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Trzeba, aby rodziny naszych czasów powstały. 

Trzeba, aby szły za Chrystusem”. 

 (Jan Paweł II, Familiaris consortio). 

 

Drodzy Państwo!   

25 lat temu powstało w Gorlicach przy Pa-

rafii Narodzenia NMP Koło Stowarzyszenia Ro-

dzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej (SRK). 

Jubileusz – to czas refleksji i wdzięczno-

ści. To wyjątkowy czas wspomnień i podsumo-

wań. „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” 

(Mt10,8). W życiu chrześcijańskim  budujemy z 

materiału, który został nam dany. Wszystko jest 

łaską, ale z naszej strony trzeba odpowiedzieć na 

dar, który został nam powierzony. Trzeba zadać 

sobie pytanie: co zrobiliśmy z darami, które 

otrzymaliśmy? – Co z nimi robimy? Kogo uboga-

ciliśmy naszą wiarą? Jak wiele rozdaliśmy ze 

skarbca miłości swojego serca? Ile dzieł dokonali-

śmy pod natchnieniem Ducha Świętego?   

Nie nam to oceniać. Mamy jednak wiele 

powodów, aby dziękować Bogu i ludziom za 25 

lat służby Bogu, Kościołowi i Rodzinom. Za naj-

piękniejszą formę wdzięczności uznajemy Eucha-

rystię – dziękczynienie składane Bogu za wszyst-

kie Jego dobrodziejstwa i łaski ale też troski i sła-

bości.  

 

Rok 1994 - Ojciec Święty Jan Paweł II zatroskany 

o rodziny ogłasza ROKIEM RODZINY i apeluje 

do rodzin, aby jednoczyły się na wspólnej modli-

twie, formacji i działalności. Jan Paweł II  napisał  

List do Rodzin. Inspirowani Listem Jana Pawła II 

i całym Jego nauczaniem na temat: „Rodzina w 

służbie życiu i miłości” podjęliśmy ten apel i po-

stanowiliśmy powołać grupę świeckich, realizują-

cą te zadania. 

 

 We wrześniu 1994 tworzymy Grupę Zało-

życielską, a w listopadzie 1994 rejestrujemy 

nasze Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolic-

kich (SRK) w Zarządzie Diecezjalnym w Rze-

szowie.  

 

Przez te wszystkie lata realizujemy zadania statu-

towe. Staramy się realizować nauczanie Ojca Św. 

Jana Pawła II. Rodzina Bogiem silna – to było 

życzenie naszego umiłowanego Ojca Świętego – 

wypowiedziane pod adresem polskich rodzin. 

Słowa te kierował do rodzin, gdyż od nich zależy 

czy będą one wspólnotami podejmującymi wysił-

ki, „aby być Bogiem silne”, czyli „wierne Bogu i 

Jego przykazaniom”. Rodzina Bogiem silna, to 

rodzina, która  posłuszna jest Bogu, która z Bo-

giem nie dyskutuje, ale spełnia na co dzień Boże 

przykazania. To w istocie rzeczy znaczy, że  ro-

dzina dąży do świętości… Losy ludzkości pokazu-

ją, że ludzie często nie potrafią realizować tego 

zadania – świętość rodziny jest zagrożona. Ileż 

razy ludzie mówią o sobie „źle wybrałem”, „nie 

udało mi się” – mając na myśli swoje małżeństwo. 

A przecież w myśli Bożej małżeństwo ma być 

„szczęściorodne”, ma właśnie przynieść człowie-

kowi szczęście i świętość – a więc szczęście na 

ziemi i w niebie. Oczywistym warunkiem świę-

tości małżeństwa jest sakramentalność. Nie 

wystarczy układ międzyludzki, umowa zawarta 

między mężczyzną i kobietą (lub patologiczny 

układ między osobami tej samej płci). Sakrament 

małżeństwa jest przymierzem trzech osób – Boga 

Stwórcy , który ustanowił małżeństwo „w tym 

celu, aby urzeczywistniać w ludziach swój plan 

miłości” (Paweł VI, „Humanae vitae” n. 8) 

i tych dwojga – męża i żony. Wie Bóg, jak trud-

ne zleca im zadanie i chce im pomóc swoją mo-

cą, swoją łaską – łaską sakramentalnego mał-

żeństwa.  
 

 Taka rodzina jest  mocą narodu. Rodzina 

Bogiem silna jest w stanie wypełniać swoje za-

dania i obowiązki i oprzeć się zagrożeniom. 

Umacnia ją obecność Boga, Jego miłość otwarta, 

miłosierna, szanująca wszystkich. Umacnia ją 

modlitwa, życie sakramentalne, łaska sakramen-

tu małżeństwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W 25 rocznicę powstania Koła SRK 

przy Parafii Narodzenia NMP  

w Gorlicach 
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Zarząd wybrany w 1994 roku pozostał nie-

zmieniony do dzisiaj.  
Jego skład:  

 

Marta Przewor – przewodnicząca 

Józef Abram – zastępca przewodniczącego 

Stanisław Firlit – sekretarz 

Mariusz Śmietana – skarbnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPÓLNOTA SRK 

 
Ilość członków naszego Koła przez te lata zmie-

niała się. Obecnie pozostajemy w liczbie około 45 

osób.  

W dzisiejszych czasach niełatwo pozyskać no-

wych członków, zwłaszcza ludzi młodych (nie 

tylko w naszym Stowarzyszeniu). Jednak co roku 

nasze Koło powiększa się o nowe osoby. Cieszy 

fakt, że niemała grupa – to wierni członkowie, 

uczestniczący w pracach SRK od początku. Ta 

wierność bardzo się liczy – wydaje wspaniałe 

owoce. Członkowie, którzy odeszli do Domu Ojca 

(19 osób), swoim pięknym życiem i postawą 

prawdziwego chrześcijanina byli dla nas przykła-

dem jak mamy służyć Bogu i bliźniemu. Głęboko 

ufamy, że z nieba wspierają nas w działaniach 

SRK.  

 

Duszpasterze Koła 

 
Ksiądz asystent w Stowarzyszeniu jest 

przedstawicielem Ks. Proboszcza. Ma prawo 

udziału we wszystkich zebraniach Stowarzysze-

nia, ma głos decydujący w sprawach wiary i mo-

ralności, czuwa nad jego formacją. Zawsze nasi 

duszpasterze służyli i służą nam dobrą radą i po-

mocą we wszelkich działaniach. 

Ks. Marek Tutro – prowadzil nas do 

nieba. 

Ks. Marek był asystentem naszego Koła od 2013 

– 2016. Dał się poznać jako gorliwy kapłan. Po-

przez modlitwę, katechezę a przede wszystkim 

świadectwo niezwykłe-

go kapłana i człowieka 

pomagał nam budować 

wspólnotę SRK  (Ko-

ściół żywy i otwarty). 

Pełnił On przez trzy lata 

posługę duszpasterza 

wśród dzieci potrzebu-

jących wsparcia na na-

szych koloniach letnich, 

pielgrzymkach i spo-

tkaniach.  

Z wielką umiejętnością 

i chęcią prowadził 

chrześcijańską formację 

zarówno dzieci jak i 

członków SRK. Nie-

zwłocznie podejmował i 

pomagał w realizowa-

niu licznych zadań na-

          Z okazji 20 lecia naszego Koła po-

wstała publikacja, więc nasze podsumowanie 

jubileuszowe ograniczymy do ostatnich 5 lat. 
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szego Koła.  

Dziękujemy Bogu za Jego ofiarność dla dzieł cha-

rytatywnych prowadzonych przez nasze Koło.  

Jego śmierć  18 kwietnia 2017 roku (po ludzku 

patrząc), przepełniła nasze serca bólem. Ale z tego 

bólu i smutku rodzi się także chrześcijańska na-

dzieja. Życie przecież zmienia się, ale się nie koń-

czy. 

Śp. Ks. Marek wypełnił pięknie swoją misję i po-

wrócił do Domu Ojca w radosnym okresie oktawy 

wielkanocnej. Zasmuceni niespodziewanym odej-

ściem Ks. Marka, dziękujemy  Bogu za Jego życie 

i kapłańską posługę. Nikt z nas nie żyje dla siebie. 

Ks. Marek (też nie żył  dla siebie), dostrzegał 

zawsze  innych, zawsze miał czas dla drugiego 

człowieka. Panu Bogu się poświęcił i Boga lu-

dziom niósł i im Go dawał, ale też dawał siebie, 

swoje serce, swój czas i wiele razy konkretną po-

moc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2016 roku naszym asystentem jest 

Ks. Józef Buczyński, który  z wielką gorliwością 

pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. 

 

Zadania  Stowarzyszenia: 

1. Działanie nad kształtowaniem życia rodziny 

jako wspólnoty życia i miłości. 

2.Wspieranie członków Stowarzyszenia w ich 

życiu małżeńskim i rodzinnym. 

3. Podnoszenie i pogłębianie kultury życia mał-

żeńskiego i rodzinnego. 

4. Troska o ochronę życia ludzkiego od poczęcia i 

właściwe warunki jego rozwoju. 

5. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży. 

6. Działalność kulturalna, sportowa, turystyczna i 

rekreacyjna. 

7. Działalność charytatywna. 

8. Podejmowanie inicjatyw politycznych, społecz-

nych i gospodarczych, mających na celu wszech-

stronną     pomoc rodzinie.  

 

Do jednych z ważniejszych zadań naszego Koła 

należy  działalność charytatywna oraz praca 

wychowawcza wśród dzieci i młodzieży. 

 

Bardzo ważna w służbie rodzinom jest praca wy-

chowawcza wśród dzieci i młodzieży, połączona z 

pomocą charytatywną.  
Od 25 lat Koło nasze organizuje pomoc dzieciom 

z rodzin wymagających wsparcia: wielodzietnych, 

niewydolnych ekonomicznie i wychowawczo tzw. 

dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią (w tym 

alkoholizmem).  

Co roku organizujemy bezpłatną kolonię letnią 

dla około 60 dzieci z rodzin potrzebujących po-

mocy, w tym 8-10 dzieci z rodzin polskich w Ka-

łuszu lub Dolinie na Ukrainie. Zorganizowanie 

kolonii jest możliwe dzięki pracy społecznej za-

równo członków SRK, jak i sympatyków (wy-

chowawców, obsługi administracyjnej, medycznej 

i innej). Pracę wychowawczą wśród tych samych 

dzieci  i młodzieży  kontynuujemy  w ciągu roku. 

