
 1 

 

 

 

                                 
 

 

 
 

 

Nr  6 / 314   Parafia  Narodzenia  Najśw. Maryi Panny w Gorlicach – czerwiec  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GORLICENSES 

VIRGINI 

DEIPARAE 

TEMAT NUMERU: Panie Jezu  uczyń 

serca nasze według Serca Twego  

 

 



 2 

 

Jeszcze do końca nie wygasła epidemia 

Covid 19, a już ostatni miesiąc przyniósł nowe 

zagrożenia i obawy w związku z agresją rosyjską 

na sąsiednią Ukrainę. Pośród tych różnorodnych 

zagrożeń wracamy myślą do objawień fatimskich i 

przekazanego orędzia. Fatimska Pani, za pośred-

nictwem trójki ubogich dzieci wzywała cały świat 

do gorliwej modlitwy, nawrócenia a nade wszyst-

ko zadośćuczynienia za grzechy. O tym, jak waż-

na jest modlitwa, przypomniał już jesienią 1916 

roku Anioł Pokoju, którego Bóg posłał do ubogich 

pastuszków z zachętą: „Módlcie się – właśnie tak! 

Módlcie się dużo”. 

W obliczu wojny w Ukrainie nie możemy 

pozostać obojętni! W związku z trwającą agresją 

zbrojną Rosji w Ukrainie, Ojciec św. Franciszek 

dokonał Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Nie-

pokalanemu Sercu Maryi. Jednocześnie – w łącz-

ności z Ojcem Świętym – we wszystkich krajach i 

diecezjach świata został dokonany ten sam akt.  

 A co my możemy zrobić? 

Przede wszystkim możemy się modlić, bo nie wy-

starczy ludzkie uspokojenie i powtarzanie: „nie 

lękajcie się”. Potrzeba nam obecności Boga, Bo-

żego przebaczenie, które usuwa zło i łagodzi ura-

zy, daje uspokojenie. Ludzie wierzący jednoczą 

się w modlitwie o jak najszybsze zakończenie 

wojny i o pokój w Ukrainie i na świecie. Wspólną 

modlitwę różańcową polskich rodzin z rodzinami 

ukraińskimi prowadziło Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich w pierwszą sobotę kwietnia. Również 

na terenie Gorlic jest wiele działań, które zapew-

niają pomoc uchodźcom  i niosą pomoc tym któ-

rzy pozostali w tym piekle wojny. 

Na terenie miasta  zdarza się, że słysząc mowę 

ukraińską, ktoś podchodzi i przekazuje uchodź-

com „wdowi grosz”. Każda złotówka to gest 

wsparcia i solidarności z zaatakowanymi przez 
Rosję.  

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich „spa-

kowało” i przekazało Parafii Narodzenia NMP w 

Dolinie (Ks. Krzysztofowi Panasowiec) oraz Para-

fii Wszystkich Świętych w Chodorowie (Ks. An-

drzejowi Mihułce) dary, które ofiarowali miesz-

kańcy Londynu, również wrażliwi na potrzeby 

uchodźców. Dary te w dużych ilościach: żywność, 

środki sanitarne, leki, odzież, pościel w w/w para-

fiach posłużą uchodźcom z Ukrainy Wschodniej, 

którzy pozostali na terenie kraju bliżej zachodniej 

granicy. Na terenie Chodorowa dary „poszły” do 

szkoły i przedszkola gdzie przebywa dużo  dzieci 

(około 1500 uchodźców na terenie miasta).  

W Dolinie mieszkańcy Ukrainy Wschodniej są  

również przyjmowani w domach  Doliny i Bole-

chowa lub w Domu Katechetycznym przy Parafii. 

Marta Przewor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaj rękę Ukrainie 

 

 

RZEŹNIK 

Czy świat zatrzyma Putina? 

Czy zrobi to Ukraina? 

Biden go nazwał RZEŹNIKIEM, 

co nie jest żadnym wybrykiem. 
 

I nie jest też komplementem, 

lecz słowa takie dość cięte 

świadczą, że człowiek szalony 

na wojnie zbiera swe plony. 

Rzeźnik zabija zwierzęta, 

lecz o zasadach pamięta, 

bo nie jest mordercą przecież, 

oszczędza matkę i dziecię. 
 

Ten, kto z Putinem współdziała, 

jest niczym pęknięta skała, 

z której też gmach betonowy 

spadnie, niczym czapka z głowy. 
 

Gaz i węgiel oraz ropa 

dają mu do walki kopa, 

bo dolarów całe krocie 

pomagają w tej robocie. 
 

W robocie tej mu tak leci, 

że strzela nawet do dzieci, 

stąd złapał miano RZEŹNIKA, 

tak zwie go dziś Ameryka. 
 

Takie bestialskie metody 

to ludobójstwa dowody, 

więc Trybunał dożywocie 

zapewni temu… idiocie! 

Ryszard Boczoń 
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18 kwietnia 1993 roku, papież beatyfiko-

wał s. Faustynę Kowalską, apostołkę nabożeństwa 

do Miłosierdzia Bożego. Słyszało się w związku z 

tym głosy zaniepokojenia: Czy to nowe nabożeń-

stwo nie zepchnie na dalszy plan tak żywego 

dawniej kultu Najświętszego Serca Jezusa? Czy 

kult Bożego Serca się nie przeżył? Czy nie należy 

go zastąpić nowym? Aby na te pytania i wątpli-

wości odpowiedzieć, trzeba się zastanowić, jaki 

jest przedmiot jednego i drugiego nabożeństwa. 

Czy są one tożsame, czy różne? A może jakoś na 

siebie zachodzą? 
 

Miłość Boża wcielona 
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa to 

kult miłości Bożej, objawionej szczególnie w 

Osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, a symbo-

lizowanej przez Jego Serce, które jest zarazem 

częścią uwielbionego człowieczeństwa Chrystusa 

oraz znakiem Jego Boskiej miłości. Serce ludzkie 

jest jakby termometrem uczuć. W jego rytmie 

ujawniają się wzruszenia i przeżycia, takie jak: 

radość, lęk, gniew czy zachwyt. Radość i zachwyt 

z powodu czyjejś obecności nazywa się w potocz-

nym języku miłością, ale taką radość przejawiają 

także zwierzęta. Jak bardzo cieszy się pies, gdy 

wyczuwa z daleka powracającego pana. Zwierzęta 

przeżywają także lęk. Jak szybko bije serduszko 

ptaka, gdy go trzymamy w ręce. Miłość praw-

dziwie ludzka, wznosząca się ponad fizjologiczne 

odruchy, stanowi przede wszystkim świadome 

opowiedzenie się za wartością, za dobrem dru-

giej osoby, nieważne jakiej płci, rasy, narodowo-

ści czy wyznania. Miłość to decyzja tworzenia, 

rozwijania i obrony dobra. Taką miłość potocz-

nie nazywa się czynieniem dobra, bezintere-

sownością, życzliwością, niesieniem pomocy. 

Wynika ona z wolnego wyboru wytworzenia cze-

goś wartościowego i szanowania tego, co już jest. 

Jest to coś więcej niż instynkt macierzyński czy 

ojcowski, coś więcej niż erotyczne zakochanie się. 

W tym sensie najbardziej miłującym jest Bóg. Dla 

Niego świat (a w Nim człowiek) nie jest ani po-

trzebny, ani konieczny, niczego Mu nie dodaje. A 

jednak Bóg stwarza ten świat, a w nim człowieka. 

Czyni to z czystej, bezinteresownej miłości.  

Im mniej do zyskania, tym większa i bar-

dziej bezinteresowna jest miłość, bo miłość nie 

szuka swego (1 Kor 13). Tę miłość do każdego 

stworzenia, będącą odblaskiem trynitarnej we-

wnętrznej miłości między Ojcem i Synem (którą 

jest Duch Święty), nazywamy Sercem Bożym. 

Miłość ta najpełniej objawiła się w Jezusie Chry-

stusie, który – przeniknięty Duchem Świętym, 

Duchem miłości – przeszedł przez życie, dobrze 

czyniąc. Świat jest stworzony na wzór przed-

wiecznego Słowa, dlatego Bóg Stwórca, miłując 

swego Syna, miłuje i świat. W świecie zaś najbar-

dziej miłuje człowieka, ponieważ jest on stworzo-

ny na Jego obraz i podobieństwo. Miłuje nas 

wszystkich, chce byśmy zachowali w sobie ten 

obraz nieskażony, a szczególnie byśmy się sta-

rali upodobnić do naszego wzoru, do Jezusa 

Chrystusa, Jego Syna. Jako swe przybrane dzieci 

pragnie nas obdarzyć swoim wiecznym szczę-

ściem. Święty Jan Paweł II wyraził to pięknie w 

homilii w Elblągu 6 czerwca 1999 r.: „Wszystko, 

co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie, o swojej 

miłości, to wszystko złożył w jakiś sposób w swym 

Sercu, w Sercu swojego Syna i przez to Serce wy-

raził”. 

