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Rok duszpa-

sterski, którego 

hasło brzmi 

„Idźcie i gło-

ście” wzywa 

nas do refleksji 

na temat  od-

powiedzialno-

ści za ewange-

lizację rodzin-

ną, a w świetle 

nauczania pa-

pieża Fran-

ciszka – nową 

ewangelizację.  

Rok obecny ma za patrona m.in. św. Jana 

Pawła II – „papieża rodziny”. W rodzinie bowiem 

realizuje się nasza wiara i nasze świadectwo chrze-

ścijańskiego życia. Od sytuacji rodziny zależy kon-

dycja narodu, Kościoła i świata. „Trzeba, aby ro-

dziny naszych czasów powstały. Trzeba, aby szły za 

Chrystusem”  (Familiaris consortio). 

Piękno rodziny – to głoszenie Ewangelii rodziny i 

to z radością. O to właśnie Papież Franciszek ape-

lował w dniu rodziny w czasie trwania Roku Wiary 

wołając: „Rodzino,  żyj radością wiary”.  

 

A co jest powodem tej radości? Wiara pozwa-

la odnaleźć sens życia, a więc i radość życia. Kiedy 

są trudności i  wszystko zawodzi, pozostaje nam 

jeszcze wiara, która staje się światłem i pokazuje 

drogę wyjścia z ciemnego tunelu. Wiara daje szan-

sę, żeby człowiek się rozwijał, żeby znalazł radość, 

cel i sens życia. „Drogie rodziny, dobrze o tym wie-

cie, że prawdziwa radość, jakiej doświadcza się w 

rodzinie, nie jest czymś powierzchownym, nie wyni-

ka z posiadanych rzeczy. Prawdziwa radość pocho-

dzi z głębokiej harmonii między ludźmi, którą wszy-
scy odczuwają w sercu i dzięki której odczuwamy 

piękno bycia razem, wzajemnego wspierania się na 

drodze życia. U podstaw tego uczucia głębokiej 

radości leży obecność Boga w rodzinie.  Jego mi-

łość otwarta, miłosierna, szanująca wszystkich, a 

przede wszystkim cierpliwa. Miłość cierpliwa Boga 

uczy nas miłości cierpliwej w rodzinie. (Papież 

Franciszek) 

Rodzina jest taka, jakie jest małżeństwo i miłość 

w małżeństwie. To małżeństwo Bóg podniósł do 

rangi sakramentu, dlatego na pierwszym miejscu 

ma być miłość męża do żony i żony do męża, a po-

tem ich miłość do dzieci. „Jeśli brakuje miłości to 

brakuje radości, brakuje świętowania. Miłością 

obdarza nas zawsze Pan Jezus: On jest niewyczer-

panym źródłem, On w sakramencie, daje nam słowo 

i daje nam Chleb Życia, aby ta radość była pełna”. 

(papież Franciszek)  
 

Ewangelizacja w rodzinie 

 

Bardzo ważne jest wychowanie religijne w 

rodzinie. Rodzice powinni być pierwszymi kateche-

tami. Rodzina winna być podstawową wspólnotą 

religijną – KOŚCIOŁEM DOMOWYM. Pojęcie 

Kościół domowy wywodzi się z czasów pierwszych 

chrześcijan. „Pozdrawia was serdecznie w Panu 

Akwila i Pryscylla razem ze zbierającym się w ich 

domu Kościołem” – czytamy w liście św. Pawła do 

Koryntian. Zdanie to pokazuje nam narodziny  

wspólnot  chrześcijańskich – lokalnych Kościołów 

domowych. Wyrażenie „Kościół domowy” odnosi 

się do każdej rodziny należącej do Kościoła, w któ-

rej rodzice przy pomocy słowa i przede wszystkim 

przykładu są dla swoich dzieci pierwszymi zwia-

stunami wiary i pielęgnują właściwe każdemu z 

nich powołanie. Dzieci tak się wychowują, jak żyją 

ich rodzice. Dzieci mają w rodzicach żywych 

świadków. Efekty wychowywania dzieci zależą od 

czasu, jaki rodzice poświęcają dziecku na indywi-

dualne rozmowy, wspólne czytanie książek, roz-

wiązywanie problemów itd. Prawidłowo ukształto-

wana rodzina jest dla dziecka grupą odniesienia, z 

którą się identyfikuje, współtworzy ją i przyjmuje 

jej system wartości, poglądy, postawy, wzory za-

chowania i postępowania. Rodzina chrześcijańska 

powinna więc stanowić element budowy Kościoła 

powszechnego. Co to znaczy w praktyce? Jej 

członkowie są wzajemnie odpowiedzialni za swój 

rozwój i zadanie, a także rodzina jako całość ma 

pewną misję w stosunku do innych osób czy rodzin. 

Oczywiście odpowiedzialność rodziców za małe 

dzieci jest niewspółmiernie większa niż dzieci za 

rodziców, niemniej ta ostatnia także istnieje. Prze-

czytajmy zwierzenia jednej z matek: „O ile  wy-

chowywałam dzieci, to na tyle samo byłam przez nie 

wychowywana i to również pod względem religij-

nym. Wiarę przekazywaliśmy sobie wzajemnie ra-

zem z miłością. One pytały, a ja bardzo często wte-

dy musiałam pewne zagadnienia przemyśleć czy 

nawet o nie pytać, czy czytać na te tematy. Nigdy 

nie potrafiłabym powiedzieć, jak trzeba dzieci wy-

chowywać ani nawet jak należy przekazywać im 

wiarę w Boga. Trzeba je po prostu kochać i chcieć 

dla nich najwyższych wartości a do poznania tych 

dochodzi się razem z nimi”.     

 

„IDŹCIE I GŁOŚCIE” –  

EWANGELIZACJA W RODZINIE 

I PRZEZ RODZINĘ 
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Jak kształtować wspólnotę duchową, religijną w 

rodzinie? 

Nawet w najbardziej zapracowanych rodzi-

nach powinien znaleźć się czas na wspólną modli-

twę. Każda rodzina winna wypracować własny „styl 

modlitwy”. Zatem i modlitwa powinna się zmie-

niać, jej sposób i treść, wiązać z wydarzeniami w 

rodzinie. Powinien znaleźć się czas  na wymianę 

poglądów, dyskusje na tematy religijne (można np. 

wykorzystać niedzielne kazanie, zawsze odnajdu-

jemy w nim coś, co prowokuje do rozmów). Po-

winniśmy wygospodarować czas na pogłębianie 

wiedzy religijnej, czytanie prasy katolickiej, prze-

kazywanie dzieciom wiedzy religijnej i czynienie 

dobra. Należy uczyć dzieci praktycznego stosowa-

nia przykazania miłości Boga i bliźniego (wspólna 

praca na rzecz innych). Trzeba podkreślić wagę 

rodziny wielopokoleniowej, która mogłaby być 

idealnym środowiskiem przekazywania wiary; 

dziadkowie, mieliby również za zadanie podtrzy-

mywanie i pielęgnowanie tradycji rodzinnych, ła-

godzenie konfliktów. 

 

Czym jeszcze winna wyróżniać się rodzina kato-

licka? 
Najważniejszym dniem w rodzinie jest nie-

dziela, a punktem kulminacyjnym Msza święta. Jest 

wiele rodzin katolickich, gdzie rodzice i dzieci 

wspólnie udają się na Mszę świętą do kościoła, co 

bardzo jednoczy rodzinę. Niedziela winna być  

dniem radości, dniem odpoczynku, który różni się 

od innych dni, gdy wszyscy w domu mogą być ra-

zem. Podstawą wytworzenia się wspólnoty ducho-

wej jest: przebywanie razem, wspólna rozmowa, 

wspólny posiłek, wspólne niedzielne wypoczywa-

nie, wspólna praca na rzecz innych. Należy dbać o 

szczególną atmosferę w niedzielę. Jest to tzw. 

chrześcijańskie przeżywanie niedzieli. 

                                              

Marta  Przewor 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udziela-

jąc im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Święte-

go (Mt 28,19).  
 
              Wydawać by się mogło, że dzisiaj – w XXI 

wieku – misje (głoszenie Ewangelii) wydają się być 

niepotrzebne, jawiąc się nam jako przestarzała już 

forma działalności Kościoła. Przecież dzisiejsza, 

zadziwiająca świat technika, wciąż udoskonalane 

formy komunikacji, pozwalające na szybki prze-

pływ informacji we wszystkich rejonach świata 

mogą zastąpić wielu misjonarzy rozsianych po 

świecie. Wystarczy posłuchać radia, włączyć tele-

wizję czy internet, aby usłyszeć o Panu Bogu, o 

Jezusie Chrystusie i Kościele. Z drugiej strony w 

obliczu wykreślania Pana Boga i Kościoła z życia 

człowieka, w czasach mody na życie bez Pana Bo-

ga, misje, do których są powołani wszyscy człon-

kowie Kościoła świeccy i duchowni wydają się nie 

mieć sensu. Wielu więc pyta, czy więc misje są 

naprawdę potrzebne? Czy hasło roku duszpaster-

skiego pt. „Idźcie i głoście” ma jakikolwiek sens? 
  

