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ŚWIĘTA RODZINA WZOREM 

DLA NASZYCH RODZIN 

 
"Brońmy się przed pozorami miłości,  

nie miłujmy słowem i językiem,  

ale czynem i prawdą". 
(Jan Paweł II) 



 2 

 

 

Od 8 grudnia ub.r. w Kościele trwa Rok św. Józe-

fa, a teraz od 19 marca b.r. rozpocznie się Rok 

Rodziny. Zakończy się natomiast  26 czerwca 

2022 roku Międzynarodowym Spotkaniem Ro-

dzin w Rzymie.   Już samo zwrócenie uwagi na 

znaczenie i rolę św. Józefa w Kościele, w naszych 

rodzinach jest niezwykle potrzebne i ważne.  

Wiele się mówi i pisze o kryzysie ojcostwa jako 

jedenej z głównych przyczyn kryzysu rodziny. 

Stąd wskazanie na postać św. Józefa jest wezwa-

niem skierowanym do mężczyzn, aby na jego 

wzór zaopiekowali się swoimi rodzinami. Święty 

Józef wychodzi z cienia. Ogłoszenie Roku Rodzi-

ny potęguje jeszcze radość i wdzięczność Ojcu 

świętemu. Wobec światowego spisku przeciw 

instytucji rodziny, jest to bardzo ważna decyzja.  

Papież Franciszek obwieścił swoją decyzję w 

Niedzielę Świętej Rodziny, mobilizując nas do 

tego, aby mimo pandemii podejmować w duszpa-

sterstwie małżeństw i rodzin wszelkie możliwe 

działania na najwyższym poziomie gorliwości i 

zaangażowania. Małżeństwo Maryi i Józefa to 

najwspanialsze i najświętsze małżeństwo w histo-

rii świata. Na to małżeństwo właśnie nasz wzrok 

kieruje Papież Franciszek. 

Jak ważny jest Rok św. Józefa i Rok Rodziny 

wobec kryzysów, które przeżywa współczesna 

rodzina? 

Degradacja wartości małżeństwa to proces, który 

musimy zatrzymać. Od kilku dekad podejmowane 

są działania przez różne środowiska mające na 

celu pozbawienie wiarygodności wartości małżeń-

stwa jako fundamentalnej ludzkiej instytucji, która 

jest Bożym projektem. Zapisany na kartach pierw-

szego rozdziału Księgi Rodzaju Boży projekt na 

ludzkość – to trwałe, heteroseksualne małżeństwo 

otwarte na potomstwo. Od kilku dekad podejmo-

wane są działania, aby niszczyć wartość małżeń-

stwa oraz budowanej na nim rodziny, i co za tym 

idzie – niszczyć wartość rodzicielstwa. Te procesy 

niszczenia wartości małżeństwa i zamykania się 
na potomstwo obejmują swoim zasięgiem już cały 

świat. 

Narzędziem wykorzystywanym do niszczenia 

małżeństwa i rodziny jest odrzucenie moralno-

ści chrześcijańskiej 

Ten proces również w Polsce jest intensyfikowany 

od kilku dekad. W latach 90 na polski rynek wy-

dawniczy zaczęły wchodzić pisma skierowane do 

młodzieży, poprzez które zaczęto zarażać ich an-

tywartościami. Celem było wykorzenienie odwo-

łań do Dekalogu, Ewangelii, do nauczania Kościo-

ła. Potem w tym celu zaczęto wykorzystywać inne 

narzędzia; w tym internet, a następnie smartfony. 

Rozszerzało się zepsucie moralne. W konsekwen-

cji pokolenie dzisiejszych 35-latków w dużej czę-

ści popiera aborcję, antykoncepcję, nie ma dla 

nich żadnego znaczenia małżeństwo sakramental-

ne. Miejmy świadomość, że młodzi, wchodzący w 

dorosłość na początku lat 90, zarażeni zostali an-

tywartościami i kolejne pokolenia idą ich śladem. 

Do czego zatem katolickie rodziny zostają we-

zwane w Roku św. Józefa i Roku Rodziny? 

Dla nas ten czas – to ostateczna szansa dana nam 
przez Pana Boga. Musimy ją jak najlepiej wyko-

rzystać i to w każdej przestrzeni duszpasterstwa. 

Wszyscy musimy wykorzystać ten czas maksy-

malnie, aby rodziny budowały swoje życie na 

Ewangelii, aby przekazywały wiarę swoim dzie-

ciom. W obecnych czasach jest to wręcz impera-

tyw, nakaz od Pana Boga. 

Co to znaczy żyć na wzór Świętej Rodziny? 

Ogłoszenie Roku św. Józefa i zapowiedź Roku 

Rodziny odczytujemy jako interwencję Pana Bo-

ga, działanie Papieża pod wpływem Ducha Świę-

tego. Musimy powrócić do fundamentalnych 

wartości. W czasie Bożego Narodzenia skupiali-

śmy wzrok na narodzinach małego Jezusa. Dzie-

ciątko urodziło się w konkretnym małżeństwie 

Maryi i Józefa. Rok św. Józefa i Rok Rodziny ma 

nam o tym przypomnieć, eksponować wartości, 

którymi żyła Najświętsza Rodzina, abyśmy na Jej 

przykładzie budowali swoje rodziny. Nie byłoby 

Świętej Rodziny, gdyby nie było małżeństwa Ma-

ryi i Józefa. Maryja w chwili Zwiastowania była 

już żoną Józefa. Od samego początku ich małżeń-

stwo przeżywało wielkie perturbacje. Jest ono 

przykładem posłuszeństwa woli Pana Boga. De-

cyzja św. Józefa, aby nie wydać swojej żony 

Maryi na ukamienowanie, uratowała także 

Dziecko, które nosiła pod sercem. 

Maryja przyjęła Jezusa poprzez wypowiedziane 

„fiat”, a Józef uratował Go od śmierci. Swoją mi-

łość małżeńską rozwijali w obecności Jezusa, 

dzięki niezwykłości tego daru, jakim było dla nich 

Dziecię. Choć o św. Józefie niewiele wiemy, to 

ROK RODZINY 
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jednak patrząc na Jezusa, widzimy, w jakiej ro-

dzinie wzrastał. Nadprzyrodzone było Jego poczę-

cie, ale rósł w klimacie konkretnego domu rodzin-

nego. Od małego wielbił Pana Boga. Jezus od  

dziewiątego roku życia uczył się zawodu przy 

boku swojego ziemskiego ojca Józefa. Był z nim 

24 godziny na dobę. Najcudowniejsze chwile 

budowania więzi między ojcem a synem to 

wspólnie podejmowane działania. Czynnikiem, 

który w najwyższym stopniu rozwinął ludzką 

osobowość Jezusa, była wzajemna miłość Maryi i 

Józefa. Ta miłość cały czas była wystawiana na 

próbę. 

Od samego początku małżeństwa musieli pokonać 

bardzo wiele trudności. Oni są przykładem dla 

nas, że nic tak nie cementuje małżonków jak 

wspólne przeżywanie problemów w zaufaniu 

Panu Bogu. Maryja i Józef tego nas uczą, dosko-

nale rozumieją nasze problemy, powinniśmy nie 

tylko wpatrywać się w Ich przykład, ale także 

prosić Ich o pomoc. Kościół daje nam Maryję i 

Józefa na dzisiejsze trudne czasy duchowych i 

fizycznych zagrożeń. 

Marta Przewor 

 

RODZINA SILNA BOGIEM 

 

Gdy kobieta i mężczyzna 

pragną razem iść przez życie, 

tworzą związek - każdy przyzna - 

który świadczy o ich bycie. 

 

 To zalążek jest RODZINY, 

 który się rozrasta potem, 

 tworząc rodu podwaliny, 

 dzieci są w tym związku… złotem. 

 

A RODZINA SILNA BOGIEM 

przekazuje te wartości, 

które wytyczają drogę, 

które w życiu mają gościć. 

 

 Gdy RODZINA się rozpada, 

 - co się stało jakby modą - 

 a przyczyną bywa zdrada, 

 w życiu wielką jest przeszkodą 

 

Cierpią bowiem na tym dzieci, 

bo RODZINĘ tracą przecież, 

słońce im inaczej świeci 

jakby zimą, a nie w lecie. 

 Gdy alkohol jest przyczyną 

 albo przemoc czy rozłąka, 

 ktoś obarcza kogoś winą, 

 dziecko się samotne błąka. 

 

Brak miłości rodzicielskiej, 

ciepłych uczuć ojca, matki, 

atmosfery przyjacielskiej 

- to spotyka takie dziatki. 

 

 Prośmy BOGA, by RODZINY 

 zawierzyły w chwilach trudnych, 

 nie szukały oznak winy 

 oraz różnych doznań złudnych. 

 

Ryszard Boczoń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina budowana na Bogu będzie trwała  

i szczęśliwa. 

 

Nie sztuka jest za mąż wyjść / ożenić się. 

Sztuka jest przejść z jedną osobą przez całe ży-

cie… 

…i być szczęśliwym. 

