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Każdy naród ma swego Anioła – danego przez 

Boga opiekuna jego dziejów. Dowiadujemy się o 

tym z Pisma Świętego. Prorok Daniel w 10 roz-

dziale opisuje widzenie Anioła. Przedstawia się on 

jako Opiekun Izraela i mówi, że zmagał się z 

Aniołem Persji, a potem z Aniołem Grecji. Mówi: 

„Nikt inny nie może umocnić mnie przeciw nim, 

jak tylko wasz Anioł Michał” (Dn 10,21b).  

               Święty Tomasz z Akwinu powie, że 

aniołowie w różnej mierze uczestniczą w życiu, 

wiedzy i szczęściu Boga. Największą miarę tego 

uczestniczenia spośród nich posiada Michał. Nie-

co dalej prorok nazwie św. Michała wielkim księ-

ciem i opiekunem narodu izraelskiego (Dn 12,1). 

Podobnie było w Fatimie. Objawienia ukazują    

dzieciom fatimskim Anioła Stróża Portugalii. 

Także Polska ma swego Anioła Opiekuna. Wraz 

z Aniołami Stróżami mieszkańców naszej Ojczy-

zny przekazuje Narodowi plany, jakie Bóg ma 

względem Polski. Warto w tym kontekście zapo-

znać się z wizją Anioła Stróża Polski, w której 

uczestniczył  założyciel michalitów bł. Ks. Bro-

nisław Markiewicz.                                       
 

Był rok Powstania Styczniowego (1863). 

Wielu młodych Polaków zaciągało się w szeregi 

powstańcze, aby w dobie zaborów pomóc w wy-

zwoleniu Ojczyzny. Z podobnym zamiarem nosił 

się młody Bronisław Markiewicz. I zapewne po-

szedłby za głosem serca, gdyby nie wydarzenie, 

pod wpływem którego zdecydował się wstąpić do 

seminarium duchownego.                                              

Bł. Ks. Bronisław Markiewicz jest autorem 

dramatu „Bój bezkrwawy” w którym wykorzy-

stał  konkretne fakty i osobiste przeżycia. Naj-

ważniejszą częścią „Boju bezkrwawego” jest 

„Odsłona siódma”, która zawiera przepowiednie 

Anioła Polski. Dominują w niej akcenty wielkiej 

nadziei co do przyszłych losów narodu i świata. 

Został on opublikowany po raz pierwszy w 1908 

roku. Autor, zwracając się wtedy do ordynariusza 

przemyskiego o kościelną aprobatę, pisał w  uza-

sadnieniu: „Szczegóły zawarte w siódmej odsłonie 

wziąłem z widzenia, jakie wydarzyło się 3 maja w 

Przemyślu roku 1863 między 5 a 7 godziną rano, i 

które zdecydowało o moim powołaniu kapłańskim 

i o jego kierunku od początku aż dotąd. To, co się 

ziściło, jest rękojmią, że i reszta się ziści”. Prze-

powiednia odnosi się do losu Polski, a kończy się 

słowami: „Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, 

kiedy dacie światu wielkiego papieża” 

16 października 1978 roku papieżem został 

Polak – Karol Wojtyła – Jan Paweł II. To kolejne 

świadectwo na to, „że i reszta się ziści” 

.„Było to 3 maja 1863 roku”. Właśnie 

wtedy – wspomina ks. Markiewicz – zdawałem 

maturę gimnazjalną w Przemyślu. Tegoż dnia ko-

lega mój, Józef Dąbrowski, zdyszany i cały blady 

wpada do mej izby i ze wzruszeniem opowiada mi, 

że z całym gronem kolegów spotkał na ulicy jakie-

goś niezwykłego młodzieńca wiejskiego lat 16. Był 

ubrany w białą siermięgę, przepasaną pasem, z 

różańcem w ręku, z obliczem rozpromienionym, z 

wielkim przejęciem i uniesieniem ducha opowia-

dał dziwne rzeczy, dotyczące Polski i świata. Mó-

wił o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Pol-

ski, o sławnych mężach naszego Narodu, o 

wszechświatowej wojnie, o zmartwychwstaniu 

Polski i wielkiej przyszłości naszej Ojczyzny. 

Tajemniczy młodzieniec opowiadał o ja-

kimś polskim kapłanie, który z całym zaparciem 

się siebie i poświęceniem odda się duszpasterstwu 

wśród ludu i który uda się na południe do wielkie-

go męża Bożego, a wróciwszy po latach założy 

pod Karpatami zgromadzenie zakonne oddane 

wychowaniu opuszczonej i bezdomnej młodzieży, 

którego zakłady rozszerzą się na całą Polskę i na 

cały świat, wydadzą uczonych i świętych… Zna-

mienne było to, że ten prosty na pozór młodzieniec 

przemawiał językiem człowieka wysoce uczonego.  

Gdy zaś Józef Dąbrowski zagadnął owego 

młodzieńca, jakie ma na to dowody i znaki, że się 

ziści to, co przepowiada, młodzieniec rzekł: – 

Dowody? Zaraz ci dam. – I wziąwszy Dąbrow-

skiego ze sobą, odkrył mu tajniki jego duszy, do-

dając, że jeśli się nie nawróci, marnie zginie… 

Pod wrażeniem tych proroczych słów Dąbrowski 

przystąpił niezwłocznie do Świętych Sakramentów, 

odprawił spowiedź z całego życia, a potem razem 

z ks. Markiewiczem wstąpił do seminarium du-

chownego w Przemyślu… Ks. Markiewicz od 

pierwszej chwili miał przekonanie, że tym dziw-

nym młodzieńcem był nie kto inny, tylko Anioł 

Boży, posłany narodowi polskiemu, zgnębionemu 

nową klęską i na duchu złamanemu, na pociechę i 

podniesienie serca… 

Ta część przepowiedni zrobiła szczególne 

wrażenie na młodym Markiewiczu, który posta-

nowił ideał księdza, zapowiedzianego przez mło-

dzieńca, zrealizować we własnym życiu. W póź-

niejszym czasie istotnie wyemigrował na połu-

dnie, przebywał we Włoszech, gdzie zetknął się z 

św. Janem Bosko. Przeżył w jego wspólnocie kil-

ka lat, dlatego miał czas na zapoznanie się z jego 

metodą wychowawczą i planami na przyszłość. 

KAŻDY NARÓD MA SWEGO 

ANIOŁA… 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=2676&w=cz%C5%82owieka&s=5014
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Bartłomiej Groch, były wychowanek ks. Markie-

wicza, w swojej pracy „Ks. Bronisław Markie-

wicz, a sprawa odrodzenia Polski” nawiązuje do 

swoich dawnych wspomnień w sposób następują-

cy: – „O tym dziwnym pojawieniu się wiejskiego 

młodzieńca… rozmawiałem ostatni raz z ks. Mar-

kiewiczem w roku 1911, kiedy przyjechałem jako 

nauczyciel gimnazjalny do Miejsca Piastowego 

prosić go o pozwolenie przemawiania w jego 

sprawie na Kongresie Mariańskim w Przemyślu. 

Podczas rozmowy poruszyliśmy sprawy związane 

z opowiadaniem owego młodzieńca. Zaskoczyła 

mnie silna wiara Ks. Markiewicza w to widzenie, 

dokładna znajomość szczegółów opowiadania 

młodzieńca, wielka gorliwość, z jaką spełniał swój 

urząd wychowawczo-kapłański, a przede wszyst-

kim żar patriotyczny, którym płonął podczas roz-

mowy o Polsce…” 

Nie zapominajmy o tym świętym Stróżu 

naszej Ojczyzny. Bywa, że modlitwa do Anioła 

Stróża okazuje się najskuteczniejszym sposobem 

uzyskania potrzebnych łask. Stąd doświadczenie 

chrześcijańskie zaowocowało rozpowszechnio-

nym w całym Kościele kultem Aniołów Stróżów. 

Przyszedł czas, aby to osobiste doświadczenie 

milionów ludzi przełożyć na płaszczyznę narodo-

wą i zaczął modlić  się do niebieskiego opiekuna 

swego Narodu.  Do wyboru mamy  kilka modlitw. 

 Marta Przewor 

 

Modlitwa do Anioła Stróża Polski 
 

Aniele Stróżu Polski, przedziwny Prze-

wodniku i Opiekunie Narodu polskiego! Razem z 

moim Aniołem Stróżem zwracam się do Ciebie, 

który w świetle Bożym widzisz zamiary, jakie ma 

Bóg względem naszego polskiego Narodu. 

Oświecaj mojego Anioła Stróża, abym otwierając 

się na jego natchnienia, nie tylko myślał o wła-

snym zbawieniu, ale troszczył się o zbawienie 

wszystkich rodaków a przez to przyczynił się do 

zbawienia wszystkich ludzi. 

Ukochany nasz Obrońco, wstawiaj się za 

wszystkimi Polakami, abyśmy w życiu rodzin-

nym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym 

otwierali drzwi Chrystusowi Panu, naszemu Bogi 

i Zbawcy. Proś, aby Krew Jezusa Chrystusa broni-

ła nas i całą naszą Ojczyznę od ataków szatana. 

Wstaw się do swej Niebieskiej Królowej, Matki 

Jezusa i naszej duchowej Matki, aby Polska na 

zawsze pozostała świętym królestwem Jezusa i 

Maryi. Amen. 
 

 

 

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI 
 

Każdy ma swego Anioła Stróża, 

który go strzeże zawsze i wszędzie, 

szczególnie wtedy, gdy jakaś burza 

zagrażać komuś naprawdę będzie. 

 

 W pierwszych modlitwach dnia codzie- 

            nnego 

 prośby do Niego zanoszą dzieci, 

 żeby je zawsze chronił od złego 

 i jak latarnia w drodze im świecił. 

 

Narodu także Anioł Stróż strzeże, 

dowodów można przytoczyć mnóstwo, 

szczególnie wtedy,  gdy naród szczerze 

cześć Mu oddaje, czcząc Jego Bóstwo. 

 

 Gdy niepodległość Polska straciła, 

 okupant wielkie wyrządził szkody, 

 przyszła z pomocą niebiańska siła, 

 Anioła Stróża są to dowody. 

 

Królowa Polski dowiodła tego, 

że jest Aniołem Stróżem narodu, 

że w sytuacjach trudnych dla niego 

swój naród strzeże od chorób, głodu. 

 

 Dziś, gdy pandemia szaleje w świecie, 

 ciągła opieka Anioła Stróża 

 groźbę zarazy z Polski wymiecie,          

 bo nas w miłości Swojej zanurza 

 

Aniele Stróżu, przyjdź nam w potrzebie, 

gdy zawieruchy krążą nad nami, 

o to prosimy w modlitwie Ciebie, 

byśmy w swych smutkach nie byli sami. 

 

Ryszard Boczoń 
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“ANIELE BOŻY STRÓŻU MÓJ”… to 

pierwsza modlitwa, której uczyli mnie rodzice            

i dziadkowie. Tak było prawdopodobnie u 

większości z nas. Czy czujemy obecność i 

wsparcie naszego anioła stróża, którego opieka 

prowadzi nas przez życie oraz czyni je 

szczęśliwszym ponieważ mamy świadomość tego, 

że jest ktoś kto czuwa nad nami nieustannie. Nie 

wiem jak wy, ale ja odczuwam obecność mojego 

anioła stróża.  Nie tylko ja, bowiem kiedyś 

usłyszałam od bliskiej mi osoby:  “nad tobą musi 

ktoś czuwać, bo po ludzku patrząc jest to 

niemożliwe”. Chodziło w tym przypadku o to, że 

pomino tak ciężkich i poważnych schorzeń, tak 

dobrze radzę sobie i funkcjonuję w życiu. Pewno 

oprócz anioła stróża czuwają nade mną jeszcze 

osoby Boskie, a także wspierają “anioły 

ziemskie”. Zapewne powiecie, że nie ma 

“ziemskich aniołów” – będzie to prawdą. Ale czy 

pośród ludzi, którzy nas otaczają nie ma osób, 

które możemy nazwać naszymi aniołami? Po 

naszym urodzeniu najpierw otacza nas matka i 

ojciec. To oni troszczą się o nas najbardziej i są 

naszymi pierwszymi aniołami ziemskimi. Później 

otacza nas troską cała rodzina, nauczyciele, 

wspierają przyjaciele. Czynią nasze życie 

piękniejszym i radośniejszym oraz 

spokojniejszym, bardziej bezpiecznym.  

