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„ A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami”.’

DRODZY CZYTELNICY!
W ten radosny czas Bożego Narodzenia rozbrzmiewają w naszych sercach słowa o niepojętej MIŁOŚCI
BOGA do swojego stworzenia.
Tajemnica Wcielenia – to tajemnica Miłości Boga,
który postanowił nawiązać głęboką więź z człowiekiem, nie
tylko przez SŁOWO, ale przede wszystkim przez swoją
widzialną obecność wśród nas. ON zechciał być, cierpieć i
kochać razem z nami.
Tajemnica ta szczególnie ożywia naszą nadzieję, przypominając nam kolejny raz, że Jezus Chrystus, który narodził
się w Betlejem, rodzi się także w naszych sercach.
BÓG JEST Z NAMI!
Rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem
"Wielka Tajemnica Wiary". Towarzyszyć nam będzie
motto z Biblii: „abyście uwierzyli w Tego, którego (Bóg)
posłał” (J 6,29). Rok liturgiczny rozpoczyna trzyletni program duszpasterski na lata 2019-2022, pod hasłem: "Eucharystia daje życie".
Program ten będzie więc koncentrował się na
Eucharystii i będzie przypominał nam, że winniśmy coraz
bardziej umacniać naszą więź z Chrystusem, gdyż tylko w
NIM jest pewność przyszłości oraz gwarancja prawdziwej i
trwałej miłości… A całe nasze życie to „sposobność” do
składania świadectwa o nieskończonej miłości Boga do
człowieka.
Niech więc MIŁOŚĆ I DOBROĆ BOGA, który w
swoim Synu Jezusie Chrystusie przychodzi do człowieka –
pomogą nam z ufnością wkroczyć w Nowy Rok Pański –
2020.
Nadchodzący Nowy Rok składamy w najpewniejsze
dłonie – Bogurodzicy Dziewicy Maryi, aby wraz ze świętym Józefem czuwała nad nami i naszymi rodzinami.
Na radosne świętowanie Bożego Narodzenia i na
każdy dzień Nowego Roku składamy z serca płynące życzenia Bożej Miłości i Bożego pokoju…
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„A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas".
W stajence pośród nocy rodzi się Dziecię
Jezus. Blask aniołów otacza pasterzy, którym
zwiastowana została radosna nowina o narodzinach Wybawiciela. Św. Jan opisuje tajemnicę
wcielenia Boga zagadkowym zdaniem: "A Słowo
stało się ciałem i zamieszkało wśród nas".

Nasze życie stało się inne. Nie tylko zobaczyliśmy wspaniałość Bożego życia na obliczu
Jezusa, ale zostaliśmy włączeni w Boga wcielenie.
Nasza natura stała się inna. Została wypełniona
Bożym życiem, Bożą siłą i Bożym światłem. Nie
jesteśmy już tylko śmiertelnymi i wątłymi ludźmi,
podlegającymi chorobie i śmierci. Mamy w sobie
nieprzemijający zarodek – Boże życie. Gdy spojrzymy w siebie, napotkamy nie tylko cierpienia,
które są naszym udziałem, nie tylko własne myśli
i uczucia, ale także na dnie duszy widzimy Boże
życie, Bożą miłość, czystość i piękno.
Napełnienie Bożym życiem oznacza
uzdrowienie, wyzwolenie i zbawienie. To życie
uzdrawia nasze rany. Daje nam siłę, byśmy uwolnili się od zależności, prowadzili życie samodzielne, a nie bierne. Wybawia nas od pustki i
bezsensu naszej egzystencji. Daje naszemu życiu
nowy smak. Jest to — jak głosi przesłanie bożonarodzeniowe — smak miłości i pokoju.
Marta Przewor
PRZYJDŹ

W Boże Narodzenie chrześcijanie wyznają, że Bóg stworzył człowieka wspaniałym. A gdy
go stworzył, zobaczył, że wszystko było bardzo
dobre. Stworzył nas na swój obraz – jako mężczyznę i kobietę. Jednak my przyćmiliśmy ten czysty
obraz Boga w nas. Wtedy Bóg posłał swojego
Syna, aby ten pierwotny obraz znów zajaśniał
swym prawdziwym pięknem. W Jezusie człowiek
ukazuje się nam takim, jakim był pierwotnie w
zamyśle Boga – bez ułomności, niezmącony swoimi gwałtownymi emocjami, niezafałszowany
brakiem umiaru i chciwością. Szczególnie w naszych czasach (jak nigdy) potrzebujemy, by
Bóg w Jezusie ukazał nam prawdziwy obraz
człowieka. W mediach bowiem lansowane są inne
obrazy człowieka: odnoszącego sukces, który jest
przebojowy i bierze to, czego chce, obraz chłodnego karierowicza. W Jezusie jaśnieje obraz
miłującego Boga, który odważył się pojawić nie
w mocy i sile, ale w bezsilności dziecka.

przyjdź, Panie Jezu, z wielką siłą
bo jest, jakby Ciebie nie było
przyjdź, Panie, choć nie jestem godzien
po niebie, ziemi lub po wodzie
przyjdź, bo już nie daję rady
poprzez samotność, wierność, zdrady
przyjdź, bo już tak żyć nie mogę
pokaż mi tę jedyną drogę
ja wszystko dla niej rzucę, Panie
jak prorok powiem „niech się stanie”
przyjdź, póki się jeszcze jakoś trzymam
przyjdź nim nadejdzie zła godzina
błagam jak żebrak i nie chcę więcej
rozpal mi tylko zranione serce
ugaś bolesne w nim pragnienie
pięknym Serca Twego promieniem
przyjdź, nawet jak złodziej o złej porze
ja serce na oscież otworzę
przyjdź, nim kolejny raz upadnę
tak już chcę słyszeć Twoje „pragnę”
przyjdź, choćby nie wiem, jak bolało
przyjdź, weź duszę moją i ciało
przyjdź w blasku światła lub w ukryciu
przyjdź, bo bez Ciebie nic po tym życiu
tak, żeby życie się spełniło
i żeby mnie dotknęła Miłość
przyjdź jak smak życia w powszednim chlebie
i przytul mnie i przemień w siebie
Ks. Mariusz Bernyś
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IDZIEMY Z BOGIEM
W NOWY 2020 ROK
Idziemy do Ciebie Boża Dziecino, trzymając Różaniec w garści, by podziękować Ci za miniony rok, za to że jak co rok przychodzisz do nas,
za Twą cierpliwość, za nadzieję świętą, za dobroć
spod Twojego serca wyjętą. Dziękujemy, że podnosisz mnie z kolan grzesznego i płaczącego. Za
głos śpiewanych kolęd do żłóbka nas prowadzący,
do Twej ubogiej stajenki, by wielbić MIŁOŚCI
CUD.
W dzień Bożego Narodzenia, wszystko
wydaje się takie jak przed rokiem. Na szybach
srebrne szronu kwiaty, a świat bielusieńki jak
opłatek woła: będzie WILIJA!!!
Idźmy za i z naszymi PASTERZAMI do Betlejem, nie do Ziemi świętej, ale do naszych serc, bo
tu w twoim i moim jest droga do Betlejem – droga
duchowa. Każda droga jest inna, ilu ludzi tyle
dróg i wiele na nich zakrętów. Bierzmy plecak i
pakujmy swoje mniemania o sobie, przyzwyczajenia z którymi nie możemy się rozstać. Swój codzienny pośpiech i niecierpliwość.
A tu na tej drodze co chwila ktoś nas zatrzymuje a
to starsza sąsiadka, której zanosisz zakupy, a to
przyjeciele zapraszają do siebie, a to dziecko wraca ze szkoły i chce się podzielić dobrymi stopniami, a to przygotowania do świąt ….
I nawet nie zauważamy, że to już jest Betlejem twojego i mojego serca. Kiedy uklękniemy
przed Dzieciątkiem w Żłóbeczku nagle poczujemy, że nasz plecak zelżal, jest pusty. Kiedy z pokorą, a może z łezką w oku powiemy mój plecak
jest pusty?... - To Maryja, Matka Jezusa odpowie:
to wszystko wraz z kamyczkami grzechów przy
kratach konfesjonału ON przyjął i przemienił, by
także w twoim i moim sercu mógł się narodzić..
Zasiadając do wigiijnego stolu pamiętajmy
o miejscu dla wędrowca, o tych którzy daleko od
rodzinnego gniazda śpiewają te same kolędy i o
tych, którzy są blisko obok, a nie mają się z kim
podzielić opłatkiem. Otwórzmy drzwi naszego
domu i serca w tym Dniu Miłości. Niech nasz
dom stanie się Betlejem, bo Betlejem to DOM
CHLEBA.
Pamiętajmy, że w człowieku jest głód miłości, i nie zagłuszy tego nawet głód chleba. Gdy
brakuje chleba, umiera ciało, ale kiedy braknie
miłości, może umrzeć dusza. Nasz Pan to wiedział, dlatego pozostał z nami w okruszynce chleba. Ten radosny czas Bożego Narodzenia, kiedy
co roku w żłóbeczku witamy ludzkie Dzieciątko
Boże, uzmysławiamy sobie czym jest Cud Wcielenia Bożego, jaki pozostał z nami na ziemi – to
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EUCHARYSTYCZNE CIAŁO BOGA – tego
który ,,wszedł między lud ukochany dzieląc z nim
trudy i znoje”.
Wchodzimy w Nowy Rok Liturgiczny, którego
myślą przewodnią są słowa ,,Eucharystia daje
życie”.
Św. Jan Paweł II 2005 r. mówił :
,,Oddawajcie cześć Jedynemu prawdziwemu Bogu, przyznając Mu pierwsze miejsce w waszym
życiu. Człowiek jest nieustannie wystawiany na
pokusę bałwochwalstwa…”
Adoracja prawdziwego Boga jest formą autentycznego oporu wobec bałwochwalstwa wszelkiego rodzaju. ADORACJA CHRYSTUSA; „On jest
skałą, na której możecie budować waszą przyszłość oraz bardziej sprawiedliwy i solidny świat.
Jezus jest Księciem Pokoju, źródłem przebaczenia
i pojednania. On może uczynić braćmi wszystkich
członków rodziny ludzkiej”.
Drogi czytelniku grupy modlitewne przy naszej
parafii zapraszają na wspólną ADORACJĘ
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zaprasza w każdą I sobotę miesiąca po Mszy
św. o godzinie 8.00
 Krucjata w Obronie Ojczyzny i Akcja Katolicka zaprasza w I sobotę na godz. 17.00
Różaniec Fatimski
 Krucjata Rózańcowa w Obronie Ojczyzny
zaprasza w I wtorek miesiąca na godz.
17.30
 Odnowa w Duchu Swiętym zaprasza na
wspólną modlitwę w każdy piątek na godzinę 18.00
Św. Jan Paweł w 1986 r mówił: ,,Człowiek istnieje
bowiem Bóg go utworzył z miłości i wciąż z miłości zachowuje, a żyje w pełni wedle prawdy, gdy
dobrowolnie uznaje ową miłość i powierza się
swemu STWÓRCY''.
Janina Załęska

