
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Wieczorem owego pierwszego dnia 

tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, 

choć drzwi były zamknięte z obawy przed 

Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku  

i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to 

powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 

Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy 

Pana.                                             J 20, 19-20 

 

Nie ma większej radości nad radość 

wielkanocną. Samą istotę tej radości 

wyrażają dwa słowa: JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ!  I wielkanocny okrzyk: 

ALLELUJA! Tak, Jezus zwyciężył to, co dla człowieka było nie do przezwyciężenia – 

grzech, śmierć i szatana. Człowiek jest odkupiony, ma moc zwyciężać i wciąż 

zmartwychwstawać na duchu, mocą Chrystusa Zmartwychwstałego. „Nikt nie jest 

wyłączony z radości, jaką nam przynosi Pan”. Nie uciekajmy przed zmartwychwstaniem 

Jezusa, nigdy nie uważajmy się za martwych, niezależnie od tego, co się dzieje. Nic nie 

może być większe od Jego życia, które pozwala nam iść naprzód. Śmierć nie jest ostatnim 

słowem w życiu człowieka. Ostatnim słowem jest zmartwychwstanie. 

 W tym duchu pragniemy wraz z Księdzem Proboszczem i Księdzem Wikariuszem 

złożyć Wam Drodzy Parafianie i Goście najlepsze życzenia świąteczne. Nieustannego 

odnoszenia zwycięstwa w Chrystusie w walce ze złem. Wielkiej radości życia na co dzień. 

Zdrowych, radosnych Świąt w gronie rodziny i najbliższych. Wesołego Alleluja! 

       Redakcja „ECHA PARAFIALNEGO” 



Czytając słowo Boże ... 
 
Zostawmy gałązki, szaty swe na drodze, 

po której Pan Jezus wchodzi tak ubodze.  
On idzie nas zbawić, śmierć zwyciężyć śmiercią, 

będziemy Go chwalić śpiewając pieśń serca... 

 
Zwycięstwo i pokora – taki obraz maluje przed 

nami Słowo Ewangelii w Niedzielę Palmową. Idąc  
w procesji z palmami wspominamy uroczysty wjazd 
Jezusa do Jerozolimy. Śpiewając Hosanna wierzymy 
w ostateczne zwycięstwo Chrystusa, wierzymy, że 
dziś Jerozolimą, do której wstępuje Zbawiciel, jest 
nasze serce. Syn Dawida, Król aniołów, zasiadający  
w niebie na tronie, dosiada osiołka, aby spełnić zapowiedzi proroków o królu cichym i niosącym pokój. Bóg 
okazuje swą moc, wybierając ubóstwo. Zwycięża pokorą... Jego moc okazuje się w słabości. Niedziela Palmowa 
rozpoczyna Wielki Tydzień. Już za kilka dni Król, tak radośnie i uroczyście witany w Świętym Mieście, zostanie 
wyśmiany, skazany na śmierć i ukrzyżowany. Zwycięskie „Hosanna” zamieni się w upokarzające „Ukrzyżuj!”  
A my? Za kim dziś idziemy? Kogo witamy w świątyni swojej duszy? Czy odważymy się pójść z Chrystusem do 
Jerozolimy i być przy Nim do końca? Trudno jest odnaleźć się w świętach, przychodząc dopiero w Wielką 
Sobotę... Najważniejsza droga zbawienia zaczyna się właśnie teraz. Dziś. Trzeba najpierw doświadczyć 
miłującego spojrzenia Mistrza, smaku Ostatniej Wieczerzy, aby znieść „zgorszenie krzyża”. Trzeba najpierw 
wiernie trwać z Chrystusem Ukrzyżowanym, aby pusty grób przemówił do nas nadzieją Zmartwychwstałego.  

Idźmy więc...             AZ 
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Wokół Biblii 

W Święto Miłosierdzia Bożego (II Niedziela Wielkanocna)  
w Ewangelii odnajdziemy opis sceny, gdy Zmartwychwstały Jezus 
ukazuje się swoim uczniom. To właśnie zdarzenie przedstawia znany 
wszystkim obraz „Jezusa Miłosiernego”, wchodzącego do 
pomieszczenia pomimo zamkniętych drzwi. Było to wieczorem owego 
pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł 
do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 

Uradowali się, zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden  
z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni, więc uczniowie mówili do niego: 
„Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca 
mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie 
Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku  
i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę 
 i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg 
mój!”. Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. 
(J 20,19-30). Powyższe wydarzenia ukazuje czas, w którym, w pewnym sensie, misja Jezusa na ziemi została 
dopełniona. Otoczony już chwałą przez Ojca, posyła uczniom Ducha Świętego, by mieli moc odpuszczania 
grzechów i kontynuowania Jego misji. Fragment ten mówi również o żywej i ciągłej obecności Jezusa  
w Kościele, którą odkrywamy za pomocą wiary a nie zmysłów. Jezus uczy nas, że szczęśliwi są naprawdę Ci, 
którzy nie domagają się od Boga „dowodów” Jego działania, nie „targują się” z Nim, ale wykazują się 
wiernością i cierpliwością. Widzimy również miłosierdzie Jezusa, który nie gani ucznia za słabość, lecz zachęca 
go do przemiany. Warto też zwrócić uwagę na postawę Tomasza, kiedy mija moment zwątpienia. Możemy się 
od niego uczyć oddania czci należnej Bogu, która w pełni wyrażona została poprzez słowa: „Pan mój i Bóg 
mój!”.               AZ 



