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GORLICENSES 

VIRGINI 

DEIPARAE 

TEMAT NUMERU: 

MIŁOŚĆ 

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 

Syna swego Jednorodzonego dał (…)” 

(J 3,16). 
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„W naszej parafii, w każde rano, czy to dzisiaj, 

czy przed laty, gdy Adwentu dni nastają, odpra-

wiają się Roraty”.  

 

Adwent to czas oczekiwania, ale to także czas w 

którym nie możemy pozwolić rozerwać długiego 

łańcucha pokoleń wiary, miłości i nadziei. To 

ogniwa, którymi żyli nasi ojcowie, dziadkowie, a 

dziś my musimy przekazać je naszym dzieciom i 

wnukom. Czas Adwentu – to czas wzmacniania 

naszej wiary i gromadzenia jej zapasów, byśmy 

mogli przetrwać tą długą ,,noc '' ataków na rodzi-

nę chrześcijańską, na Kościół i naszą Ojczyznę. 

Czuwajmy i chrońmy nasze rodziny, przekazujmy 

młodemu pokoleniu tradycje adwentowe i świą-

teczne, aby czas oczekiwania nie kojarzył się im 

tylko z zakupami, z jazgotem reklam, z niecier-

pliwością. Niestety często zamieniamy w komedię 

to czym ma być Adwent dla człowieka wierzące-

go .i zapominamy na co i na kogo czekamy. 

 

Co to znaczy ,,czuwać''?- To znaczy być czło-

wiekiem sumienia i prawdy. 

Czuwam, więc czuję się odpowiedzialny za rodzi-

nę, za parafię i Ojczyznę. 

Święty Jan Paweł II mówił:  „Adwent: Ten czas 

pozwala słowu Bożemu przenikać głębiej nasze 

serca i umysły, aby Duch święty mógł nas przygo-

tować na godne przyjęcie Pana, który przycho-

dzi”.  

W czas oczekiwania i czuwania módlmy się: 

 o religijne przeżycie Adwentu, 

 o dobrą spowiedź dla wszystkich parafian, 

 aby Swięta Bożego Narodzenia odnowiły 
w naszych rodzinach i sąsiedztwie ducha 

miłości i jedności, 

 o zdolność przebaczania i przepraszania, 

 za wszystkich, którzy święta spędzać będą 

z dala od rodzin, by myślami byli z nami a 

my z nimi, 

 o zdolność do refleksji nad mijającym cza-
sem i mądrość w podejmowaniu decyzji, 

 aby rodzice z dziećmi licznie brali udział 
w Roratach, 

 o szacunek dla każdego życia ludzkiego, 

 aby ludzie chorzy, samotni, których ciężar 
życia przygniata, odnaleźli w Tajemnicy 

Bożego Narodzenia Nową Nadzieję, 

 o wieczny pokój dla zmarłych zwłaszcza 
tych w mijającym roku, 

Niech Niepokalana Maryja, Boża Rodzicielka 

będzie przewodniczką adwentowego przygotowa-

nia naszych serc na godne przeżywanie Tajemnicy 

Bożego Narodzenia, a Jezus Chrystus – Bóg miło-

ści i pokoju uzdalnia nas do życia w miłości. 

 

Janina Załęska 
 

 

 

Zatrzymajmy się na chwilę… Pozwólmy sobie na 

chwilę refleksji w tym wyjątkowym czasie. Zanim 

usiądziemy do świątecznego stołu, warto zadać so-

bie kilka ważnych pytań: 

Co właściwie świętujemy? 

Dwa tysiące lat temu wydarzyło się coś niezwykłe-

go. Bóg w osobie Syna, opuścił swój tron w niebie i 

narodził się, jako człowiek – Jezus. Dziś cały świat, 

w ten czy inny sposób na chwilę się zatrzymuje, by 

uhonorować to wielkie wydarzenie. Jedni czynią to 

świadomie, inni całkowicie ignorując to, co jest tre-

ścią tych świąt. Bez względu jednak na osobisty 

stosunek każdego człowieka do samego Jezusa, te 

święta to czas, gdy na nowo chrześcijanie głoszą 

całemu światu: Dwa tysiące lat temu wydarzył się 

cud. Bóg tak nas pokochał, że osobiście przyszedł 

na świat. Narodził się nam Zbawiciel – Jezus 

Chrystus. Czy to wydarzenie nie jest warte szcze-

gólnego uczczenia?... 

Po co narodził się Jezus? 

O ile odpowiedź na pierwsze pytanie, raczej nie 

powinna nastręczyć trudności, o tyle pytanie o cel 

przyjścia Jezusa wzbudza więcej niewiadomych. 

Po co On właściwie się narodził? By być z nami? 

By czegoś nas nauczyć? By pokazać nam, jaki jest 

Bóg i jak do niego dotrzeć? Z pewnością tak. 

Wszystko to Jezus czynił, gdy chodził po Ziemi. 

Był niewinny, pełen dobroci i miłości. Nauczał, 

uzdrawiał, pokazywał jak wielki, wspaniały i mi-

łujący jest Bóg. Nauczał o królestwie Boga i dro-

dze do Niego. Głównym jednak celem Jego naro-

dzin była… Jego śmierć. Trochę to może dziwne, 

ale Jezus narodził się po to, by umrzeć. Jako lu-

dzie zawiniliśmy przeciwko Bogu i nasze winy 

sprawiły, że znaleźliśmy się z dala od Niego. We-

dług Bożego, sprawiedliwego prawa, zasłużyliśmy 

na śmierć. Jesteśmy na tyle zdeprawowani, jako 

ludzie, że nie potrafimy o własnych siłach nic uczy-

nić, by znów mieć wstęp do raju. Bóg jednak tak nas 

pokochał, że dał swojego Syna, by narodził się, jako 

człowiek i poniósł śmierć w nasze miejsce, w na-

BOŻE NARODZENIE 

ADWENT czas oczekiwania  

i czuwania 
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szym zastępstwie. Jezus umarł zatem, by nas wyba-

wić od śmierci i wiecznego oddzielenia od Boga. Po 

trzech dniach Jezus zmartwychwstał, przez co uwia-

rygodnił to, kim jest i to, co uczynił. Odtąd każdy, 

kto w Niego uwierzy może otrzymać przebaczenie 

swoich win i życie wieczne w Bożym Królestwie. 

Imię Jezus znaczy Zbawiciel. Taka była też Jego 

misja na Ziemi. 

Kim dla mnie jest Jezus? 

Trzecim pytaniem, które warto byśmy sami sobie 

zadali w tym świątecznym okresie jest: Kim dla 

mnie jest Jezus? Jaki jest mój osobisty stosunek do 

Bożego Syna? Jest to pytanie chyba najtrudniejsze z 

powyższych.  

Zdobędźmy się jednak na chwilę szczerości, przy-

najmniej przed sobą samym. Za kogo Go uważamy? 

Czy jest dla nas ważny? Jak bardzo? Czy na tyle, by 

powierzyć Mu całe życie i żyć na Jego zasadach? 

Ten świąteczny czas jest dobrym momentem wery-

fikacji naszej postawy wobec Jezusa? Jeśli nie wie-

rzysz w Jezusa, co świętujesz? Jeśli wierzysz, to kim 

On dla ciebie jest? Jak Go czcisz? O czym myślisz, 

świętując Boże Narodzenie? Czy na pewno o Jezu-

sie, którego chcąc nie chcąc, symboliczne „urodzi-

ny” właśnie obchodzisz? 

Adam Mickiewicz napisał kiedyś następujące słowa: 

„Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, 
lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie.” Niech 

będą one dla każdego z nas bodźcem do refleksji w 

nadchodzącym, świątecznym okresie. 

Marta Przewor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Święta Bożego Narodzenia przeżywamy praw-

dę o BOŻEJ MIŁOŚCI, której znakiem jest 

DZIECIĘ  JEZUS, „narodzone dla nas i dla na-

szego zbawienia. Zachęca nas to do refleksji na 

temat miłości – miłości Boga i ludzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentem związku dwojga ludzi jest miłość.  

         Św. Jan Paweł II w „Liście do Rodzin” 

pisze: „Miłość sprawia, że człowiek  urzeczywist-

nia siebie przez bezinteresowny dar z siebie. Mi-

łość jest dawaniem i przyjmowaniem daru. Nie 

można jej  kupować ani sprzedawać”. Jan Paweł II 

pisze: ”Jako młody kapłan nauczyłem się miłować 

ludzką miłość. Jeśli miłuje się ludzką miłość, to 

wtedy rodzi się taka potrzeba zaangażowania 

wszystkich sił na rzecz „pięknej miłości. Bo miłość 

jest piękna” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYWILIZACJA MIŁOŚCI 

 

 
„ A Słowo stało się ciałem 

 i zamieszkało między nami” 

 
Drodzy Czytelnicy! 

 

Niech wiara, nadzieja i miłość – wspaniałe 

dary, którymi obdarowuje nas Boża Dzieci-

na, dają nam siłę do pokonywania trudności 

oraz odwagę do bycia wytrwałymi budow-

niczymi cywilizacji miłości, której tak bar-

dzo potrzebuje współczesny świat. 

