie niewia-
domo dlaczego, być może dlatego iż
mieszkaliśmy od siebie dość daleko, bo
około 250 km. I właściwie od tych nie-
zapowiedzianych odwiedzin wszystko się
zaczęło. Potrafiliśmy godzinami rozma-
wiać ze sobą przez telefon. Ja nie ukry-
wałam przez nim niczego, wiedział, że
miałam wychodzić za mąż. W sumie do

dzisiejszego dnia nie wiem jak się to
stało, że niedługo po rozstaniu z moim
niedoszłym mężem, zaczęłam spotykać
się z Pawłem. Niby mówi się, że nie
powinno się dwa razy wchodzić do tej
samej rzeki, jednak ja nie żałuję, bo to
dzięki Pawłowi wiem, co to tak naprawdę
znaczy kochać i być kochaną. Wzięliśmy
ślub i mamy cudowną i najwspanialszą na
świecie córeczkę. Życie pisze różne sce-
nariusze, ale tak naprawdę wszystko za-
leży od nas samych.

O.H.
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Okiem świeckiego - “Impresje brytyjskie”
Środkowa Anglia. Niewielkie, kilku-

dziesięciotysięczne miasto. Kilka świątyń
chrześcijańskich, w tym, jak się wydaje –
baptystyczna. Pośród nich jakaś ni to in-
dyjska świątynia, ni to ośrodek kultury,
potężny, cały biały, z egzotyczną dla nas
architekturą. Meczetu nie widać, ale są tu
także Muzułmanie. I bardzo wielu Pola-
ków. I choć “polski” kościół znajduje się
w odległym o kilkanaście kilometrów
większym mieście (po mszy – kawa i cia-
steczka), to jednak jest tu także katolicka
świątynia, do której raz w tygodniu przy-
jeżdża kapłan. Na niedzielnym nabo-
żeństwie przybytek ten pełen jest ludzi,
Polaków w różnym wieku, także tych
młodych, wykolczykowanych i wytatuo-
wanych, których o obecność w kościele
nigdy bym nie podejrzewał. Parę osób na
twarzach wypisaną ma stoczoną niegdyś –
i zapewne toczoną nadal – walkę z al-
koholem. Są liczne rodziny z dziećmi,
widać także przedstawicieli “starej” emi-
gracji, chyba jeszcze tej “wojennej”.
W sumie ledwie się wszyscy mieścimy.
Jednak biorąc pod uwagę fakt, że w fa-
bryce w której pracuję, pracuje również
kilkudziesięciu moich rodaków, z których
tutaj dostrzegam ledwie trzy osoby – spo-
kojnie moglibyśmy co niedziela zapełnić
kilka czy kilkanaście takich kościołów.. .
Zaczyna się Msza Święta. Katolik ze mnie
marny, ale tu, na emigracji, zwłaszcza gdy
w kraju zostawiło się rodzinę – jakoś
inaczej się ją przeżywa.. .

Obrazek I
Praca. Marcin, młody chłopak pod-

chodzi do mnie i pyta się, czy to prawda,

że chodzę do kościoła. Potwierdzam,
Marcin odchodzi i nie wraca więcej do
tego tematu. Samo pytanie wprawia mnie
w szok, ze względu na fakt, że zadane
zostało jakby z niedowierzaniem, jakby
uczestnictwo we mszy było jakimś “ob-
ciachem” i jakbym ja na takiego “obcia-
chowca” nie wyglądał.

Z kolei Paweł, jak wielu, do kościoła
nie chodzi. Bo nie lubi “księży”. Bo nie
potrzebuje “pośredników”. Ileż razy ja to

już słyszałem.. . Nie wdaję się w dyskusję,
tylko pytam: “kiedy ostatni raz się mo-
dliłeś?”. Jednak tego pytania Paweł chyba
już nie słyszy.. .

Obrazek II
A tak w ogóle to w pracy na takie

tematy nie rozmawiamy. Jest ciężko i nie
ma na to czasu. Raz na jednej z przerw na
papierosa pozwoliłem sobie jednak na
żart. “Wiesz czym się różni “X” (nazwa



“obozu pracy” w którym pracujemy) od
czyśćca?” - mówię do jednej z dziew-
czyn. “Niczym, tylko że w czyśćcu nie ma
zegarów” - odpowiadam. “Rozumiesz, nie
wiesz ile czasu upłynęło i ile to będzie je-
szcze trwać. Więc i przerwy na papierosa
nie ma.” To będzie “mało smaczne”, ale
niejako “w domyśle” przywołuję jeszcze
postać pewnej kobiety, Polki, ze względu
na fakt, że niedawno kobieta ta zmarła
właśnie tu, przy pracy i to na kilka dni
przed przejściem na emeryturę. “I teraz
wyobraź sobie siebie” - mówię. “Pracu-
jesz – wokół ciebie “X”. W “X” umierasz
podczas pracy; otwierasz oczy, a tu nadal
“X”. Tylko zegarów nie ma. Przechla-
pane. . . ”. Dziewczyna śmieje się, za chwi-
lę jednak poważnieje i zaczyna się nad
czymś zastanawiać.. .

Obrazek III
Ogłoszenia parafialne w naszym ko-

ściele bywają różne. Czasami może to być
zaproszenie na otwarte spotkanie z Poli-
cją. Bo ostatnio były włamania do domów
zamieszkanych przez Polaków, o innych
problemach nie wspominając. Kapłan
czuje się w obowiązku zauważyć, że
policja tutaj jest czymś zupełnie innym,
niż w Polsce. Ale może być i tak: “dziś
mamy tylko jedno ogłoszenie parafialne –
czy ktoś z Państwa mógłbym mnie
odwieźć samochodem do. . . ?” Chętnych
nie bra-kuje.

Obrazek IV
Zakrystia. Ludzie przychodzą z ró-

żnymi sprawami, jednak z tego co wi-
działem, większość dotyczy chrztu. Wielu
“wiernych” jest bardzo zdziwionych i nie-
mile zaskoczonych, że “ojciec chrzestny”
musi być katolikiem. I to raczej nie takim,
którego ostatni kontakt z Domem Bożym
miał miejsce podczas Pierwszej Komunii
Świętej . Problem nieznajomości tak wy-
dawałoby się elementarnych i oczywis-
tych kwestii jest na tyle poważny, że
jedno z kazań będzie niemu poświęcone.
Bo dla niektórych jest to sprawa w ro-
dzaju “to ile mam zapłacić”. A właśnie -
“taca”. Ile dać? Z zarobkami i pracą bywa
różnie, ale moim zdaniem trochę zaw-
stydzające jest dawanie jedno- czy dwu-
funtowej monety. Czyli 5-10 zł. Tutaj to
równowartość 15 minut pracy za “mi-
nimalną krajową”.. .

Obrazek V
Różaniec. W kościele garstka osób.

Spóźniona wchodzi pewna rodzina – je-
dno z dzieci jest niepełnosprawne intele-
ktualnie, może autystyczne. Takie dzieci
spotyka się w “krajach zachodu” coraz
rzadziej , odkąd obowiązuje prawo do
“aborcji eugenicznej”, czyli tzw. “prawo
człowieka” polegające na tym, że jeśli
w wyniku badań “płodu” stwierdzi się, że
istnieje prawdopodobieństwo, iż dziecko
będzie niepełnosprawne, wówczas “hu-
manitarnie” się je zabija przed naro-
dzeniem. Rzekomo dla “jego” dobra. Że-
by nie cierpiało. I nie przeszkadzało ro-
dzicom. Słabszą istotę ludzką należy więc
zabić, bo takie są “prawa człowieka”.
Aborcja eugeniczna jest dopuszczalna
również w polskim prawie i przepro-
wadza się ją m.in. w Tarnowie.. .

Razem z niepełnosprawnym chłopcem,
opodal mnie siada ojciec. Mimowolnie,
ukradkiem obserwuję. W tym człowieku
widać przedziwną mieszaninę miłości
i twardości, gotowej do poświęceń pokory
i gotowości do walki. Widać, że ojciec ów
za nic w świecie nie pozwoliłby, by jego
dziecko zostało zabite i powierzając się
Bogu, będzie zawsze o nie walczył. Co
robi, jak żyje, jak sobie radzi – nie wy-
powiedziane pytania cisną się na usta.
Cisi bohaterowie dnia codziennego.. .
A przecież oni “tylko” po prostu “mi-
łują”. . .

Różaniec trwa. W pewnym momencie,
spod drzwi do Świątyni Pańskiej dobie-
gają “diabelskie” odgłosy. Jak się później
okaże, to grupa brytyjskich nastolatek
postanowiła się w ten sposób “zabawić”.
Trwa to i trwa – i nie reaguje nikt.
W końcu podrywa się ojciec niepełno-
sprawnego dziecka. Zostawia je w ko-
ściele. Wybiegamy przed drzwi. “O co
chodzi?” - mężczyzna woła głośno po
angielsku do, teraz już mniej rozba-
wionych nastolatek. “Policja. . . ” - dodaje
niedwuznacznie, ściskając w ręku telefon.
Dziewczyny odstępują. Wracamy do koś-
cioła. Ojciec wraca do syna. Różaniec
trwa dalej . Potrzeba było zatem dopiero
ojca niepełnosprawnego dziecka, goto-
wego zostawić go na chwilę bez swojej
opieki, by zapobiec profanacji. . .

Obrazek VII
Inese z Łotwy na wieść, że na chwilę

lecę do kraju, prosi mnie o “katolicką
świecę z polski”. Głowię się, jak tu ze
swoją łamaną angielszczyzną zapytać się,
po co jej to. “Nie martw się, nie jestem
czarownicą” - odpowiada ze śmiechem.

Świecę przywożę. I paru osobom daję też
kupione przez moją mamę w sklepie
z dewocjonaliami zakładki do książek.
Wbrew obawom, jakoś nikt się z tego nie
śmieje. Bardzo chciałem sobie zostawić tę
ze Św. Michałem Archaniołem, jednak
jakoś akurat te się “rozchodzą”.

Obrazek VIII
Z tym Michałem Archaniołem to

ciekawa historia. Podczas jednej z mszy,
kazanie było poświęcone właśnie Jemu.
Ksiądz wspomniał, że papież Leon XIII
(1 878-1903) podczas jednej z modlitw
wpadł w ekstazę i doznał widzenia, które
nim wstrząsnęło. Miało to być widzenie
demonów krążących nad Wiecznym Mia-
stem, czyli Rzymem i miało ono dotyczyć
tego, co będzie działo się w wieku XX.
Papież ułożył więc modlitwę do Św.
Michała Archanioła i nakazał ją odma-
wiać we wszystkich świątyniach, po
mszy, na kolanach. “Aż przyszedł Sobór
Watykański drugi, który wprowadził tro-
chę różnych takich. . . udziwnień” - powie-
dział kapłan z zakłopotaniem - “i od
tamtej pory tej modlitwy już się po mszy
nie odmawia. My teraz do niej powró-
cimy, modlitwa jest krótka, z tyłu świątyni
na stoliku wyłożone są karteczki z jej
treścią” - mówił ksiądz. I od tej pory,
przynajmniej w tej parafii, każda Msza
Święta kończyła się modlitwą do Św.
Michała Archanioła, pogromcy zbunto-
wanych aniołów – modlitwą nazywaną
także “egzorcyzmem prywatnym”.. .

“Święty Michale Archaniele, broń nas
w walce, a przeciw niegodziwości i za-
sadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie
o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich za-
stępów, szatana i inne duchy źle, które na
zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.” - po-
niosło się po niewielkim kościele, zagu-
bionym wraz z polskimi emigrantami,
gdzieś w środkowej Anglii.

“Sancte Michael Archangele, defende
nos in praelio, contra nequitiam et insi-
dias diaboli esto praesidium” - echem od-
powiedziały wieki. . .

MP
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POKOLORUJ OBRAZEK

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI

13

Być kapłanem
Tak sobie mówiłem: „Nigdy nie będę

Księdzem…” A jednak Jezus mówił ina-
czej i stało się jak zechciał Pan.

Kiedy przyglądam się swemu powo-
łaniu do kapłaństwa, widzę nieprzerwane
pasmo paradoksów, ale też moich ucie-
czek od Jezusa. Byłem młodym chłop-
cem, kiedy Jezus powiedział do mnie:
„Pójdź za mną”. Wtedy odpowiedziałem
Mu: tak, chętnie pójdę za Tobą, ale jestem
jeszcze młody.

Gdy miałem osiemnaście lat, Jezus
ponowił swoje zaproszenie skierowane do
mnie, a ja odpowiedziałem Mu, że chciał-
bym pójść za Nim, ale nie będę potrafił
być księdzem, bo jestem człowiekiem sła-
bym. Szukałem wówczas szczęścia na
inne sposoby, bez Boga i nie znalazłem.

W wieku dziewiętnastu lat po raz trze-
ci usłyszałem głos Jezusa, wołającego
mnie do siebie. Jako maturzysta znalaz-
łem się u stóp Matki Bożej Częstocho-
wskiej i to właśnie ONA wskazała na

Jezusa, który dał mi wówczas odczuć, że
bez względu na historię mojego życia
BYŁ, JEST I BĘDZIE ze mną. Zdecy-
dowałem się zostawić wszystko i pójść za
Nim.

W dzisiejszych czasach, kiedy kapłań-
stwo jest bardzo atakowane widzę jego
sens i dostrzegam jego wartość. Bo to
przez ręce kapłana działa Bóg, z Bożej
łaski kapłan czyni cuda sakramentalne.
Bardzo często szuka on Boga poza Koś-
ciołem. Widzę to szczególnie tu, „na za-
chodzie” Europy, w Niemczech. Człowiek
opływający w dostatek tak bardzo cierpi
z powodu braku łaski Bożej , często mówi
Bogu „NIE”. Kiedy spaceruję w niedzie-
lę, widzę ludzi zabieganych, którzy słu-
chają innych bożków, zamiast SŁUCHAĆ
BOGA W LITURGII NIEDZIELNEJ,
wpatrują się w ekrany telewizorów lub
komputerów, zamiast wpatrywać się
w OBLICZE BOGA W NAJŚWIĘT-
SZYM SAKRAMENCIE. Ludzie ci za-
miast dziesięciu przykazań, wskazujących
Drogę Życia, wybierają dziesięć przyjem-

nych przyzwyczajeń – oddalających od
Boga, chodzą do wróżek, zamiast swoje
serce powierzyć Bogu, bo przecież w Nim
jest zbawienie.

Dziś jestem kapłanem salezjaninem
siódmy rok. Nie zamieniłbym żadnej
chwili spędzonej w kapłaństwie na inną.
Jestem pewien, że w tym co robię nie
jestem sam, że w moich radościach jest
Jezus, że w trudnościach, które przeży-
wałem lub które będę przeżywał był i bę-
dzie ze mną Jezus.

Przez ostatnie sześć lat pracy kapłań-
skiej w Polsce (obecnie pracuję w Bonn
w Niemczech) doświadczyłem wielokrot-
nie obecności Jezusa w drugim człowieku.
W spotkaniach z młodymi ludźmi chcę
ukazywać Go jako moją radość i tą ra-
dością cieszyć się z nimi. Polecam swoje
kapłaństwo Jezusowi przez wstawiennic-
two Maryi Wspomożenia Wiernych.

ks. Adam Starzyk SDB



UCZYĆ CZY WYCHOWYWAĆ
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Podglądanie dorosłych

Jak wychować? Takie pytanie stawiają
rodzice, wychowawcy, nauczyciele.
Wszyscy oni potrzebują w tej dziedzinie
edukacji, ponieważ wychowanie to proces
niesłychanie odpowiedzialny, złożony
i trudny. Rodzice oczekujący narodzin
dziecka bardzo troskliwie przygotowują
się do roli, którą przyjdzie im pełnić.
Niestety, w zdecydowanej większości ich
zabiegi ograniczają się do zakupów wy-
prawki, urządzenia pokoju dziecięcego
i wspólnego, świadomego powitania dzie-
cka w rodzinie. I na tym edukacja się
kończy. Nie ma szkół uczących jak być
rodzicem, a dziecko nie przynosi instru-
kcji obsługi jak wychowywać aby otrzy-
mać doskonały „produkt” w postaci czło-
wieka, który będzie cieszył się życiem,
tworząc go coraz piękniejszym i pełnym
szczęścia dla innych.