            To pytanie współczesnego człowieka o sens 

i cel misji powraca szczególnie dzisiaj – kiedy Ko-

ściół pochyla się nad tajemnicą słów wypowiedzia-

nych przez Chrystusa po Jego Zmartwychwstaniu. 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udziela-

jąc im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Święte-

go (Mt 28,19). Chrystus wzywa swoich uczniów, 

aby powtórzyli całemu światu wszystko to co usły-

szeli i czego doświadczyli, kiedy wraz z Nim ob-

chodzili okoliczne wsie i miasta, w których nauczał 

i dokonywał cudów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Nie wolno Ci spocząć… 
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Chrystus wezwał ich do tego, aby pomnażali wiarę, 

udoskonalali nadzieję i rozpalali miłość, aby w peł-

ni stali się Jego świadkami i misjonarzami.  

To wołanie nadal rozbrzmiewa w sercu Kościoła i 

Chrystus nieustannie wzywa i posyła swych świad-

ków, aby zanieśli ludziom orędzie pokoju i zbawie-

nia, bowiem, jak napisał Jan Paweł II w encyklice 

Redemptoris missio,  „misja Chrystusa Odkupicie-

la, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze wy-

pełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąc-

lecia od Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem 

ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła do-

piero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy za-

angażować wszystkie nasze siły” (RM 1). 

  

Powyższą prawdę przypomina nam tegoroczne ha-

sło roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”. To 

hasło powinno nas zachęcać do większej  odpowie-

dzialności za szerzenie Ewangelii. Pamiętać bo-

wiem trzeba, że głoszenie Ewangelii nie jest  

sprawą jedynie biskupów, kapłanów, czy osób 

zakonnych, ale jest podstawowym obowiązkiem 

każdego ochrzczonego. Zaangażowanie w głosze-

nie Chrystusa jest doskonałym odzwierciedleniem 

wiary, która umacnia się gdy jest przekazywana. To 

chrzest włączający do Kościoła i wszczepiający w 

Chrystusa stawia przed ochrzczonym zadanie bycia 

świadkiem Chrystusa wobec tych, wśród których 

żyje i pracuje.  

Głoszenie Boga to nie tylko egzotyka i wyjazd do 

dalekich krajów, ale  to codzienność – to głoszenie 

Chrystusa słowem i czynem, to także modlitwa w 

intencji misjonarzy i tych, którzy nie znają jeszcze 

Chrystusa. Każdy ma możliwość włączenia się w 

pomoc organizowaną dla krajów misyjnych poprzez 

duchowe i materialne wsparcie. Żywy różaniec mi-

syjny, ofiarowanie cierpień i codzienna modlitwa, 

członkostwo w Papieskich Dziełach Misyjnych i w 

parafialnych Kołach Misyjnych to konkretne formy 

pomocy, dzięki którym każdy wierny może poczuć 

się misjonarzem i świadkiem Chrystusa. Obok tych 

wielu form pomocy nigdy nie może braknąć posta-

wy miłości i szacunku wobec tych, którzy wciąż 
szukają w świecie znaków obecności Chrystusa. 

Dobra Nowina głoszona słowem powinna znaleźć 

odzwierciedlenie w codziennym życiu, bowiem 

człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom, 

aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu, ani-

żeli doktrynie, bardziej życiu i faktom, aniżeli teo-

riom (RM 42). Dlatego codzienna postawa Chry-

stusowego świadka to jedna z podstawowych 

narzędzi ewangelizacji świata. A Eucharystia, 

ukazuje cel i sens misji (głoszenie Chrystusa), po-

zwala wierzącemu zrozumieć, że i on powinien być 

dla współczesnego człowieka chlebem łamanym za 

życie świata – szczególnie dzisiaj, w czasach, kiedy 

świat doświadczają dramatyczne wydarzenia i klę-

ski żywiołowe. W obliczu tych wydarzeń i ciągłych 

poszukiwań wartości, Eucharystia jest wyrazem 

wspólnoty i programem solidarności dla całej ludz-

kości, otwierającym serca ludzi na wielką nadzieję. 

Eucharystia jest równocześnie darem, który zobo-

wiązuje do ciągłego dzielenia jej owoców, do nieu-

stannego obdarowywania ludzi chlebem zbawienia. 

  

             Aby na ołtarzach świata, wśród wszystkich 

ras i kultur, dokonywał się cud przemiany chleba, 

Chrystus nieustannie woła i zaprasza do odpowiedzi 

na Jego zaproszenie do pójścia na cały świat i gło-

szenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Ta po-

trzeba ratowania wielu dusz ludzkich stanęła przed 

O. Franciszkiem Marią od Krzyża Jordanem – zało-

życielem Salwatorianów, który w Dzienniku Du-

chowym do swoich synów napisał: Dopóki żyje na 

świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i 

nie kocha Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata, nie 

wolno ci spocząć.  

  

               Świat wciąż potrzebuje Chrystusa i wciąż 

woła o świadków i głosicieli Jego Ewangelii. Aby 

to wezwanie nie pozostało bez odpowiedzi i aby 

każdy człowiek mógł w swoim życiu doświadczyć 

obecności Boga, módlmy się słowami O. Francisz-

ka: 

O Boże Wszechmogący, Królu wszystkich narodów, 

spraw,  abyśmy wszystkich zaprowadzili do Ciebie. 

O Boże Wszechmogący, bądź przy mnie. 

Oto poślij mnie. 

O Matko Boża w Twoje ręce oddaję moje losy. 

Bądź przy mnie. Strzeż mnie. 

O Boże, spójrz na biedną ludzkość, ratuj ją. 

Poślij robotników na swoje żniwo. 

                                                             Opr. Ks. J.B. 

 

 
 

 

 

 

 

 

14 lutego 

 Tym dwóm wymienionym w tytule braciom 

ludy słowiańskie zawdzięczają miejsce w chrześci-

jańskiej Europie. Urodzili się w IX wieku w Salo-

nikach (Tesalonikach) w zamożnej rodzinie grec-

kiej. Ojciec był wyższym oficerem garnizonu. Na 

chrzcie starszy  (Metody) otrzymał imię Michał, zaś 

młodszemu o dziesięć lat (późniejszemu  Cyrylowi) 

nadano imię Konstanty. Od dzieciństwa mieli 

styczność z mową słowiańską i nauczyli się nią 

Apostołowie Słowian –  

święci Cyryl i Metody 

Współpatronowie Europy 
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posługiwać.  Bracia otrzymali staranne wykształce-

nie. Michał został zarządcą jednej ze słowiańskich 

prowincji cesarstwa bizantyjskiego, Konstanty objął 

funkcję sekretarza i doradcy patriarchy Ignacego, 

prowadził wykłady z filozofii oraz był biblioteka-

rzem przy kościele św. Zofii w Konstantynopolu. 

Jednak najpierw Michał, a potem również Konstan-

ty zrezygnowali ze swoich wysokich posad, by roz-

począć życie  w klasztorze w Bitynii.  

Cesarz, znając ich talent i umiejętności, powierzał 

im trudne misje dyplomatyczne, które wymagały 

znajomości wielu języków, m. in. hebrajskiego i 

arabskiego. Kiedy do Konstantynopola przybyło 

poselstwo od władcy koczowniczego ludu Chaza-

rów, z prośbą o przysłanie nauczyciela wiary chrze-

ścijańskiej, cesarz powierzył tę misję Cyrylowi, a 

Metodego dał mu do pomocy.  Pobyt na Krymie 

zaowocował  nie tylko tym, że Słowo Boże trafiło 

do ludu tureckiego, ale dało korzyść całemu chrze-

ścijaństwu. Cyryl miał odnaleźć na Krymie relikwie 

św. Klemensa , papieża - męczennika.. Ponieważ 

bracia znali mowę słowiańską,  powierzono im  

sprawę ewangelizacji Bułgarów. Aby łatwiej do-

trzeć do tych ludów, Cyryl tłumaczył Pismo Święte 

na język starocerkiewno-słowiański. Kolejne zapro-

szenie do świętych misjonarzy przyszło od księcia 

Rościsława z państwa wielkomorawskiego. Mora-

wianie byli już ochrzczeni, jednak przysłani im mi-

sjonarze z Niemiec, Włoch i Grecji nie władali 

miejscowym językiem, nie mogli więc szerzyć wia-

ry wśród ludu.   Właśnie tam po raz pierwszy do 

sprawowania liturgii Cyryl i Metody wprowadzili 

język Słowian pisany alfabetem greckim tzw. gła-

golicą. Później przerodził się on w  cyrylicę. Otwar-

tość na kulturę ludów słowiańskich tych wykształ-

conych Greków, spotkała się z niezrozumieniem ze 

strony duchownych frankońskich i niemieckich, 

którzy sprzeciwiali się ich dziełu. Z tego powodu 

Cyryl i Metody byli prześladowani. Uważano bo-

wiem wtedy, że językami liturgicznymi są jedynie 

hebrajski, grecki i łaciński. Bracia przenieśli się do 

Panonii, która obejmowała obszar dzisiejszej Sło-

wacji, Chorwacji i Serbii. Po odwołaniu się do 
Rzymu uzyskali od papieża Hadriana II pełną apro-

batę dla ich trudu w głoszeniu Jezusa Chrystusa 

Słowianom. Ojciec Święty, przyjąwszy księgi sło-

wiańskie, poświęcił je i złożył w kościele Panny 

Maryi (Santa Maria Maggiore).  Pozwolił też wy-

święcić na kapłanów dużą grupę uczniów Cyryla i 

Metodego. Cyryl pod koniec swego krótkiego życia 

wstąpił do klasztoru, gdzie 14 lutego 869 roku 

zmarł na rękach swego brata Metodego (choć wcze-

śniej przebywał w klasztorze, śluby zakonne złożył 

niedługo przed śmiercią). Jego ciało spoczywa w 

bazylice św. Klemensa w Rzymie. Po śmierci Cyry-

la, papież Hadrian II mianował Metodego arcybi-

skupem Moraw i Panonii. Tu znowu zetknął się z 

wrogością, tym razem ze strony arcybiskupa Sal-

zburga, który uwięził go na dwa lata. Św. Metody 

po uwolnieniu udał się ponownie do Rzymu, gdzie 

z wielką życzliwością przyjął go papież Jan VIII. 

