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GORLICENSES 

VIRGINI 

DEIPARAE 

 

Nie było miejsca dla Ciebie, 

w Betlejem, w żadnej gospodzie. 

I narodziłeś się Jezu, 

w stajni, w ubóstwie i chłodzie. 

Nie było miejsca, choć szedłeś, 

jako Zbawiciel na ziemię. 

By wyrwać z czarta niewoli, 

nieszczęsne Adama plemię. 
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Znów kolędy rozbrzmiewają, 

bo zstąpiło Małe Dziecię, 

wszyscy Boga w Nim witają, 

czy Go przyjmą w całym świecie? 
 

Przyjąć Dziecię jako Boga, 

to się wyzbyć nienawiści, 

gdyż tylko prawdziwa droga 

serce i duszę oczyści. 
 

Nic nie znaczą czcze symbole, 

których jest tak wiele wokół, 

kiedy futro gryzą mole, 

zaśmiecają cały cokół. 
 

Zatem czy opłatek święty 

jest fetyszem, talizmanem, 

czy maskować ma przekręty, 

podłe czyny wykonane? 
 

Dziecię przyjąć trzeba z wiarą, 

toteż wszelką symbolikę 

potraktować taką miarą, 

by nie była głównym szykiem. 
 

Miłość oraz pojednanie 

są istotą tego święta, 

lecz niełatwe to zadanie 

gdy się o tym nie pamięta. 
 

Niech kolęda i opłatek 

będą takim pierwszym krokiem, 

do zrzucenia brudnych szatek 

i do pojednania skokiem. 
 

Na to czeka Dziecię w żłobie, 

aby w nas się narodziło, 

aby we mnie oraz w Tobie 

zawsze DROGOWSKAZEM  było. 

Ryszard Boczoń 

 
 

 

 

 

 

 

BOŻONARODZENIOWY 

DROGOWSKAZ 

 

 

„Cicha noc, święta noc, 

jakiż w tobie dzisiaj cud, 

w Betlejem Dziecina Święta, 

wznosi w górę swe rączęta 

błogosławi lud”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadchodzą Święta Bożego Narodze-

nia! To czas dzielenia się radością i miłością.  
W Święta Bożego Narodzenia przeżywamy 

prawdę o Bożej miłości, której znakiem jest 

Dziecię, narodzone „dla nas i dla naszego 

zbawienia”. 

W Jezusie, napełnionym mocą Ducha Święte-

go, Bóg Ojciec obdarował nas łaską wiary, 

radością, pokojem i nadzieją. 

Dał nam siebie i dzięki darom Ducha Święte-

go pozwala wzrastać w komunii ze sobą i w 

braterstwie z innymi ludźmi. 

Wdzięczni za ten wielki DAR, z wiarą po-

chylmy się nad żłóbkiem Jezusa i pozwólmy, 

aby On mocą swej łaski dotknął naszych serc 

i wydobył z nich to, co najlepsze i najpięk-

niejsze, byśmy mogli w geście szczerej miło-

ści ofiarować to naszym bliskim. 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia ży-

czymy wielu łask Bożych, wszelkiej pomyśl-

ności, radości, pokoju i nadziei.  

Niech Duch Święty udzieli swej mocy, 

światła oraz swej łaski wzrastania w przyjaźni 

z Jezusem i niech będzie przewodnikiem na 

drogach wiary przez wszystkie dni Nowego 

2023 Roku. 

 

Z serdecznym pozdrowieniem 

Redakcja 

 

Boże Narodzenie 2022r. 
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Nie jest łatwo odkryć prawdziwy sens Bożego 

Narodzenia. Te święta to jeden z najatrakcyjniej-

szych - w ciągu roku towarów na sprzedaż. To 

prawdziwe żniwa dla handlowców i producentów. 

Nie jest też łatwo wydobyć prawdziwą treść Bo-

żego Narodzenia z sielankowej oprawy i senty-

mentalnych obrazków ośnieżonej szopki, grają-

cych na trąbkach aniołków, pędzących reniferów i 

amerykańskich krasnali w czerwonych ubrankach. 

Podobno już tylko co czwarty dorosły Polak wiąże 

święta Bożego Narodzenia z wiarą. A przecież w 

centrum Bożego Narodzenia stoi wydarzenie, któ-

re zmieniło historię świata.   

 

Narodzenie Jezusa Chrystusa jest faktem hi-

storycznym. O tym jak doniosłe to było wydarze-

nie świadczy fakt, że od przyjścia na świat Jezusa 

mierzy się czas. Mnich Dionizy Mniejszy w 533 

roku wyznaczył początek nowej ery i ujednolicił 

sposób określania czasu, przyjmując za jego po-

czątek narodziny Chrystusa. Choć historycy 

twierdzą, (biorąc pod uwagę zawarte w Ewange-

liach wzmianki o panowaniu Heroda Wielkiego  

i o spisie ludności), że  pomylił się w obliczeniach 

o jakieś sześć, siedem lat.  

W trzech Ewangeliach znajdziemy fragmenty 

o Bożym Narodzeniu. Najstarsza Ewangelia - ta 

autorstwa św. Marka, pomija w ogóle historię 

narodzenia, bo najważniejsze dla Marka było gło-

szenie śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. 

Natomiast i św. Łukasz i św. Mateusz zaczynają 

od początku, od przyjścia na świat Jezusa 

z Nazaretu. Najbardziej popularna i najszersza jest 

relacja św. Łukasza. Krótsze i podkreślające rolę 

Ducha Św. jest opowiadanie św. Mateusza. Łu-

kasz dodatkowo  poprzedza swój opis - zwiasto-

waniem Maryi.  

Dziwne, że umieszcza on również informację, 

która wydaje nam się zupełnie nieistotna w dalszej 

narracji: „Pierwszy ten spis odbył się wówczas, 

gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz”. Pojawia-

ją się dwie postaci: Cezar August i Kwiryniusz. 

Dlaczego? Bo Łukaszowi chodziło o umiejsco-

wienie narodzin Jezusa w kontekście dziejów Im-

perium Rzymskiego. Chciał uświadomić i jasno 

pokazać czytelnikowi, że ma do czynienia z wyda-

rzeniem historycznym. Pragnął tym sposobem 

podkreślić, że opisuje fakt historyczny, nie bajki, 

nie fikcję literacką, nie fantastykę, a prawdziwą 

historię. Najpierw więc wspomina o Auguście i 

Kwiryniuszu, ale w dalszym ciągu Ewangelii nic 

o nich już nie pisze. Stają się zupełnie nieważni. 

Oni nie słyszeli śpiewu aniołów i to nie do nich 

została wysłana radosna wiadomość o narodzeniu 

Zbawiciela, choć oni byli przecież wówczas naj-

ważniejsi, bo pełnili władzę.  

Bóg posyła zastępy aniołów – nie do znaczących 

Rzymian, nie do żydowskich dostojników religij-

nych, ale do prostych pasterzy, którzy pilnowali 

swoich stad i czuwali nawet nocą. Zawód pasterza 

nie cieszył się w tamtych czasach społecznym 

szacunkiem. Pasterzy stawiano w jednym szeregu 

z prostytutkami i celnikami. Pogardzano nimi.  

Dlaczego? Bo wykonywany przez nich zawód 

powodował, że nie mogli przestrzegać praw ży-

dowskich. Musieli się przemieszczać czyli podró-

żować nawet w szabat, co było zabronione wedle 

religijnych przepisów. Te przepisy były ważniej-

sze od człowieka i od zdrowego rozsądku, a prze-

de wszystkim od samego Boga. Dlatego w tym 

społeczeństwie pasterze byli nikim, najniższą gru-

pą, która się nie liczyła, ludźmi ze spalonymi 

słońcem twarzami i zakurzonymi sandałami. Na-

wet gdyby więc, któryś z pasterzy biegał i wołał 

po ulicach Betlejem, że się narodził Mesjasz nikt 

by mu uwierzył. Poważni Izraelici zawołaliby: 

„Co?! Narodził się w stajni i objawił się pastu-

chom?! Dobre sobie!” 

Fragment Ewangelii św. Łukasza jest bardzo bo-

gaty w rożne szczegóły. Przypomina dramat w 

trzech aktach. W pierwszym akcie bohaterką jest 

Maryja, która rodzi Jezusa. W drugim akcie prym 

wiodą aniołowie, a w trzecim pasterze, którzy 

opuszczają pole i idą do Betlejem, gdzie „znaleźli 

Maryję, Józefa i Niemowlę", a potem wracają i 

opowiadają wszystkim, co widzieli.  

 

Maryja urodziła dziecko „owinęła Go w pieluszki 

i położyła w żłobie”. Termin grecki może znaczyć 

albo „szopę" miejsce odpoczynku zwierząt albo 

„żłób", w którym znajduje się pokarm dla zwie-

rząt. Mógł stać na podłodze albo w zagłębieniu 

ściany. Relacja św. Łukasza zapoczątkowała 

chrześcijańską tradycję szopki. Ewangelista mówi 

o pasterzach, ale nie o zwierzętach. Weszły one 

jednak na trwałe do tradycji Bożego Narodzenia. 

Wiele apokryfów opisywało Boże Narodzenie, 

wspominając, że Józef z Maryją podróżowali 

do Betlejem na ośle, stąd obecność tego zwierzę-

cia przy narodzeniu Pana. A wół? On również 

pojawia się w apokryfie, w Ewangelii Pseudo-

Mateusza. Autor powołuje się na Stary Testament. 

