
-1-

Serca

LIST BISKUPA TARNOWSKIEGO
do I dla MŁODYCH
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Drodzy Młodzi!
SERCE! BÓG MA SERCE!
I CZŁOWIEK MA SERCE!

Pan Bóg codziennie, od rana pozdrawia nas przez swoje dobre 
Słowo. ON do nas mówi! Czy potrafisz usłyszeć to, co Bóg do 

Ciebie mówi? Czy „przejmujesz” się JEGO Słowem? 

Postanowiłem skierować do Ciebie, drogi młody człowieku kil-
ka słów w formie listu, słów, które wypływają z mojego serca. 
Bardzo Cię proszę o przyjęcie tej książeczki jako wyrazu mojej 
pasterskiej troski o Twoje serce, jak i wdzięczności za to, że je-
steś i chcesz rozpoznawać drogę swojego życia. A w młodości 

jest to bardzo ważne.

Mapa serca
Na pewno zauważasz, że dość często w naszych świątyniach 
używa się sformułowania „nawrócenie”. Ale co ono właściwie 
dla nas oznacza? Słowo „nawrócenie” jest tłumaczeniem grec-
kiego metanoia, od którego Jezus zaczyna publiczną działal-
ność. Dokładnie oznacza ono zmianę sposobu myślenia! Jezus 
mówi więc do nas tak: „Zmieńcie myślenie i wierzcie w Ewange-
lię” (por. Mk 1,15; Mt 4,17). To Słowo jest kierowane do naszego 
serca, które w Biblii jest organem słuchu. Bóg mówi do naszego 
serca! Zmiana sposobu myślenia następuje, jeśli człowiek przyj-
mie to Słowo sercem, nie pozostawiając go jedynie w głowie. 
Jednak, aby móc usłyszeć Boże Słowo w głębi naszego serca, 
musimy je poznać. Musimy przejść przez to wszystko, co za-
krywa przed nami prawdę, że nasze serce, moje i Twoje jest 
dobre! Potrzebujemy wejść w głąb swojego serca, aby usły-
szeć co Bóg do nas mówi. Często młodzi ludzie widzą zbyt wie-
le kierunków w świecie, dlatego czują się zagubieni. WSZYSCY 
potrzebujemy zatem dobrej mapy...

bojaź
ń

pobożność
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Kierunek: WYBÓR
Pan Jezus bardzo często zadawał pytania. Na kartach Ewange-
lii jest ich około dwustu. Pierwszym pytaniem do ludzi, którzy 
szli za Jezusem były słowa: „Czego szukacie?” ( J 1,38). Jezus 
sprowokował napotkanych do tego, żeby się zastanowili jaki 
jest cel i sens ich życia. Nie odpowiedzieli na to pytanie, ale 
zadali Jezusowi inne: „Gdzie mieszkasz?” Jezus odpowiedział 
rzucając im wyzwanie: „Chodźcie, a zobaczycie” ( J 1,39). Póź-
niejsi uczniowie podjęli i dali się porwać Słowom Jezusa, Jego 
osobie. Poszli... i towarzyszyli Jezusowi. Choć ich droga nie 
była „kolorowa”. Był to splot upadków i powstawania z nich. 
Tak w życiu bywa... Jednak najważniejsze w tym wszystkim jest 
to, żeby nie stać w miejscu, ale mieć odwagę podjęcia DECYZJI. 
Wiem, i Wy też dobrze to wiecie, że nie jest to proste. Jednak 
pragnę, żebyście wiedzieli, że nie jesteście  w tym sami! Bar-
dzo Was proszę – korzystajcie z pomocy Waszych rodziców, 
kapłanów, osób, które podjęły dobry wybór i są wierne Bogu, 
złożonym ślubom i przyrzeczeniom. Takich ludzi poznaje się 
po radości. Ktoś, kto cieszy się życiem, swoim powołaniem - 
mimo, że nie jest łatwo dobrze żyć - jest świadkiem, że warto! 
Ludzie, którzy mają radość w sercu pokazują, że możliwe jest 
życie udane i szczęśliwe. 

