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S  O  S  OJCOSTWA 

JAK BYĆ DOBRYM OJCEM? 

 

„Nikt nie rodzi się ojcem,  

ale staje się ojcem”.(papież Franciszek) 
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Na podstawie Listu apostolskiego papieża Fran-

ciszka „Patris corde” napisanego z okazji 150 

rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem  

Kościoła Powszechnego  

Mówiąc o tajemnicy ojcostwa Papież Franciszek 

zwraca uwagę na to, że do bycia ojcem człowiek 

musi dojrzewać: „Nikt nie rodzi się ojcem, ale 

staje się ojcem”. Ojciec Święty dodaje, że praw-

dziwe ojcostwo polega na podjęciu odpowie-

dzialnej troski za dziecko, a w szerszym sensie 

– na wzięciu na siebie odpowiedzialności za 

drugiego człowieka. 

Św. Józef, który towarzyszy Jezusowi, jest wobec 

Niego „cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osła-

nia Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając 

Jego śladami”. Ten piękny obraz można odnieść 

do każdego ziemskiego ojca, a także – do każdego 

wychowawcy. Każdy wychowawca ma być 

„cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi”. 

Źródłem prawdziwego ojcostwa jest zawsze 

miłość Boga do każdego z nas. Przepięknie wy-

jaśniał to Kardynał Stefan Wyszyński na Jasnej 

Górze w dniu 15 sierpnia 1979 roku: „Powszech-

nie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam po-

wiem: czas to miłość! Bo my wszyscy, jak tu stoi-

my, jesteśmy owocem Ojcowej miłości. Nie byłoby 

nas na świecie, ani na tym placu, gdyby Bóg Oj-

ciec każdego z nas nie umiłował pierwszy! On cię 

umiłował wcześniej, zanim jeszcze twoja matka 

ujrzała cię na swoich ramionach, zanim przytuliła 

cię do piersi. Wiedz, że nie jej miłość do ciebie 

była pierwsza, ale miłość Ojca Niebieskiego, który 

wszczepił swoją miłość w serce twej matki, a ona 

ci ją tylko przekazała. Dlatego jesteśmy wszyscy 

owocem miłości Ojcowej, Bożej”. 

2. Św. Józef wzorem czułej miłości 

Św. Józef był czułym opiekunem i wychowaw-

cą. Dbał o pełne dobro powierzonych mu osób. 

Józef wiedział, że nie jest ojcem Dziecka, które 

ma się urodzić i nie rozumiał sytuacji, w której się 

znalazł. W swym sercu musiał przeżywać rozterki, 

a może nawet i gniew. W żaden jednak sposób nie 

chciał skrzywdzić Maryi. Jego miłość do Maryi 

znalazła wyraz w niesamowitej decyzji: „nie 

chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał 

oddalić Ją potajemnie”. Był gotów zrezygnować 

ze swoich praw, by ochronić Maryję i ocalić Jej 

dobre imię. Bóg jest czuły. Bóg zawsze daje szan-

sę, aby rozpocząć wszystko od nowa. Nie potępia 

nikogo, ale z miłością prowadzi nas do uznania 

prawdy o swoim życiu. W podobnym duchu uczył 

nas Kardynał Stefan Wyszyński. Głosił on, że 

obowiązkiem każdego nauczyciela jest „obja-

wiać miłość i promieniować dobrem. To jest wa-

runkiem powodzenia w pracy wychowawczej”  

3. Św. Józef potrafi przekształcić problem w 

szansę 

Wyzwania, jakie stoją dziś przed rodzicami, wy-

chowawcami i duszpasterzami mogą rodzić nie-

pokój i lęk. W związku z pandemią, która dotknę-

ła nas wszystkich, jeszcze wyraźniej ujawniły się 

obecne w wielu rodzinach obawy i problemy. W 

żaden sposób nie wolno się jednak poddawać i 

ulegać złym myślom. Każdy problem trzeba prze-

kształcić w twórczą szansę. Takie jest życie św. 

Józefa. Patrzy na wszystko z wiarą i spokojem. 

Zasypia, a Bóg we śnie pozwala mu zrozumieć 

sens wydarzeń, w których uczestniczy i przepro-

wadza go przez wszystkie trudności.  

Ojciec Święty pisze: „Także poprzez niepokój 

Józefa przenika wola Boga, Jego historia, Jego 

plan. W ten sposób Józef uczy nas, że posiadanie 

wiary w Boga obejmuje również wiarę, że może 

On działać także poprzez nasze lęki, nasze ułom-

ności, nasze słabości”. Wobec pokusy rozczaro-

wania życiem, które często rozmija się z marze-

niami i oczekiwaniami młodości, warto wziąć 

sobie do serca zachętę papieża Franciszka, by 

przyjmować życie takim, jakim jest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Św. Józef – wzorem ojca 
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Ważne jest, by mieć świadomość swoich mocnych 

i słabszych stron, by wiedzieć w jakiej dziedzinie 

jest się niedojrzałym. Warunkiem tego, by być 

dobrym wychowawcą, rodzicem czy nauczycie-

lem jest troska o swój własny rozwój we-

wnętrzny. Jakże istotna w tym procesie jest po-

moc kierownika duchowego i spowiednika. Roze-

znanie historii własnego życia prowadzi nieraz do 

odkrycia, że nieodzowna staje się pomoc psycho-

loga i terapeuty. U wielu z nas pokutuje wciąż 

obawa przed korzystaniem z takiej profesjonalnej 

pomocy, tymczasem nie jest ona niczym nadzwy-

czajnym i może stanowić skuteczną pomoc w 

drodze do dojrzałości. 

4. Niezawodny Patron 

Źródłem odwagi i siły dla św. Józefa była relacja z 

Bogiem. To Bóg uwalniał serce Józefa od lęku i 

napełniał je mocą do przezwyciężenia przeciwno-

ści. Papież Franciszek przypomina: „Podobnie, 

jak Bóg powiedział do naszego Świętego: Józefie, 

synu Dawida, nie bój się, zdaje się powtarzać tak-

że i nam: Nie lękajcie się!”. 

Podejmujmy piękne dzieło wychowania ufając, że 

jego owoce są niezniszczalne i pozostają na wieki. 

Pamiętajmy o głębokich słowach Kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego: „Na grobie każdego nauczy-

ciela napisać można «Non omnis moriar» – «nie 

umarłem wszystek» – bo żyjesz w dzieciach, które 

wychowywałeś. I ducha, któregoś posiadał, a 

przekazałeś dzieciom i młodzieży, tego ducha bę-

dziesz oglądał w owocach swoich wychowanków”  

Marta Przewor 

Modlitwa Ojca 

Święty Józefie, Ojcze Zbawiciela, Ty wiernie wy-

pełniałeś wolę Stwórcy i Miłośnika człowieka, 

"od którego bierze początek wszelkie ojcostwo na 

ziemi". Naucz mnie spoglądać Twoimi oczyma na 

dar rodzicielskiego powołania i mego miejsca w 

rodzinie, abym zawsze i z radością przyjmował 

poczęte życie jako szczególny dar Ojca Przed-

wiecznego. Dopomóż mi utrzymać i wychować 

moje dzieci według wzoru i przykładu Syna Bo-

żego. 

Naucz mnie umiejętności utrzymywania w domu 

rodzinnym klimatu pokoju, zaufania, jedności i 

miłości, którym Ty promieniowałeś przy Niepoka-

lanej Matce w domu nazaretańskim. Ozdobo życia 

rodzinnego, otocz moją rodzinę swą przemożną 

opieką, aby była odzwierciedleniem Najświętszej 

Rodziny i przyniosła chwałę Bogu, przez Chrystu-

sa Pana naszego. Amen. 

OJCIEC CZY TATO 
 

Józef z Nazaretu przez Boga wybrany 

wypełnił mesjańskie przyrzeczone plany. 

Został Opiekunem Syna Zesłanego, 

który miał odkupić człowieka grzesznego. 
 

By w pełni zaufać, trzeba wiele wiary, 

lecz tylko wybrani przyjmują te dary.  

Józef, choć z obawą przyjął OJCA rolę, 

w ten sposób wypełnił właśnie Bożą wolę. 
 

Gdy Herod mordował wokół wszystkie dzieci, 

poszedł do Egiptu, bo tak Duch polecił. 

W ten sposób ratował Przybranego Syna, 

bowiem najważniejsza była Mu Rodzina. 
 

Łatwo zostać ojcem, TATUSIEM być trudniej, 

bo trzeba pokonać przeciwieństwa złudne, 

trzeba wierzyć w Boga oraz wierzyć Bogu, 

kiedy na ojcostwo czyha wielu wrogów. 
 

Gdy Karol Wojtyła będąc jeszcze chłopcem, 

został tylko z Tatą, nie zszedł na manowce, 

choć śmierć Im zabrała Żonę oraz Mamę, 

szli razem przez życie, dla zła tworząc tamę. 
 

Przykładów, że ojciec potrafi być tatą, 

można wskazać więcej, lecz te służą za to, 

iż Bogu należy zaufać bez miary, 

ażeby otrzymać właśnie takie dary. 
 

Ryszard Boczoń 

 

 

 

 

 Przemiany społeczno-polityczne, które 

nastąpiły po 1989 roku przyniosły wiele proble-

mów w życiu polskich rodzin. Jednym z nich stał 

się brak stabilizacji finansowej rodzin, co wiązało 

się z rozchwianiem polskiej gospodarki. Wszyscy 

pamiętamy problem ogromnego bezrobocia, wy-

nikający z upadłości polskich zakładów pracy  

(przykładem może być w Gorlicach upadek Rafi-

nerii Ropy Naftowej „GLIMAR”, czy ogranicza-

nie działalności gospodarczej Fabryki Maszyn 

Górniczych i Wiertniczych „GLINIK”).  