Rzeczywiście w Księdze Izajasza czytamy: „Wół 

rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właści-

ciela”. Obecność zwierząt w wyobrażeniach Bo-

O SENSIE BOŻEGO NARODZENIA, 

KTÓRY NAM UCIEKA... 
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żego Narodzenia można jeszcze dziś zobaczyć 

w katakumbach rzymskiej bazyliki Santa Maria 

Maggiore. Z tych starych przedstawień wywodzi 

się chrześcijańska tradycja szopki, rozpowszech-

niona przez św. Franciszka z Asyżu, który pierw-

szą szopkę zbudował w Greccio.  

Betlejemska grota uświadamia nam, że Chrystus 

przyszedł na świat w ciszy i pokorze. Pojawił się 

na peryferiach wielkiego świata, w miasteczku, 

o którym mało kto słyszał w rzymskim imperium.  

Nazwa tej małej mieściny, właściwie osady liczą-

cej w czasach Jezusa niespełna tysiąc mieszkań-

ców, aż kilkanaście razy pojawiała się w Starym 

Testamencie oraz w innych żydowskich  pismach 

prorockich. W Betlejem urodził się i został na-

maszczony na króla Izraela – Dawid, dlatego 

ewangelista Łukasz nazywa Betlejem „miastem 

Dawidowym" .  

Te wszystkie fakty historyczne powinny nas ode-

rwać od  ckliwego i cukierkowego obrazu Bożego 

Narodzenia, jaki funduje nam skomercjalizowany 

świat.  

Bóg przyszedł na świat w człowieku, w małym 

dziecku, co przez wieki zapowiadali starotesta-

mentowi prorocy. Te proroctwa wypełniły się, co 

do joty. Dlatego św. Jan napisał:  „Na początku 

było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było 

Słowo. Ono było na początku u Boga ”. 

To człowieczeństwo Syna Bożego stało się miej-

scem spotkania z Bogiem i objawienia Boga.  

 Dlatego ewangelista Jan napisał: „A słowo stało 

się ciałem i rozbiło swój namiot między nami”. 

Nie wolno zagubić nam sensu Tajemnicy Bożego 

Narodzenia. „Bóg stał się człowiekiem, aby 

człowiek stał się Bogiem" - podsumował  to wy-

darzenie tysiąc sześćset lat temu św. Augustyn. 

Najważniejszym wymiarem tych świąt jest 

przypomnienie, jak bardzo kocha nas Bóg. A 

kocha nas nieskończenie, skoro zdecydował się 

zamieszkać między ludźmi. Ktoś, kto istniał poza 

czasem, poza przestrzenią i poza materią, zstąpił 

na Ziemię i przyjął ludzką naturę - i tym gestem 

zmienił historię świata. Dlatego Jan Paweł II po-

wiedział kiedyś: „W Chrystusie Bóg się posunął 

niejako za daleko". A św. Paweł w „Liście 

do Koryntian” napisał: „Dzięki Bogu za Jego dar 

niewypowiedziany”. Jezus Chrystus jest „niewy-

powiedzianym darem”.   

Dzięki Bożemu Narodzeniu, człowiek nie jest już 

sam, ponieważ Jezus jest Emanuelem, „Bogiem 

z nami”. Boże Narodzenie jest tak głęboką tajem-

nicą, że ludzki rozum nie jest w stanie jej pojąć. 

Doskonały Bóg (niezwykle), nieskończony 

w swojej doskonałości, przyszedł na ziemię 

i zamieszkał pośród nas. Nie mógł nam dać 

większego dowodu swej Miłości niż Wcielenie. 
 

Marta Przewor 

 

 

 

 
 

W poprzednim artykule wspomniałam o 

tym, że Stary Testament był oczekiwaniem na 

Boże Narodzenie. Izajasza uważa się za najwybit-

niejszego proroka mesjańskiego. Nikt poza nim 

tak dokładnie nie przepowiedział nadejścia Mesja-

sza, jego natury, posłannictwa i odkupieńczej 

śmierci. Z tego powodu Księga Izajasza czytana 

jest podczas liturgii w adwencie podczas nabo-

żeństw roratnich przy blasku świec, które symbo-

lizują „roztropne panny” oczekujące na przyjście 

Pana oraz pieśni adwentowe. My, podobnie jak 

owe panny, oczekujemy narodzin Jezusa i przygo-

towujemy sie do nich: robimy zakupy, porządku-

jemy, gotujemy potrawy. Istotne jednak w tym 

naszym zabieganiu jest to, aby nie zgubić istoty 

świąt. Przede wszystkim wysprzątać nasze wnę-

trze i pozwolić Bogu narodzić się w sercach. 

Zażegnajmy wojny we wnętrzu duszy, ofiarując 

wszystkim pokój, a razem z nim miłość oraz chęć 

niesienia pomocy. Starajmy się odczytywać po-

trzeby innych, wpierw niż o cokolwiek poproszą. 

Czasami wystarczy tak niewiele, aby szczęście 

zagościło w sercach wielu. Może gdzieś tam dale-

ko w głębi naszego serca jest żal, uraza, brak 

przebaczenia… I to nie pozwala narodzić się Bo-

gu w sercu. Pozbądźmy się więc wszystkich bru-

dów duszy i cieszmy Bożym Narodzeniem w bli-

skości uśmiechniętych twarzy najbliższych nam 

osób oraz blasku szczęśliwych oczu odzwiercie-

dlających szczęście duszy spowodowane narodze-

niem Boga, a także bliskością najbliższych, któ-

rym nie tylko podczas składania życzeń, ale zaw-

sze życzymy wszystkiego co najlepsze. Przede 

wszystkim życia zgodnego z Bożymi przykaza-

niami. Życia doczesnego takiego, które pozwoli 

nam na to, abyśmy mogli kiedyś w wieczności 

cieszyć się szczęśliwym życiem. Może więc w 

czasie świąt, mając więcej czasu, starajmy sie 

przemyśleć co w naszym życiu istotne, porozma-

wiajmy więcej o Bogu i z pozytywnym nastawie-

niem rozsiewania miłości wokół, wejdźmy w No-

wy Rok. Ja właśnie tak zamierzam zrobić. Mnie 

pewno jest łatwiej niż innym żyć Bogiem, bo 

ciężkie doczesne życie stawało się łatwiejsze, gdy 

oddawałam wszystko Bogu. Obecnie, gdy zosta-

łam sama, to już mnie nic nie trzyma tutaj na zie-

POZWÓLMY BOGU NARODZIĆ SIĘ  

W NASZYCH SERCACH 
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mi. Nic oprócz miłości, którą jeszcze mogę ofia-

rować na miarę możliwości. Święta pewno spędzę 

tylko z maleńką Bożą Dzieciną oraz Świętą Ro-

dziną, ale dzięki temu przeżyję je bardziej ducho-

wo, bo nie będę skupiona na doczesności, a jeśli 

Bóg pozwoli, to tydzień wcześniej będę uczestni-

czyć w spotkaniu opłatkowym i będzie to na pew-

no jedno z najpiękniejszych wydarzeń w moim 

życiu. Atmosferę tego spotkania przeniosę nie 

tylko na okres świąteczno-noworoczny, ale na 

całe moje życie. Będzie to bowiem spotkanie 

prowadzone przez Osobę bardzo uduchowioną. 

Nie raz sobie myślę, że Bóg w swojej hojności 

oraz ogromnej miłości postawił na drodze mojego 

doczesnego życia osobę, która od jakiegoś czasu 

przygotowuje mnie na ostateczne spotkanie z Bo-

giem. Trzy lata temu zdawałam sobie sprawę z 

tego, że muszę podjąć kolejną ważną decyzję w 

moim życiu. Decyzję, poprzez podjęcie której 

stanę się jeszcze bardziej samotna. Wiedziałam 

jednak, że muszę. Mówiłam: „Boże Ty jesteś ze 

mną i dodasz mi sił”. Nie dosyć, że dodał sił, to 

postawił na drodze mojej ziemskiej pielgrzymki 

człowieka, która pomaga wzrastać w wierze oraz 

poprowadzi do świętości i nieba. A początkiem, 

wierzę, szczęśliwej wieczności będzie ponowne 

przyjście Jezusa przy końcu świata. Adwent to 

okres liturgiczny w Kościele Katolickim, którego 

celem jest przygotowanie do uroczystości Bożego 

Narodzenia oraz rozbudzenie postawy radosnego 

oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa u 

kresu wieków. Życzę więc każdemu, aby podob-

nie jak ja na drodze swojej ziemskiej pielgrzymki 

spotkał osobę, która przygotuje go na ponowne, 

ostateczne przyjście Chrystusa.  

 

Wiesława Mruk 

 

 

 

 

 

Święta Bożego Narodzenia, to czas na który 

wszyscy czekamy. To cud rodziny i czas rodziny. 

To jest ta najmniejsza wspólnota, w której 

przychodzimy na świat jako małe dzieciątko, w 

której dorastamy i żyjemy. Więzi rodzinne są 

najważniejsze i najsilniejsze w naszym życiu. O 

te więzi trzeba bardzo dbać, jak najczęściej się 

ze sobą spotykać, rozmawiać, troszczyć się o 

siebie nawzajem i darzyć się miłością i zau-

faniem.  
W tym dzisiejszym zabieganym świecie – 

zatrzymajmy się na moment i spójrzmy na nasze 

współczesne rodziny. Czy my jeszcze potrafimy 

tak normalnie ze sobą rozmawiać, czy tylko przez 

komórkę, internet? A o tym co jest dla nas naj-

lepsze informują nas poszczególne programy 

telewizyjne. Zachwycamy się ,,magią” świąt 

krzykliwymi i kolorowymi reklamami. Dbamy o 

wystrój choinki, domu i otoczenia domu. Biegamy 

po sklepach za prezentami, za dobrym 

,,jedzonkiem''. 

