




Drodzy Czytelnicy Głosu Serca!

Oddając do Waszych rąk poprzedni Bożonarodzeniowy
numer naszego pisma wyraziłem nadzieję, że Rok Wiary, który
wtedy rozpoczynaliśmy – „może nam pomóc wyznawać wiarę
w całej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i na-
dzieją (…)” A zadaniem, które postawił przed nami ówczesny
papież Benedykt XVI, to „autentyczne przeżywanie naszej
wiary i dawanie o niej świadectwa w swoim życiu”.

Rok Wiary już za nami. Jakie owoce przyniósł w naszych
sercach? Na to pytanie możemy odpowiedzieć sobie tylko my
sami. Medialnie, z pewnością nie wypadł on zbyt okazale,
ponieważ zrobiono wszystko, co możliwe, by tę wiarę osłabić.

Oddając do rąk czytelników obecny, świąteczny numer
Głosu Serca, ufam, że każdy znajdzie w nim coś, co go zacie-
kawi lub zaintryguje. Zachęcam do współpracy zwłaszcza ludzi
młodych, i tych, którzy pragnęliby z nami dzielić się swoimi
doświadczeniami i nowymi pomysłami. Każda inicjatywa jest
mile widziana.

Zbliża się czas Bożego Narodzenia. Oczekujemy narodzin
Bożego Syna, który przynosi pokój , radość i nadzieję w sko-
łatanych ludzkich sercach. Pośród trudności dnia codziennego
jest to promyk nadziei na lepsze jutro. Niech zatem Święta Bo-
żego Narodzenia upłyną nam w prawdziwie rodzinnej atmo-
sferze, w miłości, radości i pokoju. Niech Boże Dziecię nam
błogosławi na ten czas i na cały NOWY ROK!

Życzę milej i owocnej lektury!

Ks. Adam Bezak

Redaktor Naczelny
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AKTUALNOŚCI

Sakrament Bierzmowania
– dar umocnienia Duchem Świętym
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Bierzmowanie – jest sakramentem,
przez który już wcześniej ochrzczeni otrzy-
mują (… ) dar samego Ducha Świętego,
a przez namaszczenie charakterem dosko-
nalej łączą się z Kościołem i mocniej są
zobowiązani jako prawdziwi świadkowie
Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary
słowem i czynem (por. DCN s. 17; KKK
1285, 1316).

Sakrament Bierzmowania – jest
najściślej związany z Chrztem Świętym.
Jest jego kontynuacją, wzmocnieniem
i uzupełnieniem. Chrzest stanowi przede
wszystkim źródło odpuszczenia grzechów,
pojednania z Bogiem i odrodzenia do no-
wego życia. Bierzmowanie zaś – stanowi
dalsze umocnienie, dopełnienie otrzyma-
nych na chrzcie świętym łask. Podobnie
jak dziecko przechodzi z fazy dzieciń-
stwa, poprzez lata młodzieńcze ku doro-
słości – sakrament Bierzmowania stanowi
właśnie o tym, że człowiek staje się „doj-
rzałym” chrześcijaninem. Biblijnym uza-
sadnieniem udzielania tegoż sakramentu
jest wydarzenie Piećdziesiątnicy – czyli
zesłania Ducha Świętego na Apostołów.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa
udzielali go: najpierw Apostołowie, póź-
niej ich następcy, poprzez „włożenie rąk”.
Każdy, kto był przyjmowany do wspól-

noty (lub otrzymywał w niej jakieś spe-
cjalne zadanie) – zostawał posłany w ge-
ście włożenia nań rąk.

Sakrament Bierzmowania jest wiel-
kim darem Chrystusa. Ale jako dar – nie-
sie za sobą również pewne zadania. Pier-
wszym z nich jest moralny obowiązek je-
go przyjęcia. Po przyjęciu pierwszej Ko-
munii Świętej i osiągnieciu pewnego sto-
pnia dojrzałości chrześcijanin winien
„wzrastać w wierze”. Kościół nie zobo-
wiązuje jednak, aby uczynić to jak naj-
prędzej : bywa więc tak, że przyjmuje się
ten sakrament w wieku pełnej dojrzałości
fizycznej i umysłowej (por. KKK 1307,
1 318). Konieczne jest zatem – podobnie
jak przed chrztem dorosłych – odpowie-
dnie przygotowanie. Umożliwia je Koś-
ciół w ramach zwyczajnego duszpaster-
stwa. W naszej diecezji obowiązują na-
stępujące kryteria:

I. Przygotowanie do bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania prze-
biega w dwóch etapach: przygotowanie
dalsze i przygotowanie bliższe. Przygo-
towanie dalsze obejmuje dwa pierwsze la-
ta nauki w gimnazjum, zakończone egza-
minem przed bierzmowaniem. Obejmuje

ono treści przewidziane w programie
klasy pierwszej i drugiej , oraz materiał
zawarty w katechizmie bierzmowanych.
Miejscem tego przygotowania jest szkoła.
W szkole i w parafii podejmuje się
formację religijno – moralną uczniów
i wprowadza się ich w działania apo-
stolskie. Przygotowanie to realizuje się
w trakcie nauki religii w szkole oraz
w czasie spotkań grupowych przy parafii.
Przygotowanie bliższe obejmuje uczniów
z klasy trzeciej . Obejmuje ono głównie
formację religijno – moralną, ascetyczną,
wprowadzenie do Życia w Kościele.
Miejscem przygotowania jest parafia za-
mieszkania kandydatów do bierzmowania.
Przygotowanie to realizuje się w formie
spotkań grupowych przy parafii oraz
w comiesięcznych nabożeństwach forma-
cyjnych.

II. Kryteria dopuszczenia do bierzmo-
wania:

Bierzmowanie jest sakramentem wia-
ry, stąd wiara kandydata jest podstawo-
wym kryterium dopuszczenia do bierzmo-
wania. Wiara ta wyraża się:
- w deklaracji przyjęcia sakramentu,
- w systematycznym uczestnictwie w lek-
cjach religii w szkole i spotkaniach
formacyjnych przy parafii,
- w spełnianiu praktyk religijnych: ucze-
stnictwo w niedzielnej i świątecznej
Mszy św., przystępowanie z okazji pier-
wszych piątków miesiąca do sakramentu
pokuty,
- w udziale w rekolekcjach lub dniu sku-
pienia,
- w uczestnictwie w nowennie przed bie-
rzmowaniem
- w nienagannej postawie religijno – mo-
ralnej ,
- w pozytywnie zdanym egzaminie.

Zaleca się, aby Księża Proboszczowie
i Katecheci z pasterską miłością zaanga-
żowali się w dzieło przygotowania mło-
dych do sakramentu bierzmowania i w to
przygotowanie włączyli rodziców. Cała
zaś wspólnota parafialna niech otoczy
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modlitewną troską dzieło przygotowania
do bierzmowania.

Bierzmowanie nie jest sakramentem
koniecznym do zbawienia i tym różni się
od chrztu. Wiążącego obowiązku jego
przyjęcia nie da się uzasadnić ani w opar-
ciu o Pismo Święte, ani przez odwołanie
się do Tradycji. Podobnie, jak sporym
utrudnieniem w dorosłym życiu byłoby
nie posiadanie dowodu osobistego, po-
twierdzającego tożsamość osoby – spo-
rym utrudnieniem w życiu duchowym jest
brak sakramentu bierzmowania, gdyż
w ten sposób chrześcijanin pozbawia się
licznych dóbr duchowych, rzutujących na
życie doczesne i wieczne (BF VII, 268).
Podobnie jak przy chrzcie świętym, tak
przy bierzmowaniu, przyjmującemu ten
sakrament powinien towarzyszyć świadek
(KKK 1311 ). Jest niejako poręczycielem
tego, który przyjmuje bierzmowanie. Jest
on współodpowiedzialny wraz z rodzi-
cami i duszpasterzami za jego przygo-
towanie oraz przedstawia go Biskupowi
podczas obrzędu. Świadkiem bierzmowa-
nia może być ten, kto:
- jest wyznaczony przez przyjmującego
bierzmowanie lub jego rodziców
- ukończył 16 rok życia, jest katolikiem
i prowadzi życie prawdziwie chrześci-
jańskie
- jest wolny od kar kościelnych
- nie jest ojcem ani matką bierzmowanego

O obowiązku przyjęcia sakramentu
bierzmowania czytamy w Kodeksie Pra-
wa Kanonicznego: „Wierni są zobowiąza-
ni przyjąć ten sakrament w odpowiednim
czasie (kan. 890). Na rodzicach zaś i dusz-
pasterzach, zwłaszcza na proboszczach,
spoczywa obowiązek troski o to, aby wier-
ni zostali właściwie przygotowani do
przyjęcia bierzmowania i w odpowiednim
czasie do niego przystąpili”. Obowiązek
ten dotyczy również rodziców. Ponad to
prawodawca kościelny podkreśla obowią-
zek uprzedniego przyjęcia tegoż sakra-
mentu przez dopuszczonych do nowicjatu,
święceń, zawierających małżeństwo oraz
pełniących rolę chrzestnych i świadków
bierzmowania. Widzimy zatem, że proces
umacniania wiary rozpoczęty na chrzcie
świętym powinien być kontynuowany
w innych sakramentach, szczególnie
w Eucharystii. Tymczasem może on zo-
stać zachwiany już u progu dorosłego ży-
cia, ponieważ w dzisiejszym rozumo-
waniu wielu ludzi młodych (i niestety
wielu dorosłych) – sakrament bierzmowa-

nia jest im zbyt wielkim ciężarem, nie-
zrozumiałym obrzędem, który należy „za-
liczyć” dla świętego spokoju, lub nawet
zlekceważyć… W Liście Św. Pawła Apo-
stoła do Efezjan czytamy: „Każdemu zo-
stała dana łaska według miary daru Chry-
stusowego (…) On ustanowił jednych
apostołami, innych prorokami i nauczy-
cielami dla przysposobienia świętych
do wykonywania posługi, celem budowa-
nia Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy
wszyscy do jedności wiary i pełnego poz-
nania Syna Bożego, do człowieka dosko-
nałego, do miary wielkości, według Pełni
Chrystusa” (Ef 4,7; 11 – 13). Tekst ten
świadczy o rozmaitości posług, darów
i zadań w Kościele, wspomagających jego
podstawowe zadania, jak również o bo-
gactwie darów dla każdego przyjmują-
cego. Przyjąwszy je, rozwijając – może-
my siebie ubogacać, wzrastać w wierze
i świętości, dobrze wykorzystywać w ży-
ciu dla dobra własnego i innych. Niczym
ewangeliczne talenty – możemy pomna-
żać dla dobra własnego i innych lub za-
kopać i zaprzepaścić. Wybór wydaje się
jednoznaczny i oczywisty, a jednak tako-
wym nie jest…

Kilka uwag praktycznych

Po co indeksy?
Wiele kontrowersj i i emocji wzbudzają

indeksy w dłoniach kandydatów do Bie-
rzmowania. Po co im te indeksy? Czy nie
uczymy ich przez to nieuczciwości i sami
nie prowokujemy tego, że bierzmowanie
trzeba „zaliczyć”.Czy podpisy są równo-
znaczne z tym, że taki kandydat może się
„wylegitymować” życiem religijnym
i uczestnictwem w życiu Kościoła? Czy
„zmuszanie” młodych do „zbierania” pod-
pisów nie obrzydza im udziału w życiu
liturgicznym? – te i inne pytania słyszymy
jako duszpasterze najczęściej . Praktyka
ostatnich lat pokazuje, że gdyby nie te in-
deksy – wielu z nich w ogóle nie widzie-
libyśmy w Kościele. Niestety. Bardzo
często do sakramentu Pokuty choćby,
przystępuje ktoś, kto ma zostać ojcem czy
matką chrzestną – a u kratek konfesjonału
nie był już kilka lat… Gdyby nie ta kar-
tka, gdyby nie to sprawdzanie… Nie ma
się co oszukiwać, że życie religijne sła-
bnie i sama odpowiedzialność za swoje
życie duchowe również. Bardzo często
rodzice nie interesują się swoimi doras-
tającymi dziećmi i kiedy pojawi się pro-

blem, bo ksiądz nie chce dopuścić kan-
dydata do sakramentu – robią awanturę.
Indeks jest tu trochę pomocny w wery-
fikacji samego podejścia do sprawy przy-
jęcia bierzmowania. Owszem. Powie ktoś,
że można przecież w ogóle nie chodzić
i tak podpisy uzbierać. Dla przykładu: sto-
jąc poza Kościołem na różańcu lub po-
dając indeks koledze do podpisu. Można.
Ale jest to nieuczciwe i przyjęcie sakra-
mentu – nawet jeśli się uda oszukać księ-
dza – niegodne. Gdyby życie religijne na-
szych rodzin wyglądało normalnie, po-
wiedzmy „jak dawniej” – indeksy nie by-
łyby potrzebne. Dziś „na słowo” ciężko
w cokolwiek uwierzyć.

Niezrozumienie
Do przyjęcia każdego sakramentu

Kościół wymaga odpowiedniego przygo-
towania. Wiedzą o tym ci, którzy przygo-
towują się do małżeństwa czy kapłaństwa.
Wiedzą o tym dzieci przystępujące do I
Komunii Świętej . Nie można przyjąć sa-
kramentu w niewiedzy i w sposób nie-
godny. Pokuszę się tu o pewną dygresję,
za którą być może usłyszę kilka cierpkich
słów. Otóż: dlaczego czas przygotowania
do bierzmowania został wydłużony do 3
lat? Kilkadziesiąt lat wstecz młody czło-
wiek – mający jakiekolwiek obowiązki
domowe typu: sprzątanie, zakupy, zajmo-
wanie się młodszym rodzeństwem, czy
prace domowe, szczególnie na wioskach –
powodowały, że młody człowiek stawał
się „dojrzalszy” i wzrastał w poczuciu
obowiązkowości o wiele wcześniej niż ma
to miejsce dzisiaj . W dobie internetu
i komputera, przy coraz większej swo-
bodzie – młody człowiek dojrzewa nieco
wolniej . Świat wirtualny zabiera mu wię-
cej czasu niż świat realny. O ile dojrzewa
fizycznie dużo szybciej niż kilkadziesiąt
lat wcześniej , o tyle psychika nie nadąża
za ciałem. I dlatego 3 – letni cykl przygo-
towania do przyjęcia sakramentu Bierz-
mowania jest tu jak najbardziej wskazany.
Można się ze mną nie zgadzać i mieć
swoje zdanie na ten temat. Statystyki nie
kłamią. W procesach sądowych – choćby
w orzekaniu o stwierdzenie nieważności
małżeństwa – najczęstszym powodem wy-
stępowania o unieważnienie jest właśnie
niedojrzałość. Myślę, że to wystarczy za
komentarz.

Brak autorytetu i wsparcia
Pokuszę się znów o małą dygresję. Je-



śli rodzice nie wesprą działań czy to szko-
ły czy Kościoła – proces wychowania
i przygotowania do sakramentu bierzmo-
wania legnie w gruzach i będziemy coraz
częściej świadkami nieporozumień i pre-
tensj i. Z lat szkolnych pamiętam, że zda-
nia nauczyciela lub księdza w moim do-
mu się nie podważało. Wiedział człowiek,
że nic nie wskóra i trzeba zrobić tak, jak
mówią. Dziś, kiedy ani nauczyciel, ani
ksiądz ani rodzic nawet – nie mają już
takiego autorytetu – „pomaganie” dziecku
w dochodzeniu swoich racji w sposób
krytykancki odbije się kiedyś czkawką.
Bo jeśli się krytykuje nauczyciela czy
księdza w obecności dziecka – utwierdza
się w nim przekonanie, że oni nic nie
znaczą, a rodzic zawsze stanie po jego
stronie. Obrazek z życia: kiedy dziecko
popada w konflikt z prawem i ksiądz mu
odmawia przyjęcia sakramentu bierzmo-
wania, to należy księdzu zrobić awanturę
i w niewybrednych słowach powiedzieć

co się o nim i całym Kościele myśli. Czy
dziecko będzie szanowało potem takiego
kapłana? Jeśli rodzic nie żyje wiarą, nie
praktykuje jej , a potem ma pretensje do
kapłana, że wymyślił jakiś głupi indeks,
to czy aby do końca ma rację? Całe szczę-
ście, że są jeszcze rodzice, którzy przyjdą,
zapytają, wstawią się i zrozumieją, że to
nie złośliwość księdza, a raczej jego tros-
ka o godne przygotowanie do Bierzmo-
wania jest powodem tych nieporozumień.
Oby więcej takich rodziców! Bywa, że ro-
dzice owszem – żyją wiarą, są praktyku-
jący, ale na dziecko wpływu nie mają, bo
ich autorytet dawno zajęli koledzy czy
grupy rówieśnicze. Rodzic rozkłada ręce,
że nic nie może zrobić. Lepiej – moim
zdaniem – odpuścić ten sakrament na ra-
zie, a ponaglić, kiedy dziecko będzie już
bardziej świadome jego wagi. A najlepiej
nie zaniedbać procesu jego wychowania
już od najmłodszych lat. Przygotowanie
do trudów życia i wymagań, jakie ono za

sobą niesie, będzie w przyszłości procen-
towało. I jeszcze jedno: kiedyś jedynym
źródłem informacji była katecheza lub ko-
ścielna ambona (jeśli chodzi o informacje
dotyczące przygotowania do sakramen-
tów). Dziś mamy: komórki, twittery, face-
booki, emaile, internetową stronę parafial-
ną i katechezę w szkole. A nawet Pocztę
Polską, bo i z takiej możliwości skorzy-
stałem informując tych, których powinie-
nem mieć na liście kandydatów. A tu ktoś
przychodzi po roku czy dwóch latach
i mówi, ze nie wiedział, że są jakieś spo-
tkania w grupach… Czy to wymaga ko-
mentarza?

Ks. Adam Bezak

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

1 . Caritas parafialny utrzymuje się wyłą-
cznie ze składek wiernych i skarbonki
Świętego Antoniego, nie otrzymujemy
żadnych innych dotacji.
2. Składka w każdą II środę miesiąca
(ok.770 - 800 zł) jest przeznaczana na:
zakup chleba (kiedy nie ma darów U-
nijnych). Koszt zakupu chleba to 200 zł.
W miesiącu daje to kwotę 800 zł. Nie
trudno zauważyć, że każdego miesiąca
wydajemy prawie cała składkę. Op-
rócz tego finansowane są obiady dla
dzieci w szkołach (750 - 800 zł). Roz-
prowadzając Wigilijne Świece odprowa-
dzamy do Caritas Diecezjalnego około
4750 zł. Resztę pozyskanych środków
przeznaczamy na zakup paczek świą-
tecznych (ok. 4200 zł). Koszt transportu
darów Unijnych to każdorazowo 100 zł
za 1 kurs… W czasie Wielkanocnym po-
dobnie: 4500 zł odprowadzamy do Ca-
ritas Diecezjalnego, potrzebujemy kolej-
nych 4200 zł na paczki na Święta.
3 . Żywność Unijną rozprowadzamy we-
dług programu PEAD, podlegającemu
Agencji Rynku Rolnego i Ministerstwu
Rolnictwa. Według ich wytycznych wy-
dajemy najpierw jeden transport, potem
dopiero kolejne. Nie możemy wydawać
żywności byle jak lub według uznania,

ponieważ w razie kontroli grozi za to
wysoka grzywna! A po wydaniu żywno-
ści sporządzane jest szczegółowe spra-
wozdanie, które podlega weryfikacji
ARR i MR. Posądzanie wolontariuszy
o nieuczciwość jest tu nie na miejscu.
4. Transport żywności odbywa się po
uprzedniej informacji z Magazynu Głó-
wnego. Przebiega on według schematu
alfabetycznego. Ponieważ Tarnów jest
przy końcu alfabetu – nasza kolejka się
opóźnia w stosunku do innych dekana-
tów. Najpierw jest wydawana żywność
dla dekanatów rozpoczynających się na
„B” potem „C” itd. Każdorazowo trzeba
zamawiać taksówkę bagażową, żeby je
przywieźć. Rozładunkiem - jak widzą
bacznie obserwujący – zajmuje się naj-
częściej Pan Kościelny i ksiądz.
5. Żywność jest wydawana na podstawie
składanych uprzednio wniosków, w któ-
rych należy podać m.in.: adres zamie-
szkania, dochód na jednego członka ro-
dziny poparty odpowiednim dokumen-
tem, np. odcinkiem emerytury, renty,
zaświadczeniem z MOPS itp. Wnioski
są później dokładnie weryfikowane. I tu
uwaga: jak się okazuje jest spora liczba
osób mieszkających „gościnnie”, nie wi-
dniejących w kartotece parafialnej itd.

