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Wydarzeniem szczególnym ostatnich miesięcy był bez
wątpienia wybór nowego następcy Świętego Piotra – Został
nim, jak już wiemy, Kardynał Jorge Bergoglio, który przyjął
imię Franciszek.
Oddając do rąk czytelników poprzedni numer Głosu Serca
nie wiedzieliśmy kim będzie nowy papież. Odkąd jednak pojawił się biały dym nad Kaplicą Sykstyńską w dniu 13 marca,
znamy już z mediów tyle obszernych informacji na Jego temat,
że postanowiliśmy nie umieszczać ich w niniejszym wydaniu
naszego kwartalnika. Papieża Franciszka i Jego posługę na Stolicy Piotrowej polecamy Bożej Opatrzności i modląc się za niego wypraszajmy Mu u Boga potrzebne łaski, by jak najwierniej
i najowocniej kierował Kościołem Chrystusowym.
Czerwcowy Głos Serca poświęcony jest w głównej mierze
życiu pisanemu świętością. Przybliżamy je drogim czytelnikom
w kontekście kolejnych ważnych wydarzeń, które będą miały
miejsce.
Pragnę zwrócić uwagę na artykuł o siostrze Małgorzacie
Łucji Szewczyk, której beatyfikację przeżywaliśmy 9 czerwca
br. Siostry Serafitki opisują niezwykłą postać swojej założycielki, która przeżyła swoje życie „dla chwały Boga i cierpiącej
ludzkości”.
Wśród innych propozycji warto również zapoznać się
z historią życia innej Serafitki – siostry Eligii Staweckiej, która
zanim wstąpiła do zakonu była … porucznikiem Wojska Polskiego. Polecam również lekturę artykułów o Św. Antonim,
Franciszku Blachnickim, zakonie sióstr Loretanek i Świeckim
zakonie Karmelitów Bosych, wkładu zakonu Jezuitów w historię wojskowości, a także artykuł „Zacznij od Zmartwychwstania” pana Waldemara Smaszcza – wybitnego pisarza i krytyka literackiego, który „gościnnie” napisał kilka słów do naszego pisma. Serdecznie za to dziękuję!
Na łamach czerwcowego Głosu Serca znajduje się również
ważna informacja dotycząca przyszłości naszego cmentarza.
Warto mieć ją w domu, pod ręką.
Życzę przyjemnej i ciekawej lektury!

Ks. Adam Bezak
Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI

Cmentarz Parafii Najśw. Serca Pana Jezusa –
informacja Zarządcy

W ogłoszeniach parafialnych jednej
z niedziel lutego informowałem o nowej
sytuacji Parafialnego Cmentarza w związku ze wzrostem o 100 % kosztów utrzymania z tytułu wywozu śmieci. Konieczne
były decyzje, które uchroniłyby miejsce
spoczynku naszych zmarłych przed zamknięciem. Koszty utrzymania cmentarza
parafialnego to jedynie koszty wywozu
śmieci, bo całą administracją zajmuje się
proboszcz. Nie da się nie płacić i nie my
ustalamy opłaty za wywóz.
W ubiegłym roku za wywóz śmieci
zapłaciliśmy 17 300 zł. Po podwyżkach
ma być około 34 tys. za rok. Na cmentarzu jest ponad 2 500 grobów – wiele
z nich spoza parafii. W ostatnich 4 latach
gdy cmentarz notarialnie został przeprowadzony na parafię wydanych zostało
tylko 275 kart mogilnych. To dało sumę
około 50 tys. zł, a to znaczy że za te lata
ze składek kościelnych do opłat za wywóz
śmieci z cmentarza trzeba było dopłacić
około 19 tys. zł.
Cmentarz nie jest miejscem, które
przynosi parafii dochód, ale też parafia
nie można do niego bez przerwy dopłacać
– musi się sam utrzymać. Po konsultacjach na Radzie Parafialnej i zasięgnięciu informacji w innych parafiach
podjęta została decyzja, że cmentarz pozostając Cmentarzem Parafialnym musi
być utrzymywany z opłat wnoszonych
przez wszystkich, którzy mają groby swoich bliskich położone na tym cmentarzu.
Parafia nie może dopłacać do cmentarza,
ponieważ wielu parafian ma swoich zmarłych na innych cmentarzach, a z drugiej
strony są tu groby wielu rodzin nienależących do naszej parafii, a zatem niepartycypujących w utrzymaniu parafii. W ogłoszeniach w lutym prosiłem o podpowiedź, co do możliwych rozwiązań, ale
ich nie otrzymałem. W niektórych parafiach (zwłaszcza gminy wiejskie) opłaty
za wywóz śmieci ponosi gmina, ale u nas
takie rozwiązanie jest niedostępne.
Decyzja nie sprawia, że problem znika, bo niewątpliwie będą trudności z wyegzekwowaniem opłat za groby, ale to nie

do uniknięcia i mam nadzieję,
że to będą sprawy marginalne.
Cmentarz będzie mieć
własne konto bankowe i pieniądze składane na ten cel nie
mogą być wykorzystywane
w innych celach.
Konieczne opłaty na utrzymanie cmentarza to :
Grobowce – na 20 lat
550 zł. lub 350 na 10 lat
Groby – na 20 lat 500 zł.
lub 300 zł na 10 lat.
Powyższe opłaty wystarczą jedynie na utrzymanie
czystości, czyli opłaty za wywóz śmieci. Nie obejmują
żadnych innych inwestycji
związanych z ogrodzeniem
czy ułożeniem chodników.
W ich ustaleniu wzięta została
pod uwagę (w niewielkim
stopniu) niewątpliwa podwyżka za wywóz śmieci w przeciągu 20 lat, a także fakt, że
nie wszyscy właściciele zapłacą od razu.
Prawo pozwala na ponowne użycie
grobu dla nowego właściciela jeśli opłaty
nie zostały uiszczone przez poprzedniego.
Każdy grób musi posiadać Kartę Mogilną – dokument mówiący o prawie do
dysponowania miejscem pochówku.
Wydawany jest przez Zarządcę cmentarza
(w naszym wypadku przez Parafię). Karta
wypisywana jest w dwóch egzemplarzach: jeden otrzymuje Dysponent grobu,
drugi pozostaje w Kancelarii Parafialnej.
Karta Mogilna potrzebna jest przy czynnościach pogrzebowych. Zawiera dane
adresowe Dysponenta, wniesione opłaty
na utrzymanie cmentarza i dane podstawowe informacje o spoczywających
w grobie, czyli imię i nazwisko oraz rok
pochowania. Aby otrzymać Kartę Mogilną należy odczytać sektor i numer grobu,
który można uzyskać na cmentarzu
z przygotowanej „mapy” cmentarza, dokument potwierdzający prawo do dyspo4

nowania grobem lub odpowiednie oświadczenie. Na Karcie mogilnej można
także wpisać, kto ma prawo do decydowania o grobie.
Po uzyskaniu na cmentarzu oznaczenia miejsca grobu (sektor i numer), Kartę
Mogilną można otrzymać w kancelarii
parafialnej.
Poszerzanie cmentarza, jest w toku
załatwiania, a po zakończeniu również
zostanie podana informacja. O postępie w
załatwianiu tej sprawy informowani są
wszyscy, którzy zgłosili wolę nabycia placu pod nowy grób. Dla pełniejszego objęcia wszystkich spraw związanych z cmentarzem został wybrany Zarząd Cmentarza,
wyłoniony spośród członków Rady Parafialnej.
Ks. Adam Kardyś

Powinności szafarza oraz przyjmującego sakramenty

„Salus animarum suprema lex esto” –
troska o zbawienie dusz jest podstawowym obowiązkiem Kościoła. Do godnego
ich sprawowania wymagane jest spełnienie następujących warunków:

Stan łaski uświęcającej – sprawowanie sakramentów świętych wymaga od
szafarza osobistej świętości, gdyż sprawuje rzeczy najświętsze, jakie istnieją na ziemi i czyni to w imieniu Chrystusa.
Wierne zachowanie norm liturgicznych – sakramenty powinny być sprawowane według ksiąg liturgicznych, zatwierdzonych przez kompetentną władzę kościelną. Liturgia jest wypełnianiem kapłaństwa Chrystusa, „szczytem”, do którego zmierza działanie Kościoła, jak również źródłem, z którego wypływa jego
moc (KL 7,10). Kapłan, jako zwyczajny
szafarz sakramentów powinien mieć
szczególną świadomość, że jest sługą
i być wiernie posłuszny Kościołowi (Stolica Apostolska, Biskup diecezjalny por.
kan.838 KPK). Nie powinien on w tej
dziedzinie niczego zmieniać, dodawać czy
ujmować. Odnosi się to szczególnie do
celebracji sakramentów, które sprawuje
w ścisłym zespoleniu z działaniem Chrystusa i Kościoła, dla dobra wiernych.
Mają oni więc prawo i obowiązek uczestniczenia w takich celebracjach liturgicznych, jakich chce Kościół, a nie według
własnego upodobania, czy też według nie
zatwierdzonych obrzędów, będących upodobaniem wiernych. Obowiązuje tu zasada kan. 846 §2: „Nikomu nie wolno własną powagą czegokolwiek do nich (czyli
ksiąg liturgicznych) dodawać, w nich
pomijać lub zmieniać” (KKK 1125).
Pozwolę sobie w tym miejscu na małą
dygresję, ponieważ już niejednokrotnie
zostałem delikatnie mówiąc okrzyczany,
z racji tego, że nie przyjąłem zamawianej
intencji, ze względu na to, że prawo kościelne mi tego zabrania (czy nie może
ksiądz po prostu stanąć do mszy, a przecież jest was tu na tylu?) Zasadniczo
każdy kapłan może sprawować Eucharystię tylko raz w ciągu dnia. Wyjątek
stanowią przewidziane w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1983 roku: Wielki
Czwartek (Msza Krzyżma Św. i w godzinach wieczornych; Wielkanoc (Msza
Wigilii Paschalnej i Msza w ciągu dnia);
Boże Narodzenie (w nocy, rano, w ciągu

dnia); podczas Synodu lub Wizytacji
(Msza z Biskupem i później dla wiernych); Dzień Zaduszny (kan. 905§1).
Ponadto ordynariusze miejsca, na mocy
Motu Proprio Pawła VI Pastorale Manus
z 1963 roku (AAS 56, s. 5 – 12) mogą
zezwolić, by kapłani mogli odprawić
więcej niż jedną mszę świętą: jeśli nie ma
ich w dostatecznej liczbie, a zachodzi
słuszna przyczyna. Mogą wtedy sprawować mszę świętą w dzień powszedni:
dwukrotnie, w niedzielę i święta nakazane
nawet trzykrotnie. Ordynariusz Tarnowski
udziela pozwolenia na odprawienie trzech
lub dwóch mszy świętych w następujących okolicznościach:
Jeżeli w danym kościele pracuje tylko
jeden kapłan:
1) Trzy msze święte: w niedzielę
i święta nakazane oraz świeta zniesione
przez władze państwowe; w świeta obchodzone na wzór obowiązujących: Ofiarowania Pańskiego, drugi dzień Wielkanocy, Zesłania Ducha Świętego, Bożego
Narodzenia i Św. Szczepana;
2) Dwie Msze Święte: w dniu dawnej
Oktawy Bożego Ciała, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Zwiastowania Pańskiego, MB Królowej Polski,
Św. Józefa, tytułu kościoła i głównego
Patrona miejsca (odpust), MB Częstochowskiej, Narodzenia NMP, Św. Marka
Ewangelisty – jeśli odbywa się tradycyjna
procesja, Św. Stanisława Kostki, nadto: I
Piątki i soboty, w dni, kiedy urządza się
40 – dniowe nabożeństwo, w Środę Popielcową, Misje parafialne, rekolekcje parafialne, w rozpoczęcie czy zakończenie
roku szkolnego, w dniu ślubu i pogrzebu,
o ile drugiej mszy domaga się dobro duchowe większej grupy wiernych.
Przedkładając te przepisy na naszą
parafialną rzeczywistość – z racji tego, że
jest większa liczba kapłanów – możemy
odprawiać tylko jedną mszę świętą
dziennie, a w nadzwyczajnych okolicznościach dwie. Nie możemy sobie po prostu
przyjmować niezliczonej ilości intencji
mszalnych i dołączać się do każdej mszy
świętej, choć tak niekiedy się nam
sugeruje. Jest to nieroztropne i niezgodne
z przepisami Kościoła.
Wolność od kar kościelnych i nieprawidłowości – sprawowanie sakramentów przez szafarza w karach kościelnych
(suspensa, ekskomunika) pociąga za sobą
5

grzech ciężki, z wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Kapłan, który zaciągnął
nieprawidłowość do wykonywania święceń (apostazja, herezja, schizma, okaleczenie siebie lub innych, zabójstwo, spędzenie płodu, usiłowanie zawarcia małżeństwa) sprawuje sakramenty ważnie, ale
niegodnie.
Dostojeństwo – wymagane jest dostojeństwo w sposobie zachowania się przy
sprawowaniu sakramentów świętych. Postawa kapłana winna być godna, słowa
i czyny wymawiana i czynione „z namaszczeniem”. Niedopuszczalnym jest
dodawanie jakichkolwiek gestów, własnych interpretacji, przedmiotów itp.
Obowiązek udzielania lub odmówienia
sakramentów
Szafarze otrzymują na mocy święceń
władzę lub uprawnienie do sprawowania
sakramentów, nie dla osobistego dobra,
lecz ze względu na potrzebujących tych
środków zbawienia i uświęcenia, aby im
nimi służyli i w ten sposób przyczyniali
się do oddawania czci Bogu i budowania
wspólnoty kościelnej. Stąd mają oni obowiązek sprawowania sakramentów. Realizacja tego obowiązku uzależniona jest od:
Stanowiska szafarza – od tego, czy
zajmuje stanowisko duszpasterskie czy
nie, duszpasterz ma obowiązek udzielenia
sakramentów świętych tym, którzy godziwie o nie proszą (ze sprawiedliwości),
a on bez większej szkody może ich udzielić. Musimy przy tym pamiętać, że w parafii obowiązuje pewien porządek. Za
sprawowanie sakramentów i wszelkie
czynności duszpasterskie odpowiada proboszcz – jako jej własny pasterz, ustanowiony prawnie przez Biskupa. Wikariusze sprawują sakramenty za zgodą i wyraźną aprobatą proboszcza. Nie ma zwyczaju wybierania sobie szafarza do udzielania sakramentu (życzyłbym sobie żeby
ten a ten ksiądz udzielił mi sakramentu
małżeństwa lub ochrzcił moje dziecko).
Sytuacją wyjątkową jest, kiedy sakramentu udziela kapłan zaproszony przez rodzinę np. na ślub albo chrzest. Ale nawet
i wtedy powinien on otrzymać wyraźną
zgodę proboszcza miejsca.
Od potrzeby wiernych – istnieje
potrzeba ostateczna, kiedy istnieje niebezpieczeństwo śmierci np. namaszczenia
>>

chorych; potrzeba poważna, kiedy ktoś z
wielkim trudem może się zbawić (ktoś,
kto rzadko się spowiada); potrzeba zwyczajna, gdy wierny sam umie znaleźć drogę do Chrystusa (np. często przystępuje
do sakramentów).
Wszystkim znajdującym się w ostatecznej i poważnej potrzebie, duszpasterz
ma obowiązek udzielić sakramentalnej
posługi, nawet z narażeniem zdrowia i życia. Wszystkim znajdującym się w zwyczajnej potrzebie duszpasterz ma obowiązek udzielenia sakramentów, chyba,
że wiązałoby się to z wielką szkodą lub
niedogodnością. Zgłaszając potrzebę udzielenia sakramentu – zwłaszcza jeśli
chodzi o namaszczenie chorych – kapłan
powinien mieć pewność, że istnieje taka
potrzeba. Zdarza się bowiem (na szczęście bardzo rzadko), że mając wątpliwości
kapłan nie zrozumiawszy intencji proszącego, sprawdzi oczywiście wezwanie, ale
będąc już na miejscu stwierdza, że wezwanie nie było konieczne. Na przykład:
chory w tym czasie chodzi po obejściu
swojego domu i kapłan musi na niego
poczekać z posługą… Wzywając kapłana
należy podać ogólny stan np: czy chory
traci przytomność, ciężko oddycha lub
traci świadomość, czy istnieje zagrożenie
śmierci – zwłaszcza jeśli chodzi o osobę
w podeszłym wieku. To ułatwi kapłanowi
ocenę sytuacji.
Obowiązek odmówienia sakramentów
Obowiązek odmówienia udzielenia
sakramentów spoczywa na szafarzu, ponieważ jest on stróżem świętości sakramentu, sakramenty nie są jego prywatną
własnością tylko czynnościami Chrystusa
i Kościoła, dlatego trzeba je czcić i szanować. Komu należy odmówić udzielenia
sakramentów? Jest to sprawa wysoce delikatna i najczęściej wzbudza wielkie
emocje. Najczęściej obrażamy się wtedy
nie tylko na samego szafarza, ale i na cały
Kościół i Pana Boga. Przyjrzyjmy się
więc temu z perspektywy prawa.
Odmowa udzielenia sakramentów
dotyczy:
a) Niezdolnych do jego przyjęcia –
brak odpowiedniego przygotowania
i wiedzy, niedostateczne używanie
rozumu. Nie udziela się sakramentu
powtórnie (np. ktoś już przyjął
wcześniej chrzest, kobieta nie może
przyjąć sakramentu kapłaństwa, nie

udziela się sakramentu namaszczenia
osobie zdrowej);
b) Niegodnych – czyli tych, którzy nie
rokują na poprawę lub mają przeszkodę do jego przyjęcia, albo prawo im
tego zabrania. Chodzi tutaj o przypadki grzechu:
* ukrytego – nikt o nim nie wie,
poza osobą czy osobami zainteresowanymi. Niestety jest to sprawa
bardzo delikatna i przykra, zwłaszcza dla szafarza, który musi odmówić udzielenia sakramentu. Najczęściej chodzi tutaj o odmówienie
chrztu dziecka – jeśli rodzice nie
zamierzają np. uregulować sprawy
ślubu kościelnego lub w ogóle nie
zamierzają praktykować swojej
wiary. Pisemne oświadczenie rodziców o obietnicy uregulowania tych
spraw jest jakimś rozwiązaniem,
ale czy to nie jest tylko tak, że
„papier przyjmie wszystko”? Inna
sprawa, jeśli rodzice dziecka są
związani kontraktem cywilnym
i mają przeszkodę w zawarciu
sakramentu małżeństwa. Udziela się
wtedy sakramentu chrztu świętego
na podstawie oświadczenia rodziców oraz chrzestnych, którzy niejako poświadczają, że dziecko zostanie wychowane w duchu chrześcijańskim. Dlatego tak ważnym jest
wybór rodziców chrzestnych… Pewien człowiek kazał „zabierać łapy”
księdzu, kiedy ten przyszedł udzielić
mu sakramentu namaszczenia. Kapłan wyszedł i oburzona rodzina
doniosła na kapłana Biskupowi. Nie
pytając, jaka była przyczyna odmowy. Wyraźna niechęć do kościoła
i praktyk religijnych, a bywa i nieraz
agresja w stosunku do szafarza
powoduje odmowę udzielenia sakramentu. Podobnie wygląda sprawa
z udzieleniem rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Tu również można się spotkać z sytuacją, kiedy
ktoś odejdzie od konfesjonału
oburzony lub zbulwersowany…
Przykładowo: ktoś notorycznie używa środków antykoncepcyjnych i ani
myśli z nich rezygnować, albo przychodząc do spowiedzi krzyczy na
spowiednika, żeby go nie pouczał,
bo inaczej odejdzie od konfesjonału
lub też trwa w związku niesakramentalnym lub innym na sposób
6

małżeński – bez braku dobrej woli i przede wszystkim żalu oraz chęci usunięcia
przeszkody – nie otrzyma rozgrzeszenia…
*publicznego – kiedy grzech
jest znany publicznie (po orzeczeniu
sądowym, zabraniającym przystępowania do sakramentów, np. ekskomunika, akt apostazji, publiczne
zgorszenie z powodu rozwiązłości
itp.)
Niegodnym, a więc z natury rzeczy,
nie wolno udzielać sakramentów świętych, pod sankcją grzechu ciężkiego
(k.915). Nie dziwmy się więc, ze szafarz
niekiedy odmawia udzielenia sakramentu.
Nie bierze się to z niechęci czy złośliwości do konkretnego człowieka. Nikt
nie zostaje kapłanem, żeby innym utrudniać życie! Do odmówienia udzielenia
sakramentu musi być poważny, a nie
błahy powód!
Ks. Adam Bezak
W artykule wykorzystano materiały z: ks.
A. Kokoszka, Zobowiązujące znaki łaski,
Sakramentologia moralna cz. I, seria
Academica, Biblos Tarnów, 1997.

ARS CELEBRANDI

Święcenia diakonatu

„Urząd kościelny, przez Boga ustanowiony, sprawowany jest w różnych
stopniach święceń przez tych, którzy od
starożytności już noszą nazwę biskupów,
prezbiterów i diakonów” – czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 1554. Nauka Kościoła wymienia
zasadniczo dwa stopnie święceń: episkopat i prezbiterat. To dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie Chrystusa. Kim
zatem jest diakon? Nie jest biskupem, ani
też nie jest jeszcze prezbiterem (kapłanem). Więc?
W praktyce Kościoła istnieje najniższy
stopień święceń – stopień służby, jakim
jest właśnie diakonat. Diakon jest przeznaczony do pomocy biskupom. Jest on
udzielany za pośrednictwem aktu sakramentalnego, nazywanym „święceniami”,
a w rzeczywistości poprzez sakrament
święceń, którego pełnię posiada Biskup.
„By wypełnić swoje wzniosłe zadanie,
Apostołowie ubogaceni zostali przez
Chrystusa specjalnym wylaniem Ducha
Świętego (…) sami zaś przekazali dar duchowy pomocnikom swoim przez włożenie na nich rąk; dar ten przekazany został aż do nas w sakrze biskupiej” (KKK
1556). Sobór Watykański II uczy, że
„przez konsekrację biskupią udziela się
pełni sakramentu święceń, która zarówno
w tradycji liturgicznej Kościoła, jak
i w wypowiedziach świętych Ojców nazywana jest najwyższym kapłaństwem,
bądź pełnią posługiwania” (KKK 1557).