 

Właśnie wracam po raz kolejny z mojego 

 “raju na ziemi”. I łzy cisną się do oczu na 

wspomnienie dobra, kóre otrzymałam od moich 

przyjaciół, będąc przez trzy tygodnie w 

sanatorium w ukochanej Polanicy. Kiedy 

wyjeżdżałam, to jeszcze z trudem chodziłam, ale 

nie martwiłam się odbyciem długiej podróży, bo 

po raz pierwszy i to w chwili, kiedy z bólem 

stawiałam kroki opatrzność wysłała mnie w 

podróż z osobą, która wielokrotnie pomagała mi w 

trudach codzienności. Ta osoba otrzymała 

skierowanie w to samo miejsce do sanatorium  i to 

prawie w tym samym czasie. Byłam więc pod 

opieką niebios i ziemskich przyjaciół. W 

sanatorium – jak zwykle – wszyscy okazali mi 

dużo wsparcia, serca i dzięki temu ból prawie 

ustąpił. Więc choć przyjaciel z rodzinnych stron 

kończył pobyt kilka dni wcześniej, nie bałam się 

już podróży, bo wiedziałam, że skoro ból zelżał, 

to sobie poradzę. Nie przypuszczałam jednak, że 

przyjaciele (anioły) z Polanicy wspierać będą 

mnie jeszcze bardziej niż zawsze. Odwieźli mnie 

na stację kolejową, a gdy okazało się, że przez 

komunikację zastępczą będę mieć jeszcze 

dodatkową przesiadkę, to zostałam odwieziona do 

Kłodzka, aby zaoszczędzić mi trudu podróży. 

Kiedy myślę o tym, łzy same cisną się do oczu. 

Łzy wzruszenia z powodu świadomości, że 

pomimo tego, iż po śmierci rodziców jestem 

samotna, mam tak wiele dobrych osób wokół 

siebie. Jak to się stało, że spotykam tak 

wspaniałych ludzi?...  Może mam szczęście, a 

może naszą ziemię w większości zamieszkują 

anioły chętne do wsparcia i  pomocy? Do końca 

nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.  

 

Dlatago proszę zastanówcie się nad tym, 

jakie osoby was otaczają. Może wydaje się, że 

świat jest okrutny, a życie szare, ponure i ciężkie, 

ale myślę, że po głębszej refleksji dojdziecie do 

wniosku, że gdyby nie opieka istot Boskich i 

wsparcie nie tylko anioła stróża, ale również 

naszej rodziny, przyjaciół i osób, które nas 

wspierają czyli “aniołów ziemskich”, to nasze 

życie byłoby o wiele bardziej ubogie i ciężkie. 
Jak już wspominałam zawsze ufam Opatrzności 

Bożej i wiem, że Bóg tak kieruje wszystkim i w 

życiu nic złego mi się nie stanie. Stawia na drodze 

życia takie osoby, które mnie wspierają. Wy 

również ufajcie, że oprócz aniołów niebieskich 

otacza was mnóstwo aniołów ziemskich. I to nie 

figur woskowych, drewnianych czy 

marmurowych, tylko ludzi sercem oddanych, 

którzy troszczą się, martwią i wspierają  często, 

nawet przez nas nie są zauważani.  

 

Życzę więc wam moi drodzy tego, abyście 

poprzez modlitwę do Anioła Stróża wyprosili 

sobie wsparcie osób, które będą tutaj na ziemi 

waszymi aniołami, czyniąc życie wasze bardziej 

szczęśliwym.  

 

Wiesława Mruk 

 

 

 

 

 

 

 

NA NICH ZAWSZE MOŻESZ LICZYĆ… 
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Tegoroczny sierpień  przeżywaliśmy w 

duchu ogromnej wdzięczności Panu Bogu za Bi-

twę Warszawską. Cud nad Wisłą – to bitwa, którą 

wygrała Maryja. Zwycięstwo zostało wymodlone 

przez Polaków. Bitwa Warszawska przesądziła o 

losach świata. To bitwa, która zatrzymała nawał-

nicę bolszewicką. To nie było tylko usiłowanie 

podporządkowania sobie Europy, ale i wielkie 

zmaganie się z Bogiem, z prawdą. Dzięki zwycię-

stwu nasza Ojczyzna 100 lat temu zachowała nie-

podległość i uratowała Europę przed bolszewicką, 

bezbożną ideologią.  

  Teraz również jesteśmy w podobnej sytua-

cji. Naszą Ojczyznę zalewa bezbożna ideologia – 

tym razem szczególnie z zachodu. Dziękujemy 

Bogu i naszym świętym patronom za wynik wy-

borów prezydenckich. Jesteśmy przekonani, że nie 

byłoby reelekcji Andrzeja Dudy na urząd Prezy-

denta Polski, gdyby nie szturm do nieba tak 

ogromnej rzeszy osób. Polacy wymodlili, aby na-

sza Ojczyzna miała prezydenta, który nie wstydzi 

się swojej katolickiej wiary oraz jest wierny war-

tościom chrześcijańskim. Mamy nadzieję, że zwy-

cięstwo wyborcze Andrzeja Dudy powstrzyma 

napór neomarksistowskich ideologii na Polskę. 

Wojna światowa zmieniła postać. Musimy sobie 

zdać sprawę, że teraz szaleje wojna ideologicz-

no-cywilizacyjna. Jak przed 100 laty, podczas 

Cudu nad Wisłą, tak również teraz pokazaliśmy 

(nie wszyscy), że zależy nam na Polsce, w której 

Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, uszanowa-

na jest rodzina, Kościół, każdy człowiek. 

Wyborczy werdykt Narodu trzeba odczy-

tywać w planie Bożym. Wszyscy jako Naród 

zjednoczony przy Bożej sprawie powinniśmy po-

dziękować Panu Bogu za kolejną szansę, którą 

dostajemy. Musimy postawić sobie jeszcze bar-

dziej jasno pytanie, co powinniśmy zmieniać jako 

Naród, jako wspólnoty, rodziny, jako Kościół na 

polskiej ziemi w naszym polskim domu. Ten czas 

powinniśmy wykorzystać dla odrodzenia Polski 

w duchu chrześcijańskim i narodowym. 

Do Ciebie Maryjo się uciekamy i prosimy 

o pomoc w walce z niebezpiecznymi ideologiami. 

Marta Przewor 

 

 

 

 

Miejsce Piastowe, (miejscowość położona 

w sąsiedztwie Krosna) swoją nazwę zawdzięcza 

bł. księdzu Bronisławowi Markiewiczowi.To na 

jego wniosek złożony na Sejmie Galicyjskim w 

1897 roku wioska Miejsce uzyskała dodatkowe 

określenie – Piastowe. Słowo to nawiązuje do 

piastowania – wychowania, bowiem tu w 1892 

roku proboszcz ks. Markiewicz założył zakład 

wychowawczy i szkołę dla sierot.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim był bł. ks. Bronisław Markiewicz? 

Urodził się 13 lipca 1842 roku w wielodzietnej 

rodzinie burmistrza Pruchnika – Jana Markiewi-

cza, jako szósty z jedenaściorga dzieci. Młodość 

spędził w Przemyślu. Tam ukończył gimnazjum w 

1863 roku a następnie seminarium duchowne. 

Wyświęcony na kapłana został w dniu 15 wrze-

śnia 1867. Przez pierwsze sześć lat posługiwał 

jako wikary w Harcie i w przemyskiej katedrze, 

następnie dwa lata poświęcił na studia na Uniwer-

sytecie Jana Kazimierza we Lwowie i UJ w Kra-

kowie. Studiował pedagogikę, filozofię i historię. 

W roku 1875 został mianowany proboszczem w 

miejscowości Gać, a dwa lata później w Błażowej, 

gdzie zapoczątkował przemysł tkacki. Jego posłu-
ga jako wikarego, a potem proboszcza charaktery-

zowała się wyczuleniem na potrzeby biednych, 

młodzieży i osób z marginesu społecznego. Od 

roku 1882 wykładał teologię pastoralną w semina-

rium duchownym w Przemyślu a w 1885 udał się 

do Włoch, gdzie został uczniem św. Jana Bosko i 

w 1886 salezjaninem. 

Do Miejsca (Piastowego) trafił w 1892 ro-

ku. Został proboszczem w parafii Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny. W Miejscu Bł. Broni-

sław Markiewicz objął szczególną opieką osiero-

WYMODLONE ZWYCIĘSTWO Miejsce Piastowe 

i dzieło bł. ks. Markiewicza 
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cone i ubogie dzieci. Z myślą o nich założył „Za-

kład Ks. Bosko w Miejscu” oraz szkoły: gimna-

zjalną i zawodową. W roku 1897 odłączył się od 

Salezjanów z myślą utworzenia nowego zakonu: 

Zgromadzenia Św Michała Archanioła, póki co 

założył świeckie stowarzyszenie "Towarzystwo, 

Powściągliwość i Praca", którego misją była 

opieka oraz wychowanie młodzieży i dzieci 

opuszczonych. Do 1907 założył trzy przytułki 

wychowawcze w Galicji: w Miejscu Piastowym, 

Pawlikowicach i Skomorochach. Prowadził dzia-

łalność wydawniczą, m.in. zapoczątkował wyda-

wanie miesięcznika "Powściągliwość i Praca" w 

1898. Był autorem i wydawcą wielu publikacji i 

dramatu "Bój bezkrwawy". Zbudował także 

klasztor dla swego zgromadzenia. Niestety nie 

dożył on oficjalnego zatwierdzenia nowego zgro-

madzenia zakonnego, zmarł 29 stycznia 1912 

roku. Dekret erekcyjny dla Zakonu Michalitów 

został wydany przez biskupa Adama Stefana Sa-

piehę w 1921 roku, a w 1928 roku biskup Anatol 

Nowak zatwierdził Towarzystwo Sióstr Św Mi-

chała Archanioła. W dniu 19 czerwca 2005 w 

Warszawie ks. Bronisław Markiewicz został 

beatyfikowany. 

W życiu przyszłego błogosławionego było 

kilka momentów przełomowych. Pierwszy z nich 

to kryzys wiary, jaki przeszedł on będąc uczniem 

gimnazjum, w środowisku ateistycznym. Pomimo 

wątpliwości co do wiary w Boga Bronisław nie 

porzucił modlitwy. I to właśnie na modlitwie, jak 

pisał w swoim zeszycie duchowym, ukazała mu 

się Matka Boża. Drugim niezwykłym wydarze-

niem było jego spotkanie z niezwykłym mło-

dzieńcem, odzianym w wieśniaczy strój, którego 

jaśniejące oblicze, różaniec w dłoniach i sposób 

wymowy świadczący o wysokim wykształceniu 

nasunęły Bronisławowi myśl, że ma do czynienia 

z Aniołem Stróżem Polski, którego utożsamił też z 

samym Św Michałem Archaniołem. Miało to 

miejsce 3 maja 1863 roku, a Anioł objawił mu 

wizję przyszłości Polski, przyszłych wojen i sło-

wa, "Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy 

dacie światu Wielkiego Papieża". Te wydarzenia 

pomogły młodzieńcowi pokonać kryzys wiary i 

podjąć decyzję o wstąpieniu do seminarium. 

