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GORLICENSES 

VIRGINI 

DEIPARAE 

Patriotyzm 

….To jest moja Matka,  
ta ziemia. To jest moja 

Matka, ta Ojczyzna 
[…]. 

 
 

„Nauczycielu Patriotyzmu” 
módl się za nami – wezwanie 

z litanii do św. Jana Pawła II 
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„Sprawy mojej Ojczyzny zawsze były i są mi bar-

dzo bliskie. Wszystko co przeżywa mój naród, 

wszystko to głęboko noszę w sercu. Dobro Ojczy-

zny uważam za moje dobro. Potrzeba dzisiaj bar-

dzo światu, a także naszej Ojczyznie ludzi dojrza-

łej wiary, którzy z odwagą wyznają Chrystusa w 

każdym miejscu i w każdej sytuacji”. 

 

Kiedy Jan Paweł II 19 sierpnia 2002 r. 

opuszczał swój kraj, powiedział: „Ojczyzno moja 

kochana, Polsko, […] Bóg Cię wywyższa i wy-

szczególnia, ale umiej być wdzięczna!” Raz jesz-

cze potwierdził, jak ważny jest dla niego patrio-

tyzm. 

  

Za każdym razem, gdy przybywał do Oj-

czyzny, dawał wyraz ogromnej do niej miłości. 

Ale kierował też do nas patriotyczne przesłanie – 

aktualne również dziś. Do końca myślał i pisał po 

polsku. Ostatnie słowa: Pozwólcie mi odejść do 

domu Ojca! także wypowiedział w języku ojczy-

stym. 

 

Słowa wypowiadane przez św. Jana Pawła 

II podczas pielgrzymek do Ojczyzny są chyba dla 

nas – Polaków najbardziej wymowne i znaczące. 

Nawet te trudne, kiedy – tak jak w 1991 roku – 

papież niemal na nas krzyczał, gdy pierwszy raz 

po upadku PRL przybył do wolnej Polski i nie 

szczędził gorzkich, chwilami nawet ostrych słów. 

"Nie można stwarzać fikcji wolności, która rzeko-

mo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i 

znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumie-

nia u progu III Rzeczypospolitej!” – wołał moc-

nym głosem. – „Może dlatego mówię tak, jak mó-

wię, ponieważ to jest moja Matka, ta ziemia. To 

jest moja Matka, ta Ojczyzna […]. Zrozumcie, że 

te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą 

mnie nie boleć! Was też powinny boleć. Łatwo jest 

zniszczyć, trudniej odbudowywać." 

 

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co 

ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy 

samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, 

która obejmuje również dzieła rodaków i owoce 

ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje 

się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczy-

zna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze 

zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego 

dobra albo też dla jego odzyskania”. (Pamięć i 

tożsamość, Kraków 2005 r.)  

Wyraz „ojczyzna” łączy się z pojęciem i 

rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to 

samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzy-

maliśmy w dziedzictwie po ojcach. To znaczące, że 

wielokrotnie mówi się też: ojczyzna-matka. Wiemy 

z własnego doświadczenia, w jakim stopniu prze-

kaz dziedzictwa duchowego dokonuje się za po-

średnictwem matek. Ojczyzna więc to jest dzie-

dzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego 

dziedzictwa stan posiadania – w tym również zie-

mi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i tre-

ści duchowych, jakie składają się na kulturę dane-

go narodu. (…) 

Analiza pojęcia ojczyzny i jej związku z ojcostwem 

i z rodzeniem tłumaczy też zasadniczo wartość 

moralną patriotyzmu. Jeśli pytamy o miejsce pa-

triotyzmu w Dekalogu, to odpowiedź jest jedno-

znaczna: wchodzi on w zakres czwartego przyka-

zania, które zobowiązuje nas, aby czcić ojca i 

matkę. Jest to ten rodzaj odniesienia, który język 

łaciński wyraża terminem pietas, podkreślając 

wymiar religijny, jaki kryje się w szacunku i czci 

należnym rodzicom. Mamy czcić rodziców, gdyż 

oni reprezentują wobec nas Boga Stwórcę. Dając 

nam życie, uczestniczą w tajemnicy stworzenia, a 

przez to zasługują na cześć podobną do tej, jaką 

oddajemy Bogu Stwórcy. Patriotyzm zawiera w 

sobie taką właśnie postawę wewnętrzną w odnie-

sieniu do ojczyzny, która dla każdego prawdziwie 

jest matką. To dziedzictwo duchowe, którym oj-

czyzna nas obdarza, dociera do nas poprzez ojca i 

matkę i gruntuje w nas obowiązek owej pietas. 

(…) 

 

WYBRANE CYTATY Z NAUCZANIA 

JANA PAWŁA II O PATRIOTYZMIE: 

 

1. Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły 

kształt życia społecznego i państwowego, 

pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim 

od tego, jaki jest człowiek – jakie jest jego 

sumienie. 

2. Dzisiaj w Polsce potrzeba ludzi głębokiej 

wiary i prawego sumienia, ludzi kształto-

wanych na Ewangelii i społecznej nauce 

Kościoła. 

3. Trudne sprawy Ojczyzny chcę polecić Bo-

żej Opatrzności i zachęcić wszystkich  od-

powiedzialnych za stan Państwa do troski 

o dobro Rzeczpospolitej i jej obywateli. 

4. Sprawy mojej Ojczyzny zawsze były i są 

mi bardzo bliskie. Wszystko, co przeżywa 

mój naród, wszystko to głęboko noszę w 

sercu. Dobro Ojczyzy uważam za moje 

dobro. 

ŚW. JAN PAWEŁ II 

 – WIELKI    PATRIOTA 
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5. Naród zaś jest bogaty przede wszystkim 

ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty mło-

dzieżą! 

6. Niech zapanuje duch miłosierdzia, bratniej 

solidarności, zgody i współpracy oraz au-

tentycznej troski o dobro naszej Ojczyzny. 

7. Nie pragniemy takiej Polski, która by nas 

nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy 

przy wszystkim, co stanowi autentyczne 

dziedzictwo pokoleń, starając się wzboga-

cic to dziedzictwo. 

8. W duszy Polaka dwa uczucia: uczucie 

religijne i patriotyczne. Te dwa uczucia 

złączyły się w duszach naszych poprzez 

doświadczenia dziejowe – cierpienie i nie-

dole naszego narodu. 

9. Nie sposób zrozumieć tego Narodu, który 

miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem 

tak straszliwie trudną – bez Chrystusa. 

10.  Polskim rodzinom życzę, ażeby w modli-

twie znajdowały światło i moc do wypeł-

niania swoich zadań, szerząc w swoich 

środowiskach przesłanie miłosci milosier-

nej. 

Marta Przewor 

 

  

BYĆ POLAKIEM 

 

Czy można uznać za Polaka 

tego, kto wciąż na Polskę pluje, 

kto przed kamerą będzie płakał, 

ale popiera różne szuje? 

 

Nie chcę się pastwić nad zdrajcami, 

choć cały NARÓD przecież widzi, 

że oni nie są Polakami, 

bo każdy z nich z PATRIOTÓW szydzi. 

 

POLAKIEM zatem jest PATRIOTA, 

a nie kanalia, człowiek podły, 

którego jakiś czart omotał 

i do którego niesie modły. 

 

W brukselskiej stajni czy w oborze 

zbierają g...o jak pachołki, 

są traktowani jeszcze gorzej, 

choć marzą im się wielkie stołki. 

 

Zdrajcom się obiecuje mnóstwo, 

lecz kiedy nie są już potrzebni, 

palec środkowy daje „bóstwo”, 

wskazując, że ich miejsce w chlewni. 

 

Obywatelstwo polskie mają, 

lecz do PATRIOTÓW świetlne lata, 

bo wbrew szlachetnym obyczajom 

sprzedadzą matkę, ojca, brata. 

 

Mój apel zatem do PATRIOTÓW, 

bo tych uważam za POLAKÓW, 

by gardzić bandą tych idiotów, 

co nie są warci funta kłaków. 
 

Ryszard Boczoń 

 

 

 

Strachocina, to wieś położona w wo-

jewództwie podkarpackim, w powiecie sanockim. 

Choć jej początki sięgają czasów panowania króla 

Kazimierza Wielkiego jeszcze na początku lat 

osiemdziesiątych XX wieku mało kto o niej sły-

szał. W 1983 roku młody kapłan, ks. Józef Niż-

nik został poproszony przez biskupa o krótkie 

zastępstwo za chorego proboszcza parafii Św. 

Katarzyny w Strachocinie. Tam przydarzyło mu 

się coś niezwykłego – w nocy ukazała mu się po-

stać brodatego mężczyzny. Pomimo początko-

wych obaw ks. Niżnik postanowił zrezygnować ze 

studiów na KUL – u, które miał właśnie rozpo-

cząć, i pozostać w Strachocinie na dłużej. Myślał 

o rozwikłaniu zagadki tajemniczej postaci, która 

podobno od 1938 roku nawiedzała kolejnych pro-

boszczów, choć w jej intencji odprawiono wiele 

Mszy Świętych. Ostatecznie w 1984 roku został 

mianowany proboszczem. Dopiero 4 lata później, 

w nocy 16 maja 1987 r. ksiądz odważył się zapy-

tać zjawę, kim jest, i wówczas usłyszał sło-

wa: Jestem Św. Andrzej Bobola, zacznijcie mnie 

czcić w Strachocinie. Biskup Tokarczuk odesłał 

ks. Niżnika na konsultacje do Warszawy, do Jezu-

itów, którzy potwierdzili prawdopodobieństwo 

objawień w Strachocinie, jako miejscu urodzenia 

Andrzeja Boboli. Rok później, 16 maja 1988 do 

świątyni zostały uroczyście wprowadzone Reli-

kwie Świętego i rozpoczął się oficjalnie jego kult. 

19 marca 2007 metropolita przemyski ks. abp Jó-

zef Michalik ustanowił kościół sanktuarium Św. 