I w tym zabieganiu, dbaniu o to co ,,dla 

brzucha ''- umyka nam to co jest dla ,,DUCHA'' - 

CUD NARODZIN SYNA BOŻEGO. 

Oto Syn Boży – Dzieciątko Jezus rodzi się w 

zwykłej rodzinie Maryi Panny – wybranej przez 

Boga Ojca na Matkę dla swojego Syna i Świętego 

Józefa Opiekuna Świętej Rodziny – wybranego 

przez Boga Ojca. 

Dziecię Boże rodzi się w stajence betlejemskiej. 

Ten cud narodzin powtarza się co rok od ponad 

2000 lat . 

Pierwsi na tym świecie Dzieciątko Boże powitali 

mieszkańcy stajenki - ,,na widok Pana każde 

bydlątko zgina kolana, za nimi z pokłonem po-

spieszyli pasterze, a każdy co ma najlepszego 

Jemu w darze niesie”.  

A człowiek współczesny co w darze przyniesie? 

Największym darem będzie jeżeli Bóg – Jezus 

nasz Zbawiciel na nowo narodzi się w naszych 

sercach. 

Pamiętajmy o słowach naszego poety Adama 

Mickiewicza  

,,Wierzysz, że się Bóg zrodził w Betlejemskim 

żłobie ? 

Lecz biada ci , jeżeli nie zrodzi się w tobie ! '' 

 

Spójrzmy tak po ludzku na Świętą Rodzinę. Nie 

mieli prawie nic, ale mieli siebie i zawierzyli 

Bogu Ojcu i Jego Miłości. 

W tych czasach niełatwych dla rodzin naszych 

zapatrzmy się w Świętą Rodzinę, zaufajmy i 

uwierzmy w Opatrzność Bożą, dla naszych 

niekoniecznie idealnych rodzin. 

RODZINO ŚWIĘTA, TYŚ naszych rodzin 

przykład i obrona. 

MARYJO MATKO w łaski przebogata – bądź 

naszym matkom wzorem i ostoją. 

JÓZEFIE ŚWIĘTY, którego BÓG sam OJCEM 

zowie – spraw to, by TWYM przykładem jaśnieli 

ojcowie. 

O JEZU DZIECIĘ – SYNU BOGA – spraw niech 

ustaną na tym świecie wojny, a człowiek dla 

człowieka niech bratem będzie i niech mu rękę 

poda. 

 

Janina Załęska 

 

“Maryja Panna Dzieciątko piastuje  

a Józef Święty Ono pielęgnuje” 
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W województwie łódzkim, w miejscowo-

ści Studzianna na przełomie XVII i XVIII wieku 

powstało nowe sanktuarium. Jego historia wiąże 

się z obrazem Świętej Rodziny z Nazaretu. Nie 

jest wiadome, kto i kiedy ten obraz namalował. 

Od czasów potopu szwedzkiego znajdował się on 

we dworze w Studziannej. W 1664 roku zdun, 

który pracował przy remoncie dworskich pieców 

zachorował ciężko. Leżał wówczas w izbie w któ-

rej na ścianie wisiał ów obraz. Modlił się, aby nie 

umrzeć bez spowiedzi. W nocy z 12 na 13 grudnia 

podczas modlitwy nagle zobaczył rozjaśniony 

obraz i usłyszał głos: “Nie bój się nie będzie ci 

nic, ... tylko żebyś Mi kaplicę zbudował, bom god-

na poczciwszego miejsca. Za folwarkiem po pra-

wej stronie idąc do tej wioski, niedługo ta kaplica 

będzie, bo tam będą i zakonnicy. Powstanie na 

wzgórku, gdzie spoczywają ukochane przez mego 

Syna oblubienice“. Tradycyjnie nazwano to 

wzniesienie Dziewiczą Górą lub Panieńską Górą, 

gdyż pochowane tam zostały dziewczęta, które w 

obronie dziewictwa poniosły tam śmierć chroniąc 

się przed napastliwością żołnierzy. Rankiem cho-

roba zduna ustąpiła. Zaczął on opowiadać czego 

był świadkiem minionej nocy. Kiedy wieść roze-

szła się po okolicy, rozpoczęły się pielgrzymki do 

Obrazu. Wkrótce powstała specjalna komisja ko-

ścielna dla zbadania licznych łask i uzdrowień. W 

roku 1671 Prymas ogłosił cudowność Obrazu i 

zatwierdził jego kult. Dwa lata później zbudowa-

no drewniany kościół i przeniesiono do niego Ob-

raz z kaplicy dworskiej. W 1674 roku opiekę nad 

nowym sanktuarium objęli Filipini. Już w roku 

1688 uznali oni, że istniejący kościół jest za mały, 

i podjęli budowę większej świątyni. Tak powstał 

w latach 1688 – 1724 kościół Św Filipa Neri i Św 

Jana Chrzciciela – jeden z najpiękniejszych ba-

rokowych kościołów w łódzkim województwie. 

Kiedy za udział w Powstaniu Styczniowym zakon 

Filipinów został skasowany, pieczę nad parafią 

objęli księża diecezjalni. Filipini powrócili dopie-

ro w 1928 roku. 

Konsekrowany w 1748 roku kościół 

jest trzynawowy, przecięty transeptem (nawą po-

przeczną), zwieńczonym kopułą na oktagonalnym 

bębnie. Wnętrze kopuły zdobią polichromie 

przedstawiające około 100 świętych. Nawy bocz-

ne są niższe od głównej. Kaplice narożne, które 

znajdują się od zachodu, również przykryte są 

kopułami. W transepcie mamy ołtarze: Św. Filipa 

Neri oraz Najświętszego Serca Jezusowego. Inne 

ołtarze boczne dedykowane są: Św Antoniemu i 

MB Bolesnej, Św Piotrowi, Św Michałowi, Św 

Marii Magdalenie oraz Św Janowi Chrzcicielowi. 

Kaplica Św Antoniego w południowej nawie 

zdobiona jest scenami z życia świętych : Antonie-

go i Stanisława Biskupa. Kaplicę Matki Bożej 

Różańcowej zdobi scena przekazania różańca 

przez Matkę Bożą Św. Dominikowi. Kaplice z 

kopułami są dwie: Św Walentego oraz MB Ró-

żańcowej z obrazem MB Śnieżnej, również ota-

czanej czcią w tym sanktuarium. W ołtarzu 

głównym, w centralnym miejscu umieszczony jest 

cudowny Obraz Św Rodziny, zwany też obra-

zem MB Świętorodzinnej lub MB Studziań-

skiej, zasłaniany płytą posrebrzaną z wytłoczo-

nym herbem filipińskim. Obraz przedstawia Ma-

ryję, Józefa i Jezusa przy posiłku. Po obu stronach 

obrazu stoją figury ewangelistów z ich symbola-

mi: Św Mateusz z aniołkiem, Św Jan z orłem, Św 

Łukasz z wołem i Św Marek z głową lwa. W pre-

zbiterium mamy też gabloty, zawierające część 

wotów. Warto również zwrócić uwagę na XVIII – 

wieczne organy oraz bardzo starą kropielnicę.  

Świątynia jest duża: długość wynosi 

około 40 m., a wysokość głównej nawy około 18 

m. Może pomieścić 3000 ludzi. Przylega do niej 

klasztor mieszczący również dom rekolekcyjny i 

dom pielgrzyma. W pobliżu znajdują się 2 ko-

ściółki: kaplica Św Anny z kopią Cudownego 

Obrazu (w miejscu, gdzie do 1782 roku był drew-

niany kościółek mieszczący Cudowny Obraz, któ-

ry w 1776 r przeniesiono do obecnej świątyni) i 

barokowy kościółek Św Józefa w pobliżu zabu-

dowań dworskich, pochodzący z końcówki XVII 

wieku. Służył on do odprawiania pogrzebów.  

Obok niego znajduje się studnia, z której wodzie 

przypisywano nadzwyczajną pomoc w różnego 

rodzaju dolegliwościach.  

Na koniec warto dodać, że w 1968 ro-

ku odbyła się koronacja łaskami słynącego Obra-

zu. Ceremonii przewodzili: kard. Stefan Wy-

szyński, kard. Karol Wojtyła i biskup miejsca, 

Piotr Gołębiowski. W roku 1974 świątynia uzy-

skała tytuł bazyliki mniejszej. 

EA 

 

 

Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej  

Studzianna - Poświętne 
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 Przeczytałam ostatnio książkę Jolanty 

Cherbańskiej „Matt Talbot, wyjście z mroku”.  

(Wydawnictwo Syjon.pl, Gdynia 2017). To 

książka o zniewolonym przez nałóg  człowieku, 

który z Bożą pomocą całkowicie zmienił swoje 

życie, a obecnie jest kandydatem na ołtarze. 