Nasuwa się pytanie jaki ma to związek z proble-

mami polskich rodzin ? Ktoś powie: pojawiła się 

przecież możliwość wyjazdu za granicę w poszu-

Powołanie do ojcostwa 
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kiwaniu pracy zarobkowej, tu właśnie jest pro-

blem „euro sierot”. Wyjazd jednego z rodziców 

poza granicę Polski sprawiał, że dzieci były cza-

sowo pozbawione jednego z nich. Była to nowość 

w tak szerokiej skali, gdyż do tej pory nieliczni 

wyjeżdżali na kontrakty zagraniczne. Teraz wy-

jazdy stały się sposobem, na zapewnienie rodzi-

nom bytu finansowego. Rozłąka z jednym z rodzi-

ców, a niekiedy  obydwojgiem stała się bolesną 

normą. Często wnukami zajmowali się dziadko-

wie. 

Wiadomym jest, że dla prawidłowego rozwoju 

psychofizycznego dziecka potrzebny jest kontakt 

z matką i ojcem (oczywiście jest to sytuacja ideal-

na wręcz wymarzona). Jednak w obecnych cza-

sach, nawet gdy obydwoje rodzice, są na co dzień 

w domu, obecność ta ma wymiar symboliczny, 

bowiem dzieci mają ograniczony kontakt z rodzi-

cami pochłoniętymi pracą zawodową od świtu do 

nocy. Zmęczenie sprawia, że rodzicom brakuje 

czasu  i cierpliwości na rozmowy z dziećmi !  

Skutkiem jest życie obok siebie. Ojciec staje się 

przeważnie osobą dostarczającą funduszy. Wydaje 

mu się, że rolą jego jako ojca jest zaspokajanie 

„zachcianek” dzieci. Dzieci żyją w nieświadomo-

ści dotyczącej wyrzeczeń związanych ze zdoby-

ciem funduszy  na wspomniane zachcianki, wyda-

je się im, że pieniądze spadają jak „manna z nie-

ba”. Tu pojawia się problem odpowiedzialnego 

ojcostwa. Ojciec musi być świadom tego, że nie 

jest „fabryką pieniędzy” lecz osobą, która ma w 

praktyce uczyć dzieci odpowiedzialnej postawy 

życiowej. Pieniądze zdobywa się ciężką pracą i 

osoby takie jak matka i ojciec muszą zużyć wiele 

energii, aby zapewnić rodzinie byt finansowy. Za 

pracę należy się rodzicom szacunek. Jeżeli ojciec 

dominuje finansowo, to nie jest to powód do lek-

ceważenia roli matki. Obowiązkiem ojca jest pod-

trzymywanie autorytetu matki np. poprzez pomoc 

w pracach domowych. Przykład taki utrwala się 

na całe życie w pamięci dzieci. Nie może być tak, 

że mama przychodzi z pracy i zabiera się do zajęć 

domowych, zaś tato zasiada przed telewizorem 

lub komputerem i zabawia się. Ojciec musi być 

świadom tego, że żona w domu pracuje na drugim 

etacie, powinien więc współuczestniczyć w pra-

cach domowych i w miarę możliwości angażować 

do nich dzieci np. porządki po posiłkach, posprzą-

tanie własnego pokoju itp. 

 Pozostaje problem wielkiej wagi jakim są 

„milczący rodzice” – brak rozmów z dziećmi. 

Ojciec nie może tego bagatelizować, dzieci muszą 

mieć poczucie, że mogą nie tylko z matką, ale 

również z ojcem rozmawiać na każdy temat. Brak 

takiej możliwości daje efekt „zamykania się w 

sobie dzieci”, co często skutkuje  koniecznością 

porad psychologa. Dzieci szukają ratunku u ró-

wieśników, w internecie, uciekają się do zażywa-

nia narkotyków, dopalaczy, by zapomnieć o tro-

skach, z którymi sobie same nie radzą. Rodzice 

muszą bacznie obserwować swoje dzieci, wymie-

niać między sobą spostrzeżenia. Pamiętajmy 

sprawy dzieci mogą nam dorosłym wydawać 

się błahe, zaś dla nich są bardzo ważne – naj-

ważniejsze ! 

My jako młodzi ludzie nie mieliśmy tylu pokus, 

co młode pokolenie obecnie. Byliśmy odcięci od 

świata zachodniego, dzisiaj takich przeszkód nie 

ma. Wiadomości płynące poprzez internet często 

są bardzo niebezpieczne dla młodego pokolenia 

wręcz niejednokrotnie demoralizujące, wypacza-

jące   pojęcie dobra i zła. 

 Brak ojcowskich rozmów może nieść dla nich 

zaskoczenie, wręcz pretensje, że o problemach nic  

nie wiedzieli, a być może dziecko chciało rozma-

wiać, a wówczas brak było czasu na rozmowę. 

Codzienne obserwacje nasuwają refleksje 

na temat skutków wychowania bezstresowego. 

Karcenie dzieci uważane jest za wielki błąd wy-

chowawczy. Jest utożsamiane z karami cielesny-

mi, co jest fałszywym pojmowaniem karcenia. 

Wiemy, że naturalne jest otrzymywanie wynagro-

dzenia za pracę, płaca jest więc pochwałą. Solidna 

praca niesie wzrost wynagrodzenia – niesolidna 

uszczerbek w wynagrodzeniu. Dlatego złe spra-

wowanie dziecka musi nieść za sobą przykre dla 

niego konsekwencje – dobre nagrodę. Obecnie 

dominuje postawa „nic się nie stało” skąd my to 

znamy „Polacy nic się nie stało”. Właśnie od-

wrotnie !  jak się coś złego stało należy zarea-

gować. Rodzice boją się stanowczych reakcji, 

owładnięci są strachem przed karaniem dzieci. Tu 

pojawia się obowiązek stanowczej ojcowskiej 

reakcji, oczywiście konieczność kary, ale nie cie-

lesnej ! Nie może być tak, że dziecko rządzi oj-

cem i matką. Obecnie możliwości nagród i kar są 

bardzo szeroki i nie mają nic wspólnego z „klę-

czeniem w kącie”. Może to być np. ograniczenie 

dostępu do nowoczesnej informacji – internet, 

telefon, co jest obecnie dotkliwą karą dla dzieci. 

Oczywiście musi się to mieścić w rozsądnych 

ramach czasowych. 

 Przyzwyczajenie młodego pokolenia do 

bezstresowego życia jest wielkim błędem, bo-

wiem życie codzienne nie oszczędza nas niosąc 

na co dzień stres. Gdy nie będziemy przygotowa-

ni na to od najmłodszych lat doprowadzimy do 

tragicznych skutków – nerwowych załamań mło-

dych ludzi. 
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Na zakończenie rozważań o roli ojca w ro-

dzinie wspomnę o wychowaniu religijnym. Utarło 

się wygodne dla nich stwierdzenie, że wychowa-

nie religijne w rodzinie to domena matek. Jest to 

błędne twierdzenie, nie jest ujmą dla ojca przy-

pomnienie o obowiązku świętowania niedzielne-

go, poprzez udział w Mszy świętej. Problem ten 

dotyczy szczególnie okresu wakacyjnego, gdy 

zapominamy o dniach świątecznych. Sytuacja ta 

również uległa nasileniu w związku z pandemią 

COVID-19. Rodziny zapomniały o uczestnic-

twiew niedzielnej Mszy świętej. To ojciec powi-

nien przypomnieć wszystkim domownikom, że 

obowiązuje dalej prawda naszych ojców, że „bez 

Boga ani do proga”. W skrajnych przypadkach 

możemy skorzystać z telewizyjnych, radiowych 

czy internetowych transmisji Mszy świętych. 

Można więc  w sytuacji obawy o zdrowie w ten 

sposób oddać chwałę Bogu. 

Nie zapominajmy o ważnej roli ojca w ro-

dzinie !     

                                              M.Ś. 

 

 

 

 

 

Ten artykuł będzie sentymentalną podróżą przez 

moje życie.  

Ojciec – Tata. Bóg Ojciec. Niejednemu z 

nas kojarzy się z surowym, karzącym. Mnie 

natomiast zawsze kojarzył się z największą 

miłością. Ojcem, który kocha, wybacza i przytula. 

Więź z Bogiem, odkąd pamiętam, zawsze była 

duża. A wraz z moim dorastaniem – pogłębiała 

się. Zatopiona w myślach, wewnętrznej rozmowie 

i modlitwach dziękowałam za to, co otrzymałam, 

przepraszałam za to, co złe i prosiłam głównie o 

to, aby z każdym dniem być lepszą oraz pełną 

miłości w mojej drodze ku świętości. Zresztą tak 

jest przez całe moje życie. A Bóg prowadzi swoją 

ścieżką. Zawsze jest i miłuje, bo „…czyż może 

niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta 

która kocha syna swego łona. A nawet gdyby ona 

zapomniała ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem 

cię na obu dłoniach”. Te słowa świadczą o 

nieogarnionej miłości Boga. Przecież to prze-

ważnie mama kocha najbardziej. Boża miłość jest 

jednak nieporównywalnie większa. 

Wspomniałam o tym, że przeważnie mama 

kocha najwięcej, ale dzisiaj chciałabym w moją 

sentymentalną podróż wybrać się z tatą. Kiedy po 

urodzeniu okazało się, że jestem chora, to tato 

poświęcał mi najwięcej czasu, troski i opieki. 

