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Matko Boża Łaskawa – Królowo
Rodzin oddajemy Ci i zawierzamy
wszystkie nasze rodziny, byś je
upodobniła do Twojej Najświętszej
Rodziny.
Spraw łaskawie, niech dzieci
i młodzież wzrastają w łasce
u Boga i u ludzi.
Niechaj za Twoją przyczyną życie
naszych ojców stanie się odblaskiem
Ojca Niebieskiego, a serca matek
niech upodobnią się do Twego
matczynego Serca!
Matko Boża Łaskawa – Królowo
Rodzin, wspomagaj słabych, ulecz
chorych, sprowadź na drogę
zbawienia zbłąkanych, otrzyj łzy
samotnym i skrzywdzonym.
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Cud nad Wisłą – bitwa, którą
wygrała Maryja
Bitwa Warszawska przesądziła o losach
świata. To bitwa, która zatrzymała nawałnicę bolszewicką. To nie było tylko usiłowanie podporządkowania sobie Europy, ale i wielkie zmaganie
się z Bogiem, z prawdą.
W dniach 13–15 sierpnia 1920 roku na
przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana
mianem „Cudu nad Wisłą” i uznawana za 18 przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o
zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Według niektórych autorów polskie zwycięstwo w sierpniu
1920 roku było jednym z owoców ślubów króla
Jana Kazimierza, w których to ślubach obrał Maryję na Królową Polski.
Matka Boża pojawiła się na niebie z połamanymi strzałami w rękach. Na znanym obrazie
Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”, ponad żołnierzami polskiego wojska broniącego przyczółków
Warszawy przed bolszewicką nawałą, jaśnieje
postać Matki Boskiej, trzymającej połamane strzały. Do dziś zachowały się relacje świadków, którzy widzieli 15 sierpnia 1920 roku taką postać na
niebie. Jeńcy-Rosjanie otwarcie przyznawali, że
ukazanie się Bogurodzicy było przyczyną ucieczki
z pola walki. "Was się nie boimy, ale z Nią walczyć nie będziemy!" - mówili.
100 lat temu polska armia powstrzymała
bolszewicką ekspansję na całą Europę. Polacy
zatrzymali ją cudem modlitwy. Warto przypomnieć, że cud dokonał się między innymi za
sprawą bł. Andrzeja Boboli. Warszawiacy, zdając
sobie sprawę, jak wielkie niebezpieczeństwo niosą
bolszewicy, posłuchali kard. Aleksandra Kakowskiego, ordynariusza, który zarządził nowennę do
bł. Andrzeja Boboli – Patrona Polski oraz bł.
Władysława z Gielniowa – Patrona Warszawy,
i bardzo licznie wzięli udział w tej modlitwie.
Norman Davies w swojej książce pt. „Serce Europy. Krótka historia Polski” pisze: „Prasa komunistyczna oraz niektórzy optymiści w Niemczech już ogłosili upadek Warszawy. Wtedy to w
połowie sierpnia 1920 roku armia polska zadała
przeciwnikowi druzgocący cios, którego nikt się
nie spodziewał. (…) Faktem jest, że Armia Czerwona doznała wtedy jedynej klęski w swojej historii usianej zwycięstwami”.
14 sierpnia o godz. 3.30 Rosjanie rozpoczęli natarcie uderzając przede wszystkim na pozycje zajęte przez gimnazjalistów. Ci zaczęli
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uciekać. Front został przerwany. Żołnierze polscy
uciekali w stronę Ossowa. W tej chwili nadjechał
ppłk Jerzy Sawicki i zawołał „Kto i dokąd ucieka,
kiedy tam się biją”. Odpowiedział mu dowodzący
kolumną ppor. Mieczysław Słowikowski, stwierdzając, że wykonuje polecenie dowódcy pułku.
Wtedy ppłk Sawicki wydał rozkaz: „Na moją odpowiedzialność i na mój rozkaz jedna kolumna –
w prawo, druga – w lewo, a tyraliery do – kontrataku!”. W tym momencie do ppor. Słowikowskiego podbiegł ks. Skorupka prosząc o możliwość
pójścia razem z żołnierzami. Żołnierze ruszyli do
ataku, ale szybko tyraliera zaczęła się łamać. Ks.
Skorupka wybiegł przed nią, lewą ręką wskazując
kierunek ataku, a w prawej trzymając wysoko
krzyż, krzyczał „Za Boga i Ojczyznę”. W pewnym
momencie ksiądz został trafiony kulą i padł nieżywy, a bolszewicy zaczęli uciekać. Polacy wygrali bitwę, która była punktem zwrotnym wojny
1920 roku. Co się stało?
Ks. kardynał Aleksander Kakowski napisał: „Bolszewicy wzięci do niewoli opowiadali, że widzieli
księdza w komży z krzyżem w ręku, a nad nim
Matkę Boską”.
Zeznania jeńców rosyjskich i Polaków, którzy
rozmawiali z jeńcami rosyjskimi są jednoznaczne.
Świadkowie opisują Matkę Bożą, którą bolszewicy widzieli na niebie w dniu 14 sierpnia 1920 roku
tak jak przedstawiona jest ona na obrazie Matki
Bożej Łaskawej, który znajduje się obecnie w
kościele Jezuitów na Starym Mieście w Warszawie.
Bolszewicy mówili o kolorze sukni i włosów oraz
o tym, że Matka Boża trzymała w rękach pęki
„jaśniejących prętów” lub „piorunów”. Żołnierze
rosyjscy uważali, że Matka Boża trzyma w rękach
„jakąś broń”. (na obrazie Matki Bożej Łaskawej
Maryja trzyma w rękach pęki strzał), bo jest to
„Matka Boża krusząca w dłoniach strzały gniewu
Bożego”.
Drugi raz Matka Boża ukazała się w dniu
15 sierpnia 1920 roku podczas bitwy pod Wólką
Radzyńską. Por. Pogonowski w nocy 15 sierpnia
samowolnie opuszcza stanowisko i uderza na stanowiska bolszewickie w Mostkach Wólczańskich
i Wólce Radzyńskiej. Jego brawurowy atak uderzył, (choć nie mógł tego wiedzieć), w „najczulsze
miejsce armii rosyjskiej”. Jest to atak małego oddziału na wielkie siły bolszewickie, a jednak Rosjanie zaczynają uciekać.
Bolszewiccy jeńcy wzięci do niewoli opowiadali –
jak czytamy w książce „Matka Boża Łaskawa a
cud nad Wisłą” – że podczas nocnego ataku na
Wólkę nagle zjawiła się przed nimi, unosząc się

wysoko nad ziemią „Matier Bożja”. Mówili, że
niespodziewanie ujrzeli na ciemnym niebie
ogromną, potężną i pełną mocy kobiecą postać, od
której biło światło. Nie był to ani duch ani zjawa!
Bolszewicy wyraźnie widzieli Świętą Postać jako
żywą osobę! Wokół Jej głowy jaśniała świetlista
aureola, w jednej dłoni coś trzymała (jakby tarczę), od której odbijały się wystrzeliwane w kierunku Polaków pociski, po czym powracały, by
eksplodować na pozycjach atakującej armii!
Jak czytamy w cytowanej książce: „Szczegóły
ukazania się Najświętszej Dziewicy znamy także z
relacji świadków pośrednich – mieszkańców wsi,
do których dotarli oszalali z grozy bolszewicy,
szukając jakiegokolwiek schronienia. Uciekinierzy
byli w stanie szoku nerwowego! Mieli przerażone,
wytrzeszczone oczy, szczękali zębami, zachowywali się bezrozumnie, usiłując schować się gdziekolwiek, choćby w psiej budzie! Na klęczkach błagali
Polaków o ukrycie, otwarcie przyznając, że ratują
się ucieczką przez Carycą – Matier Bożju”.
Polacy nie widzieli Matki Bożej. Ze zdziwieniem
obserwowali tylko paniczną ucieczkę bolszewików.
Ks. Wiktor Mieczkowski, proboszcz parafii św.
Idziego w Wyszkowie w swojej książce pt. „Bolszewicy w polskiej plebanii” pisze: „W wielu
wsiach mówili bolszewicy, że od Warszawy odpędzili ich nie Polacy, a Matier Bożja”.
W dniu 8 grudnia 1920 r. ks. abp Józef Teodorowicz (ormiańsko-katolicki arcybiskup Lwowa)
powiedział w swoim kazaniu: „Bóg łaskę zwycięstwa i cud pod Warszawą dał nam przez ręce Tej,
która Polski jest Królową. Mówił mi kapłan pracujący w szpitalu wojskowym, iż żołnierze rosyjscy
zapewniali go i opisywali, jak pod Warszawą widzieli Najświętszą Pannę okrywającą swym płaszczem Polski stolicę. I z różnych innych stron szły
podobne świadectwa”.
Marta Przewor

