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Wszystko, co dobre, szybko się kończy – mówi dobrze

nam znane powiedzenie. Po wakacyjnej przerwie powróciliśmy do swoich codziennych obowiązków. Segregujemy w pamięci poznane miejsca, ciekawych ludzi,
układamy w albumach zrobione fotografie. Wydarzenia
zatrzymane w obiektywie, do których zawsze można
sięgnąć, powspominać. W ten sposób stają się one dla nas
czymś bezcennym.
Wspomnienia, upływający czas – są jednak czymś
ulotnym. Ponadczasowe i zawsze aktualne jest tylko to, co
dotyczy spraw Bożych. Niewątpliwie czymś takim jest
Boże Miłosierdzie – jeden z największych Bożych
przymiotów. Ponieważ 14 września rozpoczęła się w naszej diecezji peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego
z Łagiewnik, temat Bożego Miłosierdzia zdominował
październikowy numer Głosu Serca, który oddajemy
do rąk naszych czytelników. Znajdziemy w nim również
świadectwa, szczyptę humoru i wspomnienia minionych
chwil w fotokronice.
Życzę milej i owocnej lektury!
Ks. Adam Bezak
Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI
Duszpasterstwo w parafii

Ks. Adam Kardyś Proboszcz
- Rada Duszpasterska
- Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
- Kancelaria Parafialna
- Sprawy Małżeńskie
- Nabożeństwo do O. Pio
- Nabożeństwo Pierwszych Sobót
- Towarzystwo Przyjaciół WSD
- Świetlica Lumen
- Pierwsze Czwartki godz. 22.00
- Poradnia Rodzinna

Ks. Krzysztof Czaja
-Katechizuje w SP nr. 5 w Tarnowie oraz w SP w Ładnej
- Dzień skupienia dla narzeczonych
- Kurs przedmałżeński
- Msze Roratnie dla Dzieci
- Przygotowanie do Bierzmowania Klasy I
Ks. Piotr Jaworski
- Katechizuje w SP nr. 5
- Kręgi Domowego Kościoła
- Katecheza Chrzcielna
- Róże Różańcowe
- Rycerstwo Niepokalanej
- Straż Honorowa
- Przygotowanie do I Komunii Świętej

Ks. Adam Bezak
- Katechizuje w Zespole Szkół Specjalnych „Tarnospin”
- Redaktor Naczelny „Głosu Serca”
- Grupa Młodzieżowa „Betania”
- Caritas
- DSM
- Schola Dziewczęca
- Przygotowanie do Bierzmowania Klasy II
- Kolęda Misyjna Dzieci
- Dekanalny Duszpasterz Młodzieży
Ks. Robert Ciastoń
- Katechizuje w SP nr. 9
- Przygotowanie do Bierzmowania Klasy III
- Lektorzy
- Ministranci
- Aspiranci
Ks. Wiesław Kulka
- Senior Księży wikariuszy
- Odnowa w Duchu Świętym
- Msze o uzdrowienia
- Kancelaria Parafialna
- Schola Gloria
- Adoracja Krzyża w I Piątki
- Kazania Pasyjne

Aspekty moralno – prawne dotyczące udzielania
sakramentu chrztu świętego
Szafarz Sakramentu

W Kościele starożytnym chrztu świętego udzielali najpierw Apostołowie, następnie Biskupi. Zasadniczo tak było do VII
wieku. Gdy jednak liczba przyjmujących
chrzest zwiększała się i chrzest był udzielany poza stolicami biskupimi, biskupów
zastępowali kapłani, a w razie potrzeby
również diakoni. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku określił, że szafarzem
zwyczajnym chrztu udzielanego uroczyście jest kapłan (kan. 738 par. 1) a szafarzem nadzwyczajnym tak udzielanego
chrztu jest diakon (kan. 741).
Odnowione obrzędy chrztu świętego
dzieci stwierdzają, że zwyczajnymi szafarzami chrztu są: Biskupi, kapłani i diakoni. Tę samą zasadę podaje nowy Kodeks
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w kanonie 861 par 1. Gdy szafarz zwyczajny jest nieobecny lub podlega przeszkodzie, wtedy chrztu może udzielić katechista lub inna upoważniona przez ordynariusza miejsca osoba. Mówimy wtedy
o szafarzach nadzwyczajnych. W razie konieczności, którą w naszych realiach stanowi niebezpieczeństwo śmierci, chrztu
może udzielić każdy człowiek, jeśli tylko
ma właściwą intencję i wykona istotny
obrzęd sakramentalny (zgodnie z obowiązującą formułą).
Praktyka Kościoła

W początkach Kościoła chrztu udzielano głównie ludziom dorosłym. Tak pozostało do dziś na terenach misyjnych.
Chrzest dzieci pojawia się dopiero w drugim pokoleniu chrześcijańskim. Wiemy
jednak z Dziejów Apostolskich, że Apostołowie udzielali tego sakramentu „całym
domom”, a więc wszystkim jego mieszkańcom, łącznie ze służbą (por. Dz 16, 15.
33-34). Możliwe zatem, że chrzest obejmował również i dzieci. Pierwsze jasne
i wyraźne świadectwa o chrzcie niemowląt spotykamy od II stulecia. Tę praktykę potwierdziło i broniło wielu papieży i synodów, przede wszystkim Sobór
Trydencki. Jako teologiczne uzasadnienie
praktyki chrztu niemowląt można podać
następujące argumenty:
- chrzest jest łaską, którą Bóg uprzedza
wszelkie nasze działanie, a której od samego początku potrzebujemy;
- podkreśla zależność od wspólnoty, włączenie we wspólnotę Kościoła od samego początku życia
- chrzest jest nie tylko znakiem wiary, ale
jej źródłem, stanowi początek drogi
i trwającego całe życie wzrastania
w wierze.
Stanowisko Kościoła w sprawie chrztu
dzieci wyczerpująco przedstawiła i uzasadniła Kongregacja Nauki Wiary w Instrukcji o chrzcie dzieci Pastoralis actio
z 20.X.1980 roku. Jest to odpowiedź na
głosy, jakie pojawiły się w Kościele,
postulujące udzielanie tego sakramentu
w późniejszym niż dzieciństwo czasie.
Obowiązki rodziców

Rodzice są zobowiązani troszczyć się,
by ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach po urodzeniu. Przy
ustalaniu chrztu należy wziąć pod uwagę:
- zbawienie dziecka, by nie było pozba-

wione tego sakramentu
- zdrowie matki, by mogła wziąć udział
w chrzcie swego dziecka
- potrzeby duszpasterskie, tj. wystarczający czas na przygotowanie się do tego
wydarzenia.
Jeśli dziecku zagraża niebezpieczeństwo śmierci, powinno być ochrzczone
niezwłocznie (KPK, kan. 867 par 2).
Godziwość chrztu dziecka w zwykłych
warunkach uzależniona jest od:
- zgody rodziców, a przynajmniej jednego
z nich albo prawnych opiekunów
- od istnienia uzasadnionej nadziei, że
dziecko zostanie wychowane po katolicku (KPK kan 868 par 1).
Oprócz zgody rodziców do godziwego
udzielenia chrztu wymagana jest uzasadniona nadzieja, że dziecko zostanie wychowane po katolicku. Kodeks Prawa kanonicznego stwierdza, że jeśli jej nie ma,
chrzest należy odłożyć, powiadamiając
rodziców o przyczynie tej decyzji. Jest
czymś oczywistym, że nie da się tego
jednoznacznie stwierdzić, dlatego ważnym jest usposobienie rodziców. Należy
się przy tym kierować dwiema zasadami:
- chrzest jest konieczny do zbawienia, nie
powinno się go odkładać
- trzeba dziecku zapewnić, by ten dar
mógł się w nim rozwijać przez prawdziwe wychowanie w wierze.
Gdy o chrzest dziecka proszą rodzice
słabo wierzący, niewierzący lub niepraktykujący – nie można spełnić ich życzenia. Nie jest to podyktowane złą wolą
kapłana, lecz brakuje tu właściwej woli
proszących o chrzest. Dlatego niezrozumiałym jest w takim przypadku obrażanie
się na Kościół, kapłana i na Pana Boga,
a o takie reakcje dziś nie trudno. Dlatego
tak ważnym jest świadomość rodziców
w tym zakresie i ich wrażliwość sumienia.
Podkreślenie wymagań stawianych rodzicom, którzy proszą o chrzest swojego
dziecka oraz uzależnienie decyzji o udzieleniu chrztu od ich postawy – czyli świadomości obowiązków wynikających
z chrztu i gotowości ich przyjęcia i wypełnienia – nie oznacza jednak, że
Kościół uważa odraczanie chrztu dzieci
za właściwe. Wyraża głęboki żal i zatroskanie z tego powodu oraz ufa, że decyzja
o późniejszym chrzcie dziecka będzie wynikiem dojrzałych przemyśleń rodziców.
Dziecko znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci można ochrzcić nawet
wbrew woli rodziców, również, gdy są
niekatolikami (KPK kan. 868 par. 2). Do5

bro duchowe dziecka – zbawienie – stawia w takim przypadku Kościół ponad
prawem rodziców.
Rodzice powinni przygotować się do
świadomego udziału w sakramencie
chrztu swojego dziecka. Jego zwieńczeniem jest doprowadzenie dziecka do przyjęcia kolejnych sakramentów, zwłaszcza
sakramentu bierzmowania.
Obowiązki rodziców chrzestnych

Zgodnie ze zwyczajem sięgającym
pierwszych wieków chrześcijaństwa,
przyjmujący chrzest, zarówno dorosły, jak
i dziecko – powinni mieć, jeśli to możliwe, chrzestnych wybranych spośród
wspólnoty wiernych. Według normy obowiązującej od Soboru Trydenckiego należy powoływać z zasady jednego chrzestnego lub chrzestną albo dwoje chrzestnych (k. 873). Większej liczby chrzestnych prawodawca nie dopuszcza. Chrzestny jest poręczycielem i świadkiem
przyjmującego chrzest. Obowiązkiem
chrzestnego jest wspieranie rodziców
w ich trosce o to, by dziecko doszło do
wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.
Kogo można wybrać na chrzestnego? Kodeks z 1917 roku określał bardzo szczegółowo wymagania, jakim powinien sprostać chrzestny. W Obrzędach chrztu dzieci
określa się go jako tego, który:
- został wybrany przez rodzinę
- jest wystarczająco dojrzały do spełniania
tej funkcji
- przyjął sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii
- należy do Kościoła katolickiego i prawo
nie zabrania mu pełnić zadania chrzestnego
Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego zróżnicował te wymogi do tych:
- chrzestny jest wybrany przez rodziców
dziecka lub samego przyjmującego
chrzest
- ukończył 16 lat życia
- jest katolikiem, przyjął bierzmowanie
i Eucharystię i prowadzi zycie zgodne
z wiarą
- nie podlega karze kanonicznej
- nie jest ojcem ani matką dziecka
Kilka uwag praktycznych

Zgłaszając dziecko do sakramentu
chrztu rodzice powinni pamiętać o tym, że
jest to wydarzenie wyjątkowe w życiu
każdego człowieka. W naszej parafii za>>

sadniczo udziela się chrztu świętego podczas mszy świętej w każdą I i III niedzielę
miesiąca. Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej parafii.
Zgłaszając dziecko do chrztu wystrzegamy się pretensjonalności i roszczeń (dlaczego nie udzielacie chrztu poza mszą
świętą? Itp.) Jesteśmy dużą wspólnotą
i każdy wyjątek od reguły może się później stać normą. Zostańmy przy tym, który
jest. Uczestnicząc w chrzcie własnego
dziecka należałoby przyjąć komunię św.
Jeśli istnieje uzasadniona przeszkoda
(ślub cywilny, wolny związek i in.) w imieniu rodziców powinni przyjąć komunię chrzestni. Karygodnym jest uczestniczenie w chrzcie własnego dziecka pod

wpływem alkoholu! (a bywały takie przypadki). Na chrzestnych wybieramy osoby
godne tej funkcji, patrząc w pierwszym
rzędzie na życie zgodne z wiarą katolicką.
Czymś, co staje się jakąś normą ostatnich
lat jest wybieranie na chrzestnych według
zasobności portfela. Przed wyborem
chrzestnego – starajmy się dobrze rozeznać nasze intencje. Chrzestny winien być
dojrzałym chrześcijaninem i przyjąć sakrament bierzmowania. Pomyślmy o tym
w kontekście sporej liczby wypisujących
się z katechezy szkolnej lub lekceważących przyjęcie tego sakramentu. Podczas uroczystości związanej z przyjmowaniem sakramentu chrztu starajmy się
zachować ogólną ogładę, czyli: nie roz-

mawiajmy, nie żujmy gum! Bywa nie raz,
że chrzestny lub chrzestna trzymając dziecko do chrztu wymownie rusza ustami
bynajmniej nie w geście modlitwy…
Ewentualne ofiary składane z okazji
chrztu dziecka należą do tzw. jura stolae,
które przeznaczane są do pokrywania
bieżących wydatków parafii.
Ks. Adam Bezak
W artykule wykorzystano materiały z: ks.
A. Kokoszka, Zobowiązujące znaki łaski,
Sakramentologia moralna cz. I, seria
Academica, Biblos Tarnów, 1997.

„Koronka do Bożego Miłosierdzia
na ulicach miast świata”

Sobotnie popołudnie 28 września
2013r. Grupa odważnych osób zbiera się
w naszym Kościele, czekamy na „rozesłanie” przez Kapłana. Otrzymujemy błogosławieństwo i udajemy się na ulice
i place, wyposażeni w plansze z napisem
„Jezu ufam Tobie” i foldery do rozdawania. Po drodze, zachęcamy nielicznych
w tym dniu i o tej porze przechodniów
aby przyłączyli się do modlitwy. Niektórzy sami podchodzą - zdziwieni, ogarniają nas spojrzeniem i pytają, wskazując
na plansze: Co to jest ? Odpowiadamy:
Przypominamy światu, że jest Bóg, i że
jest to Bóg nieskończenie Miłosierny –
dla każdego grzesznika !
Hmm, to… , dobrze.
Były również i takie odpowiedzi na
zachętę do wspólnej modlitwy: Nie! Modlić to się trzeba w domu. No tak, ale…
można i wszędzie, również na ulicy.
Jak piszą inicjatorzy zespołu „Iskra

Bożego Miłosierdzia” na swojej stronie:
Kluczem do zrozumienia intencji tej akcji
modlitewnej jest ulica. Przestrzeń przepełniona ludzkim oddechem, pośpiechem,
strachem i cierpieniem. Przestrzeń anonimowości i ciągłych poszukiwań lepszego
życia. Ta przestrzeń krzyczy o miłość, zainteresowanie i chwilę odpoczynku.”
Modlitwa na ulicach miast to inicjatywa, która zrodziła się po beatyfikacji ks.
Michała Sopoćki, spowiednika i kontynuatora misji św. Faustyny, która odbyła
się 28 września 2008 r. w Białymstoku.
Corocznie, właśnie w tym dniu – 28
września o godz. 15.00 – uczestnicy „akcji”, wychodzą na ulice, aby przypominać
światu o Jego przesłaniu, przekazanym
św. siostrze Faustynie. Aby modlić się
Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Nasza Parafia uczestniczy w akcji po
raz trzeci i jest coraz więcej odważnych
i chętnych osób. Dobrze, że jest taka ini-

cjatywa, dobrze, że obejmuje coraz większy zasięg na całym świecie (można to
sprawdzić na stronie Zespołu Iskra).
Oto podziękowanie dla uczestników
z tejże strony:
Zespół Iskra serdecznie dziękuje za radość wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata. Rozniecajmy ten żar Bożej miłości
w świecie, by ludzkość zechciała przytulić
się do Serca Jezusowego i czerpać łaski ze
zdroju Jego niezgłębionego miłosierdzia!
Jezu Ufam Tobie !

http://www.iskra.info.pl/page1.html
Rozniecajmy ten żar Bożej Miłości.
Dopomóż nam Boże !
JSz.

ŻYWE JEST SŁOWO BOŻE

O obowiązku miłosierdzia względem bliźnich
Cnota miłosierdzia jest obrazem Opałości jest miłość Boga, ale ona jest niemożliwa bez czynnej miłości bliźniego trzności Bożej, jak powiedział Zbawiciel:
i dlatego św. Jan Apostoł nazywa tego "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest
kłamcą, kto mówi, że kocha Boga, a nie miłosierny" (Łk 6,36). Powinniśmy zroNie ma nic piękniejszego nad cnotę świadczy miłosierdzia bliźnim (1 J 4,7- zumieć, że cnota ta nie jest nam tylko domiłosierdzia. Jakkolwiek istotą doskona- 21).
radzana, ale jest ścisłym obowiązkiem ka"Dopóki mamy czas, czyńmy dobrze
wszystkim, zwłaszcza zaś naszym braciom
w wierze". (Ga 6,10)
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żdego chrześcijanina.
Wielu ludzi ma błędne pojęcie o cnocie miłosierdzia; myślą oni, że pełniąc
uczynki miłosierdzia czynią tylko łaskę
i ofiarę, która zależy od woli i naszego
dobrego serca. Tymczasem jest zupełnie
inaczej. Cnota miłosierdzia nie jest tylko
radą, do której można się stosować lub jej
zaniechać bez grzechu, lecz jest ona prawem ścisłym i obowiązkiem. Od jego
spełnienia nikt się usunąć nie może. Już
w Starym Testamencie cnota ta ściśle obowiązywała wszystkich. Czytamy w księgach Mojżesza: "Ja nakazuję: Otwórz
szczodrze dłoń bratu uciśnionemu lub
ubogiemu na twej ziemi" (Pwt 15,11). Je-

szcze w wyższym stopniu obowiązek miłosierdzia wkłada na nas Zbawiciel. Opisując Sąd Ostateczny wkłada w usta Sędziego taki wyrok: "Idźcie precz ode

cza się człowiek bogaty, który dobrem
swoim nie dzieli się z ubogimi! Jest to
wielki niewdzięcznik, który niesprawiedliwie zatrzymuje to, co się ubogiemu
należy. Jest to szafarz niesumienny, który
się krzywdą bliźniego bogaci!
Wreszcie do miłosierdzia dla bliźnich
wzywa nas braterstwo, jakie między nami
zachodzi. Wszyscy bowiem stanowimy
jedną rodzinę, którą łączą węzły najświętsze. Wszyscy jesteśmy dziećmi wspólnego Stwórcy, którego słusznie nazywamy
Ojcem. Wszyscy jesteśmy odkupieni
Przenajdroższą Krwią Jezusa i przeznaczeni do wspólnego szczęścia wiecznego.
A szczególnie łączy nas jedna wiara
i przynależność do wspólnej Matki pod
wodzą jednego Pasterza. Dlatego Zbawiciel tak usilnie zalecał nam to braterstwo,
gdy przed Męką swoją tak się modlił:

odnaleźć można łatwo, praktykując cnotę
miłosierdzia względem bliźnich. Jeśli kto
miał nieszczęście osłabić w sobie wiarę
i błąka się w życiu jak ślepy, niech będzie
miłosierny, a na tej drodze odnajdzie niewątpliwie utracone światło niebieskie.
Jeśli kto znowu jeszcze nie zdążył
dojść do poznania miłosierdzia Bożego
i dlatego nie może go naśladować, niech
zacznie od praktyki miłosierdzia względem bliźnich, a na pewno ziszczą się nad
nim słowa Zbawiciela: "Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7). Cnota miłosierdzia upra-

sza nam łaski i światło, oczyszcza nas
z grzechów, kierując nas do Sakramentu
Pokuty, wybawia duszę od śmierci czyli
potępienia wiecznego, jak powiada Pismo
Święte: "Jałmużna uwalnia od śmierci i o-

czyszcza z wszelkiego grzechu. Ci, którzy
Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który "Ojcze święty, zachowaj ich w Twoim dają jałmużnę, nasycą się życiem" (Tb 12,
przygotowany diabłu i jego aniołom!" (Mt imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My 9).
25, 41). Mimo woli chcemy zapytać Pana, stanowili jedno (...) aby wszyscy stanowili
Oprócz tych dóbr doczesnych i duza co na wieki ich odtrąca? Czy byli źli, jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w To- chowych w tym życiu cnota miłosierdzia
bezbożni, mężobójcy, nieczyści? Być mo- bie, aby i oni stanowili w Nas jedno" sprowadza jeszcze nieśmiertelną nagrodę.