Biskup obdarzony pełnią kapłaństwa –
może „wyświęcać” nowych kapłanów
i diakonów. Urząd prezbiterów (kapłanów) związany jest z biskupstwem. Prezbiterzy, choć nie posiadają szczytu i pełni
kapłaństwa i w wykonywaniu swojej posługi są zależni od biskupów (por. KKK
1564), wyświęcani są, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i celebrować kult Boży jako prawdziwi kapłani
Nowego Testamentu (por. Lumen Gentium, 28; KKK 1564). W praktyce oznacza to, że każdy kapłan, na mocy sakramentu święceń otrzymanego z rąk biskupa, uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa. Jest współpracownikiem stanu Biskupiego, stanowi z nim jedno grono kapłańskie (presbyterium). Kapłan może
wykonywać swoją posługę tylko w łączności ze swoim biskupem i w komunii
z nim (Por. KKK 1567). Kapłan nie może
udzielać innym sakramentu kapłaństwa.
Zwyczajowo Biskup udziela również sakramentu bierzmowania, ale w wyjątkowych sytuacjach może zezwolić innemu
kapłanowi do jego udzielenia. Pozostałych sakramentów może udzielać każdy
kapłan, (jeśli nie zaciągnął kary w postaci
suspensy czy ekskomuniki) który jest
w łączności ze swoim biskupem.
Na najniższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce
„nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi”
(Por. Lumen Gentium 29; Christus Dominus, 15). Przy święceniach diakonatu tyl7

ko Biskup nakłada ręce. Oznacza to, że
diakon jest specjalnie powiązany z biskupem w zadaniach swojej służby. Do
diakonów należy miedzy innymi asystowanie Biskupowi i prezbiterom przy
celebrowaniu Eucharystii, jej udzielanie
(Komunia Święta), asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go
(jeśli zaistniałaby taka sytuacja. Oczywiście Diakon nie odprawia Mszy Świętej!), głoszenie Ewangelii i przepowiadanie Słowa Bożego (mówienie kazań),
prowadzenie pogrzebów i poświęcanie się
różnym posługom miłości (Por. Lumen
Gentium, 29).
„Wszyscy pełniący posługę święceń
w Kościele łacińskim, z wyjątkiem stałych diakonów, są zazwyczaj wybierani
spośród wierzących nie żonatych mężczyzn, którzy chcą zachować celibat”
(KKK1579). Pomimo, że w Kodeksie Prawa kanonicznego widnieje zapis, iż „święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna
ochrzczony” (KPK, kan.1024), to „sakramentu święceń udziela się w sposób
zwyczajny tylko tym kandydatom, którzy
są do tego odpowiednio przygotowani
i ich zdolności do wykonania tej posługi
zostały starannie rozeznane” (Por. KKK
1598). Odpowiednie przygotowanie, oraz
rozeznanie, co do zdolności wykonywania
posługi odbywa się w czasie studiów
i formacji w Seminarium Duchownym.
Dnia 18 maja bieżącego roku najniższy stopień święceń kapłańskich, a więc
diakonat, przyjął nasz parafianin, kl. Tomasz Janik. Od tego dnia, jego droga do
kapłaństwa nabrała już zupełnie innego
wymiaru, niż dotychczas. Życzymy diakonowi Tomaszowi wielu łask Bożych
w pełnieniu swojej posługi, której zwieńczeniem będzie przyjęcie w przyszłym
roku święceń kapłańskich. Niech Chrystus, który rozpoczął w nim swoje dzieło,
sam go dokona.
Ks. Adam Bezak

TEKSTY OKAZJONALNE
Media i antywartości

Na rynku medialnym pojawia się
obecnie ogromna ilość kolorowych periodyków przeznaczonych dla kobiet, wydawanych najczęściej przez media prywatne. Analizując treści w nich zawarte
wyraźnie można zauważyć, że dublują
się one z innymi kolorowymi tytułami,
a uważny czytelnik znajdzie nawet i przedruki z pozostałych damskich pism. Ich
treść jest banalna: plotkarskim językiem
mówiąca jednakowo o pseudo-sensacjach
jak o ważnych wydarzeniach. Dotyczy
to choćby kolejnych zmian partnerów
przez osoby ze środowisk aktorskich,
piosenkarskich szczególnie „gwiazdeczek” chcących na siłę zwrócić na siebie
uwagę. Bo jak inaczej można traktować
wyznanie, że „Wigilię spędza na plażach
Riviery, a święta na nartach, bo tradycja
ją/jego nudzi”- czy nie jest to niszczenie
polskiej tradycji, odrzucanie głębokiej istoty wiary katolickiej? A „porady” –
udzielane przez „ekspertów”, którzy
w swych wypowiedziach pielęgnację niemowlęcia nazywają wykonywaniem „rytuałów”?
Treści „artykulików”, porad, wskazują, że kierowane są do osób płytkich, bezkrytycznych z niewielką wiedzą, wręcz
prymitywnych intelektualnie. Szczególnie
młodszych. Wydawca świadomie działa
demoralizująco. Każde zagadnienie ukazane jest jako miłe, łatwe, a przede wszystkim jako „zasada życia” i współżycia.
Niemal w każdym numerze znajdziemy:
jeden tekst opowiadający o zdarzeniu, historii z życia itp. Nawet jeśli temat mówi
o czyimś dobrym uczynku, to i tak co
kilka zdań przytaczane są informacje
o czyimś złu. Tak więc czytelnik dowie
się o dobru, ale zdobędzie też pewność, że
nie będzie obciążony odpowiedzialnością
za ewentualne zło - no bo inni też tak
robią. Kolejna kwestia pism dla kobiet to
wszechobecna, potężna reklama. Tekst
mówi o dbaniu o zdrowie lub jest poradą
i tuż obok polecany jest specyfik jako
jedyny, najlepszy, szczególnie skuteczny
itp. Reklamy i zdjęcia zajmują więcej
miejsca na szpaltach aniżeli tekst, do
których się odnoszą. W każdym numerze
poruszane są te same zagadnienia, zmieniają się tylko reklamowane specyfiki.

Często reklama spełnia „nakaz” – podany
jest adres sklepu, gdzie dany artykuł należy kupić. Pojawiają się także różnorakie
testy, których wynik ma określić jakimi
jesteśmy i jak mamy postępować. Mowa
o horoskopach. Wprowadzają w mrok
wróżb, czarów i przepowiedni. Przerażają, gdyż powoli sączą w umysły treści,
które doprowadzają do odejścia od wiary,
burzą moralność, wprowadzają w świat
okultyzmu. Szata graficzna jest jarmarcznym kalejdoskopem barw, krzykliwie
przyciągającym uwagę. W tekstach tej
prasy nie ma żadnych odwołań do wartości, autorytetów, kształtowania moralności, etyki. Nie ma żadnych przekazów
mówiących o wierze, historii czy literaturze i wybitnych twórcach. Promowanie
a wręcz namawianie do naśladowania zachowań typu „żyć na luzie” jestem wolny. Wszystko to ma doprowadzić do wychowania człowieka zajmującego się tylko sobą. „Jesteś tego warta”. Nie ma
miejsca na wartości religijne, duchowe,
podnoszenie umiejętności, i pogłębianie
wiedzy jest zbędne i utrudnia życie, które
ma być łatwe i przyjemne, a resztą niech
się martwią inni. A inni to właśnie dysydenci. Widząc ich poczynania wiemy, że
zmierzają do tego, by z człowieka uczynić bezwolnego „osobnika”. Gdy już
człowiek nie jest w stanie samodzielnie
myśleć idzie tam, gdzie dysydenci będą
potrzebować „masy” aby osiągnąć swe
cele.
„Wiele się musi wydarzyć, aby wszystko zostało tak samo”. Takie słowa padły
na końcu filmu „Lampart”. W Polsce także się wiele wydarzyło i znów media znalazły się w tych samych rękach co poprzednio. Prawda, zmieniono nazwy gazet, nazwiska w mediach pojawiły się nowe, ale stare sposoby przekazywania informacji. Sposoby przekazu uległy jeszcze większemu rozwodnieniu, informacje
najczęściej te piąto - i dziesiąto - rzędnej
wartości podawane są szybko i „ze swadą” a te istotne - jeśli w ogóle są podawane - giną w bełkocie nowo mowy i papce dziennikarskiej. Przyjrzyjmy się niektórym programom telewizyjnym. Dla
przykładu: „Sędzia Anna Maria Wesołowska”. Nadawany w dni powszednie jest
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przykładem manipulacji pod każdym
względem, ale znakomicie zakamuflowanym. Widz ma wrażenie, że w Polsce prawo jest przestrzegane z wyjątkową skrupulatnością, wnikliwością a wyroki są
sprawiedliwe. Osoby odwołujące się do
prawa znajdują zrozumienie, właściwą
opiekę prawną prokuratorów i adwokatów. To fikcja. W wielu przypadkach
(choćby różnych afer) ulega się rządzącym i naciskom medialnym. Mamy więc
przykład zakłamywania stanu faktycznego. Bardzo groźne manipulacje to: pokazywane zdarzenia są coraz bardziej drastyczne a ich uczestnikami coraz młodsi
ludzie często nastoletni. W programie są
traktowani z wyrozumiałością, łagodnością a kary często są zawieszane. To budzi
u odbiorcy poczucie, że odpowiedzialność
za czyn zostaje zminimalizowana. Pokazywane rozprawy pełne są kłótni między
stronami często pełne słów wulgarnych.
Oglądający program - a jest on kierowany
do wszystkich widzów - nabiera przekonania, że wszystko wolno. Pokazane osoby są wyzywająco – „tupeciarskie” w zachowaniu i wyglądzie. Stają się dla widza
przykładem postępowania, „pociągają”
nieukształtowanego widza. Postacie kolejnych wokand odgrywane są przez te same
osoby, nie mające nic wspólnego z aktorstwem chyba kiepskim amatorstwem.
Akcja jest nudna, bezbarwna, więc widz
skupia się na treści. A ona jest demoralizująca, przedstawia antywartości a nawet może skłaniać do naśladownictwa
przedstawianych zdarzeń. Kolejne zagrożenie to przyzwyczajenie społeczeństwa
do dewiacji i kształtowanie negatywnych
postaw. Pora nadawania programu umożliwia jego oglądalność szczególnie przez
dzieci i młodzież /są już po zajęciach
szkolnych/. Jest to grupa najbardziej podatna na manipulacje. A jak wynika z sondaży ta grupa wiekowa przed telewizorem
spędza najwięcej czasu. Na pytanie: dlaczego oglądamy ten program? Usłyszymy
odpowiedź: „bo jest ciekawy”. Wchodząc
głębiej, czym istotnie zaciekawia, sformułowanie odpowiedzi przekracza możliwości oglądającego. Opowiada o czym było,
ale oceny nie potrafi określić. Dotyczy to
dorosłych widzów. Młodsi mówią „było
>>

fajne”. Jednak ten jak każdy tego typu odpowiedzialności za swe uczynki, utratę Jest to ewidentne promowanie „antywarprogram pozostawia w psychice i pamięci wrażliwości na cierpienie a nawet znaj- tości”.
B.P.
negatywny ślad. Prowadzi do osłabienia dowanie przyjemności w zadawaniu go.

"Matka Ubogich"

„Dla chwały Boga i dobra cierpiącej Opatrzności. Młodość
ludzkości.”
Łucji to czas nieustanbł. M. Małgorzata Łucja Szewczyk nego poszukiwania woli
Bożej i osobistej troski
Wielu z nas nosi w pamięci żywe o rozwój życia wewnęobrazy z ostatniej pielgrzymki naszego trznego. Nieocenioną porodaka Jana Pawła II do Ojczyzny. Pośród mocą była dla niej forspotkań z wiernymi, momentem znamien- macja duchowa w III Zanym była uroczysta Eucharystia celebro- konie św. Franciszka,
wana na Krakowskich Błoniach - 18 sier- który gromadził wokół
pnia 2002 roku. Z wielu istotnych myśli, ideałów Biedaczyny z Ajakie bł. Jan Paweł II chciał przekazać ty- syżu ludzi różnych stasiącom Polaków, szczególnie podczas tej nów. Fascynacja ubóspielgrzymki wybrzmiewał apel o wzbu- twem i pokorą św. Frandzanie w sobie wyobraźni miłosierdzia. ciszka z pewnością moTo wezwanie, poparte przykładami ogło- bilizowały Łucję Szewszonych wówczas nowych polskich bło- czyk do podejmowania
gosławionych, jest dla współczesnego odważnych i radykalnych
człowieka przynagleniem do wprowadza- decyzji. Dlatego wyrunia w życie konkretnych wskazań ewan- szyła na pielgrzymi szlak
gelicznych - orędzia o miłosiernej miłości, do Ziemi Świętej i Loktóre musi zabrzmieć z nową mocą. reto, gdzie w sposób nieW przyjmowaniu postaw autentycznej so- zwykle dojrzały i odpolidarności z bliźnimi, jak naucza papież, wiedzialny podjęła decypotrzeba przykładów ludzi, którzy w imię zję oddania swego życia
miłości Boga i człowieka „szli i owoc Bogu i ubogim. Cierprzynosili". Dla Zgromadzenia Sióstr Se- pliwie oczekiwała na znaki Boże co do
rafitek przewodniczką na drogach służby realizacji tego postanowienia.
jest Założycielka Wspólnoty Matka MałOtwarcie na Boże natchnienia, którym
gorzata Łucja Szewczyk (1828-1905) – była wierna przez całe swe życie, pokiektórej beatyfikacja odbyła się w niedzielę rowało ją, po powrocie z Jerozolimy, do
9 czerwca br. w Sanktuarium Bożego Mi- Zakroczymia, gdzie spotkała charyzmatyłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach. cznego kierownika dusz, jak nazywano
Matka Małgorzata jest jedną z tych wówczas Honorata Koźmińskiego, dziś
dzielnych kobiet, które w istotny sposób błogosławionego kapucyna. O. Honorat
przyczyniły się do duchowego odrodzenia rozeznając w Bożym świetle sytuację
ziem polskich u schyłku XIX stulecia. społeczną i postanowienia Łucji, a przede
Dzieło, któremu początek dał Duch Świę- wszystkim widząc jej bezgraniczne zauty, a któremu Matka Małgorzata poświę- fanie Opatrzności Bożej, zachęcał ją do
ciła swoje życie, trwa w Kościele już konkretnych postaw służby najuboższym.
ponad 130 lat. Jest nim Zgromadzenie Có- Ten moment, a był to rok 1881, przyjrek Matki Bożej Bolesnej, inaczej nazy- mujemy, jako datę powstania nowej rodziwane - Siostry Serafitki, przez wzgląd na ny zakonnej, początkowo bezhabitowej,
swą franciszkańską duchowość.
a oddanej na „usługi potrzebującym”. Rys
Błogosławiona Matka Małgorzata charakterystyczny, jaki przyświecał
Łucja Szewczyk wychowała się w wy- wspólnocie to dojrzała postawa wobec
jątkowo trudnych warunkach społeczno- cierpienia na wzór Matki Bożej trwającej
politycznych. Wczesna utrata obojga ro- pod krzyżem Syna, Odkupiciela świata.
dziców, życie pod zaborami, ucisk, wy- Od tej pory Siostrzyczki Ubogich, jak nanarodowienie i walka z Kościołem spra- zywano pierwotnie Serafitki, wpatrzone
wiły, że szybko dojrzała jej wiara, a zau- w Matkę Bożą Bolesną mają osobiście
fanie nauczyła się pokładać w Bogu i Jego i wraz z podopiecznymi poszukiwać sensu
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w bólu, cierpieniu, opuszczeniu i samotności. Pryzmatem spojrzenia ma być
krzyż i zbawienna śmierć Jezusa Chrystusa. Taka postawa pierwszej Serafitki
okazała się odpowiedzią na bolączki
Polaków uciemiężonych i opuszczonych.
Dlatego w przeciągu kilkunastu lat Matka
Małgorzata (takie imię przyjęła w zakonie) objęła pomocą setki osób w przytułkach, ochronkach, szpitalach i sierocińcach.
Siłą twórczą działania Matki ubogich,
jak nazywano Matkę Małgorzatę, było
nieustanne przebywanie w obecności Bożej, które emanowało na otoczenie. Siostry i podopieczni czuli się bezpiecznie,
bo widzieli na co dzień Matkę adorującą
Najświętszy Sakrament, z różańcem
w dłoniach, spokojną, cierpliwą i bardzo
wyrozumiałą. To silne i autentyczne zjednoczenie Małgorzaty z Bogiem przynosiło błogosławione owoce w wydarzeniach po ludzku niemożliwych, czyli otwieraniu, budowaniu i organizowaniu
miejsc opieki nad ubogimi bez jakichkolwiek zabezpieczeń materialnych.
>>

Opieka ta zataczała coraz szersze kręgi na
płaszczyźnie materialnej i duchowej
w ówczesnym społeczeństwie.
Potwierdzeniem na wielką wrażliwości
Matki Małgorzaty są wymowne świadectwa ludzi, którzy spotykali ją, na co dzień.
Siostry, które Matka wspierała i zachęcała
własnym przykładem, aby nie żałowały
poświęcenia wspominają, że najtrudniejsze zajęcia podejmowała, jako pierwsza,
zawsze z pogodnym usposobieniem
i wielkim zapałem. Współpracownicy
i dobrodzieje zbudowani byli wielkim zaufaniem Opatrzności Bożej, a podopieczni
przy Matce Małgorzacie odkrywali na nowo swoją godność dziecka Bożego.
Ostatnie miesiące życia Małgorzaty
Łucji związane były z pobytem w Nieszawie. Mieście położonym na lewym
brzegu Wisły, niedaleko Torunia. To właśnie miasto, mimo upływającego czasu,
do dziś przekazuje z pokolenia na pokolenie pamięć o niesłychanie skromnej siostrze zakonnej, która po opuszczeniu domu macierzystego w Oświęcimiu, zaszczepiła wśród miejscowej ludności ogromną wrażliwość na biedę ludzką. Pogrzeb
Matki Założycielki, który miał miejsce
w czerwcu 1905, był wielkim hołdem
i podziękowaniem za dobro, jakie wniosła
w tę społeczność, za nieustanną obecność
przed Najświętszym Sakramentem, za pomoc udzielaną wszystkim potrzebującym
bez względu na status społeczny i pochodzenie.
20 lat bardzo aktywnego życia Małgorzaty Łucji na polu charytatywnym,

silna wiara i postawa głębokiego zaufania
Bogu, stała się początkiem dzieła, jakie,
prowadzi już ponad jeden wiek Zgromadzenie Sióstr Serafitek. Realizuje je w 70
wspólnotach podejmujących pracę w zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach
pomocy społecznej, szpitalach, przedszkolach, świetlicach środowiskowych,
kuchniach dla ubogich, odwiedzając ludzi
samotnych i chorych w domach, otaczając
opieką dzieci i młodzież, posługując również jako zakrystianki i kancelistki.
Dziś życie i postawa Matki Małgorzaty jest dla kolejnych pokoleń Serafitek
oraz dla wszystkich chrześcijan wymownym wskazaniem jak otworzyć się na
największy dar Boga, na Jego miłość,
która przez krzyż Chrystusa objawiła się
światu, jako miłość miłosierna. Przykład,
który nam pozostawiła Błogosławiona,
jest zaproszeniem, aby zauważyć obok
siebie osobę, która doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei, aby
przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu
duchowo i materialnie i nie odwracać się
od młodych, którzy zagubili się w świecie
wartości. Jedną z Serafitek która w sposób heroiczny wcieliła w życie wskazania
Matki Małgorzaty jest s. Sancja Szymkowiak (1910-1942) którą Jan Paweł II
dnia 18 sierpnia 2002 na Błoniach Krakowskich zaliczył w poczet błogosławionych. Jest ona ogłoszona patronką romanistów, młodzieży uczącej się i zdającej egzaminy, a także orędowniczką matek oczekujących potomstwa.
Życie świętych i błogosławionych jest

dla nas zachętą i mobilizacją do przyjmowania takich właśnie postaw. O wrażliwość na ubogich i wyobraźnię miłosierdzia dla nas módlmy się za przyczyną
Matki Małgorzaty Łucji Szewczyk.
MODLITWA
o uproszenie łask za przyczyną Błogosławionej Małgorzaty Łucji Szewczyk
Boże w Trójcy Jedyny, Który powołałeś
Swoją Służebnicę Błogosławioną Małgo
rzatę Łucję do troszczenia się o ubogich
i opuszczonych członków Mistycznego
Ciała Chrystusa Pana, daj nam iść za
głosem Twojej świętej woli, a za przyczy
ną Twej Służebnicy Błogosławionej Mał
gorzaty Łucji udziel nam łaski..., o którą
pokornie prosimy.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Krótka notka biograficzna:
Błogosławiona Matka Małgorzata Łucja
Szewczyk (1828 - 1905), Założycielka
Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Sióstr Serafitek. Cechowało ją umiłowanie ubogich i cierpiących, dla których
poświęciła swoje życie. Odznaczała się
wielkim nabożeństwem do Najświętszego
Sakramentu i Matki Bożej Bolesnej. Doczesne jej szczątki spoczywają w kościele
Sióstr Serafitek w Oświęcimiu, gdzie
wierni wypraszają liczne łaski za jej
wstawiennictwem.
Siostry Serafitki

„ZACZNIJ OD ZMARTWYCHWSTANIA od pustego grobu…’’

„Wszystko, co nam się wydaje bez
sensu, ma sens’’, ponieważ „wszystko co
nas spotyka, od Boga przychodzi’’ – to
jedna z fundamentalnych prawd księdza
Jana Twardowskiego. Wystarczy ją przyjąć – powtarzał – ale w pełni, do końca,
jak dziecko co wierzy, chociaż nie rozumie, a uwolnimy się na zawsze od lęku,
zwątpienia, nawet smutków, z których
,,trzeba się spowiadać jak z utraty nadziei’’.
Od niemal dwóch tysięcy lat żyjemy
w świecie odkupionym. Rozpacz i śmierć
zostały pokonane na krzyżu. Nasza sytuacja różni się diametralnie od tej, jakiej
doświadczyli pierwsi wyznawcy Chrystusa po złożeniu Syna Bożego w grobie,
a mimo to z trudem odnajdujemy sens

zwłaszcza cierpienia.
Każdego roku ponawiamy wielkie misterium czuwania i modlitwy od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania. W Wielką Sobotę przeżywamy
ową jedyną – by sięgnąć do poematu Karola Wojtyły „Wigilia Wielkanocna 1966
– „noc walki, jaką toczy w nas rozpacz
z nadzieją’’ .Nie musimy wszakże następnego dnia powtarzać za uczniami
z Emaus: ,, A myśmy się spodziewali, że
On miał wyzwolić Izraela’’ /ŁK 24, 21/,
ponieważ MAMY ZA SOBĄ DWA TYSIĄCLECIA WIARY NASZEGO KOŚCIOŁA, a przed oczami pusty grób.
Dlaczego więc takie poruszenie budzą
w nas słowa zmartwychwstałego Chrystusa: ,,O, nierozumni, jak nieskore są wasze
10

serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!” /Łk 24, 25/.
Ksiądz Twardowski w swoim słowie
kapłańskim i poetyckim wciąż powracał
pod krzyż, ,,stukał w drzewo krzyża, gotów ,,przyjąć krzyż nawet zawczasu, zgodzić się na to, co może nas spotkać, cierpienie i samotność”. Był bowiem przekonany, że ,,przyjęcie cierpienia z miłości
do Pana Jezusa zawsze wnosi w nasze życie światło, nawet łaskę szczęśliwej
śmierci’’.
W jednym z najkrótszych swoich liryków, zatytułowanym Nie jak ale dlaczego, napisał:
Dlaczego krzyż
uśmiech

>>

rana głęboka

Widzisz
to takie proste
kiedy się kocha

Takie przyjmowanie tajemnicy krzyża
to prawdziwa łaska, dana jednak chyba
niezbyt wielu. Większość z nas powtórzyłaby raczej za księdzem – poetą słowa
z innego wiersza, Jeszcze nie umiesz:
/…./

chodzę dookoła nie wiem
piwu dotykam w śpiewie
uczy mnie niska stokrotka:
jeszcze nie umiesz tak kochać
by się bez siebie spotkać

uklęknę w krzyż Twój zastukam
otworzę oczy by słuchać
przynoszę Ci moją ranę
jakże mieć miłość całą
jeśli tu życie niecałe

”Zacznij od Zmartwychwstania
od pustego grobu
od Matki Boskiej Radosnej
nawet krzyż ucieszy
To, co się stało w Wielki Piątek jest wtedy
jak perkoz dwuczuby na wiosnę
bowiem nie tylko trudne do udźwignięcia, anioł sam wytłumaczy jak trzeba
ale nawet do nazwania. Karol Wojtyła choć doktoratu z teologii nie ma
w mistycznym poemacie Pieśń Bogu grzech ciężki staje się lekki
ukrytym, próbując odpowiedzieć na pyta- gdy się jak świntuch rozpłacze
nie o miłość Stwórcy do stworzenia, na-  nie róbcie beksy ze mnie
pisał:
mówi Matka Boska
to kiedyś
”/…/ głębi owych słów nikt nie zna,
teraz inaczej
/…/ przyczyn najdalszych nikt nie wie
zacznij od pustego grobu
Jaka męka to była bezbrzeżna
od słońca
ta samotność na krzyżowym drzewie
ewangelie czyta się jak hebrajskie litery
Lecz nie krew, która w drzewie rozkwitła, od końca”
jak rozkwita każdy trud w jutrzejszym
chlebie
I tak jest w istocie. Gdyby Chrystus
Tylko to odepchnięcie od Ojca,
nie
zmartwychwstał
– jak nauczał św. Pato odtrącenie…’’
weł – ”daremne jest nasze nauczanie,

jest także wasza wiara” /1 Kor. 15,
Ks. Twardowski wyraził tę prawdę próżna
14
/.
Męka
Chrystusa na krzyżu
z właściwą sobie prostotą: ”W piątek nie prowadziła doi śmierć
chwały
Zmartwychwstania,
jeść mięsa/ to grubo za mało /…/ w tym jeszcze świeże łzy w niedzielny poranek
dniu w którym Bóg /opuścił Boga.’’
pierwsze promienie słoneczne,
Wreszcie napisał zdumiewający wiersz, osuszają
oniemiałe
gardła wybuchają radosnym
zatytułowany Od końca :
śpiewem: ”Otrzyjcie już łzy płaczący,

„Synu, daj Mi swe serce”(Prz 23,26);
albowiem cóż możemy ofiarować naszemu Panu?
Mądrość św. Augustyna dostrzega prawdę, że zostaliśmy stworzeni z miłości

Miłość… to życie

i dla miłości.
Język hebrajski podobnie jak język
polski, uważa wielu terminów na określenie miłości: ‘ahab, ‘ahabah, hesed… wyraża uczucie, które prowadzi do daru z sa11

żale z serca wyzujcie.. ”bo „” Zwycięzca
śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana..”
Z perspektywy pustego grobu Maryja
nie jest już Matką Bolesną, a na powrót
Radosną, czego zaś nie rozumiemy, wytłumaczy nam anioł, Boży Posłaniec, tak,
jak w noc betlejemską ogłaszał przyjście
Zbawiciela na ziemię.
Odkupione grzechy już nie przygniatają nas do ziemi, możemy spojrzeć
w nie-bo…
P.S.