CUD NAD WISŁĄ
Rosyjskie wojska u wrót Warszawy
miały pozbawić kraj nasz wolności,
najazd zaborców okrutny, krwawy
to przejaw pychy, ludzkiej podłości.
Tuż po zaborach Polska rozdarta
fizycznie słaba, osamotniona,
to dla najeźdźcy znaczona karta,
co pod naporem niechybnie skona.
Modły w kościołach do Bożej Matki
aby pomogła odeprzeć wroga,
by uchroniła swe wierne dziatki,
aby zaniosła prośby do Boga.
Oskrzydlający manewr od Wieprza
na siły wroga przeważające
sprawił, że nasza pozycja lepsza,
że Bóg wysłuchał prośby gorące.
Najeźdźca dostał ogromne baty,
poza granice został wyparty,
jedynym zyskiem były więc straty,
które dostały „czerwone czarty”.
„Dziadek” ratował tak Europę,
jak Król Sobieski kiedyś to zrobił,
bo kto zdradziecką podnosił stopę,
samego siebie tą bronią pobił.
Achille Ratti Nuncjusz Papieski,
Pius Jedenasty papież późniejszy
uznał zwycięstwo za Cud Niebieski
od Króla Jana wcale niemniejszy.
Dzisiaj są tacy, co uważają,
że Cud nad Wisłą jest tylko mitem,
gdyż Matki Bożej wciąż nie uznają
więc to zwycięstwo jest w cudzie skryte.
Ryszard Boczoń
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Z PARAFIALNEJ AMBONY

Uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski
Historia zbawienia to historia miłości Boga
do człowieka, historia miłości Boga do każdego z
nas. Na tej drodze odnalazł się nasz naród, na tej
drodze naród spotkał Chrystusa i Jego Matkę Maryję.
A pod krzyżem Chrystusa stała Matka. Matka
zawsze wierna i kochająca. Jak to możliwe, że
naród Polski uważa siebie za naród szczególnie
wyróżniony, za naród wybrany, naród Maryjny.
Niektóre kraje nam to zarzucają, inne zazdroszczą.
A cześć Matki Bożej w Polsce rzeczywiście jest
tak stara jak dzieje samego narodu. Przypomnijmy
sobie te wydarzenia które sprawiają, że my dzisiaj
możemy mówić, że jesteśmy Bożym ludem – Maryjnym ludem. Oto pierwsza świątynia gnieźnieńska była zbudowana pod wezwaniem Najświętszej
Maryi Panny. Pierwszy utwór napisany w języku
ojczystym to pieśń Bogurodzica. Pełne jednak
upowszechnienie i unarodowienie kultu Matki
Bożej przypada w epoce Wazów. Zanim jednak w
katedrze Lwowskiej padły uroczyste słowa Jana
Kazimierza oddające koronę Polski Maryi, Najświętsza Maryja Panna sama ogłosiła siebie Królową Polski.
Warto o tym sobie przypominać.
Za czasów króla Zygmunta III Wazy żył w Neapolu sławny ze swej świętości jezuita, o. Juliusz
Mancinelli. Odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanej i świętych polskich. 14
sierpnia 1608 roku w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (w 40 rocznicę śmierci
Św. Stanisława Kostki), ukazała mu się Maryja z
Dzieciątkiem Jezus. U jej stóp klęczał św. Stanisław Kostka, O. Juliusz nigdy nie widział Matki
Bożej w tak wielkim majestacie. Pragnął pozdrowić Ją takim tytułem, jakim jeszcze nikt Jej nie
uczcił. Wtedy Maryja powiedziała: Dlaczego nie
nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla
niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością
do Mnie płoną jego synowie. W krótkim czasie
potem, za pozwoleniem swych przełożonych, którzy objawienie to zbadali O. Mancinelii przekazał
tę radosną wiadomość ks. Piotrowi Skardze i jezuitom w Polsce, a oni z kolei tą wiadomością podzielili się z królem.
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O. Juliusz miał już 72
lata, kiedy objawiła mu
się Matka Boża i nie
bardzo wiedział gdzie
jest Polska. Zaczął się
dowiadywać i pomimo
swego podeszłego wieku
postanowił odwiedzić ten kraj, który Maryja
szczególnie umiłowała. Wybrał się piechotą do
Polski. 8 maja 1610 roku doszedł do Krakowa,
gdzie był entuzjastycznie witany przez króla i
wszystkie stany. Swoje pierwsze kroki skierował
do Katedry Wawelskiej. Tutaj ponownie ukazała
mu się Maryja w wielkim majestacie i powiedziała: Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką
Tego Narodu, który jest mi bardzo drogi więc
wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej
ziemi błagaj Mnie nieustannie, a Ja będę ci
zawsze, tak jak teraz miłosierną.
Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkańcy
Krakowa umieścili na wieży kościoła Mariackiego
koronę. Zapytajcie przewodników skąd ta korona
na wieży Mariackiej w Krakowie.
Cała Europa zazdrościła Polsce. Nie było kraju w
którym by nie słyszano o tym objawieniu, że Maryja Polskę taką opieką otoczyła.
Kiedy w 1655 roku w granice Polski wdarli się
Szwedzi, a opuszczony król musiał uciekać poza
granice kraju, zrozpaczeni biskupi pisali do papieża prosząc o ratunek: „Zginęliśmy, jeśli Bóg nie
zlituje się nad nami". Wtedy Ojciec Święty Aleksander VII, dość zdziwiony niepokojem polskich
biskupów powołując się na objawienie o. Juliusza
Mancinelliego z wielkim spokojem odpisuje: „Nie
zginiecie, Maryja was uratuje, to Polski Pani. Jej
się poświęćcie. Jej oficjalnie ofiarujcie. Ją Królową ogłoście, przecież sama tego chciała".
Król Jan Kazimierz, stosując się do rady
papieża, 1 kwietnia 1656 roku złożył uroczyste
śluby przed cudownym Obrazem MB Łaskawej we Lwowie w Katedrze Lwowskiej. Potem
udał się procesjonalnie z całym dworem do kościoła OO. Jezuitów i tutaj w czasie nabożeństwa,
które odprawił nuncjusz papieski ogłosił Maryję
Królową Korony Polskiej.
Od tej pory Matka Boża wzięła losy naszego Narodu w swoje dłonie. Ocaliła Polskę nie tylko od
potopu szwedzkiego lecz wiele razy okazywała
nam swoją potęgę i miłosierdzie. Nuncjusz apostolski, późniejszy papież Innocenty XII powiedział do hetmana Stefana Jabłonowskiego:
„Szczęśliwe narody, które mają taką historię jak

Polska. Szczęśliwszego od was nie widzę państwa,
gdyż wam jedynym zechciała być królową Maryja
a to jest zaszczyt nad zaszczyty i szczęście niewymowne. Abyście tylko to zrozumieli sami”.
A później był Cud nad Wisłą. Grozy tej
doświadczył nuncjusz apostolski Achilles Ratti,
który jako jeden z nielicznych, pozostał w Warszawie. Święto kościelne Królowej Polski rozszerzył na całą Polskę w 1923 roku, właśnie on,
już jako Pius XI. Złożone ale nie wypełnione
śluby stały się zobowiązaniem dla następnych
pokoleń Polaków. Można powiedzieć, że były
początkiem nowych wielkich ślubów i zawierzenia jakie składali biskupi i prymasi.
8 września 1946 roku na Jasnej Górze w
obecności ponad 1 mln ludzi kardynał Hlond
dokonał poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi. W akcie ślubowania
było zobowiązanie do dochowania wierności nauce Chrystusa i Kościoła oraz szerzenie Królestwa
Bożego na polskiej ziemi. Na tych uroczystościach był biskup lubelski Stefan Wyszyński. Akt
ślubowań Jasnogórskich, ten który znamy i
odnawialiśmy wiele razy, napisany był przez
ks. Prymasa jeszcze w Komańczy i został przekazany na Jasną Górę 22 maja w 1956 roku. W
uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej (26
sierpnia) został odczytany podczas uroczystej
sumy na Jasnej Górze przez pełniącego obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski biskupa Klepacza z Łodzi.
Drugim etapem przygotowań do Milenium, do 1000- lecia chrztu Polski było rozpoczęcie Wielkiej Nowenny jeszcze w Komańczy. Ks.
Prymas Wyszyński doszedł do wniosku, że nie
wystarczy ślubować, trzeba jeszcze wprowadzić w
życie to co się ślubowało. Tak więc trzecim etapem przygotowania do Milenium miała być realizacja złożonych ślubów. W Ślubach Jasnogórskich program rozłożono na dziewięć lat co nadało mu charakteru nowenny. Zwieńczeniem obchodów 1000-lecia chrztu Polski na Jasnej Górze był
dzień 3 maja 1966 roku. Na tą uroczystość był
zaproszony papież Paweł VI. Jednak komunistyczne władze nie pozwoliły papieżowi na przyjazd do Polski.
Obok ołtarza stało puste krzesło przeznaczone dla
Ojca świętego. Prymas odmówił akt oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi. To właśnie
ten dokument znajduje się w ołtarzu tuż obok cudownego obrazu na Jasnej Górze. Było to coś proroczego. Eucharystii przewodniczył Karol Wojtyła. Czy ktokolwiek mógł przypuszczać, że to puste papieskie krzesło 13 lat później zajmie Karol
Wojtyła? Jako Jan Paweł II mówił: „Nigdy nie

