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MIJA 16 LAT OD ŚMIERCI PAPIEŻA
POLAKA
„Ojczyzno moja kochana, Polsko, (…)
Bóg Cię wywyższa
i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna!.
(Balice 2002)
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KOMU ZALEŻY, ABY PODWAŻAĆ
ŚWIĘTOŚĆ JANA PAWŁA II
„Ojczyzno moja kochana, Polsko, (…) Bóg Cię
wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna! – takimi pięknymi słowami żegnał się Jan
Paweł II z Polakami w czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny – (Balice 2002 rok).
A obecnie św. Jan Paweł II – największy Polak
w historii, jest tak bardzo atakowany przez swoich rodaków w Ojczyźnie. Czy nie powinniśmy
się tego wstydzić? Obserwuje to cały świat.
Dlaczego tak się dzieje? Ogólnie rzecz biorąc,
możemy powiedzieć, że jesteśmy świadkami jakiejś rewolucji, która dokonuje się nie tylko w
Polsce, ale na całym świecie. Uderza ona w symbole i wartości, które reprezentują chrześcijaństwo, a które utażsamiane są z osobą i nauczaniem
Jana Pawła II. Wydawałoby się, że chodzi nie tyle
o osobę Papieża Polaka, ale o konfrontację dwóch
wizji świata i człowieka. Jan Paweł II jest atakowany nie za czyny, tylko z powodu swojego
nauczania.
Komu zależy i w imię czego, aby podważać świętość Jana Pawła II? Bez Niego nie bylibyśmy
dzisiaj tym, kim jesteśmy. Również bez Niego
byłaby inna Polska, inna Europa, inny świat. Zarzuty wobec Jana Pawła II to kłamstwa, wynikające z braku zrozumienia Papieża i naszej niewiedzy. On nigdy nie tolerował zła w Kościele. Był
człowiekiem przejrzystym i świętym, a święci nie
tolerują zła, ale mają swoje środki i sposoby, by
zło naprawić. Ci, którzy sugerują, że było inaczej,
robią krzywdę pamięci o Janie Pawle II i nam
wszystkim, którzy Go kochamy.
Odejście Jana Pawła II, Jego śmierć i pogrzeb
ukazały, że był dla świata autorytetem, dla ludzi różnych religii i światopoglądów. Nie znaczyło to bynajmniej, że wszyscy się z Nim zgadzali i wypełniali Jego naukę, ale że szanowali
Go, doceniali Jego nauczanie i dzieło. Wielu ludzi
zrozumiało, że mogą stawać się lepszymi dzięki
takim autorytetom jak Jan Paweł II.
Dla nas ten pontyfikat w pewnym sensie się nie
skończył, on rozkwita potrzebą coraz gruntowniejszego pochylenia się nad Jego nauczaniem.
Papież pozostaje dla nas osobą absolutnie wyjątkową. Oby tak było w młodym pokoleniu. Są
bowiem dzieci, które spoglądając na portret św.
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Jana Pawła II, pytają – kto to jest. Jeszcze gorzej
jeśli chodzi o znajomość nauczania Jana Pawła
IIw młodym pokoleniu. Dziś, po 16 latach od
śmierci, w nowej, duchowej obecności Świętego
Papieża w naszym życiu, ogarnia nas uczucie
wdzięczności za to wszysto, kim był On dla nas i
K kim nadal jest. Wdzięczność – to pamięć serca,
które doświadczyło dobra, a myśmy tego dobra,
któremu na imię Jan Paweł II, tak bardzo doświadczyli i w dalszym ciągu doświadczamy.
Postać Jana Pawła II dla wielu ludzi może być
dziś niewygodna. I jest taką. W dużej mierze ze
względu na naukę o ludzkiej moralności, o obiektywnych normach moralnych, które obowiązują
każdego człowieka, decydują o tym, czy wzrasta
w człowieczeństwie, czy też nie.
Kiedy spojrzymy np. na postulaty, które pojawiały
się w czasie ostatnich manifestacji w Polsce, to
manifestujący (szczególnie kobiety) próbują zdyskredytować Jana Pawła II za Jego nauczanie w
odniesieniu do seksualności, małżeństwa, życia
ludzkiego i jego wartości, a więc te kluczowe tematy, które dzisiaj są szalenie niepopularne. Uderza się poprzez skojarzenia o rzekomych zaniedbaniach, wyciąga się historie nie mające żadnego
pokrycia w rzeczywistości, ale można takie historie bardzo sugestywnie i emocjonalnie przedstawiać. Podejmowane ostatnio próby podważania
moralnego autorytetu Jana Pawła II mogą i muszą
niepokoić.
Żyjemy w dobie, w której każdy ma swoją „prawdę”. Może z niej uczynić kamień pomówienia i
rzucić nim w drugiego człowieka tylko dlatego, że
nie zgadza się z jego poglądami.
Znaczenie tego pontyfikatu będzie lepiej widoczne z większej perspektywy historycznej. Zaistniałe
okoliczności paradoksalnie mogą przyczynić się
do tego, że coraz więcej ludzi zrozumie, iż obrona
dziedzictwa Jana Pawła II wiąże się z obroną ich
chrześcijańskiej tożsamości, oraz autentycznego
humanizmu.
Najważniejsze, aby nauczyć się od Jana Pawła
II, by w każdym człowieku widzieć przede
wszystkim dobro, choć przykryte nieraz warstwami egoizmu i grzechu. Nie jest to takie proste…, a tak dziś potrzebne.
Często słychać głosy, że jako Polacy nie zdaliśmy
„papieskiego” egzaminu, bo co prawda, z wielkim
przejęciem i uczuciowością słuchaliśmy nauczania
Jana Pawła II w Ojczyźnie, ale go nie realizowaliśmy w naszym życiu. Czy rzeczywiście tak jest?
Wydaje się, że nie jest to prawda „do końca”,

choć na pewno są tacy, którzy egzamin oblali. Bo
gdyby nikt w Polsce nie żył nauką Kościoła katolickiego, dawno uleglibyśmy lewicowo – liberalnej propagandzie. Nasze świątynie świeciłyby już
pustkami a sanktuaria zamienionoby na muzea.
Tak dzieje się w większości państw Europy.
Ludzie wierzący wiedzą dobrze, jaką siłę dał
nam św. Jan Paweł II. Wytyczył Polakom drogę
i sam konsekwentnie nią kroczył – bez względu na
okoliczności, mody, czy zawirowania polityczne.
W czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski,
papież dobitnie zwracał uwagę, że prawdy dekalogu są fundamentalne, że jedynie za nimi należy podążać. Że nie należy ulegać fascynacji bardzo szkodliwymi nowinkami światopoglądowymi.
Pozostawił po sobie ogromną spuściznę słowa i
dzieł niematerialnych, w tym tych skierowanych
bezpośrednio do rodaków, także – i słusznie krytycznych. Napominał w kwestii rodziny i ochrony
życia poczętego. Podkreślał kluczowe znaczenie
rodziny dla całego porządku moralnego – w wymiarach międzyosobowych i w wymiarach społecznych.
Marta Przewor
PAMIĘTAJMY – ŚW. JAN PAWEŁ II – TO
PAPIEŻ, KTÓRY ZMIENIŁ ŚWIAT