 

Co to jest miłosierdzie? 
Zadaniem miłosierdzia jest usuwać niedo-

lę. Jest to również miłość, ale wobec słabych, nie-

szczęśliwych i zagrożonych – miłość, która usuwa 

braki, naprawia, leczy i wyzwala. Miłosierdzie to 

cnota, która skłania do usuwania braków i zara-

dzania im. Szeroko tę sprawę omawia Jan Paweł 

II w encyklice Dives in misericordia (Bóg bogaty 

w miłosierdzie). Bóg jest ojcem miłosiernym w 

kontekście zagrożenia człowieka. Miłość, która w 

sposób szczególny daje o sobie znać w zetknię-

ciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem… nazy-

wa się w języku biblijnym „miłosierdziem”.  
W Starym Testamencie odwoływano się do miło-

sierdzia, kiedy budziła się świadomość niewierno-

ści wobec Boga. Papież szeroko omawia miłosier-

dzie ojca wobec syna marnotrawnego. Miłosier-

dzie jest dowartościowaniem, wydobywaniem 

dobra spod nawarstwień zła, które jest w świecie i 

w człowieku. Natomiast człowiek w odwiecznym 

Bożym zamierzeniu został obdarzony miłością, 

która stwarza dobro i doprowadza do uczestnictwa 

w życiu Boga. Gdy ta miłość jest potężniejsza 

od zła, w które uwikłał się człowiek, wtedy nosi 

imię miłosierdzia: Miłosierdzie jest bowiem 

nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby 

drugim jej imieniem. Miłosierdzie wierzy, że 

wszystko jest jeszcze do uratowania. 
 

Dwa nabożeństwa w jednym 
Z powyższych określeń możemy wywnioskować, 

jaki jest stosunek miłości do miłosierdzia, a zara-

zem stosunek dwóch nabożeństw: do Najświęt-

szego Serca Jezusa oraz do Bożego Miłosierdzia. 

Dwa nabożeństwa w jednym? 
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Nie rywalizują one z sobą ani się nie wyklucza-

ją. Miłość ogólnie pojęta jest ze względu na swój 

przedmiot czymś szerszym niż miłosierdzie. Kie-

ruje się ona do wszelkiego dobra, do wszystkiego, 

co warte jest wytworzenia lub zachowania, warte 

podziwu i zachwytu. Kiedy jednak dobro jest ja-

koś zagrożone, ta sama miłość przybiera postać 

miłosierdzia, a nawet litości, tkliwości i serdecz-

ności wobec tego co słabe i nieporadne. Jak więc 

miłosierdzie jest częścią miłości, tak i nabożeń-

stwo do Bożego Miłosierdzia jest częścią nabo-

żeństwa do Serca Jezusa, o ile ma za przedmiot 

miłość Boga do człowieka zagrożonego nieszczę-

ściem doczesnym i wiecznym.  

Skąd się bierze jednak coraz większa po-

pularność tej nowej formy nabożeństwa do Bożej 

miłości jako miłosierdzia? Chyba stąd, że czło-

wiek rzadko kiedy może się czuć niewinny i świę-

ty; częściej ma poczucie winy i grzeszności. Po-

nadto czuje się zagrożony ze strony innych ludzi, 

jest narażony na choroby, podlega starzeniu się, 

obawia się katastrof i nieszczęśliwych wypadków. 

Zdaje sobie sprawę ze swojej bezradności i bez-

silności. Czy można się dziwić, że apeluje do Bo-

żej miłości przybierającej formę miłosierdzia? 

Człowiek nie czuje się godzien miłości oblubień-

czej ze strony Boga, bo wie, że przez grzechy 

zbrudził szatę godową pierwotnej niewinności. 

Przyznaje, że nie zasłużył na nazwę przyjaciela 

Boga, bo nieraz Go zdradził. Często też widzi się 

w sytuacji syna marnotrawnego, który roztrwonił 

dary Boże. Dlatego wyznaje: Nie jestem godzien 

być synem twoim, uczyń mnie jednym z najemni-

ków… (Łk 15, 19). W tej sytuacji zagrożenia i 

słabości bliższa staje się człowiekowi miłość Boża 

w postaci miłosierdzia. Chętniej więc liczy on na 

Boże miłosierdzie i wokół niego koncentruje swo-

je modlitwy i nabożeństwa. 

Inne są też akcenty w tych dwóch nabo-

żeństwach. W nabożeństwie do Najświętszego 

Serca Jezusa centrum uwagi i zainteresowania 

staje się Jezus. Za Jego miłość staramy się odpła-

cić podobną miłością, a za krzywdy Jemu wyrzą-

dzone staramy się wynagradzać i składać Mu hoł-

dy.  

W nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego 

w centrum uwagi stoi człowiek jako potrzebu-

jący pomocy; uwielbienie Boga miłującego oraz 

wdzięczność za Jego miłość schodzi jakby na dru-

gie miejsce. Płynie stąd wniosek, że chociaż na-

bożeństwo do Bożego Miłosierdzia jest zgodne z 

dziejami zbawienia i zawsze aktualne, dopóki 

człowiek jest zagrożony, to jednak wskazane jest 

także dążenie do pozytywnej odpowiedzi na mi-

łość Bożą przez dynamiczne decyzje współu-

czestniczenia w Bożej twórczości i przez uświę-

canie się na wzór świętości Bożej. Stan grzeszno-

ści nie jest stanem normalnym. Ludzie powinni 

żyć bez grzechu, naśladując wzór, jaki nam zo-

stawił Jezus. Powinni stać się przyjaciółmi Pana, 

Jego współpracownikami w szerzeniu i umacnia-

niu Królestwa Bożego na ziemi. Należy raczej 

działać pozytywnie i budować, a nie tylko wiecz-

nie odgruzowywać. Ta strona pozytywna jest bar-

dzo ważna. W niebie nie będzie potrzebne miło-

sierdzie. Tam będzie tylko miłość. A więc nie 

będzie tam też potrzebne nabożeństwo do Miło-

sierdzia Bożego, chyba tylko jako wspomnienie 

zbawczej działalności Boga. Natomiast nabożeń-

stwo do Bożej miłości, czyli do Bożego Serca, 

będzie aktualne przez całą wieczność. 

Marta Przewor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCZYŃ SERCA NASZE WEDŁUG SERCA 

TWEGO 

Gdy pola i łąki kwieciem zdobi wiosna, 

w kościołach rozbrzmiewa ciągle pieśń radosna. 

W maju czcimy Matkę w przepięknej litanii 

i wdzięcznie śpiewamy Jasnogórskiej Pani. 
 

Ten radosny nastrój do pierwszych dni lata 

Jezus Miłosierny wiosnę z latem splata. 

Litania do Serca ogniska miłości 

jest źródłem pociechy, przebaczeniem złości. 
 

Serce, brama niebios, ucieczka grzesznika 

wielkim miłosierdziem w nasze serca wnika, 

ale gdy grzech ciężki zalega nam w duszy, 

tylko Miłosierdzie potrafi go skruszyć. 
 

W litanii śpiewamy, że Serce Jezusa 

umierającemu na pomoc wyrusza, 

bo jest pojednaniem i świątynią Boga, 

zatem przebłaganie to jedyna droga. 
 

Co dzień o piętnastej Jezus Miłosierny 

zsyła wielkie łaski dla czcicieli wiernych, 

bo nam zapowiedział poprzez Faustynę, 

by czcić Miłosierdzie właśnie w tą godzinę. 
 

Ta godzina święta przywodzi wspomnienie: 

Jezus oddał życie za świata zbawienie. 

Koronka modlitwą nadziei jest właśnie, 

że przybędzie Chrystus, gdy już życie gaśnie. 
 

Jezu Miłosierny, ucieczko jedyna, 

Bóg nam dla zbawienia oddał Swego Syna. 

Pokornie Twe Serce prosimy dlatego: 

uczyń serca nasze według Serca Twego. 
 

Ryszard Boczoń 
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Jedną z najbardziej przyciągających tury-

stów budowli Paryża jest Bazylika Sacre – Coeur 

(Najświętszego Serca Pana Jezusa) na Wzgórzu 

Montmartre. Historycznie ujmując, nie jest to 

zabytek bardzo stary. Budowa świątyni została 

ukończona w przededniu I wojny światowej, ale z 

powodu tejże wojny konsekracja miała miejsce 

dopiero w roku 1919. Z inicjatywą budowy bazy-

liki poświęconej Sercu Pana Jezusa wyszli dwaj 

przemysłowcy: Alexandre Legentil i Hubert Ro-

hault de Fleury. Kiedy w 1870 roku wybuchła 

wojna francusko – pruska postanowili oni, że jeśli 

wróg oszczędzi miasto, zbudują kościół. Dodat-

kowo świątynia stała się aktem pokutnym za grze-

chy popełnione przeciw Kościołowi we Francji, w 

tym podczas rewolucji francuskiej i komuny pary-

skiej, rewolty bezpośrednio po zakończeniu woj-

ny, w 1871 roku. W swej idei bazylika Sacre Co-

eur nawiązywała również do siedemnastowiecz-

nych objawień Św. Małgorzaty Marii Alacoque. 

(W objawieniach tych Chrystus chciał, aby król 

poświęcił kraj Jego Najświętszemu Sercu. Nieste-

ty Ludwik XIV zlekceważył życzenie Zbawiciela. 

Uczynił to dopiero Ludwik XVI w 1792 roku w 

więzieniu, kiedy już w całej Francji szalała rewo-

lucja francuska). 

Z ochoczym poparciem arcybiskupa Pa-

ryża wznoszenie świątyni rozpoczęto w roku 

1876. Na miejsce wybrano wzgórze Montmartre, 

które już w najdawniejszych czasach było miej-

scem kultu bóstw i spotkań druidów. Przypusz-

czalnie tutaj też został ścięty przez Rzymian za 

wiarę Św. Dionizy, stąd nazwa Mont des Martyrs 

czyli Wzgórze Męczenników. Na pamiątkę tych 

wydarzeń ustawiono tu kaplicę a później klasztor 

benedyktynek. W XVII wieku podczas prac pro-

wadzonych w opactwie odkryto starożytną kryptę 

poświęconą właśnie świętemu Dionizemu. Opac-

two przetrwało do czasów rewolucji francuskiej. 