Arcybiskup Metody, wyczerpany trudami znoszo-

nymi dla Ewangelii, umarł w Welehradzie 6 kwiet-

nia 885 roku. 

Wpływy Cyryla i Metodego sięgały również Kijo-

wa, widoczne były wśród Chorwatów, Czechów i 

Wiślan. Ponieważ południowe tereny Polski (Śląsk 

i tereny Wiślan) wchodziły w skład Państwa Wiel-

komorawskiego, przypuszcza się, że chrześcijań-

stwo obrządku narodowego głoszone było także i w 

tych częściach Polski. Zachował się list Metodego 

do księcia Wiślan, w którym Metody napomina go, 

aby misjonarzom nie stawiał przeszkód. Dawne 

kroniki mówią, że w roku 949 Morawianie założyli 

na Kleparzu, pod Krakowem, kościół św. Krzyża z 

zachowaniem liturgii i języka narodowego. Ponadto 

w 1977 roku odkryto w Wiślicy kamienną „misę 

chrzcielną” z IX w. Według Żywotu św. Metodego, 

zwanego też „Legendą Panońską”, władca Wiślan 

ze swymi poddanymi miał przyjąć chrzest w ob-

rządku słowiańskim ok. 880 r. Historycy nie wy-

powiadają się jednoznacznie w tej kwestii, ani co do 

chrztu, ani co do tego, czy znalezisko jest rzeczywi-

ście chrzcielnicą, czy zupełnie czymś innym. 

W roku 907 rozpadło się państwo wielkomoraw-

skie, a z jego rozpadem został usunięty obrządek 

słowiański na rzecz łacińskiego. Mimo tego dzieło 

św. Cyryla i św. Metodego nie upadło. Ich językiem 

w liturgii nadal posługuje się kilkadziesiąt milio-

nów prawosławnych i kilka milionów grekokatoli-

ków. Obaj święci (nazywani Braćmi Sołuńskimi - 

od Sołunia, czyli obecnych Salonik w Grecji) są 

uważani za apostołów Słowian. W roku 1980 pa-

pież św. Jan Paweł II ogłosił ich - obok św. Bene-

dykta - współpatronami Europy, tym samym pod-

nosząc dotychczas obowiązujące wspomnienie do 

rangi święta 

W roku, którego hasłem jest: „Idźcie i głoście”, 

prośmy świętych Patronów Europy Cyryla i Me-

todego, byśmy – naśladując ich gorliwość misyj-

ną – potrafili dawać świadectwo naszej wiary w 

Chrystusa wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracuje-

my i przebywamy.                             

                                                  Opr.  

Barbara Osika 
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Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić /Mt 8,2/ 

 Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowa-

ty i upadłszy na kolana prosił Go. Marek Ewangeli-

sta opisuje dzisiaj wydarzenia szczególne. Oto na-

wiązuje się niezwykła nić, relacja bardzo osobista, 

ale przesiąknięta wielką życzliwością i wiarą –

Chrystus i trędowaty. Trędowaty, który podchodzi 

i, (jak słyszeliśmy), upadłszy na kolana prosi Go. A 

Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i 

rzekł do Niego: „Bądź oczyszczony”. I Chrystus, i 

trędowaty z dzisiejszej Ewangelii złamali obowią-

zujące prawo. Choroba trądu w czasach Chrystusa 

była tak straszna i nieuleczalna, że zabierała lu-

dziom nadzieję, eliminowała z normalnego życia, 

wykluczała z życia religijnego i społecznego. Dla 

trędowatych były specjalne miejsca, gdzie mogli się 

gromadzić, nie wolno im było zbliżać się nawet do 

drogi, którą uczęszczali ludzie zdrowi. A gdyby 

znalazł się na takiej drodze, to prawo nakazywało 

krzyczeć z daleka: „Jestem trędowaty, jestem nie-

czysty”. Popatrzcie, ile upokorzenia, z drugiej stro-

ny świadomość nieuleczalnej choroby, braku na-

dziei. A społeczeństwo zdrowe takie prawo wymy-

śliło u siebie, by chronić się przed trądem. I do ta-

kiej społeczności ludzi odizolowanych od normal-

nego życia, (proszę zauważyć), dotarła Dobra No-

wina. Ktoś, być może przynoszący jedzenie lub 

wodę, (a były do tego wyznaczone miejsca), może 

zostawił jakąś kartkę… Może ktoś kiedyś był 

zdrowy, spotkał Chrystusa, potem zachorował na 

trąd i trafił do tej grupy ludzi i głosił Go.   Głosił, że 

jest Ktoś, dla kogo nie ma rzeczy niemożliwych. 

Jego imię – Jezus. I trędowaty wyszedł na drogę. 

Miał szczęście. Może mu ktoś podpowiedział: 

„Idzie Jezus”. I oto trędowaty zbliża się do Chrystu-

sa, pada na kolana: „Panie, ulituj się nade mną”. I 

z drugiej strony Chrystus, któremu nie wolno było 

zbliżyć się do trędowatego, a co dopiero dotknąć, 

rozmawiać! Ale dla Chrystusa prawem najwyższym 

jest człowiek, jest dobro człowieka. I oto Chrystus 
rozmawia, sprawdza z kim ma do czynienia. Widzi, 

że jest człowiekiem pokornym, bo ten pada na ko-

lana. Na kolana padało się przed królem lub innymi 

możnymi tego świata. Poznaje Chrystusa – Króla. 

Pada na kolana i modli się. Modlitwa, która nie jest 

żądaniem: Panie, jeśli chcesz… wierzę, że masz 

taką moc. Chrystus zdjęty litością uzdrawia czło-

wieka chorego na trąd, w jednej sekundzie. Żeby 

miał świadomość kto to zrobił, nakazuje mu iść do 

świątyni i podziękować Bogu. – „Złóż ofiarę, po-

dziękuj to co cię spotkało, bo człowiek nie dałby 

rady uzdrowić cię z takiej choroby, w taki sposób”.     

 

 

 

Trędowaty jest człowie-

kiem szczęśliwym, bo spo-

tkał Chrystusa, bo rozpo-

znał w Nim tego, który 

może go wyprowadzić z 

beznadziei. Choroba trądu 

w Piśmie Świętym to syno-

nim grzechu, choroby duchowej. Chrystus – lekarz, 

człowiek – grzeszny, chory. Ratunkiem dla czło-

wieka, którego dotknął grzech, który żyje w grze-

chu w środowisku ludzi, dla których grzech  jest 

normalnością, jest tylko Bóg, który może go z tego 

stanu wyprowadzić. Przykre jest to, że dzisiaj w 

XXI wieku, gdy mamy tak rozwinięte środki prze-

kazu, gdzie wiadomość może na drugi koniec świa-

ta dotrzeć w parę sekund, że są enklawy ludzi zaka-

żonych grzechem jak trądem, które odgrodziły się 

od Chrystusa, od dobra, od prawdy. Kochani, ile 

domów jest, a jedna rodzina, to o jedną za dużo, 

gdzie nie dociera prawda o tym, że Bóg jest jedy-

nym Lekarzem, Zbawieniem. Żyją parę kroków od 

Boga, pod świątynią, ale odgrodzili się murem, tak, 

jakby to Chrystus był tym, który zaraził. W ilu in-

stytucjach świata nie wolno dziś mówić nic o Chry-

stusie. Nie wolno wysłać kartki świątecznej ze zna-

kami bożonarodzeniowymi – szopki, czy Pana Je-

zusa, musi być w kopercie, żeby się nikt nie dowie-

dział. We Francji upomnisz się o życie człowieka, 

zapłacisz za to mandat. Grupy, np. Pro- Live, upo-

minające się za życiem, zostały poinformowane, że 

jeśli będą głośno to artykułować, wyrażać swoje 

opinie na temat życia, będą karane mandatem. Pra-

wo, które tworzy człowiek, czyli bezprawie! Chry-

stus, w tym dzisiejszym fragmencie podpowiada 

nam: Jedynym prawem, które obowiązuje nas, 

jest to, które Bóg wpisał w nasze serca – to przy-

kazanie miłości Boga i człowieka. Jeżeli ktoś sta-

nowi prawa, które człowieka krzywdzą, nie obo-

wiązują one w sumieniu, można je łamać. Prawo do 

życia jest prawem podstawowym, co dopiero doty-
czące dziecka nienarodzonego, bezbronnego, które 

jest zdane tylko na naszą łaskę.  Prośmy dzisiaj go-

rąco Boga, byśmy nigdy nie dopuścili do tego, że 

grzech stanie się barierą, przez którą nie przebije się 

Bóg. Nie przebije, nie dotknie, nie skieruje do mnie 

słowa, więc nie uleczy. Jak pokonać taką barierę 

trądu duchowego? Tak, jak bohater dzisiejszej 

Ewangelii – trędowaty – na kolana, z pokorą z wia-

rą i prosić Boga o ratunek. Amen. 

 

            Kazanie ks. Proboszcza Stanisława Ruszela 

 wygłoszone 5.stycznia 2017r. 

