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Objawienia Boga Ojca – orędzia przekazane 

przez s. Eugenię Elisabettę Ravasio w 1932 roku 

we Francji, których bezpośrednim podmiotem jest 

Bóg Ojciec, są jedynymi prywatnymi objawie-

niami, uznanymi w Kościele katolickim przez 

miejscowego ordynariusza. 

 

Przebieg 

Siostra Eugenia Ravasio – to pochodząca z 

Włoch, nowicjuszka Sióstr Misjonarek Matki Bo-

żej Apostołów, przebywająca w domu macierzy-

stym zgromadzenia w Vénissieux koło Lyonu i 

zajmująca się pracami fizycznymi. Latem 1932 

roku, podczas osobistych modlitw, doznała pry-

watnego objawienia (łac. apparitio), którego tre-

ścią były orędzia od Boga Ojca skierowane do 

chrześcijan, papieża, lokalnego biskupa i całej 

ludzkości. Orędzia te zapisała w dwóch zeszytach: 

pierwszym rozpoczętym datą 1 lipca w liturgiczne 

święto Najdroższej Krwi Chrystusa, a drugi 12 

sierpnia tego roku, które są datami początków 

dwóch objawień. Kopie zeszytów otrzymał biskup 

Alexandre Caillot, jako miejscowy ordynariusz 

diecezji Grenoble i jeden z adresatów orędzi. Cały 

tekst objawień został przez siostrę spisany w języ-

ku łacińskim, prawie jej nieznanym
.
 

Pierwszy kościół pod wezwaniem Boga Ojca, w 

związku z objawieniami (istnieją wcześniejsze, 

np. XIX-wieczne kaplice Boga Ojca), został kon-

sekrowany 7 sierpnia 2004 roku. Jest nim obecna 

konkatedra Boga Ojca Miłosiernego w Zaporożu 

w diecezji charkowsko-zaporoskiej. Jej budowa 

była finansowana przez Białą Armię, na prośbę 

biskupa diecezji Kamieńca Podolskiego, Jana Ol-

szańskiego i proboszcza w Zaporożu, ks. Jana 

Sobiło, obecnie biskupa pomocniczego diecezji 

charkowsko-zaporoskiej. W prezbiterium znajduje 

się wielkich rozmiarów kopia ikony Boga Ojca. W 

kościele tym, mającym status sanktuarium Boga 

Ojca Miłosiernego, odmawiane są modlitwy 

związane z orędziami przekazanymi przez s. Eu-

genię Ravasio, wraz z modlitwami związanymi z 

kultem Miłosierdzia Bożego. 

W Drohiczynie znajduje się kaplica Boga Ojca z 

podobną ikoną, w której od kilku lat odbywają się 

comiesięczne czuwania modlitewne, w związku z 

objawieniami. 

 

 

 

Naprawa obrazu  Boga Ojca 

Zasadniczym i najobszerniejszym tematem orędzi 

jest kwestia obrazu Boga Ojca w mentalności 

chrześcijan. Zawierają one krótką historię zba-

wienia oraz wersety o Ojcu z Ewangelii, w celu 

ukazania ojcowskiej miłości Boga do ludzi. Sta-

wiają im, zwłaszcza katolikom, zarzut niepozna-

nia, a nawet odrzucania tej miłości i utwierdzania 

fałszywego obrazu Ojca „strasznego” oraz „prze-

sadnego lęku” wobec Boga i „źle pojętego sza-

cunku”, który „nie dopuszcza zażyłości”, „jest 

niesprawiedliwością”, „raną zadawaną Sercu 

Bożemu”, „lekceważeniem ojcowskiej Miłości”.  

 

W świetle orędzi praktycznie cała ludzkość nie 

zna właściwie Boga, który jest „Oceanem Miłości 

Miłosiernej” i mówi:  

 

 

 

 

Bóg Ojciec w tych orędziach polemizuje wprost z 

katolikami: 

 

 

 

 

 

 

 

W części skierowanej do papieża Bóg mówi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrząc na postać siostry Eugenii Elisabetty Rava-

sio, której objawił się Bóg Ojciec, mamy poczu-

cie, że powinniśmy dzielić się z każdym człowie-

kiem tym, co przez tę skromną i pokorną osobę 

przekazał całemu światu nasz Tata. Orędzie, które 

prezentujemy, jest słowem przekazanym osobiście 

przez Boga Ojca i uznanym przez Kościół za au-

tentyczne 

Pragnę, aby ludzie mnie poznali i odczuwali, że 

jestem blisko każdego z was. 
 

Niektórzy z was mogą mi powiedzieć: […] 

„nasz Kościół jest doskonały!”i odpowiada: 

gdybyście wiedzieli, że macie Ojca, […] gdyby-

ście znali Ojca..., to by ta miłość rozprzestrze-

niła się na cały świat. 

Gdybyś wiedział, jak pragnę być znany, kocha-

ny i otaczany szczególną czcią przez ludzi! […] 

To dzieło powinno być pierwsze ze wszystkich, 

a tymczasem – z powodu lęku, jaki szatan pod-

sunął człowiekowi – dopiero w tym czasie się 

dokona. Poleca też, żeby całe duchowieństwo 

zobowiązało się rozwijać ten kult, a przede 

wszystkim, by pomagało ludziom poznać Mnie 

takim jaki jestem i jaki zawsze będę blisko nich, 

to znaczy Ojcem najczulszym i najbardziej 

kochającym ze wszystkich ojców. 
 

BÓG OJCIEC MÓWI DO SWOICH 

DZIECI 

https://www.wikiwand.com/pl/Or%C4%99dzie
https://www.wikiwand.com/pl/Eugenia_Ravasio
https://www.wikiwand.com/pl/1932
https://www.wikiwand.com/pl/Francja
https://www.wikiwand.com/pl/B%C3%B3g_Ojciec
https://www.wikiwand.com/pl/Objawienie#Objawienie_publiczne_a_objawienia_prywatne
https://www.wikiwand.com/pl/Objawienie#Objawienie_publiczne_a_objawienia_prywatne
https://www.wikiwand.com/pl/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://www.wikiwand.com/pl/Ordynariusz
https://www.wikiwand.com/pl/Eugenia_Ravasio
https://www.wikiwand.com/pl/W%C5%82ochy
https://www.wikiwand.com/pl/Nowicjusz
https://www.wikiwand.com/pl/Dom_generalny
https://www.wikiwand.com/pl/Dom_generalny
https://www.wikiwand.com/pl/Zgromadzenie_zakonne
https://www.wikiwand.com/pl/V%C3%A9nissieux
https://www.wikiwand.com/pl/Lyon
https://www.wikiwand.com/pl/Objawienie#Objawienie_publiczne_a_objawienia_prywatne
https://www.wikiwand.com/pl/Objawienie#Objawienie_publiczne_a_objawienia_prywatne
https://www.wikiwand.com/pl/%C5%81acina
https://www.wikiwand.com/pl/Or%C4%99dzie
https://www.wikiwand.com/pl/B%C3%B3g_Ojciec
https://www.wikiwand.com/pl/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://www.wikiwand.com/pl/Papie%C5%BC
https://www.wikiwand.com/pl/Biskup_diecezjalny
https://www.wikiwand.com/pl/1_lipca
https://www.wikiwand.com/pl/12_sierpnia
https://www.wikiwand.com/pl/12_sierpnia
https://www.wikiwand.com/pl/Biskup
https://www.wikiwand.com/pl/Alexandre_Caillot
https://www.wikiwand.com/pl/Ordynariusz
https://www.wikiwand.com/pl/Diecezja_Grenoble-Vienne
https://www.wikiwand.com/pl/%C5%81acina
https://www.wikiwand.com/pl/%C5%81acina
https://www.wikiwand.com/pl/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(budynek)
https://www.wikiwand.com/pl/Kaplica
https://www.wikiwand.com/pl/Po%C5%9Bwi%C4%99cenie_ko%C5%9Bcio%C5%82a
https://www.wikiwand.com/pl/Po%C5%9Bwi%C4%99cenie_ko%C5%9Bcio%C5%82a
https://www.wikiwand.com/pl/Konkatedra_Boga_Ojca_Mi%C5%82osiernego_w_Zaporo%C5%BCu
https://www.wikiwand.com/pl/Diecezja_charkowsko-zaporoska
https://www.wikiwand.com/pl/Diecezja_kamieniecka
https://www.wikiwand.com/pl/Jan_Olsza%C5%84ski
https://www.wikiwand.com/pl/Jan_Olsza%C5%84ski
https://www.wikiwand.com/pl/Proboszcz
https://www.wikiwand.com/pl/Jan_Sobi%C5%82o
https://www.wikiwand.com/pl/Jan_Sobi%C5%82o
https://www.wikiwand.com/pl/Biskup_pomocniczy
https://www.wikiwand.com/pl/Prezbiterium
https://www.wikiwand.com/pl/Mi%C5%82osierdzie_Bo%C5%BCe
https://www.wikiwand.com/pl/Drohiczyn_(Polska)
https://www.wikiwand.com/pl/Historia_zbawienia
https://www.wikiwand.com/pl/Historia_zbawienia
https://www.wikiwand.com/pl/Ewangelia
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Orędzie: Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci. 

 

Oto prawdziwy cel Mojego przyjścia:  
1. Przychodzę, aby wygnać przesadny lęk, 

który Moje stworzenia odczuwają wobec 

Mnie. Pragnę dać im do zrozumienia, że 

Moja radość polega na tym, abym był zna-

ny i kochany przez Moje dzieci, to znaczy 

przez całą ludzkość obecną i przyszłą. 

 

2. Przychodzę przynieść nadzieję ludziom  

i narodom. Iluż od dawna już ją utraciło! 

Ta nadzieja pozwoli im pracować dla swe-

go zbawienia, żyjąc w pokoju i bezpieczeń-

stwie.  

 

3.  Przychodzę, aby dać się poznać takim, ja-

kim jestem; aby ufność ludzi wzrastała 

jednocześnie z miłością do Mnie, ich Ojca. 

Ma On tylko jedno pragnienie: czuwać 

nad wszystkimi ludźmi i kochać ich jako 

Swoje dzieci.  

 

Objawienia zawierają dwie wyodrębnione obietni-

ce, „ważne na zawsze”, jedna z lipca, druga z 

sierpnia 1932 roku: 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Boga Ojca 

Szczegółowym wezwaniem zawartym w orę-

dziach jest, by liturgicznym ukoronowaniem kultu 

Boga Ojca w Kościele katolickim było osob-

ne święto ku Jego czci. Ma ono być obchodzone  

7 sierpnia, lub w pierwszą niedzielę sierpnia i 

uzupełnić „pewien brak”. 