W latach 90. XVIII wieku klasztor rozebrano, a 

ostatnia opatka zginęła na gilotynie. Przetrwał 

klasztorny kościół pod wezwaniem św. Piotra, 

który dziś znajduje się w pobliżu bazyliki. 

Bazylika Sacre – Coeur zbudowana jest 

w stylu historyzmu o cechach romańsko – bizan-

tyjskich z wykorzystaniem trawertynu (białego 

granitu), stąd potoczna nazwa – biała bazylika. Jej 

kopuły mają wysokość 79 metrów, a wieża pół-

nocna 83 metry. W wieży znajduje się najcięższy 

dzwon w Paryżu (prawie 19 ton), nazywany "Sa-

baudczyk", ufundowany przez mieszkańców re-

gionu Sabaudia. Jego serce waży 500 kg. Podobno 

gdy dzwoni, słychać go po drugiej stronie miasta. 

Ze szczytu kopuły można oglądać panoramę Pary-

ża i tereny oddalone o 30 km, a w jej wnętrzu po-

dziwiać piękne witraże. Na fasadzie, nad trójłu-

kowym portalem umieszczono trzy rzeźby: udzie-

lającego błogosławieństwa Chrystusa, a po obu 

Jego stronach Jezusa dwa konne posągi: św. Joan-

na D’arc i Św. król Ludwik IX. Główne drzwi z 

brązu zdobi Ostatnia Wieczerza i inne sceny bi-

blijne. W surowym wnętrzu świątyni warto 

zwrócić uwagę na kilka elementów. Olbrzymia, 

barwna mozaika, która pokrywa sklepienie pre-

zbiterium, jest jednym z największych tego typu 

obiektów na świecie (ok 400 metrów kw). Przed-

stawia ona Chrystusa w otoczeniu świętych i za-

służonych dla Kościoła (są tam też sylwetki po-

mysłodawców bazyliki). Poniżej umieszczono 

napis:“Najświętszemu Sercu Chrystusa, Francja 

gorliwa, pokutująca i wdzięczna”. Słowo 

“wdzięczna” dodano po zakończeniu I wojny 

światowej. Ołtarz główny wykonany został z 

marmurów sprowadzonych ze Sieny. W jego cen-

tralnym punkcie znajduje się rzeźbiona scena 

ukrzyżowania Chrystusa, a po jej obu stronach 

sylwetki apostołów. Tutaj też wystawia się Naj-

świętszy Sakrament do wieczystej adoracji. Trwa 

ona bez przerwy od 1885 roku! Dlatego też turyści 

proszeni są o zachowanie ciszy i spokoju podczas 

zwiedzania świątyni. Organy to ostatnie dzieło 

Aristide Cavaille-Collego jednego z najwybitniej-

szych organmistrzów wszechczasów. Krypty 

mieszczą m. in. resztki fundamentów dawnego 

opactwa oraz wiele interesujących rzeźb przed-

stawiających świętych. 

Na wzgórze można wjechać kolejką lub 

wejść po słynnych schodach. Warto też wspo-

mnieć, że bazylika Sacre Coeur pojawia się często 

w dziełach literackich, obrazach i filmach. 

I na koniec jeszcze jedna ciekawostka:  
1 czerwca 1980 roku, Jan Paweł II odwiedził 

bazylikę Sacre – Coeur. Przekroczył jej progi o 

północy, modlił się przed Najświętszym Sakra-

mentem, a odchodząc powiedział: wyznaję wam, 

że moment ten jest wyjątkowy w całym moim ży-

ciu.  

EA 

Paryż – Bazylika Sacre – Coeur 
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Wiele myśli kłębi się w mojej głowie na temat 

miłości i miłosierdzia. Oddaję się więc Duchowi 

Świętemu, aby posłużył się mną w tej chwili. Pra-

gnę uchwycić to, co istotne dla naszego życia 

ziemskiego, które wedle założeń naszej religii, 

rozpoczyna się w pełnej sakramentalnej rodzinie i 

prowadzi przez to ziemskie – do szczęśliwego 

życia wiecznego. „Bowiem tak Bóg umiłował 

świat, że Syna swego jednorodzonego dał…” Je-

zus również przyszedł na świat w rodzinie. Taki 

był plan Boga po grzechu pierworodnym Adama i 

Ewy. Przyszedł z miłosierdziem, aby odkupić nas 

od winy. Jakże wielkie musiało być miłosierdzie i 

miłość Boga, skoro gotów był ponieść śmierć za 

grzesznego człowieka, aby odkupić go od winy. 

Zanim jednak poniósł śmierć krzyżową, okazywał 

zawsze swoją miłość i miłosierdzie wobec 

wszystkich. Karmił głodnych, uzdrawiał chorych, 

wspierał ubogich, służył – choćby przez gest 

umycia nóg. Mówił: „i wy czyńcie podobnie”. 

Powinniśmy więc miłować wszystkich i okazywać 

miłosierdzie każdemu na wszelkie sposoby jeśli 

zachodzi taka potrzeba. Najbardziej widać okazy-

wane miłosierdzie w placówkach służby zdrowia. 

Pochylającego się lekarza, pielęgniarkę czy reha-

bilitanta nad chorym, aby ulżyć w cierpieniu i 

lecząc poprawić im jakość życia. Również w  

ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy 

społecznej, domach dziecka, Caritas czy placów-

kach pomocy rodzinie. Każdy z nas może również 

być „miłosiernym Samarytaninem”, który poma-

ga, gdy widzi potrzebującego. Okazywania miło-

sierdzia powinniśmy uczyć się od najmłodszych 

lat w rodzinie, która jest fundamentem budowania 

miłości międzyludzkiej. Żeby jednak przekazać 

dobre wartości chrześcijańskie dzieciom najpierw 

musimy sami przygotować się do małżeństwa. Jak 

podkreśla bp. Edward Białogłowski, czasem to 

przygotowanie traktuje się byle jak, a później 

„krzyczą” smutne statystyki sądu biskupiego, 
gdzie trafiają sprawy po pół roku od zawarcia sa-

kramentu małżeństwa. Wydaje się to być jakimś 

wielkim nieporozumieniem. Skoro ta wielka mi-

łość, która rzekomo płonęła – nagle zgasła i spo-

pieliła się tak, że jedno na drugiego nie może pa-

trzeć. Czyżby została przyciemniona ta formacja 

ludzka, chrześcijańska i doniosłości sakramentu 

małżeństwa. Jest to nurt laicki, bo przecież twórcy 

demoralizacji mówili, że nie da się wykorzenić 

uczciwości, szlachetności i pobożności bez znisz-

czenia rodziny. Jan Paweł II mówił: „Nadzieja 

świata idzie przez rodzinę”. Dlatego w trosce o 

stabilność małżeństw i rodzin należy pomyśleć o 

odrodzeniu wspólnoty miejscowej, ponieważ jest 

to jeden z większych problemów obecnej chwili. 

Jeśli w statystykach  podaje się, że jedna trzecia 

związków się rozpada (w zależności od rocznika),  

jest to więc groźny sygnał. Nie do końca jest to 

jednak prawdziwe bowiem niektórzy uważają, że 

cywilny związek jest już małżeństwem, ale jednak 

cały czas jest to tylko i wyłącznie cywilny zwią-

zek. Szerzą się również tzw. wolne związki i zda-

rza się niestety, że w dobrym, pobożnym domu 

jest „dom publiczny”, bo dziecko sprowadza sobie 

niby ukochanego, ale kiedy ślub? Może za dwa, 

trzy lata. Ubóstwo, bieda głównie kojarzy nam się 

z brakiem rzeczy materialnych, ale ubóstwo może 

być również duchowe. Dlatego jako osoby wie-

rzące powinniśmy się troszczyć o stan ducha na-

szych braci. Przede wszystkim rodziny i osób naj-

bliższych. Bowiem prawdziwa miłość pragnie 

największego dobra osób, które kochamy. A 

my czasem rozumiemy miłość „na opak”. Zacy-

towałam słowa bp. Edwarda ponieważ trzeba rea-

gować w groźnych sytuacjach. Nasze życie docze-

sne jest tylko pielgrzymką, która powinna prowa-

dzić do domu Ojca i szczęśliwej wieczności. A 

więc myśląc o założeniu rodziny, powinniśmy się 

do tej roli dobrze przygotować i żyć we wstrze-

mięźliwości. Będąc rodzicami nie wolno zgadzać 

się na to, ażeby nasze dzieci mieszkały razem 

przed zawarciem sakramentalnego związku mał-

żeństwa. Po zawarciu małżeństwa powinniśmy 

dbać o to, aby nasza miłość się nie „spopieliła”. 

Kiedyś moja ciocia powiedziała, że dawniej 

wszystko się naprawiało, a teraz wymienia na no-

we. Mówiła to w odniesieniu do małżeństwa. By-

wają takie sytuacje, kiedy w małżeństwie musimy 

okazać miłość miłosierną. Pomimo, iż przed za-

warciem małżeństwa poznajemy się i przygotowu-

jemy do roli małżonków, to jednak przychodzą 

problemy, bo się różnimy, ale prawdziwa miłość 

pokona wszystkie trudności. Czasem kosztem 

bólu, cierpienia, poświęcenia i łez. Sama coś na 

ten temat wiem, bowiem tak często musiałam być 

z dala od najbliższych. Niejednokrotnie  kosztem 

dużych wyrzeczeń i tęsknoty. Jednak zawsze 

dzielnie dźwigałam i dźwigam mój krzyż. Bo-

wiem dobro i miłość względem innych są dla 

mnie najważniejsze.  