Waldemar Smaszcz

Z radością proponuję Państwu do
przeczytania tę wspaniałą i głęboką wielkanocną refleksję wybitnego pisarza
i krytyka literackiego Waldemara Smaszcza, który wyraził zgodę na jej druk w naszym piśmie. Autorowi serdecznie dziękuję.
Z.R.

mego siebie.
W judaizmie miłość pojmowana jest,
jako uosobienie pobożności. Złota Reguła
w wypowiedzi Hillela z ok. 20 roku po
Chrystusie brzmi: „Tego, co tobie niemiłe,
>>

nie czyń nikomu: to jest całe Prawo. Reszta to jego wyjaśnienie; idź i ucz się”.
Człowiek rodzi się i umiera nagi…
W Biblii nagość stanowi wyraz ubóstwa
i hańby (Hi 24,7; Iz 20; 58,7), bezbronność (por. rdz 3,7 – 11; Ps 22,18n) i ogołocenia (Hi 1,21).
Wysoko ceniona w hellenizmie, dla
Żydów była odrażająca. Nagość, bowiem
pozbawia nas wszystkiego, co zewnętrzne, odziera nasze jestestwo z tajemnicy…
nie pozostawia złudzeń, co do własnej godności.
Aby móc kochać należy się przyodziać
– przyodziać w szatę pokory i poznania.
Dla Żyda słowo „znać” (hebr. Jada) znaczy tyle, co „kochać”; oznacza komplementarną pełnię poznania, która przejawia
się we współżyciu cielesnym kochających
się: kobiety i mężczyzny. Nie sposób kogokolwiek kochać nie znając go. Miłość
nie jest ślepa!
Miłość wymaga wzajemności i częstego podejmowania dialogu; miłość domaga się odpowiedzi… czy kocham
praw-dziwie? Jaka jest moja miłość? Czy
ogranicza się jedynie do wybranych osób?
Czy potrafi przetrzymywać wszelkie
próby i doświadczenia?
Miłość pokonuje najbardziej niegodziwe zło i potrafi wyprowadzić dobro
nawet z okrucieństwa.
Miłość jest bezgraniczna… obejmuje
swoim blaskiem również swych wrogów
(Mt 5, 43n; Rz 12, 14 – 21) i zawsze
zwycięża!
Posiada różnorodne oblicza: dąży do
spotkania mężczyzny i kobiety (Rdz 24,
67); miłość jest relacją między rodzicami,
a dziećmi (Rdz 25,28); między krewnymi
(Rt 4,15); także przyjaciółmi (1 Sm 18,
1.3n); wreszcie stanowi więź łączącą stosunki międzyludzkie (Kpł 19,18. 34).
Można kochać również przedmioty
lub wykonywane czynności (Koh 5,9; Ps
11,5). Miłość jest tlenem dla duszy; jest
tym nieprzemijającym – wiecznym Pięknem, które tworzy lepszy świat, pozwala
budzić się każdego dnia do życia i nadawać sens wszelkiemu istnieniu. Miłość
skłania do uśmiechu nawet w trudnych
chwilach, gdy cierpienie torturuje serce,
a ból wyniszcza organizm.
Jezus konający na Krzyżu, nie użalał
się nad swoim losem… pragnął wykonać
misję – zbawczą misję. Do ostatniego
tchnienia modlił się patrząc w obleczone
cierpieniem Matki. To wszystko dokonało

się z miłości…
Z miłości, która
zwyciężyła grzech, gdy
na podstawie wolnej
decyzji człowieka została zburzona pełna miłości relacja Stwórcy do
stworzenia.
Człowiek wciąż jest
przekonany, że poradzi
sobie sam na drodze
ziemskiej egzystencji;
dumnie uważa, że potrafi sprostać wyzwaniom, własnym ograniczeniom i oprzeć się
pokusom.
Sam… nie zdoła! Musi zaprosić do
współpracy Boga.
Miłość żywi się obecnością komunii
osób, gdy wzrastamy i współdziałamy we
wspólnocie miłujących się istot. Boga
mo-żna i trzeba kontemplować… Jego
trzeba adorować! Człowieka – po prostu
kochać. Jeżeli z powodu zawodu miłosnego, rozczarowania drugim człowiekiem tracimy chęć do życia, ulegamy rozpaczy – tak na-prawdę go nie kochamy!
Zatracamy się i nie potrafimy żyć bez
niego (lub danych osób), a przecież nie
ma ludzi niezastąpionych. Człowieka nie
można utracić – każdy człowiek nosi
w sobie zadatek życia wiecznego. W istocie ludzkiej winniśmy widzieć Boga, ale
nigdy nie wolno nam czynić człowieka
Bogiem!
Nie można podobać się Bogu nie
szanując innych ludzi. Aby móc darzyć
miłością bliźnich, należy najpierw pokochać samego siebie i „założyć swe życie
w ofierze”; przytaczając po raz kolejny
słowa Hillela, który nakłania: „Kochaj pokój, wzdychaj do pokoju! Kochaj stworzenia, prowadź je do Prawa”.
Miłości nie sposób traktować, jako
zwykłej filantropii; miłość jest ze samej
swej istoty religijna.
„Kto nie miłuje brata swego, którego
widzi, nie może miłować Boga, którego
nie widzi” (1J 4,20n; 5,2). Potęgę miłości
wymownie oddaje w Biblii św. Paweł
w swym „hymnie na cześć miłości” (1Kor
13). Święty Augustyn natomiast obrazuje,
personifikuje profile miłości: „Miłość ma
nogi prowadzące do Kościoła, ręce dające
ubogim, oczy odkrywające tego, kto znajduje się w potrzebie”. Więcej… Apostoł
Narodów radzi, aby: błogosławić prześla12

dowców, zaniechać zemsty, znosić niesprawiedliwość (Rz 12,9 -13,14; por. 1
Kor 6,7); tego samego nauczają pisma żydowskie z I wieku, takie jak Józef i Asenet 29,3 – 4 [por. Prz 20,22]; Józef Flawiusz Przeciw Apionowi 2, 30, 212 [por.
Pwt 20;19 – 20; 21,10 -14]. To nie
możliwe? Dla miłości wyzwolonej z niewoli grzechu – nie... miłość, bowiem daje
wolność!
Znajomość natury ludzkiej pozwala
zrozumieć, iż każdy z nas stanowi jakąś
żywą tajemnicę, a jego umysł i serce wypełnione są licznymi doświadczeniami.
Nie możemy nikogo spisać na straty; możemy natomiast samym sobie postawiać
pytanie: ile jestem wart? Tyle, na ile kocham…
Znakomicie ujmuje temat wspaniały
duszpasterz i psycholog, ks. Marek Dziewiecki: „Człowiek, który kocha i jest kochany, staje się kimś zdolnym do heroizmu, do wzniesienia się na takie szczyty
wolności, które nie osiągalne w żaden
inny sposób. Miłość wyzwala od zmęczenia, zniechęcenia, rozpaczy, od utraty nadziei. Miłość wyzwala od bolesnej przeszłości, od lęku, niezdecydowania, egoizmu, rezygnacji. Miłość jest doskonałym
wypełnieniem ludzkiej wolości. Właśnie,
dlatego św. Augustyn odważa się powiedzieć: „Kochaj i rób, co chcesz”.
Monika Gładysz

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI
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OKIEM PSYCHOLOGA

Patrologia dla opornych
Ab
ovo…
Chciałabym zaproponować Szanow-

nym Czytelnikom wyprawę do źródeł teologii i filozofii chrześcijańskiej. Oczywiste, że taka wyprawa musi trochę potrwać,
a zatem zacznijmy od ekwipunku, czyli
terminologii.
W czasach studenckich zapytana
o kierunek odpowiadałam „patrologia”.
I tu zwykle było zdziwienie – co „patologia?”, „jaka patologia?’, „co to jest?”. No
właśnie! Co to jest patrologia? Termin
ten pojawił się pierwszy raz w wieku
XVII w dziele luterańskiego teologa Jana
Gerharda „Patrologia sive de primitivae

Ecclesiae christianae Doctorum vita ac
lucubrationibus”. Według J. Quastena –

teologa i patrologa niemieckiego – jest
ona częścią historii literatury chrześcijańskiej, obejmującą autorów starożytnych, którzy zajmowali się teologią. A zatem w dużym skrócie – patrologia to nauka o Ojcach Kościoła (gr. pater - ojciec,
logos - nauka).
No to mamy pierwszy krok! Ale kto
to jest „Ojciec Kościoła”? Dobre pytanie!
Ojcowie Kościoła to pisarze wczesnochrześcijańscy tworzący w czasach po
śmierci ostatniego z Apostołów aż do VIII
wieku. Początkowo to określenie miało
znaczenie duchowe. Jak pisał św. Ireneusz: „Jeśli ktoś jest pouczony słowem

przez drugiego, to nazywa się go synem,
a tamtego ojcem”. Z czasem nie wystar-

czyło utożsamianie ojcostwa duchowego
z nauczaniem. Konieczne okazało się
stworzenie zasad, według których przyznawano ten zaszczytny tytuł. Obecnie
Ojcami Kościoła nazywa się tych pisarzy
wczesnochrześcijańskich, którzy spełniają
poczwórne kryterium:
1. Prawowierność nauki (doctrina ortho
doxa) rozumianą jako wierne trzymanie
się Urzędu Nauczycielskiego Kościoła,
a nie jako całkowitą wolność od błędów.
2. Świętość życia (sanctitas vitae) w rozumieniu starożytnego Kościoła, czyli
nie ograniczanie się tylko do tych, których współcześnie wymienia się w katalogach świętych i błogosławionych.
3. Starożytność (antiquitas) oznacza ograniczenie chronologiczne do pierwszych
wieków historii Kościoła (do VIII wieku).
4. Powszechne uznanie przez Kościół
(approbatio ecclesiae) - ponieważ żyli
przed rozłamami w chrześcijaństwie zatem większość z nich jest uznawanych
przez wszystkie Kościoły, przyjmujących Tradycję jako ważne źródło doktryny wiary.
Są jeszcze tzw. Doktorzy Kościoła.
To osobistości, których życie było pełne

świętości, a umysły wybitne w dziedzinie
teologii. Charakteryzowali się oni niezwykłą prawowiernością. Przy Doktorach
Kościoła nie ma znaczenia czas, w którym
żyli.
Przebrnęliśmy przez najważniejsze.
Znamy czas, w którym żyli i tworzyli
Ojcowie Kościoła. Okres ten dzielimy dla
potrzeb patrologii na trzy mniejsze części:
1. powstanie – do 325r. czyli do soboru
nicejskiego
2. rozwój – od soboru nicejskiego do soboru chalcedońskiego (451 r.)
3. schyłek – od soboru chalcedońskiego
do VIII wieku.
Ojcowie Kościoła tworzyli na terenach zmieniającego się Imperium Rzymskiego, a więc i na Wschodzie (związek
z kulturą grecką i językiem greckim, a następnie z językiem syryjskim, koptyjskim
i ormiańskim) i na Zachodzie (Ojcowie
piszący po łacinie). To kolejny stosowany
w patrystyce podział. A właśnie! Jest jeszcze patrystyka, czyli dyscyplina wiedzy rozumiana jako nauka o doktrynie
i nauczaniu Ojców Kościoła, jedna z dziedzin teologii. Dobrze! Na początek wystarczy. Do poczytania w następnym numerze!
Aldona Jachym

HISTORIA JEST NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA
Ks. Blachnicki prorok żywego Kościoła
cz. 1 . Młodość

Sługę Bożego, księdza Franciszka
Blachnickiego nazywa się czasami
„prorokiem żywego Kościoła”1 . Zmarły
ćwierć wieku temu w 1987 roku w Niemczech kapłan jest ciągle „żywy” w swoich
dziełach: Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, Kościele Domowym, Ruchu Światło
Życie. Kardynał Karol Wojtyła pieśń
„Barka”, którą w czasie swojego ponty-

fikatu obdarował świat, usłyszał po raz
pierwszy w latach siedemdziesiątych na
Kopiej Górce w Krościenku – Centrum
Ruchu Światło Życie. Był zatem ks. Blachnicki twórcą żywego kościoła, ale czy
był on także prorokiem?

przyszłość, ale także ten kto w Bożej perspektywie objaśnia teraźniejszość. Tak objawia się prorocka funkcja Kościoła zabierającego głos ustami Papieża w encyklikach czy Biskupów nauczających zgodnie z Magisterium Kościoła. Często muszą oni mówić wbrew oczekiwaniom spoProrokiem jest ten, który przemawiaj- łecznym. Paweł VI w encyklice Humane
ąc w imieniu Boga odsłania Jego plany na Vitae w 1968r. nie zgadzając się na sztu14
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czną antykoncepcję wywołał powszechny
sprzeciw czy też szyderstwa nawet wśród
katolików. Metody naturalnej antykoncepcji nazywano przecież w mediach „watykańską ruletką”. Czy zatem ks. Blachnicki, nie będąc przecież członkiem episkopatu, był prorokiem? Z drugiej strony
przecież każdy ochrzczony zostaje obdarowany w odniesieniu do Boga potrójną
misją: królewską (posługując innym i biorąc za nich odpowiedzialność), kapłańską
(w imię miłości do Boga ponosząc ofiary
w swoim życiu) czy prorocką (próbując
odczytać przeżywaną rzeczywistość według zamysłu bożego).
Sposób wierzenia ks. Blachnickiego,
który przecież żył w minionej epoce, jest
bardzo współczesny. On sam uważając się
za osobę niewierzącą po utracie wiary w
okresie dorastania doznał osobistego nawrócenia. Była to wtedy rzadkość, bo nie
osobisty wybór i decyzja stały na ogół za
wyznawaną wiarą, ale obowiązujący zwyczaj „chodzenia do Kościoła” przejmowany po bliskich.
Franciszek Blachnicki urodził się
w Tarnowskich Górach na Górnym Śląsku
w 1921 roku. Był to teren, który w tam-

tych czasach po powstaniach śląskich wrócił po
blisko sześciuset latach obcego panowania do Polski. Obce panowanie wykształciło podziały: społeczne, narodowe i religijne. Bogatsza i bardziej
wpływowa warstwa to
Niemcy – protestanci;
biedniejsza to Polacy –
katolicy. Wynikiem tych
podziałów była bardzo
silna rola Kościoła Katolickiego na Śląsku strażnika polskości. Silne tez
były wpływy partii katolickiej Prowadzącej działania typowe dla katolicyzmu społecznego. Śląsk
uzyskał w 1922 roku autonomię od państwa polskiego i w jej ramach prawo do stanowienia Sejmu
Śląskiego. W Lokalnym
parlamencie około 70%
głosów stanowiły głosy
polskie, reszta niemieckie. Dominowały w tym
parlamencie sprawy lokalne w tym sposób integrowania się województwa z Polską.
W latach 30-tych politycy sanacyjni dążyli do intensyfikowania polityki z mniejszością niemiecką. Chadecja bardziej
skłaniała się ku poszerzaniu wpływów
wśród robotników śląskich oraz szukania
sposobu współistnienia z mniejszością
niemiecką. Klimat społeczno-polityczny
ukształtował świadomość patriotycznonarodową oraz poglądy społeczno-polityczne Blachnickiego. Zaowocowały zaangażowaniem politycznym i pragnieniem uczestnictwa w życiu społecznym,
aby pracować na rzecz innych ludzi.
Franciszek uczęszczał do stojącego na
wysokim poziomie gimnazjum neoklasycznego. Na Śląsku nie było analfabetyzmu, a oświata stała na wysokim poziomie.
Wynikało to z obowiązku szkolnego zaprowadzonego w kajzerowskich Niemczech i zbudowanej w tym celu odpowiedniej sieci szkół. Po przyłączeniu części Śląska do Polski w 1922 r. Polacy zaczęli się organizować w ruchach samorządowych, z których część była nastawiona na działalność wychowawczą.
Największym stowarzyszeniem wychowującym młodych patriotów był Związek
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Harcerstwa Polskiego. Młody Blachnicki
należał do jego szeregów i prowadził
w jego ramach aktywną działalność. Edukacja religijna była zorganizowana w ramach lekcji religii w szkole. W nowo powstałej diecezji katowickiej katechezy nauczano według koncepcji wypracowanej
w czasach kiedy Śląsk należał do Prus.
Władze pruskie przywiązywały dużą wagę do nauki w szkole. Uważano, że spełnia ona, oprócz celów czysto dydaktycznych, także funkcje wychowawcze. Nauki religii udzielali katecheci świeccy, za
wyjątkiem szkół średnich, gdzie nauczali
księża prefekci. Nauczycieli katechezy
mianowały władze oświatowe, ale wybierani byli spośród osób upoważnionych
przez biskupa. Władze kościelne miały też
kontrolę w stosunku do religii i uczących,
zarówno pod względem treści, jak i moralności katechetów. W diecezji katowickiej akcentowano, żeby nauczający
w szkole średniej ksiądz prefekt nie był
tylko nauczycielem religii, ale i duszpasterzem powierzonej sobie młodzieży.
Taką właśnie solidną formę edukacji religijnej miał możliwość odebrać w dzieciństwie i młodzieńczych latach Blachnicki.
W latach 30-tych pojawił się w oświacie konflikt związany ze sprowadzeniem
na Śląsk nauczycieli z innych regionów
do nauczania niektórych przedmiotów
(j. polski, historia) często o lewicowym
światopoglądzie. Spór narastał wokół faktu religii w szkole, liczby godzin oraz
utrzymania wyznaniowego charakteru
szkół. Przejmując model pruski nauka religii miała na Śląsku bardziej uprzywilejowaną rolę w porównywaniu do
innych regionów Polski. Nieporozumienia
i dyskusje odnośnie odmiennych wizji
nauczania i wychowania miały miejsce
pomiędzy śląskim duchowieństwem a nauczycielami skupionymi w Związku Polskim Nauczycielstwa Szkół Powszechnych.
Klimat dyskusji światopoglądoworeligijnej, dostrzeganej przez młodego
człowieka kształtującego swe poglądy,
miał wpływ na postawę Blachnickiego
będącego w okresie dojrzewania. Cechował go wówczas pewien sceptycyzm i dystans do Kościoła, który postrzegał jako
instytucję ważną i potrzebną, ale z którą
nie czuł się specjalnie związany. W średniej szkole przeżył kryzys życia re>>

ligijnego. Stopniowo tracił wiarę w Boga.
Osobiście doszedł do przekonania, że nie
wierzy i nie przeżywał z tego powodu niepokoju wewnętrznego. Nie było to połączone z niechęcią do chrześcijaństwa.
Wręcz przeciwnie ludzi wierzących uważał za szczęśliwych. Zdając sobie sprawę
ze swojego znacznego wpływu na rówieśników, nie uzewnętrzniał swej niewiary.
Dalej uczestniczył w obowiązkowych
spowiedziach szkolnych, niedzielnych
mszach świętych oraz we wspólnych modlitwach młodzieży w czasie wypraw
i obozów letnich, które organizował. Nie
ujawniał swych poglądów, gdyż kierował
się szacunkiem i troską o wiarę innych.
Nie przyjął też wtedy w szkole sakramentu bierzmowania, ale uczynił to w dyskretny sposób, tak że część kolegów nawet tego nie zauważyła. Został bierzmowany dopiero po wojnie – podczas której
doznał osobistego nawrócenia – na początku studiów w Wyższym Śląskim
Seminarium Duchownym w Krakowie
1945 r.
Ojciec Franciszka Józef był zatrudniony w służbie zdrowia jako nadpielęgniarz
mając na tym stanowisko obowiązki zbliżone do felczera. Jako paramedyk brał
udział w III Powstaniu Śląskim zajmując
się rannymi. Franciszek miał siedmioro
rodzeństwa, z których troje zmarło
w dzieciństwie. Był dzieckiem dynamicznym, zawsze pełen pomysłów i propozycji
zabaw potrafił gromadzić wokół siebie
dzieci. Zaradność i inteligencja zdecydowały o posłaniu go do szkoły już w wieku 5 lat wraz z rok starszym bratem Ernestem. W gimnazjum, tak nazywano wtedy szkołę średnią gdzie edukację wieńczyła matura, odebrał „wychowanie państwowe”. Celem tego wychowania było
wychowanie świadomych, obowiązkowych i twórczych obywateli. Jako wzór
postawy życiowej ukazano uczniom postawy „romantyka bojownika” oraz „pozytywisty pracownika”. Pod koniec lat trzydziestych, wobec rosnącego zagrożenia
z strony III Rzeszy, w pracy wychowawczej akcentowano elementy żołnierskie
i bohaterskie dążąc do zespolenia młodego pokolenia wokół armii.
Szkołę, w której uczył się Blachnicki,
cechował wysoki poziom nauczania i wychowania. Sporo pracujących w niej nauczycieli posiadało stopień naukowy doktorski bądź tytuł Magisterski. Dyrektor
szkoły, dr Merklinger włożył wiele wysiłku w stworzenie uczniom właściwych wa-

runków i atmosfery dopingującej ich do
wszechstronnego rozwoju. W szkole funkcjonowały sądy koleżeńskie rozwiązujące konflikty pojawiające się między uczniami. W tekście ślubowania szkolnego
uczniowie zobowiązywali się do solidnej
nauki nie z obawy przed złą notą czy
gniewem rodziców, lecz dla samych
siebie i społeczeństwa.
Tym niemniej po latach Blachnicki
sam stwierdził, że traktował szkołę jako
pewną życiową konieczność, której trzeba
się było poddać aby zaliczyć jej program.
Nauką zajmował się w niewielkim stopniu. Najbardziej interesowały go elementy filozofii i etyki poznawanej na lekcji religii. Znacznie mniej interesowały
go literatura i historia. Wynikało to z jego
zainteresowań, ale wiązało się także z osobowością nauczycieli prowadzących zajęcia, którzy w różnym stopniu potrafili
zainteresować nauczanymi przedmiotami.
Jako uczeń osiągał wyniki bardzo dobre,
dobre, czasem dostateczne. W ostatnim
roku zmobilizował się do solidnej pracy.
W maju 1938 r. zdał egzamin z wyróżnieniem. Ze znajomości języka polskiego
i religii otrzymał oceny bardzo dobre,
z języków łacińskiego i greckiego oraz fizyki z chemią uzyskał oceny dobre. Szkoła dała mu solidne podstawy do dalszej
nauki, którą po zakończeniu II wojny
światowej podjął w ramach studiów teologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie, jak również do późniejszej
pracy naukowej na KUL-u.
Istotną rolę w formacji charakteru
Blachnickiego – w mniejszym może stopniu intelektu ale przede wszystkim woli
i uczuć – wywarło zaangażowanie
w Związek Harcerstwa Polskiego. Praktyki tam zebrane zostały wykorzystane
w późniejszej pracy duszpasterskiej
z młodego neoprezbitera z ministrantami.
Doświadczenie harcerskie spożytkował
też przy tworzeniu metody przeżyciowej
rekolekcji zamkniętych, które stoją u początków Ruchu Światło-Życie. Lata 193139, w których Blachnicki dział w harcerstwie ocenia się jako jego „złoty okres”.

