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GORLICENSES 

VIRGINI 

DEIPARAE 

TEMAT NUMERU: KAŻDE 

ŻYCIE LUDZKIE JEST ŚWIĘTE 

 

Życie ludzkie jest 

święte i nienaru-

szalne w każdej 

chwili swojego 

istnienia, także  

w fazie początko- 

wej, która po-

przedza narodzi-

ny (…) 

 

 
Jan Paweł II –  

Evangelium vitae 
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22 października 2020 roku (wspomnienie 

św. Jana Pawła II)  zapanowała wielka radość w 

naszych sercach, bo Trybunał Konstytucyjny wy-

dał wyrok orzekający niezgodność z Konstytucją 

RP przesłanki eugenicznej zezwalającej na abor-

cję. 

 

 Zwyciężyło życie  
 
Dziękujemy Bogu za kolejny znak dany 

nam, Polakom, za pośrednictwem św. Jana Pawła 

II. Dzień wspomnienia świętego Polaka, na podo-

bieństwo dnia jego wyboru, stał się dniem błogo-

sławieństwa dla Polski.  Zwraca uwagę, że w wy-

roku Trybunału Konstytucyjnego urzeczywistniło 

się zwycięstwo prawdy o człowieku. Zwyciężyła 

nie prawda określonego światopoglądu czy wy-

znania, ale prawda o człowieku. Dane statystyczne 

mówią, że Polacy są za życiem. W większości 

stajemy po stronie cywilizacji życia i miłości. Ale 

stoi przed nami zadanie pokornego dawania świa-

dectwa o życiu. Nie możemy się wywyższać teraz 

ani też lękać szykan, ale musimy w konkretnych 

czynach pokazywać, że w naszym kraju każde 

życie jest szanowane od poczęcia do naturalnej 

śmierci. 

 

Wyrok wydany we wspomnienie św. Jana 

Pawła II, zapisze się dobrze w naszej historii. Wy-

rok TK to milowy krok w dobrą stronę. On nie 

rozwiązuje wszystkich problemów związanych z 

obroną życia w Polsce, ale daje nadzieję na bez-

pieczeństwo dzieci poczętych. Nawet w wyzna-

czonym terminie rozprawy należy dostrzegać  – 

znak czasu. Należy na niego patrzeć jak na dar od 

Boga, który jest Panem czasu i historii.  
 

Człowiek w swej wolności może zanego-

wać prawo do życia, ale tym samym neguje same-

go Boga i dane przez Niego każdemu człowieko-

wi prawo do życia. Sprawa aborcji eugenicznej 

dotyczy nie tylko istoty człowieczeństwa, ale 

także istnienia Boga i naszej wiary. Rozprawa w 

Trybunale Konstytucyjnym to nie tylko kwestia 

aktualnie toczącego się sporu, ale też walki o ży-

cie i przyszłość Narodu, o wiarę i duchowość Po-

laków. 

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok 
orzekający, że to, co złe – jest złe, a co dobre – 

jest dobre. Życie dziecka jest dobre, a zabijanie 

jest zła. Najważniejsze, że udało się obronić w 

polskim prawie prawdę o człowieku. Jest to też 

przykład dla innych. Pojawia się na świecie ten-

dencja ustanawiania prawodawstwa rozszerzają-

cego prawną ochronę życia, co zaobserwować 

możemy w poszczególnych stanach w USA (i nie 

tylko).  

Niestety niewiele czasu minęło a część ko-

biet, często matek, wyszła na ulicę, by ostentacyj-

nie i wulgarnie, domagać się prawa do zabijania 

dzieci. Wulgaryzmy, agresja, bluźniercze hasła, 

profanacje i zakłócanie modlitwy – tak zwolenni-

cy aborcji zachowują się, wyrażając swą dezapro-

batę dla wyroku Trybunału Konstytucyjnego, do-

tyczącego przesłanki eugenicznej. Fakt, że niektó-

re kobiety protestują przeciwko ochronie życia 

dzieci, jest  trudny do zrozumienia. To są budzące 

wielki smutek i ogromne zatroskanie przejawy 

zagubienia przez niektórych ludzi istoty swego 

człowieczeństwa. Wiele z  tych kobiet (często 

bardzo młodych) nie rozumie, że stają się pion-

kami aborcyjnej lewicy i przykładają rękę do zabi-

jania, nawet w szóstym miesiącu ciąży – dzieci z 

podejrzeniem zespołu Downa. Wulgaryzmy i 

agresja pokazują, że problem aborcji mocno doty-

ka emocji ludzi. Zły szaleje i objawia się w ta-

kich zachowaniach.   

  My mamy być stróżami życia drugiego 

człowieka, zwłaszcza bezbronnego i słabego, oraz 

– tym razem odwołując się nie tylko do słów, ale 

całego życia Pana Jezusa – że musimy starać się 

żyć ofiarną miłością w odniesieniu do drugiego 

człowieka. Stanowisko Kościoła na temat bez-

kompromisowej obrony życia od poczęcia do 

naturalnej śmierci jest znane nie od dziś i nie-

zmienne. Dlaczego akurat teraz wymierzona zo-

stała w kierunku Kościoła nienawistna agresja? 

Organizatorzy tych budzących smutek protestów 

doskonale wiedzą, że we współczesnym świecie 

jedynie Kościół katolicki jest tą instytucją, która w 

sposób konsekwentny i jasny stoi na straży świę-

tości i godności każdego ludzkiego życia od chwi-

li jego poczęcia do momentu naturalnej śmierci. 
Dlatego też Kościół znalazł się na celowniku 

wszystkich tych sił, zarówno w wymiarze global-

nym, jak i naszego społeczeństwa, które uważają, 

że aborcja jest prawem człowieka. 

Nadchodzi czas próby  
 

Czy patrząc na obecne ataki na Kościół, widzimy, 

jak to zło ponownie urasta w siłę? Na naszych 

oczach możemy się przekonać o aktualności słów 

POLSKA JEST ZA ŻYCIEM…. 
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św. Piotra: „Przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący 

krąży, szukając, kogo pożreć”. Bez życia wiary 

nie sposób przeciwstawić się diabłu krążącemu na 

naszą zgubę, i tu jest przyczyna zła, które wydaje 

się ostatnio urastać w naszych oczach. Nadchodzi 

moment próby naszej wiary. Świadectwo o Bo-

gu żywym jest potrzebne nam, ludziom współcze-

snym? Świadectwo jest potrzebne, bo świat dziś 

żyje jakby Boga nie było.  

 

8 listopada 2020 roku minęło sto lat od 

pierwszego w świecie prawnego usankcjonowania 

aborcji. Dokonał tego Związek Sowiecki. Potem 

to prawo przyjęło wiele innych krajów, szczegól-

nie te, które znalazły się w sferze wpływów atei-

stycznych. Gdy po latach postępowała tak zwana 

dekomunizacja i zmiana porządków prawnych, 

zmieniano wiele, ale nie zmieniano prawa do 

aborcji. Dlaczego? Dlaczego pozostawiono ten 

element komunistycznego reżimu? 

W proces odciągania Polaków od wiary 

wpisują się ataki na św. Jana Pawła II. Chcą 

nam Go wydrzeć z naszych serc. Chcą splugawić 

naszą pamięć o Nim. A co dopiero młode pokole-

nie, które nie pamięta Jana Pawła II i często kieru-

je się tym co wyczyta w internecie?  

Św. Jan Paweł II – to głos sumienia naszych 

czasów. Odrzucając Jego naukę wiary i Jego auto-

rytet, próbuje się dziś zagłuszyć to sumienie.  

Diabeł chce zniszczyć wiarę i kulturę chrześcijań-

ską. Wiele już dokonał, ale drażni go i złości to, 

co pozostało święte i niewinne.  W walce ze zły-

mi duchami wielką pomocą służy Niepokalana, 

której czystość, wierność i nieugięte realizowa-

nie woli Stwórcy jest Bożą odpowiedzią na bunt 

szatana. Dlatego warto zawierzyć Maryi, Jej Nie-

pokalanemu Sercu każdy dzień, swoją rodzinę, a 

szczególnie dzieci powierzyć Jej opiece.  

Wzywając Maryję – Przybytek Ducha Świętego – 

oddajemy się tym samym pod błogosławiony 

wpływ oddziaływania Ducha Świętego, który jako 

pierwszy toczy duchową walkę z mocami ciemno-

ści. 

Co zrobić, żeby matki zmieniły stosunek do dzieci 

nienarodzonych?  

Żeby nie bały się przyjmować tego wielkiego da-

ru?  

Naszą moralną powinnością jest być głosem 

nienarodzonych dzieci. 

Marta Przewor 

W OBRONIE ŻYCIA 

 

Kiedy się złączą dwie komórki, 

to jest zalążek syna, córki, 

już to początek jest poczęcia 

ISTOTY, BOŻEGO DZIECIĘCIA. 

 

 Czy więc zabijać można dziecię, 

 które zaistnieć ma na świecie, 

 które jest organizmem żywym, 

 a nie monstrum, do tego krzywym. 

 

Są propozycje grupy „matek”, 

co nie kochają swoich dziatek, 

by swoje DZIECKO już POCZĘTE 

pozbawić życia, choć jest ŚWIĘTE. 

 

 Niektóre kraje na zachodzie 

 uległy takiej jakby modzie, 

 że PŁÓD, co żyje w matki łonie 

 może spotkać żałosny koniec. 

 

Niektórzy poszli dalej jeszcze 

i zaciskają swoje kleszcze, 

wobec Rodziców w starszym wieku 

niepełnosprawnych, wręcz kaleków. 

 

 To coraz częstszy jest obrazek: 

 fundują dziadkom eutanazję 

 niby w poczuciu wielkiej troski, 

 tak wypełniają NAKAZ BOSKI? 

 

To przecież Boże przykazania 

są dla uczciwych i dla drania 

i nie zabijaj nakazują, 

bo mord przypisać można zbójom. 

 

 Inne głosi: czcij Ojca, Matkę, 

 Osobę starszą na dokładkę, 

mordercy zaś chcą być bezkarni 

i weź człowieku to ogarnij. 

 

W modlitwie naszej prośmy Boga, 

by tym co się skrzywiła droga, 

Duch Święty pomógł się nawrócić 

I by zechcieli mord odrzucić! 

Ryszard  

Boczoń 
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Głównym tematem wy-

stąpienia Prelegentki były 

zagadnienia związane z 

zapłodnieniem in vitro, 

czyli „na szkle”. Jest to 

problem, o którym obec-

nie bardzo wiele się mó-

wi, zwykle w aspekcie 

pozytywnym. Podkreśla 

się, że dzięki tej metodzie pary małżeńskie mogą 

doczekać się upragnionego potomstwa. Oficjalne 

przekazy jednak nie zajmują się w najmniejszym 

stopniu konsekwencjami teologicznymi i biolo-

gicznymi owej procedury.  

Pani Profesor skoncentrowała swoją uwagę na 

racjach teologicznych i biologicznych  (zdrowot-

nych). Racje te zdecydowanie wykluczają stoso-

wanie tej metody, błędnie nazywanej leczeniem 

niepłodności, bo przecież ona jej nie likwiduje.  
 

           Argumenty teologiczne. Zarówno lekarze 

jak i pary małżeńskie poddające się temu zabie-

gowi, odrzucają podstawowy kanon wiary, jakim 

jest Credo: „Wierzę w Boga Ojca Wszechmogące-

go, Stworzyciela nieba i ziemi oraz wszystkich 

rzeczy widzialnych i niewidzialnych”. Odrzucają 

Boga jako Stwórcę i tym samym wykluczają sie-

bie z rodziny chrześcijańskiej. Stawiając siebie w 

roli Boga popełniają grzech ciężki, podobny temu 

z Księgi Rodzaju – będziecie jak Bóg znali dobro 

i zło, czyli będziecie sami decydowali o tym, co 

należy, a czego nie należy czynić.  

 

Stosowanie procedury in vitro uderza w 

godność osoby ludzkiej. Bóg obdarzył człowieka 

ogromnym zaufaniem, przekazując mu dar powo-

ływania nowego życia. Ale trzeba pamiętać, że 

rodzice przekazują potomkowi ciało fizyczne, 

natomiast Stwórcą życia, duszy nieśmiertelnej jest 

tylko Bóg. Święty Jan Paweł II w swoich wystą-

pieniach zwracał uwagę na to, że „świątynia 

ludzkiego ciała” jest brutalnie profanowana.  