Mama pracowała zawodowo. On tylko dorywczo, 

aby mieć dla mnie czas. Przed operacją serca 

byłam tak słaba, że prawie wcale nie dałam rady 

chodzić. Było mi bardzo duszno, często traciłam 

przytomność. Kiedy nawet oddech był dla mnie 

bardzo dużym wysiłkiem, to tato nosił po 

ogrodzie i świeżym powietrzu. Jeździł ze mną do 

lekarzy, a podróż do Warszawy w tamtym czasie 

wymagała dużo wysiłku. Po mojej operacji 

pomimo natłoku innych obowiązków odwiedzał 

mnie co tydzień. Podróż w obydwie strony trwała 

długo, a odwiedziny tylko chyba godzinę. Jeździł 

jednak do swojej córeczki pomimo wszystko. Po 

latach wspominał, że Papież Jan Paweł II pokonał 

w swoich pielgrzymkach większą ilość kilome-

trów, ale czasowo to o wiele więcej godzin on 

spędził w podróży. Kiedy poszłam do szkoły i nie 

mogłam utrzymać długopisu w chorych rękach, bo 

wyślizgiwał się, to wlaśnie tato, (pomimo, iż ma-

ma była nauczycielką), zaradził i temu. Owinął go 

lepcem, aby nie był tak śliski. Był zawsze przy 

nas – swoich dzieciach. Kiedy urodziła się siostra, 

pozwalał jej na wiele. Chodziła tacie po głowie i 

to dosłownie. Może miała ze dwa, trzy latka, gdy 

wspinała mu się na ramiona, a później stawała na 

głowie niczym akrobatka. Ja patrzyłam prze-

rażona, ale obydwaj Ojcowie czuwali i nic złego 

się nie stało. Kiedy mała córeczka chodziła tacie 

po głowie, tą dużą (już wówczas dorosłą) mniej 

więcej w tym samym czasie nosił na ramionach. 

Pojechał ze mną do lekarza w Rzeszowie.  

Postanowiliśmy odwiedzić rodzinę, która mieszka 

za Przeworskiem. Jednak zapomnieli 

zapowiedzieć naszego autobusu do Rączyny i od-

jechał. Jechał jeszcze tylko do Kańczugi, bo 

godzina była już późna. Wiem, że nazwy tych 

miejscowości niejednemu z Was pewno nic nie 

mówią, ale wspominam je, aby oddać ukłon bp. 

Edwardowi Białogłowskiemu, dla ktorego to 

strony rodzinne. Dalej musieliśmy więc pójść 

pieszo – ponad 10 km. Po jakimś czasie tato wziął 

mnie na ramiona, gdyż wiedział, że byłam 

zmęczona. Kiedy dotarliśmy na miejsce – On 

zapewne miał obolałe ramiona, a ja zdrętwiałe 

nogi. Ale nie powiedziałam o tym, bo doceniałam 

tak wielką ojcowską miłość i troskę. Zawsze był 

moim najlepszym przyjacielem. Kiedy posuwał 

się w latach i był coraz mniej samodzielny, ro-

biliśmy wszystko, aby do końca mógł cieszyć się 

życiem. Mógł cieszyć się nami. Miałam własne 

mieszkanie, ale dużo czasu spędzałam w domu 

rodzinnym. Pomimo tak dobrych relacji z Tatą, 

nie czuję pustki po Jego śmierci. Wierzę w to, że 

jest już w niebie i troszczą się o mnie wraz z Bo-

giem Ojcem. Mamy rok św. Józefa, więc może 

wspomnę i o tym co miało miejsce nie tak dawno. 

OJCIEC CZY TATO 
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Moja wiara jest duża, nadzieja jeszcze większa, a 

radość życia chyba wrodzona, lecz pomimo to 

czasami i ja mam gorsze, bardziej smutne i ciężkie 

dni. Myślę sobie wówczas, że nie powinno tak 

być, bo Bóg wie, co dla nas najlepsze. Dlatego też 

powiedziałam o moich zmartwieniach ks. 

Łukaszowi podczas spowiedzi i usłyszałam, że-

bym nie smuciła się, bo zaopiekuje się mną teraz 

św. Józef (tato również miał na imię Józef). Skoro 

więc tak dużo osób w niebie mnie kocha i się o 

mnie troszczy, to czy może mi się stać coś 

złego?... 

 

Wiesia Mruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te słowa towarzyszą nam każdego dnia od rana. 

Mówimy ,,Ojcze nasz '' jak dziecko w ramionach 

swego Ojca. Tej modlitwy Apostołów nauczył 

Syn Boży, a nam przekazali ją nasi ojcowie. Oj-

ciec Swięty Jan Paweł II mówił: ,,Ojcze nasz ! 

Powtarzajmy często tą modlitwę … powtarzajmy 

ją z wewnętrznym uniesieniem. Przyzywając  Ojca 

naszego  uświadamiamy sobie, że jesteśmy Jego 

dziećmi i wspólnie poczujemy się braćmi”.  

„Ojcze Niebieski, Ty sprawiłeś, że w Łonie Naj-

świętszej Dziewicy, słowo stało się Ciałem i za-

mieszkało między nami. To Ty Ojcze Niebieski 

wybrałeś Swiętego Józefa na męża Maryi i Jemu 

powierzyłeś los swojego Jedynego Syna. Józef jest 

ojcem. Nie jest to ojcostwo pochodzące ze zrodze-

nia, ale nie jest ono „pozorne'' czy tylko 

,,zastępcze”. Posiada pełną autentyczność ludz-

kiego ojcostwa, ojcowskiego posłannictwa w ro-

dzinie.'' Adhortacja apostolska Redemptoris Cu-

stos (św. Jan Paweł II). „Ojciec Niebieski stworzył 

nas na swój obraz i podobieństwo i od Niego 

otrzymaliśmy dar życia, które uznajemy za tym 

cenniejsze – od samego początku, aż do samej 

śmierci – im bardziej jest zagrożone i poddane 

manipulacjom”. (św . Jan Paweł II) 

 

Święty Józef jest wzorem troskliwego Ojca, 
uświadamia nam, że ojcowie nie tylko mają obo-

wiązek zapewnić byt materialny, ale przede 

wszystkim przez przykład własnej wiary i miło-

ści Boga – być wzorem dla swoich dzieci. Takim 

wzorem ojcostwa dla św. Jana Pawła II był Jego 

ojciec, którego tak wspomina; ,,Moje lata chłopię-

ce i młodzieńcze łączą się przede wszystkim z po-

stacją ojca … Patrzyłem z bliska na jego życie, 

widziałem, jak umiał od siebie wymagać i widzia-

łam jak klękał do modlitwy. To było najważniejsze 

w tych latach, które tak wiele znaczą w okresie 

dojrzewania młodego człowieka. Ojciec, który 

umiał sam od siebie wymagać, w pewnym sensie 

nie musiał już wymagać od syna. Patrząc na nie-

go, nauczyłem się, że trzeba samemu sobie sta-

wiać wymagania, przykładać się do spełniania 

własnych obowiązków''. 

 

Dlaczego św. Józef ? 

Dlatego, że nikt przed nim ani po nim nie będzie 

takim ojcem, bo chociaż św. Józef nie stał się oj-

cem przez naturalne poczęcie, to zadanie powie-

rzone mu przez Boga Ojca wykonał doskonale. 

Przyjął brzemienną Maryję pod swój dach i oto-

czył Ją opieką. Troszczyl się o Nią w drodze do 

Betlejem i szukał gospody gdy zbliżał się czas 

rozwiązania. Chronił Maryję i Nowonarodzone 

Dziecię przed Herodem uciekająć z nimi do Egip-

tu. Bóg Ojciec wiedział jakim człowiekiem jest 

prosty cieśla z Nazaretu, dlatego Jego obronie 

powierzył Tego, który jest Źródłem Życia, by Go 

chronił przed Herodem i jego poplecznikami. 

Ojciec Swięty Jan Paweł II ukazuje nam św. Józe-

fa jako wzorowego męża, ojca i Opiekuna Świętej 

Rodziny a przede wszystkim obrońcę życia od 

poczęcia do naturalnej śmierci. Każdy może zo-

stać ojcem, ale trzeba być dojrzałym, prawdziwym 

mężczyzną by stać się tatą, głową rodziny, bo to 

ktoś najważniejszy. To ten, który troszczy się o 

żonę, dzieci otacza ich opieką, zapewnia utrzyma-

 

Wiesia z rodzicami 

Ojcze nasz 
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nie. Ale także uczestniczy w ich wychowaniu jest 

wzorem wiary dla swoich dzieci. 

Kiedy grupie młodych małżonków, tatusiów za-

dano pytanie: Kiedy zaczyna się być ojcem ? 

Padały różne odpowiedzi; „że był to moment po-

rodu i widok tej maleńkiej bezbronnej kruszyny. 

Inny odpowiedział: u mnie ojcowstwo zrodziło się 

na kilka miesięcy przed narodzinami kiedy odma-

wiałem litanie do św. Józefa aby uprosić ojcowską 

mądrość. Wiedzałem że ojcem jest się od poczę-

cia”. 

I następne pytanie zadano; Co ważniejsze ojco-

stwo czy małżeństwo? Taka padła odpowiedź; 

„Pierwszeństwo więzi z żoną warto pokazać na 

poziomie codziennych gestów np. wracam z pracy 

i pierwsze witam się z żoną, a później z dziećmi. I 

taka padła odpowiedź; różnie to bywa, małe dzieci 

bardzo ,,czasochłonne''. Ujmując rzecz żartobli-

wie, niekiedy trzeba przypomnieć sobie, że ślub 

był z żoną, a nie z dziećmi i ,,walczyć '' o czas 

tylko dla nas. Dla małżonków powinno być naj-

ważniejsze małżeństwo. Bo to ono jest sakramen-

talne a nie rodzicielstwo.  

Czy można pogodzić z ojcostwem pracę zawo-

dową  daleko od domu, od rodziny ? Wydaje się 

to niemożliwe a jednak tak funkcjonują ojcowie 

którzy nie dla lepszego życia ale aby zarobić na 

chleb dla dzieci byli zmuszeni wyjechać z ojczy-

zny. Dziś mówimy, że rodzina w kryzysie, ojcow-

stwo w kryzysie i rodzicielstwo w kryzysie. Tak 

na pewno jest, ale także w naszej świątyni na co-

niedzielnej Mszy św. widzi się wcale niemało, 

młodych rodziców otoczonych gromadką dzieci.   