Andrzeja Boboli w Strachocinie. Obecnie Księ-

ga Cudów jest pełna świadectw ludzi, którzy 

otrzymali w tym miejscu rozmaite łaski. Ostatnio 

(w 2020 roku) Św. Andrzej Bobola znów rozma-

wiał z ks. Niżnikiem. M. in. objaśnił, że świę-

tych: Stanisława BM, Wojciecha i Stanisława 

Kostkę na patronów Polski obrali ludzie, na-

U Św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski 

w Strachocinie 
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tomiast on ma misję głównego patrona Polski 

od Pana Boga; wyjaśnił też, że Maryja nie jest 

patronką Polski, tylko jej Królową. 

Kościół p. w. Św. Katarzyny Alek-

sandryjskiej w Strachocinie, zbudowany na 

przełomie XIX i XX wieku jest piątą budowlą, 

powstałą mniej więcej w tym samym miejscu. 

Pierwszy kościół, drewniany, został spalony w 

XV w, drugi, również drewniany, spłonął w 1624 

roku podczas najazdu Tatarów. 

Do wnętrza neogotyckiej budowli 

prowadzą drzwi, ozdobione scenami biblijnymi. 

Na frontonie, powyżej wejścia znajduje się meda-

lion z wizerunkiem Św. Andrzeja, ponad nim – 

witraż w kształcie rozety, przedstawiający MB 

Bolesną, a powyżej – Krucyfiks. We wnętrzu 

znajduje się wiele witraży, w tym witraż ołtarzo-

wy przedstawiający Św. Katarzynę Aleksandryj-

ską z atrybutami męczeństwa. Główny ołtarz, 

neogotycki, składa się z sześciu kamiennych fila-

rów, na których spoczywa mensa. Na niej znajdu-

je się tabernakulum. Na jego drzwiczkach jest 

wyrzeźbiony kielich. Płaskorzeźba niżej wyobraża 

Baranka apokaliptycznego. U góry ołtarza znajdu-

ją się dwie rzeźby, Św Piotra i Św . Pawła, oraz 

dwa anioły, które podają ukazanej w witrażu Św. 

Katarzynie wianek i palmę męczeńską. Po obu 

stronach prezbiterium znajdują się 2 nowe ołtarze 

(z 1988 roku). Po prawej ołtarz poświęcony patro-

nowi Zgromadzenia Sióstr Rycerstwa Niepokala-

nej, Św. Maksymilianowi a po lewej – oł-

tarz Św. Andrzeja Boboli, z jego obrazem, pozła-

canym relikwiarzem i wkomponowaną kamienną 

chrzcielnicą, pochodzącą ze spalonego przez Tata-

rów kościoła, w którym przyszły męczennik został 

ochrzczony. (Chrzcielnica została odnaleziona 

wkopana w ziemią na małym cmentarzyku żołnie-

rzy radzieckich). W transepcie (nawie poprzecz-

nej) znajdują się również 2 ołtarze: po lewej stro-

nie ołtarz z XIX wieku poświęcony Najświętszej 

Maryi Pannie w stylu gotyckim. W tym ołtarzu 

znajduje się płaskorzeźba Matki Boskiej z Dzie-

ciątkiem jako Królowej Nieba i Ziemi; po prawej 

stronie ołtarz poświęcony Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa. Po lewej stronie prezbiterium wznosi 

się ambona wsparta na niezbyt wysokiej, drew-

nianej kolumnie, z daszkiem w kształcie kopuły, 

przyozdobiona lekką polichromią i symbolami 

tablic przykazań, Ducha Świętego oraz anioła 

zwołującego wiernych na Sąd Ostateczny. 

Chrzcielnica z XVIII wieku wykonana jest z ka-

mienia z nakrywką z drzewa dębowego w kształ-

cie wieżyczki w stylu gotyckim wspartej na 

zgrabnych filarach. Pod wieżyczką jest rzeźba 

przedstawiająca scenę chrztu Pana Jezusa. Ściany 

kościoła zdobione są ornamentami roślinnymi. Na 

nich znajdują się obrazy olejne z XVII i XVIII 

wieku, przeniesione ze starego kościoła. Świąty-

nia posiada trzy zabytkowe dwustronne feretrony i 

jeden nowy, przedstawiający popiersie Św. An-

drzeja Boboli. Stare wyobrażają Św. Katarzynę 

Aleksandryjską i Św. Barbarę (z XVII w), Tron 

Łaski i Św. Michała Archanioła, oraz trzeci Św. 

Annę Samotrzeć oraz Św. Józefa z Dzieciątkiem 

(z XIX w). 

Na zewnątrz stoi dzwonnica z trzema 

dzwonami: Św. Andrzej Bobola i Św. Maksymi-

lian są z 1987 roku, a trzeci – świętych. Józefa i 

Antoniego z 1948 r. (Ich poprzednikami były 

dzwony z 1912 r. - Józef, Marian, Władysław i 

Kazimierz, które przepadły w czasie I wojny świa-

towej oraz Józef i Jan – zrabowane przez Niem-

ców podczas II wojny). Przed kościołem znajduje 

się pomnik Św. Andrzeja Boboli, wzniesiony w 

1994 r jako dar Prowincji Warszawskiej Ojców 

Jezuitów, a dalej, od strony wschodniej, przed 

wjazdem do Strachociny od strony Kostarowiec, 

na usypanym kopcu i postumencie wznosi się fi-

gura Chrystusa Króla Wszechświata, ustawiona w 

2000 roku. W czasie prac przy usypywaniu kopca, 

wytrysnęło źródełko, u podnóża kopca. Obudo-

wano je kamieniami i można zaczerpnąć tam 

orzeźwiającej wody. Obok kościoła jest również 

klasztor Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepoka-

lanej i dom pielgrzyma. 

Około 500 m od kościoła znajduje 

się Bobolówka – kaplica polowa postawiona w 

przypuszczalnym miejscu dawnych dworów szla-

checkich (rodzina Bobolów była tu w latach 1520 

– 1686). Poniżej kaplicy znajdują się Dróżki ta-

jemnic bolesnych Pana Jezusa i Św. Andrzeja. 

Pięć kapliczek, w których umieszczone są obrazy 

ukazujące poszczególne tajemnice. Jeden z obra-

zów przypomina Mękę Jezusa, a drugi torturowa-

nie Św. Andrzeja. Od strony kościoła do Bobo-

lówki wiedzie kamienna brama z figurą Św. An-

drzeja Boboli. Brama ta jest częścią kamiennych 

stacji Drogi Krzyżowej, wzniesionych na pamiąt-

kę 25-lecia kultu Św. Andrzeja w Strachocinie. 

Czternaście stacji umieszczonych wśród starych 

dębów, pięknie wkomponowuje się w krajobraz 

Bobolówki i podkreślają sakralny charakter tego 

miejsca. 
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Od 2002 r. Św Andrzej jest czczony 

jako patron Polski, a od kilku lat Strachocina 

coraz częściej jest nawiedzana przez pątników, 

którzy modlą się tutaj za ojczyznę. Bywał tu kil-

kakrotnie Prezydent Andrzej Duda (którego pa-

tronem jest Św. Andrzej Bobola). Nabożeństwa ku 

czci Św. Andrzeja Boboli odprawiane są każdego 

16 dnia miesiąca. 16 lipca tego roku gościem kon-

celebrującym Mszę Św. i głoszącym kazanie był 

znany kaznodzieja i były egzorcysta, ks. Piotr 

Glas, a tydzień później, 23 lipca u Św. Andrzeja 

Boboli zagościły tłumy pielgrzymów, z licznymi 

grupami Rycerzy Św. Jana Pawła II, Wojowników 

Maryi i Męskim Różańcem. W tym dniu miała 

miejsce narodowa modlitwa za Ojczyznę za 

wstawiennictwem Św. Andrzeja Boboli. Modlitwę 

poprowadził ks. Glas (użył tekstu modlitwy, którą 

przygotował na Narodową Pokutę 15. 10. 2016 na 

Jasnej Górze, z drobnymi korektami) a Mszy 

Świętej przewodził i wygłosił konferencję ks. 

Dominik Chmielewski, założyciel wspólnoty Wo-

jowników Maryi. 

Warto przybyć w to piękne miejsce, 

aby pomodlić się za Ojczyznę. 

EA 

 

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 

– PATRONA POLSKI 
 

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! 

Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że do świę-

tych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku 

naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski 

Ciebie.  

Twoje życie dopełniło się męczeństwem w kry-

tycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a 

Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej 

Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowie-

działeś.  

Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz 

odnowie naszego życia, tak osobistego, jak 

i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, 

Europie i świecie.  

Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości 

przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego 

i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje 

w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki 

wieków.  

 

 

Amen. 
 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ 

 

Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij 

miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące 

jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej 

rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą 

i sumiennością w wypełnianiu obowiązków.  

Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice peł-

nych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. 

Umocnij w niej ducha wiary i czystości obycza-

jów oraz uszanowanie praw każdego człowieka. 

Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nie-

poszanowanie mienia społecznego, niechęć do 

rzetelnej pracy.  

Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wy-

chowują młodzież i przygotowują ją do życia 

w społeczeństwie.  

Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia 

i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch 

wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. 

Amen. 