W tym podjęciu wyboru proponuję Wam, żebyście skorzystali 
z pomocy jakie zrodziły się z doświadczenia życia wielu osób. 
Wasi rówieśnicy razem z klerykami naszego Wyższego Semi-
narium Duchownego w Tarnowie przygotowali piękny „prze-
wodnik”, który nazwali EKG Serca. I rzeczywiście serce trzeba 
często badać w świetle Bożego Słowa. Został on pomyślany 
tak, żeby czytając go, odkryć swoją drogę w drodze biblijnych 
postaci. Organizujemy dla Was także szereg rekolekcji, aby 
pomóc Wam odnaleźć drogę do szczęścia. Czynimy to z diece-
zjalnym dziełem powołań Rusz Duszę. W tym roku, w wakacje 
zapraszamy Was również na górskie wędrowanie do Zakopa-
nego, aby każdy z was mógł usłyszeć CO MU W DUSZY GRA – 
tak brzmi tytuł spotkania w górach. Jeśli dysponujecie czasem 
– skorzystajcie z tego! Zapraszam Was.

Kierunek: ŻYCIE
Poruszają mnie Wasze świadectwa, drodzy młodzi, szczegól-
nie wtedy, gdy mówicie z przejęciem o tym, jak wielkim darem 
jest nasze życie. Zawsze wtedy przekonuję się, że wielu z Was 
traktuje życie jako dar Boga. To ogromnie ważne. Życie nam 
się nie należy. To, że istniejemy jest owocem Bożego marzenia, 
Jego woli. Tutaj nie ma żadnych przypadków. Jeśli jestem – 
to znaczy, że Bóg, dobry OJCIEC mnie chciał. Jestem owocem 
Jego mądrości i miłości. Nie ma dwóch takich samych osób. 
Każdy jest inny, niepowtarzalny. Przyznajcie, że kiedy myśli-
my w takich kategoriach, to aż chce się żyć! Dopiero wtedy 
dostrzegamy, że BÓG OJCIEC ma pomysł na moje życie. To, 
co ja mogę uczynić to posłuchać Jego SŁOWA, które jest do 
mnie i o mnie. Jeśli słucham SERCEM i przyjmuję SERCEM – to 
odpowiadam w każdym dniu moim postępowaniem na Jego 
propozycje.

Kierunek: MIŁOŚĆ
Im bardziej odkrywamy życie jako dar BOGA OJCA, tym bar-
dziej zadajemy sobie pytanie: po co żyję? Jaki jest cel istnienia? 
Te pytania świadczą tylko o tym, że poważnie traktujesz dar 
życia! Kiedy wsłuchamy się dobrze w Biblię to odpowiedź na te 
pytania jest jedna: MIŁOŚĆ. Tak! Żyjemy, bo Bóg podzielił się 
z nami swoją miłością i Jego pragnieniem jest, żeby miłość 
OJCA rozlała się na wszystkich ludzi. Nie każdy to wie, bo nie 
każdy ma doświadczenie miłości Pana Boga. A doświadczenia 
miłości nie da się „wyczytać” z książek, ani nawet opowiedzieć. 
Ona jest wewnętrznym światłem, ogniem, który rozpala, gdy 
jesteśmy nią dotknięci. Jedyne co możemy uczynić to dać się 
„porwać” tej miłości Boga, po prostu dać się POKONAĆ Słowu 
i obecności Boga w sakramentach świętych. Idąc za Bogiem, 
który jest miłością (zob. 1J 4, 8.16), nigdy nie zbłądzimy! Żeby 
pójść za i z Bogiem trzeba mieć pragnienia i odwagę... Jaka 
miłość, taka odwaga! Jakie pragnienia, takie życie! Pamiętajcie 
o tym, drodzy młodzi i nie bójcie się być ludźmi wielkich pra-
gnień!