 Mateusz Talbot był Irlandczykiem. Urodził 

się w Dublinie 2 maja 1856 roku. Był drugim 

spośród dwanaściorga dzieci Charliego Talbota i 

Elisabeth z domu Bagnall. Rodzina była religijna, 

oboje rodzice należeli do Sodalicji Niepokalanego 

Poczęcia, regularnie uczęszczali do kościoła, 

wieczorami wspólnie odmawiali różaniec. Charles 

podobnie jak jego ojciec i dziadek pracował jako 

główny dozorca w porcie. Był odpowiedzialny za 

nadzór wielkich ilości alkoholu przechowywanego 

w magazynach portowych. W Irlandii nie było 

wtedy obowiązku szkolnego. Rodzice wysłali 

jednak Mateusza do prywatnej szkoły katolickiej. 

Uczęszczał do niej dwa lata, nauczył się pisać, 

czytać i liczyć. Zakonnicy prowadzący szkołę 

dbali o należyte wychowanie religijne, dzięki 

temu Matt mógł przystąpić do Sakramentu 

Pokuty, Komunii św. i Bierzmowania.  

 W wieku dwunastu lat podjął pierwszą 

pracę zarobkową, aby pomóc rodzicom w 

utrzymaniu wielodzietnej rodziny. Pracował po 

dziesięć godzin dziennie w firmie zajmującej się 

handlem piwem i winem. Pracodawcy wówczas 

często wypłacali pensje w tzw. bonach to-

warowych, a te niestety, można było wymienić 

jedynie na alkohol. Wtedy zaczęły się jego prob-

lemy. Już jako dwunastolatek coraz częściej 

wracał do domu pijany, a po roku był już ofiarą 

nałogu. Ojciec przeniósł go do pracy w porcie w 

charakterze gońca. Niestety, tu zamiast piwa miał 

kontakt z mocną whisky, co tylko pogłębiło  prob-

lemy. Gdy miał 18 lat ojciec pomógł mu znaleźć 

innego pracodawcę. Zatrudnił się jako murarz w 

firmie budowlanej. Był dobrym, sumiennym pra-

cownikiem, nie zaniedbywał obowiązków, ale 

wieczorem kierował swe kroki do pubu i tam 

zostawiał zarobione pieniądze i  do domu wracał 

pijany. Gdy miał pieniądze, stawiał drinki kole-

gom, gdy brakło, pił na kredyt. Matka bardzo bo-

lała nad tym, że synowie staczają się coraz bar-

dziej. Nieustannie się modliła wierząc, że jej łzy 

nie pójdą na marne, że jej dzieci nie zatracą się na 

wieczność. Z różańcem prawie się nie rozstawała, 

ta modlitwa była jej wsparciem i ucieczką. Ze 

względu na nałóg Talbotowie byli uciążliwymi 

sąsiadami. Kłótnie i bijatyki powodowały, że 

wielokrotnie musieli przeprowadzać się do 

kolejnych mieszkań.  

 Nałóg Mateusza nasilał się, potrafił na 

alkohol sprzedać co się tylko dało, nawet płaszcz i 

buty. Pewnego razu z kolegami spotkali 

niewidomego skrzypka. Nie mając pieniędzy na 

alkohol ukradli mu instrument i zastawili w lom-

bardzie. Matt miał wtedy 28 lat. W późniejszych 

latach przyznał, że wtedy był o krok od utraty 

człowieczeństwa. Kiedyś stali z bratem przed pu-

bem, czekając, że ktoś ich zaprosi na drinka. 

Wchodzący obojętnie spoglądali na nich, 

niektórzy wręcz im odmawiali. Wtedy po raz 

pierwszy zdał sobie sprawę, kim naprawdę jest, 

poczuł ból cierpienia i uzależnienia. Ale właśnie 

to był moment Bożej łaski. Zostawił brata przed 

lokalem i wrócił do domu, a podczas obiadu oz-

najmił matce, że pójdzie do kościoła złożyć 

przyrzeczenie abstynencji. Matka zaproponowała, 

by ślubowanie złożył wtedy, gdy będzie w stanie 

go dotrzymać. Jednak on postanowił zmienić się 

od tego dnia. Matka pobłogosławiła go, a on od-

powiedziawszy „Idę w imię Boga” podążył do 

spowiedzi. Kapłan zaproponował, by złożył 

przyrzeczenie  abstynencji na trzy miesiące, a jeśli 

dotrzyma, wtedy na dłużej. Nie było mu łatwo 

wytrwać. Błagał Boga o potrzebne łaski. Codzien-

nie przed pracą uczestniczył w Mszy św., a po 

południu, by nie spotkać kolegów idących do 

pubu, udawał się do odległego kościoła i tam 

modlił się o dotrzymanie przyrzeczenia. Tak na 

pracy i modlitwie przed Najświętszym Sakra-

mentem upływały mu kolejne dni. Przychodziły 

chwile pokusy i zwątpienia. Mówił sobie: „nie 

zostanę abstynentem, jak tylko miną trzy miesiące, 

zacznę pić z powrotem”. Wsparciem w tym trud-

nym okresie była mu matka, która z wielką wiarą i 

zaufaniem modliła się w intencji syna. Mateusz 

oddawał jej zarobione pieniądze, a sam szedł do 

kościoła. Stałą modlitwą był dla niego różaniec. 

Błagał Matkę Bożą o pomoc i wynagradzał za 

wcześniejsze życie. Na rękawie płaszcza w 

widocznym miejscu przyszył sobie dwie 

skrzyżowane szpilki, by przypominały mu o 

przyrzeczeniu i o tym, że Pan Jezus cierpiał za 

niego i umarł na krzyżu. Zdarzało się, że był pod-

dawany atakom szatana. Wtedy pomagała gorąca 

modlitwa przez wstawiennictwo Maryi. Pokusy 

były jednak silne. Pewnego razu podczas spaceru 

załamał się i wszedł do pubu. Ku swemu zdziwie-

niu nie znalazł tam kolegów, wszyscy łącznie z 

obsługą byli obcy. Poczuł, że on tu nie pasuje. Od 

tej pory przestał nosić przy sobie pieniądze, by nie 

ulegać pokusom napicia się. Powoli pokonywał 

Sługa Boży Matt Talbot 

Alkoholik – kandydat na ołtarze 
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nałóg oddany całkowicie Bogu, którego prosił o 

łaski, o Jego obecność, o Jego błogosławieństwo. 

W każdą sobotę pościł na cześć Maryi,  w żarliwej 

modlitwie dziękował za Jej interwencję w jego 

życie. Ojciec O’Kelly spowiednik Mateusza 

wspominał: „Kiedy rano otwierałem drzwi 

kościoła, Mateusz już pod nimi stał z różańcem w 

ręku. Po wejściu do kościoła zawsze szedł pod 

ołtarz Matki Bożej, często pytał nas, czy od-

mówiliśmy już różaniec i nieustannie wzywał nas 

do odmawiania tej modlitwy”. Edward Fuller, 

jeden ze współpracowników Mateusza wspo-

minał, że Matt często mówił do nich o Maryi, 

zaświadczał, że Jezus i Maryja stali się  jego jedy-

nymi miłościami. Postanowił, że nie będzie uży-

wał wulgaryzmów ani wzywał imienia Pana Boga 

nadaremno. Wpłynęło to na współpracowników, 

którzy w jego towarzystwie unikali przekleństw i 

wulgarnych żartów. Zrezygnował też z palenia 

papierosów. Wyznał potem, że było to jeszcze 

trudniejsze niż abstynencja od alkoholu. Ze 

wszystkimi żył w dobrych stosunkach, w każdym 

widział brata w Chrystusie.  Witał się często 

słowami: „Bóg z tobą” lub „ Niech cię Bóg 

błogosławi”.  Ten ledwie umiejący czytać i pisać 

człowiek zaczął czytać dzieła św. Augustyna, św. 

Franciszka Salezego, św. Alfonsa Liguori, św. 

Ludwika de Montfort, czy św. Teresy z Avila. 

Znał żywoty świętych. Przystąpił do Trzeciego 

Zakonu św. Franciszka. Prowadził bardzo 

skromne życie, pieniądze, które pozostawały po 

dokonaniu niezbędnych opłat, przeznaczał na cele 

dobroczynne. Wspierał organizacje charytatywne, 

pomagał ubogim. Wieczorami z matką modlili się, 

rozmawiali na tematy wiary i religii. Czyż mógł 

być dla matki bardziej radosny czas, niż ten, 

spędzany ze swoim nawróconym synem? Jej 

wytrwała modlitwa została wysłuchana. Po 

śmierci matki mieszkał sam. Sąsiedzi zau-

ważywszy jego pobożność , prosili go o modlitwy 

w różnych intencjach. Przez ostatnie dwa lata był 

trawiony przez chorobę. Gdy znalazł się w szpita-

lu, nie był uciążliwym pacjentem. Przyjmował 

wszystko spokojnie a większość czasu spędzał w 

szpitalnej kaplicy. Po powrocie do domu nie mógł 

już pracować. Przyznano mu niską zapomogę z 

ubezpieczalni społecznej. Nie wystarczała ona na 

najpotrzebniejsze wydatki, dlatego wspomagali go 

przyjaciele i organizacja dobroczynna św. Win-

centego a Paulo. Zdawał sobie sprawę, że w 

każdej chwili Pan może go wezwać. Od-

wiedzającemu go przyjacielowi powiedział, że 

trzech rzeczy człowiek nie może uniknąć: “Oka 

Boga, głosu sumienia i nieuchronnej śmierci”. 

Napominał też przyjaciół, by słuchali dobrej rady: 

„W towarzystwie pilnuj swego języka, w rodzinie 

poskramiaj temperament, w samotności strzeż 

swoich myśli”.  

