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Na zakończenie Mszy świętej słyszymy 

słowa: Idźcie w pokoju Chrystusa! Hasło rozpo-

czynającego się obecnie roku duszpasterskiego 

brzmi: Posłani w Pokoju Chrystusa. Iść w poko-

ju Chrystusa do świata nękanego niepokojem mo-

że tylko ten, kto w czasie Eucharystii podniósł 

głowę, nabrał ducha i nasycił się nadzieją Pana. 

Ten, kto zasmakował w miłości Chrystusa, będzie 

chciał wyrazić ją w życiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świat nigdy nie miał w nadmiarze pokoju. 

Rok Pański 2022 rozpoczyna się w atmosferze 

niepewności i niepokoju – niepokoju na granicy, a 

właściwie na granicach, bo przecież nie tylko pol-

sko - białoruska jest sceną, na której rozgrywają 

się poważne dramaty. Tłumy ludzi bez ojczyzny, a 

właściwie spragnionych ojczyzny, takiej która 

zapewni im pokój i bezpieczeństwo. Głód, które-

mu nie daje się zapobiec, katastrofy naturalne, 

strach przed przyszłością… Pomimo rozwoju na-

uki i techniki, świat w którym żyjemy ciągle staje 

przed nami jako nieodkryty, momentami niebez-

pieczny, a często budzący w sercach bezradność 

i trwogę. Przekonały nas o tym kolejne fale pan-

demii, trwające konflikty i napięcia międzynaro-

dowe, a także wysoka inflacja i odczuwalny 

wzrost cen. Wszystkie te okoliczności dowodzą  

wyraźnie że człowiekowi, jak nigdy dotychczas  

potrzeba pokoju, zwłaszcza tego wewnętrznego. 
Tym bardziej, że z różnych stron świata pojawiają 

się prorocy  snujący dramatyczne wydarzenia i 

mroczne wizje.  

 

My chrześcijanie wierzymy, że ostatnie 

słowo należy do Boga, którego chwała tym moc-

niej rozbłyśnie, im większe mroki niepewności 

spowijają naszą codzienność i nasze serca. Orę-

dzie Ewangelii otwiera przed nami nową perspek-

tywę życia: to perspektywa nadziei, dzięki której 

możemy z ufnością i odwagą oczekiwać przyjścia 

naszego Pana.   

 

W ostatnich słowach Liturgii Euchary-

stycznej, wypowiadanych przez kapłana słyszymy 

nakaz, który we współczesnym tłumaczeniu 

brzmi: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Słowa te 

pochodzą z łacińskiego zwrotu Ite, missa est, 

gdzie missa nie jest rozumiana jako „msza”, ale 

„rozesłanie”. Powyższy zwrot nie jest tylko for-

malnym zakończeniem  obrzędów liturgicznych, 

ale stanowi jakby echo słów Chrystusa, który wie-

lokrotnie wypowiadał do swoich uczniów słowo: 

„idźcie”.  Słowa „Idźcie w pokoju Chrystusa” są 

bardzo konkretnym zadaniem i wezwaniem, aby 

czynić samych siebie i innych uczniami Pana w 

świecie. Żebyśmy wyszli z kościoła i żyli według 

nauki Chrystusa, którą usłyszeliśmy na Mszy, 

pojednani z nim. Jest to wezwanie do pójścia i 

zanoszenia Chrystusa innym. Jest to wezwanie, 

aby pokój Chrystusa nieść drugiemu człowie-

kowi, rodzinie, koledze, sąsiadowi.. 

 

Chrześcijanin, który doświadczył zbawia-

jącej obecności Chrystusa podczas Eucharystii, 

powinien być podobny do uczniów, idących do 

Emaus. Uczniowie gdy przeżyli spotkanie z Pa-

nem podczas „łamania chleba”, a zatem powie-

dzielibyśmy podczas Mszy świetej, natychmiast 

powrócili do Jerozolimy, aby podzielić się do-

świadczeniem z pozostałymi uczniami. Oczywistą 

jest więc rzeczą, że chrześcijanin, który spotkał 

się ze Zmartwychwstałym podczas Eucharystii, 

nie może zatrzymać tego daru tylko i wyłącznie 

dla siebie. Zobowiązany jest do apostolowania i 

świadczenia o Chrystusie w świecie. 

 „Posłani  w pokoju Chrystusa”. To we-

zwanie dotyczy istoty naszego życia chrześcijań-

skiego. Eucharystia nie ma większego znaczenia, 

jeśli nie odpowiadamy na wezwanie do niesienia 

pomocy potrzebującym i  wszelkiemu stworzeniu. 

Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest po-

moc biednym, smutnym, głodnym, nieszczęśli-

wym, samotnym, słabym i cierpiącym. Możemy 

obdarować inne osoby (nawet nieznane) uśmie-

chem, wlewając nadzieje w ich zmartwione, zatro-

skane czy zagubione serca.  

Program tego roku zachęca nas do szuka-

nia odpowiedzi na pytanie, jak żyć łaską Euchary-

stii na co dzień, jak dzielić się Chrystusem, i w 

jaki sposób styl Eucharystii realizować w życiu. 

POSŁANI  

W POKOJU CHRYSTUSA 

 

https://www.tweetingwithgod.com/pl/content/47-czy-chrzescijanie-zyja-inaczej-niz-inni-ludzie
https://www.tweetingwithgod.com/pl/content/47-czy-chrzescijanie-zyja-inaczej-niz-inni-ludzie
https://www.tweetingwithgod.com/pl/content/445-czy-katolicka-nauka-spoleczna-jest-rownoznaczna-z-troska-o-biednych
https://www.tweetingwithgod.com/pl/content/48-jaki-jest-zwiazek-miedzy-wiara-i-uczynkami
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W tym momencie należy zastanowić się nad fak-

tem, że wielu ludzi żyje bez Eucharystii, a zjawi-

sko to nasiliło się w czasie pandemii. Nie można 

koncentrować się tylko na wiernych przychodzą-

cych do kościoła, ale trzeba wyjść i zapraszać 

tych, którzy stracili kontakt z Kościołem.  

Marta Przewor 
 

WALKA O POKÓJ 
Polacy już od stuleci 

walczą o pokój i wolność, 

powstania lud nieraz wzniecił, 

to narodowa jest zdolność. 
 

Zerwał pokój z Panem Bogiem 

Adam, gdy zjadł jabłko z drzewa, 

zawarł sojusz z wielkim wrogiem, 

choć się tego nie spodziewał. 
 

Chrystus mówił, że w rodzinie 

z powodu Jego Imienia 

pokój, niestety, odpłynie, 

bo będą różne spojrzenia. 
 

Z synem się ojciec nie zgodzi, 

synowa w złości z teściową 

pośród niesnasek powodzi 

oburzą się taką mową. 
 

Dziś w wielu państwach na świecie 

toczy się wojna domowa, 

gdzie ginie niewinne dziecię 

i ranią także złe słowa. 
 

 

Gdy w serca pycha się wkrada, 

to pokój jest zagrożony, 

pojawia się zawiść, zdrada 

i wojna zbiera swe plony. 
 

O pokój wciąż walczyć trzeba, 

bo to podstawa istnienia, 

zanosić prośby do nieba 

aby mieć czyste sumienia. 

Ryszard Boczoń 

 

 

 

Pokój – to słowo o wielu znaczeniach. Postarajmy 

się odpowiedzieć kto i dlaczego jest człowiekiem 

pokoju. To człowiek żyjący według prawa Bożego 

i woli Bożej, to człowiek prawy, żyjący w praw-

dzie, czyniący dobro, widzący i spieszący drugie-

mu w potrzebie. To ten, który dba o swoją rodzi-

nę, o miejsce w którym żyje, o parafię i Ojczyznę. 

A dla swoich dzieci jest przykładem wiary i za-

wierzenia Bogu. 

Wzorem człowieka pokoju jest św. Józef 

opiekun Swiętej Rodziny, który przyjął Maryję do 

siebie i odtąd troszczył się o Nią. Nie było to ła-

twe ale zawierzył słowu Bożemu i wypełnił wolę 

Bożą. A Maryja „dziewczątko” od Anioła usłysza-

ła, że zostanie Matką Syna Bożego. Zatrwożyła 

się i pokornie odpowiedzała; „Oto ja służebnica 

Pana Mojego niech mi się stanie według słowa 

Jego”. 

Święta Rodzina jest przykładem pokoju 

rodzinnego. To znaczy, że byli posłuszni woli 

Bożej. Czy dzisiejsza rodzina w dniu swojego 

ślubu słysząc słowa błogosławieństwa obrączek 

ma świadomość, że ma dbać o pokój w rodzinie ? 

Pokój to zgoda, miłość i zaufanie. ,,Pobłogosław 

Panie te obrączki, które poświęcamy w Twoim 

imieniu; spraw, aby ci, którzy będą je nosić  do-

chowali sobie wierności, trwali w Twoim pokoju, 

pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali. Przez 

Chrystusa, Pana naszego Amen.'' 

Mówią, że prawdziwy pokój serca wymaga goto-

wości na różne zdarzenia w naszym życiu rodzin-

nym. Matka dająca życie dziecku, poświęca się, 

by je przyjąć, wychować i wyprowadzić w świat, 

gdzie dobro należy nazwać dobrem, a zło odrzucić 

i nim się brzydzić. To ojciec powinien być opoką 

tej rodziny dając jej poczucie bezpieczeństwa, 

miłości, wzajemnego szacunku, zaufania i być 

przykładem zawierzenia Bogu. 

Kiedyś kapłan przybywający z kolędą mówił 

,,Pokój temu domowi''. Było to piękne życzenie i 

często było tak, że zwaśnieni domownicy się go-

dzili, a i w sąsiedztwie się godzili. Kapłan po-

strzegany był i jest jako ten niosący pokój, a pokój 

to dobro, miłość, radość i błogosławieństwo od 

Pana. 