zapomnę tego dnia gdzie pod portretem Pawła VI
wypadło mi jako Metropolicie Krakowskiemu
celebrować milenijną Eucharystię”. W 1979 roku
Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny zawierzył kościół w Polsce
Pani Jasnogórskiej. 3 maja 2016 roku z okazji
1050 rocznicy Chrztu Polski przewodniczący
Episkopatu dokonał nowego zawierzenia Matce
Bożej. 3 maja 2020 roku arcybiskup Stanisław
Gądecki przewodniczył uroczystościom na Jasnej
Górze podczas których zawierzył Naszą Ojczyznę Najświętszemu Sercu Jezusa i Matce Bożej
Królowej Polski.
Chrzest Polski był równocześnie zaproszeniem
Maryi w dzieje naszego Narodu.
W Polsce oznaczało to wtedy w naszym narodzie
odejście od pogaństwa, wejście do Kościoła w
którym jest Maryja.
Dzisiaj w uroczystość Królowej Polski stajemy w naszej gorlickiej bazylice i pytamy, czy
odeszliśmy od pogaństwa, czy trwamy w Kościele, w którym obecnie jest Maryja nasza Matka.
Jest to możliwe tylko wtedy gdy potrafimy przyjąć miłość Boga i na tą miłość odpowiedzieć. Jeżeli potrafimy przyjąć miłość Boga i kochać tak
jak Bóg, wtedy jesteśmy Bożym ludem, Maryjnym narodem. Wiele zła widzimy dzisiaj wokół
nas, ale skutecznie przeciwstawić się złu możemy
tylko wtedy, gdy zaangażujemy się w miłość. Moc
zła, która jest wokół nas, wynika dokładnie z odmowy kochania Boga. Bóg chce byśmy byli
szczęśliwi jako ludzie i jako naród. I my też tego
pragniemy. Nie ma jednej osoby, która by nie
chciała być szczęśliwa. To dlaczego wokół nas
jest tyle nieszczęścia? Bo próbujemy iść własną
drogą do szczęścia. Drogą łatwą, która okazuje się
drogą zgubną. Drogę do szczęścia każdego z nas i
drogę do szczęścia narodu zna tylko Bóg
i robi wszystko by nas na tej drodze do szczęścia
odnaleźć. Dlatego wezwanie, które płynie spod
Chrystusowego krzyża jest wezwaniem do miłości, wierności i odwagi.
Wziąć Matkę do siebie to znaczy kochać i być
wiernym i być odważnym. A co to znaczy kochać po Bożemu? To znaczy kochać mądrze. Inaczej kocham żonę, inaczej siostrę, inaczej przyjaciela, inaczej człowieka obcego, inaczej nieprzyjaciela. A mam kochać.
No to popatrzmy na Chrystusa, jak Chrystus kocha. Gdy rozmawia z ludźmi szlachetnymi, to ich
utwierdza na drodze dobra. Gdy rozmawia z
grzesznikiem, który zbłądził, a który szuka ratunku jest w stanie go przytulić, dać nadzieję i siłę na
drogę nawrócenia – jak syna marnotrawnego. Do
innego Chrystus mówi: „Jeśli się nie nawrócisz –
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zginiesz”. Proszę zauważyć, że miłość musi być
mądra. Miłości nie wolno odłączyć od prawdy.
Czy ja mogę udawać, że wszystko jest w porządku, milczeć, czy w nieskończoność uśmiechać się
do człowieka który żyje w grzechu, wbrew Bogu, który profanuje, Eucharystię i bluźnierstwami
obrzuca Maryję i to wszystko w imię rzekomej
tolerancji. Jaka to tolerancja?! Iść z nim pod rękę i
mówić, że to jego sprawa, że właściwie może żyć
jak chce. A Chrystus mówi: „Nie można tak żyć.
Jeżeli się nie nawrócicie – zginiecie”. Grzech jest
grzechem, zło jest złem, dobro jest dobrem, miłość jest miłością. I to są sprawy zdefiniowane
przez Boga. Nie trzeba ich redefiniować. Przepraszamy dzisiaj za to, że staje się nam obojętne co
ludzie wyprawiają z Najświętszym Sakramentem.
To stąd nasza małość. Jeżeli tego daru nie odkryjemy, daru, którym jest Bóg realny z nami po naszej stronie, jeżeli nie odkryjemy czym jest obecność Maryi w naszym życiu, jeżeli nie potraktujemy Boga jako naszego i Matki jako naszej Matki, tzn., że nie dotknęliśmy jeszcze naszej wiary,
nie dotknęliśmy naszego chrześcijaństwa. Gdy na
początku pandemii nasz prezydent pojechał na
Jasną Górę i klęknął jak nasi królowie, prymasi i
prosił Królową Polski o ratunek, na portalach społecznościowych zameldowali się oburzeni i obrażeni wprost tą wizytą. Ale tych ludzi nie ma w
kościele. To niemożliwe, aby oni byli dzisiaj w
kościołach, ci którzy takie komentarze do takiego
wydarzenia pisali. Gdyby przyszli do świątyni to
by sprofanowali Eucharystię. To ludzie, którzy
sprzęgli się ze złem i szatanem. Takich ludzi, taka
wizyta może doprowadzić do histerii. Dlaczego?
Bo tam jest moc, która płynie z Chrystusowego
krzyża, z Eucharystii, z naszych sanktuariów, to
jest moc, która niszczy wszelkie zło.
Pyta dzisiaj Chrystus o wierność, czy odnajduje
nas pod swoim krzyżem jako swoich, czy poszliśmy tylko popatrzeć i sprawdzić, czy Bóg jeszcze
żyje, czy Go dokładnie zabito? Tak stali ludzie
pod krzyżem 2000 lat temu, zawiedli się. Ilu ludzi
dzisiaj przychodzi na Eucharystię bo tak wypada,
jakiś folklor uprawiają z okazji chrztu, ślubu, pogrzebu. Musi być w kościele. Profanacja następna.
Eucharystia jest tylko dla tych, którzy chcą włączyć się w miłość Boga. Którzy chcą iść przez
życie tak jak Chrystus sobie tego życzy. Dziękujemy dzisiaj Bogu za łaskę wiary, przepraszamy
za wszystkie te sytuacje, kiedy próbowaliśmy Boga wyrugować z życia politycznego, kulturalnego,
społecznego i rodzinnego. Człowiekowi czasem
wydaje się, że jak Boga zabije, to wolny będzie.
Boga nie da się zabić a jak człowiek wyruguje ze
swojego życia Boga to dopiero popada w niewolę,
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gubi busolę, gubi kierunek. Taka wolność to bieganie po lesie bez orientacji. To jest wolność?
Zawału można dostać. Człowiek czuje się wolny
gdy wie gdzie idzie, gdy zna kierunek, gdy zna
sens swojego życia. Tym sensem jest Jezus
Chrystus. Nieustannie o tym Maryja nam przypomina. I dzisiaj też przebijają się do naszych serc
Jej słowa z Kany: „Zróbcie wszystko cokolwiek
wam powie”. Dokładnie - wszystko - a wtedy
odnajdziecie szczęście i potęgę narodu i państwa i
radość i szczęście w życiu osobistym. Amen.
Kazanie Ks. Proboszcza Stanisława Ruszela
Gorlice dnia 02.05.2020

DO MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
Bądź pozdrowiona, Panienko Łaskawa
Ty losy Polski wzięłaś w swoje dłonie
Tobie, się Matko, oddała Warszawa
I w moim sercu króluj jak na tronie
Bądź pozdrowiona, Najświętsza Panienko
Z miłością proszę Cię każdego rana
Byś mnie chroniła, Panno, ręką piękną
Do Ciebie się uciekam na kolanach
Bądź pozdrowiona, gdy wiatr w oczy wieje
Gdy bywa podle i naprawdę ciemno
Wtedy mi, Matko, przywracasz nadzieję
I sama drogę przecierasz przede mną
Choć miłość moja do Ciebie zbyt mała
I często rady sobie dać nie mogę
Ty wciąż mnie bronisz niby święta skała
I czułą dłonią wskazujesz mi drogę
Bo tylko Ty znasz, Matko, pewne drogi
Ty, która przez pokorę rodzisz Słowo
I wciąż od nowa stawiasz mnie na nogi
Panno Najświętsza, Łaskawa Królowo
Ks. Mariusz Bernyś

