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O Maryjo, jutrzenko
nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy
sprawę życia:
spójrz, o Matko,
na niezliczone
rzesze dzieci,
którym nie pozwala
się przyjść na świat,
ubogich, którzy
zmagają się
z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet –
ofiary nieludzkiej
przemocy,
starców i chorych
zabitych przez
obojętność albo
fałszywą litość.
Jan Paweł II
„Evangelium vitae”.
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CORAZ ŁATWIEJ ZABIĆ…
Epidemia koronawirusa oraz działania
ONZ i WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)
skłaniają do refleksji na temat ludzkiego życia.
Obecnie mamy do czynienia z szerzeniem się
mentalności wrogiej życiu – postawy walki z
życiem ukrytym w łonie matki oraz z życiem
bliskim naturalnemu końcowi czyli naturalnej
śmierci.
Z jednej strony pojawiają się argumenty na
rzecz życia jako najwyższej wartości oraz obowiązku jego poszanowania od poczęcia do naturalnej śmierci, z drugiej natomiast przywoływane
są uzasadnienia dotyczące wolnej woli człowieka,
jeśli chodzi o aborcję a szczególnie eutanazję.
Słowo eutanazja pochodzi z języka greckiego i
oznacza dobrą śmierć. W starożytności rozumiano
w ten sposób bezbolesne odejście z tego świata.
Na przestrzeni wieków opinia myślicieli o zadawaniu śmierci cierpiącym i nieuleczalnie chorym
zależała z reguły od tego, jak wysoko cenili godność osoby i wartość życia. Do zwolenników
śmierci na życzenie lub wręcz pozbywania się
niepełnosprawnych należeli m.in. Platon i Artystoteles oraz Karol Marks. Przeciwni byli Hipokrates oraz myśliciele chrześcijańscy jak św. Augustyn i św. Tomasz, dla których eutanazja i pomoc w samobójstwie – to brak szacunku wobec
Boga, dawcy wszelkiego życia. Zwolennicy eutanazji przekonują zwykle, że pacjent ma prawo
uniknąć bólu i powinien sam decydować o tym,
kiedy umrze. Zwolennicy eutanazji głośno mówią
o miłosierdziu, ciszej o pieniądzach.
 W Holandii eutanazję można przeprowadzić nawet wtedy, kiedy pacjent nie wyraża na to zgody.
 W Belgii dziecko może poprosić o eutanazję, a osoba dorosła może pójść do apteki i
za 50 euro (200 złotych) zakupić zestaw
do eutanazji. Zwolennicy eutanazji zyskują
kolejne tereny. Bardzo często ogromną rolę odgrywają sądy. Regułą jest to, że raz
uruchomiony walec nie zatrzymuje się.
 Do Polski też coraz częściej przychodzą
pytania o eutanazję i o uporczywą terapię.
Te pytania są jeszcze przed nami i trzeba
mieć tego świadomość. Są to treści poważne, które powinni podjąć zwłaszcza
ludzie młodzi ( śpiewamy w Apelu Jasnogórskim – już dzisiaj zależy od polskiej
młodzieży następne tysiąc lat ).
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My myślimy, że nasze społeczeństwo jest inne od
tych zachodnich. Ostatnie lata pokazują, że my w
jeszcze szybszym tempie powtarzamy najgorsze
rzeczy z Europy zachodniej.
Św. Jan Paweł II mówił do młodych: „Wasze zadanie polega na tym, aby „tak”, które Kościół mówi „życiu” wyrażało się w skutecznym i
konkretnym działaniu. Walka potrwa długo i wymagać będzie udziału każdego z Was, waszej
energii, entuzjazmu, inteligencji, talentów, zdolności współczucia i męstwa w SŁUŻBIE ŻYCIU….
„Nie lękajcie się. Wynik bitwy o życie jest już
przesądzony, choć nadal trzeba walczyć z przeważającymi siłami i wiele cierpieć”.
SPISEK PRZECIWKO ŻYCIU
Pod pozorem walki z pandemią rozpoczęto światową ofensywę na rzecz aborcji i ograniczenia
liczby ludności na świecie. Liberalny rząd premiera Kanady Justina Trudeau domaga się dostępu do
aborcji w krajach całego świata. Czyni to w ramach „walki z epidemią koronawirusa”. Co jeszcze bardziej wstrząsające, dla tej inicjatywy zdobył poparcie 58 państw. Kanada zobowiązała się
do 2030 roku przeznaczyć 7,1 mld USD na sfinansowanie i promowanie aborcji w świecie.
Zwiększenie funduszy na antykoncepcję i aborcję
cynicznie argumentuje troską o to, aby „uniknąć
wzrostu śmiertelności matek i noworodków”. Kanada jest obecnie niechlubnym liderem promocji
niemoralnych praw, niszczących rodzinę i życie.
Staje się więc wyrazicielem i wykonawcą tych
programów, które już opanowały wiele agend
ONZ. Kanada wymusiła na hospicjach stosowanie eutanazji, a aborcja na życzenie jest tam
całkowicie dostępna. Premier Kanady mocno
akcentuje poparcie działań ONZ i WHO. WHO
zaleca rządom, aby za wszelką cenę promować
aborcję jako elementarne prawo człowieka. Międzynarodowe organizacje ONZ i WHO wykorzystują każdą sytuację, aby narzucić innym swoje
szkodliwe pomysły. Organizacje te, a razem z
nimi niektóre kraje, jak np. Kanada, dążą do tego,
żeby zmniejszyć populację na świecie. Z jednej
strony organizacja ta ma bronić praw człowieka, z
drugiej ewidentnie widać, że chce za wszelką cenę
zniszczyć normalność i naturalne relacje społeczne. Dochodzą do nas szokujące doniesienia ze
Szwecji, gdzie zamiast leczyć seniorów z Covid19, w domach opieki podawana jest morfina, która
hamuje oddychanie. Jest to aktywna eutanazja –
jeśli nie coś gorszego.

Wykorzystuje się kraje biedniejsze do tego, aby w zamian za oferowaną pomoc humanitarną popierały każde inicjatywy darczyńców.
Pomoc nie jest bezinteresowna, ale ukierunkowana na rozbicie jedności w tych państwach i zburzenie ładu moralnego. Inicjatywa, którą poparło
wiele państw, m.in. Wielka Brytania, Francja,
Szwecja, Belgia czy Holandia, proponowana
przez Kanadę, jest bardzo niebezpieczna. Niestety,
wiele krajów może przyjąć takie rozwiązania w
obawie o utratę np. wsparcia finansowego z różnych funduszy ONZ. Obecnie na forum ONZ negocjowane są rezolucje dotyczące pandemii. Dwie
podobne rezolucje omawia też Zgromadzenie
Ogólne ONZ. Dotyczą one wpływu pandemii na
kobiety i włączają m.in. aborcję jako udział ONZ
w walce z COVID-19.

„NIE, NIGDY NIE WOLNO ZABIJAĆ
DZIECI” – słowa Stanisławy Leszczyńskiej, która nie bała się sprzeciwić rozkazowi Josefa Mengelego, zbrodniarza w lekarskim kitlu w KL Auschwitz-Birkenau. Od 17 kwietnia 1943 roku była
wraz z córką Sylwią więźniem niemieckiej „fabryki śmierci” – zostały zesłane tu za pomoc rodzinom żydowskim w łódzkim getcie. Stanisława
Leszczyńska zabrała do obozu, (ukryty w proszku
do zębów), dokument potwierdzający jej zawód
położnej i dzięki temu mogła podjąć pracę na bloku kobiecym. W ciągu dwóch lat przyjęła w
strasznych warunkach trzy tysiące porodów –
wszystkie dzieci urodziły się zdrowe. Nie miała
ani jednego przypadku zakażeń u kobiet. Za
wszystkie narzędzia musiały jej wystarczyć nożyczki do przecinania pępowiny.

Administracja USA ostro sprzeciwia się
promowaniu zabijania dzieci poczętych w ramach
pomocy humanitarnej ONZ związanej z pandemią.
Marta Przewor

Życie jest cudownym DAREM, ofiarowanym
przez Boga każdemu z nas.

Stanisława Leszczyńska urodziła się w
1896 r., zmarła w 1974 r. Ukończyła Państwową
Szkołę Położniczą w Warszawie, traktowała swoją
pracę jako powołanie i służbę dzieciom. W trudnych przypadkach zwracała się do Maryi: „Matko
Boża, załóż chociaż jeden pantofelek i przybądź z
pomocą”. Na emeryturze napisała wstrząsający
„Raport położnej z Oświęcimia”, pierwsza wersja
ukazała się w 1965 roku na łamach „Przeglądu
Lekarskiego”.