Grupa dzieci na letnią kolonię jest kwalifikowana 

przez pedagogów ze szkół naszej parafii. Bywa 

też, że te same dzieci jadą na kolonie kilkakrotnie, 

co ułatwia proces wychowawczy. Wielokrotny 

pobyt na kolonii jest traktowany jako nagroda dla 

dziecka za pracę nad sobą. Atmosfera przyjazna 

dziecku jest dla niego czasem wyciszenia i spoko-

ju, którego często nie zazna w domu. To zaś naj-

częściej wiąże się z chorobą naszych czasów – 

brakiem czasu dla dzieci oraz  różnymi zagroże-

niami rodziny. W związku z tym w pracę wycho-

wawczą trzeba „włożyć całe serce”. Od samego 

 

 



 5 

początku w metodach wychowawczych wdrażamy 

i pogłębiamy wychowanie religijne. Dzieci modlą 

się chętnie i  spontanicznie, uczestniczą w nabo-

żeństwach religijnych.  

Marta Przewor 

 

Kolonie letnie 
Tę formę wspierania rodzin potrzebujących i or-

ganizowania letniego wypoczynku dzieci konty-

nuujemy od 25 lat w różnych miejscowościach.  

I tak: w Bystrej,w Hańczowej a ostatnie lata nad 

morzem:  w Darłówku  i we Władysławowie. 

   

Główne cele, jakie przyświecały nam dotąd przy 

organizowaniu kolonii, to:  

 wzmocnienie zdrowia fizycznego i du-

chowego uczestników,    

 wyrabianie nawyków dobrego zachowania, 

 poszerzanie wiedzy, np. poprzez bogaty 
program edukacyjny, organizowanie wy-

cieczek, konkursów itp.,                                           

 poznawanie piękna naszej Ojczyzny 

 rozwijanie zainteresowań krajoznawczo-
turystycznych,  

 uwrażliwianie na piękno przyrody,   

 uczenie pożytecznego spędzania czasu 
wolnego /zajęcia sportowe, plastyczne, gry 

i zabawy, śpiew i  taniec/,   

  integracja z dziećmi z Ukrainy. 

      

W koloniach uczestniczyło dotąd ok. 1450 dzieci. 

Warto dodać, że były to kolonie nieodpłatne dla 

dzieci. Udało się to dzięki sponsoringowi instytu-

cji i osób prywatnych /w tym nasze kwestowanie 

przy kościele/.  Od kilku lat korzystamy z dotacji 

w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywa-

telskich. Ponadto, cała kadra kolonijna pracuje z 

dziećmi w ramach wolontariatu. Serdeczna atmos-

fera na kolonii to efekt wielkiego zaangażowania i 

serca okazywanego dzieciom przez opiekunów. 

Wypoczynek dzieci zawsze połączony był z reko-

lekcjami. Opiekę duchową sprawowali kapłani z 

naszej parafii; 2013 – 2016 ks. Marek Tutro, 

ostatnie trzy lata ks. Józef Buczyński, który był 

również opiekunem grupy. Kierownictwo kolonii 

sprawowali: p. Alfreda Firlit,  p. Izabela Krupa 

i p. Anna Wiejaczka. Wśród wychowaw-

ców rekordziści to: p. Izabela Krupa, p. Gabriel 

Wiatr, p. Teresa Gizara, p. Iwona Wal, p. Mariusz 

Śmietana, p. Małgorzata Stępień, p. Kazimiera 

Hrynkiewicz, p. Maria Kukla i p. Teresa Kocór. 

       

         Zainteresowanych  życiem na kolonii, bo-

gactwem zajęć, wycieczek, spotkań z ciekawymi 

ludźmi, relacjami kolonistów, odsyłam do naszej 

parafialnej gazetki „Z Niepokalaną” /przeważnie 

numery z sierpnia lub września każdego roku, w 

którym odbywała się kolonia/.   

  

        Dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój 

udział w organizowanych koloniach i przyczyniali 

się do radosnego przeżycia wakacji naszych dzieci 

a także ich pokolonijnych spotkań /pielgrzymki, 

wycieczki/ w ciągu roku szkolnego.   

                          

Stanisław Firlit   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzimy również całoroczne spotkania z 

„kolonistami” organizując dla nich wycieczki, 

pielgrzymki, ogniska, spotkania opłatkowe, 

wielkanocne. Zawsze w jesieni zapraszamy dzieci 

na pielgrzymkę tzw „pokolonijną”.  Zwracamy 

szczególnie uwagę na: naukę prawidłowego, kul-

turalnego zachowania, poszerzanie wiedzy, roz-

wój zainteresowań, umiejętność wykorzystania 

wolnego czasu, prowadzimy katechezy i konkursy 

dla tych dzieci.  
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Poniżej przytaczam realacje z ostatniej wy-

cieczki „pokolonijnej”na ziemię bocheńską   

 

„Koloniści” na wycieczce po ziemi 

bocheńskiej 
Jak co roku w ramach projektu z FIO, rea-

lizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Kato-

lickich  koloniści z Władysławowa uczestniczyli 

w tzw. „wycieczce pokolonijnej”. Dnia 21 wrze-

śnia 2019 r. pojechali na  wycieczkę  do Kopalni 

Soli w Bochni i do Lipnicy Murowanej. Celem 

było poznanie historii polskich świętych i zwie-

dzenie zabytkowych kościołów. Uczniowie ze 

szkół z naszej parafii  zwiedzili najstarszą w Pol-

sce Kopalnię Soli w Bochni, która po prawie 

ośmiu wiekach wydobywania kruszywa, wygląda 

dziś jak podziemne miasto. 

W piękny, sobotni poranek wszyscy uczestnicy 

spotkali się na gorlickim rynku o godzinie 6.00,  

w dobrych humorach. Cała grupa wyruszyła do 

Bochni, gdzie czekali przewodnicy i wiele atrakcji 

do obejrzenia. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zjazdu pod ziemię 

ciemnym szybem Campi. Zjazd windą na głębo-

kość 212 m zrobił na niektórych dzieciach duże 

wrażenie. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się 

także, że to właśnie z bocheńską kopalnią i szy-

bem Sutoris związana jest legenda o pierścieniu 

świętej Kingi. Naszą wędrówkę po kopalni rozpo-

częliśmy od kaplicy świętej Kingi. Zachwyciły  

nas obrazy i figury świętych  wyrzeźbione w soli. 

Podziwialiśmy  stół ofiarny, przy którym sprawo-

wał Mszę świętą kanonizacyjną Ojciec Święty Jan 

Paweł II w Starym Sączu. Uklęknęliśmy przed 

relikwiami świętej Kingi na krótką modlitwę.  Od 

przewodników dowiedzieliśmy się, że jest to je-

dyna kaplica na świecie, przez którą przejeżdża 

kolejka torowa.  

Uczniowie przemierzali podziemia kopalni pieszo, 

co dawało okazję do wypoczynku w leczniczym 

mikroklimacie podziemnych komór solnych. 

Zwiedzanie zabytkowej kopalni, która w roku 

2013 roku została wpisana na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kultury UNESCO to niezwykła po-

dróż przez najstarsze i najpiękniejsze wyrobiska 

kopalni. Odwiedzający mają poczucie wyprawy w 

czasie dzięki ekspozycjom multimedialnym.  Za 

pomocą holograficznych i interaktywnych insce-

nizacji oraz przestrzennych słuchowisk pokazane 

zostały średniowieczne techniki wydobywcze, 

zwyczaje górnicze oraz inne aspekty z życia ko-

palni. W naszej pamięci na długo pozostaną pre-

zentacje obrazujące dawny system wentylacji, 

systemy transportowe, jak również zalanie wodą 

podziemnych chodników. W opowiadaniu o histo-

rii bocheńskiej kopalni przewodnikom pomagali 

wirtualni  polscy królowie oraz żupnicy genueń-

scy. Najmłodsi uczestnicy naszej wycieczki  mieli 

wrażenie, jakby normalna praca górników w ko-

palni toczyła się tuż obok nich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zwiedzeniu kopalni wszyscy udali się do Bazy-

liki Świętego Mikołaja, gdzie poznali jego histo-

rię. Potem uczestnicy wycieczki spacerkiem udali 

się na pyszną pizzę do Da Grasso w Bochni. Do-

kładek pizzy i dolewek napojów nie było końca. 

Posileni i uśmiechnięci wybraliśmy się do Lipnicy 

Murowanej, aby podążać szlakiem naszych pol-

skich świętych. To tutaj dorastali do świętości św. 

Szymon, św. Urszula Ledóchowska, oraz błogo-

sławiona Maria Teresa Ledóchowska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po spotkaniu na lipnickim rynku z panią prze-

wodnik powędrowaliśmy do kościoła św. Andrze-

ja Apostoła. Jest on największym i najstarszym ze 

wszystkich kościołów Lipnicy Murowanej. Został 

wzniesiony w XIV wieku z fundacji króla Kazi-

mierza Wielkiego. Dnia 10 czerwca 2019 r. roz-

począł się proces peregrynacji figury Madonny  

Lipnickiej. Następnie spacerkiem udaliśmy się do 

kościoła świętego Leonarda. Jest to drewniany, 
cmentarny kościółek wpisany na listę zabytków 

UNESCO. Po zwiedzeniu tego bardzo mistyczne-
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go miejsca, powędrowaliśmy zobaczyć sanktua-

rium  świętego Szymona, które zbudowano na 

miejscu rodzinnego domu Św. Szymona. W ko-

ściele tym wzięliśmy udział we Mszy świętej, 

którą odprawił ksiądz Józef Buczyński. Świąty-

nia została ufundowana przez Stanisława Lubo-

mirskiego, jako wotum za zwycięstwo pod Cho-

cimiem w 1621 roku.  