Z PARAFIALNEJ AMBONY 
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„Łatwiej czynić dobro, 

jeśli pomaga wielu” 

 

Podstawo-

wym celem Para-

fialnego Zespołu 

Caritas jest szerze-

nie oraz praktyczne 

realizowanie nauki 

Jezusa Chrystusa o 

miłosierdziu chrze-

ścijańskim. Cel ten 

Caritas realizuje w 

szczególności przez 

organizowanie i 

kierowanie kościel-

ną akcją charytatywną. Zadanie to obejmuje przede 

wszystkim: doraźną pomoc w różnych okoliczno-

ściach w ciągu całego roku oraz wspieranie mate-

rialne i duchowe osób starszych, samotnych i po-

trzebujących. Nasza działalność istnieje dzięki 

ludzkiej ofiarności, postawy parafian i systema-

tycznej ofiarnej pracy Zespołu. Właśnie tak mamy 

naśladować miłość Jezusa, by uczyć się odpowied-

niego podejścia do tych, którym pomagamy. Naj-

ważniejsze, by nieść ludziom nie tylko pomoc, ale 

samego Jezusa. W nadzwyczajnej sytuacji każdy z 

nas okaże swoje prawdziwe oblicze, wrażliwość 

międzyludzką i życzliwość, którą mamy w zaka-

markach swojego serca. Każdy kto złożył dar zo-

stawił po sobie ślad, gdy w okresie poprzedzającym 

Święta Bożego Narodzenia z potrzeby serca składa-

liśmy dary do kosza w kościele, w sklepach oraz 

ofiary pieniężne.  

Dzięki Państwa życzliwości na Święta Bożego Na-

rodzenia( z zebranych darów) przygotowano i wy-

dano około 300 paczek, w tym 65 dla chorych, któ-

re bezpośrednio dostarczono do domów. Powyższa 
pomoc każdorazowo spotykała się z ogromną 

wdzięcznością osób potrzebujących takiej pomocy. 

Na czele „Caritas" stoi Ks. Proboszcz Stanisław 

Ruszel, który koordynuje działalność Zespołu i 

wspiera każdą akcję. 

 

"Bez dobrego nie da się współdziałać, nie da się 

wypełniać misji bez dobrych ludzi." 

 

Naszymi Darczyńcami są: 

1.Cukiernia „Weronika" P. Janusz Pietrucha 

2.Transhurt Państwo Siewiera 

3.Zakład Masarski Angus SJ 

4.FP.H.U Angela -Męcina Państwo Piecuchowie 

5.Voyager ul. Bardiowska 1A 

6. Drobiarz P. Wacław Krężołek 

7. FPU Hanmart P Marta Honkowicz 

8. P. Jerzy Wojnarski 

9. Zakład Masarski „Szubryt” 

10.„Pod Kogutkiem” P. H. i P. Czeszykowie 

11. F.H.U P Jerzy Liszka 

12. P. Tomasz Romaszko 

13. Hitpol ul.3-go Maja 2 P. Wojciech Konopka 

14. AGD P. Anna Jan Konopka 

15. Wanda i Andrzej Jaklińscy  

16. P. Stanisław Wąs 

17. Sklep "Plastuś" 

18. P.Wacław Stępień 

19. Radny Sejmiku woj.małop. P. Paweł Śliwa 

20.Kancelaria Adwokacka P. Dariusz Kołotyło 

21. P. Wojciech Miarecki -Notariusz 

22. Drukarnia ul.3-go Maja 

23. P. Justyna i Jarosław Wichlińscy 

24. Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska ul.11 

Listopada  

25. P Wiesław Budzioch 

26. Kwiaciarnia ”Bonsai" 

27. P Karol Miarecki 

28. Hurtownia A-Zet P. Tomasz Krężołek  

29.Zakłady Mięsne P Andrzej Piecuch 

30.Kwiaciarnia "Róża”  

31.Optyk P. Katarzyna Adamowska 

32. Apteka "Pod Orłem"  

33. DG-art Agencja Reklamowa  

34 P. Janusz Muszyński  

35. Sklep "Gawęda”  

36. Sklep "Gloria"  

37. P. Jan Rosół  

38. Piekarnia Mechaniczna 

39. DG- ART ul. Wróblewskiego 

40.Anonimowi ofiarodawcy. 

 

Podziękowanie składamy również Prezesom i Wła-

ścicielom sieci sklepów, w których przeprowadzano 

zbiórkę żywności. Są to: 
1.Delikatesy "Centrum"  ul. Stróżowska 

2.Delikatesy "Centrum" ul. Tuwima 

3.Sklep "Handlowiec" ul.11 Listopada 

4."Handlowiec" ul.Biecka 

5."Kaufland" ul. Rydarowskiej 

6."Biedronka” ul.Garncarska 

7."Biedronka” ul. Biecka 

8."Jedność” ul. 3 Maja 

9."Królówka" ul. Biecka 

10."Hitpol" ul. Legionów 

11. "Lider" ul. Mickiewicza 

12. Delikatesy Zaścianek 

PODZIĘKOWANIE 
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13. "Izabelka" ul .Legionów 

14." Stefan" ul .Hallera 

15."Hitpol" ul. Słowackiego 

16."Alma"ul.Konopnickiej 

17. "Tęcza" ul. Mickiewicza 

18. "Triomen " ul. Biecka 

19."Triomen" ul.Stróżowska 

 

Służba pełniona przez członków Caritasu jest przy-

kładem prawdziwej miłości dla nas wszystkich a 

szczególnie dla młodzieży. Przykład tej miłości jest 

skuteczny i przynosi owoce. Powstają „Szkolne 

Koła Caritas”, dzięki którym młodzi wolontariusze 

mogą wypełniać najważniejsze przykazanie miłości, 

które dał nam sam Pan Jezus.  
Dlatego szczególne podziękowania kierujemy wła-

śnie do nich – do wolontariuszy, do uczniów, którzy 

całym sercem zaangażowali się w naszą akcję. 

Serdeczne podziękowania należą się również dy-

rekcjom szkół, nauczycielom oraz księżom – opie-

kunom SKC. 

 

Szkoły biorące udział w akcji „Boże Narodzenie 

2016": 

 

1.Zespół Szkół Zawodowych  im K. Pułaskiego. 

2. Liceum Ogólnokształcące  im M. Kromera  

3. Miejski Zespół Szkół Nr 4 

4. Miejski Zespół Szkół Nr 6, 

5. Zespół Szkół  im. Jana Pawła II w Stróżówce  

 

Całej Wspólnocie Parafialnej pragniemy ży-

czyć radości serc przepełnionych Bożym pokojem, 

miłością i ufnością a światło zaczerpnięte z betle-

jemskiej stajenki niech rozprasza wszystkie ciem-

ności, przywraca wiarę i nadzieję. 

Matka Boża – Pani Gorlicka niech otacza opieką, 

opromienia naszą codzienność, umacnia nadzieję w 

chwilach trudnych, otwiera nas na bliźnich i poma-

ga nam żyć miłosierną miłością. 

Niech świadectwo miłosierdzia chrześcijańskiego 

promieniuje na całą Wspólnotę Parafialną. 
 

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaanga-

żowanym w akcję „Boże Narodzenie 2016” za 

wspieranie potrzebujących i współpracę z Caritas. 

 

Szczęśliwego Roku Pańskiego 2017. 
 

Parafialny Zespół Caritas  
 

 

 

 

 

 

 

Ten mniej znany polskim turystom zabyt-

kowy kościół znajduje się przy ulicy Wynnyczenki 

(dawniej Stefana Czarneckiego) w górnej części 

Wałów Gubernatorskich na stoku Wysokiego Zam-

ku. Jego dzieje są burzliwe.  

Fundatorem kościoła i klasztoru dla Karmelitanek 

Bosych był Jakub Sobieski, wojewoda bełski i ru-

ski, ojciec króla Jana III Sobieskiego. Było to w 

1642 roku, a kościół miał być pod wezwaniem 

Matki Bożej Loretańskiej. Od razu przystąpiono 

do budowy kościoła, a wkrótce potem klasztoru w 

miejscu, w którym wcześniej były drewniane zabu-

dowania dawnego dworu Żółkiewskich. (Żona Ja-

kuba Sobieskiego, Teofila była wnuczką hetmana 

Stefana Żółkiewskiego). Niestety wiek XVII nie 

sprzyjał inwestycjom. Dwukrotnie siostry opusz-

czały Lwów, uciekając do Krakowa i Warszawy, 

najpierw z powodu najazdu Chmielnickiego, a po-

tem Turków. Dopiero po Wiktorii Wiedeńskiej mo-

gły spokojnie powrócić, a budowa była kontynuo-

wana. Niestety 100 lat później, w wyniku reform 

józefińskich doszło do kasaty zakonu. Początkowo 

kościół przejęli Franciszkanie, a klasztor – Szarytki. 

Jednakże w 1792 roku kościół został zamieniony na 

magazyn wojskowy, a w budynkach klasztornych 

zagościło seminarium duchowne łacińskiej diecezji 

Lwów – 

kościół Matki Bożej Gromnicznej 
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lwowskiej. W latach czterdziestych XIX wieku uda-

ło się odzyskać świątynię jako kościół seminaryjny 

pod wezwaniem Matki Bożej Gromnicznej. W są-

siedztwie kościoła wybudowano pałac metropoli-

tów lwowskich. Po roku 1945 kościół zamknięto, a 

od 1979 roku miał w nim siedzibę Urząd Jakości, 

Metrologii i Standaryzacji. W wieku XXI kościół i 

klasztor przekazano Ukraińskiemu Kościołowi 

Greckokatolickiemu. Kościół nosi nazwę Ofiaro-

wania Pańskiego i jest kościołem klasztornym. W 

kościele odprawiane są też nabożeństwa w obrząd-

ku rzymskokatolickim. 