Parafialny oddział Caritas nie wydaje ży-
wności osobom, które nie przynależą do
naszej parafii. Jeśli dokumenty są w po-
rządku nie ma problemów z wydawaniem
żywności. Jeśli ktoś nie widnieje w kar-
totece parafialnej (np. zmienił adres, ale
pozostaje na terenie parafii) powinien te
informacje uściślić. Jeśli ktoś nie widział
księdza po kolędzie od kilku lat – nie
może mieć pretensj i, że go ksiądz nie zna
oraz że żywność nie zostanie mu wydana.
Nie można pobierać żywności we wszy-

5

O Parafialnym Oddziale Caritas
słów kilka
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stkich parafiach miasta. Osoby, których
kryterium dochodu na 1 osobę przekra-
cza znacznie wyznaczone minimum,
niestety zostaną wykreślone z listy po-
trzebujących. Częstymi „argumentami”
kierowanymi pod adresem Parafialnego
Caritas jest: „Mnie się to należy”! lub:
„Pracowaliśmy na tę parafię, mój dzia-
dek/babcia, śp. mąż woził kamień na o-
grodzenie itp. Dlatego teraz parafia po-
winna się o mnie zatroszczyć”. Albo:
„Przyszliście tutaj na gotowe, a to my
wznosiliśmy ten budynek”. Nasi dziad-
kowie odbudowywali Polskę po zni-
szczeniach wojennych, a jakoś Urzędy
Państwowe nie kwapią się do pomagania
potomkom tychże ludzi? Im chyba nale-
żałoby się bardziej… Po drugie: każdy
budynek czy to kościół czy budynki
parafialne nie są prywatną własnością
księdza. Ksiądz jest tutaj przez jakiś
czas, a budynki służą kolejnym poko-
leniom. Nie tylko określonej grupie o-
sób. I w takim celu zostały wybudo-
wane. Po trzecie: W innych parafiach
diecezji ludzie nie wyczekują w kolej-
kach od wczesnych godzin rannych na
wydawanie żywności, jak to ma miejsce
u nas. Przykładowo: w Dębicy pomoc
Unijną rozdziela się według ulic zamie-
szkania lub rejonów poszczególnych
części parafii. Nie widziałem, żeby lu-
dzie wystawali pod plebanią od rana.
I konkluzja: warto by się było zasta-
nowić, czy jeśli stać kogoś na papierosy
czy piwo (wypalane i wypijane najczę-
ściej na terenie kościelnym) to czy taka
osoba powinna otrzymywać pomoc?
Sam pochodzę z wielodzietnej rodziny
(10 dzieci) i nie pamiętam, żeby moi
rodzice palili papierosy czy pili piwo.
Czasem za przysłowiową „czapkę gru-
szek” pomagali innym, by w ten sposób
zapewnić nam utrzymanie. Każdy niech
wyciągnie z tego własne wnioski…
6. Panie pracujące w parafialnej Caritas
poświęcają swój wolny czas, nie są za-
trudnione przez parafię ani nie pobierają
za to żadnego wynagrodzenia. Podobnie
pracownicy kościelni (Kucharki, Pan
Kościelny i inni) nie pracują w Caritasie,
dlatego wydzwanianie na kuchnię i za-
czepianie ich, a tym bardziej obrażanie
ich jest nie ma miejscu. Budynek para-
fialny jest ogrzewany. Ilekroć zwraca się
uwagę, by nie otwierać drzwi na oścież,
zostajemy zbluzgani. Proponuję, by ot-
wierać drzwi w blokach. Niech się wie-

trzą cały dzień lub choćby jeden dzień.
Jestem ciekaw, czy ludzie, którzy mie-
szkają w tej klatce schodowej , byliby
z tego zadowoleni. Ktoś te rachunki
za ogrzewanie niestety musi pokryć.
7. Istnieje jeszcze inna forma rozprowa-
dzania Unijnej pomocy (tzw. Bank Żyw-
ności) – dlatego inne parafie być może
korzystają z tego programu i stąd wyni-
kają różnice w częstotliwości i rodzaju
otrzymywanych darów.
8. Caritas Parafialny: nie wykupuje le-
karstw, nie daje pieniędzy na zakup bi-
letów, nie finansuje dopłaty do miesz-
kań, nie daje pieniędzy na świąteczne
zakupy, nie wypłaca zasiłków ciążo-
wych itp. Pomoc doraźna (jednorazo-
wa) jest możliwa tylko w wyjątkowych
sytuacjach (np. skrajne ubóstwo, wielo-
dzietność itp.) Wydatki – jak podałem
na samym początku - są spore i nie mo-
żemy sobie pozwolić na ich trwonienie.
Inaczej ucierpią na tym dzieci doży-
wiane w szkole lub ci, którzy otrzymują
świąteczne paczki.
9. Postawa roszczeniowa wobec Caritas
wydaje się nie w porządku, ponieważ
jest to pomoc, którą oferuje w ramach
ogólnej działalności Kościoła. Chrystus
powiedział: „ubogich zawsze będziecie
mieli miedzy wami”. Caritas odpowiada
na to wezwanie Chrystusa w duchu
Ewangelii. Stara się pomagać, ale nie
jest powiedziane, że „musi” i to konie-
cznie zawsze i każdemu. Warto się nad
tym zastanowić.
1 0. Cierpkie słowa, które tutaj padły nie
dotyczą WSZYSTKICH, którzy korzy-
stają z pomocy naszego oddziału Cari-
tas, a jedynie wąskiej grupy osób. Żeby
nie zostać posądzonym o to, że
WSZYSCY, którzy przychodzą w każdą
środę – przyjmują taką postawę.

I na koniec, żeby nie być gołosłow-
nym, dwa maile, jakie otrzymałem od pa-
rafian. Cytuję:

„ Proszę ks. Co jest z wydawaniem żyw-
ności. Jest towar a nie jest wydawany. Jak
tak może być? Stoi się i wychodzi prawie
z kwitkiem. Paczki świąteczne to paczki,
a Unia to Unia. Za ks. N.N to był przy-
padek, że były wydawane i paczki na
Święta i żywność z Unii. Teraz to dziwnie
się to robi. Lekceważy się parafian. Tak
nie powinno być. Popatrzeć jak jest wyda-
wana żywność w innych parafiach, choć-

by u Karoliny. Co tam dostają a u nas co.
W poniedziałek rozładowywany w godzi-
nach przedpołudniowych samochód z ży-
wnością i co się z tym stało? Dla dzieci to
jest tylko dla wybranych jak znają i wie-
dzą, że są dzieci a o innych to się nikt nie
zapyta czy są dzieci a jak się człowiek za-
pyta, to jest wielka obraza a dzieci są
wszystkie jednakie. Myślę, że ksiądz wy-
ciągnie jakieś wnioski i będzie jak ma
być”.

I drugi:

„Mam zapytanie: Dlaczego ta żywność
w naszej parafii jest tak późno wyda-
wana? Która godzina. Jest już ciemno. Są
osoby starsze, które później utykają bo nie
dowidzą. Panie, które wydają to już nie
pracują, są na emeryturach. Jest to trosz-
kę nie w porządku. Nie każdy mieszka
w blokach koło kościoła. Druga sprawa
dotyczy pijaków, są tez i kobiety. Jaki leci
słownik. W końcu to jest miejsce święte
i tak nie może być (… )”

W istocie. Tak nie może być. Nie
oczekujemy wdzięczności wszak „słudzy
nieużyteczni jesteśmy i wykonujemy to,
co wykonywać powinniśmy”. Jednako-
woż z poszanowaniem ogólnych zasad…

W imieniu parafialnego
oddziału Caritas

Ks. Adam Bezak
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W ciągu roku
przychodzi wiele
spraw, które do-
tyczą życia na-
szej wspólnoty.
Niektóre z nich
powracają czę-

ściej niż zwykle dlatego w tym numerze
„Głosu Serca” chcę przybliżyć dwa
z nich: sprawę naszego parafialnego
cmentarza i budowy nowych organów.
Proszę nie traktować tych słów jako
sprawozdania, ale raczej jako okazję
do zauważenia pewnego tła naszego
życia parafialnego, w którym każdy ma
swoje miejsce i nie może się czuć kli-
entem, którego trzeba obsłużyć. Mate-
rialna strona życia parafialnego opiera
się bowiem tylko i wyłącznie na dobro-
wolnych składkach parafian – nie ma-
my żadnych dotacji. Wszystko zatem co
się da zrobić to tylko i wyłącznie zasłu-
ga tych, którzy łożą na utrzymanie,
czyli składają swoje ofiary.

Gdy zatem chodzi o cmentarz to nie
bardzo rozumiem dlaczego budzi on tyle
negatywnych emocji. Dotyczy to szcze-
gólnie opłat związanych z jego utrzyma-
niem. Jak już informowałem nie da się
podtrzymywać poprzedniej formy utrzy-
mania, w której dokładaliśmy ze składek
parafialnych ponieważ wiele rodzin naszej
parafii ma swoich bliskich na innych
cmentarzach, dlaczego więc ich składki
wykorzystywać na cmentarz, którego nie
widzą? Z drugiej strony jest już wiele
osób, którzy do naszego kościoła nie cho-
dzą a zmarłych maja na naszym cmen-
tarzu – Ci z kolei nigdy nie partycypo-
waliby w kosztach cmentarza. Roczny
koszt wywozu śmieci to 33 588 zł. Wy-
starczy wziąć kalkulator i każdy może
policzyć, że ustalona opłata 500 lub 550 zł
na 20 lat to minimalna suma uwzglę-
dniająca jedynie niewątpliwą za kilka lat
podwyżkę kosztów wywozu. Parafia nic
na tym nie zarabia. Całą administrację
prowadzi proboszcz parafii i księża, któ-
rzy przecież nie pobierają żadnych opłat
z tego tytułu. Można porównać z opłatami
na innych cmentarzach, które również nie
są miejscami dochodowymi, a są wyższe
ponieważ muszą brać pod uwagę utrzy-
manie obsługujących cmentarze pracow-
ników (stąd też wyższe opłaty). Na cmen-

tarzu parafialnym tych kosztów nie ma,
stąd niższe opłaty. Proboszcz nie ma mo-
żliwości zwalniana z opłat ponieważ by-
łoby to równoznaczne z obciążeniem wię-
kszymi kosztami pozostałych, na co zape-
wne nikt też się nie zgodzi.

Prawo pozwala po dwudziestu latach
udostępnić miejsce nieopłacone na nowy
pochówek, ale to nie oznacza, że wyrzuca
się stamtąd poprzednie szczątki. Oczeki-
wanie, że na cmentarzu parafialnym po-
winno być inaczej jest dziwne przy rów-
noczesnym zaniechaniu ze strony krew-
nych troski o grób bliskich. Można pró-
bować własnej umowy z firmą wywożącą
śmieci i nie czuć się upokorzonym pła-
ceniem w parafii.

Na pewno cmentarz wymaga wielu
prac porządkowych, ale jak na razie nie
mamy żadnych funduszy na budowę par-
kingu czy innych urządzeń cmentarza, po-
nieważ to oznaczałoby kolejne opłaty, a ja
nie zamierzam brać na siebie kolejnych
złorzeczeń, że znów wyciągam pieniądze.

Od 2009 roku, gdy obowiązują Karty
Mogilne zostało opłaconych ok. 450 mo-
gił (tyle wydano Kart), a pozostałe 2000
dalej są nie opłacone. Dokąd nie ma Kart
Mogilnych Parafia nie będzie odpowiadać
za te groby ponieważ każdy może przyjść
i twierdzić, że to jest Jego Grób. Obecna
numeracja grobów jest od 5 lat, a Karta
Mogilna jest jedynym dowodem potwier-
dzającym prawo dysponowania grobem.

Cmentarz ma własne konto bankowe
i jak dotychczas jest na nim zebrana kwo-
ta zabezpieczająca najbliższe 2 lata – jeśli
nie będzie podwyżki opłat za śmieci. Po-
szerzanie cmentarza o nowy teren jest
w trakcie procedura administracyjnych
i tak jak już zaznaczałem po ich zakoń-
czeniu będzie podana informacja.

Organy służą nam już od Adwentu
ubiegłego roku, ale jeszcze daleko do ich
ukończenia. Jak do tej pory zebrano z o-
fiar przeznaczonych na ten cel imiennie
588 270 zł (ofiary w kopertach z adre-
sem), zapłacone już jest 950 000 zł. Do
zapłacenia zostało zatem jeszcze 600 000
netto. Kwota do zapłacenia podana jest
w netto ponieważ niektóre materiały mo-
żna kupić bezpośrednio na parafię i wtedy
unikamy dodatkowego podatku. Ponadto
zmieniają się koszty pracy i ceny mater-
iałów. Gdyby można było kupić od razu

całość byłoby taniej , ale tego nie jesteśmy
w stanie uczynić. Im dłużej zatem trwa
praca tym więcej zapłacimy. Podatek od
tego typu prac to 23 %. Łatwo więc poli-
czyć jak dużą kwotę płacimy. Pozostała
część zapłaconej należności pochodzi ze
składek bieżących, a szczególnie ze skła-
dek inwestycyjnych – jest to suma ponad
400 tys. zł. Pozostałe pieniądze parafii idą
na jej bieżące funkcjonowanie.

Owszem, niektóre rzeczy muszą być
wykonane, bo nie możemy się koncen-
trować na samych organach, dlatego prze-
prowadzone jest doświetlenie prezbiter-
ium, wymienione będzie okno w kaplicy
Adoracji Najświętszego Sakramentu, pla-
nowany jest ołtarz przy obrazie Miło-
sierdzia Bożego tak by na Czas Nawie-
dzenia Jezusa Miłosiernego można go by-
ło poświęcić, musimy myśleć o wymianie
ogrzewania z węglowego na gazowe lub
inne, niektóre prace jak ekran do tekstów
pieśni czy wykładzina do ławek mają in-
dywidualnych sponsorów.

Jak więc widać zakres zadań ekono-
micznych jest ogromny co jednak nie mo-
że być powodem zniecierpliwienia. Ni-
czego nie zrobiono od razu. Dobrze rozu-
miecie, że nie wszyscy mogą się zaan-
gażować, że wielu nie ma zamiaru – tru-
dno. Wszystko cokolwiek robimy ma sens
tylko wtedy, gdy pamiętamy, że to ma
służyć naszemu życiu chrześcijańskiemu.
Jeśli nie, to nie ma sensu kontynuować.
Sam budynek kościoła nawet najpiękniej-
szy nie da nam poczucia bezpieczeństwa
co do naszego zbawienia, jeśli nie będzie
służył życiu religijnemu nas i naszych
rodzin. Przed nami zatem kolejny rok
i przyjmijmy go jako Boży dar, w którym
ubogaci się świątynia naszego serca, a na
tyle ile to możliwe i nasza parafialna
świątynia.

Na czas adwentowego oczekiwania
i same święta Bożego Narodzenia życzę
wszystkim czytającym, zdrowia i innych
obfitych łask Bożych.

Ks. Adam Kardyś
Proboszcz



Stowarzyszenie Nowy Horyzont to
inicjatywa powołana do życia w 2005 r.
w Rzeszowie. Celem Stowarzyszenia jest
walka z marginalizacją i wykluczeniem
społecznym. W ramach współpracy z Mi-
nisterstwem Sprawiedliwości we wrześniu
2013 r. w Tarnowie został utworzony Oś-
rodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem. Ośrodek oferuje na rzecz
pokrzywdzonych:
● Bezpłatną pomoc prawną – pomoc
świadczona jest przez wykwalifikowaną
kadrę specjalistów z zakresu prawa (ad-
wokaci, radcy) i wolontariuszy. Zakres
pomocy: porady prawne, pomoc w spo-
rządzaniu pism m.in. pozwów, wnios-
ków itp. W szczególnych wypadkach
asystent pokrzywdzonego, reprezentacja
przed instytucjami wymiaru sprawiedli-
wości. Konsultacje odbywają się po-
przez kontakt osobisty w ośrodku, tele-
fonicznie oraz drogą mailową.
●Bezpłatną pomoc psychologiczną:
Zakres pomocy: konsultacje, poradnic-
two, interwencja kryzysowa, psychotera-

pia indywidualna i grupowa – grupa
wsparcia. Pomoc psychologiczną zape-
wnia kadra doświadczonych wykwalifi-
kowanych psychologów/ psychoterapeu-
tów.
● Bezpłatne zakwaterowanie w okresie
do 7 dni. W celu zminimalizowania
konsekwencji kryzysowych sytuacji, oś-
rodek może zapewnić krótkookresowe
korzystania ze schronienia – tymczaso-
wego, bezpiecznego mieszkania w sytu-
acji bezpośredniego zagrożenia. Szcze-
gólnie dotyczy to osób zagrożonych go-
rącą przemocą domową oraz ofiary
przemocy seksualnej .
● Dopłaty do czynszów i wynajmu lo-
kalu. Ta forma wsparcia finansowego
jest dedykowana osobom, które wskutek
pokrzywdzenia znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej .
● Jednorazowe zapomogi w formie za-
kupu żywności lub bonów żywnościo-
wych.
● Zwrot kosztów za przejazdy dla osób
korzystających z naszego ośrodka.

Dla osób uczestniczących w terapii
grupowej istnieje możliwość pozostawie-
nia dziecka pod opieką pracowników oś-
rodka i wolontariuszy na czas trwania se-
sj i. Dodatkowo oferujemy pomoc infor-
macyjną, wskazanie instytucji, do których
najlepiej zgłosić się z problemami, aby
uzyskać jak najefektywniejszą pomoc.
Staramy się również zapewnić wsparcie
i pomoc w kontaktach z jednostkami
samorządu terytorialnego: policją, sąda-
mi, prokuraturą, służbami pomocy społe-
cznej , szkołami, szpitalami oraz organi-
zacjami pozarządowymi, kościelnymi
i innymi w zakresie świadczenia pomocy
osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Chcąc uzyskać Naszą pomoc zadzwoń
lub zgłoś się do:

Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem

Tarnów, ul. Kochanowskiego 30 (wejście
od tyłu byłego biurowca Zakładów
Mechanicznych, I piętro nad

przychodnią)
tel. 668494087, 504137268

PUNKTCZYNNY:
Poniedziałek – Piątek godz. 9 – 17

TEKSTY OKAZJONALNE

Apostolstwo Chorych
„Z Chrystusem jestem przybity do Krzyża” (Ga 2,1 9).
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Ośrodek Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem

Apostolstwo Chorych jest wspólnotą,
która pomaga chorym przeżywać cierpie-
nie w sposób twórczy, bardziej Chrystu-
sowy. Nie jest odrębną organizacją, cho-
ciaż Papież Pius XI zatwierdzając 12
sierpnia 1934 r. Apostolstwo Chorych na-
zwał je "Unio Pia" – czyli pobożnym sto-
warzyszeniem. Papież ten postawił Apos-
tolstwo Chorych obok Akcji Katolickiej
jako wzór postawy apostolskiej .

Założyciel Apostolstwa Chorych - ks.
dr Michał Rękas uważał, że "Apostolstwo
Chorych ma za cel uczynić z chorych
apostołów przez przyjęcie, znoszenie i o-
fiarowanie cierpień za Kościół i zbawie-
nie dusz. Apostolstwo podnosi chorego na
duchu, ukazuje mu wielkie możliwości
pracy twórczej mimo choroby i przez
chorobę, uczy chorego cierpieć dobrze, po

chrześcijańsku".
Apostolstwo Chorych działa rownież

przez wydawanie miesięcznika pod ty-
tułem "Apostolstwo Chorych" oraz przez
radio. Wolą Założyciela było, aby miesię-
cznik stał się listem dla chorych i niepeł-
nosprawnych, jakby formą odwiedzin
w domu chorego, często samotnego i opu-
szczonego. Inną drogą dotarcia do chore-
go człowieka, zwłaszcza młodszego, jest
także strona internetowa Apostolstwa
Chorych, a także profil na facebooku.