MATKA…
MATKA – jedno z najpiękniejszych słów.
Kiedy je wymawiamy na sercu robi się cieplej
nawet wówczas, gdy smutne wspomnienia wędrują nad grób. To ta, która kocha najbardziej, a jej
serce krwawi wówczas, kiedy w życiu nam ciężej.
Tęsknota duszę przeszywa kiedy obok niej nas nie
ma a smutek przenika oblicze, gdy złym postępowaniem oddalamy się od niej. Skoro ta ziemska
jest przy nas zawsze – pomimo wszystko, to o
wiele bardziej jest tuż obok ta NIEBIAŃSKA.
Matka nad matkami, która kocha bardziej aniżeli
wszystkie ziemskie matki. Ona czuwa nad nami
nieustannie i troską swoją otacza. Prosi swojego
Syna o wszystko co dla nas najlepsze, a kiedy źle
czynimy również o przebaczenie. Przychodzi do
nas swych dzieci w licznych objawieniach okazując swą miłość – czasami we wskazówkach i napomnieniach. Nigdy nie w złości, lecz zawsze w
trosce, smutku i miłości. To do Niej się uciekamy
a kiedy w życiu źle, pod Jej „płaszczem opieki się
chronimy” i ratunku szukamy. Ona nas wysłuchuje zawsze i u Syna swojego wyprasza dla nas liczne łaski. Kiedy więc jest nam źle na ziemskim
świecie, to uciekajmy się do Niej, bowiem nigdy
nas nie zawiedzie, ale nie zapominajmy również
dzielić się radościami z tą, która jest matką nad
matkami. Uczęszczajmy na liczne nabożeństwa ku
Jej czci i pielęgnujmy dla Niej czystość naszych
serc ale również dbajmy o figurki, które są miejscami naszych modlitw. Szczególnie nabożeństw
majowych. Bierzmy różaniec do ręki prosząc o
łaski nie tylko podczas nabożeństw różańcowych
w październiku lecz każdego dnia. Także z tego
powodu, że podczas modlitwy jeszcze bardziej
odczujemy jej bliskość.
Pamiętam, że od najmłodszych klas szkoły podstawowej uczestniczyłam w nabożeństwach
ku czci Matki Bożej. To do niej uciekałam się z
moimi troskami, a kiedy było bardzo źle szukałam
wsparcia i ukojenia. Tak jest do dzisiaj. Tym
bardziej, że od kilku lat mojej ziemskiej mamy już
obok nie ma. Starałam się przez wiele lat uczestniczyć we wszystkich nabożeństwach majowych i
różańcowych. Później przyszedł okres większych
dolegliwości bólowych, ograniczał mi chodzenie.
Nie dałam wówczas rady uczestniczyć w nabożeństwach. Było, to dla mnie bardzo przykre lecz
o wiele bardziej przykrą jest świadomość, że czasem zawiodę i sprawiam ból ukochanej Matce.
Może ktoś z was czuje podobnie. Jeśli tak, to
miejcie pragnienie stawania się coraz lepszymi.

Niech dążenie do doskonałości i świętości
będzie waszym celem w życiu. Wiem, że to jest
trudne bowiem jesteśmy słabi i grzeszni. Jednak
nawet jeśli upadniemy, to powstawajmy tak samo
jak Jezus, który pomimo krzyża, bólu powstawał z
każdego upadku idąc na Golgotę. Trwała przy nim
Matka tak samo teraz trwa obok nas. Jeśli nie czujemy Jej obecności, to wejdźmy w głąb naszej
duszy. Myśli skierujmy ku niebu. A jeśli do głębszego skupienia potrzebujemy wpatrzeć się w Jej
oblicze, to wyciągnijmy obrazek, wejdźmy do
kościoła, albo skierujmy kroki pod figurkę, która
jest nam bliska.
Ja mam figurkę przy której powierzam
wszystko. Jest nią ta przyszpitalna (obok starego
szpitala). Od kilkunastu lat troszczę się o nią i
obejście wokół. Przez wcześniejsze lata pacjenci i
odwiedzające ich rodziny często przysiadywali na
ławeczkach, aby pomodlić się i miło spędzić czas.
Byli tam bliżej Boga, Matki – szczęśliwsi. A także
często podczas niejednokrotnie ciężkiej choroby
odnajdywali wsparcie i ukojenie. Obecnie z racji
koronawirusa nie można wychodzić z budynku,
ale przez okna i drzwi można popatrzeć i zatopić
się w modlitwie. Tym bardziej, że róże rozkwitły
jak nigdy wcześniej. Pacjenci co prawda nie mogą
opuszczać szpitala, ale my z zewnątrz jeśli poczujemy taką potrzebę możemy podejść aby się przy
tej przyszpitalnej figurce pomodlić albo zadumać i
odpocząć. Poczuć bliskość Boga i Maryi.
Można także odnaleźć sens życia jeśli nam źle i
pogłębić wiarę.
Wiesława Mruk
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Tajemnica Mszy świętej c. d.

wiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew
Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył
Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu" (Hbr 9, 12-14).
Bóg, który się z nami spotyka, nie paraliżuje swoją wielkością. Porównanie Go do Baranka może
nam pomóc polubić Jezusa, który jest piękny, ciepły, delikatny. Nie ma w Nim przemocy i gwałtu.
W spotkaniu z człowiekiem nigdy nie złamie jego
wolności. Jest On podatny na zranienie. Dał się
poprowadzić na zabicie za nasze grzechy. Zamiast
je potępiać, zaniósł na krzyż, a Jego śnieżnobiałe
runo zabarwiła krew. W taki właśnie sposób zgładził grzechy świata. Nie ma większej potęgi nad
miłość, która dyskretnie składa ofiarę za ukochanego człowieka. Ciało tego Baranka przyjmujemy
jako pokarm, aby Jego czuła i pełna mocy miłość
odniosła w nas zwycięstwo: "Jeżeli nie będziecie
spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie" (J 6, 53). Słowa te, pisze Orygenes, wypowiada prawdziwy Baranek, Baranek, który naprawdę gładzi grzech świata. Ten, który sam jeden
poniósł śmierć, aby cały rodzaj ludzki został ocalony.
„Nie jestem godzien"

Baranek pełen mocy
Bóg, który nam się oddaje w Eucharystii, jest zarazem potężny i łagodny. Nie musimy się Go bać,
a zarazem wiemy, że mogą się Go lękać wszelkie
moce ciemności. Przed samą już Komunią świętą
modlimy się słowami: „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami [...], obdarz nas pokojem”. Co to za wspaniała prawda o
naszym Bogu, który jest tak samo pełen mocy, jak
łagodności. Delikatny Baranek druzgoczący potęgę zła. Nie przytłacza swoją mocą, ale przychodzi
w lekkim powiewie swojej dyskretnej miłości.
Potrafi jednak tą miłością stawić czoła władzy
grzechu i śmierci, które się w nas rozpanoszyły.
Nie mogła dokonać oczyszczenia ludzkich sumień
krew zwierząt ofiarowywanych w Świątyni Jerozolimskiej. Dokonywało się to na mocy nakazów
Prawa, które jednak, jak pisze autor Listu do Hebrajczyków, stanowiły "przepisy tyczące się ciała,
nałożone do czasu naprawy" (Hbr 9, 10). Baranek
Boży zdobył dla nas "wieczne odkupienie. Jeśli
bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, spra-
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Cała liturgia Mszy zmierza do zjednoczenia się z
Bogiem w Komunii świętej. Kiedy wreszcie ma
nadejść ta chwila, modlimy się słowami: „Panie
nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale
powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza
moja”. Dla wielu ludzi słowa "nie jestem godzien" oznaczają: Nie przyjmę Jezusa w Komunii,
bo już dawno nie byłem u spowiedzi. Nie wynika
z tego bynajmniej, że natychmiast udadzą się po
przebaczenie w sakramencie pojednania. Jest to
zachowanie podobne do człowieka, który mówi:
"Nie poproszę po raz kolejny mojego przyjaciela o
pomoc, bo nadużyłem jego zaufania". Zamiast
załatwić ten stary problem i naprawić zło, na nowo odbudowując przyjaźń, taki człowiek utrwala
chorą sytuację i w imię fałszywie rozumianej lojalności nie prosi o potrzebną pomoc. Fatalnie
rozumiana "niegodność" w obliczu oddającego
nam się w Eucharystii Jezusa, ma miejsce również
wtedy, gdy ktoś czuje się zbyt mało święty, żeby
przyjąć Komunię. No niby nic tak bardzo złego
nie zrobiłem, ale przecież tyle we mnie słabości,
złych nawyków, złośliwości wobec innych. Jak
mogę taki niedoskonały spożyć "Ciało Jezusa?".
To jest postawienie sprawy na głowie. Bo właśnie
dlatego, że jestem słabym grzesznikiem, mam

przyjąć Chrystusa w Jego świętości i mocy. Istnieje zależność między Eucharystią i sakramentem
pojednania. Nie działa ona tylko w jedną stronę, to
znaczy: Muszę najpierw wyznać grzechy, aby
móc spożyć Ciało Chrystusa. Zależność ta jest
wzajemna! Im częściej i z większą miłością
karmię się Komunią, tym dobitniej, uczy doświadczenie niejednego wierzącego, dostrzegam
moją grzeszność. Obecność Eucharystycznego
Chrystusa w moim sercu jest jak snop światła,
który pozwala zobaczyć mroki własnej niewierności, kompromisów z grzechem, odmowy duchowego wzrostu. Wówczas dużo bardziej precyzyjnie potrafię wyznawać swoje winy podczas spowiedzi, ale także z większą skruchą i pokorą jestem w stanie powierzać Bogu codzienne zaniedbania i słabości. Moje sumienie staje się bardziej
odporne na jakże często irracjonalne "poczucie
niegodności" wobec zaproszenia do spotkania z
Jezusem w Komunii. Umiem bowiem odróżniać
sytuację ciężkiego grzechu, który tylko zasadnie
zamyka mi drogę do Eucharystii, od szarzyzny
codziennych przewinień, które tej drogi nie zamykają, chociaż kładą na niej pomniejsze przeszkody.
Trzeba koniecznie zerwać z myśleniem, jakoby
sam czas upływający od ostatniej spowiedzi magicznie czynił mnie niegodnym przyjęcia Ciała
Chrystusa. Szkodliwy i niemądry jest zwyczaj
odstępowania od praktyki Komunii jedynie dlatego, że minęło kilka tygodni od bożonarodzeniowego lub wielkanocnego pojednania z Bogiem w
sakramencie pojednania. Prawdziwy respekt i powaga wobec tego niezwykłego wydarzenia mojego zjednoczenia z Bogiem nie mogą więc polegać
na odmowie przyjęcia tego daru w imię swoich
grzechów. One są po to, żeby oddać je Panu w
spowiedzi, a wszelkie ich pozostałości powierzyć
Jego uzdrawiającej miłości poprzez skruchę serca.
Kiedy mówimy: "Panie, nie jestem godzien", powinniśmy przeżywać te słowa jako przypomnienie, że uczestniczymy w porażająco wspaniałej
tajemnicy.
Ja, człowiek z krwi i kości, chodzący po ziemi,
mam wejść w Nieskończoność samego Boga.
Mam się zanurzyć w oceanie Jego świętości i miłości, aby w nim utonąć, umrzeć i na najgłębiej
ukrytym dnie odnaleźć nowe, Jego własne życie.
Mam się stać świątynią Najwyższego, Jego domem. Jestem zaproszony do dzielenia życia z moim Stwórcą i Panem wszechświata. Ojciec wprowadza mnie, słabego człowieka, do swojego serca,
abym tam zamieszkał i by w moich żyłach popłynęła Jego Krew. Taki cud nie może być traktowany jako banalna, tuzinkowa czynność, jak na

przykład zjedzenie loda. I właśnie dlatego, świadomi ogromu wciągającej nas Tajemnicy, modlimy się z miłością i powagą: "Panie nie jestem
godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko
słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja". Dzięki
Tobie całe moje życie zostanie zbawione, uratowane i przemienione.
Opr. Ks. J. B.