że, ale Sędzia nie to im wyrzuca. Jako je- (J 17,11 i 21).
Zapewnia nas o tym Zbawiciel, gdy mówi
dyny powód wymienia brak uczynków
Jedność braterstwa nie może być tyl- o wyroku na Sądzie Ostatecznym: "Pójmiłosiernych względem bliźnich. "Bo by- ko czczym wyrazem, jak ostrzega nas dźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem Apostoł: "Dzieci, nie miłujmy słowem i ję- cie w posiadanie królestwo, przygotowaspragniony, a nie daliście Mi pić; byłem zykiem, ale czynem i prawdą" (1J 3,18). ne dla was od założenia świata! Bo byłem
przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; by- Winniśmy je okazywać w uczynkach głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; by- miłosiernych.
niony, a daliście Mi pić; byłem przybyłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie... Zaprawdę, powiadam wam: O KORZYŚCIACH Z CNOTY MIŁOWszystko, czego nie uczyniliście jednemu SIERDZIA
z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie
uczynili” (Mt 25, 42-45).
"Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym
Po tych słowach Pana Jezusa chyba i o nędzarzu" (Ps 40 2).

nie trzeba dowodzić, że cnota miłosierdzia jest ścisłym obowiązkiem, albowiem
Bóg sprawiedliwy karać nie może za to,
co nie jest nakazane. Ta cnota niewątpliwie jest wielkim przykazaniem, jeżeli za
brak jej Zbawiciel grozi potępieniem. Dobra doczesne nie są naszą własnością
w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz należą do Boga, który w nieskończonej
swojej mądrości rozdaje je nie jednakową
miarą i jak gdyby nam je wynajmuje,
byśmy z nich korzystając płacili Mu pewną dzierżawę.
Składanie więc Bogu ofiary z pewnej
cząstki dóbr naszych jest rzeczą nakazaną
sumieniem. Bóg te prawa, które ma do
majętności naszych, przelewa na ubogich,
którzy są jakby Jego zastępcami w tym
względzie i w których ręce możemy płacić należną Bogu dzierżawę. Z tego możemy wnioskować, jakiej zbrodni dopusz-

Nie ma cnoty, której by Pismo Święte
zapewniało większą zapłatę niż cnocie
miłosierdzia. Jeżeli Bóg wszystkie cnoty
nagradza, to cnotę miłosierdzia podwójnie: dobrami doczesnymi i dobrami wiecznymi. Niezliczone urywki Pisma Świętego mówią nam o nagrodzie doczesnej za
miłosierdzie okazywane bliźnim. Za miłosierdzie okazywane bliźnim stajemy się
synami Najwyższego. Śmiało możemy
nazwać Boga Ojcem, gdyśmy dzieciom
Jego, a braciom naszym przyszli z pomocą.
Zapłata miłosierdzia nie kończy się na
rzeczach doczesnych. Stokroć cenniejsze
są dobra duchowe, jakimi Bóg nagradza
tę cnotę, a zamykają się one wszystkie
w jednym słowie: przebaczenie i łaska
u Boga. Jest to największe dobro, najcenniejszy skarb, najdroższa perła, którą
7

szem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi,
a przyodzialiście Mnie; byłem chory,
a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu,
a przyszliście do Mnie(...) Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,

34-40).

MIŁOSIERDZIE BOŻE A MIŁOSIERDZIE LUDZKIE
"Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest
miłosierny". (Łk 6,36)

Spośród licznych doskonałości Bożych Zbawiciel wyróżnia miłosierdzie
Boże i nakazuje je naśladować. Każdy
z nas jest grzesznikiem. Tymczasem ten
Ojciec obrażony nie wymierza nam kary
zasłużonej za grzechy, ale oszczędza nas,
zachowuje i ochrania, nieraz przez długie
lata wyczekując naszego nawrócenia.
Czemuż Bóg od razu nie mści swej krzywdy ojcowskiej i królewskiej? Miłosierdzie Go krępuje. Ono jest tym potężnym
adwokatem i zasłania nas przed sprawiedliwością, która domaga się słusznej
>>

kary. Ona woła:

"Ja nie pragnę śmierci
występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył" (Ez 33,

11).

O WARUNKACH UCZYNKÓW MIŁOSIERDZIA

bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać
plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem dopóki mamy czas, czyńmy dobrze
"Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb wszystkim, zwłaszcza zaś naszym braciom
przed sobą, jak obłudnicy czynią" (Mt 6, w wierze" (Ga 6,9-10) - mówi św. Paweł

Bóg nie tylko znosi nas grzesznych,
ale nadto obsypuje darami. Kto nas karmi 2).
i odziewa, kto daje nam życie i zdrowie,
Piękna jest cnota miłosierdzia, co rakto przysparza powodzeń i pomyślności tuje i pociesza cierpiących, lituje się nad
doczesnej, kto - jak mówi Zbawiciel - nędzą bliźniego oraz stara się jej zapobiec
"sprawia, że słońce Jego wschodzi nad i braki usunąć. Ale nie zawsze jest ona
złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na zasługująca na żywot wieczny. Aby za
sprawiedliwych i niesprawiedliwych" uczynki miłosierne otrzymać nagrodę
(Mt 5, 45)?
wieczną, muszą one odpowiadać pewnym
Bóg, którego obrażamy; nie poprze- warunkom, a mianowicie: trzeba je spełstaje na tym, że nas oszczędza i obsypuje niać w czystej intencji, ochoczo, ustawidarami, ale nadto śpieszy nam z pomocą cznie i bez względu na osoby, którym je
i wszystkich używa środków, aby nas wyświadczamy. Intencja, czyli pobudka
opamiętać i od zguby wiecznej ratować. jest głównym czynnikiem wszystkich naWszystkimi drogami usiłuje do naszych szych aktów; jest duszą, która je ożywia
serc trafić: to droga nowych dobro- i nadaje im wartość w oczach Bożych.
dziejstw, to droga natchnień i łask, to dro- Pan Jezus na intencję kładł wielki nacisk,
ga wyrzutów i niepokojów sumienia. gdy mówił: "Kiedy więc dajesz jałmużnę,
Często te zachody są próżne, lecz Ojciec nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią
miłosierdzia nie zraża się naszym uporem w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie
i póty nie odejdzie, nie rzuci, nie spo- chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci
cznie, aż wszystkie skarby miłosierdzia otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty
swego wyczerpie. Tak Bóg postępuje dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja
z każdym z nas i nie szczędzi swej litości ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna
nawet tym, których upór i zatwardziałość pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który
przełamać się nie dają. Widzimy to na widzi w ukryciu odda tobie" (Mt 6,2-4).
przykładzie Judasza, któremu Jezus nogi
Przy spełnianiu uczynków miłosierumywa, zwie go przyjacielem i darzy po- nych winniśmy się starać o to, by je spełcałunkiem miłości oraz boleje nad jego niać z pobudek miłości ku Bogu i bliźnieślepotą: "wzruszył się do głębi" (J 13,21.) mu, a przede wszystkim z pobudki naślaGdy te łagodne sposoby nie trafiają do dowania miłosierdzia Bożego, jak powieduszy grzesznika, Bóg chwyta się środ- dział Zbawiciel: "Bądźcie miłosierni, jak
ków surowych i kar, ale wszystkie kary Ojciec wasz jest miłosierny" (Łk 6,36).
doczesne w tym życiu mają charakter leBez tej pobudki najhojniejsze nasze
czniczy: to również jest miłosierdzie, tyl- jałmużny, ofiary i inne dobre uczynki
ko pod inną formą: "Lecz gdy jesteśmy względem bliźnich nie będą się różniły od
sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymu- zwykłej filantropii ludzi świeckich, którzy
jemy, abyśmy nie byli potępieni ze świa- ją praktykują nieraz z próżności, jak to
tem" (1Kor 11,32). Jak dobra matka ogra- czynili faryzeusze w synagogach. O nich
dza cierniem miejsce niebezpieczne, by to powiedział Zbawiciel, że "otrzymali już
zapobiec nieszczęściu bawiących się dzie- swoją nagrodę" (Mt 6,2) już tu na ziemi.
ci, tak Bóg sypie często pod nogi nasze Strzeżmy się, byśmy postępując w podociernie, byśmy się cofnęli i nie wpadli bny sposób nie stracili nagrody wiecznej.
w przepaść piekielną.
Uczynki miłosierne należy nadto spełniać
Gdy wreszcie dusza naglona dobrocią ochoczo, ustawicznie i bez względu na
lub karą otwiera oczy i dźwiga się z u- osoby. Jeżeli ubogi widzi, że jałmużna mu
padku, Bóg nie chowa w pamięci jej błę- udzielona jest wymuszona na dającym,
dów, lecz w jednej chwili wszystko jej da- który może nawet żałuje swego miłosierrowuje. Zamiast gniewu i ostrych wyrzu- nego uczynku, rani to serce jego, a tym
tów wyciąga ramiona na przyjęcie grze- bardziej nie podoba się Bogu, albowiem
sznika i w uniesieniu radości wzywa chó- tylko "radosnego dawcę miłuje Bóg". Tary Aniołów, by się cieszyły z odzyskanej ka jałmużna nie wypływa z miłości i dlaowieczki: "Cieszcie się ze mną, bo zna- tego nie jest zasługująca na żywot wielazłem owcę, która mi zginęła" (Łk 15,6). czny.
"W czynieniu dobra nie ustawajmy,
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zachęcając do ustawicznej cnoty miłosierdzia. Przykazanie miłości Boga i bliźniego obowiązuje zawsze, a uczynki miłosierne wypływać mają z miłości, stąd
i one obowiązują nas zawsze.
O POBUDKACH DO CNOTY MIŁOSIERDZIA
"Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na
jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was
czyste". (Łkt 11,41)

Bóg miłosierny nie równo rozdziela
swe dary: jednym daje więcej, a innym
mniej. Jedni się rodzą w dostatkach, a inni
w ubóstwie. Jedni są obdarowani wielkimi zdolnościami, a inni mniejszymi. Są
i tacy, którzy nie mają zdolności - a nawet
pozbawieni są zdrowych zmysłów. Nie
zawsze rodzice są powodem tego upośledzenia, jak to wynika z odpowiedzi Pana Jezusa na pytanie: "Kto zgrzeszył, że
się urodził niewidomym - on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie
zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się
tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże" (J 9,2-3).

Bóg chce, by jedni ludzie okazywali
miłosierdzie drugim i zastępowali im niejako miłosierdzie Boże na ziemi, by hojniej obdarzeni dzielili się z uboższymi,
mocniejsi opiekowali się słabszymi,
szczęśliwsi nieśli pociechę cierpiącym,
słowem, by wszyscy, połączeni węzłem
braterskiej miłości, tworzyli jedną kochającą się wzajemnie rodzinę. Bóg pragnie,
byśmy uznawali, że wszystko, co mamy
w porządku przyrodzonym, wzięliśmy od
Boga i że mamy spłacać daninę wdzięczności za to mniej obdarowanym i uboższym braciom naszym - byśmy w ten sposób byli narzędziem miłosierdzia Jego
i sprowadzali błogosławieństwo na ziemię.
Bóg w osobie ubogiego wyciąga do
nas rękę po jałmużnę, w osobie chorego
wygląda od nas ulgi, w osobie smutnego
i zrozpaczonego oczekuje pociechy, w osobie nieumiejętnego pragnie pouczenia,
w osobie wątpiącego - rady.
Jaki to wielki zaszczyt zastępować
Boga na ziemi w świadczeniu Jego miłosierdzia i wyprowadzaniu braci naszych
>>

ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec
wasz niebieski". (Mt 6,14)

z nędzy oraz w usuwaniu ich braków fizycznych lub moralnych! Jakie to dla nas
szczęście, że Bóg w tak łatwy sposób pozwala nam odpokutować za grzechy nasze
i wysłużyć sobie nagrodę wieczną! Zważywszy to wszystko, któż by się jeszcze
ociągał z świadczeniem uczynków miłosiernych bliźniemu?!
O UCZYNKACH MIŁOSIERDZIA
WZGLĘDEM CIAŁA
"Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, (...) nie utraci swojej nagrody". (Mt 10,42)

wzbudzić w sobie nie potrafią, oraz przygotowania i przysposobienia do przyjęcia
ostatnich Sakramentów. Przy odwiedzaniu
chorego można zdziałać bardzo wiele.
Należy przez słowa współczucia i pociechy, przez przykład życia, wiary, cierpliwości i ducha apostolskiego pomóc choremu do zbawienia, pomóc również jego
otoczeniu, a czasami i wesprzeć materialnie.
Prawdziwa miłość chrześcijańska będzie najlepszą nauczycielką i przewodniczką w okazywaniu pomocy głodnym
i spragnionym, odzianym w łachmany,
podróżnym, a przede wszystkim chorym
i więźniom.
Trzeba szanować i kochać potrzebujących pomocy, bo oni są nie tylko dziećmi
Bożymi i członkami Mistycznego Ciała
Chrystusowego, ale nadto naszymi dobrodziejami, albowiem przyczyniają nam zasług i modlą się za nami. Nie tylko trzeba
dawać jałmużnę, ale należy odwiedzać
ubogich wstydzących się żebrać; pieniądz
bowiem nie ma ust, ani serca, nie przemówi, nie pocieszy, nie poradzi, a tymczasem biedny pragnie współczucia, ulgi
i porady. Do miłosierdzia trzeba zaprawiać młodzież.

Różne są potrzeby bliźnich naszych,
różne braki, które winniśmy w miarę możliwości usuwać pomagając im uczynkami miłosiernymi. Katechizm wymienia
siedem uczynków miłosiernych co do ciała bliźniego i zobowiązuje chrześcijan do
ich praktykowania, a mianowicie: łaknącego nakarmić, pragnącego napoić, nagiego przyodziać, podróżnego w dom
przyjąć, chorych nawiedzać, więźniów
wspierać i umarłych pogrzebać.
Jeżeli chodzi o stosunek do chorych,
to są to nieszczęśliwi bracia nasi, nieraz
pozostający bez należytej opieki, bez pomocy lekarzy, a przede wszystkim potrze- O UCZYNKACH MIŁOSIERDZIA
bujący opieki duchowej, pociechy, ufno- WZGLĘDEM DUSZY
ści w miłosierdzie Boże, jakiej sami
"Jeśli bowiem przebaczycie ludziom
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Miłość bliźniego ujawniać się powinna w uczynkach miłosiernych nie tylko
względem jego ciała, ale i przede wszystkim względem jego duszy. Katechizm
wymienia siedem uczynków miłosiernych
względem duszy bliźniego, a mianowicie:
grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie
znosić, urazy chętnie darowywać i modlić
się za żywych i umarłych.
Doświadczenie stwierdza, że wielu
ubogich szuka pociechy w kieliszku, nie
chodzi do kościoła, całymi latami stroni
od konfesjonału, a stąd dziczeje na duszy.
Są tacy, co pracy znieść nie mogą, a inni
pracować by mogli, ale nie chcą i wolą
włóczęgostwo i próżniactwo. Takich trzeba nakłaniać do pracy i w miarę możności
im pracę wynajdywać; prawdziwie zaś
ubogich należy nie tylko wspierać jałmużną, ale także podnosić na duchu, nakłaniać ku Bogu, przygotowywać do Sakramentów św. itp. U takich jałmużna dla
ciała ma być niejako paszportem dla jałmużny dla duszy.
Na świecie pełno jest cierpień, które
są nie tylko owocem grzechu, ale też
narzędziem Bożym do uświęcenia dusz.
Każdy człowiek musi cierpieć, by odpokutować za grzechy, stać się podobnym
do Zbawiciela na krzyżu. Ale są ludzie,
którym się dostaje większa miara tych
cierpień w udziale, bo tylko taka miara
zdoła ich nawrócić, albo oczyścić i udoskonalić. Nie jest rzeczą łatwą cierpieć dobrze: dla wielu boleść jest rzeczą straszną.
Dlatego niektórzy targają się wówczas na
własne życie, inni się uskarżają na Boga,
a nawet miotają bluźnierstwa, a wszyscy
oglądają się za pociechą. Toteż miłość bliźniego nakłaniać winna nas, byśmy grzesznych upominali, nieumiejętnych nauczali, wątpiącym dobrze radzili i pocieszali strapionych.
Aby skutecznie pocieszać, trzeba mieć
serce czułe i wpuszczać do niego chętnie
cierpienia bliźnich. Z uczynków miłosiernych co do duszy dla wielu najtrudniejsze
jest krzywdy cierpliwie znosić i urazy
darować.
Aby siebie przezwyciężyć pod tym
względem, trzeba rozważać miłosierdzie
Boże względem nas i prosić Boga o pomoc oraz zastanowić się nad wzniosłością
i pięknością tej cnoty, która jest najwyż>>

szą ozdobą człowieczeństwa, najwyższym podniesieniem naszej ludzkiej godności. Natomiast żywienie urazy i chęć
zemsty za poniżenia i krzywdy jest dowodem zwierzęcych popędów oraz świadectwem nikczemności i niskości charakteru. Darowanie uraz to nie małoduszność i brak honoru czy męstwa, lecz to
dowód wielkoduszności i bogactwa cnoty
ćwiczonej w nauce Chrystusa, jest to heroiczna cierpliwość i męstwo, co za kamień odpłaca chlebem modląc się za prześladowców.
Nasza modlitwa jest również drogą
do miłosierdzia Bożego. Bóg w nieskończonym swym Miłosierdziu przygotował
każdemu z nas liczne łaski cnoty wlane,
dary, owoce i błogosławieństwa, ale do o-

trzymania ich potrzeba z naszej strony
modlitwy, w której wyrażamy chęć otrzymania tych niezliczonych przejawów Miłosierdzia Bożego. Wbrew naszej chęci,
nawet Bóg nie udziela łask swoich.
Skoro z serca naszego wyrwie się
jęk, prośba, westchnienie i kieruje się ku
wszechmocnemu, wówczas bezzwłocznie
wyciąga się ręka Jego ku nam, dźwiga
nas, wyrywa z toni, osłania i ratuje. Bóg
pragnie udzielać nam darów swoich bardzo hojnie ale uzależnił swe łaski od naszej woli, której nie chce krępować, od
naszej modlitwy, która jest jakby kluczem
do Miłosierdzia. Dlatego Zbawiciel powiedział: "Zawsze powinni się modlić
i nie ustawać" (Łk 18,1).
Każdy z nas ustawicznie doznaje

opieki Boga Miłosiernego, który z macierzyńską dobrocią i troskliwością zaopatruje nas na wszystkie potrzeby życia.
Nadto doznajemy wielkiego Miłosierdzia
Bożego w rzeczach nadprzyrodzonych
poprzez odpuszczenie grzechów, dlatego
oddawajmy Bogu dług wdzięczności za
doznawane Miłosierdzie.
ks. M.S.
(Sł. B. ks. M. Sopoćko
o Miłosierdziu Bożym”)

„ Rozważania

TEKSTY OKAZJONALNE
Zapewne wiele ludzi bywało w odwiedzinach w szpitalu u kogoś bliskiego,
bądź znajomych. Zapewne wielu z nas
samemu zetknęło się z cierpieniem i było
w szpitalu samemu.
Jako osoba wierząca niedawno miałam
okazję pierwszy raz zetknąć się z służbą
zdrowia w szpitalu jako pacjent.
Mój pobyt był raczej zaplanowany, jednak zanim odda się pacjent w ręce lekarzy na oddziale, musi odczekać parę godzin w kolejce do przyjęcia. Między czasie w moim przypadku mogłam dokładnie przyglądnąć się tej procedurze, ale
nie o tym chciałam pisać.
Podczas długiego czekania nawiązują
się rozmowy między pacjentami, z których wyraźnie przebija niepokój o swoje
zdrowie, nerwowa atmosfera, chęć podzielenia się swoim cierpieniem. Człowiek chętniej podejmuje tematy wiary,
obok oczywiście narzekań na długość
kolejki. Zdarzają się nawet postawy agresywne, zwłaszcza w stronę kogoś kto
zdaje się chce wejść bez kolejki. Jednak,
gdy pogotowie bez kolejki przywozi nagły przypadek pacjenci milkną. Może to
stanowić dodatkowy bodziec do refleksji
nad życiem i „przypadkowością”, wypadków.
Zostaliśmy posłani by nieść Chrystusa
innym ludziom, dlatego nie można zmarnować żadnej okazji by swoim życiem