Drukujemy wstrząsający „Raport położnej z
Oświęcimia” - Stanisławy Leszczyńskiej - byłego więznia obozu koncentracyjnego AuschwitzBirkenau nr 41 335

„W ciągu 38 lat wykonywania zawodu położnej dwa lata spędziłam jako położna-więzień w
obozie kobiecym Oświęcim-Brzezinka. Wśród
licznych transportów kobiet, które przybywały do

KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE…
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tego obozu, nie brakowało kobiet ciężarnych.
Funkcje położnej pełniłam tam kolejno w trzech
blokach, nieróżniących się ani budową, ani wewnętrznym urządzeniem, poza jedynym szczegółem, że jeden z nich posiadał posadzkę ułożoną z
cegieł. Były to zbudowane z cegieł baraki o długości około 40 metrów, z licznymi szczelinami
wygryzionymi przez szczury… Pośrodku wzdłuż
baraku ciągnął się piec w kształcie kanału, zbudowany z cegieł, z paleniskami na krańcach. Służył on jako jedyne miejsce odbywania porodów,
innego bowiem, choćby zaimprowizowanego,
urządzenia na ten cel nie przeznaczono. Palono w
nim corocznie zaledwie kilka razy. Dlatego też,
szczególnie w okresie zimowym, dokuczało dotkliwe, przejmujące zimno, którego widoczną
oznaką były zwisające z sufitu, a raczej z dachu,
długie sople lodu. Trzydzieści koi wydzielonych
najbliżej pieca stanowiło tzw. sztubę położniczą.
W bloku panowały ogólnie zakażenia, smród i
pełno było wszelkiego rodzaju robactwa. Roiło się
od szczurów, które odgryzały nosy, uszy, palce i
pięty opadłym z sił i niemogącym się poruszać
ciężko chorym kobietom. W miarę możliwości
odpędzałam szczury od chorych na zmianę z kobietą dyżurującą w nocy, tzw. nachtwachą. Pomagały nam chore rekonwalescentki, dzieląc się
między sobą godzinami snu. Szczury wypasione
na zwłokach wyrosły jak potężne koty. Nie bały
się ludzi, a odpędzane kijami często chowały tylko
łby, wbijając pazury w koje i szykując się do nowego ataku; lgnęły one do cuchnącego zapachu
ciężko chorych kobiet, których nie było czym
umyć i dla których nie miałyśmy świeżej odzieży.
O wodę niezbędną do obmycia rodzącej matki i
noworodka musiałam starać się sama, przy czym
przyniesienie jednego wiadra wody pochłaniało
około dwudziestu minut. Niezmiernie liczne robactwo wszelkiego rodzaju wyzyskiwało swoją
biologiczną przewagę nad gasnącą żywotnością
człowieka. Ofiarami stałej ofensywy robactwa i
szczurów stawały się nie tylko chore kobiety, ale i
nowo narodzone dzieci. Organizmy wyczerpane
głodem i zimnem, udręczone torturami i chorobą
szybko umierały. Ogólna liczba chorych w bloku
wynosiła od 1000 do 1200 osób. Spośród nich
umierało codziennie kilkanaście. Ciała, wynoszone przed blok, były codziennym niemym raportem
przeżytej tragedii.
W tych warunkach dola położnic była
opłakana, a rola położnej – niezwykle trudna. Zupełnie brakowało środków aseptycznych, materiałów opatrunkowych i leków; całkowity przydział
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leków dla bloku wynosił zaledwie kilka tabletek
aspiryny dziennie. Początkowo zdana byłam wyłącznie na własne siły. W przypadkach powikłanych, wymagających interwencji lekarza specjalisty, jak np. ręcznego odklejenia łożyska, musiałam radzić sobie sama. Niemieccy lekarze obozowi: Rhode, Koenig i Mengele, nie mogli przecież
„zbrukać” swojego powołania lekarskiego niesieniem pomocy nie-Niemcom, toteż wzywać ich
pomocy nie miałam prawa. W późniejszym okresie korzystałam kilkakrotnie z pomocy polskiej
lekarki, Janiny Węgierskiej, pracującej na innym
oddziale, oddanej całkowicie chorym, a jeszcze
później – z pomocy również bardzo zacnej polskiej lekarki, Ireny Koniecznej. W czasie gdy sama chorowałam na dur wysypkowy, wielką pomoc okazała mi niezwykle uczynna dr Irena Białówna, troskliwie opiekując się mną i moimi chorymi.
O pracy lekarzy w Oświęcimiu nie wspominam, gdyż to, co obserwowałam, przekracza
moje możliwości wypowiedzenia się na temat
wielkości lekarskiego powołania i bohatersko
spełnionego obowiązku. Wielkość lekarzy, ich
poświęcenie zastygły w źrenicach tych, którzy
udręczeni niewolą i cierpieniem nigdy już nie
przemówią. Lekarz walczył o życie stracone i za
stracone życie poświęcał życie własne. Miał do
dyspozycji przydział kilku aspiryn i wielkie serce.
Tam lekarz pracował nie dla sławy, pochlebstwa
czy zaspokojenia ambicji zawodowej; wszystkie
te bodźce odpadły. Pozostał tylko lekarski obowiązek ratowania życia w każdym przypadku i w
każdej sytuacji pomnożony przez współczucie dla
człowieka.
Głównym schorzeniem dziesiątkującym
kobiety była czerwonka. Często rozwolnione stolce chorych ściekały na koje ustawione niżej. Spośród innych ciężkich chorób panowały dury:
brzuszny i wysypkowy, oraz złośliwa pęcherzyca.
Pojawienie się na ciele chorej kilku ropnych pęcherzy – w przybliżeniu wielkości talerza – powodowało śmierć. Przypadki duru wysypkowego
w miarę możliwości ukrywano przed Lagerarztem
(lekarzem obozowym SS) zwykle w ten sposób,
że na karcie obozowej pisało się „grypa”, ponieważ chore na dur były natychmiast tracone w
krematorium. W zasadzie nikomu nie udało się
uniknąć tej choroby; masa wszy była tak olbrzymia, że zarażenie durem stało się zjawiskiem nieuniknionym dla każdego. Główne pożywienie
chorych: zgniłe rozgotowane zielsko, zawierało

bez przesady 20 proc. szczurzego kału. W opisanych warunkach pracowałam przez dwa lata,
dzień i noc, bez zastępstwa. W pracy pomagała mi
niekiedy moja córka, Sylwia, lecz ciężkie choroby, które i jej nie ominęły, czyniły ją do tego
przeważnie niezdolną.
Chore rodziły na piecu. Przeprowadziłam tam
przeszło 3 tysiące porodów. Pomimo przerażającej
masy brudu, robactwa, szczurów, pomimo chorób
zakaźnych, braku wody oraz innych niedających
się opisać okropności działo się tam coś niezwykłego.
Pewnego razu Lagerarzt kazał mi złożyć
sprawozdanie na temat zakażeń połogowych i
śmiertelności wśród matek i noworodków. Odpowiedziałam wtedy, że nie miałam ani jednego
przypadku śmiertelnego wśród matek i nowonarodzonych dzieci. Lagerarzt spojrzał na mnie z niedowierzaniem. Powiedział, że nawet najdoskonalej prowadzone kliniki uniwersytetów niemieckich
nie mogą się poszczycić takim powodzeniem. W
oczach jego czytałam gniew i nienawiść. Możliwe, że ogromnie wyniszczone organizmy były
zbyt jałową pożywką dla bakterii. Spodziewająca
się rozwiązania kobieta zmuszona była odmawiać
sobie przez czas dłuższy przydzielonej racji chleba, za który mogłaby – jak to powszechnie określano – zorganizować sobie prześcieradło. Prześcieradło darła na strzępy, przygotowując pieluszki i koszulki dla dziecka, żadnej bowiem wyprawki dzieci oczywiście nie otrzymywały. Na oddziale brakowało wody, toteż pranie pieluszek nastręczało wiele trudności, zwłaszcza wobec surowego
zakazu opuszczania bloku, jak i niemożności
swobodnego poruszania się w nim. Wyprane pieluszki położnice suszyły na własnych plecach lub
udach, rozwieszanie ich bowiem na widocznych
miejscach było zabronione i mogło być karane
śmiercią. Zasadą było, że dzieci nie otrzymywały
żadnych przydziałów żywnościowych, nawet kropli mleka. Wysuszone głodem piersi matek drażniły tylko wargi noworodków, wyzwalając daremny odruch ssania i potęgując głód.
Do maja 1943 roku wszystkie dzieci urodzone w obozie oświęcimskim były mordowane w
okrutny sposób: topiono je w beczułce. Czynności
tych dokonywały Schwester Klara i Schwester
Pfani. Pierwsza była z zawodu położną i dostała
się do obozu za dzieciobójstwo. W związku z objęciem przeze mnie funkcji położnej zabroniono
jej odbierania porodów, albowiem jako „Be-

