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GORLICENSES 

VIRGINI 

DEIPARAE 

TEMAT NUMERU:  

2021 – 2022 ROK ŚW. JAKUBA   

Wszechmogący,  

wieczny Boże.  

 

Święty Jakub jako 

pierwszy z Apostołów 

przelał krew  

za Chrystusa. 

 

 Niech Jego mężne  

wyznanie utwierdza 

Twój Kościół,  

a jego opieka niech mu 

stale towarzyszy. 

  

Przez Chrystusa Pana 

naszego. Amen. 
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Pielgrzymka do sanktuariów  

diecezji sosnowieckiej 

 

 

 

 

 

 

 

Diecezjalny Dzień Skupienia 

 

MSZA ŚWIĘTA PRZY KRZYŻU NA 

BLICHU 
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Każdy rok, w którym uroczystość św. Jakuba 

Apostoła (25 lipca) wypada w niedzielę, obcho-

dzony jest w Santiago de Compostela jako rok 

święty (Ano Santo Compostelano). Tak jest i w 

roku 2021. Podobnie, jak było to w latach 2004 

czy 2010, jest to czas szczególny dla całej Drogi 

św. Jakuba w Europie – także w Polsce.  

Z uwagi na pandemię, zdecydowano że Rok 

Święty trwał będzie do końca 2022 roku.  

Ten Rok Jubileuszowy jest dla nas nową 

i wielką okazją łaski i nawrócenia. Możemy i 

powinniśmy ją wykorzystać. Przed osobą wie-

rzącą i przed wszystkimi ludźmi dobrej woli 

otwiera się projekt pełen nadziei. 

Metropolita Santiago de  Compostela prosił Apo-

stoła, by umacniał nadzieję, która pomaga prze-

zwyciężać dręczące troski o dzień dzisiejszy, a 

także „sceptycyzm, który utrudnia okazywanie 

miłości”. Wskazał, że trzeba wyjść do bliźnich z 

dziełami miłosierdzia, ożywiając braterstwo, które 

pozwala dostrzec, docenić i kochać „poza blisko-

ścią fizyczną”, zawsze dając pierwszeństwo lu-

dziom ubogim i najsłabszym. 

Jednym z najważniejszych punktów obchodów 

Roku Świętego Jakubowego, będzie planowana na 

4-8 sierpnia b.roku Europejska Pielgrzymka Mło-

dych pod hasłem: „Młody człowieku, wstań i bądź 

świadkiem! Apostoł Jakub czeka na ciebie”. 

Apostoł Jakub Starszy zajmuje ważne miejsce w 

historii Hiszpanii. Według tradycji miał głosić 

Ewangelię w okolicach dzisiejszej Saragossy. Je-

go grób został odkryty na początku IX wieku. Z 

całej Europy zaczęli do niego przybywać piel-

grzymi. Z biegiem czasu narodził się SZLAK 

JAKUBOWY. Santiago de Compostela stało się 

ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym obok Rzy-

mu i Jerozolimy. 

Wstawiennictwa Apostoła Jakuba szukano pod-

czas rekonkwisty. W pobożnych opowieściach 

pojawia się na białym koniu, aby wesprzeć chrze-

ścijańskich rycerzy w walce z muzułmanami. W 

1630 roku papież Urban VIII ogłosił św. Jakuba 

Apostoła patronem Hiszpanii. Król Filip IV w 

1646 roku wprowadził zwyczaj składania darów 

Apostołowi w imieniu narodu. Utrzymuje się on 

do dzisiaj, choć ma charakter jedynie symbolicz-

ny.  

Szlak lub Droga Świętego Jakuba (Camino de 

Santiago), znany także jako Via Jacobi przebiega 

przez całą Europę, a jego cel znajduje się w San-

tiago de Compostela. Szlak ma ponad 1200 lat. 

Jego historia zaczęła się w 812 roku, kiedy to zo-

stały znalezione relikwie Św. Jakuba Apostoła – 

ucznia Chrystusa. 

Od tego czasu miasto Santiago de Compostela 

stało się celem licznych pielgrzymek. 

 

Marta Przewor 

 

 

ROK JAKUBOWY 
 

Pójdź za mną, Jezus rzekł do Jakuba, 

a ten zostawił ojca i sieci, 

bo dla rybaka była to próba, 

czy pójdzie także podczas zamieci. 
 

Poszedł i wiernie stał przy Chrystusie, 

choć przeżył także zdradę Judasza, 

na Górze Tabor był przy Jezusie, 

lecz o tym cudzie nic nie rozgłaszał. 
 

Gdy śmierć krzyżowa spotkała Mistrza, 

apostoł Jakub głosił wokoło, 

że Mesjasz żyje, przecież zmartwychwstał, 

że się ukazał też apostołom. 
 

Do Saragossy później wyruszył, 

aby zjednywać dla Boga ludzi, 

niejedno młode serce rozkruszył, 

wiarę i miłość wielką rozbudził. 
 

Tamże w Santiago de Compostela 

gdzie Jakub głosił Dobrą Nowinę, 

młodzież w pielgrzymkach wciąż się udziela 

pod hasłem: z Bogiem nigdy nie zginę. 
 

Papież, patronem uznał Hiszpanii, 

król Filip Czwarty wprowadził zwyczaj, 

składania darów przeróżnych w dani, 

na stałe w życie wszedł ten obyczaj. 
 

Rok Jakubowy, to wielkie dzieła 

odnowy wiary i miłosierdzia, 

stąd swe przesłanie młodzież powzięła, 

co też w świadectwach wielu potwierdza. 
 

 

Ryszard Boczoń 

 

ROK ŚWIĘTEGO JAKUBA 2021-22 
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„Z nieba leje się żar, perspektywa niecie-

kawa, bo jeszcze 20 km do przejścia, a plecak jak-

by wgniatał w ziemię. Niewielka, bo raptem kil-

kuosobowa grupa już się rozproszyła, każdy idzie 

w znacznej odległości od siebie, a wokół cisza – 

słychać tylko miarowe tupanie własnych stóp”. 

Taki wpis przeczytałem swego czasu w pamiętni-

ku jednego z pielgrzymów, który pewnie nie 

pierwszy raz szedł Camino – najstarszym szla-

kiem pielgrzymkowym w Europie. Szlaki św. Ja-

kuba już w średniowieczu były świadkami niezli-

czonej liczby pielgrzymek, a obecnie porywają 

ludzi z całego świata. Jedni idą by „zacząć życie 

na nowo”, a dla innych jest to forma pogłębienia 

swojej wiary; takich osób, idących w celach reli-

gijnych, jest dosyć dużo (według różnych danych 

ponad 50% wszystkich uczestników szlaku) – jest 

to jednak religijność, której daleko do tradycyj-

nych polskich pielgrzymek. 

 

Krótka historia szlaku 

 

 Legenda mówi, że ciało Jakuba dotarło w 

cudowny sposób do Hiszpanii w łodzi bez wioseł. 

Położone na kamieniu roztopiło się, tworząc sar-

kofag. Następnie dzikie, ale zachowujące się ła-

godnie byki zaciągnęły sarkofag do zamku pewnej 

pogańskiej królowej, która widząc ten cud, na-

wróciła się na chrześcijaństwo i pochowała ciało 

św. Jakuba Starszego w swoim zamku. Św. Jakub 

miał wskazać we śnie Karolowi Wielkiemu drogę 

do swojego grobu.  

 

 Początki kultu religijnego w Santiago się-

gają IX wieku. Przybycie pierwszego udokumen-

towanego pielgrzyma datuje się na rok 950. Ślady 

pielgrzymek z IX wieku znajdujemy na monetach 

Karola Wielkiego, jednak największe nasilenie 

ruchów pielgrzymkowych przypada na wieki XI–

XIV. W wieku XII akt papieski uznał Compostelę 

za trzecie, po Jerozolimie i Rzymie, święte miej-

sce chrześcijaństwa. Wówczas Santiago stało się 

na równi z Rzymem i Jerozolimą jednym z trzech 

najważniejszych miejsc pielgrzymkowych za-

chodniej Europy. Po rewolucji francuskiej zna-

czenie dróg św. Jakuba wyraźnie spadło i dopiero 

od końca lat 80. XX wieku, czyli od pielgrzymki 

św. Jana Pawła II, szlak znowu zaczął przyciągać 

coraz większą liczbę pątników z całego świata. W 

2018 r według oficjalnych danych do Santiago de 

Compostela przybyło ponad 327 tysięcy piel-

grzymów. 

 

Charakter pielgrzymowania 

 

  Camino znacznie różni się od tradycyj-

nych polskich pielgrzymek. Przede wszystkim 

inna jest liczebność grupy, która wynosi nie kilka-

dziesiąt, a jedynie kilka osób – z tym czynnikiem 

są związane wszystkie następne różnice. Ponadto, 

rzadko zdarza się, żeby w grupie szedł ksiądz, 

dlatego pielgrzymi muszą z dnia na dzień plano-

wać gdzie będą uczestniczyć we Mszy Świętej, o 

ile w ogóle jest taka możliwość, bo na niektórych 

etapach szlaku jej nie ma. Z moich obserwacji 

wynika, że pielgrzymowanie drogami św. Jakuba 

charakteryzuje się dużą dowolnością. Pielgrzymi 

dużo ze sobą rozmawiają, ale nie ma przewidzia-

nych żadnych bloków modlitewnych czy nabo-

żeństw – jeśli ktoś chce się pomodlić, to robi to 

we własnym zakresie, a jeśli chce się pomodlić z 

kimś, to musi go o to samemu poprosić. Ważną 

kwestią jest też zbieranie pieczątek – na szlaku 

każdy bar, restauracja, parafia czy noclegownia 

ma pieczątki, które przybija się na tzw. paszporcie 

pielgrzyma. Jest to potwierdzenie przejścia dane-

go etapu i pozwala na nocowanie w schronisku 

państwowym, tzw. albergue. Po dotarciu na miej-

sce każdy pielgrzym, który przemierzył ostatnie 

100 km szlaku ma możliwość zakupić compostel-

kę – certyfikat poświadczający przebycie trasy. 

