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Matko Boża 
Tuchowska, pomagaj 

nam nieustannie!

WIELKI ODPUST TUCHOWSKI 2020
w dobie światowego kryzysu
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Drodzy Czciciele
Matki Bożej Tuchowskiej, 

Drodzy Pielgrzymi!

Duchowe inspiracje 
na czas WOT 

i światowego 
kryzysu

Siła Nieustannej 
Nowenny

Rewitalizacja na 
Lipowym Wzgórzu 

w Tuchowie

Byli wśród nas...

W numerze m.in.:

3Chorągiew Maryi

Pierwszy tydzień lipca kojarzy się dla 
wielu z Wielkim Odpustem Tuchowskim. Przed 
cudowny Obraz Matki Bożej Tuchowskiej 
przybywają zorganizowane grupy i indywidualni 
pielgrzymi z różnych stron naszej diecezji i spoza 
jej granic. 

W tym roku Wielki Odpust Tuchowski 
w tradycyjnej formie, niestety, się nie odbędzie, 
z uwagi na pojawianie się ogniska koronawirusa 

w Tuchowie i w okolicy. Obchody Wielkiego Odpustu Tuchowskiego 
przesuwamy na inny termin, który podamy w odpowiednim czasie.

W tej trudnej dla nas sytuacji pragniemy wszystkich, Drogich 
nam Pielgrzymów, zaprosić do duchowego pielgrzymowania do 
Matki Bożej Tuchowskiej, by wypraszać potrzebne łaski, a zwłaszcza 
oddalenie od nas epidemii.

Drodzy Czytelnicy!
W niniejszym wydaniu „Chorągwi Maryi” znajdziemy materiały 

związane z przeżywaną obecnie trudną i bolesną sytuacją. Autorzy 
dzielą się świadectwami przeżywanej choroby i pomocy niesionej 
zakażonym. Wspominamy także zmarłych w tym ostatnim czasie 
trzech ojców redemptorystów, a wśród nich biskupa misyjnego o. 
Czesława Stanulę. Mamy też propozycję dla wszystkich Czcicieli 
Matki Bożej Tuchowskiej, aby przez czas Wielkiego Odpustu 
Tuchowskiego znaleźć chwilę, by zatrzymać się pośród swoich 
zajęć i posłuchać wybranych kazań z odpustu 2019 r. oraz przejrzeć 
zdjęcia, które będą publikowane każdego dnia na stronie internetowej 
parafii i w mediach społecznościowych. Zamieszczamy także 
program Wielkiego Odpustu Tuchowskiego 2020, który miał się 
odbyć tradycyjnie na początku lipca.

Wszystkich Drogich nam Czytelników, a także wszystkich 
dotkniętych chorobą, będących na kwarantannie oraz niosących 
pomoc potrzebującym, zawierzamy opiece Matki Bożej Tuchowskiej. 
Matko Boża Tuchowska, pomagaj nam nieustannie!

o. Bogusław Augustowski CSsR
proboszcz i kustosz sanktuarium

Fot. Br. A. Ćwik CSsR
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Duchowe inspiracje na czas  
Wielkiego Odpustu Tuchowskiego  

i światowego kryzysu

Czas, w którym przyszło 
nam żyć, od dnia 4 marca, 

kiedy w Polsce pojawił się pierw-
szy zanotowany przypadek zaka-
żenia koronawirusem, jest bardzo 
trudny i bolesny. 

Moje życie w rękach Boga. 
Czytaj Ewangelię!

Jak podają media, które na bie-
żąco monitorują nowe zakażenia, 27 
czerwca br. liczba zakażonych korona-
wirusem SARS-CoV-2 na świecie prze-
kroczyła 10 mln osób (10.000.051). 
W wyniku choroby zmarło prawie 
500 tys. (497.255) pacjentów. Wy-
zdrowiało na świecie ponad 5 mln (5 
372.242) osób. Najwięcej chorych do 
tej pory wykryto w USA (ponad 2,5 
mln), Brazylii (1,2 mln), Rosji (ponad 
600 tys.), Indiach (ponad 520 tys.) 
oraz Wielkiej Brytanii (310 tys.).

W tym czasie w Polsce liczba 
zakażonych koronawirusem wynosiła 
33.714, zmarło 1.435, wyzdrowiało 
19.972 osób, do których, dzięki Bogu, 
i ja należę.

Te liczby nas przerażają! Wszyscy 
jesteśmy świadkami cierpień wielu 
naszych parafian, sióstr zakonnych, 
braci i ojców z naszego klasztoru. 
Bardzo boleśnie dotknęła nas śmierć 
z powodu wirusa naszego ojca Jana, 
złotego jubilata w kapłaństwie. Nadal 
strach dotyka wielu z nas. Pytamy się, 
jak długo to wszystko potrwa, czy 
wróci kiedyś normalność? 

Kochani! Zwracam się do Was 
jako do ludzi wierzących. Wszyscy 
jesteśmy w rękach Boga, tzn. że 
jesteśmy bezpieczni, nawet wtedy, 
kiedy wokół nas jest tyle osób za-
każonych, kiedy na nas czyha tyle 
niebezpieczeństw i zagrożeń. Mocni 
w wierze, pokonamy te trudności i za-
grożenia. Przypominam sobie odpo-
wiedź papieża Franciszka, udzieloną 
jednemu kardynałowi, który ostrzegał 
Ojca Świętego, że tego nie może 
robić, bo od tego zależy jego życie. 
Papież odpowiedział: „Moje życie nie 
zależy ani od czterech lekarzy, ani od 
tego, co biorę do ręki, ani od tego, 
co spożywam. Moje życie zależy od 
Boga” i dodał: „Czytaj Ewangelię, 
będziesz wiedział, co robić”. To jest 
dla nas wszystkich dobra recepta, jak 
przeżywać ten trudny czas epidemii. 
Papież mówi do każdego z nas: „Czy-
tajcie Ewangelię!” Właśnie z Ewangelii 
przychodzi odpowiedź na każde nasze 
pytanie.

Duchowe pielgrzymowanie.
Uświadamiamy sobie, że jesteśmy 

pielgrzymami, ludźmi ciągle w dro-
dze. Każdy z nas jest pielgrzymem, 
to znaczy człowiekiem, który podąża 
do określonego celu. Kiedyś uderzyły 
mnie mocno słowa przewodnika po 
Ziemi Świętej, kiedy to na Górze 
Tabor, mówiąc o Przemienieniu Pana 
Jezusa, wtrącił takie zdanie: „Najtrud-
niejszą pielgrzymką w życiu człowieka 
jest droga do własnego serca”. Tak, to 



Chorągiew Maryi 5

prawda. Obecny czas może być dla 
wielu z nas czasem błogosławionym, 
czyli szczęśliwym. Uświadamia nam, 
że najczęściej podejmowaną piel-
grzymką powinna być pielgrzymka do 
własnego serca, bo ono jest naszym 
najbliższym sanktuarium. Oznacza 
to znalezienie chwili ciszy, refleksji 
i modlitwy. W naszym sercu odnaj-
dujemy przestrzeń spotkania z Bo-
giem. Ludzkie serce, czyli duchowa 
przestrzeń człowieka, jest miejscem, 
w którym chce przebywać Bóg. Pan 
Jezus nas uczy, że jeśli Go miłujemy, 
to On przychodzi do nas z Ojcem 
i Duchem Świę-
tym, aby uczy-
nić z nas swo-
je mieszkanie 
(por. J 14,23). 
Oto najwięk-
sze pragnienie 
Boga  –  żyć 
w nas! Oto naj-
większa nasza 
radość:  być 
mieszkaniem 
Boga! Wystar-
c zy  chw i l a , 
by przy Nim 
s i ę  zna l e ź ć 
i trwać. Ważne, abyśmy w ciągu dnia 
często pielgrzymowali do naszego we-
wnętrznego sanktuarium, do naszego 
serca i tam spotykali się z Bogiem. 
Pomyślmy – największy dramat czło-
wieka po śmierci polega na pragnieniu 
bliskości Boga, ale to pragnienie nie 
będzie mogło być spełnione na wieki, 
bo za życia nie miłował Boga.

Odkryj sanktuarium w swojej 
rodzinie.

Nasz życie codzienne ma być 
też naznaczone pielgrzymowaniem 
do sanktuarium naszej rodziny. To 

właśnie nasz dom, nasza rodzina jest 
tym miejscem, w którym rodzimy się, 
wzrastamy i przebywamy podczas 
całej drogi naszego ziemskiego życia. 
Rodzina to święte miejsce, bo uświę-
cone obecnością Chrystusa w sakra-
mencie małżeństwa. Jezus obiecał 
małżonkom, że będzie z nimi w ich 
domu, aby rodzina, którą stworzą, 
była szczęśliwa. Jest pośród nich wte-
dy, kiedy gromadzą się na wspólnej 
modlitwie, gdy okazują sobie miłość 
i troskę. Pielgrzymować do sanktu-
arium rodziny – oznacza dostrzegać 
Chrystusa w swoich najbliższych 

i razem z nimi 
tworzyć wspól-
notę miłości. 
Tam, gdzie jest 
Bóg, jest mi-
łość. Pielgrzym 
w swoim domu 
dba o chrze-
ścijańskie ob-
licze rodziny, 
troszczy się 
o chorych, po-
ciesza smut-
nych, pomaga 
po t rzebu ją -
cym, wspiera 

słabych, dobrze 
radzi wątpiącym, niesie krzyż z cier-
piącymi, okazuje wyrozumiałość 
i cierpliwość, broni przed złem, a gdy 
trzeba – także upomina. Przebywając 
w rodzinie jako sanktuarium, dbamy 
też o to, żeby słuchać Chrystusa, 
rozmawiać z Nim, czyli wspólnie się 
modlić. Troska o sanktuarium rodziny 
jest naszym codziennym obowiąz-
kiem. Praktyczna rada – czy w Twojej 
rodzinie jako sanktuarium jest miej-
sce i czas na wspólną rodzinną mo-
dlitwę? Jeśli dotychczas tak nie było, 
najwyższy czas to zmienić!
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Odkryj Boga w drugim 
człowieku.

Ci, którzy nie są zamknięci w czte-
rech ścianach swoich mieszkań z powo-
du kwarantanny czy choroby, każdego 
dnia spotykają ludzi w różnych miej-
scach. Warto pomyśleć i uświadomić 
sobie, że codzienną pielgrzymką jest 
też spotkanie z drugim człowiekiem. 
Na naszej drodze spotykamy ich wielu 
i każdego z nich mamy „nawiedzać” 
jak sanktuarium. Kiedy tak patrzymy 
na drugiego, oznacza to, że dostrze-
gamy w nim obecność Boga. A zatem 
spotkać człowieka – znaczy zobaczyć 
w nim Oblicze Boże. Każdy z nas został 
przecież stworzony na obraz i podo-
bieństwo Boże. Wykorzystujmy każde 
spotkanie, aby okazać spotkanemu 
człowiekowi miłość, życzliwość, po-
moc, dobroć. Podarujmy mu uśmiech 
i dobre słowo. Podajmy pomocną dłoń. 
Poświęćmy mu nasz czas, wysłuchaj-
my zwierzeń, towarzyszmy w chwilach 
cierpienia i choroby. Nigdy nie ucie-
kajmy od człowieka! Niech praktyczną 
zachętą będzie dla nas odczytanie 
fragmentu Ewangelii, opisującego 
Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję 
(Łk 1, 39-56) i zastanowienie się nad 
nim. Nasza parafia jest pod wezwa-
niem Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny. To dobra okazja, aby rozważać 
ten tekst przez cały lipcowy odpust.

A co z Wielkim Odpustem 
Tuchowskim 2020?

1 lipca, to dzień, który jest dla 
wielu czcicieli Matki Bożej Tuchowskiej 
szczególną datą – rozpoczynamy wte-
dy tradycyjnie w naszym sanktuarium 
Wielki Odpust Tuchowski. I choć w tym 
roku przesunęliśmy obchody odpusto-
we na późniejszy termin, zapraszamy 
wszystkich czcicieli Matki Bożej Tu-
chowskiej do szczególnej duchowej 

pielgrzymki do Jej sanktuarium, po-
przez przeżycie jeszcze raz Wielkiego 
Odpustu Tuchowskiego, który miał 
miejsce rok temu, przez wysłuchanie 
wybranych kazań i obejrzenie zdjęć 
odpustowych, publikowanych każdego 
dnia na stronie internetowej i w me-
diach społecznościowych. Ktoś zapyta, 
po co to robimy, skoro i tak nie będę 
mógł (mogła) realnie pielgrzymować 
do Tuchowa, jak to czyniłem(-am) co 
roku? Nie będzie możliwe przejście na 
kolanach wokół ołtarza z cudownym 
obrazem, spojrzenie w oczy naszej 
kochanej Matki i doświadczenie bli-
skości Maryi.

To prawda, że w lipcu będzie 
niemożliwe swobodne i bezpieczne 
uczestniczenie w pielgrzymce do Matki 
Bożej Tuchowskiej. Ale to nie prawda, 
że nie możemy doświadczyć bliskości 
Maryi. Ona czeka na nas jak najlepsza 
Matka, która pragnie pochylić się nad 
nami, przytulić do swojego Serca, 
pocieszyć, otrzeć łzy, a nade wszyst-
ko poprowadzić do Jezusa, do Źródła 
wszelkich łask, których potrzebujemy. 
Potrzeba tylko się do Niej zbliżyć 
w duchowy sposób, odbyć duchową 
pielgrzymkę. Jak to zrobić? Praktycz-
na rada jest taka. Znajdź każdego 
dnia odpustowego odpowiednią chwilę 
na posłuchanie kazania, przejrzenie 
zdjęć (może się na nich znajdziesz?). 
Ułóż swoje obowiązki domowe tak, 
aby choć przez kilka chwil móc ode-
rwać się od swej codzienności. Wtedy, 
w klimacie ciszy i refleksji, przypo-
minając sobie zeszłoroczny odpust, 
odczujesz bliskość Boga i Maryi. Tego 
pragnę życzyć wszystkim Czcicielom 
Matki Bożej Tuchowskiej i Pielgrzy-
mom tuchowskiego sanktuarium.

o. Bogusław Augustowski
kustosz sanktuarium
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„Jesteśmy jedni dla drugich 
pielgrzymami, którzy różnymi 
drogami zdążają w trudzie 
na to samo spotkanie”.

Życie nasze to pasmo róż-
nych doświadczeń, tych ra-

dosnych i tych trudnych. Człowiek 
czasem staje w obliczu spraw, 
na które nie ma wpływu i jest po 
prostu bezradny. Szuka wtedy po-
mocnej dłoni, która da mu pełnię 
spokoju i bezpieczeństwa.

W malowniczo położonym Tucho-
wie, z licznymi pagórkami Pogórza 
Ciężkowickiego, wśród wijącej się 
rzeki Białej, na wysokim wzgórzu, 
widnieje z daleka Sanktuarium Matki 
Bożej Tuchowskiej. Tutaj Maryja tron 
sobie obrała i w cudownym obrazie 
spogląda na pielgrzymów, przyby-
wających z okolic bliskich, dalszych 
i dalekich. Kroniki mówią o prze-
pięknej, niezwykle bogatej historii 
i tradycji tego miejsca, otoczonego 
od 1893 roku, czyli obecnie od 127 
lat, opieką Zgromadzenia Redempto-
rystów, którzy też tutaj przygotowują 
się do kapłaństwa, podczas studiów 
w Wyższym Seminarium Duchownym 
Redemptorystów, by głosić o Jezusie 
tu w Tuchowie, w Polsce i na misjach 
zagranicznych. 

Obraz Matki Bożej Tuchowskiej 
został namalowany na lipowej desce 
w drugiej połowie XVI w. i umiesz-
czony najpierw w małym drewnia-
nym kościele pw. MB Wniebowziętej. 
Najstarsza wzmianka o cudownym 

Do kogo pójdziemy?
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obrazie Matki Bożej Tuchowskiej 
pochodzi z 1597 roku. Budowa obec-
nego barokowego kościoła trwała 
od 1665 do 1682 roku. Kościół pw. 
Nawiedzenia NMP i Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika konsekrowano 
8 września 1687 r. Cudowny obraz zo-
stał koronowany 2 października 1904 
roku przez abp. Leona Wałęgę. Papież 
Benedykt XVI podniósł kościół do ty-
tułu Bazyliki Mniejszej. Uroczystego 
nadania tego tytułu dokonał w dniu 
2 października 2010 roku ówczesny 
ordynariusz diecezji tarnowskiej, 
JE Ks. Bp Wiktor Skworc. Obecnie 
kustoszem i rektorem Bazyliki Mniej-
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szej i zarazem proboszczem parafii 
NNMP w Tuchowie jest o. Bogusław 
Augustowski. 

Pokolenia żyjące przed nami zma-
gały się z licznymi przeciwnościami 
losu, ale wiedziały, że nie są same, 
bo mają Matkę Bożą, która nigdy 
nie opuści swych dzieci. Z kronik czy 
z opowiadań starszych osób wiemy, 
że Maryja zawsze pomagała w po-
trzebach. Wysłuchiwała próśb ludzi 
nękanych biedą, wojną, wszelkimi 
zniewoleniami, panującymi zarazami, 
różnorodnymi chorobami. Maryja za-
wsze ratowała swe dzieci z nieszczęść. 
Za Jej przyczyną u Boga, doznawano 
nawróceń, ocalenia i Miłosierdzia 
Bożego. Lud przybywał do Matki 
Bożej Tuchowskiej z daleka pieszo 
i furmankami. Ludzie idący pieszo 
czcili miejsce, z którego widać już 
było wieżę kościoła; stąd wzięła na-
zwę „klękana górka” w Tuchowie (dla 
pątników z południa). Panował duch 
prostoty, spontaniczności, szczerości 
i radości oddawanej Matuchnie Tu-
chowskiej. Przy kościele, gromkim 
głosem śpiewając pieśni maryjne, 
witali Matkę Bożą. Uczestniczono 
w liturgii, słuchano okolicznościowych 
kazań, obchodzono ołtarz na kola-
nach. Na odpuście znajdowano też coś 
dla pokrzepienia ciała i zaopatrywano 
się w obrazy Matki Bożej Tuchowskiej. 
Liczne wota wskazują na cuda, które 
miały tu miejsce. Ludzie szli do Ma-
ryi po łaski i wracali podniesieni na 
duchu, bo gdzie mieli pójść, jak nie 
do Matki?

Historia się zmienia, przybywają 
nowe pokolenia i tak nastały czasy, 
w których my dziś żyjemy. Przyznać 
trzeba, że życie człowieka dzisiaj 
uległo wielkiej zmianie. Doczekali-
śmy większego dobrobytu, innego 
standardu życiowego. Doczekaliśmy 

też wielu ujemnych czynników, za-
kłócających normalne życie wielkim 
tempem, w którym człowiek zaczął 
się gubić. Doczekaliśmy czasów, kie-
dy toczy się wyjątkowo silna walka 
dobra ze złem. Człowiek, zawładnięty 
egoizmem, niszczy życie drugiemu 
człowiekowi, nie widząc w tym nawet 
cienia zła. W ostatnim czasie nasz kraj 
i świat zmaga się z epidemią, a nawet 
pandemią koronawirusa, nie radząc 
sobie z tą rozszerzającą się tragedią. 
Bezsilność ogarnia każdego. W tym 
wszystkim mamy jednak ratunek, bo 
gdzie mamy pójść, jak nie do Matki? 
Ona, jak nikt inny na świecie, rozumie 
każdego, kto się do Niej zwraca z wia-
rą. W Tuchowie mamy tę sposobność, 
by Ją błagać o pomoc, o ocalenie, to 
fizyczne i duchowe. W ciągu całego 
roku liturgicznego, przepełnionego 
nastrojem płynącym z kart Ewangelii 
świętej, mamy okazję przybywać 
do Maryi i czerpać ze zdroju łask. 
Przychodzimy też, by Jej dziękować 
za liczne ocalenia, za cuda, które 
wyprasza u Boga. Każda pora roku 
jest dobra na pielgrzymowanie do Tej, 
która człowieka rozumie. Pielgrzymi 
najliczniej odwiedzają bazylikę w cza-
sie Nieustannej Nowenny i odpustów, 
a szczególnie Wielkiego Odpustu 
Tuchowskiego. Pielgrzymowanie zmie-
niło się, bo pielgrzymi przybywają 
samochodami, w grupach autokarami, 
ale też sporo ludzi pielgrzymuje nadal 
pieszo. Jako pielgrzymi mamy okazję 
uczestniczyć w licznych nabożeń-
stwach, w zorganizowanych grupach 
zawodowych czy wspólnotowych. 
Możemy pogłębiać naszą wiarę dzięki 
wartościowym kazaniom. W bazylice 
każdemu udziela się niepowtarzalny 
nastrój do modlitwy, do wyszeptania 
swej Matce tego, co boli. Otoczenie 
kościoła daje możliwość pogłębienia 
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wiedzy przez zwiedzanie historycz-
nych miejsc, stwarza też sposobność 
do odpoczynku i posilenia ciała. 
W tym roku nie wiemy, czy będzie 
nam dane przeżywać ten czas jak 
zwykle, zapewne będzie inaczej, ze 
względu na panujące trudne okolicz-
ności. Czas odpustu każdy pielgrzym 
przeżyje na pewno w swoim sercu, 
a jeżeli będą ograniczenia, zatęskni 

za tym, co w przeszłości było nam 
dane. Zrodzą się pewnie nowe pra-
gnienia, przewartościowanie codzien-
nych spraw. Za apostołami powiemy: 
„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz 
słowa życia wiecznego” (J 6,68-69). 
Pójdziemy do Jezusa przez Maryję; 
Ona nie da zginąć swym dzieciom, 
które pragną Jej pomocy, pragną Jej 
zawierzyć całe swoje życie.