SANTO SUBITO
Tłumy wołały: Santo Subito
podczas pogrzebu w Rzymie papieża,
wiatr zamknął księgi stronę odkrytą,
duch Jana Pawła do Ojca zmierzał.
Ten Wielki Polak swym życiem całym
dawał przykłady głębokiej wiary,
Matki Najświętszej czcicielem stałym
głosił, że żywot bez Boga szary.
W licznych pielgrzymkach wołał o pokój,
niósł ewangelię, słowa otuchy,
gdzie trwały walki, prosił o pokój,
bo na cierpienia nie został głuchy.
Porywał młodzież swoją nauką,
także dowcipem i wspólnym śpiewem,
miał żywy kontakt z kulturą, sztuką
i nie unosił się nigdy gniewem.
Ile mieć trzeba w sobie miłości,
by zamachowca na swoje życie,
odwiedzić w celi bez żadnej złości
i oko w oko stanąć na szczycie?
To są przykłady z życia papieża,
co potwierdzają fakty świętości
i są dowodem, że ciągle zmierzał
do wypełniania aktu miłości.
Dzisiaj możemy prosić Świętego,
by Pośrednikiem był próśb do Boga,
bo Pan Bóg dał nam wierzącym Jego,
gdyż wstawiennictwo to pewna droga.
Ryszard Boczoń
GDZIE JEST POKOLENIE
JANA PAWŁA II ?
To pokolenie wzrastało podczas pontyfikatu Jana Pawła II. To ludzie, którzy zostali
ukształtowani przez Jego nauczanie i przez spotkania z Nim. To ci, którzy odczuwali w Janie
Pawle II ojcowską obecność i miłość.
Teraz rośnie nowe pokolenie, które tego
naszego Wielkiego Polaka będzie znało już tylko
z opowiadań. Tak – to oczywiste, ale…właśnie
ten ogromny obowiązek spłacania długu wobec
historii, Kościoła, wobec naszych wnuków i dzieci
spoczywa na Pokoleniu Jana Pawła II. Nasze oczy
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widziały Go, nasze uszy Jego słuchały, nasze serca czuły żar Jego miłości – bez wyjątku – do każdego, również do wroga.
Im dalej od śmierci Karola Wojtyły, tym
bardziej nierealnie, kłamliwie niekiedy przedstawia się się dzieciom, kim naprawdę był Papież
Polak. „Pomnikowy” Jan Paweł II na pewno nie
przemówi do wyobraźni współczesnego dziecka
które dowie się ewentualnie z mediów, że zniszczony został kolejny Jego pomnik… Przegra z
postaciami z kreskówek i gier (komputerowych).
Wszyscy – zróbmy wszystko, żeby tak się nie
stało!
Warto i trzeba:
 czytać i opowiadać, zainteresować dzieci
„chłopcem z Wadowic”,
 ukazywać Jana Pawła II jako postać z
ogromnym poczueciem humoru i pogodą
ducha,
 mówić o Jego samodyscyplinie i pracowitości,
 zachęcić do obejrzenia filmów o św. Janie
Pawle II – razem z dzieckiem,
 wyjaśnić, co sprawiło, że stał się autorytetem dla rzeszy ludzi na całym świecie,
 młodszym dzieciom przeczytać, a starszym
„podsuwać” do przeczytania książki w
których znajdą się odpowiedzi na ciekawe
pytania dziecięce, np.
– Czy papież może chodzić na siłownię?
– Czy papież może grać w gry komputerowe,
tańczyć, żartować?
– Czy papież lubi dziewczynki z długimi
włosami?
– Co papież lubi jeść najbardziej? i tp.
Bardzo dużo jest ciekawych pozycji książkowych
dla dzieci – i nie tylko, np. „Człowiek o wielkim
sercu” , „ Chłopiec z Wadowic” i td.
Trzeba tylko chcieć siągnąć po nie i znaleźć czas
dla dzieci czy wnuków. Również szkoły – nie
tylko te im. Jana Pawła II, oraz parafie niech wrócą do częstego organizowania quzów, testów,
konkursów wiedzy z nauczania Wielkiego Polskiego Papieża.
Oby nie było za późno! Nikt za nas tego nie
zrobi!
OBUDŹ SIĘ POKOLENIE JANA PAWŁA II
Zawstydzają nas obcokrajowcy – jak światowej
sławy włoski tenor Bocelli Andrela, którego koncertu mogliśmy słuchać i podziwiać w telewizji
polskiej w Wielkanoc br. Wypowiadał się on o
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Polsce, a szczególnie o św. Janie Pawle II – wyrażając dumę i szczęście z tego, że mógł osobiście
spotkać się z Papieżem Polakiem – człowiekiem,
który zmienił bieg historii. „…Jestem szczęśliwy,
gdy tutaj przyjeżdżam, bo to ojczyzna św. Jana
Pawła II”… Podkreślił, że najważniejsza w życiu
człowieka jest rodzina i wartości w niej przekazane.
Nie możemy się dać dyktaturze ateizmu!
Nie możemy zgodzić się na narzucanie nam świata bez Boga!
Idźmy przez życie śladami PRAWDZIWYCH
WIELKICH TEGO ŚWIATA!
Teresa O.

ZA WZÓR STAWIAM SOBIE
ŚW. JANA PAWŁA II…
Miłość jest podstawą naszego życia. Wypływa
ona z Boskiego Miłosierdzia wobec każdego
grzesznego człowieka. Także i mnie marnej istoty,
która niejednokrotnie trzyma w ręku młotek i wbija gwoździe w Ciało Boskie. Ale to miłosierdzie i
miłość jest ponad wszystko. Wybawi mnie z otchłani wiecznej – jeśli nawet w ostatniej chwili
życia będę żałowała. Nie wiem jednak, czy śmierć
nie przyjdzie z zaskoczenia. Dlatego staram się
pracować nad tym, aby każdy dzień mojego życia
podobał się Bogu, a także ludziom napotkanym
podczas ziemskiej pielgrzymki ku niebu. Żyję dla
innych tak jak chciałabym, aby inni żyli dla mnie.
Czasami jednak ciężko wczuć się w potrzebę drugiego. Jakakolwiek by ona nie była. Duchowa
wypływająca z okazania miłości podania ręki,
uśmiechu, przytulenia czy materialna – niekoniecznie chodzi tutaj tylko o wsparcie finansowe
bezpośrednio z naszej strony. Wiele osób nie wie,
jak ubiegać się o pomoc i dofinansowanie z różnych instytucji. Wystarczy więc tylko pomóc,
doradzić, pokierować, czy wypełnić wniosek. Podeprę się może przykładem. Podczas ostatniego
pobytu w szpitalu udzieliłam informacji pewnej
osobie na temat zasiłku pielęgnacyjnego. Dla
mnie to było tak niewiele, a dla tej osoby – tak
wiele. I ogromna radość wszystkich. Chodzi o to,
aby żyć dla innych. Nie dla zasług, tylko dla
sprawiania radości i ulgi w trudnym życiu. Czasami jednak staję na rozdrożu i nie wiem, w którą
stronę podążać. Wówczas proszę Ducha św. o
światło, a za wzór stawiam Ojca św. Jana Pawła II. Jego życie nie było łatwe. Życie matki podczas stanu błogosławionego było zagrożone. Na-

mawiano ją do aborcji. Jednak obydwoje z mężem
podjęli decyzję, że ich dziecko urodzi się. Jak
wiemy wszystko skończyło się dobrze, ale kiedy
Karolek miał dziewięć lat zmarła matka. Został z
ojcem i bratem, który jednak również wcześnie
zmarł. Wyrastał więc ten mały chłopiec wpatrzony w rozmodlonego ojca, a z okna domu widział
kościół i napis: „czas ucieka, wieczność czeka”.
To kształtowało wrażliwe wnętrze młodego człowieka. Po ukończeniu liceum razem z ojcem przeprowadzają się do Krakowa, gdzie Karol podejmuje studia polonistyczne. Występuje w kółku
teatralnym i pisze wiersze. Jednak wybuch wojny
zmienia wszystko. W tej okrutnej nowej rzeczywistości jest zupełnie sam, bo ojciec wówczas już
też nie żyje. Wstępuje do seminarium i po wojnie
przyjmuje święcenia kapłańskie. To, że jest osobą
uduchowioną, pełną miłości, wrażliwą, spontaniczną, z pasjami (literatura, góry, kajaki),
pomaga mu w miarę normalnie funkcjonować.
Bo czasy nie są łatwe. Komunizm. Nagonki na
kler, podsłuchy. Ale On – żyjący miłością do każdego człowieka jest ponad tym wszystkim. Zaczyna przyjaźnić się z młodzieżą akademicką.
Wspólne wyprawy zbliżają do siebie, ale są również czasem, kiedy można podjąć ewangelizację
na łonie natury. Msze św. i wykłady wśród śpiewu
ptaków, szumu oraz woni lasu i szeptów strumyka
– to zapewne musiało zachwycać i być początkiem poznania Boga dla niejednego młodego
człowieka, a także wzajemnych relacji. Niewątpliwie także dla Karola Wojtyły, który jak wiemy
był już wówczas zupełnie sam. (Ja to rozumiem.
Jestem jednak pomimo wszystko w lepszej sytuacji. Bo chociaż daleko, to jednak mam siostrę). Te
relacje przetrwały. Nawet wówczas kiedy został
Papieżem. Pomimo licznych obowiązków zawsze miał czas dla każdego. Wychodził naprzeciw
wszystkim potrzebom bliźniego. Dzielił się tym,
co posiadał, choć tak naprawdę niewiele miał rzeczy materialnych. I uczył nas miłości do każdego
człowieka. A ukazuje to najwyraźniej przebaczenie Ali Agczy. Tutaj samo się nasuwa – wy czyńcie podobnie. A więc miłujcie siebie nawzajem,
pomagajcie, wspierajcie oraz zawsze przebaczajcie – nawet wrogom. Nie zostawił nas również
bez opieki Miłosiernego Boga, zawierzając cały
świat Jego miłosierdziu w Krakowie. Ale również oddał się Maryi mówiąc: „Totus tuus”. Zbliża się maj. Miesiąc poświęcony Matce Bożej.
Może więc postarajmy się częściej wstąpić do
kościoła na nabożeństwo. Ja odśpiewując wezwania litanii, będę się cieszyć szczęściem, którym
zostałam przez Boga obdarowana i w miłości
trwać.
Wiesia Mruk