 

Innych form pobożności objawienia te nie narzu-

cają, polecając służenie z prostotą prawdziwych 

dzieci Boga, waszego Ojca. W związku z obja-

wieniami powstało też zapowiedzianych „kilka 

małych modlitw”, tj. koronka i litania oraz Modli-

twa matki Eugenii. 

 

 

Reakcja Kościoła – Akceptacja 

Biskup Alexandre Caillot z zainteresowaniem 

przyjął treść orędzi i powołał komisję teologiczną 

do zbadania sprawy, która prowadziła swe prace 

do końca 1934 roku. Najpierw komisja rozstrzy-

gnęła kontrowersyjną kwestię, czy bezpośrednie 

objawienia Ojca są same w sobie możliwe, zwra-

cając też uwagę, iż w historii Kościoła nie miały 

miejsca tego typu prywatne objawienia, bowiem 

Bóg w tych ostatecznych dniach przemówił do nas 

przez Syna (Hbr 1, 2). Po otrzymaniu pozytyw-

nych opinii odnośnie do niepodważalno-

ści cnót siostry Eugenii, zwłaszcza pokory i posłu-

szeństwa oraz jej zupełnego zdrowia psychiczne-

go, w roku 1935 biskup otworzył proces kano-

niczny, zmierzający do uznania objawień, trwają-

cy dziesięć lat. Po jego zamknięciu wydał oświad-

czenie o uznaniu „nadprzyrodzonego i Boskiego 

wyjaśnienia ogółu wydarzeń” oraz „wartościowej 

i pięknej doktryny”, stwierdzając w konkluzji: 

Prosta zakonnica wezwała dusze do prawdziwego 

kultu Ojca, takiego jakiego uczył Jezus i jaki Ko-

ściół ustalił w liturgii. 

 

Tymczasem w samym zgromadzeniu niemal od 

początku zaakceptowano i realizowano treść orę-

dzi, za sprawą przełożonej generalnej, matki Lu-

dwiki, m.in. przez trzy kolejne lata obchodząc 

święto Boga Ojca. W dniu tym, 7 sierpnia 1936 

roku, s. Eugenia Ravasio została wybrana nową 

matką generalną, pomimo młodego wieku i stażu. 

Od razu zaczęła rozpowszechniać pisma i wygła-

szać konferencje poświęcone Bogu Ojcu. Podczas 

pobytu w Rzymie biskup Alexandre Caillot 

otrzymał od papieża Piusa XI zgodę, by zakonnice 

zgromadzenia nazywane były „Córkami Ojca”. 

 

Pragniemy powtórzyć za Ojcem Andrea 

D’Ascanio słowa o Matce Eugenii: „Jest to świa-

tło, które Ojciec przysłał na świat w tych czasach 

chaosu i zagubienia, żebyśmy znali drogę, którą 

mamy kroczyć. Mroki go nie pokryły, ale próbo-

wały je zgasić. Jednakże światło było ciemniejsze 

od ciemności. We właściwym czasie światło za-

cznie jaśnieć w pełni”.  

      Jako Fundacja Abba Pater chcemy w głębokiej 

pokorze i zatroskaniu o każdą istotę kroczyć za 

Matką Eugenią, ukazując wszystkim jej heroiczną 

postawę, a w sposób szczególny Orędzie Bóg Oj-

ciec mówi do Swoich dzieci. Głęboko wierzymy, 

że nikt nie pozostanie głuchy na wołanie Samego 
Boga Ojca. Tak jak ta prosta zakonnica wzywała i 

prowadziła do kultu Boga Ojca, tak i nasza Fun-

dacja czuje potrzebę kontynuacji Jej dzieła. 

Opr. Marta Przewor 

Wzywajcie mnie imieniem Ojca, z ufnością i miło-
ścią, a wszystko otrzymacie od tego Ojca, doznając 

równocześnie miłości i miłosierdzia. 
 

Wszyscy ci, którzy wezwą mnie imieniem Ojca – 

choćby tylko jeden raz – nie zginą, ale pewni będą 

życia wiecznego razem z wybranymi
.
 

https://www.wikiwand.com/pl/Liturgia_chrze%C5%9Bcija%C5%84ska
https://www.wikiwand.com/pl/%C5%9Awi%C4%99to_liturgiczne
https://www.wikiwand.com/pl/7_sierpnia
https://www.wikiwand.com/pl/Pobo%C5%BCno%C5%9B%C4%87
https://www.wikiwand.com/pl/Koronka_(modlitwa)
https://www.wikiwand.com/pl/Litania
https://www.wikiwand.com/pl/List_do_Hebrajczyk%C3%B3w
https://www.wikiwand.com/pl/Cnota
https://www.wikiwand.com/pl/Zdrowie_psychiczne
https://www.wikiwand.com/pl/Zdrowie_psychiczne
https://www.wikiwand.com/pl/Zjawiska_nadprzyrodzone
https://www.wikiwand.com/pl/Doktryna_religijna
https://www.wikiwand.com/pl/Genera%C5%82_(zakon)
https://www.wikiwand.com/pl/Rzym
https://www.wikiwand.com/pl/Pius_XI
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Bóg Ojciec jest Stworzycielem całego świata                   

i wszystkiego i wszystkich na tym świecie. Szcze-

gólnym umiłowanym, ukochanym stworzeniem 

Bożym jest człowiek, którego stworzył na swój 

obraz i podobieństwo, obdarzając rozumem i wol-

ną wolą. Jest Ojcem całej ludzkości i troszczy się 

oraz czuwa nad nami i nigdy o swoich dzieciach 

nie zapomina, choćby one zapomniały o Nim. 

Największym darem, jaki ludzkość otrzymała od 

Boga Ojca – jest Jego Syn umiłowany, Jezus 

Chrystus poczęty z Ducha Świętego i zrodzony z 

Najświętszej Maryi Panny – Dziewicy.  Bóg dał 

nam Go na odkupienie naszych win i grzechów.  

Wielka jest ta miłość Boga Ojca dla rodzaju ludz-

kiego, gdyż Jedynego Syna Swojego posyła na 

odkupienie naszych win. Syn modlący się w 

Ogrójcu, tak po ludzku boi się, cały drży, pokrywa 

się krwawym potem i odpowiada Bogu Ojcu ,,nie 

Moja wola ale Twoja niech się dzieje”. Uczy nas 

posłuszeństwa, zaufania i pokory wobec Boga 

Ojca. 

To przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa poznaje-

my Boga Ojca; ,,Ja i Ojciec jedno jesteśmy'' 

/J10,20/. To Syn Boży uczy nas przepięknej mo-

dlitwy ,,Ojcze nasz… '', w której zawarta jest na-

sza cześć, miłość, uwielbienie i prośba o odpusz-

czenie naszych win. W tej modlitwie zawarta jest 

cała nasza wiara w Boga Ojca w niebie. 

Bóg Ojciec pragnie byśmy Go lepiej poznali i na 

Jego Miłość i Miłosierdzie bezgraniczne odpo-

wiedzieli naszą czcią, miłością i wiernością przy-

mierzu zawartemu z Bogiem Ojcem w czasie 

Chrztu Świętego. On doskonale zna swoje stwo-

rzenia i wie jak często upadamy i jak trudno nam 

zawołać: „…Boże Ojcze podaj mi Swoją dłoń i 

pomóż wstać”. 

Bóg Ojciec w swoich objawieniach uznanych 

przez Kościół s. Eugieni Ravassio mówi do swo-

ich dzieci: ,,Dziś siódmy dzień miesiąca i dziś jest 

dzień Mojego Święta. Dziś udzielam światu spe-

cjalnych łask. Szczególnie tym, co o to proszą 

Mnie, jako Ojca całej Ludzkości. Mało kto o Mnie 

pamięta i czci Mnie, a przecież ja zasługuję na 

cześć. Ja jestem twój Bóg i Pan i proszę, aby kto 

tylko będzie mógł i chciał uczcić Mnie w każdy 

siódmy dzień każdego miesiąca, a w sierpniu do-

datkowo w pierwszą niedzielę sierpnia''. 

 

,,W tych dniach zyskacie wiele Moich Łask, jeśli 

godnie Mnie uczcicie. Kto może niech zamówi 

Mszę Świętą, kto odprawi Mszę Świętą pod tytu-

łem ,,Ojcu Całej Ludzkości” i przyjmie godnie na 

klęczkach i do ust Komunię Świętą, ten otrzyma 

ode Mnie bardzo wiele Łask. Obiecuję, że kto 

czcić Mnie będzie, jako Ojca Całej Ludzkości, ten 

otrzyma przywilej, że wszystkie linie rodzinne 

przeszłe i przyszłe nie będą potępione. Jest to Ła-

ska wielka, którą daje po wsze czasy !'' 

 

,,Jestem najlepszym z ojców. Znam słabości Moich 

stworzeń. Przyjdźcie do Mnie z ufnością                        

i miłością, a Ja, po waszej skrusze przebaczę 

wam! Nawet gdyby wasze grzechy tak odrażające 

jak bagno, wasza ufność i wasza miłość pozwoli 

Mi o nich zapomnieć do tego stopnia, że nie zo-

staniecie osądzeni.  Jestem sprawiedliwy,                       

to prawda, ale miłość odpłaca za wszystko''. 

 

Każde ojcostwo czy w niebie, czy na ziemi po-

chodzi od Boga Ojca, bo On pragnie by ojciec 

w rodzinie był odbiciem Jego samego.  Na wzór 

Ojca Niebieskiego – ojciec powinien być głową 

rodziny, cieszyć się szacunkiem żony                     

i dzieci oraz dawać im poczucie bezpieczeństwa 

nie tylko finansowego, ale przede wszystkim du-

chowego. Głowa rodziny uczy swoje potomstwo 

bezgranicznej ufności Ojcu.   Dziecko bawi się 

przed domem, spostrzega ojca wracającego z pra-

cy pędzi do Niego na oślep, a tatuś rozpościera 

ramiona  i przytula z miłością. Małego „szkraba”, 

który jeszcze  dobrze nie mówi, układa do snu, 

uczy znaku krzyża i modlitwy Ojcze nasz. Taki 

ojciec jest przewodnikiem duchowym w swojej 

rodzinie, dba by dzieci uczęszczały na religię, na 

Mszę świętą .  

Czy tacy ojcowie są w dzisiejszym świecie ?                     

W większości tak, ale bycie takim ojcem nie jest 

łatwe. Zmuszeni zarobić na chleb dla rodziny wy-

jeżdżają za pracą, w domu bywają od święta.  

„Wszechmocny Stwórco Ludzkości rozpostrzyj 

Swoje Święte ramiona i przytul współczesnych 

ojców rodziny by odnaleźli radość z bycia ojcami 

na Twoje podobieństwo, a nie służyli ,,bożkom'' –  

modom współczesnego świata”. 