 

           Argumenty biologiczne. Z powyższymi 

argumentami natury religijnej współbrzmią argu-

menty biologiczne. Jeżeli człowiek zwraca się 

przeciwko Bogu, to zarazem niszczy i pomija  

swoją naturę.  

 

Podczas aktu zbliżenia tysiące plemników 

uczestniczy w „wyścigu” w kierunku nierucho-

mego jajeczka. Zwycięża najsilniejszy, a więc ten, 

który dysponuje najlepszym materiałem genetycz-

nym. Tymczasem w sztucznym zapłodnieniu le-

karz wybiera przypadkowe plemniki. Następuje 

też degradacja roli ojca, który pozostaje na ubo-

czu, a z którego czyni się tylko dawcę plemników. 

 

W żmudnych przygotowaniach do oma-

wianej metody organizm kobiety „bombardowa-

ny” jest hormonami, które mają uwolnić nie jed-

no, lecz kilka jajeczek. Tego typu ingerencja nie 

pozostaje bez wpływu na jej zdrowie. 

 

Zapłodnione sztucznie organizmy są 

ludźmi o pełnej informacji genetycznej, tyle że w 

początkowej fazie rozwoju. Część z nich ma szan-

sę na pełny rozwój, a pozostałe zostaną zamrożo-

ne, bo być może jeszcze kiedyś będą potrzebni. 

Unicestwia się więc życie. 
 

Pozostaje więc otwartym pytanie, czy na-

ród polski ma prawo nazywać siebie chrześcijań-

skim, katolickim, a więc wiernym Bogu?  

 

Niepokojąca rzeczywistość zadaje kłam 

optymistycznym statystykom, które mówią o zde-

cydowanej większości ochrzczonych katolików. 

Ale z wypełnianiem dekalogu jest  jeszcze gorzej.  

Katolik musi kierować się danym od Boga ro-

zumem, mieć wiedzę, aby nie poddać się pseu-

donaukowym rozporządzeniom i manipula-

cjom. A wiedza potrzebna jest po to, aby racjo-

nalnie bronić naszej wiary przed coraz bardziej 

ekspansywnym frontem walki z Bogiem i Jego 

prawem.  

 

9 maja 2013 roku 

Skrótu wykładu  

 Prof. Wandy Półtawskiej  

dokonała Marta Przewor 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPŁODNIENIE NA SZKLE 
 

 

IN VITRO –  

ŻYCIE KOSZTEM 

ŚMIERCI 
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Podczas jednej rozmowy z siostrą dowie-

działam się, że prawie zupełnie ograniczyła spo-

żywanie mięsa. Głównie dlatego, aby chronić 

zwierzęta. Na co odpowiedziałam jej, że ja rów-

nież chronię, bo nawet muchę ciężko mi zabić. 

A my tak często zastanawiamy się nad przerywa-

niem ludzkiego życia. 

Odpowiedź jest bardzo prosta. Życie, to najwięk-

szy Boży dar i bez względu na okoliczności po-

częcia nie mamy prawa go przerywać. Już sły-

szę głosy protestu, może nawet sugestii mojego 

mądrzenia – mimo, że nie jestem ani matką, ani 

żoną oraz usprawiedliwień,  iż czasami tak trzeba, 

bo bieda, kariera, gwałt, choroba dziecka. Ja pa-

trzę oczami wiary. Rozumiem to, że nie wszyscy 

są wierzący i tutaj należałoby się odnieść do na-

szej moralności, szacunku dla drugiego człowieka. 

            Zatrzymajmy się chwilę na dwóch pierw-

szych powodach, dla których uważamy że są 

usprawiedliwieniem zabicia nienarodzonego 

dziecka – człowieka. 

BIEDA – tak wiele instytucji pomaga. Praktycznie 

wszystkim żyje się w naszym kraju coraz lepiej. 

KARIERA – to dla mnie żaden argument. 

GWAŁT I CHOROBA DZIECKA – jeśli nie je-

steśmy w stanie pokochać takiego dziecka, to 

przecież jest wiele możliwości oddania do adop-

cji. Wiadomo, że dom dziecka nie zastąpi praw-

dziwej rodziny. Jednak jest to o wiele lepsze niż 

morderstwo. Tak morderstwo, bo człowiekiem 

jesteśmy od chwili poczęcia. Taka jest prawda – 

pomimo, iż wielu z nas ma problem z zaakcepto-

waniem tak oczywistego faktu.  

Pozostaje jeszcze najtrudniejszy wątek. 

ZAGROŻONE ŻYCIE MATKI. W takim przy-

padku robi się wszystko, aby uratować obydwa 

życia. Jeżeli jest to niemożliwe, ratuje się w 

pierwszej kolejności życie matki. Znamy jednak 

przypadki kiedy decyzja matki jest taka, aby za 

wszelką cenę ratować przede wszystkim życie 

dziecka.  

             Tak wiele w ostatnim czasie mówi się o 

heroicznej postawie włoskiej kobiety Chiary Cor-

bello, której dwoje pierwszych dzieci zmarło za-

raz po urodzeniu. Trzecie dziecko (synek) urodził 

się zdrowy. Będąc w stanie błogosławionym do-

wiedziała się, że jest chora na raka. Nie poddała 

się jednak chemioterapii,  aż do chwili porodu. Po 

urodzeniu dziecka okazało się, że jest już za póź-

no na wyleczenie. Wróćmy jednak jeszcze na 

chwilę do dzieci Chiary, które zmarły. Jej szczę-

ściem było to, że po urodzeniu choć przez chwilę 

mogła tulić je w swoich ramionach.  

Czyż ta postawa nie jest piękną i wzruszającą? 

Dla mnie na pewno tak, gdyż nawet w tej chwili 

mam łzy w oczach. A Wy…  ? 

               Idźmy jednak dalej, ponieważ narodziny, 

to początek życia. Jako rodzice, nauczyciele, 

członkowie rodziny i przyjaciele powinniśmy 

tak kierować wychowaniem naszych dzieci, aby 

wyrastały w szacunku i miłości do drugiego 

człowieka. Bez względu na wyznanie, pochodze-

nie, status społeczny czy wiek – szczególnie osób 

będących w jesieni swojego życia. W naszym kra-

ju nie ma eutanazji, ale w wielu krajach jest. Jed-

nak pomimo tego, że eutanazji nie ma, tak wiele 

starszych osób „gaśnie w oczach” i umiera 

przedwcześnie tylko dlatego, że brakuje im 

naszej miłości. Zapełnione domy pomocy spo-

łecznej, szpitale (szczególnie w okresie świątecz-

nym). Od dawna słyszy się o tym, że w czasie 

świąt odsyła się wiele osób starszych do szpitali, 

tylko dla wygody, zamiast ofiarować im w tym 

szczególnym czasie jeszcze więcej miłości. 

            Przypomina mi się w tym momenie pewne 

opowiadanie, w którym uczestniczy trzypokole-

niowa rodzina. Najmłodszy członek rodziny, nie-

duży chłopiec, obserwuje jak jego rodzice podają 

dziadkowi jedzenie na drewnianym talerzu. Posta-

nawia po śmierci dziadka zatrzymać te drewniane 

naczynia. Zapytany przez rodziców, dlaczego, 

odpowiada: że gdy oni będą w starszym wieku, to 

on też będzie podawał im posiłki w tych drewnia-

nych naczyniach. 

 

Pamiętajmy o tym, że dzieci obserwują, a to co 

zasiejemy – zbierać będziemy. 

Starajmy się więc siać wokół tylko miłość... 

 

Wiesława Mruk 

 

ŻYCIE – DAREM BOŻYM –  

CZY WOLNO GO NIE SZANOWAĆ… 
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Sanktuarium Matki Bożej z Gwadelupe znane jest 

na całym świecie. Jest to miejsce objawień Maryi 

- pierwszych oficjalnie uznanych przez Kościół 

Katolicki.  

Było to w roku pańskim 1531. Matka 

Boża objawiła się kilkakrotnie ponad 50 letniemu 

Aztekowi, Juanowi Diego w dniach od 9 do 12 

grudnia. Mówiła w jego ojczystym języku nahuatl. 

Ubrana była w różową tunikę i błękitny płaszcz, 

opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznacza-

ło, że była brzemienna. Przedstawiła się i poprosi-

ła o zbudowanie Jej świątyni, w której będzie 

okazywać łaskę i pomoc swojemu ludowi. Naka-

zała też, aby Juan Diego powiedział o tym bisku-

powi. Jak łatwo się domyślić, biskup nie od razu 

uwierzył prostemu Indianinowi. Juan więc popro-

sił Maryję o jakiś znak, którym mógłby przekonać 

biskupa. W czasie kolejnego spotkania Maryja 

kazała mu wejść na szczyt wzgórza. Rosły tam 

przepiękne kwiaty. Madonna poleciła Juanowi 

nazbierać całe ich naręcze i schować je do tilmy 

(indiańskiego płaszcza opuszczonego z przodu jak 

peleryna, a z tyłu podwiązanego na kształt worka). 

Juan szybko spełnił to polecenie, a Maryja sama 

starannie poukładała zebrane kwiaty. Juan na-

tychmiast udał się do biskupa i w jego obecności 

rozwiązał rogi swojego płaszcza. Na podłogę wy-

sypały się kastylijskie róże, a biskup i wszyscy 

obecni uklękli w zachwycie. Na rozwiniętym 

płaszczu zobaczyli przepiękny wizerunek Maryi z 

zamyśloną twarzą o ciemnej karnacji, ubraną w 

czerwoną szatę, spiętą pod szyją małą spinką w 

kształcie krzyża. Jej głowę przykrywał błękitny 

płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami, spod któ-

rego widać było starannie zaczesane włosy z 

przedziałkiem pośrodku. Maryja miała złożone 

ręce, a pod stopami półksiężyc oraz głowę serafi-

na. Za Jej postacią widoczna była owalna tarcza 

promieni. Biskup zatrzymał ten wizerunek u sie-

bie w kaplicy domowej, a 24 grudnia przeniósł go 

w uroczystej procesji do kaplicy wybudowanej w 

pobliżu wzgórza Tepeyac – miejsca objawień, 

spełniając życzenie Maryi. Właśnie ten obraz na 

tilmie, nie ręką ludzką uczyniony, jest obiektem 

kultu pielgrzymów z całego świata. 

Jest to istotnie wizerunek niezwykły. 

Jego wymiary to 195×105cm. Na obrazie nie ma 

znanych barwników ani śladów pędzla. Na mate-

riale nie znać upływu czasu, choć normalnie płót-

na tkane z włókna agawy (jak tilma Juana Diego) 

są w stanie przetrwać do 20 lat. Kolory nie wy-

płowiały, nie ma na nim śladów po przypadko-

wym oblaniu żrącym kwasem, które przytrafiło 

się w 1791 roku. Oczy Matki Bożej posiadają 

nadzwyczajną głębię. W Jej źrenicy dostrzeżono 

niezwykle precyzyjny obraz trzynastu postaci. Z 

badań naukowych przeprowadzonych w XX wie-

ku wynika, że oczy Maryi na obrazie mają cechy 

oczu żywego człowieka. Istnieje przypuszczenie, 

że w źrenicach odbite są postaci osób, które 

pierwsze ujrzały Jej cudowny wizerunek. Nie-

zwykła jest także symbolika poszczególnych ele-

mentów obrazu. Mandorla (świetlisty obłok wokół 

postaci) jest symbolem świętości. Niebieski kolor 

płaszcza – nieśmiertelność i szczęście przebywa-

nia z Bogiem w Niebie. Szarfa oznacza dziewic-

two i poświęcenie Bogu, barwa czarna dla Azte-

ków oznacza kobietę brzemienną. Księżyc pod 

stopami stanowi jeden z symboli Niepokalanego 

Poczęcia i nawiązuje do Apokalipsy. Gwiazdy na 

płaszczu wskazują na tytuł Królowej Nieba, a ich 

układ odpowiada ich położeniu na niebie 12 grud-

nia 1531. Ponadto gwiazdozbiór Lwa umiejsco-

wiony na brzuchu Maryi obok kwiatu jaśminu 

można odnieść do księgi Apokalipsy św. Jana, 

który w rozdziale 5,5 wskazuje na Jezusa jako na 

zwycięskiego «Lwa z pokolenia Judy, Odrośl Da-

wida, który otworzy księgę i siedem jej pieczęci». 