Świadectwo

wskazywać na Pana.
Podczas jednej rozmowy
możemy
mieć okazję by okazywać współczucie,
zrozumienie dla czyjegoś cierpienia, możemy też prostować
różnego rodzaju zdania na temat księży,
wiary, niezrozumienia cierpienia...
Schorowani ludzie
często opowiadają
o swoim cierpieniu,
życiu, żalą się na złe
diagnozy, czy po prostu w swej samotności potrzebują kogoś
by choć zwykłym
wysłuchaniem o ich
dolegliwościach pobył z nimi w długiej
chwili oczekiwania.
Po długich godzinach oczekiwania
mogłam wreszcie
wejść do tajemniczego pokoju „punkt
przyjęć”, gdzie po
wypełnieniu karty
Wiele razy wypowiadamy się niepomogłam przebrać się w piżame i pójść
chlebnie na temat lekarzy, szpitali, ogólna swój oddział.
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nie pojętej „służby zdrowia”. Powoduje
to, że tracimy zaufanie do lekarzy, pielęgniarek. Przekonałam się, że większość
z nich to dobrzy uczciwi, mili ludzie. Doskonale spełniający żmudną i trudną pracę, a przy tym okazujący empatię dla potrzebujących. Szpital nie jest bezduszną
machiną, ale złożoną z ludzi, którzy przede wszystkim mają na celu pomoc w cierpieniu. Wiadomo, obok dobroci, można
zetknąć się ze zgorzknieniem i nieczułością personelu. Ale z mojego doświadczenia są to małe epizody.
Moje przebywanie na oddziale szpitalnym zostało doświadczone trudnościami, cierpieniem oraz przede wszystkim
doskonałą lekcją Miłości Pana Boga .
W mojej sali przebywała pani chorująca na raka wątroby. Do tej pory nie byłam tak blisko kogoś tak mocno cierpiącego, nie tylko na ciele, ale i na duszy.
Szybko udzieliło mi się to cierpienie, jako, że jestem wrażliwą osobą.
Pani była starszym wieku (po 60-tce),
jej ciało było cierpiące i słabe. Podczas
rozmowy wiele razy płakała, opowiadając
o swoim cierpieniu życiowym, problemach. Kiedyś (co mnie bardzo zaimponowało) ta pani powiedziała, że cierpienie
choroby poświęciła Chrystusowi, a druga
sprawa to nigdy nie użalała się nad swoim
cierpieniem związanym z chorobą, nie
skarżyła. Pokornie poddawała się cierpieniu i leczeniu.
Dopóki nie trafiłam do szpitala, wydawało mi się, że potrafię dużo znieść
swojego cierpienia fizycznego. Ale w tym
miejscu i po moim doświadczeniu, badaniach i testach mojego przypadku, musiałam przyznać się, że niestety, jestem
słaba i bez prośby do Pana Boga o zdrowie, nie będę potrafiła się obejść. Pobyt
w szpitalu był dla mnie też doświadczeniem głębokim samej Istoty Pana Boga, nigdy wcześniej nie myślałam nawet
o tym. Nie byłam wcześniej świadoma, że
pobyt w szpitalu może być takim zanurzeniem się w Jego Miłości i łasce. Przede
wszystkim chciałam podzielić się właśnie
tym, że w cierpieniu tylu ludzi wokół,

zwłaszcza w szpitalu, czułam głęboką
obecność Pana Boga. Gdy jest się zdanym
na innych w cierpieniu, w moim przypadku na diagnozy, zabiegi, badania ingerujące w ciało, człowiek dowiaduje się bardzo wiele o sobie. Poznaje swoją granicę
cierpienia, swoje prawdziwe podejście do
życia, wartości życia własnego. Przede
wszystkim, gdy po ludzku, nie może nikomu w 100% ufać wtedy w innym świetle docenia się bliskość bycia z P. Bogiem.
Mogłam doświadczyć i podziwiać jak
wielką łaską jest posługa księdza kapelana w szpitalu, możliwość przyjęcia codziennie Chrystusa do serca i dzięki temu
łatwiejsze i głębsze przebywanie z nim
w cierpieniu. Tutaj, gdy mamy więcej
czasu na myślenie o sensie cierpienia,
człowiek dochodzi do prawdziwych wniosków na temat cierpienia. Cierpienie nie
jest niepotrzebne, cierpienie to głębsze
doświadczenie Pana Boga. W cierpieniu,
człowiek będący w szpitalu może spotkać
Chrystusa. Gdy ktoś może się poruszać
choćby na wózku, może codziennie udać
się do kaplicy szpitalnej na Eucharystię
o godz. 14.30. W piątki jest specjalna
Msza św. z odczytaniem próśb do Jezusa
Miłosiernego. Ponadto w każdym utrapieniu niemal pod jednym dachem szpitalnym przebywa się z Panem Jezusem.
Człowiek cierpiący inaczej modli się
do P. Boga. Człowiek modli się prawdziwie, nie za pomocą niepotrzebnych słów.
Modlitwy płyną z serca człowieka prosto
do Serca Boga.
I te modlitwy zostają wysłuchane, czego ja właśnie doświadczałam wielokrotnie. Słowo Pisma św. ma Moc działania,
powoduje pokój Boży.
Prawdą jest, że Pan Jezus wysłuchuje
i działa w naszym życiu, jeśli go prosimy
i robi to zawsze, gdy z wiarą to czynimy.
Jeśli spełnienie próśb jest dobre dla naszego zbawienia, dla naszego zbliżenia się
do Pana. Człowiek odczuwa wielką
wdzięczność dla Pana Boga, gdy zastanowi się w tym świetle nad swoim cierpieniem. To nie wszystko.
Gdy sami cierpimy inaczej postrze-

gamy cierpienie innych. Gdy jesteśmy
głębiej z Chrystusem w relacji, nosimy
Go w sercu, mamy więcej siły. I nie tylko
chodzi o siłę by nieść swój krzyż. Gdy
mamy w sercu Pana, możemy pomagać
innym nieść ich krzyże, nawet poprzez
drobne gesty pozornie nie znaczące. Ale
w oczach Pana wszystko ma znaczenie.
Możemy właśnie wtedy najbliżej być
Chrystusa, bo jesteśmy bliżej cierpiącego
Jezusa w sercu innego brata czy siostry.
A służba czy drobne gesty najmniejszemu, najsłabszemu są służbą Chrystusowi.
W szpitalu odkrywa się też sens modlitwy. Gdy po ludzku nic nie możemy
zrobić, mamy narzędzie większe. Tym narzędziem jest modlitwa, modlitwa serca.
Kochający Pan jest „bezsilny” w obliczu miłości i modlitwy kochanego przez
siebie dziecka w potrzebie. Nie zostawia
nas nigdy samych sobie. Nawet, gdy nam
wydaje się, że ktoś nadal cierpi i choruje,
Pan Bóg daje nam siłę i momenty ulgi
w cierpieniu, czy pocieszenia. To są widoczne znaki Jego Miłości i przebywania
wśród nas. Jeśli lepiej jest by ktoś cierpiał
dla swego zbawienia - choć tego na ziemi
nie pojmujemy do końca – Pan pomaga
nam nieść nasz Krzyż.
W taki oto sposób moje malutkie
w porównaniu do cierpienia innych trudy
posłużyły P. Bogu do nauki o mnie samej,
o bliźnich, cierpieniu, modlitwie, wielkiej
wartości posługi kapłana w szpitalu
i o Miłości Pana Boga do nas. To była
ogromna lekcja i prawdziwe duchowe
rekolekcje, może nawet głębsze niż te
przeżywane na konferencjach. Tutaj nauki
pobierałam u samego Mistrza Jezusa
Chrystusa. Może mój punkt widzenia
i doświadczenie posłużą do zastanowienia
się nad sensem naszych codziennych trudów i problemów?
Obyśmy zawsze byli świadomi i mogli
doświadczać Miłości samego Pana Jezusa
w nich.
R.L.

Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy
była świętem Miłosierdzia

Święto Miłosierdzia Bożego jest już jaką otrzymaliśmy, by nie zagubić się styny, że Jezus wielokrotnie powtarzał jej,
dzisiaj obchodzone w całym Kościele pośród naszych splątanych nierzadko dróg aby zabiegała o ustanowienie takiego
Powszechnym. To jeszcze jedna Łaska, do Pana. Wiemy z Dzienniczka św. Fau- święta właśnie w pierwszą niedzielę po
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Wielkanocy.

„ Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta
niedziela ma być świętem Miłosierdzia."

(49)

„ W pierwszą niedziele po Wielkanocy,
pragnę, żeby był publicznie ten obraz wystawiony. Niedziela ta jest świętem Miłosierdzia.” (88)
„ Pragnę, aby pierwsza niedziela po
Wielkanocy była świętem Miłosierdzia.”

(299)

„ Proś wiernego sługę mojego, żeby
w dniu tym powiedział światu całemu
o tym wielkim miłosierdziu moim, że kto
w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten
dostąpi zupełnego odpuszczenia win
i kar.” (300)

Kiedy zaś skromna zakonnica, która
długo nie mogła znaleźć nikogo, kto
wsparłby ją w często niepojętej dla niej
misji, zwróciła się do Chrystusa ze słowami, iż powiedziano jej, że jest już takie
święto, obchodzone w Krakowie jako uroczystość patronalna kościółka pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w dniu 14
września na Podwyższenie Krzyża Świętego, usłyszała:

„ Kto o nim wie z ludzi? – Nikt. A nawet ci, co głosić mają i pouczać ludzi
o tym miłosierdziu, często sami nie wiedzą; dlatego pragnę, ażeby obraz ten był
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy uroczyście poświęcony i żeby odbierał cześć
publiczną, aby każda dusza o tym wiedzieć mogła.” (341)

tości w Białymstoku, gdzie przez niemal
trzydzieści lat (1947 – 1975) był kapłanem. Uznanie go za błogosławionego dopełniło niejako wielkie dzieło orędzia Miłosierdzia Bożego, które w znacznej mierze określiło duchowość chrześcijańską
naszych czasów. Trudno w tym miejscu
nie przywołać poruszających słów Jana
Pawła II, który jeszcze jako biskup krakowski rozpoczął proces beatyfikacyjny
s. Faustyny, następnie, zostawszy papieżem, beatyfikował i kanonizował skromną zakonnicę, wybraną przez Pana, by
pod koniec swego długiego pontyfikatu
zawierzyć świat Bożemu Miłosierdziu:
„ Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść »iskra, która przygotowuje świat na ostateczne Jego przyjście«." (Dzienniczek,

1732)

„ Niech się spełnia… ” – słowa, wypowiedziane przez Namiestnika Chrystusowego na ziemi, wywołują prawdziwy
dreszcz, jak wielkie proroctwa starotestamentowych posłańców Pana. Oto następca św. Piotra z wiarą, ale i mocą swego
urzędu potwierdził, że wszystko, co usłyszała od Zbawiciela siostra „drugiego
chóru”, rzeczywiście pochodziło od Pana.
A jednym z pierwszych, którzy uwierzyli
s. Faustynie był właśnie nowy polski błogosławiony, ks. Michał Sopoćko.
* * *
Biografia bł. Michała Sopoćki ma niejako podwójny wymiar – składają się na
nią losy kresowego polskiego kapłana,
same w sobie zasługujące na utrwalenie
w świadomości wiernych, i wybranego
przez Pana uczestnika dzieła św. Faustyny. Tym, co scala jego życie w jedno,
było właśnie miłosierdzie Boże. Kościół
polski na Kresach – jak wiadomo – miał
swoją Orędowniczkę w Ostrobramskiej
Matce Miłosierdzia. Szczególne nabożeństwo do Matki Najświętszej określanej
tym wielkim przymiotem, jaki nieustannie
powraca w Psalmach w odniesieniu do
Boga, wywarło ogromny wpływ na pobożność ludu tej ziemi. Dość przypomnieć,
że właśnie w Białymstoku jeszcze w osiemnastym wieku powstała Pieśń o Miłosierdziu Boskim, napisana przez Franciszka Karpińskiego, ze słowami jakże bliskimi tym, jakie usłyszała św. Faustyna:

Dokonał tego – jak wiemy – ks.
Michała Sopoćko, którego Jezus wybrał
jako współapostoła swego Miłosierdzia.
Oto raz jeszcze mogliśmy się przekonać,
jak działa Opatrzność Boża, dzieląc niejako najważniejsze misje między kobietę
i mężczyznę. Przyjście na świat Syna Bożego dokonało się przez Maryję. W wielkim dziele chrystianizacji i cywilizacji
Europy św. Benedykta wspierała jego bliźniacza siostra św. Scholastyka, św. Franciszka – św. Klara, a z imieniem św. Janem od Krzyża nieodłącznie związana jest
św. Teresa z Avila. Siostrze Faustynie
Jezus wskazał ks. Michała Sopoćkę, wedle słów samej świętej, „wielką duszę po
brzegi wypełnioną Bogiem”.
* * *
„ Ufam Boże, że nie zginę… ”
Ks. Michał Sopocko, spowiednik i ojKs. Sopoćko zapisał w swoim Dzienciec duchowy św. Faustyny, przed pół niku: „Sięgając wzrokiem wstecz, aż do
rokiem – jak wiadomo – został wyniesio- lat dziecinnych swego życia, widzę jedno
ny na ołtarze podczas wielkiej uroczys- pasmo objawów niezmierzonego miłosier12

dzia Bożego […]. A najwięcej miłosierdziu Bożemu zawdzięczam powołanie kapłańskie, które odczułem dość wcześnie,
podtrzymywanie tej chęci pomimo tylu
przeszkód, prowadzenie mnie przez liczne
doświadczenia, w których na pewno bym
upadł i zginął, gdyby litość Stwórcy nie
zsyłała mi wyraźnej pomocy z góry. […]
Wobec tego byłbym najgorszym niewdzięcznikiem, gdybym nadal jeszcze należał do siebie i chciał szukać siebie w jakiejkolwiek czynności, słowach lub myślach. Ufność w dalsze miłosierdzie Boże,
szerzenie kultu tego miłosierdzia wśród
innych i bezgraniczne poświęcenie mu
wszystkich swoich myśli, słów i uczynków bez cienia szukania siebie, będzie naczelną zasadą mego dalszego życia przy
pomocy tegoż niezmierzonego miłosierdzia.”
* * *
Można wszakże zaryzykować twierdzenie, że gdyby ów kapłan nie został wybrany przez Pana na współuczestnika posłannictwa św. Faustyny, i tak jego życiorysem można byłoby obdarować kilku
uczniów Pańskich, z których każdy zasługiwałby na pamięć potomnych.
Przyszedł na świat w zubożałej rodzinie szlacheckiej w roku 1888. Były to
najgorsze czasy dla tej najbardziej patrio>>

tycznie nastawionej warstwy społecznej,
która po upadku niepodległości przyjęła
na siebie trud przechowania polskości
i wiary, co na ziemiach zabranych, uznanych przez zaborcę za rdzennie ruskie,
było szczególnie trudne. Ale jakby na
przekór temu wszystkiemu, właśnie Kresy
wschodnie wydały szereg najwybitniejszych postaci naszego życia społecznego,
od Adama Mickiewicza poprzez Stanisława Moniuszkę do Józefa Piłsudskiego.
Bezsilność zaborcy powodowała coraz
bardziej rygorystyczne represje, które
miały na zawsze zniszczyć polskość tej
ziemi. Dość przypomnieć, że od upadku
Powstania Styczniowego obowiązywał
zakaz używania polskiego języka w życiu
publicznym, odwołany dopiero po tzw.
ukazie tolerancyjnym 1905 roku.
Cała edukacja szkolna Michała Sopoćki przypadła zaś na te lata, a sytuację dodatkowo utrudniały warunki bytowe rodziny. Zapracowani rodzice dostrzegli
wszakże Bożą iskrę w synu i wysłali go
do szkoły ludowej w nieodległym Zabrzeziu. Zaledwie roczny pobyt okazał się bardzo ważny nie tyle ze względów edukacyjnych, co ugruntowania życia duchowego młodego chłopca, który po raz pierwszy w życiu (a miał już trzynaście lat!)
mógł codziennie nawiedzać kościół parafialny, od domu rodzinnego oddalony
o 18 kilometrów. W niedzielę i święta,
wraz z organistą, śpiewał Godzinki,
a przebywanie przy nowym proboszczu
o niezwykłej charyzmie, ks. Janie Kunickim, przyspieszyło dojrzewanie do kapłaństwa.
Matka od początku popierała dążenia
syna, ojciec, odznaczający się nie mniejszą pobożnością, martwił się jednak, czy
podołają niezbędnym wydatkom. Po zaledwie rocznym pobycie w szkole ludowej
Michał zdał egzamin do III klasy sześcioklasowej szkoły miejskiej w Oszmianie.
Ukończył ją, mimo zatargów z rosyjskimi
nauczycielami, w roku 1906 z wyróżnieniem. Były to już czasy wspomnianego
ukazu tolerancyjnego z 1905 roku…
Sytuacja materialna rodziny sprawiła,
że musiał powrócić do domu, a w 1907
roku został nauczycielem w zorganizowanej właśnie w Zabrzeziu przez miejscowego proboszcza szkole. Niestety już
w styczniu następnego roku szkołę jako
„nielegalną” zamknięto, a młody nauczyciel został skazany przez Sąd Okręgowy
na grzywnę, z groźbą zamiany na areszt.
Miało to później swoje konsekwencje,

gdy nie chciano zezwolić na jego wstąpienie do
seminarium duchownego, ze względu na…
karalność.
Wszystko to – paradoksalnie – przyspieszyło decyzję o przyjęciu
powołania.
Musiał
wszakże uzbierać najpierw choćby najskromniejszą sumkę na wyjazd. Po kilku miesiącach pracy w charakterze nauczyciela domowego, z 15 rublami wyjechał najpierw do Kowna, później do Wilna,
gdzie Ostrobramskiej
Matce Miłosierdzia zawierzał wszystkie swoje
dążenia. Wreszcie w roku 1910 przekroczył
progi „świętego”, jak zapisał, Seminarium.
Święcenia kapłańskie
przyjął już w 1914 roku,
a jego pierwszą parafią
były Taboryszki. Od początku cechowała go
niezwykła żarliwość duszpasterska i społeczna.
Nie tylko całym sobą
służył Bogu i swoim
parafianom, ale korzystając z nowych możliwości (odwrót Rosjan, wejście Niemców)
organizował szkolnictwo
elementarne. W ciągu
krótkiego czasu w okolicy działało kilkaJEZU UFAM TOBIE
dziesiąt (!) szkół, a młoObraz namalowany według wskazówek św. Faustyny
dy wikary nie ustawał
w zdobywaniu dla nich
funduszy, w razie potrzeby sięgając do zycje, ale i odpowiednie kwalifikacje,
własnych, niewielkich przecież, zasobów. dzięki wykształceniu zdobytemu na
Ta jego działalność nie mogła ujść wskrzeszonym właśnie Uniwersytecie
uwadze władz okupacyjnych, co ostate- Warszawskim.
cznie sprawiło, że ks. Michał Sopoćko,
W końcu uzyskał wszystkie stopnie
aby uniknąć aresztowania, musiał opuścić naukowe i został profesorem Uniwerrodzinną ziemię. Udał się do stolicy bu- sytetu Stefana Batorego oraz wileńskiego
dzącej się po ponad wiekowej niewoli Seminarium Duchownego.
ojczyzny. Podjął dalsze studia, przerwane
* * *
toczącą się wojną, w której uczestniczył Punktem zwrotnym w jego życiu było,
jako kapelan wojskowy. Dopiero w roku oczywiście, spotkanie z siostrą Faustyną.
1924 powrócił do Wilna. Pracę duszpas- Na ten temat wiemy bodaj wszystko dzięterską łączył z działalnością pedagogi- ki jej zapiskom, które nie sposób czytać
czną, do czego miał nie tylko predyspo- bez najgłębszego poruszenia. Skromna
13
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zakonnica, nie znajdująca zrozumienia
w najbliższym otoczeniu, a nawet posądzana o fantazjowanie, modliła się gorąco o kierownika duchowego, który pomógłby jej w zrozumieniu tego, co wydawało się ją przerastać i jak zapisała:

zabiegi w sprawie namalowania obrazu.
Trudno inaczej to wytłumaczyć, niż działaniem samego Chrystusa, który tak jak
poprzez s. Faustynę ogłosił światu orędzie
swojego miłosierdzia, tak też sprawił, że
dzięki wybranemu kapłanowi wszyscy
„ … tę łaskę otrzymałam dopiero po ślu- mogliśmy ujrzeć Jego nowy wizerunek
bach wieczystych, kiedy przyjechałam do z tym niezwykłym w swojej prostocie wyWilna. To jest ksiądz Sopoćko (podkreśl. – znaniem: „Jezu, ufam Tobie”.
W.S.). Dał mi go Bóg poznać wpierw weKapłan zwrócił się do Eugeniusza
wnętrznie, nim pojechałam do Wilna.” Kazimirowskiego, znanego wileńskiego
(Dz. 34)
artysty malarza, by namalował, ściśle weI tak „sekretarka” Jezusa Miłosier- dług wskazówek s. Faustyny, wizerunek
nego rozwija w innym miejscu to zdanie: Chrystusa, jaki się jej objawiał. Artysta
„Kiedy poszłam do spowiedzi do ojca rozpoczął pracę na początku stycznia
Andrasza, to myślałam, że będę zwolniona 1934 roku. Zakonnica przychodziła do jez tych wewnętrznych natchnień. Odpo- go pracowni co najmniej raz w tygodniu.
wiedział mi ojciec, że mnie nie może zwol- Uzupełniała dzieło o znane tylko sobie
nić z tego, ale niech się siostra modli szczegóły, korygowała te elementy, które
o kierownika. Po krótkiej a gorącej mo- odbiegały od jej wizji. W Dzienniczku
dlitwie ujrzałam powtórnie księdza Sopoć- znajdujemy relację z jednej z takich sesji:
kę w naszej kaplicy pomiędzy konfesjonałem a ołtarzem. Wówczas byłam w Krakowie. To te dwa widzenia umocniły mnie
w duchu, tym bardziej, że zastałam tak,
jako go widziałam w widzeniu, jako
w Warszawie na trzeciej probacji, tak samo i w Krakowie. Jezu dziękuję Ci za tę
wielką łaskę.” (Dz. 61)
Zaraz też dodała: „ Ksiądz Sopoćko
musi być przez Boga bardzo umiłowany.
Mówię to dlatego, bo doświadczyłam, jak
bardzo się Bóg za nim upomina w pewnych momentach… " (Dz. 63)

Przytoczmy chociaż dwa z tych utrwalonych w Dzienniczku „momentów”:

„ W pewnej chwili, kiedy byłam u tego
malarza, który maluje ten obraz, i zobaczyłam, że nie jest tak piękny, jakim jest
Jezus – zasmuciłam się tym bardzo, jednak ukryłam to w sercu głęboko. Kiedyśmy wyszły od tego malarza, matka
przełożona została w mieście dla załatwienia różnych spraw, ja sama powróciłam do domu. Zaraz udałam się do kaplicy i napłakałam się bardzo. Rzekłam do
Pana: Kto Cię wymaluje tak pięknym, jakim jesteś? – Wtem usłyszałam takie
słowa: »Nie w piękności farby ani pędzla
jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej.” (Dz. 313)

„ Dziś już jestem w Wilnie. (Dz. 261) [… ]
To bardzo charakterystyczna dla miNadszedł tydzień spowiedzi i ku mojej ra- styków reakcja. Obcując z Bogiem twarzą
dości ujrzałam tego kapłana, którego już w twarz już tu na ziemi, widzą to, co my
znałam wpierw, nim przyjechałam do Wil- zobaczymy dopiero po śmierci, a tego –
na. Znałam go w widzeniu. Wtem usłysza- przypomnijmy – „ ani oko nie widziało,
łam w duszy te słowa: Oto wierny sługa ani ucho nie słyszało”.
mój, on ci dopomoże spełnić wolę moją na
Wybrany przez Pana kapłan był nie
ziemi.” (Dz. 263)
tylko promotorem całego przedsięwzięcia,
„ W pewnym dniu w czasie rannego ale i w nim uczestniczył, pozując – na
rozmyślania usłyszałam taki głos: Ja sam prośbę Kazimirowskiego – ubrany w albę.
jestem kierownikiem twoim, byłem, jestem Jednak jego zasługi związane są przede
i będę; a iżeś prosiła o pomoc widzialną – wszystkim z teologiczną stroną dzieła.
i dałem ci,i wybrałem go wpierw, niżeli Pytał s. Faustynę o wszystko, ona zaś
żeś o to prosiła, bo tego wymaga sprawa zwracała się w swojej prostocie do samemoja.” (Dz. 362)
go Zbawiciela i w ten sposób powstał ów

Ks. Michał Sopoćko – wiemy to z jego zapisków – nie od razu w pełni zrozumiał o co chodzi s. Faustynie, a nawet
jej niedowierzał. Zrozumienie doniosłości
dzieła prostej zakonnicy miało przyjść
później. A mimo to nie odtrącił jej. Nawet,
nie w pełni przekonany, podjął owocne

w Dzienniczku – jako mi mówił pierwszy
raz, to jest, że te trzy słowa muszą być
uwidocznione.” (Dz. 327)
Gotowy obraz został umieszczony
w korytarzu klasztoru sióstr bernardynek
przy kościele św. Michała, gdzie ks. Sopoćko był rektorem. Siostra Faustyna nie
mogła się z tym pogodzić i zabiegała
u swego spowiednika o wypełnienie woli
Zbawiciela, by ów obraz został publicznie
uczczony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, w dniu przyszłego święta Miłosierdzia. W Wielkim Tygodniu jednoznacznie oświadczyła, że Zbawiciel żąda, by
obraz umieścić na trzy dni w Ostrej Bramie. Tam bowiem miało odbyć się triduum na zakończenie Jubileuszu Odkupienia.
Ks. Sopoćko ze zdumieniem przyjął
wkrótce wiadomość, że tak właśnie ma
być, a ks. Stanisław Zawadzki poprosił
go, by wygłosił wówczas kazanie. Kapłan, widząc w tym wolę Bożą, przyjął
propozycję, warunkując wszakże swoją
zgodę możliwością umieszczenia namalowanego przez Kazimirowskiego obrazu
w oknie krużganka, gdzie „wyglądał imponująco i zwracał uwagę wszystkich bardziej niż obraz Matki Boskiej.”
Stało się, tak jak tego żądał Pan Jezus:
obraz został publicznie uczczony i to
w dniu, który Zbawiciel wybrał na święto
Bożego Miłosierdzia. Ponadto ks. Sopoćko wygłosił wówczas kazanie poświęcone miłosierdziu Bożemu, a w czasie homilii swego spowiednika s. Faustyna miała widzenie, w którym Jezus na obrazie
przybrał żywą postać, Jego promienie zaś
przenikały do serc tłumnie zgromadzonych wiernych.
Waldemar Smaszcz

Po wielu znakomitych artykułach na
temat św. Siostry Faustyny, ks. Sopoćki
i tajemnicy Miłosierdzia Bożego, proponuję Państwu zapoznanie się z artykułem
znanego pisarza i krytyka literackiego
Waldemara Smaszcza, który nadesłał mi
ten artykuł. Waga spraw poruszanych
przez piszącego i sposób ich ujęcia zapierwszy z wizerunków Jezusa Miłosier- sługuje na tę propozycję.
nego według objawień s. Faustyny. „Spojrzenie moje z tego obrazu – powiedział
Z. Rogowska
Chrystus zakonnicy – jest takie jako spojrzenie z krzyża. (Dz 326) Podobnie znane
na całym świecie słowa: „Jezu, ufam Tobie”: „Jezus mi przypomniał – czytamy
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Inne oblicze Kościoła – staż misyjny w Perú

Doświadczenie, jakie daje podróż do
rozwijających się krajów Ameryki Łacińskiej, gdzie chrześcijaństwo prężnie się
rozwija, jest praktycznie nie do opisania.
Dlatego najlepiej na początek przytoczyć
słowa bł. Jana Pawła II z Koszalina, 1991
roku - Jesteście w tej wielkiej wspólnocie

Ludu Bożego, w tej wielkiej wspólnocie
Kościołów, które na całym świecie tworzą
jeden Kościół, jeden Chrystusowy Kościół, jeden apostolski i katolicki Kościół,
święty Kościół. Ta wspólnota przez was
się wzbogaciła i stale wzbogaca. Równocześnie wy, czerpiąc z tej wspólnoty, stale
się wzbogacacie, dojrzewacie. Takie jest
prawo życia Kościoła, prawo komunii;
a źródło najwyższe tego prawa jest w Bogu, który jest Komunią, Komunią Osób
w jedności Bóstwa.

Czterech kleryków z księdzem opiekunem pojechało, aby dzielić się swoją
wiarą, świadectwem życia i modlić się we
wspólnocie z mieszkańcami Perú. A stało
się tak, jak czytamy w słowach naszego
papieża – wzbogaciliśmy się i dojrzeliśmy, i to bardziej my, niż miejscowi. Ale
od początku. Prawie cały rok przygotowań poprzedzał nasz lipcowy wyjazd na
staż misyjny do Perú. Nauka języka hiszpańskiego, zapoznanie się z tym, co nas
czeka na miejscu, zbieranie funduszy,
szczepienia, itd. Podróż trwała ponad 19
godzin, z czego większość w samolocie

z przerwami na przesiadkę. Pierwszy
dzień spędziliśmy w Limie, która już dała
nam wiele do myślenia – w środku miasta
przepych, a na obrzeżach ubóstwo, aż do
skrajnej postaci. Szybko musieliśmy wyjechać w góry, bo manifestacje, które miały się rozpocząć nie dają szans na poruszanie się po stolicy. Od tego momentu
zaczęły się problemy. Zajechaliśmy do
miasteczka położonego na 3200 m.n.p.m,
ale aby tam dojechać, trzeba było przebyć
samochodem drogę przez szczyt 4818
m.n.p.m. To był nie lada wyczyn, a do tego czekała nas ciężka aklimatyzacja.
W Pampas – bo taką nazwę nosił nasz
punkt docelowy – spędziliśmy większość
czasu, przerywanego wypadami do wiosek czy na 2 dni do tzw. selvy alty (wysokiej selwy). Odwiedziliśmy tarnowskich misjonarzy i chcieliśmy zapoznać
się z ich pracą. Krajobraz był dość surowy, wysokogórski, ale jak się okazało –
rekompensowali to ludzie. Byli nastawieni do nas bardzo życzliwie i okazywali
nam dużo dobroci. Pragnęliśmy szczególnie poznać wiarę tamtejszych mieszkańców, to jak się modlą, jak uczestniczą we
Mszy św., jak żyją na co dzień. Na samym początku nie byliśmy zbyt zaskoczeni, że nie ma tłumów w Kościele,
przecież to kraj misyjny. Jednak cała liturgia była obstawiona – od grających na
instrumentach (zamiast organów była gi15

tara), przez służbę liturgiczną (razem
z ministrantkami), aż do nowych kandydatów, którzy bacznie przyglądali się
z ubocza. To że jesteśmy Polakami sprawiło, że cały czas patrzyliśmy przez pryzmat statystyki i perfekcjonistycznie. Mamy przecież przekonanie, że wszystko
musi być idealnie, konieczna jest wysoka
frekwencja, należy dążyć do perfekcji.
Tam natomiast (całe szczęście) wszystko
legło w gruzach. Na Mszy św. odpowiadali zazwyczaj tylko grający i niecała
LSO, tak samo było ze śpiewem, który
naprawdę wypadał marnie, do komunii
przystępowała garstka osób, a skupienie
na tym, co ma miejsce w kościele było
jedną z najtrudniejszych rzeczy dla rozgadanych Peruwiańczyków. Oni jednak pokazali nam coś, co złamało nasze schematy myślowe. Zaczęło się od przekazania znaku pokoju – pełna ufność, brak
zahamowań w postaci nieśmiałości czy
Bóg wie czego, co spotyka się w Polsce
i prawdziwe, braterskie pojednanie się,
praktycznie każdego z każdym. To było
dla nas codziennie niesamowite przeżycie.
Ponadto ich wielka otwartość pozwalała
na to, że pomimo wszystko byli sobą –
żyli w prawdzie. Dzięki temu w kościele
człowiek nie czuł, że każdy przyszedł na
Mszę św. sam dla siebie, ale można było
doświadczyć niesamowitej wspólnoty. Po
zakończeniu celebracji nikt nie uciekał do
domów, nie wychodził przed jej zakończeniem, ale ludzie chcieli rozmawiać,
cieszyli się z tego, że są chrześcijanami
i tworzą tę konkretną wspólnotę. Gdy jeź-

dzi się po terytorium Perú, co chwile widać jakieś figurki, kapliczki, a już najbardziej napisy na prawie każdym z aut, o tematyce chrześcijańskiej. Tam nikt nie boi
się powiedzieć publicznie, że kocha Boga,
że Mu ufa, wierzy w Niego. Oczywiście
>>

można wyliczać wiele uchybień Peruwiańczykom i zaraz ich usprawiedliwiać
brakiem katechezy, małą ilością kapłanów
(kandydatów w seminarium jest średnio
30), itd. Nie wymieniam wielu ich braków, ponieważ wszystko sprowadza się
do tego, abym ja i Ty, drogi czytelniku,
umiał zdać sobie sprawę z tego, że nie
jestem i nie będę doskonały, że ciągle mi
czegoś brakuje i zawalam to tu, to tam –
ale właśnie takiego kocha mnie Bóg,
a Jego pragnieniem jest, abym ciągle do
Niego przychodził z miłością i oddaniem,

czyli się nawracał, chciał poprawy. A On
– Ten, który umarł za mnie i zmartwychwstał, odpuści mi grzechy i zawsze przyjmie do siebie, trzeba tylko nie ustawać
w drodze. Bo to jest – jak pisał bp. Ryś –
skandal miłosierdzia, że Bóg ciągle wybacza i nigdy się nie zmęczy.
Mogę bez zawahania powiedzieć, że
staż misyjny, który było mi dane odbyć,
niezwykle poszerzył moje patrzenie na
Kościół. Dał mi na nowo zaczerpnąć ze
zdrojów wiary, odbudować swoją motywację, przekonać się, że nie raz zaskoczyć

mogą niezwykle prości ludzie. Mam nadzieję, że ten wyjazd stanie się kamieniem milowym na ścieżce do mojego kapłaństwa, a w szerszej perspektywie na
drodze do wiecznego przebywania z Tym,
dla którego przecież to wszystko robimy
– Bogiem w Trójcy Osób. Dios con todos
ustedes!
Bóg z Wami wszystkimi!
Kleryk Mateusz Opolski

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI

POKOLORUJ OBRAZEK
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OKIEM PSYCHOLOGA
Patrologia dla opornych

Wschód i Zachód czyli co nieco o podziałach…

W pierwszym odcinku serii poznaliśmy terminologię i zakres tematyczny
nauki Ojców Kościoła. Dzisiaj co nieco
o podziałach patrologii.
Wśród uczonych dominującym jest
przekonanie o podziale chronologicznym.
Tu cezurami są daty wielkich soborów powszechnych – nicejskiego i chalcedońskiego.
Sobór nicejski w roku 325 to jedno
z największych wydarzeń. Pierwszy raz
w dziejach Kościoła odbyło się takie zgromadzenie biskupów, znakomite nie tylko
liczbą, lecz również dostojeństwem tych,
którzy uczestniczyli w soborze. Źródła
podają, że przybyło na zgromadzenie od
318 do 220 ojców soborowych. Atanazy –
uczestnik soboru, pisze, że biskupów było
300. Jakkolwiek by nie patrzeć liczba jak
na owe czasy imponująca. Obrady soborowe w pałacu cesarskim uroczyście otwarto 25 maja 325 r. Konstantyn w purpurze
cesarskiej, powitany przez jednego z biskupów, krótko przemówił, zachęcając
do pokoju i jedności, obradom zaś przewodniczył biskup, nieznany z imienia, bo
akta soboru się nie zachowały. Sobór podjął wiele decyzji, które zaważyły na dalszym rozwoju chrześcijaństwa. Ostatecznie ujednolicono datę święcenia Wielkanocy, wyznaczając ją na pierwszą niedzielę po żydowskim święcie Paschy. Najważniejszym owocem soboru było wyznanie wiary, które jednoznacznie skierowane
było przeciw nauce ariańskiej, nieuznającej boskiej natury Jezusa Chrystusa. Wyznanie nicejskie jednoznacznie określiło
pochodzenie Syna od Ojca w Trójcy jako
zrodzenie, a nie stworzenie (nie uczyniony) .
Sobór chalcedoński – 451 r. – to ostatni ze starożytnych soborów. Został
zwołany przez cesarza Marcjana oraz jego
żonę św. Pulcherię i zatwierdzony przez
papieża Leona I Wielkiego listem do tegoż cesarza. Aelia Pulcheria była pierwszą
kobietą uczestniczącą u boku męża w posiedzeniu soborowym. Symbol chalcedoński, przyjęty na uroczystym posiedzeniu
25 października w obecności, pary cesar-

skiej, podawał naukę poprzednich soborów w nowym, zwięzłym ujęciu. Podkreślił przede wszystkim wiarę w tożsamość
zrodzonego z Ojca przedwiecznie Syna
Bożego i człowieka Chrystusa - narodzonego z Dziewicy, wobec czego Chrystus
jest Synem Boga i synem Maryi, której
przysługuje tytuł Bożej Rodzicielki, Chrystus jest współ-istotny Ojcu w bóstwie,
a ludziom w człowieczeństwie i w tej jednej osobie Logosa są zjednoczone dwie
odrębne natury, boska i ludzka, różne we
właściwościach i działaniach. Kanony
w liczbie 28 uchwalono na ostatnich posiedzeniach soborowych. Dotyczyły one
głównie kleru i mnichów. Papież Leon
Wielki otrzymał list od biskupów z soboru, ale napisany po jego zamknięciu. Było
w nim zapewnienie o czci, prośba o uznanie uchwał soborowych i wspomnienie
o przywilejach dla Konstantynopola, Nowego Rzymu. Papież zatwierdził uchwały
soboru w 453 roku.
Teraz bardziej zrozumiały jest podział
chronologiczny patrystyki na okresy
przednicejski, ponicejski i pochalcedoński.
Jest jeszcze stosowane inne rozróżnienie – na Ojców Wschodnich i Zachodnich. Podział na Wschód i Zachód to
nie tylko podział terytorialny. To również
istniejące od początku strefy wpływów
greckich, a potem rzymskich. I w końcu
podział na strefy językowe – grecką i łacińską.
Ta klasyfikacja wynika nie tylko z burzliwej historii Cesarstwa Rzymskiego.
Podział imperium na prowincje nie ułatwiał władzy cesarzowi Rzymu. W III
wieku podupadł autorytet cesarzy wynoszonych na tron i z niego strącanych przez
armię. Podział polityczny zapoczątkował
cesarz Dioklecjan, który w latach 286-293
ustanowił formę rządów zwaną tetrarchią.
Tetrarchia polegała na współrządach czterech cesarzy: dwóch Augustów oraz
dwóch ich pomocników i następców –
Cezarów. Prawnie każdy z tetrarchów
miał władzę nad całym imperium, jednak
każdemu przydzielono zadania na konkre17

tnym obszarze. Wojny pomiędzy kolejnymi tetrarchami doprowadziły do zjednoczenia imperium pod rządami Konstantyna I Wielkiego (324-337). W 330 roku
założył on nową stolicę państwa – Konstantynopol. Jego następcy, wobec wzrastającego zagrożenia ze strony plemion
germańskich, stale dzielili władzę cesarską. Ostateczny podział cesarstwa na
Wschód i Zachód nastąpił w 395 roku,
kiedy to wraz ze śmiercią cesarza Teodozjusza Wielkiego władzę objęli jego
dwaj synowie: na wschodzie Arkadiusz,
na zachodzie zaś Honoriusz. Od końca IV
wieku istnieją zatem niejako dwa Cesarstwa – Zachodnie ze stolicą w Rzymie
i Wschodnie ze stolicą w Konstantynopolu.
Skąd czerpiemy informacje na temat
pisarzy wczesnochrześcijańskich? Mamy
wiele źródeł i to zarówno wschodnich jak
i zachodnich. Wspomnimy tu tylko kilka
z nich:
• Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej, Ekklesiastike historia (Historia kościelna;

wymienia autorów chrześcijańskich do
roku 324; omawia ich dzieła, podaje obszerne cytaty; główne źródło patrologii),
• Focjusz z Konstantynopola, Myriobiblon , albo Bibliotheca, napisane przed
rokiem 858; składa się z 280 rozdziałów
tzw. Codices, bardzo cenne (zawiera wypisy z dzieł, streszczenia, informacje bibliograficzne),
• Ebed Jezu bar Berikha, Katalog autorów
kościelnych , napisany ok. 1318 r. po syryjsku; omawia pisarzy syryjskich,
• Hieronim, De viris illustribus, napisane
w roku 392 w Betlejem na prośbę Dekstera; wzorując się na dziele Swetoniusza
(pod tym samym tytułem) omówił postacie 135 pisarzy (w tym niektórych
autorów pogańskich i żydowskich, np.
Senekę, Filona z Aleksandrii, Józefa Flawiusza); odnośnie pierwszych 78 postaci
powtarza to, co znalazł u Euzebiusza
z Cezarei; przez następne tysiąc lat podstawowe źródło i wzór dla historyków
literatury chrześcijańskiej,
• Izydor z Sewilli, De viris illustribus,
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napisane między 615-618 r.; omawia 46 z archiwów państwowych oraz z teksautorów, głównie hiszpańskich.
tów wcześniejszych historyków, ale róNatomiast jeśli chodzi o szeroko po- wnież opierał się na relacjach naoczjętą historię Kościoła to należy tu jeszcze nych świadków oraz sięgał do dokudodać:
mentów (np. protokołów i uchwał sy• Sokrates Scholastyk Historia Kościoła, nodów), korzystał z licznych źródeł,
będąca kontynuacją podobnego, wcześ- • Hermiasz Sozomen – historyk Kościoła
niejszego dzieła Euzebiusza z Cezarei; starożytnego, jego największym dziełem
opisał w nim dzieje Kościoła w latach jest 9-tomowa Historia kościelna napi305-439; przy jego pisaniu korzystał sana w latach czterdziestych V wieku.