Kościół wzniesiony jest na planie krzy-

ża łacińskiego i wzorowany na kościele św. Zuzan-

ny w Rzymie. Wewnątrz jest dwuprzęsłowa nawa 

poprzeczna z płytkimi ramionami i jednoprzęsłowe 

prezbiterium. W momencie budowy był to jeden z 

najokazalszych kościołów we Lwowie, a jego ka-

mienna fasada prezentowała się imponująco.  

Niestety nawet opisy nie pozostały po 

pierwotnym, wczesnobarokowym wystroju wnętrza 

kościoła. Po remoncie w 1842 roku w ołtarzu głów-

nym znalazł się obraz „Ofiarowanie Najświętszej 

Marii Panny” a w bocznych ołtarzach obrazy św. 

Jana Kantego i św. Jana Nepomucena (wszystkie 

autorstwa Alojzego Rejchana). Ściany kościoła 

zdobiły również duże, stare obrazy, podobno dary 

rodziny Sobieskich. Dwa z nich przedstawiały św. 

Jana Chrzciciela, a trzeci – Świętą Rodzinę ze św. 

Barbarą przyjmującą pierścień od Jezusa; przypusz-

czalnie były to dzieła malarzy włoskich. W kościele 

były też dwie niewielkie kopie Rafaela „Madonna 

della Sedia” i „Upadek Chrystusa pod Krzyżem”. 

Podobno po prawej stronie ołtarza był też obraz 

„Niepokalanego Poczęcia NMP”. W latach dwu-

dziestych XX wieku artysta rzeźbiarz lwowski, 

Piotr Wójtowicz wykonał nowy ołtarz boczny (w 

miejsce ołtarza św. Jana Nepomucena) ze św. Józe-

fem, a potem drugi ołtarz – Matki Bożej Opiekunki, 

ale prawdopodobnie nie został on ustawiony. 

Niestety zabytkowe wyposażenie ko-

ścioła przepadło i obecnie jest w nim niewielki, 

neogotycki ołtarzyk i współczesny ikonostas, a na 
ścianach kilka obrazów, między innymi: świętych 

Cyryla i Metodego, Święta Rodzina, Ukrzyżowanie. 

Są starania o przekazanie kościoła parafii rzymsko-

katolickiej, ale na razie sprawa nie jest załatwiona. 

EA 

 

 

 

 

 
 

W Uroczystość Objawienia Pańskiego w 

Gorlicach został zorganizowany po raz czwarty 

Orszak Trzech Króli pod hasłem: POKÓJ I 

DOBRO. Orszak Trzech Króli to „największe Ja-

sełka na świecie”.  

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Eucha-

rystią, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił 

Ksiądz Dziekan Stanisław Ruszel. Orszak wyruszył 

bezpośrednio po Mszy Świętej z Gorlickiego Ryn-

ku. Wzorując się na przekazie biblijnym, na jego 

czele podążali konno: gwiazda betlejemska, Święta 

Rodzina, a tuż za Nią wraz ze swoimi “królewskimi 

orszakami” jechali Trzej Królowie. Kilkunastooso-

bowe królewskie orszaki zostały uformowane przez 

młodzież i dzieci z gorlickich szkół. Trzykilome-

trowa trasa orszaku wypełniona była śpiewem ko-

lęd. Na trasie orszaku były odgrywane sceny na-

wiązujące do ewangelicznych wydarzeń. Najmłodsi 

uczestnicy orszaku przebrali się w stroje pastusz-

ków czy aniołków. Wśród uczestników można było 

dostrzec wielu “królów” czy “gwiazd betlejem-

skich”. Wydarzenie zakończył na Gorlickim Rynku 

wspólny śpiew kolęd, który jest jednym z elemen-

tów Orszaku Trzech Króli. 

Ze strony internetowej Parafii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORSZAK TRZECH KRÓLI  W 

GORLICACH 
 

 

 

http://bazylikagorlice.pl/orszak-trzech-kroli-w-gorlicach/
http://bazylikagorlice.pl/orszak-trzech-kroli-w-gorlicach/
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Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić? Dostrzec, 

tą piękną postać kroczącą wśród pól, otuloną białą 

chustą pokrytą szronem i usłyszeć ten skrzyp śniegu 

pod Jej stopami?... W dłoniach niesie zapaloną 

świecę, której blask odsłania Jej piękne,  uśmiech-

nięte oblicze. Idzie przez wszystkie miasta i wioski 

naszej Ojczyzny – Polski.  Zagląda do dusz ludz-

kich, czy jeszcze się tli tam ,,Światło '' Boże zapa-

lone w naszych duszach przez Chrzest Święty.  Za-

gląda, czy pamiętamy że przez Chrzest jesteśmy 

KONSEKROWANI – to znaczy poświęceni i prze-

znaczeni dla Boga, a zatem mamy obowiązek nieść 

Światło Chrystusa innym.  

A jeżeli spotkasz na swej drodze Panią Gromniczną 

z zapaloną świecą i z łzami w oczach, to może to 

światło w twojej duszy zgasło przygniecione cięża-

rem przeżyć – nie przegap tego, bo Ona szuka ta-

kich zagubionych w tym świecie. Idzie w zawiei, 

mrozie świata bez Boga i bez serca, idzie by roz-

grzać, rozpalić na nowo iskierkę Światła Bożej mi-

łości w twoim sercu. Nie przegap tego – bo ,,zły 
wilk'' ucieka, boi się tego, u którego w sercu pali się 

iskierka światła miłości Pani Gromnicznej. 

A kiedy poczujesz tę iskierkę, to ciepło Bożej Miło-

ści – to nieść je do swojej rodziny, do swoich bli-

skich znajomych w serdecznym słowie, geście z 

uśmiechem. Niech wokół ciebie każdemu robi się 

ciepło.  

A w dniu święta Pani Gromnicznej przyjdź 

do świątyni na Mszę Świętą ze świecą, by ją po-

święcić. Światło Gromnicy chroni nas przed choro-

bą, przed burzą, przed złym, dlatego każdemu z 

domowników dajemy odetchnąć zapaloną gromnicą 

i obchodzimy wszystkie pomieszczenia naszego 

domu wypowiadając słowa – „Pani Gromniczna 

chroń nas od złego”.  

Na drzwiach wejściowych, na górnej futry-

nie zapaloną świecą wypisujemy znak krzyża świę-

tego, aby przez te drzwi nic złego nie miało przy-

stępu do domu naszego. W gospodarstwie tradycyj-

nie gospodarz zapaloną świecą błogosławi cały 

swój dobytek. Komu w godzinę konania włożymy 

zapaloną Gromnicę w dłoń – to Matka Boża Grom-

niczna oświeca mu drogę i wstawia się za nim przed 

tronem Bożym 

Bł. Symeon Sołuński o gromnicy mówił; 

,,Czysty wosk świecy gromnicznej oznacza czystość 

i dobroć ludzi przynoszących ją. - Świeca jest przy-

noszona na znak naszej skruchy w uporze i samo-

woli, - Miękkość i podatność wosku mówi o naszej 

gotowości posłuszeństwa Bogu, a palenie świecy 

oznacza przebóstwienie człowieka, jego przekształ-

cenie w nowe stworzenie poprzez działanie ognia 

Boskiej Miłości '' 

          Maryjo – Pani Gromniczna! Ciebie prosimy – 

niech iskierka Bożej Miłości między nami Polakami 

przeskoczy i zapali latarnie naszych polskich serc, 

by to światło było widoczne w całym świecie. 

Niech ,,zły'' – jak zgraja wilków przed tym świa-

tłem gromnicznym ucieknie. 

Maryjo Niepokalana – Pani Gorlicka, Ty to 

potrafisz, bo Twoje Serce jest pełne miłości do lu-

dzi.  

Janina Załęska 

 

Uzdrowicielka 
 

Ona uzdrowi duszy twej ranę 

bo to, od Boga Matce jest dane 

Uzdrowicielka, mocy cudowna  

Różo Duchowna. 

 

Kiedy choroba ciało spowija, 

proś Ją serdecznie Zdrowaś Maryja 

Ona uprosi, Jej moc jest wielka 

Uzdrowicielka. 
 

Gdy mrok zasnuje biedną twą duszę  

Ona wnet przyjdzie z Synem Jezusem  

przyniesie spokój i ukojenie 

nam pocieszenie. 

 

Gwiazdo Zaranna, Porcie Tonących 

świętych i grzesznych i głodujących 

świat potrzebuje dziś uzdrowienia  

MATKO ZBAWIENIA                       /D.H./       

 

 

Idzie Pani Gromniczna 
 

Skrzypi mroźny śnieg 
Ona idzie niestrudzenie, 

bo ktoś się wciąż błąka. 

Na nic ,,wilka przebiegłego''  

się zdały podstępy,  

bo Ta co zbawienie dała  

zdeptała mu pięty.  

Zapaliła na znak chwały  

zwycięstwa pochodnie. 

Taką święcę,  

tę gromniczną 

abyś do niej podbiegł,  

byś w płomieniu tej miłości  

ogrzał swoją duszę.  