Nasza Wiara … 
 
Kościół głosi Ewangelię życia mocą Zwycięzcy śmierci 
 

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy 
Twoje zmartwychwstanie.  W ciągu Wielkiego Tygodnia, 
Tygodnia Męki Pańskiej, Kościół głosi śmierć Chrystusa. Głosi 
ją poczynając od Niedzieli Palmowej, a potem w ciągu 
Paschalnego Triduum. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka 
Sobota, to liturgiczne głoszenie śmierci Chrystusa, które 
kończy się przy grobie na Kalwarii, gdzie złożono martwe ciało 
Jezusa z Nazaretu. Dzisiaj Kościół powraca do tego grobu; 
powraca przede wszystkim w osobach niewiast jerozolimskich, które po szabacie przychodzą, żeby 
namaścić ciało Chrystusa. I oto zastają grób pusty. A z wnętrza grobu słyszą słowa: „wiem, że szukacie 
Jezusa Ukrzy żowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powie dział”  (Mt 28,5-6). Od tej chwili 
Kościół zaczyna wyznawać, że Ten, który umarł, króluje dziś żywy: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, 
wyznajemy Twoje zmartwychwstanie”.  Jest rzeczą znamienną, że pierwszymi świadkami 
zmartwychwstania są niewiasty; one pierwsze słyszą z głębi grobu tę nieoczekiwaną i zdumiewającą 
wiadomość, która napełnia je przerażeniem. Jednakże prawda jest oczywista: grób jest pusty, nie ma w 
nim już ciała Chrystusowego. Niewiasty wcześniej przerażone, teraz czują, że stały się oto świadkami 
wydarzenia, które może zmienić dzieje człowieka. Tego wydarzenia nie mogą zachować tylko dla siebie! 
Biegną natychmiast do apostołów i przekazują im wiernie to, czego stały się świadkami. Piotr i Jan 
podążają do grobu i stwierdzają to samo, co usłyszeli od niewiast. W ciągu tego samego dnia wiadomość 
o pustym grobie rozszerza się. Wieczorem Jezus powie apostołom zgromadzonym w wieczerniku, że 
pusty grób oznacza Jego zmartwychwstanie. Czy zmartwychwstanie było całkowitym zaskoczeniem dla 
apostołów? Czyż nie słyszeli oni z ust samego Jezusa licznych jego zapowiedzi? Zapowiadał wyraźnie 
swoją śmierć krzyżową w Jerozolimie i zawsze dodawał: „Syn Człowieczy (...) trzeciego dnia 
zmartwychwstanie” (Mt 17,22-23). To, co się stało, co stwierdziły niewiasty, a potem sami apostołowie,  
i co przedtem zdawało się trudne do uwierzenia - to od dzisiejszego dnia stało się faktem oczywistym. 
Czyż zresztą Jezus nie wskrzeszał umarłych? Czy nie wskrzesił Łazarza, swego przyjaciela, brata Marii  
i Marty? Czyż do tej Marty, która płacząc mówiła o śmierci swego brata, nie powiedział: „Brat twój 
zmartwychwstanie” (J 11,23). A potem dodał: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie 
wierzy, cho ćby i umarł, żyć będzie. Ka żdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”  (J 11,25-
26). Cała wiara Kościoła jest zawarta w tych słowach! Chrystus, który trzeciego dnia zmartwychwstał, jest 
„Pierworodnym spo śród umarłych”  (Kol 1,18) jest początkiem zmartwychwstania ciał i życia 
wiecznego w Bogu. Kościół przeżywa dzisiaj wielką radość, a radością tą dzieli się przede wszystkim  
z Matką Chrystusa: „Regina caeli laetare: Alleluia!”: „Wesel si ę, Królowo Niebios, Alleluja!”  Ta 
radość, z wysokości Święta Zmartwychwstania, spływa na wszystkich chrześcijan Czyż po tym wszystkim 
Kościół może nie świadczyć o zmartwychwstaniu Chrystusa? Czy może tego zmartwychwstania nie głosić 
z głęboką radością? Tak, Kościół głosi Ewangelię życia mocą Tego, który zwyciężył śmierć.  AZ 
����������������������������������������������������� 
Z Roku Liturgicznego 

,,Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię'' tak brzmi  hasło roku 
duszpasterskiego który rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu tj.30 listopada 
2014 roku. To hasło towarzyszyło mi podczas odbytych rekolekcji świętych dla 
prezesów Akcji Katolickiej w Strachocinie w styczniu tego roku.  Znakiem, który mu 
będzie towarzyszyć jest krzyż. Przez krzyż  Pan Bóg otworzył nam bramy nieba. 
Chodzi nie tylko o nawrócenie indywidualne, ale i społeczne. W nowym roku 
duszpasterskim położony zostanie mocny akcent na sakrament pokuty i pojednania, 
gdzie Bóg oczyszcza nas z grzechów i umacnia w podejmowanych wysiłkach 
przemiany naszego życia. Spowiedź  to sakrament leczenia duszy. Za każdym 
grzechem, nawet najmniejszym stoi szatan. Ksiądz daje rozgrzeszenie - Bóg 
przebaczenie. Konkretnym znakiem naszego nawrócenia jest dobrze odbyta spowiedź. 
Kościół wzywa wszystkich wierzących aby korzystali z sakramentów świętych,  
w których spotykamy się z Jezusem Zbawicielem. Różne drogi prowadzą do 
nawrócenia, a dzięki temu także do radosnego przezywania Zmartwychwstania 
Pańskiego. Czas ucieka - wieczność czeka.                      K. Zajdel 



Bóg wśród nas … 
 

Z pewnością znany nam jest obraz Jezusa Miłosiernego. Pan Jezus 
powiedział o nim: „Podaj ę ludziom naczynie, z którym maj ą przychodzi ć 
po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz  
z podpisem: Jezu, ufam Tobie” (Dz. 327). Ten, który jest zamieszczony  
w tekście został namalowany w Wilnie w 1934 r. przez E. Kazimirowskiego 
według wskazówek św. s. Faustyny. Nawet, jeśli widzieliśmy go już wiele 
razy pozwólmy sobie teraz na jeszcze jedno spotkanie z Jezusem 

Miłosiernym. Spójrzmy na obraz! „Spojrzenie 
moje z tego obrazu jest takie jako spojrzenie  
z krzy ża” (Dz.326). Jezus spogląda na nas  
z ogromną miłością. W ten sposób patrzy zawsze, 
nawet wtedy, gdy, popełniając grzech, zrywamy  
z Nim swoją relację. Za każdym razem, gdy tak się 
dzieje, On pokazuje Ojcu swoje rany, mówiąc: 
„Ojcze przebacz mu! On nie wie, co czyni!”. My, 
grzesząc, wyrzucamy Go ze swej duszy, a On 
usprawiedliwia nas przed Ojcem i prosi o jeszcze 
jedną szansę dla nas! Jezus ma prawą rękę wzniesioną jak do 
błogosławieństwa. On pragnie nam błogosławić i zawsze gotów jest przebaczyć. 