 Nadeszła upalna niedziela 7 czerwca 1925 

roku – uroczystość Trójcy Świętej. Mateusz idąc 

do kościoła upadł przed sklepem. Sklepikarka 

starała się  pomóc nieznanemu jej człowiekowi, 

jednak ten zmarł na jej rękach. Dopiero po 

czterech dniach udało się ustalić kim był zmarły. 

Do rękawa marynarki miał przypięte dwie poczer-

niałe ze starości szpilki ułożone na kształt krzyża, 

pod ubraniem miał ciężkie żelazne łańcuchy i 

sznur, na szyi wielki drewniany różaniec. Po tym 

poznano, kim był i rozwiązano zagadkę, dlaczego 

pokutował. Został pochowany w Boże Ciało 1925 

roku w brązowym habicie członka Trzeciego Za-

konu św. Franciszka ze swymi pokutnymi łańcu-

chami. 

 W 1931 roku arcybiskup Dublina otworzył 

proces informacyjny, drugi proces tzw. apostolski 

trwał w latach 1948 – 1952. W październiku 1975 

roku został ogłoszony dekret uznający cnoty 

zmarłego. Wtedy Mateusz Talbot otrzymał tytuł 

Sługi Bożego. Jego doczesne szczątki przenie-

siono do kościoła p.w. Matki Bożej z Lourdes. W 

2006 roku został w Irlandii ogłoszony patron-

em osób walczących z nałogiem alkoholizmu. 
Jako Sługa Boży nie może jeszcze odbierać pub-

licznej czci w kościele, ale prywatnie można się 

modlić za jego wstawiennictwem wierząc, że jest 

blisko Boga. 

 Na zakończenie jeszcze kilka refleksji. Po 

pierwsze, jak ważne jest to, że Mateusz w domu 

rodzinnym i w czasie katechezy szkolnej poznał 

Boga i Maryję. Wiedział do Kogo zwrócić się o 

pomoc w wytrwaniu w abstynencji, Komu 

zawierzyć ten trudny czas. Po drugie, zauważmy, 

jaka jest moc ufnej wytrwałej modlitwy. Podobnie 

jak św. Monika wymodliła nawrócenie św. Au-

gustyna, tak Elżbieta – matka Mateusza mogła 

radować się z jego powrotu do Boga. Dla Boga 

nie ma nic niemożliwego, a miejsce w niebie jest 

przygotowane dla każdego, wystarczy się na-

wrócić. 

 Po książkę J. Cherbańskiej warto sięgnąć 

również dlatego, że zawiera wiele modlitw, 

rozważania Drogi Krzyżowej,  tajemnic Różańca 

św. a także świadectwa osób, którym z Bożą po-

mocą udało się wyjść z nałogu. 

B. Osika 
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Modlitwa Duchowej Adopcji Osoby 

uzależnionej… 
Modlitwa + jedna dziesiątka Różańca tajemnicą 

Zwiastowania, przez 30 dni. 

Panie Jezu Chryste, za wstawiennictwem Sługi 

Bożego Mateusza Talbota, proszę Cię w intencji 

osoby zniewolonej nałogiem lub znajdującej sie w 

bardzo trudnej sytuacji życiowej, za którą 

podejmuję duchową adopcję. Proszę aby Niepoka-

lane Serce Maryi, było dla niej znakiem nadziei i 

pocieszenia. Niech Święty Michał Archanioł pog-

romi szatana, ojca wszelkiego zła. Niech moc 

Twojej śmierci i zmartwychwstania rozerwie 

więzy zła, aby smutek zamienił się w radość. 

Niech Twoja potężna Miłość zatriumfuje. AMEN 

 

Modlitwa w intencji beatyfikacji Mateusza 

Talbota 

Boże, Ty w swoim słudze Mateuszu Talbocie 

dałeś nam wspaniały przykład zwycięstwa nad 

nałogiem, gorliwego wypełniania obowiązków i 

głębokiej czci Najświętszego Sakramentu. Spraw, 

aby jego życie, wypełnione modlitwą i pokutą, 

dodawało nam odwagi, tak byśmy podejmowali 

własne krzyże i naśladowali naszego Zbawiciela, 

Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki 

wieków. 

Ojcze, jeśli jest Twoją wolą, by Sługa Boży Ma-

teusz Talbot został wyniesiony przez Kościół do 

chwały ołtarzy, daj nam poznać moc jego  

wstawiennictwa dzięki łaskom, jakich nam 

udzielisz przez jego przyczynę. Amen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie było to tak, że w XI w. nagle „wstręt-

ny katolik”, papież Grzegorz VII zapragnął prze-

jąć władzę świecką nad cesarzem – jak mnie 

uczono na lekcji historii w latach 60-tych. Wypa-

da zastanowić się jak to było z władzą „świecką” i 

„religijną” w Rzymie przedchrześcijańskim. Były 

dwa ośrodki władzy, władza świecka i religijna? 

Przypomnijmy sobie. Cesarz był pierwszym ka-

płanem. W Rzymie przedchrześcijańskim władza 

świecka i religijna była skupiona w rękach cesa-

rza. Pojawia się chrześcijaństwo, religia, która nie 

chce mieć władzy świeckiej. To chrześcijaństwo 

wymyśliło rozdział państwa od Kościoła. Chcia-

łoby się powiedzieć, że gorzej było z realizacją 

tego podziału, tyle czy aby na pewno wina leży 

wyłącznie po stronie Kościoła? W Nowym Te-

stamencie możemy znaleźć wiele cytatów po-

twierdzających tezę o rozdziale władzy Chrystu-

sowej od cesarskiej. Najważniejsze to: „Oddajcie 

więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, 

co należy do Boga”. (Mt 22,21)  

Chrześcijaństwo jako wiara uniwersalna 

zdawała się najlepiej spajać olbrzymie cesarstwo i 

w opinii Konstantyna Wielkiego o wiele lepiej 

nadawała się do realizacji jego celów państwo-

wych niż wierzenia pogańskie. Cesarz Konstantyn 

uzurpuje sobie prawo do mieszania się w sprawy 

religijne, teologiczne. Już w roku 325 n.e. to ce-

sarz, a nie biskupi, nie papież, zwołuje sobór w 

Nicei, który próbuje ujednolicić wyznanie wiary. 

Udaje się to na skutek interwencji cesarza, który 

wtedy nie był nawet jeszcze ochrzczony. Nie-

chrześcijanin decyduje o kanonie wyznania chrze-

ścijańskiego!
1
 Po upadku cesarstwa, papiestwo 

przejmuje na pewien okres obowiązki świeckie, 

papież i biskupi musieli zająć się obroną społe-

czeństwa przed barbarzyńcami. Dominacja wła-

dzy świeckiej nad duchowną nie uległa jednak 

zakłóceniu, to cesarze dokonywali i zatwierdzali 

wybór papieża i biskupów. Po okresie względnego 

spokoju pod koniec IX wieku oraz wiek X i XI to 

„zapaść Kościoła rzymskiego”
2
. Szerzące się w 

kościele nepotyzm, nikolaizm, symonia a przede 

wszystkim świecka inwestytura funkcji i stano-

wisk kościelnych były przyczyną kryzysu. Wydaje 

się, że próba naprawy przyszła wprawdzie z ze-

wnątrz Kościoła, ale została skrzętnie wykorzy-

stana przez duchowieństwo, świadome potrzeby 

reform. Wilhelm I książę Akwitanii założył w 

Cluny już w roku 910 klasztor benedyktyński. 

Klasztor ten wyróżniał się nie tyle surowymi 

regułami zakonnymi co przede wszystkim zaka-

zem jakiegokolwiek zewnętrznego wpływu 

świeckiego na wybór opata. Zasada niezależno-

ści opactwa od władzy świeckiej w połączeniu z 

                                                         
1
 M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego t.1, t. 1, War-

szawa 1989, s. 160,161. 
2
 W. Roszkowski, Historia chrześcijaństwa: świętości, upadki 

i nawrócenia. T. 1, Od narodzin Jezusa do upadku Konstan-
tynopola, Kraków 2021, s. 446–453. 

Jak to było z tą Canossą. 
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surowymi regułami zakonnymi rozszerzyła się na 

inne zakony. Ruch kluniacki uzyskał wielki roz-

głos i autorytet. Oczywiście władcy niemieccy 

starali się wykorzystać reformy wewnątrz kościel-

ne do umocnienia swojej władzy. Papież Klemens 

II był pierwszym papieżem próbującym wprowa-

dzić reformy. Wprawdzie po nim nastąpił sko-

rumpowany i zdemoralizowany wybrany przez 

feudałów Benedykt IX
3
 ale już Leon IX zapocząt-

kował radykalne reformy w Kościele. To on zażą-

dał po nominacji na papieża przez cesarza ponow-

nego swego wyboru przez kler i lud rzymski. Na 

swojego doradcę mianował Hildebranda, krewne-

go Grzegorza VI i jego współpracownika. Hilde-

brand przyszły papież Grzegorz VII był mnichem 

w rzymskim klasztorze benedyktynów. Hilde-

brand nie tylko znał ruch kluniacki, ale był też 

jego zwolennikiem i realizatorem. Takie 

w przybliżeniu były uwarunkowania i tło histo-

ryczne, gdy 22 kwietnia 1073 roku został on wy-

brany przez aklamację „ludu i kleru” rzymskiego. 