rufsverbrecherin” (zawodowa zbrodniarka) była
pozbawiona prawa wykonywania swego zawodu.
Zlecono jej czynności, do których się bardziej
nadawała. Powierzono jej także kierowniczą funkcję tzw. blokowej. Do pomocy przydzielono jej
niemiecką ulicznicę – rudą i piegowatą Schwester
Pfani. Po każdym porodzie z pokoju tych kobiet
dochodził do uszu położnic głośny bulgot i długo
się niekiedy utrzymujący plusk wody. Wkrótce
potem matka mogła ujrzeć ciało swego dziecka
rzucone przed blok i szarpane przez szczury.
W maju 1943 r. sytuacja niektórych dzieci
uległa zmianie. Dzieci niebieskookie i jasnowłose
odbierano matkom i wysyłano do Nakła w celu
wynarodowienia. Przejmujący płacz matek żegnał
odjeżdżające transporty niemowląt. Póki maleństwo przebywało przy matce, to już samo macierzyństwo stwarzało promień nadziei. Rozłąka z
dzieckiem była straszna. Myśląc o możliwościach
odzyskania tych dzieci w przyszłości i o przywróceniu ich matkom, zorganizowałam sposób oznaczania niemowląt tatuażem, który nie zwracał
uwagi SS-manów. Niejedną matkę pocieszała
myśl, że odnajdzie kiedyś swoje utracone dziecko.
Dzieci żydowskie nadal tropiono z bezwzględną
surowością. Nie było mowy o ukryciu dziecka
żydowskiego lub zmieszaniu go z dziećmi nieżydowskimi. Wspomniane już „siostry” Klara i Pfani na przemian bacznie śledziły Żydówki podczas
porodu, uniemożliwiając zatajenie faktu narodzenia dziecka żydowskiego, które od razu tatuowano
numerem matki, topiono w beczułce i wyrzucano
przed blok.
Los pozostałych dzieci był najgorszy: marły one
powolną śmiercią głodową. Skóra ich stawała się
cienka, pergaminowata, przeświecały przez nią
ścięgna, naczynia krwionośne i kości. Najdłużej
przy życiu utrzymywały się dzieci radzieckie;
liczba kobiet ze Związku Radzieckiego wynosiła
około 50 procent.
Spośród bardzo wielu przeżytych tam tragedii
szczególnie żywo zapamiętałam historię pewnej
kobiety z Wilna, skazanej na pobyt w Oświęcimiu
za udzielanie pomocy partyzantom. Bezpośrednio
po urodzeniu przez nią dziecka wywołano jej numer (numerem bowiem wywoływano więźnia).
Poszłam ją wytłumaczyć, lecz to nic nie pomogło,
spotęgowało tylko gniew. Zorientowałam się, że
wołają ją do krematorium. Owinęła dziecko w
brudny papier i przycisnęła do piersi. Usta jej poruszały się bezgłośnie, widocznie chciała zaśpie-
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wać maleństwu piosenkę, jak to nieraz czyniły
tam matki, nucąc przeróżne kołysanki, którymi
pragnęły wynagrodzić dzieciom dręczące je zimno, głód i niedole. Wilnianka nie miała sił i nie
mogła wydobyć głosu, tylko łzy cisnęły się jej
spod powiek, padając na główkę małego skazańca.
Trudno odpowiedzieć, co było bardziej tragiczne:
czy ta jednoczesna śmierć obu najbliższych sobie
istot, czy przeżywanie śmierci niemowlęcia, które
ginęło na oczach matki, czy śmierć matki, połączona ze świadomością pozostawienia na łasce
losu jej żywego dziecka.
Wśród tych koszmarnych wspomnień snuje się w
mej świadomości jedna myśl. Mianowicie
wszystkie dzieci urodziły się żywe. Ich celem było
żyć. Przeżyło obóz zaledwie trzydzieści. Kilkaset
dzieci wywieziono do Nakła w celu wynarodowienia, ponad 1500 zostało utopionych przez
Schwester Klarę i Pfani, ponad 1000 dzieci
zmarło na wskutek zimna i głodu ( te przybliżone
dane nie obejmują okresu do końca kwietnia
1943). Nie miałam dotychczas okazji przekazać
Służbie Zdrowia swego raportu położnej z
Oświęcimia.
Przekazuję go teraz w imieniu tych, którzy o
swojej krzywdzie nie mogli powiedzieć światu,
w imieniu matki i dziecka. Jeżeli w mej ojczyźnie – mimo smutnego z czasów wojny
doświadczenia – miałyby dojrzewać tendencje
skierowane przeciw życiu, to wierzę w głos
wszystkich położnych, wszystkich uczciwych
matek i ojców, wszystkich uczciwych obywateli, w obronie życia i praw dziecka.
W obozie koncentracyjnym wszystkie dzieci – wbrew
wszystkim przewidywaniom – rodziły się żywe,
śliczne, tłuściutkie. Natura przeciwstawiając
się nienawiści, walczyła o swoje prawa uparcie,
nieznanymi rezerwami żywotności. Natura
jest nauczycielką położnej. Razem z nią walczy o życie i razem z nią propaguje najpiękniejszą rzecz na świecie – uśmiech dziecka”.
Stanisława Leszczyńska”.
„Przegląd Lekarski – Oświęcim”, 1965, nr 1

W 1992 roku w Łodzi rozpoczął się proces
beatyfikacyjny Stanisławy Leszczyńskiej.
Modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej
Stanisławy Leszczyńskiej
Boże, Stwórco życia,
który w swej dobroci uszczęśliwiasz rodziny
ludzkie darem nowego życia,
spraw, aby służebnica Twoja Stanisława,
która w duchu miłości do matek i dzieci chroniła
je przed śmiercią,
znajdowała wśród swoich rodaczek liczne i gorliwe naśladowczynie
oraz dostąpiła łaski rychłego wyniesienia na ołtarze.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
MOJE ŻYCIE TERAZ
Moje życie, wiem, jest najpiękniejsze teraz
Gdy wiatr wieje w oczy i prawie nic nie mam
Gdy nad ranem ciągle trudno się pozbierać
Choć budzi mnie miłość i twórcze pragnienia
Wiem, że będę jeszcze tęsknił za tym życiem
Tylko je posiadam i wiem, że jest darem
Chociaż czasem, kiedy budze się o świcie
Trochę czuje się jak byłbym tu za karę
Jeszcze za tym życiem jak dziecko zapłaczę
Zrozumiem, jak wiele szczęścia mi dawało
Ile miało smaku, niuansów i znaczeń
Chociaż tak naprawdę mnie nie rozpieszczało
Jeszcze te dni będę we wspomnieniach chwalić
Będę na nie miał spojrzenie całkiem inne
I zobaczę, gdy zapragnę je ocalić
Jak były szczęśliwe, dobre i niewinne.
Ks. Mariusz Bernyś

INTENCJE RÓŻAŃCOWE
LIPIEC
Intencja
powszechna:
Nasze
rodziny.
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.
Intencja parafialna: Niech czas wakacji i urlopów będzie okazją do poznawania Pana Boga w
pięknie przyrody.
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MARYJA NIEPOKALANA
W OBRONIE ŻYCIA

Tobie Maryjo Niepokalana, Królowo Rodzin –
Pani Gorlicka – ZAWIERZAMY RODZINY,
powierzamy ochronę cywilizacji życia i miłości.
Zawierzenie to postawa dziecięcej ufności wobec
Boga i Maryi, która tak jak Matka troszczy się o
swoje dzieci. Maryja wchodzi w nasze sprawy,
odpowiadając pomocą i łaską.
Pani Gorlicka – ucz nas realizacji odpowiedzialnej, ofiarnej i służebnej miłości, która jest
podstawą wierności i trwałości małżeństwa.
Umacniaj miłość wzajemną i poszanowanie
wszystkich we wspólnocie rodzinnej: starszych,
chorych, samotnych, niepełnosprawnych.
Matko Rodzin – Tobie zawierzamy walkę o czystość naszych serc, walkę od której zależą losy
świata, od której zależy zwycięstwo cywilizacji
życia i miłości nad cywilizacją śmierci. Bóg dając
nam dekalog a szczególnie VI przykazanie chciał
zabezpieczyć świętość małżeństwa i rodziny oraz
godność osoby ludzkiej.