Nie istnieje takie zło, którego on nie jest w stanie zgładzić! Bóg brzydzi się każdym naszym grzechem, ale 
nigdy nami samymi. Kocha nas tak bardzo, że w każdej chwili, jeśli tylko zdecydujemy się szczerze 
wyznać Mu swoją winę, gotów jest udzielić rozgrzeszenia ręką kapłana. Swą lewą rękę Jezus trzyma na 
sercu. „Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim  dla dusz. Oby mogły zrozumie ć, że 
jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłyn ęła z serca mojego krew i woda, jako  

z krynicy przepełnionej miłosierdziem” (Dz. 367). Odkąd Bóg postanowił obdarzyć nas 
życiem, mamy miejsce w Jego sercu, miejsce, którego nikt inny nie jest w stanie zająć. 
Dlatego Bóg nie może się nas wyrzec i choćbyśmy zapomnieli o Nim, On nigdy nie 
zapomni o nas! Na obrazie z uchylenia szaty na piersiach wychodzą dwa promienie: „Te 
dwa promienie oznaczaj ą krew i wod ę – blady promie ń oznacza wod ę, która 
usprawiedliwia dusze; czerwony promie ń oznacza krew, która jest życiem dusz (…) 
Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie” (Dz. 299). Promienie te symbolizują zatem 
sakramenty święte – woda – chrzest i sakrament pokuty, 
krew – Eucharystię. To nasze jedyne prawdziwe źródło życia  
i szczęścia! Przychodźmy i czerpmy z niego! „Miłosierdziem 
swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich  
i raduje si ę serce moje, gdy oni wracaj ą do mnie”  

(Dz.1728) Spójrzmy teraz na stopy Jezusa. On zawsze robi pierwszy krok. 
Uprzedza nas, ale zauważmy, że Jego stopy są nagie. On szanuje naszą 
wolność, nigdy nie wejdzie w nasze życie, jak to się pospolicie mówi  

„z butami”. W swojej wolności możemy Go 
odrzucić, możemy powiedzieć - nie, ale 
możemy też Go przyjąć, jeśli tylko 
zechcemy. Jest jeszcze napis – Jezu, ufam Tobie! - i ciemne tło. Może 
jest tak, że nie znasz jeszcze Boga, albo czujesz się zmiażdżony jakimś 
cierpieniem lub pamięć o popełnionych grzech ciągle nie pozwala nam 
dostrzec pełnego miłości oblicza Boga. Jeśli tak, to ta krótka modlitwa – 
Jezu, ufam Tobie - jest właśnie dla nas. Powtarzajmy ją jak najczęściej! 
W drodze do szkoły lub do pracy, może pochylając się nad chorym, lub 
stojąc nad grobem kogoś bardzo bliskiego, gdy tylko otworzymy rano 

oczy i gdy będziemy kłaść się spać. Jeśli będziemy mieli już trochę więcej sił postanówmy odmówić 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Bóg jest dobry! Nie pozwoli byśmy pozostawali w „ciemnościach” dłużej 
niż jesteśmy w stanie to znieść. Błogosławiony ks. Michał Sopoćko pisał, że Bóg dopuszcza zło tylko dla 
większego dobra. Ufajmy Mu, nawet, jeśli niczego nie rozumiemy!  

Zbliża się kolejne Święto Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus obiecał, że „kto w dniu tym przyst ąpi 
do Źródła Życia, ten dost ąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.” (Dz.300). Życzmy sobie, by 
nadchodzący czas był radosnym spotkaniem z Jezusem Miłosiernym, zwłaszcza w sakramencie pokuty  
i Eucharystii. Niech nas dotyka Ten, który jest Miłością i Miłosierdziem samym.   red  



Jubileusz X rocznicy śmierci Sługi Bo żego świętego Jana Pawła II  
 

Ach, jak ten czas szybko płynie. Wydawałoby się, że jeszcze wczoraj 
błogosławił nas ze swego okna. Że nie dalej, niż tydzień temu żartował  
o kremówkach. A minęło już dziesięć lat od pamiętnej soboty 2 kwietnia 2005 
roku. Dziesięć lat od godziny 21:37, kiedy zmarł papież, Jan Paweł II. Nasz 
papież! Jak dziś pamiętamy ten dzień? Co w tym czasie robiliśmy, gdy 
usłyszeliśmy wiadomość: „Papie ż nie żyje, odszedł do Domu Ojca” . 
Każdy z pewnością z trudem powstrzymywał łzy. W końcu to był przecież 
nasz papież! Polak!  Każdy z nas z pewnością pamięta Jana Pawła II, jego 
postać, głos, uśmiech, ale chyba przede wszystkim słowa, które kierował do 
ludzi na całym świecie. Było w nich coś, co w szczególny sposób 
zaskakiwało, dotykało, poruszało i wskazywało życiową drogę. Wtedy 
dziennikarze i socjologowie informowali, że mamy do czynienia  
z narodzinami nowego pokolenia – Pokolenia Jana Pawła II (JPII). Młodzi 
ludzie, którzy przecież nie znali innego papieża, z dumą podkreślali, że 
przynależność do tego pokolenia jest dla nich czymś szalenie wartościowym, 
a wydarzenia związane z odejściem Jana Pawła II pozwoliły im przeżyć 
głęboką przemianę wewnętrzną. Czy po dziesięciu latach, które upłynęły od 
śmierci papieża, można nadal mówić o istnieniu Pokolenia JPII? Trudno w tej 

chwili odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Opinie w tej sprawie są, bowiem podzielone. Dla wielu 
młodych ludzi wydarzenia sprzed dekady stały się jedynie wspomnieniem, które nie przyniosło 
znaczących zmian w ich życiu. Okazuje się, że wzruszenie, łzy i postanowienia złożone wówczas były dla 
nich sprawą chwili, impulsu. Pojawiają się również opinie, że Pokolenie JPII stało się jedynie wirtualnym 
pojęciem, które nie ma odniesienia do rzeczywistości. Choć młodzi ludzie bardzo chętnie przyznają się do 
swojego przywiązania do świętego Jana Pawła II, to w wielu przypadkach mają ogromne problemy  
z zastosowaniem jego nauczania w praktyce. Nie oznacza to jednak, że osoba papieża nie wpłynęła na 
życie młodzieży. Jan Paweł II był przecież dla wielu młodych ludzi prawdziwym duchowym autorytetem.  
W dniach, kiedy wspominamy wydarzenia sprzed dziesięciu lat, wyrażając wdzięczność Bogu za 
pontyfikat Jana Pawła II, z pewnością pojawiają się pytania o realizację nauczania świętego papieża. 
Teraz w jubileuszu dziesiątej rocznicy śmierci po raz kolejny chciejmy odpowiedzieć sobie na pytanie  
o gotowość służenia innym, w myśl nauczania papieża. Chciejmy, szczególnie w te dni zgłębić jego 
naukę, przeżywać ją na nowo abyśmy się wewnętrznie przemieniali i zmieniali nasze postępowania, bo 
papieżowi zależało przede wszystkim na tym, aby jego nauczanie było zawsze żywe.  