 

A co mówi o współczesnym człowieku Ojciec 

święty Jan Paweł II; ,,Człowiek współczesny wy-

daje się pewny siebie, a jednak, zwłaszcza w mo-

mentach krytycznych, musi uznać swoją niemoc; 

uświadomia sobie wówczas, że nie potrafi sku-

tecznie działać i w związku z tym żyje w niepewno-

ści i lęku. Sposobem na to, by stawić czoło nie 

tylko doraźnym trudnym sytuacjom, lecz także  

dzień po dniu trudom oraz problemom osobistym i 

społecznym, jest pełna wiary modlitwa. Kto się 

modli nie traci ducha, nawet w obliczu najwięk-

szych trudności, ponieważ czuje, że Bóg jest przy 

nim i w Jego ojcowskich ramionach znajduje 

schronienie pogodę i pokój ducha”. 

 

Modlitwa codzienna świętego Jana Pawła II: 

O szczęśliwy mężu, święty Józefie, tobie dane 

było o Bogu – którego wielu królów chciało zoba-

czyć, a nie ujrzeli, usłyszeć a nie usłyszeli – nie 

tylko widzieć i słyszeć, ale nosić, całować i strzec. 

Boże który obdarzyłeś nas królewskim kapłań-

stwem, spraw prosimy, aby jak święty Józef, który 

zasłużył na to, by dotykać i nosić z szacunkiem w 

swych rękach jednorodzonego Syna Twojego, 

zrodzonego z Dziewicy Maryi, tak i my byśmy 

mieli łaskę służyć przy Twoich ołtarzach w czy-

stości serca i niewinności postępowania. Abyśmy 

dzisiaj godnie przyjęli przenajświętsze Ciało i 

Krew Twojego Syna i zasłużyli na wieczną na-

grode w przyszłym świecie. Amen 
 

Janiana Załęska 

 
 

 

Jednym z miejsc drogich młodziut-

kiemu Karolowi Wojtyle w jego rodzinnych Wa-

dowicach był kościół św. Józefa, towarzyszący 

klasztorowi Karmelitów „na Górce”, przy ulicy 

Karmelickiej 22. Jak opisuje w swojej książce 

„Lolek. Młode lata papieża” Paweł Zuchniewicz, 

ojciec przyprowadził swego syna po raz pierwszy 

do kościoła Karmelitów niedługo po śmierci żony, 

w dniu Pierwszej Komunii Lolka. Podobno po-

wiedział wtedy chłopcu: „nie mogę ci dać pięk-

nych prezentów, ale dostaniesz coś zupełnie wy-

jątkowego – szkaplerz”. Od tego momentu przy-

szły Ojciec Święty często odwiedzał Wadowicką 

Górkę i uczestniczył w Maryjnych nabożeń-

stwach. 

Historia klasztoru Karmelitów Bosych 

i kościoła w Wadowicach nie jest zbyt stara. Sięga 

ona zaledwie 1892 roku. W latach 1897 – 1899 

zbudowany został kościół, który konsekrował 27 

sierpnia 1899 roku ordynariusz diecezji krakow-

skiej, biskup Jan Puzyna. Pierwszym przeorem 

klasztoru był o. Jan Chryzostom Lamoś, a 3 lata 

później zastąpił go o. Rafał Kalinowski, były po-

wstaniec styczniowy i sybirak. Kult św. Józefa 

rozpoczął się w tym miejscu niemal natychmiast. 

Już w 1892 roku przywieziony został obraz św. 

Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, 

który umieszczono w ołtarzu prowizorycznego 

klasztoru – Domu Foltyna. Po zakończeniu budo-

wy klasztoru Na Górce, w jego ołtarzu głównym 

znalazł się nowy obraz św. Józefa, dzieło czeskie-

go malarza Franciszka Bergmana. 

Kościół św. Józefa jest trzynawową 

budowlą z czerwonej cegły, wzniesioną w ukła-

dzie bazylikowym w stylu neoromańskim. Od 

Śladami Jana Pawła II – U św. Józefa na 

„Wadowickiej Górce” 
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czasu budowy zachował się on w niezmienionym 

stanie. Fasada kościoła jest prosta, półokrągły 

portal wieńczy tympanon (półkoliste lub ostrołu-

kowe pole nad drzwiami) z herbem karmelitań-

skim i rozetą. Nawy świątyni nakrywają sklepie-

nia krzyżowe. We wnętrzu znajdują się m. in. 

drewniane ołtarze, ambona i stacje Drogi Krzy-

żowej wykonane pod koniec XIX wieku w Tyrolu. 

Ambonę zdobią płaskorzeźby ewangelistów oraz 

tablicy dziesięciorga przykazań.  

 

 

 

 

 

 

W ołtarzu głównym, wykonanym z 

drewna limbowego, umieszczony jest słynący 

łaskami obraz św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, 

po jego bokach natomiast widzimy drewniane 

figury św. Jana od Krzyża i św. Teresy od Dzie-

ciątka Jezus, a nad nimi mniejsze figury świętych 

karmelitańskich: Magdaleny de Pazzi i Bertolda. 

19 marca 2004 roku obraz św. Józefa został ozdo-

biony papieskim Pierścieniem Rybaka Jana Paw-

ła II. (Jest to pierścień, który Papież otrzymał 

podczas pierwszej pielgrzymki do Meksyku). W 

tym samym dniu kościołowi karmelitów bosych 

„na Górce” ówczesny metropolita krakowski kar-

dynał Franciszek Macharski nadał tytuł sanktua-

rium Św. Józefa. Po lewej stronie prezbiterium 

znajduje się kaplica tercjarska. Od roku 1902 z 

inicjatywy ks. Kazimierza Rybki, który wówczas 

obchodził 25 – lecie kapłaństwa jest ona poświę-

cona Matce Bożej z Lourdes. Po bokach niszy z 

figurą Maryi stoją figury Św. Kazimierza i Św. 

Antoniego Padewskiego. W ołtarzu lewej nawy 

mamy obraz Matki Bożej Szkaplerznej, a po bo-

kach figury świętych: Joanny z Tuluzy i Szymona 

Stocka. W ołtarzu tym znajduje się sarkofag bł. 

Alfonsa Marii Mazurka (jednego ze 108 męczen-

ników II wojny światowej, absolwenta, a później 

prefekta i nauczyciela w Niższym Seminarium 

przy wadowickim klasztorze) i relikwiarz w 

kształcie złotej rozety, zawierający szkaplerz św. 

Jana Pawła II, który wrócił do miejsca nadania po 

Jego śmierci w 2005 roku. Naprzeciwko ołtarza 

MB Szkaplerznej znajduje się sarkofag ze szcząt-

kami sługi bożego, o. Rudolfa Warzechy – zmar-

łego w roku 1999 świętobliwego duszpasterza 

chorych. Ołtarz prawej nawy do roku 1983 po-

święcony był Praskiemu Dzieciątku Jezus. Obec-

nie jest on poświęcony również św. Rafałowi Ka-

linowskiemu, którego obraz umieszczony jest po 

renowacji w 2018 w miejscu tabernakulum a pod 

ołtarzem – jego relikwie. Po bokach obrazu stoją 

figury świętych karmelitańskich: Marii od Wcie-

lenia i Jana Soretha. W konfesjonale obok tego 

ołtarza spowiadał o. Rafał Kalinowski. (W klasz-

torze dostępna jest do zwiedzania cela, w której 

mieszkał i zmarł św. Rafał).W tylnej części pra-

wej nawy od roku 1930 mieści się ołtarz kanoni-

zowanej w 1927 roku Św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus. Zdobi go statua świętej z krzyżem i różami 

w towarzystwie aniołów, a poniżej jej woskowa 

figura w habicie karmelitańskim, na łożu śmierci 

oraz złocona nisza z relikwiarzem. W kruchcie 

umieszczona jest ufundowana po pierwszej wojnie 

światowej przez gen. Bijaka tablica epitafijna po-

ległych i zmarłych w niewoli żołnierzy Ziemi 

Wadowickiej i Tarnowskiej. Nad kruchtą znajduje 

się chór muzyczny wsparty na arkadach. Korytarz 

po zachodniej stronie kościoła prowadzi do klasz-

toru. 

Kościół posiada trzy dzwony o imio-

nach: Rafał, Maryja i Józef. Odlane zostały przez 

firmę Felczyńskich z Przemyśla, a poświęcił je w 

1952 roku biskup Eugeniusz Baziak. Warto zau-

ważyć, że jest to trzeci komplet dzwonów. Pierw-

szy: Dzieciątko Jezus, Maryja i Józef – został za-

rekwirowany na cele wojskowe w l. 1916 / 17. Z 

drugiego zestawu dzwonów: Józef, Matka Boża, 

Dobry Pasterz i najmniejszy – Terenia, trzy więk-

sze spotkał ten sam los podczas drugiej wojny 

światowej. 

W przyklasztornym parku stoi figura Św. Józe-

fa, wyrzeźbiona w białym piaskowcu w roku 

1900. Figurę okala dróżka procesyjna. Na placu 

kościelnym od 1992 roku stoi posąg Św. Rafała 

Kalinowskiego, wyrzeźbiony w kamieniu przez 

karmelitę, brata Kazimierza Szczecinę. 

Obecnie klasztor wraz z kościołem Św. Józefa i 

Centrum Rekolekcyjno – Pielgrzymkowym im. 

Jana Pawła Wielkiego jest ważnym ośrodkiem 

kultu Św. Józefa, Matki Bożej Szkaplerznej oraz 

Św. Rafała Kalinowskiego.                                       

EA 
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – Koło 

przy Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach od 27 

lat pomaga rodzinom potrzebującym wsparcia 

m.in. organizując atrakcyjny wypoczynek waka-

cyjny dla dzieci. Jak co roku kolonia miała rów-

nież na celu pracę wychowawczą i edukacyjną.  

Uczestnicy kolonii byli z różnych gorlickich szkół 

i klas. Okres ten bez telewizora i dostępu do inter-

netu  był okazją do wspólnej rozmowy, wymiany 

doświadczeń i zawarcia nowych przyjaźni.   