Wybór Hildebranda na papieża przez aklamację 

kleru i ludu rzymskiego był niezgodny z dekretem 

Mikołaja II ustanowionym na synodzie laterań-

skim w 1059 roku, który dopuszczał wybór nowe-

go papieża wyłącznie przez kolegium kardynal-

skie. Papież zadbał jednak o legalizację swojego 

wyboru i aklamacja ludu rzymskiego i kleru zosta-

ła zatwierdzona przez kolegium kardynalskie. 

Grzegorz VII zdecydowanie rozpoczął wprowa-

dzanie reform. W roku 1075 zakazał żonatym 

księżom sprawowania jakichkolwiek funkcji 

i udzielania sakramentów. Pozbawił godności 

każdego duchownego, który nabył je za pieniądze. 

Zabronił przyjmowania inwestytury z rąk świec-

kich a feudałom nadającym godności kapłańskie 

zagroził ekskomunika. Cesarz Henryk IV nie za-

przestał nadawania inwestytury i pewny siebie 

rozpoczął proces detronizacji Grzegorza VII. 

W odpowiedzi Grzegorz VII rzucił na Henryka IV 

klątwę kościelną i ekskomuniką. Niemieckiego 

władcę opuścili jego sojusznicy. Henryk IV zmu-

szony został do publicznej pokuty, został upoko-

rzony w Canossie. Grzegorz VII uległ namowom 

otoczenia i zdjął z króla Niemiec klątwę. Henryk 

IV zmarł samotnie opuszczony przez swoich naj-

bliższych. Konkordat, czy też umowa wormacka 

zawarta między jego synem Henrykiem V a pa-

pieżem Kalikstem II uniezależniała wybór papieża 

od woli cesarza i w znacznym stopniu ograniczyła 

władzę świecką nad Kościołem.    

Czy tak jest i czy tak będzie zawsze? Wy-

daje się, że wzloty i upadki chrześcijaństwa oraz 

                                                         
3
 Ibid., s. 494. 

katolicyzmu trwają do dziś i trwać będą, ale „na 

tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy pie-

kielne go nie przemogą” (Mt 16,18) 

Na koniec cytat wypowiedzi Benedykta 

XVI: 

... Walkę o wolność Kościoła, walkę o to, żeby 

królestwo Jezusa nie było utożsamiane z żadną 

formacją polityczną, trzeba toczyć przez wszystkie 

stulecia. Bo w ostatecznym rozrachunku cena, 

jaką płaci się za stapianie się wiary z władzą poli-

tyczną, zawsze polega na oddaniu się wiary na 

służbę władzy i na konieczności przyjęcia jej kry-

teriów...
4
 

PS. W tym felietoniku pominąłem szereg szczegó-

łów, nie wydaje mi się jednak, aby zmieniały one 

sedno sprawy. 

Wiktor Bednarczuk 

Wg mojego stanu wiedzy i świadomości na dzień 

14.04.2022 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ 

 

Intencja Papieska: Za wychowawców – Módl-

my się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi 

świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji 

i wspierając przede wszystkim wrażliwych mło-

dych ludzi. 

 

Intencja parafialna:  aby proces wychowania w 

rodzinach uwzględniał rozwój wiary i patrioty-

zmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
4
 Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Kraków 2007, s. 46  

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE 
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W każdą pierwszą sobotę miesiąca stajemy przy 

Chrystusowym ołtarzu wraz z Maryją, świadomi 

również naszej grzeszności. Mamy obowiązek 

dzielić się wiarą, Chrystus o to prosi, byśmy się tą 

wiarą dzielili, byśmy prosili również o nowe po-

wołania, o kapłanów, o ludzi którzy pójdą i będą o 

Chrystusie mówić. Tak jak czujemy tą odpowie-

dzialność również za kościół święty, za powoła-

nia, tak też czujemy odpowiedzialność za grzechy 

nasze, naszych bliskich. Maryja prosi, byśmy 

wraz z Chrystusem, pierwszą sobotę miesiąca 

potraktowali jako wynagrodzenie za bluźnierstwa, 

za grzechy przeciwko najświętszym osobom, 

przeciwko Bogu i przeciwko Niepokalanej. Bo 

gdy sobie uświadomimy że, ten grzech obecny jest 

wśród nas, gdy mamy serce na tyle pokorne, by 

przeprosić, to budujemy serce człowieka szlachet-

nego i odważnego, który gdy spotka na drodze 

bluźniącego człowieka, to go upomni. Człowiek 

szlachetny nie dołączy nigdy do tych, którzy bluź-

nią przeciwko tym najświętszym imionom. Nasi 

rodzice, dziadowie, pamiętacie jakie mieli życze-

nie, jak odchodzić z tego świata?.. Mówili, bym 

miał na tyle świadomości, bym ostatnie słowa 

jakie wypowiem to były: Jezus, Maryja, Józef. Ale 

by tak powiedzieć, to trzeba w swoim życiu – moi 

drodzy – budować miłość do Chrystusa, do Nie-

pokalanej, do Świętego Józefa. Spotykamy się z 

Chrystusem, który dzisiaj przedstawia się nam 

jako, (po raz kolejny) ten który uzdrawia, ten któ-

ry chce, byśmy go prosili. Często (po ludzku) po 

rzeczy niemożliwe posyła apostołów i mówi: 

"macie uzdrawiać, macie oczyszczać, trędowatych 

nawet". Proszę sobie wyobrazić uczniów, którzy 

patrzą w Chrystusa i pytają, to my medycynę koń-

czyliśmy? Macie iść i uzdrawiać, jest taki lekarz –  

W  IMIĘ JEZUSA. Jeżeli z wiarą prosimy, to się 

to dzieje. Dziękujemy również za to, że Chrystus 

podpowiada nam również tę szczególną drogę 

ratunku; nie tylko w zdrowiu fizycznym, ale rów-

nież duchowym. Patron dnia dzisiejszego Franci-

szek Ksawery, jezuita, poznał Ignacego Loyolę na 

Sorbonie. Tam denerwowali go często nawet wy-

kładowcy wielcy, ale 

według Ksawerego to  

 

mędrkowali, oni mówili 

dużo. Kłócili się o parę 

literek w wyznaniu wia-

ry. Dlatego sam rzuca 

Sorbonę i jedzie do In-

dii, do Japonii, nie znając języka zupełnie i na-

wraca mnóstwo ludzi. Marzył o tym, by dotrzeć 

do Chin, ale tam już nie dotarł, bo w drodze do 

Chin zmarł mając nie całe 50 lat. 

 Ostatni punkt do rozważenia dzisiaj: czy jest we 

mnie to pragnienie mówienia o Jezusie? Czy nie 

dzieje się czasem tak, że blisko mnie są Chiny, do 

których nie dotarł nikt z wiadomością o Chrystu-

sie, z dobrą nowiną? Pytamy dzisiaj, kto uczy dzi-

siaj nasze dzieci, nasze wnuki, kto im mówi o 

Chrystusie? Może ci którzy kłamią? Kto mówi im 

o kościele, że to jest droga zbawienia? Bo jeżeli 

nie ja, to kto inny? Odpowiedzialność za zbawie-

nie, za obecność Boga pośród nas, za wiedzę którą 

przekazujemy naszym bliskim, to jest również 

nasze powołanie i nasze zobowiązanie od momen-

tu chrztu świętego. Amen.  

Ks. Stanisław Ruszel 3.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z PARAFIALNEJ AMBONY 
 

INFORMACJA 

   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Diecezji Rzeszowskiej, a więc również Koło 

działające przy Parafii Narodzenia NMP  

w Gorlicach  jest organizacją pożytku pu-

blicznego, na którą można przekazać 1%  

podatku.   

Od tego zależy zorganizowanie w le-

cie kolonii dla dzieci z rodzin potrzebujących 

wsparcia.  

     Zwracamy się z uprzejmą prośbą  

o wsparcie naszej akcji. Przy przekazywaniu 

1% prosimy o dopisek „na kolonię letnią dla 

dzieci z Gorlic”. 

 

Numer wpisu do Krajowego  

Rejestru Sądowego KRS 0000032721. 

 

Bóg zapłać! 

Prezes SRK Koło w Gorlicach 

Marta Przewor 
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Może niewielu z nas wie, że ideologią powszech-

nie panującą dziś w świecie zachodnim i stan-

owiącą śmiertelne zagrożenie jest marksizm kul-

turowy. Zatem co to takiego? 

Żeby to wyjaśnić w miarę prostych słowach, za-

cznijmy od początku. 

 

Bóg stworzył człowieka, jako byt przezna-

czony do szczęścia i to szczęścia wiecznego. Jed-

nak szatan przeciwnik Boga, byt stojący w du-

chowym rozwoju wyżej od człowieka, strącony z 

niebios z powodu swojego buntu, którego podsta-

wą była pycha, wyrażająca się w słowach Non 

serviam (nie będę służył), zapałał straszną niena-

wiścią do Boga za sprokurowane przez samego 

siebie wieczne potępienie. Nie mogąc Boga do-

sięgnąć, całą swoją szatańską nienawiść przeniósł 

na człowieka. 

Żyjących w raju - miejscu szczęśliwości, pierw-

szych rodziców zwiódł obietnicą (będziecie jak 

Bóg, znający dobro i zło).(por. Gen. 3,5). 

Efektem pierwszego zwiedzenia człowieka było 

wygnanie z raju i ciążące na nim, po wieczne cza-

sy ziemskiego bytowania, Boże przekleństwo: W 

pocie swego czoła będziesz uprawiał ziemię, a ona 

da ci tylko oset i cierń.(por. Gen.3,18). 