Po raz kolejny stajemy przed pytaniem –
Czy jesteśmy w stanie ocalić cywilizację życia?...., czyli społeczeństwo które zapewnia bezpieczeństwo nienarodzonych, najsłabszych i bezbronnych, dzieci, starych i chorych oraz każdego
człowieka.
Walka o życie jest walką o przetrwanie
ludzkości a największym grzechem są grzechy
przeciwko ludzkiemu życiu. Nie ma sytuacji, która by usprawiedliwiała zabójstwo niewinnej istoty
ludzkiej. Życie ludzkie jest dzisiaj poniewierane.
Człowieka można zamrozić, odmrozić, produkować, selekcjonować, zabijać. Jest cała grupa nadużyć w tej kwestii. Temu przedmiotowemu traktowaniu człowieka Kościół mówi „nie”. Czy jednak politycy usłyszą wołanie, że walka o życie
to walka o ludzkość? W tym czasie, kiedy deptana jest godność człowieka społeczeństwo musi
angażować się w obronę życia. Tyle razy ślubowaliśmy w Ślubach Jasnogórskich, ,,by kołyska
polska pustką i smutkiem nie świeciła”, ale nie
doczekaliśmy się ustawy chroniącej nasze życie
od poczęcia do naturalnej śmierci. W sytuacji
totalnego zagrożenia do kogo mamy iść, jak nie
do Ciebie Maryjo – nasza Matko?

Winniśmy być świadomi, że Maryja Niepokalana
to nie tylko nasz DUCHOWY OPIEKUN ale i
WZÓR DO NAŚLADOWANIA. Maryja Niepokalana jest dla nas wzorem czystości serca —
wolna całkowicie od grzechu, cała święta i czysta.
Maryja Niepokalana – to PATRONKA NA
WSPÓŁCZESNE CZASY – winna „porywać” nas
do pracy nad czystym sercem oraz do radosnej
ewangelizacji. Czystość serca jest długotrwałym
zadaniem, które należy realizować 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. 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 również pozwala dostrzec Jego
obecność w świecie już tu, na ziemi.
Marta Przewor
„Tylko czyste serce jest zdolne do prawdziwej
miłości” (Kard. Stefan Wyszyński)
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Pani Gorlicka już 5 lat króluje
w naszym mieście…
Był taki piękny, słoneczny czerwcowy
dzień, kiedy gorliczanie zapełnili po brzegi gorlicki rynek. Były władze kościelne, diecezjalne i
naszej parafii, władze naszego miasta, wszystkie
grupy działające przy naszej parafii, służba liturgiczna, a przede wszystkim licznie przybyli
mieszkańcy Gorlic. Przybyli także ci, którzy się tu
urodzili, tu żyli a dzisiaj mieszkają w innych miejscowościach. Były także sercem i myślą z nami
osoby, które los rzucił daleko od Polski. Pomimo
wielu lat spędzonych na obczyźnie, a może już w
nowej ojczyźnie, to jednak myślą, sercem i modlitwą wracają przed Obraz Maryi Niepokalanej w
naszej świątyni, bo jak powiadają Ona tu na nich
czeka, Ona ich wysłuchuje i hojnie darzy łaskami i to się nie zmienia.
Były także nasze gorlickie ,,MARYJKI''
jedyne takie w całym świecie – to te, których modlitwa przed 300-oma laty uchroniła mieszkańców
naszego grodu od zarazy morowej, a których tradycja przetrwała przez te wszystkie lata.
Już pięć lat minęło od czasu, kiedy to uroczyście powierzaliśmy siebie, swoje miasto Gorlice opiece i trosce Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, która od tego dnia przyjęła tytuł PANI
GORLICKIEJ. Przypomnijmy sobie w zaciszu
własnych serc, jak przeżywaliśmy ten bardzo uroczysty dzień, jakie dary składaliśmy na ołtarzu,
jakie zobowiązania modlitewne podejmowaliśmy
– a co z nich pozostało???
Dziękowaliśmy Maryi Niepokalanej za to
że uchroniła nas od zarazy morowej, za Jej
ogromną opiekę w czasie I wojny światowej, za
Jej błogosławieństwo w odbudowie Gorlic ze
zgliszczy wojennych, za to że była schronieniem
duchowym w czasie II wojny światowej, za to że
była z nami – gorliczanami w Katyniu i innych
miejscach golgoty wschodu, na wszystkich frontach, gdzie walczyli gorliczanie. A także była z
,,Niezłomnymi” gorlickimi w katowniach ubeckich. Za to, że była z nami w codziennym naszym
życiu, naszych rodzin, że mogliśmy się dzielić
radością, że przytulała nas jak Matka, kiedy szukaliśmy w naszych strapieniach ratunku.
Dziękujemy Ci Maryjo Niepokalana, że
byłaś z nami, kiedy dwukrotnie lud gorlicki gościł
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w naszej parafii Maryję Królową Polski. Dziękujemy Ci Gorlicka Pani, że nasza świątynia zawsze
była pełna wiernych, że byłaś z nami gdy pielgrzymowaliśmy po naszej Ojczyźnie i w różnych
Twoich sanktuariach dziękowaliśmy za Twoją
opiekę, za Twój Patronat nad naszym miastem.
Pielgrzymując, zwiedzając różne miasta i
wioski odkrywamy dowody trwającego od wieków żywego oblicza Matki Bożej. To kapliczki i
figury są wyrazem czci i miłości Matki Bożej. W
wielu miastach ze wzruszeniem możemy oglądać
stare kamienice, gdzie nad bramą frontową
umieszczona jest figurka Matki Bożej lub na ścianie wymalowany obraz Matki Bożej. Zaś zwiedzając stare rynki polskich miast, często w centralnym miejscu na kamiennym cokole spotykamy
figury Matki Bożej (w Sandomierzu Matka Boża
Niepokalana) Jest to widoczne świadectwo wiary
naszych przodków. Oni wiedzieli, że Maryja Matka Boga to nie tylko Pani naszych serc i rodzin,
ale to Królowa naszej Ojczyzny i patronka wielu
naszych miast, naszych gmin, naszych małych
Ojczyzn. Dlatego należy oddać Jej honorowe
miejsce w przestrzeni publicznej.
A jak to jest w naszych pięknych Gorlicach ? Nasza Patronka Pani Gorlicka od pięciu lat
przegrywa na naszym gorlickim rynku (wstyd
powiedzieć i napisać – z budkami z piwem).
Przypomnijmy sobie jak nasi przodkowie umieli
być wdzięczni za opiekę Niepokalanej Maryi. Po
ustaniu morowego powietrza przyrzekli pielgrzymować do Jezusa Kobylańskiego na Zesłanie Ducha Świętego i jeszcze w osiemdziesiątych latach
chodziliśmy a czy dziś na pięciolecie patronatu
wybralibyśmy się podziękować ? Po I wojnie
światowej nasi ojcowie odbudowują świątynie i na
frontonie jej umieszczają napis ,,Gorliczanie Bogurodzicy Dziewicy”.
A czy dziś w dobie wszechobecnego koronawirusa Niepokalana Gorlicka nas ochrania?
Pomyślmy, czy to nie boli? W wielu naszych rodzinach są osoby pracujące we Włoszech, Austrii,
Niemczech, Anglii i w innych rejonach Europy.
Część z nich przyjechała do nas na święta, część
była w kontakcie z chorymi, wszyscy oni odbyli
kwarantannę. A ile mieliśmy zakażeń w naszym
mieście ? Komu to zawdzięczamy ? Nasi gorliccy
kapłani trwali w pustym kościele na modlitwie,
żadna Msza święta nie była odwołana, codziennie
dziesiątek Różańca, Koronka do Bożego Miłosierdzia i Suplikacje o ustanie epidemii. Nam było

ciężko, kiedy nie mogliśmy być w świątyni,
uczestniczyć we Mszy św. A co działo się w ich
sercach, kiedy mówili do pustych ławek ?
Czcigodni kapłani za Wasze trwanie na
modlitwie, za to, że nasza świątynia była cały czas
otwarta i każdy mógł wejść na modlitwę, przyjąć
Najświętszy Sakrament, przystąpić do sakramentu
pokuty. Niech Niepokalana Pani Gorlicka otoczy
Was płaszczem swojej opieki, a wasi święci Patronowie niech błogosławią Wam na każdy dzień
posługi kapłańskiej.
Janina Załęska