 

 

Wiesława Mruk 

 

MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE 
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Drodzy bracia i siostry. Znamy dobrze życie 

Świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Na 

pewno przez wiele lat było rozważane tutaj w ba-

zylice gorlickiej i pamiętamy jak bardzo konkret-

nie przeciwstawił się tym zapędom władzy, mo-

narchy – ówczesnego Bolesława, zapędom władzy  

bez litości, a także życia niemoralnego. Powie-

dział: "tak być nie może, król musi być przykła-

dem, król musi postępować jak najlepiej". Jako 

biskup poniósł za to bardzo wysoką cenę. Za cenę 

swojego życia nie odstąpił od zasad, które wy-

znawał i które głosi, i które też przekazywał kró-

lowi. To było bardzo dawno temu.  

Możemy się dziś zapytać w jaki sposób 

możemy naśladować Świętego Stanisława bisku-

pa, męczennika? Nie będziemy upominać króla, 

na pewno też nie będziemy upominać prezydenta 

czy innych dostojników. Nie będziemy innym 

mówić, (politykom), bezpośrednio co mają czynić. 

Pewnie, jakbyśmy mieli okazję na pewno byłoby 

to właściwe. Ale dzisiaj trzeba zobaczyć tą prze-

strzeń, w której możemy uczynić wiele i bardzo 

wiele. Tak jak św. Stanisław, przestrzeń w naszym 

życiu. Zwraca na to uwagę dzisiejsze czytanie. W 

pierwszym czytaniu św. Paweł mówi do miesz-

kańców Efezu: "ja was upominałem 3 lata we 

łzach".  Jak bardzo ojcowskie odniesienie miał 

święty Paweł do tych, których ewangelizował 

najpierw, a później upominał, a później pouczał. 

To jest właśnie zadanie każdego z nas, upomi-

nać. Tak bardzo się zdewaluowało to słowo i ten 

termin w dzisiejszych czasach. Dzisiaj się mówi, 

że rodzice nawet nie mogą upomnieć swoich dzie-

ci, bo im na to nie pozwala prawo, bo ktoś później 

doniesie, bo w jakiś sposób sprzeciwia się to pra-

wu dziecka. I tego typu wypowiedzi, czy opinie 

tak bardzo „rozwadniają” to, co zostało ustano-

wione w naszej ludzkiej naturze. Ojciec, matka 

musi wychowywać swoje dziecko, a wychowu-

jąc musi je upominać, musi napominać, wska-

zywać drogę odpowiednią.  W wielu obszarach 

zatraciliśmy ten kierunek właściwy, prosty, a tak 

bardzo potrzebny w wychowaniu. Tak trudno jest 

  

 

dzisiaj znaleźć kontakt z 

młodym pokoleniem.  

Wy to wiecie dużo le-

piej niż my, księża. 

Zdajecie sobie sprawę z 

tego jak bardzo potrzeba 

cierpliwości, ale też jakiejś przebiegłości, aby w 

odpowiedni sposób przestawić to, co my uważa-

my jako zasadnicze podstawy naszego życia; mo-

ralność, zasady. Dzisiaj to wszystko się chce 

„rozwodnić”. W wielu krajach na świecie rodzic 

już prawie nie ma żadnych praw. Dziecko może 

zadzwonić na policję i powiedzieć że, rodzic coś  

do niego powiedział głosem lekko podniesionym. 

I dlatego my musimy stać na straży tego co jest 

właściwe, tego co dla nas jest oczywiste. Jak 

bardzo potrzeba dzisiaj tego męstwa, tego zdecy-

dowania, aby te nasze słowa – słowa duszpaste-

rzy, słowa rodziców, wychowawców wypływające 

z miłości do młodszych pokoleń, ukazujące  wła-

ściwą drogę, były słuchane, były odpowiednio 

przyjmowane. Ale do tego potrzeba naszego 

zdecydowania, naszej dobrej postawy, naszego 

świadectwa. Pięknie wyglądają te dzieci pierw-

szokomunijne. Jak się tak patrzymy na nie, to na 

pewno pomyślimy: co się stanie z nimi za 15 lat, 

20 lat? Przyjdą do kościoła, będą uczestniczyć w 

majówkach, we Mszy świętej niedzielnej? Chcia-

łoby się powiedzieć: "oczywiście że tak". Przecież 

zostały przygotowane do pierwszej komunii świę-

tej, przecież katecheci pracowali, trudzili się aby 

zrozumiały na czym polega komunia święta, na 

czym polega ta radość przyjęcia Jezusa. Ale też 

patrzymy na rzeczywistość i widzimy jak często 

dzieci, młodzież, przybliża się do kościoła wtedy, 

kiedy przyjmuje sakramenty. A w międzyczasie, a 

zwłaszcza po przyjęciu tych sakramentów, trudno 

jest ich zobaczyć w kościele. W mojej parafii w 

której pracowałem powtarzam to ciągle: "gdzie są 

wasze dzieci, gdzie są wasi synowie, córki, co się z 

nimi stało, dlaczego się nie staracie, żeby one były 

w kościele i żeby miały tą drogę do zbawienia 

otwartą, przedstawioną, wypowiedzianą, popartą 

przykładem?". Wielu z was rozkłada ręce, nie ma 

Z PARAFIALNEJ AMBONY 
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już kontroli, nie wie co robić. I dlatego musimy 

właśnie wpatrywać się w przykłady świętych, 

prosić o wstawiennictwo, ufać że oni nam pomogą 

odnaleźć drogę do tego męstwa, zdecydowania. 

Tak jak św. Stanisław, który nie bał się powie-

dzieć królowi że źle postępuje, tak nie należy czy-

nić, nie można tak traktować ludzi, nie można 

postępować niemoralnie. Nie bał się, wiedział co 

mu grozi. Dzisiaj też musimy mówić zdecydo-

wanie, prosto, otwarcie. W przeciwnym razie nie 

będzie owoców tego naszego wysiłku, życia 

chrześcijańskiego, i nie będziemy mogli spodzie-

wać się, że młode pokolenia pójdą tą drogą wła-

ściwą. Jak bardzo to jest ważne, mówi nam to 

drugie czytanie, żebyśmy sobie uświadomili, że 

nie ma się czego bać. Może dzisiaj w dobie, (we-

dług niektórych u schyłku), tych naszych praktyk 

religijnych, nam się wydaje, że lepiej się nie wy-

chylać, nie mówić tak otwarcie, prosto, zwyczaj-

nie, że taka i taka postawa jest zła, że na przykład 

związki partnerskie nie są dobre, nie należy pa-

trzeć na to co nam proponuje ta kultura już zepsu-

ta, rzeczywiście, nowoczesna w cudzysłowiu. 

Może lepiej przymknąć nieco oko, żyć sobie w 

swojej rodzinie. Nie, tak nie można. Musimy być 

odważni, czego się boimy. Żaden ucisk nie mo-

że nas odłączyć od miłości Chrystusa. Bo jeżeli 

pragniemy jakiegoś dobra dla drugiego człowieka, 

a wy przede wszystkim rodzice, dobra dla swoich 

dzieci, to jakich dóbr możecie pragnąć dla nich? 

Przede wszystkich, żeby były zbawione. Prze-

cież to jest chyba oczywiste że, chcemy dla osób 

które kochamy to co najważniejsze, żeby były w 

niebie. A więc czego się bać? Trzeba postępować 

świadomie, odważnie tą drogą, myśleć o tym, że 

nie ma innego wyjścia, nie będziemy rozwadniać 

prawd moralnych,  to czego chce tak wiele orga-

nizacji i tak wiele osób na świecie, rozwodnimy 

wszystko. Nie mówmy co jest dobre, co złe, nie 

nazywajmy rzeczy po imieniu. Takie życie "light", 

bez jakiś zasad konkretnych. Do czego to dopro-

wadzi? Do czego doprowadzi? Musimy mieć 

świadomość tego, że jeżeli będziemy postępo-

wać mężnie, odważnie, jeżeli będziemy zasady 

wyznawać w sposób właściwy i przekazywać to 

młodym pokoleniom, one wcześniej czy później 

to zrozumieją. One przyjmą te zasady, może nie 

od razu, może będą jeszcze różne schyłki tego 

odzewu z ich strony, ale na pewno coś w nich 

zostanie. Przypomną sobie słowa mamy i taty, 

przypomną sobie ich wskazówki, katechety, osób 

które się o nich troszczą, może babci, dziadka, 

przypomną sobie. I o tym należy myśleć, zwraca-

jąc uwagę na naśladowanie tego męstwa, który 

święty Stanisław męczennik, tak bardzo konkret-

nie wyraził swoim życiem i swoim męczeństwem.  

W tygodniu obchodzimy też dzień mo-

dlitw, kwartalne dni modlitw o powołania do 

służby Bożej różnie rozumianej. To jest służba 

kapłańska, zakonna, misyjna, a może służba kate-

chety, może inna służba w grupie religijnej, w 

jakiejś organizacji, do której też możemy należeć. 

Przecież to też jest powołanie, cieszyć się tym, 

że ktoś należy do jakiejś grupy przyparafialnej. 

Radować się tym, że może służyć kościołowi. Te 

wszystkie powołania, tak piękne, do służby Bożej, 

wynikają z naszej postawy, świadectwa odwagi. 

Czasami ktoś mówi, że należy do chóru kościel-

nego, - "po co tam chodzisz, ty masz coś z tego?". 