Zanim zastanowimy się jak wycho-
wywać, to warto zadać pytanie, „kto ma
wychowywać”? Osobiście uważam, że
wychowawcą jest każdy, kto wywiera
jakikolwiek wpływ na formowanie oso-
bowości młodego człowieka – a takich
ludzi jest bardzo wielu. Wychowawcą jest
ciocia, wujek, babcia, dziadek, sprzedaw-
czyni w sklepie, lekarka w przychodni,
listonosz, pani na przystanku autobuso-
wym, sąsiad, konduktor w pociągu,
policjant, prezenter w telewizji, pisarz,

dziennikarz i kasjerka – po prostu każdy
z nas i to nie tylko w stosunku do swoich
własnych dzieci oraz wnuków.

Na pytanie „jak wychowywać” odpo-
wiadam prosto: najważniejszy jest przy-
kład osobisty, własna postawa, świadec-
two wyznawanych przez siebie wartości.
Każdy z nas jest przez innych obserwo-
wany, zauważany (jest to szczególne
„podglądanie dorosłych”) – i co tu ukry-
wać – oceniany. Każdy z nas jest postrze-
gany jako człowiek bardziej lub mniej
wiarygodny. Wiarygodny człowiek, to
człowiek sumienia. Dobrze uformowa-
nego sumienia.

Badania dotyczące jakości polskiego
katolicyzmu wykazały, że zdecydowana
większość z nas twierdzi, iż kieruje się w
życiu sumieniem. Jednocześnie bodaj
60% tychże kierujących się sumieniem
katolików dopuszcza współżycie przed
ślubem, niewielu mniej zgadza się na
aborcję („pod pewnymi warunkami”), nie
widzi problemu w ewentualności roz-
wodu, nie protestuje, gdy dziewczyna
z chłopakiem mieszkają razem, bo „tak
jest taniej” lub, bo „trzeba się sprawdzić”
itd. Nie wspomnę o ostatnich wyda-
rzeniach w Sejmie RP z próbą legalizacji
tzw. związków partnerskich.

Negatywne wzorce agresj i i hipokry-
zj i płyną od polityków, z mediów – ale nie

tylko. Kłamstwo i podwójne standardy
moralne widać na każdym kroku. Zde-
cydowana większość rodziców bez waha-
nia pisze dziecku usprawiedliwienie
„z powodu choroby”, gdy ono nie chce
iść do szkoły w dniu klasówki. Rodzice,
bardziej niż niepodległości, bronią swojej
latorośli wobec nauczyciela, choć wiedzą,
że postawa ich dziecka nie tylko, że na
obronę nie zasługuje, ale wręcz wymaga
współpracy w skierowaniu go na dobrą
drogę. U wielu osób pokutują stare na-
wyki z czasów komunizmu – wtedy nie
kradło się, ale „załatwiało”; skoro pań-
stwowe, to mogę wziąć, bo niczyje. Tak
usprawiedliwiano kradzież. Jeśli można
było bezkarnie zostać w domu i nie mę-
czyć się w zimie dojazdami do pracy, za-
łatwiało się „lewe” zwolnienia lekarskie –
a cóż to innego jak nie kłamstwo, oszu-
stwo?

Tak często narzekamy na spóźnianie
się młodzieży, dzieci do szkoły. Ale cze-
mu nas to dziwi, gdy równo z dzwonkiem
na lekcję sami wbiegamy do pokoju nau-
czycielskiego? Skoro nauczyciel (rodzic,
szef…) może się spóźnić, to dlaczego nie
ja – uczeń, podwładny.

Jeśli dziecko usłyszy, że tatuś nie jada
szpinaku, bo mu się źle kojarzy z przed-
szkola, to na pewno w którymś momencie
też zaprotestuje, gdy mamusia mu poda
na talerzu tę potrawę. Dzieci bezbłędnie
wyczuwają i zauważają fałsz, obłudę i wi-
dzą też, że rodzic postępuje inaczej niż
wymaga od dziecka. „Musisz jeść szpinak
bo ma dużo witamin” zachęcać będzie ta-
ta, ale…on sam nie jada tej potrawy.

Mamusia odbiera telefon, a tatuś gło-
śno woła „nie ma mnie w domu”. Inny
przykład: ciocia chwali się, że sprzeda-
wca wydał jej nieco więcej niż się nale-
żało, więc cieszy się, że „zaoszczędziła” –
ale ktoś za to musi zapłacić. Przykładów
można by mnożyć. Oczywiście w obie
strony. I te pozytywne i te negatywne są
widziane i zapamiętane przez nasze po-
ciechy.

Jako rodzice, wychowawcy często
wypowiadamy wiele zdań na różne tema-
ty. Czasem z ostrą krytyką, a czasem
pobłażliwie. Jadwiga Zamoyska tak pisała
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w swej książce „O wychowaniu: ”Stra-
szny w istocie każdego czeka rachunek
z wpływu, jaki wywarł na zbawienie nie
tylko tych, z którymi miał bezpośrednie
kontakty, ale i pośrednio na tych wszy-
stkich, na których tamci, z pokolenia na
pokolenie, wpływ swój wywierać będą. To
bardzo mocne słowa. Czy one nie po-
wodują w nas drżenia? A przecież tak jest
naprawdę. Skąd mogę wiedzieć, jak za 10,
20, 50 lat postąpi człowiek, który spotkał
na swojej drodze kogoś, kto go skrzyw-
dził, bo wcześniej doznał krzywdy? Każ-
de nasze słowo: złe i dobre – może wydać
stosowne do swej wartości, złe lub dobre
owoce. Wychowawca powinien być żyją-
cym wzorem tego czego uczy – ale na to
trzeba, aby pracę zaczął od samego sie-
bie. Autorką przytoczonego zdania jest
cytowana wcześniej Jadwiga z Działyń-
skich Generałowa Zamoyska.

Popatrzmy wokół nas; na sąsiadów,
kolegów w pracy, w szkole, biurze – jeśli
ktoś do mnie się uśmiecha, jest życzliwy,
miły, sympatyczny, to od razu jest mi
lepiej . Mimo trudów dnia, nienajlepszej
pogody czuję radość. Ale gdy wokół
wszyscy zaczynają narzekać, są niemili,
zgryźliwi – świat wydaje się być straszny.
Przykład pociąga – i ten negatywny i ten
pozytywny. Zapytajcie sąsiada „jak się
czuje”. Najczęściej usłyszymy, że „jakoś”
i od razu całą listę dolegliwości i przykro-
ści, jakie go spotkały. Ale, zapomniał po-
wiedzieć, że żona ugotowała smaczny
obiad, który podstawiła pod nos, że dzwo-

nił wnuczek i cieszył się wygraną drużyny
piłkarskiej , z którą trenuje. Nie umiemy
cieszyć się drobiazgami, szukając szczę-
ścia poza horyzontem i zasięgiem. Gdzie
zatem mają się uczyć „bycia szczęśli-
wym” nasze dzieci?

Czy pamiętacie książkę pt. „Pollyan-
na” Eleanor H. Porter? 11 -letnia dziew-
czynka, sierota trafia do surowej krewnej
i wszystkich uczy swojej gry – szukania
w każdym wydarzeniu dobrych stron.
I zawsze je znajduje. Zaczęło się od tego,
że jako dziecko, zamiast oczekiwanej
w paczce z darami lalki, otrzymała – in-
walidzkie kule. I wymyśliła, że cieszy się
z faktu posiadania kul, które uświada-
miają jej , że ma zdrowe nogi. W rozmo-
wie z pastorem, który nie może znaleźć
odpowiednich słów do kazania przypomi-
na słowa własnego ojca – też pastora, któ-
ry twierdził, że nie byłbym duchownym,
gdyby nie te 800 szczęśliwych wersów
w Biblii, czyli tych wszystkich, które mó-
wią byśmy się radowali. Skoro bowiem
Bóg tyle razy każe nam się radować, tzn.,
że tacy być powinniśmy. Sprawdziłam,
choć nie przeliczyłam – ileż to razy mówi
nam Biblia „radujcie się. . .”. A zatem
mamy być szczęśliwymi, błogosławiony-
mi i takimi postrzegać świat i bliźnich.

Niepokoje, niezgoda, konflikty, atmo-
sfera nerwowości i pośpiech źle wpływają
na psychikę dziecka i jego pracę. Pomaga
natomiast w pracy miłość bez nadmier-
nych wymagań i obciążeń. Rady rodziców
powinny mieć formę propozycji, a nie

poleceń. I jeszcze jedno. Nie mówmy co
należy robić, ale sami róbmy i zachowuj-
my się tak jak oczekujemy aby zachowało
się dziecko. Jeśli rodzice przekażą dzie-
cku, poprzez własny przykład trwałe war-
tości, żadne zło świata nie będzie groźne.
Dziecko będzie umiało odrzucić to co złe,
jeśli wartości, którym hołdujemy dziś
przyjmą jako własne. Bacznie więc kon-
trolujmy to co robimy i jakie komunikaty
wysyłamy dzieciom poprzez własne czy-
ny.

Słowa błogosławionego Jana Pawła II
skierowane kiedyś do nauczycieli akade-
mickich utwierdziły mnie w przekonaniu,
że mimo iż przekazywanie wiedzy jest
ważnym elementem w pracy nauczyciela,
to najważniejszym powołaniem jest prze-
kazanie siebie jako człowieka, z całym
bagażem osobowości i wiary, wychowa-
nie słowem i czynem dobrego Polaka
i prawdziwego patriotę. A przecież każdy
z nas jest nauczycielem życia i wycho-
wawcą – zatem słowa papieża Polaka
skierowane są do nas wszystkich i korzy-
stajmy z tej mądrej nauki na co dzień.

Bibliografia:
„Wszyscy jesteśmy wychowawcami” – An-
na Lipczyńska
„O wychowaniu” – Jadwiga Zamoyska
„Porozmawiajmy o wychowaniu” – ks.
Ryszard Woźniak

Magdalena Urbańska

W co wierzę?
W co wierzę? Czym jest dla mnie

wiara? Czy jestem człowiekiem wiary?
W Roku Wiary, jaki obecnie przeżywamy,
warto poświęcić trochę czasu na refleksję
dotyczącą tych zagadnień.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego
czytamy, że wiara jest osobowym przyl-
gnięciem całego człowieka do Boga, który
się objawia. Obejmuje ona przylgnięcie
rozumu i woli do tego, co Bóg objawił
o sobie przez swoje czyny i słowa. Jest
więc oddaniem się Stwórcy i Jego woli,
wiąże się z bezgranicznym zaufaniem
i całkowitą akceptacją Jego planów doty-
czących naszego życia. Najdoskonalszym
przykładem urzeczywistniania wiary jest
Maryja. Z pokorą przyjęła Ona słowa
anioła Gabriela, w głębokim przekonaniu,
że „dla Boga… nie ma nic niemożliwe-

go”. Jej wiara nie zachwiała się nawet
wtedy, gdy stała pod krzyżem, na którym
umierał Jej jedyny Syn. Poetyckim obra-
zem niezachwianej wiary Maryi jest
wiersz Wojciecha Bąka.

Wojciech Bąk urodził się 23 kwietnia
1907 roku w Ostrowie Wielkopolskim.
Był pisarzem, poetą, dramaturgiem i ese-
istą. Podejmował głównie tematykę reli-
gijną. Ukończył Gimnazjum Męskie w O-
strowie Wielkopolskim oraz filologię pol-
ską i filozofię ścisłą na Uniwersytecie
Poznańskim. Debiutował nagrodzonym
przez Wiadomości Literackie tomikiem
Brzemię niebieskie. Publikował w „Ska-
mandrze” oraz w „Wiadomościach Lite-
rackich”. Do 1939 roku pracował jako na-
uczyciel w szkołach średnich w Poznaniu.
W 1935 r. otrzymał Złoty Wawrzyn Aka-

demicki Polskiej Akademii Literatury.
W czasie wojny przebywał w Warszawie.
W 1944 r. został wywieziony na roboty
przymusowe do Niemiec. Po powrocie do
Poznania, redagował wraz z Jarosławem
Iwaszkiewiczem „Życie Literackie”.
W latach 1945-47 był prezesem poznań-
skiego oddziału Związku Literatów Pol-
skich. W 1945 otrzymał nagrodę literacką
miasta Poznania, a w 1949 r. - nagrodę
Episkopatu Polski. Po szczecińskim zje-
ździe Związku Literatów Polskich, na
którym przyjęto socrealizm jako obowią-
zujący kierunek literacki, publikacja reli-
gijnej poezji Bąka stała się niemożliwa,
a on sam stał się obiektem inwigilacj i
Urzędu Bezpieczeństwa. W czerwcu 1950
roku został zatrzymany i zamknięty
w szpitalu psychiatrycznym, gdzie doś-



wiadczył bicia i upokorzenia. Pobyt
w tym zakładzie poważnie osłabił jego
zdrowie. Zwolniony pół roku później , stał
się niewygodny dla poznańskiego środo-
wiska kulturalnego. W maju 1952 roku
ponownie zamknięto go w szpitalu psy-
chiatrycznym, a niektórzy członkowie po-
znańskiego ZLP rozpoczęli starania o u-
bezwłasnowolnienie poety. W kwietniu
następnego roku, na podstawie orzeczenia
komisj i lekarskiej opuścił szpital, a w ma-
ju usunięto go ze Związku Literatów Pol-
skich. Członkostwo przywrócono mu po
październiku 1956 roku, ale wówczas sam
z niego zrezygnował. W tym samym roku
wydano tomik jego poezji zatytułowany
Modlitewnik. Prześladowania i inwigilacja
trwały jednak nadal. W 1960 roku poeta
był ponownie więziony. Zmarł 30 kwie-
tnia 1961 roku w niejasnych okoliczno-
ściach. Jego prochy spoczywają na war-
szawskich Powązkach.

Obecnie przyznawana jest Nagroda
Poetycka imienia Wojciecha Bąka.

Gdy rzekli, że zmartwychwstał- nie było zdzi-
wienia
WJej twarzy- ani w ustach zabrzmiał głos za-
chwytu,
Tak prosto Go przyjęła, jak się wita z cienia
Wstający co dzień blaskiem głos radosny świ-
tu.

Któż dziwi się, że słońce wstaje z nocy znowu-
Jest tylko cicha radość, że się Prawo dzieje…
Ona wiedziała przecież, że rzekł:
- Wstanę z grobu-
Więc jakżeby utracić mogła tę nadzieję?

On zbliżył się i rzekł Jej: Matko! Ona: Synu,
Tak jak zawsze witali się każdego rana
i tylko łzy radości cichej z oczu płyną,
I tylko szept: „ Uwielbiaj duszo moja Pana”.

Wiersz jest poetycką opowieścią
o Zmartwychwstaniu, o reakcji Maryi na
to wydarzenie. Podmiot liryczny mówi, że
nie wywołało ono zdziwienia ani okrzy-
ków radości. Zmartwychwstały został
przyjęty spokojnie, zwyczajnie. Matka po-
witała Go tak, jakby Jego pojawienie się
było czymś oczywistym, oczekiwanym.
Poeta zastosował porównanie podkreśla-
jące nie doniosłość tego faktu, lecz jego
zwyczajność:

Tak prosto Go przyjęła, jak się wita z cienia
Wstający co dzień blaskiem głos radosny świ-
tu.

W drugiej strofie
pojawia się stwier-
dzenie, że nikt nie
dziwi się temu, iż po
nocy nastaje dzień.
Wszyscy tego ocze-
kują, mają swoje pla-
ny, sprawy do zała-
twienia, jakieś na-
dzieje…

Maryja miała pew-
ność, że to, co po-
wiedział jej Syn, speł-
ni się, że pokona On
śmierć tak, jak świt
pokonuje ciemność
nocy. Trwała w tym
przekonaniu nawet
w najbardziej drama-
tycznej chwili- kiedy
patrzyła na Jego ko-
nanie.

W ostatnim frag-
mencie utworu zawarł
poeta obraz spotkania
Matki i Syna. Jest to
spotkanie niezwykłe:
oto przychodzi Ten,
który spoczywał
w grobie. Autor nie
akcentuje jednak tego
faktu, lecz koncentruje się na zwyczaj-
ności powitania Maryi i Jezusa:

On zbliżył się i rzekł Jej: Matko! Ona: Synu,
Tak jak zawsze witali się każdego rana-

Każde z nich zachowuje się tak, jak-
by nie było tragedii Wielkiego Piątku,
bowiem obydwoje wiedzieli, że stanie się
tak, jak było powiedziane w Piśmie. Ma-
ryja jest jednak bardzo szczęśliwa- oto
Syn, którego śmierć opłakiwała, przy-
szedł, jest, żyje. Swoją radość ukrywa
w sercu, jej wyrazem są jedynie łzy pły-
nące po twarzy (i tylko łzy radości cichej z
oczu płyną).