Akt Zawierzenia 
Matce Bożej Tuchowskiej

Maryjo,  Tuchowska 
Pani, przychodzimy dziś do 
Ciebie, zatroskani o swój 
los. W szerzącej się pande-
mii koronawirusa jesteśmy 
bezradni. Bezradność nasza 
rozciąga się na wiele dzie-
dzin naszego życia. Pomóż, 
o Matko, Tuchowska Pani, 
odnaleźć prawdziwą drogę 
do Jezusa. Ulecz nasze rany, 
nasze zmagania i trudne 
doświadczenia. Podaj nam 
swą dłoń, gdy nie widzimy 
ratunku. 

Maryjo, broń nas od 
grzechów, od zła otaczają-
cego. Prosimy o silną wiarę, 
nadzieję i miłość. Osłaniaj 
nas swym płaszczem opieki. 
Pomóż z radością patrzeć 
w przyszłość, zabierz smu-
tek, zwątpienie i to wszyst-
ko, co oddala nas od Boga 
Ojca. Dziękujemy za Twą 
nieustanną opiekę i liczne 
łaski, którymi obdarzasz 
każdego z nas. Amen.

Grażyna Gut
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W 1997 roku w Sanktu-
arium Matki Bożej w Tu-

chowie odbyła się uroczystość 
jubileuszu 400-lecia od pierw-
szych łask i cudów wyproszonych 
u Boga za pośrednictwem Matki 
królującej w tuchowskim wize-
runku. Jak kształtował się kult 
Matki Bożej Tuchowskiej, za co 
przede wszystkim składali Jej 
dziękczynienie przybywający do 
Niej pielgrzymi, kiedy obraz tu-
chowski został oficjalnie uznany 
przez Kościół za cudowny – na te 
pytania z całą pewnością warto 
sobie odpowiedzieć, aby poznać 
ogrom dobra, jakie się na prze-
strzeni tych czterech wieków 
dokonało przez przyczynę Matki 
Tuchowskiej – Pani Ziemi Tar-
nowskiej.

Powstanie obrazu datuje się na 
rok ok. 1530-1540, ten sam prze-
dział czasowy uznaje się za okres, 
w którym malowidło sprowadzono do 
Tuchowa. Obraz przedstawia Matkę 
Bożą, ukazaną do połowy postaci 
oraz Dzieciątko Jezus, przedstawione 
w całej postaci. Maryja ubrana jest 
w ciemnoczerwoną suknię, a na Jej ra-
mionach spoczywa granatowy płaszcz, 
natomiast mały Jezus przyodziany 
jest w sukienkę o barwie koralowej. 
Na srebrnym tle obrazu widnieje 
ozdobny ornament kwiatowy. Matka 
Boża trzyma Jezusa na lewym ręku, 
zaś w prawej dłoni ma piękną roz-
kwitniętą różę. Pozwala ona zaliczyć 
tuchowski obraz do maryjnej grupy 
ikonograficznej związanej z kwiatem 

różanym, wizją apokaliptyczną i ogro-
dem rajskim. Element róży był mocno 
akcentowany w dziejach kultu Matki 
Bożej Tuchowskiej; w ikonografii i po-
ezji staropolskiej często nawiązywano 
do tego motywu. Twarz Madonny jest 
młoda i szczególnie piękna; szeroko 
otwarte, wyraziste oczy spoglądają na 
modlącego się pielgrzyma z powagą, 
ale równocześnie z wielkim ciepłem 
i ogromną dobrocią, emanują z nich 
miłość i wyrozumiałość dla wszystkich 
ludzkich spraw. Dzieciątko trzyma 
prawą rączkę na błękitnej kuli, zwień-
czonej u góry krzyżykiem; jest to 
wymowny symbol panowania Jezusa 
nad światem odkupionym Jego męką 
i śmiercią krzyżową. Lewą rączkę Syn 
Maryi wznosi w geście błogosławień-
stwa, pozdrowienia bądź zaproszenia. 
Wizerunek ten wyraża głęboką treść; 
Maryja jest nie tylko Matką małego 
Jezusa, ale także Matką odkupionego 
przez Niego Ludu Bożego.

Historia kultu Matki Bożej Tu-
chowskiej rozpoczęła się w 1597 roku 
i trwa nieprzerwanie do dziś już od 
ponad czterystu lat. Na przestrzeni 
tego czasu „potężna” Orędowniczka 
wyprosiła u Boga dla swych dzieci 
niezliczone wręcz dary i łaski. Ojciec 
Stanisław Szczygielski, benedyktyn, 
w swoim dziele zatytułowanym „Aqu-
ila polono-benedictina”, wydanym 
w 1663 roku, pod datą 1597 roku na-
pisał: „Przepiękny Najświętszej Matki 
Dziewicy, Patronki Zakonu Benedyk-
tynów obraz tuchowski, pieczołowicie 
strzeżony przez naszych współbraci 
tynieckich, zasłynął szczególnymi 

Ponad 400 lat rozdawnictwa łask
pod Tym Znakiem



Chorągiew Maryi 11

Fo
t. 

o.
 B

. A
ug

us
to

w
sk

i

łaskami i odbiera cześć od licznie 
napływającego doń nabożnego ludu”. 
Pierwszy cud zanotowano w 1604 
roku; było to uzdrowienie małego 
dziecka z Tuchowa. Wcześniej też 
miały w Tuchowie miejsce niezwykłe 
zjawiska, ale nikt ich nie spisywał. 

Ponieważ cudów ciągle przyby-
wało, w 1641 roku biskup krakowski 
Jakub Zadzik powołał specjalną ko-
misję do ich zbadania. Prace komisji 
nie trwały długo; już w następnym 
roku biskup Tomasz Oborski przyjął 
i zatwierdził przygotowane przez nią 
akta. Obraz Matki Bożej Tuchowskiej 
został oficjalnie przez Kościół uznany 
za cudowny. Ten fakt jeszcze bar-
dziej wzmógł i tak już ożywiony ruch 
pielgrzymkowy. Wspomniany już 
o. Stanisław Szczygielski w historii 
opactwa tynieckiego, wydanej w 1668 
roku, napisał o Tuchowie następują-
ce słowa: „Obraz ten sławą cudów 
napełnił oną krainę, a nawiedza go 

mnóstwo ludzi. Nie ma czasu, nie ma 
miesiąca, w którym by do kościoła 
i obrazu Najświętszej Dziewicy, peł-
nego niewypowiedzianej piękności, 
wielu nie przybywało pielgrzymów. 
Co choć zawsze się dzieje, dwa są 
jednakże w roku okresy pielgrzym-
kami i uroczystościami najznakomit-
sze, a to wiosenny i letni, kiedy to 
pobożni tłumnie Najświętszą Pannę 
nawiedzają i wpatrują się w święty 
Jej obraz…”. Ikona przyciągała piel-
grzymów nie tylko z Polski, ale także 
z Węgier. Z tego powodu zrodziło się 
nawet przypuszczenie o węgierskim 
pochodzeniu obrazu, które jednak nie 
zostało zaakceptowane przez badaczy 
- historyków. 

Kult Matki Bożej Tuchowskiej 
przekroczył granice państw, obrząd-
ków i kultur; nawiedzali Ją nie tylko 
katolicy obrządku łacińskiego, ale 
również unici. Pobożność Maryjną 
pielęgnowali w Tuchowie kolejni opie-
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kunowie Sanktuarium, którymi byli: 
benedyktyni (do 1821 roku), jezuici 
(do 1843 roku), księża diecezjalni 
zwani komendarzami (do 1893 roku) 
i od 127 lat - aż do chwili obecnej - 
redemptoryści. 

Kluczowym wydarzeniem po przy-
byciu zakonników do Tuchowa stała 
się koronacja Cudownego Obrazu Mat-
ki Bożej Tuchowskiej, do której udało 
im się doprowadzić 2 października 
1904 roku i która zgromadziła tysiące 
wiernych z bliższej i dalszej okolicy. 
Od tamtego pamiętnego wydarzenia 
minęło już ponad 100 lat. 

Kult Maryi w Jej tuchowskim wi-
zerunku w naszych czasach wcale nie 
osłabł; wręcz przeciwnie – nadal jest 
żywy i przybiera coraz bardziej róż-
norodne formy. Nie brakuje w Sank-
tuarium indywidualnych pielgrzymów 
i zorganizowanych grup wiernych, 
świątynia raz po raz rozbrzmiewa mo-
dlitwami pątników. Za co dziękują oni 
Matce Bożej? Tak jak przed wiekami 
- za zdrowie, potrzebne łaski, uwolnie-
nie od nieszczęść, ulgę w cierpieniu, 
cudowne uzdrowienie czy niespodzie-

wane nawrócenie bliskiej osoby, zaś 
dziś szczególnie za pracę, dach nad 
głową i zerwanie ze zgubnymi nało-
gami, które z wielką natarczywością 
proponuje współczesny świat. Maryja 
w znaku tuchowskiego obrazu darzy 
hojnie łaskami już od ponad czterystu 
lat. Nikt nie jest w stanie policzyć, 
ile w tym czasie dokonało się cudów, 
ile łask Boża Rodzicielka wyjednała 
u swego Syna; te wszystkie uzdrowie-
nia ludzkich ciał i dusz, niewiarygodne 
nawrócenia zatwardziałych grzesz-
ników, wspaniałe dobrodziejstwa, 
szczęśliwe rozwiązania niemożliwych 
do rozwikłania trudnych ludzkich 
spraw – to wszystko układa się we 
wspaniały hymn uwielbienia dla Maryi.

Wyśpiewując radosną pieśń dzięk-
czynienia za wszelakie dary matczy-
nej miłości, równocześnie z wielką 
ufnością prośmy Matkę Bożą słowami 
znanej pieśni: „Do Ciebie, Matuchno 
i Pani, do Twojej tuchowskiej stolicy, 
śpieszymy dziś Twoi poddani, łask 
z Bożej zaczerpnąć krynicy”.

Anna Piątek
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Matce Bożej Tuchowskiej 
zawdzięczamy już od wie-

lu wieków wypraszanie u Boga 
powołań kapłańskich i zakonnych. 
Katolik dobrze wie, że bez kapła-
na, udzielającego sakramentów 
świętych, nie mógłby osiągnąć 
życia wiecznego.

W każdym czasie przewodnicy 
duchowni, wraz z wiernymi, błagali 
u tronu Matki Bożej Tuchowskiej 
o nowe powołania męskie i żeńskie 
do stanu kapłańskiego i zakonnego. 
Maryja nigdy nie zawiodła i pokole-
nia przed nami, a także my żyjący 
obecnie, mamy możliwość wzra-
stania duchowego, dzięki posłudze 
ojców i braci zakonnych. Wiadomo, 
że powołania rodzą się w rodzinach 
i należy też modlić się za rodziny, by 
pielęgnowały powołanie swych dzieci, 
nie wygaszały potrzeby pójścia za gło-
sem Jezusa szukającego apostołów. 
Obecnie widzimy, że świat oferuje 
młodym ludziom inne wartości, życie 
wygodne i dostatnie, bez jakichkol-
wiek wyrzeczeń. Jezus powołanych do 
kapłaństwa prowadzi innymi drogami. 
Drogi te bywają nieraz ciężkie i nie 
każdy kapłan potrafi wytrwać, dlatego 
ciągle modlimy się o dobre i święte 
powołania. Dzisiaj widzimy, że mło-
dzi ludzie zrażają się też zaistniałymi 
sytuacjami, kiedy to szykanuje się 
kapłanów, cierpiących często niewin-
nie. Są też sytuacje, kiedy kapłani 
zawinili, ale winy dotyczą też różnych 
innych zawodów, których także nie 
można usprawiedliwiać. Bóg jest naj-
sprawiedliwszym Sędzią i powinniśmy 
modlić się za tych, którzy zbłądzili, bo 

któż z nas jest bez winy? Ktoś mógłby 
powiedzieć, że kapłanowi jest łatwo, 
bo nie musi tak zabiegać o utrzymanie 
rodziny, zmartwień może ma mniej, 
ale trzeba pamiętać, że musi on też 
znosić wiele trudności, a często do-
kuczliwą samotność. Kapłan opuszcza 
swoją rodzinę, udaje się w miejsca 
takie, jakie mu Bóg przeznaczy. Są 
to miejsca nieraz obce, niebezpiecz-
ne, w kraju czy za granicą. Niemal 
każdego roku w naszej sanktuaryjnej 
parafii jesteśmy od wielu lat świadka-
mi nowych święceń kapłańskich. Jest 
to wielkie wydarzenie i łaska od Boga, 
wyproszona przez wstawiennictwo 
Matki Bożej Tuchowskiej. W Tucho-
wie istnieje WSD Redemptorystów, 
kształcące nowych kapłanów i braci 
zakonnych. Klerycy w czasie studiów 
angażują się w życie parafii w różny 
sposób. Wśród wiernych wzrastają 
w powołaniu i - jak niejednokrotnie 
zauważają - jest to oprócz ośmiolet-
niej nauki także czas praktyki, czas 
przeżywanych rekolekcji. Działalność 
ich ma miejsce w różnych grupach 
i dotyczy pomocy niesionej dzieciom, 
młodzieży, osobom starszym, niepeł-
nosprawnym, oczekującym ewangeli-
zacji na misjach. Stowarzyszenie „Na-
dzieja” od lat doświadcza współpracy 
braci kleryków, niosących pomoc 
dzieciom niepełnosprawnym. W maju 
stowarzyszenie przeżywało święcenia 
kapłańskie ojca Pawła, którego osoby 
niepełnosprawne i ich rodzice zapa-
miętali jako dobrego przyjaciela nio-
sącego im pomoc. Redemptoryści jako 
zgromadzenie zakonne są posłani, by 
nieść Dobrą Nowinę o Jezusie Chry-

Matka Boża Tuchowska  
dająca nam kapłanów
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stusie, Odkupicielu człowieka, ludziom 
ubogim i opuszczonym. Obecnie re-
demptoryści w liczbie blisko 5000 po-
sługują w 82 krajach świata. Polskich 
redemptorystów jest ok. 400. Swoją 
posługą obejmują oni różne miejsca 
w Polsce i na świecie. Znamy liczne 
dzieła ewangelizacyjne prowadzone 
przez redemptorystów, takie jak: Ra-
dio Maryja, Telewizja Trwam, Wyższa 
Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej 
w Toruniu. Tu w Tuchowie mamy moż-
liwość budowania swej wiary dzięki 
ich posłudze i mamy zapewnione 
warunki duchowego wzrostu, doty-
czy to także licznie przybywających 
pielgrzymów. Możemy przyjmować 
sakramenty święte, uczestniczyć 
w sprawowanych Mszach Świętych, 

słuchać kazań głęboko zapadających 
w serca, możemy wspólnie modlić 
się pod przewodnictwem kapłanów, 
rozwiązywać trudne problemy. Ma-
ryja nam wyprasza łaski, potrzebne 
w różnych sytuacjach naszego życia, 
ale też przez wstawiennictwo u Boga 
obdarza nas dobrymi kapłanami. Do 
Niej pielgrzymują kapłani z okazji 
przeżywanych jubileuszów, grupowo 
i indywidualnie, z potrzeby serca. 
Przybywają także neoprezbiterzy, 
zawierzając Jej swoje kapłaństwo. 

Maryjo, spraw, by nie zabrakło 
nam kapłanów, byśmy nadal mogli iść 
drogą do zbawienia, prowadzeni przez 
swych przewodników duchowych. 

Grażyna Gut

Wielki Odpust
TuchOWski
w dobie światowego kryzysu

Rozpoczęcie Odpustu - środa, 1 lipca, godz. 19.00

Zakończenie Odpustu - czwartek, 9 lipca, godz. 19.00

Matko Boża Tuchowska, pomagaj nam nieustannie!

2 0
2 0

 

 6.00 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu  
i Eucharystia w bazylice

 6.30 – Godzinki ku czci NMP w bazylice
 7.00 – Eucharystia 
 8.40 i 10.40  – Modlitwy o powołania
 9.00 – Eucharystia
 11.00 – Eucharystia – suma odpustowa zakończona adoracją 

Najśw. Sakramentu i błogosławieństwem
 14.45 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 
 15.00 – Eucharystia 
 16.00 – Różaniec 
 17.00 – Eucharystia 
 18.30 – Nieszpory Maryjne (wtorek: Nabożeństwo do św. 

Gerarda; środa: Nieustanna Nowenna; piątek: Droga 
krzyżowa)

 19.00 – Eucharystia zakończona adoracją Najśw. Sakramentu 
i błogosławieństwem

 20.15 – Podsumowanie dnia zakończone Apelem 
Jasnogórskim.

UWAGA! 

Program niedzielny rozpoczynamy o godz. 5.00 
 odsłonięciem obrazu i Eucharystią z homilią

SAKRAMENT POKUTY  
I POJEDNANIA 

6.30 – 19.30  
(w niedzielę 5 lipca od godz. 5.00)

TRANSMISJE

RDN Małopolska 
i RDN Nowy Sącz

codziennie o godz. 19.00

/OdpustTuchowski
www.sanktuariumtuchow.pl

PROGRAM DNIA

Tak miał wyglądać program tegorocznego 
Wielkiego Odpustu Tuchowskiego
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3 lipca (PIĄTEK)   
„… abyś chorym i cierpiącym towarzyszyła” 

 9.00 – Pielgrzymka Grup Modlitewnych Ojca Pio
 11.00 – Pielgrzymka Wspólnot dla Intronizacji 

Najświętszego Serca Pana Jezusa
 19.00 – Pielgrzymka służby zdrowia oraz 

pracowników CARITAS i DPS oraz  
duchowa pielgrzymka osób chorych  
i niepełnosprawnych

4 lipca (SOBOTA)  
„… abyś słabnących w wierze umocniła”

 11.00 – Pielgrzymka kolejarzy
 13.00 – VI Franciszkańska Pielgrzymka z Zakliczyna  

do Tuchowa
 15.00 – Duchowa pielgrzymka Dziewczęcej Służby 

Maryjnej, scholi, ministrantów i lektorów
 17.00 –  Pielgrzymka leśników, myśliwych i 

pracowników parków krajobrazowych
 19.00 –  Pielgrzymka czcicieli Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy, czcicieli Niepokalanego Serca NMP, 
Róż Różańcowych oraz przyjaciół Radia 
Maryja

5 lipca (NIEDZIELA)
„… abyś nas Bożymi drogami prowadziła”

 9.00 – Pielgrzymka przedstawicieli samorządu 
terytorialnego

2 lipca (CZWARTEK)
„… abyś nas z lęku wyzwoliła”

 DZIEŃ REDEMPTORYSTOWSKI

 11.00 – Pielgrzymka kapłanów diecezjalnych i ojców 
redemptorystów przeżywających jubileusz  
25 lat kapłaństwa

 15.00 – Pielgrzymka osób konsekrowanych
 17.00 – Pielgrzymka przyjaciół misji zagranicznych  

i wspierających misje
 19.00 – Pielgrzymka Akcji Katolickiej 

6 lipca (PONIEDZIAŁEK) 
„… abyś zrozpaczonych pocieszyła”

 9.00 – Pielgrzymka nauczycieli i pracowników 
oświaty

 11.00 – Pielgrzymka rolników i pszczelarzy
 17.00 – Pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy 

Komunii świętej
 19.00 – Pielgrzymka uczestników Pieszej Pielgrzymki 

Tarnowskiej na Jasną Górę

7 lipca (WTOREK)
„… abyś kuszonych z sideł szatańskich 

wybawiła”

 11.00 – Pielgrzymka służby zdrowia oraz 
pracowników CARITAS i DPS oraz  
duchowa pielgrzymka osób chorych  
i niepełnosprawnych

 15.00 – Pielgrzymka Rycerstwa Niepokalanej oraz 
Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego

 19.00 – Pielgrzymka matek w stanie błogosławionym 
i małżeństw pragnących potomstwa

8 lipca (ŚRODA)
„… abyś miłość w naszych rodzinach odnowiła”

 15.00 – Pielgrzymka rodziców z dziećmi
 19.00 – Pielgrzymka Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich, Kręgów Kościoła Domowego, 
Poradnictwa Rodzinnego oraz małżeństw 
przeżywających jubileusze 

9 lipca (CZWARTEK)
„… abyś nas do radości życia wiecznego 

doprowadziła”

 11.00 – Pielgrzymka kapłanów diecezjalnych i ojców 
redemptorystów przeżywających jubileusz  
50 lat kapłaństwa, kapłanów seniorów  
i kapłanów z dekanatu Tuchowskiego

 19.00 – Eucharystia w intencji dobroczyńców 
klasztoru i sanktuarium w Tuchowie

PIElGRzYMKI PODczAS ODPUSTU
1 lipca (ŚRODA) 

Matko Boża Tuchowska, 
pomagaj nam nieustannie!