Należę do jakiejś grupy parafialnej, - "ty tracisz 

czas, w tym samym czasie mógłbyś sobie obejrzeć 

jakiś ciekawy film" i tak dalej.  Do grupy młodzie-

żowej, do ministrantów, lektorów, to też jest  po-

wołanie. Jest odwagą należeć dzisiaj do grupy 

parafialnej i otwarcie się do tego przyznawać. 

Jest odwagą powiedzieć, czuję w sobie powołanie 

do życia zakonnego, i przyznać się do tego, a nie 

ukrywać się, bo Pan Bóg powołuje ciągle, zawsze 

i wystarczająco. Nie musimy się modlić do Pana 

Boga żeby powoływał ludzi, musimy się modlić 

do Pana Boga żeby była odpowiedź właściwa u 

osób które powołuje. Bo On jest szczodry w po-

wołaniu. Jest odwagą u młodego chłopaka powie-

dzieć - "czuję w sobie powołanie do kapłaństwa, 

chciałbym być księdzem".  To jest odwaga, to jest 

męstwo. Bo nie ma żadnych profitów z tego tytu-

łu. To jest służba, nieraz ciężka, trudna. I w tej 

służbie właśnie, Pan Jezus ukazuje się nam jako 

dobry pasterz, mówi nam to w Ewangelii:  "ja 

jestem dobrym pasterzem". I chce żeby to paste-

rzowanie rozszerzało się po całym kościele, nie 

tylko w osobach biskupów, kapłanów ale także 

sióstr zakonnych, katechetów, osób  zaangażowa-

nych w życie kościoła, które też pomagają paste-
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rzowi w tej dziedzinie, jak pięknie jest mieć dobre 

przykłady tego pasterzowania. Na pewno co zo-

stało wyrażone na początku Mszy świętej, te 

przykłady tak bardzo wyraźne, ks. prałat Stani-

sław, ks. proboszcz Stanisław, jeszcze jeden Sta-

nisław i inni księża którzy pracują ofiarnie. Dzi-

siaj składamy im życzenia, Stanisławom, żeby   

rzeczywiście to ich pasterzowanie jak największe 

owoce przynosiło. Ale też widzimy przykłady 

poświęcenia się z ich strony dla parafii, dla osób 

potrzebujących, dla tych którzy potrzebują wska-

zówek, tak wiele osób korzysta z rad, pomocy, ze 

spowiedzi, ze wskazówek księży, sióstr zakon-

nych, osób zaangażowanych w kościele, to jest 

pasterzowanie. Módlmy się więc dziś, aby nigdy 

nie brakło tego męstwa, tej odwagi u osób które 

Pan Bóg powołuje, tak młodych jak i starszych do 

życia kapłańskiego, zakonnego ale też i do życia 

tego codziennego w parafii. Aby nigdy nie brako-

wało grupy młodzieżowej, chóru kościelnego, 

grup przyparafialnych, aby rzeczywiście to życie 

parafialne kwitło zawsze właśnie dzięki odwadze i 

poświęceniu wielu osób. Św. Stanisław biskup, 

męczennik na pewno pomoże nam w tym proce-

sie, gdy będziemy odpowiadając  na to wezwanie 

zawsze szczęśliwi. Bo jeżeli mamy takiego wspa-

niałego pasterza Jezusa, który chce nas wszystkich 

wprowadzić do swojej owczarni i będziemy się 

czuć w tej owczarni jak najlepiej, to na pewno nie 

potrzebujemy innego szczęścia, to jest to najlep-

sze, najpiękniejsze szczęście i będziemy dawać 

też świadectwo tego szczęścia  i radości, zadowo-

lenia innym młodym pokoleniom, chociażby tym 

dzieciom które dzisiaj uczestniczą we Mszy świę-

tej i obchodzą „biały tydzień”. Niech Matka Naj-

świętsza patronka Gorlic pomaga nam w tym pro-

cesie, abyśmy wszyscy postępowali tą drogę, któ-

rą Jezus, dobry pasterz nam wyznacza.  

Niech tak się stanie.      

Msza święta 9. 05. 2022 

 Ks. Krzysztof Kudławiec  

Biskup Nominat Ekwadoru 

 

 

 

 

W czerwcu powtarzajmy za Janem Pawłem II – 

wielkim czcicielem Najświętszego Serca Jezusa:  

,,Witaj, Jezu, witaj Serce Boże, Syna człowieczego, 

które tak bardzo umiłowało ludzi''.  

Nasze serce ludzkie, podejmuje wszystkie decy-

zje, bo to w nim znajduje się nasza wola, nasze 

plany i zamiary. Tak więc sercem wybieramy, 

między dobrem, a złem. Serce otwarte na Boga 

pozwala zawsze wybrać dobro. Ludzie wierzący 

powinni odpowiedzieć na miłość Boga, objawioną 

w Sercu Jezusa swym codziennym życiem, bo kult 

Serca Jezusowego opiera się na miłości Jego do 

ludzi – i ludzi do Najświętszego Serca Jezusa. 

,,Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i 

nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do 

was popchnęła, aż do śmierci''. /św. Małgorzata 

Maria / 

Wypowiadając słowa ,,Serce Jezusa'', wiemy że 

jest to Serce Chrystusa – Boga i Człowieka. 

I dlatego ośmielamy się prosić ,,Panie Jezu uczyń 

serca nasze według Serca Twego'', abyśmy godnie 

umieli odpowiedzieć na Twoją przeogromną bez-

interesowną Miłość. 

Jakie to nasze serce ma być ? – Pan Jezus daje 

siostrze Faustynie /dz . 167 / taką wskazówkę ; 

,,Pragnę aby serce twoje było kształtowane na 

wzór miłosiernego Serca Mojego''. 

Kto jest naprawdę czcicielem Serca Jezusowego ? 

Ten który żyje nim na co dzień ! 

Co to znaczy ? - kiedy upadnę to idę do spowie-

dzi. Kiedy ktoś obok potrzebuje pomocy, to sta-

ram się pomóc. Miłuję bliźniego tego 

,,domowego'' i tego obok żyjącego, nie chcę wy-

rządzać nikomu krzywdy, ani czynem  ani sło-

wem. Staram się budować wokół siebie pokój i 

dobro,  czyli być człowiekiem miłosierdzia. 

Podczas kolejnego objawienia, kiedy św. Małgo-

rzata modliła się przed Najświętszym Sakramen-

tem ukazał się jej Pan Jezus mówiąc; ,,Oto Serce, 

które tak bardzo ludzi ukochało i które niczego nie 

szczędziło, by się za nich poświęcić…” A co w 

zamian od większości ludzi doznaję tylko nie-

wdzięczność, przez nieuszanowanie  i święto-

kradztwa, przez oziębłość i pogardę z jaką odno-

szą się do Mnie w tym sakramencie Miłości.” 

 

Każdy z nas zna obraz Serca Jezusowego, Jego 

symbolikę. Promieniejące Serce wokół, z którego 

wydobywają się płomienie – Gorejące Ognisko 

Miłości. Nad nim Krzyż – symbol Jego Zbawczej 

Męki. Serce oplecione cierniem – to nasza nie-

Panie spraw, aby nasze serca biły 

w Twoim Sercu 
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wdzięczność, nasza wzgarda brak reakcji na pro-

fanowanie naszych kościołów i symboli religij-

nych, na oszczerstwa wypowiadane o kapłanach i 

niegodne przyjmowanie sakramentów. 

Jak możemy okazać wdzięczność Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa? Odpowiedzieć miłością na 

miłość przez; jak najczęstsze przyjmowanie Ko-

munii św. w intencji wynagradzającej za grzechy 

własne i całego świata, a szczególnie uczestniczyć 

w nabożeństwach w pierwszy piątek. To czuwanie 

na modlitwie w godzinie świętej z czwartku na 

piątek od 23 – 24, przez co towarzyszymy Jezu-

sowi w Jego śmiertelnym smutku na Górze Oliw-

nej. Oddajemy cześć i wdzięczność za doznane 

męki w ciemnicy od żołdaków, przez co uprasza-

my miłosierdzie dla grzeszników. A przez to wy-

ciągamy ciernie z Przenajświętszego Serca Jezu-

sowego. 

Takim wyciąganiem cierni z Serca Jezusowego 

jest powieszenie na ścianie obrazu SERCA 

JEZUSOWEGO w naszym domu i otoczenie go 

czcią. 

,,O Serce Jezusa, któreś tak bardzo umiłowało 

ludzi, a które tak mało od nich doznaje miłości, 

spraw, spraw by Cię wszystkie serca poznały, 

uwielbiały i dzięki składały.  

Chwała i uwielbienie, miłość i dziękczynienie bądź 

w każdym momencie Tobie o Serce Jezusa 

w Najświętszym Sakramencie na wszystkich ołta-

rzach całej ziemi, aż do końca świata.'' 

Janina Załęska 

 

 

 

Jedna ? Nie. 

 

Najważniejsza dla nas ludzi wierzących, to 

siódma rocznica przyjęcia patronatu Maryi 

Niepokalanej nad miastem ,,światła'', nad Gor-

licami. Tylko, czy aby na pewno jest to miasto 

światła? Tak bardzo szczycimy się zapaleniem 

pierwszej w świecie latarni ulicznej w Gorlicach. I 

dobrze, że to był rok 1854, bo wtedy umieszczenie 

latarni na pięknej kapliczce Jezusa Frasobliwego 

nie przeszkadzało żadnemu konserwatorowi, a i 

pan Łukasiewicz nie wnosił sprzeciwu.  

Drugą bardzo ważną rocznicą to 200 rocz-

nica urodzin wielkiego polaka Ignacego Łuka-

siewicza – aptekarza, a zarazem twórcy przemysłu 

naftowego w Gorlicach. 