Krótka historia
Inicjatorem Apostolstwa Chorych

w świecie był ks. Jakub Willenborg –
proboszcz Bloemendaal k/Amsterdamu
w Holandii, który założył je w 1925 roku.
Apostolstwo Chorych początkowo dzia-

łało na prawie diecezjalnym. Do Polski
„sprowadzili” je sami chorzy. Najbardziej
przyczyniła się do tego p. Adela Głażew-
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ska, matka 5 dzieci, wśród nich kapłana.
Mieszkała we Lwowie i była nieuleczal-
nie chora. Ponieważ dobrze znała język
francuski zapisała siebie i 80 innych cho-
rych osób do istniejącego już sekretariatu
Apostolstwa Chorych we Francji. Centra-
la w Holandii doradziła, aby erygować
Apostolstwo Chorych w Polsce, stawiając
jednocześnie warunek, żeby na czele stał
kapłan ze względu na wykonywane przez
niego funkcje liturgiczne, takie jak: spra-
wowanie Mszy świętych, spowiedź cho-
rych, udzielanie sakramentu Namaszcze-
nia Chorych, urządzanie triduum eucha-
rystycznego, błogosławienie chorych. Do
próśb chorych, jak i ich opiekuna ks.
Michała Rękasa (1889–1964) przychylił
się Metropolita Lwowski ks. Arcybiskup
Bolesław Twardowski, który dekretem
z dnia 12 maja 1930 r. erygował Sekretar-
iat Apostolstwa Chorych w Polsce z sie-
dzibą we Lwowie, ustanawiając jego pier-
wszym sekretarzem ks. dr Michała Ręka-
sa. Sekretariat został agregowany do cen-
trali macierzystej międzynarodowej
w Bloemendaal (Holandia). Ówczesny
Prymas Polski Kard. August Hlond prze-
dłożył Ojcu Świętemu Piusowi XI prośbę
o zatwierdzenie Apostolstwa Chorych
w dniu 24 czerwca 1930 r. Pierwszy dru-
kowany miesięcznik Apostolstwa Cho-
rych w formie listu do chorych ukazał się
w czerwcu 1930 r. i wydawany był aż do
września 1939 r. w miesięcznym nakła-
dzie 20 000 egzemplarzy. Papież Pius XI,
przychylając się do prośby ok. 400 bis-
kupów, w specjalnym Breve z 12 sierpnia
1934 r. zatwierdził Sekretariat Apostols-
twa Chorych w Bloemendaal w Holandii
nadając mu tytuł „Unio Pia Prima Pri-
maria”. Od tej chwili Sekretariat w Ho-
landii mógł agregować sekretariaty w in-
nych krajach do swej wspólnoty. Agre-
gacja dawała w Kościele podstawę kano-
niczną istnienia i udziału w przywilejach
duchowych. Odpusty nadane członkom
Apostolstwa Chorych określało Breve
z 1936 r. Akt zatwierdzenia Apostolstwa
Chorych jako Unio Pia Prima Primaria
dotyczył także Sekretariatu polskiego,
który wcześniej istniał tylko na prawie
diecezjalnym.

W 1935 r. ks. Michał Rękas osobiście
wybrał się do Rzymu, by podziękować
Ojcu Świętemu za otrzymane Breve. Lis-
ty z podziękowaniami pisali także chorzy
z całej Polski. Do 1939 r. Apostolstwo
Chorych niosło ulgę w cierpieniu prawie
200 000 chorych w 26 krajach.

Ks. Rękas oddziaływał na chorych
także poprzez audycje transmitowane
przez radio nie tylko dla chorych, ale tak-
że dla szerszych kręgów społeczeństwa
katolickiego. Pisał artykuły w różnych ty-
godnikach i miesięcznikach. W okresie II
wojny światowej duszpasterzował w para-
fii św. Łazarza we Lwowie, ale równo-
cześnie organizował pomoc dla chorych
i ubogich. W 1926 roku, w wyniku ogło-
szonego konkursu, został kapelanem Kra-
jowego Zakładu dla Umysłowo Chorych
w Kulparkowie. Pełnił także funkcję se-
kretarza Synodu Archidiecezjalnego. Był
redaktorem Gazety Kościelnej . 5 lipca
1931 r. ks. Michał Rękas poprowadził
pierwszą audycję dla chorych, transmito-
waną przez radio na terenie całej Polski.
Audycję tę, pt. „Kwadrans dla chorych”,
prowadził w każdą sobotę, aż do wybuchu
II wojny światowej . W 1934 r. wprowa-
dził do Radia koncert życzeń, a uzyski-
wane ofiary pieniężne były przeznaczane
na cele Apostolstwa Chorych. Po zakoń-
czeniu II wojny światowej Sekretariat na-
leżało przenieść ze Lwowa na terytorium
Polski w jej nowych granicach państwo-
wych. Ks. Rękas zwrócił się z prośbą
o przyjęcie sekretariatu Apostolstwa Cho-
rych do biskupów większych miast, gdzie
działały radiostacje, co ułatwiłoby konty-
nuowanie nadawania audycji dla chorych.
Odpowiedzi z Krakowa i Poznania – ze
względu na brak odpowiednich pomiesz-
czeń – były odmowne. Biskup Stanisław
Adamski z Katowic, jako pierwszy od-
powiedział pozytywnie. Obiecał przydzie-
lenie w lokalach Kurii pomieszczeń na
biura dla Sekretariatu Apostolstwa Cho-
rych oraz mieszkanie dla jego sekretarza.
Po wojnie pierwszy miesięczny list do
chorych ukazał się we wrześniu 1946 r.
w nakładzie 10 000 egzemplarzy. Dużym
utrudnieniem w wydawaniu miesięcznika
był problem z papierem i ograniczenia
cenzury państwowej , która pozwalała dru-
kować jedynie artykuły dotyczące spraw
szpitalnictwa i lecznictwa. Wyrażano też
zgodę na podawanie informacji o nowo-
ściach książkowych wydawanych w wy-
dawnictwie PAX. Zabraniano natomiast
pisania artykułów dotyczących aktualnych
wydarzeń w kraju, duszpasterstwa cho-
rych, czy też poruszających jakąkolwiek
problematykę religijną.

W 1953 r., po śmierci Stalina, zażą-
dano od ks. Rękasa, aby jeden numer
„Apostolstwa Chorych” poświęcił jego
pamięci. Na to oczywiście ks. Rękas nie

wyraził zgody. Odmowę poczytano nie-
mal jako zdradę polskiej racj i stanu. Przez
pół roku „Apostolstwo Chorych” nie uka-
zywało się. Grożono nawet likwidacją
instytucji. Na szczęście sprawa ta zakoń-
czyła się pomyślnie dla ks. Rękasa i mógł
on nadal wydawać miesięcznik z wielkim
pożytkiem dla chorych.

Ks. Michał Rękas apostołował także
przez radio. Dzięki jego usilnym stara-
niom, po przeszło 6 latach przerwy, 29
września 1946 r., usłyszano ponownie
wygłoszoną przez niego audycję dla cho-
rych. Miało to miejsce w Uroczystość św.
Michała Archanioła, podczas otwarcia
i poświęcenia nowej rozgłośni radiowej
w Gliwicach. Uroczystości tej przewodni-
czył biskup Stanisław Adamski. Ks. Mi-
chał Rękas wygłosił wówczas kazanie
o stanowisku katolików wobec radiofonii.
W czerwcu następnego roku odpowiednie
władze państwowe zlikwidowały nadawa-
nie audycji radiowych dla chorych.

Ks. Michał Rękas pełnił funkcję Se-
kretarza i pierwszego Dyrektora Apos-
tolstwa Chorych aż do śmierci, która na-
stąpiła 1 5 lutego 1964 r po długich i cię-
żkich cierpieniach. Pochowany został
na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Ka-
towicach, a na jego grobie umieszczono
napis „Byłem chory, a odwiedziliście
mnie”. .

Po jego śmierci rozpoczęte dzieło
kontynuował kapłan pochodzący także
z archidiecezji lwowskiej – ks. dr Jan
Szurlej (1 914–1982). W 1946 r. wraz z ks.
Rękasem przybył do Katowic, gdzie
w pełni ujawnił się jego charyzmat słu-
żenia ludziom chorym. W 1964 r., po
śmierci ks. Rękasa został sekretarzem
Krajowej Centrali Apostolstwa Chorych
i redaktorem miesięcznika „Apostolstwo
Chorych”. Z jego inicjatywy święto Matki
Bożej Uzdrowienia Chorych, obchodzone
6 lipca, ustanowiono świętem patronal-
nym Apostolstwa Chorych w Polsce.
W tym dniu, każdego roku, chorzy całej
Polski wraz ze swoimi opiekunami i dusz-
pasterzami gromadzą się na Ogólnopol-
skiej Pielgrzymce Chorych i Niepełno-
sprawnych na Jasnej Górze, aby uczes-
tniczyć we Mszy Świętej na Szczycie,
w Drodze Krzyżowej oraz w Nabożeń-
stwie.

Dzięki usilnym staraniom ks. Jana
Szurleja nakład „Apostolstwa Chorych”
zwiększono najpierw do 27 000 egzem-
plarzy (luty 1977), następnie do 30 000
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egzemplarzy (od maja 1979) i wreszcie
do 50 000 (marzec 1982).

Ks. Szurlej był wykładowcą teologii
moralnej w Wyższym Śląskim Seminar-
ium Duchownym w Krakowie. Był też
wytrawnym kaznodzieją i rekolekcjonistą
oraz kapelanem więźniarek z Ravens-
brück. Zmarł 30 grudnia 1982 r. w drodze
do katowickiej katedry, gdzie miał od-
prawić Mszę świętą. Zgodnie z wolą ro-
dziny został pochowany w Kłodzku.
W latach 1982–1986 z upoważnienia kon-
ferencji Episkopatu Polski Apostolstwo
Chorych prowadził ks. Henryk Sobczyk
(1942–1986), kapłan diecezji katowickiej ,
były ojciec duchowny kleryków Wyższe-
go Śląskiego Seminarium Duchownego.
Po jego nagłej śmierci Sekretarzem Apo-
stolstwa Chorych mianowany został ks. dr
Czesław Podleski, proboszcz parafii Pio-
tra i Pawła w Katowicach, były ojciec
duchowny kleryków Wyższego Śląskiego
Seminarium Duchownego, który prowa-
dził to dzieło do 2001 r., kiedy to prze-
szedł na emeryturę. Kiedy pełnił on po-
sługę Krajowego Sekretarza Apostolstwa
Chorych, wprowadził wiele istotnych
zmian w zewnętrznej szacie wydawanego
miesięcznika, na ile pozwalały na to skro-
mne środki finansowe Apostolstwa Cho-
rych. Przeobrażeniom ulegała winieta
miesięcznika, coraz częściej , przy waż-
nych okazjach, wydawano miesięcznik
w barwnej szacie graficznej i na coraz
lepszym papierze. W 1998 r. znacznie
wypiękniała okładka "Apostolstwa Cho-
rych", drukowana odtąd w kolorze, na
kredowym papierze. Powiększono także

objętość miesięcznika z 16 do 20 stron
a w kolejnych latach do 28 stron. Ks.
Czesław Podleski duszpasterzował akty-
wnie także poprzez audycje radiowe.
Wielkim powodzeniem wśród słuchaczy
cieszyła się zwłaszcza audycja "Gdzie
miłość wzajemna", redagowana wspólnie
z panią redaktor Agatą Wojterzanką oraz
Msze święte radiowe z homilią księdza
Podleskiego transmitowane z Kościoła
św. Krzyża w Warszawie. Ksiądz Czesław
Podleski sporo czasu poświęcał na oso-
biste kontakty z chorymi. Organizował
dla nich pielgrzymki w kraju i poza jego
granicami, prowadził rekolekcje w do-
mach rekolekcyjnych diecezji katowickiej
ale także na zaproszenie innych diecezji.
Często odwiedzał chorych w ich domach
z posługą sakramentalną, odprawiał Msze
święte w domach chorych i w domach
pomocy. Przez wiele lat pełnił także fun-
kcję kapelana w katowickim hospicjum
domowym. Po jego przejściu na emery-
turę Konferencja Plenarna Episkopatu
Polski, obradująca w dniu 28 maja 2001 r.
w Warszawie powierzyła funkcje Krajo-
wego Sekretarza Apostolstwa Chorych ks.
Stanisławowi Michałowskiemu z Kato-
wic, który pełnił ją do 2011 r. Od wrze-
śnia 2011 r. mocą dekretu ks. abp. Józefa
Michalika na Krajowego Duszpasterza
Apostolstwa Chorych został wybrany ks.
Wojciech Bartoszek.

(Na podstawie archiwalnych dokumen-
tów oraz tekstów ks. dr. Czesława Podles-
kiego opracowała Danuta Dajmund)

Jak zostać członkiem Apostolstwa Cho-
rych?

Aby zostać członkiem Apostolstwa
Chorych należy spełnić trzy warunki:
1 . Przyjmować cierpienie z poddaniem się
woli Bożej ;
2. Znosić je cierpliwie, po chrześcijańsku,
w zjednoczeniu z Jezusem, który się za
nas ofiarował na Krzyżu, ofiaruje w Eu-
charystii, żyje w Kościele;
3 . Ofiarować swe cierpienia Bogu w in-
tencji przybliżenia Królestwa Bożego,
za zbawienie świata, za Kościół i Ojczy-
znę, w intencji Ojca świętego.

Te trzy warunki stanowią istotę Apos-
tolstwa Chorych. Nie obowiązują one pod
groźbą grzechu ani na zawsze, ale tylko
na czas trwania choroby. Chorzy, którzy
z własnej woli pragną spełnić trzy wymie-
nione warunki powinni zgłosić się do Kra-
jowego Sekretariatu Apostolstwa Chorych
w Katowicach, skąd jako dowód przyjęcia
otrzymają dyplom i krzyżyk Apostolstwa
Chorych, a także drukowane listy miesię-
czne, redagowane przez Sekretariat i sa-
mych chorych w formie czasopisma.

Apostolstwo Chorych
ul. Warszawska 58
40-008 Katowice
tel. 32 251 21 52
e-mail: sekretariat@apchor.pl
http://www.apchor.pl/

Chciałabym z całego
serca podziękować Panu
Bogu i Matce Najświęt-
szej za uzdrowienie mo-
jego taty. Stało się to dzię-
ki modlitwie wielu osób,
a zwłaszcza Siostrom Ka-
rmelitankom Bosym z Ta-
rnowa.
Mój tato, lat 69, od 13

lat ma zdiagnozowaną
chorobę Alzheimera, a od
3 lat również Parkinsona.
Jest już słaby, prawie nie
mówi, choć jeszcze nie le-

ży obłożnie i można go przeprowadzić po
pokoju.

1 3 października 2013 r. tato trafił
do szpitala. W nocy z 12/1 3 (sob./niedz.)
października wymiotował, a nad ranem
zaczął się dusić i gorączka podniosła się
do 38,9 st. W szpitalu skierowano go na
oddział chirurgii z diagnozą zapalenia
trzustki, woreczka żółciowego, ropnia na
woreczku już częściowo rozlanego z ka-
mieniem na woreczku o wielkości 16 mm.

Ordynator tego oddziału powiedział,
że w każdej chwili może być potrzebna
operacja, bo stan może zagrażać życiu.

Lekarze przygotowywali się do laparos-
kopowego usunięcia woreczka żółciowe-
go. We wtorek, 1 5-tego w święto św.
Teresy z Avila, poprosiłam Siostry Kar-
melitanki o modlitwę, by nie było ope-
racji. Obawiałam się, że tato będąc już
słaby i po dwóch zawałach, mógłby tego
„zabiegu” nie przeżyć, albo obudzić się
już całkiem nieświadomym. Bałam się
strasznie, ale wiedziałam, że skoro trafił
do szpitala w święto Matki Bożej , to Ona
ma go w opiece.

Po tym, jak rano we wtorek prosiłam
o modlitwę, to po południu czułam, że już
wszystko będzie dobrze. W środę rano

Niech będzie uwielbiony i pochwalony
Jezus Chrystus i Matka Boża!
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na obchodzie lekarz powiedział, że nie
będzie operacji i że stan taty się poprawił
i zlecił na czwartek USG. Ja od razu wie-
działam, że to cud, i kto go sprawił, prze-
cież dopiero co lekarz kategorycznie na-
kłaniał do zabiegu, a nagle lekarz zmienił
zdanie. : )

W czwartek powtórzono badanie USG
i okazało się, że kamień wielkości 16 mm
zniknął, trzustka nie ma zapalnego stanu,
są tylko złogi na woreczku żółciowym.
Reszta w porządku. Lekarz powiedział, że
nie umie odpowiedzieć co się stało, ale
wszystko co było zniknęło i nawet nie
umie powiedzieć jaką dietę tato ma sto-
sować dalej .

Przecież niemożliwe by tak wielki
kamień zniknął w tak krótkim czasie.
Tato wyszedł ze szpitala w piątek, 1 8-

stego października, w samo południe na
„Anioł Pański” :) Jestem przekonana, że
to Cudowna Lekarka Maryja bezoperacyj-
nie uleczyła tatę.

Pan Jezus jest Dobry i Łaskawy,
opiekuje się biedakami, grzesznikami, ni-
gdy nie zawodzi, gdy się mu zaufa i jak
prosi Go sercem. Gdy człowiek cierpi
i już leży pod Krzyżem cierpienia, nie ma
siły wstać, to Pan Jezus zawsze podnosi
człowieka i nie opuszcza, pomaga nieść
mu krzyż, droga staje się łatwiejsza, bo
cierpienie dzielone z P. Jezusem ma sens

i jest lżejsze.
Wiele osób prosiłam, by modliło się.

Jednak głęboko w sercu wierzę, że to głó-
wnie Siostry uprosiły ten cud. Siostry,
które przez cały czas zanurzone są w Panu
Bogu i poświęciły swoje życie dla Pana.
Również wierzę, że w przyszłości one
mogą wiele łask wyprosić.

Serdecznie dziękuję za modlitwę Bóg za-
płać.

Czcicielka Matki Bożej

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA
KOCHA WSZYSTKIE DZIECI
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Clive Staples Lewis, brytyjski pisarz,
historyk, filozof i teolog, w jednym z e-
sejów opisuje cztery rodzaje miłości:
przywiązanie, przyjaźń, miłość erotyczną
i Caritas, która jako miłość Boga i bli-
źniego jest z nich najważniejsza.

Lewis rozpoczyna od przywiązania,
czyli miłości najprostszej , najczystszej ,
naturalnej , którą mamy od urodzenia –
szczególne przywiązanie dziecka do ma-
tki, które rozpoczyna się już w jej łonie.
Więź dziecka z matką jest już od mo-
mentu poczęcia; dziecko reaguje na dotyk
matki, na jej słowa etc. Ta miłość-przy-
wiązanie nie jest niczym uwarunkowana.
Po prostu jest! Ma się ją „za darmo”, bez
żadnego wysiłku, bez zabiegania o wzglę-
dy. Każdy z nas dorosłych (wychowujący
się w normalnej rodzinie), przypominając
sobie najwcześniejsze lata życia, nie może
nie pamiętać tych radosnych momentów,
kiedy można było wtulić się w ramiona
mamy, usiąść na kolanach, wejść pod koł-
drę, gdy w nocy nawiedzały „strachy”,
czy akurat było zimno w stopy. Przyczyn,

dla których „lądowało się”
w objęciach rodziców,
dziadków, babć, cioć, wuj-
ków można by wymienić
wiele. Każde skaleczenie
czy uraz, a z nim zwią-
zany ból, najczęściej i naj-
skuteczniej „leczony” był
pocałunkiem, podmucha-
niem, przytuleniem. Nie-
koniecznie robili to naj-
bliżsi – również pani
w przedszkolu, w szkole,
pielęgniarka; zawsze ktoś,
kto był „duży” i dobry.
Dzisiaj takie zachowanie

ciała pedagogicznego oka-
zuje się być niedopusz-
czalnym, wręcz wrogim
i zakazanym. Nauczyciele
boją się dotykać dzieci, bo
a nuż okaże się, że zo-
stanie to odebrane (oce-
nione) jako „zły dotyk”.

Większość maluchów
w przedszkolach i począ-
tkowych klasach szkol-

nych bardzo tęskni za rodzicami, a i czę-
sto za dziadkami – potrzebują ciepła rąk,
czułego słowa. Zdecydowanie lepiej zjada
się posiłek, uczestniczy w zabawie, gdy
można liczyć na dobry uśmiech czy po-
chwałę i to niekoniecznie słowną. Po-
głaskanie po małej główce bywa czasem
bardzo pomocnym wsparciem strudzo-
nego małego człowieka. A co się dzieje
w sercu takiego, które nie doświadcza
w domu czułości, ciepła? Bywają rodziny
patologiczne, matki samotnie wychowują-
ce dzieci i ciągle zabiegane, by wiązać
przysłowiowy koniec z końcem; także ro-
dzice pracujący na zmiany, albo jedno
z nich jest poza granicami kraju. Zdarza
się tak, że kiedy dziecko wstaje to ojca
już nie ma, bo poszedł do pracy, a gdy
idzie spać, to jeszcze nie wrócił do domu.