Tajemnica Mszy świętej (cd)
Ofiara całego stworzenia
Warto sobie uświadomić dość oczywistą w
sumie prawdę, że największe wzloty naszego ducha, najwspanialsze wyżyny mądrości, najbardziej
imponujące szczyty intelektu są związane z całym
ogromnym kosmosem, ze światem przyrody. Nie
tylko myślimy, kochamy, modlimy się, ale również jemy, oddychamy, trawimy, wchłaniamy ciepło, krótko mówiąc funkcjonujemy jako żywe
organizmy. Jesteśmy częścią przyrody, współtworzymy ją i dzięki niej istniejemy. Ten współistotny świat jest nam dany jako prezent, ale o tyle
nietypowy, że wymaga z naszej strony dużych
inwestycji. Każdy dzień jest podejmowanym na
nowo trudem przetwarzania świata, w którym
żyjemy. Cokolwiek znajduje się na naszym stole,
w czymkolwiek my znajdujemy schronienie i bezpieczeństwo: ubranie, dom, światło, woda w kranie, jest owocem połączonych wysiłków przyrody
i twórczej pracy człowieka. Dlatego też, kiedy
podczas Mszy świętej stajemy przed Bogiem,
składamy Mu w ofierze nie tylko nasze serca, myśli, pragnienia, to, co duchowe, ale też wszystko,
co nas materialnie, fizycznie współtworzy, a co z
kolei w naszych rękach ulega przemianie.
Gdy następuje moment ofiarowania, kapłan wznosi chleb i wino, wypowiadając słowa:
„Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata,
bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb,
który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem
życia”. Następnie: „Błogosławiony jesteś, Panie,
Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności
otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego
krzewu i pracy rąk ludzkich; Tobie je przynosimy,
aby stało się dla nas napojem duchowym”. A zatem świat przyrody uczestniczy w naszym ludzkim spotkaniu z Bogiem. Nie wisi gdzieś obok jak
roboczy drelich, którego używa się jedynie do
gorszych, mniej szlachetnych robót. Bo to właśnie
owoc ziemi i prac ludzkich zostanie przemieniony
w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Chleb i wino
wezmą udział w niezwykłym wydarzeniu pełnego
miłości zjednoczenia człowieka z Bogiem.

kiego znaczenia: mała kropla wody zostaje zmieszana z winem w kielichu. Staje się winem, zostaje w nie przemieniona. Inaczej dzieje się, gdy czasem do kielicha wpadnie na przykład mucha. O ile
uda się jej ujść z życiem, nadal pozostaje tym,
czym była przedtem. Co najwyżej pachnie inaczej,
ma sklejone skrzydła i z lekka powiększony brzuszek. Kropla wody upodabnia się zaś do swojego
nowego środowiska. Jaka jest wymowa tej przygody, której doświadcza ta odrobina wody.
Odpowiedź znajdziemy w słowach wypowiadanych przez kapłana podczas opisanej czynności: „Przez to misterium wody i wina daj nam,
Boże, udział w Bóstwie Chrystusa, który przyjął
nasze człowieczeństwo”. Te słowa mówią najpierw o Panu Jezusie. Kiedy przyjął On ludzkie
ciało, to naprawdę stał się człowiekiem. Nie jest
tak, że Bóg odwiecznie istniejący przykrył się
jedynie tym, co ludzkie: ciałem, temperamentem,
charakterem, inaczej mówiąc był jak mucha pływająca w winie, ale On naprawdę jako Bóg stał
się człowiekiem. I to samo ma się teraz dokonać w
drugą stronę. Człowiek ma stać się Bogiem.
W chrześcijaństwie nie chodzi w pierwszym rzędzie o to, by być człowiekiem lepszym
niż inni. Naszym powołaniem jest mieć udział w
Bóstwie Jezusa Chrystusa. On właśnie po to
przyjął nasze człowieczeństwo, by nas z sobą
zjednoczyć. Po to zostaliśmy stworzeni przez
Boga, żeby dzielić Jego życie, żeby Jego miłość
przepływała przez nasze serca jak krew matki,
która nosi w sobie poczęte dziecko.. Nie jesteśmy
jak karzełki, które niegdyś chował na swoim dworze potężny król, aby gdy ogarniała go nuda lub
podczas przyjęć zabawiały go swymi wygłupami.
My jesteśmy dziećmi Boga, dziećmi Króla, które
mają udział we wszystkim, co do Niego należy. A
ta tajemnica dokonuje się właśnie podczas Mszy
świętej. Przypomnijmy sobie jeszcze raz te ważne
słowa: "przez to misterium wody i wina daj nam
Boże udział w Bóstwie Chrystusa". Ilekroć więc
przyjmujemy Komunię świętą, jednoczymy się z
Bogiem. A jest to możliwe dlatego, że On wcześniej zechciał zjednoczyć się z nami w osobie Jezusa Chrystusa.
Opr. Ks. J. B.

Tajemnica kropli wody.
W momencie składania Bogu mszalnych
darów ma miejsce niepozorny gest, pełen głębo-
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NIEPOKALANA – GORLICZANOM
„Maryjo Niepokalana, Niepokalana Maryjo
każdą chcę życia godziną, Tobie wyśpiewać swą
miłość”.