Człowiekiem pokoju był największy z Po-

laków Święty Papież Jan Paweł II, który z orę-

dziem pokoju przemierzył świat wzdłuż i wszerz. 

1 stycznia 1979 roku skierował do nas takie sło-

wa: ,,Wam wszystkim, chrześcijanom, wierzącym i 

ludziom dobrej woli, powtarzam; nie lękajcie się 

stawiać na pokój. Dążenie do pokoju nie dozna 

nigdy zawodu. Wysiłek na rzecz pokoju, natchnio-

ny przez miłość, która nie mija, zrodzi owoce. Po-

kój będzie ostatnim słowem historii''.  

Takim szczególnym światełkiem pokoju 

40 lat temu dla narodu polskiego były palące się 

świece w oknach na całym świecie, jako znak 

„Nie lękajcie się stawiać na pokój” 
                                       (św. Jan Paweł II) 
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braterstwa z Solidarnością. Światło Pokoju z Be-

tlejemskiej Groty rozpoczęło się w Austrii w 1986 

roku w Linz i nosiło nazwę ,,Światło w ciemno-

ści''. Była to akcja charytatywna na rzecz dzieci 

niepełnosprawnych. W następnym roku patronat 

przejmują skauci austriaccy. Nastepnie włączają 

się harcerze i skauci z poszczególnych krajów. I 

rozprowadzają niemal po całym świecie Betle-

jemskie Światło Pokoju z Betlejemskiej Groty 

Narodzenia Jezusa, które jest symbolem poko-

ju, braterstwa, jedności i nadziei. 
Oświeca nam czas oczekiwania i przygotowania 

się i na  Boże Narodzenie. 
 

,,BÓG JEST ŚWIATŁOŚCIĄ''- Czy każdy z nas 

zasiadający do Wigilijnej Wieczerzy tlił się pło-

mieniem mocnej wiary, a w chwili gdy pękła deli-

katna biel opłatka  obudził się w nas Duch pokoju, 

miłości, jedności serc, aby w Nowym Roku zbli-

żył nas do siebie i pozwolił nam zabłysnąć pięk-

nym jasnym płomieniem BOŻEGO 

NARODZENIA . 
 

Janina Załęska 

 
 

 

 

 

W wewnętrznej harmonii, radości i pokoju 

serca staram się iść przez życie. Pomimo, iż nie 

jest ono łatwe, lekkie i „usłane różami”. A jeśli 

nawet, to te róże mają bardzo duże kolce – ciernie. 

Nie znaczy to jednak, że krzyż, ból i cierpienie 

mają zakłócić tą wewnętrzną harmonię, pokój i 

radość serca. Siłę czerpię z wiary w Boga i Jego 

niepojętą  miłość. Tą miłość rozsiewam wokół na 

wiele sposobów. Czasem bowiem wystarczy 

uśmiech i dobre słowo ofiarowane komuś obok. 

Nawet odległość nie stanowi przeszkody w dzi-

siejszych czasach, gdy mamy różne komunikato-

ry. Co prawda uśmiechniętej twarzy nie widać 

podczas rozmów telefonicznych, ale jednak od-

czuwamy radość w głosie rozmówcy, do którego, 

być może, niewiele osób dzwoni i czyni to spora-

dycznie. Dzisiaj rozmawiałam z bliską znajomą. 

Nie zdążyłam odebrać więc zaraz oddzwoniłam i 

usłyszałam: „zadzwoniłabym jeszcze raz po 15 

min., aby sprawdzić czy wszystko w porządku, bo 

bałabym się, że mogło się tobie coś stać, tym bar-

dziej, że ostatnio pewna osoba samotna zmarła po 

tym, jak jej córka stwierdziła, że nie odbiera bo 

pewno śpi – i faktycznie spała tylko już snem 

wiecznym”. Pokój można wiec siać na wiele spo-

sobów, a tym samym być może pomóc w potrze-

bie czy nawet uratować życie.  

 

A co to jest pokój? To spokój wewnętrzny 

i zachwyt nad pięknem tego, co w swojej wielkiej, 

ogromnej mocy i miłości ofiarował nam Bóg. A 

ofiarował nam raj oraz wieczne życie, które za-

kłócił szatan okłamując pierwszych ludzi. Wma-

wiając, że Bóg ich nie kocha, bo gdyby kochał, to 

pozwoliłby im jeść owoce ze wszystkich drzew. 

Nie zostawił Bóg jednak człowieka. Prowadzi z 

nim dialog zapowiadając budowanie Nowego 

Królestwa. Rodzi się Król w ubogiej stajence. 

Żyje skromnie, cierpi i niesłusznie ukrzyżowany – 

umiera, wołając: „Boże mój Boże czemuś mnie 

opuścił”. Bóg jednak nie opuścił swojego umiło-

wanego Syna i zmartwychwstał dnia trzeciego. I 

nas nie opuszcza. Kocha nieustannie pomimo, iż 

czasem w to wątpimy. Widząc niepokój i chaos w 

świecie, kraju, pracy, uczelni, szkole, rodzinie, 

sercu – tak bardzo pragniemy pokoju. Zacznijmy 

więc budować go sami i uprzątnijmy nasze poko-

je, nie tylko przed świętami. Myślę o sercu, lecz 

niewykluczone, że wysprzątany pokój mieszkalny 

również wniesie w nasze życie harmonię. Dom 

jest naszym pierwszym kościołem, a rodzice nau-

czycielami. Jeśli więc wzrastamy w przytulnym 

domu, pełnym miłości, ciepła rodzinnego i 

przekazywania wiary, to nasze życie nigdy nie 

będzie puste, nudne, pełne goryczy oraz roz-

czarowań, lecz wręcz przeciwnie. Wypełnione 

będzie radością, ufnością, nadzieją, uśmiechem i 

szczęściem. Jeśli radość wypływającą z wiary 

przeniesiemy z domu rodzinnego w świat czyli do 

szkół, pracy, naszego czy innego kraju, to wów-

czas wszystkim będzie żyło się lepiej. Piszę głów-

nie o radości, harmonii, pogodzie ducha i pokoju 

w odniesieniu do wiary. A więc wiecznego szczę-

ścia. Ufając przy tym, że wszyscy czytelnicy 

czytający gazetkę są osobami szczęśliwymi i 

pełnymi pokoju, bo wierzą w Boga oraz Jego 

miłość. Skoro tak, to nie straszny nam korona-

wirus, chaos w kraju i na świecie, bo ufamy 

Bogu i nic złego nie może się nam stać. Pewno 

niejeden z Was pomyśli, że nie można być pełnym 

pokoju w obliczu niepewności jutra i śmierci. 

Nasz niepokój jednak nie rodzi nic dobrego. 

Coraz więcej osób potrzebuje pomocy psychologa 

oraz psychiatry, a co za tym idzie i leków antyde-

presyjnych, które może wyciszają depresję, ale 

jednocześnie niszczą inne nasze organy. Poza tym 

niepokój wpływa negatywnie na nasze zdrowie 

fizyczne. Moje bardzo chore serce nieraz to od-

czuło. Nie jestem więc gołosłowna. A strach nie 

zmieni naszego życia na lepsze, nie wyprze 

A co to jest pokój? 
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problemów i nie wyzwoli nas od śmierci. Bo-

wiem jest ona wpisana w życie każdego. I jak wie-

rzymy jest bramą do lepszego, szczęśliwego, 

wiecznego życia. A przecież wierzymy. Ja osobi-

ście nie lękam się śmierci. Pełna pokoju proszę 

tylko Boga o to, aby z każdym dniem stawać się 

lepszą, coraz bardziej miłującą Boga i ludzi. Go-

tową nieść pomoc, dobre słowo, uśmiech każdemu 

napotkanemu na drodze ziemskiego życia czło-

wiekowi.  Jak bowiem mówi Pismo Święte: „Nie 

bójcie się tych którzy zabijają ciało, a później nic 

więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam kogo się 

macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu 

ma moc wtrącić do piekła. Tak mówię wam: tego 

się bójcie. Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za 

dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapo-

mniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy 

na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: 

jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.” 

 

Wiesia Mruk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W uzupełnieniu do zamieszczonego w poprzed-

nim numerze artykułu spróbujemy krótko przed-

stawić życie duchowe kandydata na ołtarze, brata 

Alojzego Kosiby. Brat Alojzy nie pozostawił żad-

nych pism, z których moglibyśmy czerpać wiedzę 

na ten temat. Są jednak wypowiedzi świadków 

jego życia i na tej podstawie O. Syrach Bogdan 

Janicki w książce „Sługa Boży Brat Alojzy Kosi-

ba OFM, Historia – Duchowość – Aktualność” 

zamieścił obszerny rozdział o duchowości Sługi 

Bożego. W tym artykule w szczególności napi-

szemy o modlitwie w jego życiu.  

