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UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH
Uroczystość Wszystkich Świętych w Kościele
Katolickim jest to uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. Obchodzona corocznie w dniu 1 listopada, treściowo połączona z następującym po niej obchodem liturgicznym Dnia
Zadusznego. W doktrynie Kościoła Katolickiego
jest wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości.
1 listopada warto przypominać, że nie jest to
"Święto Zmarłych", ale piękna uroczystość i
wielkie święto przypominające wszystkim
wiernym o ich powołaniu do świętości. Wskazuje na wielką miłość Pana Boga do człowieka i
rodzi nadzieję, że żadne rozstanie nie jest ostateczne, bo każdy z nas jest zaproszony do domu
Ojca.
Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych Kościół Katolicki uroczyście
wspomina 1 listopada. Uroczystość Wszystkich
Świętych winna być jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego
lub kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich
liczba jest znacznie większa. Wiele osób doszło
do świętości w zupełnym ukryciu.
Dzień 1 listopada przypomina prawdę o
powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z
wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia:
małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami.
Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do
świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi
pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy
otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył
ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar
świętości.
Uroczystość Wszystkich Świętych wskazuje na
hojność Pana Boga. Razem jednak Dzień
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w
czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych
trzech stanów Kościoła dokonuje się – poprzez
modlitwę, pamięć czy ofiarę – ciągła wymiana
dóbr duchowych. W tej łączności (komunii) wyraża się świętych obcowanie.
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Wspomnienie wszystkich świętych ma źródło w
kulcie męczenników. W rocznicę śmierci, która
dla chrześcijan jest dniem narodzin dla nieba, odprawiano na grobach męczenników Eucharystię i
czytano opisy męczeństwa. Pamięć o tych, którzy
krwią potwierdzili swoją wiarę, była w pierwszych gminach chrześcijańskich pieczołowicie
przechowywana. Każda z lokalnych wspólnot
posiadała spis swoich męczenników, którzy przez
sam fakt męczeństwa stawali się bliskimi Chrystusa, dlatego ich wstawiennictwo nabierało
szczególnej mocy. Stopniowo do tych list dopisywano imiona nie tylko męczenników, ale też innych osób odznaczających się szczególną świętością. Pierwszym świętym spoza grona męczenników był zmarły w 397 r. biskup Marcin z Tours.
Początki święta sięgają IV wieku. W Antiochii
czczono wtedy pamięć o wielu bezimiennych męczennikach, których wspominano w niedzielę po
Zesłaniu Ducha Świętego. W Rzymie w VII wieku papież Bonifacy IV poświecił dawny Panteon i
uczynił go kościołem ku czci Bogurodzicy oraz
wszystkich MĘCZENNIKÓW. Z rocznicą tych
wydarzeń związane było rzymskie święto
Wszystkich Świętych. Czczono wtedy jedynie
Maryję i męczenników. W późniejszych wiekach
dołączono kult “Wszystkich Doskonałych Sprawiedliwych”. Obchody przeniesiono z 13 maja na
1 listopada. Powodem były prawdopodobnie trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu na wiosnę.
Listopadowa data była już znana w Irlandii oraz
Anglii a od VIII wieku święto rozprzestrzeniło się
w całej Europie. Po ostatniej reformie liturgii teologowie podkreślają, że “uroczystość obejmuje nie
tylko świętych kanonizowanych, ale wszystkich
zmarłych, którzy osiągnęli doskonałość, a zatem
także zmarłych krewnych i przyjaciół”.
Marta Przewor

Bycie świętym oznacza bycie
nieziemsko szczęśliwym.
Nic nie daje takiego poczucia
szczęścia jak dobrze zrealizowane zadanie, cel, pokonana
droga, jakieś przełamanie
siebie.

POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI
Bóg najbardziej pragnie, byśmy stawali się coraz bardziej święci, podobnie jak On jest święty. Niestety, wielu ludzi ma dziwne wyobrażenie
o świętości i właśnie dlatego dorastanie do świętości nie jest ich największym pragnieniem.
Tymczasem Biblia ukazuje świętość jako
najpiękniejszą normalność, do jakiej zdolny jest
człowiek. Jest to normalność oparta na respektowaniu norm Ewangelii oraz naśladowaniu
Jezusa. Syn Boży w ludzkiej naturze wszystkim
czynił dobrze. Swoją mocą, mądrością i dobrocią
przemieniał tych, których spotykał.
Niektórzy mylą świętość z doskonałością.
Człowiek, który dąży do świętości, pragnie Boga
naśladować. Pragnie kochać Boga, samego siebie i
bliźniego dojrzałą miłością, mimo że pozostaje
niedoskonały w sferze cielesnej, emocjonalnej,
intelektualnej, moralnej czy społecznej. Świętość
mylona z perfekcjonizmem i doskonałością nie
pociąga, lecz nawet przeraża.
Błąd drugi to kojarzenie świętości z
cierpiętnictwem, z naiwnym dźwiganiem niezawinionego krzyża, z nadstawianiem drugiego policzka. To przekonanie, że święty to jakiś dziwak,
dewot, który niemal nie wychodzi z kościoła.
Świętość Chrystusa nie odstrasza, lecz
zdumiewa i pociąga. Bóg stworzył mnie na swój
obraz. On dosłownie wychodzi z siebie i staje się
człowiekiem po to, żebym ja stawał się większym
od samego siebie. Zasadniczy problem współczesnych ludzi nie polega na tym, że trudno im odkryć powołanie szczegółowe – do małżeństwa,
kapłaństwa czy życia konsekrowanego – ale na
tym, że nie realizują oni podstawowego powołania, czyli powołania do świętości. Najgroźniejszym oszustwem jest przekonanie, że istnieje łatwe szczęście, czyli szczęście osiągnięte bez wysiłku, bez dyscypliny, bez prawdy i miłości, bez
przyjaźni z Bogiem, bez respektowania głosu sumienia. Gdyby takie szczęście istniało, wszyscy
ludzie byliby szczęśliwi. Kto myśli mądrze, jak
Chrystus, ten wie, że albo szuka trudnego szczęścia, czyli świętości, albo nieszczęście "zgłosi się"
do niego samo.