Obejmuje ona lata 324–439 i napisana
była na podstawie informacji zebranych
przez Sozomenosa, uzupełnionych informacjami pochodzącymi z dzieł Rufina
i Sokratesa Scholastyka.
Aldona Jachym

HISTORIA JEST NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA
Ks. Blachnicki prorok żywego Kościoła
cz. 2. Kampania wrześniowa i konspiracja

Po zdaniu matury w 1938 roku Blachnicki chciał iść na studia. W świetle obowiązujących wtedy przepisów każdy kandydat na studia musiał wcześniej odbyć
zasadniczą służbę wojskową. W siłach
zbrojnych widziano obrońcę praw narodowych oraz gwaranta niepodległości
i suwerenności państwa. Blachnicki zgłosił się do poboru po ukończeniu gimnazjum. Nie będąc pełnoletnim – poszedł do
pierwszej klasy jako pięciolatek – otrzymał odroczenie od służby wojskowej ze
względu na wiek. Nie chciał czekać, więc
zgłosił się do wojska jako ochotnik. Przez
miesiąc pracował jako junak w 20 Kompanii w kamieniołomach w Kościelisku
k. Zakopanego. Czynną służbę wojskową
rozpoczął udziałem w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Katowicach,
przy 23 Dywizji Piechoty. Później przeniesiono go na ćwiczenia wojskowe do
Mikołowa.
Pobyt w wojsku wywołał w nim
mieszane uczucia. Najpierw twierdził, że
wojsko ogłupia młodych ludzi. Po latach
gimnazjalnych, gdzie jego życie było
ukierunkowane na wzniosłe ideały, pierwsze miesiące przeżyte w wojsku, w którym istotne były sprawy szkoleniowe i dyscyplinarne, uznał za doświadczenie negatywne. Twierdził, że życie wojskowe
jest nudne i nieciekawe. Jednak w miarę
upływu służby skorygował pierwotną opinie. Uważał, że wojsko jest najlepszą
szkołą charakteru i dyscypliny, ponieważ
stwarza możliwości ćwiczenia woli i samowychowania. Postanowił potraktować
pobyt w wojsku w dążeniu do dosko-

nałości.
Chciał ukończyć szkołę podchorążych
jako najlepszy uczeń. Postanowieniu temu
był wierny przez cały okres szkolenia
trwającemu dziewięć miesięcy. Ponieważ
nie przywiązywał dużej wagi do wyglądu
zewnętrznego bywał czasem roztargniony
i nie miał wielkich predyspozycji fizycznych i sportowych dlatego realizacja tego
postanowienia kosztowała go wiele trudu.
Po ukończeniu szkolenia, gdy podsumowywał pobyt w wojsku, uważał, że swój
cel osiągnął. Ćwiczenia ukończył z wyróżnieniem zajmując ostatecznie czternastą
lokatę. Jego miejsce mogło być wyższe,
ale odjęto mu punkty za niesubordynację
w czasie ćwiczeń. Choć osiągnął niższą
lokatę niż sobie założył był jednak zadowolony, ponieważ ostatecznie nie chodziło mu o zewnętrzny sukces i zaspokojenie
ambicji, lecz o wykorzystanie okazji do
ćwiczenia woli i sprawdzenie czy potrafi
realizować własne postanowienia. Jest to
ciekawy rys jego osobowości przejawiający się w całym jego dalszym życiu polegający na stawianiu sobie wysokich
i wzniosłych celów w pracy nad sobą,
dokonując równocześnie wnikliwej analizy i kontroli swego postępowania.
Prowadził dziennik zapisując w nim
przeżycia duchowe, które określał jako
„poszukiwanie prawdy”. Zatytułował go

i czyniący dobro musi dojść do tych samych co on wniosków. Interesowały go
kwestie związane z estetyką, kulturą czy
psychologią. Pisał też o pięknie ukrytym
w religii katolickiej. Dowodził, że jej wewnętrzne piękno daje religii prawo bytu
i sprawia, że jest czymś dobrym i pożytecznym dla ludzkości. W swoim poszukiwaniu prawdy Blachnicki uznał w pewnym momencie, że nie czuję się wystarczająco dojrzały, aby znaleźć odpowiedź
na pytanie o prawdę obiektywną. Patrząc
z perspektywy czasu na swe młodzieńcze
„ Ubi est Veritas?” – „ Gdzie jest praw- poszukiwania, uznał, że nie znał wtedy
da?”. Chciał do niej dojść kartezjańską życia i nie orientował się w osiągnięciach
metodą stawiania wątpliwości „ dubio, est filozofii, uważał je jako naiwne i nie pocogito, cogito ergo sum” – „ wątpię więc głębione. Mimo, że chciał odnaleźć pramyślę, myślę więc jestem”. Uważał, że wdę obiektywną, dochodził jedynie do sukażdy człowiek kierujący się rozumem biektywnego spojrzenia na świat, które
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odzwierciedlało jego własne poglądy na
życie.
Po skończeniu „podchorążówki”
w czerwcu 1939 r., Blachnicki złożył
uroczystą przysięgę wojskową w Mikołowie otrzymując stopień plutonowego,
podchorążego rezerwy i przydział do 11
Pułku Piechoty w Tarnowskich Górach.
Było wtedy bardzo niespokojnie, bo zdawano sobie sprawę, że zbrojna konfrontacja między Polską a Niemcami jest
nieunikniona. Na Śląsku napięcie wzrastało szczególnie z uwagi na wymieszanie
narodowościowe i bliskość niemieckich
granic. Przeprowadzono mobilizację, żołnierze otrzymali nowe mundury i pełny
ekwipunek bojowy. Rejon Górnego Śląska był broniony przez armię „Kraków”,
której zadaniem było między innymi
ochrona przemysłu regionu. 11 Pułk Piechoty był częścią kordonu mającego zamknąć Niemcom do centrum przemysłowego Śląska od strony Bytomia (Beuthen)
i Zabrza (Hindenburg). Po ataku 1 września nie zdołano powstrzymać natarcia niemieckiej Dywizji Pancernej wspieranej lotnictwem i zarządzono wycofanie się, początkowo w kierunku Trzebini, a potem
Krakowa. Przy odwrocie podczas wybuchów paniki nie uciekał z grupą, lecz
szedł w przeciwnym kierunku by zobaczyć, czy lęk jest uzasadniony. Zazwyczaj
okazywało się, że nieprzyjaciel nie nadchodził z kierunku z którego wszyscy się
spodziewali. To pozwoliło mu odkryć, że
człowiek potrzebuje odwagi wypływającej z wiary w Boga. Dostrzegł, że osoba
poddająca się lękom traci wolność i niezależność, przestaje samodzielnie myśleć
i nie potrafi dokonywać samodzielnych
decyzji.
Doświadczył też wtedy szczególnego
rodzaju lęku. Będąc pacyfistą bał się, żeby
nikomu nie zrobić krzywdy.
W Krakowie, na Błoniach, pod ostrzałem artyleryjskim formowano nowe oddziały. Blachnicki znalazł się w pułku artylerii, który skierowano w okolice Sandomierza a potem Tomaszowa Lubelskiego. Tam nastąpiło ostateczne rozbicie
23 katowickiej Dywizji Piechoty. Pomimo
bliskości śmierci i dostania się do niewoli
Blachnicki nie poddał się rozpaczy.
Odkrył tym samym, że żadne nieszczęście
nie jest w stanie go załamać. Uznał wtedy,
że został ocalony przez Opatrzność Bożą.
Po kilku dniach pobytu w obozie jenieckim uciekł i samotnie szedł w kierunku
domu. 2 października dotarł do Tarnow-

skich Gór.
Niemcy rozpoczynając okupację terenów Górnego Śląska pamiętali, że Ślązacy polskiej orientacji wzniecili trzy powstania celem przyłączenia Śląska do Polski. Dlatego zastosowali na tym terenie –
przyłączonym do Rzeszy – masowy terror
celem jego zgermanizowania. Energiczniej niż w innych częściach kraju przystąpili do tępienia wszelkich przejawów
polskości. Jednak pomimo niebezpieczeństwa miejscowa ludność polska rozpoczęła działalność konspiracyjną. Ratowano
niszczone przez Niemców księgozbiory
i dowody polskości Śląska, prowadzono
akcje charytatywne, tajne nauczanie, wydawano prasę konspiracyjną, spisywano
osoby winnych odstępstwa od narodowości polskiej i zbrodni wojennych. Pomimo
formalnych zakazów ludność nadal posługiwała się językiem polskim przede wszystkim w domach, ale także zakładach pracy czy nawet w urzędach. Na murach wypisywano hasła nawołujące do używania
polskiej mowy.
Tarnogórscy harcerze od pierwszych
dni okupacji rozpoczęli walkę konspiracyjną. Przyjmowali do swoich szeregów
tylko osoby sprawdzone, godne zaufania,
które ukończyły osiemnasty rok życia.
Wymaganie to stawiały tajne organizacje
wojskowe, którym młodzi ludzie byli
podporządkowani. Grupowano ich w trzyosobowe, a później w pięcioosobowe
komórki. Blachnicki również włączył się
w działalność konspiracyjną. Była to decyzja wymagająca z jego strony znacznej
odwagi, gdyż jako plutonowy i podchorąży Wojska Polskiego, który w czasie
kampanii wrześniowej pełnił funkcje zastępcy dowódcy plutonu, znajdował się
pod stałą obserwacją gestapo. Nadzór wynikał też z faktu, że przed wojną był wybijającym się harcerzem.
W ramach działalności konspiracyjnej Blachnicki spisywał najpierw program
radia BBC. Zapiski zatytułował jako
„ Refleksje przy głośniku”. Odnotował
w nich treść audycji radiowych dołączając
do nich własny komentarz. W tamtym
okresie szczególnie koncentrował się na
krytyce błędów popełnionych przez Polskę w trakcie kampanii wrześniowej.
Uważał, że porażka armii polskiej i okupacja niemiecka są w dużej mierze wynikiem nieudolności i złego przygotowania do obrony przed wrogiem. Był człowiekiem bezkompromisowym. Uważał
Niemców za agresorów, którzy naruszyli
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niepodległość państwa polskiego, dlatego
nie akceptował jakichkolwiek postaw proniemieckich, szczególnie wśród kolegów
z drużyny harcerskiej. Uważał to za zdradę ideałów harcerskich, które akcentowały ideę wiernej służby polskiej ojczyźnie.
Wśród podstawowych kryteriów, które
stosował wybierając kandydatów do organizacji, było męstwo i abstynencja od tytoniu. 13 października 1939 r. Blachnicki
wraz z trzema tarnogórskimi harcerzami
zawiązał grupę konspiracyjną. Nawiązali
kontakt z Polską Organizacją Powstańczą.
W ramach działalności konspiracyjnej
rozprowadzali ulotki o nazwie „Zryw”
i „ Świt”. Nawoływały one do oporu wobec okupanta, zadając kłam hitlerowskiej
propagandzie o niemieckim charakterze
Śląska. W marcu 1940 r. Blachnicki
prowadził spotkanie trzech byłych oficerów Wojska Polskiego. Miał zamiar
wprowadzić ich w działalność konspiracyjną. Okazało się że jeden z uczestników
spotkania był konfidentem gestapo. Dekonspiracja zmusiła pozostałych do ucieczki początkowo do Katowic a ostatecznie
do Krakowa, gdzie podzielili się na dwie
grupy. Blachnicki miał zostać adiutantem
jednego z przywódców śląskiego ruchu
podziemnego, komendanta Związku Walki Zbrojnej – poprzedniczki AK – J. Korola. Sugerowano mu też, żeby przedostał
się do Francji, jednak w tym okresie
ucieczki za granicę wstrzymano, licząc na
rychłe zakończenia wojny. Dlatego ukryto
go wraz z towarzyszem w Zawichoście
koło Sandomierza, gdzie pracował jako
pomocnik ogrodnika w szkole i internacie.
W niedzielę 27kwietnia 1940 r. przeprowadzona została obława i przeszukanie
domu, w którym mieszkał Blachnicki.
Został on zatrzymany i rozpoznany przez
gestapowców, którzy przyjechali ze Śląska. Aresztowano go więc przewieziono
do więzienia w Tarnowskich Górach.
Koledzy Blachnickiego, aresztowani
wcześniej zeznawali, że był on inicjatorem konspiracji. Tak było to wcześniej
uzgadniane na wypadek wpadki, bo Blachnicki miał już znajdować się, zgodnie
z pierwotnym planem, poza krajem. Tymczasem gestapo było doskonale zorientowane, gdzie Blachnicki przebywa, bo
miało informatora w Krakowie – dlatego
zresztą wpadł. Zorientowawszy się jak
poważna jest sytuacja, konspiratorzy przekazywali sobie informacje podczas spacerów na dziedzińcu więziennym, Blachnicki postanowił nikogo nie zdradzić,
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choćby nawet za cenę swojego życia.
Wszyscy podejrzani starali się zeznawać
o faktach, o których Niemcy już wiedzieli.
Blachnicki, zebrawszy informacje podane
przez kolegów, stworzył z nich własną
wersję wydarzeń. Aby odpowiedzieć na
pytanie o osobę, która wciągnęła go do
organizacji stworzył fikcyjną postać.
W trakcie śledztwa przesłuchujący
wychwycili rozbieżność w zeznaniach
aresztowanych. Blachnickiego i kolegę
podano do konfrontacji – równoczesnemu
przesłuchaniu. Pomimo, że wcześniej uzgodnili zeznania towarzysz Blachnickiego, pod wpływem bicia załamał się i zaczął mówić o sprawach wcześniej nieuzgodnionych. Blachnicki, aby ratować
kolegę zeznał, że mówił nieprawdę, bo
pewne fakty zdążył już zapomnieć. Było

to na tyle przekonujące, że obaj podejrzani nie ponieśli z tego tytułu poważniejszych konsekwencji. Trzeba przyznać że podejrzani, w czasie pobytu w tarnogórskim więzieniu doświadczali w miarę dobrego traktowania. Blachnicki mógł
nawet u początków śledztwa iść do domu
po książki, a czas pobytu w więzieniu
wykorzystać na naukę. Później, dzięki
książkom porozumiewał się z najbliższymi, korzystając w tym celu z harcerskiej metody nakłuwania liter w książkach, które ojciec przynosił mu do wymiany. Dzielnie znosił pobyt w areszcie
kierując się zasadą „ ignis probat virgum”
– „ ogień doświadcza męstwo”. Siedząc
samotnie w celi ustalił sobie dokładny
program dnia, który wypełnił ćwiczeniami woli, zmysłów i pamięci. Medytował

o przeszłości i przyszłości oraz powtarzał
materiały ze szkoły. Notatki, gdy początkowo nie miał papieru i ołówka, zapisywał kawałkiem drewna na ścianach.
W więzieniu zapoznał się z książką Hitlera „ Mein Kampf”. Przeciwko jej tezom, szczególnie teorii ras, sprzeciwiało
się jego dotychczasowe wychowanie i poczucie honoru. Jako swoją antytezę sformułował ideę: „szczęście całej ludzkości
najwyższym celem” uważając, że rozwój
ludzkości i kultury zmierza jak zawsze
w kierunku antycznej triady: prawdy, dobra i piękna.
DW
Wykorzystano: ks. A. Wodarczyk "Prorok
Żywego Kościoła"

Ks. Franciszek Paprocki SJ jako historyk wojskowości
Zadaniem historyka wojskowości jest
przedstawienie w kontekście historycznym a także na szerokim tle porównawczym zagadnień organizacji sił zbrojnych
poszczególnych państw, ze szczególnym
uwzględnieniem armii swojego państwa.
Realizując to zadanie historyk wojskowości w swoich badaniach zwraca uwagę
na między innymi koszty finansowania
armii, prezentację różnych systemów wojskowo-skarbowych, analizuje różne formy
zaciągu i werbunku w poszczególnych
epokach historycznych; zajmuje się składem personalnym armii ze szczególnym
uwzględnieniem naczelnego dowództwa
i poszczególnych szczebli dowodzenia ale
także patrzy na armię pod kątem składu
społeczno-narodowy sił zbrojnych, zarówno kadry dowódczej, jak i żołnierzy; problemu awansu społecznego oraz karier
oficerów i żołnierzy w różnych epokach.
Historyk wojskowości analizuje próby
modernizacji sił zbrojnych na przestrzeni
wieków, wzorce i metody; analizę poszczególnych bitew i kampanii jako studium
do szerszych zagadnień operacyjno-taktycznych; stosunek armii do społeczeństwa
(i odwrotnie) oraz miejsce armii w społeczeństwie w różnych epokach historycznych.
W rozważaniach teoretyków wojskowych pojawia się kwestia broni, oporządzenia, uzbrojenia i techniki wojskowej
w poszczególnych epokach historycznych,
logistyki wojennej, dyscypliny i morale

wojska w świetle regulaminów i artykułów wojskowych, analiza teatru operacyjnego, stosunek państwa wobec wojny: politycznego i gospodarczego przygotowania do działań wojennych, dyplomacja,
propaganda itp. Historyk wojskowości bada również piśmiennictwo wojskowe i jego wpływ na funkcjonowanie armii,
wpływ wojen na przemiany kulturowe,
literaturę piękną, sztukę, religię, rytuały
i obyczaje związane z wojnami.
Według prof. Tadeusza Mariana Nowaka historia wojskowości podobnie jak
inne nauki humanistyczne posiada wiele
dyscyplin, które pomagają jej w odtwarzaniu dziejów wojskowych. Nauki te można podzielić na dwie kategorie: posiłkujące i pomocnicze. W skład pierwszej
grupy wchodzą te, które nie służą bezpośrednio do objaśniania konkretnych rodzajów źródeł, lecz są związane z czynnikami procesu historycznego, obejmując
szeroko pojętą naukę o człowieku i jego
środowisku. Natomiast do nauk pomocniczych historii wojskowości zalicza się
wszystkie dyscypliny naukowe, które pomagają historykowi, zajmującemu się
dziejami wojskowymi w znalezieniu
i zrozumieniu źródeł oraz ich krytycznej
ocenie.
Ten szeroki wachlarz zagadnień był
również przedmiotem szczególnego zainteresowania żyjącego w latach 1723-1805
jezuity ks. Franciszka Paprockiego.
Kim był ks. Franciszek Paprocki?
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Urodził się w 1723 r. na Białej Rusi
w rodzinie szlacheckiej herbu Jastrzębiec.
Ukończywszy klasę retoryki w jezuickim
kolegium w Połocku, sukcesywnie 2
września 1740 r. wstąpił do zakonu jezuitów w Wilnie, gdzie do 1742 r. odbywał
nowicjat. Następnie studiował dziedziny
humanistyczne w Słucku, filozofię w Nieświeżu i Grodnie, a następnie teologię
w Warszawie, gdzie 29 kwietnia 1751 r.
otrzymał święcenia kapłańskie. Przez trzy
lata wykładał filozofię, fizykę doświadczalną, historię, geografię i język francuski w założonym w 1740 r. Collegium
Nobilium w Warszawie. Później był przez
rok kaznodzieją w Pułtusku, po czym został przeniesiony do Wilna, gdzie pracował w Akademii jako profesor filozofii
i prefekt drukarni akademickiej. Dnia 17
września 1768 r. został prokuratorem litewskiej prowincji Towarzystwa Jezusowego. Przebywał odtąd aż do śmierci w Warszawie, gdzie zmarł 2 lipca 1805 r.
Naszą uwagę zwraca szczególne zainteresowanie ks. Paprockiego historią
wojen i wojskowości. Pierwsza praca
księdza z tego zakresu została wydana
w Wilnie w 1763 r. i nosiła tytuł: Wojny
znaczniejsze przed narodzeniem i po narodzeniu Chrystusa Pana, aż do ostatniego
pokoju hubertsburskiego roku 1763, między narodami miane, z wyrażeniem przyczyn wojowania i zwycięstwa, tudzież pożytku lub straty, z dołożeniem na swych
miejscach imion polskich w rycerskich
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Spoglądając na tytuł pracy w pełni zdajemy sobie sprawę
z ogromnego zamierzenia, które z racji
obszernego zakresu materiału zostało wykonane jedynie w części dotyczącej wojen
toczonych w starożytności i to tylko do
czasów cesarza Augusta. Znalazło to odzwierciedlenie w tytule drugiego wydania
tej pracy, w Warszawie w 1812 r. a więc
już po śmierci autora, kiedy było wiadomo, że dalszej części już nie napisze. Tytuł drugiego wydania określa, że książka
obejmuje wojny „od czasów Cyrusa króla
perskiego do śmierci cesarza Oktawiana
Augusta”. Według prof. Tadeusza Mariana Nowaka praca ks. Paprockiego O wojnach znaczniejszych jest pierwszym w języku polskim dziełem poświęconym tej
tematyce. Paprocki napisał ją na podstawie dwóch prac. Pierwsza z nich to wydane w Kolonii w latach 1620-1636 sześciotomowe dzieło Annales ecclestastici
dziełach znakomitych.