Wypoczynek połączony był (jak zawsze) z reko-

lekcjami. Codzienna Msza święta sprawowana 

przez Ks. Józefa Buczyńskiego połączona z roz-

ważaniami, wspólna modlitwa poranna i wieczor-

ny Apel Jasnogórski stanowiły ważną część każ-

dego dnia, pomagały wszystkim w refleksji i rea-

lizacji dobrych postanowień. Dzieci modliły się 

chętnie i spontanicznie oraz uczestniczyły w na-

bożeństwach religijnych. Zasady dobrego zacho-

wania, wzajemna współpraca, pomoc i szacunek 

dla drugiego człowieka – to wartości przekazywa-

ne i umacniane podczas kolonijnych zajęć. W pra-

cę wychowawczą trzeba też koniecznie „wkładać” 

serce. Dzieci bywają zranione brakiem miłości, co 

najczęściej wiąże się z chorobą naszych czasów: 

brakiem dla nich czasu oraz  różnymi innymi za-

grożeniami rodziny.  

 Tegoroczna kolonia trwała od 3 – 17 

sierpnia 2021 

roku. Była ona 

(spośród dotych-

czasowych) naj-

dłuższa i najbar-

dziej zróżnico-

wana wiekowo. 

Była też najbar-

dziej oczekiwana 

przez dzieci. 

Uczestniczyło w 

niej 46 dzieci. 

Miejscem pobytu 

był Dom Kolo-

nijny we Włady-

sławowie.  Wy-

poczynek ten 

rozpoczęliśmy 

pielgrzymką do 

Sanktuarium 

Matki Bożej Kró-

lowej Polskiego 

Morza w Swa-

rzewiu, gdzie 

poznaliśmy historię sanktuarium, cudownej figur-

ki i jej ukoronowania. Przewodnik podkreślił mi-

łość do ojczyzny ludzi tego terenu oraz ich przy-

wiązanie do wiary. 

Dużą atrakcją dla dzieci była wycieczka do 

Słowińskiego Parku Narodowego i ruchome wy-

dmy w Łebie. Ze szczytu „Łąckiej Góry” roztacza 

się niesamowity widok, który sprawia, że możemy 

się poczuć jak na prawdziwej pustyni. Wydma 

„Łącka” i znajdujące się na jej obszarze ruchome 

piaski tworzą przepiękny pustynny krajobraz, uni-

katowy w Europie, zwany często „Polską Saharą”. 

Również zwiedzanie „Wyrzutni” było dużą atrak-

cją (zwłaszcza dla chłopców).  

Wycieczki były doskonałą okazją do po-

znawania ciekawych zakątków i bogatej historii 

naszej Ojczyzny. Poznając różne obszary naszego 

kraju dzieci poszerzyły i utrwaliły wiedzę histo-

ryczną oraz zdobyły  wiele  wiadomości 

i umiejętności z dziedzictwa kulturowego. Dosko-

nałą okazją do poznania historii i kultury regionu 

była wycieczka do Pucka – miejsca „zaślubin” 

Bałtyku z Polską w 1920 roku. Zwiedzanie z 

przewodnikiem Westerplatte pozwoliło poznać 

historię rozpoczęcia II wojny światowej i odbywa-

jących się tam walk oraz bohaterstwo polskich 

żołnierzy. Mamy nadzieję, że pozostaną dzieciom 

w pamięci słowa św. Jana Pawła II wypowiedzia-

ne tam w czerwcu 1987 roku: „Każdy z was, mło-

dzi przyjaciele, znajdzie też w życiu jakieś swoje 

Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi 

RADOSNY WYPOCZYNEK NAD 

MORZEM 
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podjąć i wypełnić, jakiś porządek prawd i warto-

ści, które trzeba utrzymać i obronić, obronić - dla 

siebie i innych".  

Atrakcją był też koncert muzyki organowej 

w oliwskiej archikatedrze. Doskonałym miejscem 

do poznania Kaszub, na którego terenie odpoczy-

waliśmy, jest Centrum Edukacji i Promocji Re-

gionu w Szymbarku. Perfekcyjna promocja przez 

przewodnika pozwoliła dzieciom poszerzyć wia-

domości z historii Polski oraz poznać najważniej-

sze wartości  w życiu mieszkańców Kaszub. 

Wiele emocji dostarczyła wizyta w Ocean 

Parku we Władysławowie. Można tam „suchą 

nogą” spacerować tuż obok rekinów, orek czy 

wielorybów. W Ocean Parku była okazja spotkać 

się ze zwierzętami morskimi, wykonanymi w skali 

1:1, w tym największym na świecie 34 metrowym 

płetwalem błękitnym i również dowiedzieć się 

wielu ciekawych rzeczy o ich podwodnym życiu. 

20 hektarów pełnych atrakcji; wodospad, żywe 

rekiny i ryby tropikalne, wioska rybacka, ryby 

rzeźbione z drewna, maxi klocki i wiele innych – 

zrobiły niesamowite wrażenia na kolonistach. 

W czasie pobytu nie zabrakło wesołej zabawy. 

Radosnym wydarzeniem były wspólne  śpiewy, 

tańce integracyjne, konkursy i pogodne wieczory. 

Największym powodzeniem cieszyły się kąpiele 

w morskich falach pod bacznym okiem ratowni-

ków.   

Kolonię  zakończyła Msza święta dzięk-

czynna w Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy 

Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toru-

niu. 

Zorganizowanie wypoczynku we Włady-

sławowie możliwe było dzięki otrzymaniu dotacji 

w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywa-

telskich, wsparciu finansowemu Urzędu Miejskie-

go w Gorlicach oraz pracy całego personelu kolo-

nii w ramach wolontariatu.  

Koordynator projektu i lekarz – Marta Prze-

wor, kierownik kolonii – pani Iwona Dusza-

Gryzik, wychowawcy:  Panie Kinga Nowak, 

Paulina Karwala – Vasylchenko,  Agnieszka 

Turska i Alina Dajek. Opieka duchowa Ks. 

Józef Buczyński. Serdeczna atmosfera panująca 

na kolonii -  to efekt wielkiego zaangażowania 

i serca okazywanego dzieciom przez cały perso-

nel. Największą radością były efekty naszej pracy 

widoczne w tym, że  koloniści z wielkim zaanga-

żowaniem i posłuszeństwem korzystali z całego 

przygotowanego programu. Dzieci czuły się 

wspaniale. Chętnie przedłużyłyby pobyt nad mo-

rzem. 

 

Marta Przewor 

 

 

Na Osiedlu Młodych w Gorlicach były dwie ka-

pliczki poświęcone Maryi. Powstały wcześniej. Są 

to: pomnik Maryi Niepokalanej przy budynku 

Caritasu i druga kolo domu prywatnego przy ul. 

Konopnickiej - pomnik Maryi Saletyńskiej. 

W czasie pandemii dużo osób nie chodziło do 

kościoła, ale nie zapominało o modlitwie.  

Gdy na osiedlu powstała ,,strefa ciszy”zrodziło się 

u mieszkańców pragnienie serca, aby powstało 

właśnie tu miejsce modlitwy i medytacji, w tym 

pięknym miejscu wśród drzew i kwiatów, gdzie 

słychać śpiew ptaków. Od pomysłu do realizacji 

upłynęło niewiele czasu. Dzięki sponsorom i wy-

konawcom powstała niewielka kapliczka z wize-

runkiem Matki Bożej Niepokalanej, patronki na-

szego miasta. Kapliczka została zawieszona na 

brzozie 30 kwietnia 2021 r. 

Przez cały maj gromadziło się na majówkach o 

godz. 19 codziennie około 10-30 osób, a niekiedy 

więcej, (nawet przy niesprzyjającej pogodzie), by 

wysławiać Maryję Litanią do NMP oraz pieśniami 

ku Jej czci. 

Kapliczka została poświęcona 17 maja przez ks. 

Dariusza Misiołka. Modliło się wtedy około 60 

osób. Na poświęcenie przybyły też te osoby, które 

wcześniej modliły się przez cały maj przy ka-

pliczce Matki Bożej Saletyńskiej oraz przy Maryi 

koło Caritasu. Tam modlitwa odbywała się o 

wcześniejszej porze, o 16-stej. 

Mieszkańcy pamiętają nadal o Maryi, udekorowali 

to miejsce kwiatami, palą znicze. Pomysł kaplicz-

ki spodobał się ludziom i nawet przerósł nasze 

oczekiwania. Maryja nadal gromadzi ludzi, którzy 

pragną już indywidualnie w ciszy się pomodlić, 

dziękować, prosić, przepraszać.. Dużo ludzi na 

naszym osiedlu jest w starszym wieku, niepełno-

sprawnych, którzy nie mogą iść do kościoła ze 

względu na odległość i oni chętnie w codzienne 

dni przychodzą modlić się przy kapliczce. 

Powstała tu wspólnota modlitewna, która zadecy-

dowała, żeby zorganizować pielgrzymkę do Tyli-

cza i Muszyny. Odbyła się ona 15 czerwca 2021 r. 

Na pielgrzymkę wyjechało 20 osób. W Tyliczu 

zwiedziliśmy kościół, byliśmy na dróżkach różań-

cowych ze wspaniałym przewodnikiem ks. Pio-

Kapliczki na Osiedlu Młodych 
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trem Fiksakiem. Nie mogliśmy być na tylickiej 

Golgocie, bo była w remoncie. Potem pojechali-

śmy do Muszyny, zwiedziliśmy rynek i muzeum. 

Podziwialiśmy piękno tego miasteczka. Zwiedzili-

śmy Ogrody Biblijne, ogrody sensoryczne.  