 

 

 

 

 

Prawie każdy z nas od najmłodszych lat odpowia-

dał na pytania zadawane wierszem: „kto ty je-

steś?” i odpowiadał: „Polak mały…”. To rodzice 

oraz najbliżsi, razem z pierwszymi słowami wy-

powiadanymi przez swoje pociechy, uczą je mo-

dlitwy, miłości do kraju – patriotyzmu. Później w 

wieku przedszkolnym i szkolnym wychowawcy 

oraz nauczyciele kształtują charaktery młodego 

pokolenia, ucząc miłości i odpowiedzialności za 

bliźniego oraz za kraj. Dostrzegamy to w widocz-

ny sposób na lekcjach historii oraz języka pol-

skiego. Wielu bowiem poetów, pisarzy, muzyków 

było wielkimi patriotami. „Do kraju, gdzie kru-

szynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie 

dla darów nieba… tęskno mi Panie…” pisał Cy-

prian Kamil Norwid. Przykłady wielkich Pola-

ków, patriotów można by mnożyć. Ale wspomnę 

przede wszystkim o naszym rodaku Karolu Woj-

tyle. Żył w ciężkich czasach, kiedy wolność na-

szego kraju była zagrożona i niepewna. Przez całe 

swoje życie jednak służył Polsce, dając świadec-

two patriotyzmu swoim życiem. Bardzo dobrze 

znał polską literaturę – sam był poetą. W swoich 

wystąpieniach nawiązywał do literatury. Wędrując 

po kraju, odwiedzał miejsca nie tylko religijne, ale 

również historyczne, przy których przypominał 

wiernym o wielkich dziejowych wydarzeniach. 

Interesował się bieżącymi sprawami ojczyzny. 

Chciał zmian w swoim kraju na lepsze i od same-

Kto ty jesteś?” 
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go początku swojego pontyfikatu zabiegał o to. 

Podczas homilii wygłoszonej w Warszawie w 

trakcie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski 

wołał: „Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi 

Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. I 

zstąpił Duch i odnowił oblicze polskiej ziemi, a 

Jan Paweł II jako wielki patriota przyczynił się do 

tego. Jednak nie szablą, tylko… miłością. Ko-

chał bowiem nie tylko Polskę jako kraj, ziemię, 

którą całował za każdym razem kiedy dane było 

Mu odwiedzić Ojczyznę, ale kochał przede 

wszystkim swoich rodaków i pokazywał to na 

każdym kroku. Dbał szczególnie o młodzież, 

uważając ją za dobro narodu. „Każdy z Was mło-

dzi przyjaciele znajduje w swoim życiu Wester-

platte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i 

wypełnić, jakąś słuszną sprawę o którą nie można 

nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność od której 

nie można się uchylić, nie można zdezerterować. 

Wreszcie jaki jest porządek prawd i wartości, któ-

re trzeba utrzymać i obronić tak jak to Westerplat-

te…?”. Zależało Janowi Pawłowi II na młodzieży 

i na rodzinie, która powinna być Bogiem silna, 

założona na mocnych fundamentach sakramental-

nych. Jeśli my i nasze rodziny będziemy żyli 

Bogiem, to nic nie będzie w stanie nami za-

chwiać. Nawet emigracja, osamotnienie z dala od 

kraju. I chociaż może będziemy tęsknili za Ojczy-

zną, gdzie kromkę chleba do dzisiaj w wielu do-

mach się szanuje. Kiedy upadnie na ziemię pod-

nosi i całuje, a  chleb, ziemniak oraz wiele innych 

produktów o wiele bardziej smakuje – (tak twier-

dzi moja siostra), to nic nami nie zachwieje i zaw-

sze będziemy żyli nadzieją.  

Podeprę się teraz przykładem. Wielu emi-

grantów tęskni za krajem. Szczególnie tych, któ-

rzy wyjechali daleko. Niejednokrotnie po osią-

gnięciu wieku emerytalnego wracają do Polski po 

wielu latach tęsknoty z wielką radością. Znałam 

osobę, która była tak bardzo rozdarta wewnętrz-

nie, bo jedyne dziecko mieszka w USA. Reszta 

rodziny w Polsce. Tęskniła za córką, ale kiedy 

wyjechała tęskniła za rodziną i Polską. Pragnęła, 

aby jej grób był w Polsce. Dobry Bóg wysłuchał 

to westchnienie. Przyjechała w odwiedziny. Zoba-

czyła się ze wszystkimi, a kiedy miała odlecieć, 

poczuła się gorzej. Lot przełożono o kilka dni. 

Wydawało się, że wraca do zdrowia. Owego dnia 

zjadła jeszcze śniadanie, które okazało się poży-

wieniem na ostatnią drogę. Nam często wydaje 

się, że to co za granicą jest lepsze, piękniejsze. 

Nie doceniamy tego co nasze rodzinne, polskie. 

A przecież nasz kraj jest tak piękny od morza po 

Tatry. Wystarczy tylko spojrzeć wokół. Przede 

wszystkim ma jeszcze tak dużo wartości religijno-

moralnych, które zachód dawno już wyparł. Nie 

pozwólmy na to, aby ktokolwiek podeptał nasz 

ukochany Kraj oraz te piękne wartości ducho-

we. Dbajmy również sami o te wartości. Pielę-

gnujmy, nie pozwólmy deptać i sami nie depcz-

my, a zawołanie: „Bóg, honor, Ojczyzna” niech 

zawsze nam towarzyszą. Natomiast bycie Pola-

kiem będzie dla nas ogromną chlubą i wielką ra-

dością. 

Wiesława Mruk 

 

 

 

Patriotyzm to miłość, szacunek i pragnienie dobra 

dla własnej Ojczyzny. 

Słowo „ojczyzna” pochodzi od ojcowizny, a ta 

oznacza ,,gniazdo rodzinne”, gdzie każdy z nas 

przychodzi na świat. To tu w rodzinie uczymy się 

miłości i szacunku do ojca, matki, siostry i brata… 

W rodzinie dziadkowie i babcie są strażnikami 

przekazu wiary, tradycji, kultury chrześcijańskiej i 

historii Ojczyzny oraz danego rodu nieraz przez 

wiele pokoleń . 

Z książki ,,Pamięć i tożsamość '' - Jan Paweł II 

,,Ojciec jest tym, który wraz z matką daje życie 

nowej istocie ludzkiej. Ze zrodzenia przez ojca i 

matkę wiąże się pojęcie ojcowizny, które stanowi 

tło do terminu ojczyzna'' 

Jan Paweł II – „Rodzina Bogiem silna, staje się 

siłą narodu''. To w rodzinie nabieramy świado-

mości przynależności do narodu polskiego. 

Pamięć o poprzednich pokoleniach jest mocą ży-

ciową każdego z nas, a także oparciem w wierze i 

miłości bliźniego. Rodzina dla Ojców Narodu 

Polskiego – Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia 

była największą siłą i dawała gwarancje jego prze-

trwania. To dzięki rodzinie Bogiem silnej prze-

trwaliśmy czas zaborów gdzie dzieciom i mło-

dzieży wpajano miłość do Ojczyzny. Uczono pa-

cierza po polsku a hasło „Bóg Honor Ojczyzna” 

było nie tylko na sztandarach, ale w sercach i ży-

ciu młodych ludzi. 

Jako naród po 123 latach zaborów potrafiliśmy się 

porozumieć i zjednoczyć dla dobra Ojczyzny. Z 

całego świata wracali Polacy do wolnej Ojczyzny 

by Jej służyć. To wtedy o Polakach mówiono, że 

„miłość do Ojczyzny wyssali z mlekiem matki”. 

Gdy prześledzimy burzliwe dzieje Polsk, różnych 

wojen, czas potopu szwedzkiego, zaborów, to 

nadzieję na wolną Ojczyznę dawała nam wiara w 

Boga,  miłość i opieka Królowej Polski. Ona nas 

jednoczyła i okrywała płaszczem swej opieki w 

sytuacji bez wyjścia. 

13.06.1999r. Jan Paweł II po nawiedzeniu miejsc 

bitwy warszawskiej z 1920 roku w katedrze pra-

Patriotyzm 
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skiej powiedział; ,,Było wielkie zwycięstwo wojsk 

polskich, tak wielkie, że nie dało się go wytłuma-

czyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało 

nazwane ,,Cudem nad Wisłą''. To zwycięstwo było 

poprzedzone żarliwą modlitwą narodową. Episko-

pat Polski zebrany na Jasnej Górze poświęcił cały 

naród Najświętszemu Sercu Jezusa i oddał go pod 

opiekę Maryi Królowej Polski”.  

Odzyskanie niepodległości, to równocześnie od-

budowywanie kraju po pierwszej wojnie, i czas 

ogromnej biedy. Ludność w poszukiwaniu chleba 

udaje się na emigracje. Zabiera ze sobą kuferek 

ubrań, ale przede wszystkim zabiera garść ziemi 

ojczystej, krzyżyk, obraz Matki Bożej Często-

chowskiej, książeczkę do nabożeństwa i różaniec. 

Bo to były relikwie ich wiary i miłości do Ojczy-

zny, dające poczucie bezpieczeństwa i opieki w 

miejscu ich życia. Czas wolności Polski to czas 

wychowania jednego pokolenia. To pokolenie 

nazywano pokoleniem ,,Orląt”. Dla nich słowa 

„Bóg Honor Ojczyzna” były drogowskazem w 

życiu. Nie wahali się stanąć do walki w obronie 

Ojczyzny i przysięgali jej wierność na Boga, na 

Krzyż, na Ewangelię.W całej okupowanej przez 

Niemców Europie był tylko jeden naród, który 

miał zorganizowane struktury państwa podziem-

nego i dzięki temu skutecznie przeciwstawiał się 

okupantowi. Tylko w Polsce za pomoc Żydom 

groziła kara śmierci, a pomimo to najwięcej ich 

zostało uratowanych przez organizacje, przez lud-

ność cywilną, przez klasztory w naszej ojczyźnie. 

W czasie działań wojennych Polacy walczyli na 

wszystkich frontach przeciwko niemieckiemu 

okupantowi. Towarzyszył im obrazek z Jezusem 

Miłosiernym, a na odwrocie była Koronka do Mi-

łosierdzia Bożego. Polski żołnierz był pierwszą 

ISKRĄ, która przekazała światu Miłosierdzie Bo-

że. 

Skończyła się okupacja niemiecka. Od wschodu 

przyszedł „wyzwoliciel”, który obiecywał rów-

ność, braterstwo, wszelaki dobrobyt, tylko że bez 

Boga.  Żołnierz, który bronił ludność polską przed 

okupantem stał się wrogiem nowej komunistycz-

nej władzy. Wielu z nich zostało zakatowanych w 

więzieniach i pochowanych, pod osłoną nocy nie 

wiadomo gdzie i do dziś nie można znaleźć ich 

grobów.  

