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Drodzy Czytelnicy!

Człowiek w obliczu 
doświadczanych 

niepewności 
i nadziei

Słowo św. 
Klemensa do 

mnie…

„Ziemia jest 
też kapłańska 

i błogosławiona”

Przygotowanie 
do Uroczystości 

Bożego 
Miłosierdzia

W numerze m.in.:

Biuletyn Parafii i Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie Rok 32 (2020) Nr 2

3Chorągiew Maryi

Świąteczny numer biuletynu „Chorągiew Maryi” 
trafia do Czytelników trochę inaczej niż zwykle. 
Umieściliśmy go w formie elektronicznej na stronie 
internetowej naszej parafii. Powodem wszystkiego jest 
śmiercionośny wirus, który od grudnia zeszłego roku 
rozprzestrzenił się z Chin na cały świat. Tegoroczne 
święta wielkanocne nie będą tak radosne, jak może 
planowaliśmy. Zostaliśmy wszyscy zatrzymani w domu. 
Słyszymy każdego dnia: „Zostań w domu!”. To jest 

na dziś najlepsza ochrona przed zarażeniem się. Nic więc dziwnego, że 
numer w dużej części poświęcony jest temu zagadnieniu. Ze względu na 
wprowadzone przepisy władz państwowych i kościelnych zostały zawieszone 
nabożeństwa i spotkania formacyjne grup parafialnych, a udział wiernych 
w Eucharystii ograniczony. Udało się jednak przeprowadzić w parafii, 
przed wprowadzeniem stanu epidemii, rekolekcje wielkopostne i niektóre 
zaplanowane spotkania. Nie udało się przeprowadzić uroczystego rozpoczęcia 
Roku św. Klemensa z wprowadzeniem jego relikwii do sanktuarium. Za to 
kieruje on do nas słowo krzepiące: „Odwagi, Bóg wszystkim kieruje”. W roku 
poświęconym Eucharystii polecamy ciekawy wywiad z mieszkańcem Domu 
Pogodnej Jesieni sióstr józefinek, księdzem Walerianem. Z uwagi na epidemię 
nie będzie można przeprowadzić tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów, 
polecamy więc obrzęd „Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem 
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego”. Zachęcamy, aby dokonała go 
głowa rodziny.

Niestety nie tylko śmiercionośny wirus zabiera ludzi. W czasie Wielkiego 
Postu odeszło do Pana kilka znanych osób z życia publicznego: aktor Paweł 
Królikowski († 27.02), słynny Kusy z „Rancza” walczył z guzem mózgu  
(58 lat), aktor Emil Karewicz († 18.03), słynny Hermann Brunner ze „Stawki 
większej niż życie” (97 lat), ks. Piotr Pawlukiewicz († 21.03), ceniony 
kaznodzieja i rekolekcjonista, od lat zmagał się z chorobą Parkinsona (59 lat), 
wybitny kompozytor i dyrygent Krzysztof Penderecki († 29.03), pochodzący 
z Dębicy (86 lat). Do grona zmarłych w ostatnim czasie dołączyło dwóch 
redemptorystów z Tuchowskiego Domu i trzeci, pochodzący z naszej parafii 
misjonarz w Boliwii. O nich więcej przeczytamy w biuletynie. Niech wszystkich 
zmarłych Zmartwychwstały Pan obdarzy swym wiecznym szczęściem.

Wszystkim Czytelnikom, w tym trudnym czasie, składamy najlepsze 
życzenia, aby radość i nadzieja płynąca od Zmartwychwstałego Pana udzieliła 
się nam wszystkim.

o. Bogusław Augustowski CSsR
proboszcz i kustosz sanktuarium

Fot. Br. A. Ćwik CSsR
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Chorągiew Maryi 5Chorągiew Maryi4

Koronawirus – 
najlepsze w życiu rekolekcje

Wielki Post 2020 minął.  
40 dni, w których zo-

staliśmy po raz kolejny w życiu 
zaproszeni do podjęcia trzech 
szczególnych praktyk: modlitwy, 
postu i jałmużny. Każdy z nas, 
w większym czy mniejszym stop-
niu, praktykował to wezwanie Je-
zusa (zob. Mt 6, 1-6. 16-18). Nikt 
jednak nie przypuszczał, że bę-
dzie to dla wszystkich, wierzących 
i niewierzących, szczególny czas 
kwarantanny. Z języka łacińskie-
go „quarantena” znaczy bowiem 
40 dni. Co więcej kwarantanna 
była i jest nadal dla wielu czasem 
przymusowego odosobnienia 
z powodu powstałego nowego, 
niebezpiecznego, bo śmierciono-
śnego koronawirusa.

Nowy wirus z punktu 
widzenia nauki

Koronawirusy występują u zwie-
rząt i powodują u nich różne choroby 
(układu oddechowego, układu pokar-
mowego, wątroby, układu nerwowe-
go), wiele zakażeń przebiega też bez-
objawowo. Wirusy te często mutują 
i mają dużą zdolność do zakażania 
nowych gatunków. Do 2019 roku po-
znano sześć wirusów powodujących 
zakażenia u ludzi. Wirus SARS-CoV-2 
jest to siódmy znany chorobotwórczy 
dla ludzi gatunek z tej grupy wirusów. 
Do tej rodziny zalicza się wiele wiru-
sów, które mogą powodować różne 
objawy i choroby, np. łagodne, takie 

jak przeziębienie, ale także ciężkie 
jak ciężki ostry zespół oddechowy 
(SARS). Koronawirus SARS-CoV-2 
jest wirusem odpowiedzialnym za 
obecną chorobę COVID-19. Jej objawy 
to: gorączka, kaszel (raczej suchy), 
duszność (podobnie jak przy grypie). 
Oficjalna umowna nazwa COVID-19 
została ogłoszona przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO), gdzie 
„CO” w nazwie oznacza koronę (ang. 
corona), „VI” – wirus (ang. virus), „D” 
– chorobę (ang. disease), a liczba 19 
wskazuje rok pojawienia się wirusa – 
2019 (Corona-Virus-Disease-2019). 
Różnica między koronawirusem 
a COVID-19 jest taka, że koronawi-
rus to czynnik wywołujący chorobę, 
a COVID-19 to choroba, czyli zespół 
objawów spowodowanych przez ten 
czynnik. Choroba ta pojawiła się 
w grudniu 2019 r. w Wuhan w pro-
wincji Hubei w środkowych Chinach. 
Źródłem zakażenia miał być targ ryb 
i owoców morza, a dokładnie sprze-
dawane tam dzikie zwierzęta. Na ten 
moment nie ma skutecznego leku 
w walce z wirusem. Trwają prace nad 
szczepionką przeciw nowemu typowi 
koronawirusa.

Wirus wywołujący infekcję  
COVID-19 ma kształt zbliżony do 
kulistego. Jego średnica wynosi od 60 
do 140 nanometrów. Na swojej po-
wierzchni ma wypustki o długości ok. 
10 nanometrów, dzięki którym przy-
pomina koronę słoneczną. Wewnątrz 
wirusa znajduje się pojedyncza nić 
RNA, stanowiąca jego informację 
genetyczną.

Reakcja na nową chorobę 
Światowa Organizacja Zdrowia 

ogłosiła w czwartek (30 stycznia 
2020 r.), że rozprzestrzenianie 
się koronawirusa stanowi obecnie 
zagrożenie zdrowia publicznego 
o zas ięgu międzynarodowym. 
Wirus dotarł do Europy 24 stycznia 
(Francja).  W Polsce 4 marca 
usłyszeliśmy o pierwszym pacjencie, 
który uzyskał pozytywny wynik testu 
na obecność koronawirusa SARS-
CoV-2. Mężczyzna, który podróżował 
autobusem z Niemiec do Polski, 
trafił do szpitala w Zielonej 
G ó r z e .  6 6 - l e t n i 
mieszkaniec Cybinki 
został „pacjentem 
zero”. Po dwóch 
tygodniach wyszedł 
zdrowy ze szpitala.

Wobec powsta-
łego zagrożenia ży-
cia ludzkiego rząd 
polski podjął decyzję 
11 marca o zamknię-
ciu placówek oświa-
towych. Dzień później 
usłyszeliśmy o pierwszej 
osobie, która zmarła 
w Polsce z powodu koro-
nawirusa (56-letnia kobieta w szpitalu 
w Poznaniu). 13 marca premier wpro-
wadził stan zagrożenia epidemiczne-
go, który skutkował m.in. zakazem 
zgromadzeń publicznych powyżej  
50 osób. Na decyzje rządu biskupi 
polscy wydali dekrety, w których za-
rządzili zastosowanie się do przepisów 
władz państwowych i sanitarnych.  
20 marca premier Mateusz Morawiecki 
ogłosił na konferencji prasowej wpro-
wadzenie stanu epidemii na terenie 
Polski. Kolejne obostrzenia w związku 
z pandemią koronawirusa rząd podjął 

24 marca. Dotyczyły one ograniczeń 
w przemieszczaniu się. W związku 
z tą decyzją biskup tarnowski wydał 
drugi dekret, w którym zarządził, 
że od 25 marca br. w każdej Mszy 
św. lub w innych celebracjach może 
uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, 
nie licząc osób sprawujących posłu-
gę. Mogą to być wyłącznie osoby 
zamawiające intencję mszalną, które 
chęć swojego uczestnictwa zgłosiły 
uprzednio proboszczowi. Niektórzy 
uważali, że narastające obostrzenia 
w Polsce są zbyt surowe. Generalnie 

kraje Europy Zachodniej zbyt 
późno wprowadziły środki 

ostrożności w podejściu 
do tej groźnej choroby. 

Poniższe dane staty-
styczne zachorowań 
i śmierci, w kilku 
krajach Europy, 
potwierdziły tylko 
słuszność podej-
mowanych decy-

zji przez polski rząd 
i Kościół w Polsce. Do 

3 kwietnia 2020 roku, 
a więc miesiąc od poja-
wienia się koronawirusa 
w Polsce było zarażonych 
3.383 osób, zmarło 71. 

W Europie w tym czasie największe 
żniwo zachorowań i śmierci zanoto-
wano w takich krajach jak: Włochy 
(ok. 120 tyś. zachorowań, ok. 15 tyś. 
zgonów), Hiszpania (analogicznie 
ok. 120 tyś., ok. 11,5 tyś.), Niemcy  
(ok. 92 tyś., ok. 1,3 tyś.), Francja  
(ok. 90 tyś., ok. 7,5 tyś.), Wielka Bry-
tania (ok. 40 tyś., ok. 4 tyś.). Na świe-
cie odnotowano w tym czasie ponad 
milion potwierdzonych przypadków 
zachorowań na COVID-19 (dokładnie 
1.000.249), a zmarło blisko 60 tyś. 
osób (dokładnie 58.243). 

Wizualizacja koronawirusa
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Spojrzenie na pandemię 
z perspektywy wiary
W obliczu ciągle szerzącej się 

pandemii wszyscy stawiamy sobie 
pytanie: Jak się zachować wobec tej 
zarazy? Co Bóg chce nam powiedzieć? 
Jako osoba wierząca chcę powtórzyć 
za św. Teresą od Dzieciatka Jezus – 
„wszystko jest łaską”. Tak, niewątpli-
wie Bożą łaską jest to, co się dzieje. 
Koronawirus jest z Bożej łaski. Brzmi 
to jak herezja, ale jako wierzący 
wiemy, że Bóg z największego nawet 
zła może wyprowadzić nieporówny-
walnie większe dobro. Chrześcijanin 
to człowiek, który na wszystko, co go 
w życiu spotyka, patrzy przez pryzmat 
wiary. Choć nie do końca rozumie, 
wierzy, że to, co się dzieje, dzieje się 
po to, aby „objawiły się sprawy Boże” 
(por. J 9,1-3). Nie wiemy jakie. Ale 
one się objawiają. Możemy pytać się: 
Boże, co chcesz nam objawić przez 
te straszne wydarzenia, które objęły 
swym zasięgiem cały świat i nie wie-
my kiedy się skończą? Niewątpliwie 
jest to terapia duchowa, w której 
Bóg kieruje do wszystkich myślących 
(wierzących i niewierzących) swoje 
fundamentalne słowo: Ja wciąż Je-
stem; Ja żyję i nie czyń sobie innych 
bogów. Pan Bóg daje wszystkim 
szansę odzyskania wzroku. Jest to 
bolesna terapia, bo człowiek za daleko 
oddalił się od swego Stwórcy, zaczął 
żyć tak, jakby Boga nie było. Uwierzył, 
że jest samowystarczalny. Myślał, że 
wierząc w bożków: wiedzy, pieniądza 
i władzy, osiągnie pełnię szczęścia tu 
na ziemi. Św. Jan Paweł II powiedział 
kiedyś, że można zbudować świat bez 
Boga, ale ten świat w końcu obróci 
się przeciwko człowiekowi. Jesteśmy 
teraz tego świadkami. Ktoś z ludzi 

niewierzących, a może i wierzących, 
mógłby obwiniać Pana Boga za sze-
rzącą się pandemię i, że to wszystko, 
co się dzieje, to z Jego winy, że Bóg 
się mści na człowieku i go karze. Czy 
aby tak? Koronawirus to nie kara za 
grzechy i Bóg nas nie karze. Nie je-
steśmy karani za grzechy, ale przez 
grzechy, a to jest różnica! Bóg ciągle 
wzywa każdego do nawrócenia, do po-
wrotu do Niego. Przypomnijmy sobie 
słowa samego Jezusa, które skierował 
do św. Siostry Faustyny: „Powiedz 
grzesznikom, (…) że przemawiam do 
nich przez wyrzuty sumienia, przez 
niepowodzenie i cierpienia, przez bu-
rze i pioruny, przemawiam przez głos 
Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie 
łaski Moje, poczynam się gniewać na 
nich, zostawiając ich samym sobie 
i daję im, czego pragną” (Dzienniczek 
1728). Warto tu jeszcze dodać, jakże 
nadal aktualne słowa św. Augustyna, 
że Bóg „nie opuszcza, o ile nie został 
opuszczony”.

Czas Wielkiego Postu był rzeczy-
wiście czasem duchowej kwarantanny, 
izolacji i oczyszczenia, dla wszystkich 
doskonałym rachunkiem sumienia. 
Słowo Boże, które jest żywe i sku-
teczne (por Hbr 4,1) każdego dnia 
odzierało nas bez znieczulenia z róż-
nych przyzwyczajeń i złych skłonności. 
Przypomnijmy sobie kilka szokujących 
wydarzeń. W zeszłym roku, w naszej 
Ojczyźnie, podczas tzw. Marszów 
Równości mieliśmy do czynienia 
z aktami publicznych profanacji Naj-
świętszego Sakramentu, odprawiano 
parodię procesji Bożego Ciała. Nie 
brakowało włamań do kościołów, 
profanacji obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej, napadów na kapłanów, 
czy szyderstw z osób wierzących. To 
wszystko działo się w naszej Ojczyźnie 
mieniącej się katolicką. A dziś – tę-

sknota, bo nie można pójść na Mszę 
św. do kościoła z powodu epidemii, 
nie można się nawet wyspowiadać. 
A czy Bóg może nie chce, abyśmy 
uświadomili sobie na nowo, że to my 
jesteśmy świątynią, w której ma za-
wsze mieszkać Bóg? „Czyż nie wiecie, 
żeście świątynią Boga i że Duch Boży 
mieszka w was? (…) Świątynia Boga 
jest świętą, a wy nią jesteście” (1 Kor 
3, 16-17). Czy teraz, kiedy mamy 
dużo czasu, bo zamknięci w domu, 
odkrywamy potrzebę intensywniejszej 
modlitwy rodzinnej, a nasze domy, by 
stawały się „kościołem domowym”? 
Bóg zaprasza nas tym razem, aby 
wejść do swej izdebki i oddawać „Mu 
cześć w Duchu i prawdzie” (zob. J 
4,24). Wykorzystajmy ten czas dla 
rodziny, na dłuższe rozmowy mał-
żonków ze sobą, rodziców z dziećmi, 
budowanie wzajemnych relacji, na 
które wcześniej może nie mieliśmy 
czasu. Podejmijmy zaproponowaną 
przez naszą diecezję duchową pomoc 
jak np. „Rytuał rodzinny”. Warto sobie 
postawić pytanie o moje podejście do 
sakramentu pokuty i pojednania. I nie 
należy tu panikować, skoro ktoś tylko 
raz do roku do niej szedł, by „być czy-
stym na święta” i by poczuć się „po-
rządnym katolikiem”, a po nich znów 
wrócić do swego grzesznego życia.

Obecna sytuacja jasno pokazuje 
podział wśród ludzi wierzących. Jed-
ni to ludzie o głębokiej duchowości 
paschalnej, którzy trwają w pokoju, 
podporządkowują się przepisom pra-
wa bez buntu, pozbawieni możliwości 
adoracji Najświętszego Sakramen-
tu, adorują Jezusa w swoim sercu 
i w drugich. I to się Bogu podoba, bo 
jak mawiali Ojcowie monastyczni: mil-
sze Bogu posłuszeństwo, niż nabożeń-
stwo. Drudzy to ludzi o neurotycznej 
duchowości, którzy z lęku wypisują 

kilometry smsów, wysyłają tysiące 
filmików, orędzi o końcu świata, iry-
tują się i złoszczą, rwą włosy z głowy 
i kwiczą z bólu, piszą petycje, patrząc 
jak to Łódź Piotrowa idzie na dno, 
a wszystkiemu są winni papież i bi-
skupi, bo zgodzili się na ograniczenia 
wstępu ludziom do kościoła. Zapomi-
nają tylko, że w tej łodzi śpi Pan Jezus, 
który jednym słowem, spojrzeniem, 
uśmiechem, może odwrócić historię 
ludzkości. Zapominają, że, jak kiedyś 
mówił ks. Tischner: „Pobożność jest 
ważna, ale rozumu nie zastąpi”.

Przyszła wiosna, czas na porząd-
ki, te przy domu, ale i te w naszym 
wnętrzu – duchowe. 

Zaiste może to być czas błogosła-
wiony (szczęśliwy), bo w przeżywa-
nym pierwszym z trzech lat poświęco-
nych Eucharystii, mam szansę uczynić 
z niej Najświętszy Sakrament, przez 
chętne w niej uczestnictwo i częste 
przyjmowanie Komunii św.

Bóg zafundował nam światowe 
rekolekcje z udziałem wszystkich. 
Trudno się z nich zwolnić. Warto więc 
z nich skorzystać i znaleźć dla siebie 
wiele pouczających nauk. Módlmy 
się o to, byśmy nie zmarnowali czasu 
najlepszych w życiu rekolekcji, które 
głosi nam samo niebo.

o. Bogusław Augustowski CSsR
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Człowiek w obliczu doświadczanych 
niepewności i nadziei

Czas wyjątkowo trudny 
spadł na każdego z nas jak 

przysłowiowy „grom z jasnego 
nieba”. Nikt tak naprawdę nie 
przypuszczał, że to dotknie nas 
obecnie żyjących.

Rozprzestrzenianie się koronawi-
rusa obserwujemy z trwogą. Rosną 
w wielkim tempie liczby zarażeń 
i zgonów. Media pokazują wciąż 
nowe przypadki. Może niektórzy 
powiedzieliby, że udało się szatano-
wi wprowadzić wielki zamęt w tej 
odwiecznej walce z Bogiem i Jego 
dziećmi na ziemi. Mylą się jednak ci, 
co tak myślą. Widzimy, że walka zła 
z dobrem co prawda teraz się bardzo 
nasiliła, ale spoglądając na całość 
oczyma nas, ludzi wierzących w Boga, 
możemy powiedzieć, że to wszystko 
nie może tak naprawdę zakończyć 
się beznadziejnie, pesymistycznie. 
Bronimy się przed tą sytuacją, bo Bóg 
nam dał życie i nakazał dbać o życie 
i zdrowie nas samych, a także osób 
nas otaczających. Jako chrześcijanie 
widzimy, że Bóg prowadzi nas po 
tych trudnych ścieżkach. Wszystko, 
wiadomo zależy od Boga, ale zależy 
też od nas samych, którzy zadbamy 
o siebie i bliźnich. 

Doceniamy, że na czas trudny du-
chowni: biskupi i kapłani, z wielką tro-
ską zadbali o bezpieczeństwo każdego 
z nas. Ordynariusz diecezji tarnow-
skiej ks. bp Andrzej Jeż wydał dekret 
normujący zasady bezpieczeństwa. 
Proboszczowie parafii w kościołach 
i w mediach społecznościowych poin-
formowali wiernych o zagrożeniach. 

W Tuchowie tak uczynili proboszczowie 
o. Bogusław Augustowski w parafii 
NNMP i ks. Alfons Górowski w parafii 
św. Jakuba Apostoła Starszego. O za-
grożeniach informują władze miasta 
Tuchowa, służba zdrowia i różne insty-
tucje. Informują się nawzajem telefo-
nicznie lub elektronicznie członkowie 
wspólnot, zrzeszeń, grup społecznych. 
Władze Rzeczypospolitej Polskiej czynią 
wiele starań w tej dziedzinie. Znamy 
zasady postępowania, by sobie i bliźnim 
nie zaszkodzić w tym względzie, w roz-
przestrzenianiu się śmiercionośnego 
wirusa. To wszystko już wiemy. 

Nam, katolikom, Bóg dał nadzieję 
i wiemy, że najważniejsza jest mo-
dlitwa do naszego Stwórcy. Musimy 
przyznać z wdzięcznością, że mamy 
do dyspozycji wiele możliwości mo-
dlitwy. Dla nas największe znaczenie 
mają teraz transmisje Mszy św., 
modlitw, kazań emitowanych przez 
środki społecznego przekazu, w tym 
możliwość łączenia się w modlitwie 
różańcowej z naszej bazyliki. Jest to 
niezastąpiony sposób na czas niewy-
chodzenia z domów. Na pewno jest 
nam trudno w przeżywanym Roku 
Eucharystii przyjmować duchowo 
Ciało Chrystusa i niejednokrotnie tę-
sknimy za Jezusem w postaci chleba, 
kiedy to mogliśmy przyjmować Go 
w kościele. Możliwość ta oczywiście 
istnieje dla nas, ale musimy kierować 
się w tym czasie ustaleniami bezpiecz-
nymi dla nas i otaczających nas ludzi. 
Modlitwa w rodzinach daje tak wiele 
nadziei, tak bardzo jednoczy w walce 
o przetrwanie. 

W jednym z kazań, w czasie 
transmitowanej codziennie Mszy św. 
z Jasnej Góry, abp Wacław Depo na-
wiązał do wiersza Romana Brandsta-
ettera, który pisze, że pokolenie nasze 
chciało uratować siebie bez Boga, 
a czy my dziś możemy uratować sie-
bie bez Boga? – zadał pytanie ksiądz 
biskup. Wiemy z historii żyjących ludzi 
przed nami, że problem epidemii był 
znany ludzkości. W każdym czasie 
ludzie modlili się do Boga, o ocalenie. 
Wspomnieć tu można dżumę w Kra-
kowie w XV wieku i dziś św. Szymona 
z pobliskiej Lipnicy Murowanej, a wte-
dy Lipnicy. I trudno nam uwierzyć, 
że ten zakonnik franciszkanin, z Za-
konu Braci Mniejszych Obserwantów, 
zwanych w Polsce bernardynami, 
traktował takie zarazy jako szczegól-
ny czas łaski dany ludziom od Boga. 
Znana była wtedy jego heroiczna 
służba chorym, którymi się opiekował, 
zmieniał opatrunki, karmił, udzielał 
sakramentów pokuty i Eucharystii. Jak 
podają źródła, zarażony dżumą zmarł 
18 lipca 1482 roku. Po jego śmierci 
odnotowano 151 uzdrowień za jego 
wstawiennictwem z ciężkich i śmier-
telnych chorób. Szymon z Lipnicy 
został beatyfikowany 16 lutego 1685 
roku i kanonizowany przez papieża 
Benedykta XVI 3 czerwca 2007 roku. 
Wspomnienie świętego obchodzimy 
18 lipca. Jest patronem miasta Krako-
wa, kaznodziejów i studentów. 