INTENCJE RÓŻAŃCOWE
SIERPIEŃ
Intencja modlitwy powszechnej – Świat morza.
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują
oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.
Intencja parafialna: Przeżywając miesiąc, w
którym oddajemy w sposób szczególny cześć Maryi – módlmy się przez Jej wstawiennictwo o obfite urodzaje dla mieszkańców ziemi.
W TROSCE O TRZEŹWOŚĆ
POLSKIEGO NARODU
W sierpniu podejmijmy abstynencję od
alkoholu i ofiarujmy ją jako dar wdzięczności
Panu Bogu za Cud nad Wisłą w jego setną
rocznicę. Tegoroczny sierpień przeżywamy bowiem w duchu ogromnej wdzięczności Panu Bogu
za Bitwę Warszawską. Dzięki niej nasza Ojczyzna
100 lat temu zachowała niepodległość i uratowała
Europę przed bolszewicką, bezbożną ideologią
Miesiąc sierpień tradycyjnie w Polsce jest
czasem abstynencji i szczególnej troski o trzeźwość Narodu. To miesiąc wielkich rocznic historycznych, świąt maryjnych i pieszych pielgrzymek
na Jasną Górę. Dar abstynencji składamy wobec
zagrożenia naszej Ojczyzny plagą pijaństwa. W
Polsce jest około miliona osób uzależnionych od
alkoholu. Blisko 4 miliony osób pije ryzykownie i
szkodliwie.
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Czy nie jest już za późno?

Pod koniec 1673 roku Zbawiciel objawia
się po raz pierwszy francuskiej zakonnicy Małgorzacie Marii Alacoque, późniejszej świętej, kanonizowanej przez papieża Benedykta XV w 1920
roku. Skarży się na ogromną niewdzięczność ludzi, wzgardę okazywaną Jego bezgranicznej miłości do nich.
To właśnie wtedy, podczas kolejnych objawień, żąda ustanowienia praktyki 9 pierwszych
piątków miesiąca i nabożeństwa do Jego Najświętszego Serca, tak okrutnie przez ludzi ranionego. W zamian obiecuje szczególne dary dla Jego czcicieli.
Mija prawie 350 lat i na szczęście te nabożeństwa trwają. Odrębną sprawą jest stosunek do
nich. Kilkanaście lat temu kapłan przygotowujący
młodzież do sakramentu Bierzmowania na terenie
Gorlic wykrył w przeddzień uroczystości kilkanaście przypadków sfałszowanych książeczek z odbycia dziewięć pierwszych piątków i to dokonanych w sposób kpiarski czy nawet bluźnierczy.
Ponoć zdarzają się przypadki wynajmowania osób
trzecich do spowiedzi przedślubnej, aby uzyskać
zaświadczenie o jej odbyciu!
Ale wróćmy do tematu. Trzecim żądaniem
Chrystusa przekazanym Małgorzacie było zobowiązanie, żeby ówczesny król Francji Ludwik
XIV poświęcił swoją całą rodzinę Jego Najświętszemu Sercu, miał Je czcić publicznie, zbudować
świątynię pod tym wezwaniem, szerzyć kult Najświętszego Serca w wojsku i ozdobić nim królewskie sztandary. Żadanie to zostało przez pośredników przekazane królowi. Francja, zwana pierwszą
córą Kościoła, była wówczas u szczytu potęgi
militarnej i gospodarczej. Król, zwany Le Roi Soleil – Król Słońce jednak zlekceważył ten przekaz.
Za jego następcy Ludwika XV hasłem było powiedzenie: Aprés nous le déluge – Po nas choćby
potop. Dwór królewski tonął w przepychu, rozrzutności rozpuście.
Przyszły jednak klęski elementarne – nieurodzaje i z nimi związany głód, fale epidemii różnych chorób, klęski żywiołowe, które najbardziej
uderzały w lud. Niezadowolenie społeczne, umiejętnie sterowane przez powstałą w 1717 roku masonerię, największego wroga Kościoła, doprowadziło do wybuchu w 1789 roku rewolucji francuskiej, matki wszystkich nieszczęść, jakie w jej
czasie i po niej, podczas kolejnych antychrystu-
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sowych rewolucji spadły na ludzkość i nękają ją
do dnia dzisiejszego.
Uwięziony król Ludwik XVI obiecuje, że, jeśli
odzyska wolność i władzę królewską, spełni żądania Pana Jezusa sprzed 100 lat, ale jest już za późno. W styczniu 1793 roku król powędruje wraz z
małżonką na gilotynę. Francja zaś przez cały XIX
wiek cyklicznie wstrząsana najpierw wojnami
napoleońskimi a potem lewicowymi rewoltami,
dopiero po upokarzającej klęsce w wojnie z Prusami 1870-71 wybuduje w Paryżu, na wzgórzu
Montmartre bazylikę Sacré-Cœur – Najświętszego
Serca. Też za późno.
Jak wytłumaczyć te wydarzenia? Pan Jezus
chce, aby człowiek aktem rozumu i woli, poruszeniem serca odpowiedział na Jego bezgraniczną
miłość, która zawiodła Go aż na Krzyż, niezależnie od okoliczności – czy to w powodzeniu, czy
też w paśmie klęsk czy nieszczęść. Nie tylko w
sytuacji, jak trwoga, to do Boga. I daje człowiekowi, narodom, światu pewien czas, aby czy to od
pojedynczej osoby ludzkiej, czy też danej zbiorowości otrzymać pozytywną odpowiedź.
Może najlepiej ujął to Iwan Karamazow,
jeden z bohaterów powieści Fiodowa Dostojewskiego – Bracia Karamazow. On sam – antagonista Chrystusa – w monologu Wielki Inkwizytor,
wygłoszonym w obecności swego brata, mnicha
Aloszy, mówi tak do Chrystusa: Nie zszedłeś z
krzyża, gdy wołano i natrząsano się z Ciebie:
"Zejdź z krzyża, a uwierzymy, żeś to Ty". Nie zszedłeś, ponieważ nie chciałeś zniewolić człowieka
cudem i pragnąłeś wiary wolnej, a nie wiary przez
cud. Pragnąłeś wiary wolnej, a nie pokornego
zachwytu niewolnika wobec potęgi, która raz na
zawsze przejęła go grozą. Jednak w dalszej części
monologu stwierdza, że człowiek jest zbyt słabą
istotą, aby przyjąć tak potężny dar Bożej miłości,
że oferta szatana jest znacznie łatwiejsza do przyjęcia i atrakcyjniejsza.
Niestety na każdej, każdym z nas odciśnięte jest
piętno grzechu pierworodnego, które mąci umysł,
osłabia wolę. Dlatego tak trudno przyjąć Bożą
ofertę – odpowiedzieć ludzką, ułomną miłością na
wszechogarniającą miłość Boga.
Przez II wojną światową w Polsce Rozalii
Celakównie objawia się Pan Jezus i mówi:
„Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za
Króla w całym tego słowa znaczeniu; jeżeli się
podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego
Miłości. Inaczej, Moje dziecko, nie ostoi się”.
Zaś do orędowniczki Bożego Miłosierdzia, siostry
Faustyny, obecnie świętej, Pan Jezus powiedział:
„Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłusz-

na będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i
świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje
świat na ostateczne przyjście Moje” (Dzienniczek
1732).
Każde prawdziwe proroctwo zawiera ścisłą relację przyczynowo-skutkową. Jeżeli podmiot, do którego jest ono kierowane, będzie postępował tak a tak, to stanie się to a to. Jeszcze 40
dni, a Niniwa będzie zniszczona (Jn 3,4),głosił z
Bożego nakazu prorok Jonasz stolicy Asyryjczyków. Ale wbrew jego przekonaniu, niniwici odziali się w wory pokutne i nawrócili się. Bóg odwołał
karę.
Znamy los Sodomy, w której panowała afirmacja
zboczeń, które dzisiaj zdają się opanowywać cały
świat. Znamy los Jerozolimy w 70 roku, która nie
poznała czasu nawiedzenia swego.
2 lata temu, w referendum Irlandia, niegdyś kraj
katolicki, wypowiedziała się z miażdżącą przewagą za dopuszczalnością aborcji, wcześniej zgadzając się na rozwody, legalizację tzw. związków
patrnerskich, później tzw. małżeństw jednopłciowych. Osiemdziesiąt kilka procent młodzieży w
przedziale wiekowym 18-24 lat opowiedziało się
za aborcją. Wszyscy oddawali w referendum w
tajnym głosowaniu wolny głos, nikt ich nie przymuszał do zajęcia takiego, czy innego stanowiska.
A zatem świadomie wystąpili przeciwko piątemu
Bożemu przykazaniu. Dla każdego, kto dotychczas przyznawał się do katolicyzmu, jest to akt
apostazji. To jest jak zawołanie: „krew tych niewinnych istot na nas i na dzieci nasze”. Kiedyś
taki okrzyk został wzniesiony przed Piłatem.
Efekty powinniśmy znać. Módlmy się gorąco, aby
coś podobnego nie wydarzyło się w Polsce.
Wiemy, jaki los spotkał Francję, która nie
spełniła żądania Chrystusa. Czy chcemy podobnego, a nawet gorszego losu dla Polski? Obserwując
dziesiejszy stosunek polityków, a także znacznej
części polskiego społeczeństwa do fundamentalnych spraw, jak prawo do życia od poczęcia aż do
naturalnej śmierci, ochrony rodziny przed lewackimi urojeniami, uznania Chrystusa za Króla Polski, musimy sobie zadać to straszne pytanie: Czy
nie jest już za późno?...
Panie, Twe Miłosierdzie jest bez granic!

LIST OD PANI PROF. WANDY
PÓŁTAWSKIEJ
Pani Marto!
Muszę przyznać, że mam do pani wielką prośbę.
Mam świadomość, że przeżywam koncówkę swojego życia i nie umieram, bo mam jeszcze coś do
zrobienia. Dyktuję ten list mojej przyjaciółce, która jest zdrowa, bo ja nie mogę pisać. Jestem pewna, że to ja powinnam zabezpieczyć to, czego pragnął świety papież Jan Paweł II. W ostatnich latach tylko ja wykładałam Jego naukę, bo wszyscy
inni stwierdzili, że jest za trudna, a przecież ja w
Gorlicach (z Pani inicjatywy) działałam kilkanaście lat i nikt o tym nie wie (oczywiście Gorlice
wiedzą). Ważne aby te materiały zachować, bo to
są wszystko materiały o mądrości Bożej i są niestety nieznane Polakom. Ludzie kochają Ojca
Świętego, ale nie wiedzą co nauczał. Czy znalazłby się ktoś w Gorlicach kto mógłby te wykłady
zestawić w jedną całośc i zredagować. Jestem
przekonana, że mój wydawca Edycja św. Pawła
natychmiast by wydrukował….
Drukuję fragment listu Pani Profesor z nadzieją,
że może znajdzie się ktoś z czytających, chętny do
pomocy w redagowaniu nauczania św. Jana Pawła II na podstawie wykładów Pani prof. Wandy.
Na szczęście dzięki gorliwości Redakcji gazetki
parafialnej „Z Niepokalaną” wykłady lub ich skróty zostały spisane i są dostępne w formie elektronicznej.
Wykłady te zgodnie z prośbą Pani Profesor wysłałam do Sióstr Karmelitanek w Poznaniu – może
im uda się zredagować ciekawe, dostępne dla czytelników nauczanie. Nie znaczy to, że nie powinniśmy zrealizować prośbę Pani profesor i spróbować je zredagować.
Będziemy w kolejnych numerach gazetki przypominać wykłady Pani Półtawskiej, które miały miejsce w Gorlicach.
Marta Przewor

Jan Miksiewicz
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BĄDŹMY PATRIOTAMI – KOCHAJMY
NASZĄ OJCZYZNĘ
W dniu 9 maja 2007 roku z inicjatywy
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Koła przy
Parafii Narodzenia N.M.P w Gorlicach odbyło się
kolejne spotkanie z Panią prof. Wandą Półtawską. Był to wykład na temat patriotyzmu. Sprawa
ważna dla każdego z nas, która wymaga pewnego
„dopowiedzenia”, gdyż coraz częściej słowo Patriotyzm - Patria - Ojczyzna znika z naszej
świadomości. Można powiedzieć – to temat dla
młodzieży, ale to właśnie my - dorośli musimy
dać przykład i uczyć dzieci, wnuki miłości do
Ojczyzny, nauczyć kochać nasz język - język coraz bardziej „zaśmiecony” przez nowe słowa, czego przykładem są nazwy sklepów, barów, restauracji.
Pani Profesor udzieliła rady: „chcąc jak
najlepiej pokochać język to należy pokazać jego
piękno, a najłatwiej to zrobić czytając poezję, ale
jakże rzadko teraz jest spotykane czytanie poezji”.
Pierwszym „objawem” patriotyzmu to jest właśnie troska o język, ale Ojczyzna oprócz języka,
to również Ziemia, która jest w konkretnym miejscu, którą uznajemy za naszą Polską Ziemię piękną Ziemię.
Ziemia ma swoją historię, pamięć narodową, pamięć, która przechodzi z pokolenia na
pokolenie. Należy przekazywać wiedzę o naszych bohaterach narodowych. Jest to zarówno
rola rodziców, dziadków jak i nauczycieli.
Pani Profesor zadała pytanie: „jak tę Ojczyznę kochać dzisiaj, gdy naród jest w stadium
narzekania? Wytworzył się snobizm na inne kraje.
Dlaczego nie ma chwalenia własnego kraju?”.
Przed nami wszystkimi stoi wielkie zadanie, aby
to zmienić, naprawić, aby najważniejsze były
słowa Bóg – Honor – Ojczyzna.
Ludzie nie mają świadomości odpowiedzialności za kraj, za naród – czego przykładem są
wybory parlamentarne, samorządowe. Panuje obojętność – dopiero tęsknota, pragnienie swoich korzeni następuje na emigracji, ale nie tej „zarobkowej, ale tej ideowej. Aktualne pokolenie szuka
lepszego życia na zachodzie (brak pracy, perspektyw egzystencji w kraju), ale jakie to jest niebezpieczne - ginie tożsamość człowieka. Wartość
Ojczyzny zanika, niejednokrotnie zanika również rodzina.
Należy robić wszystko, aby w naszym kraju młodzi ludzie znaleźli swoje miejsce, pracę,
dobrobyt. Ojczyznę należy dostrzegać oczami
duszy, zobaczyć jej piękno i zatrzymać się.
Tempo życia, wir miasta zatraca to piękno.
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Wartości duchowe są zagrożone, człowiek musi o
nie walczyć.
Ojciec Święty Jan Paweł II nawoływał
do entuzjazmu, do umiłowania Ojczyzny.
Chcąc to czynić – nie wystarczą lekcje o patriotyzmie, lecz należy tym żyć, żyć sprawami Ojczyzny. Jan Paweł II powiedział: „Mówię tak, jak
mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To
jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i
siostry!”. Ludzie dorośli nie czują odpowiedzialności za naród, a przecież każdy z nas powinien
czuć tą odpowiedzialność. Powinien być dumny
ze swojej Ojczyzny.
Sytuacja w polityce zniechęca, ale
NALEŻY OTRZĄSNĄC SIĘ Z MARAZMU I
ZADBAĆ O SWÓJ KRAJ, SWOJĄ OJCZYZNĘ.
Ojczyzna powinna należeć do planu pierwszego.
Naród musi być zwarty i tego należy oczekiwać
od przedstawicieli narodu. Polska musi być Bogiem silna i Naród Bogiem silny.
Jolanta Śmietana
ROZWAŻANIA O PATRIOTYZMIE
Od dawien dawna bardzo mnie złości,
że ludzie tracą ważne wartości.
Dla mnie wartością jest me sumienie,
niektórzy twierdzą, że to złudzenie.
Honor jest także wielką wartością,
lecz dla niektórych jest w gardle kością,
a to patriotyzm w czystej postaci
za który czasem życiem się płaci.
Duma z godnością to te wartości,
które są obce chamstwu, podłości,
z nimi jest wolność w tej samej parze:
wolność poglądów, przekazu, marzeń.
Po głowie krąży mi więc pytanie:
czy te wartości wyznają dranie?
Bo chyba godność nie ma znaczenia,
gdy ubliżają, klną bez sumienia.
O patriotyzmie jest pieśni wiele,
poeci także pisali śmiele,
że trzeba kochać swoją Ojczyznę,
bo jej utrata zostawia bliznę.
Takie wartości z mlekiem mateczki
wyssać powinny wszystkie dziateczki,
wtedy szanują Hymn Narodowy,
zawsze zdejmując nakrycie głowy.
Godło i Flaga to też symbole,
o których mowa w przedszkolu, w szkole
a patriota czci je z godnością,
i darzy dumą oraz miłością.
Temu, kto sprzedał swoje wartości
brak więc honoru oraz godności,
brak także dumy, że jest POLAKIEM,
można go nazwać zwykłym łajdakiem.
Ryszard Boczoń