Broszka pod szyją, która w kulturze azteckiej za-

wiera wizerunek bóstwa, ozdobiona jest Krzyżem. 

Pierwszy kościół który zbudowano na pamiątkę 

objawienia, był skromny. Wykonano go z cegły 

suszonej na słońcu. Ze względu na tłumy piel-

grzymów, kościół kilkakrotnie powiększano. 

Ostatniej przebudowy dokonano w 1895 roku. 

Cztery wieże bazyliki, kopuła oraz łuk nad głów-

nym wejściem w sposób symboliczny nawiązują 

do Świątyni Salomona w Jerozolimie. W środku 

znajdują się masywne korynckie kolumny pod-

trzymujące dach. Nad każdymi wejściowymi 

drzwiami widnieją płaskorzeźby przedstawiające 

moment objawienia się Matki Bożej Juanowi Die-

go, oraz wizerunki apostołów i proroków. Nad 

głównym ołtarzem góruje piękny baldachim. Do 

wykonania balustrad przy ołtarzu i innych ozdób 

zużyto 62 tony srebra. Aż do lat siedemdziesią-

tych XX wieku znajdował się tu złoty relikwiarz, 

zawierający płaszcz Juana Diego. Relikwiarz stał 

na wysokim ołtarzu z marmuru i brązu, za nim 

znajdował się posąg klęczącego Juana Diego. W 

święta na głowę Matki Boskiej wkładano koronę 

Matka Boża z Gwadelupe – 

Obrończyni Życia Nienarodzonego 
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wysadzaną klejnotami. Świątynię zdobi wiele ob-

razów przedstawiających wydarzenia związane z 

kultem Matki Bożej z Guadalupe. Kiedy stara 

bazylika, wybudowana na podmokłym gruncie, w 

wyniku trzęsień ziemi poczęła obracać się w rui-

nę, w latach 1974 - 1976 powstało nowe sanktua-

rium, w którym został umieszczony cudowny ob-

raz. Po przeprowadzonych pracach konserwacyj-

nych bazylika została ponownie udostępniona 

pielgrzymom jako świątynia ekspiacyjna. 

Nowa bazylika przypomina swoim kształtem 
wielki, okrągły namiot, wznoszony niegdyś na 

pustyni i w ten sposób nawiązuje symbolicznie do 

Namiotu Spotkania Mojżesza z Bogiem, oraz do 

płaszcza Matki Bożej. Wysokość budowli to 42 

metry. Jej okrągła struktura ma 100 metrów śred-

nicy. Na szczycie bazyliki znajduje się krzyż, któ-

rego podstawą jest litera M oznaczająca Maryję i 

Meksyk. Nowa bazylika może pomieścić ok. 12 

tys. osób, a na samym placu przed nią jest miejsce 

dla ok. 30 tys. To właśnie w nowej bazylice, na 

centralnym pilastrze, znajduje się cudowny Obraz 

Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe. Dzięki 

okrągłemu kształtowi budowli, obraz Matki Bożej 

jest widoczny z każdego punktu kościoła. Pod 

obrazem znajduje się ruchomy chodnik, który 

pozwala na sprawne przemieszczanie się wielu 

pielgrzymów. Po lewej stronie obrazu widnieje 

zawieszonych ponad 20 flag państw, które przyję-

ły Matkę Bożą z Guadalupe za swoją patronkę, a 

pod obrazem jest umieszczony główny ołtarz. 

Poza tym wewnątrz znajduje się 9 kaplic, a w czę-

ści dolnej kościoła sklepy z dewocjonaliami i biu-

ra administracyjne. Wspaniałym elementem zdo-

biącym świątynię są witraże. Na wielkim placu 

położonym u stóp wzgórza i bazylik napotykamy 

wielkich rozmiarów dzwonnicę. Na niej umiesz-

czono różne zegary, jako symbol różnorodnych 

sposobów mierzenia czasu: zegar cywilny, zegar 

astronomiczny używany przez żaglarzy, zegar 

słoneczny oraz aztecki zegar księżycowy. 23 me-

trowa konstrukcja jest uzupełniona o wiele wyższą 

wieżą, na której umieszczono 10 dzwonów wy-

grywających ponad 20 różnych melodii. Z przodu 

dzwonnicy znajduje się okrągła scena, na której 

przedstawia się za pomocą figur poruszanych 

skomplikowanymi systemami elektronicznymi, 

historię objawień na wzgórzu w Tepeyac. 

Z lewej strony starej bazyliki, za pomnikiem Pa-

pieża Jana Pawła II znajduje się nowoczesne bap-

tysterium, zbudowane i konsekrowane w 1991 

roku. Jego konstrukcja posiada formę spirali, a 

wewnątrz odbywają się uroczystości związane ze 

chrztem. 

Schody za starą bazyliką, z prawej strony od bap-

tysterium, prowadzą do stojącej na szczycie 

wzgórza Tepeyac kaplicy. Według tradycji, to 

tam Juan Diego miał zebrać róże jako znak praw-

dziwości objawień dla biskupa Zumarragi. Pierw-

szą malutką kapliczkę postawiono w tym miejscu 

dopiero w 1666 roku, a prawie 100 lat później, w 

1749 roku zbudowano większy kościół. Wewnątrz 

świątyni znajdują się obrazy przedstawiające naj-

bardziej znaczące momenty z historii objawień. 

Poza tym z tarasu przed świątynią rozciąga się 

wspaniały widok na Miasto Meksyk. 

Schodząc ze Wzgórza Tepeyac w lewą stronę na-
tykamy się na pomnik przedstawiający kadłub 

okrętu w pełnym ożaglowaniu. Pomnik nawiązuje 

do jednego z najsławniejszych cudów Matki Bożej 

z Guadalupe. Statek wiozący ludzi z Hiszpanii 

znajdował się blisko portu w Veracruz, gdy rozpę-

tała się burza zagrażająca życiu znajdujących się 

na nim ludzi. Marynarze poprosili o pomoc Matkę 

Bożą z Guadalupe, morze się uspokoiło, a oni z 

wyrazem wdzięczności przynieśli na swoich bar-

kach maszt okrętu, który ulokowali na terenie 

sanktuarium. Na początku XX wieku silny wiatr 

zniszczył maszt i wtedy zastąpiono go tym po-

mnikiem, który nawiązuje do oryginału. Schodząc 

dalej w dół wchodzimy do przepięknego Ogrodu 

Tepeyac, pełnego kwiatów, drzew i zieleni. W 

nim znajduje się monumentalna rzeźba Ofiaro-

wanie, licząca 17 figur, która przedstawia hołd 

złożony Matce Bożej przez Indian. Figura Matki 

Bożej liczy prawie 4 metry i jest otoczona figurą 

biskupa Zumarragi, Juana Diego i anonimowych 

Indian, którzy składają Matce Bożej ofiary z ku-

kurydzy, kwiatów i kadzidła. Skręcając w prawo, 

za rzeźbą Ofiarowanie, po lewej stronie mijamy 

piękny kościółek, zwany Kaplicą Źródełka. We-

dług tradycji to właśnie w tym miejscu Matka 

Boża objawiła się Juanowi Diego, a na dowód 

tego, wytrysnęło małe źródełko. W 1791 roku na 

tym miejscu postawiono mały kościółek. Świąty-

nia zbudowana na planie okręgu jest bez wątpie-

nia jednym z najpiękniejszych dzieł architekto-

nicznych stylu barokowego w Meksyku. Piękna 

kopuła w stylu azulejo, znakomite malowidła 

przedstawiające aniołów, czy drewniana figura 

Juana Diego, która podtrzymuje pulpit są tego 

najlepszym dowodem. Idąc dalej, z prawej strony 

widzimy małą Kaplica Indian, która jest najstar-

szym zachowanym budynkiem na terenie sanktua-

rium. Została zbudowana w 1649 roku w miejscu, 
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w którym, według tradycji, mieszkał Juan Diego 

w ostatnich latach swego życia. Wewnątrz świą-

tyni, w zakrystii znajdującej się po lewej stronie 

od ołtarza, można zobaczyć fundamenty pierw-

szych pustelni wybudowanych przez biskupów 

Zumarraga i Montufar. Zwiedzając sanktuarium 

można zajrzeć do byłego klasztoru Sióstr Kapu-

cynek znajdującego się z prawej strony od starej 

bazyliki. Kościół charakteryzuje się stylem raczej 

surowym i prostym. Oglądając klasztor należy 

zwrócić uwagę na wielokolorową fasadę budynku, 

a wchodząc do środka na jeden z elementów „pol-

skich” znajdujących się na terenie sanktuarium, a 

więc obraz Jezusa Miłosiernego. W połowie XIX 

wieku, mieszkające tu siostry kapucynki, ze 

względu na nowe, liberalne prawo, musiały opu-

ścić klasztor, który stał się najpierw garnizonem 

wojskowym, a potem szpitalem.  

Na tyłach starej bazyliki odnaleźć można Mu-

zeum Bazyliki MB z Gwadelupe. Wewnątrz 

znajduje się największa w Meksyku kolekcja 

sztuki maryjnej, obrazy kustoszy sanktuarium oraz 

Salę Biskupią z kolekcją mebli, porcelany i sta-

rych zegarów. 

Warto wiedzieć, w 1737 roku MB z 
Gwadelupe została ogłoszona patronką Meksyku, 

a od 1999 „Najświętsza Maryja Panna z Guadalu-

pe” czczona jest jako Patronka obu Ameryk. 

Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe jest, zaraz 

po Watykanie,największym i najczęściej odwie-

dzanym miejscem kultu chrześcijańskiego na 

świecie. Rocznie odwiedza go średnio od 10 do 20 

milionów pielgrzymów. Kolejne miejsca w kate-

gorii sanktuariów maryjnych zajmują: Lourdes, 

Fatima i nasza Jasna Góra. 3 maja 1953 roku kar-

dynał Miranda y Gomez, ówczesny Prymas Mek-

syku, na prośbę polskiego Episkopatu oddał Pol-

skę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do dziś 

kopia obrazu z meksykańskiego sanktuarium zna-

lazła się w wielu polskich kościołach.  

Matka Boża z Gwadelupe jest Pa-

tronką życia poczętego. Wiosną 2007 roku pod-

czas Mszy św. w intencji dzieci zabitych przed 

narodzeniem, z obrazu Matki Bożej z Gwadelupe 

wydobyło się światło, które na oczach tysięcy 

wiernych utworzyło kształt embrionu.  

W XVI w. Maryja z Guadalupe położyła kres 

krwawym ofiarom z życia ludzkiego wśród Azte-

ków, a dziś nawet w narodach chrześcijańskich 

powraca się i praktykuje pogańskie obyczaje po-

zbawiania życia najsłabszych i najbardziej bez-

bronnych istot ludzkich przez zbrodnie aborcji, a 

nieuleczalnie chorych i starców przez eutanazję.  

 

Strony internetowe dot. sanktuarium 

G. Górny, J. Rosikoń "Sekrety Guadelupe" 

EA 

Modlitwa do MB z Gwadelupe 

Święta Matko Boga i Kościoła, nasza 

Pani z Guadalupe. Zostałaś wybrana przez Ojca 

dla Syna w Duchu Świętym. Jesteś Niewiastą ob-

leczoną w słońce, która troszczy się o narodziny 

Chrystusa. Podczas gdy szatan, czerwony smok, 

czeka by pożreć Twe Dziecko. Podobnie czynił 

Herod szukający, aby zniszczyć Twego Syna, Na-

szego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, doko-

nując podczas tego rzezi wielu niewinnych dzieci. 

Tak dzisiaj czyni się przez aborcję, zabijając wiele 

niewinnych, nienarodzonych dzieci, przy udziale 

wielu matek atakujących ludzkie życie i Kościół, 

Ciało Chrystusa. 

Matko Niewiniątek, chwalimy Boga w Tobie za 
Jego dary dane Tobie przez Twe Niepokalane 

Poczęcie, Twoją wolność od grzechu; Twoją peł-

nię łaski, Twoje Macierzyństwo Boga i Kościoła, 

Twoje Wieczne Dziewictwo i Twoje Wniebo-

wzięcie z ciałem i duszą do nieba. O, Wybawienie 

chrześcijan, błagamy Ciebie o ochronę dla 

wszystkich matek nienarodzonych i dzieci w ich 

łonach. Wstawiamy się do Ciebie o Twą pomoc w 

zatrzymaniu holokaustu aborcji. Nakłoń serca, aby 

szanowano życie! 