W dzisiejszych czasach też mo-
dlimy się do Boga, wzywając pomocy 
świętych, którzy zasłużyli sobie swym 
życiem na świętość. Dziś idziemy ich 
drogami, może nasze cierpienia są 
inne, jest dużo cierpień duchowych, 
różnych i trudnych. Na szczęście 
mamy patronów jak wcześniej wspo-
mniany franciszkanin, jak redempto-
rysta św. Klemens Hofbauer, którego 

200. rocznicę śmierci obchodzimy 
w tym roku, a który też spotkał się 
z panującą zarazą w Warszawie. 
Bardzo mocno przeżył wtedy śmierć 
współbrata – przyjaciela Tadeusza, 
który zaraził się od leżących w szpitalu 
żołnierzy chorych na tyfus, gdy im 
niósł pomoc. Mamy Św. Jana Paw-
ła II, który na pewno jest z Polakami 
i z całym światem w tych wyjątkowych 
dniach dla nas wszystkich. Św. Józef, 
którego wspomnienie obchodzimy 
w marcu, tak wiele może dla nas łask 
wyprosić u Boga. Mamy w Tuchowie 
Matkę Bożą Tuchowską, najlepszą 
orędowniczkę, dlatego możemy przez 
Jej wstawiennictwo polecać Bogu 
siebie i bliźnich i czuć się bezpiecznie 
mimo wszystko. Wierzymy, że Chry-
stus zmartwychwstały przyniesie nam 
pokój, radość i miłość, wzmocni wiarę 
i nadzieję.

Grażyna Gut

https://www.youtube.com/watch?v=-dtOuMahnm0
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„Nie lękaj się …”

Ży c i e  ś w .  K l e m e n s a 
dowodzi, że od najmłod-

szych lat Opatrzność Boża przy-
gotowywała go do mężnego zno-
szenia przyszłych doświadczeń, 
wzbudzając w nim umiłowanie 
krzyża Chrystusowego. 

Już jako młodzie-
niec chętnie brał krzyż 
na ramiona i wędrował 
z nim ze swej pustelni 
(w Pölzerwald) do sank-
tuarium Ubiczowanego 
Jezusa (w Mühlfrauen). 
Było to, w jego przy-
padku, coś tak natu-
ralnego i częstego, że 
postronni obserwato-
rzy jego pielgrzymek 
nazywali go „nosicie-
lem krzyża”. Pielgrzymi 
krzyż przywołuje na 
pamięć o wiele cięż-
szy krzyż, jaki na jego 
barki włożyło życie. 
W wieku zaledwie sześciu lat traci 
ojca. Jego młode lata naznaczone 
są doświadczeniem trwającej długo 
wojny ze wszystkimi jej biedami. 
Musi pokonywać trudności materialne 
w ukończeniu szkoły oraz zdobywaniu 
podstawowego wykształcenia w celu 
osiągnięcia upragnionego kapłaństwa. 
Jego działalność apostolska od same-
go początku najeżona jest, zdawać 
by się mogło, trudnościami nie do 
pokonania. Pracę w Warszawie roz-
poczyna bez jakiegokolwiek zabezpie-

czenia materialne-
go, licząc jedynie 
na Bożą Opatrzność. 
W trudnościach pod-
trzymuje go na duchu 
życzliwość nuncjusza apostolskiego 
w Polsce, prymasa Polski, którym 

był rodzony brat kró-
la Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, oraz 
samego króla. Ale duża 
część mieszkańców 
Warszawy, w tym i du-
chowieństwa, darzy go 
niechęcią. Wypływała 
ona po części z uprze-
dzeń do Niemców, do 
których był zaliczany, 
po części z nieufności 
do zakonników, po czę-
ści z osiągnięć duszpa-
sterskich i popularności 
wśród ludu. Dla wielu 
z nich nie do zniesienia 
była sama świętość ży-

cia i radykalizm apostolski jego i jego 
współbraci. Byli oni dla nich wyrzutem 
sumienia, którego dobrze byłoby się 
pozbyć. 

Do tego dochodziła wrogość ma-
sonerii, wolnomyślicielstwa, bogatych 
imigrantów niemieckich robiących 
nieuczciwe interesy w Warszawie. 
Szydzono więc z jego działalności, 
wyśmiewano uczestników nabo-
żeństw, zarzucano mieszanie się do 
polityki, buntowanie ludności prze-
ciwko rządowi, mężczyzn przeciw-

Gdy oddech krótki, łzawiące oczy

I duszę Twoją niepokój toczy,

Strach nieodłącznym Twym towarzyszem.

Nie chcesz złych wieści znowu usłyszeć.

Świat zagrożony, człowiek umiera,

Śmierć tak szeroko bramy otwiera,

Nędzne i kruche to ludzkie życie,

Może ulecieć nawet o świcie…

Czym jesteś dzisiaj wobec zarazy?

Czym twoje zyski, mądrość, urazy?

Wszystko tak nagle wartość odmienia,

W chwili groźnego unicestwienia.

Mówisz: To minie, to kwestia czasu.

I pragniesz w ciszę zbiec od hałasu.

Sam już nie wierzysz, co powiedziałeś.

Tak tylko lęk swój zagłuszyć chciałeś. 

Lecz on pozostał i wciąż nabrzmiewa,

Jak ostre ciernie w sercu dojrzewa.

Nie znajdziesz w niczym tu ukojenia,

Gdy się nie rzucisz w fale Zbawienia.

Tylko w Jezusie Odkupicielu

Balsam dla twoich zranień tak wielu.

Bo kiedy Jemu powierzysz siebie,

On weźmie strach twój, ocali ciebie!

Z dobrym twym Bogiem, Najwyższym Panem

Uwolnisz serce trwogą spętane.

On przez tę ciemność cię przeprowadzi

Tam, gdzie się skarby wielkie gromadzi.

Módl się wytrwale, wołaj do Boga!

Jemu nie straszna twa ludzka trwoga;

Chrystus o wiele większe katusze

Przyjął, by zbawić grzeszną twą duszę.

I dnia trzeciego, jak mówi Pismo,

Całe zło świata tak nagle prysło,

Jak na powietrzu bańka mydlana…

Pan powstał z grobu z samego rana!

Ty też powstaniesz, gdy z Nim iść będziesz,

Tak się swych obaw prędko pozbędziesz.

Jedynie w Panu, tym Zmartwychwstałym,

Dostąpisz szczęścia i wiecznej chwały.

Jemu zaufaj i bądź spokojny,

Gdy wkoło lament, choroby, wojny…

Bóg nie dopuści, byś został w grobie,

On Nowe Życie wysłużył tobie.

I niechaj każda chwila ci dana 

Będzie na służbę, na chwałę Pana!

Niech niesie także miłość dla braci,

A Jezus niebem ci to zapłaci.
Anna Piątek

Słowo św. Klemensa do mnie… 

„Odwagi, Bóg wszystkim kieruje”

S. Clemente Maria Hoffbauer
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ko służbie wojskowej, rozszerzano 
plotki, oszczerstwa i pomówienia, 
organizowano kampanię nienawiści 
w miejscach publicznych. Zdarzało się 
grożenie śmiercią samemu Klemen-
sowi. Nie omijały go również kłopoty 
wewnętrzne, związane z porozumie-
niem się i zrozumieniem w gronie 
własnej wspólnoty. Cierpiał też z po-
wodu problemów dotykających jego 
współbraci, ich chorób, zdarzających 
się pobić, a nawet śmierci. Szcze-
gólnie ciężko przeżył śmierć swego 
przyjaciela i wiernego towarzysza wy-
praw apostolskich, o. Tadeusza Hübla, 
który zmarł w wojskowym szpitalu po 
zarażeniu się tyfusem, opiekując się 
chorymi. Wiele kosztowało go tak-
że opanowywanie swego gorącego, 
wybuchowego charakteru, aby nie 
utrudniał mu właściwych relacji z in-
nymi. Dochodziły do tego trudności 
w porozumieniu się z  własnymi prze-
łożonymi zakonnymi w  Rzymie, nie 
tylko z  powodów geograficzno-poli-
tycznych, ale także z powodu trud-
ności zrozumienia przez nich innych 
uwarunkowań kulturowych, klimatu 
oraz wynikającej stąd potrzeby stoso-
wania odmiennych sposobów aposto-
łowania i formacji młodych redempto-
rystów. Trwałą przyczyną zmartwień 
były niepowodzenia związane z  za-
kładaniem nowych klasztorów, losy 
współbraci klasztorów likwidowanych, 
niemożność osiedlenia się redempto-
rystów nigdzie na stałe. Nie można 
się zatem dziwić, że wspomniane 
trudności były dla niego ciężkimi prze-
życiami, które wywołały w nim stany 
złego samopoczucia, rozgoryczenia, 
bezsenności i przygnębienia. Sta-
wały się też przyczyną wielu chorób, 
na jakie często zapadał. Szczytem 
traumatycznych doświadczeń była 
likwidacja warszawskiej placówki,  

w tym wszystkich prowadzonych dzieł, 
wypędzenie z Warszawy w 1808 roku, 
związane z tym przesłuchania, uwięzie-
nie w twierdzy Kostrzyn, a następnie 
wymuszona emigracja do Wiednia oraz 
rozpoczynanie, w starszym już wieku, 
nowego etapu życia. Zainaugurował go 
pobytem w areszcie za rzekome prze-
mycanie przez granice przedmiotów 
religijnego kultu. Po jego opuszczeniu 
czekało go życie w biedzie, błąkanie się 
po wynajętych mieszkaniach, przy nie-
ustannych kontrolach i inwigilacjach 
władz politycznych, czasowym zakazie 
wygłaszania kazań. Umiera w  obcym 
domu, w ubogim mieszkaniu, poza 
klasztorem umiłowanego przez siebie 
Zgromadzenia. Można by powiedzieć, 
że gdziekolwiek się pojawił, budził 
sprzeciw. Miał tego bolesną świado-
mość, mówiąc: „Byli tacy, którzy cało-
waliby moje stopy, ale o wiele liczniejsi 
byli ci, którzy chcieliby obrzucić mnie 
błotem”. Na ruinach swoich apostol-
skich dzieł nigdy nie przestawał ufać 
Bożej Opatrzności. Przed ostatecznym 
załamaniem chroniło go, wypływające 
z żywej wiary, niezachwiane zaufanie 
Bogu. Po likwidacji kolejnego klasztoru 
mówił: „Odwagi, Bóg wszystkim kie-
ruje. W tym beznadziejnym położeniu 
poddałem się całkowicie Jego woli”. Po 
doznanym niepowodzeniu, cierpliwie 
rozpoczyna realizację kolejnego swego 
przedsięwzięcia. 

Życie św. Klemensa dowodzi, że 
powiedzenie, iż „Bóg krzyżuje tych, 
których miłuje” odnosi się nie tylko 
do umierającego na krzyżu Jego 
Umiłowanego Syna, do życia wielkich 
świętych, ale i do nas. Jeśli życie 
człowieka nie jest wolne od różnego 
typu przeciwności, to tym bardziej 
życie ludzi Jemu oddanych. Widocznie 
są im one potrzebne do osiągnięcia 
duchowej dojrzałości, całkowitego 

zaufania Bogu, odpokutowania za grzechy  
i  zdobycia wiecznego zbawienia. 
Otrzymanie zadawalającej odpowiedzi na 
dręczące nas niekiedy pytanie: „Dlaczego 
właśnie ja?”, musimy odłożyć na przyszłe 
życie. Teraz zaś, za przykładem Klemensa, 
powinniśmy uczyć się dostrzegać we 
wszystkim woli Dobrego Boga. Przy Jego 
pomocy mężnie znosić spotykające nas, 
często niezrozumiałe, nieprzewidywalne  
i zaskakujące doświadczenia, w nadziei, że 
„kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”.

Postawię sobie kilka pytań:
1. Czego uczy mnie przy-

kład życia św. Klemensa?
2. Św. Klemens doświadczył 

bólu po stracie przyjaciela. Co mi 
radzi w obecnej sytuacji walki 
z groźnym wirusem?

3.  Czy zgodzę się z twier-
dzeniem, że również i w chwili 
obecnej Bóg wszystkim kieruje?

Modlitwa 
do św. Klemensa

Św. Klemensie,  
który zadziwiałeś nas  

za swego życia niezłomnością 
w znoszeniu napotykanych 
przeciwności, wypraszaj 

nam u Boga dar cierpliwego 
przyjmowania nieuniknionych 

trudności życiowych.  
Dar niezłomnego zaufania Bogu, 

abyśmy, podobnie jak ty,  
umieli dopatrywać się 

przedziwnych zrządzeń Bożej 
Opatrzności, nawet wówczas,  

gdy prowadzi nas Ona  
ciernistą drogą 

w urzeczywistnianiu  
wspaniałych obietnic  

swej miłości. Wypraszaj nam  
dar wytrwałości również wtedy, 

gdy nie dostrzegamy  
widzialnych skutków  

naszych modlitw i poświęceń, 
jakie szczerze podejmujemy  

dla dobra bliźnich  
i rozwoju Kościoła.  

Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.

Na podstawie: o. Gerard Siwek CSsR, Do Boga ze świętym. Nabożeństwo 
do św. Klemensa Hofbauera CSsR, Homo Dei, Warszawa 2014.

o. Bogusław Augustowski CSsR
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Rekolekcje – duchowe lekcje  
i co dalej?

Starajmy się powtarzać tę lekcję na co dzień. Uklęknijmy kiedy trzeba, 
uczmy się słuchać, patrzeć i widzieć krzyż a w nim zrozumieć WIELKĄ TAJEM-
NICĘ. Słysząc słowa „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”, jak to rozumiesz? 
Nie można zrażać się tymi słowami czy źle interpretować. Zadaj sobie pytanie, 
ile warte jest życie, co niesie, co oferuje? Czy warto zabiegać, gonić? Zabiegać 
tak, gonić nie zawsze. Życie jest darem, jest też wędrówką, którą właściwie 
możemy przejść i uczynić wiele dobrego dla innych, dla świata, natury jak i dla 
samego siebie. Każdy ma coś do zaoferowania. Pomyśl, jak to możesz oddać, 
przekazać. Życie to też wielka niewiadoma, pełna radości, smutku, upadków 
czy uniesień. Starajmy się żyć tak, jakby jutro miało być dziś i nie spóźnij się, 
gdy nadejdzie ten najważniejszy w naszym życiu moment…

Zbliża się świąteczny czas i wszyscy mamy coś do posprzątania. Od czego 
zacząć? – zdecyduj sam.



Niejeden raz pomagasz
Niejeden raz wybaczasz

Niejeden raz wędrujesz krętą drogą
Niejeden raz Bóg wskazuje Ci drogę

Niejeden raz mówisz jak ciężki mój krzyż
Niejeden raz oddzielasz dobro od zła

Niejeden raz wzrok na krzyżu zatrzymujesz, 
czy wielką tajemnicę pojmujesz, rozumiesz?

Niejeden raz drzwi są zamknięte - poczekaj otworzą się
Niejeden raz szukam Ciebie Boże …

… Źle szukasz – Powiesz …
Nie szukaj, zobacz i trwaj w dobrym



Wielkanocny koszyczek niech napełni się radosnymi życzeniami, smaczną 
święconką, kolorowymi zajączkami i pisankami czy też pożółkłym cukrowym 
barankiem sprzed lat, przy którym jest czerwona chorągiewka z wielkim słowem 
ALLELUJA, które zawiera to, co najważniejsze: WIARĘ – NADZIEJĘ – MIŁOŚĆ.

Maria Wiśniowska

W dniach od 29 lutego 
do 3 marca odbywały 

się w naszej parafii rekolekcje 
wielkopostne dla młodzieży i do-
rosłych. Prowadził je o. Grzegorz 
Gut, redemptorysta i duszpasterz 
młodzieży z parafii św. Józefa 
w Toruniu. 

Pierwszym i ważnym tematem 
rekolekcji było przebaczenie. Aby 
należycie uczestniczyć w Euchary-
stii, która daje życie, należy sobie 
odpowiedzieć na pytanie: czy umiem 
przebaczać? 

W modlitwie Ojcze nasz słyszymy 
słowa: … i odpuść nam nasze winy 
jako i my odpuszczamy naszym wi-
nowajcom… Jezus wyraźnie mówi: 

jeśli nie przebaczycie ludziom ich 
przewinień, Bóg wam nie przebaczy. 

W podejściu do Eucharystii przyj-
mujemy podwójną sferę przeba-
czenia: moje pojednanie z Bogiem 
i pojednanie z bliźnim. 

W Przypowieści o synu marno-
trawnym Bóg przebaczył temu syno-
wi, który przehulał swoje życie. Czy 
w nas nie ma postawy brata, który po-
został i służył ojcu? Spowiadamy się, 
chodzimy do kościoła, a nie umiemy 
ze swojego człowieczeństwa wznieść 
się ku Bożemu myśleniu. Kierunkiem 
naszych dążeń jest niebo. Co, jeśli 
w niebie są wrogowie, którzy w ostat-
niej chwili życia okazali skruchę? Czy 
ja chcę do takiego nieba wchodzić? 

Rekolekcje wielkopostne w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie 
w Jubileuszowym Roku św. Klemensa Hofbauera

Czy umiemy przebaczać? 

Fot. O. P. Zyskowski
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Bóg cierpliwie czeka na grzeszni-
ka. Nie możemy nikogo skazać na po-
tępienie. Nam, chrześcijanom trzeba 
modlić się za nieprzyjaciół, życzyć im 
pojednania z Bogiem. 

W Przypowieści o celniku i fary-
zeuszu Jezus piętnuje pogardzanie 
innymi i uważanie siebie za lepszego 
z racji dobrych uczynków. Chwali 
piękno modlitwy skruszonego celnika. 

Panu Bogu nie chodzi tylko o speł-
nianie widzialnych dobrych uczynków 
i praktyk, które są dla nas ważne, ale 
o pogłębianie relacji z Nim i upodab-
nianie się do Niego. 

Pan Jezus mówi: Jeśli więc przy-
niesiesz dar swój przed ołtarz i tam 
sobie przypomnisz, że brat twój ma 
coś przeciw tobie, zostaw tam dar 
swój przed ołtarzem, a najpierw 
idź i pojednaj się z bratem swoim. 
Potem przyjdź i dar swój ofiaruj (Mt 
5,17-37).

Jak w świetle tych słów wyglądają 
nasze relacje w rodzinie, w sąsiedz-
twie, w pracy? Czy nie panuje tam 
nienawiść i niezgoda? Co zrobić, jeśli 
mamy szczere chęci pojednania się 
i pogodzenia, a druga strona jest jak 
beton? Jeśli modlę się za te osoby: 
Panie, z bólem wewnętrznym, po-
czuciem doznanej krzywdy oddaję Ci 
tę osobę, trudne relacje. Dotykaj jej 
swoją miłością – mogę w pełni uczest-
niczyć w Eucharystii. Błogosławmy 
tym, z którymi trudno się porozumieć. 

Nie wolno życzyć potępienia, ani 
przekląć ludzi. Przeklinanie drugiego 
człowieka, życzenie mu najgorszego 
to współpraca z diabłem. Człowiek 
zagubiony czyni krzywdy innym. 

Życzmy sobie nawzajem świętości 
i pragnienia nieba dla wszystkich 
ludzi. 

Rekolekcjonista zaprosił nas 
też do refleksji nad przemijalnością 

życia. Wypowiadane podczas Środy 
Popielcowej słowa: Prochem jesteś 
i w  proch się obrócisz nie napawają 
optymizmem. Życie jest jedno na 
ziemi, ale nie jedyne. Z kruchości 
wypływa wiara, że jestem czymś wię-
cej niż proch, kwiat więdnący, liście 
opadające w jesieni. Życie nie składa 
się z prochu.

Jestem człowiekiem wtedy, gdy 
jestem przepełniony Chrystusem. 
Dostrzegę Go, przebitego gwoźdźmi, 
w bliźnim, głodnym, chorym, uwię-
zionym w nałogach. Trzymanie się 
Tego, który z Nieba zstąpił, gwaran-
tuje wstąpienie do Nieba. Aby się do 
Niego dostać, należy pogłębiać więź 
z Bogiem. Świętość to nie doskonałość 
czy samodoskonalenie. To trwanie 
przy Chrystusie do końca. 

Ojciec Grzegorz Gut, podczas 
nabożeństwa nowenny, wskazał na 
Matkę Bożą, która stała przy Chry-
stusie do końca. 

Matka Boża zajmuje takie miej-
sce, jakie wyznaczył jej sam Pan 
Bóg. Największą Jej godnością jest 
to, że poprzez swoje posłuszeństwo, 
poprzez swoje „fiat” w scenie Zwia-
stowania, stała się Matką Boga, Matką 
Syna Bożego. To jest jej główny udział 
w historii zbawienia. Matka Boża pełni 
także rolę Pośredniczki i Orędownicz-
ki. To nasza duchowa Matka.

Jako wychowawca klasy siódmej 
uczestniczyłam też w rekolekcjach 
dla młodzieży. Niezwykle budujące 
były dla mnie i dla uczniów świadec-
twa młodych ludzi, którzy przyjechali 
z ojcem Grzegorzem, aby go wspo-
magać w głoszeniu słowa Bożego. 
Ewangelizacja przez świadectwo 
własnego życia, opowieści o trudnym 

poszukiwaniu drogi do Jezusa w swo-
im życiu – poruszyły zgromadzonych 
w kościele. Nie jest łatwo stanąć 
przed licznie zgromadzoną młodzieżą 
i samemu, nie będąc wiele starszym, 
powiedzieć: zbłądziłem/am. 

Ten artykuł pisałam 14 marca, 
po ogłoszeniu stanu epidemicznego 
w Polsce. Pewno banalne będą słowa, 
że teraz, nie teoretycznie, a prak-
tycznie zdajemy egzamin z miłości 
do bliźniego i do ojczyzny, w której 
żyjemy. To czas, kiedy jak nigdzie 
indziej, znowu jesteśmy razem w po-
czuciu obowiązku i rozsądku oraz 
w modlitwie…

To jest moje przykazanie, 
abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem. Nikt 
nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich (J 15, 12-13).

Renata Gąsior
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MojaDrogi Ojcze Rekolekcjonisto!

Poznałem, że wszystko, co czyni Bóg, 
na wieki będzie trwało: 

do tego nic dodać nie można 
ani od tego coś odjąć. 

(Koh 3, 14)

W imieniu naszej wspólnoty parafialnej, pragniemy Ci Ojcze podziękować za 
przekazane i skierowane na Eucharystię słowo Boże, które to ze starannością 
zapisywaliśmy w sercach naszych. 

Umocnieni w wierze, szczodrzy w miłości i chętni, by dostrzec Chrystusa 
w najbliższych i w tych obok siebie, pragniemy przylgnąć do Niego i wytrwać 
przy Nim do końca życia. Bo tylko przylgnięcie i trzymanie się Tego, który z nie-
ba zstąpił, gwarantuje wstąpienie do nieba. Pragniemy wnieść w nasze życie 
pokój i radość płynącą z przekonania, że Miłosierny Jezus żywy i prawdziwie 
obecny w Eucharystii, jest naszym Życiem i Miłością.

Pamiętamy, że podczas Eucharystii jesteśmy zaproszeni do „podziwu” 
wobec Misterium Ciała i Krwi Chrystusa. Wierzymy, że Eucharystia jest spotka-
niem z Jezusem Chrystusem, jest ilustracją największej tajemnicy miłości, jaka 
odnawia się we Mszy św. Jest ciągłym przypominaniem tego, co najważniejsze 
dla naszego życia, naszego zbawienia i dla naszej wieczności.

Wiemy, że 
p o w i n n i ś m y 
uczestniczyć jak 
najczęściej w Eu-
charystii i aktyw-
nie włączać się 
w Nią, że nie ma 
innej możliwości 
dotknięcia Pana 
Boga, jak tylko 
przez Euchary-
stię i nie ma in-
nej możliwości, 
aby krew Boga 
zaczęła płynąć 
w naszym wnę-
trzu, jak tylko 
przez Euchary-
stię.

Napawa ra-
dością fakt, że 
z Ojcem przyje-
chała młodzież, 
która, dzieląc się 
wiarą i doświad-
czeniami swoje-
go życia, wzbu-
dziła entuzjazm 
i poruszyła serca 
młodych uczest-
ników rekolek-
cji. I za to jako 
rodzice mówimy 
głośno: Bóg za-
płać.