Ile razy widzę siedzącego na ławeczce pod Magi-

stratem pana Ignacego Łukasiewicza, mam ochotę 

spytać, czy podoba się mu rynek gorlicki i uroczy-

stości jakie się na nim odbywają. 

A może się dziwi, że to monstrum niby lampa nie 

budzi sprzeciwu - a byłoby to piękne miejsce dla 

Niepokalanej, a lampa o mniejszym wymiarze by 

Ją oświetlała.  

Jeszcze w Magistracie są radni, którzy mam na-

dzieję, że pamiętają co przyrzekali w czasie tych 

pięknych uroczystości 27. 06 . 2015 roku. Kiedyś 

władze dotrzymywały danego słowa, umiały i 

chciały być wdzięczne. A i Matka Boża Niepoka-

lana hojnie darzyła łaskami. Miasto w czasie 

pierwszej wojny zniszczone (80%) bardzo szybko 

podniosło się ze zgliszczy i przemysł się rozwinął. 

A dzisiaj miasto Gorlice wymiera. Nie ma rafine-

rii, nie ma fabryki maszyn, a co pozostało, to pry-

watni właściciele wywożą na złom i to jest ich 

dochód.  

A co jest? Reprezentacyjna ulica Gorlic  

3 Maja straszy putymi sklepami do wynajęcia.  

Wokół pełno galerii i sklepów wielkopowierzch-

niowych niepolskich. Siedem lat władze szukają 

miejsca dla Figury Matki Bożej Niepokalanej na 

gorlickim rynku i nie ma tego miejsca. Jest za to 

miejsce na budki z piwem. Przez grzeczność nie 

napiszę z czym jeszcze kojarzy mi się gorlicki 

rynek.  

Janina Załęska 

 

 

 

 

 

CZERWIEC 

 

Intencja Papieska: Za rodziny. 

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na 

całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom 

przeżywały bezinteresowność miłości oraz świę-

tość w codziennym życiu. 

 

Intencja Parafialna: O Boże błogosławieństwo 

dla nauczycieli oraz pracowników administracji i 

obsługi naszych szkół (z okazji zakończenia roku 

szkolnego). 

 

 

 

 

 

W poprzednim numerze zamieściliśmy ar-

tykuł o założycielce Żywego Różańca- bł. Pauli-

nie Jaricot. Przypomnimy, jakie obowiązki i jakie 

przywileje ma członek takiej grupy modlitewnej.  

Konferencja Episkopatu Polski obradująca we 

Wrocławiu w czerwcu 2012 roku zatwierdziła 

uchwałą Statut Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”. 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE 

ROCZNICA 
 

Obowiązki i przywileje członków  

Róż Różańcowych 
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W poszczególnych diecezjach Statut obowiązuje 

po wprowadzeniu go dekretem przez Biskupa 

Diecezjalnego. 

Zgodnie z tematem artykułu przytoczymy niektóre 

fragmenty Statutu. 

 
 Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca 

( z paragrafu 5 ):  

1) codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajem-

nicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie 

sprowadza grzechu ciężkiego;  

2) udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym 

połączonym ze zmianą tajemnic;  

3) uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;  

4) rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny 

przykładem życia i działalnością apostolską, 

zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej;  

5) odważne stawanie w obronie wiary;  

6) udział w pogrzebie członka Żywego Różańca 

należącego do tej samej róży (koła);  

7) kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują 

raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego 

Różańca;  

8) osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji 

jedną Komunię świętą w roku. 

Przywileje członków Żywego Różańca ( paragraf 

6 ) 

1. Każdy z członków Żywego Różańca, na podsta-

wie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostol-

ską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 

25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwy-

kłymi warunkami w dniu:  

1) przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;  

2) uroczystości Narodzenia Pańskiego;  

3) uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;  

4) uroczystości Zwiastowania Pańskiego;  

5) uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny;  

6) wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różań-

cowej;  

7) uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświęt-

szej Maryi Panny;  

8) święta Ofiarowania Pańskiego.  

2. Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Ka-

znodziejskiego.  

3. Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi 

Panny dotyczących tych, którzy odmawiają róża-

niec.  

4. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otocze-

ni modlitwą pozostałych członków Żywego Różań-

ca, tak za życia, jak i po śmierci. 

 

 Różaniec to niezwykła modlitwa. Łączy w 

sobie wymiar duchowy i zewnętrzny, wymaga 

odmawiania konkretnych tekstów, ale w połącze-

niu z rozważaniem tajemnic z życia Jezusa. Wzo-

rem takiej nieustającej medytacji jest Maryja, któ-

ra rozważała w sercu wszystko, co Jezus czynił i 

mówił, i przeżywała z Nim każdy etap Jego ży-

ciowej drogi. W rozważaniach pomocna jest 

otrzymana w czasie comiesięcznych zmian tajem-

nica z zawartym tam tekstem. Dostępne są rów-

nież specjalne modlitewniki jak „ Modlitewnik 

Róż Różańcowych” z Wydawnictwa Św. Wojcie-

cha, czy „Modlitewnik Żywego Różańca” z wy-

dawnictwa Sióstr Loretanek. Aby codziennie Róża 

odmawiała pełną modlitwę, powinniśmy pamiętać 

o części wstępnej: Wierzę w Boga Ojca, Ojcze 

nasz, trzy  Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu… Mo-

że to odmawiać osoba, która w danym miesiącu 

modli się pierwszą tajemnicą części radosnej „ 

Zwiastowanie”. Może też odmawiać każdy pro-

sząc o  wiarę, nadzieję i miłość, gdyż będąc w 

apostolstwie różańcowym ciągle powinniśmy sta-

rać się pogłębiać naszą wiarę w Boga i wiarę Bo-

gu, który przemawia, uczyć się  ufać Bogu  oraz 

kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. 

 

 Członkowie Żywego Różańca nie tylko 

sami się modlą, lecz są również apostołami modli-

twy. W wielu parafiach  prowadzą różaniec przed 

Mszą Świętą, przygotowują adoracje Najświęt-

szego Sakramentu, czynnie angażują się w prze-

żywanie nabożeństw różańcowych, procesji.  

Uczestnicząc w Żywym Różańcu nie tylko poma-

gamy innym modlitwą w różnych intencjach ( 

szczególnie w tych wyznaczonych na dany mie-

siąc), ale również ubogacamy duchowo siebie w 

naszej drodze do świętości. Zachęcamy do wstą-

pienia do Żywego Różańca,  można dołączyć do 

już istniejącej grupy, gdy jest niepełna lub utwo-

rzyć nową dwudziestkę. 

B. Osika 

 

 

 

 

 

 

 

Zachłanność 

Dawno temu potężny król postanowił napaść na 

pewien mały kraj, który nie miał dla niego żadne-

go większego znaczenia, nawet jeśliby został 

wcielony do jego państwa jako nowa prowincja. 

 Zbliżywszy się do granicy, król rozkazał 

wojsku rozbić w lesie obóz, aby mogło z nowymi 

siłami przystąpić do walki. Gdy w towarzystwie 

jednego z ministrów przechadzał się pod drzewa-

mi, rozbawiła go pewna małpka. Spuściła się po 

konarze i ukradła żołnierzowi z rondla kilka zia-

H 

Z RADOŚCIĄ KU BOGU 
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ren fasoli, które właśnie chciał ugotować. Z gar-

ścią zrabowanych fasolek małpka zręcznymi sko-

kami schroniła się ponownie w konarach. Zado-

wolona ze swojego łupu zaczęła jeść. Lecz oto 

jedna fasolka wypadła jej z łapy. Małpka natych-

miast zeskoczyła z drzewa, by zabrać zgubioną 

fasolę. Jednak, nadmiernie podenerwowana obec-

nością żołnierzy, straciła wszystkie fasolki, w 

chwili gdy chciała podnieść tę, którą upuściła. 

Król nie mógł powstrzymać się od śmiechu z po-

wodu tej małej niezręczności. 

- Widzisz, mój królu – powiedział minister – jak 

łatwo można utracić wiele przez drobnostkę. Po 

krótkim namyśle król wydał rozkaz do odwrotu i 

pozostawił ów mały kraik w spokoju. 

 

Nauka: 

Często pogoń za małym zyskiem kończy się dużą 

stratą. Czy umiem wybierać? 

 

 „Na co potrzebne – pytało pacholę – 

 Trójkąty, czworokąty, koła, parabole? 

 - Że potrzebne – rzekł mędrzec – musisz 

            teraz wierzyć, 

 Na co potrzebne, zgadniesz, gdy zaczniesz 

 świat mierzyć”. 

                /Adam Mickiewicz/ 

 

 „Lekarze mówią, że serce jest niezbędne 

do życia, ale to chyba nieprawda – żyje  wśród 

nas wielu ludzi bez serca…” 

      / - / 

 

Czy można się uczyć dobrych obyczajów od pta-

ków? 

 Okazuje  się, że tak i to pod wieloma 

względami. Opowiada starsza pani, jak pewnego 

dnia weszła na chwilę do parku i usiadła na ławce 

nad stawem. W przeźroczystej torbie miała świeże 

pieczywo. Natychmiast zobaczyły to kaczki krzy-

żówki i mandarynki oraz gołębie i tłumnie zaczęły 

się zbiegać w nadziei na otrzymanie smacznego 

kęska. Rzuciła kawałek chleba ślicznemu, ozdob-

nemu kaczorowi mandarynce, prosto pod nogi, ale 

on go nie ruszył, tylko przypilnował dla swojej 

samiczki. Powtórzyła eksperyment. Żaden z ka-

czorów mandarynek ani krzyżówek nie tknął 

chleba, ale zatrzymał dla swojej samiczki.  