Nie zapomnieliśmy o modlitwie. Przy pomniku 

Maryi w pięknym otoczeniu przyrody modliliśmy 

się na różańcu, powierzając Matce Bożej nasze 

prośby i dziękując za otrzymane łaski. Każdy 

mógł pomodlić się indywidualnie dziesiątkiem 

różańca. Pragniemy gorąco podziękować Bogu i 

Naszej Gorlickiej Pani za ludzi dobrego, ofiarnego 

serca, za tę kapliczkę, za inicjatorów i sponsorów 

a także organizatorów tej pielgrzymki. Bóg zapłać 

prowadzącym modlitwy i śpiew.  

Niech Maryja ma ich w swojej opiece i obdarza 

tym, czego najbardziej im potrzeba. Do zobacze-

nia w październiku na modlitwie różańcowej przy 

kapliczkach na Osiedlu Młodych. Zapraszamy! 

Rozalia Abram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 19 – 22 sierpnia 2021 roku przedstawi-

ciele Kół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 

(SRK)  Diecezji Rzeszowskiej z Przewodnikiem 

Ks. Michałem Polańskim wyruszyli na szlaki 

ziemi podlaskiej. Pielgrzymka zawierała elementy 

turystyczne: poznawaliśmy piękną ziemię podla-

ską oraz jej stolicę Białystok. 

  

Zwiedzanie stolicy Podlasia pozwoliło 

nam odkryć jego różnorodność. W mieście zostały 

wyznaczone: szlak rodu Branickich, szlak biało-

stockich fabrykantów, szlak esperanto i wielu kul-

tur, szlak białostockich świątyń. Jest także możli-

wość pielgrzymowania szlakiem Bł. Michała So-

poćko. Białystok to miasto „młode”. Miejscowość 

po raz pierwszy wzmiankowana w 1514 roku. Ród 

Branickich – to ród, który najmocniej zapisał się 

w historii tego miasta. W XXI wieku  Białystok 

wszedł  do pierwszej dziesiątki największych 

miast Polski. Liczy 300-tysięcy mieszkańców. 

Rokrocznie zajmuje wysokie pozycje  w rankin-

gach miast najlepszych dla życia. Bezkolizyjne 

obwodnice miasta, estetyczny wygląd, „ukwiece-

nie” mogące śmiało konkurować z wieloma inny-

mi miastami. 

Białystok i jego okolice z racji swego położenia 

stał się centrum turystyki przyrodniczej. W grani-

cach województwa znajdują się cztery parki naro-

dowe. Rokrocznie dziesiątki tysięcy turystów od-

wiedzają wpisaną na listę UNESCO – Puszczę 

Białowieską – ostatni w Europie relikt pierwot-

nych lasów. Białystok przyciąga turystów zainte-

resowanych tradycją i historią mieszkańców Pod-

lasia. Region od wieków położony na styku 

wschodu i zachodu fascynuje mieszanką  tradycji  

religijnych i etnicznych. W Kruszynianach zoba-

czyliśmy  historyczny meczet. W wielu miejsco-

ODKRYJ  RÓŻNORODNY  

 BIAŁYSTOK 
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wościach zachowały się dawne żydowskie syna-

gogi. Najsławniejsza z nich znajduje się w Tyko-

cinie (funkcjonuje jedynie jako muzeum). W 

większości miejscowości na Białostocczyźnie 

znajdują się i katolickie kościoły i prawosławne 

cerkwie. Również w kościołach, np. w katedrze w 

Białymstoku są elementy z kościoła wschodniego 

i zachodniego, np. kaplica Matki Bożej zarówno 

Częstochowskiej jak i Ostrobramskiej. 

 

Jednak najważniejszym elementem nasze-

go pielgrzymowania było nawiedzenie  Kolegiaty 

pw. św. Antoniego w Sokółce i Sanktuarium Cu-

du Eucharystycznego w Sokółce. 

Niezwykłe zdarzenie miało tam miejsce 12 paź-

dziernika 2008 roku. Podczas porannej Mszy 

świętej odprawianej w kościele św. Antoniego 

kapłanowi udzielającemu komunii upadł konse-

krowany komunikant. Ksiądz postąpił wówczas 

zgodnie z procedurą kościelną i przeniósł Hostię 

do specjalnego naczynia z wodą, zwanego vascu-

lum, by tam mogła się rozpuścić. Po upływie kilku 

dni okazało się, że Hostia nie rozpuściła się cał-

kowicie, a na resztkach śnieżnobiałego płatka po-

jawiła się krwawa plamka. Niezależni eksperci z 

tytułami profesorskimi orzekli, że ciemnobrunatna 

plamka na Hostii pochodzi od człowieka będącego 

w stanie agonalnym. Grupa krwi to AB, taka jak 

w przypadku cudu w Lanciano oraz krwi na Cału-

nie Turyńskim. Wyniki badań wskazały, że jest to 

tkanka mięśnia sercowego człowieka. Specyficzne 

ułożenie komórek, widoczne pęknięcia wskazują 

na bicie serca tuż przed mającą nastąpić śmiercią.  

Z ogromnym wzruszeniem i pokorą serca 

adorowaliśmy Jezusa Eucharystycznego w tej 

świątyni, gdzie wydarzenie (cud Eucharystyczny) 

pokazuje dobitnie, że Msza święta jest uobecnie-

niem się żywej ofiary Jezusa Chrystusa. Przeżycia 

te pozwolą nam pogłębiać wiarę w żywą obecność 

Syna Bożego w Eucharystii. 

 

Dziękujemy Bogu i Matce Najświętszej za 

tworzenie wspólnoty SRK i radość jej przeżywa-

nia. Zachęcamy do udziału w pielgrzymkach die-

cezjalnych, które pozwalają na spotkanie człon-

ków całej diecezji – wymianę poglądów i form 

działania. Dziękujemy za piękno przyrody, którą 

mogliśmy podziwiać przy słonecznej pogodzie – 

jednym słowem za piękno naszej Ojczyzny. Bóg 

zapłać Ks. Michałowi za perfekcyjne przewodnic-

two - szczególnie duchowe.    

 

Marta Przewor  
 

 

 

 

 

 – zapytał najstarszy wnuk podczas ostat-

niego naszego spotkania. Wszyscy popatrzyli na 

niego ze zdziwieniem. – A co masz na myśli? – 

spytałem. Wtedy podzielił się przykładem: Kilka 

dni temu wracając z treningu spotkałem  na swojej 

drodze grupę dziewcząt. Wyglądały jak „demony”, 

w strasznych ubraniach, z tęczowymi barwami i 

głośno zachowujące się. Trzeba było omijać je 

szerokim łukiem. – Albo, czy normalny jest nie- 

dawny „strajk kobiet”? – kontynuował.  Wśród nich 

nierzadko nastolatki. Domagają się prawa do zabi-

jania nienarodzonych dzieci. Ileż tam było 

nienawiści, wulgaryzmów, niszczenia kościołów, 

pomników!  

  - A czy normalne jest? – wtrąciła wnuczka, że u 

nas w klasie dziewczyna każe sobie mówić do siebie 

Maks, bo ona czuje się chłopakiem? Z tym samym 

zwraca się do nauczycieli. Reagują różnie. Część 

koleżanek i kolegów spełnia jej życzenie. 

Podziękowałem za pytanie, świadczące o wrażli-

wości młodych. Jednak, by nie spłycić tematu  

obiecałem, że odpowiem na nie  przy najbliższej 

okazji. I tak też się stało. Starałem się jak naj-

prostszym językiem skomentować trudny problem. 

Jesteśmy świadkami ogromnej walki  

DOBRA ze ZŁEM. Człowiek w swojej pysze  

wypowiada  wojnę Bogu. Ks. prof. Czesław Bartnik 

mówi nawet o rodzeniu się antyświata. /Zob. „Nasz 

Dziennik” z 23-24 listopada 2019r./ „Od drugiej 

połowy XX w. obserwujemy dziwne zjawiska, świat 

wabi nas „nową nowością”, która coraz wyraźniej 

nabiera kształtu jakiegoś strasznego potwora. 

Jakby rodził się po trupie starego świata. Przy tym 

wybucha jak wulkan nieokreślonym dymem, nie-

skrystalizowaną lawą, chaosem, nierozumem, 

bezlogiką i trwogą. Zagraża wszelkiej  prawdzie i 

dobru”. Mówimy coraz częściej o moralnym 

kryzysie Europy, i nie tylko. Wspomniane zabijanie 

nienarodzonych dzieci, to 42 miliony dzieci, które 

giną rocznie na świecie w wyniku aborcji, w tym 1 

milion w Ameryce, 5 mln w Rosji, w Polsce ok. 2 

tys. dzieci rocznie. /Zob. „Miłujcie się” nr 3/2021 

A/ „Mroziaki”? – ok. 100 tys. dzieci w stanie em-

brionalnym – to też ludzie. W kolejnych krajach 

legalizuje się eutanazję. Cywilizacja życia wypiera 

cywilizację śmierci. 

Kolejna sprawa – nowe ideologie /LGBT, gender 

– płeć można sobie wybierać/ - niszczą rodziny, 

deprawują dzieci i młodzież, wzrasta ilość 

rozwodów. Manifestacjom  homoseksualistów spod 

„tęczowych” barw, sprzecznym  z naszymi trady-

cyjnymi wartościami, towarzyszą bezczeszczenia 

Co się  dzieje ze społeczeństwem ? 
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świętości, np. tęczowa aureola na wizerunku Matki 

Bożej, parodiowanie Mszy św. przy polowym 

„ołtarzu”  itp.    

Jak to wszystko wyjaśnić? Zacznijmy od 

zjawiska  l i b e r a l i z m u. Jego wieszczowie 

zdają się zwiastować nową rzeczywistość w 

postaci jakiegoś wielkiego bóstwa wolności.  

Liberalizm ten ma polegać nie na wolności w od-

wiecznym znaczeniu, jako wolność tworzenia, 

dążenia do prawdy, osiągania dobra  i faktycznego 

rozwoju. W rzeczywistości staje się on szatańskim 

burzeniem wszystkiego, niszczeniem i od-

mawianiem wszystkiemu sensu – człowiekowi i 

światu – tworzeniem bezsensu. W dziedzinie 

społecznej liberalizm staje się dziś otwartą bramą 

do świata zniewolenia i nowej pseudomoralności. 