Drogi Ojcze z głębi serca dzię-
kujemy Ci za proste wskazówki, jak 
przeżywać Eucharystię, za niesienie 
nadziei, za przypomnienie, jak żyć, 
by zostać świętym. 

Dziękujemy, że zaprosiłeś nas do 
wędrówki po ścieżkach Prawdy, Dobra 
i Miłości. Wskazałeś też, jak bardzo 
ważne jest przebaczenie i pojednanie.

Czcigodny Ojcze życzymy Ci 
szczęścia płynącego z Bożego wy-

brania. Życzymy, aby Duch Święty 
prowadził Cię przez ten święty czas 
Wielkiego Postu. Życzymy także, by 
adoracja Tego, który JEST, była nie-
wyczerpanym źródłem nadziei w Jego 
zwycięstwo.

Niech łaska Boża wspiera Cię 
w życiu kapłańskim i zakonnym. Za-
pewniamy o naszej modlitwie przed 
cudownym obrazem Matki Bożej Tu-
chowskiej i w naszych domach. 

Szczęść Boże!
Podziękowanie za wygłoszone rekolekcje dla ojca Grzegorza Guta 

w imieniu wspólnoty parafialnej złożyli 
Grażyna Karaś i Paweł Adwent. 
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„Ziemia jest też kapłańska  
i błogosławiona” (z Godzinek)

ZK: Czy 55-letnia kapłańska dro-
ga sprawia, że czuje się ksiądz speł-
niony, a bilans życia jest pozytywny?

Ks. W.: Tak, bo kapłaństwo dało 
mi więcej, niż oczekiwałem. Oczywi-
ście ważne były jego podwaliny, czyli 
studia w Rzymie, tzw. Teresianum 
i w Lublinie na KUL-u teologii pasto-
ralnej. W polskiej prowincji Księży 
Sercanów pełniłem różne funkcje 
administracyjne, między innymi by-
łem wykładowcą liturgiki w naszym 
seminarium w Stadnikach oraz przeło-
żonym w niektórych naszych wspólno-
tach zakonnych. Równocześnie w tym 
czasie głosiłem rekolekcje siostrom 
zakonnym w wielu zgromadzeniach. 
Rekolekcje głosiłem także siostrom 
józefitkom w różnych ich wspólno-
tach, z wyjątkiem Tuchowa, który... 
czekał na mnie i stanowi obecnie 
piękne uwieńczenie mojej posługi 
zakonnej i kapłańskiej. Ciekawym 
doświadczeniem była dla mnie pomoc 
duszpasterska w krajach europej-
skich, w czasach komunistycznych 
oraz misja zagraniczna w Indonezji.

ZK: Siostry józefitki wspominają 
księdza jako wybitnego rekolek-
cjonistę i przewodnika duchowego, 
otaczając od pierwszej chwili pobytu 
w DPJ czcią godną kapłana. Niezwy-
kłą życzliwością i szacunkiem darzy 
księdza także Wspólnota Mieszkańców 
i pracowników Domu. Czy dla księdza 
proces adaptacji w nowym środowisku 
i akceptacja nowej sytuacji życiowej 
stanowiły wielką trudność?

Ks. W.: No cóż... księża też cho-
rują. Podczas Mszy Świętej odprawia-
nej u Sióstr w Tarnowie zemdlałem 
i przewieziono mnie do szpitala. 
Stwierdzono udar. Choroba nagle 
zabrała mi część sprawności fizycznej 
i... przede wszystkim pamięć. To był 
moment na zamknięcie drzwi prze-

szłości. Nie mogłem trzymać w ręku 
pateny, skoro muszę trzymać laskę, 
itd. Decyzją moich Przełożonych zo-
stałem zwolniony z wielu obowiązków, 
np. zamiast brewiarza odmawiam 
różaniec. Napisałem prośbę do kar-
dynała Stanisława Dziwisza o zwol-
nienie z funkcji Krajowego Dyrek-
tora Arcybractwa Straży Honorowej 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
którą pełniłem 7 lat. Decyzją naszego 
Prowincjała znalazłem się tu, w Domu 
prowadzonym przez Siostry św. Jó-
zefa. Jako zgromadzenie nie mamy 
domu seniora, a nasz Dom Zakonny 
w Tarnowie nie dysponuje miejscem 
dla osoby wymagającej całodobowej 
opieki. Za łaskę Bożą odczytuję mój 
pobyt w Tuchowie. S. Alfonsa ubiera 
mi albę i jestem koncelebransem – 
wprawdzie na siedząco – w codziennej 
Mszy Św. sprawowanej przez ojców 
redemptorystów w kaplicy domowej; 
uczestniczę w specjalnych nabożeń-
stwach; korzystam ze wszystkich 
posług religijnych świadczonych 
w tym Domu. Nie miałem problemu 
ze zmianą miejsca zamieszkania. 
Jestem wdzięczny Bogu i Siostrom jó-
zefitkom, że mogę mieszkać w Domu 
Pogodnej Jesieni i doświadczać ich 
troskliwej opieki.

ZK: Mieszka ksiądz w pokoju 
jednoosobowym z widokiem na sank-
tuarium i dróżki różańcowe. Honorowe 
miejsce zajmuje Pismo Święte, fo-
tografia ks. F. Blachnickiego, książki 
i czasopisma. Wszystkich cieszy 
fakt, że chętnie uczestniczy ksiądz 
w wydarzeniach kulturalno-rozryw-
kowych organizowanych w Domu; 
a jak wypełniony jest tzw. czas wolny 
w pokoju?

Ks. W.: Jak każdy senior mam 
teraz dużo czasu i dużo spokoju. 
Najbardziej absorbuje mnie dogłębna 

W Wielki Czwartek wspo-
minamy ustanowienie 

Eucharystii i od wielu lat w tym 
dniu w naszej parafii NNMP w Tu-
chowie dziękujemy czcigodnym 
duszpasterzom za ich kapłaństwo. 

Od października ubiegłego roku, 
po raz pierwszy w historii Domu Po-
godnej Jesieni, prowadzonego przez 
Zgromadzenie Sióstr św. Józefa 
u podnóża tuchowskiego sanktu-
arium, mieszkańcem jest kapłan, ks. 
Walerian Swoboda SCJ. To ciekawe 
doświadczenie jest przyczynkiem do 
częstych refleksyjnych dialogów, do 
radości i powagi Wspólnoty Domu 
z przebywania na co dzień z księ-
dzem. Z ks. Walerianem Swobodą 
rozmawia Zdzisława Krzemińska.

ZK: Jest ksiądz sercaninem, 
czyli członkiem Zgromadzenia Księży 
Najświętszego Serca Jezusowego. 
Jak zrodziło się powołanie kapłańskie 
u chłopca ze Śląska? 

Ks. W.: Tak... pochodzę z okolic 
Rybnika. Mam za sobą 55 lat ży-
cia w kapłaństwie Chrystusowym. 
W 1965 roku przyjąłem święcenia 
w Stadnikach k/ Myślenic z rąk bpa 
Tadeusza Szwagrzyka. Byłem naj-

młodszym z pięciorga rodzeństwa, 
mama wcześnie owdowiała, my stra-
ciliśmy tatę i w domu zapanowała bie-
da. Jako ministrant zaangażowałem 
się w oazę młodzieżową, bo wikarym 
w naszej parafii był ks. Franciszek 
Blachnicki, który od tamtego czasu 
jest osobą ważną i towarzyszącą mi 
przez całe życie. Nie było w tym nic 
dziwnego, że jako młody chłopak pra-
cowałem m.in. przy dachu na kościele, 
czy w kopalni „Anna”, żeby samemu 
zarobić na książki. 

Ale... pierwsze buty kupił mi 
w ósmej klasie wikary – ks. F. Blach-
nicki. To z nim – założycielem Kręgów 
Domowego Kościoła mogłem na oa-
zach rozmawiać o tym, co nurtowało 
mnie na tym etapie życia. Najbar-
dziej interesujący był dla mnie temat 
spowiedzi. Na podstawie własnego 
doświadczenia rozważałem często, 
jak powinna ona „działać”, bo żyłem 
w przeświadczeniu, że sam źle się 
spowiadam. Myślę, że wtedy zaczęło 
kiełkować moje powołanie i pragnie-
nie, by zostać bardzo dobrym spo-
wiednikiem i tym sposobem pomagać 
ludziom. 
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analiza Słowa Bożego. Jestem słucha-
czem Radia Maryja, czytam literatu-
rę, gazety i tuchowskie publikacje. 
Czekam na rozliczenie u Boga, gdy 
odprawiam rachunek sumienia, to tak 
jakby był ostatnim, tak rozmawiam 
z Ojcem Niebieskim. Tegoroczny Wiel-
ki Post jest wyjątkowy, przeżyliśmy tu 
rekolekcje prowadzone przez redemp-
torystę – o. E. Nocunia i zdaję sobie 
sprawę z tego, że dla mnie, 80-latka 
może być to rok... powołaniowy; wirus 
atakuje, a ja jestem w grupie ryzyka, 
więc mogę w najbliższym czasie zo-
stać... powołany do wieczności. 

ZK: Ostatnio w swoich wypowie-
dziach używa ksiądz zwrotu, że obecny 
rok 2020 jest szczególny, bo jest rokiem 
łaski wielkich jubileuszy. Dlaczego? 

Ks. W.: Żyjemy organizacją 
35. Pielgrzymki do Częstochowy 
d z i ę k c z y n n e j  z a  1 0 0 - l e c i e 
I zawierzenia Polski Sercu Pana 
Jezusa planowanej na 20.06 br. 
Przypomnę, że 27.07.1920 roku na 
Jasnej Górze biskupi polscy na czele 
z Prymasem kard. Edmundem Dalbo-
rem wołali w imieniu narodu „Panie, 
ratuj, bo giniemy i pomóż nam”.

W tym roku świętujemy 100. 
rocznicę urodzin Jana Pawła II. Wielki 
Polak, którego zapamiętałem szcze-
gólnie ze spotkania w Stadnikach, gdy 
jako kardynał Karol Wojtyła przyjechał 
na obchody 100. rocznicy naszego 
Zgromadzenia.

W czerwcu tego roku wyniesio-
ny zostanie na ołtarze kard. Stefan 
Wyszyński, z którym miałem kontakt 
i pracowałem u Jego boku w Laskach 
k/W-wy (zespół domów i szkół spe-
cjalnych dla dziewcząt i chłopców, do 
których przyjeżdżał kilkanaście razy 
w roku). 

ZK: Proszę przypomnieć najwięk-
sze przeżycie w swoim kapłaństwie.

Ks. W.: Niezapomnianym pozo-
stają pierwsze spowiedzi w rodzinnej 
parafii ludzi, których wydawało mi się, 
że znam, a to dopiero konfesjonał dał 
mi ich poznać... I po jakimś czasie je-
den i drugi penitent podziękował mi za 
odnalezienie właściwej drogi; to była 
największa radość dla mnie – młodego 
księdza i spowiednika. 

ZK: Kapłaństwo, jak mówił Jan 
Paweł II to Dar i Tajemnica, prze-
żywane w wymiarze wspólnotowym 
w Kościele i osobistym, jak każde 
inne powołanie nadaje życiu barwę 
i rozmaity smak; czy tak?

Ks. W.: Oczywiście; wspomina-
łem o mojej radości, a smutkiem było 
doświadczenie słów Jezusa: „Nikt nie 
jest prorokiem w Ojczyźnie swojej”. 
Właśnie w środowisku, w którym 
wyrosłem, spotykałem się z przykrą 
reakcją, że jestem księdzem, który 
nie służy radą, tylko się... wymądrza. 
A kapłaństwo wg mnie to służba, to 
rola... informatora, byś nie popełniał 
błędów takich jak ja na drodze wiary. 
Na tej i każdej innej drodze warto też 
przypominać sobie słowa Matki Bożej: 
„Uczyńcie, co Wam kazał Syn.” 

Z ufnością w Bogu powierzam 
modlitwie wszystkich Czytelników 
„Chorągwi Maryi”.

Powołując się na Dekret 
Biskupa Tarnowskiego do-

tyczący sprawowania posługi 
duszpasterskiej i liturgicznej 
w Wielkim Tygodniu, z 31 marca 
2020 roku, biskup wzywa wier-
nych świeckich do pozostania 
w domach i do uczestnictwa w ce-
lebracjach Wielkiego Tygodnia za 
pośrednictwem mediów, a także 
do podjęcia w tych dniach szcze-
gólnie intensywnej modlitwy 
rodzinnej.
• Biskup Andrzej Jeż przypomi-

na, że: „W obecnej sytuacji 
w parafiach nie ma możliwo-
ści przystąpienia do sakra-
mentu pokuty i pojednania 
w zwyczajnej formie. Proszę 
więc wszystkich duszpasterzy 
o przypomnienie wiernym roli 
żalu doskonałego połączonego 
ze szczerą wolą wyspowiadania 
się, gdy to już będzie możliwe”. 
Jednocześnie biskup przypomina, 
że okres, w którym należy przyjąć 
Chrystusa w Komunii św. – czego 
wymaga od nas trzecie przykazanie 
kościelne – obejmuje czas od Śro-
dy Popielcowej do Niedzieli Trójcy 
Świętej (czyli do 7 czerwca br.). 
W obecnej sytuacji panującej 
pandemii i wprowadzonych rygo-
rów sanitarnych Kościół wskazuje 
sposób uzyskania przebaczenia 

grzechów ciężkich w wyjątkowej 
sytuacji niemożności wyspowiada-
nia się w sposób tradycyjny. Kodeks 
Prawa Kanonicznego w kanonie 960 
mówi: „Indywidualna i integralna 
spowiedź oraz rozgrzeszenie sta-
nowią jedyny zwyczajny sposób, 
przez który wierny, świadomy grze-
chu ciężkiego, dostępuje pojedna-
nia z Bogiem i Kościołem. Jedynie 
niemożliwość fizyczna lub moralna 
zwalnia od takiej spowiedzi. W ta-
kim wypadku pojednanie może się 
dokonać również innymi sposobami 
(kan. 960). Jakie są to „inne sposo-
by”? W obecnej sytuacji, która jest 
nadzwyczajna, Kościół daje szansę 
uzyskania odpuszczenia grzechów 
poza spowiedzią przez wzbudzenie 
żalu doskonałego za grzechy oraz 
szczere pragnienie (postanowienie) 
wyspowiadania się. 

• Co to jest „żal doskonały”? 
Katechizm Kościoła Katolickiego 
w punkcie 1452 odpowiada: „Gdy 
żal wypływa z miłości do Boga 
miłowanego nade wszystko, jest 
nazywany «żalem doskonałym» lub 
«żalem z miłości». Taki żal odpusz-
cza grzechy powszednie. Przynosi 
on także przebaczenie grzechów 
śmiertelnych, jeśli zawiera mocne 
postanowienie przystąpienia do 
spowiedzi sakramentalnej, gdy 
tylko będzie to możliwe” (KKK 

czyli: 
w jaki sposób możemy uzyskać odpuszczenie grzechów 

poza spowiedzią

Co z tzw. „spowiedzią 
przedświąteczną?”
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1452). Nauka ta należy do Tradycji 
Kościoła i zauważmy, że do otrzy-
mania przebaczenia wszystkich 
grzechów, w takiej wyjątkowej 
sytuacji, potrzebny jest nie tylko 
żal doskonały, ale też pragnienie 
spowiedzi, gdy ustąpi przeszko-
da, w tym wypadku, epidemia. 
Należy dodać, że penitent, oprócz 
wzbudzenia wspomnianego żalu 
za grzechy, powinien przypomnieć 
sobie pozostałe zwykłe warunki 
dobrej spowiedzi, tzn. rachunek 
sumienia, postanowienie popra-
wy i zadośćuczynienie. Ponieważ 
ten ostatni warunek nie wiąże się 
w tym przypadku z pokutą nakła-
daną przez spowiednika (bo go nie 
ma), to można przyjąć, że dobro-
wolna pokuta będzie owocna, gdy 
penitent sam sobie ją nałoży. Ale 
jej kształt pozostaje w gestii osoby 
jednającej się z Bogiem.
Zapamiętajmy: w obecnej sy-

tuacji ktoś, kto żałuje za swo-
je grzechy i pragnie 

spowiedzi, już 

teraz otrzymuje przebaczenie – 
„takie samo” (bo nie ma innego) 
jak w spowiedzi, czyli otrzymuje 
łaskę uświęcającą. Może zatem 
przyjmować Komunię świętą 
(w sposób sakramentalny lub 
duchowy).
• W związku z dekretem biskupa 

w Wielkim Tygodniu nie orga-
nizujemy spowiedzi przedświą-
tecznej. Kościół jednak pozostaje 
otwarty do osobistej modlitwy 
przez cały dzień, w Triduum Pas-
chalne od godz. 8.00 do 17.00. 
Warto tu jeszcze wspomnieć 
o praktyce pierwszych piątków 
i pierwszych sobót miesiąca 
w okresie epidemii. Komisja ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów Konferencji Episkopatu 
Polski wydała Komunikat (2.04 
br.), w którym rozwiewa wątpli-
wości co do zachowania ciągłości 
pobożnych praktyk dziewięciu 
pierwszych piątków miesiąca oraz 
pięciu pierwszych sobót miesiąca, 
które wielu wiernych podejmuje. 
Komisja przypomniała, że „jeśli 
w trakcie odprawiania praktyki pię-
ciu sobót oraz dziewięciu piątków 
miesiąca nie jest możliwe spełnie-
nie warunku przyjęcia sakramen-
talnej Komunii w okresie epidemii, 
nie ulega przerwaniu ciągłość 
owoców, a więc nie trzeba tej 
praktyki zaczynać od nowa, 
a jedynie przedłużyć tę prak-
tykę o kolejny miesiąc”. „Zaleca 
się jednakże celem podtrzymania 
ciągłości praktyki, aby we właści-
wym dniu (pierwszy piątek/sobota) 
w okresie braku dostępu do sakra-
mentu, jeśli to możliwe, wzbudzić 
właściwą danej praktyce intencję 
oraz skorzystać z możliwości przy-

jęcia tzw. Komunii duchowej 

(pragnienia), a także jeśli trzeba, 
z możliwości uprzedniego oczysz-
czenia sumienia z grzechów cięż-
kich poprzez akt żalu doskonałego, 
gdy nie można się wyspowiadać”.

Propozycja wzbudzenia 
aktu żalu doskonałego

Zarówno teksty jak i postawy ciała 
należy dostosować do swoich możli-
wości, gdyż istotą wzbudzenia aktu 
żalu doskonałego jest wewnętrzne 
usposobienie. Zachęca się, by ustawić 
krzyż w godnym miejscu np.: na stole, 
jeśli to możliwe można zapalić przy 
nim świece.

1. Wykonanie znaku krzy-
ża wraz z wymówieniem formuły: 
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Amen”.

2. Odczytanie wybranego frag-
mentu z Pisma Świętego – jeśli 
możliwe – w postawie stojącej.

Z Ewangelii według św. Łukasza 
(Łk 18, 9-14)

Jezus powiedział też do niektó-
rych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, 
a innymi gardzili, tę przypowieść: 
«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, 
żeby się modlić, jeden faryzeusz 
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak 
w duszy się modlił: Boże, dziękuję 
Ci, że nie jestem jak inni ludzie, 
zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo 
jak i ten celnik. Zachowuję post dwa 
razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 
wszystkiego, co nabywam. Natomiast 
celnik stał z daleka i nie śmiał nawet 
oczu wznieść ku niebu, lecz bił się 
w piersi i mówił: Boże, miej litość dla 
mnie, grzesznika! Powiadam wam: 
Ten odszedł do domu usprawiedliwio-
ny, nie tamten. Każdy bowiem, kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się 
uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 
28-34; Łk 15, 11-32)

3. Następnie można odmówić:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Ufam, Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny;
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu.

4. Następuje rachunek sumie-
nia – w ciszy (można przyjąć postawę 
siedzącą lub klęczącą).

5. WZBUDZENIE ŻALU DO-
SKONAŁEGO – jeśli możliwe – 
w postawie stojącej lub klęczącej.

6. Chwila ciszy.
7. Odmówienie spowiedzi po-

wszechnej: „Spowiadam się Bogu 
wszechmogącemu i wam, bracia i sio-
stry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, 
mową, uczynkiem i zaniedbaniem: 
moja wina, moja wina, moja bardzo 
wielka wina. Przeto błagam Najświęt-
szą Maryję zawsze Dziewicę, wszyst-
kich Aniołów i Świętych i Was, bracia 
i siostry, o modlitwę za mnie do Pana 
Boga naszego”.

8. Prośby
- Proszę Cię, Panie, abyś dał mi 

łaskę prawdziwej pokuty.
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- Proszę Cię, Panie, abyś udzielił 
mi przebaczenia i darował karę za 
grzechy.

- Proszę Cię, Panie, aby Twoje 
dzieci, które przez grzech oddaliły się 
od świętego Kościoła, po otrzymaniu 
przebaczenia znowu do niego wróciły.

9. Odmówienie modlitwy Pań-
skiej: „Ojcze nasz…”.

10. Na zakończenie można od-
mówić fragment z Psalmu 51, 3-9.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej 
łaskawości,
w ogromie swej litości zgładź niepra-
wość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym 
wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej 
prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się 
czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

(Podczas wymawiania poniższych 
słów od „Chwała Ojcu…” można wy-
konać znak krzyża albo głęboki skłon 
w stronę krzyża).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków. Amen.

opr. o. Bogusław Augustowski CSsR

Definicja i znaczenie
Najpierw zapytajmy: Co oznacza 

„komunia”? Słowo „komunia” 
pochodzi od łacińskiego słowa 
„communio”, które oznacza jedność. 
Celem przyjmowania Komunii Świę-
tej, czyli Ciała i Krwi Chrystusa, jest 

osiągnięcie komunii, czyli jedności 
z Bogiem. On mi się daje, ja Go przyj-
muję. On trwa we mnie, ja w Nim. Jest 
we mnie, żyję Jego życiem – życiem 
Syna Bożego zjednoczonego z Ojcem 
w Duchu Świętym. Przyjmuję więc 
w siebie życie Trójcy Świętej, zostaję 
włączony w Jej życie. Taki jest sens 

Komunia duchowa  
Praktyczne wskazania

i cel przyjmowania Komunii. Należa-
łoby więc raczej mówić o wchodzeniu 
w Komunię, trwaniu w niej i życiu nią. 
Komunię można przyjmować w sakra-
mencie Komunii, czyli pod postaciami 
Chleba i Wina podczas Eucharystii. 
Ale można ją przyjmować także na 
sposób duchowy. Czym jest Komu-
nia Święta duchowa? Jest to akt 
duchowy, modlitewny, którego celem 
jest osiągnięcie takiego zjednoczenia 
z Jezusem (czy może lepiej: wejście 
w takie zjednoczenie), jakie daje nam 
przyjmowanie Go w sakramencie Jego 
Ciała i Krwi, ale poza przestrzenią 
sakramentalną.

Praktykę Komunii Świętej du-
chowej zalecali święci, począwszy od 
Ojców Kościoła, przypominali o niej 
także papieże. Św. Jan Paweł II w en-
cyklice Ecclesia de Eucharistia pisze: 
„W Eucharystii (…) znajduje swój kres 
wszelkie ludzkie pragnienie, ponieważ 
tu otrzymujemy Boga i Bóg wchodzi 

w doskonałe zjednoczenie z nami. 
Właśnie dlatego warto pielęgnować 
w duszy stałe pragnienie Sakramentu 
Eucharystii. Tak narodziła się prak-
tyka ‘komunii duchowej’, szczęśliwie 
zakorzeniona od wieków w Kościele 
i zalecana przez świętych mistrzów 
życia duchowego”. I dalej papież 
przypomina zachętę św. Teresy od 
Jezusa: „Kiedy nie przystępujecie do 
Komunii i nie uczestniczycie we Mszy 
św., najbardziej korzystną rzeczą jest 
praktyka komunii duchowej... Dzięki 
niej obficie jesteście naznaczeni miło-
ścią naszego Pana” (EdE 34).