8 grudnia b. roku o godz. 11.30 (w godzinie łaski) w gorlickiej bazylice odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny – Patronki Parafii, ale
również PATRONKI MIASTA – PANI
GORLICKIEJ.
GODZINA ŁASKI ma miejsce 8 grudnia
pomiędzy 12.00 a 13.00. Z tą godziną wiąże się
objawienie. Matka Boża ukazując się pielęgniarce
Pierina Gilli powiedziała: ,,Jestem Niepokalane
Poczęcie”, Jestem Pełna Łaski”. Życzę sobie, aby
w południe, każdego roku w dniu 8 grudnia obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki
modlitwie, w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia”.
Uroczystość odpustową rozpoczęła Msza
święta koncelebrowana pod przewodnictwem J.E.
Ks. bp. Jana Niemca – biskupa pomocniczego
Diecezji Kamieniecko – Podolskiej na Ukrainie, z
udziałem ks. dziekana Stanisława Ruszela oraz
księży wikariuszy: Ks. Tomasza Bierzyńskiego
oraz Ks. Pawła Kaczmarczyka.
Homilia, którą wygłosił Ks. biskup była
refleksją na temat TAJEMNICY NIEPOKALANEGO POCZĘCIA. Streszcza się ta tajemnica cichą modlitwą: „oto ja Służebnica Pańska –
niech mi stanie według słowa Twego”. Modlitwy
tej powinniśmy nauczyć się od Maryi, realizować
ją i nosić w głębi serca.
Ustanowienie Maryi Niepokalanej duchowym Patronem Gorlic powoduje przynależność do
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wielkiej, światowej rodziny miast o określonej
duchowości. Jest to bez wątpienia duże wyróżnienie i zaszczyt dla naszego miasta – fakt historyczny. Winniśmy być jednak świadomi, że Maryja Niepokalana to nie tylko nasz DUCHOWY
OPIEKUN ale i WZÓR DO NAŚLADOWANIA. Jest Ona dla nas wzorem czystości serca —
wolna całkowicie od grzechu, cała święta i czysta.
Jej przeto zawierzmy walkę o czystość naszych
serc — walkę, od której zależą losy świata, od
której zależy zwycięstwo cywilizacji miłości
nad cywilizacją śmierci.
Niepokalana to PATRONKA NA WSPÓŁCZESNE CZASY – winna „porywać” nas do pracy
nad czystym sercem, bo „tylko czyste serce jest
zdolne do prawdziwej miłości” (Stefan kardynał
Wyszyński) a wyjątkowo ważnym miejscem
walki o czystość serca winna być rodzina.
Mszy świętej rokrocznie towarzyszy piękny lokalny zwyczaj „Maryjek”. Wprowadzone zostały
one w procesji na wejście przez feretron Niepokalanej Gorlickiej. Feretron ten jest pamiątką ustanowienia w 2014 roku Maryi Niepokalanej – Patronką naszego miasta oraz wyrazem miłości i
czci, jaką darzymy Matkę Jezusa.
W tym roku w Eucharystii odpustowej
uczestniczyła ponad czterdziestoosobowa grupa
Maryjek. Są to dziewczęta – obecnie najczęściej
uczennice VII i VIII klas szkół podstawowych i
liceów – ubrane w białe suknie i niebieskie welony. W dłoniach trzymają płonące lampki – symbol
ofiarnej miłości Boga. Tradycja gorlickich „Maryjek” sięga lat 1709-11, kiedy to Podkarpacie nawiedziła epidemia tzw. „morowego powietrza”.
Maryjki wymodliły ustąpienie choroby, a na pamiątkę tamtego wydarzenia wdzięczni gorliczanie
każdego roku wraz z kolejnymi grupami „Maryjek” składają hołd dziękczynny Bogu i Jego Matce.
Niezwykle uroczysta oprawa liturgiczna,
śpiewy, obecność „Maryjek”, Dziewczęcej Służby
Maryjnej, Bractwa Kurkowego Dworu Karwacjanów wpłynęły na głębokie przeżycie tej uroczystości oraz (mamy nadzieję) większy entuzjazm
wiary i przeżywania tajemnicy Niepokalanego
Poczęcia NMP.
Tradycyjnie na zakończenie Mszy Świętej Ks.
Biskup zawierzył wszystkich mieszkańców miasta
Maryi Niepokalanej – Pani Gorlickiej. Radujemy
się, że to ŚWIĘTO PATRONALNE GORLIC
wchodzi na trwale w kalendarz liturgiczny naszego miasta.
Po Mszy świętej wieczornej Chór po przewodnictwem Pana Marcina Fejklowicza odśpiewał
AKATYST ku czci Bogarodzicy. Jest to rodzaj

hymnu liturgicznego, który wywodzi się z liturgii
bizantyjskiej, a treścią jest oddanie chwały Matce
Bożej.
Marta Przewor

Co oznacza wyrażenie „czyste serce”.
Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „Czyste serca oznaczają tych, którzy
dostosowali swój umysł i swoją wolę do Bożych
wymagań świętości, zwłaszcza w trzech dziedzinach; miłości, czystości, czyli prawości płciowej,
umiłowania prawdy i prawowierności w wierze.
A zatem „mieć serce czyste to być nowym człowiekiem, przywróconym przez odkupieńczą miłość
Chrystusa do życia w komunii z Bogiem i z całym
stworzeniem, tej komunii, która jest jego pierwotnym przeznaczeniem” — mówił Jan Paweł II w
Sandomierzu 12 czerwca 1999 roku.
W tej homilii wygłoszonej w święto Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, Jan Paweł
II zwrócił się z wielkim apelem do młodzieży
o czystość serca, będącą warunkiem prawdziwej
chrześcijańskiej miłości. “Tylko czyste serce może
w pełni kochać Boga! Tylko czyste serce może
w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim
jest małżeństwo! Tylko czyste serce może w pełni
służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono
waszą przyszłość. Nie pozwólcie odebrać sobie
bogactwa miłości. Brońcie waszej wierności;
wierności waszych przyszłych rodzin, które założycie w miłości Chrystusa».
Papież przypomniał, że „czystość serca jest przede wszystkim darem Boga, który urzeczywistnia
się w człowieku dzięki przyjęciu Prawdy Chrystusa. Czystość serca, która w wymiarze wiecznym
umożliwia człowiekowi oglądanie Boga „twarzą
w twarz”, jest zarazem wielkim zadaniem człowieka”.
Czystość serca jest długotrwałym zadaniem, które
realizuje się przez całe życie. Jest to walka, która
codziennie toczy się w sercu człowieka: walka
przeciw siłom zła, które chcą oderwać człowieka
od Boga, a działają zarówno od zewnątrz, jak i
wewnątrz ludzkiego „ja”. „Aby zwyciężyć w tej
walce, człowiek musi się zwrócić ku Chrystusowi.
Może zwyciężyć tylko umocniony Jego mocą, mocą Jego krzyża i Jego zmartwychwstania. «Stwórz,
o Boże, we mnie serce czyste» (Ps 51, 12) — woła
Psalmista, który świadomy jest swojej słabości i
wie, że aby być sprawiedliwym wobec Boga, nie