By na wieki już zamieszkać 

z Maryją i Jezusem                                      

/D. H ./ 
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W styczniu 2017 roku mija dwadzieścia  lat od 

pierwszego wydania gazetki parafialnej  

„Z NIEPOKALANĄ” w Parafii Narodzenia NMP 

w Gorlicach.  Redagowana i drukowana  była (i 

jest) co miesiąc (12 – 20 stron).  20-ta rocznica po-

zwala nam dokonać pewnego podsumowania wy-

konanej pracy i jednocześnie spojrzeć w przyszłość 

na nowe cele i zdania. 

Końcem  1996 roku we wspólnocie Stowa-

rzyszenia Rodzin Katolickich  (SRK) przy Parafii 

Narodzenia NMP w Gorlicach powstała inicjatywa 

wydawania gazetki parafialnej. Wśród wielu propo-

zycji jej tytułu z wielką aprobatą przyjęta została 

sugestia ówczesnego proboszcza Ks. Prałata Stani-

sława Górskiego – „Z NIEPOKALANĄ”.  Wspól-

nota SRK zapragnęła ułatwić dostęp do parafial-

nych informacji, aktualnych wydarzeń, przybliżać 

sylwetki ludzi, wspólnoty i podejmowane dzieła. 

Oprócz stałych działów tematycznych, jak np. „Po-

gadanki o wychowaniu”, zamieszczane były artyku-

ły dotyczące aktualnych tematów Kościoła święte-

go, ważnych wydarzeń w rejonie i kraju oraz bogate  

relacje z pielgrzymek, które „zabierały” czytelnika 

do sanktuariów i wartych zobaczenia miejsc naszej 

Ojczyzny oraz poza jej granice. Mamy nadzieję, że  

tematy w niej  poruszane wciąż ubogacają we-

wnętrznie, pogłębiają wiarę i pomagają budować  

 

 

 

wspólnotę parafialną. 

Aby mieć rozeznanie 

w odbiorze naszej 

gazetki przez czytel-

ników, kolega redak-

cyjny Stanisław Firlit 

opracowywał ankiety, 

których celem było 

odczytanie zapotrze-

bowania czytelników 

na konkretną tematy-

kę.  

Przez lata działalno-

ści wydawniczej w 

naszej gazetce zaan-

gażowanych było ponad 20 osób (nie tylko świeccy, 

ale również kapłani z naszej parafii – najczęściej 

opiekunowie Koła SRK). Zespół Redakcyjny przez 

te dwadzieścia lat ulegał zmianie ale trzon redakcji 

był ściśle związany ze SRK. Osobami w grupie 

inicjującej powstanie gazetki byli śp. Maria i Kazi-

mierz Guniowie, którzy z gorliwością i entuzja-

zmem pomagali w jej powstawaniu. Marzenie Pana 

Kazimierza o piśmie kolorowym spełniło się po 

latach. W redakcji mieliśmy również osoby profe-

sjonalnie przygotowane do tej pracy: Hannę Marię 

Bugno i Mirosławę Bodak. Bywały osoby, które na 

krótko włączały się w redagowanie pisma. Zawsze 

były mile widziane i zachęcane do współpracy. Sza-

ta graficzna w początkowym okresie – to dzieło 

Andrzeja Matusika, korekta gazetki – to żmudna i 

ofiarna praca Teresy Orłowskiej. Obecny zespół 

redagujący gazetkę przedstawia zamieszczone zdję-

cie.  

Początki działalności Zespołu Redakcyjnego 

były pełne optymizmu, towarzyszącego nam do 

dnia dzisiejszego.  Nie brakowało jednak proble-

mów natury technicznej. Nieliczne osoby posiadały 

komputery, teksty pisano ręcznie. Następnie kolega 

redakcyjny  przekazywał je do wydawnictwa „Źró-

dło” w Krakowie, gdzie gazetka była drukowana 

raz w miesiącu, jako bezpłatny dodatek do Tygo-

dnika Rodzin Katolickich „Źródło”. Pismo parafial-

ne było następnie przez kuriera przywożone z Rze-

szowa do Gorlic, gdzie panie ze SRK składały od-

20 LAT MINĘŁO…. 

 

Aktualny zespół redagujący gazetkę 
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dzielne kartki w gazetkę. Wówczas bezpłatny doda-

tek dołączany  był  również do „Źródła” w parafii 

św. Królowej Jadwigi i parafii św. Andrzeja Boboli 

(200 egzemplarzy).  

Od 2000 roku była redagowana 

„NIEPOKALANA DZIECIOM I MŁODZIEŻY” 

również jako bezpłatny dodatek. Było to głównie  

pismo dla Podwórkowych Kółek Różańcowych 

Dzieci (PKRD). Od 2005 roku dodatek dla PKRD 

zmienił nazwę na „SERCE MATKI” i pod takim 

tytułem wydawany był do końca 2006 roku. Inicja-

torem pisma dla PKRD i głównym redaktorem był 

Artur Baczyński. 

 Kolejne lata były już łatwiejsze. W miarę 

upływu lat sytuacja z wydawaniem gazetki ulegała 

zmianie. Komputery stały się codziennością, co 

ułatwiło redagowanie pisma. Pojawiły się osoby 

chętne do dzielenia się z czytelnikami swoimi 

przemyśleniami. W „Niepokalanej”  znajdziemy 

wiersze, prozę, fraszki, przepisy kulinarne, artykuły 

cykliczne itp. Kapłani chętniej publikują swoje 

przemyślenia.  Gazetka z czarno – białej  stała się 

kolorowa i w ilości 150 sztuk jest sprzedawana w 

kiosku parafialnym. Za druk serdecznie dziękujemy 

Drukarni Glinik na ręce pana Roberta Huka.  

W ten sposób dzięki wspólnemu wysiłkowi, 

mobilizacji i zapałowi osiągnęliśmy 250-ty numer 

gazetki. Spełniło się moje marzenie do którego 

realizacji z uporem dążyłam. Mam nadzieję, że 

dzięki pomocy Bożej oraz opiece redaktor naczelnej 

– Matki Bożej Niepokalanej Patronki Gorlic – ga-

zetka parafialna będzie nadal wydawana.  

Marta Przewor 

 

Luty 
 

Intencja ogólna: Aby ludzie przeżywa-

jący próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy 

i spychani na margines, spotykali się z 

przyjęciem i znajdowali wsparcie w na-

szych wspólnotach.  
 

Intencja parafialna: Niech dzieci wpa-

trując się Bożą Dziecinę i wzrastają w 

mądrości, w latach,  w łasce u Boga i u 

ludzi. 

 

 

 

 

 

Zaprowadź mnie prosto do Betlejem, 

Zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się.” 

 

 

        Jak powszechnie 

wiadomo, Święta Boże-

go Narodzenia są najbar-

dziej rodzinnymi 

i ciepłymi świętami, po-

zwalającymi poczuć ser-

deczność i miłość 

wszystkich wokół.   

 

Dla dziewczynek z Dziewczęcej Służby Ma-

ryjnej przy Parafii Narodzenia NMP  w Gorlicach 

oraz  ich kolegów ze Szkoły Podstawowej nr 6 

okres poprzedzający ten niezwykły czas był wyjąt-

kowo pracowity. Dzieci z wielkim zaangażowaniem 

i zapałem przygotowywały jasełka.  

  

         Nad wszystkim czuwała siostra Ewangelina, 

która przygotowała scenariusz, barwne stroje 

i nastrojową scenografię. Ku radości swoich rodzi-

ców i zgromadzonych gości, mali artyści przedsta-

wili historię narodzin Dzieciątka Jezus oprawioną 

kolędami i pastorałkami. Spektakl odbył się w auli 

Domu Katechetycznego, w dniu 7 stycznia 2017 r.   

Po przedstawieniu młodzi aktorzy spotkali się przy 

słodkim poczęstunku. 

   

Zarówno rodzice jak i uczestniczące w ja-

sełkach dzieci składają siostrze Ewangelinie ser-

deczne podziękowania za trud włożony 

w przygotowanie jasełek  oraz wielkie serce, 

uśmiech i dobre słowo, którym darzy wszystkich. 

Szczęść Boże w dalszej pracy apostolskiej! 

 

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE 

JASEŁKA DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY 

MARYJNEJ 
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14 stycznia b.r. w Domu Katechetycznym 

miało miejsce uroczyste i radosne SPOTKANIE 

OPŁATKOWE. Na zaproszenie Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich (SRK) – Koło przy Parafii Na-

rodzenia NMP w Gorlicach przybyli – „koloniści” – 

podopieczni SRK –  uczestniczący w kolonii letniej 

we Władysławowie, opiekunowie, organizatorzy 

oraz ofiarodawcy. Spotkanie to zebrało tzw. „Ro-

dzinę Kolonijną” – wielu ludzi, którzy w różnorod-

ny sposób włączają się w dzieło pomocy dzieciom. 

Nasza wspólnota kolonijna to nie tylko młodzież i 

opiekunowie. Aby zrealizować tak duży projekt, 

jakim jest dwutygodniowa kolonia nad morzem 

oraz spotkania w ciągu roku – potrzebna jest cało-

roczna współpraca i pomoc.  

Spotkanie rozpoczął koncert orkiestry z 

Państwowej Szkoły Muzycznej w Gorlicach pod 

kierunkiem Pani Dyrygent Anny Cisoń, który 

pięknym wykonaniem utworów muzycznych nadał 

uroczysty charakter świątecznemu zgromadzeniu. 

Po modlitwie i błogosławieństwie opłatków przez 

Ks. Proboszcza Stanisława Ruszela uczestnicy 

„przełamali się” opłatkiem. Z ust dzieci padały ży-

czenia z prośbą o kolejną kolonię.   