 Kaczki mandarynki są w kulturze chińskiej 

symbolem wierności, ponieważ ptaki te łączą się 

w pary na całe życie. Chińczycy uważają, że gdy 

jedna z kaczek ginie, druga umiera ze zgryzoty. 

Także wśród naszych ptaków spotykamy przykła-

dy wierności dozgonnej, a nawet po śmierci. Jak 

wykazały szczegółowe badania, kawki przez całe 

życie trzymają się zawsze parami. Nadzwyczajną 

wiernością odznaczają się kruki, gęsi i gołębie. U 

gęsi obserwujemy ścisłe życie rodzinne – dzieci w 

wyjątkowy sposób przywiązane są do rodziców, 

rodzice do dzieci a „małżonkowie” do siebie. Do-

bieranie się ptaków w pary to często cały długi 

rytuał – to poboczny temat. Ale popatrzmy na 

parę gołębi. Wspólnie budują gniazdo. Po kilku 

dniach gołębica zaczyna znosić jajka. Przez 17 dni 

wspólnie je wysiadują. Zmiana obowiązku odby-

wa się o określonej porze. Jeszcze bardziej zadzi-

wiające jest zachowanie ptaków (zwanych altan-

kowymi), występujących w Australii i Nowej 

Gwinei. Wtykają one w ziemię pionowo gałązki, 

które wykładają barwnymi kwiatami, piórkami i 

skorupkami ślimaków. Skoro tylko kwiaty zwięd-

ną samiec natychmiast zastępuje je świeżymi.  

Jakże zadziwiająca jest czystość ptasich gniazd, 

solidarność w dzieleniu się pokarmem itp. 

 Spróbuj pomyśleć: kto nauczył ptaki tak 

pięknych zwyczajów? Skąd mają takie poczucie 

wierności czy estetyki? Powiesz – to instynkt. Ale 

czym jest instynkt? Czy nie jest to dowód na ist-

nienie Boga, który w swoich stworzeniach pozo-

stawił ślady swojej miłości , piękna, który wszyst-

kim kieruje i przez takie znaki mówi do człowie-

ka? 

 /Więcej: zob. „Nasz Dziennik” z 12 sierp-

nia 2016 r./ 

 

    

 

Jakie jajka są podobne do roślin? 

Ile czerwonych buraków wejdzie do menażki? 

Rozwiązanie łamigłówki z poprzedniego numeru: 

1. drabina 2. głód 

 

 Tadzio stoi ze świadectwem przed  

            wejściem do domu i mówi do siebie  

            półgłosem: 

 - Teraz się przekonam, czy Anioł Stróż 

            naprawdę istnieje! 
       
 W kancelarii zjawił się młody ojciec w 

            sprawie chrztu. Widać było, że duma  

            z narodzin  pierworodnego aż go  

            rozpiera. 

 - To ile się należy względem ofiary – pyta 

            wreszcie. 

 Ksiądz, że był w dobrym humorze żartuje 

            z poważną miną: 

 - Brzydkie dzieci chrzcimy za darmo. Za 

            ładne trzeba płacić. 

 - A ludzie ile dają, proszę księdza? 

M 

 

 

Ł 
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 - Różnie. Jedni sto, inni dwieście, czasem 

            trzysta złotych jak dziecko bardzo ładne. 

Ojciec zamyślił się. Oczyma duszy ujrzał zapewne 

buzię swojego syna, bo uśmiechnął się. Następnie 

wyjął portfel i wyciągnął pięćset złotych, położył 

przed księdzem i rzekł: 

- Myślę, że będzie w sam raz, proszę księdza. 
       
 

 Ojciec ubiera synka do przedszkola. 

 - I co, dobrze cię ubrałem? 

 -Tak, ale mama zakłada mi najpierw  

            skarpety, a potem buty. 
       
 

Wszystkim tatusiom życzymy zawsze dobrego hu-

moru. 

 

Stanisław Firlit 

 

 

 
odcinek 5 

 Mój nauczyciel biologii zwykł mawiać, 

zastanawiał się.  ... Jak to jest? Wróbelki niby 

wszystkie jednakowe, a samczyk swojej samiczki 

nie pomyli z inną, a ludzie niby tacy różni, a cza-

sami taki ludzki "samczyk" weźmie się i pomyli. 

... Misiu, (tak nazywaliśmy tego naszego nauczy-

ciela), nie przewidział, że nawet samczyki z sa-

miczkami będą też mylone. Nie jest w tym stwier-

dzeniu oczywiście istotne, czy rzeczywiście wró-
belki są monogamistami czy nie, ważny jest sens.  

To tyle tytułem zagajenia.  

Wróćmy do guru naszych drogich ateistów do 

Karola Darwina. Mamy problem czy nauka w 

jakiś sposób bezpośredni lub przynajmniej po-

średni daje odpowiedź na postawione przez nas 

pytanie. Dotychczasowe poszukiwania naukowej 

odpowiedzi spełzły na niczym. Tym niemniej 

szukając dalej znalazłem jeszcze kilka ciekawych 

stwierdzeń.  

https://polona.pl/item/dobor-plciowy-t-

1,NDUxMzE3NjI/4/#info:metadata 

"Dobór płciowy” Tom I. Lwów 1875 strona 53. 

Karol Darwin powołując się na innego uczonego 

napisał:  

"...: „Przykłady przytoczone przeze mnie świad-

czą, że prawie w każdej porze życia mężczyźni w 

Szkocji mają więcej szansy umrzeć, i podlegają w 

istocie większej śmiertelności niż kobiety. A po-

nieważ śmiertelność ta mężczyzn jest największą w 

tym właśnie czasie, kiedy jako dzieci, znajdują się 

w tych samych warunkach co i kobiety, noszą to 

samo ubranie, odżywiają się tym samym pokar-

mem, i w ogóle są jednakowo pielęgnowane; 

przypuszczać więc musimy, że przyczyna jej tkwi 

w samym organizmie, w konstytucyjnych i przy-

rodzonych własnościach płci męskiej." 

No więc coś jest na rzeczy z tym mężczyzną jako 

"wybrakowanym człowiekiem", co by jednak nie 

robić konkurencji uczonym przyrodnikom 

skończmy z tymi naukowymi wywodami (chwi-

lowo). 

 Zajrzyjmy do Pisma Świętego. Ze znajomością 

Biblii jest u nas nie najlepiej, dla jasności po-

wiem, że sądzę tak podług siebie i staram się luki 

uzupełnić. Tak przy okazji polecam Księgę Estery 

i proponuję porównać ją z naszą legendą o Wan-

dzie, co nie chciała Niemca. Tym niemniej Księgę 

Rodzaju zna każdy, wszyscy wiedzą, że Bóg ule-

pił człowieka z gliny a ateiści wiedzą nawet, że to 

nieprawda. Ci ateiści, którzy wierzą w naukę, są 

nadto przekonani, że Karol Darwin udowodnił jak 

powstało życie na Ziemi. Sam Karol Darwin był-

by chyba zdziwiony i zszokowany, że to właśnie 

on wytłumaczył naukowo jak powstało życie na 

Ziemi, wykazał on przecież, że samorództwa nie 

ma, a jak już pisałem sam twierdził: "...nauka nie 

wyjaśniła jeszcze dotychczas o wiele trudniejsze-

go pytania, dotyczącego mianowicie istoty i po-

czątku życia ..." 
Poczytajmy jednak dokładniej akt stworzenie 

świata, ziemi i człowieka opisany w Biblii, a w 

zasadzie przyjrzyjmy się bliżej jej fragmentom.   

Rdz 1,04 „Bóg widząc, że światłość jest dobra...” 

Rdz 1,10 „Bóg nazwał te suchą powierzchnię zie-

mią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg wi-

dząc, że były dobre..” 

Rdz 1,12 „Ziemia wydała rośliny zielone: trawę 

dającą nasienie według swego gatunku i drzewa 

rodzące owoce, w których było nasienie według 

ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre…” 

Rdz 1,18, „aby rządziły dniem i nocą i oddzielały 

światłość od ciemności. A widział Bóg, że były 

dobre.”  
Rdz 1,21 „Tak stworzył Bóg wielkie potwory mor-

skie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, 

którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo 

skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były 

dobre.” 

i tutaj pozwolę sobie przeskoczyć do opisu stwo-

rzenia człowieka w rozdziale drugim: 

Rdz 2,07 „wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z 

prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie 

życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą” 

a za chwilę ... 

Czy mężczyzna to człowiek  

niewydarzony? 
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Rdz 2,18 „Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, 

żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpo-

wiednią dla niego pomoc”. 

 

Stwarzając człowieka jako mężczyznę Pan Bóg za 

chwilę stwierdza, że coś tu jest nie tak, że "nie jest 

dobrze, iż mężczyzna jest sam”. Zwracam uwagę, 

że do momentu stworzenia człowieka – mężczy-

zny Bóg zawsze stwierdzał, że to co uczynił jest 

dobre, teraz się zawahał. Mężczyzna jako taki jest 

więc wg Pisma Świętego człowiekiem wybrako-

wanym, jest człowiekiem niepełnym. Gdy to od-

kryłem, przypomniałem sobie słowa dziadka Ro-

mana Brandstaettera: "Staraj się czytać biblię na 

różne sposoby ... Za każdym razem znajdziesz w 

tych fragmentach różne wartości ... Nigdy jednak 

nie bądź pewny, że dotarłeś do właściwego jego 

sensu, do sedna sprawy ... Biblia jest żywiołem 

bez dna i granic". (Roman Brandstaetter "Krąg 

biblijny" rok wydania 2012 strona 63) Jak się do 

tego cytatu mają wypowiedzi tych, którzy twier-

dzą, że Biblia jest zbiorem mitów i legend naćpa-

nych pasterzy? 