Oprócz radości, Matka Jezusa wyra-
ża także wdzięczność Bogu. Czyni to sze-
ptem, mówiąc:

Uwielbiaj duszo moja Pana

Poeta pokazując Maryję jako tę, któ-
ra bezgranicznie zaufała Bogu, zadaje
pytanie, czy człowiek potrafi tak ufać
Stwórcy, czy wierzy, że Bóg pragnie jego
dobra i zawsze otacza go swoją opieką?

Czytając ten wiersz, zastanówmy się,
jaka jest nasza wiara. Odpowiedzmy so-
bie, czy patrząc na Krzyż i Grób, jak
Maryja mamy pewność, że to tylko chwi-
la, że wkrótce zabrzmią rezurekcyjne
dzwony i popłynie radosne Alleluja? Czy
potrafimy naprawdę cieszyć się, że Jezus
zmartwychwstał, byśmy i my zmartwych-
wstali? Czy wierzymy Jego słowom: „Ja
jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto
we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć bę-
dzie” ?

Obyśmy na te pytania zawsze udzie-
lali twierdzących odpowiedzi.

Alina Skrabacz - Sowa
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Bardzo często we współczesnych me-
diach, w prasie, radiu, telewizji, spotyka-
my się z zapytaniem co tak naprawdę jest
ważne dla każdego z nas -zdrowie, pogoń
za pieniędzmi, karierą, czy też są inne
wartości, które dają nam zadowolenie, sa-
tysfakcję, poczucie bezpieczeństwa. Czy
mamy jakieś wzorce, ideały do których
możemy się odwoływać. Każdy z nas
zapewne inaczej odpowie na to pytanie,
bo każdy inaczej wyobraża sobie swoje
życie. Są jednak wartości ponadczasowe,
które sprawdzają się w każdej sytuacji,
pewne wzorce, na których zawsze można
polegać. Jak jednak zaszczepić we współ-
czesnych młodych ludziach te wartości,
wzorce, które pomogłyby im w kształ-
towaniu swojej tożsamości.

Wielu badaczy tego zagadnienia pod-
kreśla, że nie ma uniwerslanej definicj i
wzoru osobowego, a najprościej rzecz
ujmując wzorem osobowym jest realna
osoba, która poprzez swoją osobową dos-
konalość wzbudza w innych pociąg do
naśladowania oraz identyfikacji z przeży-
wanymi prze nią wyższymi duchowo-
moralnymi wartościami. Istnieje mnogość
wzorów osobowych, ale dla każdego jest
on inny - zależy to od indywidualnych za-
patrywań młodego człowieka, gdyż wzor-
ce osobowe spostrzegamy subiektywnie.
Ich wybór zależy indywidualnie od czło-
wieka, a wpływ na to mają środowisko
w którym ktoś się wychowuje, tradycja
rodzinna, a także kultura. Dla jednych bo-
wiem dana osoba jest kimś bezwarto-
ściowym, spostrzegamy ją negatywnie,
denerwuje nas jej zachowanie, czasami
śmieszy, ale dla innych jest uosobieniem
wszelkich cnót. Młodzież jednak nie wy-
biera ślepo, nie zawsze jest zapatrzona
tylko w kategorię popularności oraz ro-
zgłosu. Są pod tym względem bardzo kry-
tyczni. Oczywiście młodym osobom im-
ponują zazwyczaj idole muzyki rozryw-
kowej , sportowcy, aktorzy filmowi.

Po 2005 roku coraz częściej słyszy się
z ust młodzieży, że wzorem dla nich jest
Jan Paweł II. Przede wszystkim mówią to
dorastający katolicy, którzy potrafią doce-
nić jego wielkość i zasługi dla ludzkości.
Pod koniec jego życia a właściwie dopie-

ro po jego śmierci zaczęto rozumieć to co
chciał przekazać - tyle ile da się drugiemu
człowiekowi, tyle się od niego otrzyma.
Jego słowa dopiero teraz trafiają do mło-
dych osób.

W środowisku rodzinnym, w którym
spędzamy swoje najmłodsze lata najbar-
dziej naturalnym i pierwotnym wzorem
osobowym jest dla nas matka i ojciec.
Wiadomo powszechnie, że od najmłod-
szych lat każdy z nas uczy się, nabywa
doświadczenia, najpierw pod okiem ro-
dziców, póżniej wychowawców w szkole,
a potem grupy rówieśników. Młody czło-
wiek poznaje stopniowo nowe rzeczy,
uczy się, ale również zdobywa pewne
wzorce zachowania, które w przyszłości
przeniesie również na swoje dzieci. Dla
każdej młodej osoby istotne są również te
ideały, wzorce które reprezentują rodzice,
podziwia ich mądrość życiową, charakter,
postawę wobec innych ludzi, obserwuje
jak ojciec odnosi się do matki lub odwro-
tnie, jak się wyraża, jak okazuje swoje
emocje czy potrafi zapanować nad sobą.
Wzajemne pozytywne relacje rodzice-
dziecko są bardzo istotne dla jego dal-
szego rozwoju psychicznego. Należy je-
dnak podkreślić, że układy, stosunki panu-
jące w polskiej rodzinie ulegają ostatnio
zmianie również ze względu na zwię-
kszenie tempa życia, oraz konsumpcyjny
model kreowany przez media. Duży na-
cisk kładzie się na gromadzenie dóbr
materialnych. Dom rodzinny przestał być
opoką, miejscem, gdzie gromadziły się
pokolenia, i zawsze był ktoś obecny.
Członkowie rodziny powoli odsuwają się
od siebie, rzadko przebywając w domu,
pracując bardzo ciężko na utrzymanie
rodziny. Aby zapewnić dzieciom jak naj-
wyższy standart pracują po godzinach,
pochłonięci pogonią za pieniędżmi. W ten
sposób rodzice żyją "obok dzieci ", które
biegając ze szkoły wprost na kolejne za-
jęcia pozalekcyjne, także nie mają wolne-
go czasu na zabawy, odpoczynek. Dzie-
ćmi zajmują się więc najczęściej szkoła,
wychowawcy lub opiekunki. Jaki więc
model rodziny przejmie młody człowiek
tak ukształtowany? Przedtem tradycją by-
ła rodzina wielopokoleniowa, dziadkowie

wspólnie z rodzicami, wnukami groma-
dzili się na obiadach w niedzielę, święta
czy nawet w dzień powszedni. Omawiano
ważne sprawy rodzinne, dzieci uczono
szacunku, poważania dla starszych osób,
sięgano nawet do dawnej historii. Dzie-
ciom wpajano miłość do ojczyzny
przedstawiano zasługi ich przodków -
w myśl zasady, że naród, który nie zna
swojej historii jest skazany na zagładę.
Sięgano również do wzorców religijnych,
każdy kto miał jakiś problem mógł szukać
pocieszenia u członków rodziny. To było
ogromne wsparcie psychiczne i poczucie
ogromnego bezpieczeństwa dla młodych
ludzi.

Niemniej ważne zadanie ma również
szkoła oraz wychwawcy. Jest to jednak
dość złożony problem ze względu na po-
dejście niektórych młodych osób do roli
wychowawcy, nauczyciela jako wzorca
osobowego niekiedy wykazujące brak
szacunku, czy nawet w skrajnych sytu-
acjach przypadkach agresję lub negację.
Związane jest to z pewnym niebezpie-
czeństwem pojawienia się we współ-
czesnej kulturze tzw. "autorytetów bezo-
osobowych", które narzucane są ludziom
ze względów komercyjnych, propagując
komsumpcyjną filozofię życia, tworząc
postawy negacji np. wrogi stosunek do
kościoła, hierarchów kościelnych. Są to
wzorce silnych, postawnych ludzi idących
przez życie twardą ustaloną drogą, nisz-
czących przeciwników, odrzucających
słabość, uczucia miłości do drugiego
człowieka jako stary przestarzały zwy-
czaj . Takim jednostkom wszystko udaje
się, a niepowodzenia innych ludzi traktują
jako potwierdzenie swojej siły, dominacji
nad innymi – w myśl zasady, że cel
uświęca środki. Niektórym młodym lu-
dziom to odpowiada, a propaganda w śro-
dkach masowego przekazu czyni duże
postępy, zwłaszcza, gdy uczeń lub uczen-
nica nie ma wokół siebie osoby, która
w jakiś sposób pomogłaby mu uświado-
mić wynikające z tego faktu zagrożenia.

Bardzo łatwo bowiem można wpłynąć
na młodą osobę, która jest dopiero w tra-
kcie poszukiwania swojej tożsamości,
a wzorce przenoszone z kultury zacho-
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Z cyklu ocalić od zapomnienia…
Głośne echo Armii Krajowej z ulicy Granicznej
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dniej czasami zbyt szybko przyjmują się
w naszej kulturze. Nie dajmy się jednak
całkowicie zawładnąć, gdyż wzór do na-
śladowania to bardzo ważna osoba w ży-
ciu każdego człowieka. To ktoś na kim
opieramy swoje zachowanie, za którym
często przyjmujemy wartości, ustalamy
piorytet w życiu. Mówi się, że "ktoś chce
być jak ktoś", "robić coś jak ktoś", "osią-
gnąć w życiu jak ktoś".

Przeważnie w miejcu owego "ktosia"
pojawia się nazwisko osoby, która akurat
jest na tzw. Topie. Nazwisko człowieka
który w danym czasie jest niezwykle po-
pularny, który osiągnął coś, jakiś sukces.
W oczach młodych ludzi staje się wtedy
ideałem. To może być, jak już wcześniej
wspomniałam, wokalista, którego piosen-
ki są na pierwszych miejscach list prze-
bojów, albo aktor, popularny sportowiec,
który ma za sobą sezon pełen sukcesów.

Dawniej w tym gronie byli jeszcze
laureaci prestiżowych nagród naukowych
np. Nagrody Nobla lub też pisarze. Ale
dla współczesnej młodzieży ważne jest te-
raz co innego, bo czasy się zmieniły. . .
Nikomu nie imponują już słynne nazwi-
ska z książek, starych lektur, co jest zja-
wiskiem zrozumiałym i niedosobnionym.
Tak jak zmieniał się świat, jak rozwijał się
pod każdym względem, tak zmieniały się
wzorce postępowania dla młodych ludzi.
Nikt nie może mieć do nich o to pretensj i,
że w danej chwili cenią zupełnie co inne-
go niż ich rodzice, dziadkowie.

Wybór autorytetów i wzorów do naśla-
dowania zależy od każdego z nas, a mło-
dzież coraz częściej nie ulega presj i oto-
czenia i wybiera te osoby, które wyróż-
niają się czymś szczególnym. Nie idzie za
tłumem, ale dokonuje wyborów zgodnie
z własnymi zapatrywaniami. Niektórzy

doceniają sławy pop kultury, inni wzorują
się na wielkich Polakach. Jak już wcześ-
niej wspomiałam wzory do naśladowania
zmieniają się i nie jest to coś nowego,
gdyż w każdym wieku patrzymy na wszy-
stko inaczej , więc i cenimy inne wartości.
Jednak młodzi ludzie powinni rozejrzeć
się dookoła i pomyśleć, czy może praw-
dziwy wzór do naśladowania nie mieszka
koło nas lub razem z nami.. .

Właśnie tak jest, że osoba, która nie-
kiedy wydaje się nam mało interesująca,
bezbarwna, przy bliższym poznaniu oka-
zuje się wielkim wspaniałym człowie-
kiem. Warto o tym pomyśleć . . .

Barbara Wałęga psycholog

W obliczu Boga Wszechmogącego
i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Ko-
rony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty
Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysię-
gam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczy-
pospolitej Polskiej, stać nieugięcie na
straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z nie-
woli walczyć ze wszystkich sił – aż do
ofiary życia mego…

fragm. Roty przysięgi żołnierzy AK

Prawdy, czy cywilizacje bez dowodów
istnienia skazane są na utratę tożsamości.
Dlatego patriotyczne postawy z okresu II
wojny światowej domagają się kronikar-
skiej dokumentacji.

Zaczynem reportażu stała się, bieleją-
ca pewnego poranka na słupie telegra-
ficznym, pogrzebowa klepsydra. Dowie-
działem się z niej o śmierci uprzejmego
staruszka, który do niedawna krzątał się
po podwórku, niedaleko mej posesj i.
Znajdowała się tam również wyjątkowa
informacja o tym, że zmarły był żołnie-
rzem słynnej Armii Krajowej , członkiem
organizacji podziemnej znanej z opraco-
wań historycznych czy beletrystyki. Był

strzelcem Batalionu „Barbara” 16. Pułku
Piechoty AK, walczącego w lasach Jam-
nej , w ramach zaplanowanej przez do-
wództwo Akcji „Burza”. Nosił pseudonim
„Brzoza”. Przystąpił do „rozrachunku”
z niemieckim najeźdźcą w ramach sześ-
ciusetosobowego oddziału, aby przyczy-
nić się do destabilizacji zaplecza wroga
oraz zaznaczyć przed Sowietami istnienie
zbrojnej opozycji, na poczet powojennych
starań o zagrożoną wolność kraju.

Milczenie „Brzozy”, gdy nadażyła się
okazja by ujawnić swe zasługi, budzi sza-
cunek. Chociażby na tle samochwalstwa
polityków w środkach masowego przeka-
zu. Po pochówku poprosiłem o wywiad
córkę zmarłego. Nie dysponując szcze-
gółową wiedzą o partyzantce, podkreślała
obawy ojca przed aresztowaniem, grożą-
cym mu ze strony władz PRL. Przedło-
żyła relację z Bitwy pod Jamną pióra do-
wódcy Batalionu „Barbara”, Eugeniusza
Antoniego Borowskiego, a także tekst
przysięgi AK. Mogłem dotknąć odzna-
czeń nadanych przez władze wolnej Pol-
ski.

Spotkanie miało swój dalszy ciąg.
Oczekiwanymi wspomnieniami podzielił

się nazajutrz, przyjaciel domu, ps „Bom-
ba”. Padło z ust żołnierza AK dumne
stwierdzenie, iż z każdej piędzi Tarnowa
rekrutowały się szeregi bojowników. In-
trygowała mnie kwestia związków AK
z ulicą Graniczną. Był to jakiś patrioty-
czny fenomen. Spodziewałem się dwóch,
trzech życiorysów. Bazując na wskazów-
kach, trafiłem na dzieci byłego policjanta,
ofiary Katynia, a także uczestnika bitwy
pod Monte Cassino i łączniczkę AK. Włą-
czyłem do tego zaszczytnego grona mego
ojca, członka Armii Krajowej . W archi-
wum Światowego Związku Żołnierzy AK
(koło w Tarnowie przy Rynku 9), pozys-
kując pozycje do swojego notatnika, ze-
tknąłem się z pojęciami: dywersj ii, wy-
wiadu, służb sanitarnych, tajnego naucza-
nia.

Przedmiotowy zbiór urósł do kilku-
nastu nazwisk. Obejmuje wojskowych II
Rzeczpospolitej oraz żołnierzy AK, za-
mieszkałych w czasie wojny lub obecnie
w rejonie ul. Granicznej . Powszechność
tego „pospolitego ruszenia”, akcentowana
przez Eugeniusza Krużla potwierdziła się
z naddatkiem.

W tym miejscu nadaża się okazja
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podkreślić osobne spostrzeżenie związane
z moimi poszukiwaniami. Naturalnym
biegiem rzeczy dopełnia się, bez społe-
cznej świadomości, pożegnanie pokolenia
Kolumbów. Odzwierciedla je lista tarno-
wskiego koła Światowego Związku Żoł-
nierzy AK. W 1990 r. koło liczyło 220
partyzantów. W roku 2011 już tylko 50.
Obecnie jest w stanie wspiąć się stromy-
mi schodami do siedziby koła na piętrze,
góra 15 z nich.

Nadmieńmy, dla ogólnej edukacji, że
AK wystawiła przeciwko niemieckiemu
okupantowi około trzystutysięczną armię,
podległą rządowi RP na emigracji. Stano-
wiła strukturę Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, kierując „małym sabotażem”,
oddziałami bojowymi, baonami sanitarny-
mi, wtyczkami we wrogich instytucjach,
wywiadem terenowym, aprowizacją, łącz-
nością z Londynem itp. Konspiracyjne
„referaty oświaty” nadzorowały cywilne
kształcenie na poziomie podstawowym,
średnim i uniwersyteckim. Działały setki
wydawnictw prasy podziemnej z ich kol-
portażem. Wyzwolenia czekał pełny gar-
nitur administracj i i urzędów.

Rota partyzanckiej przysięgi z domu
przy ul. Leśnej , recytowana przy „wstę-
powaniu w szeregi”, przypomina swą ma-
giczną mocą nadal aktualne, narodowe
i ogólnoludzkie idee.