Jezus przychodzi do nas w ludzkiej naturze, by
chronić w nas Boże człowieczeństwo, gdyż żadne
inne człowieczeństwo niż Boże nie jest prawdziwe. Troskę Boga o to, by człowiek był Bożym
człowiekiem, nazywamy powołaniem. Bóg powołuje, bo kocha. Powołuje, czyli każdemu podpowiada niepowtarzalną, najlepszą dla tego właśnie człowieka drogę życia i rozwoju.
Świętość to nie tylko szczyt mądrości,
ale też szczyt dobroci, czyli MIŁOŚĆ. Miłość,
jakiej uczy nas Chrystus, to decyzja, by troszczyć
się o rozwój drugiej osoby. Kochać ją, a więc być
obecnym w jej życiu tak, by łatwiej jej było stawać się najpiękniejszą wersją samej siebie. Miłość
jest troską o los drugiego człowieka. Troska ta
wyraża się poprzez słowa i czyny, które są dostosowane do zachowania drugiej osoby. Inaczej
wyrażamy miłość wobec dziecka, a inaczej wobec
dorosłego. Inaczej postępujemy wobec ludzi wrażliwych i szlachetnych, a inaczej wobec egoistów
czy cyników. W miłości obowiązuje zasada: To,
czy kocham ciebie, zależy ode mnie, ale to, w
jaki sposób wyrażam miłość, zależy od ciebie i
od twojego postępowania. Tymczasem Bóg
stwarza człowieka na swój obraz, czyli na podobieństwo Tego, który kocha - mądrze i wiernie.
Jeśli ktoś z nas okazuje się mało podobny do Boga, to nie jest to wola Stwórcy. To efekt naszych,
ludzkich słabości. To konsekwencja naszych grzechów i zaniedbań.
Dla ogromnej większości ludzi miejscem realizacji takiej świętości jest małżeństwo i rodzina.
Święty to ktoś, kto wiernie i czule kocha swego
małżonka i dzieci.
Marta Przewor
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KAŻDY MOŻE ŚWIĘTYM BYĆ…
Przyszła przepiękna jesień. Liście mienią się w
słońcu barwą przepięknych kolorów, wprawiając
nas w zachwyt i wypełniając duszę szczęściem. A
jeśli smutek gości w nas, to przecież nie będzie on
trwał zawsze, to tak jak „po burzy przychodzi
słońce”, tak po dniach słoty przepiękna pogoda,
tak samo w życiu – smutek i radość. Nie zawsze
też cierpienie jest czymś złym. Często bowiem
mamy inne spojrzenie i wizję życia niż Bóg. A
przecież On wie lepiej co dla nas najlepsze.
A więc zaufajmy naszemu najwspanialszemu Ojcu i wsłuchajmy w to, co do nas mówi (przede
wszystkim w Biblii).
Przed nami Uroczystość Wszystkich Świętych. W tych dniach łączymy się jeszcze bardziej
myślami z bliskimi, którzy od nas odeszli do
wieczności. Rozglądamy się w sklepach za zniczami i kwiatami, aby jak najładniej przystroić
groby naszych najbliższych. To dobrze, ale często
zapominamy o tym, że naszym bliskim zmarłym
najbardziej potrzebna jest modlitwa. A więc
przygotujmy nasze dusze (dobrze jeśli je „obmyjmy” z grzechów), aby ofiarować zmarłym to co
najpiękniejsze – modlitwę i odpust zupełny.
Kwiaty zwiędną, znicze się wypalą (a ich nadmiar
zanieczyści naszą piękną przyrodę). Modlitwa i
odpust (być może) wprowadzą naszych bliskich
zmarłych w poczet świętych – jeżeli jeszcze nimi
nie są.
Świętość.
Każdy z nas może zostać świętym. I to nie znaczy, że świętość zarezerwowana jest dla osób
zmarłych. Jak śpiewają dzieci z „Arki Noego”
„każdy może świętym być”. Wspomniałam wcześniej o naszym spojrzeniu na szczęście. Przecież
wielu świętych żyło w ubóstwie, samotności i byli
obciążeni różnymi chorobami (a przecież medycyna nie była aż tak bardzo rozwinięta), więc
pewno trudniej było im znosić ból. Pomimo to,
trwali blisko Boga oraz wspierali bliźnich. Wielu
z nich służyło pomocą i wsparciem, a chorzy modlitwą.
Myślę, że pomimo cierpienia byli szczęśliwi. Tak
samo my – powinniśmy żyć dla innych, bo „cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich mnie
uczyniliście” – mówi Jezus. A po ludzku patrząc,
to traktujmy innych tak jakbyśmy my chcieli, aby
traktowali nas inni. Ponadto starajmy się pracować nad tym, aby w naszym życiu było jak najmniej egoizmu, zazdrości, zachłanności, zawi-
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ści… Wypełnijmy nasze serca miłością do każdego człowieka. Przecież kochać i wybaczać powinniśmy nawet największemu wrogowi. Wybaczyć – to nie znaczy od razu stać się najlepszym
przyjacielem. Choć z czasem może i to możliwe.
Ale nie chować urazy i jak potrzeba pomagać.
Oczywiście ostrożnie, nie dając się zbytnio wykorzystywać. Jak mówi jeden z moich przyjaciół:
„obserwuj ludzi, nie daj się wykorzystywać, a fałszywych unikaj”. Nie znaczy to jednak, że takim
ludziom mam nie pomagać. Przede wszystkim
modlitwą. Staram się więc pomagać innym na
wszystkie sposoby. Czynem, pracą i modlitwą.
Otoczyłam modlitwą również kandydatów do
bierzmowania, bo obecnie możemy prosić o
światło Ducha Świętego dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Aby swoją mądrością i dojrzałością duchową odważnie szli
przez życie z miłością w sercu do Boga i ludzi, a
swoim życiem pokazywali, że świętym można być
za życia.
W chwili, kiedy nasza kolejna gazetka będzie dostępna, ja prawdopodobnie będę na rekolekcjach
właśnie z młodzieżą przygotowującą się do
bierzmowania. Proszę więc was drodzy czytelnicy
o modlitwę - siłę i światło Ducha Świętego dla
mnie. Abym przede wszystkim słowami, ale także
moją postawą i zaangażowaniem potrafiła tym
młodym ludziom stojącym u progu dorosłości być
pomocną w obraniu przez nich właściwej ścieżki
życia. Wierzę w to, że skoro Bóg stawia przede
mną takie wyzwanie, to z Waszą pomocą modlitewną podołam. Może nasze wspólne działania
będą zaczątkiem świętości tych młodych ludzi.
Życzę im, aby pomimo trudu dnia codziennego i
problemów, które będzie niósł każdy dzień ich
dorosłego życia, stawali się świętymi, żyjąc jeszcze tutaj wśród nas na ziemi.
Wiesława Mruk

PAMIĘĆ O ŚWIĘTYCH
Kiedy Jezus przyszedł na ziemię,
zaczął nauczać o świętości,
wybrał dlatego małe plemię,
bowiem w nim było wiele złości.
Bóg im obiecał przez proroków,
że ześle Syna Najmilszego,
by z grzechu wyrwał i z amoku,
aby uwolnił lud od złego.
Chrystus nauczał, jak być świętym,
jak postępować w życiu trzeba:
być miłosiernym, nie zawziętym,
jak prostą drogą iść do nieba.
Tłumy słuchały słów Jezusa,
porywał ludzi swą miłością,
uczył, że duma, fałsz, pokusa
są ciężkim grzechem, wielką złością.
Wielu przyjęło chrzest, pokutę
i nawet życie swe oddali,
obrali więc świętości nutę
i innym świętość pokazali.
Kościół uznaje nowych świętych,
czyli wprowadza na ołtarze,
bowiem to nie jest krąg zamknięty,
czy niedostępne źródło marzeń.
Jan Paweł Drugi przykład świeży,
który odpowiedź dał swym życiem,
grono wybranych już poszerzył,
z nieba pomaga jakby skrycie.
Jesienią wszystkich Świętych czcimy,
wiążąc ich święto z zaduszkami,
bo pamiętamy i tęsknimy,
opiekujemy się grobami.
Ryszard Boczoń

BĄDŹMY JAK CARLO
Kościół beatyfikował w Asyżu 10 października b. roku Carla Acutisa – Włocha, który
odszedł do Pana w wieku 15 lat. Carlo urodził się
3 maja 1991 roku w Londynie, gdzie ze względu
na pracę mieszkali jego rodzice.
Centrum jego życia była Eucharystia, którą
nazywał „swoją autostradą do nieba”.

