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„A Twoją duszę miecz
przeniknie”
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OFIAROWANIE JEZUSA
W ŚWIĄTYNI
Gdy poszli do świątyni w dniu oczyszczenia,
bo Mojżesz nakazał syna oddać Panu,
gołąbki w ofierze mieli do złożenia,
taki nakaz prawa miał być dla ich stanu.
Kiedy starzec Symeon zobaczył Dziecię,
natychmiast powiedział, że już odejść
może,
i że dłużej zostać nie musi na świecie,
bowiem ujrzał Światłość i Zbawienie
Boże.
Rzekł, że miecz przeszyje Serce Matki Jego,
bowiem On na zgubę i powstanie wielu
przyjął ludzką postać i przyszedł dlatego,
co w proroctwach przecież znano w Izraelu.
Wziął Dziecię na ręce i uwielbiał Pana,
mówił o sprzeciwie, który w Izraelu,
oddając cześć Bogu, padłszy na kolana
pod namową starszych podejmie też wielu.
Córka Fanuela Anna, prorokini,
która dniem i nocą na modlitwie trwała,
często przebywała dlatego w świątyni,
była wdzięczna Bogu, że Dziecię ujrzała.
Ryszard Boczoń
Maryja i Józef ofiarowali Bogu to, co było
dla nich najcenniejsze - ukochane Niemowlę.
Uczynili to nie tylko dlatego, żeby spełnić przepis
prawa, ale również dlatego, ponieważ byli przekonani, że wszystko, co człowiek posiada, pochodzi od Boga i trzeba to odnosić do Boga, przedstawiać Panu Bogu. Trudne jest to do zrozumienia
dla współczesnego człowieka, który często zapatrzony w siebie, wszystko odnosi do siebie - stawiając siebie w centrum wszechświata. Rozważając tę tajemnicę uczmy się od Maryi i Józefa, że
wszystko powinniśmy ofiarować Panu Bogu. Maryja i Józef dawali Bogu swój największy skarb:
Jezusa. My także znamy Boże prawo, Boże przykazania. Ale czy je wypełniamy? Każdego dnia, w
każdej sytuacji, każde przykazanie? Jeżeli nie
żyjemy według Bożych przykazań, to znaczy, że
nie daliśmy Bogu nawet tego, co powinniśmy Mu
dać, że nasze chrześcijaństwo jest jeszcze pustą
deklaracją i niczym więcej.
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CAŁKOWITA ZALEŻNOŚĆ OD BOGA
Jezus jako Syn Boży pochodzi od Boga
oraz całkowicie do Niego należy. Także nasze
zbawienie dokonuje się w całkowitej zależności
od Boga i w pełnym oddaniu Mu naszego życia.
Ofiarowanie siebie Bogu prowadzi do zmiany
jakościowej naszego życia. W Bogu ma źródło
nasza moc do wypełniania życia dobrem.
Dziękujmy więc Panu Bogu za dar życia i
za czas, który jest nam dany, by czynić dobro.
Dziękujmy za zdrowie i wrodzone umiejętności,
za wykształcenie i pracę, za rodzinę i przyjaciół,
bo to wszystko otrzymaliśmy od Niego. Dziękujmy Bogu – naszemu Stwórcy, przez Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Pośrednika, w Duchu
Świętym, który nas uświęca. Wdzięczność to cecha ludzi szlachetnych. Nasza wdzięczność wobec
Boga to uznanie Jego wielkości i dobroci względem stworzeń. To także wyraz naszej wiary w
Tego, który zawsze pragnie naszego dobra. Dlatego mówimy: „Ojcze nasz, bądź wola Twoja jako w
niebie, tak i na ziemi” i z największą ufnością
oddajemy Mu całe nasze życie, aby to, co dobre,
w nas pomnożył, a zachował od tego, co złe, by
nasze życie było prawdziwie na Jego chwałę i
stanowiło dobry przykład dla innych. Często oddawajmy się Bogu za pośrednictwem Maryi, wypowiadając słowa: „Matko Boża, Niepokalana
Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,
wszystko czym jestem i co posiadam. (…) Spraw
więc, Wspomożycielko wiernych, aby cała moja
rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim”.
MARYJA WZOREM ZAWIERZENIA
Z ufnością zwracajmy się do Boga przez
Maryję, która jest dla nas wzorem całkowitego
oddania się Bogu. Ona ciągle realizuje swoje słowa: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie
według słowa Twego”. Podczas ofiarowania Pana
Jezusa w świątyni Maryja słyszy słowa wypowiedziane przez starca Symeona: „A Twoją duszę
miecz przeniknie”. Oznacza to, że w Jej życiu,
oprócz tajemnic radosnych, będą także tajemnice
bolesne. Ona będzie współcierpieć ze swoim Synem, kiedy nadejdzie Jego godzina. Będzie na
drodze krzyżowej Jezusa i pod Jego krzyżem. Oto
gotowe do ofiary, pełne prostoty posłuszeństwo.
Całe życie Maryi jest skierowane ku Chrystusowi.
Żyje posłuszeństwem woli Ojca Niebieskiego. Nie
ma w Niej żadnych zastrzeżeń, nic nie czyni połowicznie. Maryja uczy nas, aby być wiernym

Bogu także wtedy, gdy posłuszeństwo Jego przykazaniom wymaga od nas wielkiej ofiary. Musimy
wystrzegać się uporu, nieposłuszeństwa i grzechów języka.
OFIAROWANIE CHRYSTUSA DNIEM
ŻYCIA KONSEKROWANEGO
W Dzień Ofiarowania Pańskiego, przypadający 2 lutego rozważamy Ofiarowanie Jezusa w
świątyni przez Maryję i Józefa, pokazując, że
również Oni powierzają siebie Bogu samemu.
Ofiarowanie Chrystusa jest więc ikoną dla tych
wszystkich, którzy oddają życie Jezusowi, by w
ten widzialny sposób Go naśladować jako posłusznego, ubogiego i czystego.
Siostry zakonne i zakonnicy, podobnie jak Pan
Jezus w świątyni jerozolimskiej, ofiarowują swoje
życie na wyłączną służbę Bogu. Światowy Dzień
Życia Konsekrowanego ustanowił św. Jan Paweł
II w 1997 roku.
Modlitwa, ewangelizacja, edukacja i praca na
rzecz ubogich, chorych, niepełnosprawnych czy
samotnych matek – to główne zadania podejmowane przez osoby konsekrowane. Wśród nich są
zakonnice i zakonnicy, świeckie osoby konsekrowane, pustelnicy, konsekrowane dziewice, wdowcy i wdowy. Osoby konsekrowane składają dodatkowo śluby, najczęściej trzy: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.
Większość osób konsekrowanych żyje w
zakonach, które dzielą się na kontemplacyjne
(czyli tzw. klauzurowe) i czynne. W Polsce istnieje tylko jeden męski zakon kontemplacyjny i są to
kameduli. Żeńskich zakonów kontemplacyjnych
jest 13, jednak większość zakonników i zakonnic
żyje w zakonach czynnych. Dzielą się one w zależności od specjalizacji, zwanych charyzmatami.
Wśród osób konsekrowanych są także świeccy konsekrowani.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
stwarza znakomitą okazję do złożenia najserdeczniejszych życzeń Siostrom pełniącym
posługę w naszej parafii.
Życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i Jego darów oraz podążania przez całe
życie z ufnością, nadzieją i radością za Panem. Życzymy również licznych i pięknych
owoców Waszej posługi. Niech przez Was
ludzie, z którymi się spotykacie, doświadczają bliskości Pana Boga.
Niech w realizacji Waszego powołania
wspiera Was Maryja, a Ten, któremu poświęciłyście swoje życie, niech prowadzi Was
drogą świętości!