 

Prosiłam Boga by dał mi siłę, 

A On dał mi mnóstwo problemów, 

bym sama nauczyła się być silna. 
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Tak wiele można napisać na ten temat. 

Każdy z nas ma swoje doświadczenia wynikające 

z wychowania, przeżyć, wrażliwości, spojrzenia 

na życie. 

Jednak dla każdego wierzącego wzorem do 

naśladowania powinna być Święta Rodzina. Przyj-

rzyjmy się więc jej i odnieśmy do naszego życia. 

Widzimy skromną dziewczynę, której na-

gle z zaskoczenia Anioł zwiastuje nowinę, że po-

cznie Boskiego Syna. Nie rozumie jeszcze wów-

czas tego co się dzieje, ale godzi się z wolą Bożą. 

Pewno równie mocno zaskoczony jest św. Józef, 

który równie niespodziewanie dowiaduje się, iż 

Maryja jest brzemienną. Zdając sobie sprawę z 

tego, że nie jest  biologicznym ojcem, planuje 

potajemnie oddalić oblubienicę, aby nie narazić 

jej na niebezpieczeństwo. Jakże ogromną musiał 

poczuć ulgę ten wrażliwy mężczyzna, kiedy Anioł 

we śnie oznajmił mu, że dziecię, które urodzi jego 

wybranka, zostało poczęte z Ducha Świętego.   

Co robi Maryja? Pomimo, że jest brzemienna wy-

rusza w długą podróż do swojej krewnej Elżbiety. 

Przebywała tam około trzech miesięcy, aby udzie-

lić jej jak najwięcej wsparcia i  pomocy. Po po-

wrocie do domu myślała zapewne, że czeka ją 

spokojne rodzinne życie. Tymczasem jeszcze 

przed rozwiązaniem musiała wraz z Józefem wy-

ruszyć w kolejną podróż. Na dodatek nigdzie nie 

znaleźli miejsca na nocleg więc Jezus narodził się 

w stajni i chłodzie. Później ucieczka do Egiptu z 

maleńkim Dzieciątkiem. Ale zawsze razem. Bo 

więzi rodzinne są najważniejsze. A my tak czę-

sto wyjeżdżamy sami do pracy. Czasem na dłu-

gie lata. 

Przenieśmy się w czasie do teraźniejszości 

i spójrzmy na naszą rodzinę. Czy jest w niej rów-

nież tak wiele miłości, ufności do Boga oraz sie-

bie nawzajem. Każdy z nas kiedyś był dzieckiem. 

Najpierw rodzina, później wychowawcy, znajomi 

i przyjaciele. To pomogło nam budować spojrze-

nie na życie, wartości i świat. Byliśmy wychowani 

w wierze. Czy więc wzięliśmy ze sobą w posagu 

dekalog czyli dziesięć przykazań Bożych? Nie bez 

podstawy zadaję to pytanie w odniesieniu do ro-

dziny. Skoro mamy posag, to jesteśmy dorośli. 

Wraz z dorastaniem rodzą się uczucia. Najpierw 

niewinne, później głębsze i myślimy o założeniu 

własnej rodziny. 

Jej fundamenty powinny być mocne. Bu-

dowane na skale – nie na piasku. W obecnych 

czasach modne są wolne związki. Bez zobowią-

zań, odpowiedzialności, a co za tym idzie również 

dorosłości. Przepełnione egoizmem. Jeśli coś bę-

dzie nie tak, to się rozstaniemy. Gdzie w tym 

wszystkim jest miłość nawzajem do siebie i być 

może dzieci jeśli je mamy. Dziecko potrzebuje 

poczucia bezpieczeństwa, którego nie zapewni 

życie bez ślubu. Miłość – to szacunek, odpowie-

dzialność, szczerość, wrażliwość, dobroć. To 

chęć ofiarowania wszystkiego co najlepsze oso-

bie ukochanej – naszej najbliższej rodzinie. 

Jeśli potrzeba, to kosztem siebie. Poświęcenia. 

Rezygnacji ze swojego ego. Jak mówić o odpo-

wiedzialności w wolnym związku skoro żyjemy 

przez cały czas w grzechu. Tutaj należy przypo-

mnieć, że są również grzechy cudze. Jeśli więc 

rodzice pozwalają  na to, aby ich dzieci żyły bez 

ślubu, to także popełniają grzech. 

Rodzina, to również my – jako społeczeń-

stwo. Sąsiedzi, znajomi, przyjaciele. Czy jako 

rodzina parafialna, narodowa, globalna potra-

fimy dostrzegać problemy, potrzeby innych i 

wyjść  naprzeciw nawet wcześniej niż o to po-

proszą, bo może nigdy nie będą mieli odwagi 

poprosić? Ja spotkałam w moim życiu wiele 

wspaniałych osób, które wzajemnie sobie poma-

gają. Wśród nich są dwie osoby, w których widzę 

żyjących świętych. Bije od nich blask miłości, 

oddania, służby Bogu i bliźniemu. Ogrzewam się 

w blasku ich miłości, wiedząc, że nigdy nie będą 

głodni, bo nawzajem się nakarmią.  

Przypomniała mi się pewna anegdota. 

Czym się różni niebo od piekła? Podobno w pie-

kle gotują doskonałą zupę, ale łyżki są tak długie, 

że nie udaje się trafić do ust. W niebie jest podob-

nie. Tylko, że ludzie w niebie wpadli na to, aby 

nawzajem się karmić. 

Rodzina… kiedy pomyślę o rodzinie, 

to cieplej robi się na sercu. 
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Musimy karmić się więc miłością w rodzinie Bo-

żej na ziemi, abyśmy kiedyś w wieczności nie byli 

głodnymi.  

Wiesia Mruk 

 

 

 

 

W Kalwarii Zebrzydowskiej do piel-

grzymki rodzin, abp. Marek Jędraszewski mówił: 

,,Bóg współdziała z tymi, którzy się miłują. Tak 

tworzy się małżeństwo – rodzina, a z niej naród. 

W ten sposób spełnia się pierwotne przykazanie, 

jakie Bóg dał pierwszym rodzicom stwarzając 

człowieka na swój obraz jako mężczyznę i niewia-

stę. Powiedział im: bądźcie płodni, rozmnażajcie 

się abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie pod-

daną ….” To mówi Kościół i nasza wiara. 

Prawo polskie w 18 artykule Konstytucji 

stanowi ,,Małżeństwo jako związek kobiety i męż-

czyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo 

znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospoli-

tej Polski”. 

Myśląc rodzina, mamy na uwadze zarów-

no związek małżeński kobiety i mężczyzny ich 

potomstwo, a także dziadków, babcie, wnuków, 

prawnuków. To był trzon i siła wielopokoleniowej 

rodziny naszych ojców. Mieszkali razem, tworzyli 

wspólnotę, gdzie nie tylko przychodziło się spać 

czy jeść, ale toczyło się „żywe” życie rodzinne. 

Każdy czuł, że jest u siebie, że jest kochanym i 

chcianym i w każdej sytuacji życiowej mógł li-

czyć na wsparcie bądź być wsparciem. Wnuki 

wieczorami z wypiekami na buzi słuchały opo-

wieści ukochanego dziadka, a obok babcia kołysa-

ła w kołysce kwilące niemowlę. To wspólne życie 

uczyło nas szacunku i miłości rodzinnej do siebie 

nawzajem. Dzieci były wychowywane i przygo-

towywane do ról, jakie miały spełnić w swoim 

życiu. 

Słowa IV przykazania Dekalogu nie były pustymi 

słowami ,,Czcij ojca i matkę swoją” - Do matki 

mówiło się ,,pani matko”, a do ojca ,,panie ojcze”  

i całowało w rękę.  

W tradycji biblijnej słowo ,,czcij'' odnosiło się do 

Boga. To Bóg w IV przykazaniu przez to słowo 

,,czcij'' podkreślił udział ojca i matki w przekazy-

waniu życia. 

W Liście do rodzin św. Jan Paweł II pisał: ,,Bóg 

daje człowieka rodzinie i społeczeństwu. Rodzice, 

stając wobec nowej ludzkiej istoty, mają lub winni 

mieć, pełną świadomość tego, że Bóg ,,chce tego 

człowieka ,,dla niego samego''. 

Każdy z nas jest synem lub córką i ma rodziców. 