 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ WOLI BOGA 

OJCA  

 

Ojcze, który stworzyłeś wszechświat i wszystko 

co istnieje, poświęcam Ci moją wolną wolę, jako 

największy z wszystkich darów, którymi mnie 

obdarzyłeś. 

Ponieważ jesteś moim Ojcem i wszystko co czy-

nisz, czynisz z miłości, nie ma innych dróg niż 

Twoja, innej woli niż Twoja.  

Bóg Ojcem całej ludzkości 
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Zawierzam Ci wszystko, co dla mnie jest cenne                       

i pragnę spełnić – Twoją Wolę w moim życiu, 

każdego dnia.  

Wierzę że z Twoją pomocą wszystko mi się uda, 

bo dla Ciebie nie ma nic niemożliwego ! 

 

AMEN . 

 

Janina Załęska 

 

 

 

Zaporoże to kraina położona nad dolnym Dnie-

prem. Należała ona do Korony Królestwa Pol-

skiego od Unii Lubelskiej 1569 do 1686 roku, 

kiedy to na mocy traktatu Grzymułtowskiego zo-

stało przyłączone do Rosji. Obecnie Zaporoże 

należy do Ukrainy, a stolicą obwodu zaporoskiego 

jest miasto o tej samej nazwie, położone nad 

Dnieprem, które powstało w drugiej połowie 

XVIII wieku.  

W Zaporożu znajduje się konkatedra diecezji 

charkowsko – zaporoskiej. Jest to nowa świąty-

nia. Kamień węgielny pod jej budowę, pochodzą-

cy z fundamentów bazyliki Św. Piotra w Rzymie, 

poświęcił 7 grudnia 1998 roku papież  

Jan Paweł II i za pośrednictwem swego sekreta-

rza, ks. Mokrzyckiego przekazał ówczesnemu 

proboszczowi z Zaporoża, ks. Janowi Sobiło 

(obecnie jest on biskupem pomocniczym diecezji 

charkowsko – zaporoskiej). Świątynię konsekro-

wano w 2004 roku, a 7 sierpnia 2005 roku została 

sanktuarium Boga Ojca Miłosiernego Kościół 

został również podniesiony do godności konkate-

dry. 6 lutego 2021 roku przed kościołem odsłonię-

to pomnik papieża Jana Pawła II.  

Na drodze prowadzącej do świątyni stoi kolumna 

z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem, a wejścia na 

plac strzeże figura Św. Michała Archanioła. Kon-

katedra jest budowlą (na planie krzyża), przykrytą 

dużą kopułą. Fasadę z głównym wejściem otacza-

ją dwie wieże. Wnętrze jest jasne, ściany zdobią 

obrazy, głównie nawiązujące do ziemskiej dzia-

łalności Chrystusa i Droga Krzyżowa.  

Uwagę przykuwa ołtarz główny, a szczególnie 

piękna ikona przedstawiająca Boga Ojca. Po jej 

lewej stronie jest trochę mniejszy wizerunek wi-

leńskiego Chrystusa Miłosiernego „Jezu ufam 

Tobie” i mały obrazek MB Nieustającej Pomocy, 

a po prawej stronie obraz przedstawiający Ducha 

Świętego w postaci gołębicy i mały obrazek Chry-

stusa Króla.  

Wyżej wspomniana ikona w ołtarzu głównym 

nawiązuje do objawień Boga Ojca, których do-

świadczyła w 1932 roku włoska zakonnica – 

matka Eugenia Ravasio ze Zgromadzenia Sióstr 

Matki Bożej Apostołów. Podobnie jak nasza Św. 
Faustyna, s. Eugenia spisywała treści objawień 
Boga Ojca, które można bardzo skrótowo przed-

stawić, jako 3 cele:  

1. aby wygnać przesadny lęk, który ludzie odczu-

wają wobec Boga; dać im do zrozumienia, że Bóg 

pragnie być znany i kochany przez Jego dzieci, to 

znaczy przez całą ludzkość obecną i przyszłą.  

2. przynieść nadzieję ludziom i narodom; ta na-

dzieja pozwoli im pracować dla swego zbawienia, 

żyć w pokoju i bezpieczeństwie,  

3. dać się poznać takim, jakim Bóg Ojciec jest; 

aby ufność ludzi wzrastała jednocześnie z miło-

ścią do Boga Ojca.  

Bóg Ojciec wyraził też pragnienie, aby cześć dla 

Trójcy Św. była oddawana w równy sposób. W 

związku z tym prosi, aby czcić Go szczególnie w 

pierwszą niedzielę sierpnia, albo 7 dnia sierpnia. 

Orędzie, po trwających 10 lat badaniach zostało 

uznane przez Kościół za autentyczne. Zachęcona 

przez Boga i za zgodą Matki przełożonej siostra 

Eugenia wykonała (lub zleciła wykonać) obraz, 

przedstawiający Boga Ojca tak, jak się jej ukazał. 

Obraz ten był powielany i rozprowadzany. Na 

jego podstawie ikonograf z Padwy, Lia Gladiolo 

napisała ikonę Boga Ojca w roku 1994. Kopię tej 

ikony wykonał dla świątyni w Zaporożu ikonopi-

sarz Jacek Nakonieczny.  

Ikona Boga Ojca w głównym ołtarzu konkatedry 

jest dziełem symbolicznym. Bóg Ojciec przedsta-

wiony jest jako młody mężczyzna, podobny do 

Chrystusa na ikonach. (w objawieniu Bóg skiero-

wał do S. Eugenii słowa ”... nie jestem ani „młod-

szy” ani „starszy” od Mojego Syna i Mego Ducha 

Świętego!”). Bóg spogląda na osobę modlącą się z 

miłością i prawą ręką jej błogosławi. Do Swego 

serca przytula błękitną kulę, symbol kuli ziem-

skiej. Widnieją na niej napisy Alfa i Omega – po-

czątek i koniec. Zwieńczenie kuli stanowi złoty 

krzyż, przypominający o odkupieniu świata przez 

ofiarę Chrystusa. Tron, na którym zasiada, jest 

skromny. U Swych stóp złożył koronę i berło. Ten 

prosty tron oraz położone korona i berło mówią o 

tym, że Bóg odkłada całą Swą chwałę, by być 

Sanktuarium Boga Ojca Miłosiernego 

miasta Zaporoża 
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blisko człowieka. Bóg chce być obecny w naszym 

życiu, pragnie, byśmy powierzali mu wszystkie 

swe sprawy, troski i radości. Ukazany jest w pół 

manorli (światłości w kształcie pół migdała), co 

symbolizuje i podkreśla boską naturę przedsta-

wianej postaci. Zdobią ją serafiny. W aureolę wpi-

sane są greckie litery Imienia, które Bóg objawił 

Mojżeszowi: „JESTEM, KTÓRY JESTEM” (Wj 

3,14). Ikona podpisana jest Deus Abba Omnipo-

tens Pater, tzn. Bóg Ojciec Wszechmogący. 

Warto zapoznać się z treścią objawień, jakie 

otrzymała s. Eugenia Ravasio, i może kiedyś, gdy 

nastanie pokój na Ukrainie, nawiedzić sanktua-

rium Boga Ojca Miłosiernego w Zaporożu.  

 

EA 

 

OJCOWIE: 

BOSKI I ZIEMSKI 
 

Niejednokrotnie Jezus nauczał, 

że wolę Ojca pełni na ziemi, 

Sanhedryn zatem ze złością huczał, 

że On się Bogiem w ten sposób mieni. 
 

Jezus objawił, że Bóg jest Ojcem, 

co także wskazał w modlitwy słowach, 

że jest Początkiem a także Końcem, 

że Bóg, to świata całego Głowa. 
 

Ojca też poznał, kto widział Syna, 

ukazał Jezus w swoich naukach, 

faryzeuszom zrzedła więc mina, 

twierdzili bowiem, że ich oszukał. 
 

Za to, że nazwał się Synem Boga, 

oddał Swe życie w krzyżowej śmierci. 

Krzyż, to zbawienie, jedyna droga, 

co Zmartwychwstaniem Swoim potwierdził. 
 

Na ziemi ojciec jest namiestnikiem, 

który swe dzieci ma tak prowadzić, 

by je wychować w kulturze, z szykiem, 

aby w trudnościach mogły poradzić. 
 

A najważniejsze ojca zadanie 

jest w ewangelii przecież zawarte: 

to dać im wiarę i wychowanie, 

aby na Boga były otwarte. 
 

Gdy dzieci będą OJCÓW szanować, 

tego ziemskiego i Tego w niebie, 

będą odporne na sprzeczne słowa 

i znajdą wyjście w każdej potrzebie. 
 

Ryszard Boczoń 

 

 

            Specjalistami od ojcostwa są dzieci. One 

najlepiej wiedzą, czego im potrzeba i jaki powi-

nien być tata. Dzieci to bystrzy obserwatorzy. 

Mają bezbłędną intuicję. Nic nie ujdzie uwadze 

maluchów. A ponieważ są niewinne i nie umieją 

jeszcze kłamać, mówią prosto z mostu, co myślą. 

Swoim nieporadnym, ale nowatorskim językiem, 

trafiają w sedno sprawy.  

Oto fragment rozmowy z przedszkola-

kami o ojcostwie na You Tube.  

„Co to jest ojcostwo?” – pyta pani re-

daktor. „Tatuś ma dużo spraw na głowie, jak mój. 

Mój tatuś codziennie siedzi w domu, bo siedzi przy 

komputerze. Ciągle musi myśleć i myśleć, i nie ma 

czasu dla dzieci. Musimy sobie kupować opiekun-

ki, bo mój tatuś […] ma takie różne prace, a ja 

ciągle gram w piłkę w swoim pokoju. Mama oglą-

da swoje filmy, których tatuś nienawidzi, a opie-

kunka się nudzi”.  

To opis rodzinnej sielanki godny wiel-

kiego pióra.  

„A co mężczyzna musi robić, by być 

najlepszym ojcem?” – pyta dalej pani redaktor.  

„Musi dobrze pracować na pieniążki, 

musi mieć czas dla dzieci i koniecznie musi przy-

gruchać żonę”.  „Co to znaczy?” – pragnie spre-

cyzować pani.  „Oni muszą się do siebie przysto-

sunkować, potem jest ślub, a potem się urodzi 

dziecko. No i w skrócie mówi się, że to ojcostwo. 

Żona też by musiała opiekować się dziećmi. Bo 

kiedy on by czytał gazetkę”.  

