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Kościół Chrystusowy to wspólnota ludzi 

wierzących w Jezusa Chrystusa. Pierwszą cząstką 

tej wspólnoty kościoła to rodzina w której przy-

chodzimy na świat, i przez którą stajemy się 

członkami Kościoła. Bo to rodzice wypełniając i 

dotrzymując przysięgi małżeńskiej, przynoszą nas 

do kościoła parafialnego i proszą o chrzest dla 

swojego dziecka w obecności / świadków / rodzi-

ców chrzestnych. Przez ten najważniejszy sakra-

ment w życiu każdego z nas stajemy się ,,dziećmi 

Bożymi” i członkami Kościoła Chrystusowego. 
 

100 lat temu, 25 października w rodzinie 

Katarzyny i Wojciecha Załęskich przychodzi na 

świat ich pierwsze dziecko, które na chrzcie świę-

tym otrzymuje imię Stefania. Jej dzieciństwo i 

okres młodzieńczy przypada na czas po pierwszej 

wojnie, kiedy okolice Gorlic a więc także Stró-

żówka dźwigają się z pożogi wojennej. Stefania 

od najmłodszych lat pomagała swojej mamie w 

gospodarstwie i w opiece nad młodszym rodzeń-

stwem, a było ich dwanaścioro. Troje zmarło we 

wczesnym dzieciństwie. Pozostali założyli rodzi-

ny i żyją w związkach sakramentalnych a także 

ich dzieci. 

 

Katarzyna i Wojciech byli małżeństwem 

ponad 60 lat. Czy byli przykładem wiary dla swo-

ich dzieci? Na pewno tak, ale najbardziej byli 

przykładem pięknej miłości małżeńskiej. Byłam 

świadkiem ich pożegnania się. Mąż siedział przy 

łóżku sparaliżowanej żony, całował jej rękę i 

dziękował za dzieci i za wspólne lata. Wojciech 

pięknie grał na skrzypcach, ale kiedy jego Kasień-

ka odeszła do Pana, nie było słychać grania, lecz 

często siedział na balkonie z różańcem w ręku. 
 

Stefania Załęska w listopadzie roku 1942 

w Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach zawiera 

sakrament małżeński ze Stanisławem Janowskim. 

W małżeństwie przeżyli 58 lat, a wszyscy, którzy 

ich znali twierdzili, że byli wzorowym, zgodnym 

małżeństwem i Stefania to potwierdza. Po dziesię-

ciu latach małżeństwa na świecie pojawia się ich 

jedyny potomek, który na chrzcie otrzymuje imię 

Ryszard. To on do dziś tak wspaniale opiekuje się 

swoją stuletnią mamą. Jubilatka z małżeństwa 

swojego syna Ryszarda Janowskiego z Jadwigą 

Jędryczką doczekała się czworga wnucząt i 

ośmioro prawnucząt. Dla swojej synowej była 

teściową dobrą, służącą pomocą. Każde dziecko 

pojawiające się w rodzinie jest witane z radością 

 i miłością przez babcię Stefanię. Prababcia Stefa-

nia bardzo pragnie uczestniczyć w przyszłym roku 

w pierwszej komunii dwojga wnucząt. 

 

Uczestniczyłam w uroczystości jubileu-

szowej 100 rocznicy urodzin Stefanii Janowskiej. 

Kiedy spytałam co najbardziej trafiło do jej serca 

z tej uroczystości, - to wzruszona odpowiedziała, 

że Msza święta sprawowana w jej intencji na jej 

stole przez ks. dziekana, proboszcza Stanisława 

Ruszla. Serdeczny Bóg zapłać ks. Proboszczu.  

Prezent ks. Proboszcza – figurka Pana Jezusa ubi-

czowanego wywołała wspomnienia, jak to kiedyś 

było w naszym kościele i jak wyglądał ołtarz 

drewniany Pana Jezusa Ubiczowanego, którego 

ona jest czcicielką od młodych lat. 

I popłynęły wspomnienia pierwszej peregrynacji 

Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej a właściwie 

ram ze świecą i jej czuwanie od Mszy świętej 

wieczorowej do rana. A później procesje z obra-

zem Matki Bożej od domu do domu ze świecami i 

śpiewem. 

Stefania jest osobą głębokiej wiary. Z utęsknie-

niem czeka w każdy pierwszy piątek na kapłana z 

Najświętszym Sakramentem, za co jest niezmier-

nie wdzięczna. 

Wiemy że dla swoich rodziców była dobrą córką. 

Jej rodzeństwo   (dziś już sami dziadkowie i pra-

dziadkowie) mówią, że ona, jest dla nas jak mat-

ka. Zawsze w różnych sprawach rodzinnych 

zwracaliśmy się do niej o radę. – Nie jątrzyła, ale 

znajdywała rozwiązanie, które prowadziło do 

zgody, bo zgoda i miłość rodzinę scalają, a nie- 

zgoda rodzinę rujnuje. W czasie tej bardzo ro-

dzinnej uroczystości jubileuszowej, w której mia-

łam zaszczyt uczestniczyć, zobaczyłam coś, co 

mnie bardzo wzruszyło. Myślę, że i ksiądz Pro-

boszcz to też zauważył. Serce Matki, Babci i Pra-

babci promieniujące Miłością i czuwające, aby ich 

życie (syna, wnuków i prawnuków) też toczyło się 

drogami Bożymi. 