Modlitwa
Radość to wziąć różaniec
Do ręki o poranku
I wznieść modlitwy
Uwielbiające Boga
Za to, że po przebudzeniu
Nie jestem sama.
Bo wiem, że On
Jako dobry, kochający Ojciec
Jest wraz ze mną
Aby spełnić me prośby.
Mam więc śmiałość
Prosić ciągle o to samo.
Nie proszę jednak
dla siebie
Tylko dla mojej miłości,
którą w myślach i sercu
Każdego dnia
Od rana do wieczora goszczę.
A że ta miłość
Jest piękna, niewinna
Szlachetna i czysta,
To wierzę w to,
Ze wysłuchasz te prośby
Kochający Ojcze.
Wiesia
TAKI BYŁ LOLEK!
Trwa lekcja j. polskiego on- line. Siedzę,
myślę, piszę…Tak upływa ostatnie łączenie dnia.
Następnie odrabiam zadania (których jak zwykle
jest bardzo dużo) i uczę się na następny dzień.
Niewiele mam czasu na odpoczynek. Hurra!
Skończone! – odetchnąłem z ulgą. Do kolacji
jeszcze trzy kwadranse. Co by tu zrobić? Czytać?
Ale co? – Regał za wysoko. Na biurku leży „Szatan z siódmej klasy? Leży. Tylko, że ta lektura,
już przeczytana a chyba dopiero w czaerwcu będzie omawiana. Czy te książki się mnie boją?
Uciekają na regał? W końcu jestem „oczytanym
pożeraczem książek”! Ha! Nie dosłownie, bo…
„zadrukowanych pergaminów” nie jadam…Wolę
pierogi! Więc nie bójcie się moi książkowi przyjaciele – nie zginiecie przy mnie! Nie boją się
mnie chyba tylko labtop i tablet! – odwieczne
narzędzia pracy zdalnej, milczą zgadzając się ze
mną.
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Puk, puk! – w biurko… Otwieram szufladę…
„Lolek”! Ha! To moja ulubiona książka o św. Janie Pawle II! Otwieram… Czytam rozdział „Zabawa z tatą”. Rozdział opowiada jak Zbyszek Siłkowski chce namówić Lolka Wojtyłę (to koledzy
z gimnazjum w Wadowicach) na ping – ponga.
Puka do drzwi mieszkania Lolka, ale nikt nie odpowiada. Zastanawia się co ma teraz zrobić!
Wreszcie wchodzi. Znajduje Karola i jego tatę w
pokoju…Grają szmacianą piłką. Dołącza się …
Jest im bardzo wesoło! Lolek był takim samym
chłopcem, jak my! Lubił zabawy, gry, książki i tp.
Stop! Tadziu! Nie zdradzaj czytelnikom tylu
szczegółów. To nie koniec tego śmiesznego opowiadania. Przejdź do rzeczy! Książkę „Lolek:
Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojttyły”
– polecam. Piotr Kardyasz zabawnie i ciekawie
opisuje przygody tytułowego bohatera. Porusza
też trudne tematy; śmierć mamy i brata… Uwielbiam tę książkę! Polecam wszystkim młodym i
trochę starszym czytelnikom!!!
Papież Polak zawsze był mi bliski.
Szczególnie w czasie i po mojej ciężkiej chorobie.
Zawdzięczam (i cała moja rodzina też) wiele temu Człowiekowi o Wielkim Sercu – to
SPRAWDZONY święty na każdy dzień! Poznajmy tę WSPANIAŁĄ POSTAĆ, bo WARTO I
TRZEBA! TO PRAWDZIWY, NIEZAWODNY,
WIELKI BOHATER, którego każdy Polak – od
najmłodszych lat – powinien znać, kochać, szanować i korzystać z Jego rad zawartych w nauczaniu.
W tym trudnym dla naszej wiary czasie, nie bójmy się bronić św. Jana Pawła II! – to wzór, który
uczył nas kochać Boga, jak przebaczać nawet
wrogowi.
Tadeusz P.

JAK UŚWIĘCIĆ
LUDZKĄ MIŁOŚĆ ?

Jan Paweł II
cały czas przez
swoją działalność
kapłańską,
cały
Pontyfikat, chciał
tej jednej rzeczy
nauczyć – by tych
dwoje, mężczyzna i
kobieta, żeby razem byli szczęśliwi
i święci – uświęcić
ludzką miłość. I
dawał im wyraźne
wskazówki. Powiedział o tym, jak mają obcować
chłopak z dziewczyną, na dwóch biegunach – czułość i podziw, podziw i czułość. Jeżeli wzajemnie
w małżeństwie przestaną się podziwiać, nie mogą
wytrzymać ze sobą ponieważ nie można kochać
człowieka, którym się pogardza, którego się lekceważy, którego się tylko wciąż oskarża. Małżonkowie bywają jak prokurator, który wylicza
wszystkie przewinienia, które są właściwie czasem zupełnie błahe i polegają tylko na tym, że są
widziane z innego punktu widzenia. Oni wzajemnie nie dają sobie prawa na inny punkt widzenia.
Dalej, mają się podziwiać, bo podziw syci miłość,
ale ten podziw nie ma być podziwem nad strukturą cielesną ciała (piękna dziewczyna z długimi
nogami), bo ona przestanie być piękna, będzie
stara, zmarszczona i ciało się nie liczy w podziwie. Masz podziwiać człowieka za to, jakim on
jest. I tu się odwołujemy znowu do człowieczeństwa – ponad płciowością, męskością czy kobiecością.
Jeszcze bardziej jest ważne to, co uczył Jan Paweł
II – czułość. Cóż to jest czułość? Jest to bezinteresowny gest ciała człowieka w stosunku do
drugiego, który wyraża to, że ja cię właśnie
podziwiam, że cię kocham, że ci dobrze życzę,
że jesteś przy mnie bezpieczny. To nie jest wyciąganie z drugiego, przyjemności z mojego zmysłowego podniecenia, bo zadziałałaś na mnie swoją urodą. To jest gest neutralny. Masz przeżyć
radość, wzruszenie, na widok tego drugiego człowieka, który może jest właśnie w tej chwili smutny, potrzebujący, a ty mu okażesz swoją troskę,
swoją obecność, to że jest ci dobrze, że jest nam
dobrze.
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Więc jest problem wychowania małżonków do
takiego wymiaru miłości,
którą on nazwie właśnie
– piękną i która jest zarazem szczęściorodna.
Miłość zawsze jest
szczęściorodna,
jeśli
jest prawdziwa. Ale to
jest zadanie. Entuzjazm
to jest pełne oddanie się
temu, co człowiek uznał
za ważne.
Są też różne postawy ludzi wobec stawianych im propozycji. Chcemy zaangażować ludzi
do pewnych prac, a oni mówią „nie mam czasu”.
Ile razy Państwo to słyszą, ja też w sytuacji gdy
chcę „popchnąć” kogoś do jakiejś działalności
społecznej albo altruistycznej, słyszę – „nie mogę,
nie mam czasu”. A ja mówię: „to nie kłam przynajmniej, bo masz czas. Wszyscy mają czas. Każdy
ma 24 godziny do dyspozycji. Powiedz mi, co robisz z tym czasem? Ile dałeś żonie, dzieciom, Panu
Bogu. Jeżeli coś uważam za ważne, to na to ważne
dla mnie zawsze znajdujemy czas”. Doskonale
Państwo wiedzą, gdy mają dorastające dzieci, że
dzieciaki rano nie chcą wstawać do szkoły, „nie
nie, nie”, a jak się organizuje interesującą wycieczkę, zerwie się o 5 rano i nie ma żadnych problemów. Gdy coś dla mnie stało ważne, to od razu
mam mobilizację. Byłoby pełno entuzjazmu w
dążeniu do świętości, gdyby człowiek uznał to za
najważniejsze. A on tego nie uważa za najważniejsze, bo w ogóle o tym nie myśli.
Świętość – odpowiadają ludzie – to dla
kogoś, ja nie jestem święty. To bądź! Nie możesz
już być, ale się staraj, przybliżaj się do tego. Czy
będziesz święty? – to będzie wtedy, jak cię na
ołtarze wyniosą, ogłosi Kościół, że jesteś święty, a
na razie chciej być taki. No, tak, ale to nie jest
łatwe, tu jawi się konieczność akceptacji wysiłku
a ludziom się nie chce, bo ile ja razy słyszę: „a
mnie się nie opłaca.” Co to znaczy ci się nie opłaca? A Ojciec Święty powtarza: „Skarbcie sobie
skarby w niebie, niezniszczalne, których nikt nie
zniszczy.” Nie opłaca się, nie warto, a po co? A
będę się wychylał? Ja mam takie szkolne jeszcze
koleżanki, spotykam się z nimi i pytają: a tobie to
się chce tyle jeździć, tyle gadać? No właśnie, a
mnie się chce!
Marta Przewor - 26.03. 2009