Kolega obok dodaje: „Żeby być najlep-

szym ojcem, to tak: po pierwsze nie może kraść, 

przynajmniej za często; nie może mordować, musi 

być miły, grzeczny. Każdy może zostać ojcem, je-

żeli znajdzie żonę”. „A jeżeli nie?” – ciągnie te-

mat pani redaktor. Po krótkim namyśle maluch 

stwierdza stanowczym głosem: „To pozostaje mu 

albo wujostwo, albo dziadostwo”. 

Świat bez dzieci nie ma żadnej przy-

szłości, zwyczajne dziadostwo. Dzieci doskonale 

rozumieją świat oraz zasady, jakimi kieruje się 

ludzkie życie, lepiej niż my dorośli. Czyż Pan 

Jezus nie miał racji, gdy mówił: Zaprawdę, po-

wiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie stanie-

cie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebie-

skiego? (Mt 18, 3) 

 

 

                 Wszyscy potrzebujemy ojca, tęsknimy 

za nim: dzieci i dorośli, mężczyźni i kobiety. Oj-

          OJCOSTWO 

 1. 

2. 



 7 

costwo jest wpisane w każdą komórkę naszego 

ciała, psychiki, duszy. Chcemy wiedzieć, komu 

zawdzięczamy życie, od kogo nasze życie pocho-

dzi, komu winniśmy za nie dziękować. Gdy ktoś 

nie zna swojego ojca, jego życie jest w jakiś spo-

sób zawieszone w próżni. 

Rozmawiałem wielokrotnie z młodymi 

mężczyznami, którzy nieraz mieli trudne, konflik-

towe relacje ze swymi ojcami lub też byli wycho-

wywani bez ojca – przez samotne matki. Wielu z 

nich podejmowało desperackie próby, by nawią-

zać relację z własnym tatą lub go odnaleźć. Chcie-

li koniecznie się dowiedzieć, kim on był, kim jest 

teraz, co robi, gdzie mieszka. Ich determinacja 

przynosiła zwykle owoce uspokojenia, większej 

pewności siebie, poczucie własnej męskiej tożsa-

mości i pełniejszej otwartości na ludzi. Podjęcie 

trudu uzdrowienia relacji z własnym ojcem i bu-

dowania głębszej relacji z nim jest – w moim od-

czuciu – jednym z ważniejszych znaków zaanga-

żowania we własny rozwój: ludzki, duchowy, za-

wodowy. Trudno jest przyjąć mężczyźnie dojrzałą 

postawę wobec żony, dzieci, przełożonego, gdy 

jego konfliktowe relacje z własnym ojcem nie 

zostały rozeznane i uzdrowione. 

 

           Gdy wspominamy naszych ojców, mówi-

my niemal wyłącznie o tym, co od nich otrzymali-

śmy. Winniśmy jednak pytać także o to, co my im 

ofiarujemy. Jak my ich przyjmujemy, jakimi sy-

nami jesteśmy dla nich; czy są oni dumni z nasze-

go życia. Relacje ojca z synem, relacje ojca z 

córką, to wzajemna interakcja, dialog; wza-

jemne oddziaływanie na siebie. Być dobrym 

synem to warunek bycia kiedyś dobrym mężem i 

ojcem. Być dobrą córką – to warunek bycia dobrą 

żoną, dobrą matką. W wielu trudnych sytuacjach 

rodzinnych to zadanie bywa nieraz bardzo trudne.  

Karol Wojtyła jako młody człowiek pisał 

w wierszu: „Ojcze mój, ja walczę o Ciebie. Bądź 

ty we mnie, jak ja chcę być w Tobie”. Zbigniew 

Herbert wiersz Rozmyślania o ojcu kończy: „On 

sam rośnie we mnie, jemy nasze klęski, 

/wybuchamy śmiechem, /gdy mówią, jak mało 

trzeba / aby się pojednać”. 

Trzeba nieraz bardzo wiele wysiłku, 

trudu, łez i potu, by zrozumieć swojego ojca, zbli-

żyć się do niego, okazać mu współczucie, zaak-

ceptować go takim, jakim jest, i pojednać się z 

nim. Wielu dorosłych mężczyzn, którzy są ojcami, 

zostali głęboko upokorzeni przez życie. Przyczyny 

upokorzenia są nieraz bardzo złożone: nieudany 

związek małżeński, porażki zawodowe, uwikłanie 

w nałogi, skłonność do depresji itp. W tej trudnej 

sytuacji dla ojców ich dorastające dzieci, a tym 

bardziej dzieci dorosłe, mogą im wiele pomóc. 

Zachęcam nieraz: „okaż ojcu szacunek, zrozu-

mienie”. Niech Twój ojciec będzie dumny z cie-

bie. Skrajne feministyczne trendy współczesnej 

cywilizacji, zakorzenione w ideologii gender, two-

rzą nieraz atmosferę nagonki na ojców.  

Wszelkie formy poniżania, upokarzania, 

obśmiewania mężczyzn i ojców, odbija się ryko-

szetem w kobiety. Męskość rodzi się w relacji do 

kobiecości. Ojcostwo rodzi się w relacji do macie-

rzyństwa. To kobieta czyni mężczyznę ojcem, a 

mężczyzna czyni kobietę matką. Zarówno skrajny 

feminizm, jak też mizoginizm niszczy tak mę-

skość jak i kobiecość. (Po grecku: mĩsos – niena-

wiść; gynḗ - kobieta) słowem nienawiść do kobie-

ty; pogarda kobiecości). Przemocowe trendy męż-

czyzn w relacji do kobiety – są przejawem mizo-

ginizmu. Antropologia, nauka o człowieku, która 

odrzuciła korzenie religijne, skonfliktowała wza-

jemne odniesienia mężczyzn i kobiet. Naznaczyła 

je antagonizmem. Nie powinniśmy mówić: „płeć 

przeciwna”, ale płeć odmienna. Mężczyzna nie 

może być przeciwnikiem kobiet, a kobiety prze-

ciwniczkami mężczyzn.  

 

Męskość, kobiecość - nie jest cechą, 

która przychodzi automatycznie, poprzez samo 

urodzenie się mężczyzną lub kobietą. Od wcze-

snych lat niemowlęcych aż do okresu późnego 

dojrzewania chłopcy uczą się męskości. Decydu-

jące znaczenie ma dla nich męskie środowisko: 

relacje z własnym ojcem, „męska” tradycja i hi-

storia rodzinna – dziadkowie, wujkowie, kuzyni – 

oraz środowisko rówieśnicze i szkolne. Kształto-

wanie się męskości chłopca można porównać z 

zanurzaniem się w nurcie rzeki. Chłopiec dorasta-

jąc, stopniowo chłonie męską atmosferę i przyj-

muje jako własne - postawy, zachowania i wzorce, 

z którymi się styka. Szczególnie ważne są dla nie-

go relacje z dorosłymi mężczyznami. 

Ale męską atmosferę w rodzinie tworzą 

nie tylko mężczyźni. Mają na nią istotny wpływ 

także kobiety przez sposób odnoszenia się do oj-

ców, mężów, braci i synów. Gdy dorastający 

chłopiec ma możność zanurzyć się w nurcie mę-

skiej tradycji, kultury, mądrości i intuicji, sponta-

nicznie wyrasta na dojrzałego mężczyznę. Mę-

skość przychodzi wówczas jako dar rodziny i śro-

dowiska, w którym przyszedł na świat, wycho-

wywał się i dorastał. Jeżeli chłopcom brakuje 

owej męskiej tradycji i kultury rodzinnej, ich doj-

rzewanie może się opóźniać lub ulec zahamowa-

niu. W takiej sytuacji konieczne jest ich głębsze, 

osobiste zaangażowanie we własne męskie doj-

rzewanie. Chłopiec wychowany w rodzinnym 

3. 
4

. 
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klimacie wrogości kobiet (matki, babci, sióstr, 

ciotek), do ojca chłopca, może mieć wielkie trud-

ności w budowaniu własnej męskości postawy. W 

małżeństwach, rodzinach skonfliktowanych 

chłopcy potrzebują pomocy, aby nie wzrastali w 

poczuciu wstydu wobec własnego ojca.  

  

Żaden mężczyzna nie tworzy sam sie-

bie. Pierwszym wzorem męskości dla syna jest 

Jego ojciec. Ikoną męskości dla chłopców jest 

najpierw ich własny ojciec. Ważnym zadaniem 

młodych mężczyzn w okresie dorastania jest po-

znanie ikony ojca. Wielu młodych mężczyzn, czu-

jąc się zranionymi przez własnych ojców, odcina 

się od nich. Przyjmując zbuntowaną postawę wo-

bec nich; mówią sobie naiwnie, że ich męskie 

życie będzie inne: dojrzalsze, lepsze i szczęśliw-

sze. Grubo się mylą. Ich bunt wobec ojca jest 

pierwszym błędnym krokiem, który ich zaprowa-

dzi w to samo miejsce, w którym są ich ojcowie.  

Wzrastając w oporze wobec własnego ojca, nara-

żają się na powtarzanie ich błędów. 

„W czym chciałbym jako mężczyzna 

być podobny do mojego ojca, a w czym nie?” – 

to pytanie, przed którym staje każdy dorastający 

chłopiec. By móc sobie na nie odpowiedzieć, musi 

poznać swojego ojca. Wielu dorosłych mężczyzn 

nie zna swych ojców: ich historii, tego, czym żyją 

na co dzień, ich prawdziwych marzeń, pragnień, 

porażek, lęków i frustracji. Oczywiście nie jest to 

jedynie wina synów. Ojcowie przyjmując maskę 

twardzieli, za którą chronią swoje prawdziwe „ja”, 

utrudniają synom budowanie z nimi więzi. Co 

przyczyniło się do tego, że tak właśnie ułożyło się 

życie mojego ojca? Co sprawiło, że zaczął pić, 

stosować przemoc, upokarzać? Co było prawdzi-

wym powodem tego, że porzucił rodzinę i związał 

się z inną kobietą? Albo też przeciwnie: Co przy-

czyniło się do tego, że zbudował dojrzały związek 

z własną żoną, dobrze wychował dzieci, osiągnął 

sukces zawodowy, zaangażował się czynnie w 

życie społeczne i kościelne? To ważne pytania dla 

syna, jeżeli chce zrozumieć swojego ojca. 