Z pozoru niczym nie różnił się od rówieśników.
Był radosnym, pełnym humoru, bardzo inteligentnym chłopcem, który odpowiedzialnie podchodził
do swoich obowiązków i wiary. Bardzo skromny
i pomocny, angażował się w wolontariat, wspierał
misje. Pomagał koleżankom i kolegom w lekcjach. Lubił grać na komputerze, choć by być
wolnym, poświęcał na to jedynie godzinę tygodniowo. Kochał też przyrodę, miał koty, psy oraz
złote rybki.
Pomimo krótkiego życia dzięki ogromnej
samodyscyplinie osiągnął wiele. Uważał, że zarówno na modlitwę, jak i na inne ważne rzeczy nie
tyle brakuje nam czasu, ile raczej chęci. Sam dokonał bardzo wiele dobra i wśród najbliższych, i
na odległych kontynentach. Apostołował przez
internet. Za radą św. Matki Teresy wychodził na
ulice, by szukać potrzebujących. W starszym wieku swoją dzielnicę przemierzał na rowerze z różańcem w ręku.
Nawrócił swoją mamę. Mama Carla, Antonia Salzano Acutis, wyznaje, że przed swoim
nawróceniem w dorosłym życiu była tylko na
trzech Mszach świętych: podczas Pierwszej Komunii Świętej, bierzmowania i ślubu. Urodziła się
w rodzinie niepraktykującej. Wierząca była natomiast rodzina jej męża; jej teściowa pochodziła z
Polski, a w czasie II wojny światowej wyemigrowała do Anglii. W domu męża pani Antonii chodziło się w każdą niedzielę na Mszę św. Po
ochrzczeniu syna mama – mimo swego oddalenia
od Kościoła – starała się wychować go w wierze.
Sama za sprawą Carla wiele zmieniła w swoim
życiu duchowym. By sprostać wyzwaniu i odpowiadać na trudne teologicznie pytania stawiane
już przez paroletniego syna, ukończyła Instytut
Teologiczny. Ma świadomość, że świętość powinna być celem życia każdego z nas.
Zakochany w Jezusie Eucharystycznym.
Carlo starał się innych zachęcić do uczestnictwa w
Eucharystii, uświadamiając, że spotykamy się
wówczas z żywym Jezusem. Jak wspomina pani
Antonia, mówił, że za każdym razem, gdy przyjmujemy Komunię Świętą, Jezus zmienia nas. Nie
jesteśmy już tymi samymi ludźmi. Tato Carla był
bardzo poruszony reakcją syna, który wolał pozostać w Mediolanie niż pielgrzymować do Ziemi
Świętej, tłumacząc, że Jezus jest dziś wśród nas,
gdziekolwiek znajduje się konsekrowana Hostia.
Mówił: „Dzisiaj tabernakulum powinno być odwiedzane z taką samą pobożnością” jak miejsca
święte.
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Nastolatek za zgodą rodziców przez ponad dwa
lata opracowywał wirtualną wystawę o cudach
eucharystycznych. Obiegła ona już cały świat,
pokazywana była na pięciu kontynentach – m.in.
w USA i Chinach. Nadal dostępna jest w internecie. Dzięki prezentacji wielu ludzi powróciło do
Pana Boga.

lata później. Relikwie Św Klary spoczywają w
Asyżu w bazylice noszącej jej imię.

Czy warto zostać świętym? Dziś często takie pytanie może budzić zdziwienie, gdyż świętość znika coraz bardziej z horyzontu naszych
pragnień i starań. Nie dążymy do niej, bo uważamy, że nie podołamy, że jest zarezerwowana dla
wybranych, że nie pasuje do naszego życia.

Świątynia zbudowana jest z białego i
różowego kamienia ułożonego w pasy. Nad wejściem widnieje rozeta. Trzy zewnętrzne łuki przyporowe dobudowano pod koniec XIV wieku ze
względu na brak stabilności. Nad dachem góruje
czworokątna dzwonnica zakończona iglicą.

Marta Przewor

Jednonawowe wnętrze bazyliki przedstawia się dość surowo. Na ścianach i na sklepieniu zachowały się freski z XIII i XIV wieku, obrazujące sceny ze Starego i Nowego Testamentu
oraz z życia Św Klary. Nad głównym ołtarzem
zawieszono krzyż namalowany przez miejscowego artystę. Do kościoła przylegają kaplice: Krucyfiksu, Świętego Sakramentu i Św Agnieszki. Kaplica Krucyfiksu nawiązuje do postaci Św Franciszka. Jej głównym elementem jest krzyż przeniesiony z kościółka Św Damiana, z którego,
(zgodnie z życiorysem Św Franciszka), przemawiał do niego Jezus Chrystus. Kaplica Świętego
Sakramentu znajduje się w miejscu zajmowanym
niegdyś przez kościół Św Jerzego. Zdobią ją freski
i piękne witraże. W kaplicy Św Agnieszki spoczywają doczesne szczątki towarzyszek Św Klary.
Ciało Św Klary przez wiele stuleci spoczywało
pod ołtarzem, jednakże w wieku XIX zbudowano
kryptę w dolnej części bazyliki i do niej przeniesiono jej relikwie. Udział w tym wydarzeniu brał
papież Leon XIII. Obecnie znajduje się tam nowy
relikwiarz, z lat osiemdziesiątych XX wieku, który ma kształt jej ciała, ubranego w habit. Pielgrzymi mogą zobaczyć jedynie tę właśnie figurę,
czasem mylnie uważaną za nierozłożone ciało
Klary. Od strony sióstr relikwiarz jest natomiast
oszklony i można dojrzeć znajdujące się w nim
kości świętej Klary. W kaplicy Relikwii zaprezentowane są także ubrania i przedmioty używane
przez Świętą. W samym Asyżu, jeśli spędzimy w
nim więcej niż jeden dzień, nawiedzić można kilka innych świątyń, np. katedrę Św Rufina, kościół
Kapucynów, Św Stefana, Santa Maria Sopra Minerva, Santa Maria Maggiore, Nowy, Św Piotra,
Św Damiana, nie wspominając o urokliwej architekturze i wielu zabytkach świeckich.

Asyż – nie tylko Św Franciszek
Z pewnością każdy, kto pomyśli o Asyżu, kojarzy
to miejsce z osobą Św Franciszka. Jednakże z
Asyżem wiąże się również życie i działalność jego
towarzyszki, Św Klary. Młodsza od niego o lat 13
(ur. 1194) z pewnością była pod wrażeniem starszego kolegi. W roku 1212 postanowiła pójść w
jego ślady i zdecydowała się na ubogie życie monastyczne. W klasztorze San Damiano koło Asyżu
przeżyła 42 lata. Za jej przykładem poszło i dołączyło do niej wiele miejscowych kobiet, między
innymi jej matka, bł Ortolana / Hortulana i dwie
siostry: Beatrycze i Św Agnieszka. W roku 1215
została przez św. Franciszka ustanowiona przełożoną klasztoru. Św Klara cieszyła się wielkim
poważaniem Ojca Świętego, o czym świadczy
fakt, że papież Innocenty IV rozpoczął jej proces
kanonizacyjny już w dwa miesiące po jej śmierci
(zmarła 11 sierpnia 1253 roku). Kanonizacji dokonał jego następca Aleksander IV zaledwie dwa
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Bazylika Św Klary jest gotycką budowlą postawioną w latach 1257 – 1260 na miejscu kościoła Św Jerzego, w którym początkowo
pochowani byli Św Franciszek i Św Klara.

E.A.