Nowa „wolność” staje się podstawą do rozbicia 

wszelkich praw społecznych i moralnych. Ma być 

wolność od Dekalogu, wolność od prawdy, od 

praw, od państwa, od rodziny, od narodu, od 

religii i od Boga. Górę biorą ruchy lewackie.  

Chce się zmienić świadomość Europejczyków w 

taki sposób, że sami odrzucą tradycyjne wartości 

chrześcijańskie i przyjmą postulaty rewolucjonis-

tów. Wirus marksizmu przeniknął również do 

Polski. W każdym razie ogólnie panuje pomiesza-

nie wszelkich pojęć. I nie sposób tego opanować. 

Hasła demokracji plączą się z prześladowaniami, 

wolność z bezprawiem, tolerancja z przym-

rużaniem oka na zło, ekologia z degradacją 

środowiska, często słyszymy o relatywizmie 

prawdy i wartości.     

 W tym kontekście warto zastanowić się, 

czy nie jesteśmy świadkami wypełniania się 

mistycznego przeżycia papieża Leona XIII po 

odprawionej Mszy świętej 13 października 1884r. 

Był świadkiem rozmowy Jezusa z szatanem, który 

twierdził, że może zniszczyć Kościół. Jezus 

pozwolił mu wybrać sobie jedno stulecie, w 

którym jego siła będzie szczególnie wielka. Padło 

na XX w. Odpowiedzią na to widzenie jest 

ułożona przez tego papieża modlitwa do św. 

Michała Archanioła /”Święty Michale Archaniele, 

wspomagaj nas w walce…”/, którą kapłani od-

mawiają wraz z ludem po Mszy św.  

 Czy jest jakieś światło nadziei? Tak. 

Wystarczy na nowo przeczytać przesłanie fat-

imskie, nawrócić się i uwierzyć w Boże 

Miłosierdzie. Nie ustawajmy w modlitwie o mo-

ralną odnowę  Narodu.   

   

     

     Stanisław 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIE 

Czcigodny i Drogi Księże Józefie! 

 

 
 

Składamy najserdeczniejsze podziękowania za  
5-letnią pracę duszpasterską w parafii pod we-

zwaniem Narodzenia NMP w GORLICACH. 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Bogu, że posta-

wił na naszej drodze mądrego oraz dobrego 

człowieka i kapłana (prawdziwego 

DUSZPASTERZA). Bóg zapłać za każdą Eucha-

rystię i Słowo Boże przekazywane ze zrozumie-

niem i gorliwością oraz za każdą łaskę, którą 

dzięki Twojej posłudze otrzymaliśmy od Pana. 

Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę 
z naszą wspólnotą Stowarzyszenia Rodzin Kato-

lickich, za ofiarność, otwartość, uśmiech, dobre 

słowo i troskę. Za to, że każdy z nas mógł zwró-

cić się do Ciebie z prośbą o radę lub pomoc. 

Dziękujemy za spotkania, pielgrzymki, (a było 

ich tak wiele), za wizyty duszpasterskie w na-

szych domach oraz posługę duchową na kolo-

niach organizowanych przez nasze Koło. 

Na dalszą posługę kapłańską życzymy 
dobrego zdrowia, siły, wytrwałości oraz otwar-

tych serc „nowych” parafian. Niech Pan Bóg 

obdarza Cię swoim Błogosławieństwem oraz 

obfitymi łaskami na dalszej drodze kapłańskiej a 

PATRON ŚW. JÓZEF I MARYJA 

NIEPOKALANA – GORLICKA PANI wypra-

szają potrzebne łaski.  

Zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie. 

Szczęść Boże!  

Prezes i Członkowie SRK  

 

 
 



 14 

 

 

 

 

         Temat Ewangelii – Chrystus który przed-

stawia się  nam jako Dobry Pasterz, podprowadza 

nas pod refleksję nad problemem powołań w 

dzisiejszym świecie. Niektórzy przeglądając  

statystyki kościoła mówią, że w Polsce jest kryzys 

powołań, zresztą tak jest na całym świecie. Tylko, 

że powołanie to jest sprawa Boża, a Pan Bóg 

powołuje nieustannie. Więc najpierw musimy 

sobie kilka spraw uściślić. Nie mieszajmy 

powołania do służby w Kościele, do odpowiedzi 

na to powołanie. A odpowiedź na powołanie to 

jest już nasz wkład. Bóg robi nieustannie od 

wieków, to co trzeba. Powołuje, dba o to, by w 

Kościele Chrystusowym nie zabrakło kapłanów. 

            Ale czy będą kapłani w Gorlicach, w Pol-

sce? To zależy już od nas, od odpowiedzi. W  

seminariach dzisiaj na pierwszym roku po kilku 

kandydatów. 20, 30 lat temu było po kilkud-

ziesięciu. Więc, co dzieje się z tą naszą od-

powiedzią? Gdy socjologowie przeprowadzili 

wśród młodzieży szkół średnich anonimowe an-

kiety, okazuje się, że między 20-30% młodych 

ludzi myśli o kapłaństwie albo taka myśl 

“przeszła im przez głowę”. No ale za chwilę 

okazuje się, że już inaczej myślą, bo podobni są 

do tych owiec, które tylko czasem głos pasterza 

słyszą. Biegają po łące, patrzą w prawo, w lewo, 

w przód, do tyłu, w niebo rzadko. Więc tego pas-

terza nie dostrzegają, nie słyszą, gdzieś po drodze 

gubią. 

            Dzisiaj pytamy o nasz wkład w powołania, 

w odpowiedź na łaskę powołania, którą Bóg 

zasiewa w sercach młodych ludzi? W jaki sposób 

my mamy w to dzieło powołań się włączać? Naj-

pierw, by to czynić – musimy znać Dobrego Pas-

terza który powołuje. Bo nie wolno oddać, np. 

dziecka w ręce kogoś niepewnego. Więc pierwsze 

pytanie, czy rozpoznałem w Chrystusie pasterza, 

który oddaje życie za swoje owce, za każdego z 

nas?  

         W roku 2000, czyli w roku Jubileuszu 

Chrześcijaństwa, w wielu miastach w Europie 

urządzano przeróżne imprezy, które miały zwrócić 

uwagę na ten szczególny jubileusz. M.in. w 

Paryżu zorganizowano wystawę, właśnie na temat 

Chrześcijaństwa. Artyści naznosili przeróżnych 

prac, rzeźb, obrazów. Jeden obraz, który miał 

przedstawiać Chrystusa, był dość dziwny. Bo o ile 

postać wyraźna, wskazująca na Chrystusa, to z 

twarzy nikt nie mógł się domyśleć, że to Chrystus, 

była to po prostu jakaś plama. Zapytali artystkę, o 

co chodzi w tym obrazie, co chciała powiedzieć. 

 

 

 

A ta artystka, ateistka 

szczerze, rozbrajająco, 

mówi: "ja go nie znam". 

Świat ma poznać Chrys-

tusa dzięki nam. Przed 

chwilą słyszeliśmy że 

jesteśmy dziećmi Boga. 

"Rzeczywiście nimi jesteśmy" – mówi św. Paweł. 

Czyli przez nas świat ma poznać Chrystusa, 

jako miłość, jako ratunek dla świata. Świat 

musi takiego Chrystusa rozpoznać, a uczyni to 

właśnie poprzez nasze czyny i słowa.  
Czy nie ma dzisiaj powołań w Gorlicach? 

W diecezji rzeszowskiej? Przed kilka lat mieliśmy 

prymicje, trochę nas Pan Bóg rozpieścił. Bywało 

tak, że w jednym roku po dwóch, trzech nowych 

kapłanów. Nie powołuje dzisiaj? Powołuje, ale nie 

odpowiadamy. Chłopak mówi do mamy o semi-

narium, a mama mówi: "nawet o tym nie myśl, nie 

widzisz dzisiaj co z księżmi wyprawiają". 

            Ja chciałbym powiedzieć dzisiaj młodym 

ludziom – nie dajcie sobie wmówić, że jesteście 

słabi, nie dajcie sobie wmówić co z księżmi 

wyprawiają. Jak odpowiesz na to powołanie, to 

nie ma piękniejszej drogi w życiu.  

Ks. Bronisław Świeykowski, który był u nas w 

1915 roku, uratował Gorlice. Kilka lat temu roz-

mawiałem z panią, która znała ks. Świeykowskie-

go i powiedziałem do niej: "proszę pani, jakby tak 

wtedy księży nie było w Gorlicach", a ta pani star-

sza aż się wzdrygnęła: "nawet niech ksiądz nie 

mówi". Ratunkiem dla Gorlic był wtedy ks. pro-

boszcz, ks. Świeykowski oraz bł. ks. Walicki, 

profesor z Przemyśla. Pytamy dzisiaj, czy 

współpracujemy w dziele powołań, czy w moim 

domu mówi się o Kościele dobrze, czy o Chrys-

tusie mówi się z miłością, czy mówimy prawdę o 

kapłanach? Bo to, że jesteśmy dzisiaj tu w koście-

le, to znaczy że spotykaliśmy na naszej drodze 

naprawdę pięknych kapłanów, świętych i duszpas-

terzy. My dzisiaj dziękujemy za tych kapłanów 

którzy nas ochrzcili, do pierwszej Komunii 

doprowadzili, którzy dzisiaj nam posługują. I 

dziękujemy za Jana Pawła II, Stefana Wyszyński-

ego i za ks. Świejkowskiego i za ks. Popiełuszkę. 

Dziękujemy dzisiaj wbrew temu co głosi świat, 

dziękujemy za Chrystusa Dobrego Pasterza, 

dziękujemy za powołania z naszej parafii, dzięku-

jemy za kapłanów, których Bóg na naszej drodze 

postawił. 