Jak wyglądał w tamtym czasie patriotyzm 

/tak zwany czerwony/. Z okazji pierwszego maja, 

każdy pracujący obowiązkowo musiał uczestni-

czyć w pochodach pierwszomajowych.W niedzie-

le i święta kościelne organizowano prace społecz-

ne, za które płacono podwójnie bądź rozdawano 

talony na różne rzeczy, byle tylko odciągnąć ludzi 

od kościoła. Wtedy zaczęło się prześladowanie 

Kościoła i kapłanów, ale kościoły nie pustoszały, 

wierni szukali oparcia w kościele u swoich kapła-

nów. Na czele Kościoła Polskiego - Bóg na ten 

czas komunizmu postawił Kapłanów Niezłom-

nych. Prymas August Hlond oddaje Naród Polski 

Niepokalanemu Sercu Maryi i mówi ,,Zwycięstwo 

jeżeli przyjdzie to przez Maryję''. Jego następcą 

zostaje Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński, 

który nie uląkł się nawet więzienia i mówił 

”Wszystko postawiłem na Maryję''. 

 

Dziś żyjemy w całkiem innym świecie, ale 

czy lepszym? Wmawiają nam, że dawne wartości 

już minęły, że człowiek jest panem świata. Wart 

tyle ile nagromadził dobra, jakim samochodem 

jeździ i gdzie bywa na wakacjach i że wszystko co 

ma zależy tylko od niego, więc żyje jakby Boga 

nie było, nie liczy się z nikim ani z niczym. Za-

pomina, że tylko dziś należy do niego – wczoraj 

już było, a jutro nie wiadomo czy będzie…  

Patriotyzm na dziś, na teraz – to obowiązek zakła-

dania rodziny opartej na wierze katolickiej. To 

powołanie do życia potomstwa i bycie dla niego 

przykładem ojca i matki. Bycia wzorem dobrego 

Polaka, który jest dumny, że jest katolikiem i Po-

lakiem oraz potrafi bronić swojej wiary i Ojczy-

zny. Dobrze, że nasi ojcowie nie doczekali takiej 

wolnej Polski – po wojnie mówili że nie o taką 

Ojczyznę walczyli, ale czy chcieliby żyć w takiej 

Ojczyźnie gdzie profanuje się symbole narodowe? 

Orła Białego zastępuje się kukłą czekoladową i 

rozdziera na strzępy biało czerwoną flagę, za którą 

oni przelewali krew na całym świecie. Czy ludzie 

wierzący kochający Polskę to ludzie drugiej, kate-

gorii? A może już drugiego obiegu, bo tylko cze-

kać, kiedy nie tylko krzyże przydrożne będą odpi-

łowywane, ale medaliki, krzyżyki będą zrywane z 

naszych szyi. 

 A jak to jest w naszych małych lokalnych 

Oojczyznach? Wobec, nich też mamy obowiązek. 

łudzie wierzący powinni uczestniczyć w życiu 

parafialnym swojej parafii, a przynajmniej uczest-

niczyć w coniedzielnej Mszy Świętej choćby po 

to, abyś ty i ja wiedział co się dzieje w twojej i 

mojej parafii. Już siedem lat minęło jak Niepoka-

lana Pani Gorlicka czeka na GODNE miejsce na 

gorlickim rynku, przypominam i upominam się w 

imieniu swoim i większości parafian żyjących i 

tych, którzy już odeszli do Pana. 

,,Gdy przypomnę mą Parafię, 

W niej Niepokalaną 

Serce mi się ściska żalem 

Jak by skonać chciało 

Przecież Ty Najświętsza Panno 

Zawsze chcesz być z nami  
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I jak Matka obejmować  

Nas świętymi ramionami (z wiersza L. Szyma-

nowskiej). 
 

Urywek z wiersza ,,Dzwon” autorstwa Karola 

Irzykowskiego z cyklu ,,Sonetów Gorlickich ''de-

dykuję konserwatorowi zabytków, bo może to 

pomoże znaleźć godne miejsce dla Niepokalanej. 

,,Oto jest święta gorlicka trupiarnia, 

W rozciętej krtani wieży cudem zwisa, 

Świadek, dzwon język: oparł się na belce 

Wnet może spadnie strudzony wielce, 

I jęk ostatni w sobie rozkołysze 

Lecz dzisiaj zrasta się z tych miejsc urokiem 

Niemotą tknięty jest – bo stał się okiem''. 
 

Dziękujmy Bogu i Niepokalanej, że nasi ojcowie 

rozpoczęli odbudowę miasta światła od Domu 

Bożego, że umieli być wdzięczni Niepokalanej. 

To był patriotyzm, który na pierwszym miejscu 

stawiał Boga, Ojczyznę i rodzinę. A my ich dzieci 

i wnuki jesteśmy obywatelami drugiej kategorii, 

bo państwowi urzędnicy żyjący z naszych podat-

ków TAK nas traktują. Może ta wielka lampa 

oświetli rynek i pozwoli znaleźć godne miejsce 

dla PANI GORLICKIEJ. 

Janina Załęska 
 

 

ROZWAŻANIA     O  PATRIOTYZMIE 

Są dziś tacy dziwni ludzie, 

którzy twierdzą z wielką mocą, 

że to oni w znoju, trudzie 

wywalczyli wolność nocą. 
 

Tylko ci internowani 

są, niestety, patriotami, 

przez los byli więc wybrani - 

twierdzą tak o sobie sami. 
 

Ja się z tym nie zgadzam wcale, 

żeby miarę patriotyzmu 

wykładano dziś na szalę, 

w tym jest mnóstwo idiotyzmu. 
 

Każdy człowiek, co szanuje 

swą Ojczyznę tak jak umie, 

-to historia pokazuje- 

że patriotyzm ma w rozumie 
 

Gdy wyjechał za granicę, 

by zapewnić byt swym dzieciom, 

może z podniesionym licem 

w oczy zajrzeć wielu śmieciom. 
 

Ten, kto dorwał się do żłobu 

chwaląc tylko swoje racje, 

pragnie tym dołożyć bobu, 

co kochają demokrację. 
 

Toleruje więc patriota 

tych, co inne mają wizje, 

swoich niszczyć to głupota, 

demokracji to kolizje. 
 

Każda władza, która niszczy 

jakichkolwiek przeciwników, 

padnie pośród własnych zgliszczy 

mimo kluczeń i uników. 

Ryszard Boczoń 
 

PATRIOCI I ZDRAJCY 

To media piorą ludziom mózg, 

tak samo jak czyni to Tusk. 

On Polaków nienawidzi, 

z Polski także często szydzi. 

 

 Gdy premierem był przez lata, 

 to Ojczyzna ma bogata 

 wciąż traciła na znaczeniu, 

 by się wreszcie znaleźć w cieniu. 

 

Widzą starzy, widzą młodzi, 

że w Brukseli Polsce szkodzi, 

wciąż napuszcza swą ferajnę, 

by na Polskę pluła łajnem. 

 

 Z Patriotami toczy walkę, 

 ma Ojczyznę za rywalkę, 

 przeciwników swoich tępi, 

 bowiem ma charakter sępi. 

 

Takich ludzi czas za kratki 

wsadzić, by nie lżyli Matki, 

bo Ojczyzna jest Mateczką, 

którą kocha każde dziecko. 

 Sprzedawczyków wciąż jest dużo, 

 którzy obcym nacjom służą, 

 swą Ojczyznę zdradą karmią, 

 myślę, że to nie za darmo. 

 

Takich, co lżą swoją Matkę, 

jest w Brukseli pod dostatkiem, 

oni niby nie chcą rządu, 

rozsiewając prątki trądu. 

 Można szastać przykładami, 

 kto jest zdrajcą nad zdrajcami, 

 kto odrzuca obce złoto, 

 bo jest przecież Patriotą. 

Ryszard Boczoń 
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Chciałoby się rzec, cudze chwalicie swego 

nie znacie. Niewątpliwie wielokrotnie znajdujemy 

bohaterów gdzieś tam daleko a tymczasem często 

żyją, żyli tuż obok nas, to nasi, Wasi, pradziado-

wie. Zapomniani? Zastanawiając się, dlaczego 

Austriakom rabacja w 1846 na terenie Gorlic „nie 

wyszła” nieśmiało w głowie świta mi hipoteza, że 

przyczyną, nie koniecznie jedyną, był patriotyzm 

mieszczan gorlickich.  

Wojciech Michna rozpoczął swoją posługę 

duszpasterską w Gorlicach w naszej parafii w 

październiku 1845 roku, czyli tuż przed wybu-

chem rabacji. Był to ksiądz patriota, który sam o 

sobie mówił: „Byłem księdzem Polakiem”
1
. Po 

wydarzeniach z 1846 roku został aresztowany i 

osadzony w więzieniu we Lwowie, zwolniony w 

1848 roku. Propagował oświatę i patriotyzm 

wśród ludności wiejskiej i miejskiej. Jest autorem 

szeregu publikacji książkowych. Po 22 latach pra-

cy został proboszczem w Zaleszanach koło Tar-

nobrzega a w międzyczasie był wikarym w 10 

miejscowościach.
2
 Poniżej fragment jego pamięt-

nika z okresu, gdy był wikarym w Gorlicach.
3
 

Zachowałem oryginalną pisownię, przedruk bez 

zmian. 

Wiktor Bednarczuk 

 

Z „Pamiętnika” księdza W. Michny. 

„Jako nowo wyświęconego kapłana prze-

znaczono mię na najbiedniejszą parafję 

w Golcowej, gdzie rzadko bywał wikary, ale nie 

wiem kto przerobił, że to zmieniono i posłano mię 

do Gorlic. Byłem jako sierota od 15 lat najbied-

niejszym uczniem, jako zaś ksiądz nie miałem na 

początku ubrania nawet miernej wartości. Otóż ks. 