Śp Edward Piecuch
ur.13.06.1934
zm.05.10.2020

Ból i smutek – po ludzku patrząc – przepełniają nasze serca z powodu śmierci śp
Edwarda. Jako chrześcijanie jednak głęboko wierzymy, „że życie zmienia się ale się nie
kończy…” , a w związku z tym, że Pan Edward przeżył 86 lat i był wierny chrześcijańskim
wartościom – jesteśmy przekonani – że już raduje się w DOMU OJCA.
Śp Edward solidnie wypełnił swoją misję życiową; powołanie męża, powołanie rodzinne ojca i dziadka. 62 lata przeżył w związku małżeńskim sakramentalnym, zgodnym i
kochającym się. Razem z żoną Zofią byli dla nas przykładem, wzorem małżeństwa, zawsze
razem, troszczyli się o siebie, jak dwa przysłowiowe „gołąbki”.
Był człowiekiem głębokiej wiary. Uczęszczał w Mszach świętych również w dni
powszednie. Mocno rozmodlony. Modlił się w ramach Róży Różańcowej im św. Ojca Pio.
– codziennie odmawiał cząstkę różańca w intencjach Kościoła świętego oraz w intencjach
pafialnych. Razem z żoną w ramach Stowarzyrzenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
w Górce Klasztornej – odmawiał modlitwy dwa razy dziennie - jako przygotowanie na
śmierć swoją oraz bliźnich. Czcił bardzo św. Rodzinę z Nazaretu i przed Jej obrazem modlił się gorliwie.
W Jego domu i ogrodzie ( przy kapliczce) spotykała się młodzież z Podwórkowych Kółek
Różańcowych Dzieci, modląc się na różańcu i pogłębiając swoją wiedzę religijną.
Był ojcem czwórki dzieci, 10 wnuków, 9 prawnuków. „Nikt z nas nie żyje dla siebie, nie umiera dla siebie”. Śp Edward żył dla innych, dostrzegał innych, służył swojej
rodzinie, troszczył się o nią, kochał dzieci i wnuki . Dbał o ich wychowanie religijne.
Wnuki „domowe” były ministrantami, a dziadek woził ich do kościoła. Starał się o usamodzielnienie dzieci – pomógł wybudować dla nich domy.
Przeżył swoje życie pracowicie, z pasją pełniąc zawód stolarza a później z żoną pracował
w garnacarstwie.
22 lata był członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii Narodzenia
NMP w Gorlicach. Mimo podeszłego wieku i wielu schorzeń ofiarnie i gorliwie włączał
się w prace naszej wspólnoty. Brał czynny udział we wszystkich spotkaniach: modlitewnych, formacyjnych, pielgrzymkach. Szczególnie pamiętamy Go jako chętnie przygotowującego spotkania z seniorami, dziećmi i rodzinami. Oddany Bogu i ludziom, pracowity i
uczynny. Dziękujemy Bogu za dar Jego życia i powołania.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.
Marta Przewor
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BROŃCIE ŚWIĘTOŚCI RODZINY

Pani Profesor Wanda Półtawska w swoich
rozważaniach nawiązała do okresu II wojny światowej - czasów, które przyniosły zaniżenie wartości życia ludzkiego. Człowiek jako istota nie liczył
się. Nie bez znaczenia było to dla następnych pokoleń, w których zaczęło się szerzyć prawo do
aborcji. Lekarze zaczęli poszukiwać nowych metod i zamiast wykonywania aborcji, znaleziono
metody antykoncepcyjne. Kościół zatrwożony
tymi działaniami skierowanymi w rodzinę zastanawiał się co zrobić, aby ludzie przestali zabijać.
Efektem tego było wydanie encykliki
(1968 r.) Humanae Vitae. Jej przesłania cały czas
są aktualne. To para małżeńska realizuje świętą
miłość, jeśli słucha praw zapisanych w encyklice. Jednak zatrważające jest to, że młodzi ludzie
zawierając małżeństwa wciąż masowo zabijają
dzieci, mając na swoich usługach medycynę, która
w tym przypadku jest nieludzka. Jan Paweł II
podczas swojego pontyfikatu cały czas walczył o
świętość rodziny. To Papież odpowiedzialnego
rodzicielstwa.

dzieci. Zabijanie stało się nieprawdopodobnie
łatwe. W obecnych czasach wystarczą przysłowiowe dwie tabletki.
Jan Paweł II już jako Kardynał szerzył odpowiedzialne rodzicielstwo. Odpowiedzialne
rodzicielstwo to święte rodzicielstwo. Małżonkowie są w pełni odpowiedzialni za to co czynią.
Młodzi ludzie mają rozum, muszą mieć swój plan,
ale musi to godzić się z planem Boga.
Pary małżeńskie przeżywają patologiczny lęk
przed dzieckiem. Para małżeńska ma być Bogu
posłuszna. Powinna uświadomić sobie sens tworzenia człowieka cielesnego, a nie lekko traktować
życie, czyli zastosować antykoncepcję i nie podejmować odpowiedzialności. Miłość ma być darem, ma przynosić owoc - dziecko.
Miłość małżeńska jest najtrudniejszym
działaniem, a rodzicielstwo wielką odpowiedzialnością. Mężczyzna powinien poznać i zrozumieć kobietę. Psychologicznie kobiecość to
wrażliwość emocjonalna. Kobieta związana emocjonalnie z mężczyzną nie powinna być przez
niego wykorzystywana dla zwykłej przyjemności
cielesnej. Mężczyzna ma w żonie zobaczyć człowieka. Działania człowieka muszą być organizowane zgodnie z Dekalogiem.
Odpowiedzialność rodzicielska to naturalne planowanie poczęcia. Małżeństwo ma
przekazywać życie, a dziecko ma być owocem
miłości i uświęcać rodzinę.
Skrót wykładu Pani Prof.
Wandy Półtawskiej
dokonała Marta Przewor

Czynnikiem zagrażającym świętości rodziny jest najczęściej okres przedmałżeński, kiedy
młodzi ludzie realizują już fizyczne obcowanie.
Wtedy najczęściej dochodzi do zabijania, pomimo, że jest ustawa o nie zabijaniu. Pojawiają się
jednak możliwości fałszowania dokumentów np. zmiany genetyczne - podstawa do usunięcia płodu. Innym niesprzyjającym rodzinie czynnikiem
jest nacisk świata, aby redukować rodzinę do jedynaków.
Małżeństwo ustanowił Stwórca. Człowiek
który wierzy, że jest dzieckiem Boga… musi realizować plan Stwórcy i przyjmować potomstwo,
którym go Bóg obdarza. Przerażające jest to, że
ludzie gwałcą dar Stwórcy Stworzyciela, zabijając
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MATKO PIĘKNEJ MIŁOŚCI
NAUCZ NAS KOCHAĆ

Z PARAFIALNEJ AMBONY

SIEWCA
Siewca szedł siać swoje ziarno. Tym siewcą, jak słyszeliśmy jest sam Bóg Ojciec. Ziarnem
jest Boże Słowo. Bóg sieje z wielką hojnością.
Rzuca ziarno i na drogę, i między ciernie, i na
skały i na urodzajną glebę. Ktoś by powiedział, że
to jest nieroztropne, nierozważne, że ziarno się
marnuje gdy wpada na skały, gdy wpada między
ciernie czy na drogę. Ale Bóg jest siewcą i On
chce z człowiekiem współpracy. Ziemią jest
ludzkie serce.
Bóg chce współpracować z człowiekiem.
Jeżeli Bóg ziarno sieje, to znaczy że chce stworzyć warunki, by wydało ono plon, aby ten szczególny trud Boga, to sianie Bożego słowa, spotkało
się z odpowiedzią człowieka.
To odpowiedź człowieka sprawia, że ziarno (Boże
słowo), wydaje lub nie wydaje plon. Bo można to
ziarno posiać na serce otwarte, zasłuchane, serce,
które przechowuje Boże słowo, rozważa, swoje
życie konfrontuje z Bożym słowem. To jest gleba
urodzajna.
Bywa tak, że Chrystus mówi do nas nieustannie,
zwraca uwagę byśmy mu uwierzyli. Pokażmy
więc, że nie mamy serca ze skały, że to serce jest
w stanie wykarczować ciernie i chwasty. Bóg nam
w tym pomoże.
Jeżeli serce nie wydaje plonu, to przyczyna jest
jedna. Tym ziarnem w ogóle się nie zajmujemy,
nie wiążemy żadnej przyszłości z tym słowem, nie
przewidujemy, że kiedykolwiek to słowo Boże
może być dla nas ratunkiem, pomocą, szczęściem.
Tragedią często dla nas jest to, że dajemy
sobie wmówić przez szatana, że chwast to jest
zboże, że cierń to jest coś najpiękniejszego, co
może nas w życiu spotkać.
Natomiast to co piękne, to jest trudne, wymaga
nieustannego czuwania.
Nie uczymy się rozmawiać z Bogiem, nie znamy
Bożych słów.
To jest tak jakbyśmy byli wyrwani z innej rzeczywistości. Człowiek cielesny i człowiek duchowy - to zupełnie inne priorytety, inne cele.
Człowiek zmysłowy patrzy co zjeść, jak zarobić,
bawić się. Człowiek, który ma wartości, uważa że
to proch, że jest to jedna wielka głupota. Człowiek
duchowy widzi, że to jest zło. Jak człowiek widzi,
że dziecko płacze, to może ono jest nieszczęśliwe.
Trzeba mu pomóc.