108 BŁOGOSŁAWIONYCH
MĘCZENNIKÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ
c.d.

Błogosławiony ks. Władysław Miegoń – Patron
Marynarki Wojennej RP
W poprzednim numerze gazetki przedstawiliśmy
bł. ks. Antoniego Rewerę związanego z diecezją
sandomierską i wspomnieliśmy, że wraz z nim w
gronie 108 męczenników II wojny światowej został beatyfikowany jego siostrzeniec, ks. Władysław Miegoń. Krótko przedstawimy życie tego
męczennika.
Urodził się 30 września 1892 roku w Samborcu
niedaleko Sandomierza. Był najstarszym spośród
ośmiorga rodzeństwa Stanisława i Marianny (z
domu Rewera) Miegoniów. Początkowo wiedzę
zdobywał w domu, następnie uczył się w Męskim
Progimnazjum w Sandomierzu. Po zdaniu matury
wstąpił do sandomierskiego seminarium duchownego. Już wtedy dał się poznać jako gorący patriota i dobry organizator działalności kulturalno –
oświatowej. W swojej rodzinnej wiosce urządzał z
młodzieżą przedstawienia popularyzujące polskie
tradycje narodowe. Święcenia kapłańskie otrzymał 2 lutego 1915 roku. Jako wikariusz posługiwał kolejno w Iwaniskach, Bodzentynie, Głowaczowie, Staszowie i Iłży. Z tego okresu zachowało
się m.in. wspomnienie o udzieleniu pomocy przypadkowo spotkanemu rannemu żołnierzowi armii
austriackiej. Ksiądz opatrzył jego rany, udał się na
front po lekarza, a gdy ten odmówił przybycia na
miejsce, ks. Władysław wypożyczył wóz i osobiście zawiózł rannego do lekarza.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ks.
Miegoń poprosił biskupa o skierowanie do Sił
Zbrojnych. Pierwsza prośba została odrzucona,
jednak po jej ponowieniu biskup wyraził zgodę i
ks. Władysław otrzymał przydział do Marynarki
Wojennej, gdzie rozpoczął posługę jako kapelan
(kapitan marynarki). 10 lutego 1920 roku brał
udział w Zaślubinach Polski z morzem w Pucku.

W kwietniu został kapelanem i oficerem oświatowym Komendy Portu Wojennego Puck a po kilku
miesiącach – kapelanem Pułku Morskiego. Podczas wojny polsko – bolszewickiej brał udział w
walkach I Batalionu Morskiego. 9 sierpnia został
ranny pod Makowem Mazowieckim. Za udział w
wojnie został odznaczony Krzyżem Srebrnym
Orderu Virtuti Militari.
W latach 1929 – 1933 ks. Miegoń studiował prawo kanoniczne na KUL w Lublinie. W 1934 roku
awansował na stopień Starszego kapelana ( komandora podporucznika ) i powołany do służby w
Dowództwie Floty i Komendzie Portu Wojennego. W 1938 roku z jego inicjatywy rozpoczęto
budowę kościoła garnizonowego na Oksywiu. W
czasie pobytu w Gdyni pracował także z młodzieżą. Organizował m. in. spływy kajakowe, wycieczki uczniowskie. W kampanii wrześniowej
brał udział w walkach Lądowej Obrony Wybrzeża. Już 19 września trafił do niemieckiej niewoli.
Na pokładzie statku MS „ Wilhelm Gustloff” został przetransportowany do Flensburga. Przebywał
w Stalagu IXC Rothenburg i w niemieckim obozie
koncentracyjnym Buchenwald. W lipcu 1942 roku
przewieziono go do obozu w Dachau, gdzie zmarł
śmiercią męczeńską, a jego ciało spalono w krematorium. Ks. Feliks Bernard Kamiński kapłan
diecezji chełmińskiej, tak wspominał jego ostatnie
chwile:
„Leżałem, zaraziwszy się tyfusem, na trzecim piętrze obok ks. komandora Władysława Miegonia.
Znałem go jeszcze przed wojną i to dobrze, bo
zapraszał mnie na gremialne spowiedzi marynarzy
lub prosił o zastępstwo we Mszy świętej w Komendzie Marynarki Wojennej, której był naczelnym kapelanem. Poszedł do niewoli z dwiema walizkami książek, by marynarze mieli pożyteczną
rozrywkę.
Naturalnie nie wiedział, że znajdzie się w koncentraku. Pełen pogody zapraszał mnie do wspólnej
modlitwy. Pewnego dnia z samego rana przerwał
moją drzemkę:
— Księże Feliksie, proszę mnie wyspowiadać, bo
czuję, że zbliża się koniec.
I rzeczywiście była to jego ostatnia spowiedź.
Zdążył jeszcze przyjąć Eucharystię i rozstał się z
nieludzkim światem obozowym— pełnym brudu,
wszy i smrodu. Świat okropności wokół lecz Bóg
go doświadczył, jako złoto w ogniu próbował go i
przyjął jako ofiarę całopalną.
Obóz koncentracyjny był miejscem, gdzie człowiek
ukazywał wielowymiarowość swojego wizerunku.
Nikt tam nie mógł udawać, że jest lepszy niż faktycznie nim był. Tam od razu można było dostrzec
ludzkie plewy i prawdziwe perły […]
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Żal mi go było bardzo, był mi podporą i opiekunem”.
Wspomnienie bł. ks. Władysława Miegonia przypada 15 października.
Modlitwa za wstawiennictwem Bł. ks. Wł. Miegonia: Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś
błogosławionemu Władysławowi Miegoniowi i
jego Współtowarzyszom udział w męce Chrystusa, racz go otoczyć chwałą świętości, a mnie przez
jego pośrednictwo udziel łaski..., o którą pokornie
proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
Na podst. informacji ze stron:
http://www.swzygmunt.knc.pl, https://prawy.pl,
www.sjerzy.parafia.info.pl,
http://www.parafiasamborzec.pl
opr. B. Osika
Asyż – Bazylika Matki Bożej Anielskiej

Każdy pielgrzymujący do sanktuarium Św. Franciszka nie pominie z pewnością miejsca usytuowanego u podnóża góry, na której leży Asyż. To
bazylika Matki Bożej Anielskiej (NMP od Aniołów), która powstała na przełomie XVI i XVII
wieku z polecenia papieża Piusa V dla ochrony
pierwszego miejsca związanego z działalnością
Św Franciszka.
Trójnawową świątynię zaprojektował Galeazzo Alessi z Perugii tak, aby na przecięciu się
nawy środkowej z transeptem znalazł się maleńki
kościółek zwany Porcjunkula. Słowo to oznacza
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małą cząsteczkę i odnosi się do skrawka ziemi, na
którym kapliczkę wybudowano.
Pierwsza kaplica MB Anielskiej powstała
w tym miejscu prawdopodobnie w IV wieku,
przebudowana przez Benedyktynów około IX – X
wieku w czasach Św. Franciszka była w ruinie.
Święty odbudował ją. Tu był początek nowego
zakonu założonego przez Św. Franciszka i tu Św.
Klara w 1211 roku złożyła śluby zakonne i powstał zakon Klarysek. Wiosną 1212 roku Benedyktyni podarowali kościółek nowemu zgromadzeniu Franciszkanów.
Z zewnątrz ściany Porcjunkuli zdobią odnowione w XIX wieku freski. Wnętrze zachowało
się w stanie oryginalnym. Najcenniejszy jest poliptyk nad ołtarzem, pędzla ks. Hilarego z Viterbo,
z 1393 roku. Przedstawia on: powyżej – Św. Franciszka proszącego na kolanach Jezusa Chrystusa i
Matką Bożą o przywrócenie przywileju odpustu i
poniżej – scenę Zwiastowania.
Samo wnętrze bazyliki jest eleganckie, raczej surowe, co pozwala zwrócić uwagę na największy jej skarb – Porcjunkulę. W nawach bocznych mieszczą się kaplice i ołtarze ufundowane
przez rody asyskie. Jedną z ciekawszych jest Kaplica Narodzin Chrystusa (piąta po prawej stronie).
Za Porcjunkulą, po jej prawej stronie, we
wnętrzu bazyliki pozostawiono jeden z kilku
domków zbudowanych przez franciszkanów –
infirmerię. Jest to Transitus czyli Kaplica Śmierci, miejsce, gdzie Św. Franciszek zmarł 3 października 1226 roku. Zewnętrzną ścianę zdobi
obraz przedstawiający Jego śmierć, a wewnętrzne
freski przedstawiają wiernych towarzyszy Św.
Franciszka a w ołtarzu widzimy Jego XV –
wieczna figurę.
Za ołtarzem bazyliki znajduje się krypta z
terakotowym poliptykiem Andrea della Robba,
przedstawiającym sceny: Koronacji Matki Bożej, Św Franciszka otrzymującego stygmaty, Św
Hieronima, Zwiastowanie, Narodziny Chrystusa i
Hołd Trzech Króli. W krypcie zachowane są
fragmenty budynku wzniesionego przez mieszkańców Asyżu dla zakonników. W półkolistej
apsydzie znajduje się piękny, rzeźbiony w drewnie chór z XVII wieku.
Fasada bazyliki była kilkakrotnie przebudowywana po trzęsieniach ziemi w XIX (w stylu
klasycystycznym) i XX wieku. Na jej szczycie
umieszczono ośmiometrową figurę MB Anielskiej
z pozłacanego brązu.
Przy bazylice warto odnaleźć ogród róż.
Rosną w nim krzewy róż pozbawione kolców.
Wiąże się z nim historia z życia Franciszka, który