wystarczy sam ludzki wysiłek” — przypomina Jan
Paweł II.
Natomiast owocem tej walki jest wielki dar: ludzie czystego serca już tu, na ziemi, potrafią dostrzegać w całym stworzeniu to, co jest od Boga;
potrafią odkrywać we wszystkim to, co od Boga
pochodzi i to, co do Boga prowadzi. A zatem czystość serca przysposabia do oglądania Boga twarzą w twarz w wieczności, ale będą też umieli
dostrzec Jego obecność w świecie już tu, na ziemi.
Podstawowym polem walki o czystość serca jest
ludzkie sumienie. Trzeba jednak pamiętać, że nikt
z nas nie żyje na świecie sam. Żyjemy w rodzinach i społeczeństwie. Spotykamy innych ludzi,
korzystamy z mediów, rozmawiamy ze sobą. Na
tych wszystkich obszarach lansuje się dziś styl
życia, który z czystością serca ma niewiele wspólnego, a który określa się jako „cywilizację śmierci”. „Cywilizacja śmierci chce zniszczyć czystość
serca. Jedną z metod tego działania jest celowe
podważanie wartości tej postawy człowieka, którą
określamy cnotą czystości. Cywilizacja, która w
ten sposób rani lub nawet zabija prawidłową relację człowieka do człowieka, jest cywilizacją
śmierci, bo człowiek nie może żyć bez prawdziwej
miłości” — to znów słowa Jana Pawła II z Sandomierza. W homilii tej Ojciec Święty podkreślił,
że wyjątkowo ważnym miejscem walki o czystość serca jest rodzina i przypomniał rodzicom
o ich obowiązku zdecydowanej obrony czystości
swoich progów domowych.
Ludzie o czystym sercu w swym życiu kierują się
nadrzędną zasadą miłości, zarówno do Boga, jak i
bliźniego. Miłość do Boga wiąże się zawsze z
głęboką wiarą, słuchaniem przesłania zawartego w
Piśmie Świętym oraz postępowaniu na wzór Jego
Syna oraz Matki Najświętszej. Miłość do bliźniego zaś jest również wyrazem miłości do Ojca, ale
też pozwala rozjaśniać życie ludziom, których
spotykamy na swej drodze. Nie chodzi tu tylko o
miłość do najbliższych osób, ale do każdego
człowieka. Człowiek o czystym sercu promieniuje
dobrem, nigdy świadomie nie krzywdzi nikogo i
niczego, zawsze pomaga ludziom, jest podporą dla
innych oraz stara się czynić swoje życie jak najlepszym i wartościowym.
Marta Przewor
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NIECH TRWA TA BAJKA…
Patrząc przez okno na miejsca, w którym
obecnie się znajduję widzę wschodzące słońce nad
lasem ukochanego dawno temu przez małą dziewczynkę uzdrowiskowego miasteczka, do którego
rzucił ją przed laty los, aby w tym klimacie leczyła bardzo chore serce. Tato sugerował Rabkę ponieważ była bliżej, ale Pani Doktor powiedziała,
że najlepszym klimatem dla osób chorych na serce
jest Polanica Zdrój. Myślała wówczas o chorobie
serca, ale Polanica leczy także obolałe, poranione
dusze. I to nie tylko ze względu na klimat lecz
również wspaniałych ludzi i urok miasteczka.
Był lipiec albo początek sierpnia 1981 roku, kiedy
tato wraz z małą 9-cio letnią córeczką wysiadł
o świcie na małej stacyjce, żeby zostawić swoją
pociechę w tym miejscu (jak się później okazało)
na ponad cztery miesiące. Jej smutek był duży, bo
znowu z dala od najbliższych musiała spędzić tak
długi okres czasu. Telefonu nie miała, a tato odwiedzał ją co trzy tygodnie ze względu na odległość. W taki oto sposób ta mała dziewczynka
stała się „Leśnym Ludkiem” (tak nazywał się
dziecięcy szpital uzdrowiskowy) bawiącym w
wiosce indiańskiej (to był plac zabaw w kształcie
wioski). Pierwsze dni były smutne z dala od rodziców, ale później przyzwyczaiłam się. Tak jak
wspomniałam, w którymś wcześniejszym artykule po upływie krótkiego czasu pomimo, iż miałam
tylko dziewięć lat ubierałam i ścieliłam łóżeczka
młodszym od siebie dzieciaczkom, którym było
jeszcze trudniej z dala od rodziców i rodziny. Z
dnia na dzień było mi w tym miejscu coraz lepiej.
Z rówieśnikami rozumiałam się bardzo dobrze,
ponieważ oni także byli chorzy, a personel okazywał nam wiele ciepła. Właśnie te dziecięce
chwile spędzone w Polanicy były najpiękniejszymi w moim życiu, pomimo iż z dala od rodziny.
Dlatego bałam się dorosłości, ale okazało się, że
niepotrzebnie, ponieważ pomimo tego, że już
dawno przestałam być dzieckiem i „ leśnym ludkiem”, to Polanica nadal jest moją bajką, a ja w
niej nadal beztroską dziewczynką, która cieszy się
tymi chwilami pobytu tutaj. Ja mogę nie być
obiektywna, ale z relacji innych wiem, że to moje
przepiękne miejsce na ziemi dla innych jest również bardzo piękne i atrakcyjne. Jest to małe urokliwe miasteczko w Kotlinie Kłodzkiej (góry Sudety). Ale dla mnie, to najpiękniejsze chwile w
życiu – także dorosłym. Nie tylko klimat jest mi
przyjazny, ale przede wszystkim ludzie, których
poznałam tutaj na przestrzeni tych wszystkich lat.
Niektórych z drogich mi osób nie ma już wśród
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nas, ale pomimo upływu czasu nadal w mojej
bajce jest wiele kochanych życzliwych mi osób
oraz dwa ośrodki „Wielka Pieniawa” – to szpital
uzdrowiskowy oraz ośrodek „ Jantar” do którego
przyjeżdżam na turnusy rehabilitacyjne. „Wielka
Pieniawa” rzeczywiście jest wielka i okazała, a
ośrodek „Jantar” to domowe ognisko. Jednak łączy ich jedno. Wspaniali ludzie, których życzliwość i ciepło płynie od pierwszego wejścia na
recepcję.
Niech więc ta bajka trwa do końca moich dni.
Niech zawsze będą tutaj te osoby, które okazują
mnie i innym tak wiele ciepła i zrozumienia. Być
może nigdy nie przeczytają tego co napisałam,
ale tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego,
że moje życie jest tak piękne, szczęśliwe
i bogate (chodzi mi o bogactwo duchowe) dziękuję oraz życzę, aby dobry Bóg obdarzył wszystkim
co najlepsze. A Wam drodzy czytelnicy życzę,
aby każdy z Was miał w swoim życiu podobnie
jak ja swoją bajką i był szczęśliwy.
Wiesława Mruk

Betlejem jest punktem zwrotnym,
zmieniającym bieg dziejów.
Tam Bóg, w domu chleba,
rodzi się w żłobie.
Jakby chciał nam powiedzieć:
oto jestem dla was,
jako wasz pokarm.
Nie bierze, ale karmi,
nie daje czegoś,
lecz samego siebie.
W Betlejem odkrywamy,
że Bóg nie jest kimś,
kto odbiera życie,
ale Tym, który daje życie
Franciszek

Z PARAFIALNEJ AMBONY
Czy Bóg jest największą moją miłością
Prośmy o pomoc w przyjęciu Bożego Słowa
Matkę Najświętszą: Zdrowaś Maryjo… Matko
Miłosierdzia… Święci nasi Patronowie.
Czcigodni Bracia Kapłani, Siostry i Bracia.
Gratuluję Wam, gratuluję niezwykłego
wybrania i wyróżnienia. Na czym ono polega?
Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz,
podobnego Nam”. Stworzył nas na Swoje podobieństwo. Jesteśmy najpiękniejszym stworzeniem,
jakie wyszło z rąk samego Boga. Patrząc dzisiaj
na siebie, czy widzę to piękno? Jestem świadom
tego piękna? Paweł Apostoł mówi o Chrystusie:
„On jest obrazem Boga Niewidzialnego. Pierworodny wobec wszelkiego stworzenia”. Czy te słowa Stwórcy mogę dzisiaj odnieść do siebie? W
tym zlaicyzowanym, zliberalizowanym świecie?
W wieku XXI, w wieku dumy, śmierci Boga, kiedy zadaje się tę śmierć wartościom religijnym i
moralnym? Czy mogę odnieść te Pawłowe słowa
do siebie, że jestem w tym świecie obrazem Boga
Niewidzialnego? Czy ci, którzy na mnie patrzą,
widzą działającego Boga pełnego dobroci, miłosierdzia, życzliwości, ci, którzy mnie słuchają, czy
słyszą przemawiającego przez moje usta Chrystusa Miłosiernego? No właśnie, Siostry i Bracia –
najpiękniejsze dzieło Stworzenia. I co z tym dziełem robimy? Wszyscy jesteśmy podobni do Boga.
Antoine de Saint-Exupery, autor „Małego Księcia” stawia pytanie: Co robić? Jakich należy użyć
argumentów, aby przekonać współczesnego człowieka, że najcenniejszym jego skarbem nie jest
intelekt, nie są zdolności, talenty, pozycja społeczna, ale najważniejszym skarbem człowieka
jest d u s z a nieśmiertelna. Dlatego przestrzega
nas św. papież Jan Paweł II mówiąc: „Grzech odbiera człowiekowi to, co na różne sposoby stanowi
o jego ludzkiej godności, o właściwej godności
obrazu i podobieństwa Bożego”. Czy rzeczywiście Bóg jest dla mnie pierwszą i najważniejszą
Miłością? Jak zobaczyć dzisiaj Boga w kimś kto
jest zaślepiony przez furię, chciwość Jak dostrzec
piękno Bożej twarzy w kimś, kogo niszczy złość,
gniew, egoizm i pycha? Jak zobaczyć piękno Bożego Oblicza w kimś, kto poddaje się relatywizmowi religijnemu, moralnemu, kto klęka przed
lenistwem duchowym? Dlatego, za Romanem
Breinsteterem, nawróconym na katolicyzm Żydem, możemy spokojnie powiedzieć: „Wchodzę w