Skutkowały też jego wielkim nabożeństwem do 

Najświętszej Maryi Panny i Św Michała Archa-

nioła. 

Drugi kryzys był kryzysem powołania. 

Miało to miejsce w 1885 roku, gdy zapragnął udać 

się do Włoch i wstąpić do najsurowszego wów-

czas zakonu Teatynów. Stało się, że gdy znalazł 

się na dworcu w Rzymie i zaczął się rozglądać za 

jakimś kościołem, dojrzał wieżę kościoła Naj-

świętszego Serca Jezusa. Udał się tam aby popro-

sić o nocleg, a był to kościół Salezjanów. Tak 

trafił do Św Jana Bosko i przełamał kolejny ży-

ciowy kryzys. 

Trzeci kryzys – misji dopadł go już w 

Miejscu Piastowym za przyczyną wizytatora 

Mosè Veronesi. Przybył on z wizytacją i w szorst-

kich słowach skrytykował sposób prowadzenia 

zakładu wychowawczego. Nakazał natychmiasto-

wy powrót do „zwyczajów włoskich”. Ksiądz 

Markiewicz wówczas postanowił formalnie ze-

rwać z zakonem Salezjanów i utworzyć własne 

zgromadzenie. Ta decyzja musiała go wiele kosz-

tować, ale dla niego najważniejsze było wypełnie-

nie misji, którą Bóg zlecił mu osobiście. Kryzys 

misji miał jednak swoją kontynuację i kulmina-

cyjny punkt w momencie nie uzyskania zgody na 

tworzenie nowego zgromadzenia, o którym ma-

rzył ks. Markiewicz. Przyszły błogosławiony oka-

zał posłuszeństwo ale nie porzucił dzieła. Osta-

tecznie kryzys misji został pokonany właśnie 

dzięki posłuszeństwu i pokorze i, jak wiemy, no-

we zgromadzenia powstały, chociaż dopiero po 

śmierci ich inicjatora. 

Dzięki temu obecnie możemy pielgrzy-

mować do Miejsca Piastowego i nawiedzać Ze-

spół klasztorny Michalitów − Dom Macierzysty 

Zgromadzenia Św Michała Archanioła, mu-

zeum misyjne, muzeum bł. Ks Bronisława 

Markiewicza, Michalicki Zespół Szkół Ponad-

podstawowych a przede wszystkimim Sanktua-

rium Św Michała Archanioła i bł. ks. Bronisła-

wa Markiewicza. 

Kościół p. w. Matki Bożej Królowej Polski 

jest kościołem filialnym parafii Nawiedzenia 

NMP w Miejscu Piastowym. Powstał on w latach 

1932 – 1935 i jest okazałą budowlą w stylu neo-

gotycko – romańskim. W ołtarzu głównym znaj-

duje się figura Matki Bożej Królowej Korony Pol-

skiej, którą zamówił i sprowadził do Miejsca Pia-

stowego ksiądz Markiewicz. Po prawej stronie jest 

umieszczony ołtarz z relikwiami bł. Bronisława z 

2005 r. Nastawa ołtarzowa ukazuje Błogosławio-

nego razem z grupą Michalitek, Michalitów i wy-

chowanków. Została ona wykonana z brązu przez 

krakowskiego artystę Wincentego Kućmę. Jego 

autorstwa jest również rzeźba św. Michała Archa-

nioła umieszczona na górze frontowej ściany 

świątyni. Ciekawa jest polichromia świątyni, wi-

traże i stacje Drogi Krzyżowej. Po lewej stronie z 

tyłu nawy głównej umieszczony jest grobowiec bł. 

Bronisława Markiewicza. Na frontonie świątyni 

zostały wypisane słowa przepowiedni Anioła 

Stróża Polski o polskim papieżu. Na rozległym, 
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ukwieconym placu przed kościołem stoi pomnik 

bł Bronisława.  

Papież Jan Paweł II nawiedził Miejsce Pia-

stowe podczas pielgrzymki w 1997 roku. 

W dniu 4 czerwca 2007 roku metropolita 

przemyski arcybiskup Józef Michalik wydał de-

kret, który podniósł kościół do rangi Sanktua-

rium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława 

Markiewicza. Ten tytuł nosi świątynia od 29 

września 2007 roku.  

 

EA 
 

 
 

 

 

 

 

Do czasu gdy ten tekst znajdzie się w naszej ga-

zetce upłynie zapewne kilka tygodni od wyborów 

prezydenckich, ale pisany jest „na świeżo”, zale-

dwie dwa dni po 12 lipca br. Przeżycia, stres 

oczekiwania na wynik jeszcze tkwią w człowieku 

i nie od razu opadną.  

Wszystko, co wydarzyło się w ostatnim czasie 

daje wiele do myślenia, i pomimo satysfakcji z 

wyniku wyborów, nie pozwala na pełną radość. 

Wręcz przeciwnie, skala agresji, kłamstw, niechę-

ci czy wręcz nienawiści, rozbicie społeczeństwa 

pół na pół, nakazuje żywić poważne obawy co do 

przyszłości Polski.  

Co zrobić, aby ratować naszą Ojczyznę? Jak 

zasypać ten głęboki kanion, który przepołowił 

nasz naród? Nasuwa mi się kilka refleksji.  

Trudno proponować wyjście od razu z otwartą 

dłonią do politycznych przeciwników wiedząc, że 

ta dłoń najpewniej zostanie odtrącona. Może po-

mocą byłaby wielka, modlitewna krucjata: mo-

dlitwa o przebaczenie grzechów całego naszego 

narodu, o odrodzenie jedności w narodzie, wśród 

polityków, zwykłych obywateli i w polskim Ko-

ściele, o ustanawianie w Polsce praw zgodnych z 

chrześcijańskimi zasadami, o ochronę życia od 

poczęcia do naturalnej śmierci. Gdybyśmy wzięli 

sobie te intencje głęboko do serca i zaczęli co-

dziennie modlić się za rządzących, za naszego 

Prezydenta. Ale też za opozycję, o nawrócenie i 

opamiętanie dla nich, a także za członków na-

szych rodzin, sąsiadów, kolegów z pracy, za naszą 

młodzież, może z czasem coś by się zmieniło. 

Szczególnie trzeba tej modlitwy za błądzących, 

którzy odchodzą z Kościoła, lekceważą przykaza-

nia Boże, traktują je wybiórczo, za tych, do któ-

rych słowne argumenty nie docierają. Za tych, 

którzy gardzą innymi, uważają się za lepszych z 

powodu swych poglądów, wykształcenia, miejsca 

zamieszkania, wykonywanego zawodu czy pozy-

cji społecznej. 

Wielką pomocą jest Różaniec, który już w tylu 

miejscach na świecie okazał swą moc (Austria, 

Filipiny, Węgry...) i Koronka do Bożego Miło-

sierdzia. Można poświęcić jeden wieczór lub po-

ranek jakiegoś dnia, poza niedzielą, aby w tej in-

tencji wziąć udział we Mszy Świętej, a może czę-

ściej. Jest też wiele innych możliwości, jak Litanie 

i modlitwy o wstawiennictwo oficjalnych Patro-

nów Polski, min. Św. Andrzeja Boboli, Anioła 

Stróża Polski  oraz Św Jana Pawła II, Bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki, Czcigodnego Sługi Bożego 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego... Można też 

podjąć Krucjatę w Obronie Ojczyzny i modlić 

się w tych intencjach. Krucjata w naszej parafii 

spotyka się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, 

by wspólnie odmawiać cząstkę Różańca. Do czasu 

pandemii było to około 17.20 przed Mszą wie-

czorną, obecnie Krucjata włącza się we wspólną 

modlitwę Różańcem i Koronką po Mszy, dopóki 

ta forma będzie obecna w naszym kościele. I nie 

trzeba nigdzie oficjalnie zgłaszać przystąpienia do 

Krucjaty, wystarczy postanowić i codziennie od-

mawiać za Ojczyznę jeden dziesiątek Różańca 

(jub więcej), a w miarę możliwości przychodzić 

na wspólną modlitwę w pierwsze wtorki miesiąca. 

Jedno jest pewne... bez pomocy Bożej nie pora-

dzimy sobie z tym straszliwym rozłamem w 

polskim narodzie i ze wszystkimi zagrożeniami 

ze strony skrajnego liberalizmu. 

 

Panie – uczyń nas jednym narodem. Spraw, aby-

śmy byli jedno. Daj nam jedno serce i jednego 

ducha. Każdego z nas podporządkuj powołaniu 

narodu, który sam stworzyłeś i który Umiłowałeś. 

Prosimy: obudź w nas narodowego ducha. I ratuj 

nas przed podzialami.                (Św.Jan Paweł II) 

 

EA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garść refleksji po wyborach... 
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Nasi Patronowie śpieszą nam z pomocą… 

27 czerwca b. roku minęło 5 lat od uroczy-

stego ogłoszenia na gorlickim Rynku faktu usta-

nowienia Maryi Niepokalanej PATRONKĄ 

GORLIC.  

Patronat świętych nad ochrzczonymi, ale 

też nad miastami, instytucjami, stowarzyszeniami 

czy też zawodami ma ogromne znaczenie ducho-

we. Nasi święci patronowie wstawiają się za nami 

u Boga i wypraszają nam łaski potrzebne do god-

nego życia, które ma być służbą. Dlatego jest to 

tak ważne w naszym życiu osobistym, ale też spo-

łecznym i narodowym. 

A najważniejsze – to słuchać i uczyć się od 

naszej Patronki. Realizować to co nam nieustannie 

powtarza:”ZRÓBCIE WSZYSTKO CO MÓJ SYN 

WAM POWIE”. Poprzez nabożeństwa w 1 soboty 

miesiąca, (realizowane w bazylice od 5 lat, tj. od 

uroczystości nadania Maryi tytułu Patronki Gor-

lic) nieustannie uczymy się od Maryi Niepokala-

nej miłości Boga i ludzi, dziękując Jej za szcze-

gólną opiekę. 

W 5 rocznicę ustanowienia Patronki Para-

fia św. Królowej Jadwigi wraz ze swoim Ks. Pro-

boszczem Jerzym Gondkiem zrealizowała wcze-

śniej podjętą inicjatywę.  Upamiętniony został  ten 

fakt poprzez zakup i montaż na wieży kościelnej 

DZWONU KRÓLEWSKIEGO  JAKO  DARU 

OD WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ DLA 

MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ – PANI 

GORLICKIEJ. 

 

 

Dzwon ten  na wieki będzie przypominał o 

MARYI NIEPOKALANEJ – PANI 

GORLICKIEJ. Powinniśmy bowiem żyć dla Ma-

ryi, uwielbiać Ją, zachwycać się pięknością Jej 

duszy, aby wzrastała nasza miłość i pogłębiała się 

nasza wiara. Chcemy Ją jeszcze bardziej kochać i 

czcić a przede wszystkim słuchać. Dzwon na co 

dzień będzie nas wzywał do uwielbienia Boga.  

15 sierpnia 2020 roku w Parafii św. Kró-

lowej Jadwigi miała miejsce przepiękna uroczy-

stość poświęcenia DZWONU KRÓLEWSKIEGO. 

Ten niezwykły prezent Parafii dla MARYI 

NIEPOKALANEJ – PATRONKI GORLIC, ofia-

rowano w 23 rocznicę erygowania parafii.  

J.E. Ks. Biskup Jan Wątroba poświęcił 

dzwon oraz przewodniczył  koncelebrowanej Eu-

charystii z udziałem Ks. dziekana Stanisława Ru-

szela oraz wielu kapłanów miejscowych i gości. 

Homilię wygłosił ordynariusz Diecezji Rzeszow-

skiej nawiazując do Święta Wniebowzięcia NMP i 

podkreślając wielokrotnie słowa wypowiedziane 

przez Maryję w Kanie Galilejskiej: „zróbcie 

wszystko co mój Syn wam powie”. 