WYKAZ ŻOŁNIERZY AK ORAZ II RP
Z REJONU UL. GRANICZNEJ

- Chlastawa Maria, z domu Czosnyka –
ur. 4.07.1 926 r. w Przybysławicach, ps.
„Wanda”, „Rozalia”. Zaprzysiężona
w placówce AK w Radłowie. Pełniła fun-
kcję łączniczki w stopniu kaprala. Jej
ojciec, przedwojenny wojskowy był także
członkiem AK. „Wanda” mieszka w blo-
ku przy ul. Leśnej 1 6 A.
- Ciurej Karol – ur . 1 .1 2. 1 921 r. we wsi
Łąkowa, ps. „Lis”. Żołnierz Batalionu
„Babara”. Brał czynny udział w bitwie
pod Jamną. Przydatny w Batalionie jako
mechanik samochodowy. Zamieszkały
przy ul. Granicznej 1 4.
- Ciurej Zofia – ur. 26. 07.1 923 r. we wsi
Łąkowa, żona w/w Karola Ciureja, z do-
mu Mitera, ps. „Wrzos”. Członek AK.
Służyła jako łączniczka i roznosiciel pra-
sy. Aktualnie zamieszkuje przy ul. Grani-
cznej 1 4.
- Jackowski Jan – ur. 1 5.06.1 890 r. Po-
chodził ze wsi Czekaj (niedaleko Sędzi-
szowowa Kieleckiego) położonej na tere-

nie byłego zaboru rosyjskiego. Ojciec
Barbary Nowak, zamieszkałej w Tarnowie
przy ul. Leśnej 1 4. Zmobilzowany przed I
wojną w szeregi wojska rosyjskiego,
przeszedł w sytuacji frontowej do od-
działu komendanta Józefa Piłsudskiego.
W 1920 r. walczył jako ułan u boku brata
Michała, przeciwko sowieckiej „nawale”.
Michał zginął forsując Bug, Jan został
ranny. W niepodległej Rzeczpospolitej
pełnił funkcję policjanta. Trzeciego wrze-
śnia 1939 roku z kilkunastoma innymi
funkcjonariuszami, skierowano go trans-
portem zmotoryzowanym z Jędrzejowa
w rejon zgrupowania na Pińczów. 5 wrze-
śnia w Kownie, wobec wrogiego stosun-
ku Białorusinów, próbowali odwrotu. Nie-
stety, przed 17 września osadzeni zostali
w obozie w Ostaszkowie. Wymordowano
ich ok. 5 kwietnia 1940 r. Dowożeni byli
do budynku klasztornego w Twerze. Sku-
tych sprowadzano do piwnicy. Ich ciała,
po rozstrzelaniu, przetransportowano wię-
źniarką z Ostaszkowa na teren odległego
o 17 kilometrów cmentarza w Miednoje.
- Krużel Eugeniusz – ur. 11 .03.1 923 r.,
ps. „Bomba”. Urodził się i mieszkał przy
ul. Granicznej , konkretnie w gospodars-
twie przejętym potem pod trasę dwupa-
smówki Słoneczna. W szeregi Armii Kra-
jowej wstąpił w maju 1941 r. Przysięgę
złożył w Placówce „Teresa” w dzielnicy
Strusina. Jako członek dywersj i uczestni-
czył w wielu akcjach tego typu, mających
między innymi na celu pozyskanie broni.
Aresztowany w lipcu 1943 r. w biurze,
jako urzędnik tarnowskiego Magistratu,
zbiegł bezpośrednio po skuciu, skacząc

z piętra.
Pomocy
przy uwol-
nieniu
z kajdan-
ków udzie-
lił mu
w garażach
przy pała-
cu Sangu-
szków inny
członek
AK.

Współpracowników „Bomby”, także
członków organizacji wywieziono po śle-
dztwie do obozu Auschwitz. Eugeniusz
Krużel długo ukrywał się przed SS. Za-
demonstrował podczas rozmowy ze mną
pospawane kajdanki, którymi był skuty.
Aktualnie mieszka przy ul. Legionów.
Nazwisk zaaresztowanych nie pamięta,
część z nich mieszkało w rejonie Grabów-
ki i wydłużyliby miejscowy wykaz człon-
ków AK.
- Łuszcz Michał – urodzony w Tarnowie,
ps. nieznany. Członek AK, żołnierz Bata-
lionu „Barbara”. Pochodził z zagrody zlo-
kalizowanej blisko chaty wyżej wymie-
nionego E. Krużla, z pasa dzisiejszej ul.
Słonecznej . Brak wiadomości o jego
pseudonimie wynika z faktu, iż podobnie
jak wielu innych, zmarł przed zawiąza-
niem się koła Światowego Związku Żoł-
nierzy AK w Tarnowie.
- Marszalik Jan – ur. 23.11 .1 91 3 r. w

Siedliskach
Tuchow-
skich, ps.
„Młot”.
Podczas
okupacji
oraz w o-
kresie póź-
niejszym
mieszkał
w kamieni-
cy przy ul.
Jasnej 31 .

Następnie przeprowadził się z rodziną
pod adres ul. Jasna 69 /róg Długiej/. Na-
leżał do dywersj i AK. Działał jako podko-
mendny por. Stefana Wojtarowicza, ofi-
cera z okolic Granicznej . Jan Marszalik
ujęty przez hitlerowców, z pomocą AK
zdołał zbiec z niewoli po strasznym śle-
dztwie. Zagrożony powtórnym aresztowa-
niem, ukrywał się w Warszawie. Brał
udział w Akcji „Burza” i w Powstaniu
Warszawskim. Jako testament, zostawił
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nieletnim synom wiadomość o zatajonym
przez władze PRL mordzie na polskich
oficerach w Katyniu. Informacje o doko-
naniach Jana Marszalika przekazał po
1989 r. por. Wojtarowicz.
- W tym miejscu należy załączyć jeszcze
nazwisko Władysława Prusa, krewnego
Jana Marszalika, okazjonalnego miesz-
kańca ul. Jasnej . Jako kierowca sprzętu
bojowego zdobywał słynny włoski klasz-
tor na Monte Cassino pod rozkazami gen.
Andersa.
- Mróz Bronisław – ur. 3 .04.1 925 r., ps.
„Dolina”. Mieszkaniec rejonu ul. Granicz-
nej . Członek AK, pracownik poczty. Głę-
boko zakonspirowany, przydatny jako roz-
nosiciel rozkazów. Żołnierz Batalionu
„Barbara”, uczestnik potyczek w ramach
Akcji „Burza” i boju pod Jamną.
- Mróz Władysław – ur.1 7.02.1 914 r., ps.
„Lód”. Zamieszkały przed i po wojnie
w budynku przy ul. Granicznej – róg
Lwowskiej . Uczestnik obronnej kampani
z 1939 r., żołnierz ZWZ a następnie AK.
Dowódca drużyny. Uczestnik szlaku bojo-
wego Batalionu „Barbara”.
- Nowak Józef – ur. w 1899 r. w Pogór-

skiej Woli, zmarł 1 5.081963 r. Teść Bar-
bary Nowak, córki katyńczyka, wymie-
nionego wyżej Jana Jackowskiego. Z po-
czątkiem września 1939 r. cofał się jako
żołnierz polski, ku kresom w rejon kon-
centracji. Zdradziecko schwytany przez
oddziały sowieckie. Oficerowie jego jed-
nostki zginęli w Katyniu. Został zesłany

na Syberię. Na wieść o formowaniu się
armii polskiej , zgłosił się nad Okę. Po
wyjściu z Korpusem Andersa z ZSRR do
Palestyny, wrócił, przez Monte Cassino
i Anglię do rodziny. W Armii Andersa żoł-
nierz 12. Warszawskiej Kompani Sape-
rów. Odznaczony Krzyżem Monte Cassi-
no.
- Tokarz Józef – ur. 27.05.1 921 r. ps.
„Brzoza”. Zmarł 24.09.2007 r. Ukończył
w przedwojennych realiach 7 klas, czyli
zdobył „małą maturę”. Utrzymywał rodzi-
nę jako malarz – lakiernik. W czerwcu
1944 r. wstąpił w szeregii AK, służąc jako
strzelec I kompani 1 plutonu Batalionu
„Barbara” 16. Pułku Piechoty AK. Ucze-
stniczył w boju pod Jamną. Odbył w Lu-
dowym Wojsku Polskim zasadniczą słu-
żbę wojskową, stacjonując w Głucho-
łazach. Co znamienne dla powojennych
losów Polaków, ożenił się, gdy narzeczo-
na powróciła z przymusowych robót
z Niemiec. Wspomniany we wstępie opra-
cowania, niezwykle skromny i pracowity.
Gniazdo Tokarzów, drewniany dom, prze-
trwało przy kamienicy na ul. Leśnej 6.
- Wapiennik Leon – ur. 23.05.1 916 r., ps.
„Agrest”. Członek AK, niezwykle przyda-
tny organizacji, gdyż jako pracownik tar-
nowskiego więzienia służył pomocą kato-
wanym podczas śledztwa. Pełnił funkcję
dowódcy AK – komórki więziennej .
- Wojtarowicz Stefan – ur. 1 0.06.1 907 r.,
ps. „Kruk”. Zasłużony dowódca tarnow-
skiego AK. Założyciel placówki „Teresa”

na Strusinie. Kierował powołanymi przez
siebie jednostkami dywersj i o tym samym
kryptonimie. Wojenny stopień wojskowy
– podporucznik. Lider oporu przeciw
okupantowi w skali powiatu. Zagrożony
aresztowaniem po serii wpadek, ukrywał
się w Tarnowie, ale i w innych miejscach
np. w Jodłówce Tuchowskiej . Wspomina-
ny przez byłych żołnierzy z ogromnym
szacunkiem. Represjonowany przez wła-
dze powojennej Polski.

opracował Wiesław Marszalik

(informacje uzyskane na podstawie wy-
wiadów z żołnierzami AK i członkami ich
rodzin; fotografie ze zbiorów rodzinnych)

Tokarz Józefw LWP - środkowy rząd, drugi z lewej
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O Ruchu czystych serc słów kilka
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, ,Tylko czyste serce może w pełni doko-
nać wielkiego dzieła miłości. . .”

(Jan Paweł II)

Współczesny człowiek żyje w ciągłym
pośpiechu. W tym biegu pełnym za-
mieszania i braku celowości wielu ludzi,
także młodych, zatraca wartości, które po-
winny być dla nas życiowym drogowska-
zem. A przecież pielęgnowanie ich po-
winno leżeć w interesie wszystkich poko-
leń. Czy naprawdę chęć władzy i kult
pieniądza są w stanie zastąpić nam piękno
prawdziwej i czystej miłości?

Na szczęście nie wszyscy prowadzi-
my konsumpcyjny tryb życia i nastawia-
my się na coraz większe zyski i nie każde
nasze działanie ma na celu pozyskanie
nowych korzyści. Tak zwana Kolęda,
przebiegła w tym roku w sposób nadzwy-
czajny dzięki relikwii bł. Karoliny Kózka,
którą kapłani przynosili na sercu do na-
szych domów wraz z darem Chrystuso-
wego błogosławieństwa. Dało mi to wie-
le do myślenia. Przykład tej młodej , za-
ledwie 16-letniej dziewczyny, która goto-
wa była bronić swej czystości i niewin-
ności za najwyższą cenę jaką było życie,
pomógł znaleźć rozwiązanie istotnego
problemu.
RCS – czyli Ruch Czystych Serc,

którego patronką jest wyżej wspomniana
błogosławiona okazał się strzałem w dzie-
siątkę w walce z nieczystością i pokusami
świata. Co to takiego? To wspólnota lu-
dzi, którzy pragną w pełni zawierzyć Bo-
gu oraz oddać mu swoją czystość ducho-
wą, fizyczną, a nawet cielesną. Wyczu-
wam, drogi czytelniku, twoje obawy i aby
Cię uspokoić powiem, że ten artykuł nie
ma na celu przekonania cię, że życie kon-
sekrowane to idealna droga dla Ciebie.
A więc bez obaw, możesz czytać dalej ;)

Do RCS może przystąpić każdy. Nie
ma tu ograniczeń wiekowych, czy limitu
wolnych miejsc. Jedynym kryterium, któ-
re musisz spełnić jest chęć do pracy nad
sobą i do uświęcenia własnego życia. Nie
ma spotkań, za których opuszczenie gro-
ziłoby Ci wydalenie ze wspólnoty. Jedy-
nym zlotem RCS’owiczów jest doroczne
spotkanie w dzień wspomnienia patronki,

w jej rodzinnej miejscowości – w Zaba-
wie. Lecz uczestnictwo w nim również
nie jest rzeczą obowiązkową.

Dołączenie do wspólnoty jest bardzo
proste. Wystarczy przystąpić do sakra-
mentu pokuty, a następnie, tuż po przy-
jęciu Eucharystycznego Chrystusa, odmó-
wić poniższą modlitwę:

„ Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś
mnie miłością bez granic, która chroni od
zła, podnosi z największych upadków i le-
czy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci swoją
pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze
swoją płciowością. Przyrzekam nie podej-
mować współżycia seksualnego do czasu
zawarcia sakramentu małżeństwa. Posta-
nawiam nie czytać, nie kupować i nie
oglądać czasopism, programów ani fil-
mów o treściach pornograficznych. (Dzie-
wczęta mogą dodać: »Postanawiam ubie-
rać się skromnie i w żaden sposób nie
prowokować u innych pożądliwych myśli
czy pragnień«). Przyrzekam codziennie
spotykać się z Tobą na modlitwie i w le-
kturze Pisma św. , w częstym przyjmowa-
niu Komunii św. i adoracji Najświętszego
Sakramentu. Postanawiam regularnie
przystępować do sakramentu pojednania,
nie ulegać zniechęceniu i natychmiast
podnosić się z każdego grzechu.
Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pra-
cy nad sobą, a zwłaszcza umiejętności
kontrolowania moich pobudzeń seksual-

nych i emocji. Proszę Cię o odwagę w co-
dziennej walce ze złem, abym nigdy nie
brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkie-
go, co uzależnia, a w szczególności alko-
holu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować,
aby w moim życiu najważniejsza była
miłość. Maryjo, Matko moja, prowadź
mnie drogami wiary do samego źródła
miłości – do Jezusa. Za sługą Bożym Ja-
nem Pawłem II pragnę całkowicie zawie-
rzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«!
W Twoim Niepokalanym Sercu składam
całego (całą) siebie, wszystko, czym jes-
tem, każdy swój krok, każdą chwilę swo-
jego życia. Błogosławiona Karolino, wy-
praszaj mi dar czystego serca. Amen!”.

I gotowe. Możesz teraz wypełnić
formularz zamieszczony na stronie inter-
netowej ruchu (www.rcs.org.pl), dzięki
któremu zostaniesz wpisany do księgi
członkowskiej . Jest to mile widziane lecz
niewymagane. Modlitwę zawierzenia po-
winno się odmawiać każdego dnia, by
przypominać sobie o dobrowolnie pod-
jętych zobowiązaniach.

Jeśli masz takie życzenie, możesz też
dołożyć jakieś postanowienie od siebie.
Lecz pamiętaj , że najszybciej dojdziesz
do celu stałym tempem. A więc taktyka na
,,wielkie bum!” nie jest tu dobrym roz-
wiązaniem. Lepiej stopniowo nakładać na
siebie nowe obowiązki niż naładować tyle
bagażu by szybko opaść z sił i zniechęcić
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PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

„Gustaw i ja’’ . Wspomnienia Magdaleny Zawadzkiej
o rodzinie, aktorstwie i życiu.

>>

się do dalszej drogi.
Do ruchu należę od kilku lat i nigdy

tego nie żałowałam. Obaw było wiele,
a największe z nich dotyczyły tego czy
podołam i jak zareaguje otoczenie. Z po-
czątku większość znajomych nie rozu-
miało mojego postępowania. Ciągłe szy-
kany i obelgi były na porządku dziennym.
Czasem chciało mi się płakać, a ciosy
zadawane przez tzw. przyjaciół często
pozostawiły bolesne rany. Ale nikt nie
obiecywał, że będzie łatwo. Wzięłam się
w garść i do dziś trwam w swoich po-
stanowieniach. A moi znajomi? Z biegiem
czasu przekonali się, że wybrałam słuszną
drogę, i część z nich postanowiła mi
towarzyszyć na szlaku.