wało prawo harcerskie. Uczyło ono służby
Bogu i ojczyźnie, sumiennego spełniania
obowiązków, dotrzymywania słowa, niesienia pomocy bliźnim, umiłowania przyrody, posłuszeństwa rodzicom i przełożonym, oszczędności, ofiarności oraz czystości myśli, słów i uczynków. Harcerstwo było obecne w szkołach. Do najważniejszych elementów pracy należały
wymagające aktywności i zachęcające do
fizycznego rozwoju gry realizowane
w kilkunasto osobowych zespołach
z przywódcą na czele. W wychowaniu
akcentowano pozytywny wpływ kontaktu
przyrodą na rozwój duchowy i fizyczny
młodzieży. Wspólne spędzanie czasu, zarówno w ciągu roku jak i podczas wspólnych wyjazdów wakacyjnych, uważano za
szkołę życia dającą okazję do dobrego
wypoczynku, przeżycia wspólnoty oraz
miejsce wzrostu i tworzenia nowych przyjaźni. Stopnie i sprawności harcerskie
przygotowywały młodzież do przezwyciężania trudności życiowych, mobilizując
do konsekwentnej realizacji ideałów harcerskich.
Ścierały się wówczas w harcerstwie
dwie koncepcje wychowawcze: narodowa
i państwowo – obywatelska. Stały za nimi
ówczesne obozy polityczne: endecja i sanacja. W wychowaniu narodowym wskazywano na konieczność wyprowadzenia
treści wychowawczych harcerstwa z nauki
Kościoła, kładąc akcent na obowiązkowość praktyk religijnych harcerzy, które
miały wypływać z wiary i je pogłębiać.
Z kolei w wychowaniu państwowo – obywatelskim uznawano doniosłą rolę kościoła i doceniano znaczenie wychowania
religijnego, jednak akcentowano przede
wszystkim potrzebę czynnego i stałego
realizowania nakazów Chrystusa w życiu
codziennym. Ten drugi kierunek dominował przede wszystkim w latach przynależności Blachnickiego do harcerstwa.
Różnorakie było podejście instruktorów
harcerskich związanych z tym drugim
nurtem do sprawy wiary: od głębokiego
zaangażowania chrześcijańskiego do postaw laickich.

Harcerstwo wychowywało młodzież
w duchu wartości chrześcijańskich. Istota
metody polegała na tym, że nie pracowano z młodzieżą metodą nakazów i kar,
lecz poprzez stwarzanie moralnej atmosfery, w której ludzie pragną dobra i ku
niemu zmierzają. Prawdy, które kształtowały młodych ludzi wyraźnie formuło-

Fascynacja Blachnickiego harcerstwem rozpoczęła się wtedy, gdy miał
dziesięć lat. Hufiec, w którym działał
przed wybuchem II wojny światowej,
zrzeszał blisko tysiąc osób. Charakterystyczna była selektywność i elitarność
drużyn harcerskich, do których przynależał. W przypadku Blachnickiego osobą,
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która wpłynęła na jego poglądy i osobowość, był gimnazjalny polonista dr F.
Kozieł, zapalony działacz harcerski.
W drużynie dużą wagę przywiązywano
do nauki śpiewu i przygotowania sanitarnego młodzieży. Dlatego też organizowano kursy sanitarne i pierwszej pomocy.
Chłopcy uczestniczyli w zlotach Komendy Hufca w Tarnowskich Górach i sąsiednich miejscowości. Łączyły one elementy wycieczek terenowych, obozów i szkoleń, podczas których organizowano konkursy, terenowe biegi sprawnościowe
i kursy strzeleckie. Były one okazją do
zdobywania stopni i sprawności harcerskich. Zazwyczaj drużyna Blachnickiego,
on sam pełnił funkcję przybocznego,
zdobywała czołowe miejsce w rywalizacji. Celem pozyskania nowych członków dla drużyny Blachnicki wraz z kolegami, starał się rozbudzić zaintereso-

wanie harcerstwem wśród młodzieży podczas wycieczek do okolicznych wiosek,
organizując drużyny wiejskie. W latach
1935-37 uczestniczył w regularnych ćwiczeniach Przysposobienia Wojskowego,
które ukończył z wyróżnieniem przyznawanym młodzieży w wieku przedpoborowego dobrowolnie pracującej nad przygotowywaniem się do obrony ojczyzny.

w 1942 r. do Wehrmachtu, że ta szkoła
życia bardzo mu się przyda. Zaangażowanie w harcerstwo wynikało z faktu, że
jego życie cechowało poszukiwanie środowisk wolnych od formalizmu i urzędowego skostnienia a nacechowanych
autentyzmem i tętniących życiem. Blachnicki potrafił – podobnie jak ks. Bosko
linoskoczek – zaimponować młodemu
otoczeniu. Gdy wszedł na jedno z drzew
w parku to ‘obszedł’ kilka następnych nie
schodząc na ziemię. Za szczególny punkt
przysięgi harcerskiej uznał ideę abstynencji od alkoholu i tytoniu, której pozostał wierny do końca życia.

W swoich wspomnieniach ks. Blachnicki uważał harcerstwo za ‘anioła stróża’
lat młodzieńczych, ponieważ zachowało
go od złych dróg i prowadziło ku szlachetnym ideałom. Realne było to zagrożenie bowiem najstarszy z rodzeństwa
Rudolf, starszy od Franciszka o 13 lat,
DW.
prawdopodobnie miał problemy z alkoholem. Zapewne do tego nawiązywał Blach- 1 Wykorzystano: ks. A. Włodarczyk „Pronicki odpisując z więzienia w Raciborzu rok Żywego Kościoła”
na wiadomość o powołaniu Rudiego

Siostra Eligia Stawecka

„(…) pragnę gorąco coś z siebie jeszcze
dać tym maluczkim, słabym,
posiadam jeszcze dość siły na to
(…)pójdę do stóp Ukrzyżowanego i Jemu
przysięgę żołnierską złożę
Jemu służyć będę”.
s. Eligia Stawecka

Wdzięczne Bogu za dar beatyfikacji
Matki Małgorzaty Szewczyk Założycielki
Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej - Serafitek i pełne radości, z wiarą
patrzymy w przyszłość a jednocześnie
sięgamy do skarbca przeszłości, by czerpać z bogactwa dziejów naszej rodziny
zakonnej. Takim bogactwem są poszczególne Siostry Serafitki, które swoją modlitwą, pracą i cierpieniem szerzyły chwałę Bożą i przyczyniały się do rozwoju
Zgromadzenia.
Jedną z tych wybitnych postaci jest
s. Eligia Leopoldyna Stawecka. Wchodząc w seraficką wspólnotę ze swoim
doświadczeniem żołnierza i wielkiej patriotki, wspaniałomyślnie podjęła drogę
życia radami ewangelicznymi. Umiała
przewartościować swoje dążenia idąc
w stronę pokory, posłuszeństwa i heroicznej ofiarności. W swoim życiu rozwijała to, co prawdziwe, dobre i szlachetne,
to, co zaszczepił jej Bóg przez łaskę. Stała
się wzorem osoby wiernej ideałom, głębokiej modlitwy i oddania wszystkiego

Bogu.
Leopoldyna Stawecka
przyszła na świat
11.11.1896 roku w Bochni. Zdrobniale zwracano się do niej Olga.
Miała pięcioro rodzeństwa. Olga do szkoły
podstawowej uczęszczała
w Bochni, w tym czasie
także uczestniczyła w zajęciach organizowanych
przez Związek Strzelecki
"Strzelec". Leopoldynę
charakteryzował zapał do
działania. Zawsze była
energiczna, otwarta, spostrzegawcza. Wszystko
przeżywała w sposób
bardzo
emocjonalny,
z pełnym zaangażowaniem. Umiała wyrażać
swoje uczucia, zarówno
miłości i ufności do matki, jak i buntu wobec
ojca. Od dzieciństwa miała dużą wrażliwość sumienia. Chętne przebywanie na łonie przyrody
utrwaliło u Olgi poczucie
wolności, tak bardzo charakteryzujące jej życie duchowe i społe- niu dzieciństwa było marzenie o wyjeźczne. Ważnym akcentem w jej przeżywa- dzie na misje, o męczeństwie. W roku
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1914 rozpoczęła naukę w seminarium
nauczycielskim również w Bochni. Po
wybuchu I wojny światowej, mając lat
siedemnaście, włączyła się czynnie w odrodzenie kraju - przerwała naukę w seminarium i nawiązała bliskie kontakty ze
Związkiem Strzeleckim w Krakowie.
Początkowo zaangażowała się w zbieranie
środków na zakup wyposażenia dla organizujących się oddziałów wojskowych,
z czasem zaś sama, w męskim przebraniu
wstąpiła do formowanej wówczas I Brygady Legionów Polskich. Nie przebywała
długo na froncie. Prośba matki oraz
śmierć ojca przyczyniły się do jej powrotu
do Bochni. Podjęła w Krakowie kurs sanitariuszek, po ukończeniu którego rozpoczęła pracę jako honorowa sanitariuszka
w szpitalu wojskowym w Krakowie.
W tym czasie umiera jej brat Franciszek.
Olga staje się jedyną opiekunką matki.
Nie mogąc walczyć na froncie, nawiązała
kontakt z Naczelnym Komitetem Narodowym, który skierował ją do pracy w austriackim szpitalu w rodzinnym mieście.
Tam od 1916 r. jako pielęgniarka, czuwała
przyrannych legionistach. Po wybuchu
walk polsko-ukraińskich, w listopadzie
1918, opuściła dom i wyjechała do Krakowa. Zorganizowała tam oddział kobiecy
złożony głównie ze studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego i ruszyła na pomoc
obrońcom Lwowa. Chciała walczyć w oddziale razem ze swoim bratem Edwardem,
jednak nie pozwolono jej na to. Wstąpiła
zatem do organizowanej przez mjr Aleksandrę Zagórską Ochotniczej Legii Ko-

biet. Leopoldyna całą swą energię i zapał
ofiarowała nowej organizacji. Tu znalazła
dobrą atmosferę i zadziwiającą wśród żołnierzy jednomyślność. Nie oszczędzając
się odważnie pokonywała strach. Nic nie
było w stanie wyrwać jej z żywiołu walki,
o to co polskie. Była gotowa oddać życie
za Ojczyznę. Olga zdobyła uznanie i szacunek wśród ludzi, co wyrażało się zaufaniu, jakim ją obdarzono. Podkreślano także jej pobożność i prawość charakteru.
W 1918 roku Olga zdała maturę wojskową. W Snopkowie pod Lwowem pełniła
służbę łącznikową, a następnie była komendantką oddziału wartowniczego OLK.
Za udział w trudnych walkach o Lwów
otrzymała odznakę „Orlęta" oraz awans
na stopień podporucznika. W marcu
1919 r. Leopoldyna walczyła pod Leodyką, a następnie wyjechała do Stanisławowa, gdzie jako pierwsza samodzielna komendantka objęła dowództwo nad tamtejszym oddziałem W styczniu 1920 r. została odwołana do Lwowa w celu objęcia
dowództwa po odchodzącej do Warszawy
płk Zagórskiej Legii Lwowskiej. Leopoldyna Stawecka w czasie walk o niepodległość Polski spotykała się z wieloma ludźmi, którzy urokiem swej osobowości
i siłą charakteru pociągali ją do wielkich
czynów oraz refleksji nad życiem. Szczególnie była pod urokiem Józefa Piłsudskiego. Uważała go za wzór wodza i patrioty, za ojca narodu. Po zwycięskiej
ofensywie kwietniowej i dotarciu w maju
1920 r. wojsk polskich do Kijowa, rząd
radziecki przygotowywał się do kontrofensywy. Leopoldyna otrzymała wówczas
rozkaz udania się do Wilna i reorganizacji
działającego przy dowództwie frontu Li18

tewsko-Białoruskiego Legii Wileńskiej.
Po dwóch miesiącach szkolenia sformowany batalion, wysłany został na front
wojny polsko-bolszewickiej. Walczyła na
czele 2 kompanii w obronie Wilna na odcinku od Kinolówki do Pogir, została
wówczas ranna w prawe płuco. Mimo iż
była osłabiona po odniesionej ranie, stanęła w sierpniu 1920 roku do obrony Warszawy, czynnie angażując się w to historyczne zwycięstwo Polaków, zwane „cudem nad Wisłą”. Za udział Leopoldyny
w walkach otrzymała awans na stopień
porucznika Wojska Polskiego i odznaczenie „krzyżem Walecznych” a następnie
odznaką „Za trud ofiarny”. W grudniu
objęła dowództwo nad utworzoną w maju
Legią Warszawską.
Idealizm lat dziecięcych i młodzieńczych Leopoldyny, który tak obficie owocował w marzenia i bohaterskie czyny,
w wiarę w Boga i fascynację człowiekiem
poddany został próbie. Wraz ze stabilizacją polityczną Ochotnicza Legia Kobiet została zreorganizowana. Ostygł
wielkoduszny zapał wśród żołnierzy i legionistek. Rozpoczęło się codzienne życie, które niosło z sobą rozluźnienie dyscypliny, pewien zanik ideałów, koncentrację na własnych sprawach. Dla porucznik Staweckiej najtrudniejsze było to,
że tak wyraźnie dostrzegała niedociągnięcia u ludzi, których uważała za nieskazitelnych. Załamał się jej ideał człowieka.
Weszła w trudny czas kryzysu wewnętrznego. Ubolewała iż w kręgach wojskowych zaczął liczyć się zysk, znaczenie,
skupienie na komforcie życia. Wzbierał
w niej gniew i rozczarowanie. Sama nie
chcąc wchodzić w takie układy poprosiła
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w styczniu 1921 r. o bezterminowy urlop
a następnie złożyła podanie o zwolnienie
ze służby wojskowej. Był to dla niej czas
głębokiego cierpienia, cały jej dotychczasowy świat runął w gruzach. Po opuszczeniu szeregów żołnierskich osiadła
w rodzimej Bochni.
Pierwszą próbą ponownego wejścia
Leopoldyny w sprawy społeczne było
aktywne zaangażowanie się w plebiscyt
na Górnym Śląsku. Gdy w maju 1921
roku rozpoczęło się Powstanie Śląskie,
wzięła w nim udział. Był to jej ostatni
odzew w walce zbrojnej. Pogodziła się
wówczas ostatecznie z faktem odejścia
z wojska i zamknięciem tego rozdziału
w swoim życiu.
Nawiązała kontakt z Siostrami Serafitkami, a 15.11.1924 r. przybyła do Domu Generalnego Zgromadzenia, który
znajdował się wówczas w Oświęcimiu.
Rok później tj. 29.11.1925 rozpoczęła nowicjat, otrzymała wówczas habit i imię
zakonne s. Maria Eligia. Po pewnym czasie zaczęła mieć problemy zdrowotne
związane z gruźlicą, której początki sięgały jeszcze pobytu w wojsku. Leczyła się
najpierw w domu zakonnym w Chodzieży, a następnie w sanatorium.
20.06.1928 r. s. Eligia złożyła pierwszą
profesję zakonną i rozpoczęła pracę w domu dziecka w Oświęcimiu w charakterze
wychowawczyni. W życiu Leopoldyny
rozpoczął się etap oblubieńczego trwania
w Bogu, coraz szerszego otwierania się na
Jego miłość. Rozpoczął się czas szybkiego rozwoju osobowego w kierunku
dojrzałości chrześcijańskiej. Miłość Boga
pomagała jej przyjąć zakonny styl życia,
dostosować się do zwyczajów Zgromadzenia i do regulaminu. Nie przyszło jej to

łatwo. Uczyła się cierpliwie przerastać
siebie, by otworzyć się na świat wartości
duchowych. Od 15.05.1932 r. ze względu
na pogarszający się stan zdrowia przebywała na leczeniu gruźlicy w Białce
Tatrzańskiej. Podejmowała rehabilitację
również w szpitalach w Nowym Targu
i Zakopanem, jednak kuracje te, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Pod koniec 1932 roku, już na łożu śmierci, s. Eligia złożyła śluby wieczyste. Zmarła
7.01.1933 r. w Białce Tatrzańskiej. Dwa
dni później jej ciało przewieziono do
Oświęcimia, gdzie następnego dnia została pochowana na cmentarzu parafialnym
w Oświęcimiu. Na trumnie, którą nieśli
oficerowie położono czapkę wojskową,
szablę oraz proporczyk OLK. Na cmentarzu oddano żałobne salwy. Jej pogrzeb
zgromadził nie tylko siostry zakonne, ale
także licznych przedstawicieli wojska,

Na łamach pisma Rycerz Niepokalanej nr 1/1930 opublikowano między innymi polemikę jaką poprowadził student ze
swoim profesorem. Otóż pewien profesor
historii w czasie swoich wykładów bardzo
często krytykował kapłanów, sugerując
jakoby rzekomo od wieków nienawidzili
oni wiedzy, nauki i sztuki, a kochali zawsze wstecznictwo i ciemnotę. Po jednym
z wykładów przyszedł do profesora student, dobry i zdolny chłopiec, który nie
dał się łatwo zbić z tropu.