Marta Przewor

Nie bójmy się oddawać wszystkich trudności
Panu Bogu.
“Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego,
gdyż Jemu zależy na was.”
1 P 5, 7
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Z PARAFIALNEJ AMBONY
Misją Jana Chrzciciela było przygotować ludzi na
przyjście Chrystusa – Mesjasza. Jan Chrzciciel
wołał byśmy wyrównywali góry, zasypywali doliny. To jest obraz serca, które ma być przygotowane na przyjęcie Chrystusa. Te góry, które mamy
równać to oczywiście nasza p y c h a , to jest
wszystko to co stawiamy ponad Boga. Wyrównywanie dolin, to oczywiście podnoszenie się ze
swojej małości, ze swoich grzechów. Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Chrystusowi i wskazuje
na Chrystusa. Jednoznacznie. Pokazuje na Chrystusa jako Baranka Bożego. Takim tytułem określano w proroctwach tylko Mesjasza. I oto święty
Jan Chrzciciel wskazuje na Chrystusa, jakby
chciał powiedzieć: Moja misja się skończyła. Nikt
z was nie będzie mógł powiedzieć, że nie wiedział, że Mesjasz przyszedł na ziemię. Pokazuje
nam Go: Oto Ten.
I od tego momentu odpowiedzialność za
przyjęcie Mesjasza, za przyjęcie Jego Słowa spoczywa tylko na nas. My mamy to szczęście, że
mamy łaskę wiary. My Chrystusa odnaleźliśmy,
ale to nie jest misja naszego życia. My jesteśmy
włączeni nieustannie również w misję prorocką.
Zawsze będą ludzie obok nas, najbliżsi, często
rodzina, dzieci, wnuki, którym ktoś musi przygotować serce na przyjęcie Chrystusa. Rozpoczyna
się to od Chrztu świętego – przepiękna uroczystość, wszyscy odświętnie ubrani, zaproszona rodzina. Rozpoczyna się przygoda z Bogiem. Oto
jakby chcąc uspokoić Kościół i kapłana czworo
ludzi – rodzice i rodzice chrzestni mówią: My
wyrzekamy się grzechu, my przygotujemy serce
tego dziecka dla Boga, my chcemy by było ono
święte. Na tym polega chrzest. A potem trzeba
dzień po dniu to serce dziecka przygotowywać,
by, gdy będzie świadome tego co robi, z miłością i
wdzięcznością wobec rodziców i Boga, by przyjęło Chrystusa. I przyjmuje Go dziecko w czasie I.
Komunii Świętej. I to już jest małe wesele, więc
wygląda na to, że wiedzą w domu wszyscy, jak
wielki Skarb wnosi dziecko do domu – Boga żywego! I znowu temu młodemu człowiekowi dorosły ma ukazywać Boga i drogi do Niego prowadzące. I tu już coś się niedobrego dzieje, bo jakby
wygasa zapał tych, którzy prosili o świętość dla
dziecka. Okazuje się, że świętość już nie taka
ważna a Bóg to w ogóle: Ty się ucz a nie biegaj do
kościoła, ty masz jutro klasówkę, ty masz przynieść piątkę czy szóstkę – dlatego nie musisz iść w
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niedzielę do kościoła.
W wakacje niech odpocznie, na studiach –
żeby ksiądz wiedział,
proszę księdza, ile on
ma nauki. Ksiądz wie,
dlatego się dziwi, że
rodzice są tacy naiwni. I ani się oglądniemy – a tu
ani Boga, ani człowieka. I płaczemy, że nie umie
się zachować, nie szanuje rodziców, narzeczonej,
żony, nie bierze odpowiedzialności za dom. A
powód jest jeden, cały czas ten sam. Nie pozwoliliśmy Bogu dojść do głosu. On miał na wszystko
odpowiedź, On chciał poradzić, On tylko poważnie potraktował to nasze zaproszenie kiedyś w
swoje życie. I stał przy drzwiach, bo przecież Go
zaprosiliśmy a świętość jest darem Boga. Stał
więc przy drzwiach ale nie miał Mu kto otworzyć.
W I. Piątek Miesiąca przepraszamy za to
zranione Serce, tak odrzucone przez wielu ludzi,
nieustannie ranione. Nasza obecność w I. Piątek
przy Chrystusie to jest wyraz naszej miłości,
wdzięczności, to jest zawsze takie piękne, bo I
Piątek to przecież żaden obowiązek wynikający z
przykazania Bożego czy kościelnego, który by nas
tu sprowadził. My nie przyszliśmy podpisać indeksu, przyszliśmy z potrzeby serc i to jest bezcenne. To znaczy, że chcemy z Chrystusem się
łączyć, że rozumiemy, że to Serce jest nieustannie
ranione, że chcemy powiedzieć Chrystusowi, że
my jesteśmy z Nim na dobre i na złe, tak jak On z
nami. Taka jest Miłość. Dziękujemy za łaskę wiary, za to, że mamy jeszcze to poczucie wdzięczności wobec Boga i świadomości popełnionych
grzechów i jakichś niedoskonałości, przez które
ranimy Miłość. Prośmy, abyśmy byli ludźmi, którzy swoim życiem, pięknym świadectwem przygotowują drogę Bogu do serc ludzi zagubionych,
nieszczęśliwych. Oni czekają na światło, bo popatrzcie, jak często słyszą te szatańskie podszepty:
No, nie można dzisiaj żyć Ewangelią - w takim
świecie?... Co, ty? Przecież nie jesteś taki najgorszy. Ty wiesz, ilu jest zbrodniarzy? - to ty jesteś
przy nich anioł! Co ty się przejmujesz? A Chrystus mówi: Świętymi bądźcie, jak Ja jestem Święty. Po tym pozna świat, że jesteście Moimi, jeśli
będziecie się wzajemnie miłowali. Macie być tak
doskonali, jak doskonały jest Ojciec Mój Niebieski. Jakże inne słowa! Dałem wam moc, abyście
się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy Boga przyjęli, Bóg nie tylko otworzył Niebo zbawiając nas,
ale dał nam możliwości byśmy to Niebo osiągnęli,

byśmy się stali świętymi. I mamy w to mocno
wierzyć i starać się takimi ludźmi być. W I. Piątek
Miesiąca, gdy trwamy przy Sercu Chrystusowym,
szczególnie prosimy o taką miłość, o świętość,
odwagę, o świadectwo. Amen.
Kazanie ks. proboszcza Stanisława Ruszela –
03.01. 2020 r.

Tajemnica Mszy Świętej (cd)

„Niech Pan przyjmie ofiarę"
„Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę
przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan
przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę
swojego Imienia, a także na pożytek nasz i całego
Kościoła świętego”. Podczas Mszy ksiądz prosi
swoich wiernych o różne rzeczy. W ramach ogłoszeń parafialnych zachęca do składania ofiar na
naprawę dachu kościoła lub apeluje o zrobienie
porządków wokół plebanii. Gdy zwraca się do
zebranych w Kościele ludzi słowami: "Módlcie
się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec
Wszechmogący", prosi o sprawę nieporównywalnie ważniejszą niż bieżące problemy parafii. Wyznaje mianowicie przed swoimi braćmi i siostrami, że jest grzesznikiem niegodnym sprawować
święte obrzędy. Że jest człowiekiem o nieczystych
rękach, w których jednak z powołania Bożego ma
zanieść przed oblicze po trzykroć Świętego ofiarę
wspólnoty. Wierni zdają sobie sprawę, że ręce,
które przedstawiają Bogu chleb i wino, mające
stać się Ciałem i Krwią Pana, nie są dłońmi świętego.
W tym momencie wszyscy stają w prawdzie i wstawiają się za niegodnym sługą Jezusa
Chrystusa. Jeśli ktokolwiek z wiernych uczestniczących w Eucharystii na co dzień z niesmakiem
opowiada o swoim duszpasterzu pikantne kawałki,
jeśli w gronie znajomych ze zgorszeniem omawia
szczegóły proboszczowskiej toyoty i szpanerskiej
plebanii, gdy chętnie słucha domysłów i plotek o
czarnych i skwapliwie im wtóruje, to po słowach
kapłana: "módlcie się, aby Bóg przyjął moją i waszą ofiarę", powinien zmienić ton. Zamienić zgorszenie i plotkarskie frazy na modlitwę wstawienniczą. Będzie to szansa na zobaczenie w tym
człowieku przy ołtarzu kogoś, kto, choć może nie
dorasta do swojego powołania, jest mi dany przez
Boga jako sługa. Potrzebuję jego rąk, aby dla
mnie mocą Bożą sprawiał cud sakramentalnej
obecności Pana. Aby Bóg przyjmował ofiarę z