W tym jednym przykazaniu Bóg zawarł też obiet-

nicę: ,,czcij, abyś długo żył i aby ci się dobrze po-

wodziło''. Początkiem rodziny katolickiej jest 

przymierze mężczyzny i niewiasty, słowo dane 

sobie nawzajem i pobłogosławione przed ołta-

rzem. Abyśmy mogli trwać i wypełniać je to ko-

nieczne jest żywienie i pielęgnowanie tej miłości, 

która przyprowadziła nas przed ołtarz. To wza-

jemne podobanie się sobie, czyli rezygnacja ze 

swojego ,,ja'' na rzecz ,,my”. Przez cierpliwe ob-

mywanie się wodą przebaczania z brudów nieczy-

stości, pychy czy egoizmu, poprzez szukanie 

słów, które budują zrozumienie. Wszyscy po tro-

chu jesteśmy egoistami i dlatego często małżeń-

stwo bywa trudne a czasem niemożliwe. Pokony-

wanie tych trudności otwiera nas na łaski oraz 

uczy miłości ofiarnej i pokornej. Poprzez prze-

mianę swojego życia, siebie i wzajemną miłość, 

stajemy się dla siebie bliższymi i lepszymi. Do 

tego aby trwać w przymierzu potrzebna jest 

łaska, do tego potrzebny jest Bóg. Bo bez łaski i 

bez Boga nie wytrwamy, bo małżeństwo to nie 

jest tylko ,,umowa” między osobami, ale jest 

miejscem gdzie spotykają się małżonkowie i 

Chrystus. To w czasie ślubu zapraszamy Chry-

stusa do swojego życia. Małżeństwo ma stać się 

drogą do zbawienia i rodziny. Rodzina jest darem 

Boga i swój początek ma w Bogu. Prawa rodziny 

są prawami Bożymi. Przez wieki i epoki wyrasta-

ły potęgi, upadały państwa, załamywały się sys-

temy, tworzono nowe kodeksy prawa, ale rodzina 

trwała jak każdy dar Boży. Dzisiaj z troską, obawą 

a nawet lękiem patrzymy na współczesnego czło-

wieka, który zatracił zdolność obdarowywania, za 

to nabył umiejętności liczenia. Ważne jest dodat-

nie saldo na koncie. I pewność, że wszystko zale-

ży od niego. Taki człowiek nie chce daru i nie 

chce nikogo obdarowywać, chyba że z tego ma 

korzyści. Chce brać, kupować, podróżować, do-

gadzać sobie w przeróżny sposób. Taki człowiek 

nie chce daru rodziny, bo dar rodziny dla niego 

jest obciążeniem, jest nierentowny. 

I coraz częściej współczesny egoista /człowiek/ 

nie chce daru rodziny, bo przy założeniu rodziny 

ślubuje się miłość, wierność, uczciwość małżeń-

ską oraz trwanie razem aż do śmierci. Rezygnuje 

z uczciwości, bo to nie popłaca. Rezygnuje z 

wierności, bo potrzeby chwili i ciała są inne. Re-

zygnuje z trwałości aż do śmierci i rozwodzi się. 

Chce coraz więcej wolności, ale ta wolność go 

zabija, oddala go od Boga. Prawo Boże jest nie-

Rodzina Polska – Rodzina Ojców 

a ta dzisiejsza…   

i ta dzisiejsza 
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ważne, jego dusza obumiera, otwiera się na zło. 

Zatraca wrażliwość odróżniania dobra od zła. 

Poświęcenie, bezinteresowny dar z siebie, należy 

do istoty małżeństwa i rodziny. Kto tego nie ro-

zumie, ten nie dojrzał do małżeństwa i rodziny. W 

rodzinie, która jest darem Bożym człowiek nie 

jest sierotą. W rodzinie gdzie, zachowuje się ślu-

bowanie miłości i wierności aż do końca, nikt nie 

jest samotny, tam jest prawdziwy dom, który po-

wstał z modlitwy, z cierpienia, ze zwycięstw 

przegranych, z przebaczeń i z nieprzespanych 

nocy. Dom ten powstał na fundamencie SERC. 

W takim domu jest miejsce dla każdego, a dziecko 

upośledzone nie czuje się samotne i zagrożone bo 

otoczone jest miłością i troską całej rodziny. W 

rodzinie poświęcenie się nie jest łaską, czy upoko-

rzeniem. Jest darem, którego się nie wypomina. 

Tego daru nikomu się nie wypomina, a kto tego 

nie rozumie nie wyniósł z rodzinnego domu, ten 

nie potrafi poświęcić się dla dziecka. Ten często w 

majestacie prawa je zabija.  

Tragedią jest dla współczesnej rodziny, że 

prawa Boże zastąpiono prawami ludzkimi. A 

samodzielne myślenie myśleniem ,,telewizyjnym”   

internetowym. Wzorem do naśladowania, wy-

rocznią w wychowaniu dzieci jest t.z.w. ,,nasze 

dobro narodowe'', celebryci żyjący w którymś 

związku partnerskim. To oni wiedzą jak wierzący 

ludzie mają postępować i co i jak Kościół powi-

nien nauczać, choć bywają w nim z racji jego 

zwiedzania. Ratunkiem dla Narodu polskiego 

jest rodzina wierna i silna Bogiem. Bo tylko ona 

jest fundamentem przekazywania wartości, wszel-

kich wartości; miłości do Boga, Ojczyzny, rodzi-

ny. To ona uczy szacunku do rodziców, dziadków 

babć i rodzeństwa. Tego nie przekaże żaden sys-

tem, ani żadna władza, ani żadna ideologia. To 

rodzina przekazuje nam pamięć o tych, którzy 

oddali życie za wiarę i wolną Ojczyznę.  

Pamiętajmy o słowach abp Marka Jędraszewskie-

go: ,,Wierni muszą bronić prawdy o powołaniu 

kobiety i mężczyzny do wspólnego życia oraz do 

posiadania i wychowania dzieci, które są darem 

Boga”.  ,,Polska to nasza sprawa przede wszyst-

kim i my sami ostatecznie musimy wykuć swój los, 

swoją przyszłość''.  
 

Janina Załęska 

 

 

 

Modlitwa nienarodzonych 

 

Okaż Panie, swoje miłosierdzie ! 

Skrwawionym dłoniom lekarza 

przywróć czucie  

Spraw, by zadrżały 

wydzierając maleńkie serduszko ! 

 

Okaż Panie swoje miłosierdzie ! 

Spraw, by zadrżały  

spieszne ręce ojca  

dzwoniące srebrnikami 

 

Okaż Panie swoje miłosierdzie! 

Spraw by zadrżały 

umarłe ręce matki, 

niezdolne przygarnąć maleństwa 

 

Okaż Panie swoje miłosierdzie ! 

Spraw, by rączki  

wszystkich dzieci 

mogły dotknąć świata ! 

 

Weronika Kaleta ,,Posłaniec Serca Jezusowego”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 w Gorlicach”. 

 

Numer wpisu do Krajowego  

Rejestru Sądowego KRS 0000032721. 

 

Bóg zapłać! 

Prezes SRK Koła w Gorlicach 

Marta Przewor 
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Jest 5 takich zagrożeń. 

 

Przeszkodą do świętości 

małżeństwa jest już okres 

przedmałżeński – masowo 

stosowane cudzołóstwo 

przedmałżeńskie. Do ślu-

bu, nawet kościelnego, przychodzą ludzie, którzy 

są już rodzicami jeszcze nienarodzonego dziecka. 

Start do małżeństwa z grzechu śmiertelnego.  
 

Po drugie – zagrożenie świętości małżeństwa 

przez niezrozumienie sakramentalności. Coraz 

więcej ludzi rezygnuje z sakramentu.  
 

Po trzecie – zagrożenie rodziny, jako źródła 

życia i to nie tylko dlatego, że ludzie chcieliby 

zabijać dziecko, tylko, że w ogóle nie uwzględnia-

ją dziecka w swoim planie, już nie mówiąc o pla-

nie rodziny wielodzietnej.  

 

Jest rozpowszechniony egoizm rodziców, któ-

rzy dają życie współpracując z Panem Bogiem 

jednemu dziecku – jedynakowi, albo parze jedy-

naków, chłopiec, dziewczynka, i w ten sposób 

wymiera Europa, Polska też. 
  
Po czwarte – zagrożenie czystości małżeń-

skiej. Czystość przedmałżeńska jest prosta – 

dziewictwo. Czystość małżeńska jest bardziej 

skomplikowana w realizacji, bo w różny sposób 

może być niszczona – przez antykoncepcję, mani-

pulacje genetyczne, przez sztuczne zapłodnienie, 

przez niewierność. 
  
Po piąte – zagrożona jest dozgonność – coraz 

więcej rozwodów w skali świata, w skali Polski 

także; właściwie w postępie geometrycznym. 
  

Program Jana Pawła II w sprawie świętości 

rodziny. 

 

Ojciec Święty powiedział tak: „Wszystkie proble-

my małżeńskie, a w ogóle wszystkie problemy 

świata rozwiązuje – Boże pochodzenie”. To jest 

pełna świadomość, że Bóg cię stworzył, ale i pod-

niósł do godności własnego dziecka i jeszcze 

obiecał podobieństwo do Siebie samego.  

Ludzie wierzący wcale nie znają tego programu 

„chcemy razem iść do nieba”. Wybierają pro-

gram: „chcemy razem przeżyć to życie na ziemi i 

żeby było nam jak najłatwiej”. Gdyby ludzie 

uwierzyli w to, że tylko i wyłącznie są stworzeni 

po to, żeby się uświęcić, być doskonałymi, „jako 

Ojciec wasz niebieski doskonały jest”, musieliby 

inaczej żyć, nie stawialiby na pierwszym planie 

pieniądza, wartości materialnych, bo to wszystko 

na pewno zostanie i za nami nie pójdzie. Jan Pa-

weł II dawał recepty, mówił: „Skarbcie sobie kon-

to w niebie”, a ludzie chcą w banku, na ziemi.  