Imperii Assyriorum, Babyloniarum, Persarum, Graecorum atque Romanorum ,

którego autorem był jezuita Jakub Salian
(1558-1640) bardzo starannie wykorzystujący posiadane źródła i cytujący je dokładnie łącznie z podaniem autora, tytułu
księgi oraz rozdziału przytaczanego dzieła. Drugie, wykorzystane przez ks. Paprockiego dzieło to dwunastotomowa praca
francuskiego historyka Karola Rollina
(1661-1741) Historie ancienne wydana
w Paryżu w 1738 r. Poza wymienionymi
autorami w Wojnach znaczniejszych Paprocki powołuje się na 26 autorów starożytnych (Appian, Arrian, Azyniusz, Pollio, Cezar, Cyceron, Kasjusz Dion, Diodor, Eutropiusz, Florus, Geliusz, Herodot,
Izajasz, Justyn, Kurcjusz Rufus, Ksenofont, Liwiusz, Orozjusz, Plutarch, Polibiusz, Polien, Salustiusz, Seneka Młodszy, Simonides z Keos, Tacyt i Waleriusz
Maksymus).
Do ponownego zainteresowania historią wojskowości powrócił ks. Paprocki
dopiero po kilkunastu latach. Tym razem
jednak nie kontynuował swej pracy
o Wojnach znaczniejszych, ale zainteresował się piśmiennictwem żyjącego w IV w.
po Chr. Rzymskiego historyka Publiusa
Flaviusa Vegetiusa Renatusa znanego jako Wegecjusza znanego przede wszystkim jako autora dedykowanego prawdopodobnie cesarzowi Teodozjuszowi I traktatu Epitoma rei militaria (Zarys wojskowości). Wyrazem tego zainteresowania było wydanie w 1776 r. w Łowiczu

książki pt: Flawijusza Wegecyjusza Rena- z pierwszym rozbiorem Polski i próbami
ta, męża zacnego, o sprawie rycerskiej odbudowy militarnych sił państwa polnauka, z przydatkiem do tejże materyi pi- skiego (str. 459-516).
sana z innych, najprzedniejszych autorów,
Patrząc na obszerne spectrum zaintłumaczona przez Franciszka Paprockie- teresowań i na dzieła uczonego jezuity
go, dziekana katedralnego inflantskiego, polskiego należy docenić nie tylko pasję
kanonika łowickiego, kawalera Złotej Os- i związaną z nią dociekliwością badań, ale
trogi. Tom I, O sprawie rycerskiej lądowej także to, że książki ks. Paprockiego stai wodnej w powszechności. Trzeba w tym nowiły pierwsze pełne ujęcie dziejów womiejscu podkreślić, że to najwybitniejsze jen i wojskowości polskiej od czasów najdzieło wojskowe, które napisał Wegecjusz dawniejszych do czasów współczesnych
było wysoko cenione w Europie w cza- księdzu Paprockiemu.
sach Renesansu. Wydawano je począwszy
Może więc zamiast podsumowania
od 1473 r. wielokrotnie w łacińskim ory- lepiej będzie przytoczyć słowa wspomginale, od 1475 r. tłumaczone na nie- nianego w artykule rzymskiego historyka
miecki, włoski, francuski i angielski. Wegecjusza. Dodajmy, że te słowa przyW 1776 r. dzięki ks. Paprockiemu zostało tacza również św. Tomasz z Akwinu w II
wreszcie przetłumaczone na język polski. tomie Summy teologicznej w kontekście
Należy przy tym zauważyć, że w liczącej cnoty męstwa, kunsztu i wiedzy: „nikt się
516 stron książce samo tłumaczenie dzieła nie boi robić rzeczy, co do których jest
Wegecjusza zajmuje tylko 1/3 tekstu, pod- pewien, ze się ich dobrze nauczył”.
czas gdy 2/3 stanowią komentarze w postaci dobranych i przetłumaczonych przez
Ks. Piotr Jaworski
Paprockiego tekstów wyjętych z 45 europejskich prac XVII i XVIII w. dotyczą- Bibliografia:
cych tematyki omawianej przez Wegecjusza.
1. Św. Tomasz z Akwinu. Summa teologii
Równolegle z tłumaczeniem Wegec- . Stefan Swieżawski (przekład polski
jusza ukazała się wydana w Łowiczu i oprac.). Wyd. 2. Kęty: Antyk, 1998,
w 1776 r. jako drugi tom tego wydaw- seria: Biblioteka Europejska.
nictwa , licząca również 516 stron książka 2. Nowak Tadeusz Marian, Księdza FranO sprawie rycerskiej polskiej historyja ciszka Paprockiego S.J. Praca o historii
z różnych autorów ojczystych i postron- wojen i wojskowości w Polsce, [w:]
nych i konstytucyj sejmowych zebrana „Analecta” 2000, R.IX, z.2.
przez Franciszka Paprockiego, dziekana 3. Nowak Tadeusz Marian. Warsztat pracy
katedralnego inflantskiego, kanonika ło- Franciszka Paprockiego SJ, pierwszego
wickiego, kawalera Orderu Złotej Ostro- tłumacza na język polski dzieła Wegi.
gecjusza o wojskowości rzymskiej. [w]
Pan prof. Tadeusz Marian Nowak Stasiewicz - Jasiukowa Irena (red).
prezentując tą publikację napisał: „muszę Wkład jezuitów do nauki i kultury Rzestwierdzić, że zajmując się od kilkudzie- czypospolitej Obojga Narodów i pod
sięciu lat między innymi dziejami pol- zaborami. Wyd. WAM. Kraków 2004, s.
skiego piśmiennictwa wojskowego, nie 357-384.
spotkałem wcześniej, niż omawiana tu 4. Nowak Tadeusz Marian, O naukach
praca Paprockiego dzieła tak wszech- pomocniczych historii wojskowej, „Stustronnie i obszernie przedstawiającego dia i Materiały do Historii Wojskohistorię polskich wojen i wojskowości. Na wości”, t. XXVI, Warszawa 1983, s. 8.
książkę napisaną przez ks. Paprockiego 5. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na
składają się: historia wojen toczonych ziemiach Polski i Litwy 1564-1995,
przez Polskę do pierwszych lat XVIII w. oprac. Ludwik Grzebień SJ, Kraków
(strony 1-148); historia wojska polskiego 1996.
w tym okresie (str. 148-252); historia pol- 6. Regina Jakubenas, Kalendarz Polityskiej sztuki wojennej (str. 253-284); na- czny Wileński Księdza Franciszka Pastępnie alfabetycznie ułożony słownik prockiego [w:] Slavistica Vilniensis
biograficzny obejmujący 253 dowódców 2012. Kalbotyra 57 (2) s. 185-196.
polskich od XI do XVIII w. (str. 285-459),
a także aktualne w czasie pisania książki
sprawy wojskowo-polityczne związane
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PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

Spotkanie z dobrą książką

Ksiądz prof. Józef Tischner – mistrz „wewnętrznego patrzenia”
Ten niezwykły człowiek i kapłan urodził się 12 marca 1931 roku w Starym
Sączu. Z Podhalem łączyły go więzi
najczulszej i największej przyjaźni. Stąd
pochodziła rodzina, koledzy ze szkoły
w Łopusznej, tu poznawał górali – autentycznych filozofów i mędrców, ludzi prawdziwej „ślebody” – wolności, o którą
poprzez swoją publicystykę i książki ciągle się upominał. Pozostał wierny kulturze
i tradycji Ziemi, która go ukształtowała,
był także niezwykłym jej ambasadorem,
nie tylko w Polsce.
W 1950 roku (po rocznych studiach
prawniczych) zapisał się w Krakowie na
Wydział Teologiczny. Ogromny wpływ na
młodego człowieka miał zwłaszcza późniejszy sufragan krakowski ks. Pietraszko.
Ten kapłan, dając studentom teologii wielką swobodę, mocno ich wiązał z Chrystusem. Uczył, jak być dobrym w nieludzkim świecie. Tę pracę ks. Tischner nazwie po latach „pracą około ludzkiej nadziei”. Taką samą pracę wykonywał także
j. Tischner. Pracę kapłańską rozwijał na
wielu płaszczyznach: naukowej, publicystycznej, kulturalnej. Nazwany przez Jerzego Turowicza myślicielem zaangażowanym, autorem refleksji filozoficznej
i teologicznej nad współczesnością. Uznany za człowieka, który pomógł NSZZ
„Solidarność” do ideowego samookreślenia. Ks. prof. Tischner został także inicjatorem powstałego w Wiedniu Instytutu
Nauk o Człowieku. Wykładał na uczelniach teologicznych i świeckich w Krakowie – PAT, UJ (na polonistyce prowadząc monograficzny wykład z filozofii),
w Wyższej Szkole Teatralnej (z historii
dramatu) oraz za granicą. Uwielbiany
przez słuchaczy za błyskotliwy umysł,
nieprawdopodobne wręcz poczucie humoru, fantastyczny głos i gest, a zwłaszcza
za zaraźliwy śmiech. Za to samo przez
niektórych zwalczany. Zapytany, co milsze Bogu – wiara poważna, czy ta nie
stroniąca od śmiechu odpowiedział: „Ja
tam nie jestem Panem Bogiem, to ja nie
wiem. Ale jak nas tu stworzył na tej ziemi
takich, jakimi jesteśmy, to widocznie tacy
mu się podobamy. Kto ma talent do pła-

czu, niech płacze, kto ma talent do grania,
niech gra, kto ma talent do śmiechu, niech
się śmieje.” Stąd pewnie wywodzi się tytuł audycji Radia Kraków i płyty „Teologia humoru”, nagranej przez księży J.
Tischnera i T. Gadacza. Ks. Tischner potrafił połączyć powagę i radość, dlatego
że u niego za wszystkim stał Bóg. Marek
Zając w „Tygodniku Powszechnym nr 7/8
z 2002 r. pisze: „Cała maszyneria tischnerowskiej filozofii jak i zwięzła góralska
anegdota czy retorycznie dopracowana
homilia służą jednemu tylko celowi: przybliżeniu ludzi do Boga, a Boga do ludzi.
A cóż bardziej zbliża niż radość
i śmiech?”
Doświadczyłam tego wraz z ogromną
grupą bibliotekarzy i czytelników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, kiedy na moje zaproszenie ks. Prof.
Tischner był gościem WBP – 23 czerwca
1994 r. Niewątpliwie było to jedno z najwspanialszych, i sądzę, najbardziej zapamiętanych spotkań. Ks. Tischner mówił
o honorze i szacunku, i przyjaźni do drugiego człowieka, o poszukiwaniu dobra
i jego obecności w świecie, o grzechu
i pokusie, sztuce i czytelnictwie. W tej
ostatniej sprawie ks. Profesor zażartował,
że ufunduje nagrodę tej bibliotekarce, która najwięcej książek duchowieństwu pożyczy. Niezliczoną ilość razy słuchacze
wraz z Gościem wybuchali śmiechem. Na
koniec padło zdanie, że po wyjściu ze
spotkania może na ulicy dostrzeżemy
więcej pięknych i dobrych rzeczy. Miał
przecież świadomość, jak bardzo brak akceptacji drugiego człowieka i co dla ludzi
powinien zrobić kapłan. W „Myślach wyszukanych” czytamy: „W ewangelicznym
kapłaństwie nie chodzi o to, ile ognia
potrafi kapłan ściągnąć z nieba na głowy
grzeszników, ale o to, za iloma potrafi
„nadstawić kark”.
Józef Tischner to także artysta, twórca pięknego słowa, człowiek, za którym
przepadały media – dziennikarze, rozgłośnie radiowe, telewizja. Wszędzie tam był
sobą, przez co był szalenie oryginalny. Jego błyskotliwy umysł, jasność i precyzja
wywodu (nawet o trudnych zagadnieniach
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religijnych czy obyczajowych), jak np.
„Siedem grzechów głównych” czy „Historia filozofii po góralsku”, w przekazie
telewizyjnym przyciągały miliony odbiorców, ułatwiając im zrozumienie jakże ważnych problemów religijnych i etycznych.
Kapitalny odbiór miała także książka
i płyta „Wieści ze słuchanicy”, będąca
dialogiem między Wandą Czubernatową,
zaprzyjaźnioną z księdzem poetką, a ks.
Józefem Tischnerem.
Wśród ogromnej liczby książek napisanych przez ks. Profesora, do najgłośniejszych należą: „Etyka solidarności”,
„Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów”, „Myślenie według wartości”, „Nieszczęsny dar wolności”. Do
twórczego dorobku zaliczyć trzeba setki
artykułów, wywiadów i homilii. Wszędzie
widać ogromną kulturę humanistyczną
i znajomość literatury, zwłaszcza polskiej
poezji. C. K. Norwid – to poeta, o którym
Tischner napisał bardzo ważny szkic, a do
jego filozofii pracy często nawiązywał,
podkreślając – podobnie jak Norwid – że
o narodzie ma stanowić praca, czyn. a nie
cierpienie. W literaturze, a zwłaszcza
w metaforze – szukał uogólnienia – głębszej myśli – potrzebnej w uprawianiu filozofii. Pomocna mu była też anegdota kapitalnie puentująca niektóre pytania. Oto
>>

jedna z nich, przytoczona przez J. Turowicza w „Tygodniku Powszechnym”:
Po śmierci kardynała Wyszyńskiego (...)
wiedeński dziennik „Die Presse” opublikował zdjęcie J. Tischnera sugerując, że to
przyszły prymas. Gdy później przyjaciele
pytali go „Józek, właściwie dlaczego nie
zostałeś prymasem”, odpowiadał „A, bo
kiedy do mnie telefonowali z Watykanu,
to mnie nie było w domu”. W swej niezależności nigdy nie ubiegał się o zaszczyty
i honory, posiadał zdrowy rozsądek i umiar, świadczący o jego mądrości. Dla
ludzi – przyjazny i życzliwy, służący pomocą i dobrą radą. W „Księdzu na manowcach” napisał: „być kapłanem to być
gotowym do poświęceń, składać ofiarę za
siebie i z siebie”. Do niego należy także
myśl o nadziei wypływającej z Ewangelii,
ze wspólnoty ludzkiej i wspólnoty Kościoła. „Trzeba człowiekowi powiedzieć:
jesteś większy niż Twoja rozpacz. Twoja
nadzieja (...) jest obietnicą. I mówi to
Bóg.”
Ostatnie trzy lata życia ksiądz Tischner zmagał się ze śmiertelną chorobą,
nie tracąc ducha, znosząc cierpliwie bolesną kurację i nawracające godziny cier-

pień fizycznych. Ten cierpiący człowiek
będący na wózku inwalidzkim 17 czerwca
1999 r. spotyka się na Wawelu z Janem
Pawłem II. Po tym przygnębiającym spotkaniu Jan Paweł II 3 lipca 1999 r. wysyła
list do ks. Tischnera, w którym pisze
o spotkaniu z nim, jako cierpiącym Hiobem. Słowa pocieszenia, głębokiej ludzkiej przyjaźni i dobroci, kończy Papież:
„Dziękuję Chrystusowi za wszystko dobro, jakie stało się naszym udziałem przez
Ciebie”. Wojciech Bonowicz o czasie
cierpienia w biografii pt. „Tischner” napisał: „Odebrane mu zostały po kolei:
głos, siły, wygląd”. W cierpieniu pisał artykuły i rozważania, między innymi „Pomoc w rachunku sumienia” oraz ostatni
dokończony tekst „Maleńkość i mocarz”
zamieszczony w książce „Miłość nas rozumie” w wyborze i opracowaniu W. Bonowicza. Są tu zebrane artykuły rozproszone w czasopismach, łączące się
z rokiem liturgicznym. Autor wyboru nazywa księdza „mistrzem wewnętrznego
patrzenia”, docierającego do wnętrza
i pragnień człowieka w kontekście najwyższej wartości – Boga. Autor-kapłan
wie, że miłość Boga to miłość, która nas

rozumie. Ostatni artykuł „Mocarz i maleńkość” jest hołdem oddanym Miłosierdziu Boga i podziwem dla duchowości
mistyczki - św. Faustyny. Pisząc o cierpieniu św. Faustyny – przekazywał osobiste doświadczenie i cierpienie. Z niego
wynikają jakże istotne słowa: Z „Dzienniczka” (s. Faustyny) płynie (...) przesłanie. „Bardziej niż czegokolwiek człowiek potrzebuje miłosierdzia. Moc, która
nie służy miłosierdziu, prowadzi człowieka na bezdroża.”
28 czerwca 2000 r. w krakowskim
szpitalu zmarł ks. Józef Tischner. Po
śmierci pisano: „Tischner to był szeroki
oddech, (...) strumień świeżego powietrza
(...) nie bał się wychodzić do ludzi,
i w ich błądzeniu szukać Boga”.
Podczas pogrzebowej homilii 2 lipca
2000 r. w Łopusznej (gdzie spoczywa ks.
Tischner) arcybiskup Józef Życiński nazwał Zmarłego „Bożym darem dla świata”.
Zaręczam, że z tego daru warto szczodrze
korzystać.
Zofia Rogowska

MIĘDZY WIERSZAMI
Promień - wiązka świetlna, smuga
świetlna wydobywająca się ze źródła
światła. Kojarzy się z pięknem oraz z ciepłem. Przedstawiany graficznie ma kształt
odcinka łączącego dwa punkty, elementy.
Dla człowieka wierzącego, obdarzonego
wyobraźnią promień może być symbolem
łączności z Bogiem. Łączność ta nie jest
czymś mechanicznym ani sztucznym istnieje jako realna więź, jedność Stwórcy
i stworzenia.
O niełatwej, ale jakże pięknej przyjaźni Boga i człowieka mówi w jednym ze
swoich wierszy, zmarły przed kilkoma
miesiącami krakowski poeta, publicysta,
prozaik i tłumacz, Marek Skwarnicki.
Poeta urodził się 30.04.1930 roku
w Grodnie. Nie spędził jednak swojego
dzieciństwa w tym mieście, ponieważ ze
względu na służbę wojskową ojca rodzina
często zmieniała miejsce zamieszkania.
Po wybuchu II wojny światowej przez
kilka miesięcy przebywał w majątkach

Promień

przyjaciół rodziców. W roku 1940 znalazł
się w Warszawie. Tu uczęszczał do szkoły
handlowej oraz uczył się na tajnych kompletach. Należał do Szarych Szeregów. Po
upadku powstania warszawskiego znalazł
się w obozie w Pruszkowie, skąd wywieziono go wraz z matką do obozu w Mauthausen, a następnie skierowano do przymusowej pracy w gospodarstwie rolnym
we wsi Schlamersdorf pod Linzem. Zwolniony z powodu choroby matki powrócił
do kraju w grudniu 1944 roku. Od lutego
1945 roku mieszkał w Kutnie, a od 1946w Szczecinie. W 1949 roku zdał maturę,
a następnie studiował bibliotekoznawstwo
na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył je, uzyskując stopień licencjata, ponieważ ówczesne władze nie pozwoliły
mu na kontynuowanie studiów na poziomie magisterskim.
Debiutował w 1951 roku w Tygodniku Powszechnym artykułem O optymiźmie wiary. Z tym pismem związał się na
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całe życie. Na jego łamach opublikował
swoje pierwsze utwory poetyckie: Lustro,
Rok 1952, W telewizorze ściany. W 1958
roku przeniósł się do Krakowa, by podjąć
pracę w redakcji Tygodnika Powszechnego.
Na początku lat 70. ubiegłego stulecia poznał metropolitę krakowskiego, kardynała Wojtyłę, który zjawił się w redakcji TP, chcąc opublikować swoje wiersze. Spotkanie to było początkiem wieloletniej przyjaźni i współpracy, dzięki której do rąk czytelników trafiały utwory
Karola Wojtyły.
Marek Skwarnicki wiele podróżował,
a reportaże z tych podróży pojawiały się
w Tygodniku. Warto dodać, że w 1969 roku podjął pracę w sekretariacie Rady Międzynarodowego Ruchu Intelektualistów
Katolickich PAX Romana. Rok później
został członkiem Rady, a w latach1975
–1979 pełnił funkcję wiceprezesa tej organizacji. W latach 1977-1984 był człon>>

kiem Papieskiej Rady Świeckich w Watykanie.
Jako redaktor TP akredytowany przy
Biurze Prasy Watykanu odbył z Janem Pawłem II pięć międzykontynentalnych pielgrzymek i pięć europejskich podróży.
Był autorem książki Jan Paweł II.
W 2006 roku został laureatem nagrody
Totus, przyznawanej przez Fundację Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Marek Skwarnicki zmarł 13 marca
2013 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Tyńcu.
Promień

Wracam do ciebie z powrotem
piękności przedwieczna
a ponieważ nikt nie wie, jaki był Twój początek
przeto napiętnowany czasem
( w każdej komórce ciała zaprogramowano
śmierć)
duszę ofiarowuję Ci na własność.
Ktoś, kto stworzył wschodzące słońce
Nie mógł być Stwórcą nicości.

wyznanie człowieka, który wskutek swej
niedoskonałości odchodzi od Boga i wraca do Niego. Wraca, bo kocha, tęskni, odczuwa pustkę, nie widzi sensu.
Wyznanie podmiotu lirycznego rozpoczyna się apostrofą zawierającą słowa:
piękności przedwieczna. Są one wyrazem
zachwytu nad nieskończonością Boga
w Jego pięknie i stałości. W dalszej części
wiersza zawarł autor refleksje na temat
przemijalności świata i żyjących w nim
ludzi. Człowiek żyje ze świadomością, że
jest śmiertelny, że ma wyznaczony, ściśle
określony czas, który go napiętnuje, zmusza do pośpiechu, do działania.
Upływający czas przypomina każdemu z nas, że kiedyś będzie musiał
odejść:
w każdej komórce ciała zaprogramowano
śmierć.

Świadomość ta dla podmiotu lirycznego nie jest jednak powodem do rozpaczy, jest on bowiem człowiekiem wierzącym i wie, że „nie wszystek umrze”.
Wiersz został opublikowany w Tygo- Wierząc w Boga i Jego miłosierdzie, powierza Mu siebie, mówiąc:
dniku w grudniu 2005 roku.
Ten krótki tekst, pozbawiony wyszukanych metafor, epitetów i porównań oraz duszę ofiarowuję Ci na własność.
rymów, emanuje jednak głębią. Jest to

Jest w tym stwierdzeniu zawierzenie,
bezgraniczne zaufanie.
Ostatnie wersy zawierają przekonanie
o miłości Boga do człowieka, a także
głęboką wiarę w to, że śmierć nie jest
końcem naszego życia, a jedynie przejściem do innego, lepszego świata:
Ktoś, kto stworzył wschodzące słońce
Nie mógł być Stwórcą nicości.