jego rąk "na cześć i chwałę swojego Imienia, a
także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego".
Jeśli zaczniemy przeżywać świadomie
wstawienniczą modlitwę za kapłanów podczas
Mszy, wówczas jest nadzieja, że znajdzie to swoje
przedłużenie w codzienności. Jednym z powodów,
dla którego ludzie odchodzą z Kościoła, jest całkowita zatrata nadprzyrodzoności w spojrzeniu na
duchownych. Możemy ocalić obraz księdza jako
Bożego sługi tylko wówczas, kiedy się za niego
modlimy. Przy tej okazji warto sobie zdać sprawę,
że jakość życia duszpasterzy zależy w niemałym
stopniu od duchowego poziomu "owieczek".
Świętość lub grzeszność promieniuje na innych:
pierwsza zapala do żywej wiary, druga powoduje
duchową chorobę popromienną. Najbardziej mobilizuje księdza dojrzałość oczekiwań tych, którym służy. Jeśli ich obecność na Eucharystii to
czysta formalność, coś z tej płycizny wiary udzieli
się również kapłanowi. I odwrotnie. Bóg wzywa
nas do wzajemnej odpowiedzialności za siebie w
Kościele. Do świadectwa żywej wiary i otaczania
jedni drugich modlitwą.
Dziękczynienie
„Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę
serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy
Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i
wszędzie składali dziękczynienie...” Dzieci reagują
na prezenty w dwojaki sposób: rzucają się na
otrzymane, powiedzmy, puzzle i zaraz zaczynają
je układać bądź rzucają się ojcu na szyję, po czym
razem zabierają się do zabawy. Umiejętność dziękowania za to, co otrzymujemy, jest świetnym
sprawdzianem, na ile kochamy darowane nam
rzeczy, a na ile tego, kto je podarował.
Świat, w którym żyjemy, jest prezentem
od Pana Boga. W nim żyjemy, korzystamy zeń,
przetwarzamy go. Chodzimy po ziemi, oddychamy mniej lub bardziej zanieczyszczonym powietrzem, pijemy wodę, grzejemy się w słońcu. Jemy
płody ziemi, a ci, którzy nie są wegetarianami
również mięso. Przy odrobinie wrażliwości zachwycamy się górami, morzem, kwiatami. Jesteśmy obsypani Bożymi podarunkami. I można korzystać z tego całego bogactwa, jak gburowaty
żarłok, który pochłania wszystko, co jest na stole,
potrząsając podwójnym podbródkiem.
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Można jednak zachować się inaczej. Rzucić się na szyję Ojcu, który nas tak fantastycznie
obdarował, i ukochać Go z wdzięczności. Takiej
właśnie postawy uczymy się na Mszy świętej.
Okazją jest niemal każda chwila spędzona przy
ołtarzu, ale szczególnie ten moment, który nazywa
się modlitwą Eucharystyczną. Greckie słowo
eucharistein oznacza właśnie dziękczynienie. Kapłan mówi: „W górę serca, dzięki składajmy Panu
Bogu naszemu”. W górę serca - oderwijmy je na
chwilę od niedzielnego kotleta, który zaraz po
Mszy zapachnie w naszej kuchni i pomyślmy o
Tym, dzięki któremu ów kotlet może w ogóle zaistnieć. Wiemy jednak że nie samym kotletem
żyje człowiek.
Wznosimy więc serca jeszcze wyżej, aż do serca
Boga, który uzdolnił nas do miłości. Tam
widzimy również, że Boże serce zostało zranione
przez nasz egoizm, zazdrość, nienawiść, że zostało zdruzgotane na krzyżu za grzechy świata.
Dziękujemy Mu za to, że pokonał te ciemności i
zmartwychwstając przywrócił nam prawdziwe
życie, które jest wieczne. Te wszystkie niepojęte
dzieła Boga opowiada modlitwa Eucharystyczna,
która wprowadza nas w swój zachwyt
zaproszeniem: „dzięki składajmy Panu Bogu
naszemu”.
Opr. Ks. J.B.
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
gdy wszystko przeminęło z wiatrem
i nie ma wokół żywego ducha
On jest przy tobie, z miłością patrzy
z miłością twoich myśli słucha
Bóg jest miłością
gdy ci odbiera wszelką pewność
to, co się w życiu strasznie kłóci
gdy nikt cię nie może zrozumieć
i nie masz się do kogo zwrócić
Bóg jest milością
szukałeś jej przez całe życie
tyle samotnych dni i nocy
aż w końcu życie cię złamało
więc spójrz jej teraz prosto w oczy
Bóg jest milością
życie nie może być przegrane
jeszcze nic w życiu się nie skończyło
więc przestań lękać się nad ranem
bo tu chodzi tylko o miłość
Bóg jest miłością
Ks. Mariusz Bernyś
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CENNA RELIKWIA PO LATACH
WRACA DO BETLEJEM
Aneks do artykułu o Santa Maria Maggiore
Zaledwie miesiąc temu w gazetce „Z Niepokalaną” ukazał się tekst o bazylice Matki Bożej
Większej w Rzymie, a tu wypada jeszcze raz pochylić się nad tym tematem. Wspominałam, że od
znajdujących się w bazylice relikwii żłóbka
świątynia bywa nazywana bazyliką Matki Bożej
przy Żłóbku. Więcej o tej historii i aktualnych
wydarzeniach zechcę tutaj napisać.
Pierwsze infirmacje na temat żłóbka
pochodzą z połowy III wieku. Dotyczą one otoczonej kultem pierwszych chrześcijan groty i
znajdującego się w niej żłóbka, w której miał
przyjść na świat Jezus. Nad tą grotą, w kolejnym
wieku z inicjatywy Św Heleny wzniesiona została
betlejemska bazylika Narodzenia Pańskiego. W
niej znajdowała się Kolebka Pana (łac. Cunabulum Domini) zwana też żłóbkiem (Praesepe). Tradycja misterium bożonarodzeniowego pojawiła się
w Betlejem za sprawą Św Hieronima pod koniec
IV stulecia. Fragment relikwii żłóbka został około
640 r podarowany przez patriarchę Jerozolimy,
Sofoniusza, pochodzącemu z Jerozolimy papieżowi Teodorowi I. Chodziło także o uchronienie
relikwii przed muzułmanami. I tak relikwia żłóbka
trafiła do bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Do naszych czasów nie dotrwała całość relikwii. Stanowią ją deseczki, które stanowiły podstawę kołyski używanej w Palestynie ponad 2000
lat temu. Są to 4 deseczki o długości 70 cm i jedna
długa na 80 cm. Badania wykonane w 2007 roku
potwierdziły wcześniejsze ustalenia dotyczące
wieku deseczek i substancji, z której je wykonano
– drewna klonu palestyńskiego. Ostatnio relikwie
były wystawiane do publicznej adoracji w czasie
Pasterki.
W grudniu 2018 roku, podczas wizyty
u Ojca Świętego, prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas zwrócił sie z prośbą do
Franciszka o zwrot relikwii żłóbka. Papież Franciszek przychylił się do tej prośby. 22 listopada
2019, archiprezbiter rzymskiej bazyliki kard. Stanisław Ryłko, w towarzystwie komisji, pobrał z
relikwiarza kawałek drewna dł. 2,5 cm i szer. 1
cm. Relikwie te zostały przekazane kustoszowi
Franciszkanów w Ziemi Świętej, ojcu Francesco
Pattonowi w Jerozolimie 29 listopada 2019 wraz
ze specjalnym błogosławieństwem papieskim, by:

"orędzie pokoju ogłoszone przez aniołów w noc
Bożego Narodzenia, które 2 tys. Lat temu wybrzmiało w Betlejem, przyniosło dar pokoju i pojednania, którego nasz świat coraz bardziej potrzebuje". Po przekazaniu relikwii wierni oddali
im hołd po Mszy św. w centrum pielgrzymkowym
Notre Dame w Jerozolimie, następnie zostały
przeprowadzone w procesji na uroczyste nieszpory w klasztorze franciszkanów na jerozolimskim
Starym Mieście. 30 listopada zostały uroczyście
przeniesione do Betlejem i umieszczone w kościele św. Katarzyny, sąsiadującym z Bazyliką Narodzenia. Po około 1400 latach żłóbek (przynajmniej jego cząstka) powrócił na swoje miejsce.
Przekazaniu relikwii towarzyszyło
jeszcze jedno wydarzenie. 1 grudnia 2019 Papież
odbył pielgrzymkę do Greccio, gdzie podpisał list
apostolski pt. "Godny podziwu znak" (Admirabile Signum) – o znaczeniu i wartości żłóbka. W
liście tym Ojciec Św. nawiązuje do wydarzeń z
Greccio. W tym miejscu, w grocie, w wigilię Bożego Narodzenia 1223 Św. Franciszek z Asyżu
zapoczątkował tradycję urządzania bożonarodzeniowej szopki (za zgodą ówczesnego papieża Honoriusza III nakazał nanieść siana do groty, sprowadzić wołu, osła i owce, wokół kamiennego żłobu zgromadził ludność i tam odprawiono o północy Mszę Świętą). Obecnie w tym miejscu znajduje
się kościół i kaplica szopki. Papież w swym liście
nawiązuje do słów Św Augustyna: "W żłobie położony stał się pokarmem naszym". W dalszej części listu Franciszek omawia szeroko symbolikę
szopki: gwiaździstego nieba, krajobrazów i postaci – Józefa, Maryi, pasterzy i mędrców, zachęca
do podtrzymywania tradycji urządzania bożonarodzeniowych szopek, zarówno w domach rodzinnych jak i w miejscach pracy, szkołach, na placach miast a nawet w więzieniach.
E.A.
źródła: Gość Niedzielny 51 – 52 /2019 – "Prosty
znak wiary" Peata Zajączkowska oraz tekst listu
apostolskiego