Święty Janie Pawle II, dzi ękuj ę Ci, że mogłem pozna ć Twoj ą naukę, że żyję w czasach,  
w których pami ęć o Tobie wci ąż trwa. Prosz ę równie ż Boga, aby za Twoim wstawiennictwem dał 
mi sił ę do wprowadzania w czyn Twoich słów. Amen 
����������������������������������������������������� 
 
Z nauczania Jana Pawła II  
 

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, 
nie jutro”. 
„Miłość, która jest gotowa nawet 
oddać życie, nie zginie. 
„Czujesz się osamotniony. 
Postaraj się odwiedzić kogoś, kto 
jest jeszcze bardziej samotny”. 
„Nie żyje się, nie kocha się, nie 
umiera się - na próbę”. 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze Ziemi. Tej Ziemi”! 
„Troska o dziecko jest 
pierwszymi podstawowym sprawdzianem stosunku 
człowieka do człowieka”. 
„Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, 
aby inni nie byli samotni”. 
„Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście”. 
„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie 
wymagali”. 

„Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest 
Beznadziejna”. 
 „Wolności nie można tylko posiadać, nie 
można jej zużywać. Trzeba ją stale 
zdobywać i tworzyć przez prawdę”. 
„Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie 
kosztuje”. 
„Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich 
czynów, ale przez te czyny jest zarazem w 
jakiś sposób "twórcą siebie samego”. 
„To nie jest czas, w którym mamy się 
wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia 
na dachach”. 
„Pamięć o przeszłości oznacza 

zaangażowanie w Przyszłość”. 
 
„Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako 
niczym nie ograniczona samowola, nadal 
zagrażają demokracji i wolnym społeczeństwom”. 
 

Jan Paweł II 



Nasza Wiara … 
 
Przyjąć dziecko z ufnością – jak Maryja 
    W uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy 
Dzień Świętości Życia. To dla wielu czas rozpoczęcia  
9-miesięcznej Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
Dzień Świętości Życia jest odpowiedzią na wezwanie 
Ojca Świętego Jana Pawła II. W tekście encykliki 
„Evangelium vitae” czytamy, że podstawowym jego celem jest „budzenie  
w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na 
sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”. 
Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Pocz ętego?  
       Duchowa Adopcja trwa 9 miesięcy. W sposób uroczysty można ją rozpocząć w dniu Zwiastowania 
Pańskiego, czyli zazwyczaj 25 marca. Koniec modlitw przypada wtedy na dzień Bożego Narodzenia. 
Jednak można ja rozpocząć w dowolnej chwili i zakończyć po 9-ciu miesiącach. 
    W praktyce dzieło opiera się na codziennym odmawianiu konkretnej modlitwy i dziesiątku Różańca. 
Dobrowolnie można podejmować dodatkowe ofiary: więcej modlitwy, post, walkę ze słabościami. Dzieła 
Duchowej Adopcji może podjąć się każdy: osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni i kobiety, ludzie  
w każdym wieku. Jedynie dzieci powinny ją podejmować pod opieką rodziców lub opiekunów. Duchowa 
Adopcja szczególnie zalecana jest osobom, które dokonały aborcji.  
Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji   
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia 
pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 
.................... w Święto / Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię 
Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz 
o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.  
Postanawiam: - odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego  

- codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca  
- przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: - …………………….....................  

Modlitwa codzienna   
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za 
wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię 
w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się 
w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy 
życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.        Opr. JK 

Ps. Świadectwo: W tym roku przystępuję do tego Dzieła po raz 11-ty. Czuję się cudownie mając 
świadomość, że dzięki mojej modlitwie ocalone zostało 10-cioro dzieci. Ich imiona i miejsce pobytu znane 
są Naszemu Stwórcy. Mam nadzieję spotkać się z moimi dziećmi w Domu Naszego Ojca. Zachęcam 
dołącz i Ty do walki o obronę życia niewinnych istot. Janusz 

Zobacz film „Cud Życia”: http://www.parafiajelen.pl/cudzycia.htm 
������������������������������������ 
Czym jest Naprotechnologia? 
Naprotechnologia - to propozycja dla kobiet od okresu dojrzewania aż po 

menopauzę. Współpracuje z układem rozrodczym kobiety, rozpoznaje problem  

i stara się przywrócić prawidłowy stan. To alternatywna metodą walki  

z niepłodnością. Jest pierwszą nauką dotyczącą zdrowia kobiet, która wiąże 

planowanie rodziny z monitorowaniem i utrzymaniem płodności kobiet. Opiera się przede wszystkim na trosce 

o płodność. Naprotechnologia jest skuteczna w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności oraz tzw. nawykowych poronień, 

przedwczesnych porodów, zaburzeń cyklu miesiączkowego, torbieli jajników, zespołu napięcia przedmiesiączkowego, 

endometriozy, zespołu policystycznych jajników, bólów menstruacyjnych, stałej wydzieliny śluzowej oraz wielu innych 

kobiecych problemów zdrowotnych. Podstawowym narzędziem diagnostycznym naprotechnologii jest obserwacja 

biomarkerów płodności w cyklu miesiączkowym kobiety. Jest to metoda bazująca głównie na dokładnej analizie śluzu 

szyjkowego zmieniającego się wraz z cyklem kobiety. W przeciwieństwie do głośnej metody In vitro, naprotechnologia 

współpracuje z układem rozrodczym kobiety. Kiedy układ rozrodczy nie funkcjonuje prawidłowo, naprotechnologia 

rozpoznaje problem i współpracując z cyklem, przywraca jego prawidłowy stan i podtrzymuje potencjał rozrodczy. Dzięki 

niej kobiety mają możliwość poznania i zrozumienia przyczyn objawów odczuwania dyskomfortu. W porównaniu 

z technikami sztucznej prokreacji, postępowanie, które proponuje naprotechnologia cechuje się nie tylko zdecydowanie 

większą skutecznością, ale również znacznie większą  liczbą zdrowych, donoszonych urodzeń.    HK 



Rok 2015 – Rokiem Św. Jana Pawła II  

W dniu 5 grudnia 2014 r. Sejm Rzeczpospolitej Polski 
uchwalił, że rok 2015 będzie Rokiem Jana Pawła II.  
W kwietniu 2015 r. przypada 10. rocznica śmierci i pierwsza 
rocznica kanonizacji "wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana 
Pawła II". Posłowie zgodnie przyjęli uchwałę „w poczuciu 
moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, 
która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego 
świata”. Posłowie zaapelowali, by motywem przewodnim wszelkich inicjatyw wzbogacających Rok 
Jana Pawła II były jego słowa wypowiedziane przed laty na Jasnej Górze: „Czuwam - to znaczy 
także: czuj ę się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo,  któremu na imi ę Polska. 
To imi ę nas wszystkich okre śla. To imi ę nas wszystkich zobowi ązuje”. 