Musimy pamiętać, że potrzeby akce-
ptacj i, afirmacji i bezpieczeństwa są je-
dnymi z najistotniejszych w życiu dzie-
cka. Przytulajmy je jak najczęściej!
Okazujmy im naszą miłość, przywiązanie,
co nie wyklucza uczenia odpowiedzial-

ności, karności, sumienności itd. Trzeba
także pamiętać o tym, że szkoła, jako in-
stytucja nie może brać odpowiedzialności
za wychowanie naszych dzieci. Zawsze
pierwszymi wychowawcami byli, są i bę-
dą Rodzice. Wychowawcy, katecheci mo-
gą pomóc w tym zadaniu – jednak musi
być współdziałanie jednych i drugich. Nie
każdy, kto głaszcze, czy przytula nasze
dziecko jest dobrym człowiekiem. Nie ka-
żdy, kto głaszcze, czy przytula nasze dzie-
cko jest złym człowiekiem. Starajmy się
nie szukać „dziury w całym”. Musi być
jakieś wzajemne zaufanie, dlatego warto
o tym rozmawiać, bywać na zebraniach
rodzicielskich w szkole, mieć czas na spo-
tkanie z wychowawcami, katechetami na-
szych dzieci, bo jak się okazuje dzieci
i młodzież w starszych klasach doskonale
są poinformowane i zorientowane „w sy-
tuacji”. Nie wiem skąd to wynika, zape-
wne media robią swoją złą robotę, ale
śmiem podejrzewać, że mówi się o tym
także w domu rodzinnym, niekoniecznie
mądrze i z rozmysłem. Z przykrością za-
uważam, o czym już nieraz pisałam, że
przy dzieciach źle mówi się o szkole,
o nauczycielach, wychowawcach, kate-
chetach, podważając ich autorytet; wszel-
kie autorytety. Często spotykam się z bez-
duszną krytyką tych, którzy nie podobają
się naszym pociechom. Skłonni jesteśmy
wierzyć dziecku, a nie wychowawcy. Ro-
dzic woli usprawiedliwić zachowanie
własnej pociechy, niż wczuć się w rolę
nauczyciela, a to nie sprzyja dobremu wy-
chowaniu. Stąd często szuka się „haka” na
tych, którzy są bardziej wymagający. Wy-
starczy, że córka lub synek poskarżą się
w domu. I zaczyna się nagonka; szaleją
media, bo właśnie molestuje się kolejne
dziecko i mamy zastępczy temat do dy-
skusji, byle nie zajmować się rzeczy-
wistymi problemami. Oglądając media
można odnieść wrażenie, że normalne
relacje między dorosłymi a dziećmi nie
istnieją, bo jedynie balansujemy między
molestowaniem a maltretowaniem. Oczy-
wiście są sytuacje tragiczne, zdarzają się
przestępstwa, których nie można bagate-
lizować, nawet jeśli jest to niewielki pro-
cent, o których jest głośno, bo niestety, zło

Przytul mnie …



„sprzedaje się” dużo lepiej niż dobro!
Z literatury, ale nie tylko, znamy

przyjaźnie tych wielkich i tych najbliż-
szych. Dziewczynki nastolatki, szepczące
tajemnice do ucha, przytulające się do sie-
bie; chłopców, młodych mężczyzn, ma-
jących tajemnice, trwających w brater-
skich relacjach. Nigdy nas to nie dziwiło!
Podziwialiśmy bohaterów powieści, ma-
rzyliśmy o takich właśnie przyjaźniach.
I nigdy, nawet przez myśl nikomu nie
przeszło, by zastanawiać się nad tym, czy
aby te dziewczyny trzymające się za ręce
to przypadkiem nie jest coś gorszącego.

Media robią tyle złego! Trzeba uwa-
żać, aby nie dać się zwariować. Nastał ta-
ki dziwny czas, że normalne zachowanie
zaczyna wydawać się co najmniej podej-

rzanym. Sama przeżyłam szok, kiedy bę-
dąc u koleżanki mieszkającej już kilka-
naście lat w Niemczech, podczas scho-
dzenia ze schodów kolońskiej katedry,
poprosiłam by podała mi rękę (miałam
kłopoty z kolanem). Powiedziała: wiesz,
to będzie dwuznaczne, jeśli kobiety będą
trzymały się za ręce. Oniemiałam! Był rok
2006. Niewiele trzeba było czekać – ma-
my rok 2013 – zaczynamy i my wariować.
Nie można dać się ogłupić i zastraszyć.
Nie wolno niszczyć zdrowych zachowań,
odruchów od zawsze uznawanych za ge-
sty dobroci czy czułości.

Na kilometr można odróżnić „złe
zachowanie”, nienormalne relacje i rea-
kcje, i na pewno obok tych nie można
przechodzić obojętnie!

Z całą stanowczością i odpowie-
dzialnością będę twierdzić, że każdemu,
nie tylko dziecku, ale i dorosłemu, po-
trzeba odrobiny czułości, zwykłej serde-
czności, siostrzanej , braterskiej miłości.

Podsumowując chciałabym zachęcić
wszystkich, by mimo wszystko nie bali
się okazywać czułości ludziom bliskim,
a serdeczności nawet tym napotkanym
na drodze. W jednej z piosenek Anna
German śpiewała „uśmiechaj się, do ka-
żdej chwili uśmiechaj”, a ja dopowiem:
i do każdego napotkanego na swej drodze
człowieka.

Magdalena Urbańska

HISTORIA JEST NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA

Ks. Blachnicki prorok żywego Kościoła
cz. 3. Auschwitz, kara śmierci i nawrócenie
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Patrząc na postawę Blachnickiego
w trakcie pobytu w więzieniu w Tarnow-
skich Górach, można stwierdzić, że podo-
bnie jak wielu jego rówieśników nie
do końca zdawał sobie sprawę z powagi
sytuacji w jakiej się znalazł, a wiążącej się
z realnym zagrożeniem życia. Zaprzątnię-
ty młodzieńczym poszukiwaniem idei ży-
ciowych, nie wiedział jak długa i drama-
tyczna droga otwiera się przed nim. Po za-
kończeniu przesłuchań, pomimo że Blach-
nickiemu i pozostałym podejrzanym ni-
czego nie udowodniono, podjęto decyzję
o wysłaniu tej grupy więźniów do tworzo-
nego właśnie obozu koncentracyjnego
Auschwitz.

Hitlerowskie obozy koncentracyjne
stały się ośrodkami, w których milionowe
rzesze ludności z całej okupowanej Euro-
py uległy zorganizowanej i systematycz-
nej zagładzie. Rudolf Hess, komendant
obozu Auschwitz, rozróżniał dwie funkcje
obozów, dlatego też istniały odrębne pod-
obozy odległe od siebie o 3-4 km:
„Auschwitz I” oraz „Auschwitz II” Bir-
kenau-Brzezinka. Jedną funkcję określał
jako 'normalną', w ramach której osadz-
eni w obozie ludzie zmuszani byli do cię-
żkiej pracy. Istniejące warunki sprawiały
„Auschwitz I” był dla więźniów miejscem

powolnej zagłady. Tam też gestapo z Tar-
nowa wysłało 14.VI.1 940 r. pierwszą gru-
pę 728 polskich więźniów politycznych.
Druga funkcja, realizowana w Auschwitz
Birkenau - podobozu działającego od
przełomu 1941 /42 r., polegała na ludobój-
czej akcji bezpośredniego zabijania ofiar,
- ‘podludzi’ (untermenschen), głównie Ży-
dów, ale także i Romów, natychmiast
po ich przywiezieniu. Potrzeba było bo-
wiem, zgodnie z tym co Hitler napisał
w ‘Mein Kampf’ przestrzeni życiowej
(Lebensraum) dla ‘narodu panów’ (Her-
renvolk).

Blachnicki, wraz z grupą dwudziestu
innych tarnogórzan, przybył do Auschwitz

24.VI.1 940 r. w pierwszym transporcie
więźniów śląskich. Po procedurze wstę-
pnej , podczas której byli bici, wysłuchali
przemówienia kierownika obozu. Uświa-
domił on nowo przybyłym, że są ludźmi
wyjętymi spod prawa i nie powinni żyć
dłużej niż trzy miesiące. Następnie miała
miejsce rejestracja i przydzielenie numeru
obozowego. Blachnicki otrzymał numer
1201 . Po tej procedurze rozpoczynała się
kwarantanna, mająca na celu sterroryzo-
wanie więźniów oraz doprowadzenie ich
do psychicznego i fizycznego załamania.
Codziennie po apelu porannym wypę-
dzano ich na podwórze, gdzie w tuma-
nach kurzu musieli ćwiczyć przez cały
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dzień. W czasie krótkich przerw zmusza-
no ich do śpiewu. W pierwszych dniach
lipca, po skończonej kwarantannie, Bla-
chnicki znalazł się w Bloku 3a.

Więźniowie cierpieli straszliwy głód,
gdyż na śniadanie otrzymywali tylko pół
litra kawy bądź herbaty. Na obiad wyda-
wano cztery razy w tygodniu tzw. zupę
z mięsem, zaś trzy razy zupę jarzynową.
Wreszcie kolację stanowiło około 25 dag.
chleba oraz dodatek w postaci 25 dag
kiełbasy bądź margaryny, albo łyżkę mar-
molady czy sera. Mało tego. Więźniowie
często byli okradani z przysługujących im
racji przez wydzielających żywność, któ-
rzy rekrutowali się z przestępców kry-
minalnych narodowości niemieckiej . Bla-
chnicki, pomimo tragicznych warunków,
potrafił dzielić się z innymi chlebem,
pielęgnować chorych kolegów, oraz po-
cieszać towarzyszów niedoli.

Wszyscy więźniowie, mimo osłabienia
głodem i trudnymi warunkami życio-
wymi, byli zmuszani do ciężkiej pracy
w komandach. Praca trwała jedenaście
godzin, od szóstej rano do piątej po po-
łudniu. Blachnicki na początku zatrudnio-
ny został przy odgruzowywaniu bloków
zniszczonych podczas kampanii wrześ-
niowej . Na potrzeby obozu wykorzystano
po austriackie koszary sprzed I wojny
światowej . Przygotowano również teren
pod dalszą rozbudowę obozu. Docelowo:
„Auschwitz I” miało potrzebować 13000
osób.

Spośród więźniów przebywających
w obozie dłuższy czas, zaczęto organi-
zować ok. 300 osobową kompanię karną.
Stosowano w niej wyszukane tortury takie
jak: głodówki, bicie, przydział najcięż-
szych robót, odizolowanie od pozostałych
więźniów, przedłużanie godzin pracy
na okresy, kiedy inni mogli odpoczywać.
Dla karnej kompanii (wśród których byli
również księża) wymyślano pracę przy
walcu wygładzającym drogi. W trakcie
ich pracy żołnierze SS na poboczu two-
rzyli szpaler i bili więźniów – coś podo-
bnego, ale bez walca, tworzyło dla dzia-
łaczy opozycji czy potem Solidarności
ZOMO nazywając to ‘ścieżką zdrowia’ .
Blachnicki w tej kompanii po raz pier-
wszy znalazł się w okresie od września
1940 r. do połowy stycznia 1941 r. Co-
dziennie umierało w niej 1 0 osób, że
skład kompani w ciągu miesiąca się
‘odnawiał’ . Blachnicki ustępował miejsca
starszym więźniom i dobrowolnie praco-
wał z brzegu walca narażając się dotkliwe

bicie. W końcu zachorował na tyfus gło-
dowy. Przed dobiciem uratowała go po-
moc kolegów i decyzja lekarza kierują-
cego go do obozowego szpitala.

Tylko nie liczni chorzy znajdowali
tam czasowe schronienie. Wobec braku
odpowiednich lekarstw, pobyt w szpitalu
nie zapewniał odpowiedniego leczenia,
ale zwalniając chorych od pracy i co-
dziennych apeli umożliwiał chwilowy
odpoczynek. Chorzy więźniowie leżeli
tam stłoczeni po kilku na jednym sien-
niku. Ponieważ nie pracowali dlatego ży-
wieni byli gorzej niż inni więźniowie.
Powrót do zdrowia był w dużej mierze
uzależniony od odporności organizmu,
gdyż przydziały leków były minimalne.
Pomimo ciężkich warunków, Blachnickie-
mu udało się przezwyciężyć chorobę,
znalazł się wśród czterech osób, które
przeżyły karną kompanię w tym okresie.

Po wyjściu ze szpitala i powrocie
do „normalnego” życia obozowego, Bla-
chnicki otrzymał funkcję zaopatrzeniowca
rodzin oficerów niemieckich. Jego praca
polegała na tym, że codziennie rozwoził
im mleko, wędliny i jarzyny, które pobie-
rał z magazynów. Wykonywał ją pod
nadzorem niemieckiego żołnierza, bo-
wiem na zakupy wychodził poza teren
obozu. Do tej pracy został wytypowany
przez współwięźniów. Pełniona funkcja
dawała mu możliwość dostarczania le-
karstw dla chorych na ternie obozu. Miał
także możliwość zakupu większej ilości
jedzenia w obozowej kantynie za pie-
niądze przesyłane mu przez rodzinę, co
pomogło mu wrócić do sił.

Pełniąc tę służbę brał udział w prze-
mycaniu wiadomości dotyczących wyda-
rzeń obozowych, przekazywał je w bańce
ma mleko z podwójnym dnem. Informa-
cje mówiły o osobach, które zaginęły oraz
podawały dane nowoprzybyłych. Niemcy
podejrzewali, że wiadomości są przesyła-
ne z obozu, z uwagi na pojawienie się
na Zachodzie pierwszych informacji o po-
pełnianych w obozie zbrodniach. W zwią-
zku z tym prowadzono intensywne śledz-
two. W połowie lutego Blachnickiego
przyłapano przy bramie obozowej w tra-
kcie przemytu informacji. Miał je przeka-
zać polskiej służącej pracującej u nie-
mieckiego oficera, która była w kontakcie
z organizacją partyzancką. Trafił do bun-
kra, w którym było więzienie śledcze.
Oficer SS prowadzący dochodzenie, obu-
rzony, że Ślązak spiskuje przeciw Niem-
com zapowiedział, że żywy stamtąd nie

wyjdzie. Sugerowano mu wyjście ‘ hono-
rowe’ czyli, żeby popełnił samobójstwo.
Po zakończeniu śledztwa 20 lutego przez
blisko miesiąc przebywał w bunkrze za-
głady, gdzie wykonywano ogromną ilość
wyroków śmierci. Każde wywołanie z ce-
li mogło być spowodowane potrzebą se-
lekcji do zabicia, wynikłej z konieczności
zwolnienia miejsca dla nowo przybywają-
cych. Mimo to został ponownie przenie-
siony do karnej kompanii. Sprawiła
to prawdopodobnie wizyta oficera SS
z Tarnowskich Gór, który tam prowadził
śledztwo w jego sprawie. W trakcie dru-
giego pobytu Blachnickiego w karnej
kompanii był on traktowany jako weteran
obozowy i przeznaczony do lżejszej pra-
cy. Po czterech miesiącach powrócił
do obozu. Tym razem znalazł się w grupie
pięciu osób, które przeżyły czas karnej
kompanii.

We wrześniu 1941 r. Blachnicki wraz
z grupą towarzyszy z grupy konspira-
cyjnej po podpisaniu oświadczenia o mil-
czeniu na temat obozu w Auschwitz –
przy wyjściu ważył zaledwie 50kg, został
przeniesiony do więzienia śledczego
w Zabrzu. Znalazł się w nim na podstawie
nakazu wydanego w Berlinie. Jedną
z przyczyn śledztwa było odszyfrowanie
tekstów konspiracyjnych znalezionych
w Tarnowskich Górach. Miał stanąć przed
sądem narodowym w Berlinie i być są-
dzonym za wykroczenie przeciwko III
Rzeszy. Oskarżono go o to, że wraz z ko-
legami przygotowywał zdradę główną po-
legającą na oderwaniu siłą od Rzeszy na-
leżącego do niej terenu, za co przewi-
dywano, najcięższe wyroki w tym karę
śmierci. Z tego tytułu sądzono wszystkich
związanych z ruchem oporu, którzy uro-
dzili się i mieszkali na terenach wcie-
lonych do Rzeszy. Górny Śląsk był uwa-
żany przez Niemców jako ich rdzenne
ziemie, dlatego też Blachnickiego sądzo-
no jako Niemca, pomimo że sam uważał
się za Polaka. Blachnickiego umieszczono
w pojedynczej celi, aby zmniejszyć mo-
żliwość porozumiewania się z kolegami,
względem których również toczyło się
postępowanie przygotowawcze. Chciał
wykorzystać czas na naukę dlatego po-
prosił rodziców o przysłanie podręczni-
ków do języka niemieckiego, historii, ge-
ografii, i ekonomii. Możliwość powrotu
do przerwanej wojną nauki uważał
za wielkie szczęście. Po trudnych doś-
wiadczeniach obozowych odradzała się
w nim żywotność i hart ducha. W liście
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do rodziców pisał: „ Odkryłem też mą-
drość, życiową, że szczęście nie zależy od
rzeczy zewnętrznych, lecz <<klucz>> do
znalezienia jej jest tylko w naszych du-
szach”. Uważał, że pełnia szczęścia wy-
rażała się w możliwości tworzenia dzia-
łania i podążania do wybranego celu.
W jego przypadku było to twórcze życie
dla dobra ludzkości. Chciał w przyszłości
poświęcić się pracy literackiej , poprzez
którą chciał prezentować swoje idee. Po
wyjściu na wolność – nie przewidywał ani
kary śmierci ani uniewinnienia – chciał
studiować w Berlinie ekonomię i politykę
socjalną. Miał wizję Stanów Zjednoczo-
nych Europy, gdzie urzeczywistniał by się
wzrokowy porządek polityczno społeczny,
a każdy naród Europy oddał by swoje
skarby i zdolności na służbę powszechną.

W styczniu 1942r. Blachnicki został
przeniesiony do sądowego więzienia śled-
czego w Katowicach. Więziowe czekali
tam na proces przed policyjnym sądem
doraźnym gestapo lub – w przypadku Bla-
chnickiego – przed wyższym sądem kra-
jowym. W tym więzieniu obserwując nie-
współmiernie wysokie wyroki wydawane
za nielegalny handel, pomaganie więź-
niom, a nawet słuchanie zachodnich ra-
diostacj i Blachnicki zdał sobie sprawę, że
jego sytuacja jest poważna. Rozprawa
przeciw Blachnickiemu odbyła się z koń-
cem marca 1942r. W Katowicach wra
z nim sądzono komendanta ZWZ – po-
przednika AK - z powiatu tarnogórskiego
oraz kolegę, z którym uciekał dwa lata
wcześniej , a potem był z nim razem
w Auschwitz. Prokurator dowodził, że na
ławie oskarżonych zasiedli przywódcy
konspiracj i w Tarnowskich Górach.
Na postawiony zarzut zdrady Blachnicki

w przygotowanej prze siebie mowie o-
brończej dowodził, że jako żołnierz nie
mógł złamać przysięgi po przegranej
kampanii wrześniowej . Komendant lokal-
nego ZWZ Kurek i Blachnicki otrzymali
karę śmierci i znaleźli się na oddziale
więźniów oczekujących na wykonanie
wyroku podczas gdy trwała apelacja. Pro-
śbę o ułaskawienie Blachnicki napisał
osobiście. Podobnie uczynił jego ojciec
który dodatkowo zebrał podpisy krew-
nych ze śląska walczących w niemieckim
wojsku. Wstawił się również, po roz-
mowie z Blachnickim komendant wię-
zienia.

Przebywający na oddziale skazanych
byli rutynowo pytani przez strażników
czy ktoś chce przystąpić do spowiedzi.
Blachnicki postanowił nie skorzystać po-
nieważ uważał, że nie ma piekła. Uznał,
że jest mu obojętne co stanie się z nim
po śmierci. Mimo tego pozostał otwarty
na dostępną literaturę religijną. W roczni-
ku ‘Kalendarza Maryjnego’ przeczytał
o cudownych uzdrowieniach wyproszo-
nych dzięki modlitwie zanoszonej do Bo-
ga. Historie te wydawały mu się niemo-
żliwe z punktu widzenia naukowego. Je-
szcze bardziej zastanawiały go znalezione
w ‘ Kalendarzu’ opisy nawróceń znanych
naukowców jak Ludwika Pasteur’a. Jak
można wierzyć w treść dogmatów, które
są niewytłumaczalne dla rozumu? Wspo-
minając wszystkie pytania i rozterki, kilka
miesięcy potem napisał: „ w obliczu
śmierci miałem poznać całą śmieszność
moich dążeń i ludzkiej mądrości”.