Zestawiając wschodzące słońce i nicość, poeta niejako przypomina, że jesteśmy powołani do wyzwalania dobra
i piękna, do nadziei i optymizmu, do radości. Wschód słońca to jedno z najpiękniejszych zjawisk przyrodniczych, ale
też symbol nadziei, oczekiwania, zapowiedź czegoś nowego.
Promień to coś, co łączy i ogrzewa.
Każdego roku z niecierpliwością czekamy
na pierwsze wiosenne promienie słońca,
chętnie poddajemy się ich działaniu.
Poddajmy się więc działaniu łaski Bożej,
pozwólmy jej trwać w nas, bo to najprostsza droga do Pana. Idźmy nią śmiało
i nie bójmy się powracać, jeśli zbłądzimy.
Alina Skrabacz- Sowa

POEZJA
WRoku Wiary - czytając Ewangelię
- W obecności Chrystusa –
"Znaleźliśmy Mistrza z Nazaretu... - chodź, zobacz sam".
- rzekł Filip do Natanaela.
Przyszedł, zobaczył, uwierzył, ... i wyznał nam:
(o Chrystusie) "Ty jesteś Synem Bożym, i Królem Izraela”
Tomasz nie wierzył, że w pierwszym dniu po szabacie
ukazał się żyjący Pan.
Chrystus znowu się zjawił w wielkanocnej szacie, ...
Tomasz uwierzył, gdy dotknął się Jego ran.
Widzieć, rozmawiać, dotykać Pana, utwierdza mnie w wierze i przekonaniach.
Panie, widzę Cię w bliźnich, w Eucharystii dotykam,
rozmawiam z Tobą w modlitwie, i w Ewangelii spotykam.

Troska o miłość - to najważniejsze nad wszystkie starania;
trwa, nawet po śmierci, po dniu zmartwychwstania.
A teraz już wiem, Panie, jak Cię spotkać mogę:
na drodze wiary i Bożych przykazań.
Spraw niech oddalę przed wiecznością trwogę,
i abym się trzymał twych ewangelicznych wskazań.
Teraz już wiem, gdzie Cię spotkać mogę:
przy pracy, w pokorze, w wierze i miłości.
Trzeba, bym wstąpił na Chrystusa - Drogę...
idąc za Tobą!... aż do szczęśliwej wieczności.

o. Franciszek Rydzak OFM

- Trwać z Chrystusem w miłości Marta i Maria z Łazarzem
w dom przyjmowali Chrystusa niejednym razem;
w zażyłej przyjaźni i szczerej miłości
rozmawiali z Panem, gdy w domu ich gościł.
24
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Wierzę - w Roku Wiary

WRoku Wiary - w kaplicy Miłosierdzia Bożego

Tak!
- Wierzę w Roku Wiary;
I jak Symeon stary
wierzył, że z nieba jest mu łaska dana
ujrzeć przed śmiercią Mesjasza - Chrystusa Pana:
- najwyższą chwałę Izraela,
- światło wiary dla pogan, Odkupiciela.

Gdy przebywam w świątyni Świętego Krzyża –
- wchodzę do Miłosierdzia Bożego kaplicy –
obraz w ołtarzu mi przybliża
Jezusa Cierpiącego i Postać Najświętszej Dziewicy

Była też wdowa, Anna, prorokini,
która codziennie w świątyni,
służyła Panu w miłości,
aż do sędziwej starości.
I gdy Rodzice przynieśli Dziecię,
by Je w świątyni ofiarować:
- Mesjasz obecny stał się w świecie wierząc, nie ustawała Bogu dziękować.

W pokorze wiary na kolana padam,
zamiast modlitwy - słów nie wypowiadam,
Najświętsze Osoby w duchu kontempluję
i skruszonym sercem Ich boleść przyjmuję.
Jezus z ranami ciała, w otoku ciernistej korony,
w szkarłatnym płaszczu, żywy, zmartwychwstały;
spotyka swą Matkę, ... w dal zapatrzony... –
- jeszcze nie wstąpił do niebieskiej chwały.
W Chrystusa śmierci na krzyżu,
Bóg nam okazał dowód swej miłości;
Maryja współcierpiąca pod krzyżem –
- dla nas przyczyną wieczystej radości.

Panie!
- Daj i mnie taką wiarę,
bym wszystkie błędy przeszłości
przemienił w pokuty karę
w szczerej Chrystusa miłości.

Pragnę wdzięcznym sercem uwielbiać Cię, Panie,
za twe cierpienia, ... i za zmartwychwstanie,
za miłosierdzie, i w sakramencie z Bogiem pojednanie.

- I w wdzięcznej serca pokorze,
w ufnej nadziei oczekiwania,
dostrzegł miłości zorzę
w Chrystusie zmartwychwstania.

Za to, że otworzyłeś nam drogę do nieba,
za to, że zostałeś z nami w okruszynie chleba,
- pokój i wieczne szczęście - to serca naszego potrzeba

o. Franciszek Rydzak OFM

o. Franciszek Rydzak OFM

ŻYCIE ŚWIĘTOŚCIĄ PISANE
Apostołowie Bożego Miłosierdzia

„Kanonizacja Siostry Faustyny ma
szczególną wymowę. Poprzez tę kanonizację pragnę dziś przekazać orędzie Miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję
je wszystkim ludziom, aby uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze
Boga i prawdziwe oblicze człowieka”.
Słowa te wypowiedział Jan Paweł II,
30 kwietnia 2000 r., w czasie uroczystości
kanonizacyjnych św. Faustyny.
Przebiegały one tak, jak ujrzała je ona
niegdyś w proroczym widzeniu: „Nagle
zalała mnie obecność Boża i ujrzałam się
naraz w Rzymie, w kaplicy Ojca Świętego
i równocześnie byłam w kaplicy naszej,
a uroczystość Ojca Świętego i całego Kościoła była ściśle złączona z naszą kaplicą. (…) Tłumy były tak wielkie, że ani
okiem przejrzeć nie mogłam”. Dzięki
transmisji telewizyjnej i ogromnym telebimom, w uroczystościach uczestniczyli

równocześnie wierni zgromadzeni w Rzymie i w Łagiewnikach. Ale do tej radosnej
uroczystości droga była długa i trudna…

Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. w Głogowcu koło Łodzi,
w ubogiej rodzinie. Od 14 roku życia pracowała jako służąca. Osiemnastoletniej
Helenie, podczas zabawy w łódzkim parku, objawił się cierpiący Chrystus: – Dokąd cierpiał będę i dokąd Mnie zwodzić
będziesz? – zapytał. Posłuszna wezwaniu
Zbawiciela udała się do Warszawy, aby
wstąpić do zakonu. Dla ubogiej, niewykształconej dziewczyny nie było to
w tamtym czasie łatwe. Przez rok pracowała, aby uzbierać skromny posag.
W 1925 r. wstąpiła do Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przyjmując imię Faustyna. Pozostała w nim do
śmierci – 5 sierpnia 1938 r. Przebywała w Warszawie, Krakowie, Wilnie, Płocku)
w różnych domach zgromadzenia (m.in. wykonując fizyczne prace w kuchni, pie25
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karni, ogrodzie. Jednak ta prosta, skromna
zakonnica, miała stać się narzędziem,
przez które Pan Jezus przekazał światu
orędzie o swoim Miłosierdziu.
W 1931 r., w płockim klasztorze, siostra Faustyna ujrzała Jezusa z ręką wzniesioną do błogosławieństwa. Spod uchylonej na piersiach białej szaty wychodziły
dwa promienie: blady i czerwony. Usłyszała Jego słowa: „Wymaluj obraz według
wzoru, który widzisz, z podpisem: «Jezu,
ufam Tobie». Pragnę, aby ten obraz
czczono najpierw w waszej kaplicy, a potem na całym świecie. Obiecuję, że dusza,
która czcić będzie ten obraz, nie zginie”.
W innym widzeniu Zbawiciel wyjaśnił:
„Promienie oznaczają krew i wodę, które
wytrysły z wnętrza mego Miłosierdzia
wówczas, gdy konające Serce moje zostało otwarte na krzyżu”.
Drugim poleceniem Chrystusa było
ustanowienie w Kościele święta ku czci skrupulatnie przeanalizował. I stał się goMiłosierdzia Bożego, w pierwszą nie- rącym propagatorem orędzia o Bożym
dzielę po Wielkanocy. „W dniu tym ot- Miłosierdziu. Wystarał się o wymalowawarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, nie obrazu przez E. Kazimierowskiego,
wylewam całe morze łask na dusze, które a później wyprosił u arcybiskupa Jałbrzysię zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; kowskiego zgodę na jego wywieszenie
która dusza przystąpi do spowiedzi i Ko- w kościele. W Krakowie, gdzie udało mu
munii świętej, dostąpi zupełnego odpusz- się uzyskać imprimatur, wydał niewielki
czenia win i kar; w dniu tym otwarte są modlitewnik zawierający Nowennę i kowszystkie upusty Boże, przez które płyną ronkę. Już po śmierci s. Faustyny, w czałaski”.
sie wojny, ujawnił pochodzenie i znaczenie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.
W widzeniu siostra Faustyna otrzyma- Wystosował też memoriał do Stolicy Apoła też modlitwę – Koronkę do Miłosier- stolskiej, który w tajemnicy został zawiedzia Bożego. O wielkiej mocy tej mo- ziony do Rzymu.
dlitwy Jezus mówił: „Ktokolwiek będzie
ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierKult Bożego Miłosierdzia był opardzia w godzinę śmierci. Kapłani będą ją ciem i pociechą dla Polaków w okupopodawać grzesznikom, jako ostatnią deskę wanym kraju i na emigracji. W 1997 r.
ratunku”. A kiedy indziej mówił: „O, jak w Łagiewnikach tak mówił o tym Jan Pawielkich łask udzielę duszom, które od- weł II: „Orędzie Miłosierdzia Bożego zamawiać będą tę koronkę, wnętrzności mi- wsze było mi bliskie i drogie. Historia
łosierdzia Mego poruszone są dla odma- jakby wpisała je w tragiczne doświadczewiających tę koronkę”.
nie II wojny światowej. W tych trudnych
Wypełnienie próśb Jezusa zdawało się latach było ono szczególnym oparciem
niemożliwe dla skromnej zakonnicy. i niewyczerpanym źródłem nadziei nie
Przez jakiś czas ukrywała ona swoje wi- tylko dla krakowian, ale dla całego narodzenia, wyjawiając je właściwie dopiero du. Było to i moje osobiste doświadczewileńskiemu spowiednikowi ks. Michało- nie, które zabrałem ze sobą na Stolicę
wi Sopoćce. Początkowo odnosił się on Piotrową i które niejako kształtuje obraz
do nich sceptycznie, kazał jednak je spi- tego pontyfikatu”.
sywać, aby nie przedłużać zbytnio spowiedzi siostry. Spisany Dzienniczek doStarania o beatyfikację siostry Faustykładnie przeczytał i jako znany teolog ny rozpoczęto tuż po wojnie. Jednak niezi profesor Uniwersytetu Wileńskiego, byt rzetelne opracowanie dokumentów,
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a zwłaszcza złe tłumaczenie Dzienniczka
na języki zachodnie, oraz niechęć niektórych biskupów sprawiły, że w 1959 roku
Jan XXIII podpisał dekret odmawiający
objawieniom s. Faustyny nadprzyrodzonego charakteru i zakazał szerzenia nabożeństw w nich zawartych.
Ponowne starania podjął w 1964 r.
arcybiskup krakowski Karol Wojtyła.
Dzięki niemu rozpoczęto formalne przesłuchania świadków, zebrano pisma, dokonano ekshumacji szczątków s. Faustyny, a po czterech latach rozpoczęto
w Rzymie proces beatyfikacyjny. W 1978
roku papież Paweł VI uchylił dekret swojego poprzednika.
Beatyfikacji siostry Faustyny dokonał
w 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II, widząc w niej szczególny znak Bożej Opatrzności: „Jest to niewątpliwie jakiś znak
czasów – znak naszego XX wieku. Bilans
tego kończącego się wieku, obok osiągnięć, które wielokrotnie przewyższyły
poprzednie epoki, zawiera także głęboki
niepokój o przyszłość. Gdzież więc, jeśli
nie w Bożym Miłosierdziu, znajdzie świat
ocalenie i światło nadziei?”
Jan Paweł II był nie tylko, największym chyba, apostołem Bożego Miłosierdzia. Był również wielkim czcicielem
św. Faustyny. W dniu kanonizacji modlił
się: „A Ty, Faustyno, darze Boży dla
naszych czasów, darze ziemi polskiej dla
całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy
pojęli głębię Boże Miłosierdzia. (…)
Niech Twoje przesłanie światła i nadziei
rozprzestrzenia się po całym świecie, nakłania grzeszników do nawrócenia, łagodzi rywalizację i nienawiść, otwiera ludzi
i narody do praktykowania braterstwa”.
Dzisiaj więc, kiedy obchodzimy
ustanowione przez Jana Pawła II, święto
Miłosierdzia Bożego, kiedy wspominamy
smutne, ale i podniosłe chwile sprzed
roku, pamiętajmy o prośbie naszego Ojca
Świętego: „Przekażcie przyszłym pokoleniom orędzie Bożego miłosierdzia. Nieście je w nowe czasy jako zaczyn nadziei
i rękojmię zbawienia”.
Grzegorz Mleczko
Skrócona wersja tego tekstu, ukazała się
w numerze 204 “Wzrastania” z kwietnia
2006 roku.

TWÓJ CZŁOWIEK W NIEBIE
W dziale „Twój człowiek w niebie” początkowo przedstawiane były życiorysy świętych i błogosławionych według
odpowiednich dla danego numeru miesięcy. Obecnie rozpoczyna się cykl związany z popularnymi imionami nadawanymi
współcześnie dzieciom na Chrzcie św.
Daria - to żeński odpowiednik imie- w XII wieku, a w polskiej Adryjan w XV
nia Dariusz, które pochodzi od perskiego wieku.
Darajawahusz, co znaczy „który dzierży
dobro”. Imię to przejęli Grecy w formie
Dareios, łac. Darius. W języku polskim
imię to pojawia się w 1490 roku w formie
Daryja.

czne. Złożone jest z członów shemū
„ imię” i -el „Bóg, Pan”. Oznacza „Bóg
wysłuchał, Bóg jest jego imieniem”.
W Polsce zanotowano je w 1401 roku,
a w XVII wieku było bardzo popularne
wśród szlachty.
Św. Samuel - był Egipcjaninem,

chrześcijaninem, żył w czasie prześladowań. Razem z wierzacymi: Danielem,
Eliaszem, Izaakiem, Jeremiaszem, odprowadzał współbraci chrześcijan skazanych
na ciężkie roboty w kopalni do Cylicji.
W drodze powrotnej zostali aresztowani
i zaprowadzeni do namiestnika Cezarei
Palestyńskiej - Firmiliana. Samuel i jego
towarzysze wyznali wtedy, że są prorokami Chrystusa z Jerozolimy. Nie zdołano
ich nakłonić do wyrzeczenia się wiary.
Zostali ścięci 16 lutego 309 r.

Oprac. A.M.
Św. Adrian - miał być rzymskim oficerem, którego nawrócili żołnierze, późniejsi towarzysze męczeństwa. Został
umęczony w Nikomedii za cesarza Maksymiana. W średniowiecznej Francji uważano go za patrona żołnierzy i kowali,
chroniącego również od nagłej śmierci.
Św. Daria - mieszkała w Rzymie. Tam
nawrócił ją przybyły do miasta Chryzant.
Panujący wtedy cesarz Walens wydał
edykt zabraniający chrześcijanom gromadzenia się na cmentarzach. Daria i Chryzant wraz z innymi chrześcijanami zostali
aresztowani za to, że nie podporządkowali
się edyktowi. Skazano ich na okrutną
śmierć (zakopanie żywcem) w 257 r.

Samuel - to imię biblijne, teofory-

Adrian - To imię łacińskie, pochodzące od nazwy miejscowości Hadria lub
Adria. Oznacza kogoś, kto pochodził z tego miasta. Oboczność Hadrianus / Adrianus występowała już w czasach starożytnych, być może była wynikiem ludowej wymowy, w której „h” uległo zanikowi. W Polsce poświadczone jest w średniowieczu w formie łacińskiej Adrianus
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W ZAKONNYM HABICIE

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Krakowie - Łagiewnikach
Założone przez m. Teresę Ewę z książąt Sułkowskich Potocką dla ratowania
dziewcząt i kobiet potrzebujących moralnej odnowy, wydało św. Siostrę Faustynę,
która wniosła w jego historię charyzmat
głoszenia światu miłosiernej miłości Boga
do człowieka.

z dwiema towarzyszkami pojechała do
Laval we Francji, by pod kierunkiem m.
Teresy Rondeau zapoznać się z metodami
pracy nad poprawą dziewcząt i kobiet
moralnie upadłych. Po skróconym nowicjacie w czasie obłóczyn otrzymała imię
zakonne Teresa. Z Laval zabrała doświadczenie i regulaminy, które miały służyć
Założycielki Zgromadzenia:
zachowaniu tego samego stylu życia
Matka Teresa Ewa z książąt Sułkow- sióstr i pracy apostolskiej w nowej, ale
skich hrabina Potocka (1814 - 1881)
niezależnej instytucji w Polsce. Po powrocie do kraju przyjęła zaproszenie abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i objęła
„Dom schronienia“ w Warszawie przy ul.
Żytniej, który został poświęcony 1 listopada 1862 roku. Tę datę przyjmuje się
jako początek działalności Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce.
W 1868 roku m. Potocka otwarła dom
w Krakowie. W 1878 roku przyjęła propozycję wysuniętą przez Zgromadzenie
w Laval, by połączyć obie rodziny zakonne w celu uzyskania zatwierdzenia
przez Stolicę Apostolską. Po uzyskaniu
dekretu pochwalnego Stolicy Świętej zarządzała polskimi domami jako wikaria
zależna od przełożonej generalnej w Laval. Zmarła po długiej chorobie 6 lipca
1881 roku Wilanowie, pochowana została
w grobowcu Zgromadzenia na Powązkach
w Warszawie.
Urodziła się 22 października 1814 roku
w Warszawie jako trzecie z pięciorga
dzieci księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego i Ewy Kickiej. Na chrzcie świętym
otrzymała imię Ewa. Po śmierci matki na
zamku w Rydzynie pozostała pod opieką
ojca, który dbał o wychowanie i wykształcenie dzieci w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych. W 1838 roku
wyszła za mąż za hrabiego Władysława
Potockiego z Chrząstowa koło Częstochowy. Po jego śmierci i bezdzietnym
małżeństwie, zaczęła myśleć o całkowitym poświęceniu się Bogu i ufundowaniu
dzieła miłosierdzia. Za radą kierownika
duchowego ks. Zygmunta Goliana wraz