Monte Lusar
Pielgrzymi zdążający z Polski do
Rzymu często mijają nieświadomie niezwykłe
miejsce zlokalizowane tuż za granicą austriacko –
włoską. To położone w Alpach Julijskich, na styku trzech państw: Włoch, Austrii i Słowenii
Sanktuarium Matki Bożej Europy na Monte
Lussari (Monte Santo di Lussari). Położone w
sąsiedztwie Tarvisio, znajduje się na wysokości
1770 m. n. p. m. Można się tam dostać pieszo,
jeśli dysponuje się czasem i kondycją, wspinając
się ścieżką („Sentiero del Pellegrino”) w górę i
mijając kolejne stacje Drogi Krzyżowej. Ten szlak
jest popularny wśród Włochów, Austriaków i
Słoweńców. Łatwiej i szybciej można wjechać
kolejką gondolową z miejscowości Camporosso,
podziwiając w drodze wyłaniające się stopniowo
niesamowite widoki na pasma Alp. Na szczycie
znajduje się niewielki kościółek otoczony hotelikami, restauracjami i sklepikami służącymi pielgrzymom, turystom i narciarzom. Powyżej sanktuarium, w odległości krótkiego spaceru, wznosi
się szczyt z drewnianym krzyżem – doskonały
punkt widokowy na sanktuarium oraz panoramę
Alp Julijskich oraz pasm Alp Karnickich i Karawanków.
Z początkami sanktuarium wiąże się
legenda: w roku 1360 pasterz z Camporosso zgubił swe owce. Odnalazł je na górze pod sosną.
Owce klęczały wokół niewielkiej figurki Matki
Bożej z Dzieciątkiem. Pasterz wziął figurkę i oddał swemu proboszczowi. Następnego ranka figurka znikła. Wróciła na miejsce pod sosną. Powtórzyło się to kilkakrotnie – figurka zabierana do
kościoła parafialnego "uciekała". Wówczas, za
radą patriarchy Akwilei proboszcz pozostawił
Matkę Bożą tam, gdzie chciała być i zbudował Jej
kapliczkę. Kolejny kościółek w tym miejscu powstał w 1500 roku a następny, po uderzeniu pioruna – w 1807 roku. Ten spłonął we wrześniu
1915 roku, kiedy znalazł się na linii frontu I wojny
światowej. Ocalona figurka pielgrzymowała przez
kilka lat po miastach włosko – austriacko – słoweńskiego pogranicza. Powróciła na Monte Lussari do odbudowanej świątyni w roku 1925. Również w czasie II wojny figurka była ewakuowana.
Sanktuarium przeszło remont kapitalny na 600
lecie swego istnienia w 1960 roku, a potem w roku 2000, na uroczystości millenijne.
Kościółek jest niewielki, murowany, z
niewysoką dzwonnicą. Strop wykonany z drewna.
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Łaskami słynąca figurka mieści się w ołtarzu
głównym, we wnęce okolonej czterema kolumnami. Ściany świątyni zdobią polichromie słoweńskiego artysty Tone Kralj'a. Przedstawiają one
historię początku sanktuarium. Jeden z bocznych
ołtarzy zdobi obraz przedstawiający św Annę ze
św Joachimem i małą Maryją.
Monte Lussari, to miejsce pielgrzymkowe głównie dla trzech narodów: Słoweńców,
Austriaków i Włochów. Sezon pielgrzymkowy
trwa od czerwca do października. Najważniejsza
jest sierpniowa, coroczna Pielgrzymka Trzech
Narodów, która podtrzymuje duchową jedność,
pomimo historycznych zawirowań.
W ubiegłym roku, latem, Monte Lussari było
ostatnim punktem naszej parafialnej pielgrzymki
do Włoch. W południe uczestniczyliśmy w
międzynarodowej Mszy Świętej, odprawianej
tradycyjnie po włosku, niemiecku, słoweńsku i po
łacinie. Tym razem, ze względu na naszą sporą
grupę były również fragmenty po polsku. Taka
Msza daje niesamowite poczucie wspólnoty. I to
dobrze, bowiem Matka Boża z Monte Lussari nosi
tytuł Matki Bożej Europy.
Višarska Gospa, Kraljica Evrope, prosi za nas !
Matko Boska z góry Lussari, Królowo Europy,
módl się za nami.
EA

INTENCJE RÓŻAŃCOWE
LUTY
Intencja powszechna: o usłyszenie wołania migrantów. Módlmy się, aby głos braci migrantów,
którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod
uwagę.
Intencja parafialna: Niech radość spotkania z
nowo narodzonym Bożym Dziecięciem uskrzydli
nas do jeszcze większej z Nim zażyłości.
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“NIE WYPADA, NIE POMAGAĆ”
Parafialny Zespół Caritas działający przy naszej parafii, kontynuuje
dzieło miłosierdzia pod
przewodnictwem Księdza Proboszcza. Głównym celem PZC jest
niesienie pomocy w
trudnych
sytuacjach
życiowych, najbardziej
potrzebującym seniorom, osobom niepełnosprawnym i samotnym,
bezdomnym oraz ubogim. Pomoc Caritasu nie
byłaby tak szeroka i możliwa, gdyby nie hojność i
zaangażowanie całej wspólnoty: składając ofiary
w zbiórkach przedświątecznych, składając ofiary
za ciasto w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, czy
sładając żywność do kosza w kościele i w sklepach. Każdą akcję wspiera finansowo Ks. Proboszcz Stanisław Ruszel. Pozyskane fundusze
rozdysponowane są na zakup produktów do paczek dla chorych i samotnych seniorów, w szczególnych sytuacjach na zakup lekarstw i innej pomocy lub w niewielkim zakresie pomoc finansową.
Każda pomoc jest możliwa dzięki ofiarności ludzi
dobrej woli, za którą serdecznie dziękujemy. Realizujemy także na terenie parafii akcje: “Torba
Miłosierdzia”, “Dzień Ubogiego, “Dzień Chorego”, “Kromka chleba dla sąsiada” i inne.
Jak zawsze okres przedświąteczny to dla nas czas
bardzo pracowity – to okazja do wsparcia drugiego człowieka. Święta Bożego Narodzenia to
święta ludzkiej dobroci. Pomoc materialna jest
niezwykle ważna, ale czasem ludzie są spragnieni
życzliwości i miłości. Wszystkie otrzymane dary
są dowodem życzliwości, współczucia oraz solidarności międzyludzkiej.
Współczucie to piękny wymiar miłości bliźniego,
bo otwiera serce na każdy wymiar ludzkiej
niedoli. Współodczuwanie prowadzi nas do bliskości i obecności w życiu tych, którzy z powodu
różnych przeciwności losu, cierpią, są samotni,
czy też doskwiera im bieda. Jan Paweł II powtarzał, że “człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
ale czym dzieli się z innymi”. Nasza wspólnota
parafialna kolejny raz udowodniła, że dzielenie
miłości mnoży ją wielokrotnie. Dzięki otwartym
sercom darczyńców paczki świąteczne otrzymało
270 rodzin – w tym 55 osób samotnych i chorych
leżących, którym panie z Caritasu i młodzież z LO
dostarczyli do domów. Pomoc ta była dużym