 

Ks. Proboszcz Stanisław Ruszel 

Z PARAFIALNEJ AMBONY 
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Gdy Ziemia nie była jeszcze okrągła. 

 

Całkiem niedawno, a było to tylko jakieś sześć-

dziesiąt lat temu z okładem chodziłem do szkoły 

podstawowej. Jak łatwo się domyślić była to szko-

ła tradycyjna z czarną drewnianą tablicą i kredą, 

którą pisało się na tej tablicy. Zeszyty były pełne 

kleksów, bo pisaliśmy atramentem zwykłymi pió-

rami ze stalówką, o długopisach nikt wtedy nawet 

nie słyszał. Na lekcji geografii dowiedziałem się, 

że Ziemia jest kulista. Za stwierdzenie, że Ziemia 

jest okrągła, dostawało się pałę a w zasadzie 

dwójkę, czyli haka bo jedynek nie stawiano. Tłu-

maczono nam, że okrągły może być płaski blat 

stołu a w zasadzie jego powierzchnia. Ziemia jest 

kulista, jest bryłą trójwymiarową i ma kształt kuli.  

Teraz mamy szkoły nowoczesne. Z przerażeniem 

zorientowałem się, że powszechnie używa się 

zwrotu "Ziemia jest okrągła". Grzebiąc w leksy-

konach języka polskiego, encyklopediach starych i 

nowych, szukając synonimów dowiedziałem się, 

ze współczesnych słowników, że okrągły to zna-

czy mający kształt kuli, walca itp. W starych 

słownikach takiego określenia nie znalazłem. 

Zszokowany spostrzegłem, że w zasadzie nie 

mam sojuszników w walce o kulistość Ziemi. 

Opinia, że "mówienie o okrągłości Ziemi stało się 

już raczej przyjętą konwencję językową" jest ko-

ronnym argumentem. 

 No i co z tego przecież wszyscy wiemy, że 

mamy na myśli kulę? Sformułowanie "Ziemia jest 

okrągła" to po prostu skrót myślowy i tyle.  

 I w tym jest problem! To nie jest skrót myślowy, 

nie podpada pod żadną definicję, ani nie upraszcza 

problemu, ani też nie zastępuje słowa "kulisty" 

krótszym określeniem. Słowo "okrągła" ma do-

kładnie tyle samo liter i głosek co "kulista", co 

więcej wyraz "okrągła" zawiera głoskę "r" z wy-

mową której wielu ma kłopoty w tym moja 

skromna osoba. Wbrew pozorom zagadnienie to 

jest niezwykle ważne i wcale nie chodzi tutaj o 

różnicę między bryłą a figurą płaską. Gdyby wy-

łącznie to było problemem, nie protestowałbym 

nawet przeciwko określeniu, że "Ziemia jest kwa-

dratowa".  

Rzecz w tym, że co innego myślimy a co innego 

mówimy! Co innego mówimy a co innego rozu-

mie nasz rozmówca. Mało tego co innego słyszy-

my, a co innego siedzi nam w głowie a jeszcze co 

innego rozmówca nasz chce nam przekazać. To-

talne pomieszanie z poplątaniem. Okrągła Ziemia 

to tak tylko na "dobry" początek. Mamy też inną 

pozornie niewinną "konwencję językową" . Mó-

wimy "nowoczesny" a myślimy "lepszy". Albo 

jeszcze gorzej, słyszymy "nowoczesny" a rozu-

miemy "lepszy". Nowoczesny znaczy przecież, 

przepraszam, znaczył kiedyś tyle co współczesny, 

aktualny Żadnych wartościujących znaczeń.  

W internetowym słowniku synonimów 
(https://synonim.net/synonim/nowoczesny) prze-

czytałem pod hasłem "nowoczesny" między in-

nymi następujące określenia: „cywilizowany, kul-

turalny, oświecony, niezacofany”. Wniosek? Jeżeli 

jesteś nienowoczesny to jesteś niekulturalny, za-

cofany, nieoświecony itp.  

W tymże słowniku pod hasłem "tradycyjny" jest 

napisane przykładowo: „skostniały, zgrzybiały, 

zjełczały, zmurszały, fanatyczny”. 

 Jeszcze ciekawsze są proponowane na tej 

samej stronie internetowej synonimy słowa 

"konserwatywny". Pod tym hasłem czytamy, że 

konserwatywny to: między innymi: „niemądry, 

ograniczony, prostacki”.  

Mówisz, że masz konserwatywne poglądy? 

Mówisz więc (wg tych słowników), że masz po-

glądy niemądre, prymitywne, ignoranckie, pro-

stackie itp. Doczytajcie sobie więcej w "nowo-

czesnym" czyli oświeconym leksykonie. 

Mówisz katoliku, że jesteś za tradycyjnym mo-

delem rodziny? Mówisz więc (wg nowoczesne-

go, „lepszego” języka, że jesteś za skostniałym, 

zgrzybiałym, fanatycznym, zjełczałym mode-

lem rodziny. 

Mało? To tylko jakiś tam słownik w jakimś tam 

portalu internetowym? Poczytajcie więc sobie co 

to jest tolerancja według jednego z głównych  

ideologów, filozofów i socjologów neomarksitow-

skich Herberta Marcuse. Dowiedzmy się o jaką to 

"tolerancję" tak walczą "nowocześni". To, że 

neomarksiści spod znaku ***** *** stawiają znak 

równości między tolerancją a akceptacją to pikuś.  

                                                            Podaję za 

https://dorzeczy.pl/historia/194171/herbert-

marcuse-tolerancja-represywna-szkola-

frankfurcka.html  

Marcuse w „Tolerancji represywnej” pisze: 

"- Wyzwalająca tolerancja (tolerancja represyw-

na) oznaczałaby zatem nietolerancję wobec pra-

wicy i tolerancję dla ruchów lewicowych. ...  

... te antydemokratyczne wyobrażenia odpowia-

dają faktycznemu rozwojowi demokratycznego 

społeczeństwa, które zniszczyło podstawy dla po-

wszechnej tolerancji." 

Nieuczesane myśli lysego  

mohera 
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 Mówiąc prościej, nietolerancja wobec ka-

tolików to wg lewicy tolerancja tyle, że represyw-

na, oni nas chcą zniszczyć twierdząc, że są wobec 

nas tolerancyjni. Warto też o "nowoczesnej" tole-

rancji poczytać i posłuchać pod linkiem: 

https://wiedzaspoleczna.pl/tolerancja-represywna-

herbert-marcuse/ 

 Jakby nie patrzeć zmiany znaczeń wyra-

zów idą obecnie w kierunku szerzenia nie tyle 

niechrześcijańskich co antychrześcijańskich, anty-

katolickich wartości, są to zmiany typu neomark-

sistowskiego skierowane przeciw Bogu i człowie-

kowi. 

Szatan miesza człowiekowi języki. 

 

 Nie ma miejsca na dokładną analizę. Mu-

simy być jednak świadomi opresji w jakiej się 

znaleźliśmy. Co robić? Od czegoś trzeba zacząć! 

Pamiętajmy i mówmy: Ziemia jest kulista. Nie 

używajmy określenia: Ziemia nie jest okrągła! 

  

 Nie możemy! Nie wolno nam być dalej 

naiwnymi owieczkami dającymi sie pożreć 

cwanym wilkom, oni od czasu Rewolucji Fran-

cuskiej są w ciągłym natarciu. Pamiętajmy o 

słowach naszego Pana Jezusa Chrystusa!  

Mt 10,16 Oto Ja was posyłam jak owce miedzy 

wilki. Bądźcie wiec roztropni jak węże, a nie-

skazitelni jak gołębie! 

 

Wiktor Bednarczuk 

2021-08-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stań z Różańcem w ręku ratować naszą 

OJCZYZNĘ – POLSKĘ ! 

Powiążmy modlitwą rózańcową nasze serca, aby 

stały się murem obronnym Kościoła Chrystuso-

wego, Polski i rodziny wielopokoleniowej wiernej 

Bogu. Módlmy się za przyczyną Ojca Narodu 

Polskiego Błogosławionego Prymasa Polski Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego, który tak mówił o 

modlitwie Różańcowej ; 

,,Może to być dla nas wszystkich pociecha w na-

szym trudnym codziennym życiu. I gdy my na tyle 

problemów rady nie mamy, zostaje tylko jedno; 

mieć w kieszeńi Różaniec i modlić się za tych, któ-

rzy nam przyczyniają tyle udręki we własnej Oj-

czyźnie. Módlmy się za tych ludzi. Przeklinanie nic 

nie pomoże, powtarzanie sobie różnych plotek czy 

dowcipów politycznych też nic nie da. Ale modli-

twa może pomó , ona jest zdolna oświecić umysły i 

poprawić wolę ludzką''.  

Miesiąc październik – miesiącem modlitwy ró-

żańcowej. Przyjdźmy licznie do naszej świątyni 

na Nabożenstwo Różańcowe. Nie wstydźmy się 

Rózańca Stańmy przy krzyżach przydrożnych, 

kapliczkach i w naszych rodzinach. Dzień kończ-

my współnym odmawianiem Różańca. 

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA W OBRONIE 

OJCZYZNY zaprasza do wspólnej modlitwy, 

wszystkich, dla których POLSKA JEST DRUGĄ 

PO BOGU. 
 

I WTOREK MIESIĄCA – godzina 17.20 – Ado-

racja Najświętszego Sakramentu. 

godzina 18.00 – Msza święta w intencji Ojczyzny. 

Po Mszy spotkanie w Domu Katechetycznym. 

  

ZAPRASZAMY ! 

Maryjo Królowo Polski! Za przyczyną Sługi Two-

jego Błogosławionego Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego, który wszysko postawił na Ciebie 

Maryjo i Tobie zawierzył cały Naród błogosław 

nam i naszym rodzinom, naszej parafii w trwaniu 

przy Chrystusie i Jego Ewangelii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OJCZYZNA w potrzebie ! 
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