Na koniec lody na lipnickim rynku, wspólne pa-

miątkowe zdjęcie i powrót do naszych drogich 

nam Gorlic. W tym miejscu pragnę podziękować 

przede wszystkim pani doktor Marcie Przewor 

za zorganizowanie tak wspaniałej wycieczki, 

dzięki której wszyscy uczestnicy przeżyli wspa-

niałą ucztę historyczną i duchową. Dziękuję rów-

nież wszystkim wychowawcom: ks. Józefowi 

Buczyńskiemu, p. Jadwidze Marek, p. Małgo-

rzacie Serwońskiej, p. Agnieszce Krupie, p. 

Iwonie Wal i p. Bożenie Jurczak za wszelką 

pomoc i okazane serce każdemu uczestnikowi 

wycieczko-pielgrzymki. 

Dziękujemy Bogu i ludziom za ten wspólnie spę-

dzony czas. 

Maria Urban 

Sposoby chrześcijańskiej formacji 

Aby podjąć zadania SRK, trzeba stworzyć wspól-
notę dojrzałych chrześcijan. A więc ważna jest 

formacja chrześcijańska oraz aktywne uczestnic-

two we wspólnocie i misji Kościoła. W chrześci-

jańskiej formacji bardzo ważna jest modlitwa, 

pogłębianie wiedzy i wiary, życie sakramentalne. 

W budowaniu wspólnoty duże znaczenie ma to, 

aby inicjatywa działania wychodziła od świeckich 

i miała głęboką motywację. Daje to szansę, że 

grupa będzie dynamiczna, będzie  się rozwijała, 

ku własnej i innych korzyści. Również w zachę-

caniu do przynależności najlepsza jest metoda 

łańcuszkowa – osobista zachęta przyjaciół i zna-

jomych.  

Spotkania modlitewno – formacyjne 

Na comiesięcznych zebraniach prowadzone są 

przez Ks. opiekuna, zaproszonych gości (znako-

mitych wykładowców – zarówno kapłanów jak i 

świeckich) oraz członków SRK wykłady, które 

pozwalają pogłębiać wiedzę religijną  oraz pro-

wadzić formację chrześcijańską (poznawanie 

nauczania Kościoła oraz zasad etycznych). W 

spotkaniach tych uczestniczą nie tylko członkowie 

naszego Koła, ale wiele osób niezrzeszonych (nie 

tylko z naszej parafii, naszego miasta ale również 

z odległych miejscowości). Na listę obecności w 

czasie jednego ze spotkań  z P. Prof. Półtawską 

wpisały się 243 osoby.  

Gościliśmy kilkanaście razy P. Profesor, 

która chętnie dzieli się swoim doświadcze-

niem oraz wiedzą  z zakresu wielu tematów 

życia małżeńskiego i rodzinnego. Gorlicka 

TV emitowała te wykłady, mogły one do-

trzeć do większej grupy mieszkańców mia-

sta. Wielokrotnie organizowaliśmy spotka-

nia z p. dr Półtawską dla młodzieży w szko-

łach czy kościele (w Gorlicach, Bieczu, Bo-

bowej). Temat wykładów: „Miłość i odpo-

wiedzialność”. Przekazaną nam wiedzę z te-

go zakresu wykorzystujemy w czasie spo-

tkań z  młodzieżą, podczas rekolekcji, czy 

Dnia skupienia dla narzeczonych. 

Tematy spotkań:  

 Rodzina źródłem świętości. 

 Świętość życia w dokumentach Ojca Świę-
tego 

 Największa jest miłość 

 Odpowiedzialne rodzicielstwo 

 Boże dary w ludzkich rękach 

 Co to znaczy być wyznawcą Chrystusa? 

 Wychowanie patriotyczne 

 Jan Paweł II: Wychowawca wychowaw-
ców    

  Człowiek w walce ze Złym  

 Starość – w nauczaniu Jana Pawła II 

 Moc modlitwy w życiu człowieka 

  Zapłodnienie in vitro   

 Brońcie świętości rodziny  

 Communio personarum  
 

 

Dni Skupienia 
 

Dzień skupienia – to powszechny w Kościele 

środek formacyjny, polegający na poświęceniu 

zwykle jednego dnia na osobiste wyciszenie. W 

SRK jest to najczęściej Adwentowy lub Wielko-

postny Dzień Skupienia. Jest to dzień, który 

wspólnota SRK przeznacza na zastanowienie się 

nad swym życiem duchowym i na pogłębienie 

swej wiary. Służyć temu mają: Msza święta, na-

bożeństwa, modlitwy, nauki i rozmyślania oraz 

wykłady znakomitych gości, zarówno kapłanów 

jak i świeckich. 
 

Diecezjalne Dni Skupienia  
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Medytacja
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– / W Księdze Psalmów czytamy:  

…,, Zatrzymajcie się –  

i we mnie uznajcie Boga.” / - 

 

– Taki jest właśnie cel Dni Skupienia naszej 

wspólnoty.  

Zatrzymam się tylko nad tymi z ostatnich 5-ciu 

lat. 

 

 Rok 2015 – to Rok Życia Konsekro-

wanego . 

Stąd ,, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię ” 

było hasłem Wielkopostnego Dnia Skupienia 

SRK, które miało miejsce w świątyni Matki Bo-

żej Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej  

14 marca 2015r. 

Proboszcz tej parafii (były wikariusz naszej parafii 

i opiekun duchowy naszego Koła) ks. Stanisław 

Szwanenfeld podczas Mszy Św.(w czasie homi-

lii) zachęcał nas do ożywienia wiary i wewnętrz-

nej przemiany, bo tylko systematyczne rozwijanie 

swojego życia duchowego stanowi podstawę 

wszystkiego co czynimy i kim jesteśmy. Również 

spotkanie z Siostrą Teoną ze Zgromadzenia św. 

Michała Archanioła uświadomiło nam to, że po-

winniśmy wielką wdzięczność okazywać osobom 

konsekrowanym za ich służbę Bogu i ludziom. 

Wielkim przeżyciem było też zawierzenie rodzin 

przed cudownym obrazem Matki Bożej Leżaj-

skiej. 

 

 W 2016 roku 20 lutego 
Diecezjalny Dzień Skupienia 

miał miejsce w gorlickiej 

 bazylice. Specjalnym gościem tego 

dnia była Prof. Wanda Półtawska. 

Podczas wykładu wskazywała jak 

wielką wartością jest życie, które 

Bóg daje człowiekowi i to Bóg de-

cyduje o jego początku i końcu, bo 

życie jest święte, gdyż jest dziełem 

Stwórcy. 

 

 

 26 marca 2017 roku – równ-

ież w okresie Wielkiego Postu, ale tym 

razem   

w Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego  

w Kobylance wspólnota SRK zgromadziła się na 

Diecezjalnym Dniu Skupienia. 

Egzorcysta ks. Jan Gierlak podczas wykładu na 

temat: ,,Opętanie a choroby psychiczne oraz 

współczesne zagrożenia duchowe” podkreślił 

konieczność współpracy egzorcysty, psychiatry i 

psychologa – ale takich, którzy uznają, że czło-

wiek ma duszę. 

 

 Na Wielkopostny Diecezjalny Dzień 
Skupienia SRK 24 lutego 2018 roku 

przybył do naszej  bazyliki Krajowy Duszpas-

terz Rodzin ks. dr Przemysław  Drąg. 
Hasło Dnia Skupienia brzmiało ,,Brońcie święto-

ści rodziny”. Mobilizuje ono (co podkreślał pre-

legent) do ,,boju” o rodzinę wierną Bogu i Jego 

przykazaniom, o rodzinę umocnioną sakramentem 

małżeństwa. 

Zaproszony Wykładowca swoje refleksje oparł o 

informacje dotyczące zwołanego przez Papieża 

Franciszka dwuetapowego Synodu o Rodzinie  

Omówił precyzyjnie rolę świeckich w głoszeniu 

Ewangelii rodziny i podkreślił, że prawdziwe po-

wołanie rodzin – to głoszenie Ewangelii świadec-

twem swojego życia. 

 

 Tegoroczny Wielkopostny Diecezjalny 

Dzień Skupienia  (SRK) odbył się  

30 marca br. w Bazylice Narodzenia NMP w 

Gorlicach. 

Przeżywając kolejne miesiące obecnego roku pod 

hasłem: ,,W mocy Ducha Świętego”, temat tego 

spotkania brzmiał:,,Misja Ducha Świętego w 

zadaniu i powołaniu Małżeństwa i Rodziny”. 
Piękne i bardzo bogate w treść kazanie podczas 

Mszy św. wygłosił ks. Prof. Tadeusz Guz, który 

podkreślił dobitnie (również w czasie wykładu), 

że świadomi obecnego zagrożenia wartości rodzi-

ny, musimy nieustannie wołać do Ducha Świętego 

o ożywienie naszej wiary, bo tylko wówczas ro-

dziny będą silne Bogiem i Jego Miłością. 

 

 Za organizację Diecezjalnych Dni Skupie-

nia SRK składamy Pani Prezes  naszego Koła 
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Marcie Przewor serdeczne ,,Bóg zapłać” , bo 

tylko dzięki Niej możemy corocznie spotykać się, 

by pogłębiać swoją wiarę i realizować w rodzi-

nach swoje powołanie. 

T.Orłowska 

Nasze pielgrzymowanie 

 
Bardzo ważnym sposobem chrześcijań-

skiej  formacji  w naszym Kole SRK jest umac-

nianie się w wierze poprzez pielgrzymowanie i 

nawiedzanie sanktuariów.  Pielgrzymka – to 

wspaniałe rekolekcje w drodze. 25 lat posługi 

SRK w Gorlicach jest okazją do refleksji na temat 

naszego pielgrzymowania i jego owoców. 

Przez te lata wspólnota SRK przy Parafii 

Narodzenia NMP w Gorlicach nawiedziła około 

100 sanktuariów w Polsce (najczęściej dwie piel-

grzymki w roku, a w czasie każdej pielgrzymki 

kilka świątyń). Naszym pragnieniem było pozna-

nie również tych mało uczęszczanych  sanktua-

riów w naszej Ojczyźnie. Często miały one wy-

miar wyjątkowy, nieporównywalny  z innymi. Co 

roku obieraliśmy inny kierunek, poznając kolejno 

świątynie poszczególnych diecezji.  