 

 

Wersje rodzinnych historii przedstawia-

ne przez zdradzone żony i matki, (choć budzą 

współczucie), są zwykle jednostronne, a często 

zniekształcone głębokim poczuciem krzywdy, 

odrzucenia i upokorzenia. A gdy syn, ulegając 

nadmiernie wpływom matki, buduje z nią „koali-

cję” przeciwko własnemu ojcu, krzywdzi nie tyle 

jego, ile samego siebie. Dojrzałe matki, zdradzone 

przez swych mężów, doskonale rozumieją ból 

swoich synów, którzy – podobnie jak one – także 

czują się zdradzeni. I właśnie dlatego dobre matki 

nigdy nie buntują synów przeciwko ich ojcom, ale 

pomagają – na ile mogą – przyjąć, zaakceptować 

ranę zadaną im przez ojca. Jako duszpasterze mo-

że zbyt pochopnie bierzemy niekiedy stronę zdra-

dzonych kobiet i dzieci przeciwko „niewiernym” 

mężom i ojcom. Sytuacje ludzkie bywają nieraz 

bardzo złożone, a odpowiedzialność za zaistniałe 

konflikty zwykle podzielona. 

  

Jako ojcowie, wychowawcy, duszpaste-

rze winniśmy przypominać skrzywdzonym sy-

nom, iż uzdrowienie ich relacji do ojca rozpoczy-

na się od szacunku do niego, także wtedy gdy za-

chowuje się destrukcyjnie i „nierozumnie”. Po-

stawa braku szacunku, lekceważenie, tym bardziej 

pogarda do własnego ojca przekładają się w życiu 

syna na brak szacunku i pogardę do samego sie-

bie. Z kolei próby dowartościowania siebie po-

przez porównywanie się z własnym ojcem są 

zwykle znakiem zranionej i upokorzonej dumy. 

Szacunek syna do ojca winien łączyć się z posta-

wą szukania prawdy. Dorastający chłopiec, a tym 

bardziej młody mężczyzna nie powinien obawiać 

się pełnego poznania prawdy o swoim ojcu, czyli 

tego, w jaki sposób oddziałuje on na jego życie; w 

jaki sposób go rani, krzywdzi, upokarza, gorszy; 

ale również tego, w jaki sposób pomaga mu dora-

stać i dojrzewać jako mężczyźnie. Gdy ojciec 

wraca pijany do domu, zachowuje się brutalnie, 

odchodzi do innej kobiety, wówczas krzywdzi i 

gorszy syna. Daje mu bowiem zły przykład. Trze-

ba zachęcać chłopców dorastających i młodych 

mężczyzn, aby w imię złej interpretacji czwartego 

przykazania nie obawiali się zobaczyć zadanych 

im przez ojców ran i wyrządzonych krzywd.  

  

Czasami mężczyźni chcąc wypowie-

dzieć swoje bolesne odczucia, jakie żywią wobec 

swych ojców, zastrzegają: „Nie chciałbym źle 

mówić o tacie”. Zło i dobro nie zawierają się jed-

nak w opisywaniu faktów, wyrażaniu emocji, ale 

w zamiarach serca. Pragnienie uzdrowienia relacji 

do własnego ojca sprawia, że wszystko to, co syn 

opowiada o swoim ojcu, staje się wyrazem miłości 

i troski zarówno o siebie, jak też o ojca. Winniśmy 

im doradzać wprost: „Nie broń swego ojca, nie 

usprawiedliwiaj jego czynów, ale też nie osądzaj 

go i nie potępiaj. Oddaj Bogu sąd nad własnym 

ojcem”. 

Jakie jest moje ojcowskie dziedzic-

two? Świadomość słabości ojca i krzywd dozna-

nych z jego strony nie może jednak synowi zasła-

niać darów, jakie od niego otrzymał. Synowie nie 

doceniają nieraz prawdziwych pereł, jakie dostali 
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od swych ojców, tylko dlatego, że poczucie żalu i 

krzywdy przesłania im prawdziwe poznanie. Od-

krycie ojcowskich darów pozwala synowi czuć się 

dumnym z ojca wbrew jego słabościom. To, czym 

nieraz mężczyźni chwalą się całe swoje dorosłe 

życie, bywa darem ojca, jego dziedzictwem, ale 

synowie nie umieją tego dostrzec i uznać. Jeden z 

bohaterów powieściowych „Młokos” Fiodora Do-

stojewskiego, zubożały książę, doradza swoim 

dzieciom: „Nie wstydźcie się tego, że ojciec wasz 

orał ziemię, gdyż robił to po książęcemu”. 

 

Dramat wielu mężczyzn, polega na nie-

świadomości dziedzictwa wyniesionego z rodzin-

nego domu. W ten sposób nie tylko marnują dary 

swoich ojców, lecz także powtarzają ich najwięk-

sze błędy i grzechy. Mężczyzn, którzy czują się 

nieraz głęboko zranieni przez swych ojców i od-

ruchowo na nich narzekają, należy zachęcać: 

„Bądź sprawiedliwy w ocenie twojego ojca. 

Uwzględniaj wszystko, także to, że pracował na 

twoje utrzymanie. I to weź pod uwagę w twoim 

rachunku krzywd i darów”. Uzdrowienie relacji 

do ojca wyraża się w odrzuceniu tego, co było 

w jego zachowaniu i postawie negatywne, oraz 

przyjęciu tego, co było dobre i jest godne na-

śladowania. Wielu dorastających synów pod 

wpływem zranionej dumy odcina się od swoich 

ojców. Jednostronnie zrywa z nimi więzi. Takie 

zachowanie jest raniące dla obu stron. Jak każda 

komórka ciała mężczyzny zawiera genetyczny 

ojcowski zapis, podobnie – a wręcz identycznie – 

bywa z całą sferą psychiczną i emocjonalną. 

Wielu mężczyzn nie jest świadomych 

tego, choć dostrzega to nieraz otoczenie, jak bar-

dzo podobni są do swych ojców, nie tylko w ry-

sach twarzy, lecz także w gestach, sposobie mó-

wienia czy barwie głosu. Gdy syn wewnętrznie 

neguje swego ojca, opiera mu się lub walczy z 

nim, to tym samym opiera się, neguje i walczy 

przeciwko własnej męskości. Konflikt z ojcem to 

zawsze konflikt z własną męskością. Mężczyzna 

zaś, który poniża ojca, poniża samego siebie. 

Wrogość wobec ojca jest wrogością wobec same-

go siebie. Zakłamanie syna wobec ojca jest za-

kłamaniem wobec siebie. Syn, który zniekształca 

prawdę o własnym ojcu, zniekształca prawdę o 

sobie. Już mały chłopiec, a tym bardziej ten będą-

cy w okresie dorastania, patrzy na swoją męskość 

oczami własnego ojca. Gdy tata kocha swego 

syna i akceptuje go w jego męskim dojrzewa-

niu, ten czuje się pewny siebie i dumny. Kiedy 

natomiast ojciec nie akceptuje syna, poniża go i 

upokarza, wówczas syn poniża i upokarza siebie 

we własnych oczach. Patrzy bowiem na siebie 

przez pryzmat doznanego upokorzenia i poniże-

nia. W życiu młodych mężczyzn niechęć i wro-

gość do siebie miesza się z niechęcią, buntem i 

nienawiścią do własnego ojca. Syn zaś, który nie-

nawidzi ojca, będzie z wrogością odnosił się do 

innych mężczyzn, będzie też nieustannie oscylo-

wał między lękiem a fascynacją. Mali chłopcy, 

którzy doświadczają odrzucenia ze strony oj-

ców, nierzadko stają się ofiarami przemocy 

rówieśników. Czują się słabi, nie umieją walczyć, 

ponieważ ojcowie nie dają im koniecznego psy-

chicznego wsparcia. 

 

 

W podejmowaniu problemu męskości i 

ojcostwa winniśmy sięgać do Biblii, do Ewange-

lii. Jezus w swoim nauczaniu odwołuje się do ob-

razu mężczyzny, który jest ojcem rodziny. W ten 

sposób przedstawia ikonę Boga jako Ojca: Jeżeli 

któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy 

poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby 

poda mu węża? […] Jeśli więc wy, choć źli jeste-

ście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, 

to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha 

Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11, 11. 13). 

Jezus sięga do obrazu własnego przybranego ojca, 

św. Józefa, by zobrazować nam ikonę Boga Ojca.  

Każdy młody mężczyzna w okresie 

swego męskiego dojrzewania musi zmierzyć się z 

obrazem własnego ojca. Musi też przejść bolesny 

proces rozczarowania. Braki ojca, wszelkie 

krzywdy doznane od niego mają stawać się wy-

zwaniem do pełniejszego dojrzewania. 

 

4.06.2022 – Diecezjalny Dzień Skupienia SRK  

Józef Augustyn SJ 

 

 

 

 

 

 

 

Mam jeszcze przed oczami piękny widok z 

wczorajszego dnia. Kapłana – nawiasem mówiąc 

wyjątkowego, który błogosławi dzieci na zakoń-

czenie oktawy Bożego Ciała. W tym roku tak się 

złożyło, że był to Dzień Ojca. Wszystkie dzieci – 

zarówno małe, jak i te duże zapewne pamiętały o 

swoich ojcach. Składały najserdeczniejsze życze-

nia oraz prosiły w modlitwach – szczególnie za 

tych, którzy odeszli po wieczną nagrodę i sami już 

sobie nie mogą pomóc. Ale czy pamiętały również 

o tym Ojcu, który kocha ich najbardziej, towarzy-

szy i błogosławi każdego dnia? Ów wyjątkowy 

9
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NIE BOJĘ SIĘ GDY CIEMNO JEST 

OJCIEC ZA RĘKĘ PROWADZI MNIE… 
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Kapłan oprócz błogosławieństwa częstował (jak to 

zwykle bywa na zakończenie oktawy Bożego Cia-

ła) słodyczami. Niektóre dzieci jeszcze przed bło-

gosławieństwem biegły po słodycze i słyszały: 

„najpierw błogosławieństwo, a dopiero później 

słodycze – będą wówczas słodsze”. Radości było 

wiele w mojej „małej Częstochowie”. To miejsce 

bowiem jest obecnie najbliższe mojemu sercu. 

Bóg błogosławił i zapraszał tak samo jak na kar-

tach Pisma św. – „pozwólcie dzieciom przycho-

dzić do mnie”. Tak mówił Jezus, a te które przy-

szły błogosławił i brał na kolana. Zapewne były 

radosne – czuły się kochane i bezpieczne. A my 

jak się czujemy w bliskości Boga, który kocha nas 

bezwarunkowo i bez względu na wszystko? Nie 

ograniczając, lecz dając wolną wolę. Pomyślmy 

przez chwilę nad tym czy jesteśmy szczęśliwi… 

Skoro Bóg Ojciec kocha nas, błogosławi i nie 

ogranicza, to powinniśmy być bardzo szczęśli-

wi. Przecież powiedział, że skoro troszczy się o 

zwierzęta, ptactwo i roślinność, to zatroszczy się o 

wiele bardziej o nas zapewniając szczęście – nie 

tylko tu na ziemi, ale również wieczne. Lecz my 

tak często małej wiary – nie ufamy. Buntujemy się 

i narzekamy.  Bo niepowodzenie, choroba, śmierć. 