ZGŁĘBIAMY NAUCZANIE PRYMASA
TYSIĄCLECIA

„WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ”
Jeśli w naszym katolickim życiu włada
atmosfera rodzinna, jeśli jest tak wiele przedziwnej bliskości i prostoty serca, to wszystko zawdzięczamy Macierzyństwu Maryi. Cześć tego
Macierzyństwa spływa z Jej ołtarzy na całe nasze
życie, na wszystkie jego szczegóły, na sprawy
rodzinne i społeczne, na macierzyństwo naszych
matek i dziewictwo naszych sióstr, na godną, pełną szacunku dla kobiety postawę naszych ojców i
braci. Wszystko, co płynie z ołtarzy Maryi i z Jej
macierzyńskiej postaci, odmienia codzienne obyczaje narodowego życia.
Cała szlachetność Narodu Polskiego wiąże
się bardzo z czcią dla Matki Najświętszej. Cała ta,
że się tak wyrażę, elegancja polska jest wynikiem
wychowania w kręgu promienia, który wypływa z
naszego szlachetnego stosunku do Niewiasty w
Matce Boga. Całe nasze życie rodzinne i domowe
bardzo wiele czerpie z godności i dostojeństwa
Matki Boga. O, jak wiele zawdzięcza Jej Naród
Polski w kształtowaniu swego narodowego obyczaju! Pozostaniemy wierni tej czci tak wychowawczej, tak szlachetnie kształtującej nasze uczucia, tak nieustannie nas oczyszczającej.
Warszawa, 11 listopada 1957
Kardynał Stefan Wyszyński

WAKACJE INNE JAK CO ROKU…
Robi się coraz cieplej za oknami. Lato zbliża się
do nas dużymi krokami. A wraz z latem i wakacje
– lecz jakże inne, aniżeli te z minionych lat, które
były pełne beztroski i radości. Wypoczynek wśród
rodziny i przyjaciół chyba na razie niemożliwy, bo
ograniczeń mamy zbyt wiele. My dorośli jakoś
sobie poradzimy, lecz trudniej wytłumaczyć dzieciom, szczególnie tym najmniejszym, że powinny
„zostać w domu”. To najmłodsze pociechy najbardziej spragnione są zabaw na świeżym powietrzu i słońca. Zupełnie inaczej jest na wsi w zaciszu domowego ogródka. Można swobodnie się
poruszać i cieszyć pięknem zachwycającej przyrody, tylko również z pewnymi ograniczeniami
spotkań z przyjaciółmi. Dlatego też wiemy, że
wielu z nas inaczej spędzi wakacyjny czas. Ograniczeń mamy trochę mniej. Ośrodki wczasowe
wznawiają działalność, lecz to nie cieszy w pełni,
bo gdzieś tam z „tyłu głowy” tkwi świadomość
ograniczeń i możliwość zachorowania. Jeśli więc
nawet uda nam się gdzieś wyjechać, to nie będzie,
to pewnie beztroski wypoczynek. Postarajmy się
jednak o to, aby pomimo wszystko, ten piękny
okres lata i wakacji był wypoczynkiem i nabraniem sił na kolejny rok nauki i pracy. Zdaję sobie
sprawę z tego, że nie jest łatwo powiedzieć sobie
– będzie dobrze i przetrwać ten okres z pogodą
ducha i uśmiechem na twarzy. Pewno wielu z nas
ma chwile przygnębienia i załamania, ale kiedy
nam trudno, to zbliżmy się jeszcze bardziej do
Boga i zaufajmy, a On nas nigdy nie zawiedzie,
tylko poprowadzi bezpiecznymi ścieżkami. I
piszę to dosłownie. Nie pamiętam w jakich okolicznościach, ale chyba podczas jakiegoś kazania
usłyszałam, że w jakimś kraju panował trąd i zastanawiające było to, że jedna z opiekujących się
chorymi osób nie stosowała środków ochronnych,
a pomimo to nie zaraziła się. Podobna sytuacja
miała miejsce teraz. Jeden z księży odprawiający
Mszę w Łagiewnikach opowiedział swoją historię.
Nie wie gdzie zaraził się koronawirusem. Został
poddany kwarantannie wraz z wieloma osobami z
którymi miał kontakt i oprócz niego nikt nie zachorował. Podam jeszcze jeden przykład. Tym
razem mój. Analizując życie uświadomiłam sobie,
że ja również prawie zawsze muszę ocierać się o
niebezpieczeństwo zagrożenia życia. To, że mam
ciężką wrodzoną wadę serca, to jedno, ale… w
1997 roku kiedy u nas w Małopolsce było spokojnie, ja wybrałam się na kilka dni do mojej ukochanej Kotliny Kłodzkiej i Polanicy. Kiedy doje-
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chałam do Kłodzka, było ono już całe zalane –
powódź niszczyła wszystko. Z trudem dotarłam
do celu, a później widziałam zniszczenia i smutek
ludzi, którzy niejednokrotnie zostali pozbawieni
całego dorobku życia. Podobnie było teraz. Był
piękny marcowy dzień, a ja szczęśliwa dojechałam do Krynicy na rehabilitację w Wojskowym
Szpitalu Uzdrowiskowym. Jeszcze wówczas w
Polsce było normalnie, ale już pod koniec tygodnia w którym przyjechałam zamknięto szkoły.
Ale i wtedy jeszcze nie myślałam, że najgorsze
dopiero przede mną. W połowie drugiego tygodnia bardzo duży ból nogi ograniczył nie tylko
moją rehabilitację, ale również chodzenie (z trudem przy pomocy rąk zmieniałam pozycje na łóżku, bo ból ograniczał dłuższe leżenie w jednej
pozycji i tylko siłą woli i rąk przemieszczałam się
po pokoju – nie wiedziałam czy nie uszkodziłam
endoprotezy), ale to jeszcze nie był koniec. Pod
koniec drugiego tygodnia pobytu u jednego z pacjentów wykryto koronawirusa i zostaliśmy objęci
kwarantanną. Mijaliśmy się wszyscy w budynku,
a osoba chora rozsiewała wirusa dopóki nie zrobili
testu. I podobnie jak w przypadku księdza – pomimo, iż mieliśmy kontakt nikt nie zachorował. A
ja z bolącą nogą wróciłam do Gorlic chociaż autobusy już nie kursowały. Przy okazji przekonałam
się kto jest prawdziwym przyjacielem. I zapewniam, że lista przyjaciół jest długa, a Bóg nade
mną czuwa.
Ufajcie więc pomimo cierpienia, bólu i niepewności, bo dobry Bóg Ojciec nigdy was nie opuści.
Wiesława Mruk

akceptacji, bezinteresowności, mogą obudzić w
nim niepokój, że nie zasługuje na ich miłość. Jeśli
syn czy córka będą słyszeć słowa: "Jak nie będziesz grzeczny, to mamusia nie będzie cię kochać", może coraz silniej przeżywać poczucie
zagrożenia, myśląc: "Nie jestem w stanie wywalczyć sobie miłości rodziców". Tacy ludzie muszą
czasami czekać wiele lat, aby spotkać kogoś, kto
ukocha ich na tyle mocno i bezinteresownie, że
przełamie skurcz lęku oraz poczucia przegranej w
walce o upragnioną miłość.
Tuż przed momentem Komunii świętej Liturgia wprowadza nas w modlitwę o pokój. Następnie kapłan przekazuje pokój Jezusa słowami:
"Pokój Pański niech zawsze będzie z wami" i prosi
o wzajemne udzielenie sobie otrzymanego daru
przez jakiś gest. Możliwość przyjęcia Ciała Pana
Jezusa to wejście w bezmiar Bożej bezinteresowności. On oddaje każdemu z nas całego siebie i
bynajmniej nie żąda w zamian doskonałej nieskazitelności. Oddaje się ludziom słabym, oczekując
jedynie, aby tej słabości nie próbowali ukrywać i
usprawiedliwiać, lecz wyznali ją przed Nim. Ten
największy dowód miłości, która nie limituje siebie w zależności od zasług, może wypełnić nasze
serca głębokim pokojem. Może uwolnić nas od
lęku przed odrzuceniem. Dar ów ma się stać
udziałem wszystkich, którzy otaczają ołtarz. Jedni
drugim okazujemy braterską miłość, która cieszy
się drugim człowiekiem, zanim zechce go zmieniać. Tak zaczyna się prawdziwa jedność: gdy
stajemy się wolni od lęku przed wzajemnym osądzaniem i potępieniem. W obliczu największej
miłości możemy doświadczyć kojącego pokoju,
którym dzielimy się pomiędzy sobą.