Święta Matko, modlimy się do Twego Bolesnego 
i Niepokalanego Serca za wszystkie matki i 

wszystkie nienarodzone dzieci, aby mogły żyć tu 

na ziemi i, dzięki Najdrogocenniejszej Krwi prze-

lanej przez Twego Syna, mogły dostąpić życia 

wiecznego z Nim w niebie. Modlimy się również 

do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca za 

wszystkich dokonujących aborcji i wszystkich 

stronników aborcji, aby nawrócili się i opowie-

dzieli się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, 

jako za ich Panem i Zbawicielem. Broń wszystkie 

swoje dzieci w walce przeciw szatanowi i wszyst-

kim złym duchom w tej teraźniejszej ciemności. 

Pragniemy, aby niewinne nienarodzone dzieci, 

które umierają bez Chrztu, były ochrzczone i za-

chowane. Prosimy abyś uzyskała tę łaskę dla nich 

i żal, pojednanie i wybaczenie od Boga dla ich 

rodziców i zabójców. Niech jeszcze raz w historii 
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świata odsłoni się nieskończona moc litościwej 

miłości. Niech ona położy kres złu. Niech prze-

mieni sumienia. Niech Twoje Bolesne i Niepoka-

lane Serce odsłoni dla wszystkich światło nadziei. 

Niech Chrystus Król króluje nami, naszymi rodzi-

nami, miastami, narodami i całą ludzkością. O, 

łagodna, O kochająca, O słodka Dziewico Maryjo, 

usłysz nasze prośby i przyjmij ten płacz naszych 

serc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O, Matko Boża  

z Guadalupe, 

 Obrończyni  

Nienarodzo-

nych,  

módl się  

za nami. 

 
 

 

 

,,BRONIĆ ŻYCIA I UMACNIAĆ JE, CZCIĆ I 

KOCHAĆ – OTO ZADANIE, KTÓRE BÓG 

POWIERZA KAŻDEMU CZŁOWIEKOWI”. 

/Evangelium vitae / 

Wielcy przywódcy Narodu Polskiego i Kościoła 

Świętego w naszej Ojczyźnie bronili życia ludz-

kiego od poczęcia do naturalnaj śmierci od zaw-

sze.  

27 kwietnia 1956 roku sejm uchwalił ustawę o 

warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, 

tym samym zniósł ustawę zabraniającą aborcji i 

sztucznej kontroli urodzeń z roku 1930 i ustawę z 

1949 roku zabraniającą manipulacji ludzkim za-

rodkiem, zwłaszcza inseminacji u trwale niepłod-

nych par. 

Prymas Polski Stefan Wyszyński wołał: 

,,Pasterz stolicy woła do was, woła do całej stoli-

cy diecezji, woła do Narodu! OBUDŹCIE się !! 

Ratujcie życie! Wszak chodzi tu o Życie Narodu ! 

Zginajcie kolana przed każdym rodzącym się ży-

ciem, przed każdym dziecięciem. Wołam do was 

krótko i wyraźnie. Chcę, abyście mój głos wszyscy 

posłyszeli. OTRZEŹWIEJCIE !!! '' 

Do ustawy aborcyjnej wprowadzono wy-

tyczne do przerywania ciąży; trudne warunki ży-

ciowe kobiety ciężarnej – bez względu na rozwój 

płodu oraz zasadę bezkarności matki spędzającej 

płód, czyli był to model ,,aborcji na żądanie”. Te 

wytyczne doprowadziły do tego, że na przestrzeni 

5-6 lat legalnie abortowano 5 milionów Polaków. 

Prymas Polski wołał; ,,W duszy Narodu 

musi być miejsce na nowe życie i musi być ono 

uznane. Dlatego kobieta – matka musi pamiętać, 

że została powołana do dawania życia, a nie za-

dawania śmierci. Mężczyzna – ojciec musi pamię-

tać, że jego zaszczytną funkcją jest stanie frontem 

ku rodzinie, ku nowemu życiu. Lekarz musi pozo-

stać obrońcą życia a nie ,,grabarzem”. Pielę-

gniarka, położna ma służyć życiu na wzór Maryi ! 

Władza zaś powinna stwarzać lepsze warunki by-

towe swoim obywatelom. Polityka Narodu będzie 

właściwą, jeżeli będzie polityką prorodzinną''.  

Kościół nie tylko mówił, ale także działał. To w 

tym czasie, kiedy u władzy była silna komuna, 

organizowano domy dla porzuconych dzieci, pro-

wadzone przez zakony, domy samotnej matki, czy 

dla matek, które były przez bliskich zmuszane do 

aborcji.  Tam bezpiecznie mogły doczekać do 

porodu, a nawet jeżeli nie miały się gdzie podziać 

to pół roku mogły tu przebywać wraz z dzieckiem. 

W tym czasie szukano im pracy i bezpiecznego 

miejsca do życia, a jeżeli matka zrzekała się praw 

do dziecka, to starano się o dobrą rodzinę adop-

cyjną i tak uratowano wiele istnień ludzkich. To 

zakony prowadziły domy dziecka i domy opieki 

dla najciężej upośledzonych dzieci. Przy kościo-

łach organizowano punkty, w których uczono me-

tod naturalnej regulacji poczęć opartych na fizjo-

logi organizmu kobiety i uświadamiano czym jest 

aborcja.  

Odpowiedzią ze strony państwa było wprowadze-

nie świadomego macierzyństwa, pod płaszczy-

kiem dbania o zdrowie kobiety. Propagowano 

środki antykoncepcyjne i wprowadzano odpo-

wiednie słownictwo. Kobieta nie była już w stanie 

błogosławionym, ale była w ciąży czyli tym sa-

mym dziecko pod sercem matki to nie błogosła-

wieństwo Boga, ale ciężar, - zawada, a dziecko 

nazwano płodem. Pytanie po co?  

Po to aby w świadomości ludzi zaistniało, że płód 

to nie dziecko a zlepek komórek, a aborcja to za-

bieg jak usunięcie zęba – tak wygładzano nasze 

sumienia, by nie było poczucia grzechu, by nie 

było poczucia, że zabija się własne dziecko. Pro-

pagując antykoncepcje, kazano kobiecie 

,,zabezpieczać się'' przed poczęciem dziecka, bo to 

miało dać jej wolność , a z działania małżonków 

znieść poczucie odpowiedzialności  bo łatwo jest 

usprawiedliwić i powiedzieć, „zawiódł taki czy 

inny środek antykoncepcyjny”. Aby dopełnić 

,,wolności kobiety'' posadzono ją na traktor i po-

Obudźcie się!!  Otrzeźwiejcie !! 
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stawiono przy maszynach w fabrykach. Uwolnio-

no mężczyzn od zapewnienia bytu rodzinie, zdjęto 

z niego odpowiedzialność za utrzymanie rodziny, 

powoli przestawał być głową rodziny. I wszyst-

kim wmawiano, że najważniejsze jest równo- 

uprawnienie. Co to znaczyło w praktyce? Jeżeli 

pracowali oboje w jednej fabryce, a mieli dzieci, 

to życie wymuszało pracę na zmiany, czyli mał-

żonkowie widzieli się nocą, bo zmianę w domu 

przekazywali sobie na kartkach. No jeszcze była 

niedziela – dzień wolny od pracy, w praktyce co 

druga – bo były t.z.w  prace społeczne 

/dobrowolne?/ i praca w niedzielę za podwójną 

stawkę. A co z dziećmi ? W dużych miastach po 

urlopach macierzyńskich wychowaniem dziecka 

zajmował się żłobek, który niejednokrotnie był 

obok zakładu lub na terenie zakładu. Były dwa 

rodzaje żłobków; gdzie dziecko przebywało na 

czas pracy matki i było odbierane codziennie.  

Były także żłobki tygodniowe, pozostawiało się 

dzieciątko w poniedziałek, a odbierało w sobotę o 

ile się nie zapomniało? 

Takie życie było zagrożeniem dla jedności rodzi-

ny i zagrożeniem dla bytu NARODU. 

Z homili Prymasa Stefana Wyszyńskiego; 

,,Kolebką Narodu jest rodzina, to szkoła jedności i 

ofiarności płynąca z miłości społecznej. Jeśli jed-

ność rodzinna jest zagrożona, jest zagrożony byt 

Narodu. Dlatego powinniśmy bronić świętości i 

jedności małzeństwa, a przede wszystkim 

OWOCU ich miłości''. 

,,Wszelkie działanie przeciwko rozpoczętemu życiu 

jest zwykłą zbrodnią przeciwko prawu natury! 

Powstające pod sercem nowe życie nie należy do 

niej. Jest ono własnością nowego człowieka! Nikt 

nie może bezkarnie pozbawiać życia kształtującej 

się dopiero istoty ludzkiej, zwłaszcza, że jest on –  

ona bezbronna. Musi więc mieć swoich obroń-

ców”. (11.01.76) 

 

W obronie życia nienarodzonych powstają porad-

nie rodzinne – najpierw przy diecezjach pod kie-

runkiem kapłanów współpracują osoby świeckie – 

instruktorki metod naturalnej regulacji poczęć, 

lekarze, psychologowie, którzy swoją wiedzą i 

świadectwem swojego życia rodzinnego służyli i 

służą przygotującym się do małżeństwa sakramen-

talnego oraz  małżonkom. 

W poradniach mówi się prawdę czym jest aborcja, 

pokazuje się filmy z aborcji, ale przede wszystkim 

filmy, które pokazują rozwój dziecka od momentu 

poczęcia do porodu. 

Polecam paniom z tytułami naukowymi choć raz 

oglądnięcie takiego filmu, żeby na własne oczy 

zobaczyły kiedy dziecko się poczyna i nie robiły z 

siebie ,,ciemnogrodu'' bo ich wiedza na ten temat 

zatrzymała się na latach pięćdziesiątych. 

,,OBUDŹCIE! SIĘ”. Nauka poszła do przodu i 

udawadnia, że życie ludzkie rozpoczyna się w 

momencie przeniknięcia plemnika do komórki 

jajowej. To jest początek życia człowieka. To 

człowiek – nie zlepek komórek – „ISTOTA 

LUDZKA, DAR BOGA”.  Matka Teresa powie-

dzała, że „gdyby łono kobiety miało okno, to nie 

byłoby aborcji, bo ludzie widzieliby swoje dzieci”.  

Przekazuje się świadectwa t.z.w ,,aborterów'', któ-

rzy przez lata dokonywali aborcji, ale przyszło 

opamiętanie i dzisiaj mówią czym jest aborcja i 

jak postępowano z ciałami tych dzieci. W naszej 

Ojczyźnie do niedawna szczątki dzieciątka czy to 

z naturalnego poronienia czy z aborcji lądowały w 

kanale lub były spalane z odpadami medycznymi. 

Dzisiaj rodzice mają prawo żądać wydania ciała, 

zapisać go w urzędzie stanu cywilnego, nadać mu 

imię i nazwisko i godnie go pochować. W niektó-

rych parafiach odbywają się ceremonie pogrze-

bowe ,,utraconego dziecka '' i modlitwy przebła-

galne. 

Pomaga to matkom , rodzinom w których dokona-

ło się aborcji – pożegnać się z tym dzieciątkiem 

ale zapomnieć się nigdy nie da. Dzisiaj aborcja to 

nie tylko zabieg, to antykoncepcja, która zabija 

dziecko i powoli zabija matkę i ubezpładnia mło-

de kobiety, które tak bez troski przyjmują t.z.w 

,,tabletkę PO”.  

Obrona życia ludzkiego nienarodzonego ma także 

wymiar duchowy, którego prekursorką była pani 

dr. Wanda Półtawska.  To z jej inicjatywy w 1980 

roku powstała ,,Krucjata Modlitwy w Obronie 

Poczętych Dzieci'', która trwa nieprzerwanie. Po-

lega na codziennym odmawianiu dowolnej tajem-

nicy Różańca świętego. W ostatnich latach, kiedy 

pojawili się zwolennicy eutanazji, modlimy się w 

„Obronie Życia Ludzkiego od Poczęcia do Natu-

ralnej Śmierci”. 