Ślady
Ks. Karola Wojtyły
Kraków – Bazylika Św Floriana
Jednym z miejsc w Krakowie, związanych z postacią Ks. Karola Wojtyły jest bazylia Św Floriana, zlokalizowana w sąsiedztwie Placu Matejki.
W początkach kościoła przeplatają się
historia i legenda. Pierwsza budowla powstała na
przełomie XII i XIII wieku z inicjatywy księcia Kazimierza II Sprawiedliwego i biskupa krakowskiego Gedko, przy szlaku handlowym biegnącym z północy na południe, w centrum osady
handlowej, zwanej za czasów Kazimierza Wielkiego Florencją, a następnie Kleparzem. Od początku kościół podniesiony został przez księcia
Kazimierza Sprawiedliwego do godności kolegiaty, co oznaczało, że bezpośredni patronat nad nim
sprawowali książęta, następnie królowie polscy, a
od 1401 roku na mocy przywileju króla Władysława Jagiełły kolegiata objęta była częściowo
drugim patronatem Akademii Krakowskiej.
Fundacja kościoła związana była ze
sprowadzeniem z Włoch do katedry na Wawelu
relikwii św. Floriana - wczesnochrześcijańskiego
męczennika z IV w, uznawanego w średniowieczu
za symbol niezłomnego Rycerza Chrystusowego
oraz patrona chroniącego od pożarów. Temu ważnemu wydarzeniu religijnemu przyświecał zamiar
uczynienia Świętego patronem Krakowa i Polski. Ówczesny książę senioralny Kazimierz Sprawiedliwy, oraz biskup krakowski zabiegali u papieża Lucjusza III o przyznanie polskiej stolicy
szczątków jakiegoś świętego. Jak każe nam wierzyć kronikarz Jan Długosz – papież udał się wraz
z kardynałami poza mury wiecznego miasta, do
bazyliki Świętego Wawrzyńca, gdzie spoczywali
wiecznie Wawrzyniec, Florian i Szczepan. Papież
zapytał się świętych mężów, który z nich chce
pojechać do Polski. Obaj się odwrócili, a Florian
wyciągnął rękę z napisem: ja pójdę do Polski.
Informacje te jednak nie przylegają ściśle do wiedzy historycznej, jako że papież w tym czasie
prawdopodobnie przebywał w Weronie. Legenda
mówi, że gdy wieziono Świętego do Krakowa, na
przywitanie wyszedł orszak świeckich i duchownych, na siedem mil od miasta. W pewnym momencie, niedaleko murów woły ciągnące wozy
stanęły i nie chciały iść dalej. Dopiero gdy książę

7

z biskupem poprzysięgli ufundować w tym miejscu kościół poświęcony Florianowi woły ruszyły
w kierunku katedry.
Pierwotną, romańską świątynię konsekrował bp. Wincenty Kadłubek. Kolegiata
płonęła wielokrotnie w przeciągu dziejów. W XIV
wieku odbudowano ją w stylu gotyckim jako trójnawową budowlę. W 1528 roku kościół uszkodzony był w czasie wielkiego pożaru Kleparza.
Jak głosi miejscowa legenda, ocalał jednak od
całkowitego spalenia dzięki cudownej interwencji
samego św. Floriana. Ponoć miejscowi widzieli
wówczas na niebie świętego Floriana, który z glinianego naczynia lał wodę i pomagał w ugaszeniu
pożogi. Po zniszczeniach z czasów potopu
szwedzkiego kolegiata została odnowiona w stylu
barokowym i chociaż później wymagała jeszcze
renowacji (m. in. po walkach Konfederatów Barskich) w znacznym stopniu zachowała swój wygląd do chwili obecnej.
Z najstarszej fazy romańskiej zachowały się jedynie nieliczne detale architektoniczne oraz fundamenty murów odkryte po południowej stronie
kościoła. Obecnie Kolegiata św. Floriana jest barokową, trójnawową budowlą bazylikową z fasadą zwieńczoną dwiema wieżami. Murowane ogrodzenie przypomina o istniejącym tu
niegdyś parafialnym cmentarzu. W samym centrum fasady, w niszy, znajduję się rokokowy posąg świętego Floriana, przedstawionego jako żołnierza rzymskiego. Nawiązaniem do jego życia i
śmierci są zdobienia umieszczone po obu jego
stronach, ukazujące atrybuty świętych męczenników: miecz, maczuga, chorągiew, piła i ruszt.
Ponad patronem widzimy herb krakowskiego Studium Generale, co podkreśla patronat akademii.
Wejście do świątyni stanowi neobarokowa kruchta. W prezbiterium znajduje się monumentalny,
złocony ołtarz z obrazem wyobrażającym św. Floriana na tle Kleparza. Ponad nim modły wznosi
Jan Chrzciciel, zaś po bokach adorują go święci:
w dolnej kondygnacji Piotr i Paweł, a w górnej
polscy męczennicy Stanisław i Wojciech. Przy
ścianach prezbiterium, po obu jego stronach stoją
stalle malowane w sceny związane z życiem świętego Floriana, z przedstawieniami insygniów królewskich, które służyły niegdyś kanonikom Akademii Krakowskiej. Dla przeciwwagi przy wejściu
do świątyni, obok chóru muzycznego znajdują się
stalle rajców miasta Kleparza. Po obu stronach
ołtarza głównego ukośnie ustawiono dwa mniejsze: Matki Boskiej Brzemiennej oraz Serca Pana
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Jezusa. Ponad wejściem do prezbiterium góruje u
sklepienia ukrzyżowany Chrystus. Nawa główna,
nakryta jest sklepieniem kolebkowym z medalionami przedstawiającymi dzieje kolegiaty. Nawę
zdobią również figury personifikujące osiem błogosławieństw. Wieniec kaplic jaki okala bazylikę
powstał z początkiem XX stulecia. Są to kaplice:
Pana Jezusa Ukrzyżowanego (zdobi ją krucyfiks
na srebrnej blasze przedstawiającej widok Krakowa, jest to kaplica wystawienia Najświętszego
Sakramentu), św Józefa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św Jana Kantego, św Anny, św Antoniego Padewskiego i Matki Bożej Bolesnej.
Warto zwrócić uwagę na ołtarz w lewej nawie
poświęcony młodemu wikaremu, Karolowi
Wojtyle. Z tyłu kościoła, na zewnętrznej ścianie
prezbiterium znajduje się płaskorzeźba – grupa
ukrzyżowania.
Kościół usytuowany u początku historycznego
szlaku zwanego "Drogą Królewską" (Via Regia),
prowadzącą przez miasto na Wawel, pozostawał
w ciągu wieków miejscem rozpoczynania okazałych orszaków o charakterze państwowym, narodowym lub religijnym. W jego progi wstępowali
znakomici goście: królowie, biskupi, posłowie czy
bohaterowie narodowi witani przez kapitułę i rajców miejskich.
Ciekawostki:


W skarbcu przechowywany jest relikwiarz
grunwaldzki komtura Henryka von Bode
pochodzący z roku 1365, ofiarowany kolegiacie przez króla Władysława Jagiełłę
oraz relikwiarz z ramieniem świętego Floriana.



W 1439 roku kanonikiem i kantorem był
tutaj Jan Kanty, a proboszczem w latach
1617 – 1641 był Marcin Wadowita.



W 1818 złożono tu trumnę ze szczątkami
Tadeusza Kościuszki, co upamiętnia stosowna tablica pamiątkowa na murze kościelnym.



Jesienią 1900 roku Stanisław Wyspiański
w kościele świętego Floriana wziął ślub z
Teodorą Teofilą Pytkówną.



W latach 1949 - 1951 wikariuszem w kościele był Karol Wojtyła, późniejszy papież i święty. Co czwartek prowadził tu
duszpasterstwo dla młodzieży i na tutejszej plebanii powstał dramat „Brat naszego Boga” mówiący o bracie Albercie.

Tablica pamiątkowa z popiersiem Karola
Wojtyły znajduje się przy wejściu do sąsiadującej z bazyliką wikarówki.


W 1999 roku papież Jan Paweł II podniósł
kolegiatę do rangi bazyliki mniejszej.
E.A.

Nieuczesane myśli
łysego mohera
Rozważania o niczym.
Było w pokoju COŚ, I, NIC. COŚ wyszło oknem,
NIC wyszło drzwiami. Co zostało w pokoju?
Oczywiście w pokoju zostało „i”! Zagadka wyjątkowo łącząca nauki ścisłe, tutaj logikę, z naukami
humanistycznymi, dokładniej z filologią, a w zasadzie małym jej działem pt. „ interpunkcja”. Nie
lubię tej interpunkcji tak, jak niektórzy nie cierpią
matematyki. Jedno i drugie do świadomego życia
jest jednak niezbędne.
No tak wiemy już, że istnieje „COŚ”, „I” i „NIC”?
NIC to nie jest takie proste wbrew pozorom pojęcie! Fizyka nowoczesna, („Nowoczesna” - koń by
się uśmiał, liczy ona sobie ponad sto lat! Hej nowocześni młodzi ludzie korzystacie z teoretycznych prac i osiągnięć swoich pra-pradziadów, w
zdecydowanej większości kompletnie nie rozumiejąc, o co chodzi.) No więc ta stara sprzed stu
lat fizyka, bo współcześni nowoczesnej fizyki
jeszcze nie wymyślili, mówi, że jeżeli zniknie
materia to zniknie czas i zniknie przestrzeń i co
zostanie? NIC zostanie, mimo, że wyszło drzwiami. O nie! NIC to nie jest pustka, jaką sobie
współcześni i nowocześni ludzie teraz wyobrażają! NIC to NIC i kropka, pustka to już COŚ. Pustka to przestrzeń, której nie będzie, nawet tej powykrzywianej, jak zniknie materia. NIC to coś,
czego sobie człowiek, a przynajmniej ja, wyobrazić nie potrafi. A dawno, dawno temu do czasu
Wielkiego Wybuchu istniało tylko NIC! Jak długo
istniało NIC? Pytanie bez sensu, bo jak NIC to
NIC czasu też nie było! Omówiliśmy pobieżnie
pojęcie „NIC” materialnego wg starej fizyki z
przełomu XIX i XX wieku.