– Panie profesorze – rzekł – czy nie byłby
pan tak dobry rozwiązać mi kilka wątpliwości, które mną owładnęły od chwili,
gdy słucham pańskich wykładów?
– Dlaczego nie, kochany przyjacielu, bardzo chętnie! O cóż to chodzi?
– Tylko kilka pytań, panie profesorze! Kto
zachował nam dzieła starych klasyków?
W jaki sposób nie zginęły one, gdy za
czasów średniowiecza barbarzyństwo zalało cały świat kulturalny?
– Mnisi podpisywali je w swych klaszto-

byłe legionistki, przedstawicieli władz
miejskich i rzesze ludzi. Wydarzenie to
przypominało raczej manifestację patriotyczną niż uroczystość pogrzebową.
S. Eligia zawsze i wszędzie czuła się
Serafitką. Chciała być - jak to podkreślała
- „wierną zakonnicą  z granitowego czy
nu”. Leopoldyna Stawecka jako porucznik Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, uczestniczka obrony Lwowa i Wilna oraz plebiscytu na Górnym
Śląsku posiadała wiele odznaczeń, min.:
Odznakę honorową „Orlęta” – 19.03.1919
r.; Odznakę honorową Ochotniczej Legii
Kobiet „Za trud ofiarny”- 31.12.1920 r;
Krzyż Walecznych - 02.1922 r; Pamiątkowy „Medal za Wojnę 19181920" –
3.10.1931 r; Odznakę „Za Dzielną i Wier
ną Służbę dla Ojczyzny” - 10.02.1932 r.
Bardziej szczegółowe opracowanie życia
i działalności s. Eligii Staweckiej oraz
innych kobiet walczących w szeregach
Legionów Polskich czy Ochotniczej Legii
Kobiet można znaleźć w najnowszej pozycji „Dziewczęta w maciejówkach”. Autor: Stanisław M. Jankowski, wydawnictwo TRIO Warszawa 2012.
Niech świetlany przykład s. Eligii
Leopoldyny Staweckiej, będzie inspiracją
do osobistej refleksji nad pięknem powołania człowieka i zaproszeniem do włączenia bogactwa swego serca w budowanie
Królestwa Bożego na ziemi. Niech w codzienności prowadzi nas przykład s. Eligii, a jej modlitwa przed Bogiem niech
umacnia serca tych, którzy nie boją się
miłować ofiarnie i bezkompromisowo
Najwyższe Dobro - Jezusa Chrystusa.
Siostry Serafitki

Wkład jezuitów do historii wojskowości
– Ojciec Józef Rogaliński
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rach i tym sposobem zdołali je uratować.
– Mnisi?
– Tak, mnisi, zwłaszcza benedyktyni.
– Ach te klechy! Więc to oni przepisywali
stare kodeksy i w ten sposób je dla nas
uratowali! Musiała to być wielka i żmudna praca? No i naturalnie niejeden nabawił się suchot wśród pyłu bibliotecznego?
Nie inaczej! Prawda, to było jeszcze
wtenczas, gdy głowy panujące nie umiały
się nawet podpisać? Dziwne, zaiste, czasy! I dziwni ci mnisi, że mieli ochotę
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przepisywać litera po literze z Liwiusza,
Cezara, Cycerona, Wirgiliusza, itp. A jak
te kodeksy wyglądają? Starannie pisane,
jak malowane, a inicjały – to istne dzieła
sztuki! Przemierzłe klechy!
Po chwili znów pytanie:
– Czy to prawda, że bez nich nie mielibyśmy także Kolumba ani Vasco da Gama? Pewien bowiem mnich, niejaki Fra
Mauro, jak powiadają, narysował w roku
1450 ową sławną mapę, którą następnie
posługiwał się Kolumb.
– Tak, to prawda, ale taką mapę mógłby
narysować także kto inny.
– To się rozumie! Dlaczego by tylko klechom miały przychodzić takie pomysły?
– Czytałem też, panie profesorze, że zamiast niezgrabnych rzymskich cyfr, pewien papież wprowadził w arytmetyce
cyfry arabskie.
– Papież Sylwester II. Byłby to uczynił
kto inny! Cóż, kiedy papieże zawsze
i wszędzie naprzód się pchali!
– Powiadają także, iż lunetę i teleskop też
jakiś ksiądz wynalazł. Lecz może to nieprawda? Księża zawsze lubią przyswajać
sobie różne rzeczy!
– Nie, to prawda. Franciszkanin Roger
Bacon wymyślił te instrumenty.
– A, to ten Bacon! Kiedy on właściwie
żył?
– Umarł w roku 1294.
– Był wcześnie już postępowym, prawda?
– A jeszcze coś! Wszak to duchowny
pierwszy udowodnił, że słońce stoi, a ziemia się obraca?
– Tak, Mikołaj Kopernik.
– Przepraszam pana profesora. Dlaczego
nazywają wiek, w którym wiedza, sztuka
i literatura najwięcej kwitły, złotym wiekiem Leona X?
– Bo papież Leon X był prawdziwym
protektorem uczonych, artystów owego
czasu.
– Co, papież protektorem cywilizacji?
– Ej, zdaje mi się, mój chłopcze, że sobie
ze mnie kpisz!
– Skądże! To wszystko to tylko wątpliwości, nieznośne wątpliwości! Chętnie
bym klechom chciał przypiąć łatkę, że są
i zawsze byli wstecznikami, lecz te wątpliwości nie dają mi spokoju. Czy to prawda, panie profesorze, że pierwsze szkoły
ludowe bezpłatne stworzył de la Salle?
– Tak jest, Francuz de la Salle!
– Ksiądz?
– Ksiądz!
– I że pierwszym, który się zajął głucho-

niemymi, był Hiszpan ksiądz Pedro de
Ponce, a po nim de l'Epee…?
– Niech się pan nie gniewa, panie profesorze! Cóż ja temu winien, że klechy
w historii nie dają mi spokoju? Czytałem
jeszcze i to: nie dość, że mnich Bertold
Szwarz wynalazł proch, mnich Guido
d'Arezzo – skalę i podstawowe reguły
nauki o harmonii, mnich Tegeruss w Bawarii około roku 1000 malarstwo na
szkle, jezuita Cavalieri (1747) polichromię, jezuita Secchi – analizę spektralną…
– Dosyć, do pioruna! Widzę teraz dobrze,
że sobie ze mnie kpisz!
– Prawda, prawda! – pierwszy piorunochron nie został wynaleziony przez Franklina, lecz zrobił to już w roku 1754
mnich premonstratensów, proboszcz Prokop Divisch! O tym wspomina nawet
Kürschner w leksykonie konwersacyjnym!
– Milcz, gaduło!
– Największym znawcą językowym był
kardynał Mezzofanti!
– Ty wsteczniku!
– O nie! Największym wstecznikiem był
najsławniejszy paleograf XIX wieku, kardynał Mur.
– Dosyć tych głupstw! Zaraz mi się wynoś!
– A w którym kierunku? Może to panu
powiedzieć: diakon Flavio Gioia. On znacznie ulepszył kompas już w roku 1300!
– Tyś całkiem oszalał i masz rozpaloną
głowę!
– Jeśli bym się zapalił, to musiałaby przybyć sikawka, by gasić pożar! Sikawki
wprowadzili najpierw biali mnisi cystersi,
a paryscy kapucyni byli aż do XVII wieku
strażakami ogniowymi w Paryżu!
– Jeśli nie zamilkniesz, to wylecisz!
– Może w przestworza powietrzne? Prawda! Pierwszy balon wynalazł jeszcze na
60 lat przed Mongolfierem mnich Bertold
Gusman, który w roku 1720 wobec całego
dworu portugalskiego wzbił się w powietrze. – Czego pan szuka, profesorze?
Okularów? – To także wynalazek księży!
Okulary wynalazł w trzynastym stuleciu
dominikanin Aleksander Spina! Czy pan
się tak spieszy, że spogląda na zegarek?
Zegarek to również wynalazek księży!
Pierwszy zegarek mamy od kronikarza
kościelnego Kassiodora (505 r.), ulepszył
go Gerbert, późniejszy papież Sylwester
II. Pierwszy zegar astronomiczny sporządził opat Ryszard Wallimford w roku
1316. No, ale teraz już idę! Palą się
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gazowe lampy. Jeszcze tylko słówko,
panie profesorze! Pewnie pan wie, że
światło gazowe wynaleźli jezuici. Z całą
pewnością – jezuici. I w 1794 r. wprowadzili je najpierw w Stonyhurst w Anglii,
a jezuita Dunn otworzył w roku 1815
w Preston pierwsze towarzystwo gazowe.
Dowidzenia, panie profesorze! Co, rower
także pan ma? Przedmiot ten wynalazł
także ksiądz Pinaton, który już w roku
1845 jeździł na dwukołowcu!…
Kiedy czytamy przedstawioną na
łamach Rycerza Niepokalanej polemikę
między studentem a profesorem nasuwa
mi się również wątek dotyczący historii
Polski, a konkretnie zagadnienie wkładu
jezuitów do polskiej i światowej
wojskowości i jej historii.
Patrząc na historię polskiego piśmiennictwa wojskowego czasów przedrozbiorowych, szybko zauważymy, ze autorami wielu cennych prac są jezuici
wśród których w kolejności chronologicznej należy wymienić: Mateusza Bembusa
(1567-1643), Oswalda Krügera (15981655), Wojciecha Tylkowskiego (16241695), Wojciecha Bystrzonowskiego
(1699-1782), Faustyna Grodzickiego
(1710-1773), Franciszka Paprockiego
(1723-1805) i Józefa Rogalińskiego
(1728-1802). Wymienieni członkowie zakonu jezuitów zajmowali się w swych
pracach dotyczących wojska szczególnie
aktualnymi w ich czasach problemami sił
zbrojnych, w znacznej mierze fortyfikacją, artylerią i taktyką, natomiast Franciszek Paprocki interesował się głównie
historią wojskowości.
Pojawienie się problematyki wojskowej w polskich szkołach jezuickich XVII
i XVIII wieku wiąże się ściśle z procesami zachodzącymi w całej Europie od
początku XVI wieku w dziedzinie wojskowości, szczególnie w aspekcie artylerii
oraz inżynierii.
Jednym z jezuitów, na którego traktatach i wykładach miała być utworzona
nowoczesna armia polska był wspomniany Józef Rogaliński. W czasie studiów
filozoficznych był uczniem ojca Faustyna
Grodzieckiego, od którego chłonął całą
wiedzę z dziedziny wojskowości. Podczas
swojej pracy jako wizytator w Komisji
Edukacji Narodowej zwrócił na siebie
uwagę jako znawca problematyki wojskowej i autor czterotomowej pracy pt. Doś
wiadczenia skutków rzeczy pod zmysły
podpalających które napisał... aby ka
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walerowie polscy, ćwiczący się w szko
łach, wiadome sobie mieli i używania ich
zawczasu się uczyli, zdolnymi się czyniąc,
zaraz od poranku życia, na usługi
Ojczyzny nie tylko w szczęściu, ale
i w nieszczęściu, żeby umieli i w miłym
pokoju dla niej i umierać w rycerskim
polu za nią.

Konflikty i działania wojenne wynikające z konfederacji barskiej oraz kasata zakonu jezuitów nie przeszkodziły
Rogalińskiemu w opracowaniu i wydaniu
czwartego tomu swej pracy pt. Nauka wojenna. W swoim dziele poruszył problematykę zdobywania i obrony twierdz
przedstawiając między innymi 19 różnych
stosowanych rodzajów fortyfikacji. Rogaliński Naukę wojenną podzielił na trzy
części. Poza artylerią i fortyfikacjami,
trzecia część opisywała taktykę oraz zastosowanie „tajnych listów”, czyli szyfrów.
Pisząc o artylerii, rozpoczyna wykładem
o technice strzelania z armat (określa je
jako działa) i z moździerzy, opierając się
głównie na doświadczeniach francuskich.
Opisał między innymi model badania toru
pocisku wystrzelonego z działa jak również przedstawił bogatą wiedzę o budowie
dział. Szeroko i nowatorsko przedstawił
użycie granatów ręcznych, wysadzanie za
pomocą min prochowych fragmentów obleganych twierdz oraz ich obronę z zastosowaniem przeciwmin. W owym czasie

było to jedyne dzieło tak szczegółowe, reprezentujące nowoczesne i współczesne
autorowi trendy sztuki wojennej w tym
zakresie.
Śmiało możemy zaryzykować stwierdzenie, że traktat Rogalińskiego to rodzaj
przewodnika po współczesnym Mu polu
bitwy. Warto także podkreślić, że podczas
insurekcji kościuszkowskiej (1794) adept
Szkoły Rycerskiej, gen. Tadeusz Kościuszko (artylerzysta), z powodzeniem wykorzystywał prawidła Nauki wojennej napisanej przez Józefa Rogalińskiego.
Warto na koniec zwrócić uwagę na
fakt, ze kiedy rozmawiamy o poszczególnych traktatach z zakresu wojskowości, to również powinniśmy postarać się
dokładnie poznać historię wojskowości.
Tutaj z wielką pomocą przychodzi nam
również jezuita, tym razem Franciszek
Paprocki, ale o nim przeczytamy w następnym numerze.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na
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MŁODZI PATRZĄ NA ŚWIAT

„W imię Ojca…”

XVII Spotkanie Młodych Lednica 2000

„Ojcze prowadź mnie,
prowadź mnie, wola Twa
niech dzieje się!”

/fragm. „Ojciec”, sł. Agnieszka Chrostowska/

W tegorocznym Spotkaniu Młodych na Polach Lednickich uczestniczyły 4 przewodniczki DSM z naszej parafii.
Nasz wyjazd rozpoczęłyśmy o godzinie
20:00 dnia poprzedzają21

cego ten szczególny dla nas dzień.
Wspólnie z grupą 48 przewodniczek
DSM z całej diecezji i z 3 siostrami zakonnymi wyruszyłyśmy w drogę na XVII
Spotkanie Młodych Lednica 2000. Podróżowaliśmy przez noc, dlatego czas
mijał nam dość szybko. Około godziny
5.30 dotarłyśmy do Sanktuarium Matki
Bożej w Licheniu. Po mszy świętej
wspólnie zwiedzałyśmy kościół, a następnie postanowiłyśmy razem przejść Drogę Krzyżową. Licheńska Golgota to niezapomniane miejsce. Na trasie wiodącej
na jej szczyt rozmieszczone są poszczególne stacje Drogi Krzyżowej oraz liczne
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groty i kaplice. Jednym z miejsc, które
nas szczególnie zachwyciło to grota
Wniebowzięcia Matki Bożej, której ściany zostały wyłożone z kolorowych brył
szkła. Wchodząc do tego miejsca można
dosłownie „poczuć się jak w niebie”.
Na miejsce docelowe dotarłyśmy około godziny 11.30. Niestety, z powodu obfitych opadów deszczu, nasz autokar nie
mógł nas zawieźć na wyznaczone miejsce
parkingowe obok Pól Lednickich. Trasę
około 4 kilometrów musiałyśmy więc
pokonać pieszo. Ze śpiewem na ustach
w mgnieniu oka pokonałyśmy ten odcinek
drogi. Na Polach Lednickich byłyśmy dokładnie o godzinie 12.00, kiedy to rozpoczęła się modlitwa „Anioł Pański”.
Motywem przewodnim tegorocznego
spotkania było ojcostwo, czyli odnowa
ojcostwa w dobie kryzysu męskości oraz
wierność autorytetowi Boga jako Ojca
wszystkich ludzi. Około godziny 13.00
wysłuchałyśmy konferencji i świadectw
o ojcostwie. Pierwsza z nich była zatytułowana „O ojcostwie i św. Andrzeju Boboli”, a wygłosił ją jezuita o. Józef Augustyn. Następnie wniesiony został relikwiarz św. Andrzeja Boboli. Około godziny 13.30 świadectwem podzielił się
z nami Szymon Hołownia, który opowiadał także o fundacji, w której pracuje.
Dziennikarz prosił nas również o modlitwę za niego i wolontariuszy fundacji,
a także za osoby, którym niosą oni pomoc.
Szymon Hołownia to jeden z najbardziej
rozpoznawanych dziennikarzy i publicystów w Polsce. Jego świadectwo życia
i działalności przekonało nas o tym, że ci,
których znamy i podziwiamy z pierwszych stron gazet lub programów telewizyjnych, swoją pozycję mogą wykorzystać w dobry sposób - pomagając innym
pozostając jednocześnie skromnymi i pełnymi gorliwej wiary ludźmi.

Na Drodze III Tysiąclecia o godzinie
15.00 pojawiły się siostry zakonne, które
poprowadziły nabożeństwo Koronki do
Miłosierdzia Bożego. Rozważania pomiędzy dziesiątkami były zaczerpnięte
z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny.
Godzinę później słowo skierował do nas
dominikanin o. Jan Góra, twórca lednickich spotkań. Widać było, że to prawdziwy Ojciec tego spotkania, który nie
krył wielkiej radości ze spotkania z blisko
80 tysiącami młodych.
Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania
o godzinie 17.00 wniesione zostały w procesji relikwie bł. Jana Pawła II, św. Wojciecha i Pięciu Braci Męczenników. Tuż
po tym, obejrzeliśmy pantomimę o Miłosiernym Ojcu, znaną również jako przypowieść o Synu Marnotrawnym. Około
godziny 18.00 odbyło się spotkanie z bł.
Edmundem Bojanowskim. Postać swojego założyciela przybliżyły nam siostry
ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogurodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Na miejsce spotkania weszły one
w radosnej, roztańczonej procesji, wnosząc relikwie swojego założyciela oraz
niosąc kolorowe parasolki rozpięte nad
dziećmi ubranymi w barwy narodowe
Polski.
Centralnym punktem każdego Lednickiego Spotkania Młodych jest Msza
Święta. W tym roku była ona sprawowana
około godziny 19.00 pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, a koncelebrowana
była przez około 1700 kapłanów. Homilię
wygłosił bp Grzegorz Ryś z Krakowa.
Podkreślił, że Bóg jako Ojciec przekazuje
nam życie, które ma w sobie. Ważnym
stwierdzeniem wypowiedzianym przez
biskupa było to, że Bóg nie zachowuje się
jak Ojciec, ale on sam JEST Ojcem.
Szczególnym momentem Eucharystii było

uwielbienie. Wspólnym śpiewem i tańcem
wychwalaliśmy Boga. Były to niezapomniane chwile, pełne wzruszenia.
Po raz pierwszy Lednicę odwiedził
prezydent RP Bronisław Komorowski.
W słowach, jakie skierował do nas powiedział miedzy innymi, że jego dzieci
wielokrotnie uczestniczyły w Spotkaniach
Młodych w ubiegłych latach. Zaznaczył
również, że "jedną z miar odpowiedzialności za polską wolność jest rodzicielstwo, a szczególnie ojcostwo". Z całą
zgromadzoną rzeszą młodych zaczęliśmy
skandować „Niech zatańczy”. Prezydent
dotrzymał słowa i rzeczywiście zatańczył
z nami do jednej z lednickich piosenek.
Około godziny 22.00 odtworzono za
pomocą telebimów przesłanie przygotowane przez papieża Franciszka, który zapewnił o łączności z nami w tym modlitewnym czuwaniu. Papież przypomniał
nam, że ojcostwo to Boży dar i wielka
odpowiedzialność, by dać nowe życie.
Odpowiedzialność za nowego człowieka,
niepowtarzalny obraz Boga.
XVII Spotkanie Młodych na Lednicy
zakończyło się po godzinie 24.00 wyborem Chrystusa na Pana swojego życia
i przejściem przez Bramę III Tysiąclecia,
czyli Rybę. Niestety nie udało nam się
uczestniczyć w tym ważnym momencie,
ponieważ musiałyśmy opuścić Pola Lednickie wcześniej.
Spotkanie Młodych na Lednicy było
dla nas wielkim przeżyciem. Były to swego rodzaju rekolekcje, które pozwoliły
nam pogłębić i umocnić naszą wiarę. Mamy nadzieję, że za rok będziemy mogły
uczestniczyć w kolejnym, XVIII Spotkaniu Młodych na Lednicy wraz z innymi
młodymi z naszej parafii.
Katarzyna Bukowska

Z Jezusem na Przystanku…

- rozmowa z Ks. Mateuszem Nowakiem o ewangelizacji
podczas Przystanku Jezus
x. Krzysztof: Jak rozpoczęła się Twoja On w pewnym momencie życia doświadprzygoda z Przystankiem Jezus?
czył mocnego nawrócenia i był bardzo
zapalony do dzielenia się wiarą. Śledził
x. Mateusz: Dla mnie przygoda z Przys- różne wydarzenia ewangelizacyjne, późtankiem Jezus zaczęła się od mojego przy- niej zresztą wstąpił do Zgromadzenia Mijaciela Bartka, pochodzącego z tej co ja sjonarzy Słowa Bożego. Pojechał na Przyparafii - dawno, bo już ponad 10 lat temu. stanek Jezus w 2002 roku i od niego się
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dowiedziałem o tej inicjatywie. Też chciałem pojechać, ale w tym samym roku rozpocząłem seminarium, a u nas w tarnowskim seminarium była taka zasada, że
można było jechać dopiero jak się ma
sutannę czyli po 3 roku. Więc to pragnienie schowałem w sercu i czekałem. Po
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pewnych przygodach udało się - z Bożą
pomocą, o tym jestem przekonanypojechać. Mówię – z pewnymi przygodami – bo my byliśmy pierwszym rocznikiem, który miał po trzecim roku seminarium praktyki wakacyjne w szpitalach. Wydawało się, że nie będzie czasu,
ale udało się. W piątek skończyłem praktykę w szpitalu, a w poniedziałek rano
wsiadłem w samochód i pojechałem do
Kostrzynia – na drugi koniec Polski.
x. Krzysztof: Jaka jest idea Przystanku
Jezus?
x. Mateusz: Idea Przystanku Jezus jest taka, że skoro na Przystanek Woodstock,
organizowany przez Jerzego Owsiaka
przyjeżdża takie mnóstwo ludzi, to nie
można do nich nie pójść z Ewangelią. To
chyba biskup Dajczak, który był wówczas
był biskupem pomocniczym gorzowskim
rzucił hasło, żeby zaopiekować się duchowo tymi młodymi. Zaczęło się od grupki zapaleńców, którzy poszli w to pole
Woodstockowe ewangelizować.
x. Krzysztof: Jak wyglądała organizacja tego Przystanku?
x. Mateusz: Jak ja tam byłem – po raz
pierwszy w 2005 roku - to inicjatywa miała już swoją organizację związaną z doświadczeniem kilku lat. W poniedziałek
wieczorem zaczynały się w kościele
w Kostrzynie rekolekcje Przystanku Jezus. Tam też – obok kościoła - mieliśmy
pole namiotowe, swoje zaplecze: kuchnię
polową, toalety i prysznice. W środę, po
przygotowaniu i rekolekcjach po raz pierwszy szliśmy na pole Woodstockowe –
poświęcić „nasze” miejsce na jego obrzeżach i ustawić tam krzyż. Z tego miejsca
przez następne dni szło się „w pole” żeby
porozmawiać, „reklamować” Pana Jezusa
na różne sposoby (śmiech). Trwało to do
niedzieli. Przy krzyżu jest cały czas możliwość spowiedzi oraz dyżur, żeby i krzyż
chronić i być całą dobę do dyspozycji.
Teraz, o ile mi wiadomo, ramy czasowe
nieco się zmieniły, ale schemat jest podobny.
x. Krzysztof Jaka była reakcja ludzi
z Woodstock, kiedy pojawili się księża,
klerycy po to, żeby mówić o Jezusie?
x. Mateusz: Różna. Od razu wyjaśniam,
większość ewangelizatorów to świeccy.