wsparciem dla chorych, gdzie były łzy radości,
podziękowanie za okazane serce ale przede
wszystkim wiara w dobroć ludzi, którzy ofiarowali cząstkę siebie w tym szczególnym czasie.
Przed Bożym Narodzeniem stajemy się bardziej
wrażliwi na potrzeby innych i chętnie spieszymy z
pomocą. Powyższa pomoc każdorazowo spotykała
się z ogromną wdzięcznością. Tegoroczna zbiórka
żywności pozwoliła wzbogacić stoły wielu rodzin,
którym nasza pamięć i hojne serca są szczególnie
potrzebne. Jest to ogromne świadectwo solidarności z potrzebującymi. Dziękujemy wszystkim
ludziom o otwartym sercu.
W imieniu osób obdarowanych dziękujemy za
wszystkie dary serca i okazaną pomoc.
Wyrazy uznania i swoją wdzięczność wyrażamy tym, którzy włączyli się w to piękne
dzieło:
1.Cukiernia„Weronika" P. Janusz Pietrucha
2. P.Jerzy Wojnarski Zakład Masarski “Angus SJ”
4.FPHU “Angela” - Męcina Państwo Piecuchowie
5. "Pod Kogutkiem” Halina i Paweł Czeszykowie
6.”Drobiarz” P. Wacław Krężołek
7. FPU “Hanmart” P. Marta Honkowicz
8..Zakład Masarski „Szubryt”
9.F.H.U P. Jerzy Liszka
10.”Hitpol” ul. 3 Maja 2, P. Wojciech Konopka
11. P. Wanda i Andrzej Jaklińscy
12. Apteka "Pod Orłem”
13.Kancelaria Adwokacka P.Dariusz Kołotyło
14. P.Wojciech Miarecki -Notariusz
15. “Grafgor” Drukarnia ul.3 Maja
16. Sklep "Magda" Rynek
17 .Sklep Wielobranżowy "Plastuś"
18.Hurtownia A-Zet P. Tomasz Krężołek
19.Sklep "Gloria" P. Anna Dzwończyk
20.Optyk P. Katarzyna Adamowska
21..Cukiernia “Italia”
22.Piekarnia ul.Piekarska
23. Kwiaciarnia”Bonsai"
24. Kwiaciarnia ”Róża"
25.Anonimowi ofiarodawcy..
Podziękowanie składamy również PREZESOM
I WŁAŚCICIELOM sieci sklepów, w których
przeprowadzano zbiórkę żywności a także obsłudze sklepów za zrozumienie i przychylność.
1..Delikatesy "Centrum" ul. Tuwima
2. Delikatesy "Centrum" ul. Stróżowska
3."Lider" ul.Stróżowska
4. Sklep "Handlowiec" ul.11 Listopada
5."Biedronka”ul.Garncarska
6."Biedronka” ul. Biecka

7."Jedność” ul. 3 Maja
8."Królówka" ul. Biecka
9." Zaścianek" ul.Asnyka
10."Alma"ul.Konopnickiej
11."Stefan" ul .Hallera
12."Tęcza" ul. Mickiewicza
Wolontariusze z gorlickich szkół i ze szkoły w
Stróżowce, którzy całym sercem zaangażowali się
w akcję i zasługują na najwyższe uznanie. To
dowód, że razem możemy więcej. Dziękujemy
również DYREKCJOM, KATECHETOM I
NAUCZYCIELOM :
Szkoły biorące udział w akcji „Boże Narodzenie 2019 "
1.Zespół Szkół Zawodowych im Kazimierza
Pułaskiego.
2. Liceum Ogólnokształcące im Marcina Kromera
3. Miejski Zespół Szkół Nr 4
4. Miejski Zespół Szkół Nr 6
5. Zespół Szkół Technicznych ul.Michalusa
6. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Stróżówce
Niech Boża Miłość napełnia serca WSZYSTKICH radością i pokojem! Niech Bóg
wynagradza Wam każdy trud, który podejmujecie
dla dobra bliźnich! Całej WSPÓLNOCIE
PARAFIALNEJ,wszystkim DARCZYŃCOM I
OFIARODAWCOM zapewniamy szczerą pamięć
w modlitwie i wielką wdzięczność.
Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam wszelkie
wyświadczone dobro! Dzięki zrozumieniu i pomocy mogą być realizowane przedsięwzięcia,
których sami byśmy nie zrealizowali. Dziękujemy
za wyrazy dobroci i chęci niesienia pomocy,
dziękujemy za wrażliwość i otwarte serca na potrzeby bliźnich. Szczególne podziękowania kierujemy do Księdza proboszcza Stanisława Ruszla,
który inspiruje i wspiera nas w naszych akcjach.
Bóg zapłać. Tym, którzy przyłączyli się do naszej
akcji wyrażamy nadzieję, że możemy na Was
liczyć w przyszłości.
Wzorem osób pracujących w Parafialnym Zespole
Caritas miejmy odwagę angażować się w dzieła
pomocy i różne formy działalności charytatywnej
istniejące w naszej wspólnocie parafialnej.
Dziękując Bogu wszechmogącemu za dar
narodzin Syna, który stał się jednym z nas:
życzymy Niech ten czas poświąteczny i każdy
dzień całego roku dla wszystkich parafian, darczynćów, sponsorów, młodzieży będzie pełen
Bożego błogosławieństwa i miłości, którą
przynosi ze sobą Syn Boży. Niech Boża radość i
miłość wypełniają całą naszą, nieraz trudną
codzienność.
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Spotkanie opłatkowe „Rodziny Kolonijnej”

W sobotę 4. stycznia br. ubiegłoroczni koloniści
z Władysławowa uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym, które miało miejsce w Domu Katechetycznym przy Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach. Uczestniczyli w nim również zaproszeni
Goście: p. Maria Gubała – starosta powiatu gorlickiego, p. Aleksander Augustyn – reprezentujący
Burmistrza Gorlic, ks. Stanisław Ruszel – dziekan
dekanatu gorlickiego, organizatorzy i sponsorzy
kolonii oraz kadra kolonijna.
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
(SRK) Marta Przewor w ciepłych słowach powitała uczestników spotkania oraz wyraziła ogromną
wdzięczność wszystkim, dzięki którym ta forma
bezpłatnego letniego wypoczynku dzieci z rodzin
potrzebujących wsparcia może być realizowana
od 25 lat. Szczególne podziękowania skierowała
do kadry kolonijnej /wolontariat/ i organizatorów
ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Podkreślali to również przemawiający Goście. Spotkanie
ubogaciły jasełka wystawione przez uczniów
Szkoły Podstawowej w Stróżówce przygotowane
przez panie: Kingę Nowak, Alicję Pufkę oraz Justynę Nagodę. Po modlitwie i poświęceniu opłatków przez ks. Proboszcza nastąpiło przełamanie
się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Jak corocznie – przybył z prezentami św. Mikołaj. Również pani
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Starosta obdarowała kolonistów „gorlickimi” kalendarzami i książkami przybliżającymi sakralne
zabytki architektury drewnianej w powiecie. Odbyły się dwa konkursy – plastyczny, podsumowujący wycieczkę kolonistów do Bochni i Lipnicy
Murowanej, którego zwycięzcami zostali: I. Antonina Krupa, II. Ilona Makowiecka i III. Majka
Firlit oraz konkurs kolędniczy, w którym wyróżniono: I. Wiktoria Podwika, II. Katarzyna Tokarska, III. Oliwia Dajek. Poczęstunek przygotowały
panie z SRK. Pięknie udekorowane stoły oraz
wspólny śpiew kolęd przywołały miły, świąteczny
i rodzinny nastrój tego spotkania.
Stanisław Firlit

108 Błogosławionych Męczenników
II wojny światowej (c.d.)
W tym odcinku cyklu przedstawimy krótko życie trzech błogosławionych kapłanów.