Jak „nowocześni” wymyślą współcześnie nowoczesną fizykę, a stanie się to niewątpliwie niebawem, bo to już partie polityczne obiecują, że zbudują nam nowoczesna Polskę. Jak już więc ten
nowoczesny świat zbudują to niechybnie nowocześni zaraz „NIC” zmierzą, zważą, a na pewno
już wycenią w $, CHF, EURO no i w złotówkach.
Ale póki co nowoczesnego świata w Polsce i na
świecie jeszcze całe szczęście nie ma.
Dajmy spokój złośliwościom i wróćmy do tematu
NIC. Jest też „NIC” niematerialne, „NIC” duchowe. Tak jak to sobie Platon wykombinował „NIC”
duchowe i jego cień. „NIC” materialne, którego
nie ma. No tak, zagmatwałem to tak, że nic z tego
nie można już zrozumieć. 
Sfotografowanie NIC materialnego jest teoretycznie i praktycznie niemożliwe! Ale NIC duchowe?
Wierzę w Boga…
Zamiast epilogu prolog, albo odwrotnie. Jak kto
woli:
…Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo…
Ewangelia wg św. Jana
Wiktor Bednarczuk

INTENCJE RÓŻAŃCOWE
MIESIĄC MAJ
Intencja
powszechna:
Świat
finansów
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse
współpracowali z rządami w celu uregulowania
sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej
zagrożeniami.
Intencja parafialna: Niech Zmartwychwstały
Pan napawa nas nadzieją na lepsze jutro.
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Z PARAFIALNEJ AMBONY
„Kto chce być ze mną niech weźmie krzyż swój i
niech mnie naśladuje”. Wyobraźcie sobie że w tej
chwili z tego właśnie krzyża który jest przed nami, z tych umęczonych ust Chrystusa skierowane
zostałoby to wyzwanie przytoczone przed chwilą „kto chce być ze mną niech weźmie krzyż swój i
niech mnie naśladuje”. Czyli niech pełni wolę
Ojca mego, bo to jest najlepszy sposób żeby
Chrystusa naśladować – pełnić wolę Ojca. Kochani, wspomniałem że jest połowa Wielkiego Postu.
Pomyślmy, tyle razy patrzyliśmy na ten krzyż,
jeżeli gdzieś posuwamy się, kierujemy po drodze,
nieraz przy drodze stoi krzyż. Jest tych krzyży
tysiące, u nas w Polsce. I dobrze.
A ja chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na jeden
krzyż, który powinien być bardzo bliski nam. Co
to za krzyż? Z krzyżem jesteśmy już duchowo
złączeni od chrztu. To już tam krzyżyk na głowie
dziecka stawiany był. A potem jako rodzice, trzeba było aby przygotować dziecko, żeby zrozumiało co to znaczy. I kochani, taki prosty przykład
nasz – w imię Ojca i Syna i Ducha św., i robimy
wtedy krzyż na czole, na sobie. Jesteśmy do tego
przyzwyczajeni. Ale czy ten krzyż, który jest znakiem obecności Chrystusa, mało – nie tylko Chrystusa, ale przez te słowa prowadzi nas do całej
Trójcy św. Mówimy: „w imię Ojca i Syna i Ducha
św.”. I ten symbol stał się symbolem człowieka
wierzącego. Jak wygląda ten krzyż codziennie w
naszym życiu? Czy w ogóle on jest z odpowiednim nastawieniem i powagą czyniony? Do czego
nas zobowiązuje? Bo czasem to wszystko jest
trochę niepoważne. Gdybyśmy tak stanęli przy
wejściu do kościoła, ilu z nas ludzi wierzących,
czyni naprawdę krzyż? Czy to jest naprawdę „w
imię Ojca i Syna i Ducha św.”? A potem wchodzimy do kościoła, znowu coś tam niby się dzieje;
przyklęknięcie i coś takiego… Lekceważenie
krzyża, lekceważenie właściwie poprzez ten symbol – źle spełniony – całej Trójcy św.
Jak wygląda twój krzyż, który czynisz od dziecka
na sobie? Czy nie jest to lekceważenie? A przecież on dobrze spełniony, jest piękną modlitwą
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która zastąpi wiele innych. Mówimy czasem
w ten sposób: „no proszę
księdza,
nieraz
opuszczam poranną modlitwę, no bo nie ma czasu,
szybko”. Nie, czas jest na modlitwę, właśnie na tę.
I tak bym radził, przeważnie w każdym naszym
domu jest krzyż, aby stanąć chwilę, i właśnie „w
imię Ojca i Syna i Ducha św.”. I pomyślę: „Boże,
w imię Twoje, Ojca, dziękuję że mnie stworzyłeś i
dajesz mi dziś moc, aby dzień przeżyć porządnie.
W imię Syna, dziękuję Ci panie Jezu, że na tym
krzyżu, objąłeś swoją intencją i modlitwą mnie
także. W imię Ducha św., dziękuję Ci Duchu św.,
że uświęcasz mnie w sakramentach, szczególnie
przez bierzmowanie i proszę prowadź mnie Panie
Jezu. Oddaję Ci w ręce siebie samego, abyś mnie
poprowadził, abyś był moim Ojcem, moim odkupicielem, moim uświęcicielem”. Do tego mogę
dodać jeszcze krótko do Matki Bożej westchnienie, choćby „Pod twoją obronę”. Krótkie, ale
wyznałem wiarę, pomodliłem się. Nic piękniejszego nie znajdziemy niż „w imię Ojca i Syna i
Ducha św.” Nie gdzieś daleko, tu. A potem przechodzi cały dzień i przychodzi wieczór: „no proszę księdza, nie zawsze się ten pacierz mówi, bo
już zmęczony człowiek”. Mniej oglądania, mniej
siedzenia przed takimi czy innymi, żeby pooglądać wszystko – nie, znowu trzeba będzie się przeżegnać i powiedzieć: „Bóg Ojciec, który posłał
Swojego Syna umarł na krzyżu, działając dziś
przez Ducha św. chciał żebym ten dzień przeżył
jak trzeba, tu był brak, tu był brak. Przebacz mi
Jezu”. I Jezus przebaczy z wysokości krzyża. I
taka modlitwa wieczorna, krótka, ale łączy nas z
Chrystusem, łączy nas ze Stwórcą Bogiem. Jak
wyglądają te moje modlitwy codzienne wieczór?
Krótkie, ale takie szczere. I jak wygląda ten robiony na sobie krzyż? Na to szczególnie zwróćmy
uwagę. Jak tak czasem kapłan siedzi w konfesjonale, to wystarczy dyskretnie popatrzeć jak przychodzą ludzie do kościoła. Niby jest tam przyklęknięcie i „coś takiego”. Gdy przychodzi się z
dzieckiem, to dziecko na to patrzy. Czy przyszło
się do kościoła po to żeby jakieś owady, muchy
strącać? Czy dziecko nie powinno patrząc na
mamę, umieć się porządnie, elegancko przeżegnać? Ale o to trzeba zadbać, tego pilnować, na
początku modlitwy, na końcu.
Kochani, niedługo Święta.