Bardziej znaną jest ,,Duchowa Adopcja Dziecka, 

którego życie jest zagrożone pod sercem matki – 

odmawiamy jeden dziesiątek różańca przez 9 mie-

sięcy, możemy dołączyć ofiarę Mszy świętej, post 

czy jakieś nasze cierpienie. W nagłych przypad-

kach – jak zagrażające poronienie, rodzi się dzie-

ciątko przedwcześnie, to powiadamiamy rodzinę, 

znajomych i modlitwą różańcową o jednakowej 

porze „szturmujemy” niebo. W obronie życia i 

rodziny powstało wiele organizacji takich jak; 

Przymierze Rodzin, czy Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich. Ich podstawową działalnością jest 

pomoc rodzinom w wychowaniu ich dzieci w du-

chu nauki Kościoła, aby wyrosły na ludzi wierzą-

cych i dobrych obywateli. 
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Na zakończenie przytaczam słowa Jana Pawła II 

wygłoszone 09.06.1991 roku w polskim parla-

mencie: ,,Dziękuję za inicjatywy parlamentarne 

zmierzające do zabezpieczenia życia ludzkiego od 

chwili poczęcia w łonie matki. Jasne stanowisko 

prawa jest nieodzowne, aby mógł dokonać się 

również gruntowny proces nawrócenia. Trudno 

bowiem o właściwą działalność wychowawczą, 

czy duszpasterską, gdy prawo temu przeszkadza”. 

To co ,,legalne”, zostaje niestety bardzo łatwo 

przyjęte jako ,,moralnie dozwolone''.  

Ze smutkiem patrzymy na to, co dzieje się 

obecnie na ulicach naszych miast – jakże bardzo 

aktualne są słowa prymasa skierowane do wier-

nych w liście pasterskim na Boże Narodzenie w 

1956 roku. 

,,Kościół w Polsce, wołać będzie do Najlepszej 

Matki! Ratuj rodziny polskie od śmierci w kołysce. 

Broń przed herodami dzieci NARODU! W czte-

rech ścianach domów naszych. Daj nam wszyst-

kim, tak gorące serca i żeby chciały się poświęcić 

dla ratowania życia nienarodzonych''. 

Pod Twoją Obronę… 
 

Gorlicka Pani Niepokalana Matko Jedyna 

Niech nas obroni Twoja przyczyna. 
 

Janina Załęska  

 

 

 

 

 

W każdej kolekcie wyróżniamy zatem: 

 inwokację skierowaną do Boga (np. 
Wszechmogący Boże!); 

 uzasadnienie prośby, często ze wzmianką 

o obchodzonym misterium (np. Ty w dniu 

dzisiejszym przez Twojego Syna 

pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy 

życia wiecznego); 

 sama prośba (np. spraw, abyśmy obcho-
dząc uroczystość Zmartwychwstania 

Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha 

Świętego i mogli zmartwychwstać do 

nowego życia w światłości). 

Kolekta ma dłuższe zakończenie, które w nowym 

mszale podane jest zawsze w pełnym brzmieniu. 

Znajomość zasad stosowania zakończeń modlitw 

mszalnych nie jest zatem konieczna. 

 

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO 

Czytania biblijne mają być „dłuższe, bardziej 

urozmaicone i lepiej dobrane” (KL 35). Należy 

„obficiej zastawić dla wiernych stół słowa Bożego, 

szerzej otworzyć skarbiec biblijny”, aby „w us-

talonym przeciągu lat odczytać wiernym 

ważniejsze części Pisma świętego” (KL 51), po-

nieważ wtedy „Bóg przemawia do swego ludu, 

Chrystus w dalszym ciągu głosi Ewangelię” (KL 

33). Nie ma liturgii, w której Bóg nie miałby 

słowa, którym zwołuje lud, jednoczy go, umacnia, 

oczyszcza i pozwala żyć (J. A. Jungmann). 

 

Jak ważna jest rola słowa Bożego w liturgii i w 

życiu chrześcijańskim, zwięźle podają następujące 

słowa: „W czytaniach, które wyjaśnia homilia, 

Bóg przemawia do swego ludu, objawia mu  

tajemnicę odkupienia i zbawienia, i podaje mu 

pokarm duchowy, a sam Chrystus poprzez swoje 

słowo obecny jest pośród wiernych. Lud przyswa-

ja sobie to Boże słowo przez śpiew i łączy się z 

nim ściśle przez wyznanie wiary, a posilony nim w 

modlitwie powszechnej zanosi prośby w potrze-

bach całego Kościoła i o zbawienie całego 

świata” (OWMR 33). 

Owocem tych ustaleń jest nowy Lekcjonarz 

Mszalny, opracowany przez Radę Posoborową dla 

wprowadzenia w życie Konstytucji o liturgii, 

ogłoszony dekretem Kongregacji Obrzędów dnia 

25 maja 1969 r. 

 

We wszystkie niedziele i uroczystości w Mszy św. 

są trzy czytania:  

 pierwsze ze Starego Testamentu,  

 drugie z listów Apostolskich lub Apokalip-
sy,  

 trzecie z Ewangelii.  

Aby udostępnić wiernym słowo Boże w szerszym 

zakresie, wprowadzono trzyletni cykl perykop 

biblijnych na niedziele i uroczystości i oznaczono 

je literami: A, B, C. Przy doborze czytań bib-

lijnych kierowano się tradycyjnymi zasadami: 

 zasadą czytań dobieranych tematycznie, 

 zasadą czytania ciągłego wybranej księgi 
świętej. 

Pierwszą zasadę stosowano przy dobieraniu 

czytań na okres adwentowy, wielkopostny i 

wielkanocny.  

Na niedziele zwykłe w ciągu roku zastosowano 

drugą zasadę. Czytana jest wybrana księga święta 

lecz pomija się w niej niektóre partie, kierując się 

względami duszpasterskimi. Chodzi o teksty, 

które są trudne i wymagają specjalistycznych 

studiów, by je właściwie rozumieć. Czytanie 

ciągłe zastosowano przy drugim czytaniu oraz 

przy Ewangelii.  

Czytanie pierwsze ze Starego Testamentu tak jest 

dobrane, aby harmonizowało z Ewangelią. Chodzi 

Tajemnica Mszy świętej c. d. 
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o uniknięcie zbyt wielkiej rozbieżności te-

matycznej oraz o podkreślenie jedności obu Tes-

tamentów.  

 W niedziele cyklu A czyta się Ewangelię 
wg św. Mateusza,  

 w cyklu B wg św. Marka,  

 a w cyklu C wg św. Łukasza.  

 Ewangelię wg św. Jana zarezerwowano na 
ostatnie tygodnie Wielkiego Postu i na 

cały okres wielkanocny.  

 Dzieje Apostolskie czyta się w okresie 
wielkanocnym jako czytanie pierwsze. 

Na dni powszednie przewidziane są dwa czytania: 

pierwsze ze Starego i Nowego Testamentu, 

ułożone w dwa cykle roczne. Pierwszy cykl na 

lata nieparzyste oznaczony jest jedynką rzymską 

(1), drugi cykl na lata parzyste oznaczony jest 

dwójką rzymską (II). Czytania ewangeliczne mają 

tylko jeden cykl roczny. Od pierwszego do 

dziesiątego tygodnia zwykłego czyta się 

Ewangelię wg św. Marka, od jedenastego do 

dwudziestego pierwszego tygodnia wg św. Ma-

teusza, a od dwudziestego drugiego do trzydzi-

estego czwartego tygodnia wg św. Łukasza. Na 

pozostałe tygodnie należące do okresów specjal-

nych, dokonano doboru czytań odpowiadających 

ich charakterowi liturgicznemu. 

Czytania przeznaczone na obchody liturgiczne 

Świętych, na liturgię sakramentów i sakramen-

taliów oraz na Msze okolicznościowe i wotywne. 

W Lekcjonarzu na obchody Świętych (t.6) są 

opracowane teksty własne, przeznaczone na 

uroczystości, święta i wspomnienia poszczegól-

nych Świętych, oraz teksty na wspólne obchody 

Świętych, którzy nie mają własnych czytań. 

Ponadto każda czynność liturgiczna posiada 

specjalnie dobrane czytania w większej ilości, aby 

celebrans, kierując się względami duszpaster-

skimi, mógł wybierać spośród nich najbardziej 

odpowiadające sytuacji względnie 

okolicznościom. 

 

Pod wpływem słów Bożych człowiek staje się 

posłuszny Duchowi Świętemu, który oświeca go i 

uzdalnia do wcielania w życie usłyszanych prawd 

i do dawania świadectwa Chrystusowi wobec 

świata. Święty Jakub Apostoł pisze: „Wprowa-

dzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko 

słuchaczami” (Jk 1,22). 

 

Lektorem czytań biblijnych, według prastarej 

tradycji i zasad podziału funkcji, nie powinien być 

celebrans lecz ktoś z usługujących. Lektor taki nie 

może jednak być przypadkowy, ale dojrzały do 

poprawnego czytania i dobrze przygotowany. Gdy 

czyta lektor, wtedy widać, że także celebrans jest 

słuchaczem słowa Bożego. Podczas gdy inne 

czytania mogą być wykonane przez lektora laika 

(bez święceń), to czytanie Ewangelii, od IV 

wieku, zarezerwowane jest dla diakona. Gdy nie 

ma diakona, wtedy może ją odczytać inny kapłan, 

a w ostateczności sam celebrans. Zaraz po czyta-

niu lektor mówi „Oto słowo Boże” (Verbum 

Domini), na co zgromadzony lud odpowiada 

„Chwała, tobie Panie” (Deo gratias). 

 

Śpiewy między czytaniami składają się przede 

wszystkim z psalmów. O psalmach w liturgii 

chrześcijańskiej pisali między innymi Hipolit 

Rzymski (t 235), Tertulian (t 220), Atanazy (t 

373). O ich śpiewani między czytaniami wspo-

minają często Augustyn (t 430) i Leon Wielki 

(zm. 461).  

Ostatnia reforma liturgiczna wróciła do starej 

nazwy „psalm responsoryjny”. Składa się ten 

śpiew z psalmu przeplatanego refrenem. Psalm 

najczęściej śpiewa kantor lub schola.  Refren 

natomiast powtarzają wszyscy obecni. Tekst 

pierwszego czytania biblijnego i psalm po nim 

następujący z refrenem tak są ułożone, że tworzą 

jedną całość treściową W Lekcjonarzu każde 

pierwsze czytanie mszalne ma swój psalm respon-

soryjny. Jest on modlitwą refleksyjną nad prze- 

czytanym tekstem. 

Śpiew między czytaniami bierze się zasadniczo z 

Lekcjonarza. Dla ułatwienia wiernym włączanie 

się w śpiew refrenu, są teksty okresowe, które 

łatwo można zapamiętać i śpiewać w ciągu dane-

go okresu. Podobnie sprawa ma się z obchodami 

ku czci Świętych. Odnosi się to tylko do tych 

przypadków, gdy. Recytacja nie potrzebuje tych 

ułatwień. W polskim Lekcjonarzu refreny tak zos-

tały opracowane, że mają tę samą ilość sylab i 

rytmikę, że można je śpiewać na jedną melodię, 

co bardzo ułatwia włączanie się wiernych w 

śpiew. Kantor na ambonie lub innym od-

powiednim miejscu wypowiada wersety psalmu, 

podczas gdy całe zgromadzenie liturgiczne siedzi i 

słucha, włączając się w powtarzanie antyfony, 

chyba, że psalm śpiewany jest na sposób ciągły 

(tractus), bez antyfony. 

                                                                                 

Opr. Ks. J. B. 
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Jako wierzący w Jezusa Chrystusa, potrzebujemy 

wyróżnić te wydarzenia, które dzisiaj są tak waż-

ne, które kościół podpowiada nam w Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia NMP.  Sa to dwa wyda-

rzenia, które tłumaczą naszą kondycję ludzką i 

perspektywę – tłumaczą  sens życia.  

 

Po pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju, 

odpowiada na zasadnicze pytanie, które wszyscy 

sobie zadajemy: „skąd jest zło”?. Historia z Księgi 

Rodzaju wystarczy, żeby zrozumieć dlaczego my, 

jako ludzie – potomstwo Adama i Ewy dziedzi-

czymy skutki, ten grzech i jego skutki, tak, że po-

trzebujemy oczyszczenia.  