Bł. ks. Michał Piaszczyński urodził się
1 listopada 1885r. w Łomży i tam uczęszczał do
szkoły. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do
Seminarium Duchownego w Sejnach. Po święceniach diakonatu wyjechał do Akademii Duchownej do Petersburga, gdzie w 1911 roku
przyjął święcenia kapłańskie. Kontynuował studia
we Fryburgu Szwajcarskim. Tam uzyskał stopień
doktora filozofii. Przez cztery lata posługiwał jako
kapelan polskich górników we Francji. Przedstawicielka polskiej misji w tym kraju p. Rejer
Chojnacka tak o nim pisała: “... był znany tu w
kolonii we Francji i bardzo szanowany przez
wszystkich Polaków, którzy jeszcze dzisiaj wspominają go i czczą za jego świątobliwość i dobroć.
Biednych wspomagał, chorych odwiedzał. Słowem
święty kapłan". Po powrocie do Polski pracował w
Seminarium Duchownym w Łomży jako
wykładowca, ojciec duchowny a od 1935 roku
jako wicerektor. Pracował również w szkołach w
Łomży, a od 1939 roku był dyrektorem
Gimnazjum im. Św. Kazimierza w Sejnach.
7 kwietnia 1940 roku został aresztowany i
przewieziony do więzienia w Suwałkach a
następnie do obozu koncentracyjnego w Działdowie. Stamtąd 3 maja 1940 roku trafił do Sachsenhausen. Świadkowie jego pobytu w obozie
twierdzili, że odznaczał się głęboką wiarą, był
duchowym
przewodnikiem
współwięźniów.
Pomagał słabszym, dzielił się swoimi głodowymi
porcjami żywności. Gdy starszy izby odebrał
Żydom dzienną porcję chleba, ks. Piaszczyński
podzielił się swoją porcją z żydowskim adwokatem Kottem z Warszawy. Tenże Żyd powiedział
wtedy: “Wy katolicy wierzycie, że w waszych
kościołach w chlebie jest żywy Chrystus; ja

wierzę, że w tym chlebie jest żywy Chrystus, który
ci kazał podzielić się ze mną”. Ks. Michał Piaszczyński zmarł jako męczennik na skutek
wycieńczenia i chorób 18 grudnia 1940 roku.
Z diecezją płocką związani byli dwaj błogosławieni biskupi męczennicy – arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i biskup Leon Wetmański. Bł. abp A.J. Nowowiejski urodził się
11lutego 1858r. w Lubieniu koło Opatowa. W
wieku 16 lat wstąpił do Seminarium Duchownego
w Płocku. Studiował też w Akademii Duchownej
w Petersburgu. Po przyjęciu święceń kapłańskich
w 1881r. rozpoczął pracę w Seminarium Duchownym w Płocku jako wykładowca liturgiki,
łaciny i teologii moralnej. W latach 1901 – 1908
był rektorem seminarium. W 1908 roku otrzymał
nominację na biskupa płockiego. Jego posługa
biskupia trwała ponad 30 lat. W tym czasie przeprowadził dwa Synody Diecezjalne, otworzył Niższe Seminarium Duchowne i Płocką Szkołę Organistowską. Rozpoczął budowę Biblioteki Seminaryjnej, Archiwum i Muzeum Diecezjalnego. Bł.
abp Nowowiejski jest autorem monografii historycznej dotyczącej Płocka. W 1912 roku z jego
rąk przyjął święcenia kapłańskie pochodzący z
Żuromina ks. Leon Wetmański.
Ks. Wetmański pełnił funkcję ojca duchownego w seminarium, był również wykładowcą tej uczelni. Ks biskup Nowowiejski powierzył
mu też opiekę duchową nad żeńskim zakonem
sióstr pasjonistek, które wtedy w Płocku rozpoczynały swoją działalność. Był zarówno dla kleryków, jak i dla sióstr autentycznym świadkiem
wiary, której dawał świadectwo także czynami.
Działał również na niwie charytatywnej. W 1927
roku został mianowany biskupem pomocniczym
diecezji płockiej. Jego głównym zadaniem było
wizytowanie parafii i udzielanie sakramentu
bierzmowania, ale nie zaprzestał też działalności
charytatywnej i posługi duchowej. Zorganizował
działalność Caritas w diecezji i kierował nią do
aresztowania. Gdy wybuchła II wojna światowa,
biskupi płoccy mieli możliwość ukrycia się przed
okupantem. Nie skorzystali jednak z tego i zostali
w diecezji. W 1940 roku obaj zostali aresztowany
i internowani w Słupnie. W marcu1941 roku zostali przewiezieni do obozu koncentracyjnego w
Działdowie. Już po trzech miesiącach na skutek
udręk obozowych i chorób zmarł arcybiskup Nowowiejski. Biskup Leon Wetmański przetrwał
epidemię tyfusu, która wybuchła w obozie, jednak wkrótce został zabity, najprawdopodobniej w
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czasie likwidacji więźniów w październiku 1941 r.
Kiedy biskup Wetmański sporządzał w 1932r.
testament, zapisał w nim: "Jeżelibyś, Boże Miłosierny i Dobry, dał mi łaskę, którą nazywają
śmiercią męczeńską, przyjmij ją głównie za grzechy moje i za tych, którzy by mi ją zadawali, aby i
oni Ciebie, Boże Dobry i Miłosierny, całym sercem kochali". Po dziewięciu latach od napisania
tych słów oddał życie jako męczennik
Modlitwa diecezjan do błogosławionych męczenników abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego: „Błogosławieni męczennicy: Antoni Julianie i Leonie, byliście biskupami posianymi przez Jezusa Chrystusa
do naszej diecezji, do Was więc zwracamy się o
pomoc w naszych potrzebach. W rozpoczynającym
się trzecim tysiącleciu uproście dla małżeństw
wierność i nierozerwalność. Dla rodzin módlcie
się o nadzieję i siłę do życia na każdy dzień. Dla
naszego społeczeństwa proście o wzajemne zrozumienie i poszanowanie, a dla nas wszystkich o
stałość w wierze, miłość i gotowość do dawania
świadectwa, że Jezus jest Panem, Zbawicielem
ludzi i naszą przyszłością. Do Niego bowiem należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie
przez wszystkie wieki wieków. Amen”.
Opr. B. Osika

INFORMACJA
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Rzeszowskiej, a więc również Koło
działające przy Parafii Narodzenia NMP
w Gorlicach jest organizacją pożytku publicznego, na którą można przekazać 1%
podatku.
Od tego zależy zorganizowanie w lecie kolonii dla dzieci z rodzin potrzebujących
wsparcia.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą
o wsparcie naszej akcji. Przy przekazywaniu
1% prosimy o dopisek „na kolonię letnią dla
dzieci w Gorlicach”.
Numer wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego KRS 0000032721.
Bóg zapłać!
Prezes SRK Koło w Gorlicach
Marta Przewor
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„Wrażliwość i czułość potrzebna
każdemu”
Zbliża się miesiąc luty, a wraz z nim dzień zakochanych. Symboliczne święto 14 lutego powinno
trwać przez cały rok, ale my żyjąc w biegu często
zapominamy o okazywaniu nawzajem sobie miłości i szacunku. Nie tylko wobec spotykanych osób
w ciągu dnia, ale również wobec najbliższych.
Po powrocie z pracy zamiast przywitać dzieci i
współmałżonka często krzyczymy wyładowując
emocje, które nagromadziły się w pracy. Badania
wykazują, że przytulanie jest bardzo ważne
w naszym życiu. Daje radość drugiemu człowiekowi, buduje więzi a w wielu przypadkach ratuje
od śmierci. Może wyda się to dziwne, ale tak właśnie jest. W jednym z zagranicznych sierocińców
umieralność niemowląt była bardzo duża (do
90%). Wszyscy zastanawiali się dlaczego?
Dzieci były dobrze odżywione, ubrane. Po pewnym czasie okazało się, że umieralność jest tak
duża ze względu na brak przytulania. Maleństwu
w pierwszych latach życia powinno okazywać się
wiele miłości i czułości, aby przeżyło i właściwie
się rozwijało. Potrzeba również bliskości obydwojga rodziców. Ale jak dowodzą badania również w dorosłym życiu potrzebne nam są dobre
relacje i więzi z drugim człowiekiem. Aby przeżyć, potrzeba mam czterech uścisków dziennie, by
być zdrowym – ośmiu. Może to dziwne, ale wydaje mi się, że prawdziwe.
Znowu mogę poprzeć to swoim przykładem. Z racji choroby (jak być może niektórym z
czytelników wiadomo) dużo czasu spędzałam
poza domem rodzinnym w pierwszych latach życia. Już jako osoba dorosła zastanawiałam się nad
tym, dlaczego mam tak duże pragnienie wtulenia
się w ramiona najbliższych. Teraz, analizując
wszystkie czynniki wydaje mi się, że było to zupełnie naturalne. Dziecko. Nie dosyć, że bardzo
chore, to jeszcze samotne. Z dala od rodziców.
Prawie jak w sierocińcu przez pierwsze siedem lat
życia. Bardzo ciężka choroba serca i brak dotyku.
Zdrowe dzieci umierały pozbawione czułości, a ja
okaleczona, przeżyłam Czy to nie cud ? Zawsze
byłam wrażliwa i uczuciowa. W dorosłym życiu
zaczęło to procentować. Pomimo własnego
mieszkania dużo czasu spędzałam z rodzicami,
babciami i siostrą. Poza tym miałam i mam wspaniałych przyjaciół. W związku z tym teraz jestem
zupełnie innym człowiekiem. Szczęśliwym. Pomimo samotności. Święta spędziłam z sąsiadami.
Nie mam rodziny (oprócz siostry daleko ale nadal
wspaniałych przyjaciół i dużo ciepła, czułości i
miłości z ich strony. Badania – badaniami. Może