 

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pań-

skiego! 

Niech Nowy 2022 Rok będzie pełen mocy  

i darów Ducha Świętego, uzdalniających do 

odważnego dawania świadectwa chrześci-

jańskiego życia.  

 

Redakcja 
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Cywilizacja miłości 

 
Papież Paweł VI jest twórcą określenia cywi-

lizacji miłości. Natomiast rozwój w Kościele i 

świecie idei cywilizacji miłości wiąże się z osobą i 

pontyfikatem  Jana Pawła II. W swoim nauczaniu 

bazował on zwłaszcza na dokumentach II Soboru 

Watykańskiego oraz osobistym doświadczeniu 

duchowości Bożego Serca, która – jak powiedział 

– „Przemawiała (…) do mnie od młodych lat”. 

Papież, podejmując myśl Pawła VI, uczynił cywi-

lizację miłości hasłem swojego pontyfikatu, okre-

ślając jej istotne elementy, oparte na czterech za-

sadach:  

1. pierwszeństwa osoby przed rzeczą,  

2. etyki przed techniką,  

3. preferencji opcji „być” nad „mieć”,  

4. miłosierdzia nad sprawiedliwością. 

 

Według Jana Pawła II, pogłębiający się 

kryzys cywilizacji zachodniej, która ulega zapro-

gramowanej sekularyzacji, można powstrzymać 

jedynie przez cywilizację miłości bazującą na 

uniwersalnych wartościach: pokoju, wolności, 

sprawiedliwości i solidarności, a nade wszystko 

na miłości.  
Niewyczerpanym źródłem miłości jest Bóg 

(por. 1 J 4,8), objawiający się światu we Wcielo-

nym Słowie: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 

Syna swego Jednorodzonego dał (…)” (J 3,16). 

          W swojej pierwszej encyklice Redemptor 

hominis (1979) Jan Paweł II głosił: „Człowiek nie 

może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla sie-

bie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawio-

ne sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie 

spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie 

uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie 

w niej żywego uczestnictwa”. W tym kontekście 

istotnym elementem przemiany człowieka i świata 

jest miłość kształtująca wspólnotę małżeńską, 

rodzinną, wychowawczą, zawodową, zaangażo-

wanie na rzecz pokoju, sprawiedliwości społecz-

nej, działalności politycznej i ekonomicznej. Mi-

łość uświadamia też człowiekowi jego godność 

i wartość jako osoby.  

 

Funkcja rodziny w kształtowaniu cywilizacji 

miłości 
Zagadnienie cywilizacji miłości w jej personali-

stycznym ujęciu Jan Paweł II związał z rodziną. 

Ta bowiem jest pierwszą drogą Kościoła. Istotne 

zadanie w budowaniu cywilizacji miłości w rodzi-

nie pełnią rodzice. Ich misja wychowawcza wobec 

dzieci i młodzieży, bazująca na prawdzie i miło-

ści, stanowi formę apostolatu w odpowiedzi na 

powołanie do ojcostwa i macierzyństwa. 

 

Papież Franciszek wzywa do budowania 

cywilizacji miłości 

”Zachęcam Was, abyście przeniknięci Bożą 

miłością, działali na rzecz budowania cywili-

zacji miłości”.  

Ojciec Święty przypomniał, że Chrystus na ostat-

niej wieczerzy powiedział swoim uczniom: "Przy-

kazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie 

miłowali tak, jak Ja was umiłowałem" (J 13, 

34). Nie chodzi tu o jakąkolwiek miłość, ale o 

taką, jak miłość Jezusa, który oddał swoje życie 

za nas. To miłość, która przekłada się na służbę 

drugim, bowiem krótko przedtem Jezus umył nogi 

uczniom - zwrócił uwagę Papież. - To miłość, któ-

ra umie się uniżyć, która rezygnuje z wszelkiej 

przemocy, szanuje wolność, promuje godność, 

odrzuca dyskryminację. To miłość bezbronna, 

która okazuje się silniejsza od nienawiści" - dodał 

Franciszek. 

– Wszyscy, a zwłaszcza dzieci i młodzież, są we-

zwani do przeżywania wspaniałego doświadczenia 

daru. Chodzi tu o doświadczenie wychowawcze, 

które pozwala wzrastać w człowieczeństwie i du-

chowo, otwierając umysł i serce na rozległe prze-

strzenie braterstwa i dzielenia się. W ten sposób 

buduje się cywilizację miłości!  

Marta Przewor 

 

 

 

 

 

Wiele lat temu otrzymałam kalendarzyk 

wraz z życzeniami noworocznymi, a na nim sen-

tencję następującej treści: „wszystko przemija – 

miłość pozostaje”. Zaczynam pisać trochę rozma-

rzona, a to dlatego, że po raz kolejny odkryję 

przed Wami moje wnętrze i napiszę o tym co od-

czuwa dusza i serce. „Czekam na Ciebie Jezu mój 

mały” śpiewamy w czasie Adwentu. Tak jak my 

oczekujemy świąt Bożego Narodzenia, oczekiwali 

Mesjasza również nasi przodkowie Starego Te-

stamentu. Bylo to dla nich wypelnienie obietnicy 

otrzymanej od Boga. I doczekali się, bowiem: „tak 

Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzo-

nego dał” i „oto Słowo stało się ciałem i zamiesz-

WSZYSTKO PRZEMIJA 

– MIŁOŚĆ POZOSTAJE 



 5 

kało między nami” jako bezbronna, maleńka Mi-

łość wtulona w matczyne ramiona. Otoczona tro-

skliwą opieką św. Józefa rodzina pokonywała 

wszystkie trudności, bo we wzajemnej miłości 

siła. Jako Bóg – mógł przyjść na świat i wzrastać 

w pałacu, a jednak wybrał żłób i stajnie, aby być 

jak najbliżej ubogich oraz chorych i potrzebują-

cych pomocy. Troszczył się o wszystkich, uzdra-

wiał, karmił i przyodziewał, a zapytany, które z 

przykazań jest najważniejsze odpowiedział: „Bę-

dziesz miłował Pana Boga swego całym swoim 

sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 

To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie  

podobne jest do niego. Będziesz miłował swego 

bliźniego jak siebie samego”. Mamy więc Boga 

miłować ponad wszystko. Jeśli będziemy miło-

wać Boga, to będziemy również miłować ludzi, 

gdyż Bóg jest obecny w każdym człowieku: „co-

kolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych bra-

ci moich, mnie uczyniliście”. A więc miłujmy 

wszystkich bazując na postawie hymnu o miłości. 

Bo miłość jest: 

– cierpliwa – wbrew i na przekór wszystkiemu 

trwa 

– łaskawa – to miłość pragnąca dobra drugiego, 

hojna i wspaniałomyślna 

– nie zazdrości – a wręcz przeciwnie: pomaga, 

wspiera, dzieli się wszystkim tzn: rzeczami mate-

rialnymi, poświęconym czasem, rozmową, pomo-

cą w  pracy 

– nie szuka poklasku – jest skromna, pokorna, to 

co robi nie ze względu na pokaz, lecz dla dobra 

drugiej osoby 

– nie unosi się pychą – liczy się ze zdaniem, po-

trzebami i opinią innych 

– nie dopuszcza się bezwstydu – wstydzimy się 

wówczas, gdy zrobimy coś złego. W miłości zaw-

sze dobro drugiego człowieka stawiamy na 

pierwszym miejscu. Rezygnujemy ze swojego 

”ja”. Miłość ma bowiem być delikatna i uprzej-

ma. Wymaga poszanowania, wolności i zdolności 

czekania, aż druga osoba otworzy drzwi do swo-

jego serca 

– nie szuka swego – nie szuka swojej korzyści. 

Ten kto kocha prawdziwie ma zawsze na uwadze 

dobro osoby którą kocha 

– nie unosi  się gniewem – panuje nad złymi 

emocjami. Nie oznacza to, że nie można komuś 

wskazać jego niewłaściwego zachowania, ale w 

miarę delikatnie 

– nie pamięta złego – nie chowa urazy, lecz prze-

bacza na bieżąco 

– nie cieszy się z niesprawiedliwości – czyli ży-

czy dobrze drugiej osobie, rezygnując nawet ze 

swoich wymiernych korzyści 

– współweseli się z prawdą – nawet jeśli to co 

prawdziwe i dobre nie jest łatwe 

– wszystko znosi – nie oznacza to, że mamy po-

zwolić się krzywdzić, ale nie wykorzystywać sy-

tuacji, aby na siłę kogoś zmieniać 

– wszystkiemu wierzy – a więc ufa, poprzez co 

daje wolność i przestrzeń 

– we wszystkim pokłada nadzieję – nawet, gdy 

wszystko idzie jak się wydaje w złym kierunku. 

Bóg bowiem  potrafi wyprowadzić dobro w każ-

dej sytuacji. 