Główną „atrakcją” w samym Santiago jest udział 

we Mszy Świętej dla pielgrzymów, z najwięk-

szym kadzidłem świata – Botafumeiro. 

 

Moje drogi 

 

 Osobiście aż trzykrotnie miałem możli-

wość pielgrzymować do Santiago de Compostela. 

Za pierwszym razem szedłem z miasta Oviedo w 

północnej Asturii, a trasa liczyła lekko ponad 300 

kilometrów. Szlak wiodący wzdłuż brzegu zatoki 

Biskajskiej – Camino del Norte, zachwycał górzy-

stym terenem z jednej, a otwartym morzem z dru-

giej strony. Wspominam go jako szlak podobny 

do często uczęszczanych przeze mnie ścieżek w 

Beskidzie Niskim. Droga wiodła głównie między 

wieloma pastwiskami, ale także często skręcała w 

leśne gęstwiny. Dużym zaskoczeniem był tamtej-

szy las eukaliptusowy, zupełnie nie przypominają-

cy rodzimego. Liczne kamienne kapliczki pamię-

tające czasy średniowiecza, a niektóre wybudo-

wane jeszcze w pierwszym tysiącleciu naszej ery, 

przypominały o historycznie mocno chrześcijań-

skiej tożsamości północnych obszarów Hiszpanii. 

Pielgrzymka śladami św. Jakuba – 

moje przemyślenia i świadectwo 
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Niestety niemiłym zaskoczeniem był fakt, iż 

większość kapliczek czy kościołów była trwale 

zamknięta, a niektóre z nich chyliły się ku upad-

kowi. Z tamtego okresu mam silne wspomnienia 

Mszy Świętych odprawianych w ukryciu, w ma-

łym pokoju schroniska, na murku przed zamknię-

tym kościołem lub nawet na ławce na cmentarzu, 

a wszystko po to by nie narazić się na wyrzucenie 

z miejsca noclegu. Także widok rodzimego księ-

dza poza głównymi miastami należał do rzadko-

ści. Widać było, że księży brakuje, ale i że społe-

czeństwo jest mocno zeświecczone. Z drugiej 

strony czas tej pierwszej pielgrzymki był dla mnie 

okresem pogłębienia miłości do Pisma Świętego, 

które było częstym tematem rozmów i które towa-

rzyszyło nam każdego dnia w trakcie celebracji 

Liturgii.  

 Nieco inaczej zapamiętałem pielgrzymo-

wanie po szlakach portugalskich – Caminho Por-

tugues. Znałem już trochę lepiej język angielski, 

wskutek czego częściej zdarzało mi się rozmawiać 

z obcokrajowcami. Dobrze wspominam także 

wspólne gotowanie, pranie i wykonywanie 

wszystkich innych niezbędnych prac. To była 

prawdziwa szkoła wspólnotowości. Tym bardziej, 

że zdarzały nam się kłótnie – one najbardziej po-

kazywały nam, jacy jesteśmy tak naprawdę. Dużo 

czasu spędziłem też wtedy w samotności, oddalo-

ny od grupy. Zastanawiałem się nad moim do-

tychczasowym życiem i powołaniem. Dzisiaj wy-

daję mi się, że pielgrzymowanie do Santiago de 

Compostela miało wyraźny wpływ na decyzję 

rozpoczęcia formacji seminaryjnej. 

 

Na koniec 

 

 Udział w pielgrzymce do Santiago de 

Compostela zawsze jest wielkim przeżyciem, któ-

re rozszerza patrzenie na Kościół Powszechny. 

Ludzie na szlaku są różni, często nie odpowiada-

jący naszym wyobrażeniom o pobożności, ale 

łączy ich jeden cel – niebo, do którego wszyscy 

zmierzamy po drogach naszego życia. Dla wielu 

ludzi Camino jest właśnie taką drogą przemiany 

życia. Choć jest ona wymagająca i nie dla każde-

go, to jestem przekonany, że może ona wnieść 

wiele dobra.  

 

Paweł Sienkiewicz  

Kleryk 

 

 

 

 

 

 

 
      Położony w woj. dolnośląskim, w powiecie 

polkowickim Jakubów szczyci się świątynią, któ-

rej dzieje sięgają być może czasów Mieszka I. 

Według kronikarza parafii, ks. J. Górlicha, pierw-

szy kościół istniał tutaj już w roku 991. Powstał 

on w miejscu, w którym poganie składali ofiary 

swoim bogom. Badacz historii Śląska,  

J. Blaschke, powoływał się na zapis Jacopo Maio-

ri 1103, znajdujący się ponoć na zbudowanej obok 

kościoła wieży, która służyła jako schronienie 

podczas napadów. Niestety te informacje nie są 

pewne. Pierwsze pewne świadectwa pisane o ko-

ściele podlegającym kolegiacie w Głogowie po-

chodzą z XIV wieku. Nazwa wsi pochodzi od 

patrona kościoła oraz od cudownego źródełka, 

zwanego Źródłem Św. Jakuba, do którego przy-

bywali pątnicy. W 1376 roku istniał już gotycki 

kościół. W okresie reformacji, w 1571 roku został 

on przejęty przez protestantów i zamieniony na 

zbór. Podczas wojny trzydziestoletniej (1618 – 
1648) Szwedzi zdewastowali i okradli świątynię. 

Katolicy powrócili tu dopiero w XIX wieku. W 

roku 2004 powstało ogólnopolskie Bractwo Św. 

Jakuba Starszego, Apostoła z siedzibą w Jaku-

bowie, a rok później świątynia wzbogaciła się o 

Relikwie tegoż Świętego. 13 czerwca 2007 roku 

biskup diecezji zielonogórsko – gorzowskiej usta-

nowił w Jakubowie sanktuarium diecezjalne Św. 

Jakuba Apostoła. W 2010 r. sanktuarium w Ja-

kubowie po raz pierwszy uroczyście obchodziło 

compostelański Rok św. Jakuba. Wśród pielgrzy-

mów Roku Świętego w Jakubowie był m. in. ar-

cybiskup Santiago de Compostela Julian Barrio 

Barrio. 

Kościół tworzą trzy bryły o zróżnico-

wanych wysokościach zbudowane z kamienia 

polnego, co nadaje świątyni surowy, gotycki wy-

gląd. W pobliżu kościoła wypływa źródło z figu-

rą Św. Jakuba z 1704 roku, a wodzie z tutejszej 

studni "Jakubowej" przypisuje się właściwości 

lecznicze. Wejście do kościoła prowadzi przez 

wieżę bramą z drugiej połowy XIX wieku, zbu-

dowaną w miejscu wcześniejszej drewnianej. Na 

wieży znajduje się dzwon z roku 1506, jeden z 

najstarszych w Polsce. Jest na nim napis w języku 

łacińskim "O królu chwały, przybądź z pokojem 

1506". Po lewej stronie bramy znajduje się kapli-

ca grobowa Krekwiczów wybudowana w połowie 

XVIII wieku. 

Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła 

w Jakubowie 
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We wnętrzu świątyni odnajdziemy 
wystrój barokowy, z elementami nawiązującymi 

do jej patrona (motyw muszli). Ołtarz główny 

jest barokowy, a w jego centrum znajduje się 

piękny obraz przedstawiający Św Jakuba jako 

pielgrzyma. (Poprzedni ołtarz, ufundowany po 

przebudowie kościoła w XVI wieku, był to ołtarz 

szafkowy z figurami 12 Apostołów. W środku 

ołtarza znajdowały się figury: Najświętszej Maryi 

Panny w otoczeniu świętych Jakuba i Barbary.) Za 

ołtarzem odkryto podczas prac konserwatorskich 

XIV – wieczne freski. Ciekawostką jest, że ko-

ściół w Jakubowie posiada „botafumerio” czyli 

sporych rozmiarów kadzielnicę, wiszącą u sufitu 

nad ołtarzem. Jest ona używana w dni świąteczne. 

(Największe, najbardziej znane botafumerio znaj-

duje się w Santiago de Compostela). W świątyni 

można również zobaczyć obraz Matki Bożej Kró-

lowej Różańca z Pompei oraz stacje drogi krzy-

żowej wyrzeźbione przez więźniów Zakładu Kar-

nego w Głogowie. 

W sąsiedztwie kościoła znajdziemy 
również pochodzącą z 1738 r. figurę św. Jana Ne-

pomucena, muszlę Św. Jakuba, a także Dąb Karol 

i pamiątkowy głaz z napisem: „... i zstąpił Duch, i 

odnowił oblicze Ziemi, Tej Ziemi. Janowi Pawłowi 

II w I rocznicę śmierci. Leśnicy” . Cały obiekt 

otoczony jest kamiennym murem, w którym 

umieszczone są epitafia. 

Przez Jakubów przebiega szlak św. 