twarz ludzi, jak w
pieczarę, ale w ich
twarzach nie ma
Boga”. Ciemna jest
twarz mojego brata.
Tak, Siostry i Bracia, ciemna jest
twarz człowieka, jeżeli nie pada na nią odblask
twarzy Boga. Dlatego zapalony paschał, dlatego
Ewangelia o miłości. Jeśli tej miłości brak we
mnie, jeśli nie proszę Boga, aby zamienił moją
egoistyczną miłość w Jego świętą, to rzeczywiście wchodzę w twarz i w serce jak w pieczarę. Co
z tego, że przychodzę do świątyni, słucham głoszonego Bożego Słowa, jak jest proklamowana
Ewangelia. Proszę zwrócić uwagę ile dzisiaj osób
będących w Kościele podważa autorytet samego
Boga. To wszyscy egoiści: „moim zdaniem”,
‘’według mnie”, „ja sądzę”,, ja myślę”. Tak, poprawność języka polskiego zachowana. Ale jeśli:
według mnie, ja sądzę, ja myślę, moim zdaniem –
to co ze zdaniem Chrystusa? To rzeczywiście kocham Go całym sercem, z całych sił, nade wszystko? Tak, jak ja stałem się dla Niego najważniejszy, co udowodnił na drzewie Krzyża, to On też
jest dla mnie najistotniejszą Osobą?
Człowiek odchodzący od Boga, odchodzi
od własnego człowieczeństwa. Trudno znaleźć
człowieka w kimś, w kim trudno dopatrzyć się
Boga. Dlatego miłość stanowi dla nas problem, bo
brakuje w nas Boga na co dzień. Dlatego dla niejednego ochrzczonego i dla niejednego z nas miłość staje się wartością nieznaną. Bo tam, gdzie
nie ma Boga, nie można o miłości mówić. Dzisiaj mamy 19. października, ale kilka dni temu, bo
15. wspominaliśmy św. Teresę z Avilla. Ciekawe
wydarzenie przeżyła w swoim życiu. Będąc już
siostrą zakonną w klasztorze, spostrzegła, że jej
życie upływa bardzo próżno i lekkomyślnie. Jednego dnia przechodzi przez korytarz klasztorny,
zatrzymuje się przy starym obrazie, bo na nim
była gruba warstwa kurzu. I Teresa usuwa ten
brud, czyści ten obraz, w pewnym momencie po
jej twarzy spływają perliste łzy, bo na tym obrazie
zobaczyła przepiękną twarz Jezusa Chrystusa.
Dostajemy tydzień czasu w prezencie, bo
to jest łaska Pana Boga – tydzień czasu, aby usunąć ową grubą warstwę kurzu, brudu, furii, zaślepienia, złości, gniewu, egoizmu, lenistwa duchowego, żebym sam w sobie zobaczył Boga i
żeby inni zobaczyli we mnie Boga. Jeśli zmarnuję
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ten czas, to nie mam co prosić o Boże błogosławieństwo, nie mam żadnych praw do tego, aby
być szczęśliwym.
Cyprian Kamil Norwid, to niezwykła postać w naszej historii i literaturze. Stawia nam
dzisiaj kilka istotnych pytań: „Kto ci obetrze pot
zlanego czoła, jeśli nie Prawda, czyli Jezus Chrystus, bo On jest Prawdą”. I On też, jak niegdyś
Piotrowi, stawia ci dziś pytanie: „Kochasz Mnie
nade wszystko? Jestem dla ciebie pierwszy? Oddasz Mi życie ? Nie za Mnie, bo to Ja za ciebie
oddałem. Zawierzysz Mi, zaufasz? Kto ci obetrze
pot zlanego ciała, jeśli nie Prawda?” Ale też
trzeba poznać prawdę o sobie, by zobaczyć i to co
jest we mnie pozytywnego, dobrego, i to co negatywnego w nas. Kolejne pytanie: Kto ci obetrze
grzech z duszy, jeśli nie Spowiedź święta? A
spowiedź na Misjach to spowiedź generalna. Dlatego proszę nie być zaskoczonym, że do wtorku
włącznie nie zastaniecie kapłana w konfesjonale.
Nie dlatego, że nie chce nam się tej posługi sprawować, ale takie są wymogi Misji. Do nabożeństwa przebłagalnego, do wtorku, nie sprawujemy
sakramentu pokuty. Zaczniemy go sprawować w
dniu parafialnej spowiedzi – od środy. I sami zobaczycie, że ta spowiedź, którą przeżyjemy będzie
zupełnie inna. Nie jakaś rutynowa, ale rzeczywiście będzie to spotkanie z Miłością. Dlaczego to
słowo Miłość, jest dzisiaj tyle razy tu przywoływane? Albowiem narasta ogromna niechęć między nami, niszczy nas nienawiść, brak zgody,
człowiek zachowuje się jak drapieżna bestia wobec drugiego. I w końcu – jestem tym obrazem
Boga, czy jestem Jego karykaturą? Dlaczego jest
tyle nienawiści? Otóż, nienawidzi ten, kto Wielkości czyli Boga nie widzi w drugiej osobie. Mąż,
który nie widzi Wielkości, czyli Boga w życiu
swojej żony, nigdy nie będzie kochał. Żona, która
nie dostrzega Wielkości, czyli Boga w życiu swego męża, nie jest zdolna do żadnej formy miłości.
Młode pokolenie, które nie widzi Wielkości, czyli
Boga w sercu, w życiu, w słowach swoich rodziców, dziadków, nauczycieli, profesorów, przełożonych w pracy, to młode pokolenie nie umie kochać, nie potrafi, bo nie wie co to jest. Trzeba nie
tylko odnaleźć siebie, ale i w drugim odnaleźć
obraz Boga. Tylko ten, kto Wielkość widzi w
drugiej osobie zdolny jest do miłości. Tak, jak
Patron dnia dzisiejszego. 35 lat temu, pamiętam to
jak dziś, byłem już w seminarium. 35 lat temu
dowiedzieliśmy się o dramacie, że został zamordowany, dziś błogosławiony, ks. Jerzy Popiełuszko. To on pokazał swoim życiem, co znaczy realizować słowa dzisiejszej Ewangelii. Pokazał miłość do Boga do końca, do śmierci dramatycznej,
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męczeńskiej śmierci, którą poniósł dlatego, że
obok Boga kochał człowieka. Co dzisiaj powiedziałby ks. Jerzy, gdyby stanął pośród nas, gdyby
patrzył na to, co niszczy nasze społeczeństwo,
gdyby zobaczył korupcję, krętactwa, spiski przeciw Kościołowi, przeciw tym, którym Naród w
historii oddał władzę nad sobą. Co powiedziałby,
gdyby czytał pełne nienawiści do religii katolickiej, pełne pogardy dla patriotyzmu, pełne przy
tym wszystkiego moralnego plugastwa, czasopisma czy artykuły w Internecie? Czy potrafiłby, jak
ci, którzy niegdyś skupiali się wokół niego, który
wspierali jego działanie, którzy akceptowali bez
żadnych zastrzeżeń głoszone przez niego wartości,
zaraz po odzyskaniu wolności przez kraje, ruszyli
do bezwzględnego ataku przeciw temu, co było
treścią życia ks. Jerzego i jego walki. Ruszyli
przeciw tym wszystkim wartościom, które zawierają się w przyjętym przez niego zawołaniu: Zło
dobrem zwyciężaj! Służyć Bogu i służyć Ojczyźnie, czyli kochać Boga i kochać człowieka. Dzisiejsza Ewangelia - księże Jerzy, co byś powiedział? Z pewnością, błogosławiony Męczenniku
nie stanąłbyś po stronie wszechobecnego relatywizmu, głoszonego przez realizujące ideologie
tzw. politycznej poprawności, z pewnością nie
akceptowałbyś coraz bardziej rozwijającego się
lewactwa nowego marksizmu z jego otwartą wrogością do wiary, moralności chrześcijańskiej,
przeciwnie – stanąłbyś znów w obronie Bożej
sprawy, przeciw szerzonej programowo anarchii
moralnej, demokracji bez wartości, która wiedzie
do totalitaryzmu i bezideowości. Zapewne atakowanoby cię dziś agresywnie jako kapłana, tak jak
wtedy a może jeszcze bardziej. Być może czynili
by to ci, którzy kiedyś bili ci brawo, kiedy przemawiałeś na słynnych mszach świętych w intencji
Ojczyzny. Patrząc na polską rzeczywistość, odległą zapewne od obrazu Polski, o której marzył ks.
Jerzy, z pewnością nie uznałby jednak swego życia i swej ofiary za zmarnowane. Dlaczego? Ponieważ dostrzegłby miliony uczciwych, zmagających się z różnymi problemami swoich rodaków.
Dostrzegłby rodziny, które są blisko Boga i wspaniałą polską młodzież, której jest na pewno więcej
niż tej, która sens życia widzi w rozpuście, w
używkach, w mocnych przeżyciach. Dostrzegłby
ogromną liczbę ruchów i organizacji, stowarzyszeń, wyższych szkół, uczelni katolickich. Dlaczego by to dostrzegł? Bo on patrzył przez pryzmat dobra. A kochać to nic innego, jak czynić
dobrze, jak czynić dobro. Dlatego dzisiaj, Siostry i Bracia, otaczający nas świat, czyli nasi Siostry i Bracia, chcą zobaczyć w nas wierzących.
Nie chcą już słuchać tego, że jesteśmy wierzącym

Narodem. A co to za wierzący Naród, gdy w niedzielę jest nas zaledwie 30 procent na Mszy świętej – mówię tu o całej Polsce. Przestańmy chodzić
z głową w chmurach. Zejdźmy na ziemię. Potrzeba, abyśmy, Siostry i Bracia, stali się Narodem,
stali się rodzinami i małżeństwami, z których
będzie emanowało, nie zimno, nie chłód, nie
obojętność, nie ideologie tego świata, ale Chrystusa Miłość. Bo przecież powiedział św. Augustyn: „Gdy Bóg na pierwszym miejscu, wszystko
jest na właściwym miejscu”. Dlatego życzę Wam,
aby przez te Misje z powrotem wróciła do naszego
życia harmonia i piękno. Abyśmy w tych dniach
łaski, swoje serca uczynili tronem Chrystusa, by
być świętym jak On jest święty. Amen.
Ks. Zygmunt Tokarz MS
(Nauka wygłoszona na rozpoczęcie Misji
Świętych – 19 października 2019 r.)