Tajemnica Mszy świętej c. d.
Dar pokoju
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: „Pokój wam zostawiam, pokój mój
wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy
nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z
Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do
pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. [...] Pokój Pański niech zawsze będzie z
wami. [...] Przekażcie sobie znak pokoju”.
Współczesna psychologia pomogła nam
jasno nazwać jedno z najistotniejszych źródeł zatruwających nasze życie nerwic. Jest nim lęk
przed odrzuceniem. Jeżeli rodzice nie okazują
swojemu dziecku wystarczająco dużo miłości,
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Misterium życia i śmierci
W kulturze semickiej rozdzielenie ciała i
krwi oznacza śmierć biologiczną. Znak takiego
rozdzielenia, a więc znak prawdziwej śmierci,
pojawia się również na Mszy świętej, gdy Jezus
daje się nam oddzielnie pod postaciami chleba i
wina. Eucharystia nie jest jednak wspomnieniem
Wielkiego Męczennika, który wierny głoszonym

ideom nie waha się za nie umrzeć. Jezus Chrystus
nie tylko doświadczył męki, ale i zmartwychwstał
- pokonał śmierć, z którą się starł na krzyżu. Na
rzeczywistość Jego zmartwychwstania, zwycięstwa nad śmiercią, wskazuje jeszcze jeden symbol
liturgiczny, który dokonywany jest przez celebransa: wrzuca on kawałek Ciała-chleba do kielicha z Krwią-winem - łączy Ciało i Krew Chrystusa. Doświadczenie uczy, że świeccy uczestnicy
Eucharystii nawet nie zauważają tej czynności,
zwykle zajęci przekazywaniem sobie znaku pokoju, nie słyszą towarzyszących jej kapłańskich
słów, przechodząc do intonacji "Baranku Boży".
Przejście Chrystusa do życia, Zmartwychwstanie,
nie skupia na sobie uwagi uczniów!
A oto słowa, które towarzyszą symboliczno-liturgicznemu powrotowi Zbawiciela do życia:
Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować niech nam pomaga osiągnąć życie wieczne. Ślady tej liturgicznej czynności spotykamy w V wieku w Rzymie.
Ów kawałek Hostii pochodził z Eucharystii sprawowanej przez samego biskupa. Chodziło o podkreślenie, że zawsze sprawujemy jedną i tę samą
Ofiarę Pana. Nie jest tak, że za każdym razem
dokonuje się jeszcze raz - na zasadzie powielania Pascha Chrystusa. Zawsze dokonuje się jeden raz
dokonana w historii Ofiara Zbawiciela. Liturgia
zaś pozwala nam w niej - dziś żyjącym ludziom uczestniczyć. Duch święty "zawiesza" czas i prowadzi do stołu, gdzie możemy się karmić pełnią
łaski, jakiej udziela śmierć i Zmartwychwstanie
Jezusa. Tu spożywamy Posiłek, który pomaga
nam osiągnąć życie wieczne. Łączenie Ciała i
Krwi Jezusa możemy również zobaczyć jako skierowaną ku nam żywą przypowieść o powrocie do
jedności w nas samych i pośród nas tego, cośmy
niemądrze porozdzielali ku własnej i innych zgubie. Gdy, na przykład, oddzielamy prawdę od dobra, celebrujemy śmierć pośród siebie. Dobro
bowiem zawsze musi kierować się prawdą, aby
służyło komukolwiek. Podobnie źle się dzieje,
gdy odseparowujemy seks od odpowiedzialności;
moralność chrześcijańską od łaski, sprawiedliwość od miłości; wiarę od uczynków. Nie daje
życia stawianie fałszywych alternatyw: spontaniczność albo sztywniactwo, autentyczna wiara
poza strukturami Kościoła albo faryzeizm w Kościele. Życie powraca tam, gdzie umiemy odkryć
konieczność połączenia pozornie przeciwstawnych sobie rzeczywistości.

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

Opr. Ks. J. B.
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Z PARAFIALNEJ AMBONY
W niedzielę Dobrego Pasterza, w rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja bardzo serdecznie
witam na naszej modlitwie przedstawicieli władz
samorządowych oraz was bracia i siostry, którzy z
losami Ojczyzny nierozerwalnie wiążecie losy
Kościoła i w historii miłości Boga do człowieka
dostrzegacie losy naszego narodu. Pozdrawiam
wszystkich, którzy w swoich domach uczestniczą
w naszej Eucharystii i łączą się z nami duchowo
za pośrednictwem Regionalnej Telewizji Gorlickiej.
Przenieśmy się do roku 1791. Źle się
dzieje wtedy w Europie. Francja płonie w ogniu
rewolucji i gilotyna nie stygnie. Morduje się
katolików, którzy przyznają się do wiary. Na
wschodzie wojna rosyjsko-turecka. Polska jest już
po I rozbiorze. W Polsce nie ustawają spory, kłótnie. Wśród posłów są tacy, którzy bardziej służą
Rosji niż Ojczyźnie.
Jest 3 Maja. Posłowie zdrajcy zaprzedani Rosji nie
wrócili jeszcze z urlopów świątecznych. Wtedy
zebrani na obradach posłowie mówią, że jest
szansa, trzeba przyspieszyć głosowanie. Posłowie
wygłaszają tak płomienne mowy, że przeciągają
na swoją stronę (również tych niezdecydowanych)
Patriotów nie brakowało, ale też nie brakowało
tych, którzy chcieli po prostu zostawić status quo.
Korzystając z nieobecności posłów zdrajców,
uchwalono pierwszą w Europie, (drugą w świecie
po Stanach) konstytucję – Konstytucję 3-Maja.
Dokładnie 3 maja wieczorem zapadał już
zmierzch a archikatedra zapełniła się senatorami,
posłami i dostojnikami, którzy wraz z królem
Stanisławem Poniatowskim stali przed ołtarzem i
śpiewali uroczyste „Te Deum”, hymn „Ciebie
Boga wysławiamy” za uchwalenie Konstytucji
zwanej wtedy Rządową. Było to zupełnie nowe
prawo, które miało uczynić Polskę wielką, mocną
i niezależną.
My dzisiaj Konstytucję 3 Maja kojarzymy
z Targowicą, z Konfederacją Targowicką –
zawiązaną w Petersburgu – ale nazwa „Targowicka” pozostała do dzisiaj. To symbol zdrady,
końca marzeń o wielkim dziele Konstytucji 3Maja. Na prośbę przeciwników reform obce
wojska zajęły Rzeczpospolitą. A wszystko to pod
pozorem obrony wolności. Po prostu chciano
zachować przywileje, utrzymać swawolę, chronić
prywatę.
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Konstytucja
3-Maja,
której rocznicę dzisiaj
świętujemy rozpoczyna
się od słów: „W imię
Boga w Trójcy Jedynego”.
Nie brakowało wtedy ludzi, którym nie podobała
się taka inwokacja. Masoneria była bardzo mocna,
ale też była bardzo mocna wiara w narodzie i nie
odważono się w Polsce pominąć Boga w Trójcy
Jedynego.
Czasy współczesne są pod wieloma
względami podobne do tych z końca XVIII wieku.
W Europie króluje dalej egoizm. Mieliśmy wnieść
chrześcijańskie wartości do starej Europy, biskupi
Zachodniej Europy bardzo na nas liczyli.
Nasłuchali się tyle o naszej wierze, o Janie Pawle
II, o świętych, o pełnych kościołach w Polsce.
Biskupi w Europie tonącej w liberalizmie, ateizmie nie mogli doczekać się Polaków. Otwarto
granice, przyjechali Polacy i okazało się, że to
tylko 10% prawdy o Polsce, bo tyle ludzi za granicą trwa przy Bogu i pielęgnuje tradycję. Okazało się, że to Europa ze swoimi pseudowartościami wchłonęła słabej wiary Polaków. I ona ze
swoimi prawami dzisiaj niszczy nasze wartości,
tradycję opartą na wierze chrześcijańskiej.
Chce zniszczyć wartości fundamentalne
takie jak rodzina, w której w centrum jest
człowiek chroniony od poczęcia do naturalnej
śmierci - nawet w dobie koronawirusa. Światowa
Organizacja Zdrowia pilnuje, by aborcji nie
zaprzestano, z dojazdem do domu. W imię
wolności morduje się niewinne dzieci.
W Europie kiedyś człowiek znał swoją tożsamość
i w Polsce też. Jeszcze nie tak dawno był
mężczyzną lub kobietą, miał poczucie dumy
narodowej. Polak wiedział skąd jest i dokąd
zmierza. Zaborcy i komuniści nie dali rady
zniszczyć tej świadomości.
17 -letnia dziewczyna Inka stoi przed plutonem
zdrajców Ojczyzny. Pada komenda: „ognia”! Ona
krzyczy „Niech żyje Polska”. Wiedziała kim jest,
dokąd zmierza. A te jej słowa: „Powiedźcie babci,
że zachowałam się jak trzeba”, musimy
młodzieży naszej przekazywać. Młoda dziewczyna patrzy zbrodniarzom w oczy i krzyczy
„Niech żyje Polska”, „Zachowałam się jak trzeba”. Polak wiedział i kim jest i wiedział dokąd
zmierza.