Mężczyzna to człowiek niewydarzony, wybra-

kowany, niepełny. 

Parafrazując, adoptując sformułowanie Świętego 

Tomasza z Akwinu możemy chyba stwierdzić: 

"W odniesieniu do natury powszechnej sam męż-

czyzna i sama kobieta osobno to człowiek wybra-

kowany." Lub inaczej co nieco, chyba lepiej 

brzmi: "W odniesieniu do natury powszechnej 

człowiek to mężczyzna i kobieta razem." 

Człowiek to mężczyzna i kobieta razem.  

 

 

Wg mojego stanu wiedzy i świadomości  

Wiktor Bednarczuk 

Stróżowka Gorlice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybuch wojny, zawsze stanowi olbrzymi 

wstrząs. Osoby, które uciekają przed wojną z 

Ukrainy, przeżywają traumę i często są w szoku, 

ponieważ utraciły wszystko, co daje człowiekowi 

poczucie bezpieczeństwa. Często potrzebne im 

wsparcie psychologiczne. Potrzebne jest im rów-

nież wsparcie duchowe. 

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (SRK) 

Koło w Gorlicach,  zastanawiając się w jaki spo-

sób można pomóc uchodźcom z Ukrainy, (prze-

bywającym na naszym terenie) postanowiło za-

prosić ich na pielgrzymkę organizowaną przez 

naszą wspólnotę. Dzięki sponsorom  udało nam 

się zaprosić kilkunastu uchodźców z Kijowa, 

Krematorska, Doliny. Razem z członkami wspól-

noty SRK pielgrzymowały 54 osoby.  Wyruszyli-

śmy wczesnym rankiem 30 kwietnia b. roku wraz 

z asystentem SRK w Gorlicach ks. dr Tomaszem 

Bierzyńskim. Sądziliśmy, że pielgrzymka pozwoli  

chociaż na jeden dzień zapomnieć naszym go-

ściom  o wojnie.  Zarówno my, jak i Ukraińcy 

jesteśmy głęboko przekonani, że oprócz działań 

obronnych  potrzebna jest wspólna modlitwa o 

pokój. Chcieliśmy również pokazać im naszą 

piękną ojczyznę, przyrodę, przebogate świątynie, 

ich dzieje i historię świętych.  

 

Była to pielgrzymka szlakiem św. Jana 

Pawła II. Chcieliśmy, aby (kiedyś jak będą wy-

jeżdżać z Polski) pozostała im w pamięci postać 

Wielkiego i Świętego Papieża  Jana Pawła II, o 

którym nie wszyscy słyszeli. Byli z nami też gre-

ko-katolicy. 

 

Pierwszym etapem naszego pielgrzymo-

wania  był kościół parafialny w Niegowici, gdzie 

w latach 1948 – 1949 ks. Karol Wojtyła był wika-

riuszem. Młody kapłan nie przybył „jak wielki 

pan”. „Dojechałem autobusem z Krakowa do 

Gdowa, a stamtąd jakiś gospodarz podwiózł mnie 

na wozie. Potem doradził mi iść ścieżką wśród 

pól, gdyż tak miało być bliżej. W oddali było już 

widać kościół w Niegowici. Pamiętam, że w pew-

nym momencie uklęknąłem i ucałowałem ziemię” 

– wspominał po latach Jan Paweł II. Gospodarz, 

(właściciel wozu) był co najmniej zdumiony, że 

nowy wikary tak skromnie podróżuje i wygląda 

(w wytartej sutannie, rozdeptanych butach, z wy-

służoną teczką). Wojtyła od razu zjednał sobie 

mieszkańców. Nie tylko pilnie wykonywał obo-

wiązki wynikające z jego duszpasterskiej posługi, 

ale zorganizował kółko teatralne. Dwukrotnie za-

brał też niegowicką młodzież do teatru w Krako-

wie. Zainicjował  budowę nowej świątyni z cegły, 

a poświęcił ją już jako biskup w 1966 roku. Przed 

kościołem w Niegowici stoi pomnik Karola Woj-

tyły jako katechety (prawdopodobnie jedyny w 

świecie). Drzwi kościoła przedstawiają wydarze-

nia z życia św. Jana Pawła II 

 

Następnie udaliśmy się do Sanktuarium 

błogosławionej Anieli Salawy  w niedalekim 

Rodziny katolickie pielgrzymują  

razem z uchodźcami z Ukrainy 
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Sieprawiu. Bez wątpienia Ojciec święty Jan Pa-

weł II odcisnął trwałe piętno na obliczu Kościoła 

katolickiego na świecie, a tym bardziej w Polsce, 

m.in. poprzez liczne  beatyfikacje i kanonizacje 

Polaków, którzy stanowią dla nas wzór w dążeniu 

do świętości.  Uwagę zwraca zarówno ich liczba, 

jak i różnorodność. Mamy wśród nich wiele osób 

świeckich. Przykładem jest Aniela Salawa, która 

urodziła się w Sieprawiu w ubogiej, wielodzietnej 

rodzinie, jako jedenaste  najmłodsze dziecko. Na-

leży do nielicznych polskich mistyczek. Nie miała 

wykształcenia, ale odznaczała się nadzwyczajną 

pobożnością, miłosierdziem i pracowitością. Jej 

grób znajduje się w bazylice Franciszkanów w 

Krakowie. 13 sierpnia 1991 roku na Rynku Głów-

nym w Krakowie Jan Paweł II wyniósł  Ją do 

chwały błogosławionych. 

 

W Sanktuarium w Sieprawiu Ks. dr Tomasz Bie-

rzyński - duszpasterz SRK w Gorlicach sprawo-

wał Mszę świętą w intencji pokoju na Ukrainie i 

pielgrzymujących z nami Uchodźców. 

 

Ostatnim etapem pielgrzymki były Wadowice, 

gdzie nasi goście zwiedzili Muzeum – Dom Ro-

dzinny Jana Pawła II, co pozwoliło im poznać  

życie Karola Wojtyły i Jego rodziny. 
 

Później nawiedziliśmy Bazylikę Ofiaro-

wania NMP w Wadowicach. Kościół ten, to miej-

sce szczególne dla Jana Pawła II. Tu został 

ochrzczony, przyjął Pierwszą Komunię Świętą i 

został bierzmowany, a także odprawił mszę pry-

micyjną. Po wyborze Karola Wojtyły na Papieża 

Jana Pawła II w 1978 roku, świątynia ta stała się 

znana na całym świecie i odwiedzana przez piel-

grzymów z wielu krajów.  

 

Po obiedzie udaliśmy się jeszcze do ko-

ścioła św. Piotra w Wadowicach, świątyni wy-

budowanej jako votum za pontyfikat i ocalenie 

Jana Pawła II. Jej architektura i wystrój nawiązuje 

do bazyliki św. Piotra w Rzymie. W 1991 roku 

świątynia była konsekrowana przez Jana Pawła II.  

  

W autokarze cały czas panowała atmosfera 

rozmodlenia o jak najszybsze zakończenie wojny i 

pokój na Ukrainie. Pielgrzymka była wzajemnym 

ubogacaniem i okazją, aby nasze dłonie uczyły się 

być miłosiernymi i pełnymi  dobrych uczynków. 

 

Marta Przewor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kościele Narodzenia NMP w Niegowici 

Przed bazyliką Ofiarowania NMP w Wadowicach 

W kościele św. Piotra w Wadowicach 
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RYS HISTORYCZNY: Benedykt XVI 

 

 Ważną kwestią w nauczaniu Benedykta 

XVI (pontyfikat 2005-2013) był fenomen komu-

nikacji społecznej. Papież twierdził, że środki spo-

łecznego przekazu stwarzają możliwości większe-

go rozwoju kultury oraz mogą stanowić narzędzie 

ewangelizacji, które jest wprzęgnięte w globalny 

proces komunikacji.  

 

 
Benedykt XVI,  fot. wikipedia.org 

 

Ojciec święty dostrzega, że wartości moralne są 

istotne w przekazie informacji: „Nie należy dopu-

ścić, by media stały się środkiem propagowania 

materializmu ekonomicznego i relatywizmu etycz-

nego, prawdziwych plag naszych czasów.  

 

 

 

 

 

 

Mogą one natomiast i powinny przyczyniać się do 

rozpowszechniania prawdy o człowieku, broniąc 

jej przed tymi, którzy próbują ją negować bądź 

niszczyć. 

Można nawet powiedzieć, że poszukiwanie i uka-

zywanie prawdy o człowieku stanowią najwyższe 

powołanie społecznego przekazu.” (Orędzie na 16 

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. 

Szukanie prawdy, by się dzielić, Rzym 2008, nr 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Benedykt XVI, fot. https://www.gosc.pl/doc/ 

994950. Benedykt-XVI-przybyl-do-Asyzu 

 

Wyraża przekonanie o immanentnej tęsknocie 

człowieka do komunikowania się, która pochodzi 

od Pana Boga. Zauważył, że środki społecznego 

przekazu biorą udział w pewien sposób w zjawi-

sku globalizacji i metamorfozie kultury. Papież 

rozwinął refleksję nad zjawiskiem świata cyfro-

wego, co zauważył Antonio Spadaro i nazwał Be-

nedykta XVI „teologiem świata cyfrowego” 

 

 ToBi 
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