Wandea
Zapewne zdecydowanej większości ta nazwa nie
mówi nic.
Gwoli wyjaśnienia – Wandea to departament w
zachodniej Francji, nad Oceanem Atlantyckim, na
północy sięgający dolnego biegu Loary z miastem
Nantes, po port La Rochelle na południu.
Jest rok 1793. Trwa rewolucja francuska. Jednym
z jej głównych celów jest walka z Kościołem.
Uchwalono już konstytucję cywilną kleru, zmuszającą pod karą śmierci katolicki kler do ślubowania na wierność ateistycznej republice (1790),
zgilotynowano króla Ludwika XVI wraz z jego
małżonką ( styczeń 1793). Trwa straszliwy jakobiński terror.
Realizowany jest duży, bezwzględny pobór do
republikańskiego wojska. I właśnie ten fakt staje
się iskrą zapalającą powstanie w Wandei (podobnie, jak to było z wybuchem powstania styczniowego u nas) w marcu 1793 r.
Na czele powstania stają kolejno przywódcy wywodzący się z ludu, z czasem także ze szlachty:
Jakub Cathelineau (+1793), Karol de Bonchamps
(+1793), Henryk de la Rochejacquelin (+1794),
Maurycy d'Elbee (+1794).
Hasło na sztandarach i w sercach powstańców Dieu Le Roi (Bóg i Król). Herbem (zresztą do
dziś) jest Najświętsze Serce Pana Jezusa z wyrastającym z Niego Krzyżem. Walki toczą się ze

zmiennym szczęściem. Okrucieństwo wojsk republikańskich jest niewyobrażalne. Giną w walkach
kolejni przywódcy powstania. Największym sukcesem powstańców było zdobycie miasta Angers,
co otwierało drogę na Paryż. Powstańcy chcą jednak po po prostu powrócić do codziennych zajęć,
do swoich rodzin. A rozkazy płynące z Paryża, z
Konwentu są jednoznaczne – utopić Wandeę we
krwi i zrównać ją z ziemią. Ostateczną klęskę
Wielka Armia Katolicka i Królewska (taką nazwę
przyjęli Wandejczycy) ponosi w bitwie w bitwie
pod Savenay, stoczonej 23 grudnia 1793 r.
Dowodzący armią rządową gen. Westermann,
zdolny dowódca, ale zarazem człowiek pozbawiony jakichkolwiek zasad czy hamulców moralnych,
składa raport do Paryża:Obywatele republikanie,
Wandea już nie istnieje! Dzięki naszej wolnej szabli umarła wraz ze swoimi kobietami i dziećmi.
Skończyłem grzebać całe miasto w lasach i bagnach Savenay. Wykorzystując dane mi uprawnienia, dzieci rozdeptałem końmi i wymordowałem
kobiety, aby nie mogły dalej płodzić bandytów.
Nie żal mi ani jednego więźnia. Zniszczyłem
wszystkich. Litość nie jest rewolucyjną sprawą!"
Od początku stycznia 1794 r. na Wandeę zwala
się 12 tzw. kolumn piekielnych, których zadaniem
jest wymordować jak największą liczbę mieszkańców departamentu, domostwa spalić, zrównać
z ziemią, zniszczyć cała istniejącą infrastrukturę.
Na czele tych formacji staje gen. Turreau, który
wykonuje zlecone mu zadanie z niewyobrażalną
bezwzględnością i okrucieństwem.
Liczba wymordowanych mieszkańców Wandei do
dziś nie jest dokładnie znana. Różne szacunki podają liczbę od 150 tys. do nawet 600 tys. ofiar.
Jest to pierwszy w dziejach świata akt zadekretowanego ludobójstwa. To nie hitlerowskie Niemcy
wymyśliły pewne działania. Tu w Wandei po raz
pierwszy stwierdzono, że nic nie może się marnować i ze skór pomordowanych mężczyzn zaczęto szyć spodnie do oficerskich mundurów, skóry
kobiet, jako zbyt delikatne nadawały się np. na
rękawiczki. Tu skonstruowane specjalne ruszty,
na których ze stosów pomordowanych dzieci, kobiet, starców wytapiano ludzki tłuszcz. Powszechne było zatruwanie studni arszenikiem czy też
pierwsze doświadczenia z trującymi gazami.
Nową "zdobyczą" rewolucji, a zarazem dobrą rozrywką było wiązanie w pary nieznających się
wcześniej chłopców i dziewcząt, rozebranych do
naga i topienie ich w Loarze, co nazywano "małżeństwami republikańskimi". Ładowano też tysią-
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cami ludność, niepokornych księży na specjalnie
przystosowane barki, które potem zatapiano.
Jedno, co różni skalę ludobójstwa, dokonanego
przez francuskich rewolucjonistów w Wandei od
późniejszych wyczynów hitlerowskich Niemiec,
Sowietów czy choćby reżimu Pol Pota w Kambodży, to tylko mniejsze możliwości techniczne tych
pierwszych.
Paryż - lipiec 2013 r. Idziemy aleją Champs
Élysées, przed nami Łuk Triumfalny na placu de
Gaulle'a. Na nim wypisane są nazwiska osób najbardziej zasłużonych w historii Francji i nazwy
miejscowości, pod którymi Francuzi odnieśli
zwycięstwa. Na samym szczycie jednej z kolumn
widnieje nazwisko gen. Turreau – ludobójcy z
Wandei.
W sierpniu 2017 r., podczas Eucharystii, odprawionej z okazji 700-lecia diecezji w Luçon, w
skład której wchodzi Wandea, kard. Robert Sarah
z Gwinei w homilii wezwał do brania przykładu z
postawy wandejskich powstańców i męczenników, którzy porzucili wszystko nie w obronie
własnych interesów, lecz dla Boga.
„A dziś – pytał kard. Sarah – któż powstanie by
walczyć dla Boga? Któż się ośmieli zmierzyć ze
współczesnymi prześladowcami Kościoła? Któż
się odważy, nie mając innej broni jak różaniec i
Najświętsze Serce, przeciwstawić się współczesnym kolumnom śmierci, którymi są relatywizm,
obojętność i pogarda dla Boga? Któż powie, że
jedyną wolnością, za którą warto umierać, jest
wolność wiary?” – pytał dalej kardynał. Podkreślił on, że tak jak wandejscy powstańcy jesteśmy
dziś wezwani do świadectwa. "A to oznacza męczeństwo" – dodał.
„Wandejczycy nauczyli nas stawiać opór wszystkim rewolucjom. Pokazali, że w obliczu piekielnych kolumn, nazistowskich obozów zagłady, komunistycznych gułagów czy islamskiego barbarzyństwa istnieje tylko jedna odpowiedź. Jest nią
dar z siebie”.
I dalej mówił, nawiązując do czasów współczesnych:
„Ideologia gender, pogarda dla płodności i wierności to nowe slogany tej rewolucji. Rodziny stały
się Wandeą, którą trzeba zgładzić. Jej unicestwienie zostało systematycznie zaplanowane, tak jak to
miało miejsce z Wandeą”.
„Nie ma już wystarczająco miłości, aby przyjmować dzieci, chronić je od chwili poczęcia w matczynym łonie oraz strzec przed agresją pornografii. Pozbawione światła Boga zachodnie społe-
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czeństwo nie umie już okazywać szacunku starcom, ani towarzyszyć do ostatniej chwili tym, którzy kończą już swoje życie; nie robi miejsca dla
najbiedniejszych i najsłabszych. Jest ono wydane
ciemnościom strachu, smutku i izolacji. Może już
ofiarować tylko pustkę i niebyt. Pozwala na mnożenie się najbardziej szalonych idei”.
„Zachodnie społeczeństwo bez Boga może przeistoczyć się w kołyskę terroryzmu etycznego i moralnego, bardziej zjadliwego i bardziej niszczycielskiego, aniżeli terroryzm islamski”.
Wreszcie zaniepokojony zapytał:
„Kto pokaże im drogę prawdy, jedyną prawdziwą
drogę wolności, którą jest droga Krzyża? Czy zostawimy je na pastwę błędu, beznadziejnego nihilizmu albo agresywnego islamu, nie czyniąc przy
tym niczego? Musimy wykrzyczeć światu, że nasza
nadzieja posiada imię, a brzmi ono: Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata i ludzkości! Nie możemy zamilknąć!”
Liberté, Egalité, Fraternité - Wolność, Równość,
Braterstwo – hasło rewolucji francuskiej. Uznano
wtedy, że do jego realizacji potrzebne jest tylko
zdetronizowanie Boga i wyeliminowanie Go z
ludzkiej egzystencji. Udowodniono, że człowiek
jest zdolny Boga zdetronozować, usunąć z życia
jednostek, narodów. Tylko, że opustoszały tron
nie pozostanie pusty. Znakomicie ujął to w balladzie "Tryptyk rewolucyjny" współczesny bard –
Andrzej Kołakowski. W części poświęconej Równości śpiewa: "na płatach ludzkiej skóry spisana
karta praw, wszyscy jesteśmy równi, nad nami
tylko kat".
Jan Miksiewicz