Sanktuaria są miejscem modlitwy i szcze-

gólnej obecności Boga w Jego znakach. To „wy-

raźne ślady” Boga na ziemi. W nich Pan Bóg w 

sposób szczególny udziela nam swojego wsparcia. 

Pielgrzymki dawały nam możliwość odnowienia  i 

ożywienia wiary – jakby „dodawały nam skrzy-

deł”.  Poprzez podziwianie architektury sakralnej, 

piękna przyrody i otaczającego świata,  pogłębia-

liśmy wiarę w Boga Stwórcę, znajdując niezbite 

argumenty na Jego istnienie i działanie, wynikają-

ce z podziwianych „cudów w przyrodzie”. Sank-

tuaria dawały nam możliwość głębszego poko-

chania Boga i Matki Najświętszej. Szczególnie 

sanktuaria Maryjne były dla nas miejscami ukoje-

nia, gdzie można wpatrywać się w  oblicze naszej 

Matki, odpocząć od codziennych trosk oraz zmę-

czenia. Wreszcie są to miejsca, gdzie powraca 

człowiekowi pokój serca. 

Wspólne pielgrzymowanie jest okazją do 

budowania wspólnoty poprzez wspólną modlitwę,  

bliższe poznawanie się oraz wzajemną pomoc. 

  

Marta Przewor 

Pielgrzymki Koła SRK 

 
Ważną formą naszej działalności jest organizowa-

nie pielgrzymek. Jest to jedna z metod naszej for-

macji, gdyż nawiedzanie sanktuariów prowadzi do 

umacniania i ożywiania wiary. Wspólna Msza 

Święta, modlitwa, śpiew pieśni religijnych a także 

kazania, czy słowo kierowane do nas przez księży 

opiekunów w autokarze bardzo nam w tym poma-

gają i służą pogłębieniu wiedzy religijnej. W wy-

jazdach biorą udział członkowie Koła ale i sympa-

tycy. Są nawet stałe grupy osób, które chętnie do 

nas dołączają, co przyjmujemy z wielką radością. 

Jest to więc czas zacieśniania więzów między-

ludzkich, nawiązywania bliższych kontaktów, 

poznawania się nawzajem a często również okazja 

do wzajemnej pomocy. Kolejnym ważnym aspek-

tem jest możliwość poznawania naszej ojczystej 

ziemi z bogactwem kultury, pięknem przyrody. 

Poza najważniejszym celem pielgrzymek – sank-

tuariami- zwiedzamy muzea, zabytkowe budowle 

– pałace, zamki, czy ciekawe obiekty przyrodni-

cze. Jest to cenne doświadczenie dla nas doro-

słych, ale jest to również forma kształtowania pa-

triotycznych postaw u naszych dzieci i wnuków, 

którzy z nami pielgrzymują. 

 Nie sposób nawet wymienić miejsc, które 

odwiedziliśmy w okresie naszej działalności. Były 

wśród nich te położone bardzo blisko – nasza 

„mała Ojczyzna”- jak Lipinki, Dębowiec, Sękowa, 

czy Binarowa, ale i położone w dalekich regio-

nach naszego kraju. Byliśmy na Dolnym i Gór-

nym Śląsku (m. in. Wambierzyce, Bardo Śląskie, 

Krzeszów, Piekary Śląskie, Rychwałd), na Warmii 

i Mazurach (m.in. w Gietrzwałdzie, Olecku, Świę-

tej Lipce, Studzienicznej), nawiedziliśmy świąty-

nie Poznania i okolic, Warszawę, Niepokalanów i 

wiele innych. Byliśmy w większości znanych i 

mniej znanych sanktuariach diecezji rzeszowskiej, 

przemyskiej, tarnowskiej, krakowskiej i kielec-

kiej.  

 Na uwagę zasługują również wyjazdy za-

graniczne, a wśród nich prawie coroczne piel-

grzymowanie na Ukrainę. Celem tych wyjazdów 

są przede wszystkim spotkania z mieszkającymi 

tam Polakami. Staramy się w miarę możliwości 
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nieść pomoc materialną dla potrzebujących, 

wspomagać parafie budujące lub odbudowujące 

świątynie i inne obiekty (np. przedszkole) . Na-

wiązały się trwałe przyjaźnie między członkami 

naszego koła a rodzinami z Kałusza i Doliny. Po-

za spotkaniami  mamy oczywiście okazję zwie-

dzić kraj sąsiadów, modlić się w tamtejszych 

sanktuariach. Co roku przygotowywana jest inna 

trasa pielgrzymki we współpracy z posługującymi 

tam kapłanami. W szczególności wdzięczni jeste-

śmy ks. Krzysztofowi Panasowcowi, probosz-

czowi z Doliny, (wcześniej w Kałuszu) za dużą 

pomoc w organizacji wyjazdów.  

 Członkowie naszego Koła brali również 

udział w pielgrzymkach na Litwę, do Włoch, 

Ziemi Świętej, Lourdes, Fatimy, La Salette. Nale-

ży wspomnieć  o pielgrzymkach z Diecezjalnym 

Oddziałem SRK. Przedstawiciele naszego Koła 

wyjeżdżali m. in. do Pragi, Ołomuńca, Budapesz-

tu, zwiedzali północną część Rumunii i Mołdawię, 

gdzie była możliwość spotkań z mieszkającymi 

tam Polakami. 

 Trzeba podkreślić, że wszystkie wyjazdy 

są zawsze bardzo dobrze zorganizowane, jest pre-

cyzyjnie przygotowany i realizowany plan każde-

go dnia, co jest niewątpliwą zasługą Pani Prezes 

naszego Koła SRK p. Marty Przewor, za co przy 

tej okazji pragniemy wyrazić jej wdzięczność.  

 

 

Barbara Osika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielgrzymowanie na  Ukraińskie Kresy 
SRK prawie od początku istnienia organi-

zuje pielgrzymki z pomocą duchową i materialną 

dla naszych rodaków na Ukrainie. Pierwsze wy-

jazdy to były odwiedziny w parafiach które dopie-

ro odzyskiwały swoje kościoły, zniszczone, zruj-

nowane zamieniane w sklepy, muzea, składowiska 

nawozów sztucznych.  W miarę upływu lat na 

naszych oczach, przy naszym skromnym wkładzie 

materialnym  kościoły odzyskiwały swój charak-

ter, piękny wygląd.  Wyjazd do Kałusza – miasta 

siostrzanego Gorlic zaowocował znajomością, 

która utrzymuje się do dnia dzisiejszego.   Mała 

parafia rzymsko-katolicka w tamtejszym mieście 

odzyskała kościół Św. Walentego. Od tego czasu 

datuje się  nasza  przyjazń i współpraca z Ks. 

Krzysztofem Panasowcem – proboszczem parafii 

pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Do-

linie. Ksiądz Krzysztof odremontował kościoły w 

Kałuszu, Dolinie, Bolechowie.  Nasze pielgrzym-

ki, których trzon zawsze stanowią członkowie 

Stowarzyszenia, prawie co roku odwiedzają te, jak 

i wiele innych parafii, starając się  wspierać je 

materialnie i duchowo. Bagażnik autobusu, któ-

rym wyruszamy zawsze jest wypełniony  darami. 

Wieziemy artykuły spożywcze jak i odzieżowe, 

których zbiórka jest organizowana w naszej para-

fii jak również co roku pielgrzymi dokładają się 

do tych darów. Często brały udział w wyjazdach 

osoby, które same urodziły się na kresach lub z 

kresów pochodzili ich bliscy. Tutaj należy wspo-

mnieć śp. Panią Helenę Guzik, która mimo pode-

szłego wieku zawsze brała udział w pielgrzym-

kach a wspominając czasy spędzone na kresach 

(bo tu się urodziła) doprowadzała nas do wielkich 

wzruszeń i łez.  

Każdy wyjazd to inna trasa do zwiedzania.  

Stałym punktem z reguły był Lwów z pięknymi 

katedrami na  Starówce i oczywiście cmentarzem 

Łyczakowskim,  Drohobycz-  miasto soli,  ropy i 

Bruno Schulza. Zwiedzaliśmy Podole - krainę 

wielkich twierdz ze stolicą w Kamieńcu Podol-

skim, Winnicę, Humań, Jazłowiec, Bar, Laty-

czów.  Oczywiście byliśmy i na Wołyniu, gdzie 

doszło do eksterminacji Polaków.  Urokliwe te 

miejsca przesiąknięte są krwią rodaków. Byliśmy 

w stolicy Wołynia – Łucku, Równem, Żytomie-

rzu, Krzemieńcu. Odwiedziliśmy stolicę Bukowi-

ny Czerniowce z pięknym uniwersytetem, w 2011 

roku wpisanym na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO. Zwiedzaliśmy stolicę Ukrainy – Kijów 

i najstarszy monastyr na Rusi  Ławrę Peczerską. 

Wielkich przeżyć dostarczyły nam odwiedziny na 

polskim cmentarzu wojennym w lasach pod Kijo-

wem – Bykowni.  Został on utworzony w latach 

2011-2012 dla upamiętnienia  trzy i pół tysiąca 

polskich ofiar zamordowanych przez NKWD w 

1940 roku.  Byliśmy i nad Morzem Czarnym, 

zwiedzaliśmy Odessę – trzecie co do wielkości 

miasto Ukrainy. Jest to wypunktowany tylko nie-

wielki wycinek tego, co zwiedziliśmy i   zobaczy-

liśmy.  W ostatnich latach wyjeżdżamy zawsze w 

miesiącu wrześniu, aby uczestniczyć w odpuście 
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parafialnym w Dolinie. Jest to niesamowite prze-

życie duchowe, gdy bierze się udział wraz z tam-

tejszą wspólnotą parafialną w tak pięknie cele-

browanej Mszy Św. odpustowej jak i późniejszej 

radosnej zabawie. 

 Coroczny wyjazd pielgrzymkowy – to 

wielogodzinne stanie na granicy, ogromne zmę-

czenie ale rodzinna atmosfera w autobusie i po-

znawanie  ziemi naszych sąsiadów jest sowitą 

zapłatą za trudy pielgrzymowania.  

Maria Janusz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspomagamy misje modlitwą i ofiarą 

 
Kościół nie może być zanurzony w samozadowo-

leniu, że my, w Polsce, mamy świątynie, kapła-

nów, dostęp do sakramentów i słowa Bożego. 