Jakuba, o który troszczy się Bractwo św. Jakuba 

Apostoła. Dolnośląska Droga św. Jakuba, o dłu-

gości około 130 km. Wiedzie z Głogowa do Gör-

litz przez Jakubów, Grodowiec, Polkowice, Cho-

cianów, Bolesławiec, Lubań i Zgorzelec. Szlak 

został oficjalnie otwarty 24 lipca 2005 roku. 

Jak widać, aby udać się z pielgrzymką 
do Św. Jakuba Apostoła nie musimy koniecznie 

opuszczać granic Polski. 

EA 

 

 

 
 

Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku. Ca-

ły świat budzi się do życia po zimowym śnie. Sta-

je się kolorowy, rozkwitają krzewy, kwiaty w 

przydomowych ogrodach i na łąkach. Jest to mie-

siąc szczególnego kultu Matki Bożej. Wierni 

gromadzą się nie tylko na modlitwie w kościołach, 

ale jak Polska długa i szeroka, widzimy przy 

krzyżach przydrożnych i kapliczkach grupy mo-

dlących się, śpiewających Litanię Loretańską i 

pieśni Maryjne. 

W naszej parafii zwyczaj śpiewania przy kaplicz-

kach i krzyżach przydrożnych przekazywany jest 

z pokolenia na pokolenie. Niejedna z nas kiedyś z 

babcią przychodziła śpiewać, a dziś przyprowadza 

wnuki, prawnuki.  

Ta sztafeta przekazywania wiary trwała i trwa w 

rodzinach polskich, bo tak jak kiedyś, tak i dzisiaj 

potrzeba nam pomocy Matki Bożej w naszym 

codziennym życiu rodzinnym, sąsiedzkim, spo-

łecznym, w życiu całego narodu. Gdy przychodzi 

maj, to nasze myśli i serca jeszcze z większą żar-

liwością kierują się ku Matce Bożej. Ta modlitwa 

jest świadectwem wiary Narodu Polskiego. Przy 

krzyżach i kapliczkach uczymy się drogi Maryjnej 

wiary, wierności Bogu oraz naszej Ojczyźnie.  

 

Od ponad 60 lat przy krzyżu na Blichu w 

miesiącu maju codziennie gromadzą się wierni, 

szczególnie starsi, którzy przyprowadzają swoje 

wnuki. Modlą się również młodsi, nie tylko 

mieszkający w pobliżu krzyża (przyjeżdżają sa-

mochodem lub rowerem). Śpiewamy pieśni ma-

ryjne, Litanię Loretańską, ”Pod Twoją Obronę” i 

odmawiamy dziesiątek różańca. Przez tyle lat w 

maju  przychodzimy do swojej Matki, aby dzię-

kować, prosić ale przede wszystkim uczcić naszą 

Królową. A w tym roku nie zapominaliśmy mo-

dlić się o pokój na Ukrainie i w intencji uchodź-

ców.  

 

Tradycyjnie już (raz w roku - w maju) 

sprawowana jest przy Krzyżu na Blichu Msza 

święta. 20 maja b. roku w przepięknej scenerii, 

bowiem na wiosnę cały świat zamienia się w 

świątynię. Wtedy zamiast organów śpiewa chór 

ptaków, a piękno przyrody stanowi dekorację ołta-

rza.  Mszę świętą przy Krzyżu na Blichu sprawo-

wał Ks. dr Tomasz Bierzyński -Duszpasterz Sto-

warzyszenia Rodzin Katolickich (SRK)w Gorli-

cach. W Eucharystii uczestniczyła też wspólnota 

SRK. W homilii  Ks. Tomasz nawiązał do Ewan-

gelii św. Jana ( z dnia), w której słyszeliśmy pięk-

ne słowa: ”wy jesteście przyjaciółmi moimi”. Wy-

jaśnił  czym się różnią  relacje przyjacielskie z 

Jezusem Chrystusem od relacji z drugim człowie-

kiem. 

         Bogu niech będą dzięki za dobrą pogodę, a 

Ks. Tomaszowi za Eucharystię i słowo Boże o 

głębokiej treści. 

  

Marta Przewor 

TOBIE MARYJO ZAWIERZAM… 
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„Chwalcie łąki umajone…” śpiewamy w 

jednej z pieśni Maryjnych. Śpiewamy szczególnie 

w miesiącu maju, często podczas uczestnictwa w 

nabożeństwach majowych. Litanię Loretańską nie 

tylko w kościołach, prywatnie w domach, ale 

również gromadząc się przy naszych przydroż-

nych kapliczkach i krzyżach. W takich miejscach 

odprawiana jest niejednokrotnie liturgia sprawo-

wania Eucharystii. W Gorlicach corocznie przy 

omodlonym od wielu lat krzyżu na Blichu, a w 

tym roku, 20 maja ks. Tomasz Bierzyński w prze-

pięknej scenerii gorlickiego krajobrazu, wśród 

śpiewu ptaków, woni kwiatów oraz pagórków, 

usłanych soczystą, młodą zielenią, sprawował dla 

mieszkańców Eucharystię. Do oprawy owej litur-

gii Mszy św. przyczynili się również, (jak co ro-

ku), członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolic-

kich. Szczególnie w Roku Rodziny wydarzenie to 

miało wyjątkowy charakter. Ks. Tomasz podczas 

pięknego kazania nawiązał do Rodziny. Podkre-

ślając, że krzyż na Blichu jest jak piorunochron, 

który chroni i przez który łaski Boże, błogosła-

wieństwo, opieka spływają na tą ziemię. Nato-

miast odnosząc się do Ewangelii zapytał: „Kim 

jest przyjaciel, a przede wszystkim przyjaciel Bo-

ga?”. Często o sobie mamy zawyżone lub obniżo-

ne zdanie. Trudno widzieć nas we właściwych 

proporcjach. Pomocą służy nam współmałżonek, 

rodzina, przyjaciele. Ale by wiedzieć tak napraw-

dę, trzeba nam nasze życie przyłożyć do czegoś, 

co jest pewne jak skała i niezmienne, a tym jest 

Boże słowo. Chrystus nazywa nas, w Ewangelii z 

dnia 20 maja, przyjaciółmi. Przyjaciel to ten, który 

dąży do tego samego celu. Różni się ona od miło-

ści, bo miłość jest bezwarunkowa. Natomiast w 

przyjaźni jest cel. Gdy tego nie ma, nie ma też 

mowy o przyjaźni. Dlatego dobrze by było, gdyby 

w małżeństwie istniała nie tylko miłość, ale rów-

nież wspólny cel, zainteresowanie, pasja. Skupia-

nie swej uwagi wyłącznie na wychowaniu dzieci 

czyni je ubogim, bo kiedy te wychodzą z domu, 

przyjaźń się kończy i pozostaje syndrom pustego 

gniazda. Natomiast Pan Jezus nazywając nas przy-

jacielem pragnąłby, abyś Ty i On miał wspólny 

cel i w związku z tym należałoby zapytać: czy 

masz taki cel. Na przykład, w Stowarzyszeniu 

Rodzin Katolickich pomagamy organizując piel-

grzymki, kolonie, Mikołaja. Ufamy, że Bogu się 

to podoba. A czy my mamy jakiś wspólny cel, 

który się Bogu podoba i w związku z tym moż-

na nazwać nas przyjacielem Boga? Może jest na 

odwrót? Bowiem nawet pomagając możemy ko-

goś krzywdzić, uzależniając go od pomocy. Nale-

ży więc wszystko przemyśleć, aby pomagać, mi-

łować i służyć innym mądrze oraz roztropnie. 

Niech to motto płynące z tegorocznej Eucharystii, 

sprawowanej pod krzyżem na gorlickim Blichu, 

będzie drogowskazem w naszej pielgrzymce do 

nieba. 

Wiesława Mruk 

 

 

 

 

Miasto Gorlice ma wyjątkowe szczęście do 

księży w momentach przełomowych nie tylko dla 

Gorlic. W czasie „Dni Grozy”, tj. zajęcia miasta 

przez wojska rosyjskie i Bitwy Gorlickiej sytuację 

w mieście opanował ksiądz Bronisław Śweykow-

ski. W okresie rabacji znaczącą rolę odegrał 

ksiądz Wojciech Michna
1
. Czy była ona tak zna-

cząca jak w przypadku księdza Świeykowskiego 

trudno obecnie stwierdzić, tym niemniej została 

zauważona przez jemu współczesnych. Niestety 

został on również „zauważony” przez władze au-

striackie i po powstaniu lutowym 1846 aresztowa-

ny. Przy rozpatrywaniu roli ks. W. Michny 

w wygaszaniu rabacji należy wziąć pod uwagę, że 

był on tuż po święceniach kapłańskich i do Gorlic, 

(swojej pierwszej parafii), przybył w październiku 

1845 roku, na pięć miesięcy przed rozruchami. Na 

Ziemi Gorlickiej rabacja miała o wiele mniejsze 

rozmiary niż gdzie indziej. W opracowaniach z 

tamtego okresu możemy znaleźć takie stwierdze-

nie 

„W ogóle rozruchy chłopskie wrzały głów-

nie w miejscowościach, graniczących z cyrkułem 

tarnowskim, podczas gdy wsie wzdłuż granicy 

węgierskiej, oraz gminy ruskie zachowały się zu-

pełnie spokojnie. Było to w znacznej części zasłu-

gą prawdziwie obywatelskiej działalności komisa-

rzy: Narcyza Pajączkowskiego, Edwarda Poh i 

Karola Banhólzla. Ten ostatni urzędował podczas 

rzezi w Gorlicach, gdzie dodano mu do asystencyi 

oddział, złożony z kilkunastu dragonów.”
2
 

 

Wydarzenia w Gorlicach znamy głównie z 

pamiętnika ks. Wojciecha Michny
3
. Sytuację w 

samych Gorlicach w okresie rabacji opisuje on 

następująco:   

                                                         
1
 W. Granat et al., red., Encyklopedia katolicka, Lublin 

1973, Wyd. 1, s. 850. 
2
  stanisław Schnür-Pepłowsk, Krwawa karta opowieść z 

przeszłości Galicyi, Lwów 1896, s. 119. 
3
 W. Michna, Nowa Zorza: (przedtem „Nowy Dzwonek”) : 

dodatek bezpłatny do „Krakusa”. 1928, nr 2, „Biblioteka 

Jagiellońska, 100696 III”, 1928, s. 15–17. 