 

Dlaczego piszę o rzeczach oczywistych, 

wszystkim znanych? 

Chcę bowiem uzmysłowić, co z wyżej opisanych 

faktów wynikło i jaki to ma związek z tytułowym 

tematem. 

Po wygnaniu z raju człowiek udał się na wieczną 

tułaczkę, nękany wszelkimi rodzaju niepowodze-

niami, wojnami, klęskami, chorobami, mozolną, 

często nie dającą efektów pracą, wreszcie śmier-

cią. Ale w głębi jego duszy pozostało przeznacze-

nie, do jakiego został przez Boga stworzony – do 

szczęścia. Przeznaczenie w niewyobrażalny spo-

sób zniekształcone przez grzech pierworodny. I na 

tym polu szatan mógł wykazać się wszelkimi 

przejawami swej inteligencji, przebiegłości i nie-

nawiści. Tak więc na dowolnym etapie historii 

człowiek żyje w określonych warunkach, które 

tworzą stosunki społeczne. Z tych warunków jest 

zazwyczaj niezadowolony, gdyż ciążą na nim z 

jednej strony klątwa Boża, a z drugiej działanie 

szatana. Ale, niczym atawizm, tkwi w nim pra-

gnienie utraconego szczęścia. 

Pojawiają się więc kolejno w historii wysłannicy 

szatana, którzy podsuwają człowiekowi myśl, że 

aby odzyskać utracone szczęście, wystarczy zmie-

nić tylko aktualnie, na danym etapie dziejów, pa-

nujące stosunki społeczne. 

I tu tkwi przyczyna wszystkich rewolucji, jakie 

dokonały się i tej, która trwa w czasach obecnych. 

Zauważmy, że wszystkie rewolucje są skierowane 

przeciwko Bogu i Kościołowi, niosąc ze sobą ter-

ror, zmianę stosunków własnościowych, natar-

czywą propagandę, wreszcie i śmierć. 

Wymieńmy je: francuska (1789), portugalska 

(1910) (jej kres położyło zjawienie się Matki Bo-

żej w Fatimie), bolszewicka (1917), hiszpańska 

(1936), meksykańska (1923-26) (tu polecam zna-

komity film – Cristiada), chińska, kambodżańska 

czy obecna neomarksistowska w Europie Zachod-

niej, obecna niestety także w Polsce. 

 

Powróćmy do tytułowego tematu – czym jest 

marksizm kulturowy, który od roku 1968 odnosi 

niebywałe sukcesy. 

Marks zakładał klasowy podział społeczeństw na 

bazę i nadbudowę. Bazą były klasy wg niego 

prześladowane, czyli proletariat i chłopstwo, a 

nadbudowę stanowią warstwy sprawujące rząd 

dusz i władzę. Uważał, że wystarczy zbuntować 

klasy uciskane, a one w drodze rewolucji, unice-

stwią aktualną nadbudowę, zaś nową stworzą wła-

śnie przywódcy rewolucji i nastanie era wiecznej 

szczęśliwości, czyli komunizm, który zapanuje na 

całym świecie. 

Pozostało czekać na okazję. 

Za taką sytuację marksiści uznali I wojnę świato-

wą. Mianowicie, że uzbrojone właśnie z powodu 

wojny, klasy uciskane, siłą obalą burżuazyjne 

władze i doprowadzą do zwycięstwa idei komuni-

stycznej. Udało się to tylko w Rosji przy ogrom-

nym udziale niemieckiego wywiadu. Komunistów 

spotkało rozczarowanie, rewolucji ostatecznie nie 

udało się wyeksportować z Rosji na Zachód, 

głównie dzięki Polsce i widomej interwencji Mat-

ki Najśw. ( 1920 – Cud nad Wisłą). Tzw. masy 

uciskane nie były zainteresowane ustrojem 

"wiecznej szczęśliwości". 

W okresie międzywojennym żył i tworzył 

włoski komunista – Antonio Gramsci. 

Żył krótko, w czasie swojego dorosłego życia, 

które w większości spędził w więzieniach, sfor-

mułował teorię, że Marks się pomylił. Uważał, że 

najpierw trzeba opanować kulturę, co spowoduje 

zmiany w nadbudowie i ten sposób idea komuni-

styczna zwycięży. Gramsci umarł w 1937 r. i wy-

dawałoby się, że wraz z nim jego teoria. Tymcza-

sem stała się ona podstawą rewolucji 1968 roku w 

Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, 

która do dnia dzisiejszego trwa i odnosi niebywałe 

Marksizm kulturowy 
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suksesy. Jej podstawową zasadą jest tzw. marsz 

przez instytucje. 

Co rozumiemy pod pojęciem kultura?  

Jest to pojęcie bardzo szerokie, w którym możemy 

wyodrębnić kilka podstawowych dziedzin: 

kultura duchowa – religia, wierzenia, wiedza, 

edukacja, literatura i wszelkiego rodzaju sztuki; 

kultura materialna – technika, umiejętności prak-

tyczne; 

kultura społeczna – obowiązujące normy moralne, 

ideologia; 

kultura języka - umiejętności posługiwania się 

językiem, zgodnie z obowiązującymi w danej spo-

łeczności normami; 

kultura polityczna – system wartości zachowań 

polityków 

kultura fizyczna - dbałość o rozwój fizyczny 

człowieka. 

Wszystkie dziedziny kultury są reprezentowane 

przez powołane do tego instytucje, które stały się 

polem walki dla neomarksistów, co w ostatecz-

nym rezultacie ma się zakończyć ich ostatecznym 

przejęciem. Ogromną rolę w szerzeniu antykultury 

odegrała tzw. szkoła frankfurcka, (M.Horkheimer, 

T. Adorno, H. Marcuse, E. Fromm, J. Habermas) 

działająca na terenie Niemiec do 1933 roku.  

Z racji, że jej twórcy byli narodowości żydow-

skiej, zmuszeni zostali do emigracji po dojściu 

Hitlera do władzy do Stanów Zjednoczonych, 

gdzie kontynuowali swoją antycywilizacyjną dzia-

łalność, formułując tzw. teorię krytyczną. Czym 

zatem ona jest? Oddajmy w tym miejscu głos Da-

riuszowi Roztworowskiemu - autorowi książki 

Marksizm kulturowy: "...Jej istotą był bezpardo-

nowy atak na wszystkie obowiązujące idee, wzorce 

postępowania, normy i zasady. Piętnowała pa-

triarchalny model rodziny, religię chrześcijańską, 

panujące stosunki społeczne. W teorii krytycznej 

nie odnajdujemy żadnego pierwiastka twórczego. 

To ideologia obliczona tylko i wyłącznie na de-

konstrukcję. Celem samym w sobie jest niszczenie 

– a nie budowanie, krytyka – a nie próby rozwią-

zania danego problemu..." (książka jest do naby-

cia w sprzedaży internetowej). 

Zatem podstawowym zadaniem było i jest opano-

wanie wszystkich instytucji szeroko rozumienej 

kultury przez "swoich".  

 

(CDN)    Jan Miksiewicz 

 

 

 

 

 

 

Z RADOŚCIĄ KU BOGU 

 

Wartości 

 

Za pieniądze możesz kupić: 

łóżko…ale nie SEN, 

wiedzę…ale nie ROZUM, 

jedzenie... ale nie ŁAKNIENIE, 

kwiaty… ale nie PIĘKNO, 

przyjemność… ale nie  SZCZĘŚCIE, 

lekarstwo…ale nie ZDROWIE, 

służących… ale nie PRZYJACIÓŁ, 

relikwie… ale nie ZBAWIENIE, 

krzyż… ale nie ZBAWIENIE. 

 

Za pieniądze kupić NIE możesz: 

MIŁOŚCI… choćbyś nawet kupił władzę, 

PRZYJAŹNI… choćbyś nawet kupił respekt, 

BEZPIECZEŃSTWA… choćbyś nawet kupił ob-

stawę, 

SPRAWIEDLIWOŚCI… choćbyś nawet kupił 

sędziego, 

NADZIEI… choćbyś nawet kupił obietnice,                                          

NIEBA… choćbyś nawet kupił kościół. 

 

Tego, czego nie możesz kupić za pieniądze,                                     

Pan Bóg chce dać ci za darmo. 

/Z: „Apostolstwo Chorych” 9/2009/ 

 

 „Nie ma wartości równej wartości czasu”. 

/Johann Wolfgang van Goethe/ 

 

„Kto robi z ochoty, nie czuje roboty”. 

/Przysłowie polskie/ 

 

„Głupota pcha się do przodu, by być widoczną, 

mądrość zostaje w tyle, by widzieć”. 

/Sylva Corkin/ 

 

 Małpy 

 Czy wiesz… 

 że wiele rodzajów małp wykorzystuje swój 

ogon jako „piątą rękę”, używając go przy 

wspinaniu, balansowaniu lub trzymaniu się? 
 że niemal wszystkie małpy są roślinożerne? 

Goryl zjada dziennie 26 kilogramów liści. 

 że 135 gatunków małp pochodzi z trzech 

kontynentów /Afryki, Azji oraz Ameryki 

Południowej/? 

 że małpy nie mają pazurów, ale, podobnie jak 

ludzie, paznokcie u rąk i stóp? Dlaczego 

małpy robią grymasy? Małpy mogą się poro-

zumiewać między sobą za pomocą dźwięków. 