Przynależność do ruchu uczy sa-
mokontroli i samodyscypliny, które są
konieczne do życia według dekalogu.
Z pozoru może się wydawać, że RCS jest
tylko spisem zakazów i nakazów, które

trzeba przestrzegać, co może przynosić
same trudności i problemy. Lecz nie ma
nic bardziej mylnego. Ruch Czystych
Serc to wspaniałe narzędzie do leczenia
z egoizmu, kształtowania własnego ja
i ciągłej pracy nad sobą. Ta wspólnota
uczy miłości i szacunku do Boga i bliź-
niego, a także do samego siebie. A to tyl-
ko niektóre korzyści wypływające z bycia
uczestnikiem ruchu.

Pozostaje jeszcze jedno pytanie, jak
wytłumaczyć swojej drugiej połówce taką
decyzję? Na to też jest gotowe rozwią-
zanie. Żyjąc w czystości (zwłaszcza tej
cielesnej) wnosisz do małżeństwa wspa-
niały dar niewinności. Jeśli uda ci się wy-
trwać w swoich postanowieniach, będzie
ci łatwiej dochować wierności swojemu
mężowi czy żonie, a to jest gwarancją
wieloletniego i szczęśliwego życia
w związku małżeńskim, kto wie, jeśli
zdrowie pozwoli to może nawet do dia-

mentowych godów?
Temat czystości to studnia bez dna,

lecz nikt nie pozwoli by zajął cały numer
,,Głosu serca”, więc jeśli jesteś zaintere-
sowany przystąpieniem do RCS, lub
chciałbyś zasięgnąć bliższych informacji
w tym temacie to jestem do twojej dy-
spozycji. W tym celu zapraszam serde-
cznie na spotkania grupy młodzieżowej
BETANIA, które rozpoczynają się w ka-
żdy piątek o godzinie 20.00 i w niedzielę
o 19.00, w salce pod plebanią. Przyjdź,
czekamy właśnie na ciebie! ;)

O.D.

Grupa Młodzieżowa BETANIA przy pa-
rafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Tarnowie
e-mail: betanianspj@gmail.com
www: betanianspj .manifo.com

6 marca 2013 roku minęła piąta ro-
cznica śmierci wybitnego aktora – Gusta-
wa Holoubka. Magdalena Zawadzka we
wstępie do wspomnień p.t. „Gustaw i ja’’
napisała- „Kiedy o nim opowiadam, prze-
dłużam mu życie’’ /s.8/. Z pewnością dzię-
ki książce postać i liczne sukcesy arty-

styczne wybitnego aktora a zarazem urze-
kającego człowieka, staną się bliższe i na
dłuższy czas zagoszczą w naszej pamięci.

Opowieść o mężu i o sobie Magdalena
Zawadzka rozwija w porządku chronolo-
gicznym. Dowiadujemy się, że w 1969 ro-
ku aktorzy poznają się w Teatrze Drama-
tycznym w Warszawie na próbach do
sztuki Calderona „Życie jest snem’’ . Pię-
kną, młodą aktorką zainteresował się Gu-
staw Holoubek znakomity aktor opromie-
niony sławą artystyczną, zwłaszcza za
brawurowo zagraną rolę Gustawa w III
części „Dziadów’’ Adama Mickiewicza.
Spektakl został politycznie zinterpretowa-
ny przez ówczesne władze jako godzący
w stosunki Polski ze Związkiem Radzie-
ckim i jako ten niebezpieczny, zdjęty ze
sceny. To zdarzenie stało się zaczynem
buntu studentów i części inteligencji pa-
miętanych jako „Marzec 1968’’ , w czym
jako studentka uczestniczyłam.

Praca w Teatrze Dramatycznym zbli-
żyła Magdalenę i Gustawa, a zrodzone
między nimi uczucie pomogło pokonać
istniejące przeszkody formalne doprowa-

dzając ich w 1973 roku do ślubu w Zako-
panem. Wbrew sceptycznej opinii wielu
osób nieprzekonanych do tej pary, ich
małżeństwo okazało się trwałe i szczęśli-
we, ustało po trzydziestu pięciu latach
z chwilą śmierci Gustawa. Ważnym spoi-
wem dla rodziny były narodziny syna Ja-
na, jedynego męskiego potomka Gustawa.
Książkę, którą prezentuję, autorka zade-
dykowała synowi.

W centrum wspomnień Magdaleny
Zawadzkiej znajduje się postać i kariera
męża. Istotnie, w historii teatru polskiego
Gustaw Holoubek był i pozostanie wśród
najwybitniejszych. Niesamowity głos,
głębia intelektu doprawiona talentem, bły-
skotliwość, humor, a także właściwy dy-
stans do siebie, sprawiały, że postacie
w które się wcielał – a byli to bohate-
rowie sztuk W. Szekspira lub polskich
dramatów romantycznych, żyły i porusza-
ły wyobraźnię i intelekt oglądających.
Znane wybitne role to m.in. Edyp, Ham-
let, Ryszard II, Gustaw z III cz. „Dzia-
dów’’ , bohaterowie sztuk St. Wyspiań-
skiego, Bułhakowa. Cieszył się zasłużoną
sławą i popularnością, powierzano mu



rozliczne zadania zawodowe i społeczne.,
otrzymywał odznaczenia państwowe.
Krótko pracował w Teatrze Śląskim w
Katowicach, niemal 60 lat grał w wielu
teatrach warszawskich, – Teatrze Polskim,
Dramatycznym, Narodowym, Ateneum.
Wykładał w Szkole Teatralnej w War-
szawie, był posłem /po wprowadzeniu
stanu wojennego złożył mandat poselski./,
wybrany na senatora w I kadencji RP.
Najbliższe mu jednak był aktorstwo, re-
fleksyjne, filozoficzne, przeciwne patoso-
wi, wyrażające tragizm ludzkiego losu
i piekło czasów pogardy. Tego czasu oso-
biście doświadczył, brał udział w Kam-
panii wrześniowej 1939 roku, był wię-
ziony w obozie w Altengrabow.

Ogromna popularność zawodowa owo-
cowała także profitami w postaci licznych
artystycznych wyjazdów zagranicznych,
nie tylko do krajów europejskich ale także
do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Au-
stralii. Wyjazdy poszerzały grono wielbi-
cieli talentu i kunsztu aktorskiego /głó-
wnie wśród Polonii/, ale także przynosiły
konkretne efekty finansowe, chociaż jak
Zawadzka pisze we wspomnieniach, -
„Gucio’’ nie przywiązywał do pieniędzy
żadnej wagi.

We wspomnieniach o Gustawie Ho-
loubku autorka wiele miejsca poświęca
relacjom osobistym, domowym i przyja-
cielskim męża. Wśród najbliższych widzi-
my go jako człowieka skromnego, zrów-

noważonego, czasem zagubionego i roz-
targnionego, kochającego muzykę klasy-
czną i sport. Z elegancją i czarem odnosił
się do żony, wspierał ją we wszystkich
sprawach i potrafił zdarzeniom dla niej
trudnym nadawać właściwą miarę, nie-
które trudne momenty rozładowywał swo-
im niezwykłym poczuciem humoru. Wiele
czasu poświęcał synowi, zwłaszcza, gdy
ten dorastał. Miał dla niego czas i cierpli-
wość. Zaletą małżonki była umiejętność
przyjaznego interpretowania wszelkich
zachowań męża oraz nadawania im wręcz
czarującej magii. Uczucie jakim się da-
rzyli, z pewnością ułatwiało takie zacho-
wanie.

Ciepło i serdecznie Holoubek odnosił
się do przyjaciół pisarzy Tadeusza Kon-
wickiego i Stanisława Dygata, a także
aktorów, bliski był mu Piotr Fronczewski.
Autorka sporo miejsca poświęca we
wspomnieniach wspólnym wyjazdom ur-
lopowym za granicę lub w Polsce do
Zakopanego, Bukowiny Tatrzańskiej , Ju-
raty, Międzyzdrojów. Pokazuje, że Gus-
taw łatwo nawiązywał serdeczne i trwałe
więzi z poznanymi ludżmi. Podkreśla, że
jego ufność do ludzi czasami graniczyła
z naiwnością. Świadczy to najlepiej
o tym, że nie był człowiekiem wyniosłym
i podejrzliwym.

Autorka wspomnień pisze także, jak
ważnym przeżyciem dla męża było ucze-
stnictwo w prywatnej audiencji u Ojca

Św. Jana Pawła II i udział w pielgrzymce
środowisk twórczych do Papieża w 1985
roku. Po spotkaniach tych powiedział
w domu, że w Rzymie odczuł zbliżenie
z Bogiem i był tym bardzo poruszony. Od
Jana Pawła II otrzymał błogosławieństwo,
które miało dla niego, jak czytamy
w książce, ogromne znaczenie.

Na pogrzebie Gustawa Holoubka
przejmujące i ważne słowa znalazły się
mowie pożegnalnej wygłoszonej przez
Piotra Fronczewskiego: „Nie wszystkie
rozmowy udało nam się dokończyć, chcę
powiedzieć jako przyjaciel, chcę powie-
dzieć za Ciebie, bo nie wiem, czy zdą-
żyłeś, bo byłeś zajęty żmudnymi i tru-
dnymi przygotowaniami do podróży, chcę
powiedzieć „WIERZĘ W BOGA OJCA
WSZECHMOGĄCEGO /.. ./’’ Wypowie-
dziane w całości słowa wyznania wiary
w ciszy cmentarnej , wywarły na żałobni-
kach niesamowite wrażenie.

Książkę Magdaleny Zawadzkiej „Gu-
staw i ja’’ czyta się łatwo, można powie-
dzieć, że przyjemnie. Pewnie inaczej na-
pisałaby ją doświadczona pisarka, wów-
czas opowieść byłaby mniej sentymen-
talna, staranniejsza stylistycznie, ale czy
byłaby wartościowsza od tej , którą mam
przed sobą, trudno powiedzieć.

Zofia Rogowska

Pod krzyżem zrozpaczonej Matce
Żal, boleść serce przepełniła.

Gdy skonał, setnik bił się w piersi,
Zasłona w pół się rozerwała.
Wpanice uciekł tłum zlękniony,
Zapadła noc, ziemia zadrżała.

I wypełniło się proroctwo
„Umrze, ażeby nas zbawić”.
Przed pustym grobem wielkanocnym
„ Swój krzyż” możemy dziś zostawić.

Bo w tajemnicy Zmartwychwstania
Zwyciężył śmierć, odkupił winy
I nieprawości zmazał wszelkie
Baranek Boży- Bóg Jedyny.
Alleluja!

MIĘDZY WIERSZAMI
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„Pasja”
Najpierw witano Mistrza z palmami
Później zdradzono i skazano.
Zapłakał ogród Getsemani,
Szansy obrony nie dano.

A gdy do słupa był przywiązany
Krwią spłynął płaszcz purpurowy.
Wokół szyderstwa rozdawano,
Koronę z cierni wbito na głowę.

I poniósł krzyż swój na Golgotę
Choć dusze ogarniała trwoga.
Ukrzyżowano Go z łotrami,
Nie skarżył się, modlił do Boga.

Gdy podzielono szaty Króla
Słońce wstyd za chmurami skryło.

„Już cieplej”

Nastał wielki ruch w przyrodzie,
Wszystko łączy się parami.
Wilk samotnie już nie chodzi,
Gołąb grucha godzinami.

Słońce grzeje coraz mocniej,
Tu i ówdzie pąk rozkwita.
I ani się człowiek ocknie,
Zakochany jest i kwita.

Wiosna budzi w nas emocje,
Chce się śpiewać, serce rośnie.
Chce zapachy rwać w bukiety,
Jest zielono i radośnie.

Maria Kwater



Spowiedź część I Post
Ukorzmy głowę nie przed popiołem
ale przed spojrzeniem

Jałmużna?
chciałbym się podzielić
kieszenie mam puste
a mą największą miłością
miłość do samego siebie
ale nawet ona zawodzi
i zbyt łatwo zamienia się w nienawiść

Modlitwa?
SOS już nikt nie używa
więc jak mam prosić ratunku
skoro na ludzkie wołanie ludzie są obojętni
nie chcę krzyczeć bo i tak nikt nie patrzy
ze współczuciem i zrozumieniem
tylko kpi, świdruje
pozostały niewypowiedziane myśli
albo szept do ciemnego kąta pokoju

Post ?
ale to takie przyjemne
uśmiecha się do mnie
a ja chcę uśmiechnąć się do tego
ale owszem zrezygnuję z czegoś

najlepiej z tego czego i tak nie robię
a później będę się umartwiał
nieszczęśliwy!
smutny!
i dobrze mi z tym bólem
szpilę wbijam sobie sam powoli
i z satysfakcją
upewniam się czy na pewno rani

Boję się bo tak wiele jest
zakamuflowanych propozycji
jak kamieni

Proch przypominał mi o śmierci
a śmierć wskazywała na życie

Spowiedź część II Wielkanoc
Piątek
Wkątach kościoła rozbrzmiewały jeszcze
odgłosy
upadających zimnych gwoździ
kilka dni wcześniej znalazłem taki
w swej kieszeni
miałeś siłę Boże
ale dlaczego ja też muszę ?
przecież wiesz że
chciałem odejść lecz bałem się

ostatniej rozmowy
stacja XV: wstaje nowy dzień

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

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

Św. Teresa z Lisieux

>>

Andrzej Mleczko

Zapewne wiele razy przecho-
dziliśmy w naszym kościele obok
figury św. Teresy od Dzieciątka
Jezus i Najświętszego Oblicza
znanej też jako Mała Teresa lub
Mały Kwiatek, umieszczonej pod
obrazem Jezusa Miłosiernego.

Przypomnijmy sobie, kim była
ta święta Doktor Kościoła i jak
wiele możemy czerpać z jej przy-
kładu. Jak dużo możemy uzyskać
Jej wsparcia na naszych drogach
prowadzących ku Panu Bogu.

Teresa urodziła się 2 stycznia
1873 r. w Alencon (Francja) jako
ostatnia z dziewięciorga dzieci
Zelii Guerin i Ludwika Martin. Jej
ojciec był zegarmistrzem, matka
zaś koronkarką. Rodzice byli lu-
dźmi pobożnymi i doświadczo-
nymi przez cierpienie - wcześniej
stracili już czwórkę dzieci. Oka-
zało się, że i Teresie grozi śmierć,

gdyż matka nie mogła jej karmić. Po
kilku miesiącach prawie zagłodzonym
dzieckiem zajęła się wiejska kobieta,
u której mała Tereska spędziła pierwszy
rok swojego życia. Po powrocie do domu,
krótko cieszyła się bliskością mamy. Zelia
zachorowała na raka i zmarła 28 sierpnia
1877 r. W listopadzie cała rodzina prze-
prowadziła się do domu wuja Izydora
w Lisieux, gdzie do tamtejszego Karmelu
wstąpiły dwie starsze siostry Teresy. Ro-
złąka z kochanymi osobami była dla niej
trudnym przeżyciem.

Wychowywana w religijnej atmosfe-
rze, Teresa już od dziecka doświadczała
szczególnych łask. Głęboko przeżywała
swoją pierwszą komunię świetą i szybko
dojrzewała duchowo. Przejęta słowami
ukrzyżowanego Jezusa: – Pragnę! – sama
odczuwała to pragnienie dusz, chęć przy-
prowadzenia ich do Zbawiciela. Swój mi-
sjonarski zapał realizowała przez modli-
twę. Mając 14 lat gorąco modliła się za
skazanego na śmierć zbrodniarza. Zatwar-



działy grzesznik, u stóp szafotu całował
Krzyż.

W piętnastym roku życia, Teresa za-
pragnęła wstąpić do zakonu karmelitanek
bosych. Ze względu na młody wiek, miała
trudności z otrzymaniem zgody przełożo-
nych zakonnych i miejscowego biskupa.
W czasie pielgrzymki do Rzymu, nie
zawahała się przedstawić swojej prośby
samemu papieżowi Leonowi XIII.

Mimo piętrzących się trudności, Tere-
sie udało się w końcu zrealizować pra-
gnienie. 9 kwietnia 1888 r. wstąpiła do
Karmelu w Lisieux. Rok później - 1 0
stycznia, rozpoczęła nowicjat. W ceremo-
nii obłóczyn uczestniczył jej tata, który
był już poważnie chory na uwiąd starczy.
Pobyt ojca w szpitalu psychiatrycznym
był upokarzający dla całej rodziny. Ta
ciężka próba oczyściła Teresę i jeszcze
bardziej przybliżyła do Jezusa. 8 września
1890 r. złożyła swoje śluby zakonne.