Człowiek cielesny ciągle
się za czymś „ugania” i
przy końcu życia dowiaduje się, że to wszystko
nic niewarte. Z rzeczy
materialnych, za którymi gonimy, zdrowie tracimy, jakieś pieniądze na kontach mamy, a u Pana
Boga to jest zero.
I patrzy Pan Bóg na owoc naszego życia
i rozlicza z miłości. Ile dałeś szansy dla Boga, dla
swoich bliskich, dla człowieka w potrzebie? Nie
zapyta ile mamy na koncie, nie zapyta ile mamy
samochodów, jeszcze ile nagrabiliśmy.
Zapyta o miłość, o owoc Bożego słowa i musi
być z naszej strony odpowiedź.
Piękna, dobra, pozytywna.
Czyli mamy powiedzieć, że Boże słowo wydało
w naszym życiu owoc i tym owocem jest
owszem nasze piękne święte życie, ale i to, że
biedną osobę do Boga przyprowadziliśmy.
Bóg wie, że to nasza była cała rodzina; dzieci, bo
zadbaliśmy o to, bo mówiliśmy „że bez Boga ani
do proga”.
Pokazaliśmy gdzie jest Bóg, pokazaliśmy
dziecku i człowiekowi zagubionemu perspektywy czyli wieczność, szczęście złączone z Bogiem.
Wspomnieliśmy o miłości Boga do człowieka na
krzyżu.
Wartość Bożego słowa to zbawienie i to słowo
musi dać owoce w naszym życiu. To jest to słowo,
któremu mamy dać posłuch największy.

19.09.2020
Ks. Stanisław Ruszel
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Tajemnica Mszy świętej c. d.
Struktura Mszy świętej po soborze
watykańskim II
Spójrzmy okiem wiary na Msze świętą. Jednym
z owoców posoborowej ( 1962 -65) reformy liturgicznej jest Nowy Porządek Mszy Świętej
o następującej strukturze:
Obrzędy wstępne:
 Wejście z towarzyszącym śpiewem, pozdrowienie wiernych,
 słowo wprowadzenia (dowolne),
 akt pokutny,
 Kyrie eleison (o ile nie zachodziło w akcie
pokutnym),
 Gloria in excelsis Deo,
 modlitwa (oracja, kolekta).
Liturgia słowa Bożego:
 czytania biblijne,
 śpiew między czytaniami,
 Ewangelia,
 homilia,
 wyznanie wiary (credo),
 modlitwa powszechna.
Liturgia ofiary:
 Przygotowanie darów ofiarnych: procesja
z darami, śpiew towarzyszący, ofiarowanie
darów, obmycie rąk, modlitwa nad darami.
 Modlitwa Eucharystyczna: prefacja, Święty, epikleza, opis ustanowienia, anamneza,
modlitwy: ofiarnicza i wstawiennicze,
doksologia.
 Obrzędy komunijne: Modlitwa Pańska z
wprowadzeniem, embolizmem i aklamacją
ludu, znak pokoju, łamanie chleba i zmieszanie postaci, śpiew „Baranku Boży…”,
modlitwa przygotowawcza do Komunii,
Komunia kapłana i wiernych, z towarzyszącym śpiewem, dziękczynienie i modlitwa końcowa.
Obrzędy końcowe:
 ogłoszenia duszpasterskie,
 pozdrowienie wiernych i błogosławieństwo,
 rozesłanie.
OBRZĘDY WSTĘPNE
Celem obrzędów wstępnych jest wytwarzanie
wspólnoty u wiernych i jej pogłębienia oraz przygotowanie ich do uważnego słuchania słowa Bo-
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żego jak również do owocnego udziału w liturgii
eucharystycznej.
Wejście (introit) pojawiło się wraz z kościołami.
W starych bazylikach rzymskich zakrystie budowano obok głównego wejścia. Dlatego celebrans z
asystą udawał się procesjonalnie do ołtarza poprzez całą długość nawy kościelnej. Procesji tej
towarzyszył śpiew psalmu. Wprowadzenie śpiewu
na wejście tradycja przypisuje Celestynowi I. W
VI w. był już zwyczajem powszechnie znanym.
Gdy zakrystię zaczęto umieszczać w pobliżu prezbiterium droga do ołtarza stała się krótka. Śpiew
psalmu musiał zostać zredukowany. W XI w. z
całego psalmu pozostał jeden werset z antyfoną i
Chwała Ojcu. Podkreśla się, że:
 śpiew na wejście rozpoczyna celebrę liturgiczną;
 jednoczy zebranych wiernych w jednomyślne zgromadzenie;
 kieruje myśli zebranych na obchodzone
misterium;
 towarzyszy procesji kapłana z asystą do ołtarza.
W odnowionej liturgii na czele procesji idą ministranci z krzyżem, zapalonymi świecami i kadzielnicą (gdy się jej używa), za nimi idą pozostali
ministranci (akolici), lektor z księgą Ewangelii i
na końcu celebrans (OWMR 82). Tak ukształtowana procesja ma swoją symbolikę: krzyż jest
znakiem przychodzącego Chrystusa Pana, księga
Ewangelii zawiera Jego słowo, kapłan jest Jego
„ręką”, płonące świece mówią o Nim jako Światłości, a kadzielnica zachęca do wielbienia Go (T.
Schnitzler).
„Śpiew na wejście” wykonuje chór, lub kantor na
przemian z ludem, może go też w całości wykonać lud lub sam chór. Można śpiewać albo antyfonę z psalmem, zaczerpniętą z Graduału rzymskiego lub Graduału zwykłego, albo inną pieśń
dostosowaną do charakteru czynności świętej,
dnia lub okresu, której tekst został zatwierdzony
przez Konferencję Episkopatu. Jeśli nie wykonuje
się śpiewu na wejście, wtedy antyfonę zamieszczoną w Mszale recytują wierni lub niektórzy z
nich, albo lektor, albo sam kapłan po pozdrowieniu ludu” (OWMR 26).
Pozdrowienie ołtarza dokonuje się przez trzy
akty czci przez pokłon, przez ucałowanie i przez
okadzenie Okadzenie stosuje się zwykle przy liturgii uroczystej. Po oddaniu czci ołtarzowi, kapłan wraz z asystą udaje się do krzesła, skąd
przewodniczy dalszym rytom wstępnym i całej

liturgii słowa. Krzesło dla kapłana tak jest usytuowane, aby wszyscy zebrani mogli go dobrze widzieć i słyszeć.