Trzeba, aby nasza myśl wybiegła o wiele dalej. 

Musimy pamiętać o niesłabnącej aktualności we-

zwania Jezusa Chrystusa do głoszenia Ewangelii. 

Słowa Jezusa „Idźcie na cały świat”  są wciąż 

niezwykle aktualne. To zachęta, aby 

wyjść z miejsca bezpiecznego, dobrze znanego, i 

iść do tych, którzy bardzo potrzebują Ewangelii, 

za których Jezus umierał na krzyżu, i dla których 

Jezus chciał prawdy o miłości i zbawieniu. To 

jeden z najbardziej istotnych wymiarów Kościoła.  

Staramy się niestrudzenie wypracowywać  trwałą 

postawę otwartości na potrzeby Kościoła misyj-

nego i rozbudzać w nas wrażliwość misyjną. Pra-

gniemy być grupą „umisyjnioną” i wspierać po-

trzeby misyjne Kościoła. W sposób szczególny 

pamiętamy o „naszych” misjonarzach – związa-

nych z SRK,  naszą parafią lub naszym miastem,  

a pracujących na Ukrainie, w Republice Środko-

wej Afryki i Kazachstanie. Włączamy w to senio-

rów, którzy oprócz modlitwy, chętnie na spotka-

niach z seniorami przekazują „wdowi grosz” na te 

cele. W czasie 25 lat naszego SRK zorganizowali-

śmy wiele spotkań  naszego Koła oraz Parafian z 

misjonarzami.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich obję-

ło patronatem misyjnym Kapłanów:  Ks. Marka 

Muszyńskiego – Misjonarza w Republice Środ-

kowo – Afrykańskiej, Ks. Jana Radonia – Mi-

sjonarza w Kazachstanie oraz Ks. Andrzeja Mi-

hułkę i ks. Krzysztofa Panasowiec – misjonarzy 

na Ukrainie.   

 

Marta Przewor 

 

Z pomocą  do  naszych  RODAKÓW – 

na Ukrainę 

 
W sobotę 7 września b. roku o godzinie 

4.00 z Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach wy-

ruszyła 30 – osobowa grupa na 6 dniową  piel-

grzymkę na polskie Kresy na Ukrainę. Była to 

pielgrzymka z pomocą charytatywną dla naszych 

rodaków oraz odbudowy i utrzymania świątyń 

rzymsko – katolickich na tym terenie.  Miała ona 

również  na celu wsparcie duchowe rodaków tam 

zamieszkujących. W parafiach przekazaliśmy dary 

przywiezione z Gorlic (odzież, słodycze, produkty 

spożywcze - zakupione z ofiar pielgrzymujących). 

W wielu parafiach składaliśmy również ofiary „do 

kapelusza” na potrzeby danej wspólnoty.    

Była to pielgrzymka, którą prowadził  Ks. 

Krzysztof Panasowiec – Polak pełniący od 27 lat 

posługę na Ukrainie, obecnie proboszcz w Doli-

nie. Codzienna Eucharystia (w świątyniach w Bo-

lechowie i Dolinie, Kałuszu, dwa razy w Pereczy-

nie i w katedrze w Mukoczewie), modlitwy (go-
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dzinki, różaniec, koronka, różnorodne rozważania, 

śpiew pieśni religijnych) dały  nam możliwość 

pogłębienia wiary i przeżycia rekolekcji w drodze. 

Wielką radością była dla nas wspólnota piel-

grzymkowa, którą udało się nam zbudować – 

wspólnotę pełną miłości, ofiarności i radości. Po 

raz kolejny (21) odwiedzamy polskie Kresy, które 

magicznie przyciągają, mimo trudów i zmęczenia. 

A nie było to pielgrzymowanie takie łatwe: prawie 

2 tysiące  kilometrów,  6 dni w drodze, wielogo-

dzinna jazda, trud przekroczenia granicy. Przekrój 

wiekowy pielgrzymów duży, bo od dziesięciu lat 

do osiemdziesięciu.  

 

Trasa wiodła przez Mościska, Krysowice, 

Strzelczyska. W tym dekanacie ponad dwadzie-

ścia lat temu pełnił posługę były wikariusz gorlic-

kiej fary – Ks. Andrzej Rams. Podziwialiśmy jego 

„spuściznę”, którą tam pozostawił. Wspólnoty 

parafialne żywe duchowo, działająca szkoła pol-

ska, „zadbane” świątynie zarówno w Krysowicach 

jak i w Strzelczyskach. Wielkim przeżyciem była 

modlitwa w Sanktuarium Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy w Mościskach oraz w Sanktuarium 

Matki Bożej Fatimskiej w Krysowicach, korono-

wanej dwa lata temu. Stowarzyszenie Rodzin Ka-

tolickich (SRK) 22 lata temu było na pielgrzymce 

w tych świątyniach, zamienionych za czasów ko-

munistycznych na magazyny – (w Krysowicach 

magazyn środków chemicznych). Byliśmy wów-

czas  świadkami ich wielkiego zdewastowania. 

 

 

 

 

 

 

Dalsza trasa pielgrzymkowa wiodła przez 

Bolechów, Dolinę, Chodorów, Żydaczów (Matka 

Boża Kochawińska), Stanisławów, Halicz, Kałusz. 

Uczestniczyliśmy w Dolinie w odpuście  z okazji 

święta Narodzenia NMP,  radując się żywą 

wspólnotą parafialną, pełną entuzjazmu wiary. 

Spotkaliśmy tam wielu znajomych i przyjaciół, bo 

od 20 lat odwiedzamy tę parafię, aby wzajemnie 

się ubogacać.  Przez cały ten czas do Gorlic przy-

jeżdżały dzieci na kolonie organizowane przez 

SRK, dzieci i młodzież (zespół taneczny „Perła” 

na Dzień Niepodległości i Święto 3 Maja) oraz 

inne grupy młodzieżowe, które zawsze były gosz-

czone w naszych rodzinach.  

 

 

 

 

 

 

 

Kilkugodzinne zwiedzanie (z przewodni-

kiem) Stanisławowa (Iwanofrankowsk) pokazało 

nam tragiczne losy Polaków na Kresach, historię 

ich życia oraz ich świątyń. Wielkim przeżyciem 

było nawiedzenie w Haliczu Sanktuarium Bł. Ja-

kuba Strzemię oraz możliwość zobaczenia bardzo 

cennych Jego relikwii (ornat, rękawiczki, frag-

menty krzywizny z pastorału). które odnalazły się 

w cudowny sposób. 

Odwiedziliśmy też ks. Andrzeja Mihułkę 

remontującego świątynię w Chodorowie, (remont 

wymaga dużych nakładów finansowych). Msza 

święta w kościele w Kałuszu dostarczyła nam 

wielu wzruszeń, bo to przecież SRK oraz gorli-

czanie w znacznym stopniu przyczynili się do 

odnowienia tej przepięknej świątyni. 

Na końcu zwiedzaliśmy Zakarpacie, które 

jest jednym z nieodkrytych skarbów Ukrainy. W 

przeciwieństwie do Lwowa czy Kijowa nie ma tu 

natłoku turystów, jest raczej cicho i spokojnie. W 

związku z historią tego rejonu jest on wypadkową 

trzech żywiołów: słowackiego, węgierskiego i 

ukraińskiego, zarówno z atmosfery, kuchni czy 

architektury. Zwiedzaliśmy Użgorod i Mukacze-

wo. Dwa noclegi mieliśmy w słowackojęzycznej 

parafii w Pereczynie oraz skorzystaliśmy z kąpieli 

w gorących źródłach w Beregowie.  Powrót przez 

 

 



 13 

granicę ukraińsko – słowacką był mniej wyczer-

pujący, godny polecenia.  

Pragniemy aby, gorliczanie poznawali 

Kresy, historię, swoje korzenie, pielgrzymowali  

do ziem, które musieli opuścić Polacy – miejsc 

przesiąkniętych krwią, miejsc zsyłek i przesiedleń.  

Dziękujemy Bogu i ludziom za ten DAR rekolek-

cji w drodze.                              

 

  Marta Przewor 

 

 

Wizyta naszych przyjaciół z Kałusza  

i Doliny w Gorlicach  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Rodziny naszej parafii, zwłaszcza ze Sto-

warzyszenia Rodzin Katolickich, (te które wyjeż-

dżają do naszych Rodaków na Ukraińskie Kresy i 

znają ich sytuację materialną) przyjmują na „noc-

legowanie” i wyżywienie (dłuższe czy krótsze) 

naszych przyjaciół z Kałusza, Doliny lub Bole-

chowa. Są to najczęściej dzieci,  chór parafialny, 

zespoły śpiewające i tańczące: „Perła” i inne. 

Obecnie  co roku na 11 listopada lub 3- maja go-

ścimy polonijny młodzieżowy zespół pieśni i tań-

ca „Perła” z  Parafii Narodzenia NMP w Dolinie 

na Ukrainie z programami  „Tak kochamy Pol-

skę”, „Do Przodu Polsko”, „Tak kochamy Jezusa” 

itd…. Wszystkie te programy zawierają bogate 

treści patriotyczne. Można podziwiać śpiew i ele-

menty baletu a także bogate i często zmieniane 

stroje ludowe. Zespół odbywa od lat tournée po 

Polsce ze swoim ks. proboszczem Krzysztofem 

Panasowcem – polskim kapłanem – pełniącym od 

27 lat posługę wśród Rodaków na Ukrainie oraz 

instruktorką p. Galeną Regecką. Nasi Rodacy na 

Ukrainie borykają się z trudnościami materialny-

mi a złożone „dary serca” pozwolą kontynuować 

budowę parafialnego przedszkola.  

 

 SRK zapewnia im zawsze program wystę-

pów (3-4 występy dziennie) w kościołach, szko-

łach, przedszkolach oraz Domach Kultury na tere-

nie Gorlic i powiatu gorlickiego. 

 

 Również dzieci z Kałusza lub Doliny, któ-

re przyjeżdżają na kolonię letnią dla dzieci po-

trzebujących wsparcia organizowaną przez nasze  

Koło goszczą w rodzinach, oczekując na wyjazd  

na kolonię i powrót do domu. 