Przecież każdy z nas kiedyś odejdzie. Jesteśmy na 

ziemi tylko pielgrzymami i przejście do domu 

Ojca powinno być dla nas szczęściem. Nasuwają 

się mi w tej chwili na myśl ostatnie słowa Święte-

go Jana Pawła II: „Pozwólcie mi odejść do domu 

Ojca” i obrazek tłumu płaczącego po śmierci Pa-

pieża. Czuliśmy się osieroceni i w swym egoizmie 

zawodziliśmy. Zamiast cieszyć się, że Papież w 

ramionach Ojca Niebieskiego jest już bardzo 

szczęśliwy i błogosławi. Był naszym ukochanym 

Ojcem Świętym. Czy więc pamiętamy te nauki, 

które pozostawił, aby były wskazówkami do do-

brego i prawego życia. Życia, które dzięki tym 

wskazówkom pozwala nam być szczęśliwymi 

tutaj na ziemi, ale także prowadzi do szczęścia 

wiecznego. W swoich kazaniach, homiliach i wy-

powiedziach Jan Paweł II często nawiązywał do 

rodziny, ale także do odpowiedzialnego ojcostwa. 

A odpowiedzialne ojcostwo zaczyna się od zało-

żenia rodziny, czyli od sakramentalnego małżeń-

stwa. Podkreślam to już któryś raz, gdyż jest to 

tak bardzo istotne i ważne. Mówi się: „Czym sko-

rupka za młodu nasiąknie…” To jest prawda. Ma-

ły człowiek ucząc się życia wzoruje się na najbliż-

szych i otoczeniu. Znowu nawiążę do św. Jana 

Pawła II, który niejednokrotnie podkreślał, że za-

chował się w Jego pamięci obraz klęczącego i 

rozmodlonego ojca. Być może to miało wpływ na 

późniejsze wybory życiowe Karola Wojtyły. Tak 

ważne więc jest odpowiedzialne ojcostwo. Ale jak 

podkreślił ks. prof. Józef Augustyn podczas Die-

cezjalnego Dnia Skupienia: „odpowiedzialne oj-

costwo budowane jest od dziecka”. Jeżeli chcemy, 

aby nasze dzieci kiedyś były odpowiedzialnymi 

ojcami (rodzicami), to wychowując ich sami mu-

simy dawać dobry przykład. Jak podkreślają ka-

płani, często zdarza się tak, że zapytane dziecko w 

pierwszych klasach szkoły podstawowej czy 

uczestniczyło w niedzielnej Eucharystii, odpowia-

da, że nie, ponieważ nie uczestniczyli w niej rów-

nież rodzice. I czy można to nazwać 

ODPOWIEDZIALNYM  OJCOSTWEM ? Poda-

łam tylko jeden z wielu przykładów, które można 

by mnożyć…  Na koniec podeprę przemyślenia 

tego artykułu moim własnym przykładem. Urodzi-

łam się bardzo chora. Nie miałam więc szczęśli-

wego dzieciństwa. Od kilku lat jestem praktycznie 

zupełnie sama. Owszem mam przyjaciół. Bywają 

takie chwile, że ciężko zrobić mi choćby jeden 

krok bez bólu i bardzo… tęsknię za najbliższymi, 

ale pomimo wszystko jestem szczęśliwa, bo czuję 

zawsze obecność troskliwego Boga Ojca. Gdybym 

nie czuła tej Bożej opieki, to nie wiem czy tak po 

ludzku patrząc – dałabym radę. 

 

Wiesława Mruk 

 

 

 

 

 

SIERPIEŃ 

 

Intencja Papieska: Za małych i średnich przed-

siębiorców.   

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, 

poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i  

społecznym, znaleźli środki niezbędne do konty-

nuowania swojej działalności w służbie  społecz-

ności, w których żyją.  
 

Intencja Parafialna: o pomyślny rozwój Ojczy-

zny oraz za tych, którzy Ją kochają. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE 
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Ziarna przyjaźni 

Niegdyś na górze Moria mieszkało dwóch 

braci: młodszy miał żonę i dzieci, starszy był ka-

walerem. Bracia prowadzili wspólnie całą gospo-

darkę, więc żniwo dzielili na dwie równe części.

      

 Kiedy przyszła noc, bracia poszli spać, 

każdy do swoich snopków. Starszy nie mógł jed-

nak zasnąć, mówił sobie w sercu: „Mój brat ma 

rodzinę, ja jestem sam, a mimo to wziąłem taką 

samą część. To nie jest sprawiedliwe!” Więc 

wstał cichutko, wziął parę snopków i przerzucił je 

dyskretnie do stogu brata. Wówczas zasnął spo-

kojnie. Tej samej nocy, tylko trochę później, obu-

dził się młodszy brat. I ten pomyślał o swoim bra-

cie, i powiedział w duchu: „Mój brat jest samotny, 

nie ma potomstwa. Kto zatroszczy się o niego na 

stare lata?” Także i on wstał, wziął parę snopków 

i zaniósł cicho do stogu brata.    

 

Kiedy nastał dzień, dziwili się obaj, że sto-

gi są takie same jak wczoraj wieczorem. Żaden 

jednak nie pisnął ani słówkiem o nocnej wypra-

wie. Następnej nocy jeden chciał być sprytniejszy 

od drugiego. Spotkali się w połowie drogi, każdy 

ze snopkami na plecach. Z radości rzucili się sobie 

w ramiona. Cieszyli się, że chcą dobrze dla siebie, 

że tak dobrze jeden o drugim myśli. 

 

Bóg w niebie widział również tę scenę i 

rzekł: „Zaprawdę, święte jest to miejsce. Tutaj 

chcę zamieszkać!” 

„Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając 

o powód smutku, potrafi sprawić, że znów wraca 

radość.”     

 /św. Jan Bosko/ 

 

„Przyjaciele są jak anioły, które podnoszą nas, 

kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać. 

  /Antoine de Saint – Exupery/ 

 

 Dlaczego gwiazdy migoczą? 

 Wielu ludzi uważa, ze migotanie gwiazd 

jest wyjątkowo piękne i romantyczne. Tymczasem 

gwiazdy w kosmosie tylko świecą i właściwie 

wcale nie migoczą ani nie połyskują. Wprawdzie 

są okresy, w których świecą silniej  lub słabiej, ale 

te zmiany rozciągają się na wiele tysięcy lub mi-

lionów lat. 

 

 

           Długa droga na Ziemię 

 

 Światło gwiazd, zanim do nas dotrze, 

przebywa bardzo długą drogę. Przemierza przy 

tym próżnię przestrzeni międzygwiazdowej. Jed-

nak gdy tylko promień światła dotrze do atmosfe-

ry ziemskiej, styka się z powietrzem. Tymczasem 

atmosfera ma odmienną gęstość na różnych wyso-

kościach i przy różnych prędkościach wiatru. 

Wskutek tego światło ulega rozproszeniu, my zaś 

postrzegamy to jako migotanie i połyskiwanie. 

Czy wiedziałeś, że…? 

 Astronauci w kosmosie nigdy nie widzą 

migoczących gwiazd, ponieważ wciąż oglądają je 

w próżni. 

 

 Wróci?       

Wiadomo, że jeśli poprawnie rzucisz bumerang, 

ten do ciebie wróci. Ale czy potrafisz rzucić piłkę, 

aby również do ciebie wróciła? Piłka nie może się 

od niczego odbić, nie może być na żadnej lince 

czy gumce i nikt poza Tobą nie może jej dotknąć. 

Czy wiesz, jak to zrobić? 

 

Rozwiązanie łamigłówki z poprzedniego numeru: 

W pierwszym łóżku kładę, na krótko, dwóch har-

cerzy, w drugim – 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… /Ten tekst to oczywiście 

„zmyłka”. Rozwiązanie nie jest trudne. Pomyśl!/ 

  

 Nauczyciel pyta Jasia:    

– Powiedz mi, co jest szybsze: koń czy gołąb?  

– Piechotą to koń – odpowiada chłopiec. 
      
Kapryśna klientka przymierza w sklepie kapelu-

sze. Nic jej się nie podoba. Decyduje się dopiero 

na 20-ty z kolei. 

Wezmę ten. Ile kosztuje? – pyta sprzedawcę. 

 – Nic, to ten, w którym pani przyszła. 
      
 

Okulista do pacjenta:     

– Mam dla pana dwie nowiny: dobrą i złą.   

– Niech pan zacznie od dobrej, panie doktorze.  

– Niedługo będzie pan mógł czytać bez okularów. 

– To wspaniale, panie doktorze, cudownie! A zła?  

– Ucz się pan brajla! 
                                                              

Stanisław Firlit 
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W tym artykule napiszemy o dwóch błogosławio-

nych franciszkanach: bł. bracie Marcinie Janie 

Oprządku i gwardianie klasztoru we Włocławku – 

bł. Narcyzie Janie Turchanie. 

 Jan Oprządek urodził się w Kościelcu 

koło Chrzanowa ( dziś dzielnica tego miasta). Po-

chodził z wielodzietnej rodziny, miał pięcioro 

rodzeństwa. Ukończył sześcioklasową szkołę lu-

dową, po czym pracował jako robotnik wspoma-

gając materialnie rodzinę. Do końca ziemskich dni  

swojej chorej matki i jednego z braci opiekował 

się nimi. Jak zaświadczył ówczesny proboszcz,  

Jan „był wzorem pobożności w całej parafii”. 

Po śmierci matki i brata mając 28 lat przywdział 

habit zakonny Braci Mniejszych ( OFM) w klasz-

torze w Krakowie. Za Patrona obrał sobie św. 

Marcina. Początkowo przebywał w Wieliczce, 

potem w Sądowej Wiszni w woj. lwowskim. Wy-

buchła I wojna światowa i Marcin, który jeszcze 

nie złożył ślubów zakonnych, został powołany do 

wojska austriackiego. Przebył całą kampanię wo-

jenną w szeregach 13 pułku krakowskiego. Nie 

zmieniło to jego decyzji o życiu zakonnym. Rok 

po zakończeniu wojny znalazł się z powrotem w 

klasztorze, tym razem we Włocławku.  

W 1921 roku złożył w Wieliczce pierwsze śluby 

zakonne, a po trzech latach – śluby wieczyste. 

Pełnił posługę w kilku klasztorach. Był furtianem 

w Krakowie, przebywał w Przemyślu, Koninie, 

Lwowie, Włocławku. Tu zastał go wybuch II 

wojny światowej. Już w 1940 roku został areszto-

wany wraz z dwoma kapłanami i dwoma braćmi. 