– wszystko przetrzyma – nawet, gdy chore serce 

gaśnie z powodu tęsknoty potrafi przejść przez 

cierpienie i trwać w gotowości, aby w potrzebie 

wspierać, choćby modlitwą 

– nigdy nie ustaje – kiedyś po wielu latach przy-

jechał kolega i zapatrzył się na swoje zdjęcie po-

stawione w ramce. Zapytałam czy jest zdziwiony? 

Odpowiedział, że nie bo: „prawdziwa miłość ni-

gdy nie umiera”. 

Wszystko co smutne, przykre, tęskne za sobą zo-

stawiam i patrzę przez pryzmat mojej miłości, 

która uskrzydl,a ku niebu prowadzi, pomimo dzie-

lącej nas odległości. A więc do kolejnego zoba-

czenia… 

Wiesia Mruk 
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              Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miło-

ści mieści się w bydgoskiej katedrze – okazałej 

świątyni p. w. Św. Marcina i Św. Bartłomieja, 

zlokalizowanej u styku rzeki Brdy i jej odnogi, 

Młynkówki. Pierwszy, drewniany kościół istniał 

w tym miejscu prawdopodobnie już w momencie 

przyznania Bydgoszczy praw miejskich, w 1346 

roku. Przypuszczalnie wkrótce wzniesiono drugi 

kościół, murowany, który spłonął w 1425 roku. 

Na przestrzeni stuleci bydgoska fara była wielo-

krotnie przebudowywana i odnawiana. W wieku 

XIX, pod zaborem pruskim była to jedyna czynna 

katolicka świątynia w Bydgoszczy, skupiająca 

życie narodowe i religijne Polaków. Po odzyska-

niu niepodległości, w 1919 na rynnie pod dachem 

w południowo-zachodnim narożniku świątyni 

umieszczono wizerunek polskiego orła, który 

przetrwał cały okres okupacji niemieckiej w cza-

sie II wojny światowej. W czasie walk o wyzwo-

lenie Bydgoszczy w styczniu 1945 r. fara doznała 

poważnych zniszczeń. W kolejnych dziesięciole-

ciach rosła jej ranga. W latach 1982 – 1996 przy 

kościele rezydował wikariusz biskupi dla miasta 

Bydgoszczy, w 1993 roku fara otrzymała godność 

kolegiaty a 7 czerwca 1999 podczas Mszy św. 

sprawowanej w Bydgoszczy z udziałem 600 tys. 

wiernych, papież Jan Paweł II przyznał farze 

tytuł konkatedry archidiecezji gnieźnieńskiej. 25 

marca 2004 roku Jan Paweł II powołał do istnie-

nia diecezję bydgoską. 

            Katedra jest późnogotycką, trójnawową 

budowlą, wyróżniającą się z zewnątrz masywnym 

dachem z neobarokową sygnaturką. Od zachodu 

przylega piętrowa kruchta z podcieniem i głów-

nym wejściem z dębowymi drzwiami z XVII wie-

ku. 

            Wewnątrz świątyni znajduje się barokowe 

wyposażenie. W trójbocznym prezbiterium przy-

krytym siatkowym sklepieniem, mieści się ołtarz 

główny. Zdobią go anioły i gołębica, symbolizują-

ca Ducha Świętego na szczycie, a po bokach figu-

ry patronów katedry: Św Marcina i Św Mikołaja. 

W górnej kondygnacji ołtarza widnieje kolisty 

barokowy obraz Wniebowzięcia Najświętszej Ma-

ryi Panny, z parą klęczących fundatorów. W cen-

trum ołtarza, w złocistej ramie jest gotycko – re-

nesansowy obraz „Bydgoskiej Madonny” – 

Matki Bożej Pięknej Miłości z Dzieciątkiem 

Jezus, trzymającej różę, z postacią fundatora klę-

czącą u jej stóp. Obraz ten, pochodzący z 1467 

roku, już w XVII w. był uważany za łaskami sły-

nący. Kult cudownego wizerunku osłabł podczas 

rozbiorów i odrodził się po odzyskaniu niepodle-

głości, okrzepł i rozwinął – po II wojnie świato-

wej. Obraz był dwukrotnie koronowany papieski-

mi koronami. Pierwszej koronacji, samej Madon-

ny, dokonał 29 maja 1966 roku kardynał Stefan 

Wyszyński, prymas Polski, nazywając ją wów-

czas Matką Bożą Pięknej Miłości. W ceremonii 

brał udział arcybiskup Karol Wojtyła który 7 

czerwca 1999 roku, po 33 latach od tamtej uro-

czyści, ponownie przybył do Bydgoszczy jako 

papież Jan Paweł II. W trakcie mszy św. na byd-

goskim lotnisku udekorował obraz dwiema no-

wymi koronami, tym razem na skronie Matki i 

Syna. Matka Boska Pięknej Miłości jest patronką 

diecezji bydgoskiej. 

W świątyni znajduje się jeszcze 6 in-

nych ołtarzy. W zamknięciu nawy północnej 

mamy ołtarz z (drugim), łaskami słynącym obra-

zem MB Szkaplerznej, pochodzącym z kościoła 

Karmelitów. W 2001 r. arcybiskup Henryk Mu-

szyński w roku jubileuszu 750-lecia szkaplerza 

dokonał jego uroczystej rekoronacji. W tej samej 

nawie znajduje się też ołtarz z obrazem Św. 

Barbary. W bocznej nawie północnej znajduje się 

jedyna, ocalała z czterech, kaplica św. Krzyża z 

1617 r. Posiada ona renesansową kopułę, pokrytą 

od wewnątrz polichromią w stylu art deco. Jej 

najcenniejszym skarbem jest znajdujący się w 

ołtarzu krucyfiks z 1525 roku. W nawie połu-

dniowej są ołtarze: Św Józefa (w zamknięciu 

 

Sanktuarium Matki Bożej 

Pięknej Miłości w Bydgoszczy 
 



 7 

nawy, również pochodzący z kościoła Karmeli-

tów), Św. Antoniego Padewskiego z obrazem z 

XVI wieku i Św Rocha (oba pochodzące z ko-

ścioła bernardynów). Tabernakulum przy ołtarzu 

Św. Antoniego kryje relikwie Jedenastu Tysięcy 

świętych Dziewic, towarzyszek Św. Urszuli, które 

pozyskano z kościoła pobernardyńskiego. Do in-

nych godnych uwagi elementów wystroju świąty-

ni należą: figura Św Jana Apostoła przy ołtarzu 

Św Józefa, pochodzące z nieistniejącego kościoła 

Karmelitów – XVIII – wieczna ambona i stalle, 

chrzcielnica, stacje Drogi Krzyżowej i witraże, w 

tematyce nawiązujące do tajemnic Różańca i we-

zwań Litanii Loretańskiej. Na ścianach katedry 

można odnaleźć liczne nagrobki i tablice pamiąt-

kowe. 

Od południa do katedry przylega dzwonnica. 

Niegdyś mieściła ona od 4 do 6 dzwonów, które 

jednak utracono podczas I i II wojny światowej. 

Obecnie pozostały dwa, pochodzące z Kamieńca 

Podolskiego (pozyskane po I wojnie światowej): 

dzwon z katedry, z 1641 roku, upamiętniony przez 

Sienkiewicza w powieści „Pan Wołodyjowski” i 

dzwon z 1737 roku z kościoła Dominikanów. 

Przy katedrze od strony północnej 

znajduje się figura Św Jana Nepomucena dato-

wana na 1729–1745 r. Jest to najstarsza zachowa-

na rzeźba figuralna w Bydgoszczy stojąca „pod 

gołym niebem”. 

Ciekawostka: W 2018 roku w czasie 
prac konserwatorskich w katedrze archeolodzy 

natrafili na skarb: złote monety, biżuterię i drogo-

cenne kamienie. Najstarszy pieniądz pochodzi z 

XVI wieku, a najmłodszy z XVII. Nie wiadomo w 

jaki sposób skarb tam się znalazł, ani kto go ukrył, 

co nadaje całej sprawie szczyptę tajemnicy. Tak, 

czy inaczej, katedra stanowi najwartościowszy 

zabytek staropolskiej architektury Bydgoszczy. 

EA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ROZWAŻANIE O MIŁOŚCI 
 

O miłości napisano wiele: 

są piękne wiersze, traktaty całe, 

swym rozważaniem też się podzielę, 

choć wszystkie słowa mogą być małe. 

 

Czytałem sporo utworów różnych, 

ale wciąż wracam do Ewangelii, 

bo Bóg z miłości, nie z myśli próżnych 

z grzesznym człowiekiem SYNEM się dzieli. 

 

Chrystus z miłości do wszystkich ludzi 

Swojego Ojca wypełnił wolę, 

czy jednak miłość w ludziach obudził, 

gdy nienawiści tyle na dole? 

 

Apostoł Paweł w hymnie napisał, 

że kto miłości już nie ma w sobie, 

ten brzęczy niczym miedziana misa, 

jak zwykły kamień w złotej ozdobie. 

 

Miłość łaskawa, miłość cierpliwa, 

nie jest bezwstydna, swego nie szuka, 

a zatem miłość jest sprawiedliwa, 

to dla nas wszystkich piękna nauka. 