 

Marta Przewor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troska o ochronę każdego życia ludz-

kiego od poczęcia do naturalnej śmierci. 
 

To jedno z zadań statutowych SRK. W 2014 roku 

nasze Koło podjęło inicjatywę zorganizowania w 

Gorlicach MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY. 

Pragnęliśmy odważnie i publicznie świadczyć o 

wartości oraz świętości życia i rodziny. Celem 

Marszu było budzenie w ludzkich sumieniach  
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wrażliwości na sens i wartość każdego ludzkiego 

życia od poczęcia do naturalnej śmierci.  

Co roku Marsz szedł ulicami Gorlic w miesiącu 

październiku, a SRK było jego głównym organi-

zatorem.  

Każdy Marsz rozpoczynał się w bazylice Mszą 

świętą pod przewodnictwem J.E.ks. biskupa Jana 

Wątroby lub Ks. Biskupa Edwarda Białogłow-

skiego oraz kierowanym przez nich do nas cen-

nym Słowem Bożym. 

Udział w tej manifestacji Pasterzy naszej diecezji 

dodawał rangi temu publicznemu wydarzeniu. 

Każdy Marsz przebiegał pod innym hasłem np.  

„Świętymi bądźcie”, „Jan Paweł II – Papieżem 

Rodziny”, „Rodzina siłą narodu”, „Rodzina 

Bogiem silna, wstańcie, chodźmy”. Każdy też 

Marsz miał obranego Patrona: św. Joanna Beretta 

Molla, św. Józef, św.Matka Teresa z Kalkuty, św. 

Brat Albert. 

Wśród zaproszonych osób należy wymienić zna-

mienitych Gości: Mary Wagner – kanadyjską 

obrończynię życia, które spędziła wiele lat w wię-

zieniu za swą działalność na rzecz obrony życia. 

prof. Wandę Półtawską, która w swoim wystą-

pieniu – świadectwie – nawiązywała do słów św. 

Jana Pawła II, jakie kierował do Rodaków w 

obronie życia i rodziny oraz dr inż. Antoniego 

Ziębę, niezłomnego, wieloletniego obrońcę życia. 

 

Marta Przewor 
 

 Dr inż. Antoniego Ziębę. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barwny i radosny korowód MARSZU W 

OBRONIE ŻYCIA I RODZINY  przeszedł ulica-

mi Gorlic 6 października 2019 roku. Marsz rozpo-

czął się o godzinie 13.00 w gorlickiej bazylice, 

uroczystą Mszą świętą koncelebrowaną pod prze-

wodnictwem J.E. ks. biskupa Edwarda Biało-

głowskiego z udziałem ks. Mariana Raźnikiewi-

cza – asystenta diecezjalnego SRK, ks. dziekana 

Stanisława Ruszela oraz księży proboszczów 

gorlickich parafii.  Ks. Biskup w cennej i bogatej 

w treść homilii nawiązał do czytań „z dnia” oraz 

do nadzwyczajnego miesiąca misyjnego ogłoszo-

nego w diecezji rzeszowskiej. W Ewangelii apo-

stołowie proszą „Panie dodaj nam wiary”. Ko-

ściół wzywa nas do dzieł misyjnych, a misje są 

sprawą wiary. Wiara umacnia się, gdy jest przeka-

zywana. Powołanie do ewangelizacji i odpowie-

dzialności za misje Kościół kieruje do nas wszyst-

kich ochrzczonych. Ks. Biskup w homilii nawią-

zał również do haseł marszu i patrona Marszu – 

św. Józefa – mocno podkreślając, że tylko rodzina 

Bogiem silna jest w stanie ocalić „zdrową” rodzi-

nę i społeczeństwo polskie.  

Uczestnictwo w marszu było wyrazem naszej tro-

ski o każde ludzkie życie od poczęcia do natural-

nej śmierci, o każde życie niezależnie od kondycji 

i okoliczności poczęcia. Było też wyrazem troski 

o wartość i świętość rodziny. Uczestników marszu 

łączyło przekonanie, że te wartości chrześcijań-

skie  stanowią podstawę ładu społecznego w na-

szej Ojczyźnie. Przyszły takie czasy, że o świętą, 

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY – PO RAZ VI 

W GORLICACH 
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godną, dojrzałą i stabilną rodzinę trzeba będzie 

walczyć zarówno w domu rodzinnym, jak i w 

przestrzeni społecznej. Chcemy chronić rodziny 

przed ideologiami takimi jak gender i LGBT, 

przed seksualizacją dzieci. 

Tegoroczny marsz w Gorlicach szedł pod hasłem 

„RODZINA BOGIEM SILNA – WSTAŃCIE, 

CHODŹMY” – to słowa świętego Papieża Polaka. 

Trzeba nam wstać i zabrać się do realizacji nau-

czania św. Jana Pawła II, który słowa te kierował 

do rodzin, gdyż od nich zależy czy będą one 

wspólnotami podejmującymi wysiłki, „aby być 

Bogiem silne”, czyli wierne Bogu i Jego przyka-

zaniom. Powinniśmy pochylić się nad dziełem 

Papieża. Polska będzie silna, jeśli rodziny będą 

Bogiem silne, gdy będą szanować życie od poczę-

cia do naturalnej śmierci, tradycyjną rodzinę 

(mama, tata i dzieci), oraz drugiego człowieka. 

Chrześcijańska rodzina to sakramentalny związek 

mężczyzny i kobiety – to mama, tata i dzieci. Ro-

dzina to związek oparty na miłości, otwarty na 

przyjęcie i wychowanie dziecka nawet wówczas, 

gdy ceną tej miłości jest ofiara i  krzyż. Aby pro-

ces wychowania był optymalny, potrzeba obojga  

rodziców. Zarówno mama jak i tata, muszą  speł-

niać istotne, choć nieco inne zadania i obowiązki. 

Słabość rodziny w pewnym stopniu wynika ze 

słabości odpowiedzialności ojców w rodzinie, z 

braku wychowania ich do ojcostwa. Dlatego za 

Patrona tego marszu obraliśmy Św. Józefa, aby 

wstawiał się za nimi i pomagał we współczesnej 

kulturze „bez ojca” odkrywać mężczyznom pięk-

no swojego powołania. Wołamy „S O S  Ojco-

stwa – dzieci potrzebują także bliskości Ojca”.  

 

 

 

 

 

 

 

Niech ten marsz zachęci nas do refleksji nad ojco-

stwem, niech służy budowaniu świadomości, że 

tata  jest tak samo ważny jak mama. Inicjatywa ta 

ma na celu  przebudzenie mężczyzn, by dostrzegli 

swoją rolę w małżeństwie, rodzinie a także w Ko-

ściele. Tam gdzie brakuje ojca (nie tylko fizycz-

nie), gdzie brakuje ojca w wychowaniu, gdzie jest 

jedynie odpowiedzialność materialna, pojawia się 

zagrożenie, a nawet niebezpieczeństwo. Zagrożo-

ne staje się macierzyństwo matki i los dziecka, bo 

przecież aborcja nie jest czynem tylko kobiecym.   

Drugą część marszu (na gorlickim Rynku) rozpo-

częła śpiewana modlitwa za rodziny, w wykona-

niu  p. Teresy Szwarc i p. Mariana Kroka. Przed 

uformowaniem kolumny artyści  zaśpiewali jesz-

cze piosenkę „Rodzina Bogiem silna”, do której 

muzykę skomponował – p. Piotr Zagórski, a 

słowa ułożył p. Ryszard Boczoń. Następnie 

wspólnota marszowa udała się na Zawodzie. Prze-

szła obok  gorlickiego szpitala, gdzie uczestnicy 

odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Za-

kończenie miało miejsce  w kościele św. Jadwigi 

w Gorlicach. Dzieci z Przedszkola Sióstr Służeb-

niczek zaprezentowały program słowno – mu-

zyczny, dotyczący rodziny i roli ojca w rodzinie a 

młodzież ZSE zaśpiewała psalm o miłości i złoży-

ła u stóp Patrona marszu - św. Józefa bukiet lilii. 

Lilie św. Józefa (miniaturowe broszki) towarzy-

szyły uczestnikom wspólnoty marszowej. Ks. Bi-

skup wręczył nagrody laureatom Rodzinnego 

Konkursu Plastycznego: „Moja Rodzina – Moja 

Siła” dla dzieci przedszkolnych i szkolnych Orga-

nizatorami konkursu byli: Niepubliczne Przed-

szkole Sióstr Służebniczek oraz partnerzy: Pa-

rafia pw. św. Jadwigi Królowej wraz z Urzę-

dem Miejskim w Gorlicach. 
 
Na zakończenie  Ks. Biskup złożył wszystkim 

uczestnikom VI Marszu Dla Życia i Rodziny po-

dziękowanie oraz udzielił błogosławieństwa. 

Dzieci  zostały obdarowane „prezentami” przygo-

towanymi przez ZSE w Gorlicach. 

Grupy, które  wzięły udział w marszu to: Strze-

leckie Bractwo Kurkowe Dworu Karwacjanów w 

Gorlicach, Szkoły im. Jana Pawła II: Zespół Szkół 

Ekonomicznych w Gorlicach oraz Szkoła Podsta-

wowa w Stróżówce, Szkoła Podstawowa nr 4, nr 5 

i nr 6,  Zespół Szkół Zawodowych (Budowlanka), 

Szkoła Podstawowa w Bystrej, Przedszkole Sióstr 

Felicjanek, Przedszkole Sióstr Służebniczek oraz 

Miejskie Przedszkole nr 4, Stowarzyszenie Rodzin 
 



 16 

Katolickich – Koło przy Parafii Narodzenia NMP 

w Gorlicach oraz  Koło z Wysokiej Strzyżowskiej, 

Dziewczęca Służba Maryjna z Bazyliki i Schola z 

Bazyliki, Akcja Katolicka z Bazyliki, Caritas z 

Bazyliki, Grupa Wolontariuszy ze Szkoły w Stró-

żówce, Szkolne Koło Caritas z MZS nr 5, Caritas 

z Parafii św. Królowej Jadwigi, grupa rzeszow-

skiej pieszej pielgrzymki bł. Karoliny, Drużyna 

Starszo - harcerska Fenix Biecz i Drużyna Harcer-

ska - Leśni - Gorlice, Krucjata Różańcowa. 