„W siedzibie gestapo stawili się wszyscy dobro-

wolnie, uwierzywszy funkcjonariuszowi, że jeszcze 

tego samego dnia pojadą do klasztoru w Niem-

czech, celem nauczenia się języka niemieckiego. 

Na czas ich nieobecności przyjadą zaś zakonnicy z 

Niemiec. Prawdziwość słów gestapowca zdawał 

się potwierdzać fakt pozostawienia na miejscu 

dotychczasowego przełożonego”
o. Bogdan Brzuszek, 

„Męczennicy za wiarę 1939-1945”
. Jednak nie taki miał być 

ich los. Zostali przewiezieni do obozu przejścio-

wego do Szczeglina koło Poznania a stamtąd do 

obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Po 

trzech miesiącach ciężkiej pracy przetransporto-

wano ich do KL Dachau. Brat Marcin pracował na 

polach i plantacjach. Jak wszyscy duchowni prze-

trzymywani w komando dla katolickich księży, 

był bity, gnębiony, poniżany, cierpiał głód. Na 

początku maja 1942r. Niemcy ogłosili, że starsi i 

inwalidzi mogą zgłaszać się na wyjazd do tzw.  

„obozu dla inwalidów” o mniejszym rygorze. Brat 

Marcin zgłosił się jako inwalida (nie miał palca u 

lewej ręki i miał zniekształconą dłoń). Czytelnicy 

wiedzą już z poprzednich artykułów, że celem nie 

było ulżenie więźniom, ale śmierć przez zagazo-

wanie. Brat Marcin zmarł w komorze gazowej w 

samochodzie zmierzającym do krematorium w 

Hartheim koło Linzu 18 maja 1942 roku.  

 Br. Marcin Oprządek żył na co dzień du-

chowością franciszkańską, zawsze wierny ideałom 

zakonnym. Starał się w życiu naśladować Chry-

stusa ubogiego, posłusznego woli Ojca. Był wiel-

kim czcicielem Maryi, do końca modlącym się i 

ufającym w Bożą Opatrzność. Ojciec św. Jan Pa-

weł II beatyfikował go w czerwcu 1999r. w gronie 

108 Błogosławionych Męczenników II wojny 

światowej. Jego wspomnienie liturgiczne przypa-

da 18 maja.  

 Bł. Narcyz Jan Turchan urodził się w 

1879 roku w Biskupicach koło Wieliczki. Uczył 

się w Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, potem w 

Podgórzu. 8 września 1899 roku wstąpił do Zako-

nu Braci Mniejszych w prowincji Matki Bożej 

Bolesnej w Galicji. Nowicjat odbywał w Wielicz-

ce i w Leżajsku. Pierwsze śluby zakonne złożył w 

1900 roku i przyjął imię zakonne Narcyz. Uzupeł-

niwszy swoje średnie wykształcenie w Przemyślu, 

odbył studia filozoficzno – teologiczne w Krako-

wie i we Lwowie, gdzie w 1903r. złożył śluby 

wieczyste, a w 1906 roku otrzymał święcenia ka-

płańskie. Posługę kapłańską pełnił w wielu miej-

scowościach m.in. we Lwowie, Rawie Ruskiej, 

Wieliczce, Pińczowie, Pilicy. W 1936 roku został 

gwardianem we Włocławku i tu zastał go wybuch 

II wojny światowej. Zaczęły się prześladowania 

księży. Niemcy aresztowali biskupa włocławskie-

go, zamknęli katedrę i kościół parafialny. Wier-

nych objęli opieką duszpasterską trzej księża za-

konni. 26 sierpnia 1940 roku dwóch z nich i trzech 

braci zostało aresztowanych (wśród nich br. Mar-

cin). Na koniec aresztowano też ojca Narcyza a 

klasztor zamknięto. Okupanci spodziewali się, że 

gdy zwolnią gwardiana z aresztu, ten wyjedzie z 

Włocławka.  Po zwolnieniu  ojciec Narcyz pozo-

stał jednak w mieście, by służyć ludziom i Ko-

ściołowi. Było to powodem jeszcze dwukrotnego 

aresztowania, by na koniec w październiku 1941 

roku wywieźć go do   Dachau, gdzie spotkał swo-

ich współbraci z Włocławka. Ojciec Narcyz, który 

był wcześniej schorowany, kilkakrotnie operowa-

ny, miał cukrzycę , nie mógł ciężko pracować. Był 

z tego powodu torturowany. Z powodu nieludz-

kiego traktowania i głodu zmarł w szpitalu obo-

108 BŁOGOSŁAWIONYCH 

MĘCZENNIKÓW II WOJNY 

ŚWIATOWEJ c.d. 
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zowym w Dachau 19 marca 1942 roku. Przez całe 

życie służył wiernie Chrystusowi, nie wyrzekł się 

kapłaństwa, by odzyskać wolność. Często powta-

rzał słowa: „Wszystko dla Chrystusa”. Jego po-

stawa uczy nas wierności powołaniu i tego, że dla 

wielkich spraw warto jest ponosić duże ofiary. 

Beatyfikowany w gronie 108 Błogosławionych 

Męczenników II wojny światowej. Wspomnienie 

liturgiczne – 19 marca.  

Wykorzystałam informacje z książki ks. Jerzego 

Misiurka „ Polscy święci i błogosławieni” , edycja 

św. Pawła 2018, oraz ze stron internetowych: 

https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Dachau/8.html, 

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THW/bio_10

8meczennikow.html .  

 

B. Osika 

 

WSPOMNIENIA O BOHATERACH 
 

Sobieski pobił Turków pod Wiedniem, 

więc Europę tak uratował, 

bo zastosował pomysły przednie, 

zatem na wojnie ważna jest głowa. 
 

Przeważające miał Turek siły, 

ale taktykę miał zaburzoną, 

więc polskie wojska Turka pobiły, 

za co Mustafa zapłacił slono. 
 

Miał polski żołnierz honor i wiarę, 

kiedy z Piłsudskim bronił Ojczyzny, 

a ruskie wojska jakby za karę 

choć przeważały, lizały blizny. 
 

Jest też przykładem Monte Cassino 

na bohaterstwo wojska polskiego, 

sława i pamięć nigdy nie zginą, 

bo tam walczyli do upadłego. 
 

Polacy znani są z waleczności, 

przykładów można mnożyć na świecie, 

a bohaterów wielu w przeszłości, 

na wszystkich frontach walczyli przecież. 
 

Mordu doświadcza dziś Ukraina, 

bo barbarzyńska armia czerwona 

wciąż wykonuje rozkaz Putina 

i liczy na to, że państwo skona. 
 

Jednakże Naród broni wolności, 

więc uruchamia siły pokłady, 

w sercu jest wola, moc zaciekłości, 

zatem zwyciężyć muszą dać rady. 
 

Ryszard Boczoń 

ZDRADZIECCY    EUROPOSŁOWIE 
 

Pisać o ZDRAJCACH nie mam ochoty, 

lecz ciągle robią różne numery, 

wciąż wymyślają nowe głupoty, 

które są godłem dla ich kariery. 
 

Kompromitacja brzmi jak komplement, 

bo ZDRADA to jest największa ZBRODNIA, 

ich dzieła spaja jak mury cement, 

oni bestialstwo to czynią co dnia. 
 

Targowiczanie przy nich to jeszcze 

nie ci najgorsi, nie ci z rynsztoka, 

chociaż OJCZYZNĘ złapali w kleszcze, 

byli wolniejsi w zaprzaństwa krokach. 
 

Tamci bronili swoich majątków, 

a ta hołota niemieckich racji, 

magnat nie pragnął zmiany porządku, 

hołopta nie chce żyć w demokracji. 
 

Im praworządność mocno przeszkadza, 

bo kraść się nie da tak jak poprzednio, 

kiedy bezkarna wciąż była władza, 

złodziejstwo było sprawą powszednią. 
 

Kochają Unię skorumpowaną, 

w niej pokładają całą nadzieję, 

bo przyklaskuje przecież ich planom, 

tutaj się dobrze mają złodzieje. 
 

Czy nie piętnować KOLABORACJI, 

odpuścić ZDRAJCOM, niech swą OJCZYZNĘ 

oddadzą jakiejś zdradzieckiej nacji, 

a PATRIOTÓW znów na obczyznę? 
 

Ryszard Boczoń  

 

 

 
 

Chcąc omówić nawet skrótowo rabacje na Ziemi 

Gorlickiej winniśmy poznać chociażby pokrótce 

przyczyny „Rabacji Galicyjskiej” jak również 

uściślić pojęcie „Ziemia Gorlicka”. Wydarzenia z 

roku 1846 są bardzo różnie interpretowane, często 

były wykorzystywane do bieżącej gry politycznej. 

Niezaprzeczalnym faktem jest, że na początek 

roku 1846 było planowane powstanie narodowe 

przeciw zaborcom. Austriacy postanowili zwal-

czyć powstanie wykorzystując niezadowolenie 

chłopów i rozpowszechnili informację, że szlach-

ta, panowie planują rzeź chłopów. Mając na uwa-

dze brak świadomości narodowej okrzyk „Polacy 

mordują chłopów” oznaczał „szlachcice zabijają 

Rabacja w Łużnej i Zagórzanach  

w roku 1846 

 

 

https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Dachau/8.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THW/bio_108meczennikow.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THW/bio_108meczennikow.html
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chłopów”. Austriacy zaproponowali chłopom, aby 

się bronili i za każdego zabitego szlachcica płaco-

no w Tarnowie 10zł a za rannego dwa razy mniej 

5zł.  

„Opowiadano podówczas w Tarnowie, że słynny 

starosta Breindl zapłacił pierwszym furom, które 

jeszcze żyjących dostawiły od głowy po 5 zł., in-

nym zaś furom które nadwiozły już pomordowa-

nych po 10 zł., zapytując sam rozszalałe chłop-

stwo prowokacyjnie „szyw czy nie szyw”, co spo-

wodowało, ze chłopstwo wiozące strasznie już 

pokaleczonych ale jeszcze żywych, dowiedziawszy 

się od powracających fur, że w cyrkule płacą za 

zabitych dwa razy tyle co za żywych, dobijało ich 

już w przedmieściu Tarnowskiem Grabówce, w 

sposób wszelką dzikość przechodzący.”
1
 

Są to oczywiście może nie tyle w uproszczeniu co 

pobieżnie omówione przyczyny rabacji. 
 