Wyrażamy ogromną wdzięczność i serdeczne 

podziękowanie Ks. Jerzemu Gondkowi i  Para-

fii św. Królowej Jadwigi  za podjęty trud – co 

zapewne przyczyni się do wzrostu KULTU 

PANI GORLICKIEJ  w naszym mieście. Niech 

się spełnią słowa Ks. Proboszcza: „By głos Kró-

lewskiego dzwonu zachęcał Gorliczan do piękne-

go życia i wzywał do zatroskania o wieczność”. 

Marta Przewor 

DZWON KRÓLEWSKI – 

DAR DLA PATRONKI GORLIC 
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Komunia - codzienność ubrana w Miłość 

Co sprawia, że u tak wielu katolików znika 

głód Ciała Jezusa? Jednym z powodów jest nasza 

mentalność, która każe nam pojmować miłość 

jako wydarzenie spektakularne. Eucharystia jako 

tajemnica przychodzącej do nas miłości Pana nie 

ma w sobie żadnej z tych pożądanych przez nas 

cech. Chleb, który spożywamy jako sakrament 

obecności Jezusa, wprowadza nas w tajemnicę 

prostoty. Dzielony bochenek pomiędzy zgroma-

dzonymi przy jednym stole to szalenie wyrazisty 

gest miłości rodzinnej. Miłości, która jest co-

dzienna, domowa, szara. Czy umiemy tak właśnie 

kochać? Dużo bardziej jesteśmy spragnieni szalo-

nych uczuciowych doznań, porywów serca, ro-

mantycznych zachodów słońca u boku ukochane-

go. 

Trudniej przychodzi nam odkryć smak mi-

łości zwyczajnej. Straciliśmy w dużej mierze wia-

rę, że możliwe jest bycie z drugim człowiekiem, 

mężem czy przyjacielem, bez jakiegoś koszmar-

nego znudzenia taką stałością. Nie jest łatwo prze-

stawić się z oczekiwania na ciągłą nowość, poszu-

kiwanie zmiany atrakcji, na dzieloną z drugim 

człowiekiem codzienność, która wymaga wprost 

otchłani cierpliwości, przebaczenia, szacunku, 

ponawianych gestów troski, odpowiedzialności. I 

gdy tak spróbujemy kochać, mamy szansę na no-

wo odkryć obecność Boga przychodzącego w 

Komunii świętej pod postacią chleba. Bo Jego 

miłość jest właśnie bardzo domowa, rodzinna, w 

atmosferze dzielonego chleba: na dobre i złe, wy-

trwała, cierpliwa i towarzysząca swoim najbliż-

szym, nam, w codzienności. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amen 

 

Wielkim wrogiem dobrego uczestniczenia 

we Mszy świętej jest bezmyślność wyrażająca się 

między innymi w rutynowym powtarzaniu prze-

widzianych słów. Skutek jest taki, że Msza staje 

się odklepanym, odfajkowanym rytuałem. Tak jak 

powiedział jeden z moich uczniów: "Na Mszę 

idzie się po to, aby mieć już to za sobą". Jednym z 

bardzo zużytych przez rutynę słów jest "amen". 

Chcę się nad nim zatrzymać w związku z odpo-

wiedzią, jaką dajemy kapłanowi udzielającemu 

Komunii świętej. Każdy zbliżający się w takim 

momencie do ołtarza słyszy słowa: "Ciało Chry-

stusa". Część ludzi w ogóle nic nie odpowiada, 

inni odruchowo pomrukują na takiej samej zasa-

dzie jak kasownik mrugający czerwonym świateł-

kiem, kiedy wsuwa się weń bilet. Inna sprawa, że 

ludzie niejednokrotnie nie mają czasu odpowie-

dzieć "amen", bo ksiądz rozdaje Ciało Pana Jezusa 

w imponująco ekspresowym tempie. 

 

Co powinno znaczyć nasze "amen" jako 

odpowiedź na usłyszane słowa, objawiające, że 

sam Jezus oddaje nam swe Ciało? Hebrajski źró-

dłosłów oznacza: zaufać, powierzyć się, uznać 

prawdę, oprzeć się na wierności Boga. Coś niesa-

mowicie dynamicznego, pełnego naszej inwencji. 

Jezus w Eucharystii biegnie do nas, pokonując 

czas i przestrzeń, aby podarować swoje życie, 

siebie samego. Staje przed każdym z nas niecier-

pliwy i stęskniony. Jego nieskończenie otwarte 

serce chowa się z dyskrecją w białym chlebie, ale 

bije gwałtownie z miłości do nas. W momencie 

przyjmowania Komunii powinno nam się udzielić 

coś z tej szalonej miłości Pana. 

 

Nie możemy mówić "amen" tak, jak 

grzecznościowo odpowiadamy "dzień dobry" są-

siadowi z bloku. Przyjmujemy Boga tak bardzo 

kochającego, że w wypowiedzianym "amen" musi 

zabrzmieć rzeczywiście pełnia znaczenia tam 

ukryta: zaufanie, powierzenie siebie samego, 

uznanie w Jezusie Zbawcy, który za mnie właśnie 

wydał swe Ciało i przelał Krew na krzyżu. Komu-

nia to spotkanie dwu oddających się sobie osób. 

Boga i mnie. Dlatego w "amen" powinno się wy-

razić moje zaangażowanie, miłość i wiara, z jaką 

przyjmuję Jezusa. 

                                                                                 

Opr. Ks. J. B. 

 

 

 

 

 

Tajemnica Mszy świętej c. d. 
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W liturgii Kościoła dzisiaj Uroczystość Wniebo-

wstąpienia Pana Jezusa. Mówimy krótko: dzisiaj 

Wniebowstąpienie, czyli Pan Jezus wstąpił do 

nieba. Chrystus o tym wydarzeniu opisanym 

zresztą przez Mateusza i przez innych Ewangeli-

stów i Św. Łukasza w Dziejach Apostolskich 

mówi: „Idę do Ojca. Idę do Ojca mojego  

i do Ojca waszego, do Boga mojego i do Boga 

waszego”. Chrystus jest bardzo konkretny. My 

niebo czasem rozumiemy jako bliżej nieokreśloną 

przestrzeń w kosmosie. Chrystus mówi: „Idę do 

Ojca, idę do Ojca mojego i do Ojca waszego”. 

Żeby było jasne kim jest Ojciec, dodaje: „Do Bo-

ga mojego i do Boga waszego”. 

Oto pierwsza ważna prawda, którą trzeba z dzi-

siejszej uroczystości wydobyć. Mamy dom, mamy 

Ojca, który jest Bogiem, mamy cel naszego życia, 

mamy dojść do nieba, czyli do domu, do Ojca, do 

Boga naszego. 

Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie 

się w niebo. „Ten Jezus wzięty od was do nieba 

przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępują-

cego do nieba”. W ten sposób oczywiście zostaje 

umocniona wiara apostołów w powtórne przyjście 

Chrystusa, ale też równocześnie jakże jasno mamy 

podane, na czym polega posłannictwo i misja apo-

stołów i każdego ochrzczonego. „Dlaczego wpa-

trujecie się w niebo? Waszym zadaniem nie jest 

wpatrywać się w niebo. Nie jest waszym zadaniem 

również odkrywanie Bożych tajemnic i chwil ta-

jemnych, które są tylko w Bożym Sercu”. No to co 

jest zadaniem apostołów i każdego z nas? Wy 

macie iść w świat i być świadkami Chrystusa. 

Macie być znakiem obecności Boga w tym świe-

cie, trudnym świecie. 

Na jedną sprawę chcę zwrócić jeszcze uwagę. Oto 

Łukasz w opisach wniebowstąpienia - troszeczkę 

bogatszych - zwraca uwagę na ważną sprawę. Oto 

mówi, że kiedy Pan odszedł od nich definitywnie, 

uczniowie byli pełni radości. Jak to radości?! Ra-

czej spodziewalibyśmy się czegoś innego. A tu 

czytamy, że oni z radością wrócili do Jerozolimy. 

Raczej spodziewalibyśmy się, że okażą się bez-

radni, smutni. Świat, który ich otacza przecież nie 

zmienił się. On nadal jest dla nich niebezpieczny. 

Jezus odszedł definitywnie, otrzymali zadanie po 

ludzku rzecz biorąc niewykonalne: Idźcie na cały 

świat i głoście, że Ja żyję. A przecież wszystkim 

wiadomo, że Chrystusa ukrzyżowano i każdy 

uczeń, który się do Chrystusa przyzna ryzykuje 

 

 

 

 

 

w Ewangelii. „Oto Ja 

jestem z wami aż do 

końca świata”. Zadanie 

rzecz biorąc po ludzku 

niewykonalne.  

Chrystus opuszcza Apo-

stołów, wyznacza misję po ludzku niewykonalną. 

Świat wokół jest światem niebezpiecznym, a oni z 

radością wrócili do Jerozolimy. Skąd to radość? Z 

przekonania, że Chrystus wcale ich nie opuścił, że 

Chrystus jest z nimi na dobre i na złe do końca 

świata. I usłyszeliśmy te słowa przed chwilą – do 

końca świata. Owszem inaczej już Pan Bóg jest 

obecny. Już nie jest na wyciągnięcie ręki, tylko 

dla tych, którzy Go znają z Palestyny. W tej chwi-

li obecność Chrystusa jest taka, że każdy, w każ-

dym czasie, w każdym miejscu na świecie ma do 

Niego dostęp. Jest to obecność realna, prawdziwa, 

Boża. W jaki sposób dzisiaj spotykamy się z 

Chrystusem? Jakie są sposoby przyjścia Chrystusa 

do nas dzisiaj? Oczywiście przez słowo Boga, 

poprzez wydarzenia i poprzez… pandemię. Coś 

chce nam Bóg powiedzieć. Może nie zgadza się z 

takim życiem jakie prowadzimy. Może chce 

zwrócić uwagę. Oczywiście nie ma nigdzie tak 

obecnego Boga, jak w czasie Eucharystii. To dla-

tego czujemy tak wielki głód, gdy nam na chwilę 

zabrakło tej obecności, tego patrzenia „na żywo” 

na Hostię, którą kapłan trzyma w swych dłoniach. 

To ten moment, w którym Bóg na krzyżu umiera. 

Bóg przychodzi w taki sposób, ale również Bóg 

przychodzi do nas - czasem powiedzielibyśmy - w 

epokowych wydarzeniach. Na przykład – obja-

wienia Maryjne. Bóg do nas mówi i my przejmu-

jemy się tym Słowem. Tym wypowiedzianym w 

Fatimie, w Lourdes. Znamy te objawienia, dlatego 

nasza obecność na różańcu i prośba o nawróce-

nie– z różańcem wynagradzającym za bluźnier-

stwa. Przychodzi Bóg również w świętych lu-

dziach. Na przełomie XII - XIII wieku – pojawia 

się Franciszek i Dominik. I prostują drogi Kościo-

ła. W XVI w jest Ignacy Loyola, jest Teresa z 

Avila, jest Franciszek Ksawery. A w naszych cza-

sach – siostra Faustyna i Miłosierdzie, oraz Jan 

Paweł II. Wspomina dzisiaj kard. Krajewski  o św. 

Janie Pawle II:  „Miliony ludzi są przekonane, że 

znamy Jana  Pawła II z bliska, osobiście, kiedy 

cierpiał, odchodził, umierał, świat się zatrzymał, 

zapłakał, przyklęknął, pamiętamy wtedy, jaka była 

jedność, jak siedzieliśmy przy telewizorach – i nie 

dziwię się temu” – mówi kardynał Krajewski, bo 

Papież reprezentował Boga całą osobą. Dlatego 

Z PARAFIALNEJ AMBONY 
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ludzie tak bardzo się spieszyli by z nim się spo-

tkać, bo kto do Niego  przychodził spotykał Chry-

stusa. Oto tajemnica jego świętości: całym sobą 

reprezentował Boga. Dlaczego nie mielibyśmy 

prosić dzisiaj, żeby Bóg posłał nowych świadków 

swojej obecności, w których On sam przychodzi. 