 19.00 – ROzPOczĘcIE ODPUSTU
   Pielgrzymka strażaków i policjantów 

(reprezentacje grup mundurowych)

 11.00 – Pielgrzymka ludzi pracy, pracujących za 
granicą, bezrobotnych oraz przedsiębiorców  
i pracodawców 

 15.00 – Pielgrzymka rowerzystów, motocyklistów  
i kierowców

 19.00 –  Pielgrzymka Rycerzy Kolumba
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W jednym z numerów Cho-
rągwi Maryi napisałam 

takie zdanie: „Nigdy nie wiesz, 
kiedy Twoje zdrowie się pogor-
szy..., kiedy przyjdzie choroba, 
kataklizm czy epidemia. I tak się 
stało, stanęliśmy w obliczu zagro-
żenia pod wieloma postaciami czy 
też sprawdzianu naszego zdro-
wia, bytu różnych wartości, jak i, 
a może przede wszystkim, naszej 
wiary. Czy nasza wiara osłabła 
pod wpływem epidemii, czy się 
wzmocniła? Za czym tęskniliśmy, 
za jakimi wartościami?

Czas, w którym ze względu na 
wirusa przyszło nam żyć i być, to 
sprawdzian dla nas wszystkich. Czas 
na zatrzymanie, czas na refleksję i na 

to, by odpowiedzieć sobie na wiele 
głośno czy cicho zadawanych pytań. 
A jakie będą odpowiedzi?

Może się nam wydawać, że obec-
na sytuacja nas ograniczyła, fizycznie 
tak, bo były zakazy i nakazy - wszyst-
ko to jednak dla naszego dobra. Je-
steśmy nadal ludźmi wolnymi i mamy 
dużo czasu na przemyślenia, może 
i na wyciągnięcie wniosków - może 
wnioski dopiero nadejdą.

Codzienność wymagała rytmu 
narzuconego pandemią, towarzyszyły 
nam różnego rodzaju emocje, gdyż 
początek zakazów był trudny. Nie bra-
kowało nam wiadomości, transmisji 
Mszy Św. i innych nabożeństw w radiu 
czy telewizji, ale to nie to samo, wiele 
osób TAK mówiło. Tak, na pewno nie 

Teraźniejszy czas  
to sprawdzian naszej WIARY
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to samo, ale to nie znaczy, że ktoś 
albo coś odebrało nam wiarę, modli-
twę. To właśnie był i jest sprawdzian 
naszej wiary. 

Oglądając transmisję, trudno było 
znaleźć odpowiednie słowa, by wyra-
zić to, co czuliśmy. Każdy przeżywa te 
sytuacje w inny, jednak właściwy dla 
siebie sposób...

Może nam brakować ulubionej 
ławki czy miejsca w kościele, ludzi 
spotykanych zazwyczaj na tej sa-
mej Mszy Świętej. Może to był taki 
niedzielny rytm, by nie powiedzieć 
rutyna - może?

Czy w tym wszystkim nie zabra-
kło naszej wiary, religijności? A może 
właśnie ta sytuacja odsłoniła w nas tę-
sknotę, potrzebę bycia razem w trud-
nych chwilach. Jednak skoro już zosta-
liśmy poddani próbie, bez możliwości 
wychodzenia, pozostaliśmy sami ze 
sobą. Czy w gronie rodziny - to nie 
może tak być, że nasza wiara jest pod 
znakiem zapytania. Człowiek wierzący 
doskonale wie, że wiara nie wiąże się 
tylko z przedmiotami czy obiektami 
kultu religijnego i tego uczy nas wła-
śnie zaistniała sytuacja. Wszystko to 
jest nam potrzebne, również wspólna 
modlitwa. Jak mówi historia, w modli-
twie i wspólnocie większa siła i moc. 
Nie zapominamy o tym.

W trakcie pandemii przyszło nam 
przeżywać niedzielę i święta w inny 
sposób - inny to nie znaczy gorszy 
- myślę, że głębszy i refleksyjny, 
zdyscyplinowany. 

W tym czasie musieliśmy sami 
zadbać o naszą wiarę, o jej głębię 
i sens, nie zapominając, że pośród 
nas, w naszych radościach, są dzieci, 
do których trzeba było dotrzeć, wytłu-
maczyć zaistniałą sytuację, po prostu 
dlaczego tak jest.

Zdajemy sobie sprawę, że pan-
demia spowodowała to, że zostaliśmy 

postawieni w cztery oczy z naszą 
wiarą czy religijnością.

WIARA TO NIE TYLKO DEFINICJA.
- MODLITWA WSPÓLNA CZY 

OSOBNO?
- SKROMNA ZAPALONA ŚWIECA 

I MAŁY KRZYŻ CZY PIĘKNIE UDEKO-
ROWANY OŁTARZYK?

(POZOSTAWMY W CZASIE PAN-
DEMII I W INNYCH PODOBNYCH SY-
TUACJACH KAŻDEMU WYBÓR.)

- MODLIĆ SIĘ WSPÓLNIE - TAK 
PIĘKNY PRZYKŁAD DLA DZIECI.

- MODLITWA W CISZY, W SA-
MOTNOŚCI - WIELU Z NAS TAK PO-
TRZEBUJE.

- NASZA WIARA POWINNA IŚĆ 
W PARZE Z RELIGIJNOŚCIĄ.

- A CZY NASZA RELIGIJNOŚĆ 
IDZIE W PARZE Z WIARĄ?

Znajdźmy w tej zaistniałej 
sytuacji to, co ważne, spoglą-
dając już trochę z perspektywy 
czasu. Życzymy sobie, by na-
sza wiara była mocniejsza i by 
towarzyszył jej Duch Święty, 
a wtedy łatwiej będzie poko-
nać wszelkie trudności. Nie 
róbmy z siebie męczenników 
i nie czujmy się pokonani, 
może odsunęliśmy się trochę 
od naszej wiary - może nie od 
wiary, a bardziej od praktyk 
religijnych, to jednak NA NAS 
CZEKA.

PAMIĘTAJMY, ŻE NA NA-
SZYM LIPOWYM WZGÓRZU 
KTOŚ WCIĄŻ NA NAS CZEKA, 
A I DZWONY PRZYPOMINAJĄ 
NAM O TYM KAŻDEGO DNIA...

WYCISZMY SIĘ NA CHWILĘ 
I ZADBAJMY O TO, CO NAJ-
WAŻNIEJSZE.

Maria Wiśniowska
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Moja
Epidemia koronawirusa to 

czas lęku, zaufania, odnaj-
dywania siebie i podejmowania 
trudnych decyzji... Jest czerwiec, 
minęło już 3 miesiące od „pierw-
szej paniki”, gdy szkoły zostały 
zamknięte... Kwiecień to był 
czas strachu - ludzie zamykali 
się w domach, sytuacja była co-
raz poważniejsza... Maj - wszy-
scy tęskniliśmy za powrotem 
do normalności, tak bardzo, że 
w czerwcu, gdy obostrzenia zo-
stały poluzowane, ludzie zaczęli 
żyć „normalnie”. Niestety, stra-
ciliśmy czujność...

Jestem opiekunką w Domu Po-
godnej Jesieni w Tuchowie. Gdy do-
wiedziałam się, że w moim miejscu 
pracy był ksiądz prawdopodobnie 

zarażony Covid-19 byłam na kolejnym 
dyżurze nocnym. W ostatnim czasie 
pracowałyśmy w systemie blokowym, 
tzn. po 5 dyżurów, dla większego bez-
pieczeństwa swojego i Mieszkańców 
DPJ. Dla mnie ważne było jedno, jak 
będzie wyglądać sytuacja DPJ, a co się 
z tym wiązało, jak będzie wyglądało 
przyjęcie po raz pierwszy do serca 
Pana Jezusa przez mojego syna, które 
miało nastąpić w najbliższą niedzielę. 
Sytuacja stawała się coraz bardziej 
napięta... nie wiadomo kto jest za-
rażony, kto miał z kim kontakt... 
bezpośredni czy pośredni... Jakie 
ryzyko, jakie są zalecenia Sanepidu? 
Co można, co nie można?

To nie było łatwe. Ważne decyzje 
nigdy nie są łatwe. Jestem osobą wie-
rzącą i staram się wychowywać dzieci 

Moje doświadczenia w dobie pandemii
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blisko Boga, a w tej chwili muszę, tj. 
postanawiam odsunąć syna od przy-
jęcia Sakramentu Pierwszej Komunii. 
Po rozmowie telefonicznej z księdzem 
katechetą przygotowującym mojego 
syna do tego sakramentu poczułam 
ulgę. Stwierdziliśmy razem, że ryzyko 
jest, że nie możemy narażać innych. 
Jednak spojrzeć w oczy dziecku i po-
wiedzieć, że na moją prośbę zostaje 
odsunięte od sakramentu to jest wy-
zwanie. Przekonałam się jednak, że 
mój syn jest wyjątkowy, pewnie jak 
każde dziecko dla swojej mamy. Woj-
tek przytulił mnie mocno i powiedział: 
„mamo to nie twoja wina”. To było jak 
„rozgrzeszenie”...  Wyrzuty sumienia 
jednak pozostały, że zabrałam dziecku 
coś ważnego na co czekał tak długo. 
Żal, ogromny, żal zwłaszcza w dniu 
komunii, gdy ponad 20 dzieci może 
przystąpić do sakramentu a moje nie. 

Czy to było konieczne? Nie wiem. Nikt 
tego nie wie. Wirus jest niewidoczny... 
tak jak niewidoczne są oceny innych 
ludzi w naszym kierunku. Niestety 
czasem bardzo bolesne. Dwie mamy 
spośród mam dzieci „komunijnych” 
okazały nam bardzo dużo serca, wy-
rozumiałości i troski. Dwie mamy...

Niestety koronawirus na wszyst-
kich „podejrzanych” zostawia „zna-
mię”. Dla wielu ludzi nie ważne jest 
czy osoba jest zarażona, czy po pro-
stu chce odpowiedzialnie zachować 
ostrożność. Jest to bardzo przykre 
odczucie, zwłaszcza, że nikt nie chce 
być odrzucony. A sytuacje kryzysowe 
ukazują nam, ile w nas jest spoko-
ju, zdrowego rozsądku i serca dla 
innych... I pamiętajmy, że los bywa 
przewrotny. Nikt nie wie, co nas czeka 
jutro...

Ewa Antas
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Sytuacja związana z epidemią 
koronawirusa sparaliżowała życie 
każdego z nas. Dotyczy to życia 
w sferze fizycznej i duchowej. Dzie-
ląc się własnym odczuciem tamtego 
czasu, muszę przyznać, że trudno 
było zaakceptować wiele spadają-
cych w szybkim tempie spraw. Były 
to ważne zakazy zabezpieczające 
człowieka, ale życie wśród różnych 
niemożliwości nie było takie łatwe. 
Nad każdą rzeczą trzeba było dobrze 
zastanowić się, by nie przekroczyć 
zasad, a tym samym nie narazić siebie 
i bliźnich na chorobę. Nie wszystkie 
sprawy są jeszcze odblokowane, ale 
większość już mamy za sobą. Wspo-
minając czas Świąt Wielkanocnych, 
uważam, że ciężko było przyjąć fakt 
niemożliwości udziału w Triduum Pas-
chalnym. Nigdy nie przypuszczałam, 
że tak to będzie wyglądało. Starałam 
się z rodziną nie umniejszać warto-
ści przeżywania Wielkiego Tygodnia 
i świętowania Świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego, czy niedzieli w domu. 
Przygotowywaliśmy odpowiednią do 
dnia dekorację miejsca, gdzie wspól-
nie modliliśmy się. Najważniejsze zna-
czenie miały wtedy transmisje Mszy 
św., a szczególnie z naszej bazyliki. 
To była niezwykła łączność z kościo-
łem - miejscem, w którym powinni-
śmy się znajdować, a nie mogliśmy. 
Podczas Mszy św. mieliśmy możliwość 
przyjmowania Jezusa duchowo. To 
dobry sposób na taki czas, ale nigdy 
nie zastąpi Komunii sakramentalnej, 
kiedy to fizycznie przyjmujemy eucha-
rystyczny pokarm. Człowiek, myślę, 
potrzebuje autentycznego kontaktu 
z Bogiem. Potem była już możliwość 
obecności w kościele z ograniczeniem 
liczby wiernych. Doceniałam, że mogę 
być obecna na Mszy św., przyjmo-
wać Jezusa eucharystycznego, brać 

udział w nabożeństwach, przebywać 
na osobistej adoracji Najświętszego 
Sakramentu.   

W czerwcu sytuacja związana 
z epidemią zmieniła się, kościół dla 
bezpieczeństwa wiernych został za-
mknięty do odwołania, po stwierdze-
niu zakażenia koronawirusem wśród 
osób duchownych. Zmartwiliśmy się 
z tego powodu. Takiej sytuacji u nas 
jeszcze nie było. Gdy piszę ten tekst, 
stan ten trwa. Żyjemy w niepewności, 
jak rozwinie się sytuacja. Modlitwa 
pomaga mi ufać Bogu, że minie czas 
epidemii, że wszyscy przeżyjemy, że 
Bóg miłosierny zlituje się nad nami. 
Wierzymy, że Matka Boża Tuchowska 
nas ochroni. 

parafianka
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Dla mnie jako chrześcijanina 
Wielkanoc jest najważniejszym świę-
tem w roku. Nie wyobrażałem sobie, 
aby nie uczestniczyć w wielkanocnej 
Mszy św. Jednak w czasie epidemii 
musiałem wybrać inne rozwiązanie, 
pozostanie w domu i uczestnicze-
nie w święcie Zmartwychwstania 
Pańskiego poprzez transmisję inter-
netową z Sanktuarium Matki Bożej 
Tuchowskiej, do którego zawsze 
przybywam. Epidemia i związane z nią 
ograniczenia domagały się zmiany 
formy przeżywania Triduum Paschal-
nego, ale nie zmieniały jego sensu. 
Zgłębiałem wówczas mękę i śmierć 
Jezusa Chrystusa oraz przyjmowa-
łem nadzieję i radość, którą przynosi 
Jego zmartwychwstanie. Duchowa 
łączność, mimo fizycznej nieobecności 
w kościele, oznaczała nastawienie się 
na przeżywanie Eucharystii, zjed-
noczenie z Panem, słuchanie Jego 

słowa. Był niepokój związany z nie-
pewną przyszłością, doskwierał brak 
możliwości bezpośredniego kontaktu 
z rodziną i przyjaciółmi.

Krzysztof

***

Nie potrzeba dużo czasu, by pod-
jąć w swoim życiu jakąś decyzję... 
wystarczy czasem posłuchać swojego 
serca a ono szybko podpowie, gdzie 
iść. Tak było z moim przyjazdem do 
Tuchowa, by pomóc przy pielęgnacji 
mieszkańców DPJ w czasie trwania 
epidemii koronawirusa. Szybka de-
cyzja, zostawienie wszystkiego, dwie 
godziny na spakowanie, dwie godziny 
drogi do Tuchowa z Krosna i jest się 
w zupełnie innej rzeczywistości... 
rzeczywistości, w której każdy krok 
i ruch musi być świadomie robiony, 
by pomóc, a równocześnie nie zarazić 
się. Kiedy patrzę z perspektywy czasu 
na ten „intensywny tydzień walki o ży-
cie”, to w tle widzę Jezusa, który był 
z nami w każdej sekundzie, pochyla-
jący się wraz z nami nad człowiekiem. 
Widzę również, jak dla Niego każdy 
mój gest miał wielkie znaczenie, bo 
stawałam się „żywym znakiem Jego 
Obecności” w konkretnej rzeczywisto-
ści. Po ludzku to trudne doświadczenie 
dla mnie, zwłaszcza ten czas izolacji, 
bo zaraziłam się. I wciąż pytanie 
w mojej głowie: „Jak to Jezu jest? 
I czy to ma sens: tydzień pracy, a nie 
wiadomo jaki czas kwarantanny?”... 
Jednak Bóg patrzy inaczej na nas, na 
czas, na wydarzenia...wiem, że dla 
Niego liczy się człowiek prawdziwy, 
taki jaki jest, ze swoimi uczuciami, 
decyzjami, słowami... a moja prawda 
bycia w Tuchowie jest jedna: „Zrobi-
łam to z potrzeby serca”.
s. Klara, józefitka – nauczyciel w przedszkolu 
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***

Czas kwarantanny uświadomił 
mi, bez ilu rzeczy i wydarzeń można 
funkcjonować. Ogromną radością 
i pokojem serca było - dzięki domowej 
kaplicy i codziennej posłudze ojca re-
demptorysty - pełne uczestnictwo we 
Mszy św. Na przełomie kwietnia i maja 
byłam w jednym z dwóch zespołów 
personelu, który pracował w syste-
mie koszarowym, tzn. zamieszkał 
w Domu Pogodnej Jesieni na 10 dni 
i 10 nocy, by uniknąć rotacji osób 
przybywających z zewnątrz. Do dziś 
pozostaję pod ogromnym wrażeniem 
tych pracowników, którzy ujęli mnie 
wzajemną troską, jednością i życz-
liwością. To było wielkie pozytywne 
doświadczenie. Zaskoczyła mnie, 
a równocześnie zbudowała postawa 
naszych mieszkańców, którzy z praw-
dziwym zrozumieniem przyjmowali 
informacje, zalecenia i obostrze-
nia wynikające z sytuacji pandemii 
w Polsce i na świecie. W tym miejscu 
dziękuję im za wspaniałą współpracę, 
zaufanie i postawę akceptacji zmian 
w codziennym funkcjonowaniu.

S. Alfonsa - Pracownik Socjalny DPJ 
w Tuchowie

Ps.
W czerwcu, po dwutygodniowej 

posłudze na oddziale DPJ siostra 
Alfonsa, czekając na wynik testu, po-
wiedziała: „Hm, może być różnie...ale 
przyjmę, co będzie”. Obecnie wraca do 
zdrowia w krakowskim szpitalu.

***

Kiedy piszę świadectwo z dwu-
tygodniowego pobytu jako wolonta-
riusz, przypada data 26.06.2020 r. To 
uroczystość w naszym Zgromadzeniu 
Sióstr Świętego Józefa - wspomnienie 

św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, 
Założyciela naszej rodziny zakonnej, 
Apostoła Bożego Miłosierdzia, który 
wchodził w świat ludzi cierpiących i do 
końca życia był "cyrynejczykiem”, by 
w nich służyć Chrystusowi. 

Kiedy rozpoczęła się pandemia 
w DPJ w Tuchowie, na prośbę Siostry 
Prowincjalnej Antonii bez wahania 
pojechałam. Nie było we mnie lęku, 
że zarażę się. Był jeden cel, pomoc 
bliźniemu. Przed oczami miałam na-
szego Założyciela, który służył ubogim 
dla Miłości Bożej.

Pracy było bardzo dużo. Byłam 
w pierwszej ekipie, która uczyła się 
jak postępować, jak chronić pod-
opiecznych i siebie przed zarażeniem. 
Niesamowite w tym wszystkim było 
to, że pomimo zmęczenia, ilości pracy, 
pomagaliśmy sobie nawzajem. 

Gdy przychodziło zmęczenie, pro-
siłam o pomoc ks. Zygmunta, który 
swoje serce, siły, zdrowie oddawał każ-
dego dnia w służbie Bogu i drugiemu 
człowiekowi. Przy sobie nosiłam Jego 
relikwie, modląc się za podopiecznych 
i za tych, którzy im służą.

W tym czasie dane mi było zoba-
czyć, jak ludzie z zewnątrz odpowiadali 
hojnie na skierowaną pomoc: masecz-
ki, rękawice, artykuły żywnościowe itp.
Czułam, że nie jesteśmy w tym sami.

Zwłaszcza odczuwałam siłę modlitwy 
naszych sióstr i ludzi młodych, z którymi 
było mi dane się spotykać, z zapewnie-
niem: „Wspieramy Was modlitwą”.

Pod koniec drugiego pobytu testy 
wykazały, że mam wynik pozytywny. 
Nie przeraziłam się tym. Dziękowałam 
Bogu za ten czas, to był czas łaski. 
Obecnie przebywam w izolacji - to 
czas rekolekcji i modlitwy za tych, 
którzy obecnie podejmują służbę 
w naszym domu.

Siostra Joela, józefitka z Tarnowa 
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Z okazji 100-lecia urodzin 
Karola Wojtyły dobrze jest 

przypominać nauczanie św. Jana 
Pawła II dotyczące rodziny. Dziś, 
jak nigdy dotąd, trzeba nam też 
stanąć w obronie małżeństwa 
i rodziny. 

Dobrze jest też postawić sobie 
pytanie: Co by dziś powiedział Polsce 
Ojciec Święty o uderzającej w rodzi-
ny i wprowadzającej nowy porządek 
ideologiczny Konwencji stambulskiej? 
Co by dziś powiedział Polsce o edu-
kacji seksualnej według standardów 
WHO i o ochronie dzieci? Możemy się 
zastanawiać, ale wydaje się, że byłaby 
to mowa jednoznaczna i mocna. Tylko 
czy przyjęlibyśmy te słowa do serca 
i przemienili je w czyn i konkretne 
rozwiązania?