 

Marsze dla Życia i Rodziny są wyrazem aktywno-

ści społecznej tysięcy polskich rodzin. Dają moż-

liwość publicznego wyrażania poglądów i ocze-

kiwań związanych z przyszłością Polski –  jako 

kraju, który powinien nieść w przyszłość chrześci-

jańskie dziedzictwo przekazane nam przez po-

przednie pokolenia.  

Dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy mimo 

niesprzyjającej pogody wzięli udział w Marszu, 

by bronic życia i rodziny. 

 

Marta Przewor 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARYJA NIEPOKALANA – 

PATRONKĄ GORLIC 

 

Nasza wspólnota SRK podjęła inicjatywę obywa-

telską ustanowienia PATRONA MIASTA 

GORLICE, proponując, aby Matka Boża Niepo-

kalana z Gorlickiej Bazyliki była naszą Orędow-

niczką u Boga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2012 roku wspólnota Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich z parafii Narodzenia NMP wraz z 

grupami i stowarzyszeniami działającymi przy 

pozostałych gorlickich parafiach oraz z ich pro-

boszczami wystąpiła do Rady Miasta z inicjatywą 

obywatelską ustanowienia Patrona miasta Gorlice. 

          12 listopada 2014 roku stolica apostolska 

na prośbę JE ks. biskupa Jana Wątroby nadała 

Matce Bożej Niepokalanej tytuł Patronki Miasta 

Gorlice. 

27 czerwca 2015 na Rynku gorlickim odbyła się 

uroczystość ogłoszenia Matki Bożej Niepokalanej 

Patronką Gorlic. Dzień ten na zawsze zapisał się 

w historii miasta. Przyjeżdżających gości witały 

wtedy na granicach miasta transparenty Niepoka-

lana - Gorliczanom.  

Tuż przed Mszą świętą nasz ówczesny 

opiekun duchowy ks. Marek Tutro powitał ze-

branych na Rynku i przypomniał najważniejsze 

fakty związane z kultem Maryi Niepokalanej w 

Gorlicach. Msza święta koncelebrowana sprawo-

wana była na Rynku przy ołtarzu pięknie udeko-

rowanym kwiatami i kopią obrazu Maryi Niepo-

kalanej z gorlickiej bazyliki. Nad ołtarzem wid-

niało hasło Niepokalana – Gorliczanom. 

Mszy świętej koncelebrowanej przewodni-

czył J.E. ks. biskup Jan Wątroba z udziałem 

około 100 kapłanów. Na początku Mszy świętej 
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kanclerz kurii odczytał akt nadania miastu Gorlice 

tytułu Patronki Miasta. 

           Homilię wygłosił JE ks. biskup Jan Nie-

miec – biskup pomocniczy diecezji kamieniecko - 

podolskiej.  

          W uroczystości wzięły udział ogromne rze-

sze wiernych. Na zakończenie Mszy świętej Akt 

zawierzenia Matce Niepokalanej - Patronce Gorlic 

złożyły dzieci, młodzież, rodziny, władze miasta i 

ks. dziekan Stanisław Ruszel.  

         Wtedy to gorlickie rodziny podjęły zobo-

wiązania duchowe, które powinny zaowocować 

pogłębieniem naszej wiary, miłością Boga, ludzi i 

Maryi. 
 

Pierwsze soboty miesiąca 
 

Zobowiązaliśmy się między innymi do usilnej 

modlitwy, szczególnie różańcowej za nasze gor-

lickie rodziny, bo ,,RODZINA BOGIEM SILNA, 

STAJE SIĘ SIŁĄ CZŁOWIEKA I CAŁEGO 

NARODU” jak powiedział św. Jan Paweł II.   

 

Wówczas Wspólnota SRK przy Parafii Narodze-

nia NMP zobowiązała się do comiesięcznej Ado-

racji przed Najświętszym Sakramentem w pierw-

sze soboty miesiąca o godz. 8.00, uczestniczenia 

w Eucharystii po wcześniejszym przystąpieniu do 

sakramentu pokuty.           

 

W pierwsze soboty każdego miesiąca rozważamy 

tajemnice różańca  świętego (jedną część) modląc 

się za gorlickie rodziny i przepraszając za grzechy  

przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.  

Już od ponad 4 lat,  gromadzą się na tym nabożeń-

stwie nie tylko członkowie naszego stowarzysze-

nia, ale także chętni wierni. Początkowo nie było 

to liczne grono, ale z czasem nas  przybywa. 

Do tych spotkań z Maryją Niepokalaną staramy 

się przygotować bardzo rzetelnie. We Mszy św. 

członkowie SRK uczestniczą czynnie poprzez 

czytanie słowa Bożego, śpiewanie psalmów i mo-

dlitwę wiernych. 

Na początku adoracji wierni śpiewają pieśń do 

naszej Patronki Gorlic napisaną przez pana Ry-

szarda Boczonia z muzyką p. Piotra Zagórskie-

go pt. „Pieśń o naszej Patronce”. Pierwszy raz 

wykonała ją Gabriela Zagórska z akompania-

mentem organisty Piotra Zagórskiego w czasie 

uroczystej Mszy św. z udziałem ks. biskupa 

Edwarda Białogłowskiego podczas poświęcenia 

feretronu naszej Patronki 25 czerwca 2017 roku. 

Rozważania różańcowe dotyczą aktualnych tema-

tów podejmowanych przez diecezję, parafię, a 

także  świąt i wydarzeń  w naszej ojczyźnie, a 

przede wszystkim jest to modlitwa za nasze gor-

lickie rodziny. 
 

Na koniec oddajemy się pod opiekę Pana 

Boga i Maryi Niepokalanej Pani Gorlickiej.  
 

Rozalia Abram 

 

 

Spotkania z seniorami, rodzinami wielo-

dzietnymi, jubileusze małżeńskie 

Wspomnienie „od kuchni” 

Są rocznice, które nie sposób pominąć milcze-

niem.  Taką szczególną rocznicą jest na pewno 

25-letnie istnienie przy gorlickiej parafii Narodze-

nia NMP Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, 

które skupia nie tylko swoich członków, ale 

wszystkich parafian od juniora do seniora. Szcze-

gólnie widać to w okresie świąt Bożego Narodze-

nia, kiedy to co roku dla najmłodszych organizo-

wany jest opłatek połączony ze świętym Mikoła-

jem (bo nasza pani Prezes ma takie układy w nie-

bie, że nawet końcem stycznia dla naszych milu-

sińskich Mikołaj się pojawia). 

Drugim chyba najważniejszym corocznym spo-

tkaniem i gromadzącym często ponad dwieście 

osób jest opłatek dla seniorów, którzy czekają na 

zaproszenie i mówią: ,,Za tymi spotkaniami się 

tęskni, za tą rodzinną atmosferą przy wspólnym 

stole, za łamaniem się opłatkiem, składaniem ży-

czeń i dzieleniem się dobrocią i miłością”. Często 

Dzień Seniora połączony jest z Dniem Babci i 

Dziadka i wówczas, gdy na scenie wśród aktorów 

pojawiają się wnuczęta,  to z niejednego oka wy-

płynie łezka radości. A serce babci i dziadka duma 

rozpiera. 

Takim corocznym spotkaniem jest spotkanie z 

okazji święta Trzeciego Maja i wtedy też aula 

Domu Katechetycznego „pęka w szwach”, a 

śpiew pieśni patriotycznych słychać daleko. Pięk-

nym, wzruszającym, ściskającym za serce wystę-

pem był występ dzieci z Ukrainy. Zwykle na za-

kończenie tego spotkania śpiewamy Litanię Lore-

tańską i „Barkę”. Jeżeli z jakiegoś powodu spo-

tkanie majowe przesunie się w czasie to obcho-

dzimy Dzień Mamy i Taty. Organizowaliśmy tak-

że spotkanie małżeństw ze stażem powyżej 30 lat  

– najstarsi chwalili się 63 letnim pożyciem mał-

żeńskim. Nasze spotkania często uświetniają wy-

stępy młodzieży ze szkół podstawowych: ze Stró-
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żówki Szkoły imienia Jana Pawła II, z Gorlic 

Szkoły nr. 6. Również włączają się  Schola i nasze 

parafialne Maryjki. 

Czas ,,opłatkowy” to czas kolędowania. Przez 

szereg lat, naszym wspólnym śpiewom przewodził 

zespół ,,Młodzi Duchem” z parafii św. Jadwigi 

Królowej. Przychodzili do nas kolędnicy z zespo-

łu regionalnego w Dominikowicach, ale także nasi 

parafialni  kolędnicy. Oprócz pięknych głosów na 

nasze spotkania wnosili humor i radość życia. 

Honorowymi gośćmi światecznych spotkań byli 

ks. Prałat Stanisław Górski, ks. Proboszcz Sta-

nisław Ruszel, nasi przedstawiciele w Sejmie i 

Senacie pani poseł Barbara Bartuś i senator 

Stanisław Kogut. 

Do wspólnego świętowania potrzebne jest stwo-

rzenie odpowiedniej atmosfery. Przez całe lata o 

przystrojenie /stosowne do okoliczności/ stołów 

dbała pani Maria Belczyk. A w kuchni na zaple-

czu królowała nasza nieodżałowana pani Helena 

Guzik. Najpierw unosił się zapach wspaniałych 

serowników, a za tym zapachem wchodziła pani 

Helena i mówiła, że trzeba przynieść z dołu torbę, 

a w torbie jaja i sery gotowe do kanapek. Taka 

była hojna, szczodra i zawsze gotowa do pomocy. 

Wokół siebie skupiała panie, które „taśmowo” 

robiły kanapki, o których seniorzy mówili, że nie 

ma lepszych w całych Gorlicach, chwalili także 

ciasta pieczone przez nasze panie. Trudno jest 

wymienić każdego z nazwiska, bo tyle pań stara 

się żeby niczego nie brakowalo na stołach i bardzo 

się cieszą jeżeli ktoś wchodzi na zaplecze i z 

wdzięcznością mówi DZIĘKUJE – to najlepsza 

zapłata.  