Ta uchwała jest bardzo ważną decyzją naszego parlamentu i każdego z nas zobowiązuje. 
Ukazuje największego z rodu Polaków, ogłoszonego przez Kościół świętym, który nie tylko był 
niezwykłym kapłanem, biskupem, kardynałem i papieżem, ale także wielkim polskim patriotą. Dzięki 
swojemu papieskiemu wyniesieniu i wielkiemu świadectwu wiary, które dawał całemu światu, nie 
omieszkał także zaświadczać o swojej miłości do rodzinnego kraju, zachęcając innych do miłości  
i szacunku do swojej ojczyzny. Jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym 
świecie, a bolesne odejście zjednoczyło wszystkich Polaków niezależnie od wyznania i poglądów. 

Dziękujemy  Panu Bogu za natchnienie, jakim obdarzył polski parlament, bo postać 
umiłowanego Jana Pawła II dokonywała wyjątkowej mobilizacji narodu polskiego. Za Jego 
przykładem musimy zadbać przede wszystkim o to, by odrodziło się w naszych sercach życie 
modlitwy, które jest pierwszym zadaniem każdego chrześcijanina. Z modlitwą łączy się zaufanie 
Bogu i miłość na całego. Wypowiedziane przez Ojca św. „Totus Tuus” – Cały Twój!,  pokazuje,  
z kim mamy związać nasze życie. Tylko z Nią, Maryją możemy dojść do Boga, tylko Ona może nas 
zawsze doprowadzić do Niego.  

Św. Jan Paweł II jest również patronem naszej wolności – w czasie zniewolenia przez reżim 
mówił za nas, którzy mieliśmy zakneblowane usta, ale też pouczał nas, co znaczy być Polakiem, 
który jest chrześcijaninem.  

Rok św. Jana Pawła II w Polsce przed Kościołem w Polsce i całym narodem stawia wielkie 
zadanie. Czy potrafimy to zadanie należycie wykonać? Czy stać nas na odkrywanie jego życia  
i zgłębianie jego nauczania?. Czy stać nas Polaków do poprawy swojego życia i pracy nad sobą, 
jakiej domagał się od nas święty Jan Paweł II. Czy Rok św. Jana Pawła II będzie odrodzeniem 
wiary i świadomości społecznej rodaków, jeszcze większego ich związania się z Bogiem, Kościołem 
i Ojczyzną? Sami odpowiedzmy sobie już dzisiaj na te pytania.    red 
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Projekt uchwały w sprawie upami ętnienia 10. rocznicy 

śmierci św. Jana Pawła II   wnieśli do Sejmu posłowie PiS 
 
W projekcie wyrażono nadzieję, że rocznicowe uroczystości będą 

okazją do przypomnienia duchowego i patriotycznego dziedzictwa papieża, ale 
też jedności polskiego społeczeństwa, jaka miała miejsce wcześniej podczas 
jego pogrzebu, beatyfikacji i kanonizacji. 

Zgodnie z treścią uchwały, Sejm RP wyrazi przekonanie, że rocznicowe 
uroczystości będą okazją do przypomnienia tamtych dni, ale też wielkiego 
dziedzictwa miłości Boga i Ojczyzny, które papież pozostawił Polakom 
"Trwaj ący 27 lat pontyfikat okazał si ę pasmem zdarze ń przełomowych dla 
historii drugiej połowy XX wieku w świecie i w Europie, ale szczególny 

wpływ wywarł na Polsk ę, przywracaj ąc marzenia o niepodległym pa ństwie i sprawiedliwej 
władzy"  - czytamy w projekcie uchwały. Projekt uchwały wzywa Sejm RP do jej przyjęcia "w uznaniu 
uniwersalnego przesłania Jana Pawła II o nienaruszalności i trwałej wartości ludzkiego życia, o prawie 
wszystkich ludzi do życia w pokoju, o godności pracy i społecznej solidarności". W czasach niepokoju  
o przyszłość Polski i Europy, nauczanie Jana Pawła II pozwala zachować niezachwianą wiarę  
w zwycięstwo dobra i prawdy - napisano w końcowym fragmencie projektu.    red 



Z życia Parafii … 
 
Parafialna schola dzieci ęca 
 

Nasza parafialna Schola 
dziecięca, powstała we wrześniu 2013 
roku. Początkowo była to grupa 
wspomagająca liturgię piątkowej  
i pierwszo sobotniej Mszy św.. 
Pierwsze miesiące były czasem 
konsolidacji grupy.  W tym czasie 
następowały dosyć duże 
przetasowania w składzie osobowym. 
Momentem przełomowym stał się 
październik i ognisko na pożegnanie 
lata. Od tamtej chwili skład grupy 
ustabilizował się. Trzon stanowią 
dziewczynki z klasy II, III i IV. Radością scholi są też trzej chłopcy. Obecnie grupa liczy ok.25 dzieci  
z klas I – IV.  Spotkania grupy odbywają się w budynku świetlicy wiejskiej w Tarnawie Górnej w każdy 
piątek w godzinach popołudniowych przed Mszą św. Zajęcia prowadzą gitarzystki Klaudia i Natalia 
Zarzyczne oraz Paweł Krajnik. Działalność scholi prowadzona jest we współpracy z Kapłanami, 
sołectwem Tarnawa Górna i rodzicami. Opiekę nad dziećmi sprawuje Halina Krajnik – nauczyciel SP. 
Uczestnicy poznają nowe piosenki, pieśni, pastorałki, ćwiczą śpiew na głosy, tworzą akompaniament  
i próbują gry na instrumentach, jak również opanowują proste układy ruchowe i gestodźwięki. 