INTENCJE RÓŻAŃCOWE
LISTOPAD

Znak krzyża i pozdrowienie ludu następują, gdy
skończy się śpiew na wejście. Wtedy „kapłan i
całe zgromadzenie czynią znak krzyża. Następnie
kapłan przez pozdrowienie oznajmia wspólnocie
obecność Pana Jezusa. Przez to pozdrowienie i
odpowiedź ludu ukazuje się misterium zgromadzonego Kościoła” (OWMR 28). Kapłan wraz z
całym zgromadzeniem, przez wspólny znak krzyża wyznają, że zbawienia oczekują od krzyża
Chrystusowego. Tym znakiem wiary rozpoczyna
się każdą czynność liturgiczną, lecz na początku
Mszy św. ma on specjalną wymowę, bo jest Ofiarą krzyża. Zgodnie ze starym zwyczajem, według
którego osoba wyżej postawiona w hierarchii społecznej pozdrawia pierwsza, kapłan pozdrawia
wiernych, posługując się jedną z formuł zamieszczonych w tym celu w Mszale Rzymskim. Pierwsza tradycyjna formuła, sięgająca początków
chrześcijaństwa, a nawet Starego Testamentu:
„Pan z wami”, zaczerpnięta jest z Pisma św. W
Księdze Rut (2,4) Booz pierwszy pozdrowił żniwiarzy: „Niech Pan będzie z wami”, na co żniwiarze odpowiedzieli mu: „Niech błogosławi ci Pan”.
Był to wówczas zwyczaj powszechny. Pozdrowienie to powtarza się w Biblii wielokrotnie (Rt
2,4; Sdz 6,12; 1 Ezd 1,3; 3 Krl 8,57; Krn 15,2; Łk
1,28; 2 .
Druga formuła pozdrowienia: „Miłość Boga
Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar
jedności w Duchu Świętym niech będą z wami
wszystkimi”, zaczerpnięta jest z Drugiego Listu
św. Pawła do Koryntian (13,13).
Trzecia formuła: „Łaska i pokój od Boga, naszego
Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z
wami” i wszystkie jej warianty, znajdują się na
początku wszystkich listów św. Pawła i niektórych listów apostolskich (1 P 1,2; 2 P 1,2; Jud 1,2)
i Apokalipsy (1,4-6).
Każda z tych formuł oznajmia zebranej wspólnocie obecność Pana, który poucza, uświęca i zbawia. Kapłan życzy tej obecności wszystkim zebranym. Wszystkie formuły są modlitwą, życzeniem i błogosławieństwem. Bóg Ojciec przez
Chrystusa, w Duchu Świętym obdarza uczestników liturgii swoją odwieczną miłością, łaskawością, jednością, radością i pokojem. Komentarzem
do pozdrowień mogą być słowa króla Salomona
wypowiedziane nad ludem po poświęceniu świątyni.
Opr. Ks. J. J.B.

Intencja powszechna: Sztuczna inteligencja.
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki
oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w
służbie ludzkiego istnienia.
Intencja parafialna: W miesiącu szczególnej
pamięci o zmarłych – módlmy się dla nich o radość nieba.

UŚWIĘĆ
Uświęć mi drogę życia, Panie
Niech już nie będzie taka kręta
Niech miłość mnie podniesie na niej
Bo miłość jest święta.
Uświęć mi Panie, życie całe
Z głębokości Twojej poczęte
Kocham je,choć nad nim płakałem
Bo życie jest święte.
Daj mi słowa pełne natchnienia
Prawdziwe, twórcze, z życia wzięte
Które będą serca przemieniać
Bo słowa sa święte.
Uświęć serce, co w Ciebie wierzy
W chwilach próby bólem ściśnięte
Niech do Ciebie tylko należy
Bo serce jest święte.
Uświęć czas, który gdzieś płynie
Jak dar ulotny, niepojęty
Uświęć na ostatnia godzinę
Bo czas też jest święty.
Ks. Mariusz Bernyś
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„WSZYSCY JESTEŚMY
BRAĆMI”
3 października b.roku Ojciec Święty odbył
pielgrzymkę do Asyżu, gdzie podpisał najnowszą encyklikę „Fratelli tutti” „(Wszyscy jesteśmy braćmi”), poświęconą braterstwu i przyjaźni międzyludzkiej. Uczynił to przy grobie
św. Franciszka, przy którym odprawił uprzednio Mszę św.
Pielgrzymka do Asyżu miała charakter ściśle prywatny. W drodze z Rzymu Ojciec Święty niespodziewanie zatrzymał się w klasztorze Sióstr Klarysek w Spello. Wczesnym popołudniem przybył
do Sacro Convento przylegającego do bazyliki,
która od 1230 roku przechowuje doczesne szczątki św. Franciszka. W Mszy św. w krypcie uczestniczyło zaledwie 20 braci i sióstr z zakonów franciszkańskich. Ojciec Święty nie wygłosił homilii.
To właśnie modlitwa, milczenie, prostota charakteryzowały tę wizytę, która na prośbę Papieża, ze
względu na sytuację zdrowotną, odbywała się bez
udziału wiernych. Bezpośrednio przed podpisaniem encykliki Franciszek podziękował pierwszej
sekcji Sekretariatu Stanu, która pracowała nad
przygotowaniem i tłumaczeniem dokumentu.
We „Fratelli tutti” (Wszyscy jesteśmy braćmi)
Ojciec Święty wskazuje na braterstwo i przyjaźń
społeczną jako na drogi odnowienia świata i
uczynienia go bardziej sprawiedliwym. Franciszek
wyjaśnia, że możliwe jest to poprzez zaangażowanie wszystkich ludzi oraz instytucji. Potwierdza
z mocą sprzeciw wobec wojny i globalizacji obojętności. Papież określa nowy dokument jako „encyklikę społeczną”. Tytuł pochodzi z „Napomnień” św. Franciszka z Asyżu.
Encyklika ma na celu promocję światowego dążenia do braterstwa i przyjaźni społecznej. W tle
znajduje się pandemia COVID-19, która – jak
ukazuje Franciszek – „wybuchła niespodziewanie,
kiedy pisałem tę encyklikę”. Papież wskazuje na
aktualne problemy globalne, które wymagają podjęcia działań globalnych. Nasza odpowiedź na
współczesne problemy powinna być wzorowana
na przykładzie dobrego Samarytanina. Ojciec
Święty podkreśla, że w chorym społeczeństwie,
które odwraca się od bólu i które jest „analfabetą”
w trosce o słabych i kruchych, wszyscy jesteśmy
wezwani do stawania się bliźnimi innych, przekraczając osobiste uprzedzenia i korzyści. Tłuma-
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czy także, że „miłość buduje mosty”, a „my jesteśmy stworzeni dla miłości”, i wzywa wszystkich,
a szczególnie chrześcijan, do rozpoznania Chrystusa w obliczu każdego odrzuconego.
„Struktura duchowa życia ludzkiego – przypomina
encyklika – jest określana przez miłość, która
prowadzi nas do szukania tego, co lepsze dla życia
drugiego. Sens solidarności i braterstwa rodzi się
w rodzinach, których powołaniem jest podstawowa i niezbywalna misja edukacyjna”. Dokument
przypomina także, że prawo do życia z godnością
nie może być odmówione nikomu, a ponieważ
prawa nie mają granic, nikt nie może zostać z nich
wykluczony bez względu na to, gdzie się urodził.
W tej optyce Papież wzywa także do myślenia o
„etyce relacji międzynarodowych”. Podkreśla, że
zadaniem polityki jest wprowadzanie pokoju, który kształtuje społeczeństwo oparte na służbie innym oraz na dążeniu do pojednania i wzajemnego
rozwoju. Akcentuje też, że pokój jest „dziełem”,
do którego każdy powinien wnieść swój wkład, i
to zadanie nigdy się nie kończy. „Z pokojem związane jest przebaczenie: należy kochać wszystkich,
bez wyjątków – czytamy w encyklice – ale kochać
prześladowcę, oznacza pomóc mu zmienić się i nie
pozwolić na dalsze uciskanie bliźniego”.
Marta Przewor

HALLOWEEN – CZY TO
NIEWINNA ZABAWA?