rozum
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Kierunek:
PRAWDZIWY JA

„Lustrem”, w którym widzimy swoją prawdziwą twarz, będącą 
odbiciem serca jest Boże Słowo. Ilekroć pochylamy się nad 
tą natchnioną świętą Księgą, możemy odkryć prawdę o sobie 
i radość z daru Bożego wybrania, powołania. Jezus zachęca 
Piotra, żeby wypłynął na głębię (Łk 5,4). Możemy to odnieść do 
naszego życia. Chodzi o głębię naszego serca. Życie ma smak, 
gdy jest przeżywane naprawdę. Co to znaczy? Smak naszemu 
życiu nadają relacje, bez których nie możemy być szczęśli-
wi. Potrzebujemy dobrych relacji z Bogiem i drugim człowie-
kiem. Każda dobra relacja wymaga od nas czasu. Nie można 
się z kimś przyjaźnić nie spędzając z nim czasu i nie rozmawia-
jąc z nim. To samo odnosi się do relacji z naszym najlepszym 
OJCEM. Czas poświęcony na modlitwę to czas tworzenia 
pięknej relacji. Popatrz: Ty ofiarujesz Bogu swój czas, który 
tak naprawdę jest Jego darem dla Ciebie, a On daje Ci siebie 
w Eucharystii.  Możesz przyjmować Jego Ciało i Krew! Wtedy 
On sam Cię przyjmuje. Rozmawia z Tobą. Bliska relacja z Jezu-
sem sprawia, że właściwie odczytujemy to, co jest najlepsze 
konkretnie dla mnie i przyczynia się do dobra tych, których 
spotkam. Serce wyczuwa tę drogę. Nie bój się wsłuchiwać 
w głos Twojego serca i z odwagą podążaj za jego pragnieniami.

SŁUCHAĆ,
ROZEZNAWAĆ, ŻYĆ

Drodzy Młodzi! Te trzy słowa są zaczerpnięte z Orędzia papie-
ża Franciszka na 55. Dzień Modlitw o Powołania. Ukazują one 
drogę do właściwego zobaczenia planu Pana Boga dla Ciebie. 
Słuchać – to jest zawsze pierwsze. I od tego rozpocząłem ten 
list do Ciebie. Słuchaj Boga, który od rana mówi do Ciebie. 
Miej na to chwilę czasu. Wierność temu słuchaniu sprawia, że 
serce tętni z radości, że codzienność nabiera odpowiedniego 
kierunku. Rozeznawać – to w świetle usłyszanego Słowa, ado-
racji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, zobaczyć 
swoją teraźniejszość i przyszłość w rękach Boga. Jesteśmy na-
prawdę w dobrych rękach! Żyć – to natomiast codzienność, 
która ma smak głębokiego sensu, celowości oraz spełnienia 
poprzez dążenie do coraz większego dobra. Życie nie jest po 
to, żeby wegetować, ale po to, żeby być szczęśliwym i umieć 
dzielić się sobą! Na ile potrafimy się dzielić sobą, na tyle mamy 
w sercu radość. 

Drodzy Młodzi!
Jako Wasz Pasterz, dziękuję Bogu, dobremu OJCU za każdego 
z Was, dziękuję za Ciebie. Kościół katolicki jest wspólnotą 
żywą, która karmi się Ewangelią Jezusa Chrystusa. Przyjmij 
ten mój list i wiedz, że nigdy nie jesteś sam. „Kto wierzy, nigdy 
nie jest sam” (Benedykt XVI) – dlatego we wspólnej drodze 
słuchania, rozeznawania i życia udzielam Ci z serca płyną-
cego pasterskiego błogosławieństwa! Trwajmy w miłości 
Jezusa!