Matka Teresa Rondeau (1793 - 1866)
Współzałożycielka
Urodziła się 6 października 1793 roku
w Laval we Francji. Na chrzcie świętym
otrzymała imię Teresa Agata. Z domu wyniosła głębokie wychowanie religijne,
wykształcenie zawodowe i doświadczenie
rzetelnej pracy. Pod wpływem swego
spowiednika o. J. Chanon SJ podjęła pracę z pokutnicami, czyli kobietami, które
potrzebowały głębokiej odnowy moralnej
i chciały odmienić swoje życie. Aby lepiej
się do tego przygotować, w 1818 roku
wyjechała do Bordeaux, gdzie m. Teresa
de Lamourous prowadziła dom dla pokutnic zwany „Miłosierdzie“. Po dwumiesięcznym pobycie złożyła prywatne śluby
i wróciła do Laval, by zostać fundatorką
28

nowego dzieła, niezależnego od Bordeaux, i z czasem Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia we Francji.
Z Domu Miłosierdzia w Laval duchowość
zgromadzenia i sposób prowadzenia dzieła apostolskiego przejęła m. Teresa Ewa
z książąt Sułkowskich hrabina Potocka,
założycielka Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia w Polsce. Matka Teresa Rondeau zmarła 16 lipca 1866 roku
i została pochowana w grobowcu usytuowanym w ogrodzie posesji Zgromadzenia w Laval. Zgromadzenie Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia w Polsce przyznało jej
tytuł wpółzałożycielki.
Święta Siostra Faustyna Kowalska
(1905 – 1938)
Duchowa współzałożycielka
Przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci
w rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec, par.
Świnice Warckie. Na chrzcie świętym otrzymała imię Helena. Do szkoły chodziła
niecałe trzy lata; w 16. roku życia poszła
na służbę do zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim i Łodzi, by zarobić
>>

na własne utrzymanie i pomóc rodzicom.
Po wizji cierpiącego Jezusa i rocznej służbie w Ostrówku gm. Klembów, 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym na obłóczynach otrzymała imię s. M.
Faustyna. W ciągu trzynastu lat życia zakonnego przebywała w wielu domach
Zgromadzenia, najdłużej w Krakowie,
Wilnie, Płocku i Warszawie, pełniąc najczęściej obowiązki kucharki, ogrodniczki
i furtianki. Chorowała na gruźlicę płuc
i przewodu pokarmowego. Z tego powodu
dwukrotnie przebywała na dłuższym leczeniu w szpitalu na Prądniku w Krakowie.
To na pozór bardzo zwyczajne życie
kryło w sobie niezwykłą głębię zjednoczenia z Bogiem i wielką prorocką misję,
którą powierzył jej Bóg. Doznała wielu
nadzwyczajnych łask, osiągając szczyty
zjednoczenia z Bogiem na ziemi. Przez
nią Jezus przypomniał światu biblijną
prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i wezwał do głoszenia jej
światu z nową mocą. W tym celu przekazał także nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego, którymi są: obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie, Święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy,
Koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlitwę w chwili Jego konania na krzyżu,
zwaną Godziną Miłosierdzia. Do każdej
z nich, a także do szerzenia czci Miłosierdzia przywiązał wielkie obietnice pod warunkiem troski o postawę zawierzenia Bogu (pełnienia Jego woli) i miłosierdzia

względem bliźnich. W wypełnianiu tej
prorockiej misji pomagał Siostrze Faustynie jej kierownik duchowy bł. ks. Michał
Sopoćko oraz krakowski spowiednik o.
Józef Andrasz SJ. Z charyzmatu i doświadczenia mistycznego św. Siostry Faustyny zrodził się w Kościele Apostolski
Ruch Bożego Miłosierdzia, który podejmuje jej misję głoszenia światu tajemnicy
miłosierdzia Bożego poprzez świadectwo
życia, czyn, słowo i modlitwę.
Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze Zgromadzenia
w Krakowie - Łagiewnikach. W 1966 roku jej doczesne szczątki przeniesiono
z cmentarza zakonnego do klasztornej kaplicy. Od beatyfikacji, której 18 kwietnia
1993 roku dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II, trumienka z relikwiami spoczywa
na ołtarzu pod łaskami słynącym obrazem
Jezusa Miłosiernego w sanktuarium
w Krakowie - Łagiewnikach. 30 kwietnia
2000 roku Ojciec Święty Jan Paweł II
zaliczył ją do grona świętych, a orędzie
Miłosierdzia, które z polecenia Jezusa zapisała w swym „Dzienniczku“, przekazał
całemu Kościołowi i światu na trzecie
tysiąclecie wiary.
25 sierpnia 1995 roku Zgromadzenie
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, pełniąc
jej charyzmatyczną misję, uznało Siostrę
Faustynę za swą duchową współzałożycielkę.
U początku swego istnienia Zgromadzenie powstało w celu wykonywania
w Kościele ściśle określonego zadania,
mianowicie: pracy wychowawczej z dziewczętami i kobietami moralnie upadłymi
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(prostytutkami), które z własnej woli
pragnęły zmiany swego życia („charyzmat
założenia”). W historii Zgromadzenia ujawnił się rozwój tego charyzmatu, dzięki
czemu opieką zostały objęte także osoby
zagrożone moralnie. Uwzględniając bowiem warunki życia społeczeństwa i obniżający się wiek demoralizacji, Zgromadzenie poszerzyło zakres pracy apostolskiej tak, by objąć nim nie tylko osoby
już zdeprawowane, ale także te, którym
zagrażała moralna degradacja. W Konstytucjach z roku 1930 zapisano: Do domów Zgromadzenia mogą być przyjmowane i takie kobiety, których warunki
życiowe mogłyby je doprowadzić do zguby, z tem jednak zastrzeżeniem, że liczba
ich będzie zawsze ograniczoną. „Domy
Miłosierdzia” – tak od początku nazywano domy Zgromadzenia, w których
schronienie znajdowały dziewczęta i kobiety moralnie zaniedbane, pragnące
z własnej woli głębokiej przemiany życia.
Rodzinna atmosfera, oddzielenie od świata, pewna anonimowość, modlitwa i praca
przynosiły oczekiwane efekty. Tysiące
dziewcząt i kobiet zaczęło swoje życie od
nowa z poczuciem osobistej godności,
w szacunku dla siebie i innych, z wyrobionym przekonaniem o wartości i sensie
ludzkiego życia i jego ostatecznym celu.
System wychowawczy oparty był na poszanowaniu godności człowieka i jego
wolności, na wprowadzaniu w życie wartości chrześcijańskich, modlitwy i umiejętnego korzystania z sakramentów oraz
pracy, która nie tylko była środkiem wychowawczym, ale także uczyła
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ich słowa, i poruszę serca, do których
przemawiać będą” (Dz. 1521). Te obiet-

konkretnego zawodu i zapewniała utrzymanie dla Domu Miłosierdzia.
W latach dwudziestych XX wieku
wśród wychowanek było coraz więcej
młodych dziewcząt, kierowanych przez
sądy, dla których z biegiem czasu siostry
zorganizowały program dokształcania.
I tak Domy Miłosierdzia, które były miejscem dobrowolnej pracy i modlitwy przekształcały się stopniowo w zamknięte zakłady wychowawcze z programem nauczania w zakresie szkoły podstawowej
i średnich szkół zawodowych. Kierowało
je Kuratorium, sądy dla nieletnich oraz
rodzice lub opiekunowie. Ta forma prowadzenia dzieła apostolskiego utrzymała
się w niektórych domach Zgromadzenia
do 1962 roku, ale już wcześniej władze
państwowe rozpoczęły proces przejmowania niektórych zakładów, a te, które
pozostały w gestii Zgromadzenia przekształcono na placówki „Caritas” dla
dzieci o obniżonej sprawności umysłowej
i psychoruchowej oraz chorych kobiet.
Pracę z młodzieżą siostry mogły prowadzić tylko w otwartych świetlicach
(w Krakowie i Warszawie).
W 1989 roku w Polsce pojawiła się
możliwość pracy z dziewczętami potrzebującymi głębokiej odnowy moralnej
w odzyskanym Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Krakowie. W nim
siostry prowadzą internat, gimnazjum i 3
szkoły średnie o profilu zawodowym dla
dziewcząt kierowanych przez sądy dla
nieletnich. W innych miejscowościach
siostry prowadzą również domy dla samotnych matek, w których także otaczają
opieką kobiety potrzebujące moralnego

wsparcia.
Wraz z życiem i misją św. Siostry
Faustyny Bóg obdarzył Zgromadzenie
charyzmatem głoszenia światu miłosiernej
miłości Boga do człowieka poprzez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę.
Zgromadzenie już w pierwszej połowie
XX wieku rozszerzało swą działalność
apostolską na osoby zagrożone moralnie
i potrzebujące „moralnego wsparcia
i chrześcijańskiego miłosierdzia”. Po II
wojnie światowej coraz pełniej przyjmowało także charyzmatyczną misję św.
Siostry Faustyny głoszenia światu orędzia
Miłosierdzia. Dzisiaj Zgromadzenie
współpracuje z Bożym miłosierdziem
w dziele zbawienia przez uobecnianie
w świecie tej wartości ewangelicznej, jaką
jest miłosierna miłość Boga do człowieka,
poprzez świadectwo życia konsekrowanego w duchu zaufania Bogu i miłosierdzia
względem bliźnich, poprzez różnorakie
dzieła miłosierdzia, słowa i modlitwę.
„Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia
Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak
czuła matka swe niemowlę, a w godzinę
śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem”. (Dz. 1075). Taką

obietnicę dał Pan Jezus wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób będą głosić Jego
miłosierdzie, szerzyć Jego cześć. Kapłani
mogą się cieszyć dodatkową obietnicą Jezusa, w myśl której: „Zatwardziali grze-

sznicy kruszyć się będą pod ich słowami,
kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu Moim, o litości, jaką mam dla
nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy
głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam im moc przedziwną i namaszczę
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nice mówią o tym, jak wielkie znacznie
ma szerzenie czci Miłosierdzia, skoro Jezus obiecuje macierzyńską opiekę w życiu i w chwili śmierci wszystkim podejmującym to zadanie. Szerzenie czci
Miłosierdzia jest więc jedną z postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, obok
Obrazu Miłosierdzia, Święta Miłosierdzia
Bożego, Koronki i Godziny Miłosierdzia,
gdyż i ta praktyka została obdarzona
obietnicami Jezusa, z których mogą korzystać wszyscy.
Apostolat Zgromadzenia polega przede wszystkim na świadectwie życia konsekrowanego, które w myśl Założycielek
wyraża się w ufności w miłosierdzie Boże, w modlitwie i pokucie oraz posłudze
miłosiernego czynu.(art. 77 Konstytucji).
Swój apostolat pełni Zgromadzenie w domach własnych w formie opieki całkowitej (...) lub w formie opieki otwartej
Apostolską pieczą w domach Zgromadzenia siostry obejmują dziewczęta i kobiety potrzebujące głębokiej odnowy moralnej, samotne matki, dzieci, młodzież,
osoby chore i niepełnosprawne, a także
osoby pragnące pogłębić swoje życie
duchowe na spotkaniach formacyjnych,
dniach skupienia czy rekolekcjach. Dzieła
miłosierdzia prowadzone przez Zgromadzenie są pierwotną i podstawową formą
uobecniania w Kościele i świecie miłosiernej miłości Boga pochylającego się
nad każdą ludzką nędzą, a zwłaszcza
moralną. Każda siostra poświęca na modlitwę ponad 4 godziny dziennie. Ośrodkiem życia Zgromadzenia jest codzienna
Msza święta, która jest źródłem uświęcenia sióstr i ich działania apostolskiego.
Szczególne miejsce poza Eucharystią,
Liturgią godzin, medytacją słowa Bożego
i adoracją Najświętszego Sakramentu zajmuje nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez św.
Siostrę Faustynę i nabożeństwo do Maryi
Matki Miłosierdzia. Modlitwą i pokutą
obejmują siostry potrzeby świata, Kościoła, Ojczyzny, Zgromadzenia i osoby
powierzone im przez Opatrzność. „Jednać
będziesz ziemię z niebem” – mówił Pan
Jezus do Siostry Faustyny – „łagodzić będziesz słuszny gniew Boży, a wypraszać
będziesz miłosierdzie dla świata. Oddaję
ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu
Mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne, za nich szczególnie modlić
się będziesz, ich moc będzie w wy>>

niszczeniu waszym. Modlitwy, posty,
umartwienia, prace i wszystkie cierpienia
łączyć będziesz z modlitwą, postem,
umartwieniem, pracą, cierpieniem Moim,
a wtenczas będą miały moc przed Ojcem
Moim ”(Dz. 531).
Wiedz o tym, że łaska wiecznego
zbawienia niektórych dusz w ostatniej
chwili zawisła od twojej modlitwy (Dz.

1777). Te słowa, które Jezus powiedział
do św. Siostry Faustyny, odnoszą się także
do nas, bo i my możemy uratować kogoś
na wieczność przez odmawianie z ufnością w jego intencji Koronki do Miłosierdzia Bożego. Dlatego powstało „Dzieło niesienia pomocy konającym” przez
odmawianie Koronki do Miłosierdzia
Bożego. Ma swoje źródło w wydarzeniach
i słowach Pana Jezusa, zapisanych
w „Dzienniczku" św. Siostry Faustyny,
ma na celu niesienie pomocy konkretnej,
znanej z imienia osobie, która odchodzi
z tego świata. Dziełu błogosławi bp Jan
Zając, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach.
Zgromadzenie udostępniło numer telefonu: 505-060-205 do zgłaszania osób konających. Na ten numer należy wysyłać
sms-y (nie dzwonić) z podaniem imienia
osoby, która odchodzi z tego świata, lub
wypełnić odpowiedni formularz na stronie

(hasło : Koronka za konających). Może to uczynić
każdy, kto ma telefon komórkowy lub dostęp do internetu i troszczy się
o wieczne dobro osób, które odchodzą z tego świata.
Po otrzymaniu zgłoszenia
system
opracowany
w Zgromadzeniu Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia
automatycznie wyśle tę informację do osób, które
w danym dniu i strefie czasowej zadeklarowały modlitewne czuwanie i po
otrzymaniu informacji
z imieniem konającego odmówienie w jego intencji
Koronki do Miłosierdzia
Bożego.Więcej informacji
na stronie internetowej
ZSMM. Niech w tym dziele w nas i przez nas sławi
się Miłosierdzie Boże!
oprac. M. Maciszewska
Żródło: strona internetowa ZSMM: www.faustyna.pl

HUMOR PARAFIALNY
Wiele osób zna piosenkę, w której
pojawiają się słowa: „Dym jałowca łzy
wyciska”. Podczas wieczornego odpoczynku na trasie pielgrzymki do Częstochowy jedna z dziewcząt prosi:
- Proszę księdza, zaśpiewajmy tę piosenkę: „DYM JAK OWCA ŁZY WYCISKA”.
***
Ksiądz proboszcz odprawił mszę świętą w intencji dostojnych jubilatów, którzy
obchodzili pięćdziesiątą rocznicę ślubu.
Następnie w domu jubilatów miał miejsce
uroczysty obiad z tej okazji. Jeden z gości
nieustępliwie domagał się, aby ksiądz proboszcz wygłosił mowę na cześć małżonków. Ale dobrodziej nie miał na to ani
ochoty, ani konceptu. Chcąc jakoś grzecznie i dowcipnie wykręcić się od przemówienia, rzekł z uśmiechem.

- Ależ doprawdy, skądże, proszę mi darować. Nie będę tu rzucał pereł przed…
Tu proboszcz przerwał, zorientowawszy
się, że jest na skraju palnięcia fatalnej gafy. Rozpaczliwie ciągnął jednak dalej:
- Nie będę rzucał pereł przed…przed…
- Przed siebie! – pospieszył mu z pomocą
obecny przy stole wikary.
***
Przed wieloma laty na lekcji religii
w młodszych klasach ksiądz pyta:
- Kto pamięta, jak nazywał się ten człowiek, który pomagał nieść krzyż Panu Jezusowi?
- Szymon Cyrankiewicz!
W kilka dni potem ksiądz na początku lekcji pyta:
- Kto przypomni: co zrobił Kain?
Józio nie miał wątpliwości:
- Zamordował Nobla!
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A w czasach nam bliższych ksiądz pokazywał dzieciom reprodukcję Ostatniej
Wieczerzy i pytał:
- Czy widzieliście kiedyś ten słynny
obraz? A może ktoś z was wie, kto go namalował? Na pewno słyszeliście. Miał na
imię Leonardo. A jak dalej? Leonardo…
- Di Caprio! – dokończyła natychmiast
cała klasa.
Opracował x. A.B.

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA
Skład Ciasto::
- masło do posmarowania formy
- 3 łyżki kakao
- 4 łyżki ciepłej wody
- 250 g (kostka) margaryny
- szklanka cukru
- 4 jajka
- 1 łyżeczka olejku waniliowego
- 1,5 szkl. przesianej mąki tortowej
- zielone listki mięty
- ¼ tabliczki stopionej czekolady
Skład kremu:
- 1,5 kostki masła
- 2 szkl. cukru pudru
- 4 łyżki ciemnego kakao
- kieliszek likieru amaretto

Tort czekoladowy

Przygotować krem:
Masło wyjąć z lodówki,
aby nabrało temperatury pokojowej. Utrzeć je razem
z cukrem pudrem na puszystą
masę. Przesiać kakao do kremu i dolać słodki likier amaretto lub koniak. Wszystkie
składniki dokładnie połączyć
i lekko schłodzić.
Ciasto przekroić na trzy
krążki. Dwa posmarować masą i przykryć trzecim. Odłożyć 2 łyżki masy, resztę rozsmarować na wierzchu ciasta.
Udekorować kremem i czekoladowymi listkami.

Sposób przygotowania:
Piekarnik rozgrzać do temperatury
listki:
180 st. C. Tortownicę o średnicy 24 cm Czekoladowe
Umoczyć
listki
w czekoladzie i gdy wywyłożyć pergaminem lub folią aluminio- schną, bardzo delikatnie
rozdzielić.
wą. Kakao wymieszać z wodą. W osobnym naczyniu utrzeć margarynę z cukrem
na puszystą masę, dodać kakao, rozpuszczone w wodzie, jajka i waniliowy aromat, a na końcu mąkę. Wymieszać na gładką masę. Masę wylać do tortownicy.
Piec około 50-60 minut. Po upieczeniu
odczekać jeszcze 5 minut, a potem wyjąć
ciasto i odstawić, żeby wystygło.

Zapiekanka ziemniaczana
Składniki:
-1 kg ugotowanych ziemniaków
- 3 pomidory
- 250 g mozzarelli
- 3 jajka
- natka pietruszki
- sól i pieprz
- 2 łyżki oliwy

terki, tak samo mozzarellę.
Naczynie żaroodpornym wysmarować oliwą, ułożyć ziemniaki, na to sos pomidorowy, mozzarella, znów ziemniaki, sos,
mozzarella i na koniec najlepiej ziemniaki.
Jajka wbić do miseczki, dodać szczyptę
soli i pieprzu. Roztrzepać widelcem.
Całą zapiekankę polać roztrzepanym jajSposób przygotowania:
kiem. Przykryć i wstawić do nagrzanego
Pomidory obrać ze skórki i pokroić piekarnika do 200 C. Piec ok. 45 minut.
w mniejsze kawałki. Na patelnię wlać Przed podaniem posypać posiekaną pieoliwę i wrzucić pomidory. Posolić i przy- truszką.
kryć pokrywką. Dusić aż będą miękkie
i bez problemu będzie można je rozgnieść
drewnianą łyżką.
SMACZNEGO !!!
Ugotowane ziemniaki pokroić w plas32

SMACZNEGO !!!

KRONIKA PARAFIALNA
16. 06. 2013 – 15. 09. 2013
CHRZTY
Ja Ciebie chrzczę…
Patryk Sławomir Bobowski
Maciej Stanisław Molenda
Alan Jerzy Nowoświat
Weronika Maria Stec
Barbara Rzeszótko
Bartosz Szymon Sambor
Weronika Agnieszka Makowej
Laura Polańska
Gabriel Bogdan Pieczonka
Bartosz Adrian Tryk
Wiktoria Paulina Podstawa
Wiktoria Agnieszka Brożek

Amelia Adriana Stańczyk
Aleksandra Zofia Szydłowska
Mikołaj JózefWruszczak
Bartosz KrzysztofLupa
Tomasz Paweł Łukasik
Maja Krużel
Lena Osak
Maria Julia Baran
Michał Marcin Mikos
Adriana Wiktoria Nalepa
Alicja Maria Łabno
Kacper Sitko

*16.06.2013
*16.06.2013
*07.07.2013
*07.07.2013
*07.07.2013
*07.07.2013
*20.07.2013
*21.07.2013
*21.07.2013
*21.07.2013
*04.08.2013
*04.08.2013

*04.08.2013
*04.08.2013
*18.08.2013
*18.08.2013
*18.08.2013
*18.08.2013
*31.08.2013
*01.09.2013
*01.09.2013
*01.09.2013
*08.09.2013
*15.09.2013

ŚLUB
Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską…
KrzysztofKozioł – Renata Trześniowska
Dawid Szpala – Anna Walaszek – Szpala
Michał Frodyma – Dominika Gruszka
Maciej Wołczański – Aneta Wieczorek
Adam Michoń – Alicja Kowalska

Dominik Stachura – Monika Golec
31.08.2013
Robert Osak – Natalia Foszcz
31.08.2013
Bartłomiej Mucha – Kamila Jachna
28.09.2013
Bartłomiej Stolarczyk – Anna Tylmanowska 12.10.2013

27.07.2013
10.08.2013
10.08.2013
10.08.2013
24.08.2013

POGRZEBY
Prochem jesteś i w proch się obrócisz…
Zofia Rozmus
Mieczysław Matyjewicz
Czesław Bugno
Kazimierz Kawalec
Zdzisław Piska
Zdzisław Gil
Małgorzata Rozmus
Tadeusz Zaczkiewicz
Kazimierz Czermak
Aleksander Sus
Maria Kurzawa
Leokadia Szewczyk
Józefa Koziarska
Maria Szułakiewicz
JózefGancarz

†28.05.2013
†30.05.2013
†07.06.2013
†11.06.2013
†14.06.2013
†14.06.2013
†17.06.2013
†20.06.2013
†24.06.2013
†25.06.2013
†26.06.2013
†30.06.2013
†11.07.2013
†17.07.2013
†18.07.2013

Irena Kotowicz
Zbigniew Doziński
Ernestyna Nowak
Wiesław Pawlik
Stanisław Łącki
Jadwiga Gucwa
Janina Skiba
Jolanta Tomasiewicz
Maria Świątek
Leokadia Barnaś
Janina Baran
Andrzej Jeż
Stanisław Motyka
Stanisława Bielecka
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†18.07.2013
†24.07.2013
†25.07.2013
†26.07.2013
†03.08.2013
†04.08.2013
†09.08.2013
†12.08.2013
†13.08.2013
†21.08.2013
†26.08.2013
†27.08.2013
†05.09.2013
†07.09.2013

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, Marta Maciszewska,
Ks. Piotr Jaworski, Magdalena Urbańska, Jadwiga Bożek,
Grzegorz Krywult, Sylwia Krywult, Grzegorz Mleczko, Waldemar Smaszcz, Mateusz Opolski, Aldona Jachym,
Zofia Rogowska, Alina Skrabacz-Sowa, o. Franciszek Rydzak OFM
Korekta: Jadwiga Bożek
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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