Powiem więcej, dlaczego nie mam prosić, by 

mnie Bóg zaufał, bym to ja był znakiem jego 

obecności pośród ludzi. Jest to powołanie właści-

wie każdego z nas. 

Dziękujemy Bogu za to, że przypomniał nam o 

domu Ojca, przypomniał, ze celem naszego życia 

jest niebo. Tym słowem – niebo – wyrażamy moi 

drodzy szczęście nie do wyrażenia. Gdy św. Pa-

weł – pamiętamy – miał na moment wizję tego 

szczęścia niebieskiego, gdy wszyscy byli prze-

ciwko niemu, Chrystus chcąc go umocnić dał mu 

na chwilę wizję nieba i Paweł chciał nam to prze-

kazać, tylko że nie znalazł słów w języku znanym 

ludziom, żeby to szczęście opisać, a jako że był 

człowiekiem wykształconym, wybrnął rewelacyj-

nie z tej misji podzielenia się z nami wiedzą o 

niebie. I co nam powiedział. Znamy wszyscy ten 

zwrot, ale proszę nim żyć. „Ani  ucho nie słyszało, 

ani oko nie widziało, ani serce człowieka nie jest 

w stanie pojąć, co Bóg przygotował tym, którzy 

Go kochają, którzy Go słuchają”.  

Warto w tym życiu dla Chrystusa pocierpieć, war-

to przy nim trwać. Nie wiemy czym jest niebo. 

Chcemy dzisiaj powiedzieć, że pojęcia o tym nie 

mamy. Wiemy tylko, że to jest szczęście nie z tej 

ziemi. Dziękujemy Bogu, że z nami się z tym 

szczęściem podzielił. Jezus rozstaje się ze swymi 

uczniami błogosławiąc. Oto mają iść na cały 

świat, chrzcić, nauczać w imię Ojca i Syna i Du-

cha Świętego. Najpierw nauczyć w swoim domu 

miłości do Boga, potem w pracy. 

A skoro Jezus rozstaje się błogosławiąc, to chce 

uspokoić nas i zapewnić o swojej obecności i po-

wiedzieć, że Jego ręce są nadal  wyciągnięte nad 

tym światem. Te błogosławiące nas ręce są jakby 

chroniącym nas dachem. I to jest nieprzemijający 

powód naszej radości. AMEN. 

 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

Ks. Proboszcz Stanisław Ruszel 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ÓSEMKI” W POWSTANIU 

WARSZAWSKIM 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To dziewczęta, walczące Różańcem i nieustanną 

Adoracją Najświętszego Sakramentu. 

Myślą, planem Marii Okońskiej było 

utworzenie ,,Miasta Dziewcząt”. U podłoża tego 

planu były ośrodki dla dziewcząt kształcące i wy-

chowujące w celu odrodzenia narodu przez kobie-

ty. Tak przygotowane miały wracać do pracy w 

rodzinach i pracy wychowawczej w swoim śro-

dowisku. 

Pierwsze spotkanie ,,Ósemek” odbyło się 

26 sierpnia 1942 roku podczas obozu konspira-

cyjnego u sióstr Niepokalanek w Szymanowie. 

Inicjatorka, założycielka Maria Okońska tak po 

latach wspomina ten dzień: ,,Zrobiliśmy to zebra-

nie 26 sierpnia, nie mając pojęcia, co to za dzień. 

Po krótkiej modlitwie policzyłyśmy się i wtedy 

okazało się że jest nas osiem. Co to jest osiem? 

Zastanawiałyśmy się długo w milczeniu, nagle 

wpadłyśmy na pomysł – przecież jest osiem błogo-

sławieństw. Otworzyłyśmy Ewangelię i zaczęliśmy 

je odczytywać. Wtedy przyszło nam do głowy, że 

będzie to po prostu program naszego życia we-

wnętrznego. Programem zewnętrznym to ,,Miasto 

Dziewcząt”, a osiem błogosławieństw będzie du-

chowym programem dla naszej gromadki. Już 

wtedy bardzo kochałyśmy Matkę Bożą Jasnogór-

ską… Nie uświadamiając sobie wówczas, jaki to 

dzień, powiedziałam do dziewcząt – Szkoda, że 

pierwszego zebrania nie robimy w jakieś święto 

Matki Bożej. Gdyby nasze zebranie związane było 

z Matką Jasnogórska byłby to zbytek szczęścia – 

Dopiero wiele lat później dowiedzieliśmy się, że 

dzień 26 sierpnia jest świętem Matki Bożej Jasno-

górskiej. Przeżyliśmy ogromną radość, że Bóg tak 

cudownie pisał dzieje naszych dróg, nawet bez 

ZGŁĘBIAMY NAUCZANIE  

O PRYMASIE TYSIĄCLECIA 
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naszej świadomości i wiedzy. Dawał więcej niż 

mogłyśmy zapragnąć”.  

          Pamiętajmy, że był to czas wojny, okupacji, 

czas konspiracji dlatego nazwały się ,,Ósemką”. 

Pierwszego listopada 1942 roku ,,Ósemki” 

w Laskach – w Zakładzie dla Ociemniałych po raz 

pierwszy spotkały się z ks. Stefanem Wyszyńskim 

i przedstawiły mu swój pomysł ,,Miasta Dziew-

cząt.  – Tak skomentował: ,,Wy jesteście wariac-

kie i dodał: To jest moje dziecko przede wszystkim 

realne”. I tak ks. Stefan Wyszyński został ich 

Ojcem duchownym, a one Jego córkami ducho-

wymi. Podczas tego spotkania powołano tzw. 

,,Trio'', czyli założycielski zarząd zespołu: Maria 

Okońska, Lilka czyli Maria Wantowska i Jani-

na Michalska pod przewodnictwem ks. Stefana 

Wyszyńskiego. W święto Wniebowzięcia Naj-

świętszej Maryi Panny w 1943 roku złożyły w 

duchu – umówione z ks. Stefanem Wyszyńskim 

pierwsze całkowite oddanie się Matce Bożej ,,na 

wszystko”.  

Wybucha powstanie. Dziewczyny nie na-

leżą do żadnej organizacji, zgłaszają się do swoje-

go Ojca duchowego z propozycją. – Maria Okoń-

ska mówi: ,,Zaczniemy od nieustannej modlitwy 

dniem i nocą przed Najświetszym Sakramentem w 

intencji walczącej Warszawy. Gdy powstańcy bę-

dą walczyć , a sanitariuszki opatrywać rannych, 

wtedy ktoś musi klęczeć, modlić się za nich i wołać 

do Boga przez przyczynę Matki Najświętszej”.  

 

A kiedy przyszła ,,Godzina W'' utworzyły za zgo-

dą Ojca duchownego front modlitwy – nieustanną 

Adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy 

Klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek na Woli. 

,,Czujemy, że wzajemnie jesteśmy sobie bardzo 

bliscy, między nami – a tymi tam na ulicach. Tu w 

kaplicy, stoi tylko jedna sprawa ,,Wolną, katolicką 

Polskę racz nam dać Panie''. 

Na modlitwie przed tabernakulum trwały nieu-

stannie nawet wtedy, gdy pocisk zrobił wyrwę w 

ścianie kaplicy. Adorację przeniesiono w głąb 

klasztoru. Nie tylko trwały na adoracji, organizo-

wały Msze święte, dostarczały komunikanty, or-

ganizowały wspólne z ludnością modlitwy różan-

cowe. Do schronów przyprowadzały kapłanów, 

wielu powstańców i cywilów przystępowało do 

sakramentów, wielu po latach wracało do Boga. 

Roznosiły ryngrafy, obrazki z modlitwą do Matki 

Bożej Częstochowskiej, medaliki i różańce. Były 

wszędzie gdzie były potrzebne. Niosły nadzieję i 

otuchę walczącej Warszawie. Trzykrotnie wycią-

gano ich spod gruzów, ale nic się im nie stało. 

To te drobne niepozorne dziewczyny przyczyniły 

się do tego, że: „Walcząca Warszawa codziennie 

powtarzała jedną wspólną modlitwę – Różaniec. Z 

domów, schronów, piwnic, z pozycji walki padają 

codzienne strzały różańcowe w takt karabinowych 

strzałów powstańczych”. 

Maria Okońska napisała odezwę do po-

wstańców warszawskich, ale także do cywilnej 

ludności ,,Nowa Mobilizacja Walczącej Warsza-

wy”. Odezwa ta wzywa do modlitwy – do dzie-

więciodniowej nowenny obejmującej czas od 15 

sierpnia (cudu nad Wisłą) do 26 sierpnia (Matki 

Bożej Częstochowskiej). Nowenna ta – to spo-

wiedź, codzienna Komunia święta, codzienna mo-

dlitwa różańcowa we wspólnej narodowej intencji.  

 

Z tekstem odezwy zgłosiły się do dowódcy IV 

rejonu A.K. o pseudonimie ,,Zagończyk''. Po za-

poznaniu się z treścią odezwy powiedział: ,,Po 

ludzku powstanie jest przegrane. Przyjmuję was 

za żołnierzy Wojska Polskiego. Nie będziecie 

strzelać, będziecie walczyć inną bronią. Powstań-

com potrzebna jest pomoc modlitwy. Potrzebne 

jest budowanie otuchy i nadziei”.  

Na jego rozkaz wydrukowano 10 tysięcy odezw i 

hacerze rozlepili na murach Warszawy. 

,,Ósemki” zostały zaprzysiężone i od tego 

momentu w mundurach z opaskami AK i legity-

macją WP oraz przepustką rozpoczęły walkę o 

dusze walczących i cywilów. Organizowały im 

życie sakramentalne, tą swoją pracę traktowały 

jak pielgrzymkę na Jasną Górę. Przed wizerun-

kiem Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej 

Polski wraz z powstańcami modliły się: ,,Maryjo 

nasza Jasnogórska, Królowo Narodu polskiego, 

daj nam Jezusa i oddaj nas Jezusowi i racz spra-

wić, byśmy przez Ciebie całej Ojczyźnie a przez 

wolną Ojczyznę – całemu światu wywalczyli Jezu-

sa”.  

Te wspaniale polskie dziewczyny są pięk-

nym świadectwem ducha w polskim narodzie i 

niezłomnej wiary i nadziei, kiedy po ludzku są-

dząc nie było już nadziei. I nadszedł dzień 26 

sierpnia, kiedy nastąpiło największe bombardo-

wanie stolicy, Warszawa legła w gruzach. Zdawa-

ło się, że to jest już koniec.Wtedy przyszła świa-

domość, że giną w stanie łaski uświęcającej, że 

idą na służbę do Matki Bożej w dniu Jej święta. 

Ich modlitwy zostały wysłuchane, uratowały wiele 

dusz. 

W czasie powstania 8 września w Święto 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ofiarują 

Bogu swoje życie i swoją ideę tworzenia ,,Miasta 

Dziewczyn'' za ocalenie ks. Stefana Wyszyńskie-

go, gdyż były przekonane, że ten kapłan ma do 

spełnienia w Kościele wielką misję. 
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Ze wspomnień Marii Okońskiej: ,,Nastąpiła kapi-

tulacja. Ulice zaroiły się ludźmi, skąd się wzięli? 

Przecież tylu zginęło. A jednak Bóg uratował 

Warszawę.'' 

Po upadku Powstania wróciły do Lasek, 

gdzie ,,Ojciec” zaproponował im prace przy cho-

rych w szpitalu, gdzie był kapelanem. Podzięko-

wały i ruszyły na pielgrzymkę do Pani Jasnogór-

skiej, by dopełnić obietnicy. Prosząc o modlitwę i 

błogosławienstwo na drogę powiedzały: „jeżeli 

nie dotrą do 13 października, to proszą aby mo-

dlić się za nich jak za zmarłe”. Szczęśliwie dota- 

rły. I tam znalazły schronienie u Ojców Paulinów. 