Ziemiański sprawił mi ubranie, dał brewiarz i jako 

ojciec wyprawił mię na pole apostolstwa. To je-

dyny kanonik, który mi okazał serce ludzkie. 

Premicje sprawił mi lud z ofiar w Krościenku. 

Przyjechałem do Gorlic 7 października 1845 r. bez 

kuferka. Pościel potrzebną darowała mi rodzina 

Dziedziców w Jaśle, której syn Teofil wyświęco-

ny był razem ze mną. I tak stanąłem w Gorlicach 

mając: głowę, ręce i nogi, a całe mienie na sobie. 
                                                         
1
 A. Wielgos, Byłem księdzem Polakiem, 2020, 

https://niedziela.pl/artykul/148875/nd, 20.02.2022. 
2
 W. Granat et al., red., Encyklopedia katolicka, Lublin 1973, 

Wyd. 1. 
3
 M. (1861-1945) R. Dziurzyński, Nowa Zorza : (przedtem 

„Nowy Dzwonek”) : dodatek bezpłatny do „Krakusa”. 1928, 
nr 1 
, „Biblioteka Jagiellońska, 100696 III”, 1928. 

Komżę i kilka książek darów jakiemi ks. Skibiń-

ski, więzień polityczny we Lwowie, mój żywiciel 

w czasach młodości, którego pozwolono mi wi-

dzieć, powitać i pożegnać. 

  Gorlice więc to pierwsze pole mojej pracy. 

Stanąłem tu w jesieni 1845 roku jako wikary. 

Chociaż plebanja tu murowana i obszerna, to pro-

boszcz zajął na dole mieszkanie wikarych, pokoje 

zaś na górze były próżne, a dla mnie zrobiono 

małą klateczkę ze spiżarni. Nie dziwna to była 

wówczas rzecz, gdyż o mieszkanie dla wikarych 

nic się Konsystorz nie troszczył. Przeznaczał wi-

karego na posadę i rzecz skończona. Pod zimę 

otrzymałem polecenie od znanych mi patryotów 

rozpoczęcia propagandy w Gorlicach. Polecenie to 

nie miało na celu ruchu, tylko obudzenie patryoty-

zmu między mieszczanami. Nie potrzeba mi było 

prowadzić propagandy, gdyż miasto objawiało 

swój tradycyjny patryotyzm. Moja drobna za-

sługa na tem polu co do Gorlic polega na tem, 

żem w mieście zorganizował „bractwo miesz-

czan", które miało być naj przód moralne, dbające 

o narodową oświatę, a dopiero na takim pniu za 

szczepiłem patryotyzm. Na roli już uszlachetnio-

nej i uświęconej siałem obficie i żarliwie ziarno 

patryotyzmu. Miasto było podzielone na części, 

nad któremi stali setnicy i dziesiętnicy, nad setni-

kami stał prezes a ja, jako niewidzialna sprężyna, 

kierowałem całą robotą narodową. Dawałem 

książki do czytania, a biedniejszym zapomogi 

zebrane z ofiar bogatszych ludzi. O mnie wiedział 

tylko prezes setnicy uważali mnie za patryotę, o 

mojern jednak naczelnem kierownictwie nie wie-

dzieli. Tak szła robota moja, o ruchu zaś przeciw 

rządowi nie było ani myśli. Po obliczeniu dokład-

nem przez setników, było przeszło 300 patryotów 

tak wyrobionych, że w każdym razie byli gotow i 

do poświęceń dla Ojczyzny. Pozwolę tu sobie 

wymienić niektóre rodziny patryotyczne dla 

uczczenia ich pracy i dla przykładu ich dzieciom. 

Byli to:  

Kapuścińscy, z których jeden stracony był razem 

z Wiśniewskim,  

Gnosiński, krawiec, więzień w Jaśle; cała jego 

czeladź była patryotyczną;  

Urban Smoluchowski, u którego bawił prawnik 

ukończony N...,  

Zacharyszcze, Stanewicze,  

prawie cała ulica Stróżewska, gdzie był garbarz 

N...,  

prawie cała ulica Biecka, gdzie byli rzemieślnicy 

dość ubodzy, Piniążkowie itd.  

Na przedmieściu Magdalena do bractwa miesz-

czan należeli: Michał Kozłowski itd.  

O patriotyzmie  w  Gorlicach… 
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a w Maryampolu: Nosowicz, który zginął w r. 

1849 na Węgrzech.  

Oto ci wszyscy byli gotowi do poświęceń i ofia-

rowania nawet życia swego dla Ojczyzny. Do tego 

bractwa należała także szlachta pobliska pod kie-

rownictwem Kochanowskiego, wiarusa z 1831 

roku, pana na Szerzynach, który jest już w grobie. 

Tak więc stała sprawa ojczysta w Gorlicach. Po 

nieszczęśliwym wybuchu rozkazał mi Konsystorz 

pod naciskiem władz policyjnych, opuścić Gorlice 

i wśród zimy nakazano wyjechać do Lubeni. Tu 

mnie uwięził Maliszewski z Rzeszowa. Był to 

urzędnik bez uczucia ludzkości. Nie lepszym od 

niego był Długosz, były mandator w Gliniku, koło 

Gorlic, może potomek w bocznej linii tego Długo-

sza, który uczył polskich królewiczów w Sączu i 

pewnie deptał tę ziemię, jadąc do Biecza i na po-

wrót. Wspomnienia godzien był burmistrz Gorlic, 

który uciekł i zostawił miasto i jego mieszkańców 

na pastwę losu. Mniejszym zaś urzędnikom, jak 

Seichlerowi, głowie policyi, Grzywińskiemu, ka-

syerowi itd. miłe należy się wspomnienie bodaj 

poza grób za ich ludzkie postępowanie przed i po 

nieszczęsnym wybuchu.” 

 

 

 

 

Pochodził ze szlacheckiego rodu herbu Leliwa. 

On sam mówił o sobie „Małopolanin” (wpis do 

księgi  zakonu jezuitów): „Ja, Andrzej Bobola, 

Małopolanin, zostałem przypuszczony do pierw-

szej próby, dnia ostatniego lipca 1611, zdecydo-

wany za pomocą Boga wypełnić wszystko, co mi 

przedłożono”. W tamtych czasach Małopolska 

obejmowała znaczną część południowo wschod-

niej Polski. Rodziny Bobolów spotykało się w 

okolicach Sandomierza, Sanoka, Krosna a także 

Gorlic. Ze strony internetowej gorlickiej parafii 

p.w. św. Andrzeja Boboli dowiadujemy się, że 

babka świętego pochodziła z rodu Wielopolskich, 

który był właścicielem m. in. Kobylanki. Skąd 

więc mógł pochodzić patron Polski?  Encyklope-

dia Katolicka KUL w tomie I wydanym  w 1973 

roku  podaje: „św. Andrzej Bobola ur. 30 XI 

1591r. w Strachocinie koło Sanoka”. W artykule o 

Strachocinie zamieszczonym w tym numerze czy-

tamy, że sam święty „upomniał się”, by czczono 

go w tej miejscowości. Uczył się w szkołach jezu-

ickich najpierw w Braniewie, a potem w Wilnie, 

gdzie  w 1611 roku wstąpił do zakonu Towarzy-

stwa Jezusowego.  Posiadł dobrą znajomość greki. 

Umożliwiło mu to potem czytanie dzieł greckich 

ojców Kościoła i dyskusje z teologami prawo-

sławnymi. Studiował filozofię na Akademii Wi-

leńskiej. Jako kleryk został skierowany do pracy 

pedagogicznej w Braniewie a następnie w Pułtu-

sku. Po dwóch latach wrócił na dalsze studia teo-

logiczne i w 1622 roku przyjął w Wilnie święce-

nia kapłańskie. Pełnił posługę w Nieświeżu, gdzie 

był rektorem kościoła i prefektem bursy dla ubo-

giej młodzieży. Gorliwie pracował wśród okolicz-

nych mieszkańców. Obchodził wsie, chrzcił, 

udzielał sakramentu małżeństwa, wielu grzeszni-

ków skłonił do spowiedzi. Skutkiem jego rozmów 

i nauczania było przechodzenie wielu prawosław-

nych do kościoła katolickiego. Św. Andrzej przez 

kilka lat kierował Sodalicją Mariańską mieszczan, 

która udzielała się w szpitalach, przytułkach, w 

więzieniach. Prowadził też  konferencje z Pisma 

Świętego i dogmatyki. Kolejne placówki jego 

posługiwania to: Wilno, Bobrujsk, Płock, War-

szawa, Łomża, Pińsk, Połock (w niektórych pra-

cował kilkakrotnie). Od 1652 roku pełnił w Piń-

sku urząd kaznodziei w kościele św. Stanisława. 