 

Nauka piękna, lecz podłe czyny 

przeczą, że miłość kwitnie wokoło, 

zazdrość, nienawiść i inne winy 

dziś przed miłością podnoszą czoło. 

 

Po drugiej stronie pięknej miłości 

stoi nienawiść w czystej postaci, 

w niej właśnie podłość i inne złości, 

za które człowiek niewinny płaci. 

 

Kto Ewangelię z życia odrzucił, 

serce miłości także pozbawił, 

więź z Panem Bogiem tak bardzo skrócił, 

że sobie kłopot największy sprawił. 

 

Ryszard Boczoń 
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„Będziesz miłował Pana Boga twego z całego 

serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich 

myśli swoich, a bliźniego swego, jak siebie same-

go”. 

 

Jeden z uczonych w piśmie podszedł do 

Jezusa i zapytał Go: "które jest pierwsze ze 

wszystkich przykazań"? W prawie mojżeszowym, 

rabini, znawcy prawa z dekalogu uczynili 613 

bardzo drobiazgowych przykazań. Uczony w pi-

śmie miał wątpliwości. Pierwsza nauka dla nas. 

Wolno mieć wątpliwości, ale ważna jest intencja z 

jaką pytamy, a nawet ton jakim zadajemy pytania. 

Wie każdy rodzic o tym i każdy nauczyciel. Jak 

czasem uczeń zadaje pytanie, szuka zaczepki a nie 

odpowiedzi. Tak Boga pytać nie wolno. Gdy py-

tamy Chrystusa i pytamy o ważne sprawy, to py-

tajmy z życzliwością, i z wielką wdzięcznością że 

Bóg chce z nami rozmawiać. A gdy Bóg odpo-

wiada to wtedy słuchamy, a odpowiedź  czynimy  

światłem naszego życia, i to jest normalna relacja 

człowieka z Chrystusem.  

Pytanie następne, z jaką intencją przycho-

dzę dzisiaj na spotkanie z Chrystusem, czy przy-

słuchiwać Mu się, czy Go słuchać. Bo nie wolno 

mi za chwilę wyjść z tej świątyni, gdy Chrystus 

mi odpowiada a żyć po swojemu. A dzisiaj Chry-

stus mówi, że przykazaniem największym i 

najważniejszym jest przykazanie miłości Boga i 

człowieka. „Będziesz miłował Boga z całego ser-

ca, ze wszystkich sił, z całej duszy swojej, z całej 

mocy, a bliźniego swego jak siebie samego”. 

Chrystus mówi, że to jest wszystko co ma do po-

wiedzenia na temat chrześcijaństwa. Ja cię nie 

okradnę,  ja cię nie skrzywdzę, ja ciebie nie ude-

rzę, nie sprzeklinam, ja ciebie nie oszukam. Bo ja 

mam tak czynić  i tak postępować, jakbyś ty wo-

bec mnie postępował..  

Więc pytamy dzisiaj, czy do nas dotarło to 

Boże Słowo o miłości? Znak rozpoznawczy 

uczniów Chrystusa to jest miłość, nie metryka w 

kancelarii. Gdyby tak ksiądz wydawał dokumenty 

z kancelarii i gdyby tak powiedział: "zapytam są-

siadów, zapytam rodzinę, żonę, dzieci i wtedy  

 

 

wydam metrykę, podpi-

szę się, że ty jesteś Chry-

stusa". Chrystus mówi 

że, na pierwszym miej-

scu w naszym życiu ma 

być miłość do Boga. Ale jeżeli ja będę kochał 

Boga z całego serca… to co mi zostanie dla żony, 

dla dzieci, dla przyjaciół ?  I to jest tajemnica 

Bożej miłości. Jeśli Bóg jest na pierwszym 

miejscu, to wszystko inne jest na swoim miej-

scu.  

Okoliczności jest bez liku, w których my 

pokazujemy, że Bóg dla nas jest najważniejszy.   

Bardzo wam dziękuję (dzieciom, rodzicom) za 

waszą obecność na różańcu. Wiele dzieci było, ale  

niektóre dzieci nawet nie wiedzą o czym mówię. 

Inny przykład, ojciec wrócił zza granicy, siadł, 

dzieci biegną do niego po prezenty, tatusia chcą 

widzieć a tatuś: "hola, zaraz, najpierw zapytamy 

mamusi czy pomagaliście". Mamusia mówi, że nie 

było źle, a on dalej, zeszyciki proszę. Które? Te 

najważniejsze. Pogoniły, po polskie, po matema-

tykę. A tatuś mówi: "mówię, po najważniejsze, do 

religii". Dzieci nie muszą chodzić na katechezę, 

już wiedzą co jest najważniejsze. Inny przykład: 

mówią w pracy do żony: "słuchaj ale ten twój mąż 

to anioł", a biedna żona mówi: "szkoda że o tym 

nie wiem". Bo w domu nie usłyszała dobrego sło-

wa. Kochasz Boga z całego serca, będziesz sąsia-

da szanował. Ty mu nie zamkniesz drogi, dojazdu. 

Bo dla człowieka Chrystusa to jest po prostu nie-

możliwe. Ty jeszcze mu pokażesz, którędy ma 

przejechać, żeby było bezpiecznie. Jak Boga ko-

chasz z całego serca, to pomagasz swoim zmar-

łym, dajesz im odpust zupełny. Oni potrzebują 

konkretnej pomocy, miłości, której na imię Bóg. 

 

                Chrystus mówi do nas kolejny raz dzi-

siaj, że chce nasze życie uczynić pięknym, moc-

nym, szczęśliwym. Mówi zaryzykuj, postaw mnie 

na pierwszym miejscu a poukładam ci wszystko. 

Postawisz na drugim to Bóg się nie godzi na takie 

miejsce w życiu – to znaczy, że Go nie ma w ogó-

Z PARAFIALNEJ AMBONY 
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le. Człowiek Chrystusa to ten, który Boga ko-

cha z całego serca i o to się modli. To znaczy 

myślisz o Bogu. To nie jest męczące myśleć o 

osobie którą się kocha, myślisz, co zrobić żeby 

dodać  komuś sił, żeby wesprzeć, żeby pomóc, 

żeby nie wstydził się za mnie ktoś. To po to jest 

modlitwa, ten znak krzyża. Rano idę, w imię Ojca 

i Syna i Ducha Świętego. Żeby się Bóg nie wsty-

dził za mnie, bo ja chcę odpowiedzieć na Jego 

miłość tym co robię, tym co czynię.  

Oddawać życie za drugiego człowieka z 

miłości, czynicie to, mama gdy wstaje w nocy, 

idzie do pracy, gdy jest wierna swojemu powoła-

niu. Tak samo ojciec, mąż. To jest oddawanie 

życia. I ci z was, którzy „opłaczecie się” bo dziec-

ko „zrobiło numer”, przecież tak go nie wycho-

wywaliście. Dzisiaj żyje bez Boga, ta matka odda-

je życie za to dziecko – ona modli się dzień w 

dzień – płacze – koronka – różaniec. To chcę wam 

powiedzieć, że i taka miłość nie idzie na marne. 

Ale to jest oddawanie życia za tych, których się 

kocha. Chrystus nam dzisiaj podpowiedział. Zna 

też odpowiedź naszego serca. I mam nadzieję, że 

zakończyłby tak, jak rozmowę z uczonym w pi-

śmie, patrząc nam w serce i mówiąc po imieniu: 

"niedaleko jesteś od Królestwa Bożego, znam two-

je zmagania, wracaj i kochaj z całego serca i z 

całej duszy, o wszystkim wiem, jestem z tobą". 

Amen.      

Kazanie Ks. Proboszcza Stanisława Ruszela 

30.10.21 

      

 

 

Postaramy się 

przybliżyć po-

stać naszego 

rodaka, fran-

ciszkanina, któ-

ry w okresie  

swojego  osiem-

dziesięciocztero-

letniego  życia 

zapracowywał 

na niebo  wier-

nie służąc Bogu. 

Pokorny, rozmi-

łowany w modlitwie a zarazem radosny,  wypeł-

niał obowiązki wobec najbliższych – rodziców i 

rodzeństwa a potem jako brat zakonny gorliwie 

troszczył się o sprawy klasztoru i o potrzeby bliź-

nich i to te materialne ale i duchowe.  

 

 Urodził się w pobliskiej Libuszy 29 

czerwca 1855r. jako drugie dziecko w rodzinie 

Jana Kosiby i Agnieszki z Tomalskich. Ojciec był 

libuszaninem, zaś matka pochodziła z sąsiednich 

Klęczan. Utrzymywali się z pracy na roli, mieli 7 

morgów pola ornego, trochę łąki i pastwisko.  Na 

chrzcie, który chłopiec otrzymał w  kościele  w 

Libuszy w dniu urodzin,  nadano mu imię Patrona 

dnia – Piotr. Dwa lata po narodzinach Piotra uro-

dziła im się córka Ludwika. Trzy dni później 

zmarła matka tej trójki maleńkich dzieci. W na-

stępnym roku Jan Kosiba ożenił się po raz drugi. 