nie jeden w nich wątpi, ale poparte moim przykładem może przekonają kogoś do tego, aby nie tylko w rodzinnym gronie, ale również wśród przyjaciół i bliskich okazywać sobie wiele czułości i
miłości. Myślę, że wielu z nas nosi w sobie pragnienie przytulenia się do najbliższych. Może
nieraz jesteśmy rozżaleni, bo współmałżonek zamiast okazać czułość, miłość i zrozumienie znowu
krzyczy i krytykuje, dzieci nie chcą słuchać, a
rodzice zamiast okazywać miłość i wsparcie tylko
wymagają. Jeśli jest coś nie tak, to zacznijmy od
siebie. Postarajmy się okazywać coraz więcej ciepła naszym najbliższym (również znajomym i
przyjaciołom). Jak mówią: „co siejesz, to zbierasz”. W tym wypadku sprawdzi się to w 100%.
Bo jeśli przytulimy kogoś bliskiego, to jego ciepło
ogrzeje również nas.
Życzę wszystkim, aby „Dzień Zakochanych” był
w Waszym życiu każdego dnia. By ciepło, którym
się obdarzycie wzmacniało Was i procentowało w
kolejnych latach życia.
Wiesława Mruk

Opłatek Rodziny Parafialnej
W sobotę 18.01.br spotykają się grupy dzałające
przy parafii Narodzenia NMP w Gorlicach.
W niedziele po Mszach dopołudniowych czekamy
na naszych ,,Seniorów”. Jak obyczaj każe stary
według ojców naszej wiary spotykamy się co roku
na “opłatku” Bożonarodzeniowym. Łamiąc się
opłatkiem, życzymy wam wszystkim tu zebranym,
naszym parafianom i Ojczyźnie naszej, niech nie
tylko w te święta każdy o każdym pamięta.
A w Nowym 2020 Roku niech umilkną wszystkie
swary. Niech zdrowie, pokój, miłość, szczęście i
wspólna modlitwa sprawi, że staniemy się pod
płaszczem Królowej Polski jedną POLSKĄ
RODZINĄ !!
Sobota – aula domu katychetycznego przygotowana: stoły ustawione, nakryte białymi
obrusami, na nich stroiki z jedliny, zapalone
świece, rozłożone opłatki i piękne anioły, które
pilnują ,,jakości kanapek i placków” (to dzieło pań
z SRK i pozostalych grup).
Pojawiają się pierwsi goście i zajmują miejsca.
Gości wita, (jak co roku inicjatorka tych spotkań
prezes SRK pani Marta Przewor). Wita
serdecznie wszystkich, a szczególnie gości honorowych: panią poseł Barbarę Bartuś, radnego
Krzysztofa Zagórskiego wraz z małżonką, Ks.
prałata Stanislawa Górskiego, Ks. proboszcza
naszej parafii Stanisława Ruszla – opiekuna

Caritasu i Krucjaty Różańcowej w obronie
Ojczyzny, Ks. kapelana Andrzeja Więckowskiego, opiekuna SRK Ks. Józefa Buczyńskiego, Ks.
Tomasza Bierzyńskiego – opiekuna Odnowy w
Duchu Swiętym, Ks. Stanisława Ziajora – opiekuna Lektorów, Ks.Pawła Karczmarczyka opiekuna
KSM i Akcji Katolickiej oraz Siostrę Katarzynę
opiekunkę Parafialnej Scholi oraz DSM i siostrę
Antonellę prowadzącą parafialną kancelarię.
To uroczyste spotkanie rozpoczyna się występem
dzieci i młodzieży ze Szkoły nr 6 w Gorlicach
oraz przedstwicieli Scholi przyparafialnej i
Dziewczęcej Służby Maryjnej, którzy działają w
Parafii pod okiem s. Katarzyny i Ks. Piotra Stawasza. Przedstawienie nosi tytuł ,,Brat Ludzi”
Różni ludzie, z różnych kontynentów z darami
podążają do Betlejem powitać Dziecię Jezus.
Zdrożeni, zagubieni na swojej drodze spotykają
BRATA LUDZI, zziębniętego, spragnionego,
głodnego i pytają go o drogę do Betlejem
równocześnie dzieląc się z nim darami, które
niosą Dzieciątku. A On daje im w zamian
drogowskaz, kawałek czegoś błyszczącego co
zaprowadzi ich do żłóbeczka. Kiedy stają wszyscy
wokół. św. Rodziny i składają dary Dzieciątku
okazuje się że ten drogowskaz to część Gwiazdy
Betlejemskiej która doprowadziła ich do Jezuska
przez umiejętność dzielenia się, pocieszania,
nakarmienia czyli służenia naszym braciom w
potrzebie. Współczesna droga do Betlejem naszego serca, też prowadzi przez dobre uczynki.
Wspaniała profesjonalna gra tych młodocianych
aktorów, przeplatana była pięknym śpiewem
kolęd i pastorałek przez Scholę i “Maryjki”.
To duchowa uczta dla sluchających i ogłądających. Na ręce s. Katarzyny składamy dla
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do tego przedstawienia serdeczne
BÓG ZAPŁAĆ.
Pani prezes Akcji Katolickiej Katarzyna Jawor
odczytuje fragment Ewangelii, a ks. proboszcz
Stanisław Ruszel błogoslawi oplatki, którymi
będziemy się dzielić. Prowadząca spotkanie pani
Marta Przewor na scenę zaprasza śpiewające
,,BABULEŃKI''(ze SRK), które wykonują kilka
pastorałek, przeplatanych komentarzem pani
Marty. Składanie życzeń przez naszych honorowych gości i poszczególne grupy działające
przy naszej parafii, przeplatane było śpiewem
kolęd naszego chóru kościelnego pod batutą organisty pana Jana Wlazełko.
Wszyscy wszystkim i sobie nawzajem życzyliśmy
błogosławieństwa Bożej Dzieciny na każdy dzień
nowego roku 2020 i opieki Pani Gorlickiej tak w
życiu osobistym każdego z nas jak i w pracy w
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poszczególnych grupach. Żebyśmy nie zwątpili,
że wspólna praca i modlitwa ma sens, a naszych
opiekunów poszczególnych grup niech Niepokalana obdarza dużą dozą cierpliwości i wyrozumiałości.
SZCZĘSĆ PANIE BOŻE na ten Nowy Rok nam i
wszystki czytającym.
Janina Załęska

Na scenę aulii wkraczają następni kolędnicy,
(wszak ,,kolędy to czas'') nasi przyjaciele ,,Młodzi
Duchem''. Maestro tego zespołu na pomoc wzywa
śpiewające ,,Babuleńki''. Kiedy zaśpiewaliśmy
,,Kolędę dla nieobecnych”, dedykując ją tym,
którzy jeszcze tak niedawno byli z nami,
wzruszenie wśród seniorów
“aż drżało w
powietrzu”. Do kolędy “Pobłogosław Jezu”
zaprosiliśmy starostę panią Marię Gubałę, która
swoim pięknym głosem wsparła to nasze
śpiewanie. Na koniec naszych występów przy
uciesze wszystkich Seniorów odśpiewaliśmy
,,Hymn Emeryta''.
Wspólną modlitwę i błogosławienstwo opłatków
poprowadził ks proboszcz naszej parafii. Łamiąc
się opłatkiem, przemieszczając się po sali spotykają znajomych z poprzednich spotkań i płyną
wspomnienia i radość i znowu “kap kap” łezki
wzruszenia. Spotkanie, kończymy odśpiewaniem
“Barki”.
Wszystkim którzy z radością pomagają w tych
spotkaniach niech Gorlicka Pani błogosławi i daje
radość, z radości Seniorów, że po raz kolejny mogą się spotkać.
Janina Załęska