Wiele czasu poświęcał pracy misyjnej w okolicy 

tego miasta. Chodził po wioskach, nauczał, udzie-

lał sakramentów. Nazwano go apostołem Pińsz-

czyzny i Polesia. Podobnie jak w okolicach Nie-

świeża tak i tu pod wpływem jego kazań prawo-

sławni przechodzili na katolicyzm.  Miejscowi 

nadali Ojcu Andrzejowi  przydomek Duszochwat- 

łowca dusz. Oczywiście prawosławnym ortodok-

som nie podobało się to a w czasie wojen kozac-

kich ta wrogość wobec ojca Andrzeja przerodziła 

się w nienawiść. Andrzej Bobola musiał schronić 

się w Janowie Poleskim odległym od Pińska o 30 

km. Stamtąd udał się do Peredił. 16 maja 1657 

roku do Janowa wpadły oddziały kozackie i za-

częły mordować Żydów i Polaków. Wypytywali, 

gdzie jest o. Andrzej. Dowiedziawszy się, że jest 

w Peredilu , pośpieszyły tam. Zakonnik chciał 

ratować się ucieczką pożyczonym wozem, ale na 

drodze natknął się n oddział kozacki. Doznał od 

nich okropnych tortur, których nie będziemy tu 

opisywać. W okrutny sposób umęczonego przy-

wiązali sznurem do siodeł swoich koni, tak, że 

musiał biec za końmi do Janowa. Tu dowódca, 

przed którym go postawili zapytał: „Jesteś ty 

ksiądz?” Odpowiedział: „Tak, moja wiara prowa-

dzi do zbawienia, nawróćcie się”. Po tych słowach 

dowódca zamierzył się na niego szablą, ale ojciec 

Bobola zasłonił się ręką. Doznał jeszcze wielu 

mąk, po czym powieszonego twarzą do dołu zabi-

to cięciem szabli. Po wycofaniu się oprawców 

ciało męczennika przeniesiono do miejscowego 

kościoła. Jezuici zabrali je potem do Pińska i po-

chowali w podziemiach kościoła klasztornego. Po 

latach zapomniano o miejscu pochówku. Później-

szy święty ukazał się 16 kwietnia 1702 roku rekto-

Andrzej Bobola – męczennik, patron Polski 
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rowi kolegium w Pińsku i wskazał mu swój grób. 

Rzeczywiście, jego ciało znaleziono we wskaza-

nym miejscu, co więcej, okazało się, że mimo 

upływu 45 lat, było nietknięte. Ludzie doznawali 

łask modląc się za jego wstawiennictwem i w roku 

1712 podjęto starania o beatyfikację. Kasata za-

konu jezuitów, wojny a potem rozbiory spowo-

dowały, że beatyfikacja odbyła się dopiero w 1853 

roku. Doczesne szczątki błogosławionego prze-

bywały później w różnych miejscach: u pijarów, u 

dominikanów, a potem w kościele diecezjalnym. 

W 1922 roku trafiły do Moskwy do muzeum me-

dycznego, by po roku, na prośbę Stolicy Apostol-

skiej znaleźć się w Watykanie w kaplicy św. Ma-

tyldy, a następnie w kościele jezuickim Il Gesu w 

Rzymie. 17 kwietnia 1938 roku w uroczystość 

Zmartwychwstania Pańskiego papież Pius XI do-

konał kanonizacji bł. Andrzeja. Jego relikwie zo-

stały uroczyście, specjalnym pociągiem przewie-

zione do Polski i po powitaniu w katedrze war-

szawskiej złożone w kaplicy jezuitów przy ul. 

Rakowieckiej. W 1939 roku przeniesiono je do 

kościoła jezuitów na Starym Mieście. Podczas 

pożaru tej świątyni relikwie przeniesiono do ko-

ścioła św. Jacka, natomiast w 1945 roku trafiły z 

powrotem do kaplicy przy ul. Rakowieckiej. 

Obecnie znajdują się w nowo wybudowanym ko-

ściele – Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja 

Boboli. W 2002 roku watykańska Kongregacja 

Kultu Bożego i i Dyscypliny Sakramentów przy-

chylając się do prośby Prymasa Polski kard. Józe-

fa Glempa nadała św. Andrzejowi Boboli tytuł 

drugorzędnego Patrona Polski.  

Do naszych czasów zachowały się nieliczne do-

kumenty zapisane przez Andrzeja Bobolę. Jeden z 

nich to akt ślubowania z 1630r. z Wilna: „„Ja, 

Andrzej Bobola, ślubuję i przyrzekam Bogu 

wszechmogącemu wobec jego Matki Dziewicy 

i całego dworu niebieskiego, wszystkich tu obec-

nych oraz tobie, Wielebnemu Ojcu Janowi Ja-

miołkowskiemu w zastępstwie Przełożonego Ge-

nerała Towarzystwa Jezusowego wraz z jego na-

stępcami, rolę Boga spełniającemu, dozgonne 

ubóstwo, czystość i posłuszeństwo oraz zgodnie 

z nim szczególną troskę o wychowanie dzieci we-

dług sposobu postępowania określonego w Liście 

Apostolskim dotyczącym Towarzystwa Jezuso-

wego i w jego Konstytucjach. Ponadto przyrze-

kam specjalne posłuszeństwo najwyższemu Bi-

skupowi w sprawie misji, jak to jest zapisane 

w tymże Liście Apostolskim i w Konstytucjach.” 

(tłum. o. Stanisław Ziemiański SJ.). Jest on prze-

chowywany w archiwum w Starej Wsi.  Drugi to 

tekst ślubów, które król Jan Kazimierz składał we 

Lwowie, a których autorstwo przypisuje się św. 

Andrzejowi.  

Św. Andrzej kierował się w życiu duchowością 

ignacjańską.  Długie godziny spędzał przed Naj-

świętszym Sakramentem, Charakteryzowała go 

duchowość misyjna  a także eklezjalna. Zjednywał 

ludzi do Boga słowem wypowiadanym z mocą, z 

żarliwością i temperamentem. Cechowała go wia-

ra posunięta aż do męczeństwa oraz miłość do 

Boga i bliźnich, której dał wyraz m.in. w służbie 

ubogim, czy więźniom.  

Papież Pius XII, gorliwość apostolską Andrzeja 

Boboli w encyklice „Niezwyciężony mocarz 

Chrystusa”, podkreślał słowami: Szermierz Chry-

stusowy, Duszochwat, czyli łowca dusz nieśmier-

telnych, niestrudzony Apostoł Chrystusowy, 

Święty Męczennik polski. Andrzej Bobola całe 

życie był w drodze, w nieustannym ruchu. Prze-

mierzał ogromne przestrzenie i to w czasach, gdy 

po bezdrożach i polnych drogach podróżowało się 

zaprzęgami, a częściej i furmankami. Trzeba było 

charakteru i odwagi, by takiemu pielgrzymiemu 

życiu w czasach nieustannej wojny dawać radę. 

Porywczy, dumny szlachcic z Małopolski 

z charakterystycznymi dla swego czasu 

i pochodzenia wadami, ciężko pracował nad swo-

im charakterem, o czym przypomniał papież Pius 

XII: „Mając w pamięci to tak ważne upomnienie 

Chrystusowe: <Kto chce iść za mną, niech zaprze 

samego siebie i biorąc krzyż swój na każdy dzień, 

niech naśladuje mnie> (Łk 9, 23), zabrał się naj-

gorliwiej do nabycia chrześcijańskiej pokory 

przez wzgardę samego siebie. A ponieważ 

z natury miał pewną skłonność do wyniosłości 

i niecierpliwości oraz odrobinę uporu, wydał sa-

memu sobie nieubłaganą walkę. Przez tę walkę 

wziął niejako krzyż Chrystusowy na ramiona 

i szedł z nim na Kalwarię, aby u jej szczytu osią-

gnąć zarazem przy łasce Bożej tę doskonałość 

upragnionej i gorącymi modlitwami wyjednywa-

nej pokory, przez którą dochodzi się do wszyst-

kich blasków świątobliwości chrześcijańskiej.”  

(fragment zacytowaany ze strony 

https://swietyandrzejbobola.pl/historia-

zycia/historia-zycia/).  

Święto liturgiczne św. Andrzeja Boboli przypada 

16 maja. Jest on patronem Polski, metropolii war-

szawskiej, archidiecezji warmińskiej i diecezji 

łomżyńskiej.  

 

 

B. Osika 
 

 

 

http://andrzejbobola.online/encyklika-papieza-piusa-xii-invicti-athletae-christi/
http://andrzejbobola.online/encyklika-papieza-piusa-xii-invicti-athletae-christi/
https://swietyandrzejbobola.pl/historia-zycia/historia-zycia/
https://swietyandrzejbobola.pl/historia-zycia/historia-zycia/
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W dniach 6 – 9 lipca 2022 odbyła się co-

roczna pielgrzymka z naszym prałatem, ks. Stani-

sławem Górskim i ks. Janem Adamczykiem. To-

warzyszyli nam również nasi klerycy: Kamil i 

Paweł.  

W tym roku wyruszyliśmy prawie na drugi 

koniec Polski, do Kotliny Kłodzkiej. W drodze do 

celu nawiedziliśmy Prudnik – Las, sanktuarium 

Św Józefa i zarazem przedostatnie miejsce odo-

sobnienia bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego 
(6 października 1954 do 27 października 1955). 

Było to dopełnienie programu XXIX pielgrzymki 

sprzed dwóch lat.  

Za naszą „bazę wypadową” - miejsce 

wszystkich trzech noclegów obraliśmy Wambie-

rzyce, gdzie czekał nas piękny, gościnny Dom 

Pielgrzyma im. Świętej Rodziny. Jeszcze tego 

samego wieczora uczestniczyliśmy w Mszy Świę-

tej w bazylice Nawiedzenia NMP – Sanktua-

rium Matki Bożej, Wambierzyckiej Królowej 

Rodzin, Patronki Ziemi Kłodzkiej.  

Następnego dnia wybraliśmy się do Krze-

szowa. Naszym celem był pocysterski zespół 

klasztorny, od roku 1946 pod opieką Sióstr Bene-

dyktynek, które przybyły ze Lwowa. Zwiedzili-

śmy dwa kościoły: Bazylikę Wniebowzięcia 

NMP – Sanktuarium MB Łaskawej i Mauzo-

leum Piastów Świdnicko – Jaworskich, oraz są-

siadujący z nią kościół Św Józefa. W kościele 

tym znajdują się freski – dzieło Michaela Will-

manna, wszystkie przedstawiające sceny z życia 

Św Józefa. W bazylice, posiadającej pięknie, bo-

gato zdobione, rokokowe wnętrze, najważniejsza 

jest łaskami słynąca, XIII – wieczna ikona Matki 

Bożej. Opactwo uznawane za europejską perłę 

baroku jest głównym sanktuarium diecezji legnic-

kiej. W tym dniu właśnie tutaj uczestniczyliśmy 

we Mszy Świętej i wysłuchaliśmy krótkiego kon-

certu organowego.  