Pomimo deklarowanej niewiary, jego
postawa religijna uległa radykalnej meta-
morfozie. Stało się to 17.VI.1 942 w tra-
kcie „najważniejszego dnia życia” jak to

określił w testamencie. Otrzymał wów-
czas dar wiary prowadzący go odtąd przez
życie. Poeta podsumuje te zawirowania:
„ jak blisko śmierć musi przejść obok nas
by człowiek zrozumiał swój los”. Świato-
pogląd budowany własnymi siłami roz-
padł się pod wpływem bliskości śmierci.
Dopiero wtedy otrzymał łaskę prawdy
dzięki wierze w Chrystusa. Od tej chwili
nie przeżywał wątpliwości w wierze,
a wszystkie cele i dążenia wynikały z wia-
ry i były skierowane ku Bogu. Równo-
cześnie towarzyszyło mu poczucie, że je-
go służba jest skażona pychą i egoizmem.
Pragnienie oczyszczenia wewnętrznego
towarzyszyło mu przez całe życie.

Półtora miesiąca po nawróceniu
w Ministerstwie Sprawiedliwości w Ber-
linie podpisano ułaskawienie. Karę śmier-
ci zmieniona Blachnickiemu na 10 lat cię-
żkiego więzienia do odsiedzenia po za-
kończeniu wojny, a do tego czasu miał
przebywać w obozach pracy. W tym okre-
sie miały miejsce tylko dwa ułaskawienia
z kary śmierci. Kilka tygodni potem Bla-
chnickiego przesłano do więzienia w Ra-
ciborzu a rok później do Rawicza. Wyz-
wolenie przez Amerykanów – 17.IV.1945
– zastało Blachnickiego w Lengenfelt ko-
ło Zwickau. Tam też kilka dni potem od-
nalazła go jego siostra Adela.

DW

Na podstawie:
ks. A. Wodarczyk „Prorok żywego Koś-
cioła”
F. Piper et al.„Auschwitz Nazistowski
Obóz Śmierci”

„Polskie Termopile”
Przechodniu, powiedz Sparcie, tu leżym
jej syny,
prawom jej do ostatniej posłuszni godziny.

Przytoczone wyżej słowa umieszczone
na kurhanie w którym pochowano Spartan
poległych podczas obrony wąwozu termo-
pilskiego stanowią tzw. Epitafium Symo-
nidesa z Keos. Prawdopodobnie Spartanie
wypowiadali przed swą śmiercią te słowa
w nieco innym brzmieniu: „Przechodniu,
idź i powiedz Lacedemończykom, żeśmy
tu legli posłuszni ich prawom.", niemniej
jednak należy zauważyć, że słowa z epita-

fium Symonidesa stanowią tylko jedno,
a jednocześnie jakże ważne zdanie. Tylko
tyle i aż tyle. Antyczny poeta nie potrze-
bował więcej słów, by oddać najwyższy
hołd spartańskim bohaterom poległym
w bitwie z wojskami perskimi Kserkse-
sa I.
Dla precyzji historycznej należy w tym

miejscu podkreślić, że pisząc w niniej-
szym artykule o bitwie pod Termopilami
mamy na myśli bitwę jaka rozegrała się
podczas II wojny persko-greckiej mającej
miejsce w 480 r. przed Chr. Oprócz tego
wydarzenia w literaturze historycznej

i wojskowej istnieją szerokie informacje
o bitwach pod Termopilami w 191 r. przed
Chr. (starcie zbrojne pomiędzy wojskami
rzymskimi dowodzonymi przez Luciusa
Corneliusa Scipio Asiaticusa i wojskami
Seleucydów dowodzonym przez Antiocha
III Wielkiego), oraz w 1941 r. w ramach
II wojny światowej (w dniach 24–25
kwietnia 1941 r. podczas niemieckiej in-
wazji na Grecję w czasie której oddziały
nowozelandzkie i australijskie dowodzone
przez gen. Bernarda Freyberga ostatecznie
musiały oddać pole niemieckim oddzia-
łom pod dowództwem gen. Ferdinanda
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Schörnera).
Nazwę przełęczy Termopile znają

więc nie tylko Grecy, aczkolwiek dla nich
to miejsce ma szczególną wymowę. To
właśnie w tym miejscu w sierpniu 480 r.
przed Chrystusem dowodzeni przez króla
Leonidasa Spartanie i ich sprzymierzeńcy
stawili zaciekły opór potężnej armii króla
Persów Kserksesa. Mimo przewagi Per-
sów opór znakomicie wyszkolonych i uz-
brojonych Greków był skuteczny – do
chwili, kiedy zostali zdradzeni przez
Efialtesa, który wskazał Persom ścieżkę
Anopaja, co umożliwiło napastnikom
obejście przełęczy i zaatakowanie wojsk
greckich od tyłu. Zasady spartańskie nie
pozwalały cofać się z zajmowanej pozy-
cj i. Wiedzieli oni, że misja której się
podejmują jest samobójcza, ale Leonidas
postanowił bronić wąwozu do ostatniej
chwili, żeby opóźnić marsz Persów zmie-
rzających na wojska Spartan znajdujące
się pod Salaminą. Okrążony Leonidas
odesłał większość sprzymierzonych wojo-
wników, a sam ze Spartanami walczył
do ostatka przeciw zdecydowanie liczniej-
szym jednostkom perskim.

Obrona wąwozu termopilskiego jest
również symbolem spartańskich ideałów.
Spartanie po raz pierwszy w czasie wojen
perskich opowiedzieli się za Grecją. Je-
dnym z dowodów męstwa Spartan było
zachowanie, na jakie się odważyli w obli-
czu pewnej śmierci – na propozycję Kser-
ksesa, aby oddać wąwóz bez walki, Leo-
nidas miał odpowiedzieć: "Chodź i weź".
Te słowa wyryte są na jego pomniku po-
stawionym w 1955 roku. Z kolei, gdy po-
seł Kserksesa powiedział, że łucznicy per-
scy wystrzelą tyle strzał, że zaćmią słoń-
ce, spartański wojownik Dienekes od-
rzekł: "Świetnie, będziemy walczyć w cie-
niu”.

W historii Polski, w czasie naszych
walk o wolność zdarzały się bitwy, w któ-
rych dopatrywano się analogii do boha-
terstwa Spartan podczas obrony wąwozu
Termopilskiego w 480 r. przed Chr. Nasz
wieszcz narodowy Juliusz Słowacki roz-
goryczony błędami popełnionymi przez
wodzów powstania listopadowego pisał
w „Grobie Agamemnona”: „Na Termopi-
lach bez złotego pasa,/ Bez czerwonego
leży trup kontusza,/ Ale jest nagi trup
Leonidasa”. Wyrzucał szlachcie, że my-
ślała o przywilejach i majątkach, zamiast
ginąć za Ojczyznę. Przeprowadzał bez-
względny i okrutny narodowy rachunek
sumienia. Pisał o wstydzie: „pierwej sko-

nam, niż tam iść – z łańcuchem”.
Zaszczytnym mianem „polskich Ter-

mopil” określa się kilka bitew w naszej
historii. Są to między innymi:

a).Bitwa pod Hodowem (11 .06.1 694 r.)
Zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego
odniesione nad armią turecką wielkiego
wezyra Kary Mustafy pod Wiedniem
w 1683 r. spowodowało, że Rzeczpospo-
lita Obojga Narodów zyskała uznanie
na dworach europejskich. Odwróciło to
jednak uwagę społeczeństwa szlacheckie-
go od ważnej kwestii – problemu na gra-
nicy południowo-wschodniej , gdzie regu-
larnie dochodziło do łupieżczych napa-
dów tatarskich. Szczególnie zagrożone
było Podole. Jeden z takich najazdów
miał miejsce w czerwcu 1694 r. Do jego
odparcia skierowano 7 chorągwi z twier-
dzy nazywanej Okopami Świętej Trójcy
pod dowództwem Konstantego Zahoro-
wskiego i twierdzy Szańca Panny Marii
pod dowództwem Mikołaja Tyszkows-
kiego. Z powodu olbrzymiej dysproporcji
sił bitwa ta bywa nazywana polskimi Ter-
mopilami, chociaż zakończyła się zwy-
cięstwem Polaków i odparciem najeźdź-
ców do Kamieńca Podolskiego.

b).Bitwa pod Węgrowem (03.02.1 863 r.)
–„Nadeszła wreszcie noc, na zawsze
pamiętna w dziejach narodu polskiego
pisał w wiedeńskim wydaniu dziejów
powstania styczniowego August Soko-
łowski ciemna i chmurna, niosąca w łonie
swojem zarzewie pożaru, który miał ogar-
nąć kraj cały, strawić plon pracy prze-
szłych pokoleń na wschodzie i zniszczyć
nabytki uzyskane szczęśliwym zbiegiem
okoliczności w zachodniej części zaboru
rosyjskiego”.

Stoczona w trakcie powstania sty-
czniowego bitwa stała się natchnieniem
dla francuskiego poety Augusta Barbiera
do napisania wiersza Atak pod Węgro-
wem, w którym porównał on atak pol-
skich kosynierów na rosyjskie armaty
do heroicznych walk starożytnych Spar-
tan. Wkrótce określenie to obiegło euro-
pejską opinię publiczną przyczyniając się
do wzbudzenia sympatii do walk Pola-
ków. Porównania tego starcia do bitwy
pod Termopilami znajdują się w wier-
szach Vanitas Cypriana Kamila Norwida i
Bój pod Węgrowem Marii Konopnickiej .
Jak więc doszło do tej bitwy?

Po ataku w nocy z 22 na 23 stycznia

1863 powstańcom udało się opanować
Węgrów i oczyścić go z posterunków
wojsk rosyjskich. Polscy dowódcy Wła-
dysław Jabłonowski ps. Genueńczyk i Jan
Matliński ps. Sokół założyli w pobliżu
miasta obóz wojskowy, w którym zebrało
się 3500 powstańców.[1 ] Zaalarmowany
garnizon rosyjski w Siedlcach, postanowił
odbić Węgrów. W tym celu wysłano od-
dział pułkownika Georgija Papaafanaso-
puło w sile 1000 ludzi z kilkoma arma-
tami. Miasto zostało otoczone kordonem
i stanowiło łatwy cel ostrzału (na kościele
wywieszono biało-czerwoną flagę). Jedy-
nie śmiały manewr zaczepny wojsk pol-
skich mógł uratować powstańców. W tym
celu grupa ok. 1 000 kosynierów, dowo-
dzonych przez Władysława Jabłonow-
skiego, przeprowadziła atak na rosyjskie
armaty. Straty polskie wyniosły 150 ludzi,
jednak Rosjanie zmuszeni byli odstąpić,
co pozwoliło pozostałym oddziałom pow-
stańczym bezpiecznie ewakuować się
z miasta.

Formułując generalną konkluzję wy-
pływającą z rozważań odnoszących się
do powstania styczniowego i umiejsca-
wiając w jego kontekście batalię węgro-
wską należy zauważyć, że rozegrane
od 31 stycznia do 3 lutego 1863 roku wal-
ki w okolicach Węgrowa były pierwszą
wielką operacją przeciw partyzancką stro-
ny rosyjskiej . Jej punktem kulminacyjnym
była bitwa o Węgrów. Według płk Je-
remiasza Ślipca stała się ona dobitnym
przykładem wysiłku zbrojnego powstania
styczniowego, jaki na drodze do niepo-
dległości włożyły przeszłe pokolenia Po-
laków. Oceniając ten wysiłek warto przy-
toczyć za Eligiuszem Kozłowskim i Mie-
czysławem Wrzoskiem, że miarą jego:
„może być ilość stoczonych bitew i poty-
czek oraz ogólna liczba walczących. Tej
pierwszej nie da się definitywnie ustalić,
oscyluje ona między 700 a 1200. Nie da
się również ustalić ogólnej liczby walczą-
cych, którzy przeszli przez szeregi pow-
stańcze. Można ją ostrożnie oszacować
na z górą 150000 żołnierzy, ale pod bronią
nie było nigdy więcej niż 25000-30000
w szczytowym okresie rozwoju powsta-
nia, który przypadł na lato 1863 r. Nie ła-
twe są również do oszacowania straty po-
ległych, rannych i zaginionych bez wieści,
straconych z wyroków sądów i zesłanych.
Spotykane gdzieniegdzie informacje (. . .)
podają od 30000 do 40000 zabitych i ran-
nych. Siły rosyjskie, które w chwili wy-
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buchu powstania liczyły blisko 100000
żołnierzy, systematycznie wzrastały,
aż do 170000 w końcowej fazie pow-
stania. Tej przewadze ani naród, ani jego
zbrojne ramię powstańcy nie mogli się
przeciwstawić”

c).Bitwa pod Zadwórzem (1 7.08.1 920 r.)
– bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-
bolszewickiej , gdzie batalion polskich
wojsk, złożony z ochotników spośród
lwowskiej młodzieży, zagrodził drogę
na Lwów oddziałom 1 Armii Konnej Sie-
miona Budionnego. Pod Zadwórzem zgi-
nęło 318 spośród 330 żołnierzy („Lwo-
wskich Orląt”) batalionu kpt. Zajączko-
wskiego, w tym wszyscy oficerowie. Aby
nie dostać się w ręce wroga, kpt. Bolesław
Zajączkowski nazywany „polskim Leoni-
dasem” odebrał sobie życie, podobnie je-
szcze kilku żołnierzy. W walce zginął 19-
letni Konstanty Zarugiewicz, uczeń siód-
mej klasy szkoły realnej , obrońca Lwowa
z 1919 roku, kawaler krzyża Virtuti Mi-
litari i Krzyża Walecznych. Jego matka,
Jadwiga Zarugiewiczowa, w 1925 r. wy-
brała jedną z trzech trumien ze zwłokami
z pobojowiska pod Zadwórzem. Zwłoki
wybranego bohatera przewieziono z naj-
wyższymi honorami do Warszawy i 2 li-
stopada umieszczono pod kolumnadą pa-
łacu Saskiego, gdzie wzniesiono Grób
Nieznanego Żołnierza. Nazwę Zadwórza
wyryto pośród nazw innych miejsc chwa-
ły oręża polskiego. Heroiczna obrona nie
poszła na marne. Była punktem zwrotnym
w walce o Lwów. Mała stacja Zadwórze
stała się zaś symbolem bohaterskiej walki
młodzieży lwowskiej . Nie po raz pierwszy
w swej historii Lwów miał okazać się
Semper Fidelis tj . Zawsze Wierny.

Warto w tym miejscu wspomnieć je-
szcze na postać gen. bryg. dr Romana
Abrahama (syna wybitnego znawcy histo-
rii i prawa kościelnego Władysława Ab-
rahama). W październiku 1918 r. wrócił
do rodzinnego Lwowa i gdy wybuchły
walki polsko-ruskie włączył się do obrony
rodzinnego miasta. Od pierwszych dni dał
się poznać jako niezwykle waleczny żoł-
nierz i dowódca. Stworzył własny oddział
na odcinku "Góry Stracenia", zwany póź-
niej "Straceńcami", nie tylko od nazwy
Góry, lecz także ze swej odwagi i dziel-
ności. "Straceńcy" walczyli z powodze-
niem na różnych odcinkach Obrony Lwo-
wa; w zdobywaniu Dworca, w obronie
Persenkówki i w Śródmieściu. Oni to, pod
dowództwem R, Abrahama zatknęli sztan-

dar polski na lwowskim Ratuszu o świcie
22 listopada 1918, zdzierając flagę uzur-
patorów.

d).Bitwa pod Dytiatynem (1 6.09.1 920 r.)
– bitwa stoczona 16 września 1920 r.
w ramach wojny polsko-bolszewickiej .
Podczas walk pod Dytiatynem (obecnie
zachodnia Ukraina) 1 3 Pułk Piechoty
Dzieci Krakowa kpt. Jana Gabrysia bronił
wzgórza 385 przed atakami dowodzonej
przez gen. Witalija Primakowa 8 dyw.
kawalerii Czerwonych Kozaków, w skład
której wchodziło 6 pułków piechoty. Dys-
proporcja sił była wielka. Po stronie pol-
skiej ok. 600 ludzi, 6 dział, 6 ckm, po
stronie rosyjskiej 2500–3000 ludzi, 1 2
dział, 20 ckm. Żołnierze polscy walczyli
do końca. Nikt nie chciał się poddać.
Przez długi czas pamiętano o bohater-
stwie Dzieci Krakowa (1 3 Pułk Piechoty
"Dzieci Krakowa" w składzie XV Bry-
gady Piechoty z 8 Dywizji Piechoty pod
dowództwem gen. Stanisława Burhardt-
Bukackiego. Dowódca Pułku: kpt. Jan
Gabryś). Bój pod Dytiatyniem na cały
dzień zatrzymał marsz dwóch brygad so-
wieckich. Bitwa ta przeszła do historii
oręża polskiego jako symbol do końca
spełnionego żołnierskiego obowiązku.

e).Obrona Wizny (w dniach 7–10 wrze-
śnia 1939). Niemiecki plan ataku na Pol-
skę o kryptonimie „Fall Weiss” (Biały
Plan) wszedł w życie 1 września 1939 r.
o godz. 4.45. Wtedy też siły dwóch ogro-
mnych związków operacyjnych Grupy
Armii „Północ” oraz Grupy Armii „Po-
łudnie” przekroczyły granicę II RP i bez
wypowiedzenia wojny rozpoczęły najbar-
dziej tragiczny konflikt w historii ludz-
kości. Zdobycie przez Niemców liczącego
9 km odcinka obrony Wizna było jednym
z kluczy do marszu w głąb kraju. Do dziś
toczy się dyskusja w jakich kategoriach
należy postrzegać wymiar tej bitwy? Je-
dni uważają, iż był to wyraz bohaterstwa
i patriotyzmu, do jakiego tylko my Polacy
jesteśmy zdolni. Inni krytykują taką po-
stawę z punktu widzenia dysproporcji sił
i środków między żołnierzami polskimi
a nacierającą armią niemiecką, wpisując
to w kanon polskich grzechów głównych
na równi z szarżą pod Samosierrą. Nie
ulega żadnej wątpliwości, że ta bitwa sto-
czona w trakcie Kampanii wrześniowej
musiała zakończyć się klęską. Przeciw
42200 żołnierzom niemieckim, 350 czoł-
gom, 457 moździerzom, działom i grana-

tnikom i wsparciu powietrznemu 600 sa-
molotów Luftwaffe walczyło pod dowó-
dztwem kapitana Korpusu Ochrony Po-
granicza Władysława Raginisa 720 Pola-
ków (wiele źródeł historycznych wskazuje
na jeszcze mniejsze liczby polskich żoł-
nierzy). Na jednego Polaka przypadło
więc w przybliżeniu sześćdziesięciu
Niemców i niemal jeden samolot. Tylko
kilkudziesięciu polskich żołnierzy dostało
się w niewolę niemiecką. Reszta zginęła
walcząc do końca, natomiast sam dowód-
ca kpt. Raginis dopełnił złożonej wcześ-
niej przysięgi, że żywy nie odda bro-
nionych pozycji. Po wyczerpaniu amuni-
cj i i wydaniu rozkazu kapitulacj i ostatnim
ocalałym podwładnym, sam pozostał
na stanowisku dowodzenia. Zwracając się
w schronie do trwającej wciąż przy nim
załogi, podziękował im za to, że spełnili
swój żołnierski obowiązek, a następnie
wydał rozkaz opuszczenia schronu. Sam
się nie poddał. Seweryn Biegański, który
jako ostatni opuszczał schron, tak wspo-
minał ten moment: „Kapitan spojrzał na
mnie ciepło i łagodnie ponaglił. Gdy by-
łem już w wyjściu, uderzył mnie w plecy
silny podmuch i usłyszałem wybuch”.
Kapitan Raginis rozerwał się granatem.
Na skromnej tablicy wyryto kilka słów:
"Przechodniu, powiedz Ojczyźnie, żeśmy
walczyli do końca, spełniając swój obo-
wiązek". Dopiero po 72 latach kpt. Wła-
dysław Raginis i por. Stanisław Brykalski
wreszcie spoczęli w bunkrze dowodzenia
na Strękowej Górze pod Wizną. 10 wrze-
śnia 2011 odbył się ich oficjalny pogrzeb
z ceremoniałem wojskowym i wszystkimi
honorami.