Z drugą żoną miał siedmioro dzieci, z których 

troje zmarło wnet po urodzeniu. Gospodarstwo nie 

dawało wystarczających dochodów, by zapewnić 

wszystkim dzieciom wykształcenie. Najbliższe 

gimnazjum było w Jaśle, trzeba było płacić za 

internat lub stancję. Ale ojciec wraz z drugą żoną 

zadbali o to, by Piotr zdobył zawód. Najpierw 

zapisali go do dwuletniej szkoły ludowej w Libu-

szy. Tu pod okiem organisty, który jednocześnie 

był nauczycielem, zdobył umiejętność prostego 

rachowania, czytania i ładnego kaligraficznego 

pisania (o czym świadczą nieliczne zachowane 

jego zapiski). Szkoły ludowe zapoznawały też z 

prawdami wiary i przygotowywały chłopców do 

służby przy ołtarzu. Wiele osób po takiej szkółce 

kończyło edukację, bo nie było wtedy obowiązku 

szkolnego. . Piotra wysłano jednak do Biecza, do 

czteroklasowej szkoły ludowej a potem do znane-

go w okolicy majstra szewskiego Roztworowskie-

go. Piotr już wtedy odczuwał  powołanie do służ-

by Bogu, znając jednak sytuację rodziny nie nale-

gał , by zapisano go do gimnazjum, ale zaczął 

pilnie uczyć się rzemiosła i około 1874r. otrzymał 

dyplom czeladnika szewskiego. W czasie nauki 

zawodu Piotr często modlił się w kościele farnym 

w Bieczu, gdzie cech szewców miał swoją kaplicę 

św. Antoniego. Uczęszczał też na nabożeństwa do 

klasztoru reformatów, gdzie chętnie służył do 

Mszy Świętej. Być może już wtedy zrodziło się 

powołanie, by zostać zakonnikiem. Pragnąc po-

móc rodzinie zdecydował się jednak wyjechać do 

Tarnowa, by podjąć pracę w wyuczonym zawo-

dzie. Dobrze wykształcony szewc znalazł miesz-

kanie i pracę, a że żył skromnie i oszczędnie, 

wspomagał rodziców wysyłając im pieniądze , 

ubrania, książki, czy modlitewniki. Pomagał nie 

tylko rodzinie. Znany jest fakt opowiedziany 

Czcigodny Sługa Boży 

Brat Alojzy Kosiba 
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przez księdza rodaka z Libuszy. Kiedyś Piotr Ko-

siba przyjechał do rodzinnej miejscowości i zau-

ważył , że pewna wielodzietna rodzina cierpi nie-

dostatek. Następnego dnia sprzedał w Bieczu swo-

je nowe buty i zakupił dla nich żywność i coś do 

ubrania. Kiedy w niedzielę szedł do kościoła w 

starych trzewikach, koledzy z Libuszy śmiali się, 

że „szewc bez butów chodzi”. Obdarowana rodzi-

na zapamiętała ten jego czyn i przekazywała to 

następnym pokoleniom.  

 

 Po dwuletnim okresie pracy w Tarnowie w 

marcu 1878 roku Piotr Kosiba wstąpił do zakonu 

franciszkanów reformatów i rozpoczął postulat w 

klasztorze w Jarosławiu. W dniu 21 czerwca tegoż 

roku przełożony o. Joachim Maciejczyk oblókł go 

w habit franciszkański. Piotr przyjął wtedy imię 

zakonne Alojzy (podobnie jak przy chrzcie, było 

to imię Patrona dnia – św. Alojzego Gonzagi). W 

następnym roku ojciec Joachim Maciejczyk został 

gwardianem w Wieliczce. Wtedy też przybył z 

nim do wielickiego klasztoru brat Alojzy, by po-

zostać tu już do końca swych ziemskich dni. No-

wicjat rozpoczął 22 września 1879 roku. Magi-

strem, czyli wychowawcą nowicjuszy był wtedy 

o. Melchior Kruczyński. Pod jego kierownictwem 

ćwiczył się brat Alojzy w cnotach i zaprawiał się 

do surowego życia zakonnego. W czasie nowicja-

tu zajmował się szewstwem, czasem wyjeżdżał z 

bratem Markiem Lichoniem na krótkie kwesty  

(nowicjusze nie mogli pozostawać na noc poza 

klasztorem, dlatego wyjeżdżał na jeden dzień). 

Pierwsze śluby zakonne tzw. proste złożył 22 

września 1880 roku, zaś śluby uroczyste – 14 ma-

ja 1885r na ręce prowincjała o. Joachima Maciej-

czyka. Mieszkał kolejno w kilku celach klasztor-

nych, a po śmierci br. M. Lichonia (w styczniu 

1916 roku) przeniósł się do jego celki w narożnym 

skrzydle I piętra, którą zajmował już do śmierci. 

Jest to maleńkie pomieszczenie o wymiarach 

2,62mx2,35m. Dziś jest tam małe muzeum, w 

którym można zobaczyć, jak mieszkał Sługa Boży 

(proste drewniane łóżko, mały stołek, miednica na 

taborecie, we wnęce niewielka szafka z wiesza-

kiem i półeczkami na codzienne rzeczy). Nie było 

w celi biurka, listy pisał na parapecie okna. Na 

ścianach wisiały: krzyż, obraz Matki Bożej, obraz 

św. Franciszka, obok niego gromnica i poświęco-

na palma. Była też kropielniczka z wodą święco-

ną. 

 

Głównym zajęciem brata Alojzego było 

kwestowanie dla klasztoru, ale, gdy była potrzeba 

chętnie podejmował każdą inną pracę. Gdy nie był 

na kweście, zajmował się wykonywaniem i repe-

racją butów dla zakonników, robił paski do alb i 

habitów dla duchownych, pracował w pasiece. Ale 

przede wszystkim zajmował się ubogimi, którzy 

przychodzili do furty klasztornej po wsparcie. 

Nazywał ich swoimi „Paneczkami”.  W kuchni 

klasztornej przygotowywano codziennie dla po-

trzebujących  gar zupy , którą kucharz wydawał 

na furcie. Ale gdy brat Alojzy był na miejscu, sam 

wychodził do „paneczków” i rozdawał nie tylko 

zupę, ale co tylko zostało w kuchni, nieraz i swoją 

porcję. Zdarzyło się, że cały posiłek przygotowa-

ny dla zakonników rozdał ubogim. Oczywiście 

przepraszał później przełożonych. Gdy obdarowa-

ni przy furcie spożyli posiłek, brat Alojzy mówił 

do nich naukę, modlił się z nimi, odmawiał dzięk-

czynienie. Nie zawsze spotykał się z ich wdzięcz-

nością, ale nawet wtedy, gdy mu urągano, a nawet 

gdy został oblany zupą, nie denerwował się, 

wszystko przyjmował ze spokojem, wzdychając 

do Boga często odmawianym aktem strzelistym: 

„O mój Jezu, miłosierdzia”. 

Otaczał również opieką chorych i opuszczonych w 

domach w Wieliczce. Zanosił im żywność, którą 

wcześniej ukwestował, wzywał lekarzy, prosząc, 

by nie brali opłaty od biednych pacjentów. Od 

znajomego aptekarza dostawał dla nich darmowe 

leki.  

 

 Brat Alojzy dużo czasu spędzał na modli-

twie. Często i długo klęczał przed  Ukrzyżowa-

nym Chrystusem w kaplicy znajdującej się między 

zakrystią a wejściem do kościoła. Kiedy  przeby-

wał w klasztorze, nie było dnia, by kilka razy nie 

klęczał u stóp Cudownego Jezusa. Szczególnie zaś 

wieczorem, po kolacji, lubił modlić się z nowicju-

szami. Odmawiał wtedy Litanię do Imienia Jezus i 

modlitwy w rozmaitych intencjach, jakie mu serce 

podyktowało i jakie mu poddawali dobrodzieje 

klasztoru. Odprawiając czterdziestogodzinne na-

bożeństwo klęczał trwając na adoracji, nie dbając 

nawet o zjedzenie posiłku. Był wielkim czcicie-

lem Matki Bożej. Nowicjuszom polecał lektury 

m.in. „Uwielbienia Maryi”, „O naśladowaniu 

Chrystusa”. 
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 Jak wspomniałam powyżej Sługa Boży był 

kwestarzem klasztornym. Początkowo wyjeżdżał 

z bratem M. Lichoniem, a po jego śmierci został 

wpisany jako samodzielny zbieracz jałmużny dla 

klasztoru. Co roku spędzał na kweście po kilka 

miesięcy. Jeździł w chłodzie i upale, w pogodę i 

słotę nie tylko do pobliskich miejscowości, ale od 

Sądecczyzny po Podhale, czy w okolice Bochni i 

Brzeska. W czasie zbierania jałmużny spotykał się 

z hojnością wielu osób, które nie żałowały darów, 

ale i z odmową, wyzwiskami. Każdemu dzięko-

wał, również ci, którzy go wyrzucali nazywając 

„darmozjadem” słyszeli od niego „Bóg zapłać!”. 