Pomyślmy, aby te trzy tygodnie były dniami naszego przygotowania. Przede wszystkim, abyśmy
dziękowali Bogu, dziękowali za to, że nauczyli
nas rodzice tego pięknego znaku, jakim jest znak
krzyża – ale ubogacony jeszcze słowami w których jest cała Trójca św., że możemy tą modlitwę
uczynić naszą.
I tak próbujmy nauczyć dzieci i nas samych.
I kochani nie mówmy nigdy: „proszę księdza nie
ma czasu rano, bo to trzeba tu i tam”. Jest czas,
na wszystko inne. A czeka Bóg Ojciec, Syn Boży
i Duch św. Z wysokości krzyża, który robimy,
czeka Chrystus. „Pójdźcie do mnie wszyscy” –
On z otwartymi rękami czeka, ale trzeba podejść.
To samo dotyczy wieczoru. Jest czas, nie chodzi o
przedłużanie, chodzi tylko o to, żebyśmy chcieli
nieraz, poprzez ten symbol krzyża, dotknąć tych
cierpiących rąk Chrystusa i posłuchać tych słów
które On do nas mówi. Połowa czasu Wielkiego
Postu – z czymś trzeba będzie do Chrystusa
przyjść… Obyśmy mogli powiedzieć: „Panie
Jezu, trzy tygodnie ostatnie, nie opuściłem ani
jednej modlitwy, ani rano ani wieczór”. I nie tylko tak że, „odklepałem”, ale zdałem sobie sprawę
przed kim stoję, o co proszę, za co dziękuję. I rano
i wieczór. I jeszcze raz mówię, do tych zwłaszcza co wychowują dzieci – uczcie ich porządnego znaku krzyża. Bo naprawdę, jak często patrzymy i potem widzi się to w szkole. To jest niepoważne. A to jest przecież świętość. I tylko z
takim znakiem, który jest wypowiadany i czyniony, Chrystus jest blisko nas. Jeżeli te słowa
są wypowiadane odpowiedzialnie, mądrze to wtedy można powiedzieć: „przygotowałem się do
Świąt, chociaż to przyniosę Jezusowi, że pobożniej
będzie wyglądać moja modlitwa codzienna”.
Amen.
14.03. 2021
Kazanie ks. Stanisław Górski

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ (CD)
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
Liturgia ofiary wraz z ucztą eucharystyczną wywodzi się z Wieczernika. Tam „Chrystus ustanowił w czasie Ostatniej Wieczerzy ofiarę i ucztę
paschalną, przez którą staje się ciągle obecna w
Kościele ofiara krzyża, gdy kapłan, przedstawiający Chrystusa Pana, spełnia to, co sam Pan
uczynił i polecił spełniać uczniom na swoją pamiątkę”. (OWMR 48).
Układ liturgii ofiary jest rozwinięciem obrzędowym gestów i słów Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy.
Dary ofiarne są tak zwaną materią Mszy świętej.
Są nimi chleb pszenny i wino z małą domieszką
wody, zgodnie ze starochrześcijańskim zwyczajem, wziętym z życia codziennego. Na Zachodzie
od VI wieku zaczęto konsekrować wyłącznie
chleb niekwaszony, naśladując Ostatnią Wieczerzę. U Greków zachował się zwyczaj konsekrowania chleba kwaszonego. W dawnych czasach
chleb miał formę spłaszczoną i okrągłą. Taki
chleb łatwo można było łamać przed Komunią
świętą. W IX wieku zapoczątkowane były, a od
XII wieku znane już w całym Kościele komunikanty bardzo małych rozmiarów. Na hostiach pojawił się wytłoczony wizerunek Chrystusa, a później coraz inne postacie i symbole. W średniowieczu wypiekanie chlebów ofiarnych odbywało się
bardzo uroczyście. Podczas wypiekania hostii i
komunikantów, kapłani oraz diakoni, zwłaszcza w
klasztorach, ubrani w humerały i alby śpiewali
psalmy.
Chleb i wino, jako powszechne artykuły spożywcze wyobrażają samego ofiarodawcę, który wiele
starań i pracy musiał podjąć, aby wyprodukować.
Są one także symbolem Chrystusa. Nazywał siebie
chlebem, który z nieba zstąpił (J 6,51), winnym
szczepem łączącym wiele gałązek (J 15,1), który
jako Głowa Mistycznego Ciała, jednoczy liczne
członki Kościoła w jedno. Tę jedność symbolizuje
przede wszystkim chleb, który powstał z wielu ziaren pszennych jako jedna całość oraz wino pochodzące z wielu winogron.
Dzisiaj wymagania są następujące: „Idąc za przykładem Chrystusa Kościół zawsze używał do odprawiania uczty Pańskiej chleba i wina z wodą.
Chleb, którego używa się do sprawowania Eucharystii, powinien być czysto pszenny, świeżo wypieczony, zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła
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łacińskiego. Natura znaku domaga się tego, by
materia służąca do sprawowania Eucharystii miała wygląd pokarmu. Wynika stąd, że chleb eucharystyczny, jakkolwiek niekwaszony i w formie tradycyjnej, powinien być tak sporządzony, aby kapłan w czasie Mszy z ludem mógł rzeczywiście
przełamać hostię na kilka części i rozdzielić przynajmniej niektórym wiernym. Nie wyklucza się
jednak małych hostii, gdy wymaga tego większa
liczba przyjmujących Komunię św. lub inne racje
duszpasterskie. Czynność łamania chleba, która w
okresie apostolskim dała nazwę Eucharystii, wyraźniej ujawni moc i wymowę znaku jedności
wszystkich w jednym chlebie. Będzie też znakiem
miłości, ponieważ jeden chleb dzieli się między
braci. Wino do celebrowania Eucharystii powinno
być z owocu winnego krzewu, naturalne i czyste,
to jest bez jakichkolwiek dodatków obcych substancji” (OWMR 281-286).
Zmieszanie wina z wodą, według Apokalipsy
(17,15), oznacza zjednoczenie Chrystusa z wiernymi. Może ono oznaczać także zjednoczenie
natury Boskiej z naturą ludzką w Chrystusie, albo
jeszcze krew i wodę, jakie wypłynęły z przebitego
Boku Chrystusa na krzyżu.
PRZYGOTOWANIE DARÓW
Przygotowanie darów pierwotnie było obrzędem
prostym. Dary przeznaczone do przeistoczenia
składano na ołtarzu. Na ogół wierni łączyli z tym
ofiary na utrzymanie kleru, na potrzeby kościoła i
ubogich. Za Konstantyna Wielkiego (t 337) np.
składano: chleb, wino, winogrona, oliwę, ser,
mleko, owoce, kwiaty, a w późniejszych czasach
pieniądze lub kosztowności. Forma składania darów była różna, w zależności od zwyczajów miejscowych. Na terenie Gali np. wierni składali dary
przed Mszą św.; w Afryce podczas Mszy św.; w
Rzymie duchowieństwo odbierało dary od wiernych; czasem formowała się procesja z darami.
Obecnie przygotowanie darów rozpoczyna się od
przygotowania ołtarza. Rozkłada się na nim korporał, puryfikaterz, kielich i mszał. Następnie
przynosi się dary ofiarne. Dobrze jest, gdy chleb i
wino przynoszą wierni, a kapłan lub diakon odbiera je od nich w odpowiednim miejscu i składa na
ołtarzu. Towarzyszą temu odpowiednie formuły
modlitewne. Chociaż wierni nie przynoszą własnego chleba i wina, to jednak sam obrzęd przynoszenia darów zachowuje swoją moc i znaczenie
duchowe (OWMR 49). Kapłan unosząc patenę z
chlebem nad ołtarzem mówi: „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej
hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem
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ziemi i pracy rąk ludzkich, Tobie go przynosimy,
aby stał się dla nas chlebem życia”. Lud na to
odpowiada: „Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i
na wieki”. Kapłan lub diakon wlewając do kielicha wino i nieco wody, mówi: „Przez to misterium
wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie
Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo”.
Kapłan unosząc nieco kielich nad ołtarzem, mówi:
„Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata,
bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas
napojem duchowym”. Wszyscy odpowiadają na
to: „Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki”.
I Modlitwy powyższe mają charakter dziękczynny, a symbolika ich jest prosta i zrozumiała.
Śpiew podczas przygotowania darów ofiarnych składa się z antyfony i psalmu. Psalm śpiewa solista lub schola, a antyfonę powtarzają,
wszyscy. Śpiew ten sięga co najmniej końca IV w.
Śpiewano wówczas tak długo, jak długo trwała
procesja z darami. Gdy później zanikał zwyczaj
procesji z darami, to i śpiew ulegał skracaniu aż w
XI w. pozostała sama tylko antyfona.
Dzisiaj „procesji z darami towarzyszy śpiew przy
składaniu darów; trwa on przynajmniej do momentu złożenia darów na ołtarzu. Zasady określające sposób wykonania śpiewu są takie same jak
przy śpiew na wejście (nr 26). Opuszcza się jednak antyfonę na składanie darów, gdy się jej nie
śpiewa” (OWMR 50). Śpiew na przygotowanie
darów ofiarnych można zastąpić pieśnią nabożną.
Zbieranie ofiar (składka), jak wyżej wspomniano, jest prastarym zwyczajem, który w ciągu wieków przybierał różne formy. Dzisiaj zbiórka ofiar
odbywa się podczas obrzędu przygotowania darów ofiarnych. Wstęp do mszału powiada:
„Przyjmuje się także pieniądze lub inne dary na
rzecz ubogich lub na potrzeby kościoła, przyniesione przez wiernych lub zebrane w kościele; dlatego dary te umieszcza się w odpowiednim miejscu, lecz poza stołem eucharystycznym” (OWMR
49). Dar złożony symbolizuje ofiarodawcę, gdyż
jest cząstką jego samego, jego trudu, pracy i zabiegów.
Okadzenie darów i obmycie rąk. „Dary złożone
na ołtarzu oraz sam ołtarz można okadzić, by w
ten sposób wyrazić znakiem, że modlitwa i ofiara
Kościoła wznosi się jak dym kadzielny przed oblicze Boga. Po okadzeniu darów i ołtarza, diakon
lub ktoś z asysty mogą okadzić również kapłana i
lud”.
Potem kapłan obmywa ręce. Kiedyś po przyjęciu
darów przyniesionych przez lud, obmycie rąk było