Porównując siły i środki, jakimi dy-
sponowali polscy obrońcy Wizny pod do-
wództwem kapitana Raginisa, chyba nikt
nie ma wątpliwości, jak musiało się skoń-
czyć to starcie. Ponadto kpt. Raginis przez
większość swojej służby pełnił funkcję
instruktora-wykładowcy w Szkole Pod-
chorążych Piechoty, nie posiadał więc
doświadczenia liniowego z niemieckimi
wojskami, na których czele stał jeden
z twórców teorii "blitzkriegu" - osławiony
generał Heinz Guderian. Nawet walka Da-
wida z Goliatem to niezbyt trafne poró-
wnanie. Naprzeciwko polskiego Dawida
stała bowiem cała armia Goliatów.

Termopile w historii innych narodów.

Wiele bitew w historii z większym
lub mniejszym uzasadnieniem porównuje
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się do słynnej obrony wąwozu Termopile.
Na ogół powodem jest walka o wolność,
heroiczna śmierć za ojczyznę, często
ogromna dysproporcja sił, czasami barba-
rzyństwo zwycięzców. Chronologicznie
listę otwiera obrona twierdzy Montsegur
we Francji, która padła 16 marca 1244 r.
po 10 miesiącach oblężenia. Wówczas
spalono na stosie 400–500 jej obrońców.
Pruskimi Termopilami określana jest na-
tomiast bitwa z Austrią pod Kamienną
Górą (1760 r.) w czasie III wojny śląskiej .
Do Termopil porównywano też francuskie
Valmy (1792 r.) i hiszpańską Samosierrę
(1 808 r.), gdzie walczył Kozietulski i jego
towarzysze. Serbskimi Termopilami okre-
śla się bitwę na Kosowym Polu (1 389 r.).
W tym krwawym starciu zginęło 4,5 tys.
Turków i 10 tys. Serbów. Mianem buł-
garskich Termopil określa się walki
o Przełęcz Szipka w czasie wojny ro-
syjsko-tureckiej 1 877–1878 r. Przez wiele
miesięcy 6 tys. Rosjan i Bułgarów broniło
przełęczy przed 40 tys. Turków. Z kolei
Chińskimi Termopilami określa się obro-
nę Cingtao (1914 r.).

Amerykańskim przykładem jest mają-
ca miejsce podczas tzw. rewolucji teksań-
skiej obrona Alamo w Teksasie (1 836 r.),
gdzie ok. 1 80 osób stawiło beznadziejny
opór kilku tysiącom żołnierzy gen. Santa
Anny. Przeżył tylko jeden obrońca. Po-
mimo strat, 1 3-dniowe oblężenie pow-
strzymało na pewien czas pochód sił me-
ksykańskich pod wodzą gen. Santa Anny,
a Samuelowi Houstonowi pozwoliło na
zebranie wojsk i zaopatrzenia oraz prze-
prowadzenie udanego kontruderzenia
w późniejszej bitwie pod San Jacinto.

Symbolem uznania dla bohaterstwa o-
brońców misji było powstałe niemal na-
tychmiast po tych wydarzeniach, zawo-
łanie "Pamiętajcie o Alamo! " (ang. "Re-
member the Alamo! ")

Prowadząc rozważania nad poró-
wnaniem wielu bitew i potyczek do hi-
storycznych Termopil i Leonidasa trze-
ba na samym początku postawić sobie
pytanie, co należy co rozumieć przez
określenie "Termopile". Przegraną,
aczkolwiek bohaterską obronę czy w o-
góle bitwę przy dużej przewadze li-
czebnej przeciwnika?

W toku tych rozważań koniecznie
trzeba wziąć pod uwagę, że w chwilach
zagrożenia życia normalnym odruchem
samozachowawczym jest ucieczka, dzieje
się tak często nawet wbrew nam samym,
wystarczy, że jedna czy druga osoba za-
czyna uciekać robimy to samo, to tzw.
psychologia tłumu tak na nas działa. Być
może były przypadki dezercj i, jednak
ogromna większość pozostała na swoich
stanowiskach. Gdyby postąpili inaczej ,
nie byłoby obrony Wizny, nie byłoby
wielu historycznych chwil świadczących
o męstwie Polaków walczących o wolną
Ojczyznę. Żołnierze zostali bo mieli do
spełnienia swój obowiązek, zostali także
dlatego, że mieli wiarę i nadzieję wiarę
w Polskę. Mieli tą wiarę, chociażby żoł-
nierze z Westerplatte, mieli ją obrońcy
Helu i Hubalczycy czekający w mundu-
rach długo po zakończeniu walk, na wio-
senną odsiecz aliantów. Jak się okazało
czekali na próżno. Zostaliśmy sami je-
dnak ta samotność nie przynosi ujmy, dla-

tego jako naród powinniśmy być dumni
z tego, że nasi żołnierze walczyli dalej
na wszystkich frontach, dumni z tego, że
jako jeden z nielicznych okupowanych
krajów nie daliśmy wciągnąć się w ko-
laborację z najeźdźcą. Może więc warto
na koniec przywołać zapewne znane sło-
wa George Santayany: „Ci, którzy nie pa-
miętają przeszłości, skazani są na jej
powtarzanie”.

Ks. Piotr Jaworski
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1 3 marca 2013 roku kardynałowie
uczestniczący w konklawe, na stolicę Pio-
trową wybrali kolejnego papieża – został
nim kardynał z Argentyny Jorge Mario
Bergoglio. Do godności kardynalskiej zo-
stał podniesiony przez papieża Polaka Ja-
na Pawła II w 2001 roku.

Katolicy na całym świecie z nadzie-
ją i zaciekawieniem obserwują pontyfikat
obecnego papieża. Działania niemłodego
już sternika kościoła katolickiego po upły-
wie sześciu miesięcy pracy, odbierane są
nie tylko przez wierzących z wielką sym-
patią i życzliwością, odnosi się ona
do osoby papieża a także Jego poczynań
na niwie Kościoła. Mamy na to liczne do-
wody – jak choćby zainteresowanie ogło-
szoną 29 czerwca 2013 roku Encykliką
„Lumen Fidei’’ / Światło Wiary/, dzieła
dwóch papieży – Benedykta XVI i Franc-
iszka. W sprawach wiary wypowiada się
papież w książce p.t.’’Otwarty umysł,
wierzące serce. Rekolekcje papieża Fran-
ciszka’’ napisanej z nadzieją, że dotrze
do każdego. Książka składa się z krótkich
rozdziałów – rozważań, skupionych wo-
kół CHRYSTUSA. Teksty są pisane języ-
kiem prostym, zrozumiałym, dzięki cze-
mu ich dostępność może być szeroka. Ka-
żdy rozdział zamyka propozycja tematu
osobistej refleksj i i modlitwy. Na portalu
duchowym można przeczytać, że „książka
Otwarty umysł… „ opowiada o krzyżu
człowieka, jego bólach, cierpieniach
i wątpliwościach, na które jedynym lekar-
stwem jest zaproszenie Jezusa Chrystusa
do wszystkich sfer życia. Mówi nam
o tym kolejny papież, może warto z tej
rady skorzystać.

Tekst encykliki „Światło Wiary” we-
dług badań dziennikarzy włoskich był
w sierpniu 2013 roku najczęściej czytany
spośród wszelkich wydawnictw. Wielu
wiernych ma do niego dostęp także w Pol-
sce, gdyż był dołączony do tygodnika
„Gość Niedzielny”.

Poznawaniu papieża służą jego ho-
milie, aktywność w mediach elektronicz-
nych, prostota i niebywała skromność
w życiu codziennym oraz bezkompro-

misowość w sferze niemoral-
nych zachowań niektórych ludzi
Kościoła. Do Niego należą sło-
wa, że „wiara nie jest dekoracją,
ornamentem, wiara i przemoc są
nie do pogodzenia’’ . Ubolewając
nad zjawiskami pedofilii w ko-
ściele wielokrotnie powiedział,
że z pozycji silniejszego nie
można niszczyć życia drugiego
człowieka w imię solidarności
zbiorowej i ochrony wizerunku
instytucji. Zło wymaga nazwa-
nia po imieniu oraz poniesienia
kary przez winnego.

Człowieka wraz z jego
problemami duchowymi i rozter-
kami, należy poszukiwać wszę-
dzie, tak jak wszędzie należy
ewangelizować. Szukania bez-
pośredniego kontaktu z ludżmi,
docieranie do niektórych drogą
telefoniczną, mailową ma na ce-
lu wspieranie potrzebujących
w trudnych sprawach i obecno-
ści przy cierpiącym człowieku.
Dobroć i spontaniczność papieża
Franciszka, który jako pierwszy
następca Piotra przyjął Imię Św.
Franciszka - biedaczyny z Asy-
żu, nie może ujść uwagi świata, nie może
być przyjęte obojętnie. Z tego wyboru
płynie jasne przesłanie dla wiernych i ka-
płanów, jakie wartości są ważne dla pa-
pieża i Kościoła. Na pierwszym spotkaniu
z dziennikarzami powiedział: „Chcę Koś-
cioła ubogiego i dla ubogich”.

Niezwykłe wrażenie zwłaszcza na lu-
dziach młodych wywarły spotkania w Rio
de Janeiro na 28 Światowych Dniach
Młodzieży, które odbywały się w dniach
od 23 – 28 lipca b.r. Można było obser-
wować, jak papież słowami płynącymi
z Ewangelii i swoją bezpośredniością, ka-
żdym gestem i uśmiechem, zjednuje te
nieprzebrane tłumy młodych. W przemó-
wieniu do nich Ojciec Święty powiedział:
„Nie mam złota ani srebra, ale przynoszę
Chrystusa’’ . Mówił też między innymi, że
„płomień braterskiej miłości pali się w ka-

żdym sercu.’’ Msza święta na plaży Copa-
cabana zgromadziła nieprzebrane rzesze
ludzi młodych z całego świata, nieobo-
jętnych na więź z Bogiem i szukających w
wierze katolickiej ważnych dla siebie
treści i propozycji. Homilie papieża Fran-
ciszka były przyjmowane przez młodych
entuzjastycznie.

Z uwagą przeczytałam książkę
’’W niebie i na ziemi’’ , która jest roz-
mową kardynała Jorge Bergoglio z na-
czelnym rabinem Buenos Aires - Abra-
hamem Skórką. Obecny papież powie-
dział, że wieloletni dialog z rabinem umo-
cnił przyjaźń, jest dowodem obopólnego
szacunku, oraz poszukiwania wspólnej
drogi ku Bogu i ludziom, mimo odmien-
nej tożsamości religijnej . Dialog toczył się
wokół 29 tematów, m.in. – Boga, religii,
ateistów, przywódców duchowych, modli-

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

Papież Franciszek w dialogu z rabinem, wiernymi
i poszukującymi Boga
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twy, fundamentalizmu, starości, eutanazji,
dialogu międzyreligijnego, aborcj i, poli-
tyki i władzy, pieniędzy, ubóstwa.

Wypowiadając się o śmierci kardynał
Bergoglio mówi: „Bóg zawsze daje życie.
To i tamto drugie. Jest Bogiem życia. /…/
Zło weszło do świata dzięki podstępowi
szatana, który /…/ poczuł zawiść, że Bóg
uczynił człowieka istotą najdoskonalszą’’

/s.91 /
A oto ważne słowa o przyszłości re-

ligii: „Najważniejsza jest ewangelizacja”.
/…/Papież Benedykt XVI formułuje to
trafnie: „Kościół jest propozycją, która
ma przekonywać, a nie być narzucana si-
łą’’ . „Atrakcyjność /Kościoła/ ma się uja-
wniać przez świadectwo’’ /s.250 – 251 /
Przeczytanie i przemyślenie słów obec-

nego papieża Franciszka z pewnością
przyniesie pożytek duchowy czytającemu
a komunikatywność języka ułatwi zro-
zumienie tekstu.

Zofia Rogowska
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Wojna przeciwko Jezusowi

Kto i dlaczego rozpętał wojnę prze-
ciwko Jezusowi, która toczy się już od
dwóch tysięcy lat? Skąd bierze się nie-
nawiść w stosunku do chrześcijaństwa,
która przenika europejską kulturę od
XVIII wieku do dziś? Na te i inne pytania
stara się odpowiedzieć włoski dziennikarz
Antonio Socci w swojej książce „Wojna
przeciwko Jezusowi”.

Antonio Socci urodził się w 18 stycz-
nia 1959 roku w Sienie (Włochy) w ro-
dzinie robotniczej . Studiował na Uniwer-

sytecie w Sienie,
gdzie pod kierunkiem
krytyka literackiego
Franco Fortiniego
zdobył stopień licen-
cjata współczesnej
literatury. Pracował
miedzy innymi w ty-
godniku „Sabatu",
zanim został dyrekto-
rem Biura Kultury
w prowincji Siena.
W 1977 roku dołą-
czył do Ruchu „Ko-
munia i Wyzwole-
nie". W 1987 roku
powrócił do dzienni-
karstwa. W 1993 ro-
ku przeniósł się do
„The Journal".

Współpracował
także z innymi wło-
skimi mediami.

W 2002 Socci po-
djął pracę w telewizji
RAI jako asystent
kierownika. W latach
2002 i 2004 był pre-
zenterem programu
o nazwie „Excali-
bur". Od 2004 roku
jest zatrudniony jako
dyrektor RAI, pro-

wadzi wykłady z dziennikarstwa w Szko-
le Radio Television (RAI) w Perugii.
Dzięki takim pozycjom książkowym jak:
„Tajemnice Jana Pawła II", „Ojciec Pio
Tajemnica życia", „Czwarta tajemnica
Fatimska"?, „Czas Burzy", „Śledztwo
w sprawie Jezusa", stał się jednym z bar-
dziej znanych w Europie autorów kato-
lickich książek. Rozgłos przyniosła So-
cciemu książka dedykowana swojej zmar-
łej córce pod tytułem „Cathetina”.

„Wojna przeciwko Jezusowi” jest

polemiką autora z współczesnymi tren-
dami postmodernistycznymi. Autor dema-
skuje kłamstwa, które kieruje się w stronę
Jezusa i chrześcijaństwa, rzuca światło
na pobudki, które legły u podstaw anty-
chrześcijańskiej ideologii. I nie jest to by-
najmniej okres ostatnich lat czy nawet
kilku ostatnich wieków. Badania Socciego
sięgają czasów Jezusa i Nerona. W ksią-
żce znajdziemy również wiele odnoś-
ników do innych autorów, badających ten
sam temat, między innymi Vittorio Mes-
soriego czy Josepha Ratzingera.

Autor udowadnia, że odkrycia arche-
ologiczne i badania historyczne ostatnich
lat potwierdzają wiarygodność opisanych
w Ewangelii wydarzeń, szczegóły z życia
Jezusa z cudami i Zmartwychwstaniem
włącznie.

Książka „Wojna przeciwko Jezusowi”
to lektura, wobec której nie można przejść
obojętnie. Zwłaszcza dziś, kiedy sami mo-
żemy w tej „Wojnie” uczestniczyć, czy to
w mediach, czy nawet w dyskusjach przy
świątecznym stole. Warto sięgnąć po fa-
chową literaturę z tego zakresu i mieć
„w ręku” odpowiednie argumenty dla wo-
jujących. Książka ukazała się w 2012 ro-
ku nakładem Wydawnictwa Św. Stani-
sława BM i posiada Kościelny Imprima-
tur. Polecam!

Ks. Adam Bezak
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Boże Narodzenie Siostry Julii Stanisławy Bakalarz
Znów minął rok. Kolejne w naszym

życiu Boże Narodzenie. Chcemy przeżyć
je jak najpiękniej , ocalić od zapomnienia
chwile spędzone z najbliższymi, zacho-
wać w pamięci słowa, gesty, uśmiechy.

Boże Narodzenie dla dzieci jest od-
krywaniem, poznawaniem tradycji, sym-
boli, obrzędów, dla dorosłych natomiast
zawsze jest powrotem do krainy dzieciń-
stwa, do czasu, kiedy wierzyło się w cuda.
Niejeden z nas pragnie, by tego dnia cho-
ciaż na chwilę stać się dzieckiem, dziwić
się wszystkiemu, wierzyć i ufać.

Piękną poetycką prośbą o szczerą
dziecięcą wiarę w cuda dziejące się w tę
cichą, świętą noc jest jeden z wierszy sio-
stry Julii Stanisławy Bakalarz.

Stanisława Bakalarz urodziła się 24
marca 1956 roku w Lipnicy Murowanej .
Kilka lat później rozpoczęła naukę
w Szkole Podstawowej w Gosprzydowej .
Była dobrą uczennicą, brała udział w uro-
czystościach szkolnych, niejednokrotnie
pisała ich scenariusze. W tym czasie pow-
stawały również jej pierwsze wiersze.
Po ukończeniu szkoły podstawowej zos-
tała bez egzaminu przyjęta do Liceum
Ogólnokształcącego w Brzesku. Ukończy-
ła je z wyróżnieniem w 1975 roku i zo-
stała wytypowana na studia. Mając prawo
wyboru uczelni, zdecydowała się na pod-
jęcie nauki na Wydziale Filozoficzno-Hi-
storycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Studiując, jednocześnie pomagała swojej
mamie w gospodarstwie, ponieważ ojciec
nie żył, a wszyscy trzej bracia byli już
w zakonie. Dzięki stypendiom naukowym
i różnym nagrodom była samowystarczal-
na finansowo, a nawet za oszczędności
kupiła sobie samochód, co w tamtych cza-
sach należało do rzadkości. W czasie stu-
diów publikowała niektóre swoje wiersze.
Warto dodać, że była autorką wszystkich
tekstów na uroczystości prymicyjne swo-
ich braci.

W 1980 roku uzyskała tytuł magistra
psychologii wychowawczej .

W lutym następnego roku wstąpiła
do Zgromadzenia Sióstr Świętego Domi-
nika, popularnie zwanego dominikanka-
mi. W zakonie przyjęła imię Julia. Po zło-
żeniu pierwszych ślubów zakonnych zo-

stała skierowana do klasztoru w Krako-
wie, gdzie pełniła obowiązki katechetki
dzieci i młodzieży, jednocześnie studiując
w Prymasowskim Studium Życia Wewnę-
trznego w Warszawie. Łatwość nawiązy-
wania kontaktu, szczególnie z młodzieżą
sprawiła, że powierzono jej obowiązek
promotorki powołań. Wypełnianie tego
obowiązku łączyło się z organizowaniem
spotkań, rekolekcji, oaz, z prowadzeniem
rozmów i korespondencji. Owocem tych
działań są trwające już kilkanaście lat no-
cne czuwania modlitewne w klasztorze
w Białej Niżnej k/ Nowego Sącza.

Siostra Julia nie ustawała w swoim
rozwoju duchowym i podjęła studia teolo-
giczne-najpierw na KUL-u, a potem
na Papieskim Wydziale Teologicznym
w Warszawie. Kolejnym etapem była ob-
rona pracy doktorskiej z dziedziny teo-
logii duchowości, dzięki czemu mogła sa-
ma prowadzić wykłady.

W tym czasie wydała drukiem kilka
książek i opublikowała liczne artykuły. U-
czestniczyła w różnych kongresach i kon-
ferencjach, prowadziła wiele audycji ra-
diowych.
W czerwcu 2001 roku została wybrana

matką generalną Zgromadzenia, czyli naj-
wyższą przełożoną dominikanek żyjących
i pracujących na czterech kontynentach.
Przyjęcie tej funkcji oznaczało koniecz-
ność częstego podróżowania w różne stro-
ny świata. Sama siostra Julia mówiła, że
niekiedy przesiadała się z samolotu do sa-

molotu z taką częstotliwością, z jaką inni
z autobusu do autobusu na przystankach
komunikacji miejskiej .

Siostra Julia zmarła w Krakowie 22
maja 2010 roku. Została pochowana
w grobowcu sióstr dominikanek na cmen-
tarzu Rakowickim.

…żeby tak stanąć znowu, jak dziecko przy
Szopce-
oczy otworzyć szeroko,
by przeniknęły i barwy i światło i śpiew
Aniołów
głęboko, głęboko-
…żeby tak móc się zadziwić-
nie słowem lecz całą osobą, jak dziecko,
gdy widzi po raz pierwszy.
…żeby tak móc zawołać
zdziwieniem, które nie czeka odpowiedzi-
lecz tylko pragnie położyć rozpaloną
głowę
na sercu tej prawdy: Bóg stał się
człowiekiem
…żeby tak móc się otworzyć, by On nas
przemienił
i uczynił na nowo synami Boga

Wiersz po raz pierwszy ukazał się
drukiem w redagowanym przez s. Julię
czasopiśmie Okruszyna w grudniu 1995 r.