 Zacytujmy na wstępie zeznanie brata Jac-

ka Krauze. „Czterdziestogodzinne Nabożeństwo 

(Eucharystyczne) dla Sługi Bożego było specjalną 

ucztą duchową. W czasie tego nabożeństwa przez 

całe trzy dni klęczał, adorując Przenajświętszy 

Sakrament. O odciągnięciu go od tej adoracji nie 

było mowy. Na zadane mu pytanie, czy może się 

nie zmęczył trwając tak długo na adoracji, odpo-

wiadał; Dzieciusiu, jakże można się zmęczyć przed 

Panem nieba i ziemi, Bogiem mocnym”. Wypo-

wiedź ta daje nam jasny obraz tego, kim był dla 

brata Alojzego Bóg – był Panem nieba i ziemi, 

Bogiem mocnym. A więc klęcząc na modlitwie 

poznawał i doświadczał prawdy, że Bóg jest Do-

brem Najwyższym i to owocowało wielbieniem 

Boga w całym życiu. W każdej wolnej chwili 

trwał na modlitwie. Jadąc na kwestę odmawiał 

Różaniec lub koronkę seraficką o siedmiu rado-

ściach Matki Bożej, modlił się z dziećmi w rodzi-

nach, które odwiedzał, nawiedzał kościoły, by 

pobyć z Chrystusem obecnym w Eucharystii. Oj-

ciec Sabin Rakiewicz zeznawał: „Sługa Boży w 

odprawianych modlitwach był całkowicie zato-

piony i do tego stopnia oddany Bogu, że nic nie 

wiedział o tym, co go otaczało,(…). Modlitwa jego 

miała charakter całkowitego oddania się Bogu i 

łączenia się z Nim”. Jedna z mieszkanek Wie-

liczki wspominała: "Brat Alojzy w niedzielę, gdy 

był w klasztorze, przychodził do kościoła przed 

nieszporami, odmawiał z ludźmi różaniec św. 

i śpiewał z nimi pobożne pieśni. Chętniej przycho-

dziłam wcześniej na nieszpory, aby z nim odma-

wiać różaniec św., bo mię pociągał przykład jego 

pobożności. Modlił się bowiem zawsze ze skupie-

niem, gorąco i żarliwie, z oczyma utkwionymi 

w krzyż lub w święty obraz w ołtarzu. Wystarczyło 

popatrzeć na niego, by nabrać ducha modlitwy. 

Widziałam go często, jak klęczał przed Najśw. 

Sakramentem i długo się modlił". 

Szczególną czcią otaczał Krzyż Chrystu-

sa. Można przypuszczać, że początki tej czci wy-

niósł z dzieciństwa. Libusza przecież sąsiaduje z 

Kobylanką, a więc zapewne pielgrzymował do 

Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Jako 

zakonnik miał w swej celi kopię obrazu z Koby-

lanki. W Wieliczce w kaplicy między zakrystią i 

kościołem znajdował się Krzyż,  przed którym 

modlili się zakonnicy a także wielu świeckich. To 

miejsce ukochał Brat Alojzy i bardzo często moż-

na było go tam spotkać rozmodlonego, nieraz ze 

Modlitwa w życiu Sługi Bożego Brata 

Alojzego Kosiby 
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łzami w oczach. Ojciec Syrach Janicki pisze: 

„Patrząc na Krzyż Brat Alojzy poznawał, że mi-

łość Jezusa jest zupełnie darmowa, udzielana 

człowiekowi bez względu na jego stan, czy zasługi. 

Takie cechy miała później miłość Sługi Bożego do 

bliźnich, zwłaszcza tych najuboższych”. Tak, jak 

do Jezusa ukrzyżowanego mógł przyjść każdy, tak 

i do brata Alojzego dostęp miał każdy, nawet naj-

większy biedak i grzesznik. Wiedząc, że ktoś po-

pełnia zło, brat Alojzy biegł natychmiast do kapli-

cy Pana Jezusa Ukrzyżowanego i tam ze łzami 

błagał o łaskę opamiętania i nawrócenia. Często 

można było spotkać brata Alojzego odprawiające-

go Drogę Krzyżową indywidualnie lub z wierny-

mi. Nigdy też nie przechodził ani nie przejeżdżał 

obojętnie obok Krzyża.  

 Sługa Boży ufał głęboko Jezusowi Miło-

siernemu. Ojciec Sabin Rakiewicz zeznał: „Sły-

szałem od Sługi Bożego, że  ufał Bogu, że Pan Bóg 

niczego mu nie odmówi, gdy będzie Go prosił, bo 

Bóg jest miłosierny. Jak widział, że ktoś ma trud-

ności, a zwłaszcza nowicjusz, mówił: Idź do Pana 

Jezusa Miłosiernego, on cię wysłucha”. Ulubio-

nym aktem strzelistym, którym często się mo-

dlił, było: „O mój  Jezu miłosierdzia”. Przejął ten 

akt od swego magistra z czasu nowicjatu ojca 

Melchiora Kruczyńskiego, a ten od św. Leonarda 

z Porto Maurizio.  

 Nie można też nie wspomnieć, jak ważną 

dla brata Alojzego była modlitwa liturgiczna oraz 

modlitwa wspólnotowa, a przede wszystkim 

udział w Eucharystii. I tu znów oddajmy głos bra-

tu Jackowi Krauze: „Z wielką chęcią i radością 

szedł służyć do Mszy Świętej (…) podczas służenia 

do Mszy św. okazywał niezwykłe skupienie i poko-

rę, tak, że patrząc na niego wstydziłem się widząc 

w nim tak piękny przykład pobożności, skupienia i 

pokory w służeniu do Mszy św.. Po Mszy św, zaw-

sze prosił księdza, któremu służył o błogosławień-

stwo, uklęknąwszy na jedno kolano, mówiąc przy 

tym: Benedicte i całował swój pasek. Z zakrystii 

wychodził pełen skupienia i nie zwracał na nic 

uwagi”. Bardzo długo przygotowywał się na przy-

jęcie Komunii świętej i długie też czynił dzięk-

czynienie. Przed wyjazdem na kwestę, co często 

następowało wcześnie rano, prosił księdza, by 

wstał wcześniej, by mógł mu udzielić Komunii 

św. Wielkim szacunkiem otaczał brat Alojzy 

kapłanów i zawsze dobrze się o nich wyrażał, 

również o tych, którzy nie przyjęli go po kweście. 

Bronił księży, gdy ktoś źle o nich mówił. Kiedyś 

ukazał się w czasopiśmie katolickim artykuł księ-

dza , który zadrwił sobie z prostoty Alojzeczka. 

Kiedy gwardian przeczytał bratu Alojzemu tę 

wzmiankę z gazety, Sługa Boży z uśmiechem wy-

słuchał i nie przykładając żadnej wagi do niezbyt 

pochlebnych treści o sobie  od razu zaczął wymie-

niać różne zasługi autora i podkreślać, jak dużo 

dobrego czyni dla ludzi jako kapłan i proboszcz  

 Jedną z form pobożności Sługi Bożego 

było nabożeństwo do Najświętszego Serca Je-

zusa. Często modlił się przed obrazem Serca Je-

zusowego, w pierwsze piątki nie wyjeżdżał na 

kwestę, pozostawał w klasztorze i uczestniczył w 

nabożeństwach rano i wieczorem.  

 Brat Alojzy był wielkim czcicielem Mat-

ki Bożej i propagatorem Jej kultu. Młodym 

zakonnikom i nowicjuszom dawał do czytania 

książkę „Uwielbienia Maryi”, która była jego 

ulubioną lekturą. Należał do Bractwa Szkaplerza 

Matki Bożej. Nie rozstawał się z koronką serafic-

ką i różańcem. Z jego celki wcześnie rano słychać 

było śpiew Godzinek. Szczególnie ukochał uro-

czystość Matki Bożej Anielskiej i wtedy prze-

wodniczył modlitwom pielgrzymów, którzy przy-

bywali na odpust Porcjunkuli. Warto przytoczyć 

jeszcze jedno  zeznanie brata Jacka Krauze, który 

czuwał przy umierającym bracie Alojzym. Na py-

tanie skierowane przez brata Jacka, czy się nie 

boi, Sługa Boży odpowiedział: „Niczego się nie 

boję, gdyż całą ufność złożyłem w Matce Naj-

świętszej, którą przez całe życie ogromnie kocha-

łem”. Przed śmiercią prosił, by mu przybliżono 

obraz Maryi, a brata Jacka poprosił o zaśpiewanie 

pieśni „O, której berła, ląd i morze słucha”, 

którą często się modlił. W celi pozostawił napisa-

ne przez siebie słowa bł. Szymona z Lipnicy, któ-

re też przyjął za swoje: „O ty, co na mieszkanie 

obejmujesz te ściany, bądźże Maryi Matce jak 

dziecię oddany”.  

 Kolejnymi nabożeństwami Sługi Bożego 

były modlitwy za dusze czyśćcowe. Przez cały 

listopad odprawiał w tej intencji Drogę Krzyżową 

z wiernymi w kościele. Modlił się również do 

Anioła Stróża i świętych, a w szczególności do 

św. Franciszka. Posiadał w celi życiorys św. Fran-

ciszka, Regułę zakonną znał na pamięć. Jak napi-

sał o. Janicki: „Patrząc na życie duchowe brata 

Alojzego, można znaleźć wszystkie podstawowe 

elementy duchowości, jakie w swym dziedzictwie 

pozostawił św. Franciszek”.  

 Choć brat Alojzy nie pozostawił po sobie 

jakiegoś pisanego przez siebie traktatu o modli-

twie, to pozostawił żywy wzór rozmodlonego za-

konnika, a to, co rozważał, kontemplował i oma-

dlał realizował w apostolstwie zarówno we 

wspólnocie zakonnej, wśród ubogich a także 

wśród społeczności lokalnej i ludzi spotkanych na 
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kwestarskim szlaku, w tym szczególnie wśród 

dzieci, o czym krótko wspomnieliśmy w poprzed-

nim artykule.  

 Proces beatyfikacyjny, najpierw informa-

cyjny o życiu, sławie świętości i łaskach otrzyma-

nych za wstawiennictwem Brata Alojzego Kosiby, 

rozpoczął się dnia 13 maja 1963 r. w siedzibie 

Metropolitów Krakowskich w Krakowie. Pierw-

szemu posiedzeniu Trybunału przewodniczył Ks. 