Często z tego, co zebrał, znaczną część  zostawiał 

napotkanym po drodze biednym. Przytoczymy 

przykład jednego z takich czynów miłości. W pa-

rafii Dziekanowice mieszkał gospodarz, który  

zawsze odmawiał kwestarzowi wsparcia a w do-

datku obrzucał go obelgami i przekleństwami. 

Brat Alojzy znosił to z cierpliwością i pokorą i 

zapewniał: „ a ja się modlę o nawrócenie pana”. 

Zdarzyło się, że pożar strawił dobytek tego go-

spodarza. Sługa Boży dowiedziawszy się o tym 

nieszczęściu zostawił mu furę ukwestowanych 

snopków zboża, a sam zawrócił, by zebrać jeszcze 

dla klasztoru.  Jeżdżąc na kwestę brat Alojzy każ-

dą wolną chwilę spędzał na modlitwie. Gdy przy-

jeżdżał do dalszej miejscowości, szukał noclegu 

najczęściej na plebaniach, prosił proboszczów o 

błogosławieństwo i pozwolenie na zbieranie jał-

mużny wśród parafian. Rano uczestniczył w Mszy 

Świętej, a wieczorem pytał, czy kościół jeszcze 

otwarty, by mógł pójść adorować Chrystusa. 

Przybywając do rodzin rozmawiał z dziećmi o 

Bogu, modlił się z nimi, ale także żartował i za-

dawał zagadki. Miał też dla nich zwykle cukierki i 

obrazki. Często dzieci, widząc nadjeżdżający wóz 

kwestarza zbiegały się, by spotkać się z bratem 

Alojzeczkiem. (Ponieważ on sam bardzo często 

używał zdrobnień, jechał na „kwesteczkę, prosił o 

herbateczkę itp. jego imię wymawiano też zdrob-

niale) Po raz ostatni wyjechał na kwestę do Nie-

gowici po świętach Bożego Narodzenia w 1938 

roku, ale po dwóch dniach polecił furmanowi za-

wrócić i jechać do klasztoru, mówiąc, że będzie 

umierał i chce umrzeć w klasztorze. 2 stycznia 

brat Alojzy położył się do łóżka a  przybyły lekarz 

stwierdził zapalenie płuc W ostatnich chwilach 

towarzyszył mu brat Jacek Krauze. Brat Alojzy 

odbył spowiedź generalną , później jeszcze dwu-

krotnie poprosił o spowiednika. Przepraszał 

wszystkich za możliwe przykrości, które mógł 

komuś sprawić, poprosił również o wezwanie 

furmanów, którzy z nim jeździli, by ich również 

przeprosić. Potem prosił wszystkich o modlitwę 

oraz o to, by mu przybliżono obraz Matki Bożej, 

aby mógł umierać wpatrzony w Jej oblicze.  

Zmarł 4 stycznia 1939 roku.  

 

 Na krótko przed śmiercią Sługi Bożego 

miało miejsce następujące zdarzenie: Bardzo 

ciężko zachorował syn znajomego brata Alojzego, 

inżyniera Alfreda Dańca. Brat Alojzy, dowie-

dziawszy się o tym,powiedział: „Szkoda takiego 

młodego życia, ja jestem już stary i mogę umrzeć. 

Proszę im powiedzieć, by byli spokojni, bo chło-

piec wyzdrowieje”. Sługa Boży zmarł za kilkana-

ście dni, a chłopiec po trzech miesiącach walki ze 

śmiertelną chorobą wrócił zdrowy ze szpitala. 

 

 Ojciec Izydor Borkiewicz w kazaniu wy-

głoszonym w 1972 roku mówił:…Powiedział Pan 

Jezus takie słowa: „Nikt nie ma większej miłości 

nad tę, jeśli życie swoje oddaje za przyjaciół swo-

ich”.(…) Ostatnie dni życia Sługi Bożego Alojzego 

świadczą , że i pod tym względem był naśladowcą 

Pana Jezusa .(…) Można więc powiedzieć, że brat 

Alojzy złożył Bogu ofiarę ze swego życia, aby za-

chować młode życie dziecka” (cytat z książki „Pa-

tron maluczkich” str.247, 248) 

 

 W kolejnym numerze napiszemy więcej o 

duchowości Czcigodnego Sługi Bożego. Zachę-

cam do lektury książek, które przybliżają jego 

życie, a także zawierają świadectwa ludzi, którzy 

się z nim spotykali: 

 1. Patron maluczkich, Brat Alojzy Kosiba, praca 

zbiorowa pod redakcją o. Bogdana Brzuszka 

OFM, Kraków- Asyż 1983 

 2. Sługa Boży brat Alojzy Kosiba OFM, Historia- 

Duchowość-Aktualność,, Syrach Bogdan Janicki 

OFM, Kraków 2003. 

Można również obejrzeć film pt. „Braciszek”, 

który znajdziemy na YouTube.  

 

Barbara Osika 

 

 

 

 

Intencja parafialna: o pokój w Europie środko-

wo-wschodniej. 

 

Intencja ewangelizacyjna: Katecheci 

Módlmy się za katechetów, powołanych do gło-

szenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi 

i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Święte-

go. 

 

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE 
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Od 22 października 2019 roku w Diecezji 

Rzeszowskiej trwały peregrynacje Relikwii św. 

Jana Pawła II, jednego z patronów Akcji Katolic-

kiej po parafiach, w których działają jej oddziały. 

Z ponad rocznym opóźnieniem, spowodowanym 

pandemią wreszcie i Gorlice doczekały się tego 

momentu. 

Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana 

Pawła II do naszej świątyni odbyło się 27 paź-

dziernika o godz. 16.30. Przybyły do nas z Parafii 

pw. Miłosierdzia Bożego w Ropicy Polskiej. W 

asyście Kapłanów, służby liturgicznej i przedsta-

wicieli Bractwa Kurkowego relikwie wprowadziła 

Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 

Katarzyna Jawor. Po okadzeniu nastąpiło przywi-

tanie; następnie Ksiądz Proboszcz Stanisław Ru-

szel poprowadził Litanię do św. Jana Pawła II. 

 O godz. 17.00 rozpoczęło się nabożeń-

stwo różańcowe ze św. Janem Pawłem II. Rozwa-

żania tajemnic chwalebnych prowadzili członko-

wie Akcji Katolickiej.  

Dzień peregrynacji przypadł na środę, 

więc o godz. 17.30 zaczęła się Nowenna do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy, a potem - uroczysta 

Msza św. pod przewodnictwem Księdza Probosz-

cza Stanisława Ruszela w intencji dziękczynnej za 

dar pontyfikatu naszego Wielkiego Rodaka. Ho-

milię wygłosił Ksiądz Prałat Stanisław Górski. 

Nawiązał do pobytu Bpa Karola Wojtyły w na-

szym kościele, podczas peregrynacji obrazu Matki 

Bożej Częstochowskiej w symbolu pustych ram. 

Wspomniał też, jak Jan Paweł II, w dniu inaugu-

racji swojego pontyfikatu w 1978 roku wołał: 

„Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”, a w 

1979 r. będąc z pierwszą wizytą w Polsce jako 

papież, wzywał: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech 

zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej 

ziemi!". Kaznodzieja zakończył słowami 

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Módlmy się, aby 

zstąpił Duch i odnowił oblicze naszej Ziemi, tej 

Gorlickiej. Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Nie 

lękajcie się Go!... Jezus daje siłę i odwagę… 

Dziękujmy i ufajmy Matce Bożej, że mamy wiel-

kiego orędownika w niebie”. W liturgię Mszy św. 

i prowadzenie adoracji włączyli się członkowie 

parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, a także 

Odnowa w Duchu Świętym. W uroczystości 

uczestniczyły poczty sztandarowe ze szkół, któ-

rych patronem jest św. Jan Paweł II tj. Szkoły 

Podstawowej w Stróżówce i Zespołu Szkół Eko-

nomicznych w Gorlicach. Po Mszy św. rozpoczęła 

się adoracja indywidualna aż do pory Apelu Ja-

snogórskiego. Apel poprowadził Ksiądz Pro-

boszcz. 

W drugim dniu peregrynacji przed Naj-

świętszym Sakramentem i relikwiami św. Jana 

Pawła II, modliły się róże różańcowe, dzieci i 

młodzież szkolna pod opieką katechetów oraz 

gorliczanie. O godz. 17.30 członkowie Akcji Ka-

tolickiej poprowadzili różaniec papieski – tajem-

nice światła.  