Niewinna zabawa ? Czy czyhające zło ?
Osobom mojego pokolenia kojarzy się z filmem
amerykańskim – roześmiane dzieciaczki pukają
do drzwi z pytaniem: Psikus? Czy cukierek?
Tak, to święto przyszło już do nas i to nie film –
to rzeczywistość. Coraz częściej w oknach naszych domów lub przy domach w dniu 31 października widzimy dynie z zapalonym światłem w
środku - to symbol bląkających się dusz. Tak to
ładnie wygłąda, ale co przyciąga do naszego domu
- dobrą czy złą duszę ?
Widok szkieletów, wiedźm zakapturzonych w tym
dniu na naszych ulicach już nie szokuje, bo to
,,święto Halloween”
Nie szokuje, bo to nasze media przez całe lata
oswajały nas z tym świętym. My – nie znając historii tego neopogańskiego święta, podążamy za
modą, nie zastanawiamy się czym ono naprawdę
jest. Rozgaszcza się, rozpycha szczególnie tam,
gdzie za nic ma się tradycje chrześcijańskie i narodowe. Uważamy go za świetną zabawę, żart,
wprowadzamy go do naszych rodzin, szkół, zakładów pracy i powoli powoli staje się tradycją.
Przybliżmy historię tego święta. Zacznijmy od
znaczenia słowa ,,Halloween''. To zniekształcone
określenie pochodzącego z Irlandii ,,All Hallowes
Eve” – co oznacza Wigilię Wszystkich Świętych,
która przez Kościół była obchodzona do 1955
roku. I wydawałoby się, że skoro początkiem tego
święta były uroczystości kościelne – to co w tym
złego? ZŁE jest to, że przerodziło się w maszkaradę i parodię tego święta. Ale najbardziej niebezpieczny jest fakt, że dzień 31 października stał się
atrakcyjnym dla egzorcystów i okultystów. Urządza się tańce, zabawy, tworzy się swoisty „karnawał dla nieboszczyków” i w to wszystko wciąga
się ludzi młodych i dzieci. W czasie tych zabaw
uczestniczący mogą zasięgnąć rady magów, wróżek, postawić sobie tarota i usłyszeć horoskop. W
taki sposób wciąga się młodzież w świat magi i
zabobonów. Przedstawiając ten świat w sposób
przyjazny, budzi zainteresowanie młodego człowieka magią, okultyzmem, traktując to jako przyjemną, pozytywną rozrywkę i zabawę.
A więc gdzie jest to ZŁO? – przed którym powiniśmy przestrzegać nasze dzieci, wnuki, młodzież
ale i dorosłych. Bo w tych zdawałoby się niegroź-

nych zabawach tkwi niebezpieczeństwo ściągnięcia na siebie i swoich bliskich konkretnego zła,
które może prowadzić do zniewolenia, uzależnienia, a w konsekwencji prowadzi do opętania.
W 2009 roku papież Benedykt XVI mówił: ,,jest
to święto antychrześcijańskie i niebezpieczne, które promuje kulturę śmierci i popycha nowe pokolenia w kierunku egzotorycznej magii, atakuje
święte i duchowe wartości przez diabelskie inicjacje za pośrednictwem obrazów okultystycznych”.
Zaś papież Franciszek uważa, że należy zakazać
,,zła'' jakim jest Halloween.
Ojciec Święty jest przerażony rosnącą liczbą opętań wśród dzieci, które wcześniej bawiły się w
Halloween.
Na alarm biją także psycholodzy, którym od paru
lat po nocy duchów znacznie przybywa pacjentów.
Musimy pamiętać, że wszystkie czary i magia to
tylko pozorna zabawa. Uczestnicząc w takich zabawach wkraczamy w świat duchów, a szatan
takie rzeczy traktuje bardzo poważnie - dajesz mu
przyzwolenie na działanie, otwierasz furtkę dostępu do twojego serca, do twoich myśli. Jeżeli w
porę się nie opamiętasz, to jego działanie doprowadzić cię może do skutków nieodwracalnych.
MODLITWA RODZINY
Maryjo okaż się nam Matką
Twój Syn uwalniał od uzależnienia
wielorakim złem.
Uwalniał ich od złego ducha ,
wyzwalał ze słabości,
które zniszczyły ich samych
oraz ich bliźnich,
Spójrz na /nią /na /niego / który w naszej rodzinie
jest uzależniony, zniewolony /imię /
Wspomóż ich wolę, przywróć im
poczucie odpowiedzialności
za siebie i innych.
Daj im nowe oczy,
aby ujrzeli piękno życia wolnego
od zniewolenia i uzależnienia.
Wyproś im taką wolność,
która będzie radością ich samych
jak i ich najbliższych.
Amen.
Janina Załęska
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Wycieczka kolonistów

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – Koło przy Parafii Narodzenia NMP w
Gorlicach od 26 lat wspiera rodziny, organizując
m.in. wypoczynek dla dzieci. W tym roku realizowano projekt „Aktywny wypoczynek połączony
z warsztatami jako forma kształtowania postaw
prospołecznych i obywatelskich u dzieci z rodzin
potrzebujących wsparcia”. Zadanie obejmowało
kolonię letnią w Bustryku oraz tzw. pokolonijną wycieczkę. Pomocą objęto 50 osób. W realizacji zadania istotną rolę odgrywało wsparcie finansowe otrzymane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, dotacja z Urzędu Miejskiego w Gorlicach, jak również praca wolontariuszy (personel
kolonii letniej) oraz bezinteresowna pomoc wielu
ludzi ofiarnego serca. Działania realizowane w
ramach projektu mają posłużyć rozwijaniu umiejętności społecznych, a także budzeniu zainteresowań oraz zamiłowania do poznawania historii,
kultury i przyrody ojczystego kraju a szczególnie
piękna naszej małej Ojczyzny.
Tegoroczna wycieczka „pokolonijna” po
ziemi podkarpackiej prowadziła nas do Muzeum
Magurskiego Parku Narodowego oraz sanktuariów tej ziemi. Stanowiła ona kontynuację działań
podjętych podczas kolonii letniej w Bustryku. W
pracy wychowawczej od lat realizujemy wychowanie religijne. Dzieci modlą się chętnie i spontanicznie, również uczestnicząc w nabożeństwach
religijnych.
Dnia 26 września b. roku koloniści oraz
dodatkowo zakwalifikowani uczniowie gorlickich
szkół (50 osób) z radością wyruszyli na
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pielgrzymkowy
szlak. Rozpoczęliśmy od nawiedzenia
Matki
Bożej Królowej
Gór w Sanktuarium w Skalniku, położonego
na
wschodnim
stoku góry Jeleń
– malowniczego
pasma Magury.
Zostaliśmy bardzo
serdecznie
przyjęci przez Ks.
kustosza Sanktuarium, który opowiedział
nam
historię parafii i
obrazu
Matki
Bożej.
Skalnik – to najstarsza i najmniejsza w Polsce
południowej parafia. Tutaj szczególną czcią wiernych otaczana jest Matka Boża z Dzieciątkiem w
słynącym łaskami wizerunku, zwana „Królową
Gór”. Miejscowa, pobożna legenda tłumaczy pochodzenie tego wizerunku Bogurodzicy. Według
niej mieli go przywieźć do Nitry na Słowacji
święci Cyryl i Metody, zaś stamtąd do Skalnika
przenieśli go chrześcijanie obrządku słowiańskiego. „Pani Skalnicka” – została koronowana w
2007 roku koronami pobłogosławionymi przez
św. Jana Pawła II.
W tej urokliwej świątyni uczestniczyliśmy we
Mszy świętej sprawowanej przez Ks. Józefa Buczyńskiego. Dzieci aktywnie uczestniczyły w liturgii słowa oraz śpiewach podczas Eucharystii.
Kolejnym miejscem na trasie naszego
pielgrzymowania było Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, zwanym polskim
La Salette. Ks. Jan w sposób bardzo przystępny i
ciekawy opowiedział dzieciom o objawieniach
saletyńskich, zachęcając do ich realizacji. Maryja
– w Orędziu – płacząc, prosiła, aby ludzie żyli
według Ewangelii i wzywała do nawrócenia, pokuty oraz pojednania, wskazując na niezbędne
do tego środki: modlitwę, post, świętowanie
niedzieli i prawdziwe uczestnictwo w Eucharystii. Oglądnęliśmy również krótki film o objawieniach saletyńskich. Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów jest Opiekunem Sanktuarium i
rozpowszechnia w całej Polsce Orędzie Matki
Bożej z La Salette.