konieczne. Dzisiaj obrzęd ten ma znaczenie symboliczne i wyraża pragnienie wewnętrznego
oczyszczenia, co wyraża towarzysząca modlitwa:
„Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z
grzechu mojego”.
Opr. Ks. J. B.
TAJEMNICE CHWALEBNE RÓŻAŃCA
ŚWIĘTEGO
Tajemnica 1. Zmartwychwstanie Jezusa
Jezus Zmartwychwstał ! Naszego życia ubywa co
dzień. Nie wiemy ile zostaje nam do wypełnienia
„może niewiele?” Panie Ty sam dopełniaj w nas
Swego zwycięstwa ... Dźwigaj nas tą siłą, której
użyłeś do Swego Chwalebnego Zmartwychwstania.
Módlmy się, aby wszyscy Polscy „Patrioci” zapatrzyli się w Zmartwychwstałego Chrystusa, który
przez krzyż pokonał zło całego świata, bo tylko w
Nim i z nim Polska pozostanie wierna Bogu i
Ewangelii.
 Módlmy się za niewierzących, aby Kościół
Święty dotarł z Dobrą Nowiną na krańce
świata.
 Módlmy się, za tych Polaków, którzy ciągle wątpią i szukają drogi do Ciebie Panie,
aby stanęli przed pustym grobem Chrystusa i daj im łaskę zrozumienia, że ta pustka
to radość i nadzieja. Modlitwa Fatimska
Mój Boże, wierzę, adoruję, ufam i kocham Cię,
Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą ,
nie adorują, którzy nie ufają i nie kochają Cię.
Tajemnica2. Wniebowstąpienie Jezusa
Niebo jest miłowaniem i posiadaniem Boga. Cóż
za zachwyt ogarnia, każdego z nas, że Bóg jest
naszą a my Jego własnością, że On jest Ojcem, a
my Jego dziećmi.
 Módlmy się w intencji lekarzy, położnych
i doradców Naprotechnologii, aby Pan obdarzył ich wiarą i siłą niesienia pomocy
rodzinom pragnącym potomstwa.
 Módlmy się o ustawę w naszej Ojczyźnie
chroniącą życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci. Módlmy się aby Polacy
zajęci budowaniem rzeczywistości doczesnej nie zapominali o Ojczyźnie, która
czeka nas w niebie.
Tajemnica 3. Zesłanie Ducha Świętego
Duch Świety zstąpił na Apostołów w postaci
ognistych języków, aby ukazać nam, że i my mamy płonąć. Im serce jest czystsze, tym czulszym

staje się na wpływ Jego miłości, która zapala, zagrzewa dodaje odwagi i siły.
 Módlmy się za rodziców i ich dzieci, które
po raz pierwszy przyjmą Jezusa w Eucharystii do swojego serca, aby na całe życie
w nim zagościł, a rodzice byli przykładem
żywej wiary.
 Módlmy się za osoby przygotowujące się
do sakramentu bierzmowania i za wszystkich, którzy go przyjęli, aby ich życie było
znakiem gorliwego wyznawcy Jezusa
Chrystusa
 Módlmy się za wszystkich Rodaków, tych
w Polsce, jak i tych rozsianych po całym
świecie aby Duch Św. dał im siłę i odwagę
bronienia dobrego imienia ich ziemskiej
Ojczyzny.
Tajemnica 4. Wniebowzięcie NMP
Całe nasze życie na ziemi jest pielgrzymowaniem
ku niebieskiej Ojczyźnie, dokąd powołuje nas
Ojciec nasz i gdzie nas oczekuje. Niebo zaś zdobywają tylko ci, którzy cierpią, walczą i dają dowód posiadania prawdziwej cnoty.
 Módlmy się aby Jezus Zmartwychwstały
obdarzył nas łaską naśladowania Maryi w
drodze do Domu Ojca, abyśmy w pełni byli posłuszni Bożemu Słowu.
 Módlmy się za osoby cierpiące i umierające aby przyświecała im wiara, że tam dokąd zmierzają czeka na nich Miłość i miejsce przez Nią przygotowane
 Módlmy się za rodziny i osoby, które utraciły swoje dzieci w wyniku poronienia, lub
zaraz po urodzeniu, aby Pan Jezus uzdrowił ich zbolałe serca i wlał w nie nadzieję
spotkania w wieczności.
Módlmy się o beatyfikacje męczennika za wiarę
abp Antoniego Baraniaka i za wszystkich niezłomnych żołnierzy Kościoła Polskiego, aby ich
męczeństwo było przykładem prawdy ewangelicznej i niezłomności w głoszeniu tej prawdy
Tajemnica 5. Ukoronowanie NMP
Moja władza Królowej to miłosierdzie i błogosławieństwo dla wszystkich dusz, dla wszystkich
narodów i całego świata
Maryjo Królowo Świata Pełna Łaski zawsze zatroskana o swoje dzieci uproś u Boga Ojca
Wszechmogącego dar zgody i pokoju dla świata
Maryjo Królowo Świata, ratuj świat pogrążony w
grzechu.
Maryjo Zwycięska Królowo Świata bądź z nami
w modlitwie przebłagalnej za grzechy nasze i całego świata.
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Śp. Tadeusz Maciejowski
ur. 05.01 1935
zm. 06.04.2021

Ból i smutek przepełnił nasze serca z powodu śmierci Śp. Tadeusza. Jako chrześcijanie głęboko
jednak wierzymy, „że życie zmienia się, ale się nie kończy…” . Pan Tadeusz pięknie i uczciwie przeżył
86 lat i był wierny chrześcijańskim wartościom. Jesteśmy przekonani, że już raduje się w DOMU OJCA.
Od kilkunastu lat był członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK) przy Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach. Członkiem wspólnoty SRK został już w okresie emerytalnym. Czas ten aktywnie
i owocnie wykorzystał. Mimo podeszłego wieku i wielu schorzeń, ofiarnie i gorliwie włączał się w prace
naszej wspólnoty. Przez ostatnie lata niósł z Chrystusem krzyż choroby i cierpienia, lecz w cichości oraz
cierpliwości. Bardzo aktywnie pogłębiał wiedzę i wiarę religijną. Brał czynny udział we wszystkich spotkaniach naszej wspólnoty: modlitewnych, formacyjnych, pielgrzymkach. Szczególnie pamiętamy Go
jako wytrwałego pielgrzyma, który wraz z synem Wojtkiem uczestniczył w pielgrzymkach organizowanych przez SRK, nawiedzając liczne sanktuaria w kraju i za granicą, szczególnie na Ukrainie.
Był bardzo wrażliwy na potrzeby misyjne Kościoła. Wspierał misjonarzy i naszych Rodaków na Ukrainie
modlitwą i ofiarą. Nigdy nie szczędził „przysłowiowego grosza”.
Śp Tadeusz solidnie wypełnił powołanie męża oraz ojca. Pełnił je z wielkim poświęceniem, troskliwie opiekując się synem Wojtkiem. Zawsze zatroskany o rodzinę bliższą i dalszą.
Był człowiekiem głębokiej wiary. Mocno rozmodlony. Uczęszczał na Msze święte również w dni powszednie. Chwalił Boga pięknym śpiewem. Był członkiem Chóru przy Parafii macierzystej w Gliniki, a
w Bazylice od wielu lat był lektorem w czasie sumy. Do czytań przygotowywał się merytorycznie, czytał ze zrozumieniem. Uczestniczył wtedy w Eucharystii zarówno w swojej parafii w Gliniku, jak i w
bazylice.
Całe życie pracował w Fabryce Maszyn w Gliniku, ciągle się dokształcając, jako uzdolniony technik mechanik w dziale konstrukcyjnym. Bardzo pracowity, uczynny, wytrwały, rzetelny, zawsze można było na
Niego liczyć. O wszystkich pamiętał, „wyprzedzał” w udzielaniu pomocy, czy składaniu życzeń.
Jego piękną pasją było krótkofalarstwo, skupiające osoby zainteresowane różnymi formami amatorskiej
radiokomunikacji.
ODDANY BOGU I LUDZIOM, SPOŁECZNIK I PATRIOTA.
Dziękujemy Bogu za dar Jego życia i powołania.