Kto może przyjąć 
komunię duchową? 
Komunię duchową mogą przyjąć 

osoby będące w stanie łaski uświę-
cającej, które nie mogą uczestniczyć 
w Mszy Świętej z powodu: trudności 
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Przeżywana obecnie epidemia sprawia niemożność przystępo-
wania wiernych do Komunii św. sakramentalnej z obawy przed 

zarażeniem. W takiej sytuacji pasterze Kościoła zachęcają wiernych 
do pozostania w domach i korzystania z komunii duchowej.
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dotarcia do kościoła, choroby, więzie-
nia, prześladowania, braku kapłanów. 
Mogą ją przyjmować także ci, którzy 
przyjęli Komunię Świętą sakramental-
ną w danym dniu. Co więcej, można 
ją praktykować dowolną ilość razy, 
w dowolnym czasie i w dowolnym 
miejscu. W końcu celem życia chrze-
ścijańskiego jest życie w nieustannej 
komunii z Bogiem. W obecnej sy-
tuacji epidemii, z braku możliwości 
uczestnictwa w Eucharystii, komunia 
duchowa karmi się tęsknotą za nią. 
Skuteczność komunii duchowej zależy 
więc od żarliwości tej tęsknoty. Należy 
tu jednak odróżnić serdeczną modli-
twę, pełną tęsknoty, osób rozwiedzio-
nych żyjących w nowych związkach, 
od komunii duchowej, bo ta zakłada 
stan łaski uświęcającej. Jeśli trwam 
w grzechu ciężkim (tzn. nie jestem 
w stanie łaski uświęcającej), to samo 
to uniemożliwia mi zjednoczenie się 
z Bogiem, czy to przez Komunię sa-
kramentalną, czy przez jakikolwiek 
inny akt. Grzech ciężki stanowi tu 
realną i obiektywną przeszkodę dla 
pełnego zjednoczenia. Warto tu jed-
nak przytoczyć słowa papieża Bene-
dykta XVI z adhortacji „Sacramentum 
caritatis”: „Nawet wtedy, kiedy nie 
jest możliwe przystąpienie do sakra-
mentalnej Komunii, uczestnictwo we 
Mszy św. pozostaje konieczne, ważne, 
znaczące i owocne” (SC 55). Warto 
w tym miejscu również dodać znaną 
myśl św. Bazylego Wielkiego: „Bóg nie 
ogranicza sobie dostępu do człowieka 
sakramentami”. Inaczej nie byłby 
Bogiem. Stąd jeśli nie jest możliwe 
rozgrzeszenie sakramentalne osób 
żyjących w związkach niesakramen-
talnych, to na pewno nie wolno nam 
lekceważyć ich tęsknoty duchowej. 
I choć może jest im daleko do pełnej 
komunii, to nie można im odbierać 
tęsknoty za zjednoczeniem z Jezu-

sem w Eucharystii. Niejedna taka 
osoba mogłaby uczciwie powiedzieć 
Jezusowi: Tęsknię za Tobą! Chciała-
bym móc przyjąć Cię w Eucharystii! 
Mam w sobie wielki, straszny głód 
przyjmowania Cię w Komunii! Pomóż 
mi, spraw, by przyszedł taki moment, 
w którym będzie to możliwe.

Jak przyjmuje się 
komunię duchową? 
Pierwszym krokiem jest wzbu-

dzenie w sobie pragnienia przyjęcia 
komunii duchowej. Nie chodzi o to, 
by wygenerować w sobie jakieś pło-
mienne uczucia czy wielkie emocje, 
ale o akt wiary i woli. Musimy zawsze 
pamiętać, że przystępowanie do ko-
munii jest wydarzeniem osobowym. 
Przyjmujemy nie jakąś rzecz, ale Oso-
bę Zmartwychwstałego. Stąd Komunia 
sakramentalna musi zawsze być także 
komunią duchową. Istotne znaczenie 
przed komunią ma osobiste zwrócenie 
się do Chrystusa. Na to pragnienie 
komunii duchowej składają się trzy 
akty: akt wiary w realną obecność 
Jezusa Chrystusa w Eucharystii; akt 
miłości skierowanej ku Jezusowi oraz 
akt pragnienia osobistego spotkania 
z Jezusem, by On chciał wejść i prze-
mieniać moje życie z całą jego historią.

Św. Alfons Maria Liguori, założyciel 
redemptorystów, wyjaśnia w jaki 
sposób możemy przyjmować komunię 
duchową: „Kiedy się modlisz, kiedy 
nawiedzasz Najświętszy Sakrament, 
kiedy bierzesz udział we Mszy Świętej, 
kiedy kapłan przyjmuje komunię 
– ty również przyjmuj ją duchowo. 
Uczyń wtedy akt wiary w obecność 
Jezusa w Sakramencie, akt miłości 
i żalu za swoje grzechy oraz akt 
pragnienia, zapraszając Go do twej 
duszy. Na koniec dziękuj Mu, jak 

gdybyś rzeczywiście Go przyjęła”. 
(Prawdziwa Oblubienica Chrystusowa, 
rozdz. 18).

Drugi krok, to samo przyjęcie 
komunii duchowej. Może ona mieć 
formę bardzo prostej, krótkiej mo-
dlitwy, albo aktu strzelistego. Można 
temu wydarzeniu nadać dłuższą for-
mę osobistej „liturgii”. Wtedy należy: 
wzbudzić akt żalu (zakończony choćby 
„spowiedzią powszechną” lub „Panie, 
zmiłuj się”), przeczytać fragment 
Ewangelii (na przykład przypadający 
na dany dzień), pomodlić się Modlitwą 
Pańską, odmówić „Baranku Boży…”, za-
prosić Jezusa do swojego serca. Warto 
przy tym zadbać, by dokonywało się to 
wszystko w skupieniu i w spokoju. By 
okazać szacunek temu, co wówczas 
następuje. Nie będzie przesadą, jeśli 
osoba przyjmująca Komunię Świętą 
duchową uklęknie (jeśli stan zdrowia 
na to pozwala), by także ciałem pod-
kreślić wagę tego wydarzenia. Zjedno-
czenie z Bogiem to cel życia każdego 
chrześcijanina, to przedsmak nieba. 
Dlatego komunia jest tak cenna. 

Przykłady komunii 
duchowej

• Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście 
obecny w Eucharystii. Kocham Cię! 
Żałuję za grzechy, którymi Cię ob-
raziłem. Przyjdź do mojego serca, 
oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi 
nigdy odłączyć się od Ciebie! 
Albo:

• Mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdzi-
wie obecny w Najświętszym Sakra-
mencie. Kocham Cię nade wszystko 
i pragnę Cię posiadać w mej duszy. 
Albo:
Modlitwa przy Komunii św. ducho-

wej polecana przez papieża Francisz-

ka, zaproponowana podczas porannej 
Mszy św. w Domu św. Marty 19 marca 
br. Papież nazwał ją „Aktem Komunii 
św. duchowej”. 
• Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, 

i ofiarowuję Ci moje skruszone 
serce, uniżone w swojej nicości 
i Twojej świętej obecności. Adoruję 
Cię w sakramencie Twej miłości, 
niewysłowionej Eucharystii. Pragnę 
przyjąć Ciebie w tym ubogim przy-
bytku, jaki oferuje Ci mój umysł. 
Czekając na radość z sakramen-
talnej komunii, pragnę przyjąć Cię 
w duchu. Przyjdź do mnie, O mój 
Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, 
przychodzę do Ciebie! Niech Twoja 
miłość ogarnie moje całe jestestwo 
w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, 
Tobie ufam, Ciebie miłuję.
Albo:
Modlitwa św. Tomasza, który mó-

wił: „Komunia duchowa jest to gorące 
pragnienie przyjęcia Pana Jezusa”, 
więc wołaj z głębi duszy:
• Wierzę mój Jezu, że obecny jesteś 

w Najświętszym Sakramencie. 
Kocham Cię i pragnę Cię przyjąć. 
Wstąp do serca mego. Jednoczę się 
z Tobą. Nie dozwól, abym kiedykol-
wiek odłączył się od Ciebie. Chwała 
i dziękczynienie bądź w każdym 
momencie Jezusowi w Najświęt-
szym Boskim Sakramencie, Ile 
minut w godzinie a godzin w wiecz-
ności tylekroć bądź pochwalon Jezu 
ma miłości.
Albo:
Komunia duchowa św. Alfonsa 

Marii de Liguori z jego książeczki pt. 
Nawiedzenia Najświętszego Sakra-
mentu (dwa przykłady):

Wzór pierwszy
• Jezu mój! Wierzę, że jesteś obec-

ny w Najświętszym Sakramencie. 
Miłuję Cię nade wszystko i pragnę 



Chorągiew MaryiChorągiew Maryi30 31

posiadać Cię w duszy mojej. Po-
nieważ teraz nie mogę przyjąć Cię 
sakramentalnie, przyjdź przynaj-
mniej duchowo do mojego serca. 
Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczy-
wiście był we mnie obecny, oddaję 
Ci się zupełnie i proszę gorąco, nie 
dozwól, abym kiedykolwiek oddalił 
się od Ciebie.
Wzór drugi

• Wierzę w Ciebie, o Jezu obecny 
w Najświętszym Sakramencie, 
miłuję Cię i pragnę zjednoczyć się 
z Tobą. Przyjdź do mego serca, 
zapraszam Cię i błagam – byś nie 
oddalił się ode mnie. Proszę Cię, 
o Jezu Chryste, niechaj ogarnie 
mnie słodszy od miodu ogień Two-
jej potężnej miłości. Powtarzam 
za św. Franciszkiem: „Niech umrę 
dla miłości Twojej, jak Ty raczyłeś 
umrzeć z miłości dla mnie”. „O mi-
łości niemiłowana, o miłości niepo-
znana! – wołam za św. Magdaleną 
de Pazzi. I modlę się razem ze św. 
Piotrem z Alkantary: „Oblubieńcze 
mej duszy, kiedy mnie pociągniesz 
do siebie?”. O Jezu, moje dobro, 
słodka moja miłości, zrań i rozpal 
moje serce, aby już stale płonęło 
dla Ciebie. Niech żyje Jezus, nasza 
miłość, nasze życie i nasze wszyst-
ko! Niech żyje nasza nadzieja 
Maryja!

Komunia duchowa 
w czasie epidemii

Z duszpasterskiego punktu widze-
nia istotne jest, aby wierni w czasie 
epidemii odnowili w sobie potrzebę 
komunii duchowej. Jest to proces 
duchowy, który zachodzi między 
pełnym niepokoju człowiekiem i Bo-
giem Miłosiernym. Okoliczności, jakie 

stwarza stan pandemii, wraz z nie-
możliwością przyjmowania Komunii 
św. sakramentalnej, powinny obudzić 
„tęsknotę eucharystyczną”. Można to 
też nazwać postem eucharystycznym, 
który powinien oczyszczać przejawy 
rutyny, powierzchowności czy – nie 
daj Boże – świętokradzkiego sposobu 
przystępowania do Komunii św.

Praktycznie najczęstszą, podczas 
obecnej zarazy, okazją do przeżywa-
nia Komunii duchowej, jest uczest-
nictwo we Mszy św. transmitowanej 
przez radio, telewizję czy Internet. 
Można też łączyć się duchowo z Mszą 
św. odprawianą o określonej godzinie 
w naszym kościele parafialnym. Do 
transmisji religijnej należy przygoto-
wać się wewnętrznie i zewnętrznie, 
czyli zadbać o wyłączenie telefonu, 
porządek w pokoju, nie mówiąc 
o znakach religijnych. Przed Mszą św. 
można odmówić jedną z ulubionych 
modlitw przed Komunią, a w chwili 
jej rozdawania w kościele upokorzyć 
się przed Panem Jezusem, wyznać Mu 
miłość i przyjąć duchowo do serca. 
Słowa, którymi zapraszamy naszego 
Pana, powinny być proste, szczere 
i żarliwe. Z owoców komunii ducho-
wej skorzystać mogą wszyscy. Św. 
Franciszek Salezy ujął to z właściwą 
sobie precyzją: „dwa są rodzaje ludzi, 
którzy powinni często komunikować: 
doskonali, aby stać się jeszcze do-
skonalszymi, i niedoskonali, aby stać 
się doskonałymi; mocni, żeby nie 
osłabnąć, słabi, by się stać mocnymi”.

Życzmy sobie  wszyscy , 
duchowni i świeccy, aby ten 
trudny czas panującej epidemii 
wydał w naszym życiu dobre 
owoce w postaci duchowego 
wzrostu. 

opr. o. Bogusław Augustowski CSsR

Już za kilka dni będziemy 
przeżywać największe Ta-

jemnice naszej wiary, nasze od-
kupienie. 

Triduum paschalne to szczyt 
całego roku liturgicznego, gdyż jest 
to czas, w którym Pan Jezus przez 
swoje cierpienie, śmierć na krzyżu 
i chwalebne zmartwychwstanie od-
kupił całą ludzkość, każdego człowie-
ka, mnie i Ciebie. 
On wziął na swoje 
barki ciężar grze-
chów wszystkich 
ludzi, by w swojej 
Przenajświętszej 
Krwi obmyć nas, 
grzesznych ludzi. 

Triduum, to 
łacińskie słowo 
oznaczające do-
kładnie „trzy dni”, 
czyli trzy dni na-
szego odkupienia. 
Są one naznaczo-
ne niepojętą mi-
łością jaką Bóg nas ukochał, że nie 
oszczędził Swojego Umiłowanego 
Syna Jezusa Chrystusa, który za nas 
cierpiał, umarł i zmartwychwstał, aby-
śmy mogli żyć wiecznym szczęściem. 
Nasze zbawienie wypływa z inicjatywy 
miłości Boga do nas, ponieważ „On 
sam nas umiłował i posłał Syna Swo-
jego jako ofiarę przebłagalną za nasze 
grzechy” (1 J 4,10). „W Chrystusie 
Bóg jednał ze sobą świat” (2 Kor 5, 
19, KKK 620).

Warto w tym szczególnym cza-
sie uświadomić sobie, że wszystko, 
co posiadamy, pochodzi od Boga: 

nasze życie, otaczający nas świat, 
nasze odkupienie. Bóg oczekuje od 
nas miłości do Siebie i bliźniego oraz 
wierności przykazaniom, które dają 
rzeczywiste szczęście tu na ziemi 
i w wieczności. Nie miejmy złudzeń: 
nic innego nie da nam prawdziwego 
spełnienia. Współczesność oferuje 
przyjemności, nowości, wolność bez 
odpowiedzialności, aby oderwać nas 

od tradycji, i przy-
słonić nam pod-
stawowe prawdy 
wiary, które mó-
wią, że Jedynym 
Zbawicielem ludzi 
i świata jest Je-
zus Chrystus, Syn 
Boży, prawdziwy 
Bóg i człowiek. „Je-
zus doświadczył 
śmierci dla dobra 
każdego człowie-
ka. Syn Boży, który 
stał się człowie-
kiem, rzeczywiście 

umarł i został pogrzebany” (KKK 629). 
„Przedmiotem wiary w Zmartwych-
wstanie jest wydarzenie historyczne 
poświadczone przez uczniów, którzy 
rzeczywiście spotkali Zmartwychwsta-
łego, a równocześnie wydarzenie ta-
jemniczo transcendentne jako wejście 
człowieczeństwa Chrystusa do chwały 
Bożej” (KKK 656). „Misterium Pas-
chalne ma dwa aspekty: przez swoją 
śmierć Chrystus wyzwala nas od grze-
chu; przez swoje Zmartwychwstanie 
otwiera nam dostęp do nowego życia” 
(KKK 654). Nie wystarczy wspomnieć 
misterium, musimy pokazać, że dzia-

Triduum Paschalne

„Raduj się, ziemio, opromieniona 
tak niezmiernym blaskiem,

a oświecona jasnością Króla wieków, 
poczuj, że wolna jesteś od mroku,  

co świat okrywa. 
Uświęcająca siła tej nocy  

oddala zbrodnie, z przewin obmywa, 
przywraca niewinność upadłym,  

a radość smutnym, 
rozprasza nienawiść,  

usposabia do zgody i ugina potęgi”.

/Orędzie Wielkanocne/
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ła ono w naszym życiu. Musimy być 
posłuszni wezwaniu: szukajcie tego, 
co w górze, gdzie przebywa Chrystus, 
zasiadający po prawicy Boga (Kol 3,1). 
„Mamy uczestniczyć w wolności dzieci 
Bożych, umrzeć dla grzechu, a żyć dla 
Boga w Jezusie Chrystusie” pisał Vin-
cent Ryan OSB. Dlatego uczestnictwo 
w nabożeństwach Triduum Paschalnego 
pomaga przejść nam drogę, którą prze-
szedł Chrystus. Towarzyszmy naszemu 
Mistrzowi w Jego trudzie, cierpieniu, 
męce i śmierci w tych dniach. Zapłacz-
my, że tak wiele razy zdradzaliśmy 
Jezusa i tak często w ciągu roku mie-
liśmy zamknięte serce dla Niego. Od-
chodziliśmy Chryste od Ciebie, lecz Ty 
nas nigdy nie opuściłeś i mimo naszego 
upadku jeszcze bardziej nas kochałeś 
i pomagałeś powstać. Każde otwarte na 
nowo serce człowieka to wielka radość 
Twoja i w niebie. Bądźmy wpatrzeni 
w Matkę Bożą, która współcierpiała ze 
Swoim ukochanym Synem. Naśladujmy 
Maryję w Jej miłości Matczynej i trosce 
o zbawienie rodzaju ludzkiego. 

Święta Wielkanocne były zawsze 
dla Polaków najcudowniejszym 
symbolem zwycięstwa dobra nad 
złem, prawdy nad kłamstwem, ducha 
nad materią. Niech nasze radosne 
śpiewanie Alleluja w Wielkanoc 
głęboko zakorzeni się w nasze serce 
i oddaje radość tego okresu. Alleluja 
jest słowem hebrajskim, które po 
prostu znaczy „chwalmy Boga”. Świę-
ty Augustyn widzi w śpiewie alleluja 
antycypację liturgii niebiańskiej, od-
najduje w nim nutę eschatologicznej 
radości okresu wielkanocnego, co daje 
przedsmak szczęścia w królestwie 
Bożym. Wiara paschalna chrześcijan 
wymaga więc, by wierzyć w te trzy 
rzeczy: po pierwsze, że Jezus umarł 
i zmartwychwstał, po drugie, że umarł 
za nasze grzechy i zmartwychwstał 

dla naszego usprawiedliwienia, po 
trzecie, że umarł za nasze grzechy, 
mając świadomość, że umiera za 
nasze grzechy z miłości – pisał Ra-
niero Cantalamessa i dalej – Jezus 
zmartwychwstały powtarza każdemu 
uczniowi to, co kiedyś powiedział Mar-
cie : „Ja jestem zmartwychwstaniem 
i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby 
i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje 
i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. 
Wierzysz w to? Credis hoc?” (J 11, 
25-26). Błogosławieni, którzy czują, 
że mogą dzięki łasce Bożej z głębi 
serca odpowiedzieć: „Tak, Panie! Ja 
wierzę”. Święta Wielkanocne – święta 
Zmartwychwstania Pańskiego – były 
zawsze dla nas Polaków, świętami 
wiary w sprawiedliwość polskich 
pragnień, w słuszność polskich 
wysiłków i w nieodwołalny triumf 
przekazywanych nam przez pokole-
nia cnót narodowych – pisała Hanna 
Szymanderska. Wielkanoc w Polsce 
obchodzono zawsze niezwykle uroczy-
ście, świątecznie i hucznie. Odrodzenie 
duchowe, które dawało Zmartwych-
wstanie Pańskie, odbycie rekolekcji, 
odpuszczenie grzechów – niosło praw-
dziwą wiosnę. Niech tak zostanie.

Niech Zmartwychwstały Chrystus  
obdarza dobrym zdrowiem, radością,  

pomyślnością i Swoim Błogosławieństwem  
na każdy dzień życia,

a Matka Boża otacza Swoją opieką.
Życzy

Janusz Łukasik

Raniero Cantalamessa, Tajemnica 
Wielkanocy, Wrocław 2002

Maria Borejszo, Wielkanoc w Pol-
skiej Kulturze, Poznań 1997

Hanna Szymanderska, Polska Wiel-
kanoc, Warszawa 1990

Vincent Ryan OSB, Okres Wielka-
nocny i Święta Pańskie, Kraków 2000.

Z uwagi na pandemię korona-
wirusa zgodnie z Dekretem 

Biskupa wszystkie obrzędy Tridu-
um Paschalnego zostaną odpra-
wione bez udziału ludu, a jedynie 
z osobami życia konsekrowanego 
oraz ograniczoną do minimum 
asystą (wyłącznie spośród osób 
pełnoletnich), dbając o „szlachet-
ną prostotę” celebracji. 

  

W związku z niemożnością uczest-
niczenia w sposób fizyczny w bazylice 
podczas Triduum Paschalnego zapra-
szamy wiernych do łączenia się z nami 
w sprawowaniu liturgii poprzez media: 
radio, stronę internetową parafii i Fa-
cebook. Od Wielkiego Czwartku do 
Wielkiej Soboty poranna Liturgia Godzin 
będzie transmitowana z naszej świątyni 
przez Radio Maryja o godz. 7.00, zaś 
wieczorne liturgie, wyjątkowo o godz. 
18.00 w Wielki Czwartek i Piątek, oraz 
Wigilię Paschalną o godz. 20.00, przez 
parafialne media internetowe (https://
www.youtube.com/watch?v=-dtOuMahnm0). 

Ze względu na wieczorne celebra-
cje nie będzie modlitwy różańcowej 
o godz. 20.30.

W obecnej sytuacji zapraszamy 
wiernych do takiej formy prze-

żywania Wielkiego Tygodnia 
i świąt. 

Niech nasze domy staną się 
szczególnymi domami modlitwy. 

Duszpasterze

Triduum Paschalne
w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie

Wykonanie p. Agnieszka Maziarka
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Przewodniczący.  Chrystus zmar-
twychwstał. Alleluja.
Wszyscy.  Prawdziwie zmar-
twychwstał. Alleluja.
P.  W imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego.
W.  Amen.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje 
tekst Pisma Świętego. Mt 6, 31ab.32b-33. 
(Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: 
co będziemy jeść?)

Bracia i siostry, posłuchajmy słów 
Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio 
i nie mówicie: co będziemy jeść? co 
będziemy pić? Przecież Ojciec wasz 
niebieski wie, że tego wszystkiego 
potrzebujecie. Starajcie się naprzód 
o królestwo Boga i o Jego sprawie-
dliwość, a to wszystko będzie wam 
dodane”.

 
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
P:  Jezus Chrystus dał nam moc, 
abyśmy się stali dziećmi Bożymi, 
dlatego ośmielamy się mówić:
W.  Ojcze nasz…
P.  W modlitwie zwróćmy się do 
Maryi, Matki nadziei.
W.  Zdrowaś Maryjo…
P.  Wspomnijmy naszych bliskich 
zmarłych i prośmy o radość nieba 
dla nich.
W.  Wieczny odpoczynek…
P.  Odmówmy jeszcze modlitwę 
za wszystkich, którzy cierpią 
z powodu pandemii.

Boże Ojcze, Stwórco świata, 
wszechmogący i miłosierny, który 
z miłości do nas posłałeś na świat 
swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, 
spójrz na swoje dzieci, które w tym 
trudnym momencie niepewności i lęku 
w wielu regionach Europy i świata 
zwracają się do Ciebie, szukając siły, 
zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od 
chorób i strachu, ulecz naszych cho-
rych, pociesz ich rodziny, daj mądrość 
rządzącym, energię i siłę lekarzom, 
pielęgniarkom i wolontariuszom, ży-
cie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj 
nas w chwili próby, ale uwolnij nas od 
wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który 
z Synem i Duchem Świętym żyjesz 
i królujesz na wieki wieków.
W.  Amen.
P.  Maryjo, Uzdrowicielko chorych 
i Matko nadziei.
W.  Módl się za nami!

MODLITWA 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

P.  Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, 

Panie Jezu Chryste, który po swo-
im zmartwychwstaniu ukazałeś się 
uczniom przy łamaniu chleba. Bądź 
z nami, kiedy z wdzięcznością spo-
żywać będziemy te dary, i jak dzisiaj 
w braciach przyjmujemy Ciebie w go-
ścinę, przyjmij nas jako biesiadników 
w Twoim królestwie. Który żyjesz 
i królujesz na wieki wieków.
W.  Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodni-
czący mówi:
P.  Uczniowie poznali Pana. Al-
leluja.
W.  Przy łamaniu chleba. Alleluja.
P.  Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij 
nasze serca paschalną radością 

i podobnie jak dałeś nam pokarm 
pochodzący z ziemi, spraw, aby 
zawsze trwało w nas nowe ży-
cie, które wysłużył nam Chrystus 
przez swoją śmierć i zmartwych-
wstanie i w swoim miłosierdziu 
nam go udzielił. Który żyje i kró-
luje na wieki wieków.
W.  Amen.

Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem  
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

 
Na środku stołu, przy którym rodzina spotyka się na uroczystym wielkanocnym 

śniadaniu, umieszcza się przyozdobioną świecę, może to być paschalik – świeca 
Caritasu. Głowa rodziny lub inny dorosły (przewodniczący) zapala świecę i mówi.

„Nie umiem być srebrnym aniołem -
Ni gorejącym krzakiem -
Tyle Zmartwychwstań już przeszło -
A serce mam byle jakie, 
Tyle procesji z dzwonami -
Tyle już alleluja -
A moja świętość dziurawa
Na ćwiartce włoska się buja”

(ks. Jan Twardowski, Wielkanocny pacierz)

Drodzy Parafianie, Pielgrzymi i Goście!
Święta Zmartwychwstania Pańskiego ukazują nam niepowtarzalną 

miłość Boga do człowieka. 
To czas odradzania się wiary i wzrostu miłości ku Temu, który nas 

odwiecznie i do końca umiłował.
Przeżywając ten najświętszy czas i zbliżając się do największego 

wydarzenia jakim jest Zmartwychwstanie Pańskie, pragniemy dziękować 
za wszelkie dobro, którego doświadczamy. 

Życzmy sobie, aby spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem było 
naszym zmartwychwstaniem. Niech Jego bezwarunkowa miłość odmienia 
nasze serca i przemienia je w eksplozję radości. 

Niech będzie dla nas źródłem nadziei, a nadzieja siłą, aby radosne 
Alleluja rozbrzmiewało w naszych sercach, domach i wszystkich miej-
scach, do których nas Jezus posyła.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to, co uśpione, ożywi 
to, co jeszcze martwe i niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie 
w radości i pokoju. Wesołego Alleluja!

Rada Parafialna
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Byłam jedną z sześciorga rodzeń-
stwa. Do kościoła chodziliśmy pieszo 
ok. 5 km. W Wielką Sobotę jedno z nas 
szło ze ‘święconym’, bo pozostali mieli 
zajęcia w domu i w gospodarstwie. 
Tym razem poszła Zosia z koszem 
pełnym chleba, 
chrzanu, ma-
sła, soli, kieł-
basy, słoniny, 
jajek ugoto-
wanych w łu-
pinach cebuli 
i z dużym upie-
czonym przez 
mamusię ba-
rankiem. Nale-
ży wspomnieć, 
że w okresie 
Wielkiego Po-
stu naprawdę 
jedliśmy mniej 
i tak trochę... 
byle jak. Dziś 
mnie nie dziwi, 
że Zosia w po-
wrotnej dro-
dze do domu 
uległa poku-
sie, usiadła 
przy drodze 
pod drzewem 
i zdesperowana posiliła się solidnie. 
Spóźniona, trochę przestraszona i za-
wstydzona weszła do izby, obawiając 
się całej naszej rodziny, jak się okazało 
zupełnie niepotrzebnie, bo zareago-
waliśmy śmiechem, serdecznością 
i miłością do najmłodszej siostrzyczki.

Elżbieta, lat 82

To była pierwsza Wielkanoc po 
tym, jak Ukraińcy wygnali nas z na-
szej wioski straszną nocą i odtąd już 
byliśmy przesiedleńcami ze Wscho-
du. Po tym piekle, które przeżyłam 
tu na ziemi, władze przydzieliły 

jedno mieszkanie 
nam i  czterem 
innym rodzinom. 
W Poranek Wiel-
kanocny mama 
z innymi kobieta-
mi zawołała mnie, 
siostry i brata do 
pustego stołu, po 
czym z poważną 
miną smutno po-
wiedziała: ‘dzieci, 
zapamiętajcie te 
Święta, bo takich 
nie miałyście’. Po 
chwil i wszyscy, 
czyli kilkanaście 
osób zasiadło przy 
stole, a kobiety 
przyniosły gorące 
mleko rozcieńczo-
ne wodą i dały po 
kromce chleba. 
Mama dużo się 
modliła i powta-
rzała ze spokojem, 

że Bóg nas nie opuści. Nauczyłam się 
od niej tego i choć dzieciństwo mia-
łam tragiczne, małżeństwo smutne, 
a starość mam bolesną, dziękuję Panu 
Bogu codziennie za to, że wytrwałam 
w modlitwie po dziś dzień i proszę, 
bym do końca życia mogła się modlić. 

Helena, lat 89

W przeciwieństwie do rówieśni-
ków czekałam i przeżywałam Wiel-
kanoc z wielką radością, bardziej niż 
Boże Narodzenie. Tu obowiązywała 
tradycyjna i według mnie sensowna 
chronologia zadań nie tylko ducho-
wych. Trzeba było wysprzątać dom, 
zagrabić posesję – suche patyki i tra-
wy spalić ‘na Judasza’, pobielić wap-
nem drzewa owocowe w ogrodzie... 
Tuż przed Świętami obowiązkowo pie-
czono serniki i mazurki, przyrządzano 
chrzan, jajka z kurnika ‘chowano’ na 
święta, by lepiej smakowały. 

Czas Wielkiego Postu odmierzały 
specjalne nabożeństwa: w piątki Drogi 
krzyżowej, w niedzielę Gorzkich żalów 
z kazaniem, a dopełnieniem były obo-
wiązkowe rekolekcje stanowe w parafii 
i spowiedź. Niezapomnianym przeży-
ciem pozostanie dla mnie uczestnictwo 
w Triduum Paschalnym, a uwieńcze-
niem wszystkich przygotowań była 
poranna Rezurekcja, z radosnym 

i nadzwyczaj głośnym biciem dzwonów, 
ze śpiewem wielkanocnych pieśni bu-
dzących nadzieję Zmartwychwstania!

Ewa, lat 54

Rok 2020. Jaka będzie Wielkanoc? 
Cały świat żyje pandemią wirusa... 
Bez wewnętrznego życia to koszmar, 
a z nim? Wielki Post... naprawdę 
Wielki. Żałuję..., że opuszczałam nie-
dzielną Mszę Świętą, że odkładałam 
na później spowiedź, że zastąpiłam 
czas modlitwy na planowanie jutra, 
następnego weekendu, wakacji, że 
żyłam szybciej, robiłam więcej, a po 
drodze i tak gubiłam to, co ważniej-
sze... Nie wiem, jak teraz wygląda 
Msza w moim kościele parafialnym, 
ale jestem wstrząśnięta widokiem 
prawie pustej kaplicy Matki Bożej 
z Jasnej Góry podczas telewizyjnej 
transmisji. Śpiewam suplikacje i wie-
rzę w Miłosierdzie Boże.

Agnieszka, lat 32

Moja Wielkanoc

Wyk. Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie
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dobrze jest wspólnie z dzieckiem 
obejrzeć ją w telewizji lub w Inter-
necie. To doskonały sposób na to, 
żeby omówić, co dzieje się w po-
szczególnych częściach Mszy Świę-
tej. Opowiedzcie, co Ksiądz czyta 
podczas Mszy Świętej, dlaczego 
ludzie klękają, jakie znaczenie ma 
uniesienie kielicha i chleba. Naucz-
cie dziecko modlitw i odpowiedzi 
na słowa Kapłana. Dzięki temu 
dziecko będzie wiedziało, co się 
dzieje w czasie Mszy Świętej nie-
dzielnej i potrafiło w niej aktywnie 
uczestniczyć.

• W czasie Mszy Świętej dobrze 
jest kiedy dziecko siedzi między 
Rodzicami, daje mu to poczucie 
bezpieczeństwa i szybko się uczy, 
naśladując postawę Rodziców. 
Dodatkowo, gdy brak „nakręcają-
cych” je rówieśników, zachowuje 
się spokojniej.

• Rolą mamy czy taty jest tłumaczyć 
dziecku, co wypada co nie, starsze 
dzieci kilkuletnie powinny już mieć 

wpojone czym jest Eucharystia. 
Wychodząc z krzyczącym dziec-
kiem z kościoła dobrze jest, by do-
stawało jednak jasny sygnał – takie 
zachowanie jest niedopuszczalne.

• Sprawcie, by dziecko traktowało 
niedzielną Mszę Świętą jak nagro-
dę. Niedzielna Msza Święta to świę-
to, wyjątkowe spotkanie z Bogiem. 
Już dzień wcześniej przypomnijcie 
dziecku o Mszy Świętej: „Pan Bóg 
cię kocha – jutro go odwiedzimy”. 
Nigdy nie szantażujcie dziecka: 
musisz iść do kościoła, bo jak nie 
pójdziesz, to Pan Jezus będzie się 
gniewał, albo jak się będziesz źle 
zachowywał – zero telewizji przez 
tydzień! Wtedy dziecko wytworzy 
sobie negatywne skojarzenie. 
Nigdy też nie obiecujcie dziecku 
nagrody, jak będzie grzeczne 
w kościele. Działa to dokładnie 
tak samo: Mszę Świętą traktuje 
jak przykry obowiązek, po którym 
dostanie nagrodę – telefon, tele-
wizor, grę…

Kościół otacza szczególną 
opieką dzieci ochrzczone 

i zachęca rodziców, aby brały one 
udział w życiu sakramentalnym 
całej wspólnoty. To właśnie Rodzi-
ce, na mocy zobowiązania podję-
tego podczas swojego ślubu oraz 
chrztu św., powinni się troszczyć 
o chrześcijańskie wychowanie 
swoich dzieci, a co za tym idzie, 
także wychowywać dzieci do włą-
czenia w aktywny udział w liturgii. 
„Uczestnictwo dzieci w Mszach 
św. razem z Rodzicami i innymi 
członkami rodziny bardzo sprzyja 
pielęgnowaniu ducha chrześcijań-
skiego w rodzinach” (DMD 16).

Wanda Połtawska napisała kiedyś, 
że rolą rodzica jest prowadzić dziecko 
do kościoła i tłumaczyć mu, co się 
dzieje w czasie Mszy Świętej. Dziec-
ko rozumiejące będzie się z czasem 
zachowywało coraz lepiej. Szeptałam 
naszym dzieciom do ucha w czasie 
Eucharystii i tłumaczyłam, co robi 
ksiądz, jak się nazywają poszczególne 
przedmioty liturgiczne. I cierpliwie 
czekaliśmy na owoce tych tłumaczeń. 
Przyszły szybciej niż myśleliśmy…

Wyjście z dziećmi do kościoła to 
wyprawa, do której trzeba się dobrze 
przygotować.
• Dobrze jest z dzieckiem rozmawiać 

o Bogu a najlepszą sposobnością 

ku temu jest modlitwa wieczorna 
z zaznaczeniem, że już w niedzielę 
z całą Rodziną pójdziecie Go odwie-
dzić w kościele.

• Ważną sprawą jest nauczyć dziec-
ko szacunku do miejsca świętego, 
a jest to możliwe wówczas, kiedy 
pójdziemy z nim w wolnym czasie 
do kościoła, aby nie tylko pokazać 
świątynię, ale i nauczyć pobytu 
w sakralnej przestrzeni. Dziecko 
przychodzi do miejsca, które jest 
mu obce i naturalne jest, że chce 
je badać – u dzieci nazywamy to 
przejawem ciekawości poznawczej. 
Można zajrzeć z dzieckiem na chór, 
do konfesjonału i nie chodzi o to, by 
dziecko wszystkiego dotknęło, ale by 
lepiej poznało najważniejsze miejsca 
w kościele. Ważne jest, by dziecko 
wiedziało, dlaczego ołtarz jest miej-
scem tak niezwykłym, kto mieszka 
w tabernakulum. Będąc w kościele, 
zachowujcie się z należytą powagą 
– klęknijcie przed ołtarzem, space-
rujcie spokojnie, a wychodząc z ko-
ścioła uczyńcie znak krzyża. Dziecko 
powinno dzięki Wam poczuć świętość 
tego miejsca. Jeżeli celem dla Was 
Rodziców idących do kościoła będzie 
modlitwa, a nie tylko spacer – dziec-
ko szybko to zauważy.

• Przed systematycznym coniedziel-
nym uczestnictwem w Mszy Świętej 

Słoneczne Strony 
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Dzieci i ich udział w niedzielnej Mszy Świętej
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie powstrzymujcie ich, 
do takich bowiem należy Królestwo Boże (Mk 10,14).
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• Jak idziemy do kogoś w odwiedzi-
ny – to ubieramy się na galowo. 
Jeśli dziecko zobaczy, że Rodzice 
zakładają odświętny strój na Mszę 
Świętą, samo chętnie się ubierze 
elegancko i będzie czuło się wyjąt-
kowo, bo przecież idzie na wyjątko-
we spotkanie – z samym Bogiem.

• W drodze do kościoła rozmawiajcie 
z dzieckiem o tym, gdzie i po co 
idziecie. Przypomnijcie mu Wa-
sze modlitwy, przypomnijcie jak 
chodziliście po kościele. Zawiążcie 
kontrakt, czyli umówcie się na kon-
kretne zasady dotyczące zachowa-
nia. Pamiętajcie, że kontrakt polega 
na tym, aby obie strony podały 
swoje „warunki”. Powiedzcie, że 
chcecie, by dziecko stało przy Was 
i było cichutko, robiło to, co Wy, 
ale jednocześnie zapytajcie dziecko 
czego ono potrzebuje?

• Nie zabierajcie do kościoła zaba-
wek ani jedzenia. Nie pozwalajcie 
się dziecku oddalać, ale też nie 
trzymajcie go kurczowo za rękę. 
Niech będzie przy Was i bierze 
przykład z tego, jak przeżywacie 
spotkanie z Bogiem. Chcecie czy 
nie – to Wy jesteście przykładami 
dla dzieci – naśladują Was – jest 
to Wasza szansa, by przekazać im 
prawidłową postawę.
A jeśli mimo wszystko coś poszło 

nie tak? Jesteś na Mszy Świętej i Wa-
sze dziecko zaczyna płakać lub biegać 
po kościele? 
• Reaguj od razu, jeśli dziecko łamie 

Wasz kontrakt. Jeśli nic nie zrobicie 
– dziecko nie będzie wiedziało, że 
jego zachowanie nie jest właściwe 
albo, że złamało zasady. 

• Przypomnij dziecku, na co się 
umawialiście w kontrakcie. Należy 
wyjść z dzieckiem na zewnątrz i za-
pytać, co się dzieje, że zignorowało 

stanowczą prośbę. Wyjaśnijcie mu 
jeszcze raz gdzie jesteście oraz 
jakiego zachowania oczekujecie. 
Należy zrobić to spokojnie, bez 
podnoszenia głosu i wyjaśnić, że 
jest już na tyle duże, aby zachowy-
wać się jak dorośli, a jeśli tylko się 
postara – na pewno mu się uda być 
grzecznym do końca Mszy Świę-
tej. Dzieci potrzebują wiedzieć, że 
Rodzice w nie wierzą! Łatwiej im 
wtedy uwierzyć w samych siebie.
Droga Mamo, drogi Tato – pamię-

taj, że dziecko uważnie Cię obserwuje 
w czasie Mszy Świętej! Jeżeli Ty się 
modlisz – ono także tego zapragnie. 
Jeżeli ulegasz ciągłemu rozproszeniu, 
a nawet wykorzystujesz „maniery” 
dziecka do unikania skupienia i mo-
dlitwy w kościele – dziecko nigdy nie 
nauczy się miłości do Boga! 

Obecny czas jest dla nas okazją, 
by razem z dziećmi wziąć udział w nie-
dzielnej Mszy Świętej transmitowanej 
w telewizji – wykorzystajmy tę okazję 
– tłumaczmy dzieciom to, co się dzieje 
podczas liturgii, a Wasza postawa za-
angażowania na pewno wyda owoce 
i choć czasem trzeba będzie czekać, 
zapewniam, że warto.

s. Ewa Benedetta Wiśniowska CSSJ

Pomimo grozy obecnej sytuacji 
życzymy wszystkim  

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy.
Jezus jest naszym Panem,  

więc w Jego rękach  
czujmy się bezpiecznie.

Personel Niepublicznego Przedszkola 
Sióstr Św. Józefa.

22 lutego 2020 roku w auli 
św. Klemensa w Domu 

zakonnym Redemptorystów w Tu-
chowie miało miejsce ciekawe 
spotkanie na temat: Epidemia 
uzależnień, świat cyfrowy, nowe 
narkotyki, nowe oblicza uzależ-
nień alkoholowych, hazard, sek-
soholizm i inne formy. 

Spotkanie odbyło się w ramach 
Tuchowskiego Forum Lektury Współ-
czesności DIA-LOGOS. Poprowadził 
je Jacek Krajka – kierownik Poradni 
Uzależnień w Gliwicach. 

Co to jest uzależnienie? To silna, 
trudna do opanowania chęć zażycia 
środka chemicznego lub wykonanie 
czynności po to, by złagodzić ból 
psychiczny lub doznać formy przyjem-
ności. Uzależnienie diagnozujemy na 
podstawie sześciu objawów:

• Trudność (upośledzenie) kontroli 
zażywania substancji lub wyko-
nywania czynności.

• Występowanie silnego pragnie-
nia lub przymusu zażywania 
substancji lub wykonywania 
nałogowej czynności.

• Zażywanie substancji lub wy-
konywanie czynności mimo 
świadomości o jej szkodliwości.

• Zaniedbywanie alternatywnych 
form przyjemności.

• Zmiana tolerancji na środek 
chemiczny lub czynność – zin-
tensyfikowanie.

Czy grozi nam epidemia uzależnień?

Z życia sanktuarium, parafii i klasztoru

• Objawy odstawienne: osoba jest 
nerwowa, ma trudności w kon-
centracji uwagi, jest nieznośna, 
zdenerwowana. 

Tak może zachowywać się dziec-
ko, któremu uniemożliwimy dotąd 
nieskrępowany dostęp do komputera, 
Internetu, telefonu. 

Uzależnienie możemy rozpatry-
wać w trzech płaszczyznach:

• fizycznej – gwałtowne odstawie-
nie np. alkoholu czy narkotyków, 
substancji psychoaktywnych po-
woduje bóle mięśni, nadmierną 
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potliwość, mdłości, wymioty, 
suchość w ustach, brak apetytu, 
problemy ze snem, drżenia rąk, 
różnego rodzaju lęki, odczuwany 
niepokój. W takich sytuacjach 
mogą pojawić się także stany 
ostrzejsze, takie jak delirium czy 
padaczka alkoholowa.

• psychicznej – trudna do opano-
wania np. chęć napicia się.

• Społecznej – zażywanie środków 
pod wpływem mody, uzależ-
nienia od grupy (subkultury). 
Osoba alienuje się ze swojego 
środowiska. 

Jakie szkody niesie uzależnienie 
od Internetu, gier komputerowych, 
telefonu komórkowego?

• Zdrowotne (okulistyczne, roz-
wojowe, bezruch prowadzi do 
otyłości)

• Anonimowość w sieci (nie wie-
my, kto jest po drugiej stronie; 
materiały raz wrzucone do sieci 
są nieusuwalne i mogą być po-
tem wykorzystane)

• Hejt (poniżanie, tworzenie nie-
prawdziwych informacji)

Dzieci ponoszą straty rozwojowe 
(m.in. schorzenia kręgosłupa i sta-
wów). Nic nie zastąpi bezpośredniego 
kontaktu z drugim człowiekiem. Po to 
mamy pięć zmysłów, żeby poznawać 
świat. Tak więc bliżej siebie, dalej od 
uzależnienia!

Czynniki chroniące od uzależ-
nienia:

- silna więź z rodziną,
- zainteresowanie własnym roz-

wojem,
- pasje, zainteresowania,
- posiadanie autorytetów,
- praktyki religijne.
Medycyna ma procedury w przy-

padku postępowania z narkotykami. 
W przypadku dopalaczy – nie. Postę-

puje na chybił trafił. Aby dopalacz 
szybciej wchłaniał się do przewodu 
pokarmowego i dawał natychmia-
stowego kopa, dodaje się do niego 
sproszkowane szkło. 

Seksoholizm – uzależnienie od 
uprawiania seksu, od innych zacho-
wań (masturbacja, pornografia). 
Uzależniona osoba traktuje drugą 
przedmiotowo. Gdzie należy szukać 
przyczyn takiego zachowania? Często 
jest to okres dzieciństwa. Rodzice 
niewystarczająco zajmują się dziećmi. 
Mogą one być poniżane i nieufne wo-
bec innych. Nie są uczone właściwych 
relacji interpersonalnych. 

Osoby uzależnione korzystają 
często z usług prostytutek, gadżetów, 
ściągają treści z Internetu.

Wysoko funkcjonujący alkoholicy 
nie dopuszczają, że są alkoholikami. 
Każdego dnia jest sprzedawanych 3 
mln tzw. małpek. Ze względów kultu-
rowych akceptowane jest picie przez 
mężczyzn. Nietrzeźwa kobieta jest 
wyzywana od najgorszych.

Uzależnienie jest chorobą zakła-
mania i manipulacji.

Hazard – żadna instytucja np. 
LOTTO, nie jest instytucją charytatyw-
ną. Polacy są uzależnieni od zdrapek, 
automatów do gier, ruletki, pokera. 

Osoby uzależnione gubią sens 
swojego życia. Opuszczają się w pra-
cy, nie spędzają czasu ze swoimi 
dziećmi, tracą znajomych. Uzależnieni 
potrzebują pomocy specjalisty – tera-
peuty uzależnień, psychiatry. 

Tak przedstawia się wykład na te-
mat uzależnień. Temat bardzo rozległy 
i wymagający na pewno nie jednego, 
lecz kilku wykładów. Jedno jest pewne 
– uzależnienia nie należy lekceważyć, 
ani tym bardziej bagatelizować.

Renata Gąsior

Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus!

W ubiegłą niedzielę rozpo-
częliśmy cykl katechez na 

temat Eucharystii w związku z re-
alizowanym w Kościele Katolickim 
w Polsce programem duszpasterskim.

W związku z pandemią koronawiru-
sa i wprowadzeniem przez polski rząd 
stanu zagrożenia epidemicznego pra-
gniemy w ramach katechezy przybliżyć 
wiernym zarządzenia pasterzy Kościoła 
w trosce o nasze zdrowie fizyczne i du-
chowe. Sytuacja, w jakiej obecnie się 
znajdujemy, wymaga od nas odpowie-
dzialnego podporządkowania się zalece-
niom władz państwowych, ale również 
mobilizuje nas do jeszcze większego 
wysiłku duchowego. Ten Wielki Post 
przybrał dodatkowy charakter umar-
twienia. Starajmy się przeżywać nasze 
obawy i lęki, łącząc je z brzemieniem 
krzyża Jezusa Chrystusa. Wykorzystaj-
my tę trudną sytuację także jako czas 
swoistych rekolekcji, służących wzmo-
żonej modlitwie, większemu pogłębianiu 
osobistej relacji z Bogiem i ze wspólnotą 
Kościoła oraz niesieniu pomocy i wspar-
cia osobom chorym.

W obecnej sytuacji tak jak szpitale 
leczą choroby 
ciała, tak ko-
ścioły służą 
m.in. leczeniu 
chorób ducha, 
dlatego jest 
niewyobrażal-
ne, abyśmy 
nie modlili się 
w naszych ko-

ściołach. Nasza bazylika jest kościołem 
sanktuaryjnym, gdzie od wieków piel-
grzymują wierni, szukając pomocy, 
a zwłaszcza w trudnych momentach 
życia. Teraz jest taki czas zagrożenia 
zdrowia i życia, dlatego gdzie mamy 
pójść jak nie przed oblicze naszej Matki, 
Pani Tuchowskiej i wzywać Jej pomocy? 
Nasza świątynia jest otwarta przez 
cały dzień. W tym czasie umożliwiamy 
wiernym skorzystanie z całodziennej 
adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Dla zapewnienia większej przestrzeni 
modlitewnej i lepszego komfortu psy-
chicznego, adoracja ta będzie miała 
miejsce przy ołtarzu głównym. Możemy 
siedzieć bądź klęczeć w ławkach, za-
chowując bezpieczną odległość miedzy 
sobą, przynajmniej jednego metra. 
W tym czasie zachęcamy wiernych do 
korzystania z sakramentu pokuty, aby 
nie czekać ze spowiedzią na święta, 
bo nie wiemy, co się jeszcze wydarzy. 
Stojąc w kolejce do spowiedzi, w czasie 
liturgii i wychodząc z kościoła, zacho-
wajmy bezpieczną odległość od siebie 
co najmniej 1,5 m.