Cicha modlitwa przed obliczem „Pięknej Pani” w
Jej kaplicy zakończyła ten etap pielgrzymowania.
Po wzmocnieniu duchowym przyszedł
czas na posiłek – wyczekiwaną przez dzieci pizzę
w „Dolinie Trzech Stawów”. Posileni i uśmiechnięci udaliśmy się w dalszą trasę. Jadąc do
Krempnej, zatrzymaliśmy się jeszcze w Nowym
Żmigrodzie w Sanktuarium Błogosławionego
Ks. Władysława Findysza – kapłana i męczennika za wiarę w okresie komunizmu. W tym roku
mija 15 lat od Jego beatyfikacji.
Wielką atrakcją dla dzieci był Ośrodek
Edukacyjny przy Magurskim Parku Narodowym wraz z bogatym w eksponaty Muzeum Przyrodniczym. Największą jego radością była sala
ekspozycyjna, ukazująca przyrodę Magurskiego
Parku Narodowego. Na wystawie można zobaczyć
krajobrazy, rośliny i zwierzęta parku w różnych
porach roku (m.in. 22 gatunki występujących tu
drzew). Rekonstrukcję środowiska naturalnego
przeprowadzono bardzo wiernie. Poza fauną i
florą występującą na beskidzkich łąkach i w lasach, odtworzono między innymi leśny strumień
osadzony w jesiennym krajobrazie. Wycieczka
przybliżyła wszystkim skrawek przyrody, była
doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy uczestników. Radości ze spotkania się kolonistów nie było
końca.
W tym miejscu pragnę podziękować Bogu
i ludziom za ten wspólnie spędzony czas, za
wszelką pomoc i okazane serce.
Bóg zapłać: Pani kierownik kolonii Marii Urban,
Ks. Józefowi Buczyńskiemu i Wychowawcom:
P. Małgorzacie Serwońskiej, P. Kindze Nowak,
P. Paulinie Karwali-Vasylchenko oraz P. Bożenie
Jurczak.
Marta Przewor

Modlitwa światłem do Boga
W zapalonej świecy płomień życia zgasł
tylko szary dymek w niebo ulatuje
dni się wypełniły i już nadszedł czas
idź duszo do Boga bo Cię potrzebuje
Nie wędruj po ziemi przyjaciół nie szukaj
że ich opuściłeś z tym się pogodzili
nie zawracaj z drogi i do drzwi nie pukaj
oni z twym odejściem już się oswoili
Modlitwa i pamięć niech w sercu zostanie
lecz ona nie zwróci życia ulotnego
dla Ciebie pielgrzymie światełkiem się stanie
i Cię zaprowadzi do Pana naszego
Drogę Ci oświetli byś nie szedł w ciemności
i bez trudu trafił wprost do nieba bram
w duszy twojej radość i spokój zagości
bo tam cię przywita sam nasz Bóg i Pan

Zapalmy płomyk pamięci
Gdy brzydka nawet pogoda,
Chociaż godzina niemłoda,
Chodźmy na cmentarz pobliski,
Zapalmy lampkę dla bliskich.
Zapalmy płomyk pamięci,
Dla tych, co nie byli święci,
Wspomnijmy coś ciekawego,
Co dali z życia swojego.
Zapalmy płomyk wieczności
Tym, których leżą tu kości,
Żywym wspomnijmy ich czyny,
I zapomnienia przyczyny.
Zapalmy płomyk wspomnienia,
Na grobach gdzie brak imienia,
Może czyjegoś sumienia
Obudzi pamięć istnienia?
Stary450
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SZTUKA UCZENIA SIĘ
W poprzednim odcinku poznaliśmy najczęstsze źródła trudności dziecka w nauce. Stwierdziliśmy, że są one różnorodne i w różnym stopniu go
dotykają. Jeśli już jako rodzice, najlepiej z pomocą nauczyciela, czy pedagoga szkolnego, rozpoznaliśmy przyczyny szkolnych niepowodzeń
dziecka, warto pomyśleć jak je skutecznie eliminować. Nim przejdziemy do szczegółowych rad i
wskazówek, spróbuję przypomnieć, bo są one
zapewne większości uczniów znane, kilka uniwersalnych reguł uczenia się, których stosowanie w
niedługim czasie da zauważalną poprawę efektów
nauki szkolnej dziecka, niezależnie od klasy, do
której ono chodzi:
1. Lekcje odrabiaj jak najwcześniej /najlepiej
o jednakowej porze/, nigdy wieczór
/zmęczenie, senność/
2. Narzuć sobie potrzebny, średni czas na
odrabianie lekcji /sprawa indywidualna,
ale umownie: w klasach I-III – 45 min., w
klasach IV-VI – 1,5 godz., w klasach VIIVIII – 2-3 godz., w szkole średniej – w
zależności od zdolności i stopnia opanowania technik uczenia się/.
3. Na czas nauki – usuń wszystko co
rozprasza twoją uwagę /wyłącz telewizor,
radio, wycisz rozmowy, uporządkuj
biurko, przy którym odrabiasz lekcje.
Wskazanym jest przyzwyczaić kolegów do
twoich godzin nauki, by nie przychodzili,
nie telefonowali/.

4. Nim zasiądziesz do nauki, przewietrz
pokój. Przerwy w nauce dostosuj do
swoich potrzeb.
5. Kolejność odrabianych lekcji: najpierw
trudniejsze, chyba, że wolisz inaczej…
Ważne, by mieć przed sobą podział godzin
– wtedy jest gwarancja, że nie przeoczysz
jakiegoś przedmiotu. Staraj się również
odrobić „dzisiejsze” lekcje, choćby ich
jutro nie było /dużo więcej pamiętasz z
lekcji/.
6. Staraj się maksymalnie przyswajać materiał na lekcjach /uważnie słuchać, notować, zgłaszać się, w razie potrzeby –
pytać/ - będziesz krócej odrabiał zadania
domowe.
7. Nigdy nie odpisuj zadań przed lekcją.
8. Pamiętaj, że notatki w zeszycie są bardzo
pomocne przy uczeniu się / notatka
porządkuje ważne treści lekcji. Zeszyt jest
ponadto, jak zawsze mawiano, wizytówką
ucznia/.
9. Nie dopuszczaj do zaległości w materiale.
10. Jak przygotowywać się do powtórek,
klasówek itp., jak uczyć się „na pamięć”
/wiersz, tabliczka mnożenia …/ i inne
szczegółowe wskazówki, znajdziesz w
dalszej części poradnika.
11. Pamiętaj o czytaniu lektur. Wcześniej
wypożyczaj, póki książka jest w bibliotece. Sprawność czytania, to bardzo
ważna sprawa i do niej również wrócimy.
12. Pracuj nad swoją sprawnością i pełnym
wykorzystaniem czasu, z zachowaniem
proporcji: nauka – obowiązki domowe –
zabawa…
Stanisław Firlit
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