Dobry Jezu a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie !
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Marta Przewor
i Rodziny ze Wspólnoty SRK

SZTUKA UCZENIA SIĘ

Jak odpowiadać na lekcji
Zacznę od dość typowej sytuacji związanej z
wywiadówką. Po skończonym zebraniu rodzice
mogą skorzystać z indywidualnej rozmowy z nauczycielem. Podchodzą do stolika, pytają, wymieniają spostrzeżenia.
– Proszę pana – mówi jedna z matek. – Krzysiu
naprawdę w domu się uczy. I umie. Pytam go czasem – naprawdę umie. A ze szkoły przynosi trójki,
albo niżej… I to z ustnych odpowiedzi! – No cóż
– rozkłada ręce nauczyciel. Stawiam stopnie za to,
co chłopiec umie i jak odpowiada n a l e k c j i .
Ale warto zastanowić się dlaczego tak się dzieje.
Otóż, na początku powiedzmy sobie tak: istnieją
d w i e o d r ę b n e , choć związane ze sobą sprawy.
Pierwsza: nauczenie się lekcji. Druga: umiejętność
o d p o w i e d z i w klasie. Jest wielu uczniów, którzy w domu uczą się, umieją lekcje dobrze, no,
powiedzmy, średnio, a w szkole… Pytani oto uczniowie dawali takie m.in. odpowiedzi:
- trochę boję się nauczyciela,
- bez przerwy myślę o tym, jaki dostanę stopień za
tę odpowiedź. Chciałbym dostać czwórkę albo
piątkę, a boję się, że dostanę mniej,
- wcale nie jestem pewien, czy naprawdę dobrze
umiem i słucham tego, co mi podpowiadają. Wtedy w ogóle już nic nie wiem.
- Jak mnie nauczyciel „wyrwie”, to wszystko mi
nagle wylatuje z głowy i zaczynam się rozglądać
po klasie i źle odpowiadam.
Dlatego warto zapamiętać: Na umiejętność d o b r e j odpowiedzi składają się trzy zasadnicze
elementy:
1. Dobre nauczenie się lekcji w domu.
2. Jak najlepsza praca twojego mózgu w danym
momencie, to znaczy – w chwili
odpowiedzi.
3. Praktyka!
O nauczeniu się lekcji w domu dość wyczerpująco
już mówiłem wcześniej. Nie będziemy do tego
wracać. Drugi punkt, to przede wszystkim koncentracja uwagi. Bardzo często uczennica lub
uczeń w klasie, przy odpowiedzi, wykorzystuje
zaledwie j e d n ą t r z e c i ą lub p o ł o w ę
posiadanych wiadomości! Dopiero potem, po odpowiedzi, przypomina sobie: - Ojej, przecież mogłem powiedzieć i to, i to, i tamto! Dlaczego tego
nie powiedziałem? Właśnie dlaczego? Przede
wszystkim dlatego, że twój mózg w c z a s i e

odpowiedzi nie pracował dobrze. To jest bardzo
ważne. Nie miałeś uwagi skoncentrowanej
t y l k o na tym przedmiocie, z którego pytał cię
nauczyciel. Stąd kilka praktycznych wskazówek:
- Kiedy odpowiadasz – staraj się skupić c a ł ą
s w o j ą u w a g ę tylko na pytaniu, które zadał ci
nauczyciel. Co wiesz na ten temat?
– Nie rozpraszaj swojej uwagi na myśleniu o tym,
jaki dostaniesz stopień, co powie nauczyciel, co
powiedzą koledzy lub koleżanki. Staraj się tylko o
jedno: powiedzieć w s z y s t k o, co wiesz na
temat zadanego ci pytania:
– N i e b ó j s i ę ! Duży s t r a c h paraliżuje
działanie mózgu. Fatalnie wpływa na pamięć i
często nie mówisz nawet czwartej części tego, co
wiesz!
– Jeśli zaczynasz słuchać podpowiadania, umysł
twój, niemal automatycznie, przestaje samodzielnie pracować. Słuchanie podpowiadania jest wynikiem zwyczajnego tchórzostwa, niewiary we
własną możność odpowiedzi i w większości przypadków n i e o p ł a c a s i ę. – Odpowiesz lepiej, jeśli będziesz zawsze przygotowany na to, że
będziesz odpowiadał. Jakże często „nastawiasz”
się odwrotnie – A nuż mnie nie wyrwie?
I wreszcie p r a k t y k a.
Czy myślisz, że ktoś, kto nie potrafi się
swobodnie wysłowić, kogo peszy głośne mówienie przed klasą i przed nauczycielem, kto nie umie
poprawnie budować zdań i mówić własnymi słowami – dobrze odpowie? Rzadko.
Dlatego, jeśli chcesz nie bać się i zrobić użytek ze
wszystkich posiadanych wiadomości – warto zdobyć praktykę w opowiadaniu. Kilka sprawdzonych
na to sposobów:
Ucząc się lekcji, powtórz ją sobie g ł o ś n o, własnymi słowami /nie z książki/. Raz lub dwa razy.
- Dobrze jest uczyć się w e d w o j e lub we
dwóch. Wtedy, o ile chcecie dobrze odpowiadać
na lekcji – zabawcie się w „ucznia i nauczyciela”:
twój kolega jest nauczycielem i pyta, ty
w s t a j e s z i odpowiadasz. Potem zmiana – ty
jesteś nauczycielem, twój kolega uczniem. Naturalnie – przy takiej zabawie można się pośmiać,
pożartować, stawiać sobie stopnie, ale… odpowiedzi
trzeba
traktować
poważnie.
P o w a ż n i e. Bo to jest właśnie najlepsze powtarzanie lekcji i pomaga przy „prawdziwej” odpowiedzi w klasie.
- Jeśli opowiadasz rodzicom, kolegom lub sympatii jakieś pasjonujące wydarzenie, staraj się mówić
ładnie i wyraźnie. To jeden z najlepszych sposobów zdobywania praktyki w odpowiadaniu na
lekcji.
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- C o d z i e n n i e czytaj przez dziesięć minut
g ł o ś n o, w o l n o i w y r a ź n i e kilka stron
dobrej, interesującej cię książki, najlepiej beletrystyki. Tego rodzaju czytanie wzbogaci twój słownik, będziesz miał, „do użytku” większą ilość
słów, zwrotów, czyli – będziesz śmielej i swobodniej mówił. A także – nauczysz się w y r a ź n i e
mówić.
- Sposób dodatkowy: nie unikaj odpowiedzi na
lekcji. To znaczy: Nie tylko bądź nastawiony na
odpowiedź, ale wręcz – staraj się odpowiadać.
Z początku może będzie ci szło trochę „kulawo”,
ale potem… zobaczysz, jaką zdobędziesz praktykę! A wtedy – możesz umieć nawet trochę
m n i e j od twojego kolegi, a odpowiedzieć l e p i e j.
I jeszcze jedna też ważna sprawa – postawa przy odpowiedzi. Wywołany do odpowiedzi
wstań z ławki szybko i spokojnie, a jeśli musisz
podejść do tablicy – podejdź pewnym krokiem.
Ten „pewny krok” tobie samemu doda
z a u f a n i a do własnych sił. Mając zaś pewność
i wiarę we własne siły – potrafisz przy odpowiedzi
zużytkować w stu procentach posiadane przez
ciebie wiadomości. Oczywiście – jeśli trenujesz
rozumne myślenie. Zaprocentuje to również…
przy egzaminach. I tych w szkole średniej, i tych
na uniwersytecie. Bo odpowiedź w klasie, to przecież taki mały „egzamin ustny”, prawda?
Stanisław Firlit

CYTATY JANA PAWŁA II
„Człowiek nie może żyć bez miłości. Pozostaje
dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest
pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość,
jeśli nie spotka się z Miłością.”
Jan Paweł II o rodzinie

„Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości
opartej na miłości Boga i bliźniego. Do budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj potrzeba światu i
Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze
służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają. Przyszłości
nie da się zbudować bez odniesienia do źródła
wszelkiej miłości, jakim jest Bóg.”
Jan Paweł II o szczęściu
„Nie pozwólcie sobie odebrać tego bogactwa! Nie
wpisujcie w projekt Waszego życia treści zniekształconej, zubożałej i zafałszowanej: miłość
„współweseli się z prawdą”. Szukajcie tej prawdy
tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli
trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie
lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi
wymagania.”
Jan Paweł II o miłości
„Człowiek jest wolny. Człowiek jest wolny także,
ażeby mówić nieprawdę. Ale nie jest naprawdę
wolny, jeżeli nie mówi prawdy. Chrystus mówi:
Prawda was wyzwoli. Życie ludzkie jest więc dążeniem do wolności przez prawdę. To jest bardzo
ważne w epoce, którą przeżywamy. Bo zachłystujemy się wolnością, wolnością słowa i różnymi
innymi wolnościami, które z tym się wiążą. Zachłystujemy się tą wolnością, której przedtem nam
odmawiano, tak jak zresztą i wolności religijnej.
Ale równocześnie zapominamy o tym wymiarze
podstawowym, że nie ma prawdziwej wolności
bez prawdy.”
Jan Paweł II o prawdzie

„Człowiek nie jest w stanie pracować, gdy nie
widzi sensu pracy, gdy sens ten przestaje być dla
niego przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przesłonięty. Praca ludzka stoi w pośrodku całego życia
społecznego. Poprzez nią kształtuje się sprawiedliwość i miłość społeczna, jeżeli całą dziedziną
pracy rządzi właściwy ład moralny.”
Jan Paweł II o sprawiedliwości
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