Bp Karol Wojtyła, wówczas Wikariusz Kapitulny 

Archidiecezji Krakowskiej. Przed Trybunałem 

tym  złożyło zeznania około pięćdziesięciu naocz-

nych świadków życia Brata Alojzego. W trzy lata 

później, dnia 10 maja 1966 r., Ks. Arcybiskup 

Karol Wojtyła, już jako Metropolita Krakowski, 

przewodniczył ostatniemu posiedzeniu Trybunału, 

złożył podpisy pod wszystkimi aktami, polecając 

je przedłożyć do ostatecznego osądu Stolicy Apo-

stolskiej.  Dnia 7 lipca 2017 r. papież Franciszek 

promulgował dekret o heroiczności cnót Brata 

Alojzego, któremu od tego momentu przysługuje 

tytuł Czcigodny Sługa Boży. 

B. Osika 

 

Sługa Boży brat Alojzy Kosiba 
 

Kwestował po wioskach, 

zbierał daniny 

Często zostawiał tam, 

gdzie były biedne rodziny 

Szedł z dobrym słowem, 

a w ręku z różańcem 

Siał miłość i dobroć, 

był Bożym posłańcem 

Nocami na klęczkach o Boże  

Miłosierdzie prosił 

W dzień ciepłą strawę 

do furty biednym przynosił 

Służył pomocą, modlitwą 

gdzie było potrzeba 

Swą szlachetnością zjednywał 

dusze dla nieba 

Zawsze pokorny, cichy, miły 

i uśmiechnięty 

Brat Alojzy Kosiba  

już za żywota był świętym… 

 

Wiersz autorstwa libuskiej poetki Anny Pabis  

(przedruk z folderu wydanego przez Muzeum 

Przemysłu Naftowego i Etnografii w Libuszy). 

 

 
 Z niemałym zdziwieniem słucham opinii, 

że kościoły powinny być małe, ze skromnym wy-

strojem, najlepiej nieogrzewane i pozbawione 

prądu, a także zaoszczędzone pieniądze zebrane z 

„tacy” należy rozdać ubogim i bezdomnym. Opi-

nie te formułują ci, którzy do Kościoła nie należą i 

którzy, jak sądzę, złamanej złotówki nigdy nie 

dali na jakikolwiek cel charytatywny. Zważywszy 

zaś na fakt, że tzw. „taca” pochodzi od nas, ak-

tywnych członków Kościoła, zapytuję, jakim pra-

wem ktoś aspiruje do zarządzania naszymi pie-

niędzmi. Mnóstwo organizacji i stowarzyszeń 

kościelnych wiele dobra czyni dla ubogich i bez-

domnych. Wymienię choćby Caritas czy Towa-

rzystwo Pomocy św. Brata Alberta, że nie wspo-

mnę już o domach samotnej matki. Gdyby femi-

nistki cokolwiek zrobiły dla skrzywdzonych ko-

biet, zamiast skupiać się na protestach, miałyby 

prawo zabierać głos w tej sprawie. A zatem nie 

życzę sobie, aby osoby, które nie należą do Ko-

ścioła, podyktowały, jak mają wyglądać nasze 

świątynie i na co przeznaczać środki finansowe 

parafii. Zdziwiła mnie również postawa księdza, 

który zebraną składkę oddał w całości na Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Abstrahując od 

tego, czy cel ten jest godny wsparcia czy też nie, 

to uznać należy ten czyn co najmniej za nieroz-

ważny. Wrzucając do koszyczka swe ciężko zaro-

bione pieniądze, parafianie oddali je na cele para-

fii. Jeśli chcieliby wesprzeć tę akcję to mieli taką 

okazję, wrzucając osobiście coś do puszki.  

  Na finansach się jednak nie kończy, 

wielu niewierzących lub tych preferujących wiarę 

w „wersji light”, chciałoby zmienić nam prawdy 

wiary. Wedle ich opinii ta nasza jest niedzisiejsza 

i nijak nie przystaje do nowoczesnej Europy. A ta 

nowoczesność polega na dopuszczeniu aborcji, 

eutanazji, legalizacji związków jednopłciowych, 

zniszczeniu rodziny, preferowaniu wolnych 

związków i życia bez zobowiązań. A kiedy już 

kompletnie zdewastują rzeczywistość, Bóg stanie 

się niepotrzebny. Dla wielu już tak jest. Wyrzucili 

Boga ze swego życia, bo tak jest wygodnie. Bez 

wyrzutów sumienia można usprawiedliwić każdą 

nikczemność i dopiero wtedy, kiedy wszystko 

zaczyna się walić, kiedy życie wystawia rachunek 

za przeszłość bez zasad, kiedy pojawia się bezna-

dzieja i rozpacz, stawiają pytanie: „Gdzie jest 

Bóg?” A On jest. Przez cały czas tuż obok. Wy-

starczy do Niego powrócić. Oby nie było za póź-

no. 

H. Szydełko – prawnik 

Predruk z „ Niedziela” nr 12/21III 2021 

Reformatorzy Kościoła 
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MUREM ZA 

POLSKIM MUNDUREM 
 

Wielu politykierów, 

celebrytów, aktorów 

dla zdobycia „orderów” 

lży mundur bez oporów. 
 

Opluwają Żołnierzy, 

Policję, Straż Graniczną, 

aż trudno jest uwierzyć 

w taką gwarę uliczną. 
 

Pewna grupa ubliża 

wulgarnymi słowami, 

sama się więc poniża 

tymi zachowaniami. 
 

Wśród patriotycznych planów 

wspólnie stoimy murem 

za POLSKĄ RACJĄ STANU, 

a także za MUNDUREM. 
 

Niech pobudzą te hasła  

Polskę od gór do morza, 

by wiara w nas nie zgasła 

niczym polarna zorza. 
 

Szanujmy więc MUNDURY, 

bo chronią nas od wroga, 

który ostrzy pazury, 

by klęska była sroga. 

 

Ryszard Boczoń 

 

 

 

 

 

 

 

Tym razem wybierzemy się w podróż do 

niezwykłego miejsca na „Czarnym Lądzie”. W 

mieście Jamusukro, które od 1983 roku jest kon-

stytucyjną stolicą Wybrzeża Kości Słoniowej, 

znajduje się największa chrześcijańska i katolicka 

świątynia na świecie – Bazylika Matki Bożej 

Królowej Pokoju. Bazylika została zbudowana 

dzięki decyzji jednego człowieka – Prezydenta 

Houphouët – Boigny, który sprawował swój 

urząd, jako pierwszy prezydent tego kraju przez 

prawie 33 lata, od 1960 roku do końca życia w 

1993 roku. Wzniesieniem tak wspaniałej świątyni 

chciał on wyrazić swoją wiarę w Boga. 

W 1985 roku, podczas swej drugiej 

wizyty na Wybrzeżu Kości Słoniowej (trzeciej w 

Afryce) papież Jan Paweł II poświęcił kamień 

węgielny. Prace budowlane rozpoczęto rok póź-

niej, a sfinalizowano w rekordowym tempie w 

roku 1989 i już 10 września 1990 Papież konse-

krował bazylikę w czasie swej siódmej afrykań-

skiej pielgrzymki a trzeciej do Jamasukro. Ofi-

cjalne otwarcie bazyliki miało miejsce 1 stycznia 

1991. Od początku opiekują się nią Pallotyni z 

Polski. 

Kształt świątyni wzorowany jest na 

watykańskiej bazylice Św. Piotra, jednakże roz-

miarami jest ona większa. Dla porównania: po-

wierzchnia całkowita bazyliki Św. Piotra wynosi 

„zaledwie” 23 tys. m², a bazylika w Jamusukro 

liczy 30 tys. m², szerokość bazyliki Św. Piotra, to 

115 m a jej „konkurentki”: - 150 m. Aby jednak 

być w pełni uczciwym – samo wnętrze liczy ok. 8 

tys. m², co plasuje kościół w drugiej dziesiątce, 

daleko za Bazyliką Św. Piotra w Watykanie. Ko-

puła, zwieńczona krzyżem jest jedną z najwięk-

szych na świecie (150 m wysokości). 

Przestronne wnętrze świątyni może 

gościć jednocześnie 18 tys. wiernych (7 tys. 

miejsc siedzących oraz 11 tys. stojących). Skle-

pienie podtrzymuje 60 kolumn o wysokości po-

nad 30 m (48 kolumn doryckich i 12 jońskich). 

Ponad 70 tys. m² budowli wyłożono marmurem, a 

szczególną ozdobę stanowią wspaniałe witraże. 

Ściany bazyliki to w sumie 24 okna, które stano-

wią największy powierzchniowo witraż na świe-

cie, około 7400 m². Witraże z Jamusukro opowia-

dają historię miłości Boga do ludzkości, przypie-

czętowanej przymierzem z Mojżeszem i odno-

wionej przez przyjście Jezusa, który oddał swoje 

życie dla zbawienia braci. Wśród witraży można 

wyróżnić 4 duże rozety obrazujące cnoty: Spra-

wiedliwość (witraże MB Królowej Pokoju), Siła 

(chwalebny Chrystus), Wstrzemięźliwość (Grzech 

Pierworodny), Roztropność (Chrzest Jezusa). Po-

nadto witraże tworzą 4 duże tryptyki: tryptyk Ma-

ryi, tryptyk Chrystusa, tryptyk Stworzenia, tryptyk 

 

Jamusukro – Bazylika Matki Bożej 

Królowej Pokoju 
 



 9 

Nowego Przymierza. Na witrażach przedstawiono 

nauczanie Chrystusa, cuda uzdrowień, epizody z 

życia Św. Pawła, symbole ewangelistów. W sercu 

bazyliki znajduje się ołtarz z witrażową kopułą, z 

której fontanna światła przenika cały budynek. 

Świetlik ma 40 metrów średnicy, a w jego cen-

trum znajduje się wizerunek gołębia – symbol 

Ducha Świętego, wszystko to w intensywnych 

kolorach z przewagą żółtego i niebieskiego. 