 

Teologia ciała ludzkiego 

Zagrożenie czystości małżeńskiej to jest zagroże-

nie przez niezrozumienie istoty człowieczeństwa. 

I tu się jawi odkrywcze stwierdzenie Ojca Święte-

go Jana Pawła II, który uczył ludzi o świętości 

ciała ludzkiego. Nie tylko dusza ludzka, ale i 

ciało jest Boże. Tak rozumiana teologia ciała, 

została jakby trochę niezauważona przez ludzi. I 

ludzie, właśnie ci małżonkowie, którzy nie są so-

bie wierni, którzy się zdradzają, (te rozwody, te 

małżeństwa – jedna, druga, trzecia żona, czy ileś 

tam), są dowodem, że człowiek nie zrozumiał 

istoty swojej płciowości – dlaczego jest mężczy-

zną lub kobietą? I tego trzeba się doszukać we 

wszystkich pismach Ojca Świętego, ponieważ 

właśnie nad tym cały czas pracował, żeby ludziom 

pokazać właściwy wymiar człowieczeństwa i w 

konsekwencji pokazać właściwy stosunek czło-

wieka płci męskiej do człowieka płci żeńskiej.  

 

Człowiek – jaki ten człowiek ma być? 

 

Ma być święty, ma dojść do świętości, niezależ-

nie od tego, czy jest mężczyzną, czy kobietą.  

Najważniejsze jest to, że jesteś człowiekiem i z 

tego powodu, masz szansę przejść w nieśmiertel-

ność, bo tylko osoba ludzka ma ten przywilej 

wśród wszystkich stworzeń. Nieśmiertelność za-

pewnia wieczność.  Ciało służy przejściu przez 

ziemski żywot. Człowiek jest – mówi Jan Paweł II 

„ciałem uduchowionym”, zawsze poddanym du-

chowi. Rzecz w tym – jakiemu?, albo Duchowi 

Świętemu, albo duchowi tego świata.  

 

Komu poddasz swoje ciało?  
 

Tu jawi się koncepcja filozoficzna, perso-

nalistyczna. Ojciec Święty mówi o człowieku bar-

dzo jednoznacznie – „persona humana est” – 

osoba ludzka jest wciąż w stadium stawania. Ktoś 

ZAGROŻENIA ŚWIĘTOŚCI 

MAŁŻEŃSTWA I RODZINY 
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może stać się bardziej człowiekiem albo mniej 

człowiekiem. O kimś powiemy, że jest nieludzki, 

a ktoś jest, jak powiedzą „nauczyciel z prawdzi-

wego zdarzenia”. Ktoś jest nadzwyczajny, gigant 

ducha. Można być gigantem ducha i można być 

pyłem ciała.  

I na to dostałeś ciało, męskie lub kobiece, całko-

wicie odmienne. Dlaczego odmienne? Tu się jawi 

z kolei nieprawdopodobny dar i powiedziałabym 

szczodrość Boga, który chce te stworzenia, które 

stworzył z własnej miłości, dopuścić do swojej 

stwórczej mocy i oni mogą stać się tymi, którzy 

powołają następne istnienia ludzkie. To jest wielki 

dar rodzicielstwa i on jest uwarunkowany tą mę-

skością lub kobiecością.  

Płciowość jest jednoznacznie skierowana do 

płodności, do prokreacji. Ale sama działalność 

rodzicielska jest podniesieniem do współpracy z 

samym Bogiem bezpośrednio „hic et nunc” (tutaj i 

teraz). Więc nie waha się Jan Paweł II mówić o 

świętości ciała człowieka, w sposób szczególny o 

świętości ciała kobiety, w której się to dzieje, że 

powstaje nowy człowiek przyczyną trójki – on, 

ona i Bóg z nimi. Oni dają swój udział, Bóg na-

tchnie swoją pieczęć i jest nowy człowiek, czyli 

płciowość człowieka wcale nie ma za zadanie 

przeżycia jakiejś sensacji ciała, które ma swoje 

odczucia, bo jest cielesne, zmysłowe, tylko ma 

wielkie przeznaczenie do współpracy z samym 

Bogiem przez rodzicielstwo.  
 

13.10 2005   

Skrótu wykładu  

 Prof. Wandy Półtawskiej  

dokonała Marta Przewor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJWIĘKSZA PROROKINI 

 

Chciałbym to wyrazić w słowie, 

co mi chodzi wciąż po głowie. 

Panegiryk byłby chyba 

tym, czym na wigilię ryba. 

 Nie chcę jednak iść z pochwałą, 

 bo to może być zbyt mało. 

Refleksyjność książki duża, 

 więc w umyśle jakby burza. 

Piękne słowa o miłości, 

o języku, piekle, złości, 

o spowiedzi, o rodzinie, 

o świętości, grzechu, winie. 

 Papież Polak, papież święty 

 uzmysłowił, że zakręty 

 są nad wyraz niebezpieczne, 

 przekreślają życie wieczne. 

Z Jego nauk te wykłady, 

mocne słowa i porady, 

że nie można Dekalogiem 

toczyć wojny z Panem Bogiem. 

 Wszystkie przecież przykazania 

 wymagają przestrzegania, 

 a niektórzy, zwłaszcza młodzi 

 te nakazy chcą obchodzić. 

Zachęcam więc do czytania, 

bo są godne rozważania 

słowa Wielkiej Prorokini 

i poddania swej opinii. 

 

 

Ryszard Boczoń – po przeczytaniu książki – 

Wanda Półtawska – Największa Prorokini  

XX wieku. 
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W sercu Zakopanego, na Krupówkach 

znajduje się neoromański kościół pod wezwa-

niem Najświętszej Rodziny. Jest to najstarsza 

murowana zakopiańska świątynia, a jej historia, 

(choć może niezbyt długa), warta jest uwagi. 

W przeszłości całe Podhale należało 
do parafii Nowy Targ utworzonej w 1327 r. Póź-

niej część Zakopanego należała kolejno do parafii 

w Czarnym Dunajcu i w Chochołowie. Znaczna 

odległość do kościołów parafialnych była powo-

dem, dla którego mieszkańcy Zakopanego rozpo-

częli starania o budowę własnego kościoła. Na ten 

cel Paweł Gąsienica, rolnik z Zakopanego, zapisał 

w testamencie swój dom i grunt. W latach 1806 – 

1820 zbudował on kamienną kapliczkę pod we-

zwaniem św. Andrzeja i św. Benedykta (odre-

staurowana stoi przy ul. Kościeliskiej w sąsiedz-

twie Starego Kościoła i cmentarza na Pęksowym 

Brzysku). Wkrótce podjęto działania w kierunku 

utworzenia w Zakopanem odrębnej parafii, 

uwieńczone sukcesem w sierpniu 1845 roku. 

Pierwszym proboszczem został ks. Józef Stolar-

czyk – barwna postać w historii miasta. Niemal 

natychmiast zbudowano przy ul. Kościeliskiej 

mały, drewniany kościół pod wezwaniem św. 

Klemensa. Z biegiem czasu okazał się on jednak 

za szczupły dla coraz większej liczby parafian i 

licznych gości, przybywających do Zakopanego. 

Ks. Józef Stolarczyk rozpoczął budowę nowego 

kościoła w 1877 roku, jednakże tym, który dokoń-

czył dzieła był drugi proboszcz, ks. Kazimierz 

Kaszelewski, który nastał po śmierci poprzednika 

w roku 1893. Nowy proboszcz zbudował również 

plebanię, założył nowy cmentarz parafialny i za- 

inicjował instalację krzyża na Giewoncie 

(19.VIII 1901). Nowy kościół parafialny pod we-

zwaniem Świętej Rodziny został konsekrowany 

16.IX.1899 przez ks. biskupa krakowskiego Jana 

Puzynę. W ciągu XX wieku kościół był wzboga-

cany i unowocześniany.  

Kościół jest budowlą z twardego gór-
skiego kamienia. Jej architektem był Józef Pius 

Dziekoński. Kościół stoi na lekkim wzniesieniu, 

dlatego zbudowano do niego duże kamienne 

schody, którymi można wejść prosto z Krupówek. 

Na placu ustawiono drewniany krzyż z koroną 

cierniową, którą wykonano w 1861 roku w Kuź-

nicach. Obok kościoła znajduje się także kamien-

na grota poświęcona Matce Boskiej z Lourdes. 

Świątynia ta – to dwunawowa bazylika z transep-

tem. Posiada wieżę oraz dwie małe wieżyczki 

schodowe wzniesione od zachodniej strony, a tak-

że trzy kaplice. Wnętrze kościoła to mieszanka 

stylów neoromańskiego, neogotyckiego, a także 

stylu zakopiańskiego Stanisława Witkiewicza oraz 

stylu góralskiego. Główny ołtarz jest to tryptyk z 

trzema figurami św. Rodziny, Maryi, Józefa i Je-

zusa, które znajdują się w centralnej części ołta-

rza. Na skrzydłach umieszczone są płaskorzeźby, 

które przedstawiają Zwiastowanie Najświętszej 

Maryi Panny oraz Nawiedzenie św. Elżbiety. 