Tym, co czyni św. Teresę tak nam
bliską, jest jej – mała droga dziecięctwa
duchowego. Zdała sobie sprawę, że nie
będzie nigdy taką jak inni wielcy święci:
papieże, misjonarze, męczennicy… Że
musi odnaleźć drogę odpowiednią dla ma-
łych dusz. Jednak mała droga nie oznacza
drogi łatwej , a dziecięctwo duchowe – to
nie duchowa karłowatość ani infantylizm.
Teresa z pokorą uznała swoją nicość.
Wiedziała, że na wyżyny świętości unieść
ją może jedynie winda, którą są Jezusowe
ramiona. Że musi się Mu oddać z ufnoś-
cią, z jaką dziecko pozwala się unosić
rodzicom. Mała droga to pokorne i ufne

przyjmowanie wszystkiego, co Bóg nam
ofiarowuje – nawet gdy tego nie rozumie-
my, gdy chcemy się w pierwszym odru-
chu buntować. Mała droga to spełnianie
z miłością wszystkich swoich codzien-
nych obowiązków. To obdarzanie miłoś-
cią wszystkich, których Bóg stawia na
naszej drodze.

Swoje modlitwy i ofiary Teresa skła-
dała za powierzonych jej kapłanów. Gdy
zapytano ją, po co przyszła do Karmelu,
odpowiedziała: "Przyszłam zbawiać du-
sze, a przede wszystkim modlić się za ka-
płanów. Moje powołanie zrozumiałam we
Włoszech.. . W ciągu tego miesiąca [mojej
pielgrzymki] spotkałam wielu świętych
kapłanów i widziałam, że chociaż ich
wzniosła godność wynosi ich ponad anio-
łów, to jednak pozostają ludźmi słabymi
i ułomnymi.. . Jeśli nawet święci kapłani,
których Jezus nazywa w swojej ewangelii
solą ziemi, przez swój sposób życia poka-
zują, jak bardzo potrzebują modlitwy, to
co powiedzieć o oziębłych. Czyż Jezus
nie powiedział: Jeśli sól utraci swój smak,
czymże ją posolić? (Mt 5,1 3). Jakże pię-
kne jest powołanie mające na celu zacho-
wanie soli przeznaczonej dla dusz! A to
jest właśnie powołanie Karmelu, gdyż je-
dynym celem naszych modlitw i ofiar jest
to, abyśmy jako apostołki apostołów bła-
gały za nimi, podczas gdy oni głoszą
Ewangelię słowem, a nade wszystko przy-
kładem. . . .". (ManuscritA, 56r-56v).

Św. Teresa kontemplowała Chrystusa,
poszukiwacza ubogich i grzeszników, pło-
nącego Miłością do wszystkich. Zauwa-
żała ile obojętności jest ze strony ludzi!
Miłość Jezusa jest "nieznana", "odrzuco-
na", "wzgardzona". Żebrzący „szczęścia”,

ludzie, „zwracają się ku stworzeniom”,
podczas gdy istnieje „Miłość nieskończo-
na”, która „potrzebuje wylewać” strumie-
nie łask.

Serce Teresy, oblubienicy, czułe
i wierne, odczuwało przeszywający ból
wobec tej samotności Jezusa, zmuszo-
nego, z powodu braku otwartych drzwi,
„tłumić w sobie przypływy nieskończonej
czułości”, podczas gdy wystarczyłoby,
„rzucić się w Jego ramiona i przyjąć Jego
nieskończoną Miłość. . .” by ją uwolnić. (A
84r).

Bardziej jednak niż smutek, Teresa
odczuwała „święte uniesienie” wobec Je-
zusa, który „byłby szczęśliwy”, gdyby
mógł w końcu znaleźć serce oddane Mu
bez żadnych ograniczeń. I dlatego młoda,
dwudziestodwuletnia, karmelitanka wy-
powiedziała słowa: "O mój Jezu! Niech ja
stanę się tą szczęśliwą ofiarą, niech ogień
Twej Boskiej Miłości strawi złożone Ci
całopalenie! . . ." (A 84r).

Św. Teresa opiekowała się też nowi-
cjuszkami. W 1895 r. na polecenie prze-
łożonych zaczęła spisywać swoje przeży-
cia, które po jej śmierci zostały wydane
jako Dzieje duszy. Umarła na gruźlicę 30
września 1897 roku.

Wkrótce zaczęły spełniać się jej sło-
wa: „Po mojej śmierci spuszczać będę na
ziemię deszcz róż (… ) Niebem moim bę-
dzie czynić dobrze na ziemi”.

Coraz więcej osób odwiedzało jej grób
w Lisieux, przy którym dokonywały się
cudowne uzdrowienia. Pierwsze wydanie
Dziejów duszy ukazało się rok po śmierci
Teresy. W 1902 ukazało się polskie tłu-
maczenie. Do roku 1956 wydano milion
egzemplarzy tego dzieła. W krótkim cza-
sie Dzieje duszy poznał cały świat. Obe-
cnie książka jest przetłumaczona na po-
nad 50 języków. Ludzie modlą się do św.
Teresy, doświadczając niezwykłego
wprost działania Boga za jej wstawien-
nictwem. Świadczy o tym choćby pere-
grynacja relikwii Świętej , które nawie-
dziły już 40 krajów, w tym również
Polskę w 2005 r.

Zostało opisanych wiele cudów za
wstawiennictwem św. Teresy, które spra-
wiły, że w Kościele zrodził się jej kult
i trwa do chwili obecnej . Papież Pius XI
dokonał jej beatyfikacji w 1923r., a dwa
lata później ją kanonizował. Od 1927 r.
św. Teresa jest patronką misj i świętych.
Jan Paweł II w 1997 r. (w setną rocznicę
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jej śmierci) ogłosił św. Teresę od Dzie-
ciątka Jezus Doktorem Kościoła, co ozna-
cza, że możemy i powinniśmy uczyć się
od niej przeżywania wiary.

Jaką więc drogę wyznacza nam wszy-
stkim św. Teresa?

Święta Teresa doszła do wielkiej
świętości, żyjąc „małą drogą”. A żyć
w ten sposób to nie tyle wiele czynić dla
Boga, co raczej wiele od Niego przyj-
mować; nie buntować się przeciwko temu,
co nas spotyka, wierząc, że skoro Bóg na
to pozwala, to On wie, w jakim celu tak
czyni. Człowiek nie zawsze musi rozu-
mieć, co czyni Bóg, ale mimo to powinien
Go kochać i ufać, że miłującym Pana
wszystko posłuży ku dobremu. Problemy
zaś nie są po to, aby je od razu rozwią-
zywać, ale po to, by nas zmieniały.

Żyć „małą drogą”, oznacza również
zrezygnowanie z chęci bycia kimś waż-
nym i wielkim przede wszystkim we wła-
snych oczach, ale też przed Bogiem
i przed drugim człowiekiem; to pokorna
zgoda na własną słabość i powierzanie jej
wciąż na nowo Bogu z bezgranicznym
zaufaniem Jego dobroci. To droga ufności
i miłości, która każe cenić rzeczy proste
i zwyczajne, te, które codziennie mamy
do wypełnienia. One bowiem stanowią
okazje do prawdziwego uświęcenia – jeśli
będzie się je przyjmować jako pocho-
dzące od Boga i wypełniać z miłością. Św.

Teresa uczy, że na lepsze okazje nie
należy czekać. Nie ma się przecież co-
dziennie sposobności do czynienia wiel-
kich dzieł, a pokuty świętych nie są dla
wszystkich, ani też Bóg ich od wszystkich
nie wymaga.

„Prawdziwa jest ta chwała, która trwa
wiecznie, i aby ją zdobyć, nie trzeba
koniecznie dokonywać dzieł rzucających
się w oczy, ale wystarczy ukryć się i pra-
ktykować cnotę w rodzaju: niech nie wie
lewica, co czyni prawica”.

Życie większości z nas jest utkane
z czynów, które na pierwszy rzut oka mo-
gą się wydawać czymś małowartościo-
wym, ale u Boga liczy się nie tyle to, co
robimy, ale jak i ile wkładamy w to serca
oraz jaka towarzyszy nam przy tym in-
tencja. To dzięki miłości nasze czyny są
miłe Bogu.

„Nasz Ojciec, który widzi w skrytości,
bardziej zwraca uwagę na intencje niż na
wielkość uczynku”.

Jeśli natomiast ktoś szuka własnej
chwały przez to, co czyni, to choćby jego
dokonania były pobożne i wielkie – nie
prowadzą go do świętości, ale do wię-
kszej pychy. Pokusa budowania własnej
wielkości nawet przez prowadzenie wzo-
rowego (w swoim mniemaniu) życia reli-
gijnego jest zawsze blisko. W świado-
mości wielu ludzi funkcjonuje przeko-
nanie, że się np. dobrze modlą, albo
przynajmniej lepiej od swoich znajomych
i mogliby się obrazić o nazwanie ich grze-

sznikami. Odpowiedzią na taką „pyszną
pobożność” powinna być postawa pokory;
uświadomienie sobie, że: „Wszystko jest
łaską”.

Od Boga mamy święte pragnienia,
dar wiary, łaskę modlitwy, potrzebę szu-
kania Jego obecności. Ci zaś, którzy je-
szcze tego nie odkryli, powinni być przez
nas akceptowani z chrześcijańską miłością
i nadzieją, że również im Bóg da zro-
zumienie w swoim czasie.

„Wrękach Dobrego Boga spoczywają
serca wszystkich stworzeń i On je for-
muje według swej woli.”

Nie należy więc się gorszyć, ani tym
bardziej czuć się niezastąpionym narzę-
dziem w dziele nawracania kogokolwiek.
Zawsze najbardziej przekonujący w wie-
rze jest osobisty przykład życia Ewan-
gelią. Apostolską siłę świętej Teresy sta-
nowiła modlitwa i cicha ukryta ofiara:
„Modlitwa i ofiara stanowią całą moją
siłę, one są tą niewidzialną bronią, którą
dał mi Jezus, one – często tego doświad-
czyłam – o wiele lepiej niż słowa potrafią
wzruszyć dusze. Cała moja droga jest
drogą ufności i miłości, nie rozumiem
dusz, które boją się tak czułego Przyja-
ciela.” „Moja droga jest pewna i nie
pomyliłam się, idąc nią”.

opr. R.L.

6 III Św. Róża z Viterbo

Róża to imię wywodzace się z języka
łacińskiego, od wyrazu pospolitego rosa
„róża”. W Polsce pojawiło się w XV w.,
ale popularne stało się dopiero od lat 30-
tych do 50-tych XX w.

Św. Róża urodziła się w 1233 roku, jej
rodzice pochodzili z ludu i zajmowali się

rolnictwem. Kiedy Róża miała 12 lat, za-
pisała się do III Zakonu św. Franciszka.
W roku 1250 zachorowała śmiertelnie, ale
cudownie wyzdrowiała. Wtedy postanowi-
ła poświęcić się nawracaniu dusz do Bo-
ga. Przywdziała habit zakonny, oddawała
się praktykom pokutnym, z krzyżem w ręku
przemierzała ulice Viterbo, nawołując do
nawrócenia. Wzbudziła tym gniew wro-
gów (zwolenników herezji patarynów i ka-
tarów). Musiała opuścić wraz z rodziną
miasto. Po powrocie prosiła, by przyjęto
ją do klasztoru klarysek w Viterbo, ale jej
odmówiono. W 1253 roku, w wieku 20 lat
zmarła. Została po śmierci wsławiona li-
cznymi cudami - jej grób stał się miejs-
cem licznych pielgrzymek. W 1257 roku
jej relikwie przeniesiono uroczyście do

kościoła klarysek. Po wieści o uzdrowie-
niu jednego z kardynałów, papież Kalikst
III przysłał na jej grób złotą różę i wpisał
ją do katalogu świętych. Jej ciało w stanie
nienaruszonym, zmumifikowanym, spo-
czywa w kryształowej trumnie w Viterbo.
W dzień jej święta odbywa się procesja
z relikwią świętej w wysokiej wieży-
relikwiarzu. Od tego imienia 48 miejsco-
wości wywodzi swoje nazwy.

17 III Św. Patryk
Imię to pochodzi z języka łacińskiego,

od przydomka Patricius, który powstał
z wyrazu pospolitego patricius oznacza-
jacego „członka rodu, którego ojciec za-
siadał w senacie”, a także „szlachecki,
szlachetnie urodzony”. W Polsce imię to



ŚLADAMI OJCA PIO

„Największe ziemskie dzieło Ojca Pio.”Dom Ulgi w Cierpieniu.
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znane było w formie Patrycy/ Petrycy. Od
schyłku XX wieku to jedno z najpopu-
larniejszych imion męskich w Polsce.

Św. Patryk urodził się w Anglii. Kiedy
miał 16 lat, porwali go irlandzcy korsarze
i sześć następnych lat spędził w niewoli
jako pasterz owiec. Udało mu się zbiec do
północnej Francji, gdzie uczył się w szko-
łach misyjnych. W 432 roku został wyś-
więcony na biskupa i udał się do Irlandii.
Tam prosił poszczególnych władców
szczepów o możliwość głoszenia Ewange-
lii. W Armagh założył swoją stolicę. Spo-
tkał się z życzliwością miejscowej ludno-
ści. Dla wybranych szczepów ustanawiał
biskupów, natomiast kapłanów zobowiązał
do życia wspólnego na wzór klasztorów.
Zgłaszało się do niego wielu misjonarzy,
ale największą pomocą służyli mu mnisi.
Stąd wytworzył się zwyczaj, że opaci kla-
sztorów byli biskupami, a mnisi ich wikar-
iuszami. Zwyczajem irlandzkim stało się
również to, że mnisi zwoływali siebie
i wiernych do modlitwy dźwiękiem dzwo-
nów, co następnie rozpowszechniono

w całej Europie.Ostatnie dni życia spędził
św. Patryk w klasztorze, poświęcając się
modlitwie i ascezie. Zmarł 17 marca 461
roku w Armagh (Ulster). Św. Patryk jest
patronem Irlandii, jego święto w Stanach
Zjednoczonych, Irlandii i Kanadzie ma
charakter religijny i narodowy. Irlandczy-
cy przypinają sobie wtedy na piersi zie-
loną koniczynę, na pamiatkę, że św. Pa-
tryk rozpoczynał każdą misję od głosze-
nia prawdy o Trójcy Przenajświętszej ,
którą ilustrował właśnie listkiem konic-
zyny. Ku jego czci wystawiono 1200 ko-
ściołów.

15 IV Bł. Cezary Bus
Cezary to imię męskie pochodzenia

łacińskiego. Zostało utworzone od imie-
nia Caesar za pomocą sufiksu – ius (Cae-
sarius). Jego etymologia nie jest do dziś
wyjaśniona. - Caesarius mogło więc ozna-
czać „należący do kogoś o imieniu Cae-
sar, pochodzący od niego”. W Polsce po-
świadczone w XIV wieku w formie Ce-
zar, od XV wieku to nazwisko. Cezary to
zatem spolszczona forma łacińskiego
Caesarius.

Bł. Cezary Bus urodził się w Cavaillon
we Francji w roku 1544. W młodości na-
leżał do gwardii króla Karola IX. W tym
czasie prowadził światowe życie.Przewrót
w jego życiu spowodowała ciężka choro-
ba. Zaczął rozmyślać o Bogu. Wkrótce ro-
zpoczął studia teologiczne i został ka-
płanem. Postanowił oddać się w służbę
nauczania wiary dla dzieci, młodzieży
i starszych. Nauczał w wioskach, spowia-
dał. Dołączyli do niego współpracownicy.
Założył z nimi nową rodzinę zakonną
„ Kapłanów Nauki Chrześcijańskiej”.
Zwano ich „ doktrynariuszami”. Zmarł 15
kwietnia 1607 roku, pochowano go w A-
winionie.

31 V Bł. Kamila Baptysta Varano
Imię łacińskie, odpowiednik męskiego

imienia Kamil. Imię Kamil wywodzi się
od rzymskiego przydomka Camillus, oz-

naczajacego „szlachetnie urodzonego
chłopca, a później pomocnika kapłana).
W Polsce forma żeńska pojawia się
w XVIII wieku, a popularność zyskuje
w XIX.

Błogosławiona Kamila urodziła się
w 1458 roku w miejscowości Camerino.
Pochodziła z książęcego rodu Varano.
W wieku 8 lub 10 lat, pod wpływem ka-
zania postanowiła umartwiać się w każdy
piątek, co praktykowała przez całe życie.
Wykształcona, wbrew woli rodziców
wstąpiła do klasztoru klarysek w Urbino
w wieku 23 lat. Następnie ufundowała
klasztor w Camerino, gdzie się przeniosła
wraz z 8 siostrami. Tam pełniła wielo-
krotnie urząd ksieni. Założyła również
klasztor w Fermo. Obdarzona została ła-
ską wizji - oglądała św. Klarę. Otrzymała
w nagrodę za drogę cierpienia (pokuta,
choroby, męki wewnętrzne) dar mistycz-
nego zjednoczenia z Chrystusem, chary-
zmat czytania w ludzkich sumieniach
i proroctwa. Zmarła 31 maja 1524 roku
w Camerino, gdzie złożono jej ciało w ko-
ściele klarysek. Pozostawiła 22 utwory pi-
sane w języku łacińskim wierszem i pro-
zą.