Można by długo dywagować, ale 
rzeczywistość jest smutna,  wręcz 
dramatyczna, a rozwiązania propo-
nowane przez niektórych są przera-
żające.

Jan Paweł II Papież Rodziny, 
jak to już wybrzmiało wyżej – to 
jeden z najczęstszych tytułów 
nadawanych św. Janowi Pawłowi 
II i ten jest szczególnie uprawnio-
ny. Znaczna część jego nauczania 
poświęcona była obronie rodziny, 
małżeństwa i życia. Kiedy rozpoczął 
swój pontyfikat, to pięć pierwszych 
lat podczas środowych katechez po-
święcił temu tematowi, które potem 
zawarł w dziele Mężczyzną i niewiastą 
stworzył ich (Watykan 1986). Należy 
tu jeszcze wspomnieć też o poemacie: 
Przed sklepem jubilera, który jest 
medytacją nad istotą sakramentu 

małżeństwa. Jan Paweł II od po-
czątku pontyfikatu dużo mówił, pisał 
o małżeństwie i rodzinie. Podkreślał 
fundamentalną rolę tej instytucji 
w życiu społeczeństw, narodów i ca-
łego świata. Ten wielki pasterz, filozof, 
teolog, mistrz miał nieprzeciętną intu-
icję z zakresu rozumienia małżeństwa 
i rodziny, rozumienia ważności tych 
zagadnień. 

W czasie 27 lat pontyfikatu Papie-
ża Polaka wyszło spod jego ręki około 
80 tysięcy stron zapisanego tekstu. 
Ale z tej ilości około 35 tysięcy doty-
czyło właśnie małżeństwa i rodziny. 
Tej dziedzinie poświęcił prawie połowę 
wysiłku duszpasterskiego. Dlaczego? 
Bo nie miał wątpliwości, że jest naj-
ważniejsza. 

Jan Paweł II w 1980 r. zwołał 
nadzwyczajny Synod o Rodzinie, któ-
rego owocem była wydana  w 1981 
r. Adhortacja Apostolska Familiaris 
Consortio. Opisuje w niej wyzwa-
nia, przed którymi stanęła ludzkość. 
Podejmuje temat antykoncepcji, 
rozwodów i związków niesakramen-
talnych i stwierdza, że wierne trwanie 
w tej wspólnocie nie jest dziś łatwe. 
Przyznaje też, że we współczesnym 
świecie świadectwo rodzin staje się 
szczególną wartością. Podkreśla, aby 
wśród tych trudności wszyscy, także 
przeżywający kryzys, znajdowali 
oparcie w Kościele. 

W obronie małżeństwa i rodziny 
Jan Paweł II w sposób szczególny 
zaangażował się w czasie Roku Rodzi-
ny, który obchodzony był w Kościele 
w 1994 r., pisząc List do rodzin. W tym 
dokumencie Papież Rodziny skiero-

Jan Paweł II Papież Rodziny
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wał do rodzin specjalne 
przesłanie – zaproszenie, 
w którym wyjaśnia swoje 
intencje: Staraliśmy się 
w tym Liście ukazać, jak 
bardzo rodzina znajduje 
się pośrodku tego wiel-
kiego zmagania pomiędzy 
dobrem a złem, między 
życiem a śmiercią, mię-
dzy miłością a wszyst-
kim, co jest jej przeci-
wieństwem. Rodzinom 
powierzone jest zadanie 
walki przede wszystkim 
o to, ażeby wyzwolić siły 
dobra, których źródło 
znajduje się w Chrystu-
sie Odkupicielu człowie-
ka, aby te siły uczynić 
własnością wszystkich 
rodzin, ażeby - jak to 
powiedziano w polskim 
Milenium chrześcijaństwa 
- rodzina była «Bogiem 
silna». W liście po raz 
pierwszy, w tym doku-
mencie, używa określe-
nia: cywilizacja miłości 
i cywilizacja śmierci, które 
się ze sobą ścierają. 

W 1994 r. Papież 
powołał Zespół Eksper-
tów, którzy zajmowali 
się aborcją, eutanazją, 
klonowaniem, komórkami macierzy-
stymi, niepłodnością i zagadnieniami 
alternatywnymi dla zapłodnienia in 
vitro oraz konsekwencjami aborcji dla 
kobiet. A rok później 25 marca 1995 
r. Jan Paweł II opublikował encyklikę 
Evangelium vitae, w której we wstępie 
pisał: EWANGELIA ŻYCIA znajduje się 
w samym sercu orędzia Jezusa Chry-
stusa. Kościół każdego dnia przyjmuje 
ją z miłością, aby wiernie i odważnie 

głosić ją jako dobrą nowinę ludziom 
wszystkich epok i kultur. 

W tej encyklice Papież wzywał do 
poszanowania każdego życia ludz-
kiego, potępił karę śmierci, aborcji 
i eutanazję. Jan Paweł II pisał: Obrona 
i promocja życia nie są niczyim mono-
polem, ale zadaniem i odpowiedzial-
nością wszystkich. Wyzwanie, przed 
którym stajemy u progu trzeciego 
tysiąclecia, jest trudne, tylko zgodna 
współpraca wszystkich, którzy wie-
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rzą w wartość życia, pozwoli uniknąć 
klęski cywilizacji i jej nieobliczalnych 
konsekwencji. 

Ojciec Święty apelował, zwłasz-
cza do kobiet, aby zaangażowały się 
w obronę życia i budowały cywilizację 
życia.

Pisał: W dziele kształtowania no-
wej kultury sprzyjającej życiu, kobiety 
mają do odegrania rolę wyjątkową, 
a może i decydującą, w sferze myśli 
i działania: mają stawać się promotor-
kami «nowego feminizmu», który nie 
ulega pokusie naśladowania wzorców 
«maskulinizmu», ale umie rozpoznać 
i wyrazić prawdziwy geniusz kobie-
cy we wszystkich przejawach życia 
społecznego, działając na rzecz prze-
zwyciężania wszelkich form dyskrymi-
nacji, przemocy i wyzysku.

Należy też zauważyć, że Jan Paweł 
II w Roku Rodziny - w 1994 beatyfi-
kował, a 10 lat później kanonizował 
włoską lekarkę Giannę Berettę Mollę. 
Matkę czwórki dzieci, która swoje ży-
cie oddała, aby jej dziecko mogło żyć. 
Nie wyraziła zgody na aborcję, gdy 
wykryto u niej śmiertelną chorobę. 
Wręcz stanowczo mówiła do swojego 
męża Piotra, aby w razie konieczności 
wyboru wybrał życie dziecka. Urodziła 
swoje najmłodsze dziecko, po czym 
zmarła.

Papież Jan Paweł II podczas 
pielgrzymek do Polski wielokrotnie 
zwracał się do rodzin. W czasie dru-
giej pielgrzymki do Ojczyzny w 1983 
r., podczas nabożeństwa Maryjnego 
w Katowicach stwierdził: „Rodzina jest 
pierwszą i podstawową szkołą miłości 
społecznej. Trzeba uczynić wszystko, 
ażeby ta szkoła mogła pozostawać 
sobą. Równocześnie zaś rodzina musi 
być na tyle silna Bogiem - czyli miło-
ścią wzajemną wszystkich, którzy ją 
tworzą - że potrafi pozostać ostoją 

dla człowieka pośród wszystkich 
niszczycielskich prądów i bolesnych 
doświadczeń.

Zaś w 1991 r. podczas IV piel-
grzymki do Polski, Jan Paweł II, 
w kazaniu wygłoszonym w Kielcach, 
pytał: Chciałbym tu zapytać tych 
wszystkich, którzy za tę moralność 
małżeńską, rodzinną mają odpowie-
dzialność, tych wszystkich: czy wolno 
lekkomyślnie narażać polskie rodziny 
na dalsze zniszczenie? Nie można 
tutaj mówić o wolności człowieka, 
bo to jest wolność, która zniewala. 
Tak, trzeba wychowania do wolności, 
trzeba dojrzałej wolności. Tylko na ta-
kiej może się opierać społeczeństwo, 
naród, wszystkie dziedziny jego życia, 
ale nie można stwarzać fikcji wolności, 
która rzekomo człowieka wyzwala, 
a właściwie go zniewala i znieprawia. 
Z tego trzeba zrobić rachunek sumie-
nia u progu III Rzeczypospolitej! (…) 
Może dlatego mówię tak, jak mówię, 
ponieważ to jest moja matka, ta zie-
mia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! 
To są moi bracia i siostry! I zrozum-
cie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie 
podchodzicie do tych spraw, zrozum-
cie, że te sprawy nie mogą mnie nie 
obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! 
Was też powinny boleć! Łatwo jest 
zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt 
długo niszczono! Trzeba intensywnie 
odbudowywać! Nie można dalej lek-
komyślnie niszczyć!

W czasie Światowego Spotkania 
Rodzin 8 października 1994 r. na Pla-
cu Św. Piotra w Rzymie nasz Rodak 
postawił każdej rodzinie pytanie: 
Rodzino, co mówisz o sobie samej?

Można by rzec, że wszystko, co 
Papież czynił dla rodziny, było szu-
kaniem odpowiedzi na to pytanie. 
A nade wszystko całe jego nauczanie 
w licznych orędziach, dokumentach 
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i przemówieniach było przypomina-
niem światu i każdej rodzinie prawdy, 
czym powinny być małżeństwo i ro-
dzina, aby mogły spełniać swoje po-
słannictwo wobec ludzkości, ojczyzny, 
świata i Kościoła. Jego nauczanie było 
ukazywaniem prawdziwego obrazu 
małżeństwa i rodziny, było wskazy-
waniem każdemu małżeństwu, każdej 
rodzinie i światu właściwej drogi. 
Z drugiej zaś strony Papież zapraszał 
wszystkie rodziny do pogłębionej re-
fleksji nad sobą, gdyż 
pytania, które nam 
stawiał, są nadal ak-
tualne.

Jan Paweł II w Li-
ście na XVIII Mię-
dzynarodowy Kongres 
Rodziny w 1994 r. 
stwierdził, że: Rodzi-
na jest prawdziwym 
fundamentem spo-
łeczeństwa i stanowi 
jedno z najcenniej-
szych dóbr ludzkości. 
Jest środowiskiem po-
siadającym najlepsze 
warunki do Gprzeka-
zywania wartości reli-
gijnych i kulturowych, które pomagają 
człowiekowi w ukształtowaniu własnej 
tożsamości. Dzisiaj instytucja rodziny 
przeżywa kryzys i jest także narażona 
na liczne niebezpieczeństwa, których 
celem jest pomniejszenie jej świętej 
godności i jej szczególnego znacze-
nia, jakie posiada w Kościele i spo-
łeczeństwie. Potrzeba więc odważnej 
i ofiarnej współpracy wszystkich ludzi 
dobrej woli, aby rodzinie współcze-
snej pomóc odkryć piękno i wielkość 
jej powołania: powołania do miłości 
i służby życiu.

Podsumowując, można stwier-
dzić, że: miłość, małżeństwo i rodzina 

były sercem nauczania Jana Pawła 
II. Wciąż o nich mówił, nauczał, bo 
widział, że małżeństwo i rodzina są 
niszczone w sposób konkretny i za-
planowany. Dziś coraz częściej mówi 
się nie o małżeństwie, ale o wolnym 
związku międzyludzkim (małżeństwa 
na próbę, związki homoseksualne 
czy lesbijskie itp.). Nie mówi się też 
o rodzinie, ale o niezależnie mieszka-
jących pod jednym dachem. Wydaje 
się, że dzisiejszy świat zamazuje gra-

nice pomiędzy prawdą 
a fałszem, dobrem 
i złem, liberalizmem 
a wolnością, pomię-
dzy miłością a ego-
izmem. Zło nazywa się 
dobrem i na odwrót.

Słabnięcie mał-
żeństwa i rodziny, 
degradacja ich war-
tości, lekceważenie 
nierozerwalności to 
konsekwencja dzia-
łań, za którymi stoją 
konkretne osoby. Jeśli 
są to ataki zaplano-
wane, jak mówił św. 
Jan Paweł II, to jako 

małżonkowie musimy się bronić. 
Wspólnie, razem we dwoje podtrzy-
mywać, bronić, pogłębiać małżeńską 
miłość, ponieważ nie jest ona – wiecie 
o tym dobrze – losem wygranym na 
loterii, lecz codziennym zdobywaniem 
(H. Caffarel).

Św. Janie Pawle II, 
prosimy: bądź w niebie 
Stróżem i Opiekunem 

naszych małżeństw i rodzin.

Grażyna Karaś
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Prymas Stefan Wyszyński to 
niezwykły człowiek, wybit-

na osobowość oraz wielki Polak. 
Rozmodlony, oddany Bogu i lu-
dziom, zatroszczył się o Kościół 
i Ojczyznę w bolesnych dziejach 
Polski, służąc bezgranicznie i do 
końca. Jego mocny duch sprawił, 
że liczyli się z nim nie tylko mę-
żowie stanu i politycy w Polsce, 
ale i na świecie. Trudne warunki 
życiowe i okrutne losy Polski, 
w których przyszło mu żyć, umoc-
niły go w podążaniu drogą powo-
łania kapłańskiego, biskupiego 
i prymasowskiego. 

Stefan Wyszyński urodził się 3 
sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem, 
która w tym czasie znajdowała się pod 
zaborem rosyjskim, na pograniczu 
Mazowsza i Podlasia. W dzieciństwie 
bardzo przeżył śmierć matki, ale to 
cierpienie sprawiło, że oddał się w nie-
wolę Maryi, Matce Niebieskiej. Poprzez 
trud nauki i harcerstwo dojrzewał 
intelektualnie, do polskości i kapłań-
stwa. W czerwcu 1924 r., tydzień 
przed planowanymi święceniami, trafił 
do szpitala. Tyfus i gruźlica spowodo-
wały, że nie mógł zostać wyświęcony 
na kapłana razem ze swoimi kolegami 

z seminarium. Można powiedzieć, że 
cudem uniknął śmierci dzięki opiece 
szpitalnej, a przed obrazem Matki 
Bożej Licheńskiej dokonało się uzdro-
wienie. Kapłaństwem mógł cieszyć się 
od 3 sierpnia 1924 r.

Ks. Kardynał w całym swoim życiu 
doświadczał prześladowań i rusyfika-
cji, a będąc kapelanem Armii Krajowej 
w Powstaniu Warszawskim, widział 
ludzkie cierpienia i skutki II wojny 
światowej.

W 1946 r. papież Pius XII mia-
nował księdza Stefana Wyszyńskiego 
biskupem lubelskim, a od 1948 r., po 
śmierci prymasa Polski Augusta Hlon-
da, arcybiskupa warszawsko-gnieź-
nieńskiego, obejmuje jego urząd. Po 
ogłoszeniu memoriału „Non possu-
mus” został pozbawiony przez władze 
komunistyczne prawa do sprawowania 
władzy kościelnej i był więziony od 
IX 1953 do X 1956 r. Podczas pobytu 
w Komańczy prymas napisał tekst Ja-
snogórskich Ślubów Narodu Polskiego, 
pomyślanych jako odnowienie ślubów 
lwowskich Jana Kazimierza z czasów 
potopu szwedzkiego.

Po odzyskaniu wolności, prymas 
w latach 1957 – 1966 prowadził 
Wielką Nowennę, która miała przygo-

Kardynał Stefan Wyszyński  
– Prymas Tysiąclecia

„Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża – Polaka, 
który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, 
gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem. 

Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, 
gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, 

które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”. 
(Jan Paweł II)
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tować naród na obchody 
Tysiąclecia Chrztu Polski. 
Nowenna zakończyła się 3 
maja 1966 r. Aktem Odda-
nia Narodu Matce Bożej za 
wolność Kościoła w Polsce 
i na świecie.

Był aktywnym uczest-
nikiem obrad Soboru Wa-
tykańskiego II, podczas 
którego złożył na ręce 
papieża Pawła VI me-
moriał Episkopatu Polski 
w sprawie ogłoszenia Ma-
ryi Matką Kościoła. Prośba 
ta została spełniona 21 XI 
1964 r. W latach 1980 – 
1981 starał się odgrywać 
rolę mediatora między 
„Solidarnością” a władza-
mi państwowymi. Prymas 
cały czas współpracował 
z przyszłym papieżem 
Karolem Wojtyłą, reali-
zując program odnowy 
życia religijnego w Polsce. 
Prymas Wyszyński zmarł 
28 V 1981 r. w Warszawie, 
w uroczystość Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, 
z których 57 przeżył jako kapłan. 
Trumna z jego ciałem spoczęła w pod-
ziemiach katedry św. Jana w War-
szawie, a pogrzeb stał się wielką 
manifestacją. Ze względu na swoje 
zasługi dla Kościoła, narodu i Polski, 
nazwany został Prymasem Tysiącle-
cia. W uznaniu zasług Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej ogłosił rok 2001 
Rokiem Kardynała Wyszyńskiego.

Wielką zasługą Prymasa była 
obrona Kościoła w naszej Ojczyźnie 
przed systemem totalitarnym. Był 
tytanem pracy, człowiekiem niezłom-
nym, wielkiej mądrości i o prawym 
sumieniu. Kochał Polskę i Kościół, któ-

remu służył, nie szczędząc zdrowia, 
sił i ofiary. Świadczą o tym jego sło-
wa, które czas potwierdził; „Kocham 
Ojczyznę więcej niż własne serce 
i wszystko, co czynię dla Kościoła czy-
nię dla niej”- czytamy w książce „Słu-
ga Boży Stefan kardynał Wyszyński”. 
Gdy przebywał w Rywałdzie w 1955 
r., pisał: „Gdybym miał dziś wybrać 
drogi życia mego na nowo, wybrałbym 
z najwspanialszych bram tę, która 
prowadzi do kapłaństwa, choćbym 
w głębi tej drogi widział przygotowaną 
dla siebie gilotynę. Gdybym miał do 
wyboru: posiąść na własność bibliote-
kę Muzeum Brytyjskiego czy też jeden 
mszalik, wybrałbym mszalik. Gdybym 
miał nadzieję odzyskania wolności 
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za cenę najdrobniejszego upokorze-
nia Kościoła, wybrałbym dozgonną 
niewolę”. Poprzednikiem Prymasa 
Wyszyńskiego był kardynał August 
Hlond, który krótko przed śmiercią 
powiedział: „Odwagi! Nie rozpaczaj-
cie, nie upadajcie na duchu! Walcz-
cie pod opieką Matki Najświętszej. 
Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to 
zwycięstwo Najświętszej Maryi Pan-
ny”. Prymas Wyszyński mówił: „Jeżeli 
ktoś idzie swoją drogą z Maryją, to 
jest na dobrej drodze”. Prymas bardzo 
ukochał Matkę Bożą i powtarzał, że 
każde zwycięstwo, jest to zwycięstwo 
Maryi. Według jego słów to dzięki 
Matce Bożej w czasach walki z Ko-
ściołem udało się uratować seminaria 
duchowne, zakony, katechizację, 
budownictwo sakralne, niezależność 
parafii. A przede wszystkim ocalono 
wiarę Polaków i podstawową wolność 
Kościoła w Polsce, czyli uratowano to 
wszystko, co w krajach ościennych 
komuniści niemal doszczętnie znisz-
czyli - pisze Czesław Reszka w książce 
„Prymas na trudne czasy”. I dalej 
czytamy: „Patrząc bowiem na Kościół 
w Polsce, ówczesny i współczesny, 
znajdujemy potwierdzenie prawdy, 
że na trudne czasy Boża Opatrzność 
zsyła wielkich ludzi. Jest to przywilej 
wyjątkowych czasów, choć trzeba od 
razu zaznaczyć, że tacy ludzie nie 
rodzą się „na kamieniu”, ale uosabia-
ją najlepsze cechy, naszych rodzin, 
rodzinnej kultury i wiary”. Następca 
Prymasa Wyszyńskiego Józef Kardy-
nał Glemp prymas Polski w roku 2000 
tak pisał o Prymasie Wyszyńskim: „Mi-
łość, jako wypełnienie w Bogu danego 
nam czasu, towarzyszyła Kardynałowi 
przez całe Jego ziemskie życie i posłu-
giwanie Kościołowi. Wyrażała się ona 
także w szacunku dla każdego czło-
wieka, zarówno wierzącego w Boga, 

jak i poszukującego drogi do Niego, 
i w zrozumieniu ludzkich problemów 
i trosk. A jakże nie wspomnieć o mi-
łości ogarniającej całą rodzinę ludzką, 
o szacunku dla każdego bez wyjątku 
narodu, każdej społeczności i ludzkiej 
wspólnoty. Ilekroć Prymas Wyszyński 
nawiązywał do tego subtelnego uczu-
cia, miał na myśli czystą i głęboką, 
orientowaną ku Stwórcy. Podczas 
gdy dla wielu mówienie o miłości jest 
sloganem czy frazesem, dla Księdza 
Prymasa miłość w znaczeniu „ordo 
caritatis” - miała najgłębsze, bo sa-
kralne i eklezjalne znaczenie. Miłość 
zgłębiona w tajemnicy Trójcy Świętej 
i w Maryi Matce Boga i Kościoła, była 
zwornikiem posługi wobec człowieka 
i wspólnoty wierzących”.