Ściany prezbiterium ozdobione zostały piękną 

polichromią, która przedstawia interpretację gó-

ralską Ośmiu Błogosławieństw. Autorem poli-

chromii oraz witraży jest Janusz Kotarbiński. W 

prawej nawie bocznej znajduje się ołtarz boczny 

poświęcony św. Antoniemu, natomiast lewą nawę 

boczną zdobi ołtarz boczny poświęcony św. Fran-

ciszkowi z Asyżu. Kaplica św. Jana Chrzciciela 

powstała w 1899 roku po północnej stronie pre-

zbiterium. Zaprojektował ją Stanisław Witkie-

wicz, jest on również autorem obrazu św. Jana 

Chrzciciela przedstawionego na tle Czarnego 

Stawu Gąsienicowego. W tej kaplicy znajduje się 

także piękny piec kaflowy, a także rzeźbione ławy 

i ambony. Wnętrze kaplicy św. Jana Chrzciciela 

utrzymana jest w kolorystyce ciemnozielonej oraz 

niebieskiej. Światło do jej środka wpada poprzez 

dwa witraże wykonane w  kolorze zielonym. Ka-

plica św. Jana Chrzciciela – to jeden z najcenniej-

szych zabytków stylu zakopiańskiego. Otwierana i 

udostępniana do zwiedzania jest jedynie na spe-

cjalne życzenie odwiedzających, w związku z tym 

chęć zwiedzenia kaplicy należy odpowiednio 

wcześniej zgłosić na zakrystii. Kaplica Najświęt-

szego Serca Jezusowego znajduje się w prawej 

nawie bocznej i jest miejscem adoracji Najświęt-

szego Sakramentu. Kaplica Matki Boskiej Ró-

żańcowej mieści się z kolei w lewej nawie bocz-

nej i została zaprojektowana przez Witkiewicza. 

W centralnym jej miejscu znajduje się ołtarz, któ-

ry zdobią figury Matki Boskiej oraz Dziecięcia 

trzymające w dłoniach różańce. 

Jako ciekawostkę warto przytoczyć to, 

że po zakończeniu budowy na jej wieży zamon-

towany został zegar, który wskazywał realny lo-

kalny czas astronomiczny w tym miejscu. Jednak 

różnił się on od oficjalnego czasu uznawanego na 

terenie Polski o 20 minut, co budziło konsternację 

turystów. W związku z tym po pewnym czasie 

zegar został przestawiony na godzinę zgodną z 

czasem strefowym. W latach 1935 – 1941 wika-

Zakopane – Sanktuarium Najświętszej 

Rodziny 
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riuszem tej parafii był męczennik II wojny świa-

towej ks. Piotr Dańkowski – obecnie błogosła-

wiony.  

Kościół pod wezwaniem Świętej Ro-
dziny na Krupówkach w Zakopanem odwiedził 

podczas jednej z pielgrzymek do ojczyzny papież 

św. Jan Paweł II i spotkał się z dziećmi przystę-

pującymi do pierwszej komunii świętej. Miało to 

miejsce 7 czerwca 1997 roku w 150-lecie istnienia 

parafii. Dekretem z 18 stycznia 2016 roku kard. 

Stanisław Dziwisz ustanowił kościół Sanktuarium 

Najświętszej Rodziny. Trzy lata później, 12 stycz-

nia 2019 roku w sanktuarium miało miejsce XXX 

– lecie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin 

Katolickich. W czasie uroczystej Mszy Świętej 

homilię wygłosił śp biskup Stanisław Stefanek. 

Wyjaśniając nazwę sanktuarium Ks. biskup odwo-

łał się do argumentacji Jana Pawła II, który Ro-

dzinę Nazaretańską nazywał Najświętszą Ro-

dziną.   Motywował to tym, że mamy  przykłady 

ludzkich świętych rodzin. Zresztą dążeniem 

każdej  rodziny ludzkiej powinna być świętość.  

Warto spacerując po Krupówkach, 
nawiedzić tą piękną świątynię.   

E.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Śpiew między czytaniami bierze się zasad-

niczo z Lekcjonarza. Dla ułatwienia wiernym 

włączanie się w śpiew refrenu, są teksty okreso-

we, które łatwo można zapamiętać i śpiewać w 

ciągu danego okresu. Podobnie sprawa ma się z 

obchodami ku czci Świętych. Odnosi się to tylko 

do tych przypadków, gdy psalm się śpiewa. Recy-

tacja nie potrzebuje tych ułatwień. W polskim 

Lekcjonarzu refreny tak zostały opracowane, że 

mają tę samą ilość sylab i rytmikę, że można je 

śpiewać na jedną melodię, co bardzo ułatwia włą-

czanie się wiernych w śpiew. Kantor na ambonie 

lub innym odpowiednim miejscu wypowiada wer-

sety psalmu, podczas gdy całe zgromadzenie li-

turgiczne siedzi i słucha, włączając się w powta-

rzanie antyfony, chyba, że psalm śpiewany jest na 

sposób ciągły (tractus), bez antyfony. 

Przed Ewangelią śpiewa się werset wpro-

wadzający w jej treść. Werset ten obramowany 

jest radosnym „Alleluja”, w Wielkim Poście 

aklamacja na cześć Chrystusa, który dalej głosi 

swoją Ewangelię: „Chwała Tobie, słowo Boże” 

lub „Chwała Tobie, Królu wieków”. Śpiew ten 

rozpoczynają wszyscy, albo schola, ewentualnie 

kantor. Gdy przed Ewangelią jest tylko jedno czy-

tanie, wtedy można wykonać obydwa śpiewy, to 

jest psalm responsoryjny i Alleluja, albo też ogra-

niczyć się do jednego z nich. Gdy psalmu się nie 

śpiewa, wtedy należy go recytować. Natomiast 

aklamację przed Ewangelią należy zawsze śpie-

wać. Gdyby się jej nie śpiewało, to można ją opu-

ścić. 

Sekwencja sięga początkami VIII i IX 

wieku, kiedy to pod chorałowe melodie melizma-

tyczne (ozdobne) zaczęto podkładać dodatkowe 

teksty, aby każda nutka miała swoją sylabę. Były 

to tak zwane tropy. Najchętniej tropowano długie 

melizmy na ostatniej sylabie Alleluja, przed 

Ewangelią. Nazwano je sekwencjami, lub prosa-

mi. Około XI wieku sekwencje zaczęły przybierać 
formę wierszowaną, do której dorabiano nowe 

melodie. Powstały w ten sposób sekwencje na-

wiązujące do ludowej kultury muzycznej, które z 

tego między innymi powodu były chwytliwe i 

cieszyły się wielką popularnością u ludu. Popular-

ność ta trwała przez całe średniowiecze. Ilość ich 

oblicza się na ponad pięć tysięcy. 
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Do najbardziej znanych twórców sekwencji należą 

Notker Balbulus (zm. 912) i Adam od św. Wikto-

ra (t 1192). Papież św. Pius V w mszale z 1570 r. 

pozostawił jedynie cztery sekwencje: „Victimae 

paschali laudes”, „Veni Sancte Spiritus”, „Lauda 

Sion Salvatorem” i „Stabat Mater dolorosa”. Dzi-

siaj sekwencję śpiewa się nie po Alleluja, jak 

dawniej, lecz przed, ponieważ wraz z wersetem 

jest wprowadzeniem do Ewangelii. 

W odnowionej liturgii pozostawiono tylko dwie 

sekwencje jako obowiązujące: Victimae paschali 

laudes i Veni Sancte Spiritus. Sekwencję wielka-

nocną: „Victimae paschali laudes”, napisał za-

konnik Wipo z Burgundii (zm. ok. 1050), w St. 

Gallen. W tłumaczeniu polskim sekwencja ta 

brzmi następująco: 

„Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary 

składają jej wierni uwielbień swych dary. 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 

– pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 

choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 

Maryjo, ty powiedz coś w drodze widziała? 

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. 

Żywego już Pana widziałam, grób pusty, 

i świadków anielskich, i odzież, i chusty. 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 

a miejscem spotkania będzie Galilea. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdzi-

wy, 

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy”. 

Przez swoją dramatyczną formę, wraz z opisami 

ewangelicznymi zmartwychwstania Pańskiego, 

dała początek dramatom liturgicznym, począwszy 

od „Nawiedzenia grobu Pańskiego” (Visitatio 

sepulchri), a w dalszej konsekwencji początek 

nowożytnemu teatrowi. Drugą sekwencją w no-

wym mszale jest Veni Sancte Spiritus, na Zielone 

Świątki. Przypisywana różnym autorom, pochodzi 

od Stefana Langtona (zm. 1228), arcybiskupa 

Canterbury. Jest wołaniem „w górę” o ożywczą 

siłę, pochodzącą od Ducha Świętego. 

Ewangelia czytana jest od dawna w specjalnej 

oprawie obrzędowej: od IV wieku zarezerwowana 

jest dla diakona lub kapłana; od IX wieku diakon 

przed jej czytaniem otrzymuje specjalne błogo-

sławieństwo; kapłan natomiast odmawia modlitwę 

przygotowawczą; księgę Ewangelii zanosi się do 

ambony procesjonalnie z zapalonymi świecami i 

kadzielnicą (od V-VII w.); w średniowieczu w 

procesji tej niesiono również krzyż i sztandary. 