mądrość

wiedza

† Andrzej Jeż
  Biskup Tarnowski

Tarnów, 14 czerwca AD 2018
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Miejsca
warte 

odwiedzenia

KATOLICKIE 
STOWARZYSZENIE 
MŁODZIEŻY
KSM to wspólnota młodych ludzi, któ-
rzy nie lubią stać w miejscu. Szkolenia, 
rekolekcje, rajdy, zawody sportowe – to 
tylko niektóre z wielu inicjatyw, które 
pozwalają nam odkrywać oblicze Boga 
w każdym napotkanym człowieku. Na-
sza historia sięga początków XX wieku, 
a zawołanie „GOTÓW!” ciągle wzywa nas 
do służby Bogu i Ojczyźnie.

DZIEWCZĘCA SŁUŻBA 
MARYJNA
Dziewczęca Służba Maryjna to wspólnota, 
która powstała z myślą o dziewczętach. 
Przyglądając się życiu Maryi, poznajemy 
wartości i sposoby postępowania, uczy-
my się pielęgnować kobiecą wrażliwość. 
Zapraszamy na tematyczne oazy modli-
twy, kursy i warsztaty muzyczne. Szukaj-
cie naszej wspólnoty w swojej parafii.

RUCH CZYSTYCH SERC
Ruch Czystych Serc to wspólnota, której 
patronką jest bł. Karolina Kózkówna. Na-
sza formacja opiera się na przyrzeczeniu 
RCS-u, które jest wskazówką w codzien-
nym życiu. Wzrastanie w relacji z Jezusem, 
czytanie Pisma Świętego, szczera modli-
twa, czyste serce, chęć budowania pięk-
nych relacji, związków, wytrwanie w czy-
stości przedmałżeńskiej to dla nas słowa 
klucze. RCS to nie grupa, to styl życia.

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
Jesteśmy wspólnotą, w której możesz 
być od dziecka, dorastać i pozostać na 
całe życie. Prowadzimy wakacyjne oazy 
15-dniowe, weekendowe Oazy Modli-
twy, rekolekcje i warsztaty poświęcone 
ważnym tematom życiowym, a w parafii 
cotygodniowe spotkania w małych gru-
pach. W tzw. diakoniach pomagamy roz-
wijać życiowe talenty i pasje. Centrum 

działania Ruchu jest EFEZ w Czchowie.

LITURGICZNA SŁUŻBA
OŁTARZA

Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpaster-
stwo zrzeszające chłopców, którzy pragną 
być bliżej Chrystusa eucharystycznego. 
Duchowe bogactwo, jakie czerpiemy ze 
służby przy ołtarzu, pociąga nas do reali-
zowania zadań wynikających z ministranc-
kich haseł: „Króluj nam Chryste! – zawsze 
i wszędzie!” oraz „Służcie Bogu z rado-
ścią!” (Ps 100,2). Zachęcamy do włączenia 
się w formację  realizowaną na oazach, 

kursach ceremoniarza i w parafiach. 

biuro.ksm.dt@gmail.com
 tel. 533 554 777

www.ksm.diecezja.tarnow.pl

rcstarnow@gmail.com
tel. 660 334 010
www.rcs.org.pl

dsm.diecezja.tarnow@gmail.com
tel. 512 218 494
www.dsm.diecezja.tarnow.pl

oaza@diecezja.tarnow.pl
tel. 14 631 73 46
www.tarnow-oaza.pl

kontakt@lso.tarnow.pl
tel. 534 277 377
www.lso.tarnow.pl
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MŁODZI NA PROGU 
„Młodzi na Progu” to program, które-
go celem jest doprowadzenie młodego 
człowieka do decyzji wiary – osobistego 
spotkania z Jezusem. Służą temu spo-
tkania w małych grupach oraz rekolek-
cje. Pomagają one znaleźć młodemu 
człowiekowi odpowiednie środowisko 
wiary – wspólnotę w Kościele, w której 
mógłby wzrastać w wierze i się rozwijać.