I tutaj powstaje pytanie: Jaki jest sposób na 

to oczyszczenie?  To Zwiastowanie NMP, bo tam 

w Nazarecie niejako kontynuuje się  to co Bóg 

zapowiadał, że potomstwo niewiasty zgładzi gło-

wę węża… Odpowiedź Maryi jest warunkiem, 

żeby ta historia się toczyła, żeby ta iskra nadziei 

przez Boga zapowiedzianej się rozpaliła. Jest uza-

sadnienie dlatego że, Maryja odpowie: „niech mi 

się stanie według twego słowa”. Ona jest czło-

wiekiem przygotowanym na taką odpowiedź. (…) 

Dlaczego Maryja mogła odpowiedzieć: 

„niech mi się stanie według twego słowa”? Ona 

mogła tak odpowiedzieć, bo jak słyszeliśmy w 

kolekcie na początku Mszy świętej – Ona tę łaskę 

otrzymała dzięki zasługom, które wysłużył Jezus 

Chrystus przez dzieło odkupienia, przez swoją 

mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I każde dobro, 

a szczególnie dobro związane z odkupieniem, 

zbawieniem, jest dzięki tym zasługom które Chry-

stus wysłużył właśnie przez to co uczynił, mękę, 

śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego Ona jest 

przygotowanym człowiekiem, niepokalanie po-

częta, wypowiada swoje Fiat. W tej scenie zwia-

stowania jest początek końca zła, grzechu – 

skutków jego, cierpienia i śmierci. Jest to konty-

nuacja Bożej inicjatywy, tam na kartach Księgi 

Rodzaju wcześniej wypisanej. Jest to Boża odpo-

wiedź, chrześcijańska odpowiedź jak uczestniczyć 

w tym co Bóg dokonuje w Chrystusie. Tak, dlate-

go nie może braknąć Jezusa, nie tylko w czasie 

przygotowania do świąt, nie tylko w życzeniach. 

Nie może braknąć Jezusa w wypowiedziach 

chrześcijańskich odpowiedzialnych osób. Bo-

wiem Chrystus wysługuje nam dobra zbawcze. 
Po pierwsze grzech pierworodny został zgładzony 

w sakramencie chrztu świętego. Możemy wyzbyć 

się tego 

 

 

 

 

zła w sakramencie pokuty i 

pojednania. Często jest ten 

sakrament nazywany sa-

kramentem pracowitym, bo 

trzeba się przy nim napra-

cować rozumem i wolą. I wreszcie to dobro du-

chowe którego nic na tej ziemi nie zastąpi, jakim 

jest Eucharystia. W czasach w których zagraża 

nam wyziębienie życia religijnego, kiedy próbu-

jemy sobie jakoś radzić przez różnego rodzaju 

akty duchowe, jednak nie możemy się wyzbyć 

obecności Jezusa, nie możemy się pozbawić tego 

szczytu kultu chrześcijańskiego, spotkania zupeł-

nie wyjątkowego z Bogiem na ziemi, spotkania z 

Osobą. Tak powiedział papież Benedykt XVI, że 

chrześcijaństwo jest Osobą. Nie jest zespołem 

jakiś prawd, nie jest jakąś ideologią ale jest spo-

tkaniem z Osobą, z osobą Boga, jedynym możli-

wym tutaj na ziemi. Przez to uczestnictwo jest 

możliwe dobre życie, przez to uczestnictwo w 

tych dobrach zbawczych wysłużonych przez Jezu-

sa Chrystusa jest możliwe życie wieczne, możliwe 

jest zbawienie.  

Dzisiaj jest jeszcze jeden  ważny akcent.  

Archanioł Gabriel mówi do Maryi: „oto poczniesz 

i porodzisz syna". Życie człowieka zaczyna się od 

poczęcia. (…) Taka jest logika, logika nie tyle 

religijna, nie chodzi tu o światopogląd, tu chodzi o 

człowieczeństwo. Ciekawa rzecz, że w tych dzia-

łaniach obrony życia człowieka od poczęcia do 

naturalnej śmierci są tacy ludzie którzy nie są 

chrześcijanami. Znajdujemy sojuszników wśród 

takich ludzi którzy nie są uczniami Jezusa bo wy-

wodzą swoją argumentację z faktu tylko tego – 

jestem człowiekiem. Kościół jest orędownikiem 

zdrowego rozsądku. Trzeba pewnie ciągle tłuma-

czyć, być w jakimś dialogu, również wobec mło-

dego pokolenia. Podpowiadając młodemu pokole-

niu, aby włączyło myślenie wobec czasami ludz-

kiej złej woli, manipulacji, wobec pogubienia, 

dotrzeć do prawdy, prawdy która jest niezależna 

od naszych światopoglądów. Przecież jak ktoś 

powie „nie wierzę w Boga” to od tego od razu Bóg 

nie zniknie. Maryja jest jutrzenką zbawienia. 

Przyjmuje życie, przyjmuje wolę Boga, ale nie 

jako ciężar. Potem biegnie z pośpiechem do św. 

Elżbiety nie po to, żeby się żalić. „Słuchaj ale 

dostałam obowiązek, ale ciężar mi ciąży”. Ale 

śpiewa: „wielbi dusza moja Pana”. Maryja speł-

nia powinność, bo tak naprawdę w życiu czło-

wieka radością jest i życiową satysfakcją, że speł-

Z PARAFIALNEJ AMBONY 
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niamy swoją powinność, co powinniśmy uczynić, 

jak żyć. Maryja jest dla nas wzorem takiej posta-

wy. Również Jezus wzorem takiej postawy.  

Korzystajmy z tych dóbr, które wysłużył 

nam Jezus Chrystus, dzięki którym Maryja jest 

niepokalanie poczęta, dzięki któym odpowie-

działa fiat. A my też idźmy za nią w naszych 

życiowych odpowiedziach. Amen.  

 

Fragment kazania w czasie odpustu w 

Uroczystość Zwiastowania NMP  

– Ks. dr Jacek Uliasz 

 

 

 

 

„Maryjo Niepokalana,  

Niepokalana Maryjo 

każdą chcę życia godziną,  

                              Tobie wyśpiewać swą miłość”. 

 

8 grudnia ub. roku o godz. 18.00 w gorlickiej ba-

zylice odbyły się uroczystości odpustowe ku czci 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-

ny – Patronki Parafii, ale również PATRONKI 

MIASTA – PANI GORLICKIEJ.  

             Uroczystość odpustową rozpoczęła Msza 

święta koncelebrowana pod przewodnictwem  ks. 

dr Jacka Uliasza – dyrektora Instytutu Filozoficz-

no-Teologicznego we Lwowie; z udziałem ks. 

dziekana Stanisława Ruszela oraz ks.Prałata Sta-

nisława Górskiego. Ks. Jacek Uliasz wygłosił 

homilię, nawiązując do uroczystości Niepokalane-

go Poczęcia NMP, tłumacząc naszą kondycję 

ludzką i perspektywę – to znaczy, dokąd zmie-

rzamy, jaki jest sens naszego życia.  

Wielkim zaskoczeniem dla nas był udział 

w czasie odpustu „Maryjek”. Mimo obostrzeń 

epidemicznych i limitu osób w bazylice, tradycja 

Maryjek nie została przerwana.  Wprowadzone 

zostały one w procesji na wejście przez feretron 

Niepokalanej Gorlickiej Pani. Feretron ten jest 

pamiątką ustanowienia w 2014 roku Maryi Nie-

pokalanej – Patronką naszego miasta oraz wyra-

zem miłości i czci, jaką darzymy Matkę Jezusa. 

W tym roku w związku z sytuacją epide-

miczną  Maryjek było mniej, ale głęboko ufamy, 

że w tym czasie pandemii koronawirusa żarliwa 

modlitwa dziewcząt zostanie wysłuchana a epi-

demia ustąpi.  Wierzymy, że Maryja Niepokalana 

– Pani Gorlicka nie opuści nas w potrzebie i bę-

dzie otaczać płaszczem swej opieki – jak to czyni-

ła przez wieki. 

Ten piękny zwyczaj gorlickich „Maryjek” 

sięga lat 1709-11, kiedy to Podkarpacie nawiedzi-

ła epidemia tzw. „morowego powietrza”. Matka 

Najświętsza – Pani Gorlicka wymodliła ustąpienie 

choroby, a na pamiątkę tamtego wydarzenia 

wdzięczni gorliczanie każdego roku wraz z kolej-

nymi grupami „Maryjek” składają hołd dzięk-

czynny Bogu i Jego Matce.  

Niezwykle uroczysta oprawa liturgiczna; 

śpiewy, obecność „Maryjek”, Dziewczęcej Służby 

Maryjnej, Bractwa Kurkowego Dworu Karwacja-

nów wpłynęły na głębokie przeżycie tej uroczy-

stości oraz (mamy nadzieję) większy entuzjazm 

wiary i przeżywania tajemnicy Niepokalanego 

Poczęcia NMP.  

Tradycyjnie na zakończenie Mszy Świętej 

Ks. Koncelebrans zawierzył wszystkich miesz-

kańców miasta Maryi Niepokalanej – Pani Gorlic-

kiej. Radujemy się, że to ŚWIĘTO 

PATRONALNE GORLIC wchodzi na trwale w 

kalendarz liturgiczny 

Marta Przewor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

   

 

                                                                                                    

 

8 grudnia 2020 roku papież Franciszek ogłosił 

specjalny „Rok św. Józefa” z okazji 150. rocz-

nicy ustanowienia Opiekuna Jezusa – Patro-

nem Kościoła Powszechnego, który zakończy 

się 8 grudnia 2021 roku. 

W liście apostolskim „Patris corde”, opubliko-

wanym z tej okazji, papież Franciszek określił św. 

Józefa m.in. tytułami „ukochany ojciec; ojciec 

czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec 

twórczej odwagi”, nawiązując do dekretu bł. Piu-

sa IX ogłaszającego św. Józefa PATRONEM 

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

A JEDNAK BYŁY MARYJKI…. 
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KOŚCIOLA POWSZECHNEGO. Przy tej okazji 

papież Franciszek ujawnił swoje osobiste nabo-

żeństwo ku czci Oblubieńca NMP, podkreślając, 

że od ponad czterdziestu lat, codziennie odmawia 

modlitwę do św. Józefa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUTY 
Intencja powszechna – Przemoc w stosunku do 

kobiet. 

Módlmy się w intencji kobiet – ofiar przemocy, 

aby były chronione przez społeczeństwo, a ich 

cierpienia były dostrzegane i prośby wysłuchiwa-

ne. 

Intencja parafialna – Módlmy się nieustannie o 

ustanie pandemii. 

 

 
 

 

 

 

W tym artykule przedstawiamy dwóch błogosła-

wionych kapłanów pełniących posługę w Kutnie.  
 

Bł. ks. Michał Woźniak urodził się 28 

sierpnia 1875 roku w Suchym Lesie w parafii Pę-

cice. Studiował w seminarium duchownym w 

Warszawie, gdzie w 1907 roku przyjął święcenia 

kapłańskie. Jako wikariusz pełnił posługę w kilku 

parafiach, po czym został proboszczem w parafii 

Kamionna. Od 1925 roku był proboszczem w pa-

rafii św. Wawrzyńca w Kutnie, pełniąc jednocze-

śnie funkcję dziekana. Był gorliwym duszpaste-

rzem. Jego życie duchowe ogniskowało się wokół 

kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, Euchary-

stii oraz Matki Najświętszej. Już jako trzynastola-

tek wstąpił do kółka różańcowego w rodzinnej 

parafii, potem jako kapłan szerzył modlitwę ró-

żańcową wśród wiernych. Czcił św. Jana Bosko. 

Po święceniach kapłańskich wyjechał do Turynu, 

aby poznać pracę salezjanów. Jako proboszcz w 

Kutnie, troszcząc się o wychowanie młodzieży, 

sprowadził do tego miasta salezjanów. Po wybu-

chu II wojny światowej, pomimo ostrzeżeń o moż-

liwości aresztowania, pozostał  wraz z ks. Ozię-

błowskim w parafii. W okolicy rozegrała się bitwa 

nad Bzurą. Księża udzielali umierającym Wiaty-

ku, grzebali zmarłych, nieśli pomoc rannym. W 

październiku 1941 roku proboszcz wraz z wika-

riuszem – ks. Michałem Oziębłowskim – zostali 

aresztowani i osadzeni w obozie przejściowym w 

Lądzie na terenie byłego opactwa cystersów. Stąd 

obaj trafili do obozu koncentracyjnego w Dachau. 