nie chcąc ulec pokusie odejścia od obranego sposobu życia rzucił się w kępę ciernistych, różanych
krzewów. W tym momencie róże straciły kolce i
tak rosną do dzisiaj. W ogrodzie znajduje
się Kaplica Róż, w miejscu, gdzie Franciszek
miał szałas, ozdobiona freskami Tyberiusza z
Asyżu w latach 1506-1515. Istnienie tej kaplicy
od 1260 roku zawdzięczamy Św Bonawenturze i
Św Bernardowi ze Sieny, który około 1440 roku
rozbudował ją. Przy figurze przedstawiającej
Franciszka na modlitwie zachowano 2 belki z ambony z której Święty ogłosił odpust Porcjunkuli. Z
początków XIII wieku pochodzi także Kaplica
Płaczu z ceramicznym ołtarzem przedstawiającym św. Franciszka płaczącego nad Męką Pańską. Ogród różany można obejrzeć przez oddzielającą go szybę od krużganku przy ścianie zewnętrznej bazyliki.
W 1909 roku kościół został podniesiony
do rangi Bazyliki Patriarchalnej przez papieża
Piusa X.
Z świątynią MB Anielskiej wiąże się wspomniany
już powyżej Odpust Porcjunkuli. Oto jego historia: Św. Franciszek prosił Boga o łaskę zbawienia
wszystkich ludzi. Objawili mu się Jezus i Maryja i
obiecali, że kto z wiernych nawiedzi kapliczkę Porcjunkuli od I nieszporów, czyli zachodu
słońca 1 sierpnia do II nieszporów, czyli zachodu
słońca 2 sierpnia (Uroczystość Matki Bożej Anielskiej), ten dostąpi łaski odpustu zupełnego odpuszczenia win za wszystkie swoje grzechy i darowania przed Bogiem kary doczesnej za grzechy,
ale musi się z nich szczerze wcześniej wyspowiadać, otrzymując ważnie sakramentalne rozgrzeszenie. Ponieważ trudno było wiernym z odległych stron świata spełnić te warunki, więc Kościół zatwierdził, że Odpust Porcjunkuli mogą
otrzymać wszyscy bracia i siostry należący do
któregoś z trzech zakonów franciszkańskich, którzy od zachodu słońca 1 sierpnia do zachodu słońca 2 sierpnia nawiedzą dowolny kościół franciszkański. Paweł VI w 1967 roku rozciągnął przywilej uzyskania odpustu pełnego najpierw na Franciszkanów, później Benedyktynów i na cały Kościół. Każdy, kto w tym dniu (2 sierpnia) nawiedzi
swój kościół franciszkański lub parafialny, spełniając zwykłe warunki konieczne do uzyskania
odpustu, zyskuje odpust zupełny.
Warunki uzyskania odpustu za nawiedzenie kościoła to stan łaski uświęcającej oraz modlitwa w
intencjach (ogólnej i ewangelizacyjnej), w których
w danym miesiącu modli się papież.
EA

ZGŁĘBIAMY NAUCZANIE PRYMASA
TYSIĄCLECIA
O KSIĘDZU POWSTAŃCU

1 sierpnia (jak co roku) stu harcerzy z całej
Polski pełnić będzie honorową wartę przy pomniku Prymasa Stefana Wyszyńskiego przed kościołem Sióstr Wizytek w Warszawie – Kapelana
Powstania Warszawskiego .
Od początku wojny w 1939 roku ks. Stefan
Wyszyński był poszukiwany przez gestapo, dlatego ukrywał się na Lubelszczyźnie, a od 1942 roku
w Laskach pod Warszawą i to tu zastał Go wybuch powstania. ,,Gdy 1 sierpnia od strony niedalekiej Warszawy rozległy się odgłosy walki o szpital w Laskach był już gotowy do przyjęcia pierwszych rannych. Dzień wcześniej poświęcił go ks.
Stefan Wyszyński – w konspiracji porucznik Armii
Krajowej o pseudonimie RADWAN III ''.
W tym szpitalu (i nie tylko), bo jako kapelan A.K.
okręgu wojskowego Żoliborz – Kampinos pełnił
posługę kapłańską wśród rannych powstańców,
często także asystował przy operacjach, zawsze
tam gdzie był potrzebny, by nieść nadzieję i posługę (nie tylko kapłańską), ale taką zwyczajną
ludzką.
Po latach na spotkaniu z młodzieżą wspominał ,,Pamiętam pierwsze dni powstania warszawskiego. Przebywałem na terenie Kampinosu.
Biegnąc z komżą i stułą do miejsca w którym właśnie zakończyła się bitwa z oddziałem niemieckim
natknąłem się na trzech rannych żołnierzy z wyszarpanymi wnętrznościami. Zatrzymałem się przy
nich. Wokół nie było nikogo. Jak im pomóc?” (ze
wspomnień ks. Stefana Wyszyńskiego ,,Idzie nowych ludzi plemię” s.281)
W ,,Drodze życia” na s. 68 dzieli się z nami takim wspomnieniem: ,,Pamiętam operację
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bardzo dzielnego żołnierza, któremu trzeba było
odciąć nogę. Powiedział, że zgodzi się na operację
pod tym warunkiem, że przez cały czas będę przy
nim stał. Złapał mnie za rękę i trzymał ją, dopóki
nie zaczął działać środek usypiający. Byłem wtedy
bardzo nieuczciwy, bo gdy poczułem że ręka jego
opada pobiegłem do innych, których trzeba było
spowiadać lub przygotować do następnych operacji. Aby zdążyć na czas, umówiłem się tylko z lekarzem, że mnie natychmiast wezwie, gdy mój żołnierz zacznie się budzić. W tym wypadku nie było
innego wyjścia. Przyszedłem w porę, gdy on budził się już po operacji Była to dla niego wielka
pociecha podtrzymania i otucha”.
Pamiętam pewne zdarzenia. „Biegłem od jednego
szpitala do drugiego. W Laskach pod Izabelinem
były szpitale powstańców i była też izba kobiet,
które przerażone, uciekające z płonącego Żoliborza, po drodze w rowach rodziły przedwcześnie
swoje dzieci. Zbieraliśmy je na polach jak gruszki
spadające z drzew”.
W dzień Zesłania Ducha Świętego 1943
roku gdy wokół szalało okrucieństwo i terroryzm
okupacji niemieckiej ks. Stefan Wyszynski do
wiernych mówił: ,,Najwyższym prawem ziemi nie
jest nienawiść, nie jest walka narodów, ale miłość
Boga... Gdybyśmy chcieli rządzić nienawiścią
począwszy od tego najmniejszego uczucia do bliźniego, a skończywszy na tej mobilizacji nienawiści, która tworzy wszystkie fronty na tej nieszczęsnej ziemi, zniszczylibyśmy wszystko i pogrążyli w
niebycie”.
Pamiętajmy te słowa, bo do dzisiaj są aktualne.
Celem Powstania Warszawskiego stolicy
Polski, było usunięcie okupanta niemieckiego.
Dumny naród polski chciał przywitać wojska radzieckie jako wolny naród. Jednak tak się nie stało. Po dwóch miesiącach rozpaczliwej, bohaterskiej walki Warszawa skapitulowała, a powstańców wzięto do niewoli. W odwecie, Niemcy dom
po domu, ulice po ulicy, obracali w gruzy, paląc je
i wysadzając. Nieujarzmione miasto legło w gruzach .
Warszawa płonie, powstańcy z żalem spod Kampinosu spoglądają, miasto dogorywa, na niebie
pojawia się wirująca chmura kartek, która opada
ku ziemi. Jedną z nich – nadpaloną podnosi ks.
Stefan Wyszyński i odczytuje napis: ,,Będziesz
miłował”.

Zanosi tę kartkę do kaplicy sióstr i mówi:
,,BĘDZIESZ MIŁOWAŁ” – Nic droższego nie
mogła nam przynieść ginąca stolica. To najświętszy apel walczącej Warszawy do nas i do całego
świata,
apel i testament …..BĘDZIESZ
MIŁOWAŁ”.
Ksiądz Powstaniec – Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński w rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego mówił: ,,Chodząc dziś po ulicach
stolicy pamiętajmy, że jest to miasto, w którym
zginęło ponad 300 tysięcy Warszawiaków. Najlepsza młodzież obmyła krwią swoją bruki tego
miasta. Tak się miłuje. Nie ma miłości bez ofiar.
Przez taką miłość zyskuje się prawo do Ojczyzny.
Dlatego młodzież była na wszystko gotowa. Zdolna była walczyć o wolność i zarazem wybraniać
się przed nienawiścią…”
3 sierpnia 1960 roku w Laskach podczas
homilii Prymas Polski Stefan Wyszynski powiedział: ,,Na warszawskim bruku zburzonego miasta
– zamienionego w popioły i zgliszcza – pozostał
Chrystus. Obalony w prawdzie, niemocny, leżący
na swym krzyżu, ale dłonią pokazujący zburzonej
stolicy niebo, aby nie przestała wierzyć, iż może
się odrodzić Jednego tylko potrzeba – nadziei!
SURSUM CORDA – W GÓRĘ SERCA!”.
Janina Załęska

DRUK: DRUKARNIA GLINIK
– ROBERT HUK
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