Dlatego wiedział, że w szkole “karmiono” go
Mickiewiczem, Słowackim, Norwidem, Sienkiewiczem. Łza w oku się kręci gdy słyszymy „Moją Piosnkę”, czy „Moją Ojczyznę” Norwida, a
młodzież dzisiaj oczy szeroko otwiera. O czym
ksiądz mówi? Pytamy dzisiaj, czy wiemy kim
jesteśmy? Komu oddajemy swoje serce? Czy
oddajemy je Ojczyźnie, oddajemy Bogu?
Na drodze naszej wiary, naszej miłości spotykamy
Boga, spotykamy Chrystusa, spotykamy Maryję –
bo niemożliwe jest na drodze wiary i miłości nie
spotkać Maryi.
Pytamy co rozumiemy dzisiaj pod pojęciem patriotyzmu, który bywa wyśmiewany nawet
przez tych, których wybraliśmy by nas reprezentowali. Oni dzisiaj skarżą się do wszystkich (tylko
nie do Polaków). Proszą obcych, by pomogli nam
Polskę uporządkować. Proszą od Brukseli po
Moskwę. Patriotyzm oznacza dumę z kraju, z
jego osiągnięć, patriotyzm to obrona Ojczyzny
gdy jej suwerenność jest zagrożona. Patriotyzm
to modlitwa za Ojczyznę.
Na zakończenie Mszy św. odmówimy Akt
Zawierzenia. Ten sam, który biskup Gądecki odczyta dzisiaj na Jasnej Górze. Patriotyzm to
uczciwość, to walka z przywarami i grzechami.
Co mamy czynić pytają słuchacze św. Piotra. Piotr
odpowiada: Nawróćcie się. Co czynić, aby Polska
była potęgą, i wszyscy u nas czuli się dobrze, by
w Polsce nie było ludzi, którzy boją się o życie, o
zdrowie? „Nawróćcie się”. Nawróćcie się do Boga, zerwijcie z korupcją, kłamstwem, oszczerstwem, oszukiwaniem, arogancją, ignoranctwem. To osłabia naród. Nie koronawirus.
Pandemia, której doświadczamy to drobiazg
naprzeciw tej choroby, której na imię bezbożność, buta, poniewieranie świętościami
narodowymi i Bożymi.
Na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie na grobie Marii Konopnickiej czytamy:

Jaki więc program dla Polski. Niech będą to słowa
zapisane na grypsie płk. Łukasza Cieplińskiego,
zamordowanego żołnierza niezłomnego, wyklętego. Pisze do syna Andrzejka przed swoją śmiercią.
Wie, że go zamordują, a więc w sercu powinna
być złość, nienawiść. To proszę posłuchać.
Pisze do Andrzejka i do żony:
“Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze.
Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za
wiarę świętą, jako katolik za Polskę niepodległą I
szczęśliwą,jako człowiek za prawdę I sprawiedliwość. Wierzę dzis bardziej niż kiedykolwiek, że
idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość
odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie
przywrócona. To moja wiara i moje wielkie
szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej
możesz te słowa napisać. Żegnaj mój ukochany.
Całuję i do serca tulę Błogosławię i Królowej
Polski oddaję. Ojciec".
Nie wiemy gdzie jest pochowany.
“Andrzejku pamiętaj, że istnieją tylko trzy
świętości: Bóg, Ojczyzna, Matka. Ja odchodzę. Ty
zostajesz, by w czyn wprowadzać idee ojca.
Andrzejku celami Twego zycia to:
 Służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości
oraz walka ze złem.
 Dążenie do rozwiązywania bieżących
problemów – na zasadach idei Chrystusowej
 Służba Ojczyznie i Narodowi Polskiemu.
Taki program dla Ojczyzny, dla naszych serc w
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-Maja. Amen.
Kazanie Ks. Stanisława Ruszela
- Święto Konstytucji 3. Maja Gorlice, 3.05.2020 r

„Proście wy Boga o takie mogiły,
które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości,
Lecz dają sercom moc czynu,
zdrój siły na dzień przyszłości”.
Nie tylko wspominanie jest ważne. Nie pamiętać
jednak o bohaterach, o świętych, o tych którzy
życie oddali za Ojczyznę – ja nie potrafię znaleźć
słowa w języku polskim, by oddać jak to jest niegodziwe, ale też nie wyciągać z tego nauki, nie
budować dobra, miłości Ojczyzny na takich fundamentach – to jest 2x niegodziwe.
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Archikatedra lubelska –
u Płaczącej Matki
Kościół, który później stał się główną
świątynią Lublina wzniesiono na przełomie XVI i
XVII wieku, poza murami miejskimi i przeznaczono dla Jezuitów. Kościół konsekrowano w
1604 roku nadając mu patronów – św Jana
Chrzciciela i św Jana Ewangelistę. W bezpośrednim sąsiedztwie powstały też budynki dla szkoły i
kolegium prowadzonego przez zakonników. Był
to kościół barokowy. Po pożarze w XVIII wieku
został odbudowany i ozdobiony freskami nadwornego malarza króla Augusta III Sasa, Józefa Meyera. Po kasacie zakonu w 1773 roku kościół i
klasztor zamieszkali Trynitarze, ale nie mieli
środków na utrzymanie obiektu, i tak od 1797
roku w świątyni był magazyn na zboże. Władze
kościelne jednak o niej nie zapomniały, i kiedy w
1805 roku powstała diecezja lubelska na katedrę
wybrano właśnie kościół pojezuicki. Rozpoczęto
kolejne remonty i przebudowy. Między innymi
wyburzono budynki kolegium jezuickiego a gruzu
użyto do budowy drogi zamojskiej (ob. ul. Kardynała S. Wyszyńskiego). Furtę klasztorną, która już
w 1627 została podwyższona i umieszczono na
niej dzwony przebudowano w stylu neogotyckim i
nazwano Wieżą Trynitarską. Świątynia szczęśliwie przetrwała I wojnę światową, ale już we
wrześniu 1939 roku uległa zniszczeniom podczas
bombardowań. Odbudową zajął się po wojnie
młody biskup lubelski Stefan Wyszyński, a po
powołaniu go na Prymasa Polski kontynuował bp.
Piotr Kałwa. Powrócono wówczas do niektórych
rozwiązań architektonicznych sprzed przebudowy
w 2 połowie XIX wieku.
Obecnie fasada archikatedry p. w. św
Jana Chrzciciela i św Jana Ewangelisty podzielona jest na dwie kondygnacje. W dolnej kondygnacji znajduje się wysunięty do przodu
sześciokolumnowy portyk z balkonem. Górna
kondygnacja ozdobiona jest pilastrami i półkoliście zamkniętymi niszami z prostokątnymi oknami. Nad środkową, największą niszą widnieje kartusz z napisem Soli Deo (motto biskupie kardynała Stefana Wyszyńskiego). Górną kondygnację
zwieńczy trójkątny szczyt, ujęty w dwie bliźniacze wieże. Elewacje zewnętrzne zachowały się
bez większych zmian, opięte są masywnymi przyporami. Lubelska archikatedra to kościół bazylikowy, jednonawowy z rzędami kaplic po obu
stronach nawy, otwartymi do nawy szerokimi ar-
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kadami. Prezbiterium równe jest nawie, zamknięte
podkowiastą absydą. Symetrycznie po obu jego
stronach są kaplice oraz zakrystie. Siedemnastowieczny ołtarz główny wykonany jest z czarnej
gruszy libańskiej, obecnie w swoim oryginalnym
hebanowym kolorze ze złotą dekoracją. W prezbiterium wiszą obrazy: „Ostatnia wieczerza” i „Uczta Heroda” z XVII wieku, pędzla bernardyna, o.
Franciszka Lekszyckiego. Zakrystia akustyczna
została wykonana w latach 1752–1754. Wykorzystany tam został efekt świadomego doboru kształtu krzywizny sklepienia, gdzie głosy odbijające
się z jednego naroża trafiają do drugiego. Obecnie
w zakrystii eksponowane są zachowane skarby
katedry. Przed II wojną światową był to drugi, po
Częstochowie, skarbiec gromadzący późnogotyckie dalmatyki, barokowe ornaty, lichtarze, monstrancje itd.
Nawa główna otoczona jest ośmioma kaplicami, z
których dwie przy prezbiterium to kaplice kopułowe. Na północ od prezbiterium znajduje się jedna z kaplic kopułowych: kaplica Krzyża Trybunalskiego. Następnie zwracając się ku zachodowi
po północnej stronie kościoła, usytuowane są kaplice: Świętego Ignacego Loyoli, św. Franciszka
Ksawerego, św. Marii Magdaleny. Na południe od
prezbiterium usytuowana jest druga z kaplic kopułowych: kaplica Najświętszej Maryi Panny, następnie zwracając się w kierunku zachodnim,mamy kaplicę św. Alojzego Gonzagi, kaplicę
Aniołów i kaplicę św. Jana Nepomucena.
Kaplica Krzyża Trybunalskiego,
pierwotnie św. Stanisława Kostki została nazwana
Trybunalską, odkąd został przeniesiony do niej w
1832 roku Krzyż Trybunalski, a obecnie jest to
kaplica Świętego Sakramentu. W wystroju kaplicy
znajdujemy freski i obrazy ze scenami z życia św.
Stanisława Kostki. Sam Krzyż Trybunalski
umieszczony jest w ołtarzu głównym ponad tabernakulum. Krzyż ten, wzorowany na krzyżach gotyckich, drewniany, polichromowany, powstał
prawdopodobnie na przełomie XVI i XVII wieku
ufundowany przez kanclerza i hetmana wielkiego
Jana Zamoyskiego bądź jego syna – także kanclerza wielkiego koronnego – Tomasza Zamoyskiego, przeznaczony do gmachu trybunalskiego. W
Trybunale Koronnym przebywał do maja 1727,
kiedy to zauważono na twarzy i korpusie postaci
ukrzyżowanego Chrystusa krople, które zinterpretowano jako łzy Zbawiciela. Przeniesiono wówczas krzyż z Trybunału do fary św. Michała Archanioła. I umieszczono w kaplicy św. Jerzego,