Podstawowym celem postawionym przed scholą była muzyczna oprawa liturgii. Jednak założenia 
te zostały rozszerzone. Schola bierze udział w nabożeństwach różańcowych, prowadzi Drogę 
Krzyżową, ubogaca śpiewem uroczystości odpustowe i parafialne – min. imieniny Księży pracujących w 
parafii, Dzień Kapłański, I Komunia św., rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. Dzieci śpiewające  
w scholi ubogacają imprezy środowiskowe – Misyjne Kolędowanie, Spotkanie Pokoleń z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, Festyn Parafialny oraz imprezy szkolne – przygotowanie apelu z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, Bożego Narodzenia i Wielkanocy.  

By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Najwięcej w scholi jest osób 
przeciętnie uzdolnionych, natomiast mało jest tych genialnych, i tych wybitnie niezdolnych. Najważniejsze 
jest to, że dzieci lubią śpiewać i chcą robić to na chwałę Bożą. Ostatnio do scholi dołączyły dwie nowe 
dziewczynki z klasy I. Dzieci są odważne i chętnie biorą udział w Konkursach  
i Przeglądach Piosenek, Kolęd i Pastorałek. Kilka dziewczynek uczestniczy w zajęciach nauki gry na gitarze. 

Nie zapominamy o najważniejszym zamierzeniu działalności scholi, jakim jest duchowy oraz religijny 
rozwój wewnętrzny i rozbudzenie miłości do Boga i ludzi. 

Śpiewanie w scholi jest też pracą zespołową. Poprzez zabawy integracyjne, zabawy przy muzyce 
zadbano o integracje grupy. Organizowane są andrzejki, mikołajki, zabawa karnawałowa, „tłusty czwartek”, 
ogniska, itp.  

W Niedzielę Palmowa schola planuje wystąpić w nowych strojach. Stroje zakupione zostały z 
pieniędzy zebranych z akcji sprzedaży kartek 
wielkanocnych, oraz od sponsorów, między innymi 
- Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia „Nasza 
Przyszłość – Tarnawa”. Pragniemy w tym miejscu 
podziękować Ks. Proboszczowi za wsparcie tej 
inicjatywy. Dziękujemy rodzicom i ministrantom, 
którzy zaangażowali się w sprzedaż kartek.  
W realizacji działań niejednokrotnie korzystamy  
z pomocy Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia, którzy 
ze środków pozyskanych ze sprzedaż kalendarzy, 
gazetki parafialnej czy z zysków z Parafiady 
wspomagają przede wszystkim inicjatywy w których 
uczestniczą dzieci. Dlatego składamy za wszystko 
serdeczne podziękowania. Dziękujemy bardzo,  
a może najbardziej parafianom Tarnawy Górnej, 
Dolnej i Olchowej za duże zainteresowanie 
kartkami. Kochani dzięki Wam dzieci będą mogły ubrać piękny strój liturgiczny i jeszcze bardziej chwalić 
Pana Boga.  Bóg zapła ć!       
                                                                                     Dzieci i opiekun scholi parafialnej 



Nasze wspólne rocznice … 

1690 lat temu - w roku 325 odbył się I Sobór Nicejski zwołany przez Papieża Sylwestra I. 
820 lat temu - w roku 1195 urodził się Święty Antoni. 
770 lat temu - W 1245 r. odbył się Sobór Lyoński I zwołany przez Papieża Innocentego IV. 
640 lat temu - W roku 1375 Papież Grzegorz XI ustanowił Diecezję Przemyską. Pierwszym Biskupem  

został Eryk Winsen. 
510 lat temu - Od 1505 roku funkcję Biskupa Przemyskiego pełnił ks. Maciej Drzewicki. 
410 lat temu - W 1605 roku w wyniku walk zbrojnych spłonął kościół parafialny w Porażu – Tarnawa  

należała wówczas do tej parafii. 
360 lat temu - 18 listopada 1655 roku nastąpiło oblężenie Jasnej Góry przez Szwedów. 
220 lat temu - W 1795 roku w wyniku III-ciego rozbioru Polski Orzeł Biały został skazany na niebyt.  

Zastąpiły go symbole obcych monarchii. 
150 lat temu - W 1865 roku zmarł fundator tarnawskiej cerkwi Franciszek Truskolaski. 
100 lat temu - W roku 1915 trwała I Wojna Światowa. 
90 lat temu - 3 maja 1925 roku na Jasnej Górze po raz pierwszy obchodzono Święto Królowej Korony  

Polskiej. 
80 lat temu - 5 marca 1935 roku odszedł z naszej parafii pierwszy proboszcz ks. Józef Drybała, a  

przyszedł na Jego miejsce ks. Kazimierz Antosz. 
70 lat temu - 9 maja 1945 roku dzień zwycięstwa nad Niemcami. 
60 lat temu - 26 czerwca 1955 roku święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie Ojciec Kalikst –  

Henryk Biskup. 
50 lat temu - W 1965 r. Prymas Polski wydał Dekret o ustanowieniu w Tarnawie odpustu w dniu 26  

sierpnia. 
40 lat temu - 28 maja 1975 roku urodził się nasz rodak ks. Jacek Zarzyczny, a 31 grudnia 1975 roku  

Brat Jan z Dukli – Grzegorz Ścieranka.  
30 lat temu - 17 sierpnia 1985 roku został poświęcony przez Biskupa Stefana Moskwę rozbudowany  

kościół w Olchowie.  
20 lat temu - 7 maja 1995 roku powstał w Tarnawie pierwszy krąg rodzin Domowego Kościoła 
10 lat temu - 24 czerwca 2005 r. odbył się w Jasionce pogrzeb ks. Józefa Jakieły. 
����������������������������������������������������� 

Jesteśmy chrze ścijanami światła, ciemno ści czy szaro ści?   
Do dokonania rachunku sumienia z naszych słów zachęca ostatnio papież 

Franciszek, zaznaczając przy tym, że ludzi poznaje się po ich słowach. Ojciec 
Święty zaznaczył, że dzieci ciemności posługują się obłudą, kiedy usiłują żyć 
dobrze ze wszystkimi, starając się przypodobać aktualnym gustom. Innym 
przejawem takiej postawy są wypowiedzi bezpodstawne, naznaczone 
próżnością, zaś kolejnym - słowa wulgarne, trywialne, brudne czy 
obsceniczne. Natomiast dzieci światłości, święci idą za słowami Apostoła: 
„B ądźcie naśladowcami Boga, post ępujcie drog ą miło ści, dobroci, 
łagodno ści, b ądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni, przeba czajcie 
sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. B ądźcie wi ęc 
naśladowcami Boga i post ępujcie drog ą miło ści”  - przypomniał Franciszek. 
Zaznaczył, że takie słowo jest właśnie słowem dzieci światła, które starają się służyć Panu.   