Po wcześniejszym powrocie na miejsce noc-

legu był czas na indywidualne nawiedzanie 

Wambierzyckiej Kalwarii, jednej z najwięk-

szych w Europie, oraz ruchomej szopki z XIX 

wieku – dzieła zegarmistrza, Longina Wittiga.  

Trzeci dzień pielgrzymowania rozpoczęli-

śmy Mszą Św i zwiedzaniem wambierzyckiego 

sanktuarium z przewodniczką, po czym udaliśmy 

się autokarem do Kudowy – Czermnej. Tam zo-

baczyliśmy kaplicę czaszek i sąsiadujący z nią 

niewielki kościółek Św Bartłomieja, który od 

2003 roku posiada łaskami słynącą kopię obrazu 

Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca 
(oryginał znajduje się w podwrocławskich Suli-

strowiczkach).  

Po opuszczeniu Kudowy udaliśmy się w 

kierunku Barda Śląskiego. Tam była okazja po-

dziwiać okazałą, współczesną ruchomą szopkę, a 

następnie, pod przewodnictwem sympatycznego 

Redemptorysty nawiedzić Sanktuarium Matki 

Bożej Strażniczki Wiary i oddać cześć Maryi, 

czczonej w figurce MB Bardzkiej. Jest to mała 

rzeźba z drewna lipowego, której historia sięga 

XII wieku. Uważana jest za najstarszą rzeźbę ro-

mańską na Dolnym Śląsku.  

Wieczorem, w Wambierzycach uczestniczy-

liśmy w Apelu Jasnogórskim, a potem podziwiali-

śmy piękne oświetlenie bazyliki przy wtórze pie-

śni „Ave Maryja”. W sobotę rano przyszło nam 

pożegnać to piękne miejsce, zwane Śląską Jerozo-

limą, i udać się w drogę powrotną.  

Po drodze jednak wstąpiliśmy jeszcze do 

Świętej Anny. W sanktuarium na Górze Świętej 

Anny uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i po 

obiedzie, w godzinach wieczornych powróciliśmy 

szczęśliwie do Gorlic. 

EA 

 

 

Z RADOŚCIĄ KU BOGU 

 

Dobry, lepszy, najlepszy 

 Kiedy jesteśmy dziećmi, nie możemy się 

doczekać momentu ukończenia szkoły i 

wkroczenia w dorosłość. Kiedy dochodzimy do 

dwudziestki, zaczynamy się rozglądać za pracą i 

decydować, jaki zawód by nam najlepiej odpowi-

adał. Kiedy mamy lat trzydzieści, z trudem 

godzimy obowiązki zawodowe z domowymi. Jako 
czterdziesto bądź pięćdziesięciolatki doświ-

adczamy zjawiska „pustego gniazda” /gdy dzieci 

„wyfruwają” z domu/ i staramy się odkryć na 

nowo stare pasje albo znaleźć dla siebie coś 

nowego, co by nas rozwinęło. Mając lat 

sześćdziesiąt czynimy wielkie starania, aby uz-

yskać jak najlepszą emeryturę, która nieuchronnie 

XXXI Pielgrzymka Parafialna 
 

H 
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nadchodzi wielkimi krokami. Przez całe życie 

towarzyszy nam nieustanne zabieganie, ruch, 

zajęcia. 

 Aż wreszcie pewnego dnia codzienny 

kołowrotek nagle się zatrzymuje i musimy 

wówczas podjąć decyzję: wegetacja czy aktywn-

ość. 

 Im człowiek jest starszy, tym trudniej jest 

mu się zachwycać czymś nowym. Nie powinien 

się jednak poddawać, mimo zniechęcenia lecz 

wciąż próbować! 

 Nie zawsze możemy liczyć na to, że ktoś z 

zewnątrz nas zainspiruje, zatem w jaki sposób 

zachować smak życia? Zadaj sobie następujące 

pytanie: „Czy w niebie trudno mi będzie znaleźć 

natchnienie?” Ależ skąd! Tam nie ma niedos-

konałości, wszędzie panuje pokój, miłość i radość, 

niewyczerpana energia. Jezus przekazał nam do-

brą nowinę o tym, że królestwo Boże jest nie tylko 

w niebiosach, ale jest też w każdym z nas   /Łk, 

20-21/. 

 Dzisiaj, kiedy zaczniesz doświadczać trud-

ności, wejrzyj w siebie i przynieś na tę ziemię 

odrobinę nieba! 

/Z: „Kawa z Panem Bogiem” Wyd. „Św. Paweł”/ 

 

Nauka: Przechodzimy różne „fazy” życia. 

Zmienia się nasza aktywność, plany i marzenia. 

One „trzymają” nas przy życiu. A trudności? – 

zawsze nas hartują. 

 

 „Człowiek tak długo nie jest stary, jak dłu-

go do czegoś dąży.”    

  /Johann Andreas Blaha/ 

 

„Życie mierzy się ilością czynów a nie dni.” 

   /Pietro Matastasio/ 

 

„Od każdego człowieka zależy, czy wypełni on 

spichlerze własnego życia owocami czy słomą.” 

   /Johann Andreas Blaha/ 

 

Względność czasu 

 Wydawałoby się, że czas upływa zawsze i 

wszędzie jednakowo. Tymczasem, wyobraźmy 

sobie, że w pobliżu nas jest kolega, który porusza 

się dość szybko, a najlepiej niech porusza się tak 

szybko jak światło (300 000 km/s). Przelatując 

koło nas trzyma w ręce latarkę, skierowaną w tym 

samym kierunku, w którym się porusza. Co zo-

baczymy? Otóż zobaczymy, że światło z latarki 

nie oddala się od niej ani o milimetr. Dlaczego? 

Ano dlatego, że gdyby się oddalało, musiałoby 

poruszać się względem nas z prędkością większą 

niż prędkość światła, a to – jak już wiemy – jest 

niemożliwe. Co zatem stwierdzimy? Stwierdzimy, 

że mimo, że u nas dzieją się różne rzeczy, u 

naszego kolegi nic się nie zmienia, bo mimo, że 

ma włączoną latarkę, światło jest stale w tym 

samym miejscu u jej wylotu. A ponieważ czas jest 

niczym innym jak tylko miarą zmian, oznacza to, 

że mimo, że u nas płynie – u naszego kolegi się 

zatrzymał. U nas minęła godzina, miesiąc, milion 

lat, u niego wskazówka zegara ani drgnęła. A 

zatem, my tu się starzejemy, przeżywamy różne 

życiowe i dziejowe historie, a u niego nic się nie 

dzieje i jest tak samo młody, jak zawsze. 

 Gdyby nasz kolega poruszał się trochę 

wolniej, zauważylibyśmy, że światło oddala się od 

jego latarki, ale powoli. Oznaczałoby to, że czas 

wprawdzie u niego płynie, ale wolniej niż u nas. 

Na tym polega względność czasu. Twórcą tej te-

orii jest Albert Einstein /1879 – 1955/, jeden z 

największych fizyków wszystkich czasów; laureat 

Nagrody Nobla /1921/. 

   /Informacja z Internetu/ 

 
 Wyobraź sobie, że jesteś maszynistą 

potężnej lokomotywy, ciągnącej długi skład 

wagonów pasażerskich i kilku towarowych ze 

Szczecina do Gdańska. Cały twój pociąg obsługu-

je brygada kolejarska złożona z 22 osób. Kierown-

ik pociągu ma 46 lat. Kontroler jest starszy od 

maszynisty o 26 lat. Ile lat ma maszynista 

pociągu? 

 

 Rozwiązanie łamigłówki z poprzedniego 

numeru: Wystarczy ją rzucić dokładnie nad sobą. 

Zawsze wróci. 

 

 – Tato, ta gitara, którą mi kupiłeś, nie ma 

strun!                                

– Struny ci kupię, jak się nauczysz grać! 
 

Młodzi na egzaminie przedślubnym. 

– Czy byłeś bierzmowany? – pyta ksiądz. Narzec-

zona podpowiada: 

– Nie pamiętasz, jak ksiądz ci sypał popiół na 

głowę? 

 
 

 

Facet przychodzi do księgarni i pyta: 

– Czy dostanę książkę pod tytułem „Mężczyzna 

panem domu”?  

– Jasne, proszę szukać w dziale: baśnie i legendy. 

 
 

Stanisław Firlit 

 

M 

C 

Ł 
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CUD NAD DNIESTREM 
 

W ubiegłym wieku był „Cud nad Wisłą”, 

kiedy Polacy Rosjan przegnali, 

światło wolności wtedy rozbłysło, 

bo Matki Bożej Ruski się bali. 
 

Grekokatolik i Prawosławna 

na pewno wierzą, że Matka Boża 

w opiekę wzięła lud swój od dawna 

i dla wierzących jest niczym Zorza. 
 

Modlą się zatem i dniem i nocą, 

aby pomogła pokonać wroga, 

by go wyparli od granic z mocą, 

bo to jedyna do szczęścia droga 
 

O „Cud nad Dniestrem” modlą się z wiarą, 

gdyż ruskie wojsko w wielkiej przewadze 

wyznaje swoją zasadę starą: 

mordować, gwałcić, stosować grabież. 
 

Gdy Matka Boża znów się objawi, 

jak uczyniła to już nad Wisłą, 

armię zbrodniarzy z kwitkiem odprawi, 

toteż marzenia Putina prysną. 
 

Miesiąc Maryi jest tuż przed nami, 

morale traci armia czerwona, 

więc Ukraińcy nie będą sami, 

nad Dniestrem CUD się nowy dokona. 
 

Ryszard Boczoń 

 

 
 

 

 

WRZESIEŃ 

 

Intencja papieska: O zniesienie kary śmierci 
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nie-

naruszalność i godność osoby, została zniesiona w 

ustawodawstwie wszystkich państw świata. 

 

Intencja parafialna: O łaskę życia wiecznego dla 

ofiar wojen, szczególnie II Wojny Światowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy przyjaciele – Parafianie! 