Stosując się do Komunikatu Prze-
wodniczącego Episkopatu Polski oraz 
rozporządzeń władz państwowych 
z dnia 13 marca br., Biskup Tarnowski 
Andrzej Jeż wydał Dekret, w którym 

3 Niedziela Wielkiego Postu
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udziela wszystkim diecezjanom dys-
pensy od obowiązku niedzielnego 
uczestnictwa we Mszy Świętej aż do 
odwołania, ograniczając jednocześnie 
możliwość uczestnictwa wiernych 
w Mszach Świętych: niedzielnych, 
obrzędowych i w dni powszednie, do 
osób zamawiających intencje mszalne 
lub – w wypadku pogrzebu – do naj-
bliższej rodziny, w których może brać 
udział maksymalnie 50 osób. W tym 
celu poprosiliśmy odpowiednie osoby 
o zorganizowanie służb parafialnych 
odpowiedzialnych za zachowanie norm 
prawnych dotyczących liczby wiernych 
zgromadzonych w kościele.

Również udział wiernych w Mszach 
św. w kaplicach prywatnych, półpublicz-
nych i publicznych mieszczących się 
w domach zakonnych, wspólnot kościel-
nych oraz w zakładach opieki, opiekuń-
czo-leczniczych, szpitalach itp. zostaje 
ograniczony wyłącznie do mieszkańców 
lub pracowników i nie może przekraczać 
maksymalnie 50 osób.

Osoby o wrażliwym sumieniu 
chcemy uspokoić, że jeśli nie przyjdą 
do kościoła w niedzielę na Mszę św., 
nie popełniają grzechu i nie należy się 
z tego spowiadać. Pamiętajmy jednak 
o tym, że jest to rozwiązanie tymcza-
sowe i nie równorzędne z normalnym 
uczestnictwem we Mszy św. To samo 
dotyczy tzw. Komunii św. duchowej. Ko-
munia duchowa jest to akt modlitewny, 
którego celem jest osiągnięcie takiego 
zjednoczenia z Jezusem, jakie daje 
nam przyjmowanie Go w sakramencie 
Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią 
sakramentalną. Składa się ona z trzech 
elementów: wzbudzenia wiary w real-
ną obecność Chrystusa w Eucharystii, 
miłości skierowanej ku Niemu oraz 
pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo 
wejść w nasze życie.

Stosując się do zaleceń sanitar-
nych oraz pasterzy Kościoła w Polsce, 

podajemy wskazania co do uczestnic-
twa wiernych we Mszy św. w naszej 
bazylice:
• Znak pokoju należy przekazywać 

przez skinienie głowy najbliższym 
osobom po prawej i lewej stronie, 
bez podawania ręki.

• Komunia Święta będzie udzielana 
na dwa sposoby: tradycyjnie do 
ust i na rękę. Ten, kto przyjmuje 
Komunię na rękę, powinien to zro-
bić w następujący sposób: dłonie 
powinny być czyste i pozbawione 
jakichkolwiek rękawiczek, stojąc 
w procesji komunijnej należy przy-
klęknąć na jedno kolano, najlepiej za 
osobą, która przed nami otrzymuje 
komunię. Na otwartej prawej dłoni 
kładziemy otwartą lewą dłoń na 
znak krzyża na wysokości ramion 
i tak obie wyciągamy w kierunku 
szafarza. Czynimy w ten sposób 
tron dla Ciała Chrystusa. Szafarz 
kładzie Ciało Chrystusa na lewej 
dłoni, wówczas odpowiadamy Amen. 
Następnie, stojąc przed szafarzem 
lub przesuwając się nieco na bok, 
bierzemy Hostię palcami prawej ręki 
i wkładamy ją sobie do ust. I dopiero 
wtedy wracamy na swoje miejsce. 
Należy to czynić z uwagą i szacun-
kiem, aby nie pozwolić upaść Hostii 
albo jej fragmentowi na posadzkę.

• Komunia Święta będzie podawana 
przy ołtarzu głównym w dwóch kolej-
kach: jedna dla osób przyjmujących 
w sposób tradycyjny do ust, druga: 
dla osób przyjmujących na rękę.

• Po błogosławieństwie końcowym 
na wszystkich Mszach św. w nie-
dziele i o godz. 7.00 i 18.30 w dni 
powszednie śpiewamy Suplikacje 
z błaganiem o oddalenie epidemii.
W sytuacji, w której dla wielu osób 

dostęp do Mszy świętej i nabożeństw 
staje się ograniczony, biskup gorąco 
zachęca, by w swoich domach powró-

cić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach 
domowych, czyli przygotowanych spe-
cjalnie miejscach modlitwy czy to przed 
krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, 
Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas 
może sprzyjać ponownemu odkryciu 
wspólnot rodzinnych, jako domowych 
Kościołów. 

Pozostając w domach, zechciejmy 
skorzystać z oferty mediów katolickich 
i publicznych, w tym Radia Maryja, 
Telewizji Trwam, czy naszego Diece-
zjalnego Radia RDN, które transmitują 
Msze Święte, nabożeństwa pasyjne, 
programy formacyjne, a także rekolek-
cje wielkopostne. Młodzież zachęcamy 
do skorzystania z oferty formacyjnej 
proponowanej przez telewizję interne-
tową SynajTV.

W Dekrecie biskupa czytamy, że 
zostały zawieszone wspólnie celebro-
wane nabożeństwa: Gorzkie żale, Drogi 
krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koron-
ka do Miłosierdzia Bożego, Nowenny 
i inne, a uwzględniając ich bogactwo 
duchowe, zachęca do indywidualnego 
i rodzinnego ich odprawiania. 

W naszej parafii nie będzie także 
wspólnych codziennych dróżek różań-
cowych po Mszy św. wieczornej. W to 
miejsce nasza wspólnota zakonna: oj-
cowie, bracia i alumni seminarium będą 
każdego dnia o godz. 20.30 modlić się 
na różańcu przed cudownym obrazem 
Matki Bożej Tuchowskiej o ustanie 
epidemii, w intencji osób chorych 
oraz tych, którzy się nimi opiekują, 
jak również służb medycznych i sani-
tarnych, a także o pokój serc i łaskę 
nawrócenia. Biskup zachęca także 
wiernych świeckich, aby w łączności 
z duchownymi modlili się w tych inten-
cjach w swoich domach. Zachęca do 
modlitwy szczególnie przez wstawien-
nictwo św. Sebastiana i naszego świę-
tego rodaka, Szymona z Lipnicy, który 

w czasie szalejącej zarazy pielęgnował 
i zaopatrywał sakramentami chorych 
mieszkańców Krakowa.

Informujemy za dekretem, że 
zostały zawieszone spotkania forma-
cyjne, kursy (np. przedmałżeńskie, 
dni skupienia dla narzeczonych), 
wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, 
sakrament bierzmowania, wizytacje 
kanoniczne oraz wszelkie inne zgroma-
dzenia o charakterze formacyjnym lub 
pozaliturgicznym. 

Zgodnie z zaleceniem pasterzy 
zrezygnowaliśmy z napełniania kropiel-
nic kościelnych wodą święconą. Woda 
święcona dostępna jest cały czas w ka-
plicy Matki Bożej Bolesnej w zbiorniku 
z kranem i można ją zabierać w swoich 
naczyniach do domu.

Ordynariusz diecezji przypomina 
wszystkim, których obowiązuje wpro-
wadzenie w życie powyższego dekretu, 
że uwzględniając powagę sytuacji oraz 
naszą odpowiedzialność za wiernych, 
zgodnie z przepisami kościelnymi, 
osoby te powinny zrealizować wprowa-
dzone zarządzenia bezwarunkowo, ze 
świadomością konsekwencji wynikają-
cych z prawa świeckiego i kościelnego. 
Zarządzenie powyższe obowiązuje od 
chwili ogłoszenia aż do odwołania. Jed-
nocześnie biskup zobowiązuje do śle-
dzenia stron internetowych oraz profili 
w mediach społecznościowych Diecezji 
Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą pu-
blikowane wszelkie aktualizacje. 

Ze swej strony, jako duszpasterze 
parafii sanktuaryjnej prosimy, aby 
wszystkie powyższe zalecenia przyjąć 
w duchu jedności i posłuszeństwa Bi-
skupowi Diecezjalnemu.

Wszystkich Was zawierzamy opiece 
Matki Bożej Tuchowskiej i św. Szymona 
z Lipnicy.

opr. o. Bogusław Augustowski
proboszcz i kustosz sanktuarium
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Z powodu napiętej sytuacji 
związanej z koronawiru-

sem oraz zagrożenia pandemią 
premier Polski Mateusz Mora-
wiecki zarządził wstrzymanie 
zajęć we wszelkich placówkach 
oświaty. Uczniowie w tym czasie 
nie powinni opuszczać domów. 
Dzieci i młodzież nie będą jednak 
mieć dużych zaległości w nauce, 
ponieważ nauczyciele dołożyli 
wszelkich starań, aby zapewnić 
uczniom odpowiednie materiały. 

Jest to stresujący czas dla ósmo-
klasistów i maturzystów, którzy już 
niedługo będą musieli mierzyć się 
z ważnymi egzaminami. Mimo na-
tłoku nauki zyskaliśmy wiele czasu 
wolnego, który mogliśmy spożyt-
kować na wiele różnych sposobów. 
Oprócz powtarzania wiedzy zdobytej 
w szkole swoją uwagę mogliśmy zwró-
cić w stronę czynności, na które nie 
mogliśmy sobie pozwolić wcześniej 
z powodu braku czasu. Przykładem 
jest tworzenie więzi z bliskimi. Roz-
mowa jest ich fundamentem, dlatego 
dobrym pomysłem było przeznaczenie 
chwili na okazanie innym naszego 
zainteresowania, gdyż nawet z oso-
bami nam bliskimi, rodziną czy przy-

jaciółmi, rozmawiamy zbyt rzadko 
w natłoku codziennych zajęć. Mimo 
braku możliwości fizycznego spotka-
nia z dalekimi bliskimi, nie istnieją 
przeciwności, aby odnowić zaniedbany 
kontakt z ważnymi dla nas osobami, 
ponieważ współczesny świat oferuje 
nam ogromną ilość nowoczesnych 
rozwiązań. Dobrym sposobem na 
wspólne spędzanie czasu jest modli-
twa, w którą możemy zaangażować 
wszystkich członków rodziny prze-
bywających w domu. Ten akt wiary 
jest niezwykle potrzebny w obecnej 
sytuacji na świecie, dlatego warto 
zwrócić swoje nadzieje w stronę Boga 
oraz powierzyć się opiece Matki Bożej 
i zaufać Jej macierzyńskiemu wsta-
wiennictwu, odmawiając różaniec.

Episkopat Polski udzielił dyspensy 
od obowiązku uczestniczenia w nie-
dzielnych Mszach Świętych wiernym 
obawiającym się zarażenia wirusem, 
a liczba osób, które zdecydują się 
wziąć udział w nabożeństwach nie 
może przekroczyć 50. Osoby pozosta-
jące w domach powinny z godnością 
i szacunkiem wysłuchać lub obejrzeć 
transmisje Mszy Świętej w telewizji 
lub wysłuchać w radiu oraz przyjąć 
Komunię Świętą w sposób duchowy. 

Jedną z najcenniejszych części życia 
duchowego każdego chrześcijanina 
jest modlitwa. Większa część czasu 
spędzona w domowym zaciszu daje 
możliwość pogłębienia relacji z naj-
ważniejszą Osobą w naszym życiu, 
którą jest Bóg. Dobrze jest wyjść 
z inicjatywą czytania Pisma Świętego 
w domu, gdyż jest to jeden z filarów 
trwania przy Bogu. Dla nas chrześci-
jan, a zwłaszcza dla ludzi młodych, 
którzy dopiero kształtują swoją więź 
z Bogiem, rozważanie fragmentów 
tego drogowskazu do nieba, jakim 
jest Pismo Święte, powinno być co-
dziennym nawykiem.

Tegoroczne bierzmowanie zostało 
przełożone z dnia 19 marca na póź-
niejszy termin z racji realnego zagro-
żenia koronawirusem. Takie działanie 
ma jednak swoje plusy. Jednym 
z nich jest fakt, że młodzież zyskała 
szansę na lepsze przygotowanie się 
do sakramentu dojrzałości. Innym 
jest nadzieja na przeżycie przez 
młodzież bierzmowania bez obaw 
o bezpieczeństwo. W obecnej sytu-
acji najważniejsze jest opanowanie 
i niepoddawanie się panice. Wszyscy 
powinniśmy zwrócić się do Matki Bożej 
o zachowanie od epidemii i wierzyć 
w cudowne ocalenie.

Zuzanna Łukasik

Czas wolny – koronawirus

Drodzy Wierni!
W związku z zaleceniami KEP dla Kościoła w Polsce i Biskupa Tar-

nowskiego obowiązują poniższe ustalenia:
• Od dnia 25 marca br. w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach 

może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawu-
jących posługę (…). Mogą to być wyłącznie osoby zamawiające 
intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzed-
nio proboszczowi. 

• Kościoły pozostają otwarte w ciągu dnia, z zachowaniem wymogu, by 
nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. W związ-
ku z tym prosimy, jeśli wejdziesz do kościoła i zobaczysz, że jest 
już 5 osób – wyjdź i poczekaj, aż ktoś wyjdzie. Przebywanie 
więcej osób grozi karą. Wejście do kościoła jest od strony zakrystii. 

• Tych, którzy pragną przystąpić do spowiedzi, prosimy o włączenie 
przycisku, który znajduje się przy kaplicy Matki Bożej „Ocznej” i po-
czekanie, aż spowiednik podejdzie.

• W obecnej sytuacji, odpowiadając na apel władz państwowych, biskup 
gorąco prosi wszystkich wiernych o pozostanie w domach i łączenie 
się na sposób duchowy z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sa-
kramencie w naszych kościołach.
Zachęcamy wiernych do śledzenia na bieżąco informacji 

znajdujących się na stronie internetowej kurii diecezjalnej 
i parafialnej.

o. Bogusław Augustowski
proboszcz 
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Prośba do Parafian od Rady Parafialnej
W związku ze stanem epidemicznym w naszym kraju zostały wprowadzone 

ostre ograniczenia, które w pełni popieramy. Dotykają one również wiernych, 
którzy nie mogą gromadzić się, jak dawniej, w kościołach. I tak też jest w na-
szym sanktuarium, gdzie poprzez media codziennie możemy uczestniczyć 
tylko duchowo w Eucharystii, czy modlitwie różańcowej. Nasza nieobecność 
w sposób bezpośredni w kościele pociąga wiele trudnych sytuacji dla naszych 
Duszpasterzy posługujących w naszej wspólnocie, jak i dla prawidłowego 
funkcjonowania parafii.

Mamy tu na myśli problemy finansowe. Dziś nie ma możliwości składania 
daru na tacę, a potrzeby są różnorakie.

Rada Parafialna, mając je na uwadze, pragnie wyjść naprzeciw tym trud-
nościom. W trosce o nasze sanktuarium zwracamy się z serdeczną prośbą 
o „DAR SERCA” do wszystkich Parafian oraz Pielgrzymów, którzy tak licznie 
pielgrzymowali i uczestniczyli w coniedzielnych Mszach świętych.

Każdy, kto rozezna w swoim sercu taką potrzebę wsparcia, może przekazać 
dobrowolną ofiarę, wpłacając ją na konto naszej parafii, które znajduje się na 
stronie internetowej parafii i poniżej. Darczyńców prosimy, by w tytule prze-
lewu napisać: „na cele kultu religijnego”. Darczyńca ma prawo do odliczenia 
darowizny od podatku. 

Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości lub chce skorzystać z innej formy po-
mocy, to uprzejmie informujemy, że można też ofiary składać do SKARBONY, 
która znajduje się przy drzwiach zakrystii. 

Potrzeb jest wiele – to bieżące utrzymanie naszej parafii, ciągle trwające 
prace remontowe przy sanktuarium, których owoce już widzimy.

Mamy świadomość, że niektórzy parafianie już mają wiele problemów 
i zmartwień związanych z pracą zawodową.

Nasz apel prosimy traktować jako prośbę nikogo do niczego nie zmusza-
jąc. Jedynie zachęcamy i uprzejmie prosimy o wzięcie odpowiedzialności za 
naszą „perełkę”, którą jest sanktuarium. Mieszka w nim nasza, ukochana przez 
wszystkich, Matka Boża Tuchowska.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami Bożego błogosławieństwa 
na każdy dzień oraz opieki naszej Tuchowskiej Pani spoglądającej z lipowego 
wzgórza!

Rada Parafialna

Nazwa i numer rachunku bankowego:
Parafia Nawiedzenia NMP Redemptoryści Tuchów
ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów.

Nr rachunku: 07 8627 0001 2023 9002 6029 0001
Bank Spółdzielczy w Bieczu.

Krąg Rodzin

Z życia wspólnot parafialnych

11 lutego 2020 r. – spotkanie 
formacyjno-modlitewne. Wspólna 
Eucharystia, a po jej zakończeniu od-
było się spotkanie poświęcone wizycie 
Abby Johnson, która odwiedziła naszą 
Ojczyznę.

W czasie spotkania o. proboszcz 
Bogusław Augustowski przybliżył 
postać Abby Johnson, Amerykanki, 
której historia trafiła na ekrany kin 
w filmie „Nieplanowane”. Podczas 
kilkudniowej wizyty w Polsce Abby 
Johnson mówiła między innymi 
o konieczności zaangażowania się 
w ochronę życia od samego jego 
poczęcia. Swoim świadectwem prze-
konywała, że powinniśmy bronić życia 
każdego poczętego dziecka.

Sama, przed laty pracując w sieci 
Planned Parenthood, uczestnicząc 
w zabiegu aborcyjnym, pod wpływem 
doświadczenia zerwała z intratną pra-
cą. Założyła fundację: „I nie było już 
nikogo”, niosąc w znalezieniu pracy 

osobom, które odeszły z „kombinatów 
śmierci” – a w razie potrzeby pomoc 
prawną, psychologiczną lub wsparcie 
duchowe. 

Ale nim doświadczyła nawrócenia, 
było inaczej. Jako dyrektor kliniki 
aborcyjnej Planned Parenthood, jako 
żona, matka – miała jedną córkę – 
lubiła swoją pracę. Myślała, że to, co 
robi, jest właściwe. Zarabiała mnó-
stwo pieniędzy i była przekonana, 
że tak będzie do końca życia. Sama 
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dokonała dwóch aborcji w klinice, 
w której pracowała. Twierdziła, że 
śmierć i zabijanie stały się normal-
nością. Była uczona, że płód to tylko 
tkanka, takie nic…

Myślenie zmieniła diametralnie, 
kiedy została poproszona o asystę 
przy aborcji, odbywającej się równole-
gle z badaniem ultrasonograficznym, 
co okazało się szokiem. Bezbronne 
dziecko, które miało 13 tygodni ży-
cia płodowego, walczyło o przeżycie 
w łonie matki, ale nie miało żadnych 
szans. W tym momencie zdała so-
bie sprawę, że to jest ludzkie życie, 
a aborcja to życie zabiera. Wtedy 
dosadnie dotarło do niej, że była po 
złej stronie. Odeszła z pracy. Zaczęła 
mówić o swoich doświadczeniach. 
Ponownie odkrywała swój związek 
z Bogiem, doświadczając równocze-
śnie nawrócenia duchowego.

Kiedy rozpoczęła pracę pro-life, 
z biegiem czasu przyszedł pomysł na 
film „Nieplanowane”. Uważała, że film 
przekona wiele osób, aby robili więcej 
w obronie życia i że wielu rodziców 
ocali swoje dzieci od śmierci. Ma na-
dzieję, że film unaoczni całą prawdę, 
a z drugiej strony pokaże boskie mi-
łosierdzie i łaskę. 

Obecnie Abby Johnson mówi 
ludziom, że aborcja zabiera niepo-
wtarzalne, niewinne i bezbronne 
życie ludzkie. Przyszli rodzice mogą 
fizycznie ciążę wymazać, ale nigdy 
nie usuną z pamięci zaistnienia życia. 

Mówi też o aktualnym stanie abor-
cji w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
dokonuje się milion aborcji rocznie, 
z czego 1/3 przypada na Planned 
Parenthood.

Abby Johnson dziękuje dziś za 
rodzinę, za to, że ma 8 dzieci, za 
męża, który ją wspiera. Jest wdzięcz-
na, że tak wiele osób otworzyło się 

na słuchanie jej historii życia. Dzięki 
świadectwu teraz ona może zmieniać 
serca innych.

To jest historia Abby Johnson, 
która przeszła długą drogę nawróce-
nia, by dziś być świadkiem głoszenia 
życia jako wartości najcenniejszej 
i namacalnej.

W naszej parafii, jak również 
w całej Polsce, każdy z nas może 
dołączyć do milionów osób, które 
wspierają poczęte życie. A to poprzez 
modlitwę i dzień duchowej adopcji 
poczętego życia, który obchodzony 
jest w Polsce 25 marca, ustanowiony 
z inicjatywy Kościoła. Dzień wcześniej 
przypada Narodowy Dzień Życia, któ-
ry ma charakter państwowy.

Dzień Świętości Życia ustano-
wiony został przez Episkopat w 1998 
r. i obchodzony jest w uroczystość 
Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny. Inicjatywa biskupów jest od-
powiedzią na wezwanie Jana Pawła II. 
W encyklice „Evangelium vitae” czyta-
my, że podstawowym jego celem jest 
„budzenie w sumieniach, w rodzinach, 
w Kościele i społeczeństwie świec-
kim wrażliwości na sens i wartość 
ludzkiego życia w każdym momencie 
i w każdej kondycji”.

Obchody Dnia Świętości Życia, 
poświęconego ochronie życia, są 
impulsem do inicjowania i przypo-
minania akcji na rzecz najbardziej 
bezbronnych – dzieci nienarodzonych. 

W tym roku ze względu na epide-
mię koronawirusa wszyscy pragnący 
zaadoptować duchowo jedno dziecko, 
którego życie jest zagrożone, mogli 
uczynić to indywidualnie. Miejmy 
nadzieję, że ten trudny czas, który 
obecnie przeżywamy, pozwoli nam 
ze zwiększoną świadomością i mobi-
lizacją objąć modlitwą jak najwięcej 

poczętych dzieci w łonie matki, zagro-
żonych aborcją.

Wystarczy zmówić codziennie 
jeden dziesiątek różańca, odmówić 
specjalną, krótka modlitwę i można 
jeszcze podjąć jakieś dodatkowe po-
stanowienia.

Starajmy się zachęcać wszystkich 
ludzi dobrej woli do propagowania 
wartości życia i tworzenia w swoim 
środowisku „cywilizacji życia”.

1 marca 2020 r. – wyjazd na 
Misterium Męki Pańskiej do księży 
salezjanów do Krakowa.

To już wieloletnia tradycja, która 
na dobre zakotwiczyła się we wspól-
nocie Kręgu Rodzin. Wspólne, corocz-
ne i systematyczne wyjazdy na Mi-
sterium Męki Pańskiej pomagają nam 
w przygotowaniu się do głębszego 
przeżywania największych tajemnic 
wiary. W tym roku wyjazd był połą-
czony z wcześniejszym uczestnictwem 
w Eucharystii w naszym sanktuarium 
na rozpoczęcie wielkopostnych re-
kolekcji.

Misterium Męki Pańskiej było wy-
stawiane przez młodych salezjanów 
z Krakowa przy pomocy wspólnoty 
Ziemia Boga. Autorem scenariusza 

i reżyserem misterium jest Marcin 
Kobierski, aktor teatru Bagatela, który 
swoim talentem i działaniem Ducha 
Świętego tworzy dzieło za każdym 
razem niepowtarzalne i wyjątkowe, 
przemawiające do głębi serca każdego 
uczestnika.