Za „moich czasów” Przystanek Jezus liczył 500 osób, z tego ok. 100 to księża,
klerycy, siostry zakonne reszta to byli
świeccy ewangelizatorzy, z doświadczeniem z różnych ruchów: ze Szkoły Nowej
Ewangelizacji, Ruchu Światło-Życie, Odnowy Charyzmatycznej. W tym roku, jak
słyszałem było już ok. 1000 uczestników.
My w sutannach mieliśmy łatwiej. Oni
kojarzyli „to jest człowiek od Jezusa”. Zadawali pytania czy jestem księdzem czy
nie, ktoś się chciał u mnie od razu spowiadać.
Wracając do pytania o reakcję, znaczna liczba ludzi miała to „gdzieś”. Nie okazywali zainteresowania, że tam sobie chodzi ksiądz, że tam jest Przystanek Jezus.
Byli tacy, którzy sobie powyli, pokazali
jakiś gest, ale raczej na dystans. Ja osobiście bardzo rzadko doświadczałem agresji. Może tam raz, czy dwa ktoś próbował szarpnąć, raz jeden straszył ostrą jazdą motorem.
Pamiętam takie zdarzenie: zacząłem
rozmawiać z jedną dziewczyną. Była tak
dosyć swobodnie ubrana coś tam wypiła
wcześniej, ale rozmowa dosyć nam szła.
W pewnej chwili podszedł jakiś napity
gość i próbował mnie zaczepić i coś krzyczał pod moim adresem. Jak ona go zwyzywała... (śmiech) „To jest mój ksiądz,
zostaw go, on jest super” i powiedziała
mu dość nieładnie, że ma sobie pójść,
gościu nogi po siebie, ale chyba mu zdążyła na do widzenia przyłożyć (śmiech).

x. Mateusz: Nie spodziewałem się tego.
Generalnie było tam dość sympatycznie.
Miałem dużo obaw przed takim wejściem
do ludzi, a ten pierwszy kontakt był po
prostu dobry... Były takie sytuacje, że
przyszło tam kilku i zaczepiali: „czy
ksiądz Tadeusz przyjechał, bo bym się
chciał Maybachem z nim przejechać.”
x. Krzysztof: Takie prostackie.

x. Mateusz: Tak, może prostackie, ale też
po prostu zobaczyli księdza i chcieli się
jakoś odezwać. Nie mieli pomysłu to wyjechali ojcem Tadeuszem. Czasem ktoś
zaczął tak bardzo agresywnie albo stereotypowo „Wszyscy księża to...”. Ale jeśli
widział, że się nie odpowiada agresją, to
można było na spokojnie porozmawiać.
Tam, owszem, dzieje się jest mnóstwo zła:
narkotyki, alkohol, rozwiązłość... ale jest
też w ludziach – jak w każdym - dużo
wrażliwości. Kiedyś miałem takie doświadczenie bardzo smutne - raz z kolegą
kogoś tam szukaliśmy i chodziliśmy po
tym terenie koło 3 w nocy kiedy ta cała
impreza już była „dogorywająca” to był to
bardzo smutny widok, mnóstwo nietrzeźwych, zdezorientowanych. Wtedy widać
było negatywne skutki tej zabawy, szaleństw, które dają „wyluzowanie”, ale nie
szczęście. Ale może właśnie dlatego to
dobre miejsce i czas, żeby mówić o trwałym prawdziwym, szczęściu? Może właśnie dlatego uczestnicy Woodstocku przychodzą do ewangelizatorów z pytaniami,
x. Krzysztof: Chyba się nie spodziewa- których na co dzień sobie nie zadają?
łeś takiej reakcji ?
x. Krzysztof: A jakie do dziś nosisz wra23
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żenie po tych trzech przystankach ?

szedł, a ja wróciłem pod nasz krzyż. Tam
był taki wielki plakat z twarzą Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego i to wszystko
powtórzyłem Jezusowi na modlitwie.
Miałem łzy w oczach, bo była smutna historia i oddałem to Bożemu Miłosierdziu.
Inna rzecz: pewnego dnia miałem już
dużo pomysłów co powiedzieć i akurat
z nikim nie udało się głębiej porozmawiać. Z moje świetnej strategii nic. Na
drugi dzień postanowiłem, że wezmę Pismo Święte i każdemu, z którym będzie mi
dane porozmawiać, coś z tego Pisma
prze-czytam. I nagle cały dzień miałem z
kim gadać: to ten przyszedł, to ten coś
zaga-dnął. Znowu nauczka, że to ja nie
mam głosić swoje pomysły. Moim
zadaniem jest kontaktować ludzi z Panem
Bogiem
i głosić jego słowo.
Kiedyś ten mój przyjaciel na czyjeś
pytanie o Przystanek: „No i co Bartek,
nawróciłeś kogoś?” Odpowiedział: „Siebie.”
To chyba podstawowe doświadczenie
pobytu na Przystanku Jezus – nawrócić
SIĘ.

przekazywana. Ja rzeczywiście tego doświadczyłem, że szedłem swoja wiarę pokazać, musiałem stanąć mocno po stronie
Pana Jezusa. To z pewnością moją wiarę
i przyjaźń z Jezusem wzmocniło i pozwoliło mi wypłynąć na głębię. Tak Pan
Jezus robił z Apostołami - jak chciał, żeby
oni byli silni w wierze to ich wysłał żeby
tę wiarę głosili. Przystanek mogę zareklamować jako okazję do rozpalenia wiary.
To było dla mnie takie doświadczenie
misji, choć w środku Polski. Okazja do
wypełnienia słów Jezusa o pójściu na cały
świat, na krańce ziemi. Ziemia jest okrągła - jak się dojdzie na krańce ziemi, to się
wróci w to samo miejsce z którego się
zaczynało (śmiech). Wszędzie można
„głosić Ewangelię po krańce świata”.
I jeszcze jedna rzecz, której się tam nauczyłem: Nie szufladkować ludzi. Czasem
są takie zdjęcia z Woodstocku: tutaj ktoś
siedzi napity, a tutaj w błocie jest utaplany
- i komentarz, że to samo piekło. Jak już
wspominałem, dzieje się tam wiele zła,
ale to nie przeszkadza spotkać wartościowych ludzi, od których także można się
czegoś nauczyć. Można było spotkać
takich, którzy byli trochę pijani, czy dziwnie wyglądający, ale jednak chcieli
o czymś zaskakująco poważnie porozmawiać. Oprócz rozpalenia wiary to była
szkoła miłości bliźniego – każdego bliźniego.

x. Mateusz: Ja się tam przede wszystkim
nauczyłem bardziej ufać Panu Bogu, niż
sobie. Na początek dużo obaw: jak ja powiem takiemu człowiekowi z Woodstocku: „Pan Bóg Cię kocha”? Jak mu to
przekonująco powiedzieć? W czasie tych
rekolekcji bardzo do mnie dotarło: jak ja
jestem pełen lęku. Ale oprócz tego zobaczyłem jak bardzo jestem skoncentrowany
na sobie. Tam dużo było modlitwy uwielbienia, to dodawało energii - nie tylko tanich emocji, ale rzeczywiście przekonania, że to Pan Bóg jest najwyższy i działa.
W drugim dniu tych rekolekcji powierzyłem Panu Bogu w spowiedzi te wszystkie
strachy i uprzedzenia, które były we mnie
i zacząłem doświadczać, że Pan Bóg to
wszystko bierze ode mnie. Doświadczyłem bardzo konkretnie, że Pan Bóg rzeczywiście mnie kocha, że jest ze mną, że
się mną opiekuje i On też przeze mnie
może coś przekazać. Od tego czasu uczyłem się rozumieć, że to On z tymi ludźmi
ma swoją historię, że ja nie muszę nikomu
jego problemów rozwiązać do końca, nie
muszę wszystkiego wytłumaczyć. Jest
Pan Jezus, jest człowiek, którego spo- x. Krzysztof: Dużo pozytywnych wratykam i ja mam ich ze sobą zapoznać, a żeń słyszę w tej twojej wypowiedzi , to
Pan Jezus resztę zrobi.
powiedz mi jak byś zachęcił młodych
ludzi żeby się wybrali na Przystanek
x. Krzysztof: Co utkwiło w Twoje pa- Jezus? Co byś im powiedział jako słomięci z tych spotkań ewangelizacyj- wa zachęty?
nych?
x. Krzysztof: Bóg zapłać za rozmowę!
x. Mateusz: Najpierw to bym ich zachęcił,
x. Mateusz: Pamiętam taką rozmowę: żeby się z Panem Jezusem zaprzyjaźnili
Rozmawiał: x. KrzysztofCzaja
przyszedł taki mężczyzna nabuzowany, tak mocno, chcieli się Nim dzielić z introchę agresywny, a okazało się, że prze- nymi, jako największą wartością. Bo włażywa nieszczęście związane ze śmiercią śnie to jest istotą Przystanku. Biskup Dajdziecka. To też rzutowało na relację do czak to kiedyś tak podsumował: „JesteśPana Boga, ale chciał po prostu o tym po- my Przystankiem. Jezus się w nas zatgadać z kimś. Usiedliśmy na trawie i po- rzymał”. To dzielenie się Jezusem jest
rozmawialiśmy - i co ja mogłem mu mą- przede wszystkim aktem przyjaźni wobec
drego powiedzieć? Porozmawiałem z nim drugiego człowieka. A to jest też prawda
chwilę o Panu Bogu, on się wygadał i po- biblijna, że wiara umacnia się, kiedy jest

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI
Ks. Michał Olszewski SCJ – „Egzorcyzm Posługa miłości”

Chciałabym polecić i zachęcić do przeczytania książki poświęconej tematowi
posługi egzorcyzmowania. Rozpoczynając lekturę książki nie wiedziałam, że tak
przypadnie mi do gustu.

Ks. Michał Olszewski jest Sercaninem.
Pracuje w diecezji kieleckiej jako egzorcysta i ceniony rekolekcjonista, prowadzi
popularnego bloga z komentarzami liturgicznymi na każdy dzień slowapana.com
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oraz jest jednym z redaktorów portalu
ewangelizacyjnego profeto.pl.
Książka napisana jest w formie wywiadu z ks. Michałem. Pewnie dlatego
czyta się ją szybko, a treści niezwykle
>>

przyciągają czytelnika. Na początku temat
wydawał mi się straszny i bałam się tej
lektury, ale mogłam przekonać się, że mimo podawanych z posługi egzorcyzmowania przykładów i momentami - przerażających historii, treści książki emanują
miłością, spokojem i radością. Można dowiedzieć się bardzo wielu ważnych rzeczy
dotyczących działania szatana: jak wygląda naprawdę egzorcyzm przeprowadzany
przez księdza egzorcystę oraz jak możemy się bronić przed zniewoleniem.
Ks. Michał Olszewski dzieli się swoim doświadczeniem i przekonuje o tym,
że to sam Pan Bóg działa swoją Miłością
uwalniając w egzorcyzmach biednych
zniewolonych czy opętanych ludzi.
”Istotą zaś egzorcyzmu jest to, że przez
konkretny rytuał liturgiczny, przez konkre
tne liturgiczne nabożeństwo, Kościół chce
pokazać osobie dręczonej, że ma dla niej
wielką miłość. Jeden z moich znajomych
księży powiedział kiedyś, że egzorcysta to
ten, kto pochyla się nad największą nędzą
człowieka. I ja się z tym w zupełności zga
dzam. ... Kościół – „posłuszny słowom
modlitwy Pańskiej i powodowany miło
sierdziem” – okazuje osobom zniewolo
nym pragnienie udzielenia pomocy. Chce
uwolnić dręczonych przez złego ducha,
jak czynił to Jezus. ... Rytuał egzorcyzmu
jest posługą miłości, którą Kościół oka
zuje cierpiącemu człowiekowi. To napraw
dę piękne nabożeństwo. Jego forma jest
owocem doświadczenia wiary Kościoła.”

słów używają. Po
winni wiedzieć, że
posługują się języ
kiem demona.”

Szczególnie podczas lektury urzekło
mnie świadectwo ks.
Michała dotyczące
jego wiary.

”Jako ksiądz i eg
zorcysta mogę śmia
ło stwierdzić, że ja
sam w wiele tajem
nic już „nie wierzę”.
Jestem takim „nie
wierzącym" kapła
nem. Dzięki doświa
dczeniu moja wiara
przerodziła się w pe
wność, ja po prostu
wiem. Wiem, że tak
jest. Jestem o tym
przekonany. Wielu
wierzących tę pew
ność będzie mieć do
piero w niebie, więc
egzorcysta w jakimś
sensie dotyka nieba
już tu na ziemi, kiedy
sprawuje egzorcyzm.
Jest to dla mnie bar
dzo głębokie doświadczenie”.

Czytając świadectwo ks. Michała dowiedzieć można się też jak wielką pomoc
możemy mieć w świętych oraz Aniołach.
Ksiądz Michał tak pisze o posługi- Zapewne wiele osób wierzy, ale nie uciewaniu w egzorcyzmach: „... to co się dzie ka się do świętych. Ks. Michał dał świaje w czasie wertowania tych niepozornych dectwo też co do tej kwestii. ”... Osoba
stronic rytuału, jest nieprawdopodobnym
doświadczeniem Pana Boga, Jego mocy,
Jego przychodzenia w łasce, mocy Ducha
Świętego i świętych. Matka Boska obja
wiła się w Lourdes czy Fatimie, a nam –
egzorcystom – objawia się podczas każdej
walki ze Złym. Sam słyszę wiele razy jak
przerażone demony krzyczą, że przyszła
Maryja. Więc nie potrzebujemy jechać do
Lourdes, gdzie wspominamy objawienie,
bo mamy je codziennie. Egzorcyzm jest
nieprawdopodobnym
doświadczeniem
działania Pana Boga i Jego mocy, a także
miłości Kościoła do osób zniewolonych
i cierpiących.”

opętana, którą mam na myśli, została
uwolniona bez egzorcyzmu, właśnie dzięki
modlitwie przez wstawiennictwo Matki
Boskiej. To też jakiś niesamowity dowód
na to, że obecność świętych w naszym ży
ciu jest niezwykła. Wiara w obcowanie
świętych powinna dodawać nam siły, bo
w nich jest nasze oparcie, dlatego tak
ważną modlitwą jest dla mnie litania do
świętych.”

Rajchel, jeden z najstarszych egzorcystów
w Polsce pisze i przypomina, że właśnie
miłość jest największym egzorcyzmem.
Diabeł strasznie się wścieka kiedy widzi,
że ktoś szczerze kocha.... Skuteczną ochro
ną są też sakramentalia: święcenie prze
dmiotów i miejsc, błogosławienie dzieci
przez rodziców, prośba dzieci o modlitwę
itd. Innym naszym silnym orężem jest Sło
wo Boże, którego duchy tak bardzo się
boją. Mówiliśmy też o pomocy świętych,
którzy wspierają nas w walce. Już sama
ich obecność jest potężną bronią, dlatego
wzywajmy ich pomocy.”

Myślę, że tyle słów zachęty wystarczy, by zachęcić do sięgnięcia po tę książkę. Wspaniałe świadectwo i cenne inforDzięki lekturze tej książki możemy macje od doświadczonego kapłana niech
dowiedzieć się jakie strategie działania ożywią naszą wiarę i pomogą ją pogłębić.
ma szatan, jak możemy bronić się przed
złym duchem. ”Dla nas pierwszą bronią
R.L.

są sakramenty święte. Jeżeli jesteśmy
w stanie łaski uświęcającej i jeżeli regu
larnie przystępujemy do sakramentów, to
zawsze używa wulgaryzmów. Nie powie zły duch nam nie zagraża. Innym bardzo
zdania, żeby nie przeklnąć – i to powinno ważnym, o ile nie najważniejszym narzę
być ostrzeżeniem dla tych, którzy takich dziem w tej walce jest miłość. Ks. Mariam

Wiele zdań z książki na pewno mogą
utkwić w pamięci. Na przykład : ”Szatan
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MIĘDZY WIERSZAMI
Papież Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary
( 11.10.12  24.11.13 )

Ojciec Święty Benedykt ogłosił Rok Wiary;
dla nas wierzących zawarł w nim Boże zamiary;
 będzie on trwał trzynaście miesięcy,
 od pełnego roku jeden miesiąc więcej.
Boże zamiary:
 w każdym wierzącym ma się dokonać
odnowa życia Bożego;
 w wierze, miłości i prawdzie
wzrost postępowania godnego;
 przez czyny dobre i budujące,
na łaskę nieba zasługujące.
Panie Jezu Chryste 
 w zaraniu mego życia
oddałem się Sercu Twojemu;
 i Twojej Matce Maryi 
Jej Sercu Niepokalanemu.

Refleksje o nowym papieżu Franciszku
Ojciec Święty Franciszek
wybrany w tym Roku Wiary,
swojej godności papieskiej
przedstawił nowe wymiary.

"Otworzyć światu Ewangelię...." 
żyć wiarą, modlitwą, prostotą, ...
naśladować Chrystusa i Maryję 
( "Salus Populi Romani ),
którą nazajutrz odwiedzić,
pospieszył z ochotą ).

Dziś Kościołowi i światu
trzeba na nowo Ewangelię dawać
i  jak Franciszek z Asyżu  człowiekiem być bratu,
i  jak Maryja  Chrystusa światu podawać.
Chwała Najświętszej Boskiej Opatrzności,
co światem się opiekuje;
hołd uwielbienia i wdzięczności,
że miłosierdzie nam okazuje.
I horyzonty wiary nam poszerza,
dając nam w Roku Wiary –
tak przezacnego papieża.

Rok Wiary

Rok Wiary 
 czcimy go w czasowych granicach miary,
lecz wiarę zgłębiać nam trzeba,
aby zasłużyć na łaskę nieba.
W Roku Wiary 
 czytamy Biblię: Nowy Testament i Stary;
ale najbardziej wzmacnia się dusza,
czytając Ewangelię  życie Jezusa.

Raz jeszcze gorąco Cię proszę,
 przyjm mego serca ofiary
 w tym Roku Wiary.

o. Franciszek Rydzak
Czytając Ewangelię w Roku Wiary

 Spotkać Chrystusa 
Mateusz zostawił pracę celnika,
kiedy spojrzałeś na niego;
 Mnie wciąż urzeka wiara setnika,
kiedy Cię prosił o zdrowie sługi i chorego.

Nikodem w nocy pukał do drzwi, ...
Zacheusz wspiął się na drzewo sykomory, ...
 te wydarzenia mówią mi,
że spotkam Cię, Panie, w duchu pokory.

W Roku Wiary 
 gdy rozwijamy życia sztandary,
hasłem: "Jezus nam Drogą, Prawdą i Życiem”,
więc idźmy za Nim jawnie, nie skrycie.
W Roku Wiary 
 spełnią się wszystkie wzniosłe zamiary,
gdy wiara stanie się życia księgą,
a miłość Boża serca potęgą.
W Roku Wiary 
 Kościół: też niesie Jezusowi dary:
wiarę, modlitwę, i wszelkie cierpienia,
wdzięczną ludzką miłość i uwielbienia.

Chwała niech brzmi Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
I Jego Matce wraz z Świętymi w niebie
Pieśnią wdzięczności niechaj wielbią Ciebie.

Andrzej z radością przywołał brata,
kiedy Cię spotkał nad brzegiem Jeziora, ...
 oznajmił mu, że spotkał Mesjasza, Zbawiciela świata,
i przyjścia do Boga nadeszła już pora.
Andrzej i Piotr mówią mi,
że cel ludzkiego życia –
przez stałą przemianę w lepsze –
możliwy jest do zdobycia.

Synów Zebedeusza: Jakuba i Jana
spotkałeś z ojcem przy pracy, ...
 na ryby zastawiali sieci każdego rana 
byli to przecież rybacy.

o. Franciszek Rydzak Zebedeusze mówią mi:
13 III.2013r. Wybrany na papieża codziennie pracować trzeba,
przybrał imię Franciszek i żyć tak zacnie każdego dnia,
aby zasłużyć na łaskę nieba.
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o. Franciszek Rydzak

o. Franciszek Rydzak

ŻYCIE ŚWIĘTOŚCIĄ PISANE
Św. Antoni Padewski (11 95 – 1 231 )
Święty Antoni Padewski przychodzi
na świat w 1195 roku w Lizbonie (Portugalia); na chrzcie otrzymuje imię Ferdynand; rodzice Maria i Marcin de Bulhao
posiadali dom rodzinny w Lizbonie blisko
katedry; to usytuowanie domu rodzinnego
wpływało na ukształtowanie osobowości
młodego Ferdynanda.
Po ukończeniu szkoły katedralnej,
i po ukończeniu piętnastego roku życia,
Ferdynand wstępuje do klasztoru kanoników św. Augusta w Lizbonie, a dwa lata
później (1212 r.) przenosi się do klasztoru
w Coimbrze, gdzie kończy studia przygotowujące do przyjęcia kapłaństwa.
- Tutaj zainteresował się życiem i regułą
franciszkanów, którzy w drodze na misje do Maroka osiedlili się w klasztorku
św. Antoniego (pustelnika). Pociągnięty
przykładem pierwszych męczenników
franciszkańskich, którzy ponieśli śmierć
męczeńską w Maroku (1220r.), i kiedy
ich ciała sprowadzono do Coimbry,
i pochowano uroczyście w klasztorze
augustianów, Ferdynand postanowił
przejść do zakonu Braci Mniejszych
(ta-ką nazwę przyjęli franciszkanie),
gdzie przyjął imię Antoni.
- Wkrótce (zimą 1220roku) udaje się do
Maroka w celu prowadzenia misji
ewangelizacyjnej, ale choroba uniemożliwia mu działalność i zmusza do powrotu do Portugalii. Wskutek niepomyślnych wiatrów i burzy na morzu,
statek przybija do brzegów Sycylii.
- Antoni, po odzyskaniu zdrowia, udaje
się do Włoch, spotyka się ze św. Franciszkiem, a przełożeni wyznaczają mu
pracę najpierw w północnych Włoszech
potem we Francji, gdzie nauczając, prowadzi walkę z albigensami-katarami
o poprawność zasad wiary; i odnosi
wiele sukcesów. Jest przełożonym prowincjonalnym w Prowincji Romanii.
Pod koniec życia (w 1228 roku) powraca do Padwy, i tutaj oraz w okolicznych
miastach i wioskach prowadzi prace kaznodziejskie, nawracając do Kościoła
wielu heretyków.
- Wyczerpany pracą, schorowany, umiera

Święto 1 3 czerwca

13 czerwca 1231 r. w Aracella w drodze do klasztoru w Padwie.
- W dwa lata później papież
Grzegorz IX w Spoleto
zalicza go w poczet świętych.