Papież zauważył, że są także chrześcijanie szarości, którzy raz stają po stronie światła, a za innym 
razem po stronie ciemności. „Ludzie mówią o nich: Czy ten człowiek jest z Bogiem, czy też z diabłem? 
Zawsze w szarości. Są letni, ani jaśniejący ani też w ciemności. Bóg takich nie kocha. W Apokalipsie Pan 
o tych chrześcijanach szarości, mówi: «Ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A 
tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust» (Ap 3,15-16). Pan jest mocny 
wobec chrześcijan szarości, którzy mówią: «Jestem chrześcijaninem, ale bez przesady!», czyniąc 
jednocześnie wiele zła, bo sieją zamęt i dają złe świadectwo” - stwierdził papież Franciszek. Na 
zakończenie Ojciec Święty zachęcił, byśmy nie dali się zwieść pustymi słowami, których słyszymy tak 
wiele wokół nas, ale zachowywali się jak dzieci światłości. „Warto, by śmy dzi ś pomy śleli o naszym 
języku i zastanowili si ę, czy jeste śmy chrze ścijanami światła, czy te ż ciemno ści, a mo że szaro ści. 
Dzięki temu b ędziemy mogli uczyni ć krok naprzód, aby spotka ć Pana” - wezwał papież. red 



Z naszej historii … 
 
Żołnierze „Wykl ęci” z Tarnawy 

Nie tak dawno, bo 1 marca przeżywaliśmy 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Ustanowione cztery lata temu nowe polskie święto – 
poświęcone bohaterskim bojownikom antykomunistycznego  
i niepodległościowego podziemia. Centralne uroczystości 
odbyły się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu 
Piłsudskiego w Warszawie. Po Apelu Poległych i złożeniu 
kwiatów nastąpił przemarsz do Archikatedry Św. Jana, gdzie 
odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych. 
W wielu miejscowościach całego kraju również w Sanoku w podobny sposób obchodzony był ten 
Dzień Pamięci. Zainteresowanie „Wyklętymi” pokazuje, że nadrabiamy zaległości z czasu, gdy przez 
długie lata obecni bohaterowie byli uważani za bandytów. Byli niszczeni, nie mając grobów, odzierani 
z godności, zohydzani na wszelkie sposoby. Niszczono ich nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim 
moralnie w oczach społeczeństwa. Filmy, książki, artykuły, przez lata pokazywały dobrych 
komunistów i prawych UB-ków mordowanych przez leśne bandy. W kłamstwie brali udział 
dziennikarze, pisarze, scenarzyści, reżyserzy, popularni aktorzy. Trochę faktów z archiwów, 
opowieści funkcjonariuszy UB, wytyczne władzy i ani śladu wątpliwości, po czyjej stronie jest racja. 
Pokazywano ludzi podziemia tak jak chciała tego propaganda komunistyczna. Większość 
„podziemnych” to zepsuci do szpiku kości ludzie, którzy nie chcą współpracować z władzą i bezpieką. 
Wyłapywano ich, więziono, przesłuchiwano, bito, opluwano, torturowano, sądzono i skazywano na 
śmierć lub długoletnie więzienia. Zabijani byli podczas regularnych zbiorowych lub pojedynczych 
egzekucji poprzez strzał w tył głowy lub powieszenie. Wraz z krzepnięciem ładu światowego, nadzieje 
„leśnych” w możliwość zwycięstwa jednak gasły. Amnestia z 1947 roku złamała ich kręgosłup. Wielu 
uznało to za ostatnią szansę, żeby wrócić do normalnego życia. Jednak represje, jakie spadły na 
ujawniających się i ich rodziny, zmusiły wielu do powrotu do podziemia. 

Dzisiaj dużą rolę w rehabilitacji „leśnych” odgrywa 
Instytut Pamięci Narodowej – IPN. Powstało 
mnóstwo społecznych inicjatyw, ludzie skrzykują się 
wokół obchodów, gromadzą się na sesjach 
popularno-naukowych, wydobywają swoich 
lokalnych bohaterów i budują przekaz dla młodych. 
Tarnawa też jest dumna i szczyci się tym, że wśród 
nich żyli tacy bohaterowie. Dwóch z nich oddało swe 
młode życie. Byli to: 
1. Władysław Kudlik z Tarnawy Dolnej.  

W wieku 24 lat został powieszony publicznie na stadionie w Sanoku przez władze PRL. Walczył  
w oddziale Żubryda. Został aresztowany w Dudyńcach k. Sanoka. Pochowany na cmentarzu 
centralnym w Sanoku. 
2. Rudolf Poliniewicz z Tarnawy Dolnej. W wieku 21 lat zginął w potyczce AK z jednostką UB  
w Trześniowie i tam też na cmentarzu został pochowany. Walczył w oddziale Żubryda.  

Inni doświadczyli ubeckich przesłuchań, więziennych wymyślnych tortur i część swojego życia 
spędzili w komunistycznych więzieniach. Byli to: 
1. Stanisław Kabala  z Tarnawy Górnej. Walczył w oddziale Żubryda. Miał pseudonim „Biały”.  
W wieku 22 lat został aresztowany i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie skazany 
na 12 lat więzienia. Wyszedł na wolność w kwietniu 1957 r. 
2. Franciszek Stach z Tarnawy Górnej. Walczył w oddziale Wojciecha Rosolskiego „POŁUDNIE 
KM- 23”.Miał pseudonim „SMEREK”. Przełożony napisał o Nim, że był jednym z najdzielniejszych 
żołnierzy w oddziale. Aresztowany przez NKWD w wieku 23 lat. Torturowany – spędził kilka lat  
w więzieniu. 
3. Konrad Guzik z Tarnawy Dolnej. Walczył w oddziale Żubryda w Kompanii Kocyłowskiego.  
W walkach odniósł rany. Aresztowany 23 czerwca 1946 r. w Tarnawie Górnej w czasie okrążenia 
przez wojsko. W wyniku odniesionych ran i  przeżytych tortur w więzieniu na zamku w Rzeszowie 
nigdy nie odzyskał zdrowia. Zmarł w wieku 37 lat. Osierocił czworo dzieci. 