Szczególne PODZIĘKOWANIE płynące z na-

szych serc należy się naszj pani PREZES Stowa-

rzyszenia Rodzin Katolickich przy naszej parafii, 

bo bez Jej energi i zapału nie byłoby tych spotkań  

NASZA MARTO !!! DZIĘKUJEMY ZA 25 LAT 

PREZESOWANIA SRK. 

I będziemy prosić Panią Gorlicką – Niepokalaną 

Maryję, by wlewała nadal w Twoje Serce zapał do 

dalszego prezesowania i obdarzała Cię zdrowiem 

siłą i radością życia. 

P.S. Czekamy na sygnał do działania . 

Jadwiga Marek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z historii  Gazetki Parafialnej  

„Z Niepokalaną” 

 
 Czas nieubłaganie biegnie i wydaje się, że 

niektóre fakty trwają wieczność –tak też jest z 

naszą gazetką parafialną. Był taki moment, gdy 

Marta Przewor  powołała do istnienia nasze Sto-

warzyszenie Rodzin Katolickich zostając jego 

Prezesem (25 lat temu). Po pewnym czasie dzia-

łalności SRK zasugerowała potrzebę redagowania 

gazetki parafialnej. Zarząd SRK był tą propozycją 

zaskoczony, nie wyobrażaliśmy sobie jak należy 

redagować gazetkę. Marta zgłaszając tą propozy-

cję miała już skrystalizowaną koncepcję. Oczywi-

stą rzeczą było uzgodnienie tej sugestii z ówcze-

snym Proboszczem parafii Narodzenia N.M.P w 

Gorlicach ks. Stanisławem Górskim. Proboszcz 

zaakceptował propozycję sugerując tytuł gazetki, 

Tytuł gazetki nawiązywał do wielkiej wdzięczno-

ści Gorliczan za wiele łask, które spłynęły na na-

sze miasto za pośrednictwem Niepokalanej Maryi. 

 

 



 19 

Jako opiekuna redakcji wyznaczył księdza Stani-

sława Ruszela (ówczesnego wikarego parafii).  

 Początki pisma były bardzo trudne ze 

względu na konieczność przepisywania tekstów 

na maszynie, a następnie przekazywano je do re-

dakcji „Źródła” w Krakowie, co powodowało cza-

sem powstawanie nieścisłości w tekstach. Z cza-

sem wkroczyła „era komputerów” Opracowane 

przez Panią Prezes dyskietki zawozili do redakcji 

„Źródła” E. lub  Ł. Jamro. Gazetka była skromna 

objętościowo, a o szatę graficzną dbał A. Matusik                            

(dołączył do redakcji). Dominującymi tekstami 

były treści religijne, co wynikało z potrzeby cza-

su. Formacja religijna jest konieczna ze względu 

na szybko postępującą laicyzację naszego społe-

czeństwa.  Przecież wiemy, że „bez wiary i Boga 

ani do proga”. To dzięki gorącej wierze przeka-

zywanej przez nasze mamy i babcie przetrwaliśmy                              

123 lata niewoli. Trafiały się również artykuły 

dotyczące wychowania młodzieży, ale również 

zagadnienia z polityki np. „Tak czy nie dla Unii 

Europejskiej”. Publikowały przede wszystkim 

osoby świeckie, kapłani mało się włączali. W na-

stępnych latach (1999 r.) dołączył A. Baczyński, 

który współredagował wspólnie z Podwórkowymi 

Kółkami Różańcowymi Dzieci, dodatek „Niepo-

kalana dzieciom”. Na ostatniej stronie pojawiły 

się krzyżówki i rebusy autorstwa p. L. Książki 

(niestety już śp.). Z czasem trafiły tu  przepisy 

kulinarne  Pani Lenki. Było również miejsce na 

informacje parafialne (do momentu wprowadzenia 

RODO). Stasiu Firlit opracował ankietę dotyczącą 

tematyki na jaką oczekują czytelnicy (niestety 

odzew był znikomy). Od kilku lat gazetka druko-

wana jest w Gorlicach  (Drukarnia Glinik R. Huk) 

niezależnie od „Źródła”. Jest również przyjem-

niejsza w odbiorze ze względu na jakość papieru 

oraz kolorystykę. Tradycją stało się cykliczne 

zamieszczanie wybranych kazań obecnego Pro-

boszcza ks. Stanisława Ruszela, informacji o 

sanktuariach nie tylko na terenie Polski, sprawoz-

dań z odbytych kolonii organizowanych przez 

SRK, spotkań opłatkowych, rocznicowych, piel-

grzymkach po naszej Ojczyźnie oraz wyjazdów do 

polskich parafii na Ukrainie. Znalazł się również 

kącik na dobrą poezję i prozę pióra K. Gomoły 

oraz fraszki i wiersze R. Boczonia. W toku dzia-

łalności artykuły w naszej gazetce zamieszczało 

kilkadziesiąt osób, których z imienia i nazwiska 

nie sposób wymienić.  

 

Zmieniali się asystenci kościelni. W ostatnich 5 

latach byli to: śp. ks. Marek Tutro i  ks. Józef Bu-

czyński. 

 Zmieniał się również skład redakcji. Przez 

ostatnie 5 lat gazetkę redagują: Marta Przewor – 

skład komputerowy, Teresa Orłowska – korekta, 

Rozalia i Abram Marian, Ewa Abratowska, Stani-

sław Firlit, Barbara Osika, Jolanta i Mariusz 

Śmietana, Janina Załęska. 

 

A wszystko to dzięki jednej osobie  Prezes 

SRK Marcie Przewor, która nas zmobilizowała i 

nadal  mobilizuje.           

     

   Mariusz Śmietana    
 

Członkowie naszego Koła włączają się w 

życie religijne Parafii poprzez: 

 
1. Udział w Liturgii Słowa w coniedzielnej Mszy 

św. o godz. 11.30 

2. Prowadzenie różańca w miesiącu październiku 

za rodziny i Misjonarzy związanych z naszą 

Parafią. 

3. Przygotowanie ołtarza na Boże Ciało 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prowadzenie modlitwy różańcowej za Misjo-

narzy wywodzących się z naszej Parafii 

5.  Koło nasze wydaje co miesiąc gazetkę para-

fialną „Z Niepokalaną” z szeregiem artykułów 

mających na celu pogłębienie wiedzy religijnej 

parafian. 

 

   Zespół informacyjno – redakcyjny 

Redaguje kronikę SRK.  Od pierwszych dni jego 

powstania do czerwca 1999 roku kronikę SRK 

prowadziła p. Maria Gunia. Przerwała tę piękną 

pracę nagła choroba. Przez te lata bardzo ofiarnie 

służyła swoimi umiejętnościami z wielkim sercem 

i zaangażowaniem. Od 1999 roku kronikę również 

z wielkim oddaniem prowadzi p. Stanisław Firlit. 
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GORLICKIE STOWARZYSZENIE 

RODZIN KATOLICKICH 

 

Ćwierć wieku działa Stowarzyszenie 

spajając kręgi Ludzi Wierzących, 

sukcesów wiele ma na swej scenie, 

więc godne życzeń i słów gorących. 

 

 Sukcesy tylko wspomnę niektóre, 

 bo dobrze nie znam całej historii, 

 to, że wzbogaca wiarę, kulturę, 

 już daje asumpt mej euforii. 

 

Doprowadziło, by Matka Boża 

Patronką Miasta była na wieki, 

aby poznano od gór do morza, 

że jest dla Gorlic  Tarczą Opieki. 

 

 Coroczne marsze życia obroną, 

 wyznaniem wiary są i miłości, 

 nienarodzone bez przerwy toną, 

 marsze sprzeciwem są tej podłości. 

 

Dla biednych dzieci kolonie letnie 

to piękny dowód wspierania rodzin, 

to ewangelia głoszona świetnie 

przez poświęcenie prywatnych godzin. 

 

 Pomoc Seniorom potrzebującym, 

 do miejsc kultowych pielgrzymowanie, 

 podanie ręki wszystkim tonącym, 

 to podstawowe także przesłanie. 

 

Dlatego życzmy Stowarzyszeniu, 

aby działało z wielkim zapałem, 

by się przenigdy nie skryło w cieniu, 

by pracowało na Bożą Chwałę. 

Ryszard Boczoń 

 

Jako wieloletni prezes SRK składam 

serdeczne „Bóg zapłać”:  

 Zarządowi  Gorlickiego Koła SRK  i 

wszystkim  członkom naszej wspólnoty za 

wytrwałość, pasję i niestrudzone działania 

na chwałę Bożą i pomoc drugiemu czło-

wiekowi. 

 Kolejnym kierownikom oraz całemu per-

sonelowi kolonii organizowanych co roku 

dla dzieci potrzebujących wsparcia. 

 

 

 

 Proboszczom naszej Parafii: Ks. Stanisła-

wowi Górskiemu i Ks. Stanisławowi 

Ruszlowi.  

 Diecezjalnemu Asystentowi Ks. Mariano-

wi Raźnikiewiczowi.  

 Księżom Asystentom Gorlickiego Koła  

SRK – na ręce obecnego asystenta Ks. Jó-

zefa Buczyńskiego.  

 Zarządowi  Diecezjalnemu na ręce obec-

nego prezesa – Pana  posła Kazimierza 

Gołojucha.  

Marta Przewor 

Spieszmy się kochać… 

Odeszli od nas do DOMU OJCA: 

 

1. Kocoń Janina 

2. Mieczysław Pikul 

3. Lidia Pikul 

4. Gunia Maria 

5. Gunia Kazimierz 

6. Płaza Bronisława 

7. Stanisław Więcek 

8. Piotr Romcio 

9. Józef Michalik 

10. Krystyna Bartosiewicz 

11. Edward Borowski 

12. Jan Juruś  

13. Kozłowska Monika 

14. Pyrcioch Paulina 

15. Orchel Tadeusz 

16. Irena Tabor 

17. Sendecka Maria 

18. Helena Guzik 

19. Elżbieta Mikruta 

 

Dziękujemy Panu Bogu za DAR  ICH  ŻYCIA, 

DAR  POWOŁANIA w rodzinie, parafii, w Ko-

ściele świętym. Bóg zapłać za gorliwą posługę w 

Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. 

 

DOBRY  JEZU  A  NASZ  PANIE,  DAJ  IM 

WIECZNE  SPOCZYWANIE! 
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