Santa Maria Maggiore
Bliska wszystkim pielgrzymującym do
Rzymu bazylika Matki Bożej Większej jest znana
pod wieloma nazwami: Matki Boskiej Śnieżnej
(od legendy związanej z jej budową), bazylika
liberiańska (od papieża Liberiusza) i Matki Bożej
przy Żłóbku (od relikwii żłóbka, które się w niej
znajdują). Natomiast w liturgii Kościoła Katolickiego nazywana jest Rzymską Bazyliką Najświętszej Maryi Panny.
Jak głosi legenda – w roku 352 równocześnie dwie osoby śniły taki sam sen, w którym
Matka Boża prosiła o zbudowanie świątyni w
miejscu, gdzie w lecie spadnie śnieg. Osobami
tymi byli: rzymski patrycjusz Jan i papież Liberiusz. Śnieg pojawił się w nocy z 4 na 5 sierpnia
na Wzgórzu Eskwilińskim. Tam papież wyznaczył

kontury przyszłego kościoła, ale na budowę czekano kilka dziesięcioleci. Rozpoczęcie prac zlecił
w roku 432 papież Sykstus III, jako wotum za
sobór w Efezie i ogłoszenie dogmatu o Bożym
Macierzyństwie Maryi. Do budowy wykorzystano
kolumny z pogańskiej świątyni Junony, która była
w tym miejscu. Bazylikę rozbudowywano w wieku XIII i w wieku XVII, a obecna fasada pochodzi
z wieku XVIII. Do jej centralnej części przylegają
dwie jednakowe fasady pałaców kapituły. Centralną loggię z trzema arkadami zdobią mozaiki z
XIII wieku: medalion z postacią Chrystusa i sceny
obrazujące legendę o śniegu. Nad fasadą wznosi
się romańska dzwonnica. Liczy sobie 75 m i jest
najwyższa w Rzymie.
Gdy wejdziemy do długiego na 86 m, trójnawowego wnętrza bazyliki, warto spojrzeć pod nogi,
na dwunastowieczną posadzkę z porfiru i marmuru, i do góry, na zdobiony złotem, kasetonowy,
renesansowy sufit. Nawy oddzielone są rzędami
kolumn. Ponad kolumnami widnieją mozaiki z V
wieku, przedstawiające starotestamentalne sceny.
Mozaiki na łuku tęczowym (oddzielającym nawę
od prezbiterium) pokazują sceny z Nowego Testamentu: Zwiastowanie, Pokłon Trzech Mędrców
Rzeź Niewiniątek. Pośrodku łuku przedstawiony
jest tron Boga Ojca pomiędzy św. Piotrem i św
Pawłem oraz symbole ewangelistów. U podstawy
łuku, po stronie prawej, mozaika przedstawia Betlejem, do którego zmierza lud pogański, po stronie lewej – Jerozolima i lud żydowski. Jest to
symboliczne ukazanie ludu Bożego, którego pasterzem jest papież. W apsydzie znajduje się scena
Koronacji Matki Bożej. Ołtarz główny wykonany
z lazurytu i agatu. W porfirowej urnie spoczywają
relikwie św Mateusza Apostoła i innych świętych.
Ołtarz osłania baldachim z XVIII stulecia, dzieło
Fugi. Jest on wsparty na kolumnach z porfiru
oplecionych gałęziami z liśćmi z brązu. Można
zejść schodkami pod ołtarz do konfesji, gdzie
znajdują się relikwie żłobka Jezusa (Sacra Culla) i
klęcząca figura Piusa IX. Relikwie te były w bazylice od VII w. W wieku XIX w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęły i odnalazły się za
pontyfikatu Piusa IX. Na prawo od ołtarza znajduje się grobowiec artysty Berniniego.
Do bocznej nawy, po prawej stronie, przylega do
bazyliki baptysterium z wnętrzem z XIX w. Z
niego można przejść do zakrystii której ściany i
sklepienie pokrywają freski. Jeden z nich przedstawia zamek w Malborku.
Na wysokości ołtarza głównego znajdują się dwie
kaplice. Ta po stronie prawej – to kaplica Sykstusa V, zwana też kaplicą Sykstyńską. (Jak widać,
nie tylko na Watykanie mamy Kaplicę Sykstyń-