MSZA ŚWIĘTA PRZY KRZYŻU  

NA BLICHU 

Zagadka krzyża na Blichu 

rozwiązana? 
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„… Podczas ruchu chłopskiego uciekli urzędnicy 

z miasta; do naszego domu przy kościele zjechali 

się panowie i z dworów pobliskich. …”
4
  

„… Wspomnienia godzien był burmistrz Gorlic, 

który uciekł i zostawił miasto i jego mieszkańców 

na pastwę losu…”
5
 

 „… W poniedziałek zapustny przybyli do nas po-

sły z bandy chłopskiej od Ciężkowic, którą dowo-

dził Koryga
6
,
7
 Prowadził on chłopstwo w tych 

stronach na dwory, jak Szela koło Pilzna. Posło-

wie żądali, abyśmy bandę przepuścili przez Gorli-

ce do dworów za rzeką Ropą; dwory te stały jesz-

cze całe. …” 
8
  

Na naradzie wojennej, jak to nazwał ks. Michna, 

postanowiono buntowników przepuścić, robiąc 

jednocześnie zasadzkę głównie w rynku i jednej z 

ulic. Znając topografię Gorlic wydaje się, że miej-

sce wybrano wyjątkowo dogodne, rynek leży w 

obniżonym terenie. Jedyna droga ucieczki (jedna z 

ulic) nie dawała szans rabusiom, jednym słowem 

„kocioł”.  W naradzie uczestniczył pułkownik 

wojsk polskich z 1830 roku Łętowski. 

„…Czekaliśmy na tę bandę dwa dni, nie nadeszła 

jednak, a szkoda, bo byłaby dostała straszne cię-

gi.”
9
 konkluduje Michna. Wzdłuż rzeki Ropy nad 

którą leżą Gorlice, stały czaty mieszczańskie, aby 

uważać czy jakaś banda chłopskich rozbójników 

nie będzie przechodziła. „…Bogu dzięki, żadna 

nie przybyła, dwory ocalone…”  

 Możemy przyjąć, że zagadka krzyża na 

Blichu z roku 1846 została częściowo rozwiązana. 

Znamy odpowiedź na podstawowe pytanie, wiemy 

już jakie wydarzenie upamiętnia ten krzyż. Miesz-

czanom gorlickim udało się ocalić od rabunku i 

zniszczeń dwory położone za rzeką Ropą.  

To na pochwałę mieszczan gorlickich, którzy nie 

mieli udziału w rabunkach i tylko w obronie praw 

Ojczyzny występowali.
10

 

Pozostaje jeszcze znaleźć odpowiedź na pytanie: 

kto i kiedy ów krzyż postawił? Być może infor-

macja na ten temat znajduje się w pamiętniku ks. 

W. Michny. Rękopis jego znajduje się w Muzeum 

Regionalnym PTTK w Gorlicach. Niestety jak na 

razie nie mam do niego dostępu. 
                                                         
4
 Ibid., s. 15. 

5
 W. Michna, Nowa Zorza : (przedtem „Nowy Dzwonek”) : 

pismo społeczno-polityczne. 1928, nr 1, „Biblioteka Jagiel-

lońska, 100696 III”, 1928, s. 4. 
6
 Encyklopedia Ciężkowic  b.d., 

https://www.encyklopedia.ciezkowice.pl/pl/haslo,122,00134

,inne, 14.03.2022. 
7
 Internetowy Polski Słownik Bibliograficzny, Koryga, b.d., 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/koryga, 18.03.2022. 
8
 W. Michna, Nowa Zorza..., op. cit., s. 15,16. 

9
 Ibid., s. 16. 

10
 Ibid., s. 15. 

Niezwykle ciekawe są relacje z przebiegu rabacji 

w Binarowej, w Zagórzanach i Ropie. Dramatycz-

ne sceny rozgrywały się w Łużnej. W Bobowej i 

okolicach doszło do rzezi.  

Szacuje się, że w wyniku rabacji napadnięto ogó-

łem na ponad 500 dworów. Na terenie Ziemi Gor-

lickiej napady można niemalże policzyć na pal-

cach. W dostępnych (na dziś autorowi artykułu) 

materiałach nie ma mowy o ofiarach śmiertelnych 

wśród ziemian i księży na Ziemi Gorlickiej w 

okresie rabacji. Używając terminu „Ziemia Gor-

licka”, mam na myśli ówczesny powiat Gorlicki z 

roku 1846, bez Bobowej i okolic, która wówczas 

należała do powiatu Grybów.  

Pełne przebadanie rabacji na Ziemi Gorlickiej, 

która miała bardzo skromny przebieg byłoby nie-

zwykle ciekawe. W szczególności interesująca 

byłaby odpowiedź na pytanie: dlaczego rabacja w 

gorlickim Austriakom „nie wyszła”? 

                                   Wiktor Bednarczuk     

2022-06-04 

 

 

 

 

 

Błogosławiony Ojciec Krystyn Gondek – OFM 

 

 Urodził się 6 kwietnia 1909 roku w Słonej 

koło Zakliczyna. Na chrzcie, który przyjął w ko-

ściele franciszkanów w Zakliczynie, otrzymał 

imię Wojciech. Był trzecim z kolei dzieckiem w 

wielodzietnej rodzinie, miał siedmioro rodzeń-

stwa. Uczył się w szkole powszechnej w Zakli-

czynie, którą ukończył w 1924 roku. Jego kate-

chetą był o. Seweryn Oleksy z miejscowego klasz-

toru , z którym  Wojciech związany był od dzie-

ciństwa, tu też odkrył swoje powołanie. Był alum-

nem Kolegium Serafickiego we Lwowie. Do Za-

konu Braci Mniejszych został przyjęty 16 lipca 

1928 roku. Nowicjat odbywał w Wieliczce i tu 29 

sierpnia 1929 roku złożył pierwsze śluby zakonne. 

Po dwóch latach kontynuowania nauki w Krako-

wie w prowadzonym przez bratni Zakon Braci 

Mniejszych Kapucynów  Studium Filozoficzno-

Teologicznym rozpoczął studia  w Wyższym Se-

minarium Duchownym w Przemyślu. Studiując w 

Przemyślu przebywał w klasztorze franciszkań-

skim pw. św. Marii Magdaleny i Matki Bożej 

Niepokalanej.  W 1933 roku złożył tam śluby 

wieczyste i przyjął imię zakonne Krystyn.  W 

1936 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk 

ordynariusza bpa Franciszka Bardy. Należał do 

najzdolniejszych studentów, planowano więc wy-

108 Błogosławionych Męczenników II 

wojny Światowej c.d. 
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słać go na dalsze nauki, ale brak kapłanów skłonił 

przełożonych do skierowania go do pracy duszpa-

sterskiej najpierw do Chełma, a następnie do Wło-

cławka, gdzie został wikariuszem klasztoru. Słu-

żył wiernym jako kaznodzieja, spowiednik i dusz-

pasterz chorych.  

 Po wybuchu II wojny światowej Włocła-

wek znalazł się w Okręgu Rzeszy Kraj Warty 

przyłączonym do Niemiec i został objęty akcją 

eksterminacji polskiej inteligencji.  26 sierpnia 

1940 roku aresztowano prawie całe duchowień-

stwo włocławskie, wśród nich był też ojciec Kry-

styn. Aresztowanych osadzono początkowo w 

obozie przejściowym w Szczeglinie koło Pozna-

nia. Stamtąd o. Krystyn trafił do Sachsenhausen a 

potem do Dachau. Był słabego zdrowia, odnowiła 

się choroba płuc, którą przechodził w seminarium. 

Z trudem, ale z poddaniem się woli Bożej znosił 

ciężkie warunki obozowe. Rodzina próbowała 

uzyskać zgodę na jego zwolnienie, matka napisała 

nawet list do Hitlera w tej sprawie.  Jak pisałam w 

innych artykułach, w 1942 r. Niemcy zaczęli 

więźniów znajdujących się - według ich nomen-

klatury - w "stanie beznadziejnym" najpierw izo-

lować, a potem wywozić z Dachau w tzw. "trans-

portach inwalidów" do Hartheim, gdzie wszyst-

kich mordowano w komorach gazowych. Ojciec 

Krystyn ze względu na „stan beznadziejny” został 

przeznaczony do takiego transportu i przeniesiony 

do obozowego szpitala, tzw. „rewiru”. Udając się 

do „rewiru”  oddał współwięźniowi swoją nieco 

lepszą czapkę, dodając: „Ja już nie wrócę, bo Pan 

na mnie czeka”. I uzupełnił: „Idę do Pa-

na”…Ojciec Krystyn Gondek nie dożył do dnia 

transportu. Zmarł w Dachau 23 lipca 1942 roku. 

