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Jan Twardowski

Bo w życiu najważniejsze jest samo życie. A zaraz
potem miłość — mówił ks. Twardowski.

Naprawdę chodzi o miłość. Pragniemy jej od urodzin po
śmierć. Niezależnie, czy jesteśmy młodzieńcami czy
ludźmi starszymi, niezależnie od wieku chcemy być
kochani i dawać miłość. Różne bywają jej rodzaje:
miłość do Boga, młodych zakochanych, matki do dziecka,
dziadka do wnuczka, profesora do uczniów. Są nie tylko
cierpienia młodego, ale i starego Wertera. Człowiek
czułby się oszukany, gdyby miłości nie zaznał. Niektórzy
się dziwili, dlaczego stary ksiądz pisze o miłości. Ale to
był mój temat. I teraz, gdy piszę już mniej, sam lubię te
wiersze czytać— dodawał z uśmiechem.

z
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Urodził się 1 czerwca 1915 roku.

Uczył się w Warszawie.

W 1935 rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie
Warszawskim.

Podczas Powstania Warszawskiego przyłączył się do
oddziałów AK na Woli.

W 1945 wstąpił do seminarium duchownego. Święcenia
kapłańskie przyjął 4 lipca 1948 roku.  Otrzymał posadę
wikarego na parafii w Żbikowie k. Pruszkowa, był też katechetą
w tamtejszej Państwowej Szkole Specjalnej (dla dzieci
upośledzonych) i w Państwowym Domu Dziecka w niedalekiej
wsi Koszajec.

W 1960 został rektorem przy klasztorze Panien Wizytek na
Krakowskim Przedmieściu, gdzie posługę sprawował do końca
życia. Był również duszpasterzem warszawskich środowisk
twórczych, a także katechetą dzieci i młodzieży.

Zmarł 18 stycznia 2006 roku.

 Choć jego wolą było spocząć na Powązkach Wojskowych
obok rodziców, został pochowany – decyzją Prymasa Polski –
w nowo budowanej Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

   Najważniejsze fakty z życia księdza 
             
              Jana Twardowskiego
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            Cytaty z księdza  Jana Twardowskiego

„Bliscy
boją się
być
blisko,
żeby nie
być
dalej.”

"Kocha się nie za
cokolwiek, ale pomimo
wszystko. Kocha się za
nic."

Nie bądź pewny,
że masz czas,
bo pewność
niepewna.

Wierzyć to znaczy
ufać, kiedy cudów
nie ma. 
               " Więcej"

Kiedy Bóg drzwi
zamyka - to
otwiera okno

W życiu jest
najlepiej, kiedy
jest nam dobrze
i źle.
Kiedy jest nam
tylko dobrze - to
niedobrze. 
 Dłużej niż na
zawsze. Nie
tylko aforyzmy

i zapomnij że
jesteś kiedy
mówisz że
kochasz

Śpieszmy się kochać ludzi 
tak szybko odchodzą 
i ci co nie odchodzą nie zawsze
powrócą 
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości 
czy pierwsza jest ostatnią 
czy ostatnia pierwszą.

Kiedy nieraz myślę i nic nie
wymyślę, to sobie myślę: po co
ja tyle myślałem? Przecież
mogłem nic nie myśleć i
byłbym tyle samo wymyślił.

z

"Boże, po stokroć święty,
mocny i uśmiechnięty - 
[...] dzisiaj, gdy mi
tak smutno i duszno,
i ciemno - 
uśmiechnij się nade
mną."

Nic
Jakie to dziwne
tak bolało
nie chciało się
żyć
a teraz takie
nieważne
niemądre
jak nic

z

z

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/96132/dluzej-niz-na-zawsze-nie-tylko-aforyzmy
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Kacper Strzyżewski

Wiktoria Wojciechowska

.
Amelia Bartkowiak

.

.

.

.
.

.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Wydanie specjalne 05/2019 | Strona 6  

WWW.JUNIORMEDIA.PLMałym
Druczkiem

Patron naszej szkoły w
szkicach uczniów

.
.

..
.

.

.

.
.

..
.

.

.


	JAN TWARDOWSKI                       PATRON NASZEJ SZKOŁY
	Najważniejsze fakty z życia księdza
	Jana Twardowskiego
	Cytaty z księdza  Jana Twardowskiego
	„Bliscy boją się być blisko, żeby nie być dalej.”

	i zapomnij że jesteś kiedy mówisz że kochasz
	Nic
	Śpieszmy się kochać ludzi
	tak szybko odchodzą  i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą  i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości  czy pierwsza jest ostatnią
	czy ostatnia pierwszą.
	Kiedy nieraz myślę i nic nie wymyślę, to sobie myślę: po co ja tyle myślałem? Przecież mogłem nic nie myśleć i byłbym tyle samo wymyślił.

	"Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko. Kocha się za nic."
	Nie bądź pewny, że masz czas, bo pewność niepewna.
	"Boże, po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty -

	Kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno
	[...] dzisiaj, gdy mi tak smutno i duszno, i ciemno -  uśmiechnij się nade mną."

	Patron naszej szkoły w szkicach uczniów