Po okrutnych torturach ks. Michał Woźniak zmarł 

16 maja 1942 roku. Świadek jego  męczeństwa ks. 

Tadeusz Rulski napisał: "Po kilku dniach tortur 

ks. prałat zmarł. Był to kapłan Boży, mąż prawy, 

bojący się nieprawości i chodzący drogami pro-

stymi. Myślę, że była to piękna męczeńska śmierć, 

na którą sobie zasłużył pobożnym i świątobliwym 

życiem ks. dziekan Michał Woźniak. Przygotowy-

wał się do niej przez długie lata, a szczególnie 

przez lata wojny”. 

Bł. ks. Michał Oziębłowski urodził się 28 wrze-

śnia 1900 roku we wsi Izdebno Kościelne pod 

Warszawą. Dzieciństwo spędził w Oryszewie 

Osadzie, w parafii Szymanów. Gdy był nastolat-

kiem, zmarł jego ojciec a on wziął na siebie troskę 

o utrzymanie i wykształcenie rodzeństwa. Pod 

jego wpływem jedna z jego sióstr wstąpiła do za-

konu. Pomimo trudnych warunków materialnych a 

także trudności z nauką ukończył gimnazjum i 

wstąpił do seminarium duchownego w Warsza-

wie. Zachorował na gruźlicę i musiał przerwać 

naukę. Leczył się w Otwocku, gdzie jednocześnie 

pełnił funkcję katechety w szkołach. W 1934 roku 

wrócił do seminarium i w 1938 roku otrzymał 

święcenia kapłańskie. Pierwszą placówką, do któ-

rej został skierowany, było Przybyszewo, skąd po 

niedługim czasie został przeniesiony do parafii 

św. Wawrzyńca w Kutnie, gdzie proboszczem był 

ks. Michał Woźniak. Tu otoczył opieką duchową 

młodzież. Niósł także pomoc duchową i material-

ną ubogim parafianom. Cenił swoje kapłaństwo. 

Na obrazku prymicyjnym miał zapisane słowa: 

„Dobrotliwy i miłosierny Boże, któryś sługę Twe-

go, Michała, do godności kapłańskiej powołać 

raczył, spraw, aby wszystkie jego czynności ka-

płańskie były także na większą Twoją chwałę, a 

jemu samemu i wiernym Twoim na zbawienie” . 

Modlił się tymi słowami i do końca życia, również 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE 

108 BŁOGOSŁAWIONYCH 

MĘCZENNIKÓW II WOJNY 

ŚWIATOWEJ c.d. 
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w obozie koncentracyjnym, starał się  wiernie 

wypełniać swe powinności duszpasterskie. Osa-

dzony wraz ze swoim proboszczem najpierw w 

Lądzie, a następnie w Dachau, pomagał więź-

niom, spowiadał ich i w miarę możliwości rozda-

wał Komunię Świętą. Ksiądz Michał Oziębłowski 

zmarł w Dachau 31 lipca 1942 roku.  

Obaj kapłani zostali beatyfikowani przez papieża  

św. Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 

roku w gronie 108 Błogosławionych Męczenni-

ków II wojny światowej.  Wspomnienie liturgicz-

ne bł. Michała Oziębłowskiego przypada 31 lipca.  

 

Modlitwa do błogosławionego Michała Woźniaka: 

„Ojcze najlepszy, żródło życia i miłości dziękuje 

Ci za wzór umiłowania wiary i ojczyzny, jaki dałeś 

mi w bł. Michale Wożniaku – kapłanie. 

Przyjmij moją osobistą prośbę … którą zanoszę do 

Ciebie przez wstawiennictwo sługi Twojego. 

Spraw abym oddając cześć za Jego wstawiennic-

twem został(a) umocniony(a) w wiernej służbie 

dla Ciebie i naszej ziemskiej ojczyzny. 

Przez Chrystusa Pana naszego Amen”. 

 

Na podst. informacji ze stron: 

http://www.meczennicykutnowscy.pl, 

https://www.brewiarz.katolik.pl, https://parafia-

wisniew.pl, https://www.swietyjozef.kalisz.pl, 

https://opoka.org.pl oraz książki : ks. Jerzy Misiu-

rek, Polscy święci i błogosławieni,  

Edycja Świętego Pawła 2018        

 Opracowała B. Osika 
 

 

 

 

 „Łatwiej czy-

nić dobro, 

jeśli pomaga 

wielu” 
 

W tym trudnym 

dla wszystkich 

roku związanym 

z epidemią ko-

ronawirusa ma-

my wyjątkową 

okazję do dzie-

lenia się dobrem. 

Ten trudny czas 

został nam dany, byśmy siebie sprawdzili i zadali 

sobie pytanie: czy umiem dać komuś cząstkę sie-

bie? Widząc, jak wiele osób odpowiada na apele 

Caritas, nie mamy wątpliwości, że społeczeństwo, 

wszystkie osoby włączające się w organizację 

zbiórki żywności i tym razem nie zawiedli. Pomo-

cą prostego gestu można pokazać ludziom, którzy 

z różnych życiowych powodów (również tych 

związanych z pandemią) znaleźli się w ciężkiej 

sytuacji, że nie są sami. Caritas pragnie dotrzeć z 

pomocą do jak największej liczby osób żyjących 

w ubóstwie. Bardzo miło widzieć, że coraz więcej 

osób pomaga i zauważa ubogich. Produkty zebra-

ne podczas zbiórki trafiły do chorych, najbardziej 

potrzebujących seniorów, osób samotnie wycho-

wujących dzieci, osób z niepełnosprawnością i 

bezdomnych, których nie stać na zakup żywności. 

Święta Bożego Narodzenia to czas, który szcze-

gólnie skłania nas do refleksji nad swoim życiem, 

ale także nad otaczającym światem. Bardziej niż 

zwykle zwracamy uwagę na tych, którzy nie mają 

tyle szczęścia co my. Obecny kryzys spowodowa-

ny pandemią te trudności jeszcze pogłębia. Do 

Caritasu zwraca się coraz więcej osób w potrze-

bie, osób, które straciły źródło dochodu i nagle 

znalazły się w bardzo złej sytuacji życiowej.  

Przed Bożym Narodzeniem stajemy się bardziej 

wrażliwi na potrzeby innych i chętnie spieszymy z 

pomocą na różne sposoby. Ważne jest to, że taka 

pomoc może nas niewiele kosztować, bowiem 

możliwości jest wiele. Niejednokrotnie ważniejsze 

są drobne gesty życzliwości, rozmowa telefonicz-

na i dobre słowo, zrobienie zakupów.  

Całość akcji odbywała się w ograniczony sposób 

ze względu na pandemię. Tym razem wolontariu-

sze nie pełnili dyżurów w sklepach ale my z po-

trzeby serca składaliśmy dary do koszy w skle-

pach, do kosza w kościele oraz ofiary pieniężne i 

za to wszystko składamy serdeczne podziękowa-

nia. 

Dzięki Państwa życzliwości na Święta Bożego 

Narodzenia z zebranych darów przygotowano i 

wydano około 170 paczek, w tym 45 dla chorych, 

które lektorzy dostarczyli bezpośrednio do do-

mów. Powyższa pomoc każdorazowo spotykała 

się z ogromną wdzięcznością. Uczniowie ze Szko-

ły Podstawowej im Jana Pawła II w Stróżówce 

zrobili własnoręcznie kartki świąteczne z życze-

niami, które przekazaliśmy chorym. 

 

Na czele „Caritas" stoi Ks. Proboszcz Stanisław 

Ruszel, który koordynuje działalność Zespołu, 

inspiruje i wspiera nas w naszych akcjach. Tym, 

którzy włączyli się w to piękne dzieło należą się 

wyrazy uznania a swoją wdzięczność zapewniamy 

pamięcią w modlitwie. Mamy nadzieję, że może-

my na Was liczyć w przyszłości. 

"Bez dobrego nie da się współdziałać, nie da się 

wypełniać misji bez dobrych ludzi." 

PODZIĘKOWANIE 

http://www.meczennicykutnowscy.pl/
https://www.brewiarz.katolik.pl/
https://parafia-wisniew.pl/
https://parafia-wisniew.pl/
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/
https://opoka.org.pl/
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Naszymi Darczyńcami są: 

 

1.Cukiernia„Weronika" P. Janusz Pietrucha 

2. P. Jerzy Wojnarski  

3. Hitpol ul. 3 Maja 2 P. Wojciech Konopka  

4. FP.H.U Angela -Męcina Państwo Piecuchowie. 

5. Zakład Masarski „Szubryt” 

6. Zakład Masarski Angus SJ 

7. Hurtownia A-Zet 

P. Tomasz Krężołek 

8. Drobiarz P. Wacław Krężołek 

9. Transhurt Państwo Siewiera 

10. F.H.U P. Jerzy Liszka 

11. FPU Hanmart P. Marta Honkowicz  

10. Wanda i Andrzej Jaklińscy 

11. Apteka "Pod Orłem"  

12. Kancelaria Adwokacka P.Dariusz Kołotyło 

13. P.Wojciech Miarecki -Notariusz  

14. Sklep "Plastuś" 

15.Kwiaciarnia”Bonsai  

16.Sklep "Gloria" P.Anna Dzwończyk  

17.Piekarnia u.Piekarska  

18.Optyk P.Katarzyna Adamowska  

19.Sklep "Magda”  

0.Kwiaciarnia "Róża”  

21.Cukiernia Italia  

22. P.Wiesław Budzioch  

23.Anonimowi ofiarodawcy.  

 

Podziękowanie składamy również Preze-

som i Właścicielom sieci sklepów, w których 

przeprowadzano zbiórkę żywności. Są to: 

 

1.Delikatesy "Centrum" ul. Tuwima 

2.Delikatesy "Centrum" ul. Stróżowska  

3."Lider" ul. Stróżowska 

4. Sklep "Handlowiec" ul.11 Listopada 

5."Biedronka”ul. Garncarska 

6."Biedronka” ul. Biecka 

7."Jedność” ul. 3 Maja 

8."Królówka" ul. Biecka 

9."Zaścianek" ul. Asnyka 

10"Alma" ul. Konopnickiej 

11."Stefan" ul. Hallera 

12."Tęcza" ul. Mickiewicza 

Całej Wspólnocie Parafialnej pragniemy życzyć 

pokoju serca, aby każdy dzień w Nowym Roku 

2021 przepełniony był miłością, ciepłem i uśmie-

chem ludzi napotkanych na swej drodze. Niech 

będzie dla nas wszystkich chwilą i przypomnie-

niem o konieczności budowania pięknych relacji. 

Niech dobry Bóg opromienia naszą codzienność, 

umacnia nadzieję w chwilach trudnych, otwiera 

nas na bliźnich i pomaga nam żyć miłosierną mi-

łością. Niech świadectwo miłosierdzia chrześci-

jańskiego promieniuje na całą Wspólnotę Para-

fialną. 

Życzymy, aby Ten, którego w noc Bożego Naro-

dzenia witamy jako Księcia Światłości i Pokoju, 

który niesie zbawienie w każdym zakątku globu, 

który jest odpowiedzią na każdą ludzką niepew-

ność, przyniósł dar swojego pokoju i pozwolił z 

ufnością patrzyć na współczesność i w przyszłość, 

uwolnić nas od lęku i ożywić naszą nadzieję.  

Z całego serca serdecznie dziękujemy 

wszystkim zaangażowanym w akcję Boże Naro-

dzenie 2020, za wspieranie potrzebujących i 

współpracę z Caritas. 

Parafialny Zespół Caritas 

 

 

 

 

 

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas Anioły. Nie 

mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce 

jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są 

w potrzebie”. 

( Phil Bosmans) 

 

9 stycznia b. roku w gorlickiej bazylice 

odbyło się spotkanie młodzieży uczestniczącej w 

sierpniu 2020 w kolonii letniej w Bustryku oraz 

uczestników jesiennej wycieczki tzw. „pokolonij-

nej”. Projekt obejmował razem 56 osób. Ze 

względu na epidemiologiczne ograniczenia w 

gromadzeniu się, nie mogliśmy spotkać się w 

Domu Katechetycznym. 