Nad głównym wejściem do Bazyliki Matki Bożej 

Pokoju rozkłada swoje ramiona Maryja, ukazana 

w pięknym witrażu. Jej suknia jest złota i rozwija 

się promieniami świetlnymi. Jej koronę otacza 

dwanaście gwiazd. Medaliony witrażowe na ob-

wodzie okna prezentują cechy Dziewicy: Zwier-

ciadło sprawiedliwości, Stolica Mądrości, Du-

chowe Naczynie, Arka Przymierza, Poranna 

Gwiazda…Cały teren świątyni obejmuje ponad 

130 hektarów i jest objęty kolumnadą. 

22 maja 2016 roku w Bazylice Matki Bożej Kró-
lowej Pokoju w Jamusukro dbyła się inauguracja 

Międzynarodowego Centrum Modlitwy o Po-

kój. (Projekt znany jest pod nazwą 12 Gwiazd w 

Koronie Maryi Królowej Pokoju, któremu patro-

nuje Stowarzyszenie „Communita Regina della 

Pace”. Docelowo w 12 miejscach na całym świe-

cie mają znaleźć się ołtarze wieczystej adoracji, 

wykonywane w pracowni polskich bursztynni-

ków, Mariusza i Kamila Drapikowskich. Central-

nym punktem każdego ołtarza jest postać Maryi, 

którą Jan Paweł II nazywał „Niewiastą Euchary-

stii”, „Pierwszą Monstrancją”). Znajdujący się w 

Jamusukro ołtarz noszący tytuł „Donum Caritas et 

Pax” – „Dar Miłości i Pokoju” był trzecim odda-

nym ołtarzem – po Jerozolimie i kazachskim 

Oziornoje. Kolejne powstały .min. w rwandyjskim 

Kibeho, Namyang w Korei Południowej i w Nie-

pokalanowie. Cechą wyróżniającą ołtarz Donum 

Caritas et Pax jest jego forma: Całunu Turyńskie-

go. Matka Boża, przyobleczona w Całun, zatopio-

na w adoracji swego Syna, z miłością wskazuje na 

Jezusa Eucharystycznego. „Bazylika sawanny” 

(tak również nazywana), była miejscem oficjal-

nych obchodów III Światowego Dnia Chorych 11 

lutego 1995 roku i II Międzynarodowego Spotka-

nia kapłanów w lipcu 1997. 

Co ciekawe, bazylika nie jest kościołem katedral-

nym. Rolę tę spełnia pobliska katedra Św. Augu-

styna 

EA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intencja parafialna: O ducha jedności i poko-

ju w naszych rodzinach. 

Intencja papieska: O wychowanie do brater-

stwa. 

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświad-

czają dyskryminacji i prześladowań na tle religij-

nym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, 

uznanie własnych praw i godności, która rodzi się 

z bycia braćmi. 

 

 

Informacja: 
 

 

Drodzy Czytelnicy! 

 

W związku z ogółnopolską (jak i światową) zmia-

ną cen towarów i usług koszt wydruku gazetki 

parafialnej „ Z Niepokalaną” wzrósł do 4 złotych. 

 

 

 

INFORMACJA 

 

   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Diecezji Rzeszowskiej, a więc również Koło 

działające przy Parafii Narodzenia NMP  

w Gorlicach  jest organizacją pożytku pu-

blicznego, na którą można przekazać 1%  

podatku.   

Od tego zależy zorganizowanie w le-

cie kolonii dla dzieci z rodzin potrzebujących 

wsparcia.  

     Zwracamy się z uprzejmą prośbą  

o wsparcie naszej akcji. Przy przekazywaniu 

1% prosimy o dopisek „na kolonię letnią dla 

dzieci z Gorlic”. 

 

Numer wpisu do Krajowego  

Rejestru Sądowego KRS 0000032721. 

 

Bóg zapłać! 

Prezes SRK Koło w Gorlicach 

Marta Przewor 

 
 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE 
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PRAWDA O TAMTYCH CZASACH 

Nas dzisiaj tutaj przyprowadziła miłość do Boga i 

ojczyzny oraz cześć i szacunek dla ofiar stanu 

wojennego. Bo nie tylko wolno ale trzeba nam 

pamiętać o tych dniach, czasach i ludziach i trzeba 

mówić o naszej historii prawdę. Bo wielu ludzi 

próbuje nam napisać nową historię, która z histo-

rią naszego narodu nie ma nic wspólnego. Przed 

40 laty komunistyczny reżim użył siły przeciwko 

narodowi w obronie swej władzy. „Strach i nie-

pewność należy podtrzymywać wśród ludzi, jak 

najdłużej”, ludzie mają się bać” – mówił generał 

Jaruzelski dla swoich podwładnych w dniu ogło-

szenia stanu wojennego. Stan wojenny został 

wprowadzony 13 grudnia 1981 roku a odwołany 

w lipcu 1983 roku. Ale jak wiemy faktycznie, 

oczywiście już w innej formie trwał do roku 1989. 

A jego bezprawie dotknęło miliony Polaków. Dzi-

siaj, gdy włączycie wasz telewizor, to ktoś śmie 

mówić, że w stanie wojennym może kilkanaście 

osób zostało skrzywdzonych. No można i tak to 

nazwać. A my nie chcemy liczyć. Nikt nie policzy 

tych dramatów, rodzinnych tragedii gdy w nocy 

wyważano drzwi, wyciągano mężów, ojców z 

domu. Nikt nie policzy pokrzyżowanych planów, 

złamanych nadziei. Wobec setek śmiertelnych 

ofiar w latach 81-89 to byli między innymi górni-

cy kopalni Wujek w Katowicach, to zastrzeleni w 

Lublinie, to Grzegorz Przemyk, Piotr Bartoszcze, 

Jerzy Popiełuszko, Stefan Niedzielak, Stanisław 

Suchowolec, Sylwester Zych, (o nich jeszcze za 

chwilę powiem kilka zdań). Ale to 10 000 inter-

nowanych, poniewieranych, 10 000 ludzi areszto-

wanych, 800 000 ludzi zmuszonych do emigracji, 

wyrzuconych z pracy, bitych, poniżanych. Oni 

dzisiaj mają śladowe emerytury, bo podobno nie 

pracowali, ich wyrzucono z pracy i nie mogli pra-

cy otrzymać. Zbrodnie stanu wojennego jak wie-

my, nie zostały ani rzetelnie wyjaśnione ani spra-

wiedliwie osądzone, ani należycie ukarane. Dlate-

go wdzięczny jestem wam dzisiaj za to, że jeste-

ście. To znaczy, że jest jeszcze pamięć która na-

kazuje mówić prawdę i te osoby uszanować  

 

 

 

i uczcić.  Ofiara  Jerzego 

Popiełuszki stała się 

symbolem całej polskiej 

walki o wolność w sta-

nie wojennym. Duszpa-

sterz środowisk me-

dycznych, od sierpnia 1980 roku opiekun robotni-

ków Huty Warszawa. 19 października 1984 roku 

odprawiał Mszę Świętą, prowadził różaniec w 

parafii świętych Polskich Braci Męczenników w 

Bydgoszczy. Tej samej nocy w drodze powrotnej 

został porwany i zamordowany. Do dzisiaj nie 

wiemy jak to dokładnie było. O księdzu Popie-

łuszce wtedy mówiono, że sieje nienawiść. Proszę 

przeczytać jedną Jego homilię i znaleźć słowo o  

nienawiści – nie znajdziecie.  

             20 stycznia 1989 roku, (więc kończy się 

już  ten czas). Wydawałoby się, że już nie ma sta-

nu wojennego, ale władze są bezkarne. 20 stycz-

nia 1989 roku w swoim mieszkaniu przy ulicy 

Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach, 

został zamordowany Stefan Niedzielak. Ksiądz 

Stefan Niedzielak poświęcił całe życie upamięt-

nieniu Zbrodni Katyńskiej. Znaleziony został ze 

złamanym kręgosłupem, wieloma obrażeniami 

ciała a prokuratura oczywiście śledztwo umorzyła. 

Jak byście chcieli zobaczyć w akcie zgonu adno-

tację, to tam jest napisane, że spadł z fotela.  

            10 dni później na plebanii Niepokalanego 

Serca Maryi znaleziono ciało 30-letniego Stani-

sława Suchowolca. To ten ksiądz który opiekował 

się rodziną zamordowanego księdza Jerzego Po-

piełuszki. Specjalna grupa SB zajmowała się jego 

nękaniem.  Kiedy 30 stycznia znaleziono na ple-

bani jego ciało szybko stwierdzono, że uległ za-

czadzeniu, oczywiście obrażenia klatki piersiowej, 

szyi uznano za wynik zderzenia z ciężkimi me-

blami. Można być bezkarnym, bezczelnym. 

              

          Sylwester Zych został znaleziony martwy 

na przystanku PKS w Krynicy Morskiej 11 lipca 

1989 roku. Zgon z powodu zatrucia alkoholem, 

Z PARAFIALNEJ AMBONY 
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prokurator pominął takie drobiazgi jak 4 złamane 

żebra, nakłucia w pobliżu żył. To w takiej atmos-

ferze wtedy żyliśmy. To nie była sielanka, tylko 

że wtedy sił dodawał fakt, że my wiemy, że mamy 

rację. Polacy stoją po stronie dobra i po stronie 

krzyża i po stronie Pana Boga.  

             Rok 1983 – czekaliśmy wtedy na drugą 

pielgrzymkę Ojca Świętego do ojczyzny. Władze 

nie chciały dopuścić oczywiście do tej pielgrzym-

ki. Przygotowywały prowokacje, materiały, które 

miały Ojca Świętego skompromitować. Ale Pola-

cy byli już wtedy mądrzy. Papież przybył ze sło-

wami pokoju, pocieszenia. W czasie spotkania w 

Belwederze w 1983 roku generał Jaruzelski pró-

bował bronić swej decyzji o stanie wojennym. 