Janina Cyranowa, lekarz stoma-
tolog, tak wspomina Prymasa: „Miał 
zawsze oczy i serce dla wszystkich, 
których po drodze spotkał. Jeśli nie 
szepnął jakichś serdecznych, dobrych 
słów, to uśmiechem i spojrzeniem 
ogarniał każdego z nas i nasze sprawy 
w swoim dobrym, kochającym sercu, 
aby je przedstawić Bogu Najwyższe-
mu w czasie rannej Mszy Świętej. Gdy 
wypowiadał słowa: „Módlcie się bra-
cia i siostry, aby moją i waszą ofiarę 
przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący”, 
każdy z nas, obejmowany jego szero-
ko otwartymi ramionami, czuł niemal 
namacalnie jakąś nieprzepartą siłę, 
która promieniuje od Ojca, włączała 
nas w sprawowanie Najświętszej Ofia-
ry. To było autentyczne uczestnictwo, 
modlitewna łączność z tym wielkim 
kapłanem, a przez niego z Chrystu-
sem”. Ksiądz Prymas był zatroskany 
losem każdego człowieka, nigdy nie 
lekceważył najmniejszej ludzkiej spra-
wy, był bardzo skromny, nigdy się nie 
wywyższał, a na pochwały względem 
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swojej osoby odpowiadał, że jest 
zwykłym sługą Boga i swego narodu.      

Żyjemy w czasach, w których 
życie, postawa, nauczanie pasterskie 
Prymasa Wyszyńskiego jest dla nas 
bardzo aktualne i stanowi drogo-
wskaz, jaką drogę wybrać. Ataki na 
Kościół nie ustają, można powiedzieć, 
że są one jeszcze bardziej agresyw-
ne, krzykliwe. Podważanie autory-
tetu pasterzy przez przypisywanie 
większości kapłanów jednostkowych 
upadków księży, jest tego przykła-
dem. Zło trzeba piętnować i upominać 
się o sprawiedliwość, ale nie można 
oczerniać, uogólniać, niszczyć dobre-
go imienia i autorytetu. Kościół jest 
święty, bo święty jest Jezus Chrystus 
Jego założyciel, który żyje w Kościele. 
Wspólnotę Kościoła tworzą ludzie, 
którzy zostali włączeni w niego przez 
chrzest św. Jesteśmy słabi i upadamy, 
także kapłan upada, dlatego potrzeb-
na jest wzajemna modlitwa za siebie. 
Każdy z nas potrzebuje łaski Bożej, 
aby bezpiecznie kroczyć przez życie 
ku wieczności. Wzajemny szacunek 
i wdzięczność za naszych pasterzy, 
których Pan Bóg postawił pośród nas, 
sprawia, że możemy wzajemnie się 
umacniać. Doskonałym przykładem 
jest życie Prymasa Tysiąclecia, który 
szanował każdego człowieka i pośród 
zła ukazywał piękno życia chrześcijań-
skiego. Obecne czasy pokazują, jak 
życie jest kruche i uczą nas, że warto 
żyć dobrze i uczciwie. Warto też zasta-
nowić się, jak wyglądałoby nasze życie 
bez posługi naszych kapłanów, bez 
Eucharystii, bez pokarmu duchowego, 
bez sakramentów. Cenne są słowa 
Prymasa Wyszyńskiego, który powta-
rzał: „Musimy pamiętać, że Kościół 
to nie jest coś in abstracto. Kościół 
to my. Kościół to każdy z nas! Gdy 
oceniamy Kościół, oceniamy siebie, 

gdy krytykujemy Kościół, krytykuje-
my siebie, gdy stawiamy wymagania 
Kościołowi, stawiamy je sobie. O tym 
zapomnieć nie możemy”. 

Kardynał Wyszyński jest dla nas 
przykładem miłości do Jezusa, Maryi 
i drugiego człowieka. Często powta-
rzał: „O Królestwo Boże walczy się 
miłością, aby miłość zrodzoną w sercu 
Boga, dać bratu… aby wszystko prze-
niknięte było duchem miłości”.  

Proces beatyfikacyjny Prymasa 
Tysiąclecia został zakończony 6 lutego 
2001 r. Dokumenty zebrane w ciągu 
12 lat jego trwania przez Trybunał 
Beatyfikacyjny zostały przekazane do 
watykańskiej Kongregacji Spraw Ka-
nonizacji. Papież Franciszek upoważnił 
Kongregację do Spraw Kanonizacyj-
nych do ogłoszenia dekretu o cudzie 
za wstawiennictwem Prymasa Wy-
szyńskiego. Tym samym spełniony 
został ostatni wymóg niezbędny do 
beatyfikacji. Uroczystości beatyfi-
kacyjne Prymasa Tysiąclecia kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego zostały 
zaplanowane na 7 czerwca 2020 r. 
w Warszawie na pl. Piłsudskiego. Ze 
względu na Covid-19 uroczystość 
beatyfikacyjna została przesunięta. 
Nowa data nie jest jeszcze znana.

opr. Janusz Łukasik 
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• Red. Hanna i Marian Romaniukowie, Czas 
to miłość, Gniezno 2000

• Red. S. Budzyński, I. Burchacka, A Mazu-
rek, Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyń-
ski, Warszawa 2000

• Encyklopedia Powszechna, Larousse
• kul. pl/zyciorys



„Proście, a będzie Wam dane” 
(Mt 7, 7). Czy naprawdę wierzysz 
w te słowa Jezusa? Czy traktujesz 
je poważnie? Nie lekceważ Słowa, 
które kieruje do Ciebie Bóg. On 
chce, byś Nim zaczął żyć.

Nazywam się Tomasz Marcinek. 
Jestem klerykiem redemptorystą, na 
V roku studiów. Obec-
nie przygotowuję się 
do złożenia profesji 
wieczystej w Zgroma-
dzeniu Najświętszego 
Odkupiciela.

Wiele razy odkła-
dałem sprawę dania 
świadectwa o moim 
uzdrowieniu. Tłuma-
czyłem sobie: nie mam 
czasu; ludzi nie inte-
resuje moja historia; 
ktoś sobie pomyśli, że 
się wywyższam i udaję 
świętoszka. W końcu 
przyszedł czas, że te słabe motywacje 
poszły w niepamięć.

W świadectwie działania Pana 
Boga w życiu człowieka nie chodzi 
o to, żeby się chwalić, szczycić, lecz 
o to, by powiedzieć światu, że Bóg 
naprawdę istnieję i działa w nas na 
różne sposoby.

Moje problemy z kręgosłupem 
zaczęły się mniej więcej 6 lat temu, 
kiedy byłem w Postulacie. Początko-
wo odczuwałem ból tylko w kolanie 
i nic poza tym. Zlekceważyłem to, bo 
pomyślałem, że zaraz mi przejdzie. 
Niestety, z każdym miesiącem ból się 
nasilał. Kiedy byłem w Nowicjacie, 

ojciec magister wysłał 
mnie do lekarza, by 
sprawdzić, jakie jest 
źródło tego bólu. Jego 
znalezienie było nieco 
trudniejsze. Początko-
wo leczono mnie na 
kolano, ale żadne leki 
i rehabilitacja nie przy-
nosiły efektu. Ból wciąż 
się nasilał. Dodatkowo 
pojawiły się mocne bóle 
pleców, promieniujące 
aż do palców nogi. Bę-
dąc już w seminarium 
w Tuchowie, zostałem 

skierowany na rezonans magnetycz-
ny, który potwierdził źródło bólu. Oka-
zało się, że mam 8-milimetrową prze-
puklinę na kręgosłupie, która uciska 
na nerwy, powodując ogromny ból.

Każdy ruch sprawiał mi cierpienie: 
spanie, chodzenie, klęczenie, sie-
dzenie. Było to nie do wytrzymania. 
Lekarz skierował mnie na rehabilita-

Moja
parafia...

Siła Nieustannej Nowenny

Chorągiew Maryi32
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cję i przepisał 
odpowiednie 
leki. Niestety 
i tym razem 
z n a c z ą c e j 
poprawy nie 
było.

Zrozpa-
czony tym, 
że nic mi nie 
pomaga i że 
to kalectwo 
może mieć 
z n a c z ą c y 
w p ł y w  n a 
moją przy-
szłość, pomy-
ślałem sobie 
o „Nieustan-
nej Nowen-
nie”. Do tej 
pory nie pro-
si łem Boga 
o pomoc, bo 
wychodziłem 
z założenia, 
że skoro mam 
taką czy inną chorobę, to jest to 
dopust Boży i nie mogę z tym dys-
kutować. Jednak poczułem wielkie 
przynaglenie do tego, by prosić o cud 
uzdrowienia przez wstawiennictwo 
Matki Bożej Tuchowskiej.

Rozpocząłem dziewięciotygodnio-
wą Nowennę do Matki Bożej w tej 
intencji. Prosiłem w niej o łaskę uzdro-
wienia. Podczas trwania tej modlitwy 
nadal korzystałem z rehabilitacji, lecz 
ulga nie przychodziła. Mimo usilnego 
wołania z Maryją do Boga, nic się nie 
działo. Momentem przełomowym był 
dziewiąty tydzień „Nieustanej Nowen-
ny”. Zdałem sobie wtedy sprawę, że 
ból całkowicie przestał mi doskwierać. 
Z dnia na dzień zacząłem normalnie 
funkcjonować i wróciłem do pełnej 
sprawności. 

Dostrze-
głem w tym 
wielkie dzia-
łanie Matki 
B o ż e j  Tu -
chowsk i e j , 
d o  k t ó r e j 
mam szcze-
gólne nabo-
żeństwo. Nie 
chciałem więc 
odejść od Jej 
t r o n u  b e z 
złożenia po-
dziękowania. 
Moim prezen-
tem dla Niej 
była dziewię-
ciotygodnio-
wa Nowenna 
Dziękczynna 
za cud uzdro-
wienia z cho-
roby kręgo-
s łupa.  Bóg 
przez  ręce 

Maryi, Matki 
Bożej Tuchowskiej, zmienił moje ży-
cie. Obecnie nie doskwiera mi żaden 
ból kręgosłupa i czuję się tak, jakbym 
nigdy takiej choroby nie przechodził.

Teraz, kiedy piszę te słowa, 
jeszcze raz uświadamiam sobie, że 
słowa Jezusa: „Proście, a będzie Wam 
dane”, nie są pustą mową. Bóg na-
prawdę działa w naszym życiu.

Drogi Czytelniku! Proszę Cię, nie 
bój się zaufać Bogu. Biegnij do Matki 
Bożej Tuchowskiej i proś Ją o potrzeb-
ne łaski. Ona jest szczególnie wybrana 
przez Boga do tego, by Ci pomagać. 
Ja tej pomocy doświadczyłem bardzo 
mocno i dzisiaj daję o tym świadec-
two. Boże, bądź uwielbiony. Dziękuję 
Ci za Matkę Bożą Tuchowską.

Tomasz Marcinek CSsR
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Nieżyjący od paru lat są-
siad przez sen wskazuje 

sąsiadce miejsce powieszenia 
„świętego obrazu”, pośród czte-
rech dróg polnych, malowniczo 
ułożonych wzniesień. Od niepa-
miętnych lat na realizację planu 
Bożego czekał niespotykany w tej 
okolicy jałowiec. Jako dziecko 
lubiłem w to miejsce chodzić, 
najczęściej wtedy, gdy słysza-
łem głos dzwonów z pobliskich 
kościołów. Mój ojciec mówił, że 
jest to Anioł Pański, przystawał 
na chwilę i unosił czapkę. 

Upłynęły długie lata, kiedy zanie-
pokojona sąsiadka opowiedziała „swój 
sen”. Miejsce powieszenia „świętego 
obrazu” powiedzieliśmy wraz. Zamiast 
„świętego obrazu”, na wskazanym 
miejscu została umieszczona mała ka-
pliczka. Na poświęcenie, przy pięknej 
pogodzie, przyszło bardzo dużo ludzi. 
Była to środa, 3 maja 1995 roku. 
Pierwsze objawienie Matki Bożej wy-
padło w niedzielę, 13 maja 1917 roku, 
wtedy również była piękna pogoda. 
Objawienia Matki Bożej poprzedzał 
Anioł Pokoju, modlił się z dziećmi i jak 
odchodził, prosił o modlitwę. Domy-
ślam się, że ja byłem tym dzieckiem 
omadlającym miejsce kapliczki. Wię-
cej na ten temat napisałem w Cho-
rągwi Maryi Rok 7 (1995) Nr 3. Dla 

uczczenia Roku Jubileuszowego Odku-
pienia 2000 powstała duża drewniana 
kapliczka, która w niedługim czasie 
uległa zniszczeniu, a o budowie nowej 
nikt nie wspomniał. Dzięki ludziom 
„dobrych serc”, powstała obecna mu-
rowana, z częścią metalową na figur-
kę. Do tego przyczynił się Ś. P. Roman 
Trzeciak, Mariusz Poręba i Stanisław 
Tyrka ze Skrzyszowa, który na własny 
koszt odnawia niszczejące kapliczki 
w naszym regionie. Każdego 13 dnia 
miesiąca, bez względu na pogodę 
i porę roku, modliliśmy się za ocalone 
życie papieża i w intencji trzeźwości 
w rodzinach. Dało to początek para-
fialnego Apostolatu Trzeźwości, a póź-
niej założenia Grupy „AA” Iskra. Obyś 
był zimny albo gorący, a ponieważ 
jesteś letni, pocznę Cię wyrzucać z ust 
moich (por. Ap 3, 15b-16).

Na 9 maja była planowana 14. 
Msza Święta. Wszystkim uczestnikom, 
z okazji 25-lecia poświęcenia kaplicz-
ki, miały być rozdane „Nabożeństwa 
Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca”. Dla 
tych, którzy przyjmą to nabożeństwo, 
Matka Boża obiecuje ratunek. Dusze 
te będą obdarzone szczególną łaską 
Bożą, jako kwiaty postawi ich przed 
tronem.

Mawiał nasz Wielki Papież: „Lu-
dzie dziś żyją tak, jak gdyby Boga 
nie było”. Takich zdarzeń jest o wiele 

 Srebrny Jubileusz poświęcenia 
kapliczki Matki Bożej Fatimskiej  

na Wołowej

Choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą (Łk 16, 19-31).
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więcej, przytoczę jedno. W ubiegłym 
roku w mojej parafii odbyły się Misje 
Święte, do których byliśmy przygoto-
wywani. Z zapartym tchem słuchałem 
misjonarzy redemptorystów. Myśla-
łem, że po takich przeżyciach ducho-
wych kaplica Adoracji Najświętszego 
Sakramentu (codziennie po Mszy  Św. 
o godz. 8:30) będzie pękać w szwach, 
a tymczasem przyszło tyle ludzi co 
zawsze.

Maryja powiedziała: „Przyszłam 
upomnieć ludzkość, by nie obrażała 
Boga ciężkimi grzechami” i dodała: 
„jeżeli się ludzie nie nawrócą, to po 
I wojnie światowej przyjdzie jeszcze 
straszniejsza wojna”. 

A czy koronawirus nie jest dal-
szym ostrzeżeniem? Matka Boża 
podaje sposób, jak ratować świat. 
Wzywa do codziennego odmawiania 
różańca, pokuty i nawrócenia grzesz-
ników. Niektórzy ludzie pytają mnie, 
czy na Wołowej przy kapliczce dzieją 
się cuda. Podczas każdej Mszy Św. 

staje się cud. Kapłan mocą Ducha 
Świętego sprowadza z nieba Tego, 
który jest drogą, prawdą i życiem. Po 
modlitwie wiernych dwie osoby otrzy-
mały dar macierzyństwa po długich 
latach oczekiwania.

W tym roku przypada srebr-
ny Jubileusz poświęcenia kapliczki 
i 40-lecie mojej odpowiedzi na apel 
świętego Jana Pawła II: „Aby Polacy 
przeciwstawiali się wszelkiemu złu, co 
uwłacza ludzkiej godności”. Podejmo-
waliśmy wyrzeczenia, najczęściej od 
alkoholu na pewien czas lub do końca 
życia. W szkole Krajowego Modera-
tora wtedy, a dziś Sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego uczyliśmy 
się abstynencji i pomagania innym. 
Modlitwą różańcową wspomagaliśmy 
ludzi uwikłanych w różne nałogi oraz 
służyliśmy pomocą w podejmowaniu 
abstynencji.

A więc „przestań się lękać” (por. 
Ap 2,10) i podejmij dziś wyrzeczenie 
- to jest lekarstwo na szczęście. Za to 

Fot. Władysław Dobrzański
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wszystko dziękuję słowami św. Pawła 
do Efezjan (Ef 5, 16-20). „Dziękuję 
za wszystko Bogu Ojcu, w imię Pana 
naszego Jezusa Chrystusa.” Może nie 
być takiej okazji, by podziękować 
przede wszystkim moim Rodzicom 
za dar życia; za rodzinę, w której 
przyszło mi żyć; za dzieci, które żyją 
w związkach sakramentalnych i bez 
nałogów. Za tych, którzy pomagali 
mi przeżywać wszystkie trudne chwile 
abstynencji. Za pomoc i opiekę skła-
dam podziękowania przede wszystkim 
Matce Bożej, która ukazała mi drogę 
do Jezusa, do nawracania się, częstej 
spowiedzi i codziennej Mszy Św. Każ-
dy dzień jest dla mnie wartością, bo 
Ty, Ukochana Matko, jesteś ze mną 
wśród uzależnionych, zagubionych, 
chorych, umierających, którym służę 
jako wolontariusz.

Składam serdeczne podzięko-
wania Kapłanom. Redaktorowi Na-
czelnemu Chorągwi Maryi, O. Bogu-
sławowi Augustowskiemu CSsR, za 

udostępnienie mi pisania 
artykułów oraz za każdy 
przyjazd pod kapliczkę. 
Ks. Prałatowi Zbigniewowi 
Guzy za przyjazd i odpra-
wienie Mszy Św. Ks. Je-
rzemu Smoleniowi, który 
przed laty zmobilizował 
mnie do prowadzenia ró-
żańca w Diecezjalnym Ra-
diu w pierwsze piątki mie-
siąca. Ks. Kapelanowi Jó-
zefowi Waśko w Zakładzie 
Opiekuńczo Leczniczym 
i Hospicjum w Brzesku za 
udostępnianie prowadze-
nia modlitwy różańcowej 
wśród chorych.

Jako słuchacz II roku 
w Szkole Biblijnej w para-
fii Św. Rodziny w Tarno-

wie, dziękuję Ks. Prof. Waldemarowi 
Rakocy CM za wspaniałe wykłady. 
Dziękuję za współpracę Radzie Za-
konu Rycerzy Kolumba, na czele 
z Delegatem Rejonowym, Wiesławem 
Florkiem.

Na koniec wspomnę mojego 
dobrego Kolegę, który również był 
abstynentem, Ś. P. Krzysztofa Pikusa. 
Szybko i niespodziewanie odszedł do 
wieczności. Nie żegnam się z Tobą, 
ale mówię: „do zobaczenia w Króle-
stwie Jezusa. Odpoczywaj w pokoju 
wiecznym”.

Czas ucieka, wieczność czeka!
Wszystkich, których kiedykolwiek 

spotkałem w życiu, przepraszam i im 
przebaczam.

I niech tak będzie. Amen.

Kanclerz Rady Lokalnej nr 16100
Działającej przy Wydziale Duszpasterstwa

Trzeźwości i Osób Uzależnionych
Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

brat Mieczysław Stańczyk
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Z dniem 1 sierpnia 2019 
roku rozpoczęto prace 

związane z rewitalizacją otocze-
nia bazyliki mniejszej w Tucho-
wie. Głównym wykonawcą jest 
firma budowlana ANKO z Tarno-
wa. Kierownikiem budowy jest P. 
Michał Onak, a inspektorem nad-
zoru mgr inż. Grzegorz Furmański 
z Tarnowa. Czas wyznaczony na 
realizację prac upływa we wrze-
śniu 2020 roku. 

W Dekrecie ustanawiającym pa-
rafię Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny w Tuchowie (5. stycznia 1951 
rok) – biskup tarnowski Jan Stepa 
napisał m.in. „przy kościele Najświęt-
szej Maryi Panny [...], który należy do 
Zgromadzenia Najświętszego Odkupi-
ciela ustanawiamy Wikariat Parafialny 
[...] i przekazujemy Domowi zakonne-
mu istniejącemu przy tym kościele”. 

Z o. Witoldem Radowskim 
CSsR – przełożonym Domu Za-
konnego Redemptorystów w Tu-

Z życia sanktuarium, parafii i klasztoru

Rewitalizacja na Lipowym Wzgórzu 
w Tuchowie
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chowie rozmawia Zdzisława 
Krzemińska. 