Jak zeznali współwięźniowie, do końca zachował 

żywą wiarę i miłość bliźniego. W warunkach obo-

zowych pomagał innym nie myśląc o sobie. Przed 

śmiercią pożegnał się słowami; „Do zobaczenia w 

niebie”.  

 Ojciec Krystyn Gondek został beatyfiko-

wany w gronie 108  męczenników II   wojny świa-

towej 13 czerwca 1999r. w Warszawie przez św. 

Jana Pawła II. Jego wspomnienie liturgiczne 

przypada 23 lipca. W jego rodzinnej miejscowości 

– Słonej-  postawiono pomnik błogosławionego, 

przy którym gromadzą się mieszkańcy na modli-

twie różańcowej, zwłaszcza w dzień wspomnienia 

bł. Krystyna. W kościele w Zakliczynie znajduje 

się ołtarz dedykowany błogosławionemu zapro-

jektowany przez Czesława Dżwigaja, który po-

święcił biskup Wiktor Skworc.  

 

 

B. Osika 

 

 

 

 Wychowanie młodego pokolenia jest pro-

cesem niebywale skomplikowanym, szczególnie 

w dzisiejszych czasach, co wynika z wielu pseudo 

wzorców oddziałujących w jego toku. Dlatego 

RODZINA musi być bardzo czujna i uświadamiać 

sobie, że dzieci się wychowuje a nie hoduje. Są to 

mocne słowa, które zapewne wielu z nas oburzą, 

ale czas nagli i musi nastąpić przebudzenie w 

sprawach wychowania naszych następców. Ro-

dzice nie możecie się ograniczać jedynie do za-

spokajania potrzeb materialnych dzieci, bo w pro-

cesie wychowawczym niesie ono  ze sobą spusto-

szenie emocjonalne młodego pokolenia. W po-

przednich rozważaniach uczulałem czytelników 

na konieczność rozmowy z młodymi członkami 

naszych Rodzin, tym razem zwrócę uwagę na or-

ganizację czasu wolnego. Własne obserwacje jak i 

informacje ze źródeł związanych z młodzieżą 

szkolną wystawiają tragiczne świadectwo beztro-

ski rodziców, co do formy spędzania czasu prze-

znaczonego na wypoczynek.  Czasy, gdy młodzież 

chętnie uczestniczyła w wycieczkach organizowa-

nych przez szkoły minęły, o zgrozo, chyba bez-

powrotnie. Dzieci, młodzież szkolna nie zdradzają 

chęci uczestnictwa w wycieczkach pieszych, chy-

ba, że do supermarketów. Wycieczka do centrum 

handlowego jest atrakcją, ale w góry o TO, TO 

NIE, bo przecież się ubłocimy, bo zagrażają 

kleszcze, bo może będzie padał deszcz, bo się 

spocę itd. Z czego to wynika ? Niestety rodzice 

chronią swoje pociechy, sprawiając, że w przy-

szłości jedyną rozrywką jaką znają będą: kompu-

ter, komórka, telewizor,” zwiedzanie” supermar-

ketu. Najwyższy czas Drodzy Rodzice otrząsnąć 

się i uświadomić sobie, że NAUKA DZIECI TO 

ICH PRACA UMYSŁOWA i należy się im wy-

poczynek czynny: piłka, rower, wycieczki piesze, 

kontakt z przyrodą, naturą !!!! 

Dawniej sport był powszechny, chłopcy szli kopać 

piłkę na boisko szkolne lub koło domu – bloków. 

Dzisiaj, gdy hałasują podczas zabawy sąsiedzi 

zgłaszają pretensje, zapominają, że kiedyś sami 

byli młodzi, kopali piłkę, krzyczeli, śmiali się. Co 

się dzieje z naszym społeczeństwem?  Podczas 

zorganizowanego  szkolonego rajdu na zakończe-

nie młodzi ludzie nie potrafią zapalić ogniska, 

upiec kiełbasy na ognisku, ziemniaków, Zacho-

wanie młodzieży sprawia, że mogą sobie  lub 

współuczestnikom podczas pieczenia kiełbaski 

zrobić krzywdę. Napawa to zgrozą, widać, że nikt  

w domu nie dał im szansy na naukę prostych 

czynności podczas ogniska, bo przecież będzie 

Wychowanie czy hodowanie 
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śmierdziało ubranie dymem i pobrudzą się.                          

Rodzice OPAMIĘTAJMY SIĘ, uczmy nasze 

dzieci samodzielności, prostych czynności takich 

jak ukrojenie kromki chleba, ugotowanie prostego 

posiłku. Boimy się, że dziecko może się poparzyć, 

skaleczy palec, złamie sobie nogę zamiatając pod-

łogę, porazi go prąd podczas odkurzania!! To 

wszystko doprowadzi do tragedii. Co będzie w 

przypadku mnożących się niebezpieczeństw w 

związku  z sytuacją polityczną w Europie. Jak 

młodzi obywatele będą walczyć o swoją wolność, 

będąc przyzwyczajonymi do usługiwania im przez 

innych. Stracą życie ze względu na brak samo-

dzielności, wygaszenia instynktu samoobrony, bo 

wszystko im podano gotowe, a życie jest walką! 

Te spostrzeżenia  nie są przesadne, młodzi 

często nie są w stanie przejść pieszo kilku kilome-

trów po płaskim terenie, a co dopiero pokonać 

stromizny. Jeżeli za młodu nie zostaną nauczeni 

dostrzegania piękna przyrody, w późniejszych 

latach popełnią te same błędy, co ich rodzice. Ro-

dzice zwracajmy uwagę dzieci na piękno krajo-

brazu, roślinności, świata zwierzęcego, dzieła 

stworzenia dokonanego przez Boga, gdy o tym 

zapomnimy skutkiem będzie brak czułości wobec 

drugiego człowieka, przyjemnością stanie się 

niszczenie przyrody, znęcanie nad zwierzętami, 

rówieśnikami, ludźmi starszymi, czy też publiko-

wanie oszczerstw w internecie lub na facebooku. 

     

                         M.Ś. 

 

 

 

 

 

Podczas Mszy świętej, sprawowanej na 

Gorlickim Blichu, ksiądz Tomasz Bierzyński na-

wiązał w kazaniu do Ewangelii. Opowiadała ona o 

przyjaźni między Bogiem a człowiekiem. Ks. 

Tomasz mówił również o przyjaźni międzyludz-

kiej i jako przykład podał Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich, które służy swoją pomocą wielu oso-

bom. Jedną z form pomocy jest organizowanie 

pielgrzymek. W tym roku również i ja po raz 

pierwszy uczestniczyłam w jednej z nich. 

W sobotni poranek 28 maja, który dla 

mnie był jeszcze środkiem nocy, wdychając rześ-

kie, poranne, podgórskie powietrze i wsłuchując 

się w śpiew ptaków wyruszyłam na jeszcze bliż-

sze spotkanie z Bogiem i Maryją. Pielgrzymka 

rozpoczęła się ciepłym przywitaniem przez Panią 

Martę Przewor – prezes SRK, a następnie ks. To-

masz poprzez modlitwę i odśpiewanie godzinek 

wraz z uczestnikami uwielbił Trójcę Przenajświęt-

szą i Matkę Bożą. W atmosferze rozmodlenia do-

jechaliśmy do diecezji sosnowieckiej, aby odwie-

dzić sanktuaria owego miejsca. Pierwszym etapem 

pielgrzymki był klasztor Ojców Franciszkanów 

w Biskupcu. Jako ciekawostkę podam, iż przeo-

rem jest tam brat zakonny z Biecza, a więc nasz 

rodak. Już od samego początku zachwyciło mnie 

to miejsce, a w szczególności obraz Matki Bożej 

Śnieżnej – opiekunki Rodzin. Przeor opowiedział 

nam historię klasztoru, którego założenie datuje 

się na lata 1740-45. Następnie był czas na modli-

twę, refleksję, skupienie oraz napisanie próśb mo-

dlitewnych do Matki Bożej, po czym zwiedzili-

śmy jeszcze krypty oraz Ogród Różańcowy. 

Nadmienię jeszcze tylko, że nawiedzając Sanktua-

rium Matki Bożej Śnieżnej w Biskupcu, można 

uzyskać odpust zupełny, a jest ku temu wiele spo-

sobności. My, jako pielgrzymi, mogliśmy odpust 

taki uzyskać. Jak wiemy jednym z warunków do 

uzyskania odpustu zupełnego jest przyjęcie Ko-

munii świętej. Dlatego podczas kolejnego etapu 

pielgrzymki, który prowadził nas do Matki Bożej 

Skałkowej w Podzamczu, było uczestnictwo we 

Mszy świętej. Sprawował ją Ks. Tomasz Bierzyń-

ski. Podczas kazania Ks. Tomasz odwołał się do 

historii naszego kraju i do tego jak zawierzenie się 

Matce Bożej procentowało w rysach historii Pol-

ski, kiedy to niejednokrotnie mając słabsze siły 

zbrojne wygrywaliśmy bitwy czy wojny. Przykła-

dem może być chociażby bitwa Warszawska. 

Oprawa tej liturgii uświetniona została piękną grą 

na organach oraz śpiewem księdza proboszcza 

owej parafii. Natomiast po zakończeniu Mszy Św. 