Ten nieskomplikowany w budowie
tekst ma charakter marzenia wypowie-
dzianego wprost. Podmiotem lirycznym
jest zapewne dorosły, który pragnie prze-
nieść się choć na chwilę do czasów dzie-



„ Moje Betlejem”

I przychodzisz do mnie,
Wubożuchnej stajni,
Bo zamknęłam salony mego serca,
Bo otworzyłam je, dla siebie samej.
Noc rozjaśnisz gwiazdami,
By w mojej ciemności, Miłość mi objawić.
Będziesz kwilił,
Wobjęciach mamy,
I u boku Józefa,
Co stał na Twej straży.
Zrozumienie bydlętom,
I prostym pastuszkom dałeś,
Gdy pokłon
Ci pierwsi składali.
My, ludzkość mierząca rozumem,
Twą Miłość odrzucamy.
Jak tchórze,
Idziemy za wskazaniem Heroda Czasów.
Żebyśmy chociaż,
Kacpra, Baltazara i Melchiora,
Spotkali zawczasu.
By dary złożywszy i całej Twej Mocy
Poznanie,
Pochwycili nas w drodze powrotnej
I uświadomili:
Że to Król królów;
- chociaż Dziecię nagie
Że to Książę Pokoju;
- bez wojska i zbroi
Że to Wybawiciel Świata;
- bo aniołowie, hołd Mu oddawali

zstępując z Nieba w srebrnej poświacie.
Że Ty Bóg – Człowiek,
Przychodzisz do mnie,
Rodzisz się dla mnie,
Jak mogę zapominać o Tobie?
Kupować choinkę spokojnie.
Robić zakupy, prezenty,
I cały ten blichtr
Błyszczących światełek.
Kiedy moje sumienie
Zamknie przed Tobą drzwi?
Brzemienna Maryja,
Wszystko w sercu skrywa.
Józefteż przeżywa,
Chociaż spokojny.
Zdaje się wołać do mnie:
Betlejem! Otwórz drzwi!
Nie zamykaj ich przed Nim,
Bo to Boży Syn!
Odkupiciel twych win!
On chce narodzić się w tobie
Właśnie Dziś!

A.M.

O Miłosierdziu Bożym

O niepojęte i wieczne Miłosierdzie Boże
Kto Cię przyjąć zdoła, kto pogłębić może
WTobie jest siła i moc uzdrowienia
Ty każdego człowieka prowadzisz do zbawienia

WTobie się ukryło Serce Bożej Miłości
Ono promieniuje dla człowieczej ludzkości
Tyś jedyną nadzieją człowieka zgubionego
Otwartego na piękno, ale zranionego.

Wołam wiec dzisiaj do Ciebie, Jezu Miłosierny
Chce pozostać na zawsze, tylko Tobie wierny
Tylko ty jeden w bezkresie jesteś tak bezmierny
Nawet wówczas gdy czasem człowiek jest niewierny

Hojne jest Twoje serce i takie bez miary
Choć człowiek słaby, grzeszny i ciągle bez wiary
Szuka Cię Jezu szuka, ciągle na rozstaju
Zapominając, że przecież, spotkał Cię już w raju

Bądź uwielbiony Jezu w Miłosierdziu Swoim
Pozwól bym pozostawał zawsze w sercu Twoim
Bym opiewał zawsze Serce, pełne boskiej miłości
Ukryte w Twych promieniach dla ludzkiej słabości

ks. JózefMłyński

POEZJA

23 >>

ciństwa. Wyraża on prośbę, by móc, jak
kiedyś, bezkrytycznie i mocno wierzyć
w prawdziwość cudu, jaki zdarzył się
w Szopce. Chce, aby atmosfera tego miej-
sca przeniknęła go do głębi, wywołała
wzruszenie pomieszane ze zdziwieniem.
Postać mówiąca w utworze wyraża swoje
zaskoczenie ogromem Miłości, którą wi-
dzi, gdy patrzy na Dzieciątko. Nie zasta-
nawia się nad tym, dlaczego Bóg objawił
się w taki sposób, nie szuka odpowiedzi
ani wyjaśnień. Pragnie jedynie całą mocą
uwierzyć w tę niezwykłą prawdę: Bóg stał
się człowiekiem.

Autorka skłania do refleksj i nad spo-
sobem przeżywania Bożego Narodzenia.
Zadaje pytanie, czy umiemy właściwie
patrzeć na to, co widzimy w szopce. Po-
etka niejako zmusza nas do zastanowienia
się nad tym, czy przemawiają do nas tylko
aniołki kiwające główkami, korowód bar-
wnych postaci ukazujących się naszym

oczom. Najważniejsze pytanie brzmi:
Czy dostrzegamy w tym wszystkim Boga
– nie tylko figurkę, lecz Osobę? Czy po-
trafimy dziwić się wspaniałomyślności
Boga, który daje człowiekowi swojego
Syna? Czy jesteśmy w stanie to pojąć albo
przynajmniej uwierzyć? Czy jesteś-my
zdolni dać się porwać naiwnemu,
dziecięcemu zdziwieniu? A może jesteś-
my już tak daleko, że nie ma w nas pra-
gnienia, żeby tak móc zawołać zdziwie-
niem, które nie czeka odpowiedzi? Może
wydaje się nam, że wszystko trzeba ro-
zumieć, opierać na pewnych zasadach,
prawach, regułach. Próbujemy na swój
sposób interpretować to Zdarzenie, szu-
kając logicznego wytłumaczenia dla po-
czynań Boga i … błądzimy. Właśnie po
to, byśmy nie zbłądzili, Bóg stał się
człowiekiem. To proste zdanie zawiera
w sobie nadzieję, bez której przecież nie-
podobna żyć. Brak jakichkolwiek znaków

interpunkcyjnych przy tym stwierdzeniu
pozwala odbiorcy na indywidualne jego
odczytanie i własne emocje: radość, zdzi-
wienie, zaskoczenie, a może też lęk, nie-
pokój .

Jakie uczucia wywołuje ono w Tobie,
Czytelniku? Czy jesteś jak dziecko spon-
tanicznie wyrażające radość z narodzenia
Pana, czy może jesteś przerażony tym
faktem? Pomyśl o tym, patrząc na szopkę.
Niech te Święta będą czasem zbliżenia
do Boga. Niech naszym osobistym pra-
gnieniem staną się słowa zawarte w koń-
cowych wersach:…żeby tak móc się ot-
worzyć, by On nas przemienił i uczynił
na nowo synami Boga. Błogosławionych
Świąt!

Alina Skrabacz- Sowa



„Bożonarodzeniowe Drzewko”

Stanęła Choinka na środku pokoju
I rozejrzała się, z niepokojem:
- Jestem pachnąca i cała zielona
Chcę być na te Święta, pięknie wystrojona.

Natychmiast z pudełka , wyfrunęły Anioły
Zagrzmiały w trąby i na harfach zagrały.
Bąbki, Banieczki i Zabawki wezwały:
- Będziemy Choinkę stroić, na Święta Bożej Chwały.

Z radości, Dzwoneczki Złote zadzwoniły,
Białe Bałwanki, w Kolorowych Kubraczkach, w szeregu ustawiły.
Obok nich, Serduszka z Marcepanu i Gwiazdeczki
Wszyscy się cieszą, piszczą z radości,
Każdy chce być wysoko, na samym czubeczku.

Spokojnie, spokojnie - to Czerwone Mikołaje
Zajechały z szuflady, i odstawiły sanie.
- My, możemy na dolnych gałęziach osiąść
Łatwiej będzie Renifery po Świętach, stąd dosiąść.

Kolorowe Sopelki, mienią się i iskrzą
Puszczają oczko do Słodkich Cukierków, co w papierkach szeleszczą.
Wtem, Światełka ruszyły cała parą
Podłączyły się same do prądu i zadowolone już rozbłysły.

Muchomorki na Białych Nóżkach,
Zagadnęły Czerwone Rajskie Jabłuszka:
- Chodźmy razem na Choinki gałęzie,

Bo do twarzy czerwieni z zielenią będzie.

Gromada Szyszek rozłożyła się wszędzie,
Te w odcieniu Złota, Srebra i Naturalnego Brązu.
- To Drzewko to przecież nasz dom,
Wyrosłyśmy na nim i pierwsze byłyśmy jego ozdobą.

Kokardy Czerwone, Falowane Staniole,
Błękitne Śnieżynki i Anioły ze Słomy.
Prezenty z kokardką i Złoty Łańcuch z Korali
Wyskoczyli z pudełek wszyscy, na Choinkę się garną.

Taki chaos dookoła, radość nieogarniona
Z wypiekami na twarzy, każdy zdąża.
Byle przed Pasterką, byle przed północą
Gwiazdę dostrzec, Nowonarodzonego przywitać
I kolędę, wreszcie zanucić.

A.M.

ŻYWE JEST SŁOWO BOŻE

"Pokój wam..."( J 20, 1 9d )
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Syn Boży swoim pojawieniem się
wśród nas wprowadza pokój ; pragnie, aby
zapanował w naszych sercach pokój . Czy
mamy pokój w sercu ? Czy naszą duszę
i nasze serca wypełnia Boża radość ?
Radosne serce jest wolne od podejrzeń,
intryg, nieuporządkowanych pragnień my-
śli frywolnych. Ta radość roznieca ogień
miłości tlącej się nawet przez łzy.. .
To nie wesołkowatość, teatralnie wyćwic-
zone gesty entuzjazmu i parcie na sukces.
To cichość, to pokora.. .

Smutek natomiast jest znakiem czło-
wieczeństwa, związany bezpośrednio
z niemocą czy bezradnością człowieka.
Smutek winien być skierowany na po-
szukiwanie radości: "Bo smutek, który
jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku
zbawieniu" (2 Kor 7, 1 0). Pokój biblijny
zatem może wyrażać i symbolizować
zbawienie.

Wobec powyższego zadaniem każde-
go chrześcijanina jest zabieganie o pokój

w samym sobie. Można bowiem przystę-
pować do Sakramentu Pokuty co tydzień,
przyjmować do serca nawet codziennie
Jezusa w Komunii Świętej i być.. . poga-
ninem; można być duchowym ateistą !
Miłość i wiara w Chrystusa ma być w ser-
cu żywa, ma rozpierać duszę pokojem, tj .
przekonaniem, że tuż obok stoi i czeka na
mój ruch sam Jezus, pozwala się dotknąć
w Słowie Życia, w drugim człowieku,
w pięknie stworzenia.

Wiemy, że On jest. . . trwa przy nas.
Nasza modlitwa - rozmowa z Nim, nie
ogranicza się do "klepania" wyuczonych
formuł; jest natomiast poruszeniem serca,
które przypomina dziecko biegnące
do matki by się przytulić i odnaleźć w jej
ramionach ukojenie. Ono chce poczuć się
bezpiecznie.

Człowiek od wieków uwikłany był
w strategiczną machinę lęku. Ten lęk nie
stanowi pochodnej dobra - pokoju ! "Ten,
kto się lęka, nie wydoskonalił się w miło-

ści" (1 J 4, 1 8).
Ktoś pragnie zburzyć nasz spokój ,

wprawić nas w zakłopotanie, zająć nas
licznymi sprawami po to, by oddalić nas
od Tego, który zawsze jest gotów wyrwać
nas z najgorszej opresj i. Szatan - przeci-
wnik Boga i człowieka. Cokolwiek po-
chodzi ze źródła Miłości - jest mu wrogie.
Diabeł przybiera wielorakie pozy, twarze
i kolory ! Wciela się w niewinne z pozoru
role.

Współczesna egzegeza mówi o no-
wym typie Antychrysta jakim jest. . . no
właśnie: w pisowni hebrajskiej 22 litery
tegoż alfabetu odpowiadają poszczegól-
nym wartościom numerycznym. I tak, he-
brajska litera ו "waw" czyli nasza litera
"w" jest z kolei szóstą spółgłoską alfa-
betu. Prosty zapis: waw waw waw, a
więc: 666 w odniesieniu do naszej literki,
daje nam: www. i pozwala nam odkryć
ukryte tu, podstępne Zło czyhające w int-
ernecie. Owszem, wynalazki techniki ma-



W ZAKONNYM HABICIE

Zakon Braci Mniejszych – Franciszkanie (Bernardyni)
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ją służyć człowiekowi w określonych
celach, ale nie mogą go zniewalać, wyko-
rzystywać i być źródłem upadku moral-
nego, a coraz częściej również ducho-
wego.

W Biblii pytając kogoś o samopoczu-
cie używa się zwrotu: "Czy jest w poko-
ju ?" (2 Sm 18, 32; Rdz 43,27). Są wśród
nas istoty sfrustrowane, pełne sprzeczno-
ści i przerażenia. Trudno im spokojnie
i bez emocji spojrzeć w przyszłość. Szu-
kają szybkich rozwiązań swoich proble-
mów w świecie zamiast rozpocząć od zaj-
rzenia w głąb siebie, od wyzbycia się
przywiązania do częstego narzekania i po-

kładania zaufania w Bogu.
Zawsze należy myśleć pozytywnie.

Nasze myśli, pragnienia i wyobrażenia
kształtują nasze postępowanie i wpływają
na nasz los. Prorok Izajasz napomina: "
Nie ma pokoju dla przewrotnych" (Iz 48,
22). Dar pokoju jest dany człowiekowi
właśnie przez ufną modlitwę oraz spra-
wiedliwe działanie.
Żaden faryzeusz czy, tzw. dewotka, nie

stanowią odzwierciedlenia i uosobienia
pokoju. Są natomiast zwykłymi grzesz-
nikami pełnymi napięć i przewrotności.
Pokój podobnie jak radość jest owocem
Ducha Świętego (Ga5,22; Rz 14, 1 7). To

on będzie promieniował na innych w na-
szych stosunkach z ludźmi (1Kor 7, 1 5;
Rz 12,8; 2 Tm 2, 22). To on sprawia, że
uśmiechamy się zupełnie bez powodu –
spontanicznie; potrafimy na problemy
spojrzeć z dystansem: bez oskarżania, ob-
winiania. . .

Możemy zasypiać w przekonaniu, że
jutro znów rozpocznie się kolejny bło-
gosławiony dzień !

Monika Gładysz

Zakon Braci Mniejszych powstał
na początku XIII w. (1209 r.) założony
przez św. Franciszka z Asyżu w celu za-
chowania zasad Ewangelii i wiernego na-
śladowania Jezusa Chrystusa. Zakon ten
łączy w sobie ideały doskonałości chrześ-
cijańskiej z przepowiadaniem Słowa Bo-
żego, którego szczególny wymiar miała
działalność misyjna oraz charytatywna.
Franciszkanie wywarli głęboki wpływ
na duchowość chrześcijańską, akcentując:
ubóstwo, prostotę, radość i braterską mi-
łość ku Bogu i wszelkiemu stworzeniu.

Zróżnicowana interpretacja duchowej
spuścizny św. Franciszka z Asyżu, szcze-
gólnie jego reguły oraz sposobu życia sta-
ła się powodem powstania odłamów we-
wnątrz zakonu.: obserwanckiego (bardziej
surowszego sposobu życia w małych
wspólnotach klasztornych) i konwentu-
alnego (braci żyjących w dużych wspól-
notach klasztornych). Taki stan jedności
braterskiej trwał do 1517a roku (Sobór
Lateraneński V). Od Soboru Laterańskie-
go każdy z tych odłamów stał się samo-
dzielną jednostką organizacyjną, admi-
nistracyjnie niezależną od siebie, chociaż
opartą na tej samej regule św. Franciszka,
zatwierdzonej przez papieża Honoriusza
III w 1223 roku 29 listopada.

Na ziemie polskie franciszkanie przy-
byli w 1236 r. – dziesięć lat po śmierci
Założyciela zakonu św. Franciszka z Asy-
żu. Pierwsze ich klasztory powstały we
Wrocławiu i Krakowie.

Działalność Franciszkanów Obser-

wantów w Polsce została zainicjowana
w 1453 roku za sprawą św. Jana Kapis-
trana, który był delegatem papieża do kró-
la Kazimierza Jagielończyka w sprawie
zjednania go do krucjaty przeciw Turkom
zagrażającym chrześcijaństwu na Bałka-
nach. Ze strony kościelnej zapraszał Kapi-
strana kardynał Zbigniew Oleśnicki, od
którego otrzymał teren na Stradomiu
w Krakowie i zezwolenie na budowanie
klasztoru i kościoła (kościół został wznie-
siony p.w. św. Bernardyna ze Sieny, i stąd
dla braci przyjęła się w Polsce nazwa
„bernardyni”, dla Braci Mniejszych Ob-
serwantów).

Obecnie w całym świecie Francisz-
kanie dzielą się na trzy samodzielne
wspólnoty; każda z nich ma swoich prze-
łożonych generalnych i swoje Konstytucje
Generalne, aczkolwiek jednoczy ich ta sa-
ma reguła św. Franciszka.
- Zakon Braci Mniejszych (Franciszka-
nie);

- Zakon Braci Mniejszych Konwentual-
nych;

- Zakon Braci Mniejszych Kapucynów
(który powstał w XVI w.).
Charyzmat franciszkański leży u pod-

staw wszystkich odłamów wspólnot fran-
ciszkańskich, a opiera się na życiu, dzia-
łalności i regule św. Franciszka z Asyżu.

Najczęściej wymienianymi cechami
franciszkańskiego charyzmatu, który od-
zwierciedla radykalizm ewangelicznego
życia założyciela zakonu św. Franciszka
z Asyżu są braterstwo (fraternitas) i życie

w „umniejszeniu” (minoritas). Nie są to
jedynie cechy, ale w historii wszystkich
trzech gałęzi franciszkańskich najbardziej
rozpoznawalne.

Pierwszy wymiar „braterstwo” odnosi
się do wspólnego celu, jaki przyświeca
członkom wspólnoty, zgromadzonym
w imię Chrystusa Pana, aby Go naślado-
wać, a zatem poznać i umiłować. O ile ten
pierwszy sięga głęboko w sferę ludzkiego
istnienia, to drugi – życie w umniejszeniu,
bądź inaczej życie w ubóstwie, pokorze,
i służbie bliźniemu – odnosi się zdecy-
dowanie do sfery działania, i polega za-
sadniczo na służbie z miłości dla Chry-



Franciszkański Zakon Świeckich
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Geneza powstania

Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ)
zwanym też Trzecim Zakonem został za-
łożony przez św. Franciszka z Asyżu
w pierwszej połowie 1221 r. W Kościele
istnieje już blisko 800 lat. W jego szeregi

na przestrzeni wieków wstępowały osoby
świeckie, które pragnęły na wzór życia
zakonnego dążyć do doskonałości chrze-
ścijańskiej , wypełniając swe obowiązki
stanowe i zawodowe. Trzeci Zakon wska-
zywał ideał życia w duchu pokuty i miło-
ści Boga przez posłuszeństwo Jego przy-

kazaniom i wskazaniom Ewangelii. Jego
pierwszymi członkami, przyjętymi przez
samego św. Franciszka zostali bł. Luche-
zjusz i jego małżonka Bonadonna, pocho-
dzący z Poggibonsi koło Florencji we
Włoszech.

W zorganizowaniu Trzeciego Zakonu

stusa. U podstaw tych dwóch filarów
wyróżniających franciszkański styl życia,
trzeba szukać w samej duchowości sera-
fickiego ojca Franciszka.

Dla Franciszka i jego braci życie we
wspólnocie, która w naturalny sposób jest
równocześnie podmiotem misji, ewange-
lizacji, wyrasta z życia wewnątrz bos-
kiego, a zatem ze wspólnoty Boga trój je-
dynego Ojca, Syna i Ducha Świętego:
z doskonałości natury i relacj i jakie łączą
Trzy Osoby Boskie. Franciszek w swej
duchowej prostocie patrzy na Boga z pun-
ktu widzenia Jego zaangażowania wobec
człowieka i świata, czyli realizacji dzieła
stwórczego i zbawczego. Franciszek swo-
je relacje do Boga przeżywa jako miste-
rium adoracyjnego zachwytu i wielbiące-
go dziękczynienia za to, że Bóg jedyne
i najwyższe dobro, stworzył każdego
człowieka, odkupił go w Jezusie Chrystu-
sie i nie przestaje go uświęcać w Duchu
Świętym. W tym Franciszkowym spoj-
rzeniu na tajemnicę Trójcy Świętej , kryje
się zasadnicza myśl o odwiecznym wy-
braniu nas przez Boga, i przeznaczeniu,
abyśmy w Jezusie Chrystusie i Duchu
Świętym byli przybranymi Synami Boży-
mi i stanowili jedno.