ZK: Kościół Najświętszej Maryi 
Panny w Tuchowie został zbudowany 
– jak podają źródła benedyktyńskie 
– przed 1079 rokiem. Ojcowie re-
demptoryści od roku 1893 są kusto-
szami i stróżami sanktuarium Matki 
Bożej Tuchowskiej, które od roku 
2010 ma tytuł bazyliki mniejszej. 
„Lipowe Wzgórze” wpisane jest nie 
tylko w krajobraz Tuchowa, ale jego 
historię i osobiste życie tutejszych 
mieszkańców, którzy przez ostatni 
rok interesują się ogromną inwestycją 
prowadzoną właśnie w tym miejscu. 
Kto, kiedy i dlaczego podjął starania 
dotyczące tego przedsięwzięcia? 

O. W.R.: Myśl o rewitalizacji 
otoczenia bazyliki zrodziła się 10 
lat temu. Gołym okiem można było 
zauważyć, że otoczenie to wymagało 
podjęcia renowacji. Ciągle pogarsza-
jący się stan techniczny muru oporo-
wego (pojawiające się pęknięcia na 
nim); czy wielkich schodów, które co 
jakiś czas wymagały reperacji, w koń-
cu odpadający tynk z ambitów, zmusił 
nas do myślenia o tym, jak zaradzić 
tym problemom. Po wielu konsul-
tacjach ze specjalistami z dziedziny 
budownictwa doszliśmy do wniosku, 
że należy podejść kompleksowo do 
tego problemu. Doraźne naprawianie 
i łatanie dziur nie przyniesie zamie-
rzonego efektu. Ponadto myśleliśmy 
o podniesieniu waloru estetycznego 
otoczenia sanktuarium, przekonani 
o tym, że do pięknego miejsca chętnie 
będą wracać ci, którzy odwiedzają 
nasze sanktuarium. Po uzyskaniu zgo-
dy Rady Prowincjalnej zlecony został 
projekt rewitalizacji otoczenia, który 
powstał w 2010 r.

ZK: Kto jest autorem projektu 
rewitalizacji i czy Wasza redempto-
rystowska koncepcja pokrywała się 

z zamysłem projektanta i wymogami 
konserwatora zabytków?

O. W.R.: Autorem projektu jest 
pracownia architektoniczna AKKA 
z Krakowa Państwa Agaty i Andrzeja 
Kosowskich. W trakcie powstawania 
projektu zależało nam bardzo na 
tym, aby podkreślić jeszcze bardziej 
sakralny charakter tego miejsca. Jako 
redemptoryści zawsze dążymy do 
tego, aby przestrzeń, gdzie człowiek 
spotyka się z Bogiem, była miejscem 
godnym. Dlatego ciągle dbamy o to, 
by nadać bazylice blasku, a teraz 
również jej otoczeniu. Do tego też 
byliśmy ciągle dopingowani przez 
konserwatora zabytków w Tarnowie, 
śp. kierownika pana Andrzeja Ceterę, 
który projekt zatwierdził i pozwolił na 
jego realizację.

ZK: Dzięki banerom umieszczo-
nym na murach wokół bazyliki można 
było zapoznać się z wizją projektanta. 
Najbardziej kontrowersyjna w roz-
mowach okazywała się... likwidacja 
ambitów – naturalnego parasola prze-
ciwdeszczowego, przeciwsłonecznego 
i przeciwwiatrowego. Czy podejmując 
tę decyzję kierowano się wyłącznie 
względami estetycznymi? 

O. W.R.: Ogromnym atutem 
bazyliki jest jej fasada, a ambity 
skutecznie ją zasłoniły. Dodajmy, że 
ambity to po prostu mur. Dlatego 
zdecydowaliśmy się na kompromis, 
aby nieco bardziej odsłonić fasadę 
sanktuarium. Dodam, że teraz, kiedy 
zamontowane jest już ogrodzenie 
kute, słyszę słowa uznania, że to 
właściwe rozwiązanie. Ta jednolitość 
i monotonność muru, została rozbita 
przez ażurowe ogrodzenie i w taki 
sposób fasada bazyliki ukazała się 
w całej pełni.

ZK: Wśród parafian żyją ci, którzy 
wspierali działania proboszcza o. Wła-
dysława Witkowskiego (1967-1973), 
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poświęcając swój czas i siłę m.in. 
przy budowie ambitów, przebudowie 
dziedzińca sanktuaryjnego z jego sa-
lami naziemnymi i podziemnymi. Tak 
wyrażali swoją troskę i współodpowie-
dzialność za kościół parafialny. Warto 
wspomnieć, że wówczas władze pań-
stwowe, również na niższych szcze-
blach, robiły wszystko, by zniszczyć 
Kościół, albo przynajmniej ograniczyć 
zasięg jego oddziaływania. Nie brako-
wało też tych, którzy donosili do SB 
o poczynaniach o. Wł. Witkowskiego. 
Starsi parafianie do dziś wspominają, 
jak proboszcz przychodził do nich 
i dobrodusznie ostrzegał: „przerwij-
cie teraz pracę, bo za chwilę będzie 
przechodził tędy ktoś, kto lepiej, żeby 
was tu nie widział...”. 

Czy dziś ojcowie redemptoryści 
doświadczają zrozumienia i wsparcia 
parafian, pielgrzymów, instytucji ko-
ścielnych i państwowych? 

O. W.R.: Szczególnie w czasie 
odwiedzin kolędowych zauważyliśmy 
żywe zainteresowanie naszych pa-
rafian prowadzonymi pracami przy 
sanktuarium. Trzeba powiedzieć, że 

generalnie usłyszeliśmy pozytywne 
głosy pełne nadziei, że nasze sank-
tuarium zyska nowy blask. Wiadomo, 
że słyszy się też głosy krytyczne, 
które mam nadzieję ucichną, kiedy 
zobaczymy końcowy efekt remontu. 
Chciałbym w tym miejscu podzięko-
wać wszystkim naszym parafianom 
i pielgrzymom, którzy wspierają 
duchowo i materialnie prowadzone 
prace. Ofiary na ten cel spływają 
z całej Polski, a więc cieszymy się, że 
nasze sanktuarium zyskuje rozgłos 
w Polsce, ale też i za granicą. Należy 
też dodać, że projekt rewitalizacyjny 
jest w dużej części finansowany przez 
fundusze europejskie. W 2017 r. Ma-
łopolski Urząd Marszałkowski przyznał 
nam dofinasowanie naszego projektu 
w wysokości 1 850 000 tys. zł. Warto 
też zauważyć, że przez kilka lat bę-
dziemy musieli pozyskać środki, aby 
sfinansować wkład własny.

ZK: Proboszcz parafii NNMP w Tu-
chowie, o. Bogusław Augustowski 
CSsR, w biuletynie sanktuaryjno-pa-
rafialnym „Chorągiew Maryi” infor-
mował o zaleceniach konserwatora 
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zabytków dotyczących dziedzińca. 
Wiadomo więc, że dziedziniec nie 
będzie wyłożony kostką brukową, 
a sześciu lip, które zapewniały cień 
i tworzyły zielone parasole nie ma od 
września ubiegłego roku. 

Jak zatem będzie wyglądać dzie-
dziniec po obecnej przebudowie?

O. W.R.: Najpierw chciałbym 
uspokoić wszystkich i poinformować, 
że lipy wrócą na dziedziniec sank-
tuaryjny. Będzie ich sześć: cztery 
na dziedzińcu głównym i dwie przy 
ambitach od strony wschodniej. Będą 
to lipy drobnolistne. Wysadzone zo-
staną w październiku w specjalnie 
przygotowanych systemach, które 
zapewnią nawodnienie drzew oraz 
ukierunkowanie korzeni w dół, co 
uchroni od uszkodzenia podziemnej 
infrastruktury. Dobór gatunku lip też 

nie jest przypadkowy, 
chodzi o to, aby lipy 
na dziedzińcu mia-
ły rozłożystą koronę, 
tworząc miejsca zacie-
nione. Mamy w świa-
domości, że drzew 
wokół bazyliki było 
więcej, jednak przepi-
sy przeciwpożarowe-
zmusiły nas do tego, 
aby ograniczyć ilość 
drzew. Do tej pory nie 
było drogi przeciwpo-
żarowej do bazyliki 
od strony zachodniej 
i części klasztoru od 
dziedzińca sanktuaryj-
nego oraz wieży. Dla 
budynków wysokich 
ogromnym proble-
mem jest zagrożenie 
pożarowe. Dlatego 
droga pożarowa jest 
bezwzględnie potrzeb-
na. Będzie ona biegła 

od strony wschodniej 
wokół bazyliki, dlatego w tym celu 
została również poszerzona i przesu-
nięta wschodnia brama na dziedziniec, 
aby mógł wjechać sprzęt pożarniczy. 
Natomiast sam dziedziniec zostanie 
wyłożony płytami i kostką granitową 
w różnych kolorach, do czego zobligo-
wał nas konserwator zabytków.

ZK: Przypomnijmy, że dawniej 
na dziedziniec kościoła wchodziło się 
przez wschodnią bramę, bo... scho-
dów od frontu nie było. Na skarpie 
przed głównym wejściem stała drew-
niana dzwonnica. Pierwsze kamienne 
schody zostały zbudowane w 1880 
roku przez ks. Rozmusa i nie były 
w miejscu obecnych lecz koło ogro-
dzenia. W 1901 roku redemptoryści 
przesunęli dzwonnicę i wybudowali 
szerokie schody. Te, liczące 41, stopni 
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powstały na przełomie lat 1964/1965. 
Jakie zmiany przyniosła rewitalizacja?

O. W.R.: Najbardziej znaczącą 
zmianą jest wybudowanie nowego cią-
gu schodów wzdłuż muru oporowego. 
Wiemy, że dotychczasowe schody nie 
spełniają obowiązujących norm. Stare 
schody mają za wąskie stopnie i są 
zbyt strome. Ukształtowanie terenu 
nie pozwala na  przebudowę schodów 
tak, by spełniały wszelkie normy. 
Dlatego zdecydowano o wybudowaniu 
nowego, normatywnego ciągu scho-
dów. Z tego też względu został posze-
rzony ostatni ciąg schodów i brama 
wejściowa na dziedziniec. Wydaje 
się, że nowe schody dobrze wkom-
ponowały się we wzgórze i nadały mu 
monumentalny charakter.

ZK: Na jakie miłe, a może... nie-
chciane niespodzianki inwestycyjne 
natrafili bezpośredni wykonawcy?

O. W.R.: Jak to bywa przy takich 
remontach, niespodzianek było wiele. 
Raczej wszystkie niechciane. Jedną 
z nich były choćby wspomniane duże 

schody. Projekt zakładał tylko ich 
renowację, a więc skucie starej lastry-
kowej okładziny i obłożenie granitem. 
Jednak po skuciu lastryka okazało się, 
że konstrukcja schodów jest w bardzo 
złym stanie i trzeba było je skuć i na 
nowo odtworzyć. Pociągnęło to za 
sobą sporo dodatkowych kosztów. Po-
dobnie było z filarami wschodnich am-
bitów. Wymagały wzmocnienia dość 
drogimi materiałami, które zapewnią 
stabilność ambitów. I jeszcze wiele 
innych drobniejszych niespodzianek, 
którym jak ufam zaradziliśmy.

ZK: Na ile lat przewidywana jest 
trwałość i jakość tej rewitalizacji?

O. W.R.: Jak ufam na dziesiątki 
lat. Taką nadzieję dają nam choćby 
materiały, które są użyte do rewita-
lizacji. Naturalny kamień, jak granit, 
jest o wiele trwalszym materiałem 
niż choćby kostka betonowa. Wylane 
nowe schody, naprawiony i wzmoc-
niony mur oporowy jak wierzę wy-
trzymają przynajmniej kolejne 50 lat.

Zdzisława Krzemińska 
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kiem Jezus przyniosła do 
Karwodrzy wielka woda 
(przypuszczalnie w XIV/
XV wieku). W miejscu 
jej znalezienia wybudo-
wano kapliczkę, w której 
umieszczono tę figurę. 
Od tej pory mieszkańcy 
Karwodrzy w maju śpie-
wają uroczyście pieśni 
dla swojej „MAJOWEJ 
PANI Z DZIECIĄTKIEM”.

Kolejny w moim życiu 
maj... Górami i dolinami 
z przydrożnych kapliczek 
pieśni maryjne płyną. 
Dopóki będzie je miał kto 
śpiewać, nigdy nie zagi-
ną. Do kapliczki biegną 
małe dzieci, niosą Ma-
ryi pachnące fiołki i bzy, 
a za nimi biegnie jeszcze 
dziadek i babcia, i jesz-
cze sąsiadka - śpiewają 
pieśni przez łzy...

Zapada zmrok, cich-
nie przyroda, Maryja 
daje nam siły i dodaje 
zdrowia. Nikt i nic nam 
nie przeszkodzi do na-
szej Matuchny przycho-
dzić. Niebieska kapliczka 
w cieniu lip stoi, drzwi 
otwarte - a tam Ty stoisz, 
Maryjo, Królowo, piękna 
Pani. Wśród kwiatów i za-
palonych świec, słuchasz 

pieśni płynących z naszych serc. Ile 
podziękowań otrzymałaś, ile razy do 
Boga za nami się wstawiałaś - nikt 
tego policzyć nie zdoła - a ja nigdy 
nie przestanę „Ave Maria” do Ciebie 
wołać...

Maria Wiśniowska

Przy kapliczce w Karwo-
drzy odbywały się majówki 

w małym gronie, ale z podtrzyma-
niem tradycji jak za dawnych lat. 
Pomimo maseczek, pieśni i tak 
pięknie brzmią.

Pogłoski donoszą, że tę pięk-
ną figurkę Matki Bożej z Dzieciąt-

Nabożeństwo majowe w Karwodrzy
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Bierzmowanie to niezwykły 
sakrament, który przyj-

mujemy tylko jeden raz w życiu. 
To wydarzenie jest wyjątkowym 
sprawdzianem dojrzałości chrze-
ścijańskiej. Po otrzymaniu Ducha 
Świętego dowodzimy, że jesteśmy 
odpowiedzialnymi członkami 
Wspólnoty Kościoła. Świadczymy 
o tym broniąc, głosząc i pogłębia-
jąc wiarę. 

Duch Święty daje nam siłę do 
postępowania jak apostołowie, którzy 
wyszli z ukrycia i głosili Słowo Boże 
wszystkim narodom. Przestali się bać 
za sprawą Ducha Świętego, którego 
my także otrzymaliśmy. Ewangeli-
zacja ludzi może wydawać się nam 
nierealna, ale aby głosić, nie musimy 

wyjeżdżać do odległych miejsc jak 
misjonarze. Możemy głosić w prostszy 
sposób, np. rozpocząć modlitwę z ro-
dziną w domu lub opowiedzieć innej 
osobie o swoim doświadczeniu miłości 
Jezusa. W poprzednich latach uczęsz-
czaliśmy w ramach przygotowań na 
spotkania, a każdy z nas wstąpił do 
jednej z grup działających przy na-
szej parafii. Nauczyło nas to lepszego 
funkcjonowania we wspólnocie. Po 
każdym spotkaniu z wierzącymi ludź-
mi w naszym wieku, wiara stawała 
się dla nas coraz ważniejszą częścią 
życia. Przez pandemię koronawirusa 
ostatnie przygotowania do wydarze-
nia były utrudnione, jednak młodzież 
starała się jak najlepiej odnaleźć w za-
istniałej sytuacji i przygotować się do 

Pierwsze bierzmowanie w diecezji tarnowskiej

Fo
t. 

O
. P

. Z
ys

ko
w

sk
i



Chorągiew Maryi44

przyjęcia Ducha Świętego i jego da-
rów. Początkowo tegoroczne bierzmo-
wanie miało mieć miejsce w marcu, 
niestety wydarzenie musiało zostać 
przełożone na późniejszy czas. Po dłu-
gich miesiącach oczekiwań, 30 maja 
przyjęliśmy sakrament z rąk biskupa 
Leszka Leszkiewicza. Było to pierwsze 
w tym roku bierzmowanie w diecezji 
tarnowskiej. Sakrament był udzielany 
młodzieży podzielonej na dwie grupy. 
Ze względu na bezpieczeństwo każda 
obecna osoba miała usta zasłonięte 
maseczką, co jednak nie zakłóciło 
atmosfery. Co ciekawe, mniejsza ilość 
osób wpłynęła także pozytywnie na 
całość wydarzenia. Dzięki temu dla 
każdego bierzmowanie było bardziej 
osobistym spotkaniem z Jezusem 
i Duchem Świętym. Innym plusem 
małej grupy osób był fakt, że nikt nie 
czuł się obco, a wydarzenie odbyło się 
w gronie osób, które znamy. Bierzmo-
wanie jest wyjątkowym momentem, 
kiedy to obecność Ducha Świętego 
jest niemal wyczuwalna fizycznie. Bę-

dąc na bierzmowaniu, można poczuć 
wszechobecne natchnienie Bożego 
Ducha. Biskup wygłosił piękne ka-
zanie, dogłębnie poruszające nasze 
serca. Gdy już rozpoczynał się sam 
sakrament, wielu z nas odczuwało 
stres, który całkowicie rozwiał się 
w momencie namaszczenia krzyżmem 
i wypowiedzenia przez biskupa Leszka 
Leszkiewicza słów: „Przyjmij znamię 
daru Ducha Świętego”. To zdanie zo-
stało wyryte w naszej pamięci już na 
zawsze. Uniesienie duchowe, jakie to-
warzyszyło temu wydarzeniu, jest nie 
do zapomnienia. Do tej pory mogliśmy 
jedynie z zaciekawieniem wsłuchiwać 
się w opowieści rodziców, starszego 
rodzeństwa o bierzmowaniu, ale nigdy 
nie potrafiliśmy sobie tego uzmysło-
wić. Dopiero w chwili przyjęcia Ducha 
Świętego prawdziwie zrozumieliśmy, 
jak wielkiej łaski od Boga doświad-
czyliśmy i dlaczego ten sakrament 
jest tak ważny dla każdego chrześci-
janina. Poczuliśmy siłę Bożego Ducha 
i uświadomiliśmy sobie, że teraz 
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jesteśmy w posiadaniu jego darów, 
które pomogą nam stać się wiernymi 
naśladowcami Chrystusa. W dobie 
pandemii istnieje ciągłe zagrożenie 
wirusem. Niestety doświadczyliśmy 
tego niebezpieczeństwa w trakcie 
bierzmowania, ponieważ osoby za-
rażone były obecne na wydarzeniu. 
Później okropieństwa pandemii do-
tknęły ojców redemptorystów i siostry 
józefitki. To wielka tragedia, że ta 
śmiercionośna siła dotarła do Tucho-

wa. W tym czasie ojcowie i każda cho-
ra osoba bardzo potrzebują wsparcia 
i modlitwy. Prośmy Tuchowską Matkę 
Bożą o ocalenie nas od koszmaru 
koronawirusa. Mimo całej tej zaist-
niałej sytuacji, bierzmowanie było 
jednym z najważniejszych momentów 
w naszym życiu. Dało ono początek 
dojrzałemu, chrześcijańskiemu życiu, 
a my dołożymy wszelkich starań, aby 
stać się lepszymi katolikami.

Zuzanna Łukasik

30 maja w bazylice miała miejsce uroczystość święceń kapłańskich diakona 
Pawła Orła. Sakramentu kapłaństwa udzielił JE Ks. Bp Leszek Leszkiewicz, zaś 
w następny dzień – w niedzielę, o. Paweł odprawił Mszę świętą prymicyjną 
w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej dziękując za dar kapłaństwa i modlac 
sie w intencji wszystkich parafian. Na końcu Mszy św. przedstawiciele parafii 
złożyli neoprezbiterowi najlepsze życzenia (poniżej). 
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Czcigodny Ojcze, Drogi Kapłanie!

Swoje kapłaństwo rozpoczynasz Eucharystią przed tronem Matki Bożej 
Tuchowskiej, gdzie ostatnie lata spędziłeś pod Jej czułą opieką, przygotowując 
się do tego pięknego powołania w służbie Kościołowi i wspólnocie wiernych. 

To Eucharystia jest spotkaniem z Jezusem Chrystusem, jest ilustracją naj-
większej tajemnicy miłości, o czym już św. Proboszcz z Ars Jan Maria Vianney 
mówił: „Och, jakże kapłan jest wielki! Gdyby pojął siebie, umarłby... 
Bóg jest mu posłuszny: kapłan wypowiada dwa słowa, a na jego głos 
nasz Pan zstępuje z nieba i mieści się w małej hostii...”.

Niech te słowa świętego proboszcza zapoczątkują nasze życzenia, które 
składamy w imieniu wspólnoty parafialnej. 

Dziś w szczególny sposób swą modlitwą ogarniamy Panie, o. Pawła – neo-
prezbitera. Panie, to Ty dałeś mu moc trzymania w swych dłoniach delikatnej 
i kruchej OBECNOŚCI. Dziękujemy jednocześnie za Jego wybranie i gotowość 
do posługiwania w winnicy Pana. 

Prosimy, by Najwyższy kapłan - Jezus Chrystus obdarzał Cię wszelkimi 
łaskami i darami z Nieba, byś mógł cieszyć się zdrowiem i długim życiem. 
Niech dobry Bóg błogosławi Ci oraz umacnia nieustannie swoją łaską i pokojem.