„Pokój i dobro” – takimi słowami przywitały dzieci 

zaproszonych Gości, wyrażając podziękowanie 

słowami: „Każdy z nas doświadczył  wiele dobra i 

za to dobro pragniemy podziękować ludziom dobrej 

woli i wielkiego serca. To dzięki ich staraniom i 

ofiarności mogliśmy latem wypoczywać na kolonii 

we Władysławowie, jesienią  zwiedzać malownicze 

zakątki Beskidu Niskiego, otrzymać podarki od  św. 

Mikołaja, oraz  spotkać się, by wspólnie kolędować 

na chwałę Dzieciątka Jezus. 

 Nasze spotkania odbywają się jak zawsze w duchu 

„Rekolekcji z Bogiem”. Przeżywając Rok Miłosier-

dzia i Światowe Dni Młodzieży, towarzyszyły nam 

słowa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest 

miłosierny”. 

Organizatorzy wyrazili wdzięczność Ks. 

Proboszczowi Stanisławowi Ruszelowi, kadrze ko-

lonijnej i Ks. Markowi Tutro, Urzędowi Miasta 

(UM) na ręce Burmistrza – Pana Rafała Kukli, Sta-

rostwu na ręce v-ce Starosty Pana Jerzego Nalepki, 

organizatorom ze SRK za całoroczną prace m.in. 

przy sporządzaniu wniosków o przyznanie środków 

do  UM czy FIO, dobroczyńcom  i ofiarodawcom 

za środki finansowe i inne sposoby wspierania dzie-

ła np. 1 % od podatku, czy złożone ofiary na Placu 

Kościelnym. 

W programie spotkania było wspólne śpie-

wanie kolęd oraz „Konkurs Piosenki Kolędowej”. 

Młodzież zachwyciła nas pięknym wykonaniem 

kolęd i dobrym przygotowaniem się do konkursu. 

Wszyscy uczestniczący w konkursie otrzymali na-

grody i wyróżnienia. Spotkanie to miało charakter 

radosnego świętowania, płynącego z betlejemskiego 

żłóbka i refleksji nad największą tajemnicą świata – 

faktu Narodzenia Boga – Człowieka. O takiej pracy 

na rzecz dzieci, które potrafią docenić trud wielu 

ludzi dobrej woli i okazać im wdzięczność – nie 

możemy zapominać. Musimy ją nadal kontynuo-

wać, by spełnić prośbę dzieci o kolejną kolonię. 

Marta Przewor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie ludzi dobrej woli 

i wielkiego serca 
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Odcinek 2        

           Bałkański kocioł zaczął wrzeć. Aneksja Bo-

śni i Hercegowiny przez Austro- Węgry, pierwsza 

wojna bałkańska, a następnie druga, coraz bardziej 

parły Europę ku nieuniknionej hekatombie. Pokło-

siem tej napiętej sytuacji było powołanie w marcu 

1913 roku do wojska Stanisława. Najpierw jego 

rocznik rezerwistów skierowany został na ćwicze-

nia do Krakowa, a następnie wysłany do  bośniac-

kiej Bijeljiny. Na początku kwietnia Stanisław wraz                                

z oddziałem wyjechał z Krakowa. W Wiedniu miał 

kilkudniowy postój w trakcie którego poznał stolicę 

habsburskiej monarchii. Wiedeń zrobił na nim bar-

dzo duże wrażenie. Dało się odczuć, że jest się w 

stolicy wielkiego państwa. Z Wiednia zapamiętał 

zapach prawdziwej wiedeńskiej kawy, którą raczył 

się w kafejce nad brzegiem Dunaju.                                

Dźwięki walca An der schönen blauen Donau 

współgrały z lekkim pluskiem potężnej rzeki. Ta 

sceneria, muzyka i spokój na długo utkwiły mu w 

pamięci, bowiem bardzo kontrastowały z tym co 

miały przynieść kolejne lata. Z Wiednia przez Graz 

dojechał do Osijeku, by stamtąd kolumną marszową 

ruszyć w kierunku Biejlijny Po trzech dniach wcze-

snym rankiem zbudził go śpiewny głos muezina 

wzywającego wiernych do modlitwy. Widomy 

znak, że znalazł się już w Bośni. W Biejlijnie od-

dział uzupełnił czwarty batalion 20 Pułku Piechoty. 

Batalion ten wchodził w skład 11. Brygady Gór-

skiej 48. Dywizji Piechoty XV Korpusu.                                            

Był koniec kwietnia, właśnie zawarto rozejm w 

pierwszej wojnie bałkańskiej i rozpoczęto rozmowy 

pokojowe w Londynie. Latem 1913 r. wraz z trzecią 

kompanią przeniesiony został do miejscowości Do-

lac nad rzeką Bosna 30 kilometrów na północny 

zachód od Sarajewa. Od tego czasu stolica Bośni i 

Hercegowiny była miejscem jego przepustkowych 

wypadów  i urlopów. Tu trzeba dodać, że cały czas 

utrzymywał kontakt listowny, a raczej kartkowy z 

rodziną głównie z żoną, braćmi, Franciszkiem i 

Kazimierzem. Przez cały okres służby tj. do 1919 r. 
uzbierało się kilkadziesiąt kartek pocztowych. Pisał 

on, pisała jego żona, pisali bracia. Informacje za-

warte w korespondencji dotyczyły tylko spraw 

ogólnych, nigdy nie zawierały szczegółów służby, 

czy opinii o sytuacji na froncie. Kartki te zanim 

zostały wysłane przez pocztę polową, cenzurowane 

były przez bezpośrednich dowódców. Oczywiście 

w czasie wojny wymagały tego względy bezpie-

czeństwa. 

        Po przybyciu na Bałkany musiał się ich uczyć. 

Mozaika kultur, religii, narodowości, języków, wza-

jemnych sympatii i antypatii.  To wreszcie potężne 

góry, które tak bardzo różniły się od widzianych z 

okna rodzinnego domu łagodnych stoków obu Ma-

gur czy Maślanej Góry. Góry, które stały się jego 

przekleństwem na następne lata. Na początku urze-

kły go swym ogromem, ale szybko zniechęciły po 

pierwszych ćwiczeniach wojskowych, które miały 

przygotować do walki w trudnym górskim terenie. 

Okazało się, że tu oprócz wroga, niebezpieczeństwo 

czyhało ze strony pięknej, ale często zdradliwej 

natury. Powoli zaczął smakować Bośnię. Pomógł 

mu w tym służący w brygadzie bośniacki żołnierz                        

o imieniu Bojan. To wraz z nim na przepustkach 

udawał się do Sarajewa lub Mostaru. Odwiedzał 

tutejsze jadłodajnie, gdzie smakował przysmaki 

bałkańskiej kuchni degustując sevapaisi (siekana 

wołowina), dolma sogan (danie podobne do nasze-

go gołąbka), lomac (gulasz). W kavanach czyli ka-

fejkach popijał kawę i rakiję. Poznawał ludzi i ich 

często dziwne zwyczaje, zwłaszcza te odnoszące się 

do bośniackich kobiet, które musiały nosić charak-

terystyczne czarczafy (zasłony okrywające  głowę i 

twarz oprócz oczu) i z daleka unikać mężczyzn. Na 

sarajewskim bazarze kupił dwa tarbusze czyli fezy, 

tureckie nakrycia głowy. Fezy przeszły z nim cały 

szlak bojowy. Po wojnie jeden z nich otrzymał 

Franciszek, jako pamiątkę z Bałkanów.  

            Minęła druga wojna bałkańska i liczył na 

szybki powrót do domu, do żony i syna Antoniego, 

ale nic z tego. 28 czerwca 1914r. jak lotem błyska-

wicy do jego kompanii dotarła wiadomość o zama-

chu na arcyksięcia Józefa Ferdynanda w Sarajewie. 

Była niedziela, dzień odpoczynku. W koszarach 

wyczuwalny był niepokój, pojawiły się też pytania i 

co dalej? Na odpowiedź nie czekano długo, bo mie-

siąc. 28 lipca 1914 roku Austro-Węgry wypowie-

działy wojnę Serbii, jako głównej według nich wi-

nowajczyni całego zamieszania. Rosja zmobilizo-

wała wojska, Niemcy wypowiedziały jej wojnę, 

wkroczyli do Belgii i tak się dalej to wszystko po-

toczyło, że bezpośrednio lub pośrednio zaangażo-
wany został w ten konflikt europejski cały świat. 

Wybuchła po prostu pierwsza wojna o zasięgu 

światowym, jakiej ludzkość jeszcze nie doświad-

czyła. Wraz z całym XV Korpusem austro - węgier-

skim szybko został przerzucony nad serbską granicę 

(rejon Vlasenica - Srebrenica), w celu zabezpiecze-

nia od wschodu przed ewentualnym serbskim ata-

kiem stolicy Bośni. Nastroje były dobre, a hasła 

buńczuczne np. tego typu jak:Und die Serben müs-

sen wissen, das wir Österreicher Sieger sind. Wszy-

scy wierzyli, że pokonanie armii „serbskich świnio-
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pasów” to czysta formalność. Jako pierwsi zaata-

kowali Austriacy. 1 sierpnia przekroczyli graniczną 

rzekę Drinę. Głównodowodzący całą operacją gen. 

Oskar Potiorek chciał pokonać Serbię przed urodzi-

nami cesarza Franciszka Józefa I. Jak się szybko 

okazało, zbytnia pewność siebie została ukarana. 