 

Janina Załęska 
 

 

 

 

 

 

 

ROK 2009 - WYWIAD Z PROF. WANDĄ 

PÓŁTAWSKĄ 

 

1. Pani Profesor była 

najbliższym współ-

pracownikiem i przy-

jacielem Karola Woj-

tyły. Proszę powie-

dzieć co było naj-

większą troską nasze-

go umiłowanego Ojca 

Świętego?  
 

Bardzo łatwo odpo-

wiedzieć. Przez cały 

czas, jak miałam okazję śledzić działalność księ-

dza, potem biskupa, arcybiskupa, kardynała i pa-

pieża widziałam jedno i to samo. Ten człowiek 

chciał uratować świętość miłości mężczyzny i 

kobiety. Świętość zaplanowaną przez Stwórcę. 

On miał taką wizję świata, że Pan Bóg stworzył 

ludzi z miłości i dla miłości, dla trancendencji 

życia i miłości przez rodzinę. Widział, że ludzie 

nie umieją tego zrealizować. Realizują karykaturę 

planu Boga, a chciał ludziom pokazać o co chodzi. 

I stąd cała Jego działalność. Uczył tego co nazwał 

„piękną miłością”. Zaczęło się od Jego monogra-

ficznego wykładu na KUL- u, który wyszedł póź-

niej książką „Miłość i odpowiedzialność”. Potem 

dalsza analiza filozoficzna odnosiła się do roze-

znania, kim są osoby, które mają kochać i to było 

Jego dzieło „Osoba i czyn” - o ludziach, którzy 

przez Boga stworzeni do miłości nie umieją jej 

zrealizować. Uczył ludzi jak odnaleźć własną toż-

samość dziecka Bożego. Powiedział, że wszystkie 

problemy indywidualne człowieka, rodziny i świa-

ta rozwiązuje genealogia divina – Boże pochodze-

nie człowieka. Chciał pokazać ludziom, że są 

stworzeni na obraz Boga i mogą realizować życie 

w sposób święty. To był sens Jego działalności. 

Obronić sacrum świata i człowieka.  
 

2.Wiemy, że młodzież to przyszłość Kościoła i 

świata. Skąd u Ojca Świętego taki optymizm i 

wiara w młode pokolenie? 
 

Ja bym nie powiedziała, że tylko w młode pokole-

nie. On w ogóle miał optymistyczną wizję czło-

wieka z tej prostej przyczyny, że świat jest od-

kupiony przez Boga. Natomiast uważał, że mło-

dzież ma szczególne zadania wobec przyszłości i 

dlatego chciał ich uodpornić na to co się dzieje 

teraz. Żeby następne pokolenie miało świado-

mość, że mają poprawiać ten świat. On im dawał 

kredyt zaufania i tym ich zyskiwał, bo mówił do 

nich: „wy jesteście moją nadzieją”. I tak było, bo 

przecież przyszłość należy do młodzieży. A po-

nieważ młodzież jest najbardziej zagrożona, bo 

jest jeszcze nieustalona w poglądach, jest niedoj-

rzała, zajmował się nimi przy każdej okazji. Po-

tem przy każdej podróży jako papież zawsze dał 

się nakłonić na spotkania z młodzieżą i zawsze 

mówił to samo: o ich odpowiedzialności za świę-

tość, za ich młodość, za ich życie. Był pewny, że 

to są dzieci Boga samego (bo przecież nie ma in-

nych ludzi), i to im ujawniał. A ujawnienie mło-

dym, że się na nich liczy, że się im ufa, powodo-

wało że szli za nim. Szli za nim wręcz milionami 

na te spotkania. Jako młody ksiądz każde wakacje 

spędzał odwiedzając różne grupy młodzieży, róż-

ne oazy, różne obozy. Wszędzie szedł i nie tylko 

ujawniał im to, że im ufa, ale przede wszystkim 

pokazywał im drogę. Tajemnica tego człowieka 

polegała na tym, że On działał na młodych ludzi. 

Czym działał? Nie można prześledzić jakiejś me-

tody wychowawczej w stosunku do młodzieży. 

Jan Paweł II po prostu emanował sobą. Bywał z 

nimi, był sobą, śpiewał z nimi, z nimi się modlił, 

pokazywał im jak się modli. A oni szli za Nim, bo 

czuli się przez Niego akceptowani, po prostu ko-

chani. On kochał młodych, ale kochał również 

wszystkich ludzi. Młodych preferował z tego tytu-

łu, że byli szczególnie zagrożeni. Chciał ich chro-

nić, chciał chronić świętość młodości. Nasze po-

kolenie miało łatwiejszą młodość niż oni teraz 

mają. Młodzi teraz są zagrożeni w swojej święto-

ści przez świat dorosłych. Za czasów naszej mło-

dości dorośli ochraniali młodych. Teraz jest od-

JAK PRZEŻYĆ  

ŻYCIE… 
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wrotnie, dorośli demoralizują młodych, a On 

chciał bronić młodych przed światem i dawał im 

kredyt zaufania. Kochał ich po prostu, a oni się 

czując kochani odpowiadali tym samym. Napraw-

dę czuli się związani z Nim. Ja sama słyszałam 

wiele takich wypowiedzi jak bardzo byli wstrzą-

śnięci spotkaniem z Nim. Jak jedno spojrzenie 

papieża potrafiło coś zmienić w ich duszy. Z Nie-

go emanowała po prostu świętość.  

 

3. Jesteśmy pod wrażeniem  książki Pani autor-

stwa – „Beskidzkie Rekolekcje”. Chciałam za-

pytać jaką rolę w formacji duchowej i religijnej 

spełnia stały spowiednik?  
 

Chciałabym zrobić poprawkę. To nie jest książka. 

Ja nie pisałam tego dla czytelników. To jest publi-

kacja dokumentów. Te dokumenty to były moje 

myśli, listy pisane do Niego. To są wszystko wy-

miany myśli, to co ja pisałam do mojego spo-

wiednika i On do mnie. To nie jest książka do 

czytania, to jest ujawnienie sposobu postępo-

wania kapłana wobec człowieka, wobec duszy 

powierzonej. Mam takie szczęście, że zawsze 

miałam stałego spowiednika, od dziecka. To mi 

dała moja szkoła, (którą kochałam), szkoła Urszu-

lanek w Lublinie. Taki był styl pracy szkoły, że w 

pierwszy piątek miesiąca wszyscy nauczyciele i 

uczennice razem przystępowali do spowiedzi i 

Komunii świętej. Zawsze miałam stałego spo-

wiednika, tego samego księdza. Najpierw naszego 

katechetę, którego żeśmy wszystkie kochały. Nie 

wyobrażam sobie życia człowieka wierzącego bez 

prowadzenia duchowego. Wojna wyrwała mnie ze 

szkoły, więc pozbawiła spowiedzi. Tego nie mo-

głam darować tym reżimom, (zarówno hitlerow-

com jak i stalinowcom). Skazując ludzi na śmierć 

pozbawiali ich możliwości spowiedzi. W śre-

dniowieczu też ludzie byli skazywani, ale przed 

katem przychodził kapłan i rozgrzeszał tego, który 

był skazany. Nas tego pozbawiono. Ja byłam po-

nad cztery lata bez spowiedzi. Ostatnią spowiedź 

przed pójściem do więzienia pamiętam jak wczo-

raj. Po wyjściu z więzienia spotkałam się zaraz na 

początku (w lipcu 1945) z księdzem, który wrócił 

z Syberii, z ks. Tadeuszem Fedorowiczem, mo-

im serdecznym przyjacielem i spowiednikiem. 

On wrócił wtedy z Syberii i ja spotkałam się z nim 

u Sióstr Franciszkanek od Krzyża w Żułowie koła 

Lublina (to jest folwark sióstr, które miały swój 

zakład również w Laskach pod Warszawą - dla 

niewidomych). Ks. Tadeusz to był taki kapłan, 

który na ochotnika wskoczył do pociągu jadą-

cego na Sybir, żeby ludzie mieli kapłana i był z 

nimi na Syberii. Miałam szczęście, że on mógł 

mnie wyspowiadać po tych czterech latach. To 

spotkanie stało się początkiem wielkiej przyjaźni a 

zarazem prowadzenia duchowego. Ale on był w 

Warszawie, a ja wyjechałam na studia do Krako-

wa, gdzie byłam sama. Więc ks. Tadeusz skiero-

wał mnie do ks. Karola Wojtyły, którego znał, i 

tak mogłam od razu z jednych rąk mądrego kapła-

na przejść w następne. Każdy człowiek wierzący 

powinien mieć swojego spowiednika. Oczywiście 

w różnym wymiarze kapłan może poświęcić się 

penitentom. Jest to trochę tak jak w medycynie. Są 

przypadki, że lekarz może dać aspirynę i nie po-

trzeba więcej. Są takie przypadki, gdzie lekarz 

przy łóżku chorego siedzi dzień i noc. Gdy wróci-

łam z obozu byłam jak człowiek po ciężkich ura-

zach. Wyszłam z wojny z przekonaniem, że ludzie 

są okrutni. Jest okrutna męskość i okrutna kobie-

cość. Nie mogłam tego zrozumieć. Potrzebowa-

łam kogoś, kto by mi pokazał prawdę o człowieku 

i znalazłam to w filozofii Karola Wojtyły. To mi 

dało też broń dla mojej pracy jako psychiatra, 

(psychiatra od spraw młodzieżowych). Miałam 

czym leczyć ludzi, którzy są wykolejeni. Sprzęgło 

się to co było potrzebne prywatnie dla mojej du-

szy, ale też dla mojej pracy. Nie wyobrażam sobie 

życia bez tego prowadzenia przez kapłana.  Trze-

ba, żeby ludzie zrozumieli, że nie chodzi tylko o 

to, żeby raz na rok się wyspowiadać, ale żeby była 

jakaś ciągłość prowadzenia. Mówię to od wielu lat 

na wykładach dla kleryków: jak ważna rola 

księdza jako duszpasterza, istotnie pasterza 

dusz. Ojciec święty to widział jako potrzebę cią-

głej renowacji, ciągłej zmiany, bo człowiek ma 

być z dnia na dzień lepszy. Posiadanie spowiedni-

ka, który zna duszę, pozwala ocenić, czy ta dusza 

rozwija się, czy też nie. Potem jak miałam okazję 

poznać osobowość Ojca Pio, dowiedziałam się od 

Jego penitentów jak On spowiadał. Myślę, że 

spowiednik czuje się odpowiedzialny za tego 

człowieka i jemu zależy na duszy ludzkiej. Ojciec 

święty Jan Paweł II miał swojego ukochanego 

świętego – św. Jana Vianney, który był ofiarnym 

spowiednikiem. Porozumienie Jana Pawła II z 

Ojcem Pio także polegało na tym samym. Rozu-

miał tego człowieka w konfesjonale. Gdy został 

papieżem najbardziej brakowało mu konfesjonału. 

W Wielkim Tygodniu wyrywał się do bazyliki, 

żeby ludzi spowiadać. W kaplicy watykańskiej nie 

ma konfesjonału, papież zasadniczo nie spowiada. 