Misterium upamiętnia najważniej-
sze wydarzenia w historii zbawienia: 
Jezus Chrystus oddał życie za ludzi, 
aby odkupić nas z niewoli grzechu.

Każdego roku, oglądając miste-
rium, widzimy to samo wydarzenie, 
ale w różnych ujęciach i nowych spoj-
rzeniach. Widać, że reżyser bacznie 
obserwuje świat i wszystko to prze-
nosi na scenę, wychodząc naprzeciw 
współczesnym problemom.

Reżyser wprowadza postać siostry 
Wandy Boniszewskiej – stygmatycz-
ki, skazanej na10 lat łagrów, żyjącej 
w XX wieku. Siostra Wanda wskazuje 
odbiorcom, że wszyscy powinniśmy 
modlić się i podejmować post za 
kapłanów. 

Reżyser podejmuje też temat 
ojcostwa i relacji z dziećmi w osobie 
Jaira i córki, a także ojca i syna jego, 
Judasza. W wizji reżysera Judasz to 
takie duże dziecko, które łatwo się 
rozczarowuje. Taki stereotyp ojco-



Chorągiew MaryiChorągiew Maryi52 53

stwa funkcjonuje we współczesnym 
świecie. Ojciec Judasza, który prze-
gapił istotny moment w życiu syna, 
pod wpływem nalegań żony (matki 
Judasza) stara się odnaleźć swoje 
dziecko, by móc naprawić tę zanie-
dbaną relację. 

Natomiast w innej scenie postać 
kobiety cierpiącej na krwotok utożsa-
miana jest ze św. Weroniką.

W misterium w ciekawy sposób 
pokazane jest przenikanie czasów 
współczesnych z czasami Jezusa.

Chyba nikt nie czuł się dobrze, 
oglądając moment śmierci Chrystusa. 

Fakt ten uświadamia nam, że Jezus 
na krzyżu oddał swoje życie za nas.

Wyjeżdżając co roku przez kilka-
naście lat na Misterium Męki Pańskiej, 
mogę powiedzieć, że są one niepo-
wtarzalne. 

Te misteria są jak preludium 
do parafialnych rekolekcji wielko-
postnych. Przypominają, do czego 
zmierza Wielki Post, pozwalają ina-
czej spojrzeć na nabożeństwa Drogi 
krzyżowej, Gorzkich żali czy Triduum 
Paschalnego.

Grażyna Karaś

Pan Jezus powiedział do S. Fau-
styny następujące słowa:

„Pragnę, abyś przez te dziewięć 
dni sprowadzała dusze do zdroju 
mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły 
siły, ochłody i wszelkiej łaski, jakiej 
potrzebują na trudy życia, a szcze-
gólnie w śmierci godzinie. W każdym 
dniu przyprowadzisz do serca mego 
odmienną grupę dusz i zanurzysz je 
w tym morzu miłosierdzia mojego. 
A ja te wszystkie dusze wprowadzę 
w dom Ojca Mojego. Czynić to bę-
dziesz w tym życiu i przyszłym. I nie 
odmówię żadnej duszy niczego, którą 
wprowadzisz do źródła miłosierdzia 
mojego. W każdym dniu prosić bę-
dziesz Ojca mojego przez gorzką 
mękę moją o łaski dla tych dusz”. 

DZIEŃ PIERWSZY
Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi ludzkość 

całą, a szczególnie wszystkich 
grzeszników, i zanurzaj ich w mo-
rzu miłosierdzia Mojego, a tym 
pocieszysz Mnie w gorzkim smut-
ku, w jakim pogrąża Mnie utrata 
dusz”.

Modlitwa s. Faustyny:
„Jezu najmiłosierniejszy, które-

go właściwością jest litować się nad 
nami i przebaczać nam, nie patrz na 
grzechy nasze, ale na ufność, jaką 
mamy w nieskończoną dobroć Twoją, 
i przyjmij nas wszystkich do miesz-
kania najlitościwszego Serca swego, 
i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. 
Błagamy Cię przez miłość Twoją, która 
Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem 

miłosierdzia na ludzkość całą, a szcze-
gólnie na biednych grzeszników. Ludz-
kość ta jest zamknięta najlitościw-
szym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej 
męki okaż nam miłosierdzie swoje, 
abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twe-
go wysławiali na wieki wieków. Amen”. 

Koronka do Miłosierdzia Boże-
go (odmawiamy na zwykłej cząstce 
różańca)

Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., 

Wierzę w Boga.
Na dużych paciorkach:
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci 

Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmil-
szego Syna Twojego, a Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za 
grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej Męki, miej 

miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, 

Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad 
nami i nad całym światem... (x 3)

DZIEŃ DRUGI
Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi dusze 

kapłańskie i zakonne, i zanurz 
je w niezgłębionym miłosierdziu 
Moim. One dały Mi moc przetrwa-
nia gorzkiej męki; przez nie, jak 
przez kanały, spływa na ludzkość 
miłosierdzie Moje”.

Modlitwa s. Faustyny:
„Jezu najmiłosierniejszy, od któ-

rego wszystko co dobre pochodzi, 
pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali 

Wspólnota „Nadzieja”
Drodzy Darczyńcy, Przyjaciele
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, by Zmartwych-

wstały Chrystus towarzyszył Wam każdego dnia, pomagał 
wznieść swój wzrok i serce ku nadziei, którą jest On sam. 
Niech umacnia w trudach życia, ubogaca swoją łaską i niech wniesie w Wasze 
prace, troski, swą Boską radość wysłużoną w godzinach Męki.

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” – 
prezes Marian Gut 

Parafialny Zespół Caritas

Przygotowanie do Uroczystości Bożego Miłosierdzia

W Wielki Piątek, zgodnie z zapisem siostry Fau-
styny pozostawionym w Dzienniczku należy rozpocząć 
Nowennę do Bożego Miłosierdzia. W naszej parafii Nowenna była 
odprawiana w poprzednich latach o godz. 15.00 i prowadzona przez 
Parafialny Oddział Caritas. Obecnie zachęcam do skorzystania z za-
mieszczonych tekstów, aby modlić się indywidualnie, lub rodzinnie 
w domu.

Nowenna do Miłosierdzia Bożego
(Dz. 1209)
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godne uczynki miłosierdzia, by ci, co 
na nas patrzą, chwalili Ojca miłosier-
dzia, który jest w niebie. 

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem 
miłosierdzia swego na grono wybra-
nych w winnicy swojej, na dusze ka-
płańskie i zakonne, i obdarz ich mocą 
błogosławieństwa swego, a dla uczuć 
Serca Syna swego, w którym te dusze 
są zamknięte, udziel im mocy i światła 
swego, aby mogli przewodzić innym na 
drogach zbawienia, by wspólnie śpie-
wać cześć niezgłębionemu miłosierdziu 
Twemu na wieki wieczne. Amen”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ TRZECI
Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi wszystkie 

dusze pobożne i wierne, i zanurz 
je w morzu miłosierdzia Mojego; 
dusze te pocieszały Mnie w drodze 
krzyżowej, były tą kroplą pocie-
chy wśród morza goryczy”.

Modlitwa s. Faustyny:
„Jezu najmiłosierniejszy, któ-

ry wszystkim udzielasz łask swych 
nadobficie ze skarbca miłosierdzia 
swego, przyjmij nas do mieszkania 
najlitościwszego serca swego i nie 
wypuszczaj nas niego na wieki. bła-
gamy Cię o to przez niepojętą miłość 
Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu 
niebieskiemu. 

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem 
miłosierdzia na dusze wierne, jako 
na dziedzictwo Syna swego i dla Jego 
bolesnej męki udziel im błogosła-
wieństwa i otaczaj je swą nieustan-
ną opieką, aby nie utraciły miłości 
i skarbu wiary świętej, ale by z całą 
rzeszą aniołów i świętych wysławiały 
niezmierzone miłosierdzie Twoje na 
wieki wieczne. Amen”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ CZWARTY
Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi pogan i tych, 

którzy Mnie jeszcze nie znają. 
I o nich myślałem w swej gorzkiej 
męce, a przyszła ich gorliwość 
pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich 
w morzu miłosierdzia Mojego”. 

Modlitwa s. Faustyny:
„Jezu najlitościwszy, który jesteś 

światłością świata całego, przyjmij 
do mieszkania najlitościwszego Serca 
swego dusze pogan, które Cię jeszcze 
nie znają; niechaj promienie Twej ła-
ski oświecą ich, aby i oni wraz z nami 
wysławiali przedziwne miłosierdzie 
twoje, i nie wypuszczaj ich z miesz-
kania najlitościwszego Serca swego. 

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem 
miłosierdzia swego na dusze pogan 
i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są 
zamknięte w najlitościwszym Sercu 
Jezusa. Pociągnij je do światła Ewan-
gelii. Dusze te nie wiedzą, jak wiel-
kim jest szczęściem Ciebie miłować. 
Spraw, aby i one wysławiały hojność 
miłosierdzia Twego na wieki wieczne. 
Amen”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ PIĄTY
Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi dusze braci 

odłączonych i zanurz ich w morzu 
miłosierdzia Mojego. W gorzkiej 
męce rozdzielali Mi ciało i Serce, 
to jest Kościół Mój. Kiedy wracają 
do jedności z Kościołem, goją się 
rany Moje i tym sposobem ulżą 
Mi w męce”.

Modlitwa s. Faustyny:
„Jezu najmiłosierniejszy, który je-

steś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz 

światła proszącym Ciebie, przyjmij do 
mieszkania najlitościwszego Serca 
swego dusze braci naszych odłączo-
nych i pociągnij ich swym światłem do 
jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj 
ich z mieszkania najlitościwszego Ser-
ca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili 
hojność miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem 
miłosierdzia swego na dusze braci 
naszych odłączonych, zwłaszcza tych, 
którzy roztrwonili dobra Twoje i nad-
użyli łask Twoich, trwając uporczywie 
w swych błędach. Nie patrz na ich 
błędy, ale na miłość Syna swego i na 
gorzką mękę Jego, którą podjął dla 
nich, gdyż i oni są zamknięci w najli-
tościwszym Sercu Jezusa. Spraw niech 
i oni wysławiają wielkie miłosierdzie 
Twoje na wieki wieczne. Amen”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ SZÓSTY
Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi dusze ciche 

i pokorne, i dusze małych dzieci, 
i zanurz je w miłosierdzie moim. 
Dusze te najwięcej podobne są 
do Serca Mojego, one krzepiły 
Mnie w gorzkiej konania męce. 
Widziałem je jako ziemskich anio-
łów, którzy będą czuwać u Moich 
ołtarzy. Na nie zlewam całymi 
strumieniami łaski. Łaskę Moją 
jest zdolna przyjąć tylko dusza 
pokorna; dusze pokorne obda-
rzam swoim zaufaniem”. 

Modlitwa s. Faustyny:
„Jezu najmiłosierniejszy, który 

sam powiedziałeś: Uczcie się ode 
mnie, żem jest cichy i pokornego 
Serca, przyjm do mieszkania najlito-
ściwszego Serca swego dusze ciche 
i pokorne, i dusze małych dzieci. Du-
sze te wprowadzają w zachwyt niebo 

całe i są szczególnym upodobaniem 
Ojca niebieskiego, są wonnym bukie-
tem przed tronem Bożym, zapachem, 
którym sam Bóg się napawa. Dusze 
te mają stałe mieszkanie w najlito-
ściwszym Sercu Twoim i nieustannie 
wyśpiewują hymn miłości i miłosier-
dzia na wieki. 

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem 
miłosierdzia na dusze ciche, pokor-
ne i dusze małych dzieci, które są 
zamknięte w mieszkaniu najlito-
ściwszego Serca Jezusa. Dusze te 
są najbardziej upodobnione do Syna 
Twego; woń tych dusz wznosi się 
z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze 
Miłosierdzia i wszelkiej dobroci, bła-
gam Cię przez miłość i upodobanie, 
jakie masz w tych duszach, błogosław 
światu całemu, aby wszystkie dusze 
razem wyśpiewywały cześć miłosier-
dziu Twemu na wieki wieczne. Amen”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ SIÓDMY
Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi dusze, 

które szczególnie czczą i wysła-
wiają miłosierdzie Moje, i zanurz 
je w miłosierdziu Moim. Te dusze 
najwięcej bolały nad Moją męką 
i najgłębiej wniknęły w ducha 
Mojego”.

Modlitwa s. Faustyny: 
„Jezu najmiłosierniejszy, którego 

Serce jest miłością samą, przyjmij 
do mieszkania najlitościwszego Serca 
swego dusze, które szczególnie czczą 
i wysławiają wielkość miłosierdzia 
Twego. Dusze te są mocne siłą Boga 
samego; wśród wszelkich udręczeń 
i przeciwności idą naprzód ufne w mi-
łosierdzie Twoje. Są one zjednoczone 
z Tobą i dźwigają ludzkość całą na 
swoich barkach. Te dusze nie będą są-
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dzone surowo, ale miłosierdzie Twoje 
ogarnie je w chwili zgonu. 

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem 
miłosierdzia na dusze, które wysła-
wiają i czczą największy przymiot 
Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie 
Twoje, i które są zamknięte w najlito-
ściwszym Sercu Jezusa. Dusze te są 
żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczyn-
ków miłosierdzia, a serce przepełnio-
ne weselem śpiewa pieśń miłosierdzia 
Najwyższemu. Błagam Cię Boże, okaż 
im miłosierdzie swoje według nadziei 
i ufności jaką w tobie pokładały. Niech 
spełni się na nich obietnica Jezusa, 
który powiedział, że dusze, które 
czcić będą to niezgłębione miłosier-
dzie Jego, sam bronić będzie w życiu, 
a szczególnie w godzinie śmierci, jako 
swej chwały. Amen”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ ÓSMY
Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi dusze, któ-

re są w więzieniu czyśćcowym, 
i zanurz je w przepaści miłosier-
dzia Mojego; niech strumienie 
krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. 
Wszystkie te dusze są bardzo 
przeze Mnie umiłowane, wypła-
cają się Mojej sprawiedliwości. 
W twojej mocy jest przynieść im 
ulgę. Bierz ze skarbca Mojego 
Kościoła wszystkie odpusty i ofia-
ruj je za nie. O, gdybyś znała ich 
mękę, ustawicznie byś ofiarowała 
za nie jałmużnę ducha i spłacała 
ich długi Mojej sprawiedliwości”.

Modlitwa s. Faustyny: 
„Jezu najmiłosierniejszy, który 

sam powiedziałeś, ze chcesz miłosier-
dzia, otóż wprowadzam do mieszkania 
Twego najlitościwszego Serca dusze 
czyśćcowe, które są Ci bardzo mile, 

a które jednak wypłacać się muszą 
Twej sprawiedliwości. Niech strumie-
nie krwi i wody, które wypłynęły z Ser-
ca Twego, ugaszą płomienie ognia 
czyśćcowego, aby i tam się sławiła 
moc miłosierdzia Twego. 

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem 
miłosierdzia na dusze w czyśćcu 
cierpiące, które są zamknięte w naj-
litościwszym Sercu Jezusa. Błagam 
Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna 
Twego, i przez gorycz, jaką była zala-
na Jego przenajświętsza dusza, okaż 
miłosierdzie swoje duszom, które 
są pod sprawiedliwym wejrzeniem 
Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak 
tylko przez rany Jezusa, Syna Twego, 
najmilszego, bo wierzymy, że dobroć 
Twoja i litość są nieskończone. Amen”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ DZIEWIĄTY
Słowa Pana Jezusa:
„Dziś sprowadź Mi dusze 

oziębłe i zanurz je w przepaści 
miłosierdzia Mojego. Dusze te 
najboleśniej ranią Serce Moje. 
Największej odrazy doznała dusza 
Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. 
One były powodem, iż wypowie-
działem: Ojcze, oddal ode Mnie 
ten kielich, jeżeli jest taka wola 
Twoja. Dla nich ostateczną deską 
ratunku jest - uciec się do miło-
sierdzia Mojego”.

Modlitwa s. Faustyny: 
„Jezu najlitościwszy, który jesteś 

litością samą, wprowadzam do miesz-
kania najlitościwszego Serca Twego 
dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu 
czystej miłości Twojej rozgrzeją się te 
dusze zlodowaciałe, które, podobne 
do trupów, takim Cię wstrętem na-
pawają. O Jezu najlitościwszy, użyj 
wszechmocy miłosierdzia swego, 

pociągnij je w sam żar miłości swojej 
i obdarz je miłością świętą, bo Ty 
wszystko możesz.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem 
miłosierdzia na dusze oziębłe, które są 
zamknięte w najlitościwszym Sercu 
Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam 
Cię przez gorzką mękę Syna Twego 
i przez trzygodzinne konanie Jego na 
krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały 
przepaść miłosierdzia Twego” (Dz. 
1209-1229).

Koronka do Miłosierdzia Bożego

 Rozważamy słowa kierowane 
przez Pana Jezusa bezpośrednio do 
apostołki Miłosierdzia Bożego, a rów-
nież dla nas współcześnie żyjących. 
Oto niektóre cytaty z Dzienniczka:

„Kiedy grzesznik zwraca się 
do miłosierdzia mojego, chociaż-
by grzechy jego były czarne jak 
noc, oddaje Mi największą chwałę 
i jest zaszczytem męki mojej”.

„Odmawiaj nieustannie tę 
koronkę, której cię nauczyłem. 
Ktokolwiek będzie ją odmawiał, 
dostąpi wielkiego miłosierdzia 
w godzinę śmierci. Kapłani będą 
podawać grzesznikom jako ostat-
nią deskę ratunku; chociażby był 
grzesznik najzatwardzialszy, je-
żeli raz tylko zmówi tę koronkę, 
dostąpi łaski z nieskończonego 
miłosierdzia mojego. Pragnę, aby 
poznał świat cały miłosierdzie 
moje; niepojętych łask pragnę 
udzielać duszom, które ufają mo-
jemu miłosierdziu”.

„Mało jest dusz, które rozwa-
żają mękę moją z prawdziwym 
uczuciem; najwięcej łask udzie-
lam duszom, które pobożnie roz-
ważają mękę moją”.

„Podaję ci trzy sposoby czy-
nienie miłosierdzia bliźnim: 

pierwszy – czyn, drugi – słowo, 
trzeci – modlitwa; w tych trzech 
stopniach zawiera się pełnia miło-
sierdzia i jest niezbitym dowodem 
miłości ku mnie. W ten sposób 
dusza wysławia i oddaje cześć 
miłosierdziu mojemu”.

„Wierne poddawanie się za-
wsze i wszędzie woli Bożej, we 
wszystkich wypadkach i okolicz-
nościach życia, oddaje Bogu wiel-
ką chwałę; takie poddanie się woli 
Bożej większą ma w Jego oczach 
wagę niż długie posty, umar-
twienia i najsurowsze pokuty. O, 
jak wielka jest nagroda za jeden 
akt miłosnego poddania się woli 
Boga” [Dz. 724].

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Pan Jezus żądał ogłoszenia Świę-

ta Miłosierdzia Bożego w pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy. Powiedział: 
„Pragnę, aby święto Miłosierdzia 
było ucieczką i schronieniem dla 
wszystkich dusz, a szczególnie 
dla biednych grzeszników. W dniu 
tym otwarte są wnętrzności mi-
łosierdzia mego, wylewam całe 
morze łask na dusze, które się 
zbliżą do źródła miłosierdzia mo-
jego, która dusza przystąpi do 
spowiedzi i Komunii św., dostąpi 
zupełnego odpuszczenia win i kar; 
w dniu tym otwarte są wszystkie 
upusty Boże, przez które płyną 
łaski; niech się nie lęka zbliżyć 
do mnie żadna dusza, chociażby 
grzechy jej były jako szkarłat” 
(Dz. 699).

Na podstawie Dzienniczka Siostry Faustyny  
opracowała Janina Wszołek - 
wiceprzewodnicząca Caritas.
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25 stycznia zakończyła się II 
edycja Spar Tuchowskiej Ligi 
Futsalu.

W rywalizacji wzięło udział 17 
drużyn. Uczestniczyło niemal 250 
zawodników w wieku od 15 do 45 lat 
z powiatu tarnowskiego, oczywiście 
również z naszej parafii. Zwycięzcą 
tegorocznej ligi została drużyna Alex 
Zakliczyn. Cele zostały osiągnięte, 
czyli popularyzacja aktywności fi-
zycznej w zdrowej i sportowej rywa-
lizacji – jak powiedział pomysłodawca 
i koordynator ligi Jarosław Kaniewski. 

22 lutego w Kielcach odbyły się 
XII Mistrzostwa Wyższych Se-
minariów Duchownych w Piłce 
Nożnej Halowej. W turnieju wzięły 
udział 24 drużyny z całej Polski, w tym 
oczywiście WSD redemptorystów 
z Tuchowa. W eliminacjach tuchow-
scy redemptoryści pokonali alumnów 
WSD Łomża i Poznań oraz zremisowali 

z WSD Drohiczyn i Radom. W walce 
o strefę medalową ulegli franciszka-
nom z Łodzi. Mistrzem zostało WSD 
salezjanów z Krakowa. Nasi „piłka-
rze” w klasyfikacji generalnej zajęli 
ex aequo 5 lokatę, a wśród drużyn 
zakonnych wywalczyli w sportowej 
rywalizacji podium - 3 miejsce.

23 lutego na hali MOSiR w Tucho-
wie odbyły się VII Gminne Halowe 
Zawody Sprawnościowe Mło-
dzieżowych Drużyn Strażackich. 
Uczestniczyło niemal 80 młodych 
strażaków z 8 ochotniczych straży 
pożarnych naszej gminy. Do zawo-
dów powiatowych awansowały MDP 
z Lubaszowej i Dąbrówki Tuchowskiej. 
Dobrze zaprezentowali się również 
strażacy MDP z Karwodrzy.

W pierwszej kategorii dziewcząt 
drużyna pod dowództwem Wiesława 
Kulikowskiego wywalczyła trzecie 
miejsce. Jak poinformował opiekun 

strażacy już przygotowują się do 
warty przy Pańskim Grobie.

23 lutego w Rzuchowej rozegrano 
drugą kolejkę w ramach VII edycji 
Pogórzańskiej Drużynowej Lidze 
Szachowej 2020. Najlepszą drużyną 
szachową w stawce 14 drużyn z po-
wiatu tarnowskiego została drużyna 

o niesamowitej nazwie, Mafia Sycy-
lijska z Tarnowa. Tuchowskie druży-
ny, w których występują szachiści 
z naszej parafii, tym razem poniżej 
oczekiwań. Do rozegrania pozostało 
w tym roku jeszcze sześć turniejów 
(Burzyn, Żabno, Lisia Góra, Tarnów, 
Wola Rzędzińska).

Warto wspomnieć, że po roze-
graniu 40 turniejów PDLSz w ciągu 
siedmiu lat w klasyfikacji generalnej 
Dolina Białej Sajdak - Tuchów zajmuje 
drugie miejsce, a MOSiR w klasyfikacji 
Junior trzecią lokatę.

29 lutego w Domu Kultury w Bu-
rzynie rozegrano X Jubileuszowy 
Drużynowy Turniej Szachowy 
o Puchar Burmistrza Tuchowa 
2020.

W rozgrywkach wzięła udział 
rekordowa ilość, bo aż 18 cztero-
osobowych drużyn, czyli ponad 70 
szachistów z tak małej, ale pięknej tu-
chowskiej gminy. Podczas oficjalnego 

Parafialne wiadomości sportowe
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otwarcia burmistrz, pani Magdalena 
Marszałek podkreśliła, że jest duże 
zainteresowanie szachami w naszej 
gminie. Ponieważ X jubileuszowy tur-
niej zbiegł się z jubileuszem 680–lecia 
miasta Tuchowa, pani burmistrz otrzy-
mała od szachistów okolicznościowy 
piękny puchar, w dowód wdzięczności 
za sponsorowanie turniejów szacho-
wych.

Mistrzem gminy na rok 2020 zo-
stali szachiści z sołectwa Burzyn. 
Srebrne medale wywalczył Tuchów 
Centrum, a brązowe szachiści z Za-
błędzy.  W klasyfikacji Junior naj-
lepsi okazali się szachiści z MOSiR 
Tuchów, drugie miejsce Szkoła 
w Lubaszowej, a trzecie sołectwo 

Buchcice. Drużyny otrzymały pu-
chary, dyplomy, statuetki, a wszyscy 
juniorzy medale za udział w imprezie. 
Najlepszą szachistką została Lena 
Mróz z Buchcic – mistrzyni Polski 
młodzików, która wygrała wszystkie 
pojedynki.