Święty Antoni Padewski
posiadał teologiczne wykształcenie; wykładał teologię
swoim współbraciom franciszkanom w wewnętrznych
studiach zakonnych, a także
w miastach chlubiących się
posiadaniem najstarszych
uniwersytetów: Bolonia, Tuluza, Padwa. Nie pisał teologicznych traktatów, ani nie
stworzył własnego systemu
doktrynalnego. Został jednak ogłoszony "doktorem
ewangelicznym" - nauczycielem Ewangelii przez papieża Piusa XII. Wpierw
z okazji kanonizacji papież
Grzegorz IX nazwał go "arką Testamentu". Natomiast
papież Jan Paweł II w czasie
homilii wygłoszonej w Padwie 1982 roku powiedział:
"... jego nauczanie było
ewangeliczne w stylu, gdyż
wzorem Chrystusa i Apostołów był kaznodzieją wędrownym; - i w treści, ponieważ w głoszonych przez siebie kazaniach, przedstawiał
współczesnym sobie ludziom czystą naukę Jezusa Chrystusa.
Odczuwał on pragnienie zostania misjonarzem w Afryce wśród niechrześcijan,
by tam wzorem pięciu męczenników franciszkańskich przypieczętować krwią świadectwo dawane Ewangelii. Bóg jednak
inaczej pokierował jego losami, i wskazał
mu inne powołanie. Poprowadził go drogami Włoch i Francji, krajów europejskich, w których Kościół był zakorzeniony już od tysiąca lat. Jednak i one potrzebowały, by głosić im na nowo Dobrą No27

winę, bo oddaliły się od zasad ewangelicznych w obyczajach, a nieraz i od
czystej chrześcijańskiej doktryny. Sytuacją podobna, a często trudniejsza, panuje dziś w całej Europie. W świętym Antonim widzieć by można patrona nowej
ewangelizacji Europy i innych kontynentów wśród zdechrystianizowanych społeczeństw."
W roku 1982 obchodzono uroczyście
zakończenie 750 rocznicy śmierci Świętego. Centralne uroczystości odbyły się
w Padwie 12 września. Przybył na te uroczystości Jan Paweł II, przemawiał do ze>>

branych wiernych wielokrotnie oraz do
duchowieństwa. W przemówieniach papież scharakteryzował najważniejsze cechy osobowości-duchowości Świętego
oraz zakres jego działalności duszpasterskiej, głównie kaznodziejskiej, i pracy
w konfesjonale w zakresie pokuty, sakramentu pojednania.
Oto niektóre wyjątki z przemówień
Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszone
w Padwie 12 września 1982 roku.
- 1. Przemówienie Ojca Świętego podczas
modlitwy na "Anioł Pański", na Placu
św. Antoniego w Padwie: "... Poczęła
z Ducha Świętego Dziewica z Nazaret,
poczęła Syna Bożego, Słowo współistotne Ojcu". To "Słowo stało się Ciałem
i mieszkało między nami" (J 1,14).
Człowiek został wyniesiony ku Bogu
przez to, że Bóg stał się Człowiekiem
(...). Dziś na tym miejscu czcimy pamięć św. Antoniego z Padwy. Antoni
przepowiadał swym współczesnym
Ewangelię. Antoni spełniał z otwartym
sercem posługę sakramentu pokuty.
Antoni nigdy nie mógł nasycić się tą
prawdą, że Bóg stał się Człowiekiem,
i że człowiek doznał największego wyniesienia w Chrystusie (...). Ogromnie
bliski był Bóg w Jezusie Chrystusie Antoniemu z Padwy. Ogromnie bliski stawał się ludziom przez jego posługę Słowa i Sakramentu. Niech i nam (...) stanie się bliski Bóg w Jezusie Chrystusie
za sprawą św. Antoniego. Odmawiajmy
stale "Anioł Pański" i nasycajmy się
Bożą prawdą, i stale ją na nowo łaknijmy. W tym łaknieniu jest początek
życia wiecznego.
- 2. Wyjątki z homilii wygłoszonej w bazylice św. Antoniego w dniu 12 września 1982 roku: "... Chciałbym odwołać
się od razu do charakterystycznej właściwości pojawiającej się niezmiennie
w biografii Świętego, a która na tak
przecież rozległym, bezmiernym polu
świętości chrześcijańskiej tak bardzo go
wyróżnia. Wiecie, że św. Antoni przez
całe ziemskie życie był człowiekiem
ewangelicznym; jeśli czcimy go jako
takiego, to dlatego, że wierzymy, iż był
w szczególny sposób przepełniony Duchem Pańskim, który ubogacał go
wspaniałymi darami i pobudzając od
wewnątrz do podjęcia dzieła, które znane od czterdziestu lat jego życia, nie
wyczerpuje się z upływem czasu, trwając nadal żywe i opatrznościowe także
i dziś (...) zapraszam was nade wszystko

do rozważenia tej ewangeliczności, która dek Pojednania (pokuta).
jest jedną z racji, dla jakich Antoni został - 3. Urywki z przemówienia Ojca Święogłoszony świętym. (...) należy stwier- tego Jana Pawła II wygłoszonej placu
dzić, że jest to znakiem, iż świętość osią- "Prato della Valle”.12 września 1982 r.
gnęła w nim najwyższe szczyty, pod- W homilii Ojciec Święty nawiązuje do
bijając siłą przykładu i zapewniając kul- słów: "... Syn człowieczy musi wiele
towi św. Antoniego olbrzymi zasięg cierpieć, że będzie odrzucony (...) że
w świecie (...); jego wizerunek rozjaśnia będzie zabity, ale po trzech dniach
ciepłym uśmiechem miliony chrześcijań- zmartwychwstanie" (Mk 8,31). Homilia
skich domów, w których wiara ożywia za w "L’Osservatore Romano" zatytułowajego sprawą nadzieję w Opatrzność Ojca na jest "spór z człowiekiem o człoNiebieskiego. W odczuciu wiernych wieka". "... jesteśmy tu dzisiaj na ślai przede wszystkim maluczkich i bezbron- dach świętych, którzy tajemnicę "Banych, jest on uznany za Świętego, zawsze ranka Bożego", "Sługi Jahwe" przyjęli
gotowego i uważnego orędownika. (...) całą duszą i umiłowali całym sercem.
Ewangeliczność Świętego Antoniego bez Czyż nie mógł za Pawłem Apostołem
wątpienia wyraża się najlepiej w szerokiej powtarzać Franciszek z Asyżu tych
dziedzinie kaznodziejstwa. Tu właśnie w słów: "nie daj, Boże, bym się miał
mądrym i odważnym głoszeniu Słowa chlubić z czego innego, jak tylko
Bożego, odnajdujemy jeden z najważniej- z krzyża Chrystusa, dzięki któremu
szych rysów jego osobowości (...).” - świat stał się ukrzyżowany dla mnie,
szedł - pisze biograf - przez miasta i zam- a ja dla świata" ( Ga 6,14 ). A tę samą
ki, miasteczka i wsie, wszędzie rozsie- wiarę wyznawał za swoim mistrzem
wając hojnie i żarliwie ziarna życia; tym z Asyżu św. Antoni z Padwy (...). Franswoim pielgrzymowaniem odmawiając ciszek i Antoni nie tylko wyznawali
sobie odpoczynku z gorliwości dla spra- swoją wiarę w Krzyż i Ukrzyżowanego,
wy dusz (...); wykształcony przez studio- ale także miłowali tego, który nas tak
wanie Pisma, co papieżowi Grzegorzowi bez reszty umiłował, że przyjął Krzyż
IX zasugerowało nadanie Świętemu okre- (...); jakie były bliskie sercu Franciszka
ślenia "arki Testamentu" (...). Antoni i Antoniego rany i zniewagi Chrystusa,
w głoszonych przez siebie kazaniach jak żywy był dla nich ów "spór", który
przedstawiał współczesnym sobie lu- Jezus z Nazaretu podjął dla zbawienia
dziom czystą naukę Jezusa Chrystusa".
człowieka (por. Iz 50, 7 - 9 ). Franciszek
Z równą żarliwością umiał św. Antoni i Antoni odczytywali umysłem i sercem,
połączyć posługę Słowa z nawoływaniem wiarą i miłością ten "mesjański spór",
do Sakramentu Pokuty. Wielki na ambo- który osiągnął swój szczyt w Ogrójcu,
nie był nie mniejszy w cieniu konfesjo- i na Kalwarii (...), krzyż mówi ponad
nału, łącząc to, co wedle nadprzyrodzonej wszelką miarę o tym, kim w oczach Bologiki musi być i pozostaje połączone. ga, w Jego odwiecznym planie miłości
Przepowiadanie i posługa spowiedzi sytu- jest człowiek (...). Mówi to raz na zaują się jako dwa momenty działalności wsze i nieodwracalnie. Godności człopasterskiej, dążące w istocie do tego sa- wieka nie można się nauczyć do końca
mego celu: najpierw kaznodzieja sieje inaczej, jak tylko chlubiąc się w krzyżu.
słowo prawdy, uwierzytelniając je osobi- I sensu życia ludzkiego - tego sensu jaki
stym świadectwem i modlitwą, potem on ma on w odwiecznym planie miłości sam jako spowiednik zbiera żniwo swej nie można pojąć inaczej, jak poprzez
pracy w momencie, w którym przyjmuje ów spór mesjański, jaki Jezus z Nazaszczerze żałujące dusze i ofiaruje je Ojcu retu wiódł kiedyś z Piotrem i stale wieMiłosierdzia, aby przebaczył im i dał ży- dzie z każdym człowiekiem i całą lucie. (...) Wedle własnych słów Świętego: dzkością (chodzi o odpowiedź Piotra na
spowiedź była dlań "Domem Bożym", pytanie Jezusa: "za kogo ludzie Mnie
"Bramą Raju". (...) jako najpełniejsze, ser- uważają"? - "Ty jesteś Mesjasz" (Mk 8,
deczne spotkanie z Ojcem niebieskim 29). Chrześcijaństwo jest religią meoraz krzepiące doświadczenie hojnego sjańskiego sporu z człowiekiem o człoprzebaczenia Bożego. (...) Dzisiejszemu wieka! (...) Św. Franciszek z Asyżu, a za
człowiekowi trzeba głosić niezmienną nim św. Antoni z Padwy podejmowali
w treści kerygmę (przepowiadanie) zba- za swoich czasów ów ewangeliczny
wienia; a także człowiekowi grzesznemu spór z każdym człowiekiem o każdego
trzeba dziś zaofiarować sakrament - śro- człowieka na miarę apostołów
28

>>

i świętych. (Św. Antoni w swojej pracy
duszpasterskiej: głoszenie Słowa i spełnianie sakramentów, zwłaszcza pokuty pojednania). Idą oni przez wieki - każdy
z nich - chlubiąc się nie z czego innego
jak tylko z krzyża Chrystusa; mówią do
coraz to nowych pokoleń jaką moc ma
wiara ożywiona miłością.
W tych wypowiedziach papież bardzo
jasno wskazuje na walory życia i pracy
św. Antoniego. Wgłębiając się w nie, możemy je sobie przyswajać i praktykować
w naszym codziennym życiu w drodze ku
odwiecznemu przeznaczeniu.
Popularny kult św. Antoniego znalazł
swoje odbicie w sztuce, gdzie autorzy
przedstawiają go z różnymi atrybutami, w
których zawarte są niektóre walory jego
osobowości duchowej.
- Początkowo był przedstawiany z księgą
w ręku; księga oznacza Pismo święte, które Święty studiował, nauczył się na pamięć, a potem posługiwał się w pracy kaznodziejskiej. Papież Grzegorz IX nazwał
go "arką Testamentu" w czasie kanonizacji.
- Z czasem dodano znak ognia; znak gorliwości duszpasterskiej, tak w kaznodziejstwie jak i posłudze konfesjonału.
- Inne symbole: bochen chleba w ręku;
znak dobroci, miłosierdzia chrześcijańskiego, pomoc potrzebującym;
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- lilia, znak niewinności, dziewiczej czystości;
- modlącego się, często z Dzieciątkiem
Jezus na ręku; co wyraża dziecięcą miłość
do Boga, całkowite zaufanie Bożej Opatrzności.
Wyrazem kultu Świętego były: Bractwa św. Antoniego", czy też "Stowarzyszenia św. Antoniego", które powstawały
przeważnie przy kościołach i wspólnotach
zakonnych franciszkańskich.
Ku jego czci budowano kościoły,
ołtarze w kościołach, figurki, a przy nich
skarbonki z napisem "chleb dla ubogich"
lub "ofiara na biednych".
Organizowano i urządzano nabożeństwa do św. Antoniego przeważnie we
wtorki każdego tygodnia. Nabożeństwa
obejmowały m. in. odczytywanie kartek,
na których wierni wypisują swoje potrzeby: prośby, podziękowania za otrzymywane łaski. Nabożeństwa obejmują także
ucałowanie relikwii Świętego, jako wyraz
czci, zaufania i wiary w jego orędownictwo i pomoc, zwłaszcza w odnajdywaniu
spraw i rzeczy zagubionych. Ta pomoc
jest bardzo skuteczna i pewna.
Kult św. Antoniego w kościele
bernardynów w Tarnowie istnieje od samego początku osiedlenia się ich w tym
miejscu (1459 r.); najpierw w pierwszym
kościele Matki Bożej Śnieżnej, który
został skasowany przez zaborcze władze

austriackie w 1789 roku; istnieje też
w obecnym kościele Św. Krzyża (kościół
przejęty po bernardynkach, skasowanych
1782 roku). Obecność św. Antoniego
w tych sakralnych obiektach była uwidoczniona w obrazie ołtarzowym, figurce
oraz w relikwiach Świętego podawanych
do ucałowania w każdy wtorek podczas
nabożeństwa.
Do oznak kultu trzeba zaliczyć również istniejące wspólnoty: "Bractwo św.
Antoniego" i "Stowarzyszenie św. Antoniego", które w oparciu o zatwierdzony
przez władze kościelne statut gromadziły
wiernych (mężczyzn) zmierzających do
prowadzenia życia chrześcijańskiego według wzoru wskazanego przez Świętego,
życie ewangeliczne; oprócz tego troszczyli się o ołtarz i figurę Świętego, uczestniczyli w nabożeństwach ku jego czci
oraz zajmowali się akcją miłosierdzia
chrześcijańskiego. Święty Antoni wszystkiemu patronował.
Wspólnoty te zostały skasowane pod
koniec XIX wieku.
opracował: o. Franciszek Rydzak OFM

TWÓJ CZŁOWIEK W NIEBIE

Jest to imię greckie. Powstało z przy- 17 VII Św. Jadwiga, królowa
miotnika eirenaios ”spokojny, pokojowy”,
który z kolei pochodzi od rzeczownika
eirene ”pokój”. W Polsce imię to pojawiło
się w XVIII w., obecnie jest dość popularne.
Św. Ireneusz pochodził z Azji Mniej
szej. Chrzest otrzymał jako dziecko. Został
kapłanem. Prawdopodobnie przebywał
w Lugdunum (dziś Lyon) i stamtąd został
wysłany do papieża Elizariusza w kwes
tiach teologicznych. Uniknął tym samym
prześladowań w Galii, w wyniku których
zginął biskup Potyn. Po powrocie sam zo
stał biskupem Lugdunum, zajął się dzia
łalnością apostolską. Napisał ciekawe tra
ktaty teologiczne: „Przeciw herezjom”
i „Dowód prawdziwości nauki apostol
skiej”. Zginął prawdopodobnie śmiercią
męczeńską w 202 r.
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Jadwiga to imię żeńskie pochodzenia
germańskiego, złożone z elementów hadu
i wig oznaczajacych „walkę”. W Polsce
wystepuje od 1208 roku w formach: Jadwiga, Adwiga, Hedwiga, Jedwiga. Jego
spieszczenia to: Jaga, Jadwisia, Jadzia,
Jadźka.

Św. Jadwiga urodziła się w r.1374, by
ła córką Ludwika Andegaweńskiego, kró
la Węgier i Elżbiety Bośniackiej. Począ
tkowo planowano jej małżeństwo z Wil
helmem Habsburgiem  odbyły się ich
uroczyste zaręczyny (Jadwiga miała 4 la
ta). W 1384 r. w związku z umową dyna
styczną sprowadzono ją do Polski i ko
ronowano. Panowie małoposcy nie zgo
dzili się jednak na jej małżeństwo z Wil
helmem  przekonali Jadwigę, stosując
argument wiary (chrzest Litwy) do mał
żeństwa z księciem litewskim Jagiełłą,
który przybrał imię Władysława. Ich ślub
odbył się 18 lutego 1386 roku. Od tej pory
Jadwiga pomagała w rządach, zajmując
się dyplomacją, dbając o rozwój kultury
polskiej, prowadząc działalność dobro
czynną. Szczególną rolę odegrała dopro
wadzając do odnowienia Akademii Kra
kowskiej, na co przeznaczyła wszystkie
swoje klejnoty. W czerwcu 1399 roku uro
dzila córkę, Elżbietę Bonifację, która
zmarła po trzech tygodniach. Kilka dni
później podążyła za nią młoda matka (17
lipca 1399r). Została kanonizowana przez
papieża Jana Pawła II w 1997 r.

Postać Jadwigi od wieków trwała we
wdzięcznej pamięci Polaków. Istnieje

wiele legend z nią związanych. Jedna
z nich dotyczy istniejącego do dziś śladu
stopy w zewnętrznych murach kościoła
Najświętszej Maryi Panny „na Piasku”
w Krakowie. Według niej królowa spotkała na budowie smutnego kamieniarza. Zapytany o powód przygnębienia opowiedział o chorobie żony, braku pieniędzy na
lekarzy. Królowa wzruszona opowieścią,
odpięła złotą klamerkę z drogimi kamieniami od bucika i dała ją kamieniarzowi. Nie zauważyła, że ślad bucika
odbił się na kamieniu oblanym wapnem.
Wdzięczny kamieniarz obkuł zarys jej
stopy i wmurował w ścianę kościoła.
17 VII Św. Aleksy
Imię to pochodzi od spieszczenia
imion typu Aleksidemos, Aleksibios, których pierwsza część pochodzi od czasownika alekso „bronię się przed kimś, odpieram atak, wspomagam kogoś”. W Polsce znane od XIV wieku w różnych
formach: Oleksy, Aleksy, Oleks. Współcześnie popularna jest forma skrócona
tego imienia: Aleks, Alex.

swego domu, gdzie przeżył kolejne 17 lat.
Według legendy po jego śmierci rozdzwo
niły się wszystkie dzwony rzymskich koś
ciołów. Z kartki w rece świętego dowie
Św. Aleksy żył w V w. Pochodził z pa dziano się, kim był i urzadzono mu wspa
trycjuszowskiej rodziny rzymskiej, był sy niały pogrzeb.
Św. Aleksy był patronem ubogich,
nem Eufemiusza i Agle. W dniu ślubu
żebraków
i pielgrzymów. Z nim wiążą się
opuścił młodą żonę, aby wieść życie po
takie
rodziny
zakonne jak: bracia alekkutnicze. W mieście Edessa żył jako że
sjanie,
siostry
aleksjanki (XIVw.), Konbrak pod kościołem. Był niezwykle poboż
gregacja
Sióstr
Najświętszego Serca Jeny, dzielił się z innymi swoją jałmużną. Po
zusa
i
Maryi
(XIXw.).
wielu latach wrócił do Rzymu. Nie został
Oprac. A.M.
rozpoznany przez rodziców, ale ci poz
wolili mu żyć w małej celce pod schodami

ŚLADAMI OJCA PIO
Święty Prostoty i Bożych Tajemnic
Eucharystia - centrum życia Ojca Pio

Chociaż Ojciec Pio prowadził życie
zakonne, był wielkim mistykiem. Trudno
tu opisać wszystkie nadzwyczajne wydarzenia, które stały się jego udziałem.
Splatały się one na przemian z surowym
życiem pokutnym, niezwykłym cierpieniem fizycznym i gorliwością życia kapłańskiego.
Współbracia widzieli go często w ekstazach, w których doznawał głębokiego
uniesienia duchowego. Mąż nieustającej
modlitwy, jakim był Ojciec Pio przypominał i uczył innych tej trudnej sztuki

rozmowy z Bogiem. Swoją prymicyjną
Mszę Świętą odprawił 14 sierpnia 1910
roku w swojej rodzinnej miejscowości
w Pietrelcinie. Każdą Eucharystię celebrował z wielkim pietyzmem i niezmiennie jakby pierwszą, do końca swojego
życia czerpał z niej siłę i nią żył.
We Mszy Świętej znajdował pokarm,
światło i moc do wszelkiej posługi
w dziele zbawienia ludzi. Eucharystia dawała mu energię do codziennego apostolstwa. Przypominał stale, że Eucharystia
i ofiara stanowią jedność i nie można ich
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odłączyć. Znamienne były jego długie
godziny dziękczynienia przed i po Mszy
Świętej, którą odprawiał czasem nawet 3
godziny. Niejednokrotnie zatapiał się
w modlitwie do tego stopnia, że tracił poczucie czasu i kontakt z rzeczywistością.
Zakrystianin zostawiał go w kościele po
odprawieniu Eucharystii, a kiedy wracał
w południe, by dzwonić, znajdował go
omdlałego – w ekstazie.
Gdy nadzwyczajne zjawiska i przeżycia nie opuszczały go, stał się przedmiotem zainteresowania ludzi, zarówno
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ciekawskich, jak też oczekujących pomocy. Wieść o nadzwyczajnych charyzmatach Ojca Pio obiegła cały świat. Siła napływu tłumów do malutkiej mieściny San
Giovanni Rotondo była tak potężna, że
Ojciec Pio został poddany badaniom, zarówno przez stronę kościelną i cywilną
komisję lekarską.
W wyniku analiz lekarskich, władza
kościelna na polecenie Świętego Oficjum,
dekretem z 9 czerwca 1931 roku, zakazała
Ojcu Pio przez ponad 2 lata publicznie
sprawować Mszę Świętą i spowiadać. Pokorny zakonnik boleśnie znosił tę próbę,
lecz poddał się jej w duchu posłuszeństwa
przełożonym. Gdy po 2 – letniej przerwie
Ojciec Pio odzyskał prawo odprawiania
Mszy Świętej i spowiadania wiernych,
klasztor znowu zapełnił się pielgrzymami.
Alter Christus – rozpięty na krzyżu.
Niewielu dostąpiło takiego spotkania
z Ukrzyżowanym i takiej przemiany, jak
ten świątobliwy Kapucyn. Przez całe swoje życie był nieustanną i całkowitą ofiarą
składaną Bogu dla ulżenia fizycznym,
moralnym i duchowym cierpieniom innych.
W odprawianej przez niego Mszy
Świętej, najbardziej rzucało się w oczy to,
że uczestnicy sprawowanej liturgii widzieli w nim żywego Jezusa i jakby męka
Pańska i śmierć dokonywała się na ich
oczach, tu i teraz. Podczas celebracji Eucharystycznej Ojciec Pio swoim przykładem poruszał wszystkich do zjednoczenia
się z agonią Zbawiciela, ofiarując Mu
ciężar codziennych trosk i trudów.
Iluż to kapłanów dzięki temu pokochało własne kapłaństwo. Ból stygmatyzacji, jaki Ojciec Pio odczuwał podczas
Mszy Świętej, nie da się opisać. Gdy odprawiał ją na ołtarzu Św. Franciszka, można było zauważyć, że rany otwierały się
już przy zwykłym posługiwaniu się ampułkami z wodą i winem.
Msze Święte celebrowane przez Ojca
Pio były prawdziwie jednym wielkim
hymnem cierpienia, lecz było to cierpienie
wiodące do chwały niebieskiej (por. Łk
24, 26).
Jako Alter Christus, przeżył swoje
kapłaństwo uformowane przez Maryję,
Matkę Kościoła, Matkę Bolesną, aż do
końcowego „wykonało się”, na swojej
osobistej kalwarii.
12 kwietnia 1912 roku Ojciec Pio jako
młody kapłan zwierza się swojemu spowiednikowi: „Moje serce i serce Jezusa

stopiły się razem. Nie ma już dwóch serc,
które biją oddzielnie, bo jest jedno: moje
rozpłynęło się jak kropla w morzu.
Morzem tym jest Jezus – moje niebo i mój
Król”. Z tego mistycznego utożsamienia
się z Chrystusem, z tego kapłaństwa, które
było dosłowną krwawą ofiarą, rodziły się
jego dni, jego modlitwa, jego charyzmaty
i radość, którą darzył innych, a także dynamizm jego dzieł.
Kim był ten człowiek? Na początku
nazwany stygmatykiem z Gargano, kilka
lat później – stygmatykiem całego świata.
Ten współczesny Alter Christus pozostawił na nieboskłonie tego tysiąclecia kontur własnych ramion, rozpiętych na krzyżu.
Opracowała Janina Rogowska
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W ZAKONNYM HABICIE
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej
Loretańskiej powstało w 1920 roku
w Warszawie. Charyzmatem, czyli główną działalnością zgromadzenia, jest
apostolstwo prasy katolickiej. Założycielem Zgromadzenia był bł. Ks. Ignacy
Kłopotowski, ksiądz diecezjalny.

Siostry Loretanki

dzą się an cały świat, między innymi, do Kogoś, kto umierał na krzyżu, więc nie
Polski, do Warszawy.
wypada, żeby się stroiły.
Liczne wezwania, którymi zwracali
się wierni do Maryi, zebrano w Litanię ku Jaki był ksiądz Kłopotowski?
czci Matki Bożej Loretańskiej.

Dlaczego w środku w Bazylice
w Loreto we Włoszech znajduje się
Dlaczego Matka Boża Loretańska domek?
ma ciemną twarz?
W XIII wieku z Nazaretu z Ziemi
Świętej Anglicy przewieźli na statku
ścianki domku Maryi do Loreto. Jan Paweł II oświadczył, że są to oryginalne
ścianki domku, w którym „Słowo ciałem
się stało”. Brakowało jednej ściany, ponieważ domek przylegał do skały. W brakującej ścianie ustawiono ołtarz, a nad
ołtarzem figurę Matki Bożej Loretańskiej.
Domek otoczono Bazyliką z uwagi na
wielką cześć dla tej relikwii.
Ze względu na przewożenie domku
z Ziemi Świętej, Matka Boża Loretańska
jest patronką lotników. Legenda mówiła,
że to aniołowie przenieśli cudownie domek do Europy.