Diakon względnie kapłan rozpoczyna czytanie 

Ewangelii od znaku krzyża kreślonego na księdze 

i na sobie, następnie okadza księgę (dowolnie) 

przed i po czytaniu; wierni recytują lub śpiewają 

aklamację: „Chwała Tobie Panie” na początku, i 

„Chwała Tobie Chryste” po czytaniu. Podczas 

gdy innych czytań biblijnych słucha się w pozycji 

siedzącej, to w czasie czytania Ewangelii stara 

tradycja każe stać. Postawa stojąca oznacza sza-

cunek dla Ewangelii oraz gotowość do kierowania 

się w życiu jej zasadami. Po czytaniu Ewangelii 

diakon lub kapłan mówi po cichu: „Niech słowa 

Ewangelii zgładzą nasze grzechy”. 

Brak uroczystej szaty zewnętrznej, przy czyta-

niach innych niż z Ewangelii, nie oznacza wcale, 

że mniej znaczą. Są one tak samo słowem Bożym 

i zwiastowaniem objawionych prawd Bożych, 

Bożym pouczeniem i pokarmem duchowym. W 

czytaniach biblijnych Bóg sam objawia tajemnicę 

odkupienia i zbawienia 

                                                                                                     

Opr. Ks. J. B. 

 

 

MARZEC 

Intencja ewangelizacyjna: Sakrament pojednania 

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament 

pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się 

nieskończonym miłosierdziem Bożym. 

Intencja parafialna: Niech czas Wielkiego Postu 

będzie okresem wytrwałej modlitwy o ducha po-

bożności dla naszej Ojczyzny. 
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O Janie Chrzcicielu powiedział Chrystus, „nie 

było do tej pory na ziemi większego od niego”. A 

Jan mówi o sobie że „jest właściwie nikim”. A 

jego czyny i słowa przecież świadczą, że był kimś 

wielkim. To dlatego zaniepokojeni faryzeusze 

pytają go „kim ty jesteś?”. Wielu uważało, że to 

Mesjasz. Jan pokazuje Chrystusa jako drogę, jako 

tego który przychodzi, a wobec którego on sam 

jest tak małym człowiekiem, że nie jest w stanie 

rozwiązać rzemyka u Jego sandała, (a to jest 

czynność niewolnika). A Chrystus mówi: „nie 

było większego i nie ma większego nad Jana”. 

Gdzie jest źródło wielkości Jana? Oczywiście w 

prawdzie. Jan wie kim jest i nie przysłania sobą 

Jezusa Chrystusa. On jest tym, który ma przygo-

tować drogę Chrystusowi. To zawsze jest jakieś 

wezwanie również dla każdego z nas. To jest po-

wołanie wspólne, każdego człowieka Chrystu-

sowego. O Chrystusie świadczyć dzień po dniu, 

ale też przygotowywać drogę innym ludziom, 

najpierw swoim najbliższym przygotowywać dro-

gę dla Chrystusa.  

A w jaki sposób to robimy? Wtedy gdy jesteśmy 

wierni sobie. A wierni sobie będziemy tylko wte-

dy, gdy będziemy wiedzieli kim jesteśmy. Tylko 

wtedy można być wiernym sobie, wiernym swo-

jemu powołaniu. My jesteśmy Chrystusa od mo-

mentu Chrztu świętego. I to jest nasz najpiękniej-

szy tytuł jakim powinniśmy się przedstawiać 

światu.  

 

Patronowie dnia dzisiejszego; św. Bazyli i Grze-

gorz, żyli w IV wieku. Nie tylko pamiętamy o 

nich z racji ich niezwykłego umysłu i dzieł które 

zostawili ale również ze względu na ich niesamo-

wite świadectwo życia. Przecież żyli też w świecie 

pogańskim, chociaż Bazyli pochodził z bardzo 

chrześcijańskiej rodziny. Popatrzcie, jego matka 

wpisana w grono świętych, jego brat i siostra 

również. Wspomina się dzisiaj z rodziny czworo 

w kanonie świętych. I teraz jak ma się takie śro-

dowisko, w którym się wyrasta to jest szansa że to 

życie będzie świętym. Króciutki taki wgląd w 

nasze rodziny. Modlimy się dzisiaj ze Stowarzy-

szeniem Rodzin Katolickich za nasze rodziny, 

również w naszej parafii, właśnie o to, by były 

święte. Popatrzcie jak czasem trudno w naszych 

rodzinach, również może najtrudniej ewangelizo-

wać, świadectwo dawać Chrystusowi i o Chrystu-

sie. To widać, gdy do kancelarii przychodzą cza-

sem młodzi ludzie prosić o chrzest święty i mamy 

 

 

 

 

znaleźć chrzestnego. 

Ja wtedy przypomi-

nam:      ma mieć 16 lat 

skończone – a to tak, 

ma proszę księdza. 

Sakrament bierzmowa-

nia przyjęty – ma, ma,   

i ma żyć z Bogiem czyli ma wiarę praktykować, 

nie może mieć przeszkód do przystępowania na 

przykład do Komunii św.  

 – i tu zaczyna się… proszę księdza on jest dobry 

ale do kościoła nie chodzi, on jest taki dobry, ale 

żyje bez ślubu, tamten po dwóch rozwodach. 

Mówi mi dziewczyna: „matko gdzie ja żyję?”, jak 

sobie uświadomiła, wymieniła tych którzy są wo-

kół niej. 

  

Jakie jest nasze świadectwo dzisiaj o Chrystu-

sie?  

Wspominani dzisiaj w liturgii Bazyli i Grzegorz,  

mieli tytułów wiele, studiowali w Konstantynopo-

lu i w Atenach, uważani byli za ówczesne naj-

większe umysły, jeden drugiemu ustępował, 

mówcami byli niesamowitymi. Gdy próbowano 

ich tytułować, szukać tytułów dla nich, zawsze 

mówili, jest jeden tytuł, który cenimy sobie naj-

bardziej. Dzisiaj powiedzielibyśmy – doktoraty, 

profesury, takie tytuły ludzie sobie cenią? Oni 

mówili – tylko jeden tytuł, chrześcijanin, czło-

wiek Chrystusa. I chcą by ludzie ich znali takich, 

ludzi Chrystusa, którzy swoim życiem i swoim 

słowem na Chrystusa wskazują, swoim postępo-

waniem i przykładem przygotowują drogę innym 

ludziom do Chrystusa i potrafią zdać sprawę ze 

swojej wiary czyli mają również wiedzę, by obro-

nić wiarę. A w czasach patronów dnia dzisiejsze-

go; Bazylego i Grzegorza, ale i w naszych cza-

sach, jak to św. Jan mówi – iluż to antychrystów 

się pojawia nieustannie, którzy próbują wyrwać 

nam Boga z serca. Ale naszą siłą jest właśnie ta 

relacja z Chrystusem, wybory, których doko-

nujemy codziennie czyli to nieustanne potwier-

dzanie że, my jesteśmy dla Chrystusa, z Chry-

stusem i tak chcemy się uświęcać, my i nasze 

rodziny. Amen. 

                                                            

Kazanie Ks. proboszcza  

Stanisława Ruszela 

2.01. 2021 
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W tym odcinku cyklu przedstawiamy błogosła-

wionego proboszcza parafii Góra Kalwaria – 

księdza Zygmunta Sajnę.  

Ksiądz Zygmunt Sajna urodził się 20 stycznia 

1897 roku w Żurawłówce na Podlasiu. Po ukoń-

czeniu nauki w gimnazjum w Siedlcach wstąpił do 

warszawskiego seminarium duchownego i w 1924 

roku przyjął święcenia kapłańskie. Decyzją władz 

kościelnych został skierowany na dalsze studia do 

Rzymu. Studiował prawo na Papieskim Uniwersy-

tecie Gregoriańskim. Jednak choroby płuc i serca 

przeszkodziły w ukończeniu studiów. Wrócił do 

kraju z tytułem licencjata z prawa kanonicznego. 

Lecząc się pełnił jednocześnie posługę kapelana 

Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Jego stan 

zdrowia uległ poprawie po wyjeździe do Zakopa-

nego. Po powrocie pełnił funkcje wikariusza w 

kilku parafiach Warszawy. Znany był z otwartości 

na  potrzeby biednych. Starał się  nie zostawiać 

bez pomocy osób potrzebujących różnorakiego 

wsparcia. Pospieszył z pomocą bezdomnym 

mieszkającym pod mostem Kierbedzia,  ubogie 

młode pary chcące zawrzeć związek małżeński 

obdarowywał obrączkami i upominkami. W 1938 

roku został proboszczem w położonej około 30 

km od Warszawy Górze Kalwarii. Dał się poznać 

jako bardzo dobry kaznodzieja, spowiednik i 

człowiek modlitwy. Zaangażował się w duszpa-

sterstwo młodzieży. Tak jak wcześniej służył 

również pomocą ubogim. 