W klasyfikacji generalnej po 10 
latach rozgrywek turniejów o puchar 
burmistrza - Tuchów Klasztor zaj-
muje drugie miejsce w stawce 30 dru-
żyn z gminy Tuchów (zespoły: szkol-
ne, sołeckie, osiedlowe, zakładowe).

Fotografie: Krzysztof Jasiński. 
W imieniu sportowców z naszej parafii 
Wesołego Alleluja i błogosławieństwa 
Zmartwychwstałego Pana 

życzy Roman Kawa
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Byli wśród nas…

O. Stanisław Mikrut CSsR
8.02. Członkowie wspólnoty 

Kręgu Rodzin uczestniczyli w balu dla 
„Nadziei”.

21-23.02. W Krakowie odbyły się 
Dni Wspólnoty oaz z całej Prowincji 
Warszawskiej Redemptorystów. Inte-
growało się ok. 120 osób, w tym 14 
z Tuchowa. Był to czas zabawy, nauki 
i modlitwy. 

23.02. W niedzielę w naszej 
wspólnocie parafialnej podczas Eu-
charystii na sumie modliliśmy się za 
o. Piotra Kurciusa z okazji jego imie-
nin i zarazem diamentowych urodzin 
(obchodzi je razem 22.02). Podczas 
Mszy św. odprawionej w jego intencji 
modliliśmy się o zdrowie i Boże bło-
gosławieństwo oraz potrzebne łaski. 
Członkowie Rady Parafialnej w imieniu 
całej wspólnoty złożyli na zakończenie 
Eucharystii Czcigodnemu Solenizan-
towi i Jubilatowi najserdeczniejsze 
życzenia.

15.03. Wspólnota „Nadzieja” 
w III niedzielę marca, jako dniu 
w którym przypadało comiesięczne 
spotkanie wspólnoty, stosując się do 
zaleceń Dekretu ordynariusza die-
cezji tarnowskiej bpa Andrzeja Jeża 
w związku z epidemią koronawirusa 
nie uczestniczyła w Mszy św. w bazy-

lice. Dzień ten przeżywaliśmy w swo-
ich domach rodzinnych, w duchowej 
łączności wspólnotowej, uczestnicząc 
w Mszy św. za pośrednictwem środ-
ków społecznego przekazu.

22.03. Ze względu na ogłoszenie 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii w związku z zakaże-
niami wirusem SARS-CoV-2, imieniny 
o. Bogusława Augustowskiego w na-
szej parafii obchodziliśmy inaczej niż 
zwykle. Ale wspólnota pamiętała o za-
cnym solenizancie i złożyła życzenia 
w imieniu całej parafii. W niedzielę 
22 marca wierni modlili się podczas 
Eucharystii na sumie, celebrowanej 
przez solenizanta w jego intencji, 
a transmitowanej przez media spo-
łecznościowe.

O. Stanisław Mikrut urodził się 23.03.1939 w Żurowej, wtedy w po-
wiecie jasielskim, województwie rzeszowskim, w rodzinie rolniczej. Jego 
rodzicami byli: Antoni i Antonina. Miał sześcioro rodzeństwa, cztery siostry 
i dwóch młodszych braci, z których jeden zmarł po paru miesiącach. Od 
najmłodszych lat był przyuczany do pracy w gospodarstwie. 

Szkołę podstawową rozpoczął w 1946 r. W czasie szkoły, jak mówił, 
otrzymał od Boga wiele łask dzięki modlitwie. Do I Komunii św. przygotował 
się z największą skrupulatnością i starannością. Wiedział, że Bóg go w tym 
wspierał, a po jej przyjęciu czuł, że jest całkowicie objęty przez swego 
Stwórcę. Jednocześnie zauważył u siebie dziwną zależność. Jak wspomi-
nał: Bóg mi błogosławił w nauce dopóki Jemu służyłem z całą gorliwością, 
lecz gdy o Nim zapominałem, Bóg mnie przywoływał do Siebie różnymi 
chorobami, nieraz nawet bardzo ciężkimi i niepowodzeniami w nauce. Już 
od wczesnej młodości czuł, że nie ma dla niego szczęścia w świecie. Dużą 
radością było dla niego, gdy w piątej klasie został ministrantem. Ówczesny 
ks. proboszcz zauważył u Stanisława oznaki powołania do służby Bogu 
i skierował go do klasztoru w Tuchowie, aby zobaczył, czy mu się tam 
spodoba czy nie. W klasztorze Stanisław spotkał się z wielką życzliwością. 
Objaśniono mu wiele kwestii dotyczących życia zakonnego ojców redemp-
torystów. To było dla młodego Stanisława magnesem przyciągającym go 
do życia zakonnego pomimo wielu trudności. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej zapisał się do gimnazjum w Tucho-
wie z zamiarem wstąpienia do klasztoru. To, co wcześniej usłyszał o życiu 
redemptorystów, gdy był za pierwszym razem w Tuchowie, teraz mógł 
zobaczyć z bliska. Miał kontakt z o. Kowalczykiem, który pomagał mu 
w nauce łaciny. Słyszał kazania odpustowe i misje głoszone przez ojców 
redemptorystów w swojej parafii. Dla tej sprawy, jak wyznaje o. Stani-
sław, pragnął poświęcić swoje życie w zakonie. Gdy ukończył gimnazjum, 
postanowił wstąpić do klasztoru. 

Nowicjat odbył w Łomnicy i złożył pierwsze śluby 15 sierpnia 1956 r., 
zaś śluby wieczyste 2 sierpnia 1961 r. Święcenia kapłańskie przyjął 19 lipca 
1964 r. w Tuchowie z rąk ks. bpa Jerzego Ablewicza w gronie 18 współbraci.

Po święceniach o. Stanisław odbył Tirocinium misyjne. Całe dalsze jego 
życie, przez 50 lat, było wypełnione pracą misyjną. Domy, w których o. 
Stanisław przebywał jako misjonarz to: Warszawa (ul. Karolkowa), Paczków 
2 razy, Szczecinek, Elbląg 2 razy, Wrocław 2 razy, Bardo, Braniewo, Luba-
szowa i Tuchów 3 razy, gdzie za trzecim razem przybył w 2016 r. Od tego 
czasu o. Stanisław przez 4 lata zmagał się z ciężką chorobą, którą mężnie 

Kronika wydarzeń

D
es

ig
ne

d 
by

 m
ac

ro
ve

ct
or

 / 
Fr

ee
pi

k



Chorągiew MaryiChorągiew Maryi64 65

znosił. O. Stanisław odszedł po wieczną nagrodę do nieba w szczególnym 
dniu – w niedzielę rano o godz. 6.30, 15 marca, kiedy 200 lat wcześniej 
odszedł do Pana po wieczną nagrodę św. Klemens Maria Hofbauer, który 
przyprowadził zgromadzenie redemptorystów do Polski.

O. Stanisław Mikrut był człowiekiem bardzo lubianym. Był pogodny, 
lubił żartować. A oto dwa świadectwa o nim jego kolegów.

„Niemal przez całe życie byłem związany z o. Stanisławem. Cho-
dziliśmy do tej samej szkoły podstawowej, byliśmy ministrantami, a po 
szkole podstawowej mieliśmy kontynuować Juwenat, ale został zlikwi-
dowany. Dlatego postanowiono, byśmy w Tuchowie uczyli się w liceum 
i tam byliśmy pod szczególną opieką oo. redemptorystów. Ojcowie uczyli 
nas podstawy łaciny i utrzymywaliśmy z nimi bardzo ścisły kontakt. 
Byliśmy razem w Nowicjacie a potem w seminarium. Po święceniach o. 
Stanisław ukończył tirocinium i został cenionym misjonarzem. Bardzo 
chętnie wyjeżdżał na misje i rekolekcje. Wyjątkowo był związany ze 
swoją parafią rodzinną. Przyjeżdżał do niej często, a kiedy odbywała 
się misja ludowa w Żurowej, będąc już w podeszłym wieku, przez cały 
tydzień uczestniczył w niej i mieszkał na terenie parafii. 

O. Stanisław był zamiłowanym sportowcem, rozczytywał się w wia-
domościach sportowych. Był również zaangażowany w zespole teatral-
nym seminarium. Organizował różnego rodzaju występy teatralne. Był 
wyjątkowo zdrowy. Pod koniec życia, mimo poważnych dolegliwości, 
chociaż słaniał się, chciał nadal wyjeżdżać na prace apostolskie. Do końca 
pozostanie mi w pamięci jako kolega, rodak, rówieśnik kursowy i nade 
wszystko życzliwy współbrat” (świadectwo O. Stanisława Reczka CSsR).

„Było nas wielu. 18 kapłanów wyświęconych u stóp Matki Bożej 
Tuchowskiej. Poszliśmy na cały świat z Ewangelią Chrystusa. Zmniejsza 
się nasza liczba jak kalendarz na końcu roku. Pan wzywa po nagrodę. 
Dziś Stasia Mikruta, który przeorał Polskę, siejąc Dobrą Nowinę, Pan 
wezwał do Siebie. To jest jego ostatni wyjazd na misję wieczną. Wspa-
niały kolega, uczynny, prosty i pogodny. Taki obraz zachowujemy po jego 
odejściu, my, jego koledzy, których jeszcze Pan zostawił, aby dosiewać 
do końca niwę Pana. Moje serdeczne wyrazy współczucia dla zgromadze-
nia redemptorystów, które traci dobrego misjonarza, i dla rodziny, tak 
w Żurowej, jak i gdziekolwiek, wspominających dzisiaj naszego Stasia 
Mikruta, złączonych w modlitwie. Z pozdrowieniem i błogosławieństwem, 
bp Czesław Stanula, misjonarz z Brazylii.

Ojciec Prowincjał, który nie może z nami tu być, łączy się z duchowo 
w tej chwili i przekazuje słowa wdzięczności za o. Stanisława: „Odszedł 
misjonarz zasłużony, zacny i nietuzinkowy. Bogu dziękujemy za jego 
życie, powołanie, wieloletnie misjonarskie posługiwanie. 

Słowa wdzięczności kieruję także w imieniu swoim i o. przełożone-
go pod adresem pań pielęgniarek, które przez ostatnie 4 lata ofiarnie 
pomagały o. Stanisławowi i br. Krzysztofa z naszej wspólnoty zakonnej, 

za jego odpowiedzialną posługę wobec wszystkich chorych naszych 
współbraci. Bóg zapłać!

Święty Klemensie, przyjmij Ojca Stanisława z otwartymi ramionami 
w bramy nieba. Niech odpoczywa w pokoju!”. Amen.

o. Bogusław Augustowski CSsR

Ps. 
Msza św. pogrzebowa była sprawowana w środę 18 marca 2020 r. 

o godz. 11.00 w kaplicy na cmentarzu w Tuchowie. Pół godziny wcze-
śniej proboszcz parafii sanktuaryjnej wprowadził ciało do kaplicy, bra-
cia klerycy poprowadzili modlitwę różańcową. Mszy św. przewodniczył 
o. Bogusław Augustowski, zaś homilię wygłosił o. Ryszard Bożek. Ze 
względu na środki ostrożności wprowadzone przez władze państwo-
we i kościelne z racji trwającej w Polsce, od dwóch tygodni, epidemii 
koronawirusa liczba uczestniczących w pogrzebie była ograniczona do 
50 osób (najbliższa rodzina, 9 ojców redemptorystów z tuchowskiego 
klasztoru, proboszcz z Żurowej i dwóch kapłanów rodaków o. Stanisława 
oraz 4 braci kleryków). Równocześnie w kaplicy seminaryjnej w Tuchowie 
Mszę św. żałobną sprawowało 9 starszych ojców ze wspólnoty, której 
przewodniczył o. Stanisław Pancerz.
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Byli wśród nas…

O. Stanisław Wzorek CSsR

Byli wśród nas…

O. Bronisław Kępa CSsR

O. Stanisław Ignacy Wzorek urodził się 
27 lipca 1959 r. w Tuchowie, w rodzinie Piotra 
i Anny z d. Suchan. Przynależał do parafii św. 
Jakuba, gdzie został ochrzczony. Wzrastał 
w cieniu sanktuarium Matki Bożej Tuchow-
skiej. W 1977 roku ukończył Zasadniczą 
Szkołę Zawodową w Tuchowie, którą w 1980 
roku uwieńczył maturą w technikum.

Po wstąpieniu do Zgromadzenia Najświęt-
szego Odkupiciela odbył nowicjat w Lubaszo-
wej i złożył pierwszą profesję 2 lutego 1982 
w tuchowskim sanktuarium. Tutaj też złożył 
śluby wieczyste w dniu 15 sierpnia 1986 
roku. Rok później, wyświęcony na kapłana 
przez ręce abpa Jerzego Ablewicza w tym 
samym rodzinnym sanktuarium w dniu 31 maja 1987 roku, podjął 
pracę duszpastersko-misyjną w Prowincji. Ukończył najpierw tirocinium 
kaznodziejskie w Krakowie (1987), a potem pracował we wspólnotach 
w Głogowie (1988-1991) i w Gliwicach (1991-1992).

Kiedy pojawiła się wymarzona możliwość zrealizowania powołania 
w formie misji zagranicznych, został posłany do Ameryki Południowej. 
W dniu 14 lipca 1992 w wieku 33 lat przybył do Boliwii. Pracował naj-
pierw w Tupizie (1992-1996), a potem w Santa Cruz (1996-2004), gdzie 
był proboszczem i radnym zarządu. Po odbyciu studiów w Hiszpanii 
i uzyskaniu stopnia magistra z zakresu teologii moralnej (2004-2007), 
powrócił do Prowincji Boliwijskiej, gdzie podjął pracę we wspólnotach 
w Tarija (2007), w Oruro (2008), ponownie w Tarija (2011) i w Santa 
Cruz (2012).

Wybrany do posługi wikariusza Przełożonego Prowincji na lata 2019-
2022, przeniósł się do wspólnoty w Vallegrande. Był tu jednocześnie 
przełożonym wspólnoty i proboszczem parafii Najsłodszego Imienia Jezus.

Zmarł nagle w dniu 17 marca 2020 roku po ostrym ataku niewy-
dolności serca połączonym z komplikacjami krążeniowo-oddechowymi. 
Przeżył 60 lat, z których 38 w ślubach zakonnych, a prawie 33 w ka-
płaństwie.

Pogrzeb o. Stanisława odbył się 18 marca. Jego ciało zostało złożone 
na cmentarzu w Vallegrande, w miejscu jego ostatniej posługi.

opr. o. Andrzej S. Wodka CSsR

Ps. (red. o. Bogusław Augustowski CSsR)
O. Stanisław Wzorek należał do Prowincji Boliwijskiej. W Uroczystość 

św. Józefa Mszę św. sprawował w domu rodzinnym śp. o. Stanisława 
o. Adam Kośla, prefekt seminarium i zarazem bliski współpracownik o. 
Stanisława na misjach w Boliwii. Cała wspólnota tuchowska pożegnała 
o. Stanisława w bazylice w piątek (20.03) o godz. 11.30 z udziałem ro-
dziny zmarłego. Mszy św. przewodniczył o. proboszcz, zaś świadectwem 
współpracy misyjnej z o. Stanisławem podzielił się o. prefekt.

O. Bronisław Kępa CSsR urodził się 15 sierpnia 1941 r. w Łękawicy, 
skąd pochodzi wielu redemptorystów, w rodzinie Wojciecha i Marii z d. 
Wierzbickiej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Łękawicy oraz I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, w 1960 roku wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Tarnowie, które przerwał po drugim roku 
studiów ze względu na chorobę ojca, a później jego śmierć.

Następnie, w latach 1964-1966, odbywał służbę wojskową, zdając 
w jej trakcie zaoczne egzaminy u jednego z profesorów tarnowskiego 
seminarium. Po jej ukończeniu pragnął powrócić do diecezjalnego 
seminarium duchownego, ale ze względu na trudne warunki rodzinne 
ostatecznie nie podjął studiów. Pracował na poczcie w Tarnowie.

W 1974 roku starał się raz jeszcze o przyjęcie do WSD w Tarno-
wie, ale ze względu na zaawansowany wiek zasugerowano mu raczej 
seminarium zakonne. W tym samym roku wstąpił do zgromadzenia re-
demptorystów, po nowicjacie w Łomnicy złożył pierwsze śluby zakonne 
(17 października 1975 r.), zaś po ślubach wieczystych w Tuchowie (22 
października 1978 r.), przyjął w sanktuarium tuchowskim w dniu 14 
czerwca 1979 r. święcenia kapłańskie z rąk abpa Jerzego Ablewicza.

W ciągu niemal 41 lat życia kapłańskiego służył w licznych wspólno-
tach redemptorystów Prowincji Warszawskiej: Szczecinek (1979-1985), 
Głogów (1985-1986), Zamość (1986-1987), Gliwice (1987-1988), Elbląg 
(1988-1990), Lubaszowa (1990-1996), Łomnica-Zdrój (1996-2000) 
i ponownie Gliwice (2000-2020).

W swej posłudze troszczył się o nieustanny rozwój życia duchowe-
go i stosownych kwalifikacji misyjno-duszpasterskich. Między innymi, 
w 1979 roku ukończył kurs duszpasterstwa trzeźwości organizowany 
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przez Warszawską Prowincję Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczy-
miu, a w 1990 roku rozpoczął studia w zakresie pastoralno-liturgicz-
nym na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które 
potem kontynuował w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Tarnowie. 
Ponadto, w 1997 roku, podjął studia zaoczne w zakresie homiletyki na 
PAT w Krakowie.

Jego ostatnią wspólnotą stał się niemal rodzinny Tuchów (2020), 
gdzie zmarł w 79. roku życia i gdzie spoczął na cmentarzu w kwaterze 
redemptorystów.

opr. o. Andrzej S. Wodka CSsR
Ps. (red. o. Bogusław Augustowski CSsR)
Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii i wprowadzone nowe 

zasady bezpieczeństwa przez władze państwowe i dekret bpa. tarnow-
skiego z dn. 24.03.2020 r. ograniczające obrzędy pogrzebu wyłącznie 
do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny w liczbie nie więk-
szej niż 5 osób, na cmentarzu ostatnie pożegnanie poprowadził o godz. 
11.00 siostrzeniec o. Bronisława, o. Andrzej Zając CSsR, towarzyszył 
mu przełożony domu tuchowskiego o. Witold Radowski oraz parę osób 
z rodziny. O. Andrzej powiedział przy grobie kilka ciepłych słów o zmar-
łym wujku, o jego cichym życiu i jego cichym odejściu do domu Ojca. 
Tego samego dnia została odprawiona Msza św. pogrzebowa za śp. O. 
Bronisława w kaplicy seminaryjnej o godz. 11.45 z udziałem ojców 
Domu Tuchowskiego pod przewodnictwem zastępcy przełożonego o. 
Bogusława Augustowskiego.
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Adres Parafii:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia  
Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie
ul. Wysoka 1, 33 – 170 Tuchów
tel.: 14 632 72 00; fax: 14 632 72 01 
e-mail: tuchow2@diecezja.tarnow.pl
www.sanktuariumtuchow.pl

– w każdy wtorek o godz. 18.00.
Modlitwa różańcowa w intencji rodzin 
– w każdą środę o godz. 17.20.
Nieustanna Nowenna do MBNP –  
w każdą środę o godz. 18.00.
Adoracja wynagradzająca za grzechy  
z  m o d l i t w ą  o  i n t r o n i z a c j ę 
Najświętszego Serca Pana Jezusa – 
w każdy czwartek o godz. 17.30.
Świetlica Serca dla dzieci – otwarta 
w każdy piątek od godz. 1400 do 1600  
w sali Betania.
Kawiarenka parafialna – otwar te  
w każdą niedzielę po Mszach św.  
o godz. 900, 1030, 1200, 1400.
„Caritas” – dyżur w każdy czwartek od 
godz. 1600 do 1700 przy furcie klasztornej.
Poradnia rodzinna: 
– narzeczeni – I, II, III poniedziałek 
miesiąca od godz. 1700 do 1900.
– bezpłatne mediacje małżeńskie – 
IV poniedziałek miesiąca na umówioną 
godzinę.
Dzień skupienia dla narzeczonych –  
w każdą trzecią niedzielę miesiąca: 
o godz. 900 Msza św., po niej adoracja 
Na j św.  Sak r amen tu  w  kap l i c y 
adoracji, następnie konferencje w sali 
parafialnej.
Muzea i szopka – otwar te w każdą 
niedzielę po Mszach św. o godz. 900, 
1030, 1200, 1400.

Materiały do użytku wewnętrznego
Wydawca: Duszpasterstwo przy Parafii i Sanktuarium Nawiedzenia NMP 
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Duszpasterze:
o. Bogusław Augustowski CSsR; 
proboszcz i kustosz
tel. 14 632 72 40; kom.: 605 172 030.
o. Piotr Kurcius CSsR; wikariusz,
tel. 14 632 72 42.
o. Paweł Zyskowski CSsR; dusz-
pasterz i katecheta, tel. 14 632 72 44.
Msze święte: 
– niedziele i uroczystości: godz.: 600, 
730, 900, 1030, 1200, 1400, 1600, 1830

– dni powszednie: 600, 700, 800, 1830 

Kancelaria parafialna jest czynna:
Wtorek – godz. 1000-1200 i 1600-1800

Środa, czwartek – godz. 1600-1800

Pilne wezwanie do chorych o każdej 
porze dnia i nocy pod numer tel. 
14 632 72 00.
Odwiedziny chorych – w każdy 
pierwszy piątek miesiąca od godz. 830.
Sprawy pogrzebowe można zgłaszać 
o każdej porze dnia.
Grupa Anonimowych Alkoholików –  
w każdą niedzielę o godz. 17.00 
w sali Betania.
Adoracja Najśw. Sakramentu 
– codziennie od godz. 8.30 do 
wieczornego nabożeństwa.
Modlitwa różańcowa na Dróżkach 
Różańcowych – codziennie po Mszy 
św. wieczornej.
Nabożeństwo do św. Gerarda Majelli 

Z uwagi 

na niepewność 

sytuacji  

w jakiej  

przyszło nam żyć, 

tym razem,  

nie zapowiadamy 

planowanych  

wydarzeń.

W kolejnych 
numerach 
„Chorągwi 

Maryi”:

Wigilia Paschalna 20.04.2019 r.

Fo
t. 

K
. J

as
iń

sk
i



Życzenia na Święta Wielkanocne A. D. 2020

Drodzy Czytelnicy i Sympatycy 
„Chorągwi Maryi”,

Szanowni Parafianie,  
Pielgrzymi i Goście!

Cisną się nam dziś na usta słowa naszego wieszcza narodowego, 
Adama Mickiewicza, zaczerpnięte z jego dramatu „Dziady” część III: 
„Czym jest me czucie? - Ach, iskrą tylko!
Czym jest me życie? - Ach, jedną chwilką!”
To, czego jesteśmy obecnie świadkami w naszej Ojczyźnie, w Eu-
ropie i na całym świecie, a mianowicie rozprzestrzeniający się 
z błyskawiczną prędkością i niszczący człowieka z druzgocącą siłą 
śmiertelny koronawirus, musi napawać nas lękiem i niepewnością 
o swoje jutro.
Jednak, w perspektywie zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, nie 
możemy pozostać smutni i zasklepić się w naszym lęku. Bo oto 
Jezus Chrystus, Jedyny Odkupiciel Świata, dnia trzeciego wcze-
snym rankiem powstaje z grobu i z całą mocą mówi do wszystkich 
zatrwożonych: „Odwagi! Jam zwyciężył świat!” /J 16, 33/.
Dlatego życzymy Wam, Drodzy, głębokiego pokoju w sercu; nadziei, 
która zawieść nie może, ponieważ pokładamy ją w Bogu; i dobrego 
zdrowia, abyście mogli spokojnie i z wdzięcznością przeżyć Paschę 
Pana, jakże odmienną od wszystkich tych, które dane nam było 
dotychczas celebrować. 

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych 
życzy zespół redakcyjny „Chorągwi Maryi”