Okazało się, że o walorach żołnierza nie świadczy 

jego umundurowanie, czy uzbrojenie, ale duch wal-

ki, a tego Serbowie mieli aż nadto. Atak wojsk au-

stro – węgierskich skierowany został na trudniejszą 

do zdobycia, bo górzystą zachodnią część Serbii. 

Niestety szybko poniosły klęskę pod Górą Cer. Po-

tiorek nie odpuszczał, we wrześniu rozpoczął kolej-

ną ofensywę. To wtedy Stanisław wraz ze swoim 

batalionem wyruszył na pierwszą linię frontu. Po 

przekroczeniu Driny na odcinku Zvornik – Ložnica, 

dostali rozkaz zajęcia serbskich pozycji w paśmie 

górskim Jagodnija i Povlen wraz głównym punktem 

obrony na szczycie Mačkov Kamen. Teraz przeko-

nał co tak naprawdę znaczy wojna i to wojna w 

górach. Widok pierwszych zabitych, strach i lęk 

pomieszany z momentami bezprzykładnego boha-

terstwa. Ciągłe dudnienie artylerii potęgowane 

przez górskie echo,  świst kul, zapach prochu i krwi 

przemieszanej z ziemią. Głód i wszy, wszy i głód. 

Serbowie byli gorzej uzbrojeni i umundurowani. 

Często nosili chłopskie ubrania lub bluzy zdjęte z 

zabitych żołnierzy austriackich, widoczny był rów-

nież brak wojskowego obuwia, zamiast nich używa-

li codziennego ze skóry wieprzowej, tak zwanych 

oponaków. Byli niewidoczni, niebezpieczni i zde-

terminowani. Atakowali z zaskoczenia. Czasami 

żołnierze austriaccy odnosili wrażenie, ze walczą z 

duchami. Taki „duch” zabił Bojana. Po czterodnio-

wych walkach, Serbowie opuścili Mačkov Kamen 

(obecnie mieści się tu mauzoleum poświęcone serb-

skim bohaterom I wojny). O sukcesie Austriaków 

zadecydowała artyleria, której Serbowie na tym 

odcinku frontu mieli bardzo mało. Front zatrzymał 

się, a walki przybrały charakter wojny okopowej, 

tyle że prowadzonej w górach podobnych do nasze-

go Beskidu Sądeckiego. Dużym zaskoczeniem był 

sposób prowadzenia wojny pozycyjnej przez Ser-
bów. Stosowali oni bowiem podkopy minerskie pod 

pozycjami austriackimi, na szczęście było to mało 

skuteczne. Wojna pozycyjna demoralizowała żoł-

nierzy, ale również była czasem na przemyślenia. 

Stanisław miał żal, do wielkich tego świata, że wy-

rwali go z domu, od rodziny i zawodu, dali karabin. 

Kazali strzelać do Serbów. Co oni nam Polakom 

zawinili ? Czy to miało sens, logikę? Chciał to 

wszystko rzucić, uciec. Nie chciał być dezerterem. 

Przecież przysięgał. Został. 

Jerzy Tomasik 

 

Kubuś 
 

Kubuś pojawił się w 

naszym domu nie-

spodziewanie, nieo-

czekiwany i bez 

zapowiedzi. Był 

mały, miękki i cie-

pły. Jasnoszare fu-

terko, krótki ogonek  

i długie uszy oraz duże oczy i ciągle poruszający się 

pyszczek stanowiły cudowną całość, która pozwala-

ła zapominać o kłopotach. Pojawił się wraz z za-

przyjaźnioną zakonnicą, która przyniosła mi go w 

prezencie. W ogródku koło domu była trawa, dużo 

ziół i kwiatków oraz przysmak nad przysmaki – 

mlecz. W ogródku mieliśmy zbudowany mały do-

mek, na który deski dał nam właściciel domu, a 

zarazem ojciec naszych kolegów i koleżanek. We-

wnątrz domku, pod ścianami były siedzenia z de-

sek, z boku małe okienko z szybką i dach kryty ka-

wałkami papy, poprzez szczeliny której przeciekały 

krople deszczu. Kubuś był królikiem. Królikiem 

najpiękniejszym i najbardziej rozpieszczonym. Jadł 

z ręki, dostawał najlepsze kawałki sałatki, liści mle-

cza, skórki z chleba i wszystko, czego dusza zapra-

gnie. Najbardziej lubił pierogi z borówkami, ale te 

były krótko, więc musiał w końcu zmienić dietę. 

Królik spał w pudełku w domu, a gdy podrósł, w 

ogródku, w naszym domku. W dzień hasał sobie po 

ogrodzie i cieszył się życiem. Pewnego ranka po-

szliśmy do domku by wypuścić naszego ulubieńca, 

ale ten nie reagował na nasze wołanie, nie wybiegał 

z domku. Ktoś z nas wszedł do środka - królik tkwił 

nieruchomo między ścianą domku a krawędzią 

ławki i cichutko popiskiwał. Nie mógł się poruszać, 

był wystraszony, cierpiał. Pobiegłem do Dziadka i 

błagałem o pomoc: "Dziadziu, tylko Ty możesz po-

móc, zrób coś." Dziadek kazał delikatnie włożyć 

królika do pudełka i przynieść do domu. Diagnoza 

była krótka-złamany kręgosłup. Królik musiał się 

wystraszyć w nocy, wpadł między ścianę a ławkę i 

złamał kręgosłup. Nie było ratunku. Chwilę potem 

królik zdechł. Śmierć ulubieńca, który jeszcze 

wczoraj był okazem zdrowia, była źródłem natych-

miastowej i głębokiej rozpaczy, której nie były w 

stanie ukoić najcieplejsze słowa dorosłych. Skoń-

czyła się pewna era, odszedł przyjaciel, który znał 

swoje imię, poznawał ludzi, pozwalał brać się na 

ręce, tulić i głaskać. I wreszcie, poznałem co to jest 

bezsilność i poczucie klęski i to, że nawet Dziadek, 

który bardzo nas kochał, może być czasem bezsilny 

wobec różnych wyzwań. 

K.G 
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Gołąbki ruskie 

 
1 kg mięsa mielonego 

½ szklanki ryżu surowego 

½ szklanki grysiku surowego 

½ szklanki kaszy jęczmiennej surowej 

1 starta cebula 

2 ząbki czosnku zgnieść 

2 całe jajka 

około ¼ główki kapusty startej na grubych oczkach 

Sól, pieprz do smaku 

 

Wszystko wymieszać i formować niezbyt duże go-

łąbki. Smażyć z obu stron na oleju. Ułożyć w ron-

delku, zalać wodą, wymieszać z kostką wołową i 

gotować około 1,5 godziny. Podawać z sosem pie-

czarkowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Druk: Drukarnia Glinik Robert Huk 

 

 

 

 

 

DANE ZA GRUDZIEŃ 

SAKRAMENT CHRZTU   
1. Oliwia Augustyn – córka Tomasza i Moniki z 

domu Znamirowska 

2. Przemysław Czubek – syn Krzysztofa i Doroty 

z domu Wójcik 

3. Oliwia Gabańska – córka Dominika i Wioletty 

Piecuch 

4. Aleksander Głąb – syn Jacka i Marty z domu 

Krzemińska 

5. Tymon Goryczka – syn Jacka i Agnieszki z 

domu Nowak 

6. Alan Gryboś – syn Przemysława i Pauliny z 

domu Leśniak 

7. Oliwia Jamro – córka Krzysztofa i Edyty z do-

mu Chrobak 

8. Milan Kopcza – syn Piotra i Patrycji z domu 

Koszyk 

9. Adrian Leśniowski – syn Marcina i Eweliny z 

domu Koszyk 

10. Wiktoria Mentel – córka Daniela i Barbary z 

domu Kania 

11. Emil Mikrut – syn Marcina i Patrycji z domu 

Gargas 

12. Adam Szymański – syn Wojciecha i Sylwii z 

domu Solita 

13. Szymon Wesołowski – syn Adriana i Edyty z 

domu Kruk 

14. Filip Zając – syn Piotra i Joanny z domu Paw-

lik 

 

ZMARLI 
1. Tadeusz Dośla lat 79 

2. Bronisława Powierska lat 97 

3. Eugeniusz Ślimak lat 58 

4. Władysław Śmietana lat 89 

5. Magdalena Tomasik lat 43 

6. Maria Wackowska lat 62 

7. Bogusław Wrona lat 56 

 

ROK 2016 W LICZBACH 
Chrzest św. 98 

I Komunia św. 149 

Bierzmowanie 114 

Sakrament Małżeństwa  32 

Zmarli 119 

Udzielonych Komunii św. w ciągu roku 250 tysięcy  

 

 

 

 

PRZEPISY PANI LENKI Z ŻYCIA PARAFII 

 

INFORMACJA 

 

   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Diecezji Rzeszowskiej, a więc również Koło 

działające przy Parafii Narodzenia NMP  

w Gorlicach  jest organizacją pożytku pu-

blicznego, na którą można przekazać 1%  

podatku.   

Od tego zależy zorganizowanie w le-

cie kolonii dla dzieci z rodzin potrzebujących 

wsparcia.  

     Zwracamy się z uprzejmą prośbą  

o wsparcie naszej akcji. Przy przekazywaniu 

1% prosimy o dopisek „na kolonię letnią dla 

dzieci w Gorlicach”. 

 

Numer wpisu do Krajowego  

Rejestru Sądowego KRS 0000032721. 

 

Bóg zapłać! 

Prezes SRK Koło w Gorlicach 

Marta Przewor 
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