Niech miłość Boża ogarnia Twoje serce i rozlewa się na innych, a Duch 
Święty sprawi, abyś był wzorem obrazu Jezusa Chrystusa.

Niech w Twoim sercu Jezus pisze najpiękniejsze karty miłości.
Niech Matka Boża weźmie Twoje kapłaństwo na ręce i zaniesie przed oblicze 

Jezusa Chrystusa, wypraszając potrzebne łaski.
„Niech Cię Bóg wspiera swą wszechmocną dłonią
Niech Twoja praca obfity plon przynosi
A po wielu latach z osiwiałą skronią
Niech żniwo twej pracy chwałę Siewcy głosi”.
Szczęść Boże!

Fo
t. 

Br
. G

. P
ru

ś



Chorągiew Maryi 47

Dom Pogodnej Jesieni w czasie epidemii

Przeżywając 100. rocznicę 
śmierci Św. Ks. Zygmun-

ta Gorazdowskiego, Założyciela 
Zgromadzenia Sióstr Świętego 
Józefa, tego, który śpieszył z po-
mocą w czasie epidemii cholery, 
przyszło nam zmagać się bezpo-
średnio z koronawirusem w Domu 
Pogodnej Jesieni i w Domu zakon-
nym Sióstr w Tuchowie. 

Wiadomość o możliwości zakaże-
nia spadła na nas jak grom z jasnego 
nieba. Trzeba było niezwłocznie dzia-
łać. Na tę sytuację poniekąd byłyśmy 
przygotowane poprzez wcześniej 
wprowadzone zabezpieczenia, reżim 
sanitarny, skoszarowany (z zamiesz-
kaniem pracowników w DPJ) system 
pracy przez 20 dni wtedy, gdy spo-
dziewaliśmy się w Polsce największej 
liczby zakażeń. Jednak takie sytuacje 
zawsze zaskakują, powodują lęk, 
strach, wprowadzają poczucie nie-
wiadomej…

Wraz z wejściem w kwarantannę 
mieszkańców, pracowników i sióstr, 
stanęliśmy jako Dom przed trudnością 

zabezpieczenia odpowiedniej opieki 
naszym mieszkańcom. Z pomocą 
niezwłocznie przybyły siostry józefitki 
z Tarnowa. Wraz z kilkoma odważnymi 
paniami opiekunkami - pracownikami 
DPJ, podjęłyśmy bardzo ciężką pracę 
z pespektywą możliwych zakażeń. 
Potwierdziło się to po pierwszych 
wynikach wymazów – na szczęście 
tylko 2 mieszkańców, ale aż 18 sióstr 
wspólnoty okazało się zakażonych. 
Niestety wśród sióstr były te, które 
bezpośrednio posługiwały chorym, 
należało się więc spodziewać, iż za-
każenia rozsiały się po Domu. W tym 
momencie od łóżek pacjentów musia-
ło odejść kilka sióstr, sytuacja stawała 
się coraz bardziej dramatyczna, stąd 
kierowane apele o pomoc i równocze-
sne zapewnienie Przełożonych Zgro-
madzenia, iż jest spora grupa sióstr 
józefitek chętnych do posługi w tych 
jakże trudnych okolicznościach. Cze-
kaliśmy tylko na zgodę Sanepidu.

Na apel odpowiedzieli także Bracia 
Kapucyni wraz ze współpracującym 
z nimi wojskowym ratownikiem me-
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dycznym, doświadczonych w wypro-
wadzaniu DPS-ów z zakażeń korona-
wirusem. Potrzebna była tylko zgoda 
Sanepidu na wejście odważnej grupy 
wolontariatu, by wymienić przemę-
czoną kadrę, która niestety miała 
kontakt z zakażonymi i powinna być 
wyizolowana do następnych wyma-
zów. Na szczęście po czasie rozmów 
z Sanepidem udało się bezpiecznie 
wprowadzić grupę wolontariuszy:  
3 Braci Kapucynów, ratownika medycz-
nego, siostry józefitki, wolontariuszkę 
świecką – pielęgniarkę oraz niezawod-
nych trzech pracowników DPJ.

Drugie wymazy niestety potwier-
dziły przypuszczenia o kolejnych 
zakażeniach – u 6 mieszkańców 
i u 6 sióstr, w tym także mój wynik 
okazał się pozytywny (pierwszy był 
wątpliwy, dlatego też zarządzanie 
Domem prowadziłam z pełnej izolacji, 
by nie narażać innych na ewentualny 
kontakt z zakażoną).

Ostateczny wynik zakażeń na dziś 
(26.06) to 10 mieszkańców i 27 sióstr. 

Na szczęście dzięki po-
rządnym zabezpiecze-
niom wirus nie dotknął 
większej liczby miesz-
kańców ani pracowni-
ków świeckich. Siostry 
podzieliły los milionów 
ludzi na świeci, dzie-
siątki tysięcy Polaków…

Dzisiaj sytuacja 
w Domu wydaje się być 
stabilna, nikt nie ma 
objawów, a wszystko 
wykażą kolejne wy-
niki wymazów. Za-
każeni dochodzą do 
siebie w szpitalu i izo-
latoriach, a cieszymy 
się pierwszą siostrą 
tzw. OZDROWIEŃCEM. 

Dwie mieszkanki bardzo posunięte 
w latach i ciężko schorowane Pan 
odwołał do siebie.

To jakże trudne doświadczenie 
wzbudziło wiele emocji, reakcji w me-
diach, lokalnej społeczności, w nas… 
To czas refleksji, wyciągania wnio-
sków. Dla nas, dla Domu Pogodnej 
Jesieni – mieszkańców, pracowników, 
sióstr, to czas doświadczania ogromu 
ludzkiej dobroci, współczucia i soli-
darności. Nie sposób wyrazić to, co 
czują nasze serca – przekładamy to 
w modlitwę. Dziękujemy władzom 
Gminy Tuchów, Parafiom, Firmom, 
Instytucjom i wszystkim ludziom 
dobrej woli za niesienie wielorakiej 
pomocy – od duchowego, modlitew-
nego wsparcia aż po przeróżne dary 
materialne i finansowe. Niech Dobry 
Bóg hojnie wynagradza, a Matka Tu-
chowska, Święty Józef i św. Zygmunt 
Gorazdowski wypraszają potrzebne 
łaski. 

s. Pacyfika józefitka
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Najbardziej niezwykły z jubileuszy

Kolejna data w kalendarzu 
- 26 czerwca - uroczyste 

wspomnienie, które tak jak inne 
nie odbyło się zgodnie z planem. 
Ten rok 2020 jest poświęcony 
100. rocznicy śmierci św. ks. 
Zygmunta Gorazdowskiego - Ojca 
Założyciela Zgromadzenia Sióstr 
Św. Józefa i Patrona Fundacji 
działającej przy Domu Pogodnej 
Jesieni prowadzonym przez to 
zgromadzenie w Tuchowie.

Dnia 26.06.2001 roku odbyła 
się beatyfikacja ks. Gorazdowskiego 
we Lwowie, podczas apostolskiej 
podróży Ojca Świętego Jana Pawła 
II na Ukrainę. Dnia 23.10.2005 roku 
papież Benedykt XVI kanonizował go 
w Rzymie. W czasie, gdy dzisiejszy 
świat został opanowany przez epide-
mię koronawirusa, warto wspomnieć, 
że ks. Zygmunt w latach 1872-1875 
był wikarym a potem administratorem 
w parafii i w miejscowości Wojniłów. 
Był to czas panującej tam i w sąsied-
nich wioskach tragicznej w skutkach 
epidemii cholery. Biograficzna relacja 
prasowa o ks. Zygmuncie podaje: 
„Gdy szalała w kraju straszliwa epi-
demia cholery, gdy ludzie padali jak 
muchy, zacny kapłan bez lęku spie-
sząc umierającym z ostatnia posługą, 

w dzień czy w nocy, w mrozie czy plu-
cie, brodził przez kałuże i rowy, byle 
zdążyć do umierającego”. Relację tę 
potwierdzają inne świadectwa: „Wątły 
młody kapłan objeżdżał swoją parafię 
na prostym wozie, przemokły do nitki 
- on, co cierpiał ciągle na krwotoki - 
a na nocleg nikt z sąsiednich dworów 
do siebie go przyjąć nie chciał, by 
nie przywiózł ze sobą zarazków tej 
okropnej choroby”. Inny biograf do-
daje: „Nie tylko zaopatrywał chorych 
przed śmiercią, ale roznosił lekarstwa, 
odwiedzał i pocieszał, a nawet grzebał 
ich zwłoki na cmentarzu, wkładając 
własnymi rękami do trumien. Często 
łączył funkcje kapłańskie z pracą 
żałobnika i grabarza. Gdy przyjaciele 
ostrzegali go, mając na uwadze jego 
wątłe zdrowie i niebezpieczeństwo 
utraty życia, odpowiadał: „Bez woli 
Bożej włos mi z głowy nie spadnie”. 
Mimo tak bliskiego kontaktu z chorobą 
zakaźną, co jest wprost niemożliwe, 
żeby się nie zarazić, Młodego Sama-
rytanina Bóg ocala i obdarza jeszcze 
lepszym zdrowiem”. 

Jubileusz św. ks. Zygmunta jest 
więc najbardziej niezwykły w tym 
roku, gdyż Dom Zakonny Sióstr Józe-
fitek i Dom Pogodnej Jesieni w Tucho-
wie jest dotknięty epidemią koronawi-
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rusa. Dla wszystkich nas nastał czas 
ważnych decyzji i wyborów, zdanych 
i niezdanych egzaminów życiowych, 
lęku, niepokoju, po spokojną medy-
tację. Siostry pielęgniarki, opiekunki, 
kucharki, pracownice biurowe i siostry 
seniorki - wszystkie tutejsze i przy-
jezdne przybyły z natychmiastową 

pomocą. Zachorowały na Covid 19, 
służąc ofiarnie pensjonariuszom DPJ 
do ostatniego dyżuru przed niepo-
kojącymi objawami. Po charyzmat 
zgromadzenia sięgają sympatycy 
i przyjaciele sióstr, wolontariusze, 
ale przede wszystkim pracownicy za-
trudnieni w tej tuchowskiej placówce. 
To wspaniałe, że wielu z nich mogło 
i podjęło decyzję o pracy w tak szcze-
gólnych warunkach. Wspólnotowość 
jest jedną z cech naszej religii. Nikt 
na szczęście nie jest samotną wyspą 
i można się o tym przekonać także 
w naszej małej społeczności. W każ-
dym trudnym doświadczeniu trzeba 
relacji na płaszczyźnie potrzebującego 
i pomagającego. 

Niech św. Zygmunt błogosławi 
w jubileuszowym roku swoim ducho-
wym Córom - Siostrom Józefitkom 
i wszystkim, którzy poszli Jego śla-
dami, w rozmaity sposób wspierając 
siostry i ich dzieło.

Ps: Dynamika wydarzeń uniemoż-
liwiła poprosić o pomoc wszystkich, 
którzy by nie odmówili. Pierwszymi, 
do których się zwrócili, i którzy na-
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tychmiast podjęli inicjatywę byli: OSP 
w Tuchowie, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Siedliskach, Klub Kreatywnych 
Kobiet w Karwodrzy, Stowarzyszenie 

Miłośników Karwodrzy, Rodziny z Lub-
czy i pan Wojciech Patyk.

Za Zarząd Fundacji Dzieło Miłosierdzia  
im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego 

Zdzisława Krzemińska

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 S
ió

str
 Jó

ze
fit

ek



Chorągiew Maryi52

19.04. Wspólnota „Nadzieja”, 
z racji III niedzieli miesiąca, ze 
względu na epidemię koronawirusa, 
uczestniczyła duchowo we Mszy św. 
transmitowanej z bazyliki, czekając 
na możliwość spotkań.

17.05. Wspólnota „Nadzieja” nie 
mogła przybyć na spotkanie i Mszę 
Świętą. Członkowie wspólnoty łączyli 
się w modlitwie poprzez transmisję. 
Oczekujemy, by powróciły spotkania, 
których bardzo brak. 

26.05. Z okazji Dnia Matki, orga-
nizatorzy XXIV Tuchowskiej Majówki 
dla Matki wyszli z inicjatywą pomocy 
„Nadziei” i Caritas w inny sposób, 
zakładając, że mimo trudnej sytuacji 
związanej z epidemią, można dać 
drugiemu człowiekowi wiele ciepła 
i dobra. Zespół „Pokolenia” przedsta-

wił darczyńcom program online. Dzię-
kujemy pomysłodawcom i darczyń-
com za środki finansowe wpłacane 
na konto „Nadziei”, które wspomogą 
osoby niepełnosprawne. Potrzeb jest 
dużo. Ze względu na obecną sytuację, 
część spraw musi czekać na realiza-
cję. Mamy nadzieję, że trudny okres 
minie i zaplanowane działania będzie 
można rozwijać. Dziękujemy za każdy 
gest dobroci.    

30.05. Uroczystość święceń ka-
płańskich diakona Pawła Orła. Sakra-
mentu święceń kapłańskich udzielił 
JE Ks. Bp Leszek Leszkiewicz, który 
skierował do Neoprezbitera kazanie, 
udzielając mu rad potrzebnych kapła-
nowi. Ojciec Paweł w czasie studiów 
w WSD Redemptorystów współpraco-
wał ze Stowarzyszeniem „Nadzieja”. 

Kronika wydarzeń
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Podopieczni, ich rodzice i wolonta-
riusze będą Go wspominać jako od-
danego przyjaciela o wielkim sercu. 
Wspólnota „Nadzieja” życzy Ojcu 
Pawłowi obfitych łask Bożych na 
nowej drodze kapłańskiego życia. 

30.05. W naszej parafii z rąk 
Bp. Leszka Leszkiewicza młodzież 
otrzymała bierzmowanie. Sakra-
ment został udzielony 36 osobom 
w dwóch grupach: o godz. 15.00 
i 16.30. Mszy św. dla drugiej grupy 
przewodniczył o. Sylwester Pactwa 
CSsR.

31.05. Neoprezbiter Ojciec Pa-
weł odprawił Mszę św. prymicyjną 
w Niedzielę Zesłania Ducha Święte-
go i zarazem uroczystość parafial-
nego odpustu z okazji wspomnienia 
Nawiedzenia NMP. Koncelebrowanej 
Mszy św. przewodniczył o. Sylwe-
ster Pactwa - socjusz WSD, który 
skierował do prymicjanta i wiernych 
kazanie o darach Ducha Świętego, 
potrzebnych w życiu kapłańskim 
i każdemu człowiekowi. Ojciec 
Paweł udzielił błogosławieństwa 
prymicyjnego osobom duchownym 
i świeckim. Wierni otrzymali pa-
miątkowe obrazki. Polecamy Bogu 
i Matce Bożej Tuchowskiej Ojca 
Pawła i Ojca Maksyma, który przyj-
mie święcenia 27.06. w Grodnie. 

2.06. Do klasztoru w Tuchowie 
dotarła wiadomość, że jeden z oj-
ców spoza wspólnoty tuchowskiej 
został zakażony koronawirusem 
i miał kontakt z ojcami z Tuchowa. 
Po badaniach na drugi dzień wyszło, 
że zostało zarażonych kilku ojców 
i braci kleryków. Klasztor i kościół 
zostały zamknięte aż do odwołania, 
a osoby mające kontakt z zaka-
żonymi zostały poproszone przez 
sanepid, aby poddały się badaniom 
i kwarantannie.
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Byli wśród nas…

O. Bp Czesław Stanula CSsR

O. Bp Czesław Stanula urodził się 27 marca 1940 r.  
w Szerzynach (gmina Szerzyny, powiat jasielski). Do 
szkoły podstawowej chodził w Szerzynach, do szkoły 
średniej uczęszczał w Tuchowie i w Toruniu, gdzie 
zdał maturę. Do Zgromadzenia Redemptorystów 
wstąpił w 1956 r., a rok później, 15 sierpnia złożył 
pierwsze śluby zakonne.

Studia seminaryjne: filozofię i teologię odbył 
w Tuchowie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 lip-
ca 1964 r. w Tuchowie, z rąk Ks. Biskupa Jerzego 
Ablewicza. 16 grudnia 1966 r. wyjechał na misje 
do Argentyny. Pracował tam jako katecheta w Villa 
Angela i Charata, w stanie Chaco i w stanie Buenos 
Aires, w Parafii Quilmes w duszpasterstwie rodzin. 

W 1972 r. został posłany do Brazylii na założe-
nie Misji Polskich Redemptorystów w Bahia, razem 
z czterema współbraćmi, którzy przyjechali z Polski 
(o. Łukasz Kocik, o. Franciszek Deluga, o. Józef Da-
nieluk i o. Tadeusz Mazurkiewicz). Pracował w Bom 
Jesus da Lapa jako przełożony Misji, rektor Sanktu-
arium Dobrego Jezusa, misjonarz ludowy i Wikariusz 
Generalny Diecezji przez 9 lat.

Przeniesiony do Salvadoru, pracował jako wika-
riusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w dziel-
nicy Ondina, a potem trzy lata jako proboszcz tej 
samej parafii. Pracował też przez cztery lata jako 
profesor teologii moralnej, eschatologii i mariologii 
na „Lumen Christi” w Wyższym Instytucie Katechezy 
przy Uniwersytecie Katolickim w Salvadorze. 

17 czerwca 1989 roku został mianowany bi-
skupem Floresta w stanie Pernambuco przez Ojca 
Świętego, Papieża Jana Pawła II. Sakrę biskupią 
przyjął 5 listopada tegoż roku w Salvadorze, a in-
gres do Floresty nastąpił 16 listopada 1989 r. Tam 
pracował przez 8 lat. Diecezja Floresta jest położona 
w północno-wschodniej części Brazylii, w klimacie 
tropikalnym. Jest to region bardzo gorący i charak-
teryzujący się wielkimi okresami posuchy. Ludzie 
bardzo biedni, przeważnie żyjący z małego handlu, 
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hodowli owiec i kóz. To ludzie bardzo religijni, ale brak kapłanów jest powo-
dem jeszcze wielkiej ignorancji religijnej. Bp Czesław otrzymał diecezję z 7 
kapłanami w 9 parafiach. Zostawił diecezję z 12 kapłanami, 5 seminarzystami 
i 12 parafiami, wszystkie z kapłanem.

15 sierpnia 1997 r. bp Czesław został przeniesiony do Itabuna. Ingres 
do diecezji miał miejsce 26 października tegoż roku i tam pracował przez 
20 lat, dopóki nie został biskupem emerytowanym, w 2017 roku. Diecezja 
Itabuna jest położona na południu stanu Bahia, nad Oceanem Atlantyckim. 
Jest to region kakaowy. Głównym zatrudnieniem w rolnictwie jest praca przy 
kakao. Gdy spadła plaga na kakao, rolnicy zaczęli wprowadzać różnorodność 
uprawy: kawa, banany, owoce itd. Głównym źródłem dochodów ludzi w Ita-
buna jest handel, wieloraki przemysł i dobrze postawiona służba zdrowia. 
W Itabuna Bp Czesław, oprócz pracy w diecezji jako ordynariusz, był odpo-
wiedzialny za duszpasterstwo Rodzin w regionie Nordeste III (23 diecezje), 
laikat i Ruch Odnowy Charyzmatycznej i ostatnio jako członek Stałej Komisji 
Episkopatu Brazylijskiego do duszpasterstwa. Miasto Itabuna ma ponad 250 
tysięcy mieszkańców. W mieście jest 12 parafii, z koniecznością utworzenia 
jeszcze dwóch innych, a wszystkich parafii w diecezji jest 31. Obsługuje je 
38 kapłanów wraz z zakonnikami. 

Po przejściu na emeryturę Bp Czesław powrócił do Zgromadzenia Re-
demptorystów, mieszkając we Wspólnocie Redemptorystów Santo Afonso 
w Salvadorze i współpracował z parafią Zmartwychwstania Pańskiego oraz 
u Sióstr Karmelitanek.
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14 maja 2020 r. o godzinie 22.45 Ojciec Czesław zmarł w szpitalu Jorge 
Valente, w którym przebywał od 5 maja. Przeżył 80 lat. Zmarł w 63. roku 
życia zakonnego, w 56. roku kapłaństwa i w 31. roku biskupstwa.

Pogrzeb zmarłego o. Bpa Czesława Stanuli odbył się w piątek 15 
maja, o godzinie 15.00 (19.00 czasu polskiego), na cmentarzu „Jardim 
da Saudade” w dzielnicy Brotas w Salvadorze, z koniecznymi stosownymi 
ograniczeniami, z powodu pandemii koronawirusa.

Bp Czesław został odznaczony za swoją działalność misyjną m. in. 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a Gmina 
Szerzyny przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela.

Wielu pamięta o. Biskupa Czesława z jego posługi zwłaszcza pod-
czas Wielkiego Odpustu 
Tuchowskiego czy z ra-
cji święceń kapłańskich, 
których udzielił po raz 
pierwszy 30 lat temu na-
szym współbraciom i miał 
to uczynić również w tym 
roku; stało się jednak ina-
czej. Polećmy go Bożemu 
miłosierdziu. Wieczne od-
poczywanie …

opr. o. Bogusław Augustowski 
CSsR
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O. Jan Rzepiela (senior) urodził się 16 stycznia 
1945 r. w Szymbarku k. Gorlic, pierwszą profesję 
zakonną w Zgromadzeniu Redemptorystów złożył 
15 sierpnia 1964 r., a święcenia kapłańskie przyjął 
21 czerwca 1970 r.