O godz. 18 rozpoczęła się Msza św. na za-

kończenie peregrynacji relikwii Jana Pawła II w 

diecezji rzeszowskiej, w tych parafiach, gdzie 

istnieje Akcja Katolicka. Mszy św. przewodniczył 

Ksiądz Prałat Stanisława Potera – Diecezjalny 

Asystent Akcji Katolickiej w Rzeszowie. Modlił 

się w asyście Proboszczów Gorlickich Parafii w 

intencji „o owoce peregrynacji relikwii w naszej 

parafii, oraz dziękczynnej za pontyfikat Jana Paw-

ła II”. W homilii Ksiądz Prałat zwrócił uwagę na 

największe niebezpieczeństwo jakim jest samot-

ność człowieka. Człowiek samotny w swoich war-

tościach Bożych potrzebuje wspólnot. Zwrócił 

uwagę na prorocze słowa Benedykta XVI: „Bę-

dą potrzebne małe wspólnoty, grupy, ponieważ 

człowiek rozbity sam się nie ostoi”. Stąd koniecz-

ność budowania wspólnoty na wzór rodziny z 

Nazaretu. Kaznodzieja zachęcił nas, proroctwem 

Jana Pawła II – „Stańmy i otoczmy rodzinę, ko-

ściół, naszą parafię tym duchem wspólnoty i wtedy 

się ostoimy i będziemy mocni”. Na zakończenie 

zwrócił się do św. Jana Pawła II „Weź w swą 

opiekę całą naszą diecezję i te miejsca, które na-

Peregrynacja Relikwii   

św. Jana Pawła II 



 13 

wiedzałeś. Weź w swą opiekę tę parafię w której 

jesteś i bądź naszym orędownikiem przed Panem 

Bogiem. Amen”.  

Na zakończenie Mszy św. Prezes Parafial-

nego Oddziału Akcji Katolickiej Katarzyna Jawor 

i Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji 

Katolickiej – Jeremi Kalkowski odczytali Akt 

Oddania Akcji Katolickiej w Polsce św. Janowi 

Pawłowi II. 

Nawiedzenie naszej parafii przez św. Jana Pawła 

II w znaku relikwii było pięknym przeżyciem dla 

całej wspólnoty parafialnej. Był to czas głębokiej 

modlitwy i refleksji nad Jego nauczaniem. Wie-

rzymy, że Święty nasz Patron spogląda na nas i 

nam błogosławi. 

Katarzyna Jawor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedyś Gorlice i okolice słynęły z wydo-

bycia ropy. Okoliczne wioski były usiane szybami 

naftowymi. Dzisiaj to już tylko wspomnienie. I 

wspomnieniem jest także jedna z najstarszych 

rafinerii w świecie jaka była w Gorlicach. Nie ma 

też orkiestry górniczej, która była przy Fabryce 

Maszyn Górniczych i Wiertniczych w Gorlicach, 

która czwartego grudnia w dzień patronki Górni-

ków św. Barbary budziła miasto swoim przemar-

szem i graniem .. 

Jedynymi świadkami świetności Kopalnic-

twa Naftowego są figury św. Barbary przy dro-

gach w Ropicy Polskiej, Krygu, Lipinkach. Ta 

strażniczka, patronka pracy górniczej, czuwa i 

czeka, może szyby wiertnicze wrócą na pola ziemi 

gorlickiej i wróci uroczyste świętowanie, tak jak 

to było w minionych latach. Tak jak jest na Ślą-

sku, gdzie całe rodziny górnicze modlą się przez 

wstawiennictwo św. Barbary patronki ciężkiej 

pracy i dobrej śmierci do Opatrzności Bożej, aby 

pomogła ochronić miejsca pracy w kopalniach i 

strzegła górników i ich rodziny. W uroczystych 

Mszach świętych górnicy modlą się w galowych 

strojach górniczych, a ich małżonki w strojach 

regionalnych. W ten dzień górnicy Msze św. koń-

czą modlitwą z 1848 roku: 

 

Boże gdzie nigdy słońce Twe nie świeci 

Tam się opuszczamy w głąb ziemi 

Na niej zostają nasze żony i dzieci 

Jak Ojciec czuwaj nad nimi. 
 

Przyjmij łzę skruchy, przyjmij łzę pokuty 

Odpuść, ach odpuść nam Boże 

Idziemy, gdzie każda głębia, jar wykuty 

Strasznym nam grobem być może. 
 

Otul nas Panie skrzydłem Twej pieczy, 

Ukój ziemską bojaźń i troski 

Na pracęś skazał cały ród człowieczy 

Spełniamy wyrok Twój Boski. 
 

Wlej nam miłość, wlej nam ducha zgody 

Chęć wsparcia  w każdej potrzebie.  

Idziemy na wspólne losy i przygody 

Bądźmyż i braćmi dla siebie. 
 

Daj by ten kruszec, któryś łask Twych cudem 

We wnętrznościach ziemi tej złożył, 

Naszym poczciwem wydobytem trudem 

Wdzięczność Ci świata przymnożył. 
 

O czuwaj Panie, czuwaj nad wszystkimi 

Wlej dobroć w serca zwierzchników. 

Błogosław znojom oracza na ziemi,  

Pod ziemią pracy górników ! 
 

Niech nie zaniknie górnicze SZCZĘŚĆ BOŻE !!  

i zawsze towarzyszy nam wszystkim. 

 

Janina Załęska 

 

 

 

 

 

 

Rozprawka o tabliczce mnożenia. 

odcinek 2 

Rozważania w poprzednim odcinku zakończyli-

śmy spostrzeżeniem, że nowocześni naukowcy z 

uniwersytetów w USA ustalili poprzez głosowa-

nie, iż tylko teoria ewolucji Darwina jest nauko-

wa. Wspomnieliśmy też, że pod koniec XIX wie-

ku uczeni byli przekonani, że to już koniec fizyki. 

Byli oni pewni, że odkryto już wszystkie jej prawa 

i pozostało jedynie wykonywać coraz bardziej 

dokładne pomiary aby potwierdzić słuszność teo-

Barbórka – święto Górników 

NIEUCZESANE   MYŚLI 

ŁYSEGO   MOHERA 
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rii. Mieli wprawdzie trochę problemów ze świa-

tłem, ale uważali, że to kwestia czasu, aby pra-

wami Newtona rozwikłać te "drobne" nieścisłości.  

No i ...  Nie wnikając w szczegóły przyszedł Bohr, 

Einstein, Planck, Schrödinger i cała plejada wy-

bitnych fizyków. Współcześni fizycy już nie są 

tak kategoryczni jak ich koledzy z końca XIX 

wieku i nie wieszczą końca fizyki, bo rozwiązali 

wszystkie zagadnienia, są wręcz głęboko przeko-

nani, że nigdy nie odpowiedzą na wszystkie pyta-

nia.  Człowiek respektuje Prawo Boże tam gdzie 

musi w naukach przyrodniczych, natomiast normy 

moralne próbuje  ustalać sam nie licząc się z 

Normami Bożymi. Zmieniając Prawo Boże powo-

dujemy, że życie pozornie staje się o wiele "ła-

twiejsze", niezmącone "niepotrzebnymi" wyma-

ganiami. Podobnie byłoby,  gdybyśmy zastąpili  

tabliczkę mnożenia "nowoczesną" łatwiejszą, bez-

stresową tabliczką, której przykład podałem w 

poprzednim odcinku, przypomnę: 5x8=58,  

8x5=85, 4x6=46 9x6=96 itd. Życie dzieci w szko-

le po przyjęciu tej tabliczki mnożenia za praw-

dziwą stałoby się łatwiejsze, bezproblemowe i 

spokojne, pełna sielanka,  tyle, że ... 

Człowiek poznał trochę praw przyrody i stał się 

potwornie zarozumiały. Pycha rozumu. Okres 

zwany Oświeceniem ma piękną nazwę lecz w 

środku jest pusty, bo odrzucił Boga. 

Święty Jan Paweł II w swojej książce "Pamięć i 

tożsamość, rozmowy na przełomie tysiącleci" 

pisał, (str. 13 wyd. Ligatur 2012 ) podaję linka i 

cytuję: 

https://www.rodaknet.com/rp_sw_papiez_jpII_pa

miec_i_tozsamosc.pdf 

"To  wszystko,  cały  ten  wielki  dramat  dziejów  

zbawienia, zanikło w umysłowości oświecenio-

wej. Człowiek został sam:  sam  jako  twórca  

własnych  dziejów  i  własnej  cywilizacji;  sam  

jako ten, który stanowi o tym, co jest dobre, a 

co złe, jako ten, który powinien istnieć i działać 

etsi Deus non daretur - nawet gdyby Boga nie  

było.  Skoro  człowiek  sam,  bez  Boga,  może  

stanowić  o  tym,  co  jest  dobre,  a  co  złe,  

może  też  zdecydować,  że  pewna  grupa  ludzi  

powinna być unicestwiona. Takie decyzje, na 

przykład, były podejmowane w Trzeciej Rzeszy 

przez osoby, które po dojściu do władzy na  dro-

dze  demokratycznej  uciekały  się  do  nich,  aby  

realizować  przewrotny program ideologii naro-

dowego socjalizmu, inspirującej się przesłankami 

rasowymi. Podobne decyzje podejmowała też par-

tia komunistyczna w Związku Radzieckim i w 

krajach poddanych ideologii marksistowskiej. W 

tym kontekście dokonała się eksterminacja Ży-

dów, a także innych grup, jak na przykład Ro-

mów, chłopów na Ukrainie, duchowieństwa pra-

wosławnego i katolickiego w Rosji, na Białorusi i 

za Uralem." 

Ze swojej strony dodam, że niestety dzisiaj w imię 

nowoczesnej moralności – mój brzuch należy do 

mnie, morduje się nienarodzone dzieci. 