DIECEZJALNE WARSZTATY 
MUZYCZNE
Diecezjalne Warsztaty Muzyczne reali-
zują swoje cele na kilku płaszczyznach: 
muzycznej (podnoszenie umiejętności 
muzycznych, nauka śpiewu wielogłoso-
wego, tak liturgicznego jak i uwielbienio-
wego), liturgicznej (poszerzania wiedzy 
z zakresu przepisów liturgicznych), re-
ligijnej oraz wspólnotowej (budowanie 
wspólnoty przez modlitwę, pracę i zaba-
wę). Chcemy tworzyć nie tyle konkretną 
scholę, co raczej przestrzeń, w której 
każdy mógłby się odnaleźć.

RUSZ DUSZĘ
Rusz Duszę – Rozeznaj Drogę to grupa, 
która powstała, aby poruszyć serce każ-
dego młodego człowieka i sprawić, by po-
myślał o marzeniu, jakie Bóg ma wobec 
niego. Wśród propozycji formacyjnych 
znajdziecie: damskie i męskie rekolekcje, 
rozważania do niedzielnej Ewangelii, za-
proszenie do modlitwy za rozeznających 
drogę życia i możliwość zapytania Księdza 
Biskupa o ważne dla was kwestie.

SYNAJ.TV
Jesteśmy młodym zespołem. Chcemy się 
dzielić tym, co jest wartościowe i może 
wypełnić życie młodego człowieka. 
Chcemy pokazać, co można robić, jak już 
zejdziemy z kanapy, do czego zachęcał 
papież Franciszek. Wartości nie ograni-
czają się jedynie do murów kościoła. Za-
łożyliśmy wyczynowe buty. Ale jeszcze 
trzeba przemierzyć w nich długą drogę.

DUSZPASTERSTWO 
AKADEMICKIE „TRATWA”

Duszpasterstwo Akademickie „Tratwa” 
to wspólnota wspólnot, której członka-
mi mogą być nie tylko studenci lub osoby 
związane ze środowiskiem akademickim, 
ale wszyscy młodzi duchem. Jej sercem jest 
codzienna Eucharystia w kościele św. Józefa 
oraz formacja w małych wspólnotach. Za-
praszamy również na niedziele modlitwy 
wielbienia Jezusa Eucharystycznego oraz 

liczne inicjatywy ewangelizacyjne. 

www.synod2018.plmlodziez.diecezja.tarnow.pl www.synodtarnow.pl

mnp.tarnow@gmail.com
tel. 14 63 17 390

www.mlodzinaprogu.pl

dwm.tarnow@gmail.com
tel.  513 330 573

www.facebook.com/DWMTarnow

kontakt@rusz-dusze.pl
 tel. 14 63 17 390

www.rusz-dusze.pl

synaj@synaj.tv
tel. 517 320 821
www.synaj.tv

sa.tratwa@gmail.com
tel. 661 557 397 
www.tratwa.net
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Jest taki dźwięk, w życiu każdego człowieka, który towarzyszy 
mu od poczęcia aż do śmierci. To dźwięk bijącego serca. Po-
czątkowo wsłuchujemy się w uderzenia serca naszej mamy. 
Gdy przychodzimy na świat, odkrywamy ten odgłos także 
w sobie. Odkąd uformowało się w nas własne serce, dźwięk 
życia wypełnia nasze wnętrze nieustannie. Odgłos pracujące-
go serca wciąż przypomina nam jak bardzo jest ono niezastą-

pione. Pozwala, by zrodziło się w nas pytanie:
dlaczego moje serce jest takie ważne?

Z pomocą w znalezieniu odpowiedzi przychodzi nam Katechizm 
Kościoła Katolickiego, który mówi, że:

serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam. Jest 
naszym ukrytym centrum (…) i miejscem spotkania. Jest także 
miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń oraz 

miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć.
(KKK 2563)

Nasze serce stanowi więc o naszym
„„być lub nie być!

ISBN 978-83-7793-586-6