Ks. Krzysztof Kasprzak w skrócie przedstawił 

historię kultu Matki Bożej Skałkowej. Sięga ona 

roku 1818, kiedy to 14 października jeden z 

mieszkańców ujrzeć miał na skale wizerunek 

Matki Bożej. Obraz powinien być umieszczony w 

kościele, ale mieszkańcy uznali, iż Maryja upodo-

bała sobie właśnie tę skałę. W uroczystej procesji 

przeniesiono więc obraz w miejsce objawienia, 

które jest bardzo urokliwe i zapewne dlatego wie-

lu nowożeńców wybiera je sobie na ceremonię 

zaślubin. Trudno było opuszczać mi to piękne 

NASZE    PIELGRZYMOWANIE 
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miejsce, ale czas naglił. Część grupy udała się 

jeszcze do ruin zamku w Ogrodzieńcu, a pozostali 

przy piciu kawy i integracyjnych, ciekawych roz-

mowach, ogrzewali się. Następnie udaliśmy się do 

sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w 

Jaroszewcu. Sanktuarium to jest stosunkowo mło-

de, bowiem parafia została ustanowiona w roku 

1978, a obecny kościół wzniesiony w latach 1981-

1995. Wnętrze Sanktuarium jest bardzo jasne i 

ciepłe. I nie mam tutaj na myśli ogrzewania. Cho-

ciaż wtedy by się przydało, ponieważ było bardzo 

zimno. Zmarznięci więc, ale szczęśliwi wyruszyli-

śmy do ostatniego sanktuarium – Najświętszego 

Zbawiciela w Przegini. Nie zabawiliśmy jednak 

długo, ponieważ miała odbyć się tam msza święta, 

a poza tym część była w remoncie. Z rysu histo-

rycznego dowiedzieliśmy się, że pierwotny, drew-

niany kościół powstał w latach 1325-1327, kolej-

ny w 1662, a obecny w latach 1902-1908. Po tak 

udanej pielgrzymce z uśmiechem na ustach, rado-

ścią w duszy, jeszcze większą miłością w sercu, z 

modlitwą i śpiewem wróciliśmy szczęśliwi. A 

wszystko to zawdzięczamy Pani Marcie Przewor, 

która zawsze ma wielkie serce dla wszystkich 

wokół. I leczy nie tylko te chore serca, ale rów-

nież załamane i smutne. Chociażby poprzez mo-

dlitewno-integracyjne pielgrzymki. Dziękujemy! 

 

Wiesia Mruk 

 

 

W dniu 28 maja b. roku gorlickie 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich odbyło piel-

grzymkę do wybranych sanktuariów Diecezji So-

snowieckiej. Były to cztery sanktuaria znajdujące 

się w pasie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. 

Pierwszym miejscem nawiedzenia 

był klasztor Ojców Franciszkanów w Biskupi-

cach koło Pilicy. Tamtejszy kościół p. w. Naj-

świętszego Imienia Jezus jest od 2003 ro-

ku Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opie-

kunki Rodzin. Kościół i klasztor powstały w 

XVIII wieku z fundacji synowej króla Jana III 

Sobieskiego – Marii Józefy. Wnętrze świątyni ma 

wystrój barokowy. Ściany zdobi polichromia z 

1925 roku. Znajduje się w niej 9 ołtarzy; ołtarz 

główny zdobi wizerunek Chrystusa Ukrzyżowa-

nego na tle Kalwarii. Ołtarze boczne poświęcone 

są m. in. Św. Józefowi, Św. Antoniemu, Jezusowi 

Miłosiernemu (Jezu ufam Tobie) i MB Śnieżnej. 

W tym ostatnim ołtarzu znajduje się cudowny 

wizerunek Matki Bożej – kopia obrazu znanego 

jako Zbawianie ludu rzymskiego z Bazyliki MB 

Większej w Rzymie. Biskup kamieniecki Augu-

styn Wessel, brat Marii Józefy Sobieskiej, znalazł 

ten obraz w karczmie, zaopiekował się nim, a po-

tem podarował swojej siostrze, która umieściła go 

w pilickiej kaplicy zamkowej. Opuszczając miej-

scowość, pani Sobieska przekazała Matkę Bożą 

Śnieżną pod opiekę Franciszkanów i już wkrótce 

wierni modlący się przed tym wizerunkiem zaczę-

li otrzymywać potrzebne im łaski. W dniu 15 

czerwca 2003 r. obraz został ozdobiony złotymi 

koronami inkrustowanymi brylantami, które po-

święcił papież Jan Paweł II. Uroczystości korona-

cji przewodniczył bp Adam Śmigielski. Świątynia 

posiada liczne relikwie, m. in. Św. Jana Pawła II, 

Św. Faustyny, Św. Ojca Pio, i bł. ks. Jerzego Po-

piełuszki. W otoczeniu kościoła znajdują się po-

mniki Św. Jana Pawła II i Św. Brata Alberta oraz 

ogród różany. Całość otoczona jest murem ze sta-

cjami drogi krzyżowej. Odpusty parafialne są trzy: 

13 czerwca – Św. Antoniego, 2 sierpnia – NMP 

Anielskiej i 4 października – Św. Franciszka z 

Asyżu. 

Kolejnym miejscem było niewielkie, 

położone w pięknych okolicznościach przyro-

dy Sanktuarium MB Skałkowej w Podzamczu, 

niemal u stóp ruin zamku Ogrodzieniec. Kult Ma-

ryjny rozpoczął się w tym miejscu 18 październi-

ka 1818 roku, kiedy to jednemu z miejscowych 

ukazała się na skale postać Maryi z Dzieciątkiem. 

Miejsce to zaczęto nazywać Skałą Matki Bożej i 

umieszczono na niej przyniesiony z kaplicy zam-

kowej obraz. Mieszkańcy wsi codziennie, wspina-

li się po skale, aby przy obrazie zapalić światło. U 

stóp skały biło źródełko, którego woda miała wła-

ściwości lecznicze, niestety z czasem ono zanikło. 

W latach pięćdziesiątych XX wieku wzniesiono 

małą, przylegającą do skały kaplicę, którą w roku 

2000 zastąpiono większą. Kaplica otwiera się na 

plac z ławkami, a ołtarz usytuowany jest tak, aby 

wierni, w zależności od ich liczby i pogody, mogli 

uczestniczyć w nabożeństwach na zewnątrz lub w 

środku. We wnętrzu kaplicy znajduje się obraz 

Matki Bożej z Dzieciątkiem, ukoronowany 20 

maja 2002 roku w uroczystość Matki Bożej Matki 

Kościoła. W tym samym dniu kaplica została 

podniesiona do godności sanktuarium. Obok ob-

razu w kaplicy znajduje się krzyż, wykonany w 

Sanktuaria Diecezji Sosnowieckiej 
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warunkach konspiracyjnych w latach 50. w ce-

mentowni „Wiek”. Na skale nad kaplicą dostrzec 

można płaskorzeźbę aniołka a na szczycie skały 

stoją: figura Maryi i Krzyż. Do sanktuarium pro-

wadzi wejście ozdobione kamiennym łukiem i 

dzwonnicą i droga, wzdłuż której w 2004 r. usta-

wionych zostało pięć stacji różańcowych – Ta-

jemnice Światła. To niewielkie, urokliwe miejsce 

upodobali sobie młodzi ludzie, którzy z całej Pol-

ski przybywają, aby zawrzeć tu sakramentalny 

związek małżeński. Również wielu kapłanów, 

szczególnie pochodzących z tych terenów wybiera 

Sanktuarium MB Skałkowej na miejsce celebracji 

jubileuszów święceń. 

Jako trzecie nawiedziliśmy Sanktua-

rium NMP Wspomożenia Wiernych w Jaro-

szowcu. Kult Matki Bożej w tym miejscu sięga 

początku XX w. Wśród mieszkańców byli ludzie 

mający kontakty z Turynem, zauroczeni postacią 

ks. Jana Bosko oraz szerzonym przez Salezjanów 

kultem NMP Wspomożycielki Wiernych. Zapew-

ne to stało się inspiracją do budowy kaplicy ku 

czci Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki 

Wiernych. Kaplica ta została pobłogosławiona w 

roku 1929. Od 1978 roku Jaroszowiec jest odręb-

ną parafią. Nowoczesna, duża świątynia wznie-

siona została w latach 1981 – 1995. Ze względu 

na kult Matki Bożej, czczonej w obrazie Jana 

Szczęsnego Stankiewicza, ucznia Jana Matejki, 

biskup sosnowiecki Adam Śmigielski w maju 

1996 r. erygował sanktuarium NMP Wspomoże-

nia Wiernych. Obecnie w świątyni, w ołtarzu 

głównym znajduje się figura Matki Bożej Wspo-

możenia Wiernych w otoczeniu świętych, błogo-

sławionych i czterech ewangelistów, dłuta kra-

kowskiego artysty Jana Funka. Natomiast wizeru-

nek namalowany przez Jana Szczęsnego-

Stankiewicza, który jest kopią turyńskiej ikony 

(Madonna Świętego Jana Bosko), umieszczony 

jest na lewej ścianie kościoła, obok wejścia do 

bocznej kaplicy Bożego Miłosierdzia. Należy 

zwrócić uwagę na Tajemnice Różańcowe i stacje 

Drogi Krzyżowej, również autorstwa Jana Funka. 

Ołtarz główny zdobi scena z Ostatniej Wieczerzy 

a na ambonie widnieje złocona płaskorzeźba – 

Chrystus w łodzi. Wnętrze wzbogacają piękne 

witraże, przedstawiające m. in. sceny z wizji Św. 