Stąd największe nabożeństwo Fran-
ciszek miał do tych tajemnic, życia Chry-
stusa Pana, które wyróżniały się swoistym
uniżeniem, a mianowicie: Jego narodze-
nie w Betlejem, oddanie i pozostawienie
w Eucharystii w jerozolimskim Wieczer-
niku oraz odkupieńcza Ofiara Krzyżowa
na Kalwarii.

Dla Franciszka były to nie tylko trzy
najważniejsze wydarzenia tego samego
Chrystusowego posłannictwa, odwiecznie
przewidzianego i zrealizowanego, po-
przez które objawiła się nieskończona mi-
łość Boga do ludzi, ale dostrzegł w nim
także streszczenie ziemskiego losu czło-
wieka.

Drugi charyzmat franciszkański to
„minoritas”, życie w umniejszeniu, służba
innym w miłości do Chrystusa. Ma ona

całkowite uzasadnienie w odniesieniu
Franciszka do Jezusa Chrystusa, Boga
i człowieka.

Owa „minoritas Franciszka jest jego
osobistą drogą naśladowania Syna Boże-
go w Jego umniejszeniu, uniżeniu, poko-
rze serca, której Jezus kazał nam się u-
czyć od Siebie. Brat mniejszy wie, że
wszystko otrzymał od Boga i we wszys-
tkim od Niego zależy, a sam jest nicością,
którą Pan może wypełnić swoją łaską.
Wszelkie dobro jakie dokonuje się w ży-
ciu każdej istoty ludzkiej ma swoje źródło
w Bogu. „Wszystko, co człowiek ma, jest
darem Boga.”

Bycie mniejszym, życie w pokorze
i umniejszeniu, jest podstawą do działania
z miłości dla Chrystusa. Głoszenie Jego
Ewangelii, służenie innym na wzór Mis-
trza z Nazaretu, który nie przyszedł, „aby
Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje
życie na okup za wielu” (Mt 20, 28).
Najbardziej charakterystycznym przeja-
wem tej służby – dla Franciszka – było
przepowiadanie słowa Bożego, które nie-
sie zbawienie. Misja przepowiadania, ma
być – z woli Założyciela – integralną czę-
ścią tożsamości Brata Mniejszego i nie-
jako wręcz nakazem dla niego, w co ma
angażować całą swoją duchową i fizyczną
energię.

Przepowiadanie ma się wyrażać w na-
woływaniu do pokuty, a także do kró-
lestwa Bożego, które określa pełnię es-
chatologicznego spełnienia się losu ludz-
kości. Zalecając braciom integralność tre-
ści ewangelicznego orędzia zbawienia,
Franciszek pozostawał wierny Chrystuso-
wemu nakazowi: „Czas się wypełnił, i bli-
skie jest królestwo Boże, nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1 ,1 5). Stąd
dla braci nasuwa się konieczność bycia
ewangelizatorami, głosić pokutę i króles-
two Boże, aby wszyscy ludzie mogli stać
się jego uczestnikami. Kaznodziejstwo
braci przez rekolekcje, misje, katechezę,
staje się bardziej wiarygodne i owocne,
gdy jest poparte świadectwem życia. Te

cechy charyzmatu wyrażają się w kulcie:
1 ) tajemnicy Narodzin Jezusa Chrystusa
(stąd: jasełka, szopki, kolędy, itp.); - 2)
kult Męki Pańskiej (misteria pasyjno-
rezulekcyjne); - 3) kult Najświętszej Eu-
charystii (wieczysta adoracja, procesje eu-
charystyczne).

Charyzmat franciszkański potwierdza-
ją także święci, np. św. Jan z Dukli, św.
Szymon z Lipnicy, bł. Władysław z Giel-
niowa, bł. Anastazy Jakub Pankiewicz,
i inni.

„Fraternitas” i „minoritas” – rozpoz-
nawcze znaki franciszkańskiego charyz-
matu, które stoją u podstaw życia i dzia-
łania braci mniejszych – franciszkanów
(bernardynów), wyznaczające drogę e-
wangelicznemu orędziu Chrystusa Pana,
znaczą w czasie i przestrzeni styl życia
i posługi franciszkańskich wspólnot
w świecie. Duch braterstwa i umniej-
szania naznacza codzienne czynności li-
turgiczne i paraliturgiczne, takie jak: spra-
wowanie Eucharystii i innych sakra-
mentów świętych (spowiedź), głoszenie
słowa bożego, urządzanie różnych nabo-
żeństw, prowadzenie różnych grup dusz-
pasterskich i modlitewnych oraz asy-
stencja i kierownictwo z tym związane.

Wszystkie te działania ewangeliza-
cyjne dają wspólnocie braterskiej klasz-
toru oraz wiernym korzystającym z ich
posługi możliwość angażowania się
w bardziej aktywne życie Kościoła,
a przede wszystkim wyznaczają i wzma-
cniają ich drogę osobistą do uświęcenia.

Wspólnota braci mniejszych – franci-
szkanie spełniając duchowy testament
swego zakonodawcy, św. Franciszka z A-
syżu, zrastają się w ten sposób z po-
wierzonym ich duchowej opiece Ludem
Bożym w jedną całość, w żywy, owocu-
jący łaskami organizm Mistycznego Ciała
Jezusa Chrystusa czyli Kościoła, którego
Matką jest Dziewica Maryja.

opracował – o. Franciszek Rydzak



i nadaniu mu norm prawnych pomógł św.
Franciszkowi ówczesny kardynał Hugo-
lin, późniejszy papież Grzegorz IX. Wła-
sną Regułę Trzeci Zakon otrzymał 18 sier-
pnia 1289 r. Zatwierdzona została przez
papieża Mikołaja IV i obowiązywała
w Trzecim Zakonie przez sześć wieków.
W roku 1883 Regułę zmodyfikowano. Za-
twierdził ją papież Leon XIII. Prawie sto
lat później , 24.VI.1 978 r., po Soborze Wa-
tykańskim II odnowioną Regułę zatwier-
dził Ojciec Święty Paweł VI. Od tego cza-
su obowiązuje ona wszystkich obecnych
członków FZŚ.

Od swego powstania Franciszkański
Zakon Świeckich szybko się rozwijał, naj-
pierw we Włoszech, a później w innych
krajach, do których przybywali duchowi
synowie św. Franciszka. Jest on najlicz-
niejszym stowarzyszeniem religijnym
w Kościele. Opiekę duchową sprawują
nad nim kapłani z Pierwszego Zakonu
Franciszkańskiego. Pierwsze wspólnoty
Trzeciego Zakonu powstały w Polsce przy
klasztorach franciszkańskich we Wrocła-
wiu (1230 r.), Krakowie (1236 r.) i Ino-
wrocławiu (1238 r.). Do Trzeciego Zako-
nu wstępowali wierni wszystkich stanów.
Przyczyniali się oni bezpośrednio do po-
głębienia i ożywienia życia religijnego
w Kościele. Ogromny wkład w rozszerze-
nie działalności FZŚ w Polsce miał św.
Jan Kapistran (XV w.) i franciszkanie ob-
serwanci, zwani w naszym kraju bernar-
dynami.

W szeregach Trzeciego Zakonu byli
m.in. św. Kinga, bł. Salomea, bł. Jolanta,
Bolesław Wstydliwy i Bolesław Pobożny.
Do Trzeciego Zakonu należeli także ar-
tysta malarz Jacek Malczewski, biskup
przemyski św. Sebastian Pelczar, metro-
polita krakowski arcybiskup Adam Sapie-
ha czy generał Józef Haller. Okres II woj-
ny światowej i związana z nim okupacja
niemiecka oraz radziecka spowodowały
wielkie straty w Trzecim Zakonie. Po
wojnie jego działalność została przerwana
dekretem z 5 sierpnia 1949 roku, na mocy
którego zniesione zostały wszystkie sto-
warzyszenia kościelne. Tercjarze groma-
dzili się jednak w nieformalnych grupach
czcicieli św. Franciszka. W 1987 r. rozpo-
częto tworzenie struktur ponadwspólno-
towych z radami regionalnymi powią-
zanymi ze strukturami I Zakonu. Od tego
momentu następuje stały rozwój wspólnot
franciszkańskich.

Warto dodać, że w naszym mieście

również działa Franciszkański Zakon
Świeckich. Jego powstanie przy Kościele
OO. Bernardynów w Tarnowie datuje się
na 4.1 0.1 868 r., a w zachowanej Księdze
Profesów, dokumentującej 1 45 - letnią
historię Wspólnoty widnieje blisko 5570
nazwisk.

Zadania i cele Franciszkańskiego Zako-
nu Świeckich:

Franciszkański Zakon Świeckich po-
wstał w Kościele, by pomagać w uświę-
caniu świata.

Pierwszym celem FZŚ jest dążenie
do doskonałości - to zachowywanie przy-
kazań Bożych i kościelnych oraz ducha
rad ewangelicznych, sumienne pełnienie
obowiązków swego stanu i zawodu, kon-
takt z Bogiem poprzez modlitwę i Ofiarę
Mszy św., podtrzymywanie swych sił du-
chowych łaską Bożą czerpaną z przyjmo-
wanych sakramentów świętych oraz kie-
rowanie się w życiu rodzinnym i społe-
cznym prawem miłości.

Drugim celem FZŚ jest apostolat – to
pomoc świadczona Kościołowi w zależ-
ności od posiadanych talentów, możliwo-
ści, potrzeb i wskazań Kościoła. Dla każ-
dego dostępna jest forma apostolatu przez
modlitwę i ofiarowywanie własnych cier-
pień za Kościół oraz dawanie dobrego
przykładu autentycznego życia chrześci-
jańskiego.

Znani przedstawiciele Franciszkań-
skiego Zakonu Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich przy-
ciągnął na przestrzeni wieków ogromne
rzesze ludzi, a wśród nich osoby, które
swoim autorytetem nierzadko wywierały
wpływ na dzieje społeczeństw.

W Kościele powszechnym zaliczani są
do nich m.in.:
- wybitni papieże: Leon XIII, św. Pius X
oraz bł. Jan XXIII
- wielcy królowie: św. Ludwik IX- król
Francji, św. Ferdynand - król Kastylii,
św. Elżbieta Węgierska, św. Elżbieta
Portugalska,
- wielcy odkrywcy: Krzysztof Kolumb
i Vasco da Gama
W Polsce byli to natomiast m.in.: św.

Albert Chmielowski, św. Zygmunt Szczę-
sny Feliński - arcybiskup warszawski, św.

Józef Sebastian Pelczar – biskup przemy-
ski, Zygmunt Łoziński – biskup piński,
ks. kardynał sługa Boży Stefan Wyszyń-
ski, Piotr Bednarczyk – biskup tarnowski,
Andrzej Kmiecik – ksiądz prałat parafii
Tarnów-Krzyż, bł. Aniela Salawa – Pa-
tronka FZŚ w Polsce, Jacek Malczewski
– wybitny malarz, czy generał Józef
Haller.

Duchowość św. Franciszka była dla nich
inspiracją do działalności w służbie Koś-
cioła i Ojczyzny.

Formacja we Franciszkańskim Zakonie
Świeckich

Każdy, kto pragnie należeć do Fran-
ciszkańskiego Zakonu Świeckich, prze-
chodzi przez kolejne stopnie formacji:
- postulat – okres wprowadzenia trwający
co najmniej sześć miesięcy

- nowicjat – okres formacji początkowej
trwający od roku do dwóch lat

- profesja – uroczyste odnowienie przy-
rzeczeń chrztu św. i podjęcie zobo-
wiązań życia według Ewangelii zgodnie
z Regułą.

Zdobywanie wiedzy franciszkańskiej
i formacji duchowej odbywa się podczas
nabożeństw i spotkań braterskich wszy-
stkich członków wspólnoty. Kandydat po-
znaje zasady życia duchowego, wymiar
chrześcijańskiej ascezy w zastosowaniu
do wzoru życia według Ewangelii, jaki
zostawił nam św. Franciszek i jego na-
śladowcy.

Zasady życia franciszkanów świe-
ckich określa Reguła, która nakazuje za-
chowywać Ewangelię, naśladując świę-
tego Franciszka z Asyżu, dla którego
Chrystus był natchnieniem i centrum ży-
cia. Franciszkanie świeccy są zobowią-
zani do częstego czytania Ewangelii,
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Figura św. Franciszka przy klasztorze
OO. Bernardynów w Tarnowie

przechodząc od Ewangelii do życia
i od życia do Ewangelii. Jako posłańcy
pokoju, świadomi, że sami muszą nie-
ustannie go budować, winni szukać dróg
jedności i braterskiej zgody za pośre-
dnictwem dialogu. Jako apostołowie do-
skonałej radości, winni w każdej sytuacji
nieść ludziom radość i nadzieję. Fran-
ciszkańskie pozdrowienie „Pokój i Do-
bro” winno być zachętą do dawania świa-
dectwa przynależności do rodziny fran-
ciszkańskiej . Franciszkanie świeccy ucze-
stniczą w sakramentalnym życiu Koś-
cioła, zwłaszcza w Eucharystii i włączają
się w modlitwę liturgiczną, aby na nowo
przeżywać tajemnicę życia Chrystusa.

Przykład życia św. Franciszka wciąż
zachwyca i pociąga wielu ludzi, czego
dowodem są bardzo liczne zgromadzenia
zakonne o franciszkańskiej duchowości.
Jeżeli chcesz bliżej poznać tę duchowość,
to zapraszamy do nas, do kościoła przy
ul. Bernardyńskiej 13 w Tarnowie
w każdą trzecią niedzielę miesiąca
na godz. 14.30.

Każdego Czytelnika zapewniamy o naszej
modlitewnej pamięci i za naszym Patro-
nem pragniemy powtórzyć:

„Niech Pan Ci błogosławi i niech Cię
strzeże.
Niech Ci ukaże swoje oblicze i niech
zmiłuje się nad Tobą.
Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze
i niech Cię obdarzy pokojem.
Pan niech Ci błogosławi.”

z franciszkańskim pozdrowieniem
s. Halina Wideł

Na lekcji religii siostra miała w planie
porozmawiać z dziećmi o świętych i bło-
gosławionych. Zaczęła więc od imion, ja-
kie rodzice nadają swoim dzieciom na
Chrzcie. Dzieci chętnie mówiły o imio-
nach rodziców, dziadków, rodzeństwa,
o imionach rzadkich i popularnych. Gdy
siostra zagadnęła Piotrka z ostatniej ławki,
okazało się, że nie wie, jakie imiona noszą
jego dziadkowie.
- Niemożliwe – powiedziała siostra z uś-
miechem. Na pewno wiesz. Przecież cho-
dzisz do swoich dziadków, prawda?
- Chodzę, w każdą niedzielę.
- No właśnie. I jak dziadkowie do siebie
mówią?
Chłopiec jakby nie zrozumiał pytania,
więc siostra dodaje:
- No, na przykład – tu siostra dodaje – jak
babcia zwraca się do dziadka, kiedy chce,
żeby zmienił program telewizyjny?
- Babcia mówi: „Stary, daj coś dla ludzi,
a nie tylko piłka i piłka”
Siostra tłumiąc śmiech, pyta dalej :
- A jak dziadek prosi, żeby babcia zrobiła
mu herbaty?

- Dziadek nie lubi herbaty – odpowiada
Piotruś. – Dziadek lubi kawuchę.
- No to jak prosi o tę kawuchę? – pyta da-
lej siostra.
- „Te, pulchna, zrobiłabyś mi jakąś kawu-
chę” – odpowiada malec.

***
Pewna pobożna kobieta znana była

z tego, iż niezmiernie głośno śpiewała
podczas porannych mszy. Wszyscy zdąży-
li się już do tego przyzwyczaić. Jednak
któregoś roku pojawił się w parafii nowy
wikary. Już od pierwszego dnia duszpas-
terskiego posługiwania „popisy” owej pa-
rafianki stały się dla niego nie do zniesie-
nia. Postanowił położyć kres tym wokal-
nym występom. Dlatego któregoś poran-
ka, spotkawszy ową parafiankę jeszcze
przed kościołem, wikary zaznaczył:
- Pani Eugenio! Dzisiaj jest msza recyto-
wana, bez śpiewu. Niech pani zapamięta:
r e c y t o w a n a!
- Dobrze, dobrze, księże wikary, przecież
rozumiem, nie jestem głucha: r e c y t o
-w a n a!
Kiedy kilka minut później ksiądz wyszedł

do ołtarza, pani Eugenia zaczęła „r e c y -
t o w a ć” tubalnym głosem:
- Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia,
Tobie morze…

Opracował x. A.B.

HUMOR PARAFIALNY
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POGRZEBY

Prochem jesteś i w proch się obrócisz…

CHRZTY

Ja Ciebie chrzczę…

Jakub Piotr Szwed *14.09.2013
Lena Wanda Radecka *06.10.2013
Martyna Jawornik *06.10.2013
Marlena Zofia Bobro *06.10.2013
Lena Ciombor *20.10.2013
Kornelia Julia Reichert *20.10.2013
Patryk Hubert Janiec *20.10.2013
Grzegorz Stanisław Czosnyka *03.11.2013

Julia Trębacz *03.11.2013
Patrycja Eliza Kosoń *01.12.2013
Mikołaj Karol Nędza *01.12.2013
Grzegorz Jarosław Gosk *01.12.2013
Lena Oliwia Heil *15.12.2013
Joanna Julia Tomasiewicz *15.12.2013
Franciszek Bogusław Topor *26.12.2013

KRONIKA PARAFIALNA
16. 09. 2013 – 26. 12. 2013
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Andrzej Tadeusz Styczyński †14.09.2013
Edward Mostek †16.09.2013
Nikodem Kubik †18.09.2013
Piotr Leszek Stolarz †21.09.2013
Bolesław Samulewicz †25.09.2013
Zbigniew Jakub Minor †26.09.2013
Grzegorz Bogumił Dela †08.10.2013
Andrzej Moskalczyk †09.10.2013
Wiktoria Tabaka †11.10.2013
Maria Tarnawska †15.10.2013
Andrzej Zając †18.10.2013
Władysława Kiełbasa †22.10.2013
Michalina Tulicka †23.10.2013
Andrzej Mirek †24.10.2013

Julian Boruch †26.10.2013
Adam Stanisław Cetera †26.10.2013
Marcin Usarz †28.10.2013
Jerzy Franciszek Łącki †31.10.2013
Marian Kawa †31.10.2013
Aleksander Adam Kapłoński †08.11.1013
Antoni Kazimierz Kuta †14.11.2013
Janina Marta Blicharska †13.11.2013
Kacper Górka – Mariański †13.11.2013
Edward Jan Parat †16.11.2013
Bolesław Maciszewski †18.11.2013
Mirosława Rzepa †22.11.2013
Zofia Madejska †23.11.2013



Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie

Adres:
33-100 Tarnów, ul. Lwowska 102 tel. 1 4 6212112
www.nspj.diecezja.tarnow.pl
Rachunek rozliczeniowy parafii:
ING Bank Śląski, nr konta: 50 1050 1562 1000 0090 7219 0334
Parafię tworzą katolicy mieszkający we wschodniej części Tarnowa
Kancelaria parafialna
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
rano od 9.00 do 11 .00 i po południu od 16.30 do 17.30
Narzeczonych zapraszamy w piątki: od 19.00 do 21 .00
Pierwszy piątek, święta zniesione - kancelaria nieczynna
W sprawach pilnych kancelaria czynna o każdej porze (ks. dyżurny)
Msze św. w parafii NSPJ:
Msze św. w niedziele i święta
5.30, 7.00, 8.30, 1 0.00, 11 .30, 1 4.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w święta zniesione:
5.30, 7.00, 8.30,1 0.00, 1 6.00, 1 8.00, 20.00
Msze św. w dni powszednie:
6.00, 6.30, 7.00, 1 8.00
Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu codziennie od 7.30 do 18.00.

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

Zespól Redakcyjny „Głosu Serca”:
Redaktor naczelny: Ks. Adam Bezak
Współpracownicy: Renata Luszowiecka, Aleksandra Małek, Marta Maciszewska,

Ks. Adam Kardys, Ks. Piotr Jaworski, o. Franciszek Rydzak OFM,
Magdalena Urbańska, Jadwiga Bożek, Zofia Rogowska, Alina Skrabacz-Sowa, ks. JózefMłyński,
Alfreda Majorek, Monika Gładysz, s. Halina Wideł

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.

KARTA PARAFII
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