ską). Pochodzi ona z XV wieku. Zdobiona jest
starożytnymi marmurami i mieści nagrobki Sykstusa V i Piusa V. Płaskorzeźby zdobiące nagrobek Sykstusa V obrazują ważniejsze wydarzenia,
mające miejsce podczas jego pontyfikatu. Wśród
nich jest scena pojednania między Zygmuntem III
Wazą a arcyksięciem Maksymilianem, do którego
przyczynił się legat papieski, kardynał Hipolit
Aldobrandini (późniejszy Klemens VIII). Sceneria
wydarzenia jest fantazyjna. Rzeźbiarz akcję
umiejscowił w Rzymie (widoczna jest w tle bazylika św. Jana na Lateranie). Kaplica po lewej stronie to kaplica Pawłowa (od pontyfikatu Pawła V)
albo Borghese (od rodowego nazwiska papieża).
Znajdują się w niej nagrobki Pawła V i Klemensa
VIII. Fresk nad nagrobkiem Klemensa VIII przedstawia św Kingę i dwie inne niewiasty. Do najcenniejszych skarbów bazyliki należy znajdująca
się w kaplicy Pawłowej ikona Matki Bożej Śnieżnej – Salus Populi Romani (Ratunek Ludu Rzymskiego). Pierwotnie obraz datowano na XII wiek,
obecnie naukowcy nie wykluczają, że jest o kilka
wieków starszy. Podobnie jak z Obrazem Jasnogórskim legenda przypisuje autorstwo św Łukaszowi. Bizantyński w stylu obraz przedstawia
Matkę Boską Śnieżną, obejmującą prawą ręką
Dzieciątko, które trzyma na lewym przedramieniu. Widoczna dłoń ozdobiona jest pierścieniem,
zaś na naszyjniku wisi duży krzyż. Jezus trzyma w
dłoni Ewangelię. Obraz, otoczony kultem jako
cudowny, zdobią papieskie korony. Obraz odegrał
istotną rolę podczas bitwy pod Lepanto (1571),
kiedy to papież Pius V przewodniczył procesji po
Rzymie, w której odmawiano Różaniec i niesiono
cudowną Ikonę. Matka Boska Śnieżna jest patronką kobiet oczekujących poczęcia, ludzi dotkniętych chorobami oczu, sportowców i turystów. Jej
święto obchodzi się 5 sierpnia. Wówczas z kopuły
zrzucane są białe płatki róż, przypominające śnieg
i symbolizujące wyproszone łaski. Kopia obrazu
jest jednym z symboli Światowych Dni Młodzieży.
Zwiedzając górne piętro, można wjeść na loggię,
zobaczyć słynne, spiralne schody Berniniego i
Salę Papieską. W muzeum skarbca znajduje się m.
in. relikwiarz św. Jacka Odrowąża.
W 1614 na polecenie papieża Pawła V
ustawiono przed bazyliką kolumnę, pochodzącą z
bazyliki Maksencjusza a na niej figurę Matki Bożej.
Bazylika Większa Santa Maria Maggiore
jest pierwszą w Europie i największą rzymską
świątynią poświęconą Maryi.
E.A.
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108 BŁOGOSŁAWIONYCH
MĘCZENNIKÓW II WOJNY
ŚWIATOWEJ (c.d.)
Z katolickich mediów dowiadujemy się, że 11 i 12
grudnia 2019 roku odbędzie się w Gdańsku
I Kongres 108 Błogosławionych Męczenników
II wojny światowej. Jego celem jest propagowanie
i pogłębianie wiedzy o duchowości polskich męczenników oraz promocja działań na rzecz utrwalania pamięci narodowej.
Na łamach gazetki „Z Niepokalaną” staramy się krótko przedstawiać sylwetki tych Polaków – Męczenników. W poprzednim odcinku
pisaliśmy o bł. Mariannie Biernackiej, która poszła na śmierć męczeńską za swoją brzemienną
synową. W niniejszym numerze przedstawiamy
sylwetkę księdza związanego z tą samą diecezją
łomżyńską, który również nie wahał się przyjąć
cierpienia za bliźniego – swojego proboszcza.
Błogosławiony ksiądz Adam Bargielski
urodził się 7 stycznia 1903 roku w Kalinowie w
parafii Piątnica. Po ukończeniu nauki w gimnazjum w Łomży wstąpił do Szkoły Podchorążych
Piechoty Polskich Sił Zbrojnych w Ostrowi Mazowieckiej. Dość szybko jednak zrezygnował ze
szkoły wojskowej i rozpoczął studia w Wyższym
Seminarium Duchownym w Łomży. Po przyjęciu
święceń kapłańskich został skierowany do parafii
św. Wojciecha w Poznaniu. Tam rozpoczął swoją
posługę u boku późniejszego męczennika – ks.
Narcyza Putza. Zgodnie z decyzją biskupa, wyjechał na studia prawnicze do Strasburga. Po przerwanych studiach wrócił do diecezji łomżyńskiej.
Posługiwał jako wikariusz w kilku parafiach (Puchały, Suwałki, Łabno, Kadzidło, Bronów, Wąsocz). Pragnął wstąpić do Zgromadzenia Księży
Marianów i wyjechać na misje do USA, jednak
biskup poprosił go, by kontynuował pracę duszpasterską w diecezji. Ksiądz Adam Bargielski był
gorliwym kapłanem, zaangażowanym w pracę z
młodzieżą. Wykazywał ogromny szacunek dla
każdego człowieka.
Gdy wybuchła II wojna światowa,
ks.Adam był wikariuszem w parafii Myszyniec.
Dnia 9 kwietnia 1940 roku został aresztowany
przez Niemców ks. Klemens Sawicki – ponad
osiemdziesięcioletni proboszcz parafii z Myszyńca.
Ks. Bargielski dowiedział się o tym wracając od
chorego, u którego był z posługą duszpasterską.
Bezzwłocznie udał się do żandarmerii niemieckiej
z prośbą, by to jego aresztowano zamiast proboszcza. Zamiana została zaakceptowana i proboszcz
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wrócił do domu. Księdza Adama więziono kolejno w Działdowie, Dachau, Gusen, skąd w grudniu
1940 roku ponownie trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. Jak zaświadczają współwięźniowie – mężnie znosił cierpienia i udręki obozowe, odznaczał się spokojem i pogodą ducha, z
oddaniem pomagał innym. Kazimierz Stefanowicz, aresztowany przez Niemców razem z ks.
Adamem w Myszyńcu i razem z nim zesłany do
obozów widział w nim „nadzwyczaj prawego
człowieka, bardzo sympatycznego i miłego,
od którego emanowała wprost niespotykana szlachetność i dobroć”. Ks. Adam Bargielski zmarł 8
września 1942 roku na skutek upadku po uderzeniu przez obozowego dozorcę.
W dowód pamięci o księdzu – męczenniku
parafianie ufundowali tablicę, którą umieszczono
w kościele, w Myszyńcu. Widnieje na niej napis:
"Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swoich" (J 15,
13). Księdzu Adamowi Bargielskiemu – wikariuszowi parafii myszynieckiej, ofierze zastępczej za
swego Proboszcza, księdza Klemensa Sawickiego,
aresztowanemu 9.IV.1940 roku, zamordowanemu
w obozie koncentracyjnym w Dachau dnia
8.XII.1942 roku, nr obozowy 22061. R. i P. bp
Edward Samsel, ks. Zdzisław Mikołajczyk - proboszcz, księża wikariusze". Wspomnienie liturgiczne bł. ks. Adama Bargielskiego przypada
8 września. Jest on patronem diecezji łomżyńskiej.
Z modlitwy za wstawiennictwem 108 Błogosławionych Męczenników: „Męczennicy, świetlane wzory kapłańskiego braterstwa: proboszczu
i wikariuszu z Osięcin, bł. Wincenty (Matuszewski) i Józefie (Kurzawa), proboszczu z Kutna, bł.
Michale (Woźniak) i ks. Michale (Oziębłowski)
wikariuszu, bł. Adamie (Bargielski), prefekcie z
Myszyńca, który oddałeś swą wolność za uwolnienie proboszcza; Wyjednajcie swym wstawiennictwem przed Panem, by kapłani mieli dla siebie
wzajemnie serca pełne miłości Bożej i ofiarnej
służby.
Błogosławieni Męczennicy, módlcie się za nami!”
Opr. B. Osika

INTENCJE RÓŻAŃCOWE

STYCZEŃ
Intencja parafialna: Niech spotkanie z Nowonarodzonym Jezusem wniesie w nasze życie nową
nadzieję.

Intencja ewangelizacyjna: o promocję pokoju
na świecie. Módlmy się, aby chrześcijanie i ci,
którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej
woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świe-

cie.

Cienie
Za maleńkimi ludźmi
stoją wielkie cienie...
I jedni i ci drudzy
spełnić chcą marzenie.
Mali chcą być wielkimi
a wielkim się zdarza
by z małym dnia któregoś
wracać od ołtarza.
Lecz miłość, jak to miłość
wciąż żąda ofiary...
Jako finał zostają
buty nie do pary.
A czasem, na pociechę
problemy z fiskusem
więc wracają pod strzechę
na koncie...z minusem.
Poradzić można jedno
nim ogłoszą przerwę
trzeba mieć w skarpetce
Żelazną rezerwę.
Lecz kiedy się o niej
dowie Twa połówka
to wtedy podwójnie
wyjdziesz na półgłówka...

FRASZKI RYSZARDA
BOCZONIA
Kres wędrówki
Czas coraz szybciej nam ucieka,
a niedaleko śmierć z kosą czeka,
by nas pochwycić w swoje dłonie
i to na pewno już będzie koniec
Kret
Z tego żyje,
że ciągle ryje.
Krótkowzroczny
Skrzętnie rozciągał swe sieci,
licząc, że ktoś w nie wleci.
Lecz nie przewidział tego,
że tkał na siebie samego.
Kruchy lód
Kiedy się stąpa
po kruchym lodzie,
można się w zimnej
wykąpać wodzie.
Gdy nie utoniesz ,
wyciągnij wnioski,
nie licz na szczęście
i na cud boski.
Kto rzuca kamień ?
Zawsze traktuję
taki wyczyn śmiechem,
kiedy grzesznik grzesznika
straszy takim samym grzechem.
Kwiatki Dla Matki
To Ty mi Mamo życie dałaś
i Ty mnie później wychowałaś,
dlatego dzisiaj w Dniu Święta Matki
do wielu życzeń załączam kwiatki.
Lisi spryt
Chojrak lis przed zającem
do popisów skory,
kiedy nadszedł niedźwiedź ,
szybko zwiał do nory.
Los Oszusta
Niejeden matacz
gdy z góry leci,
może się wplątać we własne sieci.

20.01.2019 r KG.
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BOŻE NARODZENIE
Decyzja cesarza o spisie ludności
nakazała wszystkim dokonać meldunku,
Józef i Maryja w swojej przezorności
poszli do Betlejem pomimo frasunku.
Dla ciężarnej Maryi nie było gospody,
miejsce się znalazło w ubogiej stajence,
gdzie nie było łoża, ni żadnej wygody,
nie było łazienki i niczego więcej.
W stajence nadeszła porodu godzina,
choć Józef w Betlejem miał przecież rodzinę,
w żłobie więc powiła Matka Swego Syna,
a anioł objawił pasterzom nowinę.
To pierwsi pasterze złożyli pokłony,
potem Trzej Królowie Mesjasza witali,
przybyli do Niego hen z zamorskiej
strony,
gdy ujrzeli Dziecię, dary przekazali.
Uszli do Egiptu przed zemstą Heroda,
który to dokonał rzezi niewiniątek,
by pozbyć się Króla to była metoda,
smutny los Mesjasza, spotkał na początek.
Ryszard Boczoń

MARY WAGNER – ANIOŁEM
ŻYCIA
W sobotę 7 grudnia podczas Mszy Świętej arcybiskup Marek Jędraszewski ogłosił, że nagrodę Anioła Życia otrzymała w tym roku Mary Wagner !
Mary Wagner to Kanadyjka, która zasłynęła broniąc praw nienarodzonych dzieci. Mary Wagner
namawia kobiety przed klinikami aborcyjnymi,
by nie dokonywały aborcji. Najpierw modli się
cicho za nienarodzone dzieci zagrożone morderstwem w klinice i ich matki. Następnie wręcza
róże i ulotki kobietom oraz pracownikom klinik.
Za swoje pokojowe działania Mary Wagner była
w swoim kraju wielokrotnie więziona. Działalność
pro-life w pobliżu klinik aborcyjnych jest według
kanadyjskiego prawa zabroniona.
Nagroda Anioła Życia została ustanowiona przez
Rycerzy Jana Pawła II. Stanowi uznanie za działania na rzecz obrony życia nienarodzonych.
Przyznaje się ją z okazji święta Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe uznawanej za obrończynię
życia i patronkę nienarodzonych.
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