Jana Bosko, tajemnice z życia Maryi, a nad chó-

rem Matka Boża Wspomożenia Wiernych. We 

wspomnianej już wcześniej kaplicy bocznej znaj-

dują się obrazy: Jezu ufam Tobie, Św. Faustyny, 

Św. Jana Pawła II, Św. Joanny Beretta Molla i 

Św. Ojca Pio. Przed świątynią stoi okazały po-

mnik polskiego Papieża na głazie z napisem z 

Ewangelii wg Świętego Mateusza: Ty jesteś Piotr. 

Z tyłu znajdziemy jeszcze grotę Matki Bożej, 

przed którą o 21. 00 w niedziele od maja do paź-

dziernika odbywają się Apele Maryjne. 

Ostatnim „punktem programu” była 

krótka wizyta w Sanktuarium Najświętszego 

Zbawiciela w Przegini. Pierwszy, drewniany 

kościół Św. Mikołaja był tu już w XIV wieku. 

Kolejny, murowany kościół Św. Jana Chrzciciela i 

Św. Michała zbudowano w wieku XVII. Na po-

czątku XX wieku świątynię przebudowano w sty-

lu neogotyckim. W kościele znajduje się pięć ołta-

rzy: ołtarz główny z Panem Jezusem Ukrzyżowa-

nym, św. Jana Nepomucena, Matki Bożej Różań-

cowej, św. Franciszka oraz ołtarz z cudownym 

obrazem Cierpiącego Chrystusa Miłosiernego i 

relikwiami św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Z 

obrazem tym wiąże się legenda. W XVII wieku 

rycerz z Sieniczna w walkach z kozactwem na 

Kresach uratował obraz Zbawiciela. Wszedł on do 

płonącego kościoła i ujrzał za szybą wizerunek 

Zbawiciela. Urzeczony wyrazem Jego oczu rozbił 

szybę i wyciął szablą obraz. Opasał się płótnem i 

tak odbył całą kampanię wojenną. Gdy jego towa-

rzysze broni polegli, swoje ocalenie przypisał cu-

downemu wizerunkowi. W dowód wdzięczności 

umieścił obraz w kaplicy w rodzinnej w Sienicz-

nie. Wydarzenia te opisał Henryk Sienkiewicz w 

Trylogii. Kiedy obraz zasłynął cudami, biskup 

krakowski zadecydował o przeniesieniu go do 

kościoła w Przegini. Obraz pochodzi z XVI wie-

ku, namalowany jest na płótnie, na które nałożona 

jest metalowa szata srebrna i metalowa korona 

cierniowa, złota. Obraz jest umieszczony za za-

słoną, na której jest namalowany obraz św. Józefa 

z Dzieciątkiem Jezus. Decyzją biskupa sosno-

wieckiego Adama Śmigielskiego 23 września 

2003 r. kościół podniesiony został do rangi sank-

tuarium. Tak przebiegło nasze podróżowanie – od 

Maryi do Jezusa – w ostatnią sobotę maja tego 

roku.                                                                                                            

                                                                           EA 

 

 

 
Oni już Go znali 

 Pewien misjonarz został wysłany do bar-

dzo odległego kraju, tam, gdzie dotąd dotarło 

zaledwie kilku obcokrajowców. Wszyscy byli 

przekonani, ze w tamtym rejonie nikt jeszcze nie 

H 

Z RADOŚCIĄ  KU BOGU 
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głosił Ewangelii. Dlatego ów misjonarz 

zdecydował się opowiadać ludziom historię 

Jezusa Chrystusa najprościej jak tylko się da. 

 Nauczywszy się starannie języka 

tubylców, zebrał ich w wiosce, by wygłosić 

pierwsze kazanie o kochającym Bogu. Mówił o 

bezinteresownej miłości, nieskończonym 

miłosierdziu, delikatności i o niezwykłej mocy 

uzdrawiania, którą Jezus posiada. Z przyjem-

nością zauważył, że zebrani byli bardzo tym 

wszystkim poruszeni i zainteresowani. 

 Potem dostrzegł, że kiwają głowami i 

uśmiechają się dobrodusznie, tak, jakby już znali 

Bohatera owego kazania, który przez życie 

„przeszedł dobrze czyniąc” /Dz 10, 38/. 

 Misjonarz cieszył się widząc tak wyraźne 

zainteresowanie i uwagę słuchaczy, ale mimo to 

ich zachowanie zbiło go nieco z tropu, zwłaszcza, 

że bez problemu uznali Jezusa za Boga. 

 W końcu misjonarz nie mógł dłużej pow-

strzymywać swej ciekawości. Zapytał, jak wielu z 

nich jeszcze nigdy nie słyszało o tym Człowieku. 

Odpowiedź  była niesamowita. Wyglądało 

na to, że wszyscy już od dawna Go znali. Kapłan 

zupełnie zaskoczony zapytał: „Jak to możliwe? 

Kto i kiedy wam o Nim opowiadał?” 

„On kiedyś mieszkał pośród nas – odrzekł 

starszy człowiek. -  Nazywaliśmy go Doktorem. 

To , co mówisz, dokładnie pasuje do niego”. 

 Okazało się, że w tej wiosce pracował 

kiedyś łagodny, pełen miłości, chrześcijański le-

karz służąc im swoją medyczną wiedzą. Mieszkał 

z nimi i pielęgnował ich w chorobach przez wiele 

lat. Jego pokorna postawa pełna miłości i troski 

była tak silnym świadectwem, że słuchacze 

kojarzyli go z Jezusem, o którym opowiadał im  

misjonarz. 

Postanów  sobie tak przeżywać każdy dzień swo-

jego życia, aby nawet zagubione dusze rozpoznały 

w tobie Jezusa! 

                                /Z: „Kawa z Panem Bogiem”/ 

 „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp 

            przetrwały cię.” 

    /bp Jan Chrapek/ 

 „Długie jest tylko to życie, które było  

            pożyteczne.” 

          /Leonardo da Vinci/ 

 „Życie nasze jest jak samotny lot nad 

            wzburzonym morzem i pod ciemnym  

            niebem, ale zawsze ku słońcu” 

    /ks. Henryk Misztal/ 

 „Od każdego człowieka zależy, czy  

            wypełni on spichlerze własnego życia 

            owocami czy  słomą.” 

   /Johann Andreas Blaha/ 

Jak mierzy się oglądalność programów  

telewizyjnych? 

 Te informacje zyskuje się z urządzenia, 

które nazywa się people meter. Do Europy Środ-

kowej people meter dotarł w drugiej połowie lat 

90. wraz z pojawieniem się komercyjnych stacji 

telewizyjnych. Aby poszczególne stacje miały 

dokładne dane na temat oglądalności, rejestratory 

są umieszczane w gospodarstwach domowych i 

wysyłają dane na temat oglądalności co sekundę. 

Jeśli widz przełączy kanał w trakcie trwania pro-

gramu, rejestrator wyśle tę wiadomość do centrali. 

Rejestrator people meter to pudełko, podobne do 

dekodera. Po włączeniu odbiornika telewizyjnego 

urządzenie pyta, kto z domowników ogląda tele-

wizję. Wyniki oglądalności mają ogromne 

znaczenie dla stacji telewizyjnych. Na podstawie 

tych danych stacje decydują o godzinie emisji 

danego programu, a także określają czy dany pro-

gram zostanie nadal na antenie. Wysoka oglądal-

ność decyduje też o zakupie i cenach różnych pro-

gramów i seriali, co jest również ważne dla 

reklamodawców. Uczestnictwo w badaniu 

oglądalności jest dobrowolne, ale nie można się 

do niego zgłosić. Groziłoby to manipulacją wyni-

kami. Wybór gospodarstwa domowego jest 

niezależny i dokonywany na podstawie danych 

statystycznych. 

 

Dziesięć – jedenaście 

 Czy można w jednym namiocie w dziesięciu 

polowych łóżkach położyć jedenastu harcerzy tak, 

aby każdy z nich spał oddzielnie w swoim łóżku? 

Nie da rady? Czarodziej potrafi jednak tego 

„dzieła” dokonać. Oto jego wyjaśnienie: 

 - W pierwszym łóżku kładę, na krótko, 

dwóch harcerzy, w drugim łóżku – trzeciego 

harcerza, w trzecim – czwartego, w czwartym – 

piątego, w piątym – szóstego, w szóstym – 

siódmego, w siódmym – ósmego, w ósmym – 

dziewiątego, no i wreszcie w dziewiątym łóżku 

harcerza dziesiątego. Pozostało wolne łóżko 

dziesiąte, prawda? Przenosimy więc doń jede-

nastego harcerza, który na razie leżał w 

pierwszym łóżku – i oto każdy z jedenastu 

chłopców chrapie już w osobnym łóżku! Proste? 

 

 Rozwiązanie łamigłówki z poprzedniego nu-

meru: 

1. Sadzone 2. Ani jeden, trzeba je włożyć. 

 

      Pomożesz mi wyremontować mieszkanie?  

       – pyta ojciec Jasia.     

       – Tak, a co mam robić – Pomaluj okna. 

   

M 

    

C 

Ł 
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Pół godziny później Jasio pyta: 

Tato, a ramy też pomalować? 
      
 Ksiądz przybija listewki do płotu. Jaś  

           przygląda się z wielkim zainteresowaniem. 

            – Pewnie chcesz być stolarzem? – pyta 

           ksiądz.              

           – Nie. chcę tylko usłyszeć, co ksiądz powie 

           jak uderzy się młotkiem w palec. 
      

Stanisław Firlit  

 

 

 

 

 

To tematy Dnia Skupienia Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich (SRK) Diecezji Rzeszowskiej, 

które się odbyło 4 czerwca b. roku w kościele św. 