Jemu tego brakowało, bo to jest zasadnicze zada-

nie, kapłan ma być pasterzem duszy. Zresztą na 

tym polega łaska sakramentu kapłaństwa, że ka-

płan w konfesjonale działa jak Bóg, widzi tego 

człowieka oczami duszy. Sens kapłaństwa w tym 

tkwi, że ma dostęp do duszy ludzkiej. Polska jest 
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krajem uprzywilejowanym. Ludzie u nas nie zdają 

sobie sprawy, jaką łaską jest to, że jest ksiądz, 

który może wyspowiadać w każdej chwili. Jan 

Paweł II po Synodzie ds. spowiedzi radził świec-

kim spowiadać się przynajmniej raz na miesiąc, 

ale sam się spowiadał co tydzień. Przecież spo-

wiedź to nie tylko grzechów odpuszczenie, ale 

naładowanie sił dla ducha. To jest tak jak ładowa-

nie akumulatora, człowiek jest bardziej uzdolnio-

ny do czynienia dobra. Nie mam żadnej wątpliwo-

ści, że stały spowiednik jest to najważniejszy 

człowiek w życiu, (oprócz rodziców, którzy dają 

życie). To jest ten, który potem na nowo z ducha 

niejako rodzi człowieka.  

 

Rozmawiała Marta Przewor 

 

 
 
 Miniony rok szkolny przejdzie zapewne do 

historii przede wszystkim z powodu trzech 

miesięcy zdalnej edukacji, czyli wydarzenia, 

którego historia nie notuje w swoich kronikach. 

Był to czas próby, sprawdzianu dla nauczycieli, 

uczniów, dyrektorów szkół,  ale także dla rodzi-

ców i samorządowców. Wydaje się, że z tego 

sprawdzianu wychodzimy z wynikiem 

pozytywnym – mimo zamkniętych szkół edukacja 

nie zamarła. 

 Również wakacje – choć w innym niż 

corocznie wymiarze, służyły wypoczynkowi ucz-

niów. Udała się „nasza” kolonia letnia, choć tym 

razem nie nad morzem. Były obiekcje, czy ją or-

ganizować. Na szczęście koloniści wrócili zdrowi 

i mam nadzieję - zadowoleni. Dziękujemy organi-

zatorom i kadrze – jak zawsze w formie wolontar-

iatu. 

  

Zapowiedź powrotu uczniów w dniu 1 września 

do swoich szkół i normalnej edukacji wywołało 

pozytywny odzew. Tego chcą nauczyciele. Tego 

chcą także uczniowie, ponieważ nawet najlepsza 

kamera internetowa nie zastąpi bezpośredniego 

kontaktu między nauczycielem a uczniem, równ-

ież „podwórkowe” kontakty dzieci to nie to samo 

co w szkole. Ciągle żywimy nadzieje, że nie 

zakłóci tych planów powracający tu i ówdzie 

koronawirus a wprowadzone do szkół dodatkowe 

wymogi sanitarne /dezynfekcja rąk, częste 

wietrzenie pomieszczeń, zachowywanie od-

ległości itp./ będą przestrzegane i staną się 

nawykiem w tym trudnym czasie. 

 Ponowne przejście od zdalnego do trady-

cyjnego nauczania stanie się zapewne inspiracją 

do porównań i wyciągania wniosków zarówno 

przez nauczycieli, uczniów, jak i rodziców. 

Powróci pytanie: co robić, by nauka stała się dla 

uczniów przyjemnością a uzyskiwane wyniki ad-

ekwatne do wkładanego wysiłku ucznia i 

nauczyciela. 

 Wychodząc temu naprzeciw, postaramy się 

w kilku kolejnych numerach „Z Niepokalaną” 

uprzystępnić pewne sprawdzone w praktyce rady i 

wskazówki do skutecznego uczenia się. 

 I na koniec jeszcze jedna uwaga 

/pedagoga/. Żyjemy w wyjątkowo trudnym czasie 

– nie tylko dla kształcenia. O wiele niebezpiec-

zniejsze są zagrożenia w dziedzinie wychowania. 

Nowe ideologie wciskają się w życie społeczne 

naszego Narodu z coraz większą siłą i zuch-

wałością, w  coraz delikatniejszą jego tkankę – 

dzieci i młodzież, do szkół a nawet przedszkoli. 

Wakacyjna fala niespotykanych dotąd profanacji 

naszych świętości i tradycyjnych wartości jest 

tego wymownym przykładem. Bądźmy czujni i 

wrażliwi na to zło – w domu i w szkole. Nie 

bądźmy obojętni! Szu-

kajmy sojuszników, by nie 

było za późno, jak to już 

stało się u wielu naszych, 

zwłaszcza zachodnich 

sąsiadów. 

Uczniom, Nauczycielom, 

Katechetom i Rodzicom u 

progu nowego roku 

szkolnego życzę dużo 

zdrowia, wytrwałości i 

samych sukcesów a nade 

wszystko jak najszybszego 

powrotu do normalności, 

bez epidemii. 

         Stanisław Firlit  
 

I ZNÓW W SZKOLE 
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BOCIANIE SEJMIKI 

 

Ruch widać wielki na łąkach, 

bo całe rzesze bocianów 

podnoszą dzioby do słonka, 

nie ujawniając swych planów. 

 

 Nie trzeba ornitologa, 

 by dostrzec przydział zadania, 

 przed nimi daleka droga, 

 więc są to przygotowania. 

 

Słynne bocianie sejmiki 

to wstęp jest do długich lotów, 

zdążają hen do Afryki, 

więc trzeba wybrać pilotów. 

 

 Na takich sejmikach właśnie 

 ocenia się skrzydeł siłę, 

 najsłabszych ptaków los gaśnie, 

 co dla nich nie jest zbyt miłe. 

 

Na zimę zostają w kraju, 

nie odlatują z gromadą, 

spotkają się w kwietniu, w maju, 

utworzą znów nowe stado. 

 

 Przeżyją tu tylko wtedy, 

 gdy trafią pod ludzkie skrzydła, 

 przetrwają zimę od biedy, 

 bo są karmniki, poidła. 

 

Niedługo już po sejmikach 

żegnamy zwiastunów wiosny, 

bociani klekot zanika, 

tak kończy się czas radosny. 

 

Ryszard Boczoń 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÓWNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

 

Myślę, że tylko moja Ojczyzna 

ma tolerancji w nadmiarze może, 

bo lżą ją ciągle zdrajcy, golizna, 

ona przebacza zaś w Imię Boże. 

 

 Gdyby zbeszcześcił ktoś świętość Żyda, 

 lub Muzułmanin  doznał obrazy, 

 takiemu wówczas wojnę by wydał, 

 niszcząc w zarodku wirus zarazy. 

 

W Polsce natomiast krzyk się podnosi, 

że chrześcijanin broni wartości, 

bo przecież miłość powinien głosić, 

nie okazywać na pewno złości. 

 

 Ideologia to wbrew naturze, 

 a raczej sekta nienormalności, 

 to splot w biologii wielu zaburzeń  

 - czy w społeczeństwie ma dzisiaj gościć? 

 

Natury nie da się oszukiwać, 

każde zboczenie to jest choroba, 

pod prąd nie można bez przerwy pływać, 

bowiem utonie taka osoba. 

 

 Państwo ma bronić kultury przodków, 

 bo z niej wyrasta siła Narodu, 

 zło oraz zdradę tępić w zarodku, 

 to jest recepta, by iść do przodu. 

 

Mniejszość nie może burzyć porządku, 

siłą narzucać swe przekonania, 

a gdy brakuje komuś rozsądku, 

posadzić trzeba takiego drania. 

 

Ryszard Boczoń 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 

 

Intencja powszechna: Szacunek dla zasobów 

planety. 
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowa-

ne, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowa-

niem. 

 

Intencja parafialna: Módlmy się o Bożą i ludzką 

mądrość dla młodego pokolenia, które rozpoczyna 

nowy rok szkolny i katechetyczny. 

 

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE 
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Ks. Jan Twardowski 

 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 

zostaną po nich buty i telefon głuchy 

tylko to co nieważne jak krowa się wlecze 

najważniejsze tak prędkie że nagle się staje 

potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 

jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego. 

 

 

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność nie-

pewna 

zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście 

przychodzi jednocześnie jak patos i humor 

jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej 

tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lip-

cu 

jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon 

żeby widzieć naprawdę zamykają oczy 

chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć 

kochamy wciąż za mało i stale za późno 

 

 

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze 

a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny 

 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 

i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 

i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości 

czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śp. Irena  

Chmielowska 

ur.11. 01. 1929 

zm.12. 08. 2020 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śp. Irena odeszła od nas do DOMU 

OJCA w wieku 91 lat. Jako ludzie wiary jeste-

śmy głęboko przekonani, że „życie zmienia się, 

ale się nie kończy”. 

Pani Irena wypełniła pięknie misję wzorowej 

żony, matki i babci. Jej życie było ciągłą ofiarą 

na rzecz rodziny – od najmłodszych lat do późnej 

starości. Była zawsze niezwykle zatroskana o 

rodzinę – męża, synów i wnuki. Każda choroba 

czy trudności w rodzinie były dla Niej olbrzy-

mim przeżyciem. 

 Od kilkunastu lat była członkiem Stowa-

rzyszenia Rodzin Katolickich (SRK) – Koło przy 

Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach. To osoba 

głębokiej wiary. Ofiarnie i gorliwie włączała się 

w pracę naszej wspólnoty. Mimo podeszłego 

wieku i osłabionego widzenia brała czynny 

udział we wszystkich spotkaniach modlitewnych, 

formacyjnych i pielgrzymkach naszego Koła. W 

okresie jesienno – zimowym oczekiwała na spo-

tkania bardzo długo, przychodząc na nie jeszcze 

przed zmierzchem. 

 Cechowała Ją wielka kultura, skromność i  

serdeczność w relacjach międzyludzkich.  Swoje 

zdolności plastyczne i duszę „artystyczną” wyko-

rzystywała w przygotowywaniu wystroju sal na 

spotkania z rodzinami, dziećmi czy też seniora-

mi, które organizowało SRK. Znając w swoim 

okręgu zamieszkania samotnych seniorów od-

wiedzała ich i zapraszała na spotkania. 

 Przez ostatnie lata niosła z Chrystusem 

ciężki krzyż choroby i cierpienia w cichości oraz 

cierpliwości. 

                                                    Marta Przewor 

Dobry Jezu a nasz Panie daj Jej wieczne  

spoczywanie! 

  

 

 

 

 

 

Śpieszmy się… 
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Tegoroczna 43. Rzeszowska Piesza Piel-

grzymka z Rzeszowa na Jasną Górę z powodu 

epidemii przybrała w tym roku inny niż dotych-

czas charakter. W trasę wyruszyli tylko kapłani, 

którzy przez 10 dni pielgrzymowania wymieniali 

się na zasadzie sztafety, tak, że codziennie w dro-

gę wyruszało dwóch kapłanów, którzy postanowili 

przejść całą trasę oraz po kilku, którzy szli po jed-

nym dniu. Ks. Łukasz Tama - przewodnik na-

szej grupy Bł. Karoliny pielgrzymował w 

ósmym dniu razem z kilkoma innymi księżmi. 

Głównym hasłem pielgrzymki były słowa „Nie-

wiasto Eucharystii, ucz świętowania”. W czwartek 

13 sierpnia wszyscy kapłani wraz z Biskupami 

Janem Wątrobą i Edwardem Białogłowskim oraz 

pielgrzymami, którzy przyjechali do Częstochowy 

specjalnie na wejście pielgrzymki udali się do 

kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, a następnie 

uczestniczyli we Mszy Świętej na jasnogórskim 

szczycie. 

 Księża, którzy pielgrzymowali w tym roku 

w takiej formie pielgrzymki szli w ciszy, bez 

śpiewu, bez dźwięków instrumentów, bez gwaru 

pielgrzymkowego, z krzyżem w ręku. W swoich 

sercach nieśli intencje, które powierzyli im piel-

grzymi, którzy co rok w tych dniach udawali się 

pieszo na Jasną Górę. Jak mówili to trudna lekcja 

dla nas wszystkich, gdzie zawsze przyzwyczajeni 

byliśmy do wspólnoty ludzi, do tej innej atmosfe-

ry. Teraz była to zupełnie inna pielgrzymka, reko-

lekcje w drodze z własnymi przemyśleniami. 