Oprac. A.M.

>>

Już od roku 1925 Ojciec Pio żył
pomysłem uszczęśliwienia mieszkańców
San Giovanni Rotundo domem, w którym
chorzy mogliby znaleźć opiekę lekarską.

Gdy zebrał potrzebną sumę datków,
udało mu się przy pomocy wolontariatu
przekształcić dawny klasztor Klarysek na
szpital pod wezwaniem św. Franciszka

z dwudziestoma łóżkami dla chorych.
Niestety w 1938 roku trzęsienie ziemi

zamieniło szpitalik w gruzowisko. Zroz-
paczeni chorzy pozbawieni opieki lekar-
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skiej , tłumnie przybywali do Ojca Pio,
prosząc o pomoc. Ludzkie cierpienie
wzruszyło go do łez, bo wiele chorych
mieszkało daleko od ośrodka zdrowia, do
których nigdy by nie dotarli. Najbliższy
szpital znajdował się w Foggii, w odle-
głości 40 km.

Ojciec Pio trawiony miłością Bożą
i miłością bliźniego, miał tylko jedno ma-
rzenie: zbudować szpital i to właśnie tutaj
opodal klasztoru.

Pewnego wieczoru, tuż przed II wojną
światową będąc w towarzystwie kilku
przyjaciół, opowiadał im o swoim ma-
rzeniu. Jego słowa zapadły im głęboko
w serca. Między nimi, oraz kilkoma in-
nymi przyjaciółmi Ojca Pio, nastąpiło po-
rozumienie.

9 stycznia 1940 r. o godz. 1 6:30
w domu doktora Sanvico-Sanguinettiego
zebrały się następujące osoby: Ida Seitz,
dr Carlo Kisvarday, w celu utworzenia
komitetu ds. fundacji Kliniki, zgodnie
z zamierzeniami Ojca Pio. Zaraz potem
wszyscy zebrani udali się do celi ojca Pio
by mu opowiedzieć wszystko, co zaist-
niało. Wybór komitetu został dokonany
i przedstawiał się w następującym skła-
dzie:
Założyciel dzieła – Ojciec Pio
Sekretarz – dr Guglielmo Sanguinetti
Kierownik organizacji wewnętrznej – Ida
Seitz

Ojciec Pio przyjął ich i udzielił im
błogosławieństwa. Z pomocą Bożej Opa-
trzności i wielu zdolnych, ambitnych i za-
ufanych mu ludzi, zaczął zbierać podpisy
i datki.

To on, jako inicjator Dzieła i pierwszy
ofiarodawca otwiera listę, składa podpis
i ofiarowuje datek w postaci złotej mone-
ty o wartości dziesięciu franków, darowa-

nej mu tego dnia przez jakąś staruszkę.
Była to ofiara symboliczna, lecz za tym
przykładem jeszcze tego wieczoru, zaczę-
ły napływać dalsze datki od wielu ofia-
rodawców, które z czasem nawet z tych
drobnych ofiar urastały do wielkiego ka-
pitału, pomnażając kasę fundacji.

Wieczorem 14 stycznia 1940 r. na py-
tanie oddanego mu całym sercem doktora
Sanvico, o nazwę szpitala, Ojciec Pio oś-
wiadczył: „Od tego wieczora rozpoczyna
się największe moje ziemskie dzieło; któ-
re będzie się nazywać: Casa Sollievo Del-
la Sofferenza”.- Dom Ulgi w Cierpieniu.

Z tą chwilą pierwszy komitet budowy
szpitala wziął się do pracy. Wydano bro-
szury, utworzono fundusz dzieła. Na
wieść o rozpoczętej budowie do San Gio-
vanni Rotondo płynęły ofiary z całego
świata. Zebrano półtora miliona lirów.

Niestety wybuchła wojna. Realizacja
Dzieła była niemożliwa. Aby uniknąć de-
waluacji zainwestowano zebrany kapitał,
kupując nieruchomość. Ziemię już mieli,
potrzebowali projektu. Z wielu projektów
wybrano najlepszy, podpisany przez inży-
niera Candeloro. Później okazało się, że
jego autorem był Angelo Lupi di Pescara,
który nie był ani inżynierem, ani geodetą,
lecz projekt został przyjęty.

W r. 1 943 zakończyła się wojna w po-
łudniowych Włoszech. Na półwyspie Gar-
gano stacjonowały wojska alianckie. Do
Ojca Pio garneli się żołnierze różnych
narodowości. W miarę wyzwalania Włoch
do San Giovanni napływały coraz większe
tłumy. Wojna zdruzgotała ciała i dusze
całych rodzin, ich psychikę i mentalność.
Morze rozbitków ludzkich napływało do
klasztoru szukając tam przystani. Setki
chorych, ofiary gruźlicy, upośledzeni
umysłowo i wycieńczeni fizycznie szukali

pomocy u Ojca Pio.
Ogromny napis przed willą Sanvico-

Sanguinettiego ogłaszał dzieło Dzieło,
które miało powstać. W tym celu 5 paź-
dziernika 1946 r. grupa przyjaciół Ojca
Pio podpisała akt założycielski spółki
akcyjnej w obecności notariusza z Foggii.
Każdy z akcjonariuszy zrzekł się wszel-
kich zysków. Wybrano nowe miejsce bu-
dowy szpitala, tuż przy klasztorze, na
zboczu wzgórza. Kolejni właściciele gru-
ntów, podarowali swoją ziemię temu
Dziełu.

W dniu 5 października 1946 r. Dom
Ulgi w Cierpieniu osiągnął status prawny,
więc mógł rozpocząć działalność. 1 6
kwietnia 1947 r. rozpoczęto prace. Przy
pomocy dynamitu usunięto całe tony gór-
skiego stoku, aż 75 tysięcy metrów sześ-
ciennych skały. Ludzie masowo garneli
się do pracy.

1 6 maja 1947 r. Ojciec Pio poświęcił
kamień węgielny pod obiekt kiełkujące
ziarno miało, wkrótce stać się miastem
szpitalnym, wyposażonym w najnowo-
cześniejszy sprzęt medyczny i jednocze-
śnie stać się miejscem modlitwy i nauki.
Z fundamentów szybko rosły w górę mu-
ry szpitalne. Gdybym tylko mógł – powie
Ojciec Pio – zbudowałbym ten szpital ze
złota, bo w chorym żyje Jezus, a cokol-
wiek się robi dla Jezusa, to i tak za mało.

Dzięki pomocy dziennikarki Bairban
Ward Jackson, która otrzymała dotację od
amerykańskiej organizacji UNRRA, robo-
ty postępowały szybko. Kongres amery-
kański przyznał dotację na szpital Ojca
Pio w wysokości 100 milionów lirów,
lecz otrzymał zaledwie 250 milionów lir-
ów. Resztę zatrzymał dla siebie rząd Wło-
ski, nad czym Ojciec Pio bardzo ubole-
wał, że było to niewłaściwe i nigdy tego
nie wybaczył.

Dzięki pomocy od Amerykanów, do
lata 1950 roku została zakończona budo-
wa potężnego gmachu Kliniki. Zbudowa-
no ją dzięki dotacjom setek tysięcy ludzi
wszystkich narodowości i wyznań – dzię-
ki osobistym wyrzeczeniom wielu ludzi.
Budynek ukończono. Teraz nadchodziły
przesyłki z czterech stron świata, a w nich
nie tylko dary pieniężne, lecz kielichy, or-
naty i inne przedmioty niezbędne do wy-
posażenia kliniki.

Inauguracja tak długo oczekiwanego
Domu Ulgi w Cierpieniu odbyła się 5 ma-
ja 1956 roku. Uroczystość zgromadziła 1 5
tysięczny tłum, z udziałem najwybitniej-
szych osobistości świata medycznego,
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władz państwowych, oraz dostojników
kościelnych. Nie doczekali tego radosne-
go dnia, ci, którzy wspierali Ojca Pio od
początku budowy i byli filarami tego
Dzieła: dr Sanguinetti – prawa ręka Ojca
Pio w realizacji projektu – zmarł 6 wrze-
śnia 1954 r. oraz dr Mario Sanvico – od-
dany współpracownik i kronikarz – zmarł
w Perugii w kwietniu 1955 r. Ojciec Pio
odprawił mszę św. Na schodach szpitala
i przemówił do zgromadzonego tłumu
wiernych: „Drodzy Bracia w Chrystusie,
Dom Ulgi w Cierpieniu został ukończony.
Dziękuje dobroczyńcom z całego świata.
Oto, co stworzyła Opatrzność, której wy
pomogliście. Oddaję go wam. Podziwiaj-
cie go i wielbiące wraz ze mną Imię Boże.
Zasiane zostało ziarno, które Bóg ogrzeje
promieniami swojej miłości.”

Inauguracja była połączona z sympo-
zjum kardiochirurgicznym. Brały w nim
udział największe sławy świata lekarskie-
go. Trzy dni później 8 maja 1956 roku
papież Pius XII przyjął uczestników kon-
gresu na audiencji i wygłosił do nich
przemówienie: „Okoliczności, które spra-
wiły, że jesteście tutaj , Panowie, są dla
nas przyczyną wielkiej radości; budowa
także ogromną nadzieję wśród wszystkich
cierpiących. Ten, kto jest powołany do le-
czenia duszy i ciała, szybko zdaje sobie
sprawę z tego, do jakiego stopnia cier-
pienie fizyczne – we wszystkich jego po-
staciach – przenika całego człowieka, się-
gając najgłębszych warstw jego istoty du-
chowej . Medycyna, która chce być napra-
wdę humanitarna musi traktować istotę
ludzką w sposób integralny, jako ciało
i duszę. Tylko w tych warunkach będzie
można faktycznie mówić o prawdziwej

uldze w cierpieniu. Błagając o obfite łaski
Boże dla was i waszych bliskich, a także
dla organizatorów Domu Ulgi w Cierpie-
niu, dla jego personelu, chorych i wszys-
tkich dobroczyńców, z głębi serca udzie-
lamy wam Naszego Apostolskiego Błogo-
sławieństwa.”

W chwili otwarcia szpital obejmował
chirurgię ogólną i urologię z dwiema
salami operacyjnymi, internę z kardiolo-
gią, ortopedię i chirurgię urazową, pedia-
trie, położnictwo i ginekologię z salą ope-
racyjną i salą porodową, radiologię i fizy-
koterapię, laboratoria przeznaczone do ba-
dań klinicznych, oraz oddział transfuzji.
W szpitalu było 300 łóżek. Poza tym był
tam oddział ambulatoryjny, który obejmo-
wał pomoc w każdej specjalizacji. Nieza-
leżnie od tego powołano również pogo-
towie ratunkowe ze stałym lekarzem dy-
żurnym.

Szpital był niezależny prowadząc wła-
sną gospodarkę. Farma znajdująca się
u stóp Jargano, dostarczała mleka, jaj ,
drobiu, oleju i innych produktów. Ziemię
i farmę Ojciec Pio otrzymał w darze. Oj-
ciec Pio czuwał nad rozwojem szpitala,
który stawiał pierwsze nie zawsze udane
kroki. Z początku brak pacjentów, wyda-
wał się klęską. Może onieśmielał ludzi
potężny kolos złożony z kompleksu bu-
dynków, a może przerażał ich sztab le-
karzy. Jednak po tym jak Ojciec Pio od-
prawił nabożeństwo z procesją przez kli-
nikę w święto Bożego Ciała, szpital wy-
pełnił się chorymi, tak, że tej fali nigdy
nie było końca. Sławni lekarze o różnych
specjalizacjach przyjeżdżali z całej Italii,
by wesprzeć grono lekarzy Domu Ulgi
w Cierpieniu. Ojciec Pio był dożywotnio

właścicielem i kierownikiem swego Dzie-
ła, które w roku 1957 ofiarował Stolicy
Apostolskiej . Po dwóch wielkich odda-
nych mu i zaufanych współpracownikach
- dr Sanguinetti i dr Mario Sanvico, Pan
Bóg powołuje do siebie największego
z nich – Ojca Pio.

Dnia 23 września 1968 roku o godz.
2:30 nad ranem odchodzi do Pana po wie-
czną nagrodę, utrudzony życiem i cierpie-
niem, oddany bez reszty P. Bogu i cierpią-
cemu człowiekowi inicjator i założyciel
swojego największego ziemskiego Dzieła
– Domu Ulgi w Cierpieniu.

Powoli odchodzą wielcy Boży pomo-
cnicy tego wielkiego Dzieła. Na przes-
trzeni lat z powodu braku porozumienia
niektórzy z nich odchodzili. Do nich rów-
nież należał – pierwszy projektant Angelo
Lupi di Pascara - prawa ręka Ojca Pio.
Pokłócony z resztą współpracowników,
odchodził dwa razy i dwa razy wracał.
Gdy urażony ambicją, odszedł, aby już
nie wrócić. Niestety nie przewidział tego,
że przybędzie jeszcze raz; lecz tym razem
po raz ostatni, przybył 31 sierpnia 1969
roku, do Domu Ulgi w Cierpieniu, by tam
zakończyć życie. Odszedł wielki, zdolny
Angelo lupi – pierwszy projektant, choć
bez dyplomu inżyniera, lecz oddany wiel-
kiej sprawie. Teraz dołączył do grona Bo-
żych pomocników, choć już po tamtej
stronie. Było to zapewne wezwanie Ojca
Pio, żeby wrócił do jego Dzieła, które bu-
dował z tak ogromną miłością.

Opracowanie: Janina Rogowska

W ZAKONNYM HABICIE
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Karmelitanki Misjonarki Terezjanki
Zgromadzenie Karmelitanek Misjo-

narek Terezjanek zostało założone
w 1860 r. w Hiszpanii, przez bł. Franci-
szka Palau od Jezusa Maryi Józefa Quer
(1 811 -1 872), karmelitę bosego, człowieka
głębokiej modlitwy, niestrudzonego apos-
toła Kościoła.

Jesteśmy Zgromadzeniem z duchowoś-
cią eklezjalną i maryjną. Należymy do
Rodziny Karmelu Terezjańskiego.

Miłujemy ludzi i Boga, tworzących
wspólnotę Kościoła, Mistyczne Ciało
Chrystusa. Naszym życiem włączamy się
w zbawcze dzieło Chrystusa.

Żyjemy w siostrzanej jedności, jako
mała wspólnota Kościoła, głosząc i świa-
dcząc o Jego pięknie i jedności.

Służymy Kościołowi wsłuchując się
w głos Chrystusa Oblubieńca, ukazujące-
go nam najpilniejsze Jego potrzeby.

Maryja, Matka i Królowa Karmelu,
zachęca nas swym przykładem do co-
dziennej ofiary z samych siebie i otwarcia
się na Boże wezwanie.

KONTEMPLOWAĆ, MIŁOWAĆ I UKA-
ZYWAĆ PIĘKNO KOŚCIOŁA- KOMU-
NII BOGA I BLIŹNICH

Żyjemy miłością do Boga i braci.
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Kontemplujemy Kościół - Chrystusa
w Jego Mistycznym Ciele. Maryja, Matka
Jezusa, jest najdoskonalszym obrazem
Kościoła - Dziewicy i Matki. Ukazujemy
piękno Kościoła w braterskich relacjach.
Służymy Kościołowi pochylając się nad
potrzebującymi. Maryja, Matka Kościoła,
ożywia w nas tę dyspozycyjność.

Nasz Założyciel urodził się w Aitona
(Lerida-Hiszpania) 29 grudnia 1811 r. ,

zmarł w Tarragonie 20 marca 1872 r. Uro-
czyste śluby zakonne złożył w Karmelu
Terezjańskim w Barcelonie, 1 5 listopada
1833 r. . 2 kwietnia 1836 r. przyjął świę-
cenia kapłańskie w Barbastro (Huesca).
Z powodu prześladowań religijnych i re-
wolucji, był zmuszony realizować swoje
powołanie poza murami klasztoru.
W wieku 28 lat, został mianowany mi-
sjonarzem apostolskim w kilku diece-
zjach. Był człowiekiem rozmiłowanym
w samotności, oddanym życiu modlitwy
oraz głoszeniu Słowa Bożego. Nie omi-
nęła go także krytyka. Cierpiał głód
i prześladowanie, niebezpieczeństwo
śmierci i oszczerstwa. Zmuszony sytuacją
polityczną Hiszpanii, musiał uciekać do
Francji; był też dwukrotnie zesłany na
Ibizę (Baleary).