Usprawiedliwiać jej tragiczne konsekwencje. 

Mówił o jakiejś polskiej racji stanu. We Wrocła-

wiu Ojciec święty mówił tak jak do rodziny, rów-

nież w narodzie potrzebne jest zaufanie wzajemne 

oparte na prawdzie. Od jego odbudowy zależy 

przyszłość ojczyzny. Mówił, że bez pragnienia 

podniesienia poziomu moralności, nie może być 

mowy o żadnym prawdziwym postępie. A Polska 

ma prawo do prawdziwego postępu, prawo oku-

pione wielkimi doświadczeniami historii. Oddech 

jakim ta pielgrzymka była dla Polski w czasie 

stanu wojennego był krótki, ale bezcenny. Przy-

wracał wielu osobom nadzieję. Solidarność wie-

działa, że Ojciec Święty o niej pamięta, że się 

upomni przed światem.  

          Ale niektórym kościół szybko przestawał 

być potrzebny. Już wtedy chciano religię ze szkół 

eliminować. Jeszcze do szkół na dobre nie we-

szła,a już z krzyżami zaczęto walczyć. Zaraz po 

pielgrzymce ruszyła nakazana przez władze 

oświatowe akcja ściągania krzyży w szkołach. A 

krzyże powieszono w klasach w okresie Solidar-

ności, ze łzami w oczach rodzice, uczniowie wie-

szali krzyże w klasach. Wtedy krzyż jeszcze był 

dla wszystkich klas świętością. Nikt nie odważał 

się bluźnić przeciwko krzyżowi.  

Gdy krzyże ściągano w wielu szkołach w 

grudniu 83 roku, o krzyż upomniała się młodzież 

Zespołu Szkół Rolniczych Miętnego pod Garwo-

linem czy Zespołu Szkół Zawodowych we Włosz-

czowie. Ale nie tylko. W wielu szkołach, myślę o 

nas też w Gorlicach nie pozwolono ściągnąć krzy-

ży. Moi drodzy, ja mówię tylko tyle, nie powiem 

dużo więcej o tych czasach. Ale musimy znać 

swoją historię. Musimy znać, bo musimy ją 

opowiedzieć, przekazać prawdę o tym ile nas to 

wszystko kosztowało. Żebyśmy potem umieli tą 

prawdę wybronić. Z tej historii wynika nasze 

dziś, to dlatego jestem Polakiem, to stąd nasza 

duma. Jak przykre jest to, jak zauważyliście z 

okazji wielkich rocznic powstań czy powstania 

warszawskiego, czy choćby pewnie dzisiaj gdy 

wspominamy wprowadzenie stanu wojennego, 

czasem dziennikarze robią taką bolesną sondę na 

ulicy. Przypadkowych ludzi czasem studentów, 

pytają: "Przepraszam z czym kojarzysz powstanie 

listopadowe?", "znaczy coś w listopadzie", "a cud 

nad Wisłą"? "Znaczy, ja jestem na politechnice", 

"a stan wojenny"? "Znaczy wojna? Wojna..." No 

to nie będę dumny że jestem Polakiem.  Nie ma 

drugiego narodu takiego jak Polska, którego 

wolność kosztowała. Pytamy dzisiaj czy potrafi-

my utożsamiać się z tymi wartościami, z którymi 

nasi ojcowie i my przecież w czasie Solidarności 

byliśmy jedno, dlatego byliśmy nie do ruszenia. 

Walka z kościołem się nie skończyła, powiemy 

tak naprawdę, to, to będzie do końca świata, bo 

szatan nigdy nie pogodził się z obecnością Boga 

między nami. My przygotowujemy się w Gorli-

cach do świąt Bożego Narodzenia, a w Warszawie 

w tym samym czasie 24 grudnia rozpoczynają się 

„święta radości”. Może by im powiedział że Boże 

Narodzenie? W parlamencie nie będą łamać się 

opłatkiem. Nie wiem jak w innych samorządach, 

czy ktoś się łamie jeszcze opłatkiem, czy nie. Py-

tamy dzisiaj o to czy chcemy być dalej narodem, 

który ma pamięć, który potrafił szanować tych 

którzy sprawili, że dzisiaj możemy w kościele 

pięknym, modlić się, że mamy kapłanów, ma-

my ludzi. Nie chcemy by nam ktoś ojczyznę tak 

przebudował, jak próbują przebudować katedrę 

Notre Dame. Disney Land zrobią z katedry Notre 

Dame. A to nie jest Disney Land. Odbudowują, 

projekty które nie mają nic wspólnego ze świąty-

nią, ani z powagą tej wiekowej, czcigodnej kate-

dry. Jak tak nam życie przebudują, to moi dro-

dzy nie będzie szczęścia ani w ojczyźnie, ani w 

rodzinie. Dziękujemy dzisiaj za Solidarność, 
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dziękujemy za ofiary tych ludzi którzy potrafili 

złożyć ofiarę najcenniejszą ze swojego życia, w 

czasie stanu wojennego. Oni byli bezkompromi-

sowi. Oni wiedzieli, że są wartości, za które trzeba 

płacić. Nawet życiem. Mamy dzisiaj takie warto-

ści, jest nią BÓG,HONOR,OJCZYZNA. To musi 

nas jednoczyć, jako naród, jako Polskę, jako ludzi 

żyjących. Dziękujemy za tych ludzi którzy o 

Polskę upomnieli się. Dla których nie było rze-

czy niemożliwych. To świat patrzył na nas z po-

dziwem, mówili:  "co ci Polacy wyprawiają, prze-

cież to jest niemożliwe, żeby Moskwa pozwoliła na 

to co się stało". No ale było możliwe, dlatego, że 

pośród nas stał KRZYŻ. A w Rzymie Ojciec 

Święty. I powiedzmy wprost, bez tego byłoby to 

niemożliwe, bez Boga. Historycy którzy dzisiaj 

analizują tamte lata, mówią że to jest cud.  Taka 

droga, droga z Bogiem, droga do Boga, droga do 

wolności ojczyzny. Mamy podjąć też sztafetę tych 

wartości, i zaszczepiać naszym bliskim, naszym 

rodzinom, i mówić prawdę o tamtych czasach. Nie 

pozwalać się manipulować. Macie dojścia do wie-

lu źródeł, dobrych książek, portali internetowych, 

wybierajcie te które piszą ludzie kochający Boga i 

ojczyznę. A będziemy wtedy nawzajem umacniać 

się w tym co BOŻE, co POLSKIE. Amen.  

Kazanie Ks. Proboszcza Stanisława Ru-

szela z okazji rocznicy stany wojennego. 

 

9 grudnia b. roku Wspólnota Stowarzyszenia Ro-

dzin Katolickich (SRK) w Gorlicach świętowała 

27 rocznicę  powstania Koła. 
W związku z sytuacją epidemiczną i istniejącymi 

obostrzeniami nie mogliśmy się spotkać w Domu 

Katechetycznym. Uczestniczyliśmy jednak w ba-

zylice we Mszy świętej dziękczynnej za 27 lat 

naszej SŁUŻBY RODZINOM.  

Każdy jubileusz to czas refleksji oraz 

wdzięczności Bogu i ludziom. Dziękujemy Bogu 

Trójjedynemu, Synowi i Duchowi Świętemu za te 

27 lat, Duchowi św. za to że nas prowadził, że 

przez te lata stworzyliśmy wspólnotę,  że trwamy, 

że mimo trudności nie rezygnujemy, służymy Bo-

gu i ludziom. „Bóg zapłać”  kapłanom i świeckim, 

zarządowi i wszystkim członkom, którzy ofiarnie 

uczestniczyli w spotkaniach i pracach. Dziękuję 

tym, którzy z nami współpracują – rodzinie kolo-

nijnej, wspólnocie gazetkowej i wszystkim mo-

dlącym się z nami w pierwsze soboty miesiąca 

oraz modlącym się w naszej intencji. Będziemy 

trwać dokąd Pan Bóg pozwoli. Zachęcamy nowe 

osoby do naszej wspólnoty, każdy znajdzie tu 

miejsce.  

W marcu 2020 dotarła do Polski pandemia, towa-

rzyszące jej obostrzenia zakłóciły wiele dziedzin 

życia. Były przerwy w spotkaniach, chociaż pod-

jęliśmy inne formy działalności: spotkania modli-

tewne w bazylice, w plenerze czy relacje w sys-

tematycznie ukazującej się gazetce „ Z Niepoka-

laną”. 

Przytaczam wybrane wydarzenia ubiegłego roku: 

1. 9 stycznia 2021 – spotkanie noworoczne 

kolonistów w 

kościele, kolę-

dowanie, wy-

stęp, spotkanie 

ze św. Mikoła-

jem. 

2. 21 stycznia 

2021 – koncert 

grupy śpiewa-

jącej ze SRK. 

Rozpoczęcie 

Roku Rodziny i 

Roku św. Józe-

fa. 

3. 18 lutego 2021 

– spotkanie 

modlitewne w 

27 LAT MINĘŁO 
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bazylice – różaniec, koronka, sprawy bie-

żące 

4. Marzec – spotkanie modlitewne w intencji 

dzieci nienarodzonych. 

5. 3 czerwca – przygotowywanie ołtarza na 

Boże Ciało 

6. 11 czerwca – spotkanie Koła – 20 lecie 

kapłaństwa Ks. Józefa Buczyńskiego – 

Msza święta, życzenia 

7. 19 czerwca 2021 – pierwsza pielgrzymka 

po przerwie epidemicznej – Sokołów 

MLP, Wólka Niedźwiecka, Zawada koło 

Tarnowa, Przeczyca, Jodłowa. 