Poza tym do „rozmowy” z innymi małpami 

M 

H 

C 
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wykorzystują mimikę twarzy. I tak, gdy 

pokazują swojemu towarzyszowi grymas  

świadczący o zdenerwowaniu i szczerzą zęby, 

oznacza to, że powinien jak najszybciej 

zmykać na inne drzewo. 

Dlaczego małpy iskają się? W ten sposób 

wyciągają ze swoich futer liście, zrogowaciałą 

skórę, pchły lub wszy. Rytuał pielęgnacji futra 

służy także do okazywania sympatii lub respektu 

wobec siebie. Osobniki zajmujące w grupie niższą 

pozycję, muszą iskać te wyżej postawione. Jednak 

również przyjaciele robią to między sobą. 

 Czy małpy żyją na drzewach? Wspinanie 

się w przypadku małp ma istotne znaczenie dla 

przeżycia. Bowiem na dole mają wiele natural-

nych wrogów, np. tygrysy, leopardy i lwy. 

 

 Policz, ile kwadratów jest na rysunku: 

 

 
 

 Rozwiązanie rebusu z poprzedniego numeru: 

„Zwiedzamy muzea”. 

 

 Kilku chłopców sprzecza się, czyj wuj jest 

ważniejszy. 

– Mój jest biskupem i wszyscy mówią do niego: 

Ekscelencjo! 

– Mój kardynałem i mówią do niego: Eminencjo! 

– A mój waży 140 kilo i ludzie jak go widzą, to 

mówią: „O Boże!” 
 

Pomożesz mi wyremontować mieszkanie? 

– pyta ojciec Jasia. 

– Tak, a co mam robić? 

– Pomaluj okna. 

Pół godziny później Jasio pyta: 

– Tato, a ramy też pomalować? 
 

Mamusiu! Czy to prawda, że milczenie jest 
złotem? 
– Prawda, córeczko. 
– To dlaczego tatuś nie jest bogaty? 

 

Stanisław Firlit 

 

 

 

 

 

Z punktu widzenia Polski Kazachstan to 

kraj odległy i egzotyczny. Polacy na ogół niewiele 

wiedzą zarówno o współczesnym Kazachstanie 

jak i jego przeszłości, a przeszłość ta związana 

jest z tragicznymi losami setek tysięcy Polaków, 

którzy zostali w czasach stalinowskich przymu-

sowo przesiedleni do Kazachstanu lub zesłani do 

tamtejszych łagrów.  

1 grudnia 2022 roku odbyło się w Domu 

Katechetycznym przy Parafii Narodzenia NMP w 

Gorlicach spotkanie członków Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich (SRK) z Ks. Janem Rado-

niem, obecnie misjonarzem w Kazachstanie. Spo-

tkanie SRK  tradycyjnie poprzedziła modlitwa 

różańcowa o powołania kapłańskie i misyjne w 

tym kraju. 

Ks. Jan jest kapłanem Diecezji Rzeszow-

skiej, który 26 lat temu odpowiedział na wezwanie 

Chrystusa „Idźcie na cały świat i nauczajcie 

wszystkie narody”. Od 1993 roku pełnił posługę 

misyjną na Ukrainie, w latach 2007 – 2015 w Ro-

sji: w Magadanie oraz na dalekiej Kamczatce. Od 

2016 roku w Kazachstanie był proboszczem para-

fii katolickiej w Pawłodarze. Pawłodar liczy po-

nad 300 tysięcy mieszkańców i należy do diecezji 

Astana. W 2020 roku został proboszczem w mie-

ście Lisakov, położonym również w diecezji 

Astana i odległym około 1000 km od Pawłodaru. 

Ks. Jan przedstawił nam rzeczywistość 

Kościoła Katolickiego w Lisakovie, różniącą się 

od realiów dużego miasta, jakim jest Pawłodar. 

Lisakov liczy 20 tysięcy mieszkańców, to miasto 

poniemieckie. Po zmianach w latach 90-tych dużo 

osób wyjechało z Kazachstanu. Od 20 lat jest tam 

kościół. W niedzielę i święta uczestniczy we Mszy 

świętej około 25 osób. Parafia jest niemiecka, są 

Łotysze, Litwini, „Polscy” Białorusini i Polacy. W 

mieście żyje dużo Polaków, ale do kościoła nie 

chodzą. Przychodzą też miejscowi Kazachowie, 

którzy są na etapie nawrócenia. Większość to atei-

ści, ale nie negują, że „ktoś” nad nimi jest. Kaza-

chowie – jest ich około 20 mln, żyją „głęboko” na 

wsi. W miastach przemieszane są wszystkie naro-

dowości. Dwa języki obowiązkowe: rosyjski i 

kazachski – chociaż częściej rosyjski, ale ka-

zachski bardziej w domu. Kazachowie są w 90 % 

muzułmanami, ale na etapie poszukiwania Boga. 

Mają wpojone dużo ateizmu z czasów systemu 

posowieckiego. Młodzi przez lata nie słyszeli o 

Bogu, komunizm zabraniał mówić na tematy reli-

Ł 

 

UCZMY SIĘ RADOŚCI WIARY – 

SPOTKANIE Z MISJONARZEM 

Z KAZACHSTANU 
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Uczestnicy spotkania z Ks. Misjonarzem – 

Janem Radoniem 

gijne. Dlatego bardzo ważny jest przekaz, żeby 

usłyszeli, nieraz pierwszy raz w życiu, bo w do-

mach jest zupełny brak praktyk religijnych. W 

parafii są siostry nazaretanki, które organizują 

życie przy parafii. Do parafii należy też kościół 

filialny w większym mieście Rudna – dojazd 75 

km. A następna parafia jest w odległości 850 km.  

W kaplicy ciepło, chociaż różnie to bywa, 

bo często są awarie. Do kościoła trzeba nieraz iść 

daleko (18-20 km), ale mimo skrajnych tempera-

tur są tacy, co przyjeżdżają zawsze, a zwłaszcza 

jak jest ksiądz, bo to jest wielka radość. Trzeba 

nam się uczyć od nich RADOŚCI WIARY. Mó-

wią nawet  „jak jest ksiądz, wtedy mróz nie 

straszny”.  

Okolice Lisakowa – to zagłębie zbożowe. 

Żniwa zaczynają się na początku września i trwają 

w dzień i w nocy, (bo tam nie ma rosy). W tym 

roku jest wielki urodzaj, co ma znaczenie w obec-

nej sytuacji geopolitycznej, (po 25 lutego). W 

rejonie Lisakowa w ciągu 10 dni przybywa ponad 

10 tysięcy uchodźców z Rosji – młodych, którzy 

uciekają przed mobilizacją. Mogą być w Kazach-

stanie 90 dni, a później mieć status uchodźcy. A 

więc są w tym kraju wielkie rzesze bezdomnych,  

których rodziny  zostały w Rosji. 

W Kazachstanie żyje 132 narody – m.in. 

Koreańczycy, Chińczycy, Japończycy i td. Żyją w 

wielkiej tolerancji religijnej. Jeden raz w miesiącu 

są spotkania przedstawicieli wszystkich religii - 

spotkania te mają aspekt kulturowy. Misjonarze 

wówczas otrzymują pozwolenia na działalność 

(wydawane 1 raz w roku) i dopiero później mogą 

starać się o wizę.  

 

Kazachstan potrzebuje kapłanów go-

towych nieść Chrystusa. Jest to trudne w kraju,  

gdzie katolicy są mniejszością. Przyczyną jest 

przede wszystkim brak Kościoła Domowego – 

ludzie starsi umierają a młodych jest bardzo trud-

no zachęcić. Brak rodzin katolickich, zupełny brak 

ojców w Kościele. Kościół żywy jest bardzo trud-

no zbudować, dużo łatwiej wyremontować czy 

wybudować mury świątyni.  Na trudności z kate-

chizacją ma również wpływ brak kapłanów na 

parafie dojazdowe. 

                                  

             Dziękujemy Bogu za to ciekawe spot-

kanie, które „otwiera” nasze oczy na potrzeby 

misyjne Kościoła i wraz z Ks. Janem prosimy o 

wsparcie modlitewne. Bóg zapłać za „DARY 

SERCA” złożone na potrzeby misji w Ka-

zachstanie.    

  

                                                       Marta Przewor 
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Skrót Konstytucji o Liturgii Świętej KL - część 

2 

 

WYCHOWANIE LITURGICZNE I CZYNNE 

UCZESTNICTWO W LITURGII 

 Duszpasterze w działalności pasterskiej 

powinni dążyć do osiągnięcia pełnego i 

czynnego udziału wiernych w liturgii. KL 

14 

 

 
Ingres ojców soborowych, fot. wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Duszpasterze mają być przeniknięci 

duchem i mocą liturgii. KL 1 

 

 Wykładowcy, którym powierza się 

nauczanie liturgii powinni być przygo-

towani. KL 15  

 Naukę liturgii w seminariach należy 

zaliczyć do przedmiotów: KL 16 

o koniecznych, 

o ważniejszych.  

 

 
Ingres ojców soborowych, fot. wikipedia.org 

 

 Klerycy powinni otrzymać liturgiczną 

formację życia duchowego. KL 17 

 Duszpasterze mają zabiegać o liturgiczne 

wychowanie wiernych: KL 19 

o gorliwie, 

o cierpliwie. 

ToBi 

 

 

 

Papież Jan XXIII w cza-

sie obrad soboru, fot. wi-

kipedia.org 
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