NIEDZIELA – spotkanie gorlickich
,,Seniorów” – strażników wiary i patriotyzmu w
naszych rodzinach.
Witamy ich wszystkich serdecznie. Aula
szybciutko się zapełnia i o godz. 14.00 pojawiają
sie nasi goście honorowi: Starosta gorlicki p. Maria Gubała, Ks. Proboszcz Stanisław Ruszel,
Rektor Uniwersytetu Złotego Wieku p. Roman
Dziubina, nasi przyjaciele “Młodzi Duchem” z
parafii św. Jadwigi od lat uświetniający nasze
spotkania, a także szczególny senior zawsze
służący radą, pomocą zawsze znajdujący dla nas
czas – Ks. prałat Stanisław Górski.
Uroczystość rozpoczyna przedstawienie przygotowane przez ucznów Szkoły Podstawowej w
Stróżówce im. Jana Pawła II. Przedstawiciele
różnych stanów składają dary Dziecięciu Bożemu.
Składanie darów przeplatane jest przepięknym
śpiewem pastorałek przez solistkę i solistę a także
chór, który ,,anielskim'' śpiewem porywa całą salę
seniorów do śpiewania kolęd. W niejednym oku
zalśniła łezka radości, a w sercu może wróciły
wspomnienia ,,kolędowania z ich młodości”.
Z całego serca w imienu tych, którzy przygotowują te spotkania, jak i samych seniorów na
ręce Pań Nauczycielek składamy serdeczne Bóg
zapłać.
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WYWIADY WNUCZĄT ZE SZKOŁY IM.
JANA PAWŁA II W STRÓŻÓWCE
(z okazji Dnia Babci i Dziadka)
 Jaka była Twoja reakcja, gdy
dowiedziałaś się, że zostanieś Babcią?
Bardzo się ucieszyłam, byłam bardzo podekscytowana myślą, że będę mogła się nimi opiekować
i z nimi się bawić. Gdy urodziły się moje wnuki,
od razu pokochałam je jak własne dzieci.
Ilona
Byłam najszczęśliwsza na świecie. Ciągle
myślałam jak cudownie będzie być babcią, bawić
się z Tobą, opowiadać ci różne historie z mojego
życia.
Julia
Tego się nie da opisać w słowach, to trzeba
przeżyć. Radość wielka, zwłaszcza, że miałam
możliwość jako jedna z pierwszych osób witać
moje wnuczęta po urodzeniu.
Stanisław
Bardzo się ucieszyłam i z utęsknieniem czekałam
na narodziny wnuków.
Marta
 Jakie mieliście zainteresowania w wieku
szkolnym?
Lubiłam szyć ubranka dla moich lalek – mówi
babcia, a ja jeździć na rowerze i grać w piłkę a
także chodzic po lesie i obserwować przyrodę –
dodaje dziadek.
Michał
Interesowałam się głównie nauką, aby mieć dobre
stopnie.
Paweł
Zawsze byłam aktywną osobą, tańczyłam w
zespole, który stworzyła i prowadziła moja mama.
Bardzo lubiłam spędzać czas z rówieśnikami:
byłam zuchem a potem harcerzem. Prowadziłam
sportowy tryb życia. Lubiłam piesze wędrówki.
Chętnie także gotowałam i piekłam cisteczka.
Stanisław
Jak każda mała dziewczynka w tamtych czasach
interesowałam się zżyciem, robieniem na drutach i
szydełkowaniem. To zainteresowanie skłonilo
mnie do wybrania zawodu krawca. Jednak nie
pracuję w moim zawodzie, ponieważ jest już
trochę zapomniany.
Julia
W wieku szkolnym bardzo interesowałam się
sportem. Szczegónie lubiłam biegać, jeździć na
nartach i łyżwach. Brałam udział w wielu

zawodach, zajmując wysokie miejsca. Mogę
pochwalić się wieloma dyplomami.
Ilona
 Jakie zabawy pamiętasz ze swojego
dziciństwa?
Pamiętam czasy mojego dzieciństwa, gdy nie było
jeszcze telewizorów, nie mówiąc już o komputerach i internecie. Zazwyczaj każdą wolną chwilę
spędziśmy z innymi dziećmi na podwórku, bawiąc
się w „podchody”, „chowanego” czy „Zoskę’.
Razem z koleżankami chodziłyśmy na spacery do
lasu. Bardzo miło wspominam te czasy.
Ilona
Nie było niestety wtedy tylu cudownych zabawek
co teraz, nie było telefonów, ani komputerów.
Często sami sobie wymyslaliśmy zabawki z
drewnianych patyków i kasztanów. Kiedyś
dostałam od mojego taty cudowną szmacianą
lalkę, którą bawiłam się całe moje dzieciństwo.
Julia
Ja grałam w klasy i skakałam na skakance z
moimi siostrami i koleżankami – wspomina
babcia z lekkim uśmiechem. – A ja jako chłopak
oczywiście bawiłem się w podchody i chowanego
– dopowiada dziadek.
Michał
 Jak się czujecie na emeryturze?
Na emeryturze czuję się bardzo dobrze. Cieszę
się, że mam więcej czasu, który mogę
przeznaczyć na swoje zainteresowania i opiekę
nad wnukami.
Ilona
Lubię pielęgnować ogródek, czytać książki, piec
pyszne ciasta a najbardziej odpoczywać w ciszy –
mówi babcia. – Ja natomiast lubię chodzić na
długie spacery z psem oraz jeździć na łyżwach lub
rowerach (z moimi wnukami oczywiście) – dodaje
dziadek.
Michał
Emerytura pozwoli mi mieć dużo czasu do
własnej dyspozycji. Mam wiele planów, jedyny
warunek to dobry stan zdrowia. Myślę, że część
tego wolnego czasu spędzać będę z moimi
wnukami.
Stanisław
 Babciu, co było dostępne do jedzenia w
czasach Twojego dzieciństwa?
Było ciężko, bo na śniadanie jadło się kanapkę ze
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śmietaną i szklankę mleka. A na obiad do jedzenia
była zupa ziemniaczana.
 A jak wyglądała nauka w szkole, gdy do
niej chodziłaś?
Uczyliśmy się podobnie jak teraz, ale nikt nie
wiedział co to tablica interaktywna i rzutniki. Gdy
byłeś niegrzeczny to w „kąt” albo uwaga do
dziennika. Po prostu nauczycielką była „linijka po
rękach”.
Konrad
 A co robiłaś skoro nie było telewizora,
komputera i telefonu?
Pomagałam rodzicom, odrabiałam lekcje,
biegałam z koleżankami po wsi.
Konrad
Dziekuje Wam bardzo za wywiad i życzę dużo
wolnego czasu i uśmiechu na twarzach każdego
dnia. Składam Wam serdeczne życzenia z
okazji Waszego święta.
Michał
SAMOTNOŚĆ
Gdy jakiś problem ci doskwiera,
żeby był lżejszy do niesienia,
potrzebna ci jest wiara szczera,
która przenika w głąb sumienia.
Wokoło obcy i rodzina,
w sercu samotność mroczna, czarna,
choć czasy inne chcesz wspominać,
to pamięć o nich raczej marna.
Samotność różnych źródeł skutkiem,
często ma w grzechu swe korzenie,
wtedy przyjęta jest ze smutkiem
i ostro drąży ci sumienie.
Gdy cię zawiedli przyjaciele,
zrywasz kontakty z otoczeniem,
samotność się przed tobą ściele
i w sercu zalega kamieniem.
Samotność: cierpienie psychiczne
boleśnie dotyka też duszy,
zostawia w głowie ślady liczne,
lecz izolacji nie rozkruszy.

Gdy także konflikt z Panem Bogiem
przyczyną twojej samotności,
w serce wnika trującym smogiem
i w nim na stałe chce zagościć.
Samotność ciężkim jest przeżyciem,
jedno lekarstwo jest skuteczne:
zaufać Bogu należycie,
aby osiągnąć życie wieczne.
Ryszard Boczoń

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...
20.01.2019 r KG.
Druk: Drukarnia „Glinik” Robert Huk

Redaguje zespół: M. Abram, E. Abratowska, S. Firlit, T. Orłowska, B. Osika,
M. Przewor, J.M. Śmietana, J. Załęska. Asystent Kościelny : Ks. J. Buczyński

16

Adres Redakcji : Plac Kościelny 1, 38300 Gorlice
www.gorlice.srk.opoka.org.pl
e- mail: srkgorlice@srk.opoka.org.pl