 Już 8 września 1939 roku Niemcy zajęli 

Górę Kalwarię. W grudniu ksiądz Sajna wygłosił 

kilka patriotycznych kazań, w których potępiał 

zbrodnie dokonywane na niewinnych mieszkań-

cach, mówił o godności człowieka i miłości Oj-

czyzny. Kiedy w styczniu 1940 roku potępił w 

jednym z kazań niemiecką zbrodnię dokonaną na 

mieszkańcach Wawra (26 na 27 grudnia), władze 

okupacyjne nałożyły na niego areszt domowy. Nie 

mógł opuszczać mieszkania nawet, by udać się do 

kościoła. Wkrótce areszt domowy zmieniono na 

koszary wojskowe, a potem pobyt w przytułku dla 

starców i kalek. W kwietniu 1940 roku ks. Sajna 

został przewieziony najpierw na Aleję Szucha a 

potem do więzienia  na Pawiaku. Ksiądz Zygmunt 

nigdy nie rozstawał się z sutanną, brewiarzem i 

różańcem, za co był bity i torturowany. Dodawał 

otuchy współwięźniom, spowiadał, udzielał Ko-

munii św.  jeśli udało mu się uzyskać przemycane 

hostie. Do zrozpaczonych mówił: „Przyjdzie czas, 

że smutek wasz w radość się obróci. Najświętsza 

Dziewica Maryja ma was w swojej opiece, nie 

upadajcie na duchu, zaufajcie Jej.” Przebaczył 

tym, którzy na niego donosili. 17 września 1940 

roku wywieziono ks. Zygmunta Sajnę wraz z oko-

ło 200 innymi więźniami do lasu w Palmirach i 

rozstrzelano a ciała zakopano w przygotowanych 

wcześniej dołach. Kiedy w 1946 roku dokonano 

ekshumacji, szczątki księdza rozpoznała jego sio-

stra, loretanka, Maria Zyta Sajna.  

 

Św. Jan Paweł II beatyfikował ks. Zygmunta Saj-

nę w gronie 108 błogosławionych męczenników II 

wojny światowej 13 czerwca 1999 roku w War-

szawie. Jego wspomnienie liturgiczne przypada 17 

września. Od błogosławionego ks. Zygmunta Saj-

ny możemy się uczyć m.in. miłości do bliźnich, 

szczególnie pamiętania o ubogich i potrzebują-

cych. Wzorem dla nas powinno być również jego 

zaufanie Maryi.  

 

Barbara Osika 

 

 

 

 

  

Niejeden z was mógłby pomyśleć, że ten rozdział 

jest niepotrzebny, bo umiecie czytać. Nauczono 

was tego w szkole podstawowej – tyle, że… wa-

sze umiejętności pozostały na poziomie szkoły 

podstawowej. A wy chodzicie do szkoły średniej 

lub studiujecie i czasami musicie przebrnąć przez 

stosy książek. Coś tu chyba nie gra, prawda? Ale 

zanim wyjaśnię, co trzeba zrobić, żeby zagrało, 

jeszcze kilka słów wyjaśnienia. W szkole podsta-

wowej nauczono cię czytania liter, następnie wy-

razów i z mniejszym lub większym trudem czyta-

nia całych zdań, składanych słowo po słowie. I tak 

ci już zostało. Jeśli czytasz inaczej, szybciej, 

zwracam honor, ale zachęcam byś doczytał ten 

rozdział do końca. Istotnym argumentem za szyb-

kim czytaniem jest jakże ważny fakt, że jeśli 

szybciej czytasz, to jako uczeń czy student masz 

więcej czasu na inne zajęcia, w tym na przyjem-

ności. Czytając szybciej, zdobywasz więcej in-

formacji, poprawiasz swoją pamięć i wyrabiasz 

wiarę w siebie. Skoro nauczyłeś się efektywnie 

czytać, to możesz być również efektywniejszy w 

innych działaniach. Nasuwa się pytanie: Czy ist-

nieje jakiś związek pomiędzy czytaniem i ucze-

niem się? Powiązanie jest bardzo silne i ma dwo-

jaki charakter. Po pierwsze, człowiek uczy się 

czytania; po drugie człowiek w dużej mierze uczy 

Sztuka czytania 
 

108 BŁOGOSŁAWIONYCH 

MĘCZENNIKÓW II WOJNY 

ŚWIATOWEJ  (C.D.) 
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się poprzez czytanie. Granica między tymi etapa-

mi jest płynna: przechodzenie od jednego do dru-

giego następuje stopniowo. Posługiwanie się czy-

taniem w celu zdobycia wiedzy wpływa „zwrot-

nie” na rozwój umiejętności czytania. Na pewno 

znasz osoby, które na początku „kariery” szkolnej, 

w pierwszych latach nauki, miały kłopoty z czyta-

niem. Może niektórzy mają je nadal. Nazywamy 

ich dyslektykami. Mają kłopoty z czytaniem, a 

więc mało czytają, wolą słuchać niż czytać. A 

skoro mało czytają – nie mogą usprawniać umie-

jętności czytania. I koło się zamyka. Ci, którym 

nauka czytania nie sprawia trudności, czytali i 

czytają dużo, a to jeszcze bardziej usprawnia ich 

umiejętności. Jeżeli jakaś czynność  przynosi 

przyjemność, człowiek chętnie ją wykonuje i po-

wtarza. Takie zjawisko nosi w psychologii nazwę 

prawa efektu.
1
  

 Jeśli chcesz usprawniać proces czytania 

musisz najpierw ustalić, co ci w tym przeszka-

dza. Wymieńmy kilka takich przyczyn: 

 W trakcie czytania poruszasz ustami lub 
zawsze czytasz półgłosem. 

Efekt: Twoje tempo czytania dostosowuje się do 

ruchu ust, czyli jest bardzo wolne. Również gło-

śne czytanie, usprawiedliwione przy czytaniu 

fragmentu sprawiającego ci trudności, generalnie 

jest jednak złym nawykiem, a nawyki trudno wy-

korzenić. 

 Czytasz słowo po słowie. 
Efekt: Dobry czytelnik wie, że słowa mają różną 

wagę i różnie też je traktuje. Jeżeli każdemu sło-

wu poświęcasz tyle samo uwagi, to twoje czytanie 

jest powolne. Z drugiej strony przy takiej meto-

dzie czytania trudniej jest składać słowa i wyła-

wiać sens zdania.  

 Często w trakcie czytania natrafiasz na 

niezrozumiałe słowa. 

Rada: Powinieneś popracować nad swoim słow-

nictwem i rozszerzyć je poprzez częste zaglądanie 

do encyklopedii i leksykonów.W trakcie lektury 

często cofasz się i czytasz ponownie przeczytany 

już tekst. 

 Wskazówka: Prawdopodobnie masz kło-
poty z koncentracją. Im wolniej czytasz, 

tym zwiększasz szansę rozpraszania swo-

ich myśli. Dlatego: 

 Czytaj aktywnie dla większego zrozumie-
nia. /Postaw sobie przed lekturą, a jeszcze 

lepiej – zapisz pytania. W czasie czytania 

znajduj na nie odpowiedzi/. 

                                                         
1
 Włodarski Z. Psychologia uczenia się. Tom I. Warszawa 

1989. 

  Czytaj, aby zrozumieć, a nie zapamiętać. 
/Unikaj zatrzymywania się przy czytaniu 

dla zapamiętywania faktów. Jeżeli chcesz 

to uczynić, doczytaj do końca strony i 

wtedy zapisz fakty w notatniku/. 

  Eliminuj złe nawyki rzutujące na proces 

czytania. /Nie czytaj, gdy jesteś zmęczo-

ny, śpiący, zdenerwowany czy obolały. 

Zadbaj o pozycję – wyprostowaną, z 

książką położoną, albo płasko na blacie 

biurka, albo, jeszcze lepiej, na pulpicie o 

nachyleniu 45 stopni, w odległości przy-

najmniej 30 – 40 cm od oczu. Nie ucz się 

w łóżku; podświadomie kojarzy się ono ze 

snem, a nie ze stanem czuwania, chyba, że 

czytasz literaturę lekką. 

  Organizuj to co czytasz. /Twój umysł o 
wiele lepiej zapamiętuje pogrupowane i 

połączone informacje, więc w trakcie lek-

tury układaj je w określone bloki i doko-

nuj syntezy tego, co przeczytałeś./ 

  Używaj wielu zmysłów. /Nie ograniczaj 
się do korzystania ze wzroku. Szczególnie 

ważne fragmenty czytaj na głos. Gdy dłu-

go czytasz, wstań i czytaj chodząc. 

 Pisz w trakcie czytania. /Po ukończeniu 
lektury zrób notatki z tego, co przeczyta-

łeś. Jeśli chcesz notować w trakcie czyta-

nia, rób to po doczytaniu do końca strony. 

Zapisywanie w bardzo dużym stopniu 

wzmacnia zapamiętywanie. Ponadto no-

tatki można szybciej przejrzeć niż cały 

tekst./ 

 Wszystko czytasz w takim samym tempie. 

I w taki sam sposób. 