Królowej Jadwigi w Gorlicach. Zgromadzili się 

licznie przedstawiciele kół tegoż stowarzyszenia, 

szczególnie ziemi gorlickiej. Wybraliśmy temat 

(jak w tytule), bo minęły kolejne miesiące roku 

przeżywanego pod hasłem ROKU RODZINY i 

pewnie z powodu Covid 19 trwała raczej „cisza”, 

a zagrożenie małżeństwa i rodziny jest coraz 

większe. Szerzenie ideologii godzących w istotę 

małżeństwa odbija się na rodzinie. Podważenie 

trwałości związku między matką i ojcem oraz 

pozbawienie rodziny fundamentu jakim jest sa-

kramentalny związek małżeński godzi w istotę 

małżeństwa i rodziny. 

 

Spotkanie rozpoczęło się koncelebrowaną 

Eucharystią pod przewodnictwem Ks. Prof. Józefa 

Augustyna SJ – prelegenta, z udziałem Ks. Maria-

na Raźnikiewicza – duszpasterza diecezjalnego 

SRK, Ojca Stanisława – misjonarza z Boliwii oraz 

Ks. Tomasza Bierzyńskiego – opiekuna gorlickie-

go Koła. Mszę świętą poprzedził program słowno 

– muzyczny na temat miłości, małżeństwa i rodzi-

ny wykonany przez  scholę parafialną.  

Piękne i bogate w treść kazanie wygłosił 

zaproszony Gość Ks. Prof. Józef Augustyn SJ. 

Prelegent w kazaniu cytował zdania z listów swo-

jej matki. „Tylko dla Jezusa żyj” – pisała Anna 

Augustyn, kobieta, która skończyła siedem klas, 

czterdzieści trzy lata przeżyła w małżeństwie, 

urodziła dziewięcioro dzieci i całe życie pracowa-

ła na roli we wsi Ołpiny na Podkarpaciu. 

Ojciec J. Augustyn opublikował artykuły i 

książki z zakresu duchowości oraz szeroko rozu-

mianej pedagogiki chrześcijańskiej (około czter-

dziestu książek oraz ponad dwustu artykułów. 

Najważniejsze tematy podejmowane w jego pra-

cach to: szkoła modlitwy, wprowadzenie w życie 

sakramentalne, rozeznanie duchowe, wychowanie 

do życia w rodzinie, problematyka młodzieży. 

Wydał także książkę „Ojcostwo – aspekty peda-

gogiczne i duchowe” i był to również temat wy-

kładu po Mszy świętej. Była możliwość nabycia 

tych książek. 

W czasie spotkania omówił realne przy-

czyny kryzysu ojcostwa we współczesnym świe-

cie. Zaniepokojenie rodzi fakt, że szerzy się kultu-

ra bez ojca lub  tylko z odpowiedzialnością mate-

rialną ojca. Ojcostwo – to misja i powołanie, które 

domaga się osobistego zaangażowania, zmagania 

ze słabościami oraz odwagi. 

Po Mszy świętej proboszcz świątyni p.w. 

św. Królowej Jadwigi – Ks. Jerzy Gondek  w spo-

sób bardzo ciekawy zaprezentował nam dzieje  

parafii  i świątyni, która w tym roku obchodzi 25 - 

lecie.  

W przyparafialnej kawiarence była możli-

wość wypicia kawy, herbaty i poczęstunku przy-

gotowanego przez członków Koła SRK w Gorli-

cach.  

Na zakończenie udaliśmy na obiad „Pod 

Kogutek”. Spotkanie zakończyło się jak zawsze 

śpiewem Barki. 

Pozostaje nam wciąż pamiętać, że jeśli bę-

dziemy wierni Bogu i Bożym przykazaniom, to 

nasze rodziny będą SILNE BOGIEM I JEGO 

MIŁOŚCIĄ. 

 

W następnym numerze „Z Niepokalaną” 

8/2022 ukaże się wykład Ks Prof. J. Augustyna na 

temat Ojcostwa. 

 

Marta Przewor 

Zdjęcia Leszek Drzał 

 

 

 

 

 

LIPIEC 

 

Intencja papieska: Za osoby starsze. 
Módlmy się w intencji osób starszych, które są 

korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświad-

czenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć 

w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością. 

 

Intencja parafialna: w intencji rodzin,  
o odwagę do zrodzenia i katolickiego wychowania 

licznego potomstwa 

 

 

TRZY KRYZYSY – MAŁŻEŃSTWA 

– RODZINY – OJCOSTWA 
 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bracia: 

Nikt z nas nie żyje dla siebie  

i nikt nie umiera dla siebie: 

 jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana;  

jeżeli zaś umieramy,  

umieramy dla Pana.  

I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana”. 

(Rz14,7-12) 

 

 

 

31 maja b. roku 

w wieku 81 lat 

odeszła  

                                                   do domu Ojca,  

Śp Anna Augustyn. 

   
Odeszła od nas w święto Nawiedzenia  Najświetszej Maryi Panny, bo tak jak Matka Naj-

świętsza  „z pośpiechem” biegła do  każdego bez wyjątku,  z różnorodną pomocą. Nie tylko ro-

dzinie, przyjaciołom, znajomym, ale wszystkim potrzebującym. Jej serce było bezpiecznym por-

tem dla tych, którzy byli w potrzebie. Nie czekała aż Ją ktoś poprosi o pomoc. Patrzyła na ludzi 

przez swoje kochające serce i bezinteresownie wyciągała do nich swoje spracowane dlo-

nie.Zawsze szczęście drugiej osoby było dla Niej ważniejsze niż własne. Umiała prawdziwie ko-

chać drugich czynami, poświęcając się dla nich bezgranicznie. 

 

Była kilkanaście lat członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK) – Koła w Gorli-

cach. Dziękujemy Bogu w Trójcy Jedynemu, że spotkaliśmy Śp Annę na naszej drodze, bo była 

dla nas przykładem miłości Boga, Matki Najświetszej i ludzi. Uczyliśmy się od Niej jak żyć na co 

dzień z Bogiem i dla Boga. Była osobą „rozmodloną”. Modliła się na różańcu ( nie tylko w swo-

ich intencjach), ale w różnych intencjach Kościoła świętego. Modliła się za misjonarzy oraz w 

ramach Apostolatu Margaretka za Ks. biskupa. Bardzo kochała Matkę Najświętszą. Z wielką ra-

dością przyjęła fakt ustanowienia Maryi Niepokalanej Patronką miasta i  z radością nosiła w pro-

cesji ( choć ciężki) feretron Matki Bożej Pani Gorlickiej. Kilkadzięsiat razy podejmowała trud 

pielgrzymowania, przez to  kształtując chrześcijańską osobowość. Pozostanie w naszej pamięci 

jako osoba niezwykła, ciepła, młoda duchem, entuzjazmem wiary, radością ewangeliczną. W SRK 

uczestniczyła we wszystkich spotkaniach modlitewnych i innych, starała się pomagać w realizacji 

zadań pomocy rodzinie,  służyła zawsze pomocą w organizacji różnych spotkań z seniorami, 

dziećmi i rodzinami.  

 

MIAŁA SERCE SZCZEROZŁOTE, OFIARNE, ZA KAŻDY GEST 

WDZIĘCZNE BOGU I LUDZIOM . 

 

Dziękujemy Ci Panie Jezu za Dar Jej życia i Powołania, szczególnie w rodzinie. Pani Hania pozo-

stanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle zatroskana o swoja rodzinę. Kochała swoja rodzinę 

i zawsze mówiła o niej z wielką miłością. Bardzo dobrze wychowała czwórkę dzieci i do końca 

życia starała się scalać i umacniać  całą rodzinę przez wspólne spotkania czy niedzielne obiady.  

 

„Dobry Jezu a nasz Panie daj Jej wieczne spoczywanie” 

 

 

Marta Przewor 
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RYS HISTORYCZNY: Franciszek 

  

Papież Franciszek (pontyfikat od 2013r.) 

zajmuje stanowisko oryginalne wobec środków 

komunikacji społecznej. Podkreśla aspekt miło-

sierdzia w mediach oraz komunikacji na 

peryferiach. Jest przekonany, że umiejętność to-

warzyszenia człowiekowi w erze cyfrowej jest 

wartościowa.  

 

 
Papież Franciszek, fot. https://swiatoze.pl/papiez-

franciszek-o-zmianach-klimatycznych/ 

 

W encyklice Laudato si wskazuje na kon-

sekwencje pewnych nowości technologicznych 

oraz rozważa dynamikę środków masowego prze-

kazu i świata cyfrowego.  

 

 

 

 

 

 

„Obecne środki pozwalają nam komunikować się 

oraz dzielić wiedzą i uczuciami. Jednak czasami 

uniemożliwiają nam bezpośredni kontakt z niepo-

kojem, wstrząsem, radością bliźniego oraz złożo-

nością jego doświadczenia osobistego. Nie po-

winno więc dziwić, że wraz z przytłaczającą poda-

żą tych produktów narasta głęboka melancholia i 

niezadowolenie w relacjach międzyosobowych czy 

niebezpieczna izolacja”. (Franciszek, Laudato si, 

Rzym 2015, nr 47).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herb papieża Franciszka, fot. wikipedia.org 

 

 
Dziennikarze pytają Franciszka, fot. Vatican News 

 

Ojciec święty znany jest z improwizowa-

nych rozmów-wywiadów z dziennikarzami na 

pokładach samolotów w trakcie pielgrzymek.  

 

ToBi  

 

 

Kościół i media czyli medioEcclesia – 
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