Pracował najpierw jako katecheta w Toruniu 
(1970-1971) oraz jako katecheta i wikariusz w Tu-
chowie (1971-1975). W 1975 r. rozpoczął studia 
w Katedrze Teologii Fundamentalnej KUL, uzysku-
jąc w 1978 r. tytuł licencjata, na podstawie pracy 
Mitologiczna interpretacja Ewangelii w ujęciu An-
drzeja Niemojewskiego. Następnie rozpoczął studia 
doktoranckie, ale już w 1979 r. został przeniesiony 
do Tuchowa w charakterze wykładowcy teologii fun-
damentalnej, ekumenizmu i religiologii w Wyższym 
Seminarium Duchownym Redemptorystów.

W latach 1984-1990 pełnił funkcję przełożo-
nego domu nowicjatu w Lubaszowej, kontynuując 
wykłady w WSD Redemptorystów i w nowicjacie 
Sióstr Służebniczek Dębickich w Tuchowie. Był też 
odpowiedzialny za budowę kościoła św. Gerarda 
w Lubaszowej.

W 1990 r. został przeniesiony do Tuchowa, 
a w 1997 r. ponownie do Lubaszowej. Od 2000 r. 
pracował w Paczkowie, natomiast od 2014 r. był 
ponownie członkiem wspólnoty redemptorystów 
w Tuchowie. 

O. Jan Rzepiela, w niedzielę 7 czerwca 2020 r., 
udał się do szpitala w Krakowie, w związku z po-
twierdzonym zakażeniem koronawirusem. Od ponad 
tygodnia był w ciężkim stanie, miał także inne cho-
roby współistniejące. 19 czerwca zmarł w szpitalu 
w Krakowie. Miał 75 lat. Zmarł w 56. roku życia 
zakonnego i na dwa dni przed złotym jubileuszem 
kapłaństwa, w Uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i zarazem w Dzień Świętości Życia 
Kapłańskiego.

Byli wśród nas…

O. Jan Rzepiela CSsR
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O. Jan był bardzo cenionym i serdecznym duszpasterzem, wzbudza-
jącym gorące uczucia kaznodzieją i przez wiele lat lubianym wykładowcą 
teologii fundamentalnej i religiologii w Seminarium Redemptorystów 
w Tuchowie.

Większość swego życia zakonnego spędził przy sanktuarium Matki 
Bożej Tuchowskiej i był Jej gorliwym czcicielem.

Ps.
Msza św. pogrzebowa była celebrowana w Uroczystość Narodzenia św. 

Jana Chrzciciela, w dniu imienin Zmarłego o. Jana, w środę 24 czerwca 
2020 r. o godz. 14.00, w kaplicy na cmentarzu w Tuchowie. Pół godziny 
wcześniej odmówiono różaniec.

Z uwagi na zakażenie koronawirusem w Tuchowie i czas kwarantanny, 
w uroczystościach pogrzebowych wzięła udział ograniczona liczba uczest-
ników. Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił o. Witold Hetnar 
CSsR, Radny zwyczajny Zarządu Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. 
W pogrzebie uczestniczyli także o. Józef Sz. oraz dwóch kapłanów z Szym-
barku. Była również obecna rodzina zmarłego o. Jana z Szymbarku wraz 
z ks. proboszczem oraz goście.

opr. o. Bogusław Augustowski CSsR
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Drogi śp. Ojcze Janie!

Dziś przybywamy, by towa-
rzyszyć Ci, Ojcze, w ostatnim 
ziemskim pożegnaniu. Sytu-
acja, którą obecnie przyszło 
nam przeżywać, skłania nas do 
refleksji nad życiem każdego 
z nas. Bóg obdarzył nas życiem, 
życiem w trudnościach, zabie-
ganiu i tym wiecznym, jeszcze 
przez nas nieodkrytym. 

Byliśmy sercem, Ojcze, z Tobą, 
w trudnej walce z chorobą, ofiaru-
jąc Bogu swe modlitwy. Myślę, że 
podświadomie to czułeś, znajdując 
się w odosobnieniu. 

Dziś już wspominamy Twe, Oj-
cze, kapłańskie życie, naznaczone 
cichym bólem, związanym z choro-
bami, a nade wszystko pełnym do 
końca zaangażowaniem dla nas pa-
rafian NNMP i licznych pielgrzymów. 
Zapamiętaliśmy Twą uśmiechniętą 
twarz, Twe oddanie dla każdego. 

Wspomnę tu chwile ze swo-
jego życia, kiedy to w 1971 roku 
przybyłeś jako młody kapłan, rok 
po święceniach, by odprowadzić 
na miejsce doczesnego spoczynku 
mojego ukochanego dziadzia i pod-
niosłeś na duchu pogrążoną 
w smutku rodzinę. Wspo-
mnę jeszcze, że mój dziadek 
Józef miał wtedy też 75 lat 
i był naocznym świadkiem 
koronacji cudownego obrazu 
Matki Bożej Tuchowskiej, 
uwidocznionym na zdjęciach 
z czasu koronacji, jako ten 
niższy ministrant.

Wspominam Cię, Ojcze, 
na tradycyjnych Przeglądach 

Zespołów Kolędniczych Domów 
Pomocy Społecznej, na które przy-
bywałeś z odległego Paczkowa. Lu-
biłam z Tobą, Ojcze, wtedy w Domu 
Kultury w Tuchowie oglądać jasełka 
przedstawiane przez osoby niepeł-
nosprawne. Zawsze podziwiałeś 
i podkreślałeś ich talent, mimo 
niepełnosprawności, interesowałeś 
się Wspólnotą „Nadzieja”. 

Często na tych wydarzeniach 
głosiłeś kazania i zapamiętałam 
znamienne słowa o Maleńkiej Miło-
ści, która przyszła, by zbawić świat. 
Na pewno wszyscy pamiętamy Twe 
kazania głoszone na nowennach, 
w czasie Mszy Św., odpustów, 
Gorzkich żali. Wczuwałeś się, Oj-
cze, w treść wypowiadanych słów, 
zauważaliśmy to w Twych wzru-
szeniach, nie wstydziłeś się łez, 
gdy mówiłeś o cierpiącym Jezusie 
czy Jego Matce Maryi. Widzieliśmy, 
jak bardzo ukochałeś Matuchnę 
Tuchowską, ucząc nas do Niej się 
uciekać w życiowych potrzebach. 
Liczne godziny w konfesjonałach, 
mądre porady, karmienie nas Cia-
łem Jezusa nie będą Ci, Ojcze, za-
pomniane. Zapamiętamy Cię jako 
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kapłana z humorem, z radością 
spoglądającego w przyszłość. 

Dziś żegnamy Ciebie z modli-
twą na ustach, z sercem płaczącym 
i płaczącym okiem. Bądź szczęśliwy 
i radosny tam w niebie, gdzie nie 
ma już łez, smutku i ziemskich 
zmartwień, gdzie panuje radość 
i wieczne szczęście z Bogiem.

Wieczny odpoczynek racz mu 
dać, Panie…

Pożegnanie od parafianki NNMP 
w Tuchowie – Grażyny Gut

Ojcze Janie...

Jesteśmy tutaj w dniu Twoich 
imienin. Padnie tu dzisiaj wiele 
pięknych słów od współbraci i bli-
skich. Jest nas tu wielu, jednak nie 
wszyscy, którzy chcieliby być. Tak 
niedawno wspólnie żartowaliśmy, 
wspominaliśmy szkolne lata pod-
czas spotkania klasowego. Chociaż 
mamy już po kilkadziesiąt lat, nadal 
jesteśmy Twoimi uczniami.

Przekazałeś nam wiele ważnych 
wartości, którymi kierujemy się 
w naszym życiu.

Kilka wzruszających chwil spę-
dziliśmy również, Ojcze, w dniu 
Twoich 75. urodzin, wprawdzie 
w mniejszym gronie, 
i znów wróciły wspomnie-
nia.

A dziś to już będą tylko 
wspomnienia.

W pamięci pozostaną 
Twoje homilie - tak jak 
napisaliśmy w życzeniach 
urodzinowych: „będzie 
piękne kazanie, gdy oj-
ciec Rzepiela na ambonie 

stanie”. Przygotowywaliśmy się na 
Twoje 50-lecie służby Bogu, jak 
sam, Ojcze, mówiłeś nieraz: „odda-
ny Maryi na zawsze...”. 50 lat temu 
wsiadłeś do łodzi i wypłynąłeś, by 
pomagać tonącym, wątpiącym, 
dzieliłeś się radością, miłością 
i codziennością ludzkiego i kapłań-
skiego życia. Właśnie dopłynąłeś 
do najważniejszego brzegu... Dziś 
już wiemy, że swój piękny jubileusz 
będziesz świętował wśród Dostoj-
niejszych Gości. Słowa pewnej 
piosenki mówią: „wszyscy święci 
balują w niebie” i dlatego zaprosili 
jeszcze Ciebie do siebie. My razem 
z chórem ptaków wyśpiewamy dla 
Ciebie ulubione psalmy, a Ty, Ojcze 
Janie, nasz Katecheto, opiekuj się 
nadal nami. Pozostaniesz w naszej 
pamięci na zawsze...

Uczniowie z Karwodrzy

Wspomnienie o Ojcu Janie

Wspominając Ojca Jana z per-
spektywy czasu, mogę śmiało 
powiedzieć, że miał dużo w sobie 
miłości do ludzi, radość serca, 
wyrozumiałość. Nigdy nikogo nie 
krytykował.
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Lubiłam Jego poczucie humoru. 
Kiedy szedł spowiadać, mówił cza-
sami czy pisał, że idzie skupywać 
grzechy wiernych. Innym razem, 
że pojednał z Bogiem 50 osób albo 
i 100.

Któregoś dnia dostałam wiado-
mość: „modliłem się za Ciebie i za 
wszystkie prezenterki pogody. Nie 
wiem czy są wierzące, ale myślę, 
że im nie zaszkodzi”.

Ojciec dzielił się też informa-
cjami o uroczystościach jak i wy-
darzeniach, które miały miejsce 
w Jego zakonie, śmierci współbraci, 
byłych studentów i ludzi bliskich 
Jego sercu.

Zawsze mogłam liczyć na 
wsparcie modlitewne: za mnie, 
bliskich, przyjaciół, znajomych i ich 
rodziny w potrzebie. Niezwykłe jest 
to, że był wysłuchiwany.

Ojciec głosił płomienne kazania, 
które rozgrzewały serca słuchaczy. 
Nie tylko sam potrafił się wzruszać, 
ale także poruszał innych. Kochał 
bardzo Polskę.

Kiedy podzieliłam się informa-
cją, że koleżanka przeżywa dramat 
rodzinny napisał „życie niesie cza-
sem trudne i wymagające chwile. 
Trzeba, niestety, z nimi się zmie-
rzyć. Nieraz zostaje tylko modlitwa, 
jako środek ukojenia. Pomodlę się 
w intencji tej ciężko doświadczonej, 
Twojej koleżanki o ukojenie jej bólu”. 
Ojciec był przepełniony Bogiem 
i układał własne modlitwy. 

Tekst Koronki do Przemienienia 
Pańskiego.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo 
(10x) Cudowny Jezu przez Twe 
Przemienienie, strapienia nasze 

(moje) obróć w pocieszenie, Chwała 
Ojcu i Synowi…

Tekst wezwań Koronki Uwiel-
bienia.

„Uwielbiam Cię Jezu Chryste, 
Panie Nasz i Boże” (10x). Poprzedzić 
Ojcze Nasz, a zakończyć Chwała 
Ojcu i Synowi...

Wiedział, że Jezus mówił praw-
dę… „Gdyby wasza wiara była jak 
ziarnko gorczycy, góry mogliby-
ście przenosić”. On wiedział, że to 
prawda i dlatego tak działał. Był 
prawdziwym lekarzem duszy, będąc 
zwyczajnym narzędziem Chrystusa.

Wierzył w Jezusa i Nim żył. 
Uważał, że szczęściem jest żyć dla 
Jezusa i Maryi i kochać Ich wyłącz-
nie, bezwarunkowo.

Trzy miesiące temu Ojciec 
wysłał mi wiadomość takiej treści: 
„Oby jeszcze było nam dane spotkać 
się kiedyś. Niech Dobry Bóg nam 
błogosławi w tym trudnym czasie”. 
Niestety, nie mieliśmy szansy się już 
więcej spotkać.

Był człowiekiem głębokiej wia-
ry, wielkiego powołania, skromny, 
oddany Matce Bożej Tuchowskiej.

Prywatna modlitwa Ojca Jana 
do Matki Bożej Tuchowskiej: „Ma-
tuchno Tuchowska, Największa Moja 
Miłości po Bogu, uproś u Twojego 
Syna łaskę uzdrowienia dla… Ko-
cham Cię Maryjo! Amen”.

Kochany Ojcze Janie, dziękuję 
za poświęcony mi czas, Msze Świę-
te, modlitwy, myśli, słowa, życzli-
wość i za każde dobro.

Jesteś w Domu Ojca, a w na-
szych sercach nadal żyjesz.

Marzena Słupkowska
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O. Jan Słowik urodził się 1 czerwca 1936 roku 
w Szczepanowicach, w diecezji tarnowskiej. Był 
synem Piotra i Katarzyny, jednym z ich ośmiorga 
dzieci. Wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego 
Odkupiciela 15 sierpnia 1952 roku. Pierwsze śluby 
zakonne złożył 31 sierpnia 1953 roku, a profesję 
wieczystą 2 sierpnia 1959 roku. Przyjął święcenia 
kapłańskie w Tuchowie dnia 26 czerwca 1960 roku.

Po uzyskaniu licencjatu z teologii na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, pracował w Wyższym Se-
minarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie 
jako wykładowca (zwłaszcza łaciny i wprowadzenia 
do Pisma Św.) i wychowawca (socjusz). Od lip-
ca 1965 roku służył też jako nieoceniona pomoc 
duszpasterska i spowiednik w sanktuarium Matki 
Bożej Tuchowskiej. Był także uznanym w okolicy 
pszczelarzem.

Dał się poznać jako dobry człowiek, lubiany 
nauczyciel, ceniony współbrat, zaradny zarządca 
zatroskany o wspólnotę i społecznik o uznanej kom-
petencji. We wszystkim cechowała go przekonująca 
skromność i wielka pracowitość w służbie Ewangelii.

Zmarł 23 czerwca 2020 roku w szpitalu w Tar-
nowie, w wieku 84 lat, z których 67 przeżył w Zgro-
madzeniu Redemptorystów, a 60 w kapłaństwie.

Odszedł do Najświętszego Odkupiciela po cięż-
kiej chorobie, najpierw w Domu zakonnym, a od 
dłuższego czasu przebywał także w placówkach 
medycznych. 

W historii powołania o. Jana z 1953 r. czytamy: 
„Próg klasztorny przekroczyłem 14 dnia sierpnia, 
w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
a nazajutrz w samą uroczystość rozpocząłem re-
kolekcje. Bardzo byłem zadowolony, że będę mógł 
odprawiać nowicjat na cudownym miejscu Matki 
Bożej, gdzie tylekroć z taką radością spieszyłem.

W nowicjacie w świetle prawd wiecznych dobrze 
rozważyłem swoje powołanie i doszedłem do przeko-
nania, że tą, a nie inną, drogę Pan Bóg mi wyznaczył. 

Byli wśród nas…

O. Jan Słowik CSsR
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Zakosztowałem już 
także dostatecznie 
życia zakonnego i nie 
czuję w nim żadnych 
trudności, owszem, 
jestem zupełnie za-
dowolony. Zapozna-
łem się już dokład-
nie z celem i duchem 
Zgromadzenia, który 
mi najzupełniej od-
powiada.

Czuję również, 
że  z  łaską Bożą 
będę miał tyle siły, 
by wszystko wypeł-
nić, czego zażąda 
ode mnie Zgroma-
dzenie.” (Z: „Historii 
mego powołania” o. 
Jana Słowika CSsR, 
2 sierpnia 1953 r., 
red.; fot. o. Mariusz 
Chyrowski CSsR).

Ps.
Msza Św. po-

grzebowa była spra-
wowana w piątek, 
26 czerwca 2020 r. 
o godz. 14.00, w ka-
plicy na cmentarzu 
w Tuchowie. Pół godziny wcześniej miało miejsce wprowadzenie ciała do 
kaplicy i nastąpiła modlitwa różańcowa. Mszy św. przewodniczył i słowo 
Boże wygłosił o. Witold Hetnar CSsR, Radny zwyczajny Zarządu Prowincji 
Warszawskiej Redemptorystów. W pogrzebie uczestniczyli także o. Józef Sz. 
oraz dwóch kapłanów diecezjalnych. Była również obecna rodzina Zmarłego 
o. Jana oraz reprezentacje Kół Pszczelarzy ze sztandarami. 

O. Jan Słowik urodził się w Dzień Dziecka, zmarł w Dzień Ojca i za-
razem w wigilię Uroczystości Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, czyli dnia 
swoich imienin, a pogrzeb miał dokładnie w 60. rocznicę swoich święceń 
kapłańskich. Niech odpoczywa w pokoju.

 o. Bogusław Augustowski CSsR
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Drogi śp. Ojcze Janie!

Jako parafianie Parafii NNMP w Tuchowie, przybywamy dziś, by odpro-
wadzić Cię, Ojcze, na miejsce doczesnego spoczynku. 

Wspominamy, Ojcze, Twą długoletnią posługę kapłańską, naznaczoną 
apostolskim poświęceniem. Twe kapłańskie życie zapisało się w naszej 
pamięci pasmem dobrych czynów, a przede wszystkim gorliwej modlitwy. 
Twą postawą rozmodlenia mogliśmy się budować. Urzekałeś swą skrom-
nością, cichością, pracowitością, uśmiechem i wielkim sercem dla każdego. 
W ostatnich dniach, mimo trudności zdrowotnych, codziennie przybywałeś 
do Ołtarza Pańskiego, by sprawować Mszę św., po celebracji której wracałeś 
na osobistą modlitwę do Matki Bożej Tuchowskiej.

Niech dobry Bóg wynagrodzi Twój ziemski trud, Twe zaangażowanie 
życiowe w tak wielu działaniach. Niech obdarzy Cię zasłużonym odpo-
czynkiem. Pozostajemy dziś w smutku, ale z modlitwą i nadzieją, że to, 
co się skończyło tu na ziemi, rozpoczęło się dla Ciebie, Ojcze, szczęściem 
wiecznym. Prosimy, pamiętaj, Ojcze, o nas, jeszcze ziemskich pielgrzymach 
i wypraszaj u Boga potrzebne nam łaski.

Parafianie
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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, 

nie zapowiadamy 

planowanych  

wydarzeń.

W kolejnych 
numerach 
„Chorągwi 

Maryi”:
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Matko Boża Tuchowska, 
pomagaj nam nieustannie!
Od kołyski Opiekunką moją była,
W Wielki Czwartek mnie na nowo odwiedziła.
Dom mój i mnie samą wzrokiem obejmuje.
Wiem, że się rodziną czule opiekuje.

Kwiecień piękny, bo kwiatami się objawia,
Maj Maryję śpiewem Litanii pozdrawia.
Czerwiec latem darzy, a potem przeminie.
Lipiec w kalendarzu kartkę wnet przewinie.

W lipcu odpust już od wieków jest w Tuchowie,
Spieszą wierni, aby oddać pokłon Tobie!
W ciężki czas ochronić zawsze nas gotowa,
Matka zalęknionych pod swym płaszczem chowa.

Matko Boża, Ty Tuchowska, my Twe dzieci!
Trwasz tu w blasku słońca, w burzy i zamieci,
Gdy radości chwile śmiechem nas witają, 
Gdy boleści mocno w ziemię przygniatają…

Cześć i chwała, o Maryjo, niech brzmi Tobie!
Tyś ratunkiem w każdej trudnej życia dobie.
Patrzysz wzrokiem miłującym, słuchasz z troską,
Tyś jest naszą Matką, Rodzicielką Boską!

Nieustannie nam pomagaj, wciąż prosimy!
Bez Twojej miłości sens życia zgubimy…
Do Jezusa nas poprowadź prostą drogą
I ulituj się nad każdą ludzką trwogą.

Gdy niepokój biedne dusze jarzmem ściska,
Słuchasz, taka dobra, serdeczna i bliska!
Nie pozwolisz nam zatopić się w rozpaczy,
Twoje wstawiennictwo ocalić nas raczy!

Więc pomagaj nieustannie, bo giniemy!
Pociesz, utul, uzdrów, wzmocnij, gdy płaczemy!
Daj to życie godnie unieść z Panem Bogiem,
A po śmierci ugość nas za nieba progiem.

Anna Piątek
Kapliczka Matki Bożej przed domem  
rodziny państwa Anny i Jana Piątków,  

wstawiona w Wielki Czwartek 2020 roku.