                                                       Stanisław Zarzyczny 



Wokół nas … 

Niecodzienne odwiedziny 
 Dzień 10 stycznia 2015 roku był 
szczególnym dniem dla Tarnawy. Odwiedził 
naszą parafię wyjątkowy Gość Pan Witold 
Tereszkiewicz z Zielonej Góry. Jest On 
wnukiem Floriana Tereszkiewicza brata 
Księdza Władysława Tereszkiewicza. 
 Ks. Władysław był drugim kapłanem 
pracującym w naszej parafii. Nie był On 
jeszcze proboszczem, ale zarządcą 
ekspozytury. Służył naszej parafii przez 14 
lat; od roku 1912 do 1926 Pan Witold  
o istnieniu naszej parafii oraz o tym, że 
Jego Krewniak w niej pracował dowiedział się      Witold Tereszkiewicz z rodzin ą przed rodzinnym domem w Samborze.  
ze strony internetowej parafii. Ciekawość wzięła górę i postanowił odwiedzić Tarnawę. Nadarzyła się okazja, 
ponieważ firma TOTO-LOTEK z Zielonej Góry, w której Pan Witold pracuje organizowała służbowy wyjazd 
swoich pracowników do ośrodka Jawor w Solinie. 
 Pan Witold Tereszkiewicz ma 54 lata, żonę Lidię i 2-ch synów 26-cioletniego Maćka i 21-letniego 
Jacka. Obaj są lektorami w Parafii św. Brata Alberta w Zielonej Górze. Pan Witold przez 34 lata był również 
ministrantem, a od 10 lat jest Nadzwyczajnym Szafarzem – udziela wiernym Komunii Świętej. Parafia ich 
obecna liczy dopiero 25 lat i jest bardzo duża – 13 tys. wiernych. Jest w niej 6-ciu szafarzy. 
 Dom rodzinny Tereszkiewiczów, tam gdzie urodził się i wychował nasz ks. Władysław był od zawsze  
w Samborze – dzisiejsza Ukraina. Stoi do chwili obecnej i jest w dobrym stanie. Brat ks. Władysława,  
a dziadek Pana Witolda – Florian przez 15 lat był burmistrzem Starego Sambora. W 1944 roku, gdy ustalono 
powojenne granice Stary Sambor stał się terenem ZSRR, wobec tego cała rodzina Tereszkiewiczów na mocy 
podpisanego układu, jako polska rodzina, został przesiedlona do Zielonej Góry, gdzie zajęli duży dom 
opuszczony przez Niemców.  
 Ojciec Pana Witolda – Zygmunt Tereszkiewicz dołączył do rodziny półtora roku później, ponieważ  
w czasie przesiedleń przebywał w obozie jenieckim na terenie Austrii, gdzie dostał się, jako uciekający żołnierz 
września 1939 r. Po powrocie do Polski był bardzo wycieńczony – ważył tylko 40 kg. Po podreperowaniu 
zdrowia ożenił się i z tego małżeństwa urodziła się córka Joanna i syn Witold – nasz Gość. 
 Pan Witold jest bardzo szczęśliwy, że poznał naszą Parafię, dziękuje za życzliwe przyjęcie  
i z serca pozdrawia wszystkich mieszkańców Tarnawy.     Stanisław Zarzyczny  
����������������������������������������������������� 

Kolor Szat Liturgicznych  
        W tradycji Kościoła każdy z kolorów ma swoją wymowę symboliczną. I tak: kolor biały zawsze 
symbolizował światło, czystość, niewinność, radość, świąteczny nastrój. Dlatego też szat liturgicznych koloru 
białego używa się we wszystkie obchody liturgiczne o charakterze radosnym, a więc w okresach Bożego 
Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego, w święta Pańskie (nie związane z Jego męką), Matki Bożej 
i Świętych Wyznawców. Kolor czerwony, to znak krwi, walki, męczeństwa, a także ognistych języków, pod 
postacią, których Duch Święty zstąpił na zebranych apostołów w Wieczerniku w dniu Zielonych Świąt. Stąd 
szat liturgicznych koloru czerwonego używa się w uroczystość Zesłania Ducha Świętego i w obchody 
liturgiczne różnego stopnia ku czci Świętych Męczenników, a także w uroczystości i święta Pańskie związane 
z męką Chrystusa. W kolorze zielonym zwykle widziano symbol nadziei, odrodzenia (wiosenna zieleń 
budzącej się przyrody), młodości i sprawiedliwości. Stosuje się go w niedziele i w dni powszednie Okresu 
Zwykłego w ciągu roku. Kolor fioletowy stosowano pierwotnie zamiast czarnego, który był znakiem żałoby 
i pokuty. Kolor fioletowy natomiast, oprócz żałoby i pokuty, symbolizował ponadto skruchę, pokorę oraz 
godność (fiolety biskupa, prałata, kanonika). Ostatnia reforma liturgiczna powróciła do starej tradycji, 
sięgającej jej początków i koloru fioletowego można używać znowu zamiast czarnego. Stosuje się go zatem 
w liturgii żałobnej oraz w okresach Adwentu i Wielkiego Postu. Kolory dotyczą tylko szat wierzchnich, a więc: 
stuły, ornatu, dalmatyki, ewentualnie welonu kielichowego, który jednak zawsze może być biały. Na temat 
znaczenia kolorów w liturgii wstęp do mszału Pawia VI mówi, że „rozmaitość kolorów szat liturgicznych ma 
uzewnętrzniać charakter sprawowanych misteriów wiary, a także ideę rozwoju życia chrześcijańskiego w ciągu 
roku liturgicznego” (nr 307). Kolory swoim wyrazem wzmacniają przeżywanie misteriów Chrystusa 
uobecnianych w liturgii. Kolor bowiem na swój sposób podkreśla charakter świętowania radosnego, pokutnego 
czy żałobnego.                                                                                                                        AZ 
 



Witajcie kochane dzieciaki … 

Kwiaty Pani Wiosny  
Odszukaj nazwy wiosennych kwiatów w wierszach i kolumnach i zamaluj je na zielono. 

Pozostałe litery wpisz do tabelki znajdującej się poniżej diagramu, a odczytasz rozwiązanie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwiązanie zadania – hasło – należy napisać na kuponie i do 6 kwietnia wrzucić do 

koszyka, który będzie się znajdował w przedsionku kościoła obok figury Matki Bożej.  

Spośród złożonych kuponów z prawidłowym rozwiązaniem będą rozlosowane 

atrakcyjne nagrody niespodzianki.  
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