Na początku tego listu pozwolę się siebie przed-

stawić: Nazywam się Magdalena, i jestem sio-

strą Misjonarką Kombonianką. 
Pisząc do Was, siedzę pod drzewem papai, które 

oferuje mi trochę cienia obecnego w Adu, w Kenii 

– miejscu, w którym teraz jestem.  

Jesteśmy blisko Oceanu Indyjskiego, który przy-

nosi mi delikatną bryzę. Ziemia pod moimi sto-

pami jest sucha i złamana przez słońce; od dawna 

nie padało. Kukurydza, która stanowi podstawę 

pożywienia, wysycha... i jednocześnie pozostawia 

ludzi bez pożywienia. 

Z daleka słyszę głosy dzieci, wśród nich mojej 

sąsiadki Małgosi;  biegną, spóźnione już do przed-

szkola. 

 "Shikamoo mtawa Magi!" mówią (Dzień dobry 

siostro Magi).  

A ja odpowiadam:  

"- Marahaba" (dzień dobry).  

- Unafanya nini? (Co robisz?)  

- Ninaandika barua kwa marafiki zangu (piszę list 

do moich przyjaciół). 

- Aaaa...., "Chcemy wody!" mówią do mnie. 

- A gdzie jest magiczne słowo? - Pytam ich 

uśmiechając się. 

- Poproooooszę? - odpowiadają mi nieco zawsty-

dzeni. 

 

Taka krótka rozmowa, wymiana kilku słów, ale 

jak wielkie ma znaczenie, jak bardzo może po-

móc, jak wiele może nauczyć. 

To słowa poparte czynami bliskości i uśmiechu, 

kształtują  moje życie jako siostry, jako misjonarki 

i jednocześnie nauczycielki dzieci, młodzieży i 

animatorów kościoła w Adu.  

 

 W tych dniach zastanawiałam się nad orę-

dziem papieża Franciszka, napisanym na Świato-

wy Dzień Pokoju. Czytając ten list, zwróciłam 

uwagę na jego słowa:  

"Kraj rozwija się, gdy jego różnorodne bogactwa 

kulturowe dialogują w konstruktywny sposób 

(...)". 

 

Kraj taki jak Kenia, zamieszkany przez 48 ple-

mion, to kraj o ogromnym bogactwie, którym 

można by się dziś podzielić z całym światem. Ale 

jak dotąd to bogactwo nie zostało uznane nawet 

przez samych mieszkańców kraju. Fakt posiadania 

tak wielu różnych plemion, tak wielu różnych 

języków (bo każde plemię ma swój język), róż-

INTENCJE RÓŻAŃCOWE 

LIST Z MISJI 
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nych słów, różnych tradycji, różnych wizji i po-

trzeb sprawia, że kraj jest podzielony sam w sobie 

i żyje w wielkim braku pokoju i zrozumienia. To, 

co powinno ich łączyć i wzbogacać, zawsze ich 

dzieliło. 

 

Mam świadomość, że na poziomie całego kraju 

nie mogę wiele zmienić, ale tu gdzie jestem, mogę 

być Słowem Bożym, które dzieli się z innymi i  

uczy ich Słów Bożych, którymi są POKÓJ I 

MIŁOŚĆ. 

 

Ludzie, z którymi mieszkam, należą do plemienia 

Giriama. Są bardzo mili, gościnni i serdeczni. 

Ale... jednocześnie trudno im prowadzić dialog, 

wyrażać swoje opinie i szukać sposobów na zna-

lezienie rozwiązań drogą pokoju.  

Nieporozumienie takie jak granice pola uprawne-

go, przynosi śmierć. 

 

Nieporozumienia w rodzinach powodują przemoc 

a także poligamię; bo jeśli nie dogaduję się z żoną, 

to szukam następnej, i następnej, i następnej, i 

następnej. Kiedy mam wiele, mam wiele dzieci, 

które uważam za błogosławieństwo, ale zapomi-

nam, że nie mam pieniędzy, aby je wszystkie wy-

kształcić. 

Wielokrotnie uczniowie, w wyniku braku odpo-

wiednich narzędzi do dialogu z nauczycielami na 

temat problemów, z jakimi spotykają się w szko-

łach, palą klasy - które i tak są już bardzo słabo 

wyposażone. 

 

Podział wśród ludzi w tym roku nasila się z po-

wodu wyborów, które odbędą się w sierpniu. Poli-

tycy zachęcają młodych ludzi do stosowania 

przemocy i "kupują" ich oferując pieniądze w 

zamian za wywołanie zamieszania wśród ludzi, 

aby nie mogli głosować. 

Jak to bywa w wielu dziedzinach życia także i 

tutaj ubóstwo materialne powoduje ubóstwo, brak  

krytycznego myślenia. 

 

 Jestem nauczycielką  Misyjnego Dzieciń-

stwa i Młodzieży. Moja "szkoła", która często 

znajduje się pod drzewem, otwarta dla dzieci w 

soboty i niedziele, zaprasza wszystkich, którzy 

chcą się uczyć od innych i z innymi. Głęboko wie-

rzę, że te maluchy są przyszłością tego miejsca i 

nadzieją na zrozumienie w ich rodzinach, szko-

łach, miejscach pracy, w samym kraju. 

Podczas naszych spotkań, w większości przypad-

ków ucząc je o Bogu, staram się tworzyć gry edu-

kacyjne i poprzez nie uczyć dzieci wartości, które 

powinny być wspólne w życiu każdego człowieka, 

każdego chrześcijanina.  

 

 Wierzę, że każde z tych dzieci, tak jak 

każdy z nas, jest Słowem wypowiedzianym przez 

Boga i posłanym na ziemię z konkretną misją, 

której spełnienia oczekuje Bóg.  

Kto wie, może któryś z tych maluchów, dzięki 

dobrej edukacji, w przyszłości odegra znaczącą 

rolę w edukacji, jedności i pokoju w Kenii?  

 

W międzyczasie kończę pisać list.  

Małgorzata biegnie do domu, bo zapomniała za-

brać ołówka. Spiesząc się, mówi do mnie: Siostro, 

pozdrów swoich Przyjaciół… PROSZĘ! Wydaje 

się, że proste słowa przynoszą małe owoce! 

 

Z miłością i modlitwą, 

Siostra Magda 
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Sobór Watykański II jest jednym z naj-

ważniejszych wydarzeń w historii Kościoła a jego 

dokumenty stale kształtują świadomość nie tylko 

teologów oraz duchownych ale także i wiernych 

świeckich. Jak wiele zawdzięczamy tym doku-

mentom w dziedzinie odnowy i przystosowania 

Kościoła do współczesności, formowania wiary i 

moralności, całej dziedziny relacji Kościół – 

świat, i wielu, wielu innych. Niniejsze opracowa-

nie w sposób uporządkowany oraz syntetyczny 

ujmuje główne wątki poszczególnych konstytucji, 

dekretów i deklaracji, a przez to pragnie, by czy-

telnik sięgnął po oryginalne i integralne dokumen-

ty soborowe. Dla wielu będzie to być może pierw-

sze zetknięcie się ze spuścizną Vaticanum II i na-

stępnie wspaniałą przygodą w rozczytywaniu się  

w dokumentach. Dla innych będzie to tylko przy-

pomnienie i odświeżenie nabytej już wiedzy w 

czasie studiów czy prywatnej lektury. 

 

Aparat technicz-

ny Kompendium 

dokumentów 

Soboru Waty-

kańskiego II jest 

prosty i logiczny. 

Opracowane są 

po kolei konsty-

tucje, dekrety i 

deklaracje. Każ-

dy dokument 

rozpoczyna się 

podaniem pod-

stawowych da-

nych, to jest odpowiedzi na pytania: kto? gdzie? 

kiedy? zatwierdził, oraz co dosłownie znaczy tytuł 

łaciński. Warto zwrócić uwagę, iż nowością Kom-

pendium jest zastosowanie specjalnych wypunk-

towań, wyróżnień, „wcięć” i podziałów, by czy-

telnik mógł łatwiej zrozumieć treść przesłania 

Soboru.  

Zastosowanie takiej metody porządkuje proces 

uczenia się oraz pozwala jakby wzrokowo ogarnąć 

wybrany dokument, a przez to w sposób prostszy 

przyswoić, by ostatecznie móc sięgnąć po tekst 

oryginalny.  

 

 

 

 

 

Z założenia, konieczności i charakteru tej pracy 

teksty soborowe nie są przywoływane w całości. 

Wydaje się, że jest to uzasadnione, oraz że wpły-

nie to na powstanie przekonania o lekturze wy-

branego wyjątku, a także zmobilizuje do rozsze-

rzenia i pogłębienia w kontekście całości. 

 

 

 
Sobór Watykański II, fot. 

https://vademecumliturgiczne.pl/tag/sobor-

watykanski-ii/ 

 

Niech zachętą do zapoznania się z dziełem 

Soboru Watykańskiego II staną się słowa papieża  

Benedykta XVI zaczerpnięte z listu apostolskiego 

Porta fidei ogłaszającego rok wiary: „Uznałem, że 

zainaugurowanie Roku Wiary w połączeniu z 50 

rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II może 

być dobrą okazją do tego, aby zrozumieć, że  tek-

sty należące do spuścizny pozostawionej przez 

ojców soborowych, zgodnie ze słowami  bł. Jana 

Pawła II, «nie tracą wartości ani blasku. Ko-

nieczne jest, aby były należycie odczytywane, po-

znawane i przyswajane jako miarodajne i norma-

tywne teksty Magisterium, należące do Tradycji 

Kościoła. Dzisiaj, po zakończeniu Jubileuszu, 

szczególnie mocno odczuwam powinność ukazy-

wania Soboru jako wielkiej łaski, która stała się 

dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku: został 

on dany jako niezawodna busola, wskazująca nam 

drogę w stuleciu, które się rozpoczyna»” (nr 5).  

 

 

dr Tomasz Bierzyński 
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