 W tym roku każdy pielgrzym fizyczny 

musiał zmierzyć się z inną formą pielgrzymowa-

nia niezależnie od stanu zdrowia, kondycji, pla-

nów. Wszyscy staliśmy się pielgrzymami ducho-

wymi, którzy towarzyszyli kapłanom w ich drodze 

do tronu Jasnogórskiej Matki. W parafiach rze-

szowskich poszczególne grupy przygotowywały 

oprawę muzyczną Mszy Świętej, uczestniczyły w 

modlitwach, nabożeństwach i Apelu Jasnogór-

skim. Naszej grupie Bł. Karolinie przypadła 

oprawa muzyczna Mszy Świętej w rzeszowskiej 

farze 4 sierpnia, na rozpoczęcie pielgrzymki. 

Śpiewając pieśni pielgrzymkowe przy akompa-

niamencie gitary i skrzypiec mogliśmy choć przez 

chwilę poczuć atmosferę pielgrzymki.  

 Każdy duchowy pielgrzym, który zobo-

wiązał się do tej formy pielgrzymowania w swoim 

indywidualnym czasie mógł zaplanować swoje 

duchowe pielgrzymowanie. Jednym z głównych 

punktów była codzienna Eucharystia. Pielgrzymi 

w swoich parafiach spotykali się na modlitwie,  

a wspólnie spotkaliśmy się w gorlickiej Bazylice 

w trzecim dniu pielgrzymki. Grupa muzyczna 

zapewniła oprawę, wysłuchaliśmy kazania ks. 

przewodnika, zrobiliśmy wspólne zdjęcie oraz 

spotkaliśmy się w salce w Domu Katechetycznym 

aby powspominać nasze pielgrzymowanie.  

 W tym roku nie mogliśmy wyruszyć na 

pielgrzymkowy szlak, ani też wspólnie stanąć 

przez obliczem częstochowskiej Madonny. Repre-

zentował nas przewodnik ks. Łukasz, który 

uczestniczył w Eucharystii na szczycie na zakoń-

czenie pielgrzymki oraz delegacja pielgrzymów.  

 Słowa tegorocznej pielgrzymki „Niewiasto 

Eucharystii, ucz świętowania”, tak bardzo wpisują 

się w ten trudny dla każ-

dego czas. Niech będą dla 

każdego nadzieją i praw-

dą, że to Eucharystia daje 

życie, że mamy cieszyć 

się ze spotkania na niej z 

Jezusem, że razem z Ma-

ryją i Jezusem mamy 

świętować, że wychodząc 

z kościoła mamy nieść 

Jezusa do naszych do-

mów, wspólnot, miejsc 

pracy i tam świętować w 

gronie najbliższych.  

 

Sabina Machowska  

– muzyczna  

z Gr. Bł. Karoliny 
 

 

„Niewiasto Eucharystii, 

 ucz świętowania”. 
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W tym roku nasza kolonia stała pod wiel-

kim znakiem zapytania. Jednak pomimo panującej 

pandemii, przeciwnościom losu, dzięki opiece 

Najwyższego i niezachwianej wierze organizatora 

– pani doktor Marcie Przewor, kolonia nie tylko 

się odbyła, ale jej uczestnicy  wrócili do domów 

zdrowi i uśmiechnięci. 

Dnia 4 sierpnia 40 uczestników kolonii wraz z 

opiekunami wyruszyło z Gorlic w podróż na spo-

tkanie z przygodą, połączoną z pielgrzymowaniem 

do różnych miejsc świętych. Miejscem pobytu 

kolonii był Dom Wczasowy „Harnaś” w Bustryku 

– nieopodal Zębu i Zakopanego.  

Od następnego dnia czekało na nas wiele atrakcji: 

spacerek  pod dom Kamila Stocha, wspólne zaba-

wy i gry integracyjne, wymyślanie nazw poszcze-

gólnych grup, wybór przewodniczącego grup i 

spotkanie Rady Kolonii.  

W czwartek wybraliśmy się na pielgrzym-

kę do „Gaździny Podhala”, a więc do Sanktuarium 

Matki Bożej w Ludźmierzu. Tam obejrzeliśmy 

film dotyczący historii Matki Bożej Ludźmierskiej 

i największego Pielgrzyma tego miejsca: Jana 

Pawła II. Spacerując po przepięknych ogrodach, 

odmówiliśmy różaniec, w intencjach, których au-

torami były dzieci. Następnie w Dębnie wszyscy 

podziwiali przepiekny, zabytkowy kościółek. Po-

wrót do naszego „Harnasia” gdzie po pysznym 

obiedzie, wszystkie grupy zaprezentowały się, 

oznajmiając swoje nazwy. Nie zabrakło tańców 

integracyjnych m.in. „Belgijka” oraz zabaw np. 

„Kareta”. Po kolacji przyszedł czas na Apel Ja-

snogórski i jak to pani Marta Przewor określiła 

„Jesteście do tańca i do różańca”. 

W piątek pojechaliśmy do Niedzicy, gdzie mogli-

śmy podziwiać piękne widoki podczas rejsu stat-

kiem po Zalewie Czorsztyńskim i zwiedziliśmy 

ruiny Zamku w Czorsztynie.  W tym dniu odwie-

dziła nas również pani z Kuratorium Oświaty, 

która sprawdzała czy wypoczynek przebiega 

zgodnie z wymaganiami odnośnie COVID-19, 

oraz czy są dobrze prowadzone wszystkie doku-

menty. Kontrola przebiegła bez zastrzeżeń. Po 

południu rada kolonii przeprowadzała pierwsze 

konkursy. Konkurencji było naprawdę bardzo 

dużo i każdy mógł spróbować swoich sił podczas 

rywalizacji z innymi kolonistami.   

Dzień bez wycieczki – o nie to nie u nas... 

W sobotę nawiedziliśmy Matkę Bożą Często-

chowską na Bachledówce. Dowiedzieliśmy się 

również, co z Bachledówką łączyło Karola Wojty-

łę i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ojciec Pau-

lin, opowiedział nam bardzo interesującą  historię 

powstania tego sanktuarium. Zapraszamy wszyst-

kich do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca – 

jeśli nie w rzeczywistości  to przynajmniej wirtu-

alnie. 

Po południu podczas rozgrywanych kolejnych 

konkursów, zabaw integracyjnych pojawił się wy-

czekiwany przez kolonistów gość – ks. Józef Bu-

czyński, który został z nami do środy (12 sierpnia) 

i objął przewodnictwo duchowe nad naszą kolo-

nią. Wieczorem koloniści mieli dyskotekę, którą 

poprowadził pan Fabian. Zabawie i radości nie 

było końca. Jednak na hasło „śpicie ile chcecie, 

ale o 22.00 jesteście w łóżkach a o 8.00 jest śnia-

Kolonia letnia Stowarzyszenia  

Rodzin Katolickich  

(Bustryk 4-15 sierpnia 2020) 
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danie”- wszyscy zgodnie rozeszli się do swoich 

pokojów. 

Niedzielę rozpoczęliśmy od Mszy Świętej. 

Potem kontynuowaliśmy nasze konkursy, oraz gry 

i zabawy w grupach. Po pysznym obiedzie część 

kolonistów poszła kibicować kolarzom podczas 

wyścigu TOUR DE POLOGNE. Wieczorem pie-

czenie kiełbasy w ognisku zakończone modlitwą i 

Apelem Jasnogórskim. 

      W poniedziałek wszyscy uśmiechnięci udali-

śmy się do Term w Bukowinie Tatrzańskiej. Zjeż-

dżanie z rur i kąpiele w ciepłych wodach sprawiły 

dzieciom wiele radości. Wieczorem Msza Św. 

sprawowana przez ks. Józefa. 

We wtorek przed południem nawiedzili-

śmy Matkę Bożą Fatimską w Sanktuarium na 

Krzeptówkach i uczestniczyliśmy we Mszy Świę-

tej w kaplicy. Konkurs wiedzy o Janie Pawle II 

przygotowany przez p. Martę Przewor wykazał 

dużą wiedzę dzieci o świętym Papieżu. 

W konkursie tym I miejsce zdobyła: Aleksandra 

Kawa, II miejsce: Dominika Mituś, III miejsce: 

Michał Nowak, Wiktoria Jurczak i Majka Firlit, 

oraz wyróżnienie Łukasz Piecuch. 

Po konkursie przyszedł czas na dyskotekę, tym 

razem z niespodzianką. Przyjechała do nas pizza z 

„Karczmy pod Wyirchem”, którą mogliśmy ufun-

dować dzieciom, dzięki środkom finansowym ze 

Starostwa Powiatowego  w Gorlicach, za co ser-

decznie dziękujemy. 

Środa, to kolejny dzień wielu wrażeń. Po-

jechaliśmy do Zakopanego, gdzie z przewodni-

kiem powędrowaliśmy trasą Doliny Strążyskiej, 

następnie doszliśmy do wodospadu Siklawa i 

wróciliśmy trasą Pod Reglami docierając, pod 

Wielką Krokiew. 

Po krótkim odpoczynku spotkaliśmy się na pod-

sumowaniu konkursu „Mam talent” oraz zaba-

wach integracyjnych. Dzień zakończyliśmy (jak 

zawsze)  Apelem Jasnogórskim.  

W czwartek po śniadaniu wybraliśmy się 

na Gubałówkę. Gdy wróciliśmy do Domu Wypo-

czynkowego, czekaliśmy na wyjątkowego gościa. 

To Ksiądz Marian Raźnikiewicz – opiekun Stowa-

rzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszow-

skiej przyjechał, żeby się z nami zobaczyć, po-

rozmawiać,  obdarzyć słodyczami i maskotkami, 

za które serdecznie dziękujemy.  

 

 

 

 

 

 

Ksiądz Marian nawiązał wspaniały kontakt 

z kolonistami, poruszył wiele interesujących tema-

tów, m.in. uzależnienie od internetu, wartość mo-

dlitwy itp. Koloniści natomiast zaprezentowali 

piękne tańce i śpiewy. To było bardzo wartościo-

we spotkanie, za które składamy Księdzu serdecz-

ne „Bóg Zapłać”. 

Nie zabrakło też pysznych lodów w cukierni obok 

domu Kamila Stocha. 

W przedostatni dzień wyruszyliśmy na Ba-

chledówkę, żeby tam pobawić się w podchody. 

Zabawom i radościom nie było końca.  
 

Wreszcie przyszedł czas podsumowania i podzię-

kowań.  

Wszyscy  koloniści otrzymali certyfikaty koloni-

sty i drobne upominki. Osoby biorące udział w 

konkursach i zdobywające miejsca od I-III oraz 

wyróżnienia otrzymały dyplomy i nagrody.  
 

Były też podziękowania dla personelu kolonii, 

który pracował w ramach wolontariatu: 

 Pani Marcie Przewor – za jej cha-
ryzmę, życzliwość i serce okazane 

uczestnikom w czasie zorganizo-

wanego po raz 26 wypoczynku.  

 Pani Marii Urban – kierowniczce 
kolonii, oraz całej kadrze: Pani 

Kindze Nowak, Pani Małgorzacie 

Serwońskiej oraz Pani Paulinie 

Karwali-Vasylchenko za okazaną 

cierpliwość, troskę i serce.  

 Pani Bożenie Jurczak – opiekującej 

się Bartkiem ale też innymi kolo-

nistami. 
 

Organizacja kolonii była możliwa dzięki dotacjom 

otrzymanym  z Funduszu Inicjatyw Obywatel-

skich oraz z Urzędu Miasta. 

  

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, 

dzięki którym dzieci mogły nieodpłatnie w tym 

szczególnie trudnym czasie pandemii odpocząć w 

przyjaznym środowisku.   

 

                                                         Maria Urban 
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