8. 29 czerwca 2021 -  Plenarne spotkanie na-

szego Koła w ogrodzie – cześć rozrywko-

wa, cześć organizacyjna, śpiewanie pieśni 

religijnych. 

9. 3- 17 sierpnia – kolonia we  Władysła-

wowie nad morzem. 

10. 18 września 2021 – wycieczka kolonistów 

po ziemi gorlickiej. 

11. 25 września – pielgrzymka SRK – Gdów, 

Myślenice, Gaj, Wieliczka. 

12. 14 października – spotkanie z Ks. Janem 

Radoniem – Misjonarzem z Kazachstanu. 

 Eucharystia 9 grudnia  sprawowana była przez 

Opiekuna Koła Ks. dr Tomasza Bierzyńskiego. 

Ks. Tomasz podkreślił znaczenie służby rodzinom  

oraz wyraził wdzięczność dla tych, którzy przy-

czynili się na przestrzeni lat do rozwoju tak wielu 

dzieł. Modliliśmy się  o błogosławieństwo Boże 

dla członków wspólnoty SRK oraz szczęście 

wieczne w niebie dla zmarłych. Bogu niech będą 

dzięki za ten czas wzmocnienia religijnego du-

cha oraz budowania wspólnoty, za gorliwość i 

ofiarność członków naszego Koła, zarówno za 

żyjących jak i zmarłych. 

 

Po Mszy świętej wspomnieliśmy z imienia i na-
zwiska tych, którzy odeszli do Domu Ojca oraz 

odmówiliśmy w ich intencji cząstkę różańca.  

Marta Przewor 

 

Zmarli ze SRK: 

1.  Ks. Marek Tutro 

2. Janina Kocoń 

3. Bronisława Płaza 

4. Stanisław Więcek 

5. Lidia Pikul  

6. Mieczysław Pikul 

7. Maria Gunia 

8. Kazimierz Gunia 

9. Krystyna Bartosiewicz 

10. Józef Michalik 

11. Edward Borowski 

12. Piotr Romcio  

13. Jan Juruś  

14. Monika Kozłowska 

15. Paulina Pyrcioch 

16. Maria Sendecka 

17. Helena Guzik  

18. Elżbieta Mikruta 

19. Irena Tabor 

20. Tadeusz Orchel  

21. Irena Chmielowska 

22. Edward Piecuch 

23. Tadeusz Maciejowski 

24. Krystyna Belczyk 

25. Janina Gajewska 

 

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spo-

czywanie”.  

 

 

 

 

 

 

Czy mężczyzna to człowiek niewydarzony? 

odc. 1 

 Bardzo często w internecie możemy zna-

leźć szereg, (mówiąc delikatnie, krytycznych) 

uwag o wierze katolickiej i katolikach. Opinie te 

posługują się uogólnieniami i nie znajdują po-

twierdzenia w faktach. Słynna maksyma Hegla: 

"skoro fakty przeczą teorii, to tym gorzej dla fak-

tów" pasuje tu jak ulał. Filozofię Hegla wykorzy-

stał w swej pracy Karol Marks, twórca komuni-

zmu i powiedzenia: "religia to opium narodów". 

Te dwa stwierdzenia Hegla i Marksa, ich zastoso-

wanie, to fundamenty krytyki Kościoła Katolic-

kiego przez wojujących ateistów. Zaznaczyć 

wszakże należy, że nie każdy ateista to wojujący 

ateista i nie każdy z nich to barbarzyńca. Dyskusja 

z fundamentalistami ateistycznymi to syzyfowa 

praca. W zasadzie pozostaje nam tylko modlitwa, 

ale nie możemy przecież oczekiwać, że Bóg 

wszystko za nas zrobi. Wywody moje nie są skie-

rowane do ortodoksyjnych ateistów, zasadniczo 

do nich fakty nie przemawiają, wiedzą swoje, 

Nieuczesane myśli łysego mohera 
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a podstawowe ich argumenty to: "nic nie rozu-

miesz", "gadasz jak proboszcz na wsi" "doucz się", 

"to co innego", "nie znasz się", "księża to pedofi-

le" a już najpoważniejszym i nie do zbicia ich 

uzasadnieniem jest uwaga: "głupi jesteś!". Do-

chodzi do tego bardziej inteligentne powiedzenie 

typu: "to, że zdanie wyrwane z kontekstu bardzo 

często zmienia sens to żaden argument". Oczywi-

ście powyższe uwagi nie zawsze padają bezpo-

średnio. Często konstruują swój wywód np. tak: 

"każdy inteligentny, wykształcony i logicznie my-

ślący przyzna, że Boga nie ma" a więc Ty wierzą-

cy katoliku jesteś człowiekiem nie myślącym lo-

gicznie, ale jak tylko staniesz się ateistą, wystą-

pisz z kościoła przybędzie Ci rozumu i wykształ-

cenia, nie trzeba tracić czasu na naukę. Spotkać 

można też inne podobne sformułowanie np. "każ-

dy wykształcony i inteligentny człowiek wie, że 

Kościół kłamie". Czyżby więc wystarczyło 

stwierdzić, że Kościół kłamie, aby stać się wy-

kształconym i inteligentnym? Podejrzewam, że 

niektórym "inteligentnym" tak właśnie się wydaje. 

Stosują też metodę podwójnej moralności, logiki, 

to samo stwierdzenie, ta sama okoliczność jest 

całkowicie inaczej interpretowany dla "swoich" a 

inaczej w stosunku do katolików, używają przy 

tym przewrotnej logiki: "to co innego". Podczas 

dyskusji z nimi bardzo często spotykamy się z 

tego typu wypowiedziami. Te ich uniwersalne 

"chwyty retoryczne", stosowane są przy każdej 

okazji. Z takimi twierdzeniami trzeba przyznać 

trudno dyskutować. Wielokrotnie wyrywają oni 

zwroty z kontekstu a nawet zdarza się, że cytują 

tylko fragment zdania zmieniając całkowicie jego 

wymowę. Rzecz jasna są wyjątki, ale one tylko 

potwierdzają regułę. W większości przypadków 

nie podają oni źródeł informacji, na które się po-

wołują. Czasami jednak w wypowiedziach zdawa-

łoby się rzeczowych i konkretnych podają skąd 

zaczerpnęli swoją wiedzę, tym niemniej po dotar-

ciu do dowodu, na który się powołują często oka-

zuje się, że: 

1. Podany tekst milczy na ten temat. 

2. Napisano w nim coś całkiem odwrotnego niż 

podaje autor powołujący sie na ten np. artykuł. 

3. Pełen kontekst wypowiedzi, nie potwierdza 

teorii autora. 

4. Dokumentu tego nie można nigdzie znaleźć. 

Jest niedostępny, jakiś tajny czy zmyślony? 

Najprawdopodobniej w ogóle nie istnieje.                         

Oczywiście podanie źródła – to nie tylko podanie 

nazwiska autora, trzeba jeszcze podać tytuł pracy, 

rok wydania i inne dane umożliwiające łatwe do-

tarcie do tych dokumentów i zweryfikowanie tre-

ści, cytatów. W obecnych czasach najlepiej podać 

linka. Jeżeli autor nie podaje źródła swoich rewe-

lacji zlekceważ go! 

Pisać o metodologii postępowania naszych zażar-

tych acz czcigodnych adwersarzy można by dłu-

go. Podałem bardzo ogólnikowo swoje spostrze-

żenia. Będę próbował je uszczegóławiać a przede 

wszystkim skonkretyzować na przykładzie. 

Myliłby sie jednak ktoś sądząc, że przeciwnicy 

kościoła katolickiego to jakieś prostackie typy 

spod ciemnej gwiazdy używające wyłącznie opi-

sanych przeze mnie prymitywnych metod dysku-

sji. Znana nam Magdalena Środa to profesorka 

filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalist-

ka od historii idei etycznych i etyki stosowanej. 

Pani Monika Płatek to profesorka prawa na Uni-

wersytecie Warszawskim. No i co z tego że profe-

sorki? Jako człowiek "niewierzący" bo nie wierzę 

tym autorytetom weryfikuję informacje również te 

pochodzące z uniwersytetów. Efekty bywają wy-

jątkowo ciekawe.  

Czas więc przejść do sedna sprawy. Dlaczego 

taki tytuł, co mi do głowy przyszło? W internecie 

krążył i krąży mem z rzekomą wypowiedzią św. 

Tomasza z Akwinu: "Kobieta to mężczyzna nie-

wydarzony". Przytoczona w memie jest nawet 

data urodzin i śmierci św. Tomasza doktora Ko-

ścioła, a wiec wygląda to bardzo poważnie. Nawet 

daty znają. Tyle tylko, że nie podają, gdzie i kiedy 

ten średniowieczny filozof to napisał. Internet 

wszystko wie, nie tylko głupoty i portale społecz-

nościowe, można tam znaleźć pożyteczne źródło-

we wiadomości również. Długo szukałem, gdzie 

to św. Tomasz mógł tak napisać. Dotarłem do 

"Summy teologicznej" jednego z podstawowych 

dzieł św. Tomasza z Akwinu. Każdy może sobie 

znaleźć i poczytać, dwadzieścia pięć tomów, bli-

sko pięć tysięcy stron. Gdzie? Portal Karmelitów 

Bosych w sekcji formacja jest "Suma Teologicz-

na" O tutaj można sobie znaleźć, podaję linka: 

https://zwolaold.karmelicibosi.pl/p/z/formacja/su

mma.html (dostęp 2021-02-24) 

https://zwolaold.karmelicibosi.pl/p/z/formacja/su

mma/summa_07.pdf (dostęp 2021-02-24) 

Wszystkie 25 tomów i "tylko" około pięciu tysię-

cy stron. Od czego jednak trochę cierpliwości i 

bardzo skromnych umiejętności informatycznych, 

CtrlF załatwia sprawę.  