Pierwsza figura, z jasnego drewna,
została wyrzeźbiona przez nieznanego artystę w XI wieku w porcie włoskim. Otaczały ten port drzewka laurowe, stąd
miejscowość zaczęto nazywać Laureto,
a figurkę, Matką Bożą Lauretańską, po
polsku Loreto, a rzeźbę wizerunku Maryi,
Matką Bożą Loretańską.
Ponieważ w kościołach nie było
elektryczności, twarz Matki Bożej ściemniała pod wpływem dymu z lampek oliwnych, pochodni. To znak, że Matka Boża już wiele wieków odbiera kult.
Z czasem kopie figury i nabożeństwa
ku czci Matki Bożej Loretańskiej rozcho-

Czym zajmują się Siostry Loretanki?
Dom Generalny, w którym mieszka
Matka Generalna odpowiedzialna za całe
Zgromadzenie znajduje się w Warszawie,
na ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Siostry pracują w Polsce, Rumunii, Rosji,
na Ukrainie, we Włoszech, w Stanach
Zjednoczonych. Zgodnie z charyzmatem
Zgromadzenia, prowadzą drukarnie za
granicą, drukując w językach ojczystych.
Siostry także katechizują, przygotowują dzieci do pierwszej Komunii świętej, prowadzą przedszkola, pracują jako
pielęgniarki w Domach Opieki dla starszych. W parafiach siostry pracują w zakrystii, układają kwiaty, pracują jako organistki.

Żył w latach 1866 – 1931. Urodził się
w Korzeniówce, koło Drohiczyna na Podlasiu. Ukończył męskie gimnazjum
w Siedlcach. Wychowywany był w religijnej i patriotycznej rodzinie, gdzie ojciec
i dziadek brali udział w powstaniach.
Na wybór kapłaństwa miała wpływ
wielka wiara przekazywana przez mamę,
oraz zachwyt księdzem z rodzinnej parafii, jego rozmodlenie, skupieniem przy
odmawianiu Brewiarza.
Krótką i bolesną lekcją życia była
śmierć kilkunastoletniej siostry Ignacego
Ani. Przez głupi żart kolegów, którzy zabrali jej ubranie, gdy kąpała się z rzece,
ze wstydu nie wychodząc z wody stojąc
kilka godzin w zimnej wodzie rzeki, wyziębiła organizm. Znaleziona przez rodziców nie odzyskała już zdrowia, zmarła na
zapalenie płuc.
Ignaś zrozumiał, będąc niewiele starszy od niej, jak kruche jest życie, jak można je szybo stracić i że trzeba poświęcić
je czemuś wartościowemu.

Co oznacza krzyżyk na welonie sióstr?
Pogotowie papieskie. Siostry mają
obowiązek pomóc papieżowi, jeśli ten
zwróciłby się w jakiejś nagłej potrzebie
do Zgromadzenia. Biały krzyżyk otoczony jest żółtą obwódką, a jest to kolor papieski. Sam strój sióstr jest wyrazem skro- Dlaczego ks. Kłopotowski założył Zgromności, przykrycie włosów, które są głó- madzenie Sióstr Loretanek?
wną ozdobą kobiety. Siostry są znakiem
Ukończył seminarium w Lublinie,
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studia w Petersburgu. Przyjął święcenia
kapłańskie. Pracował jako wikariusz, profesor seminarium, kapelan szpitala.
Z czasem postanowił za zgodą biskupów przenieść się z Lublina do Warszawy. Wiedział, że dla odzyskania przez
Polskę niepodległości, (był to czas zaborów) będzie mógł z centrum Polski więcej
zrobić.
W Warszawie oprócz nędzy materialnej, szczególnie widocznej w dzielnicy
Praga, gdzie jest proboszczem, widzi nędzę duchową. Postanawia pisać czasopisma, gazety. Nazywa książkę swoją amboną. Mówi, że w kościele ma kilkaset ludzi, a przez książkę, trafi do milionów.
Wydaje czasopisma: Posiew, Polak –
Katolik, Dobra Służąca, Głos Kapłański,
Kółko Różańcowe, Anioł Stróż.
Zdaje sobie sprawę, że odejdzie z tej
ziemi. Chce przekazać wydawnictwo
w oddane ręce. Myśli o założeniu zgromadzenia męskiego, ze względu na ciężką
prace w drukarni. Zaczyna niestety ciężko
chorować. Dostał zakażenia, gangreny,
grozi mu amputacja nogi. W pobliżu kościoła św. Floriana, gdzie jest proboszczem, znajduje się figurka Matki Bożej
Loretańskiej. Postanawia prosić Ją o cud.
Obiecuje, że jeżeli wyzdrowieje, założy
Zgromadzenie ku Jej czci. W bardzo krótkim czasie odzyskuje w niewytłumaczalny sposób zdrowie i zgodnie z obietnicą
w 1920 roku zakłada Zgromadzenie Sióstr
Matki Bożej Loretańskiej. Siostrom przekazuje wydawnictwo.

Co to jest polskie Loretto?
Niedaleko Warszawy, ok. 60 km na
trasie Warszawa – Białystok, znajdował
się majątek Zenówka. Ksiądz Kłopotowski część kupił od zaprzyjaźnionych właścicieli, część dostał. W akcie kupna
zmienił nazwę na Loretto przez dwa „t”
dla odróżnienia od Loreto we Włoszech
przez jedno „t”.
Obecnie jest tam wybudowane za
staraniem sióstr Sanktuarium Matki Bożej
Loretańskiej, Klasztor Sióstr, Dom Opieki
dla starszych.
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Zapraszamy dziewczęta na rekolekcje
w sanktuarium. Organizujemy także zimowiska, obozy wędrowne, spływy kajakowe. Zapraszamy na Sylwestra i Majówkę. Organizujemy dni skupienia w Warszawie, Augustowie, Drohiczynie, Krynicy Zdroju.
Szczegółowe informacje są na stronie
www.powolanialoretanki.pl
Informacje wydawnicze oraz aktualności
z działalności sióstr na stronie
www.loretanki.pl
s. Teresa Kamińska, loretanka

Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Rys historyczny
Osoby świeckie, nie żyjące w Zakonie
pragnęły korzystać z dóbr duchowych
Karmelu. Jedną z form ich łączności stał
się Szkaplerz święty. Za założyciela karmelitańskiego tercjarstwa uznaje się bł.
Jana Soreth. Papież Mikołaj V bullą Cum
nulla fidelium z 1452 r. dał podstawy
prawne Świeckiemu Zakonowi Karmelitańskiemu. Dokument papieski dawał
przełożonym karmelitów możliwość
przyjmowania osób świeckich do uczestnictwa w życiu Karmelu według sposobu i organizacji życia innych świeckich
rodzin zakonnych. Ponowne dostosowanie
do współczesnego powszechnego prawa
kanonicznego miało miejsce po ekumenicznym Soborze Watykańskim II. Zezwolono na zastąpienie nazwy Trzeci Zakon nazwą Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Reguła Życia zaistniała prawnie dekretem Kongregacji Zakonów
i Instytutów Świeckich 10 maja 1979 r.
Wśród najbardziej znanych postaci historycznych Świeckiego Karmelu wymienić
można m. in.: sługę Bożego generała
Ludwika Vedastusa de Sonisa (1825 1887), św. Wincentego Pallottiego - późniejszego założyciela Pallotynów i całego
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, służebnicę Bożą Marię Józefinę Remar - duchową siostrę św. Franciszka
Bianchi, sługę Bożego i męczennika Piotra Povedę, służebnicę Bożą Anitę Cantieri (1910 - 1942) z Lukki, bł. Józefę
Naval de Girbes (1820 - 1893) oraz
służebnicę Bożą Kunegundę Siwiec (1876
– 1955) z Siwcówki koło Suchej Beskidzkiej.
Pierwszą udokumentowaną wzmiankę
o Świeckim Zakonie Karmelitańskim
w Polsce, znaleźć można w 1856 r. w wykazie personalnym wileńskich karmelitanek bosych (tercjarka Anna Jurkiewiczówna). Za datę powstania wspólnoty
Trzeciego Karmelu na ziemiach polskich
uchodzi rok 1864, kiedy to powstał trzeci
zakon przy klasztorze sióstr karmelitanek
bosych w Krakowie. Najsilniejszy rozwój
nastąpił jednak po reformie klasztoru
w Czernej i odnowie życia zakonnego
męskiego Karmelu w Polsce w 1880 r.
Kierownikiem duchowym III zakonu
w Czernej został św. Rafał Kalinowski.
Do roku 1911 do trzeciego świeckiego
zakonu karmelitańskiego w Czernej wstą-

piły 972 osoby. Najliczniejszy
Świecki Karmel istniał już
tradycyjnie na Śląsku, dokąd
dojeżdżali karmelici bosi
z Czernej. W latach międzywojennych istniały także inne
ważne ośrodki tercjarstwa karmelitańskiego na Śląsku w ilości 33 wspólnoty. Śląskimi
wspólnotami opieko-wał się w
latach 1958 - 1972 i 1982 1995 r pełniąc różne funkcje
od dyrektora po wizytatora o.
Mieczysław Woźniczka OCD
z Czernej. Po nim opiekę nad
wspólnotami przejęli o. Włodzimierz Tochmański i obecnie
w Prowincji Krakowskiej o.
Łukasz Kasperek.

Charyzmat
Karmelici świeccy, wierni
przykładowi Zbawiciela i Jego
wezwaniu do nieustannej modlitwy oraz głównemu nakazowi pierwotnej Reguły karmelitańskiej „rozmyślając we
dnie i w nocy Zakon Pański
i czuwając na modlitwach”, ponad wszystko cenią sobie trwanie w obecności Boga, w ustawicznym pełnieniu Jego świętej
woli. W tym celu mają ustawicznie pielęgnować ducha modlitwy i samą modlitwę, której poświęcą czas na miarę
swoich możliwości - w wewnętrznej atmosferze skupienia. Mają starać się, aby
dzięki słuchaniu słowa Bożego, przede
wszystkim w świętej liturgii i czytaniu
duchownym - rosło w nich „wzniosłe poznanie Jezusa Chrystusa” (Flp 3,8), czerpane z prawdziwych źródeł duchowości
chrześcijańskiej i karmelitańskiej.
Być karmelitą świeckim znaczy stawać się pełniej chrześcijaninem według
pewnego sposobu, który Duch Święty
w swym nieskończonym bogactwie ofiaruje tej rodzinie zakonnej. Karmel staje
się zatem dla swych członków miejscem
uświęcenia, łaską osobistą, która została
dana w celu realizacji swego pełnego
człowieczeństwa według Ewangelii. Duchowość Karmelu dla świeckiego człowieka może być powodem złożenia profesji (przyrzeczeń) w Zakonie, a zarazem
życia w tym świecie zgodnie ze swoim
stanem życia. Wierność Konstytucjom
34

może uzdolnić do bycia bardziej pomocnym swojej własnej rodzinie, do wykonywania lepiej swojej pracy i tworzenia
chrześcijańskiego środowiska w miejscu
pracy a także do cierpliwego przeżywania
swej starości. Ujęcie świeckości i odniesienie do świata w Konstytucjach są bardzo pozytywne, doceniające w pełni wartość stanu świeckiego, zgodne ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II oraz nie
mające nic wspólnego z opozycyjnym
nastawieniem do świeckiej rzeczywistości, jak to miało miejsce jeszcze nie tak
dawno. W życiu karmelity świeckiego
w sposób szczególny jest obecna Najświętsza Maryja Panna przede wszystkim
jako przykład wierności w słuchaniu
i w służbie Panu, a także jako Matka Zakonu, troszcząca się o niego w specjalny
sposób. Głębokie i wewnętrzne życie maryjne karmelity ma się przejawiać także
zewnętrznie w formie codziennych szczególnych aktów ku czci Najświętszej Dziewicy oraz przez noszenie Szkaplerza
świętego, który można ze słusznych przyczyn zastąpić odpowiednim medalikiem.
Karmelita świecki świadomy, że modlitwa
i apostolstwo - kiedy są autentyczne - są
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nierozłączne i dają jedno drugiemu
wzrost, angażuje się w intensywną praktykę miłości bliźnich oraz w podejmowanie własnej odpowiedzialności apostolskiej w Kościele i w świecie. Dlatego,
chociaż w tym celu stara się także przede
wszystkim o wzrost osobistego zjednoczenia z Bogiem i o świadectwo życia
modlitwy, otwarty jest na każdy rodzaj
działalności apostolskiej. Pracuje zwłaszcza w służbie powołań, dzieł misyjnych, nauczaniu modlitwy myślnej, oraz
współpracuje w inicjatywach Zakonu.
Miejscowa wspólnota Świeckiego Zakonu
zbiera się co miesiąc w celu stałej formacji wszystkich swoich członków,
wspólnego zachęcania się, omówienia
spraw zakonnych, wspólnej modlitwy
i ożywienia wzajemnej miłości.
Specyficzne elementy powołania karmelity świeckiego:
1. Żyć w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, poddając się opiece Najświętszej
Dziewicy, której życie stanowi dla Karmelu wzór do naśladowania i upodobnienia się do Chrystusa;
2. Poszukiwać mistycznego zjednoczenia
z Bogiem na drodze kontemplacji i działalności apostolskiej działając w służbie
Kościołowi;
3. Nadawać szczególnego znaczenia mo-

dlitwie, która powinna prowadzić do
przyjaznego obcowania z Bogiem, nie
tylko w czasie modlitwy, lecz także
w życiu codziennym. Zaangażowanie
w życie modlitwy wymaga słuchania słowa Bożego i liturgii, karmienia się wiarą,
nadzieją i przede wszystkim miłością, aby
żyć w obecności żywego Boga;
4. Przenikać modlitwę i życie zapałem
w atmosferze ludzkiej i chrześcijańskiej
wspólnoty; przeżywać ewangeliczne zaparcie się siebie;
5. Uwydatniać w zaangażowaniu ewangelizacyjnym apostolat duchowości jako
szczególną współpracę Świeckiego Zakonu, wiernego swojej karmelitańsko-terezjańskiej tożsamości.

nętrzną, czytanie Pisma Świętego oraz
dzieł Świętych Karmelu.
5. Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach wspólnoty oraz w corocznych
rekolekcjach wspólnotowych.
6. Stała praktykę nawrócenia i oczyszczania serca.
Więcej informacji na stronie:
http://www.ocds.org.pl
Oprac. I.W.

Kandydaci zasadniczo przyjmowani są
od 18 do 50 roku życia. Okres formacji
początkowej trwa 5 lat. Świeccy karmelici składają przyrzeczenia życia w duchu
rad ewangelicznych czystości (wg stanu),
posłuszeństwa i ubóstwa oraz ośmiu błogosławieństw.
Elementy powołania realizuje się
między innymi poprzez :
1. Praktykę trwania w Bożej obecnosci.
2.Codzienne odmawianie Liturgii Godzin.
3. Udział w codziennej Eucharystii.
4. Codzienną półgodzinną modlitwę wew-

Herb Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

HUMOR PARAFIALNY
Dwie bardzo wiekowe i mocno
przygłuchawe siostry z pewnego zgromadzenia, ze względu na słaby słuch,
siadały w kaplicy zawsze w pierwszej
ławce. Wszystkie pozostałe siostry z następnych ławek widziały, jak obu nieustannie przysypiającym staruszkom opadały głowy. Pewnego dnia zdarzyło się, że
obie przysnęły i…zderzyły się głowami.
Wtedy jedna z nich, tak boleśnie wyrwana
ze snu, rzekła nader głośno:
- Siostro Eufemio! Czy siostra Eufemia
mogłaby bujać się w drugą stronę?!
***
Podczas spotkania księży dziekanów
w Kurii, wywiązała się następująca rozmowa:
- No i powiedz mi Stefanie – pytał swego
kolegę jeden z księży – jaką rolę w Twojej

parafii ma laikat?
Ksiądz Stefan, wiejski proboszcz znany ze swych konserwatywnych poglądów,
odparł krótko i rzeczowo:
-Wacuś, ja ci powiem szczerze: u mnie
laikat ma rolę uprawną!

czek i zasłoniła wszystko. Jednak dzielny
fotograf nie poddał się. Zajął dogodniejszą pozycję i zaczął wołać do księdza,
który udzielał komunii:
- Proszę księdza! Proszę księdza! Niech
ksiądz tej dziewczynce z warkoczem
udzieli Pierwszej Komunii jeszcze raz, bo
nie zdążyłem jej sfotografować!

***
Dzieci pierwszokomunijne właśnie
zbliżały się do ołtarza. Ksiądz proboszcz
Opracował x. A.B.
wprawdzie apelował o powściągliwość
i umiar, ale ze wszystkich stron zebrali się Na podstawie książki „Opowiadał raz
już ojcowie, wujkowie, chrzestni, stryj- ksiądz księdzu”, Jan Marczak, Liberton,
kowie i wynajęci fotografowie, którzy Warszawa 2000.
tylko czyhali z aparatami gotowymi do
wystrzału. I oto w pewnym momencie,
gdy jeden z ojców chrzestnych już miał
uwiecznić chwilę, kiedy jego chrześniaczka przystępuje do Pierwszej Komunii, jej koleżanka podniosła się z klę35

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA

Sernik z budyniem

Skład Ciasto::
- 2 szklanki mąki
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 1/2 kostki margaryny
- 1/2 szklanki cukru pudru
- 2 żółtka + 1 jajko
Masa budyniowa:
- 1 litr mleka
- 3 opakowania budyniu czekoladowego

cukrem pudrem, żółtkami i jajkiem. Zagnieść ciasto i wyłożyć na blaszkę.
Ugotować budynie
na litrze mleka, po
czym gorące wyłożyć
na surowe ciasto, równomiernie rozsmarować. Ostudzić.
Masa serowa:
Przygotować masę
- 1/2 kostki masła
serową: masło utrzeć
- 1/2 szklanki cukru pudru
z cukrem pudrem
- 500 g serka waniliowego ( wiaderko)
i stale mieszając do- 3 jajka +1 białko
dawać na przemian serek i żółtka. Wsypać
- 1 opakowanie budyniu śmietankowego budyń i całość wymieszać z pianą z bia- 1 gorzka czekolada + 50 g margaryny łek. Rozsmarować na zimnym budyniu.
Piec w temperaturze 170°C około 50 min.
Sposób przygotowania:
Czekoladę rozpuścić z margaryną na kąPrzygotować ciasto: margarynę połą- pieli wodnej, przestudzić i polać zimny
czyć z mąką, proszkiem do pieczenia, sernik.

SMACZNEGO !!!

Filet z kurczaka w kapuście włoskiej

Składniki:
- 2 podwójne piersi z kurczaka
- 4 duże liście kapusty włoskiej
- 4 plastry szynki gotowanej
- 15 dag sera feta
- 2 łyżki masła
- 3 łyżki gęstej śmietany 18%
- 2 szklanki rosołu drobiowego (może być
z kostki- 1 szklanka)
- 2 łyżki posiekanego szczypiorku, pieprz,
sól
Sos:
- 4 łyżki kwaśnej śmietany
- 1 łyżka mąki
- 1 łyżka musztardy

Sposób przygotowania:
Pierś pokroić wzdłuż grzbietu na pół.
Każdy kawałek lekko rozbić tłuczkiem
i posolić. Nacinając kapustę wokół głąbu,
oderwać 4 liście. W dużym garnku zagotować wodę i blanszować poszczególne
liście przez 5 min. następnie ściąć gruby
szew w każdym liściu. Ser feta rozgnieść
widelcem, wymieszać ze śmietaną, pieprzem i szczypiorkiem. Na liściu kapusty
rozłożyć płat kurczaka, posypać Vegetą,

posmarować fetą, położyć plaster szynki, lę pogotować do zgęszczenia sosu. Rozałożyć boki kapusty i zwijać roladki. ladki pokroić w plastry. Podawać polane
W rondlu roztopić masło, dodać trochę sosem.
rosołu, ułożyć roladki i dusić na małym
ogniu pod przykryciem przez 30 min.
polewając rosołem. W połowie duszenia
SMACZNEGO !!!
roladki obrócić.
Przygotować sos:
Śmietanę roztrzepać z mąką, dodać
parę łyżek pozostałego po czasie duszenia
sosu, dodać musztardę, przyprawy i wymieszać. Wlać do rondelka z sosem, chwi36

Opracowała: Barbara Jurczyk

KRONIKA PARAFIALNA
17. 03. 2013 – 15. 06. 2013
CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…
Karolina Maria Gucwa
Klaudia Maria Karyta
Laura Zelek
Mia Majchrowicz
Wojciech Andrzej Figaś
Robert Andrzej Zając
Weronika Ewa Stefańska
Alan Jakub Nalepka

* 14.04.2013
* 01.04.2013
* 07.04.2013
* 01.04.2013
* 01.04.2013
* 21.04.2013
* 05.05.2013
* 05.05.2013

Michał Roman Dziekan
Jakub Karol Słowik
Aleksandra Maria Piotrowska
Wiktoria Inez Strzelec
Kacper Świętek
Piotr Sambora
Hanna Małgorzata Boruch
Zuzanna Anna Kukla

* 19.05.2013
* 19.05.2013
* 19.05.2013
* 19.05.2013
* 19.05.2013
* 02.06.2013
* 02.06.2013
* 02.06.2013

ŚLUB
Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…
Marcin Marek Figaś - Agnieszka Michalina Kozdroń
Marek Staniaław Jarosz – Urszula Jarosz
KrzysztofArtur Bartusik – Anna Angelika Dumara
Dariusz Andrzej Kucharzyk – Katarzyna Natalia Boruch
Rafał Antoni Płachno – Ewa Agnieszka Zygadło
Michał Piotr Trzeciak – Anna Karolina Januś

06.04.2013
03.05.2013
18.05.2013
01.06.2103
08.06.2013
15.06.2013

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…
Zdzisław Dziedzic
Czesław Kuraś
Daniela Mruk
Zdzisław Jaruś
Barbara Kubisztal
Antonina Chwistek
Wiktoria Ciężadło-Kędra
Grzegorz Olszewski
Władysława Bochniak
Romana Peschak
Jadwiga Wolak
Maciej Otfinowski
Genowefa Matyjaśkiewicz
Andrzej Foryś
Julia Nytko
Maria Buczek
Irena Seńków

† 04.03.2013
† 05.03.2013
† 03.03.2013
† 09.03.2013
† 12.03.2013
† 13.03.2013
† 21.03.2013
† 25.03.2013
† 27.03.2013
† 28.03.2013
† 26.02.2013
† 03.04.2013
† 03.04.2013
† 06.04.2013
† 10.04.2013
† 14.04.2013
† 08.04.2013

Bolesław Łabno
Łucja Turaczy
Emil Wzorek
Antoni Wilczyński
Barbara Stasior
Karolina Pięta-Skrzęta
Helena Smoła
Izabela Pierzyńska
Czesława Kolasa
Genowefa Grzesik
Ludwika Klęsk
Halina Dziarmaga
Robert Popiela
Stanisława Jurkiewicz
Stanisław Snuzik
Kazimiera Kurdybowicz
Maria Piejko
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† 15.04.2013
† 16.04.2013
† 19.04.2013
† 20.04.2013
† 23.04.2013
† 27.04.2013
† 30.04.2013
† 03.05.2013
† 06.05.2013
† 07.05.2013
† 07.05.2013
† 09.05.2013
† 08.05.2013
† 11.05.2013
† 13.05.2013
† 18.05.2013
† 24.05.2013

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