Spotkanie rozpoczęło się występem słow-

no – muzycznym grupy „kolonistek” od słów: 

„Okres Bożego Narodzenia, to czas radosnego 

świętowania – czas spotkań i wspólnego kolędo-

wania. Dzisiaj w bazylice wokół betlejemskiego 

żłóbka zgromadzili się ludzie dobrej woli. Chętnie 

połamalibyśmy się opłatkiem, złożyli osobiście 

życzenia, jednak pandemia nam na to nie pozwala. 

Dlatego z tego miejsca pragniemy złożyć życzenia 

i podziękowania… Bardzo cieszymy się, że pomi-

mo przeciwności, udało się je przezwyciężyć i na-

sza kolonia w 2020 roku się odbyła. Każdy z nas 

podczas kolonii i wycieczki doświadczył wiele 

dobra i za to dobro pragniemy dziś podziękować  

ludziom dobrej woli i wielkiego serca. Ludziom, 

którzy przyczynili się do tego, że latem mogliśmy 

wypoczywać na kolonii w Bustryku, jesienią zwie-

dzać Muzeum Przyrodnicze w Krempnej, posze-

rzyć swoja wiedzę na temat objawień Matki Bożej 

saletyńskiej oraz brać udział we Mszy świetej w 

wyjątkowym kościółku w Skalniku. Dzisiaj może-

NOWOROCZNE SPOTKANIE 

KOLONISTÓW 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr19Sm-bLYAhUMMZoKHctWC7AQFgg9MAc&url=
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my się spotkać, by wspólnie kolędować na chwałę 

Dzieciątka Jezus”. 

 

Dalsza część występu to właśnie piękne wykona-

nie kilku kolęd zakończone artystycznym śpie-

wem piosenki świątecznej w wykonaniu koloni-

stek. 

 Następnie Ks. Proboszcz Stanisław Ruszel 

podziękował Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, 

działającemu przy naszej Parafii za realizację od 

lat dzieła pomocy rodzinom. Pani Starosta Maria 

Gubała złożyła dzieciem życzenia, podkreślając, 

że ”bez Boga ani do proga”. Kierownik Wydziału 

Kultury Urzędu Miasta pan Wojciech Zapłata po-

dziękował za współpracę przy realizacji tego dzie-

ła i obiecał dalsze jego wspieranie. 

Wśród Gości zaproszonych, których nie sposób 

wszystkich wymienić, ponieważ tak wiele osób 

okazało nam pomoc i wsparcie, byli też przedsta-

wiciele, którzy włączali się w pomoc w różnoraki 

sposób w latach poprzednich. To właśnie do-

świadczenie organizacyjne zdobyte przez te 26 lat 

pozwoliło „odważyć się” nam pomimo przeciw-

ności (epidemiologicznych i innych) na realizację 

kolonii letniej w 2020 roku.  

 

W programie spotkania były trzy konkursy: kon-

kurs śpiewania kolęd, konkurs wiedzy zdobytej na 

wycieczce pokolonijnej oraz konkurs plastyczny 

(również na ten temat). 

Wielkim zdumieniem dla Gości  uczestniczących 

w spotkaniu był udział młodzieży – z wielkim 

zaangażowaniem – we wszystkich konkursach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tych czasach, kiedy (niestety) coraz mniej lu-

dzi, a zwłaszcza dzieci śpiewa kolędy, wyłoniła 

się grupa kolonistów śpiewających pięknie, z 

wielką pasją. Wszyscy uczestnicy otrzymali na-

grody ofiarowane prze sponsorów. Przyszedł też 

(trochę spóźniony, ale bogaty) św. Mikołaj.  

 

Wszystkim OFIARODAWCOM  

I ORGANIZATOROM  

składam serdeczne Bóg zapłać. 

Marta Przewor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

INFORMACJA 

 

   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Diecezji Rzeszowskiej, a więc również Koło 

działające przy Parafii Narodzenia NMP  

w Gorlicach  jest organizacją pożytku pu-

blicznego, na którą można przekazać 1%  

podatku.   

Od tego zależy zorganizowanie w le-

cie kolonii dla dzieci z rodzin potrzebujących 

wsparcia.  

     Zwracamy się z uprzejmą prośbą  

o wsparcie naszej akcji. Przy przekazywaniu 

1% prosimy o dopisek „na kolonię letnią dla 

dzieci z Gorlic. 

 

Numer wpisu do Krajowego  

Rejestru Sądowego KRS 0000032721. 

 

Bóg zapłać! 

Prezes SRK Koło w Gorlicach 

Marta Przewor 
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2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto 

Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu przypada 

także Dzień Życia Konsekrowanego.  

Dzień Życia Konsekrowanego,  ustanowił 

w 1997 roku święty papież Jan Paweł II, stwarza-

jąc okazję do głębszej refleksji całego Kościoła 

nad darem życia poświęconego Bogu. Siostry i 

bracia zakonni, a także członkowie instytutów 

świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego, pu-

stelnicy, dziewice i wdowy podobnie jak Jezus w 

świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie 

na wyłączną służbę Bogu. 

 

 

 

 

 

 

Czcigodnym Siostrom posługującym 

w naszej parafii 

życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa 

i Jego darów oraz podążania przez całe ży-

cie z ufnością, nadzieją i radością za Panem.  

Życzymy również licznych i pięknych owoców 

Waszej posługi. Niech przez Was ludzie, 

z którymi się spotykacie, doświadczają bliskości 

Pana Boga. 

 

GROŹNY LEWACKI PODSTĘP 

 

Czy POLSKI NARÓD się obudzi, 

czy też nie mamy się co łudzić, 

wszak pokazuje „kobiet” grupa, 

że nas przywiązać chce do słupa. 

 Z ust „kobiet” słychać takie słowa, 

 których nie znosi POLSKA MOWA, 

 najgorzej, że słuchają dzieci, 

 kiedy wiązanka przekleństw leci. 

Inteligencja i kultura 

wciąż uwidacznia się na murach 

i nie oszczędza też pomników, 

kościołów, ludzi na świeczniku 

 

 Wszystko co święte im przeszkadza: 

 najpierw aborcja, teraz władza 

 i ŚWIĘTY PAPIEŻ POLAK przecież 

 czczony przez wielu w całym świecie. 

Chcą uczyć młodzież, tylko czego: 

przekleństwa, słowa wulgarnego, 

czy zabijania własnych dzieci 

i wyrzucania ich do śmieci? 

 Polska jest wolna, katolicka 

 taka nauka więc laicka 

 nie złamie zasad oraz wiary 

 w czym nie pomogą żadne czary. 

Wściekłość lewaków się nasila, 

bowiem nadchodzi klęski chwila, 

poparcie już widocznie spada, 

bo to zwykła degrengolada. 

Ryszard Boczoń 

 

ZDRADZIECKA OPOZYCJA 

 

Opozycja szuka sposobu, 

żeby się dostać znów do żłobu. 

Nie pomogła dotąd ulica, 

więc nie pomoże zagranica. 

 Zdrajcy chcą oddać suwerenność, 

 a niewola oznacza ciemność, 

 co znów funduje TARGOWICA 

 i swym łajdactwem się zachwyca. 

Jak można poprzeć ich starania, 

gdy pieniądz oczy im przesłania, 

a obietnice, zresztą puste, 

są wielkim zerem, zeschłym chrustem? 

 Tak TARGOWICA przed wiekami 

 dała się kupić i omamić, 

 za obietnice okupanta 

 oparli życie swe na kantach. 

Kolaboranci, różne szuje 

dziś zachowują się jak zbóje, 

bo dobijają swą OJCZYZNĘ, 

co pozostawia krwawą bliznę. 

 W kraju są jednak PATRIOCI, 

 nie dadzą Polski ogołocić, 

 niechaj nie liczą na to trolle, 

 że zafundują nam niewolę. 

Jeśli im wolność tak doskwiera, 

że chcą kanclerza miast premiera, 

to nikt ich siłą tu nie trzyma, 

a wtedy skończy się zadyma. 

 Tam są szparagi do zbierania, 

 wolność dla zdrajcy i dla drania, 

 nawet gaz ciągną, by w komorach 

 ze sprzedawczykiem się uporać. 

 

 Ryszard Boczoń 

 

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

 



 20 

 

 

 

Pamięć i jej tajemnice (3) 
 Jak przekłada się to na naukę szkolną? 

Mówiąc bardzo prosto: jeśli chcesz coś dobrze i 

szybko zapamiętać, to nie wystarczy t y l k o  

c z y t a ć ,  tylko powtarzać sobie. Trzeba z tym 

„materiałem do zapamiętania” c o ś  r o b i ć .  

Przykładowo – lekcja historii: podkreśl w książce 

bardzo lekko ołówkiem najważniejsze rzeczy 

/Tak, aby potem można było łatwo zetrzeć/. Weź 

atlas, zobacz, gdzie toczyła się akcja, o której 

mowa. A może masz jakąś ilustrację /reprodukcję 

obrazów/ tych wydarzeń historycznych, o których 

jest mowa w tym rozdziale? Połóż je przed sobą, 

czytając. Czasem ciekawym uzupełnieniem może 

być opowieść dziadka, który poznał to wydarzenie 

osobiście lub blisko w nim uczestnicząc. Z r ó b  

także na kartce lub w zeszycie /zależnie od wy-

magań nauczyciela/ p l a n  r o z d z i a ł u .  Jak się 

go robi? Bardzo prosto: bierzemy czystą kartkę 

papieru i oddzielamy na niej ołówkiem i linijką 

niewielki margines po prawej stronie. Następnie 

dokładnie czytamy c a ł y  rozdział. Potem czyta-

my drugi raz, ale już „po kawałku” i od razu pi-

szemy takie jak gdyby „streszczenie w punktach”. 

Każdy punkt należy pisać w ten sposób, aby już 

odczytując go, można było czegoś się dowiedzieć, 

aby można było najłatwiej przypomnieć sobie 

treść rozdziału. Tak na przykład – jeśli robisz plan 

rozdziału z podręcznika historii – nie piszesz tylko 

„Konstytucja 3 maja”, lecz rozbijasz streszczenie 

tego rozdziału na kilka punktów: 

1. Pierwszy rozbiór Polski 

- potrzeba reform – Sejm Wielki 

/1788 – 1792/ 

2. Konstytucja 3 maja                                                                                                                  

- zniosła wolną elekcję i liberum ve-

to 

- wprowadziła dziedziczność tronu 

- wprowadziła Straż Praw /dzisiejszy 

rząd/ - król zwierzchnikiem 

(Była pierwszą w Europie i drugą na 

świecie konstytucją.) 

 

 

 

1772 

1788 – 

1792 

1791 

 

 

 

 

 

 

 

3. Skutki Konstytucji 3 maja                                                                                                                                                                                                                                            

- zawiązanie konfederacji targowick-

iej /Targowica na Ukrainie/ 

(Cel:  obalenie Konstytucji 3 maja) 

- wybuch wojny z Rosją 

4. Drugi rozbiór Polski – przez Rosję i 

Prusy 

1792 

1792 

 

 

 

1793 

 

Na marginesie: piszemy czerwonym kolorem 

najważniejsze daty, nazwy, liczby, ale tylko te, 

które trzeba k o n i e c z n i e  p a m i ę t a ć .  Powta-

rzam: staramy się pisać punkty planu w ten spo-

sób, abyśmy rzuciwszy na nie okiem od razu wie-

dzieli, o co chodzi. 

Plan gotowy. Teraz jeśli chcesz powtórzyć dany 

materiał, wystarczy tylko zajrzeć do planu i … 

zobaczysz, o ile jest łatwiej powtarzać z planem! 

Lepiej i dłużej się pamięta. Nie mówiąc już o tym 

, że właśnie w trakcie robienia planu bardzo do-

brze zapamiętujemy. Dlatego, że jest to właśnie 

działanie /”coś robisz” z materiałem, który masz 

zapamiętać!/, a jednocześnie segregujesz ten ma-

teriał, wyodrębniasz w nim najważniejsze treści. 

Do tego konieczna jest jednak k o n c e n t r a c j a  

u w a g i .  Opłaca się nad tym popracować.  

W najbliższym odcinku „Sztuka czytania”. 

      

   Stanisław Firlit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Druk: Drukarnia Glinik Robert Huk 
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