Wszystkie te doświadczenia przeżywał
jako ofiarę miłości dla swojej Oblubieni-
cy - Kościoła. Początkowo, jako oddanie
się dla „sprawy Kościoła, a później , jako
poświęcenie się Kościołowi postrzegane-
mu jako „osoba”, „Bóg i bliźni.

Doświadczenie eklezjalne, pobożność
eucharystyczna i maryjna stanowią pods-
tawę misyjnej duchowości i charyzmatu
Franciszka Palau, założyciela Karmelu

misyjnego.
Był kierownikiem duchowym, pisa-

rzem, publicystą, misjonarzem działają-
cym przy Kongregacji Nauki Wiary, dy-
rektorem szkoły katechetycznej dla doro-
słych Szkoła Cnót, redaktorem tygodnika
El Ermitaño i egzorcystą.

Był niezwykle bogatą osobowością,
którą dobrze określa jego własne zdanie,
będące mottem jego beatyfikacji (Rzym,
24 kwietnia 1988 r.): „ Żyję i będę żył dla
Kościoła, żyję i umrę dla niego. " (MR 62)
bł. Franciszek Palau OCD

Jesteśmy obecne w 24 krajach. Jako
rodzina palautiańska - cząstka Karmelu
Terezjańskiego (OCD) - prowadzimy mi-
sje w krajach o tradycji chrześcijańskiej
jak i na ziemiach pierwszej ewangelizacji.
Europa: Hiszpania, Polska, Portugalia,
Włochy, Francja
Azja: Filipiny
Afryka: Kamerun, Kenia, Madagaskar,
Mali, Kongo, Rwanda, Senegal
Ameryka Północna: Kanada, Meksyk
Ameryka Południowa: Argentyna, Boli-
wia, Brazylia, Chile, Ekwador, Kolumbia,
Paragwaj , Urugwaj, Wenezuela

Pięknym przykładem realizacji powo-
łania w Karmelu Misyjnym jest życie na-
szej siostry, Sługi Bożej Teresy Mira
Garcia od Dzieciątka Jezus z Pragi.

Urodziła się w Algueña (Alicante, Hi-
szpania) 26 września 1895 r. Zmarła
w Novelda (Alicante) 26 lutego 1941 r.

Do nowicjatu Karmelitanek Misjona-
rek Terezjanek w Tarragonie wstąpiła 5

kwietnia 1915 r. Żyjąc w sposób jak naj-
prostszy, zrealizowała swe chrześcijańskie
i zakonne powołanie w stopniu heroi-
cznym. Pociągała innych do Chrystusa nie
tyle słowem ile przykładem. Umiłowała
Kościół i poświęciła się służbie jego naj-
słabszym członkom, dzieciom, obdarzając
je dobrocią i czułością. Niektóre z tych
osób do dziś wspominają ją z wdzię-
cznością i szacunkiem, uważając za nadal
"obecną" w ich życiu.

W swoim prostym i pełnym oddania
życiu zawsze dążyła do pokoju, zwłaszcza
podczas tragicznej wojny domowej w Hi-
szpanii (1 936 - 1939). Jej apostolat w tym
czasie można porównać z sytuacją pier-
wszych chrześcijan, którzy pełnili służbę
miłości narażając swe życie. Mimo nie-
bezpieczeństw, zawsze była spokojna.
Bóg był jej pokojem. Jej życiowa dewiza:
„czynić dobro wszystkim” niezależnie od
wyznania religijnego czy przynależności
partyjnej , stawia ją bardzo blisko Jezusa,
który „przeszedł czyniąc dobro". Treścią
jej życia była „miłość Boga i bliźnich”,
życzliwość, prostota i serdeczność. Ma-
wiała: „Przebywajmy ciągle u stóp Jezusa
i nie lękajmy się, On zatroszczy się
o nas.”

Sława jej świętości dała się poznać tuż
po jej przedwczesnej śmierci, a jej po-
grzeb był spontanicznym hołdem Ludu
Bożego, za jej autentyczne świadectwo
życia ewangelicznego. W 1980 r. wszczę-
to oficjalnie jej proces kanonizacyjny. 1 7
grudnia 1997 r. w Rzymie ogłoszono de-
kret o heroiczności jej cnót.

Powiedziano o niej : Teresa Mira jest
autentycznym kwiatem świętości, podob-
nie jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus, jej
doskonały wzór, z którego ustawicznie
czerpała natchnienie. Zasługuje ona na to,
aby zostać wyniesioną do chwały ołtarzy,
dla podziwu innych i dla zachęcenia ich
do wstępowania na drogi świętości.
Cechą charakterystyczną siostry Teresy
jest przede wszystkim jej niezwykła pro-
stota. Przebija z całego jej życia i z jej
listów, większości z których nie pisze
nawet ona sama lecz dyktuje. Z życia
Teresy promieniuje zwyczajność, powsze-
dniość. Nie ma w nim dążenia do zro-
bienia kariery, nie pełni jakiś specjalnych
obowiązków. Zanim zostaje zakonnicą,
opiekuje się swoim rodzeństwem i innymi
dziećmi, pomaga matce i jest służącą
w innych domach. Potem, jako Karmeli-
tanka Misjonarka Terezjanka, przejawia
też szczególną miłość do dzieci, opiekuje



się nimi, służy, pracuje w kuchni, stoi
w kolejkach po żywność, dba o porządek
w domu, choruje, pracuje przy furcie,
i znowu choruje… Wszystko jest takie
proste i zwykłe, czynione z pokorą i ubo-
gacone czystą intencją, miłością, uśmie-
chem, zrozumieniem.

Cierpiała wiele, to prawda, ale i to
znosiła tak, że wydawało się niezwykle
proste, bez okazywania bohaterstwa. Tere-
sa uczy nas żyć bardzo blisko Boga, cho-
dzić w Jego obecności, liczyć tylko na
Niego, ufać tylko Jemu. Uczy nas służby
innym w całkowitym zapomnieniu o sobie
samych: oddania się innym bez względu
na ich pozycję społeczną czy poglądy.
Ona zawsze, gdy tylko mogła, czyniła do-
brze wszystkim, bez rozróżniania koloru
skóry czy partii do której należą. Nigdy
się nie gniewała, zawsze przebaczała.

Kościół Święty potrzebuje takich wła-
śnie dusz, potrzebuje czystości, pojedna-
nia, prostoty, miłości chrześcijańskiej ,
która przewyższa wszelką mądrość, wszy-
stko znosi, wszystko przemienia. Żywimy
nadzieję, że szybko nadejdzie chwila,
w której Kościół wyniesie siostrę Teresę
do chwały ołtarzy, i że jej wstawiennictwo
będzie nadal „czynić dobrze wszystkim”.

MILPA - czyli Misioneros Laicos Pa-
lautianos, to znaczy „Świeccy Misjonarze
Palautiańscy”- Świeccy Misjonarze Ojca
Palau.

Wraz z osobami świeckimi, z którymi
łączy nas życie charyzmatem palautiań-
skim, stanowimy Rodzinę Karmelu Mi-
syjnego Terezjańskiego.

Duch Święty ożywia swój Kościół
i obdarza darami dla Jego wzrostu.

Wszyscy jesteśmy powołani do pracy
na roli Pańskiej , każdy w sposób specy-
ficzny dla swego powołania. Ukochanie
Kościoła i szerzenie Ewangelii na różne
sposoby, w środowisku w którym żyjemy,
to misja otwarta dla całego Ludu Bożego.

Celem Świeckich Misjonarzy Palau-
tiańskich jest dzielenie się wiarą i wszech-
stronna formacja chrześcijańska. Oni, po-
znając i pogłębiając szczególny dar Bł.
Franciszka Palau, ocd, poprzez dojrze-
wanie w wierze, nadziei i miłości, przy-
czyniają się do ubogacenia osobistym
charyzmatem duchowości i misj i Karme-
lu.

Ideą jest umacnianie więzi między
osobami, którym bliska jest duchowość
karmelitańska i palautiańska: modlitwa,
która staje się impulsem do apostolatu
w naszych codziennych środowiskach,

wzajemne wsparcie we wzrastaniu w wie-
rze. Spotkania mają służyć poznawaniu fi-
gury i charyzmatu Franciszka Palau, in-
spiracj i do obrania konkretnego stylu ży-
cia z Chrystusem.

Zapraszamy do wejścia w relację z Ko-
ściołem, Bogiem i ludźmi, oraz kontaktu
z wspólnotami naszych sióstr, przy któ-
rych tworzą się grupy MILPA.

Karmelitanki Misjonarki Terezjanki
http://cmt.karmel.pl

Dom pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
ul. Kujawska 44
81 -862 SOPOT- Kamienny Potok
tel. 58 551 76 32
e-mail: cmt_sopot@wp.pl

Dom pw. Św. Józefa
ul. Szczytowa 28
33 - 112 TARNOWIEC k/Tarnowa
tel. 1 4 679 44 09
e-mail: cmt-tarnowiec@wp.pl

Przygotowała: s. Elżbieta Strach, cmt

Tak się złożyło, że ksiądz musiał odprawić mszę świętą bez
ministranta. Nie lubił jednak, kiedy tuż po przeistoczeniu nie
słychać było uderzenia w gong. Cisza była w tym momencie dla
księdza tak nienaturalna, że aż drażniąca. Dlatego po wypo-
wiedzeniu słów przeistoczenia, pochylając twarz nad ołtarzem,
by ukryć przed wiernymi swoje usta, naśladując gong dodał
donośne:
- Bąąąąą! ! !

***

Podczas spotkania grupy modlitewnej jeden z jej uczestników
tak oznajmił do mikrofonu:
- Módlmy się za zmarłych z rodziny Kowalskich, których spo-
tkałem wczoraj na działkach i którzy prosili mnie, aby pomodlić
się w ich intencji.

***

W jednym z mieszkań w wielkomiejskim bloku odbywało się
spotkanie imieninowe. Solenizantka, pani Zuzanna, osoba znana
ze swojej serdecznej gościnności, zaprosiła liczne grono kre-

wnych i znajomych. Przy stole toczyła się właśnie rozmowa
o wakacyjnych wojażach, gdy głos zabrała gospodyni:
- A my z Kaziem byliśmy na pielgrzymce z naszej parafii. Trze-
ba przyznać, że ten nasz proboszcz, to umie wszystko zorga-
nizować. Zwiedzaliśmy Rzym, byliśmy w Asyżu. Ale najbar-
dziej utkwiło mi w pamięci, jak pewnego dnia oglądaliśmy klas-
ztor księży franciszkanów ewentualnych…
Małżonek pani Zuzanny, sprostował znad talerza:
- Konwentualnych, kochanie. Konwentualnych!
Kiedy tydzień później pan Kazimierz i pani Zuzanna udali się na
imieniny do sąsiadki, rozmowa przy stole miała podobny prze-
bieg. Pan Zbyszek, który wraz z żoną chodził na niedzielną mszę
do kościoła pod wezwaniem Św. Wincentego a Paulo, oznajmił:
- My z żoną chodzimy zawsze w niedzielę do Wincentego
Apollo.
Pani Janeczka, która chodziła do kościoła ojców pallotynów na-
tychmiast dodała:
- Ja też mam blisko, ale wolę chodzić do księży palestynów…

Opracował x. A.B.

HUMOR PARAFIALNY
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Składniki na ciasto:
- kostka margaryny
- 6 jaj
- 2 szklanki mąki pszennej
- 1 szklanka cukru pudru
- cukier waniliowy
- 2 łyżki kakao
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 6-7 jabłek

Składniki na krem:
- kostka masła
- 1 /2 l mleka
- 1 /2 szklanki cukru kryształu
- 2 łyżki mąki ziemniaczanej
- 2 łyżki mąki pszennej
- cukier waniliowy

Składniki na polewę:
- 1 /2 kostki margaryny
- szklanka cukru pudru
- 2 łyżki kakao
- 2 łyżki wody

Sposób przygotowania:
Margarynę dobrze utrzeć z cukrem,

dodać żółtka, resztę składników i na
koniec pianę z białek. Podzielić ciasto na

dwie części, jedną część wyłożyć na
blachę, a do drugiej dodać kakao - wy-
mieszać. Na ciasto jasne wyłożyć ciasto
ciemne, a na sam wierzch rozłożyć jabłka
pokrojone na cząstki.

Piec około 45 minut w temperaturze
180-190° C.

Część mleka zagotować z cukrem
i cukrem waniliowym. W pozostałej czę-
ści mleka wymieszać mąkę pszenną i zie-
mniaczaną, wlać na gotujące się mleko,
zagotować i wystudzić. Dodać do roztar-
tego masła.

Polewa: do garnka wsypać cukier puder,
kakao, dodać 2 łyżki wody i margarynę.
Zagotować, wystudzić.

Przekładanie ciasta: ciasto - krem -
polewa.

SMACZNEGO !!!

Opracowała: Barbara Jurczyk

Skład:
- 7 plastrów szynki konserwowej,
- 4 jajka,
- 1 0 dag żółtego sera,
- 1 /2 pęczka szczypiorek,
- 1 /2 sztuki papryki,
- 3-4 łyżki majonezu,
- do smaku sól,
- do smaku pieprz,
- 1 /2 litra bulionu,
- 2 łyżeczki żelatyny.

Sposób przygotowania:
Do gorącego bulionu dodać żelatynę

i rozmieszać i odstawić do stężenia. Jajka
ugotować na twardo, wystudzić, obrać
i pokroić w drobną kostkę lub zetrzeć na
tace. Żółty ser zetrzeć na tarce o średnich
otworach. Szczypiorek umyć, odsączyć
i drobno pokroić. Paprykę oczyścić, umyć
i pokroić w drobną kostkę. Dodać jajka,

żółty ser i wymieszać całość z majone-
zem. Na koniec dodać szczypiorek i pa-
prykę. Doprawić do smaku solą i pie-
przem. Nakładać przygotowany farsz przy
brzegu plastra szynki. Zwinąć roladkę.

Układać na półmisku i zalać tężejącą
galaretką.

SMACZNEGO !!!

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA

Szynka w galarecie

Ciasto „Fale Dunaju”
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POGRZEBY

Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

CHRZTY

Ja Ciebie chrzczę…

Jan Mrówka 26.12.
Szymon Filip Zabawa 26.12.
Julia Ewa Potoczek 26.12.
Dawid Borys Boryczko 26.12.
Justyna Oliwia Witek 26.12.
Jan Łukasz Ryba 26.12.
Aleksandra Natalia Małecka 26.12.
Kryspin Mleczko 06.01.
Liliana Maria Wantuch 06.01 .
Milena Anna Kuczek 06.01 .
Filip Zbigniew Kukla 06.01 .
Nadia Weronika Mikuła 20.01 .
Filip Arkadiusz Cieśla 20.01 .
Liliana Loreta Sak 03.02.
Anetta Agnieszka Maślanka 03.02.
Otylia Gill 17.02.
Otylia Wiktoria Rempała 17.02.
Amanda Helena Winiarska 03.03 .
Alicja Małgorzata kotwie ja 03.03 .
Dawid Mażonas 03.03 .
Emilia Krystyna Garlicka 03.03 .
Wiktor Adam Cygan 03.03 .
Karol Piotr Szpak 03.03 .
Wiktor Paweł Iwaniec 17.03.

Alfred JózefGanc *1929 -+12.12.2012
Klaudia Małgorzata Kasza *1989-+14.12.2012
Łukasz Cyga *2012 - +18.12.2012
Jadwiga Nowak *1950 -+20.12.2012
Aleksander Bednarz *1944 - +22.12.2012
Czesława Maria Setlak *1929 - +31.12.2012
Kazimiera Stanisława Ferenc *1953 -+03.01.2013
Janina Stanisława Jarmuła *1945 -+05.01.2013
Ryszard Bronisław Maksymowicz *1959 -+08.01.2013
Zofia Dygdoń *1923 -+18.01.2013
Genowefa Uriasz *1926 -+21.01.2013
Emilia Grabowska *1925 -+13.01.2013
Janina Stanisława Rzońca *1930 -+25.01.2013
Helena Złotnik – brak danych
Antoni Józef Stecz *1943 -+01.02.2013
Zuzanna Czop *1946 -+19.02.2013
Wiesław Łabno *1956 -+ 2102.2013
Marianna Pabijan *1930 -+22.02.2013

KRONIKA PARAFIALNA
16. 12. 2012 – 02. 03. 2013
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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, Mirosław Poświatowski

Korekta: Jadwiga Bożek, Izabela Chorzępa, Agnieszka Czarnik, Anna Muciek

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.

KARTA PARAFII
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