Wskazówka: Chcąc czytać efektywnie, powinie-

neś dostosować tempo czytania do charakteru i 

stopnia trudności twojej lektury. Opowiadanie czy 

powieść można czytać szybko, z tym, że jeśli są 

one lekturami szkolnymi, to zwolnij. Gazety czy 

czasopisma możesz czytać pobieżnie, natomiast 

ucząc się matematyki czy fizyki uważaj na każde 

słowo.  

 Czujesz, że męczą ci się oczy. 
Wskazówka: Oprócz rad zawartych w punkcie 

4c, pamiętaj o odpowiednim naświetleniu – najle-

piej czytać przy świetle dziennym, jeśli już przy 

sztucznym to zadbajmy, by było to światło roz-

proszone, z lewej strony, niezbyt silne /najlepiej 

żarówka o mocy 10–15 W na każdy metr kwadra-

towy powierzchni służącej do pracy/. Ponadto, nie 

czytaj zbyt długo, ponieważ obniża to zdolność 

koncentracji; najlepsze efekty uzyskuje się przy 

czytaniu półtoragodzinnym, najlepiej rano lub 
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wieczorem, ponieważ umysł wtedy jest jeszcze 

wypoczęty. Najlepiej czytać codziennie. Pamiętać 

o zamykaniu oczu w sytuacji zmęczenia wzroku z 

delikatnym masowaniem powiek. 

Ważna jest higiena pracy z monitorem kompute-

rowym. Ekran monitora powinien znajdować się 

10-20 stopni powyżej poziomu linii wzroku. Ob-

raz na ekranie powinien być stabilny, kontrasto-

wy, ostry. Na ekranie nie powinny być widoczne 

żadne odblaski – czasem wystarczy zasłonić okno 

lub odpowiednio ustawić monitor. Podczas pracy 

przy komputerze co 1,5 – 2 godzin rób przerwę 

trwającą 5 – 15 min. 

Gdybyś był zainteresowany pełniejszym obrazem 

samego procesu czytania i dokładniejszymi wia-

domościami na temat metod jego ulepszania, to 

polecam ci książkę Zbigniewa W. Brześkiewicza 

„Superumysł. Jak się uczyć trzy razy szybciej? 

Wyd. „Comes”, Warszawa 1996 oraz pracę M.A. 

Tinkera „Podstawy efektywnego czytania”, tłum. 

K. Dudziak, Warszawa 1980. 

W następnym numerze o tym, jak sporządzać no-

tatki. 

      

    Stanisław Firlit 

 

 

Jest taki ktoś na świecie,                                                              
kto pomaga z ukrycia. 

Często niedoceniony, ale niezastąpiony. 

Gdy gorącą wodę dotykała mała rączka –  

wołała „stój”. 

Gdy nóżka potykała się o rozsypane klocki –  

schylała się, 

żeby podnieść je bez słowa. 

Gdy brzuszek był głodny –  

pomimo  braku sił lepiła setnego pieroga. 

Zawsze czujna, przezorna, kochająca. 

Serce na dłoni oddała. 

Czas swój bezcenny poświęciła. 

Świadectwo mądrości i dobroci 

każdemu wnukowi ofiarowała. 

Będąc dziećmi nie doceniamy – 

innego życia 

i że się ktoś poświęca 

dla naszego lepszego bycia. 

Z czasem i latami naśladowania –  

dobrego postępowania, 

rozumiemy i z całego serca 

za każdą sekundę tej dobroci – 

Dziękujemy.  

 

Anna Zagórska  

– wiersz napisany z okazji Dnia Babci 

 

 

 

Były to czasy, kiedy uczeń w szkole stał w 

kącie, a i nie raz dostał w łapę linijką. Wspomnę 

taki oto szczegół ze szkoły. W klasie nad tablicą 

wisiał napis: „UCZ SIĘ – POLSKA CZEKA NA 

CIEBIE!”. Ktoś, do tej pory nie wiem kto, zmienił 

napis na: „NIE UCZ SIĘ – POLSKA 

POCZEKA”. „Laska”, tak nazywaliśmy naszą 

wychowawczynię, bo poruszała się o lasce, weszła 

do klasy opuściła głowę, zapłakała, otarła oczy i 

wyszła. Nie powiedziała NIC! Szybko wrzucili-

śmy napis za piec i delegacja z klasy co tchu po-

biegła z przeprosinami. „Laska” wróciła i rozpo-

częła lekcję, nie skomentowała słowem tego zda-

rzenia i na wywiadówce też o tym nie było mowy. 

Kalectwo nie przeszkodziło jej wychować kilka 

pokoleń.  

W nowoczesnej szkole uczniów stawiać w kącie 

nie wolno. Uderzenie ucznia linijką w łapę ko-

mentowane byłoby na pierwszych stronach dzien-

ników ogólnopolskich. Z nami było trochę ina-

czej, nasze osiągnięcia też były opisywane tyle, że 

nie w dziennikach ogólnopolskich, co w dzien-

niczkach ucznia, autorami byli nauczyciele a 

wiernymi czytelnikami nasi rodzice. Tak sobie 

myślę, czy w tej nowoczesnej obecnie szkole ha-

sło: „NIE UCZ SIĘ – POLSKA POCZEKA” zro-

biłoby na kimkolwiek wrażenie?  

Święte niegdyś słowa „Bóg, Honor i Oj-

czyzna” uznawane są przez ponoć wyjątkowo 

inteligentnych, wykształconych a przede wszyst-

kim nowoczesnych ludzi za przejaw kołtuństwa i 

zakompleksienia. W gnoju tarza się nasze barwy 

narodowe w imię leczenia nas z tegoż kołtuństwa i 

zakompleksienia. Jestem zbyt tępy, aby pojąć sens 

takowych artystycznych poczynań i takowych 

poglądów. Mój Ojciec mawiał:, „Kajtuś (Kajtek 

to moje drugie imię), nigdy nie ruszaj łajna, bo 

będzie śmierdzieć, a tak przyschnie i po sprawie.” 

Wiktor Bednarczuk 

– polski artysta fotografik.  

Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. 

Członek Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego  
Niezależni.  

 

 
 

Nieuczesane myśli  

łysego mohera 
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NIEPRZEBRANE  POKŁADY  ŚLINY 

 

Ile opozycja posiada wciąż śliny, 

że od dawien dawna stroi wściekłe miny, 

wszystko nie pasuje, więc na każdym kroku 

trzeba pokazywać, że się ma w odwłoku. 

 

 Każda kropla śliny co ścieka z języka, 

 ma się przeciwstawiać i mocno dotykać. 

 By odzyskać władzę każda podłość dobra, 

 trzeba postępować niczym wściekła kobra. 

 

W krew weszło już plucie całej opozycji, 

to jakby więc było częścią ich tradycji, 

a pokłady śliny wódz ma nieprzebrane 

i ciągle dostarcza z precyzyjnym planem. 

 

 Uczniów ma pojętnych, plują bez ustanku: 

 wieczorem, w południe, także o poranku 

 i w zawody stają coraz częściej 

            z deszczem, 

 a nawet ulewę wyprzedzają jeszcze. 

 

Ślina opluwaczy jest zmieszana z kwasem, 

więc ma za zadanie krwi upuścić czasem, 

by wszystkich przekonać, co trzymają z władzą, 

że sobie z tą władzą na pewno poradzą. 

 

 Dzisiaj opozycja ma już plan gotowy, 

 żeby zniszczyć układ prawy oraz zdrowy, 

 bo im odpowiada – jeśli mam być szczery  

 układ, gdzie królują: afery, afery! 

 

W mętnej wodzie bowiem ukryć wiele da się 

w różnych przedsięwzięciach i w przekrętów 

masie, 

toteż opluwacze pod krętacza wodzą 

niejedną aferę i złodziejstwo spłodzą. 

 

Ryszard Boczoń 

 

 

 

 

 

Druk: Drukarnia Glinik Robert Huk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENOMEN  KŁAMSTWA 

 

Słów nagany nie szczędzę: 

ukochani WODZOWIE 

wpędzili Naród w nędzę, 

zabrali życie, zdrowie. 

 

 Zmniejszyli też zasiłek 

 na zmarłych pochowanie, 

 potem zabrali tyłek, 

 bo się zbliżało lanie. 

 

Siedzą teraz w Brukseli, 

w luksusy opływają 

i gęby swe napięli, 

więc plują, podżegają. 

 

 Jak trzeba być cynicznym, 

by składać deklaracje, 

a obiecankom licznym 

wciąż stawiać puste racje. 

 

Wodzowie znani z tego, 

że porywają tłumy, 

są całkiem do niczego, 

ich obietnice z gumy. 

 

 Jak może puste słowo  

namieszać ludziom w głowach, 

czy nieuczciwą mową  

da się ich znokautować? 

 

Czyżby psychika tłumu 

minęła się z rozsądkiem, 

czy może brak rozumu 

upadku jest początkiem? 

 

 W czym tkwi fenomen kłamstwa 

 zadaję to pytanie: 

 nie trzeba zatem chamstwa, 

 by odpowiedzieć na nie. 

  

Ryszard Boczoń 
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