Wydarzenia w Łużnej były szokujące, nie tyle ze 

względu na ich przebieg, ale z samego faktu ich 

zaistnienia. Właściciel Łużnej Tadeusz Skrzyński 

starał się być ojcem ludu. Dwór opłacał we wsi 

szkołę, rocznie pięć najuboższych panien wyposa-

żał hojnie, gdy wychodziły za mąż, kumami przy 

chrzcie pierworodnego syna Skrzyńskiego była 

cała wieś. Na nic nie zdały się apele proboszcza, 

chłopstwo łużaniańskie jakby czekało na impuls z 

zewnątrz do rabunku. W niedzielę 22 lutego 1846 

podczas sumy nadeszła tłuszcza od strony Sta-

szówki. Chłopi bez zastanowienia wyszli z ko-

ścioła i rozpoczęło się rabowanie i niszczenie 

dworu. Chłopstwo nie dopuściło się jednak do 

plądrowania plebanii, nie pobito księdza, nie mor-

dowano. Jedynym zabitym był chłop, ofiara pora-

chunków „wewnętrznych” gdy chłopi jedni dru-

gich zaczęli rabować. Pod wpływem proboszcza 

chłopi przeprosili właściciela a ten im wybaczył. 

Nie było to przebaczenie bezwarunkowe „… Po-

tłuczenie wszystkich szyb, popsucie drzwi, ram, 

sprzętów nikogo z was nie zbogaciło, a nas zubo-

żyło, … stosujemy się do nauki Chrystusa i od-

puszczamy wam z duszy, jednak odpuszczamy tyl-

ko tym, co tego szczerze żałują. Mścić się na was 

nie będziemy, bo zemsta zabroniona nauką nasze-

go Zbawiciela. Usprawiedliwiajcie się przed Bo-

giem w czasie wielkanocnej spowiedzi, proście, 

żeby wam tak odpuścił, jak my wam odpuszcza-

my.”
2
  Na ile przeprosiny były szczere a na ile 

wymuszone, trudno powiedzieć.  

                                                         
1
 S. Dembiński, Rok 1846 kronika dworów szlacheckich ze-

brana na 50. letnią rocznicę smutnych wypadków lutego, 
Jasło 1896, s. 184. 
2
 S. Dembiński, Rok 1846..., op. cit., s. 227,228. 

W kronice parafialnej parafii w Łużnej zapisana 

jest przyśpiewka: 

„…Kuba Szela twarda sztuka 

Za swe krzywdy pomsty szukał, 

Pierwszy panom się zbuntował 

I dużo ich wymordował. 

Bo mu nadto dokuczyli 

I ciężko nieraz skrzywdzili. 

Teraz każdy w swoim grobie 

Pan u siebie, chłop u siebie. 

Każdy po swojemu rządzi 

I każdy po swojemu sądzi…”
3
 

 

Zagórzany to kolejna chyba najważniejsza miej-

scowość Skrzyńskich. Do tej pory w miejscowości 

stoi ich pałac, niestety w ruinie. To z tej rodziny 

wywodzi się premier II RP Aleksander Skrzyński. 

W 1846 roku nie doszło tutaj do rabunków a sam 

pałac nie został zdewastowany. Co do tego faktu 

relacje są zgodne. Ksiądz Michna tak wspomina 

wydarzenia w Zagórzanach: „…W niedzielę za-

pustną po Sumie dano nam znać, że chłopi Zagó-

rzany rabują. Wsiadam na konia i ubrany w kom-

żę, z krzyżem w ręku, z drugim księdzem pojecha-

liśmy do Zagórzan. Tam na polu spotkaliśmy 

gromadę ludu z łopatami, drągami, piłami itd. 

Odezwałem się do ludu; — nie wiem, i czy słowa 

moje, czy co innego to sprawiło, że lud ten nie 

poszedł na rabunek dworu. …”
4
 Andrzej Ćmiech, 

nieżyjący już miejscowy regionalista, autor wielu 

publikacji na temat Gorlic przedstawia tą sytuacje 

nieco inaczej przypisując zatrzymanie tłuszczy 

proboszczowi z Zagórzan. „…Tylko przytomność 

zagórzańskiego proboszcza, który stanął naprze-

ciwko wzburzonego chłopstwa z Przenajświętszym 

Sakramentem, zapobiegła zniszczeniu dworu. W 

miejscu, gdzie to się stało, stoi obecnie przy dro-

dze kapliczka św. Jana Nepomucena.”
5
 Niestety 

Pan Ćmiech nie podaje źródła tej informacji. Być 

może to tradycja ustna, być może tym drugim 

księdzem, o którym wspomina ks. Michna był 

proboszcz Zagórzan. Informacja ta wymaga wery-

fikacji. Ustalenie, który ksiądz powstrzymał tłusz-

czę przed rabunkiem wydaje się jednak nie być 

dla sprawy najistotniejsza.  

Pozostaje nam jeszcze uściślenie pojęcia „Ziemia 

Gorlicka” z roku 1846 i omówienie wydarzeń z 

                                                         
3
 F. Ziejka, Dwie legendy o Jakubie Szeli, „IH PAN, sygn. 

A.52/76/4 Podr.”, 1969, s. 846. 
4
 W. Michna, Nowa Zorza..., op. cit., s. 15. 

5
 A. Ćmiech, Krwawe były zapusty 1846. Chłopi rabowali 

majątki oraz zabijali panów, 19.01.2017, 

https://plus.gazetakrakowska.pl/krwawe-byly-zapusty-1846-

chlopi-rabowali-majatki-oraz-zabijali-panow/ar/11705154, 

21.02.2022. 
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tego okresu w innych miejscowościach naszej 

Ziemi. 

10.07.2022 

Wiktor Bednarczuk 

 

 

 

 

 

 

 

To tradycyjne czerwcowe spotkanie na-

szego Koła rozpoczęło się nietypowo. Po przygo-

towaniach do spotkania w ogrodzie, niespodzie-

wanie ”przyszła” burza i obfity deszcz, wyproszo-

ny chyba przez rolników. Niektórzy członkowie 

dotarli spóźnieni z tego powodu. Gdzie kto mógł 

chronił się: w domu, na werandzie, pod okapem. 

Tym bardziej smakowały spożywane na stojąco 

ciepłe „ruskie” pierogi. Dziękujemy Bogu, że bu-

rza nie trwała długo i po koniecznych porządkach 

mogliśmy zasiąść do stołów i cieszyć się swoją 

obecnością. 
 

Na spotkanie dotarło 37 osób. Przybył zaproszony 

gość Ks. misjonarz Marek Muszyński, oraz nasz 

opiekun ks. dr Tomasz Bierzyński. Wśród zebra-

nych członków naszej wspólnoty byli czerwcowi 

solenizanci; Władysławowie i Emilie, którym po 

złożeniu życzeń odśpiewaliśmy „Wszystkiego 

dobrego”… 
 

Ks. Misjonarz w ciekawy sposób opowie-

dział nam o sytuacji społeczno – politycznej w 

Republice Środkowo - Afrykańskiej oraz o życiu 

religijnym tamtejszych chrześcijan. To dzięki nim 

i posługującym wśród nim misjonarzom powstają 

nowe parafie, ośrodki zdrowia, szpitale i upo-

wszechnia się szkolnictwo. W tej chwili tamtejsza 

młodzież przystępuje do sakramentu bierzmowa-

nia. Ciekawostką może być to, że warunkiem do-

puszczającym jest nie tylko zdany, (jak u nas) 

egzamin, ale wymaga się też potwierdzonego za-

angażowania w życie parafii i działających na jej 

terenie wspólnot. Inną zmianą, którą zauważa Mi-

sjonarz to skokowy wzrost telefonii komórkowej 

 i internetu.  

Na koniec była możliwość wsparcia 

„wdowim groszem” posługi misyjnej w Republice 

Środkowej Afryki. 

Następnie p. prezes omówiła bieżącą dzia-

łalność Koła, złożyła relacje z podejmowanych 

przez nas form pomocy, również ukraińskim 

uchodźcom. Wśród najbliższych zadań wymie-

niono nasz udział w przygotowaniach ołtarza na 

Boże Ciało oraz kolonii dla dzieci potrzebujących 

wsparcia. Wspomnieliśmy też zmarłą ostatni Pa-

nią Annę Augustyn i pomodliliśmy się za Jej du-

szę. 

Potem przyszedł  czas na „rozrywkową” 

część spotkania (wspólne śpiewanie piosenek reli-

gijnych i biesiadnych). Solenizant – Pan Władziu 

R. dedykował nam pieśni religijne i inne. Takie 

spotkania są bardzo miłe, wszyscy są  ofiarni i 

pomocni. 

Te chwile zapadają w naszą pamięć i nas 

ubogacają. Bóg zapłać wszystkim. 

Rozalia Abram 

 

 

 

 

 

Plenarne spotkanie SRK z Misjonarzem – 

Ks. Markiem Muszyńskim 
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RYS HISTORYCZNY: Podsumowanie 

(Poniższe podsumowanie zaczerpnięte z pracy 

doktorskiej: ks. Tomasz Bierzyński, Odpowie-

dzialność jako pojęcie kluczowe w oficjalnym na-

uczaniu Kościoła katolickiego na temat edukacji 

medialnej, Rzeszów 2021, s. 85-

86.

 
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 

fot. https://archwarmia.pl/aktualnosci/dzis-52-

swiatowy-dzien-srodkow-spolecznego-przekazu/ 

 

Dokonując podsumowania należy dostrzec, że 

Kościół podlega zmianom pod wpływem mediów. 

Proces mediatyzacji religii staje się jedną z cech, 

która wpływa na funkcjonowanie tej instytucji.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joaquín Navarro-Valls – rzecznik Stolicy Apo-

stolskiej i dziennikarze, fot. 

https://wszystkoconajwazniejsze.pl 

/ks-jozef-kloch-papiez-i-media-nowe-otwarcie/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Odzwierciedla się ów proces w pozytywnej  ewo-

lucji w podejściu Kościoła do mediów: od niechę-

ci do pragnienia korzystania ze środków społecz-

nego  przekazu, od zakazów do zachęt, by poprzez 

nowoczesne rozwiązania medialne trafiać z prze-

kazem do jak najszerszego kręgu odbiorców.  

 
 

 

 
Franciszek i dziennikarze, fot. aleteia.org 

 

Ta zmiana wyraża się w zwiększającej się w cza-

sie liczbie oficjalnych dokumentach Magisterium 

Kościoła, które mają gradację w typach i sposo-

bach wypowiedzi. Wyraźnie widać, że coraz waż-

niejsze hierarchicznie dokumenty zawierają nie 

tylko wzmianki i passusy na temat mediów, ale 

całe dokumenty są im poświęcone. Środkom spo-

łecznej komunikacji myśli dedykowane są także 

wewnątrz instytucji kościelnej różne rady, komisje 

i kongregacje. Zwieńczeniem na ten moment rela-

cji media – Kościół jest katolicka doktryna me-

dialna, która jest pochodną doktryny odpowie-

dzialności społecznej. 

 

ToBi 
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