którą odtąd zaczęto nazywać kaplicą Pana Jezusa
Ukrzyżowanego. W 1832 roku krzyż został procesyjnie przeniesiony do katedry. (W połowie XIX
w pochodzącą z XIII wieku farę rozebrano). Z
fary pochodzi też m. in. najstarszy zabytek katedry – brązowa czternastowieczna chrzcielnica.
Kaplica Najświętszej Maryi Panny ozdobiona
jest obrazem MB z Dzieciątkiem, są w niej też
epitafia Wincentego Pola i Sebastiana Klonowica
– XVI -wiecznego poety i kompozytora.
Na uwagę zasługują ołtarze boczne:
Trójcy Świętej, św Franciszka Ksawerego, św
Ignacego Loyoli, św Jana Nepomucena, św Michała Archanioła, Wszystkich Świętych i św Jana
Pawła II z Jego Relikwiami. Najbardziej jednak
znany jest ołtarz boczny przy przejściu do lewej
nawy, z obrazem Matki Boskiej Płaczącej (kopią obrazu jasnogórskiego). W dniu 3 lipca
1949 roku po południu, gdy przed obrazem modlili się ludzie na twarzy Maryi pojawiły się łzy. Badania wykazały, że nie da się wyjaśnić tego zjawiska, a obraz od razu zaczął przyciągać rzesze
wiernych, nie tylko z Lublina. Oczywiście wiązało
się to z represjami ze strony władz komunistycznych. Do dzisiaj ludzie nawiedzają to miejsce, by
modlić się u stóp Matki Bożej Płaczącej.
Wnętrze katedry zdobią malowidła
Józefa Meyera. Są to głównie sceny z Pisma
Świętego. Między innymi na poszczególnych
przęsłach kolebkowego sklepienia nawy widoczne
są sceny: Chrystusa nauczającego w świątyni,
Przemienienia Pańskiego na górze Tabor, Chrztu
Chrystusa oraz Jana Chrzciciela przed Herodem.
W prezbiterium widoczne są postacie dwóch patronów świątyni: Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz sceny związane z tymi świętymi. Przęsła
kapliczne, tworzących nawy boczne, zostały poświęcone scenom związanym z życiem i działalnością misyjną świętych zakonu jezuitów oraz
Trójcy Świętej. Na sklepieniach przedsionka jest
m. in. scena Chrystusa wyganiającego kupczących
ze świątyni i scena Chrystusa nauczającego o miłowaniu braci.
W czerwcu 1987 roku katedrę nawiedził Papież Jan Paweł II.
Warto jeszcze wejść na Wieżę Trynitarską, aby podziwiać panoramę Lublina
EA

TĘSKNIMY ZA WSPÓLNOTĄ…
SPOTKANIE SRK W PLENERZE
9 czerwca b. roku odbyło się comiesięczne spotkanie wspólnoty Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK) w Gorlicach – tym razem ze względu
na ograniczenia sanitarne w przestrzeni otwartej –
w ogrodzie. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, w otoczeniu pięknej przyrody i przy wiosennej pogodzie.
Członkowie wspólnoty przybyli licznie wraz z
proboszczem naszej Parafii Narodzenia NMP Ks.
Stanisławem Ruszelem i opiekunem Koła Ks.
Józefem Buczyńskim. Następnie omówiliśmy
sprawy bieżące (naszego Koła) oraz plany na najbliższy czas. Śpiewaliśmy pieśni religijne. Był
czas na degustację pysznych ruskich pierogów
zrobionych przez Panią Emilię Bugno, kanapek,
chleba domowego wypieku ze swojskim smalcem,
smacznego ciasta upieczonego przez członków
Koła, na kawę i herbatkę. Spotkanie zakończyliśmy zaśpiewaniem „Barki” i „Apelu Jasnogórskiego”.
Bogu dziękujemy za możliwość radosnego
spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
Dziękujemy za DAR WSPÓLNOTY SRK w Gorlicach. W listopadzie 2019 roku minęło 25 lat od
jej powołania. Ale dopiero 3 miesięczna przerwa
w spotkaniach spowodowana pandemią koronawirusa pokazała jak bardzo tęsknimy za Wspólnotą,
co jej zawdzięczamy i co ona nam daje.
Przez okres kwarantanny nasza działalność nie
„zamarła” całkowicie. Nadal utrzymywaliśmy
relacje telefonicznie, realizując bieżącą działalność. Nie zapominaliśmy, że wspólnota jest miejscem duchowego wzrostu przede wszystkim poprzez modlitwę – również wstawienniczą w intencjach, w których wciąż się modlimy: rodzin, misjonarzy, kapłanów. Pragnąc pogłębiać wiedzę
religijną redagowaliśmy gazetkę parafialną „Z
Niepokalaną” a w związku z trudnościami jej rozprowadzania przy kościele, rozwoziliśmy ją do
znanych nam czytelników.
Tęsknimy bardzo za pielgrzymkami, które
są wspaniałymi rekolekcjami w drodze i ważnym
sposobem chrześcijańskiej formacji. Dobrze, że
było ich tak dużo, bo możemy do nich wracać
pamięcią i wspomnieniami (również przez oglą-
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danie zdjęć). Nie tracimy nadziei, że już niedługo
wyruszymy na pątniczy szlak.
Czas „zamrożenia” naszej działalności był
okresem organizowania kolonii dla dzieci potrzebujących wsparcia. Organizacja ta była utrudniona, bo nie znaliśmy warunków sanitarnych, które
będą obowiązywały, a nawet nie wiedzieliśmy czy
kolonia się odbędzie. Udało się to z pomocą finansową FIO oraz Urzędu Miasta a przede
wszystkim dzięki pracy wolontariackiej personelu,
ich odwadze i ofiarności. Mamy nadzieję, że nie
przeszkodzi nam koronawirus i na początku sierpnia grupa kolonijna (50 osób) wyjedzie do Domu
Wczasowego Bustryk koło Zakopanego.
Życie wspólnotowe skłania nas nie tylko
do biernego uczestnictwa w wydarzeniach, ale do
brania na siebie różnych odpowiedzialności, które
są wyrazem pełnienia woli Bożej w życiu. W naszej wspólnocie SRK może każdy realizować zadanie służenia innym, (tym co otrzymał w darze
od Boga). Prawdziwym umocnieniem jest patrzenie na zaangażowanie innych osób (wg. ich możliwości).

Jest to zachęta do naśladowania ich postawy i gorliwości.
We wspólnocie budujemy relacje, przyjaźnie, służymy sobie wzajemną modlitwą i pomocą w przeróżnej formie. Jest możliwość odkrywania talentów i porozmawiania na różne tematy. Wspólnota
SRK jest dla nas jak gdyby drugą rodziną, w której budujemy i umacniamy naszą wiarę.
Marta Przewor
MIĘDZY SERCAMI
W miłości bądź doskonały
Ja, Jezus, liczę na ciebie
Że oddasz się jej jak Ja cały
I Ojciec w niebie.
Bądź doskonały w miłości
A miłość się w tobie staje
Kiedy nie szukasz siebie
Tylko się dajesz.
Dla niej warto się zgubić
Stracić grunt pod nogami
I tak cię w życiu odnajdzie
Między sercami.

Spójrz na Mnie w
koronie cierniowej
Jak milcząc, na ciebie liczę
I odkryj w cierpieniu
miłości
Własne oblicze.
Ks. Mariusz Bernaś

Druk: Drukarnia
Glinik – Robert
Huk
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