Szukamy i znajdujemy w "Summie teologicznej", 

jest!   

Tom 07 część druga "Człowiek" Strona 65 za-

gadnienie 92 artykuł 1 

Faktycznie jak wół stoi napisane: „... kobieta 

jest to mężczyzna niewydarzony” 

ale ... co to? To tylko część zdania!!! 
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Jak brzmi całe zdanie i jakie jest jego podłoże w 

następnym odcinku. 

cdn. ... 

Wiktor Bednarczuk 

 

 

 

 
Pamięć i jej tajemnice (1) 

 Zajmiemy się teraz jednym z najważniej-

szych dla uczenia się zagadnień – pamięcią. Bar-

dzo wiele by można o niej mówić, my jednak 

spróbujemy się ograniczyć do rzeczy najistotniej-

szych i najbardziej przydatnych. Na początek wy-

pada stwierdzić, że mało kto docenia swoją pa-

mięć i jej możliwości, a bardzo wiele w tym przy-

padku zależy od wiary we własne siły. Wiem, co 

już chcesz powiedzieć: 

- Przecież ona tak często zawodzi i to 

wówczas, kiedy jej sprawne działanie jest najbar-

dziej potrzebne – w momencie odpowiedzi, na 

klasówce… Mało tego: zdarza się mi nawet nieraz 

pójść do sklepu i zapomnieć  połowy rzeczy, które 

miałem kupić. Jak więc mogę jej ufać, kiedy tyle 

razy mnie zawiodła? 

Otóż, pamięć przede wszystkim „nie lubi”, 

gdy okazuje się jej brak zaufania i rzeczywiście w 

takich przypadkach może się „zbuntować”. Lubi 

natomiast, gdy okazuje się jej zainteresowanie i 

rzeczywiście dba się o nią poprzez ćwiczenie oraz 

częste świadome korzystanie z jej usług. 

Tymczasem, jak wykazały badania
1
, za-

pamiętywanie materiału zajmuje przeciętnemu 

uczniowi czy studentowi 70 – 90 procent czasu 

poświęconego na naukę. Bez zapamiętywania nie 

tylko nie ma nauki, ale nawet szans na samodziel-

ną egzystencję. Jak nasze ciało nie obejdzie się 

bez pożywienia, tak mózg potrzebuje informacji 

docierających poprzez słuch, wzrok i pozostałe 

zmysły. Dla właściwego gospodarowania tymi 

informacjami mózgowi potrzebna jest pamięć, 

którą, rzecz jasna, posiada. Czym zatem jest pa-

mięć? Jest to proces magazynowania informacji. 

Ta uproszczona definicja pomija istotny fakt, że 

zjawisko pamiętania składa się z dwóch odręb-

nych procesów: 

 kodowania, czyli magazynowania 

informacji i 

 odtwarzania zakodowanego mate-

riału, czyli przypominania sobie w 

późniejszym okresie. 

                                                         
1
 W. Brześkiewicz , Superumysł. Jak uczyć się trzy razy 

szybciej? Warszawa 1996 

Większość z nas uważa, że ma słabą pamięć, co 

utożsamia z niedoskonałą umiejętnością zapamię-

tywania. Jest to błędne mniemanie, ponieważ nasz 

mózg rejestruje wszystkie informacje /żaden radar 

w tym nie dorówna/, a problem słabej pamięci 

sprowadza się do kłopotów z przypominaniem 

sobie. Okazuje się, że tę umiejętność można wy-

ćwiczyć. 

 Zajmijmy się więc najpierw  z a p a m i ę t 

- y w a n i e m. Przede wszystkim w momencie, 

gdy mamy coś zapamiętać, trzeba nastawić się na 

zapamiętanie takiego czy innego materiału, po-

wiedzieć sobie, że chcemy daną rzecz, zdanie, 

obraz, zapamiętać. Późnej należy skoncentrować 

się na zapamiętywanym materiale i spróbować go 

zrozumieć, odnaleźć jego cechy charakterystycz-

ne, jakieś wewnętrzne powiązania jego elementów 

oraz powiązania tychże elementów z miejscem, 

sytuacją, innymi – znanymi nam już, więc niegdyś 

przez pamięć przyswojonymi – wiadomościami… 

Najlepiej podać konkretne przykłady, choć pamięć 

można ćwiczyć na każdym kroku, niekoniecznie 

więc trzeba odwoływać się do materiału szkolne-

go.                                                                                                                           

Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy znajomy 

podaje nam swój numer telefonu, a nie mamy go 

na czym zapisać. Niech numer ten wygląda nastę-

pująco: 504 302 789. Oczywiście nie pozostaje nic 

innego jak „wyryć” numer w pamięci. Tylko jak 

to zrobić? Większość /w myśli lub na głos/ powta-

rza go po usłyszeniu kilka lub kilkanaście razy i 

zasadniczo to pomaga. Ja jednak wolę do mecha-

nicznego powtarzania dołożyć jeszcze małą „ana-

lizę” liczb lub cyfr, z których numer się składa. W 

tym zestawie cyfr wystarczy zauważyć pewną 

prawidłowość – patrząc od lewej strony mamy 

najpierw malejące cyfry 5,4,3,2 przedzielone ze-

rami, w ostatniej trójce cyfr w porządku rosnącym 

cyfry 7, 8, 9. Prawdopodobnie, po jednorazowym 

przeczytaniu numer odtworzymy bezbłędnie. Jest 

to przykład obrazujący ogólną zasadę zapamięty-

wania bardziej „pewnego” pod względem trwało-

ści, a następnie łatwość odtwarzania. Chodzi mia-

nowicie o to, aby przy zapamiętywaniu zaanga-

żować jak najbardziej umysł, skłonić go do anali-

zowania, porównywania, odnajdywania w obrębie 

materiału zapamiętywanego, podobieństw, różnic, 

czy sprzeczności. Zapewniam cię, że przy takim 

udziale umysłu, powstający w pamięci ślad będzie 

trwalszy i wyraźniejszy niż przy mechanicznym, 

wykonywanym z minimalnym udziałem intelektu 

powtarzaniu, a wyraźnie będzie ta różnica wi-

doczna, gdy przyjdzie nam opanować np. materiał 

z jakiejś lekcji, gdzie zarówno informacji będzie o 

wiele, wiele więcej, jak i będzie ona bardziej roz-

SZTUKA UCZENIA SIĘ 



 16 

 

budowana pod względem swej złożoności. W ta-

kim wypadku „wkuwanie” z podręcznika strony 

po stronie, czy chociażby „tylko” samych regułek, 

definicji i sformułowań, będzie – jak chyba wiesz 

z własnego doświadczenia – raczej mało skutecz-

ne. CDN. 

     

  Stanisław Firlit 

 

 

 

 

 

RYS HISTORYCZNY: okres defensywny  

1451-1921 

 Era druku rozpoczęta umownie przez Jana 

Gutenberga, który wydrukował Biblię Mazarina w 

Moguncji w latach 1452-1455, pokrywa się z 

okresem defensywnym w Katolickiej Doktrynie 

Medialnej (KDM). W wyniku upowszechnienia 

druku Pismo święte stało się łatwiej dostępne. 

Jednak również łatwo dostępne stały się pisma 

uznane przez Kościół Rzymski za nieodpowied-

nie.  

 W związku z powyższym Papież Innocen-

ty VIII w 1487r. wprowadził cenzurę wszystkich 

druków. Ojciec święty Aleksander VI Borgia 

(pontyfikat1492-1503) nakazał wykluczenie z 

Kościoła czyli ekskomunikę tych osób, które wy-

dają i czytają druki bez zgody cenzora. Zwierzch-

nik Chrześcijaństwa Leon X (rządził 1513-1521) 

palił niecenzurowane księgi na stosach. Rzymska 

Inkwizycja w 1559r. wydała indeks ksiąg zakaza-

nych – Index autorum et librorum prohibitorum. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona tytułowa 

indeksu ksiąg 

zakazanych, fot. 

educalingo.com 

  

 

 

 

 

 

 

By zapoznać się z postawą defensywną typową 

dla tego okresu autor przedstawi cytat z encykliki 

Qui pluribus (nr 16) Piusa IX (rządził 1846-

1878): „Do tego wreszcie zmierza (…) najohyd-

niejsza zaraza tylu zewsząd się wylewających 

książek i broszur, uczących grzeszenia, które 

sprawnie spreparowane, a pełne oszukaństwa i 

podstępów – i ogromnym nakładem środków roz-

prowadzane w każdym miejscu na zgubę ludu 

chrześcijańskiego – rozsiewają wszędzie niosące 

zarazę nauki, deprawują umysły i ducha, zwłasz-

cza nieostrożnych, oraz wyrządzają jak największe 

szkody religii.” Jako przeciwwagę dla pism uzna-

nych za niebezpieczne wypracowano koncepcję 

„prasy dobrej” co zaowocowało powstaniem La 

Civiltà Cattolica (pierwsze wydanie 1850) i  

L’Osservatore Romano (pierwsze wydanie 1861). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leon XIII, fot. wikipedia.org 

 

 

 Schyłek okresu defensywnego w rozwoju 

KDM przyniósł złagodzenie postaw obronnych 

czego przykładem jest encyklika Etsi nos papieża 

Leona XIII (pontyfikat 1878-1903). Ojciec święty 

dostrzegł, że osoba odpowiednio ukształtowana 

może samodzielnie wybierać treści. Takie stano-

wisko najwyższej władzy religijnej jakby symbo-

licznie wskazywało na rozpoczynające się nowe 

podejście w kwestii relacji Kościoła do mediów.  

ToBi 
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