Wydaje mi się, że wielu ludzi bezkrytycznie ufa-

jących nauce  dlatego tak głęboko w nią wierzy 

i odrzuca Boga bo po prostu tej nauki nie rozumie 

i boi się jej. Odnoszę wrażenie, że są ludzie, bar-

dzo nowocześni, dla których istnienie telewizora i 

smartfona jest  dowodem na nieistnienie Boga. 

Niektórzy uważają, że bez Boga tabliczka mnoże-

nia byłaby łatwiejsza i bezstresowa. 

 

Wiktor Bednarczuk  

2021-05-14 

 
 

 

 

 

 

Powtórki, sprawdziany, egzaminy… (1) 
  

Do tej pory staraliśmy się poznać tajniki efektyw-

nego uczenia się. Końcowym jego etapem jest 

zwykle jakaś forma kontroli przyswojenia sobie 

wiedzy i umiejętności, po zakończonym dziale 

tematycznym lub etapie kształcenia. Trudno wy-

obrazić sobie pomyślny wynik klasówki czy eg-

zaminu bez p o w t ó r z e n i a materiału. Dotknę-

liśmy tej kwestii w rozdziale „Pamięć i jej tajem-

nice” oraz w lipcowym numerze (uzupełnianie 

braków z matematyki). Dziś uogólnimy ten pro-

blem na inne przedmioty zadając sobie pytanie: 

Kiedy powtarzać? Co powtarzać? Jak rozłożyć 

czas na powtarzanie materiału? Z czego korzy-

stać? 

 Odpowiedź zależeć będzie od tego, do 

czego się przygotowuję. Inaczej będzie wyglądać 

powtórzenie materiału z jednego przedmiotu i z 

krótkiego okresu czasu a inaczej przygotowania 

do matury. 

 Zacznijmy od tych najprostszych przypad-

ków – sprawdziany, klasówki. Powtarzanie mate-

riału zaczynamy od notatek znajdujących się w 

zeszytach przedmiotowych. Przeglądając je po raz 

pierwszy dokonujemy selekcji pod kątem: 

 a) materiału już dobrze opanowanego, któ-

ry nie musimy powtarzać, 

 b) materiału słabo opanowanego, który 

trzeba powtórzyć i zgłębić, 

 c) materiału nieopanowanego, nad którym 

należy mocno popracować. 

Sztuka uczenia się 
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Po dokonaniu takiej selekcji należy odpowiedzieć 

na pytanie, czy partie materiału słabo lub zupełnie 

nieopanowane są jednakowo ważne. Partie ważne 

należy gruntownie przerobić. Jeżeli są partie ma-

teriału mniej ważne, należy je tylko przejrzeć. 

Następnie korzystając z podręczników i opraco-

wań przystąpić do pracy. Tutaj należy: 

 - zaczynać pracę od najtrudniejszych za-

gadnień, a w miarę postępów przechodzić do naj-

łatwiejszych. Podobna zasada obowiązuje przy 

przygotowywaniu się z kilku przedmiotów równo-

legle. Przygotowujemy się najpierw z tych, które 

są dla nas najtrudniejsze; 

 - powtarzać należy samodzielnie; nie wy-

klucza to jednak powtórek z kolegą, czy koleżan-

ką, gdy ten system masz sprawdzony. Zresztą, 

pracując we dwoje, nie należy pracować b e z  

 p r z e r w y razem. Ważne jest jednak, by wza-

jemnie sobie pomagać, wyjaśniać trudniejsze rze-

czy, przepytywać się. Bardzo często zdarza się 

tak, że każdy z was jest „mocny” w czym innym. 

 - najbardziej ekonomiczne jest odświeża-

nie przyswojonego materiału w możliwie krótkim 

czasie po jego zapamiętaniu, dlatego powtarzać 

należy systematycznie, kojarząc treści z różnych 

źródeł /w tym przypadku z podręcznika, opraco-

wań tematycznych, zbiorów zadań itp./ Po takim 

przeanalizowaniu treści spróbuj powiązać je w 

zwartą, logiczną i sensowną całość. To ułatwi ci 

zaplanowanie końcowych powtórzeń, np. do eg-

zaminu.  O tym w następnym numerze. 

    Stanisław Firlit  

 

RÓŻNI ZNAJOMI                                                  

W swojej wczesnej młodości 

miałem wielu kolegów, 

niektórzy ludzie prości, 

wielu też padło w biegu. 

 

Spotkałem raz pijaka 

– sam tak mówił o sobie –  

on nad swym życiem płakał, 

dzisiaj już leży w grobie. 
   

 

Wzruszył się biedaczysko, 

że rękę mu podałem, 

bo przecież upadł nisko, 

a ja... nie zapomniałem. 

   

Kupiłem papierosy, 

choć dawno sam nie palę, 

smutne człowieka losy, 

co muszę przyznać z żalem. 
 

Nigdy jednak nie podam 

zdrajcy mojej prawicy, 

nie będę witał smroda 

w spodniach czy też w spódnicy. 
 

Wśród znajomych, niestety, 

są mężczyźni też tacy 

i są takie kobiety: 

zbydlęceni cwaniacy. 
 

Oni za władzy cenę 

gotowi swą Ojczyznę 

wdeptać na zdrady scenę, 

oddając na obczyznę. 

Ryszard Boczoń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Dziś PATRIOCI idą ulicą, 

to NIEPODLEGŁOŚĆ czczą spontanicznie, 

co więc powiedzą tam za granicą, 

że ciągną tłumy niezwykle liczne. 
 

Kiedyś wyzwano marsz od faszystów, 

lżyły Polaków różne persony, 

to nie są czasy tych komunistów 

dla których pieniądz i władzy trony. 

 

Ich manifesty to wulgaryzmy, 

także wołanie o przewrót, zdradę, 

lecz PATRIOCI pełni charyzmy 

znów pokazali piękną paradę. 

 

Tysiące ludzi z biało-czerwoną 

przeszły przez Wisłę na Saską Kępę, 

tak dziś się Polskę czci wyzwoloną, 

choć ktoś zabrania tego podstępem. 

 

Marsz patriotyczny pełen godności 

dla rzesz Polaków jest wielkim świętem, 

bo to MANIFEST NIEPODLEGŁOŚCI, 

choć do wolności drogi są kręte. 

 

Hołd też oddano Granicznej Straży, 

Policji oraz Wojsku Polskiemu, 

gdy atakuje nas związek wraży, 

to naszą WOLNOŚĆ dziś świętujemy. 

 

Ryszard  

Boczoń 
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RYS HISTORYCZNY: okres  

przedmassmedialny 

 

 

 W ujęciu historycznym relację Kościoła i 

mediów dzieli się na: okres przedmassmedialny 

(ok. 1-1450), okres defensywny (1451-1921), erę 

rozwoju radia i telewizji (1922-1961), czas Sobo-

ru Watykańskiego II (1962-1965) i epokę posobo-

rową (po 1965). Taki podział funkcjonuje w nau-

kach o komunikacji społecznej i mediach oraz w 

teologii środków społecznego przekazu (K. Po-

korna-Ignatowicz, Kościół w świecie mediów. 

Historia – dokumenty – dylematy, Kraków 2002, 

s. 5-6). Celem niniejszego artykułu jest przedsta-

wienie pierwszego z okresów.  

 

 Okres przedmassmedialny w katolickiej 

doktrynie medialnej (KDM) rozpoczyna narodze-

nie Pana Jezusa Chrystusa i trwa do rozpoczęcia 

ery druku. Charakteryzuje się przewagą słowa 

mówionego. Działalność założyciela chrześcijań-

stwa została spisana w formie Ewangelii, niektó-

rzy apostołowie posługiwali się formą listu oraz 

występowały powszechnie przekazy ustne. Cyta-

tem reprezentatywnym omawianego okresu jest: 

„Wiara rodzi się ze słuchania” (Rz 10,17).  

 
 

„Wiara rodzi się ze słuchania” (Rz 10,17) – fot. 

Pixabay.com  

 

 

 

 

 

 

 

Instytucja kościelna rozwijała się gwał-

townie, a mechanizmem który napędzał ten roz-

wój była walka z herezjami i odkrywanie dogma-

tów, symptomem był postęp w dziedzinie moral-

ności. Wraz z ekspansją Kościoła katolickiego 

powstawały biblioteki, szkoły oraz uniwersytety. 

Katolicyzm przechował i rozwinął dorobek kultu-

ry greckiej i rzymskiej co szczególnie jest wi-

doczne w przyjęciu kategorii prawdy w nauce, 

kategorii dobra w prawie i etyce, kategorii piękna 

w sztuce.  

 

Podsumowując: okres przedmassmedialny 

charakteryzował się rozpowszechnienianiem się 

chrześcijaństwa drogą ustną, potem pisaną w sku-

piskach ludzi, świątyniach i rodzinach. Wraz z 

wykładniczym ekspandowaniem religii założonej 

przez Jezusa następował rozwój cywilizacyjny.  

 

 

ToBi 

 

„Dlaczego jest święto  

Bożego Narodzenia?” 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy? 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 

Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 

Dlatego, żeby sobie przebaczać. 

Jan Twardowski 
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