Szczęść Boże Jubilatce na kolejne dni Jej życia. 

Janina  

Załęska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MIŁOŚĆ DO KOŚCIOŁA WYNOSI SIĘ  

Z DOMU RODZINNEGO 
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Jak wdrażać nowy program duszpasterski na 

rok 2022/2023 pt „Wierzę w Kościół Chrystu-

sowy”? 

 Po pierwsze musimy wytrwale i jak najpil-

niej budować  świadomość, że Kościół to 

również a przede wszystkim my – świec-

cy, że odpowiadamy za Kościół i  powin-

niśmy go bronić. Jest potrzeba „obalenia” 

jeszcze dość powszechnej świadomości, że  

Kościół to tylko kapłani. 

 Po drugie musimy dawać świadectwo, że 
jesteśmy wspólnotą, która jest „w Koście-

le” i przy Kościele”, która wierzy że Duch 

święty działa w Kościele, wyposaża nas w 

rozmaite charyzmaty i przy ich pomocy 

nami kieruje. 

 Po trzecie - aby uwierzyć w Chrystusa, 
który jest głową Kościoła potrzeba Jezusa 

poznać, pokochać i mocniej pogłębić z 

Nim relację.  

PROGRAM SRK 

Formacja i budowanie wspólnoty w Stowarzy-

szeniu Rodzin Katolickich (SRK). 

Jeśli chodzi o powstanie wspólnoty, bardzo 

ważne jest, aby inicjatywa wychodziła od 

świeckich i miała głęboką motywację oraz spo-

tkała się z aprobatą w swojej parafii. 

Daje to szansę, że grupa będzie dynamiczna, bę-

dzie  się rozwijała, ku własnej i innych korzyści. 

Z perspektywy 28-letniej SŁUŻBY RODZINOM  

doświadczenie pokazuje, że parafia jest idealnym 

miejscem do budowania wspólnoty, która może 

realizować zadania SRK. Bardzo ważna jest rów-

nowaga pomiędzy modlitwą i kontemplacją, a 

pracą i działalnością (połączenie „duchowości św. 

Marty i św. Marii”). Proces stawania się wspólno-

tą jest ściśle związany z modlitwą, rozwojem i 

pogłębianiem wiary czyli życia duchowego. W 

budowaniu wspólnoty bardzo ważna jest codzien-

na praca nad sobą, cierpliwość, pokora, przeba-

czenie, rozmowa oraz „wypracowanie” relacji 

przyjacielskich. Jeśli nie ma się prawidłowych 

relacji z Bogiem, to trudno też o poprawne sto-

sunki z ludźmi. Nasza formacja to systematyczne 

budowanie wspólnoty chrześcijańskiej, aby być 

„żywym” Kościołem i dawać świadectwo, że 

jesteśmy uczniami Chrystusa. Należy zrozu-

mieć, że miłość Boga to nie tylko pobożne gesty, 

ale przestrzeganie przykazań i odważne świad-

czenie na co dzień  o Chrystusie.  

Formacja chrześcijańska w wymiarze aktywnym 

polega na przyjmowaniu wskazań i zasad wiary 

życia chrześcijańskiego. Opiera się ona na Piśmie 

Świętym i nauczaniu Kościoła. Jednym z podsta-

wowych elementów formacji chrześcijańskiej na-

szej wspólnoty jest modlitwa (indywidualna i 

wspólnotowa), prowadzenie modlitwy różańco-

wej, Drogi Krzyżowej, rozważań na pierwszą so-

botę każdego miesiąca. Przygotowujemy i prowa-

dzimy adorację przed Najświętszym Sakramentem 

z różnych okazji: adorację w Dzień Świętości Ży-

cia, przebłagalną, parafialną, w Wielką Sobotę 

itd… Przed zebraniami odmawiamy modlitwę 

różańcową w intencji kapłanów, misjonarzy oraz 

w innych ważnych intencjach Kościoła. Modlimy 

się też w intencji Ojczyzny, aby była wierna Bo-

gu, Krzyżowi i Ewangelii. Na wszystkich zebra-

niach prowadzona jest formacja chrześcijańska i 

pogłębianie wiedzy religijnej przez ks. opiekuna, 

wykłady prelegentów świeckich, (członków Koła) 

oraz zaproszonych gości, znakomitych wykła-

dowców – zarówno kapłanów jak i świeckich. 

Warto wspomnieć, że gościliśmy kilkanaście razy 

p. dr Wandę Półtawską, która chętnie dzieliła się 

swoim doświadczeniem oraz wiedzą  z zakresu 

różnych tematów życia małżeńskiego i rodzinne-

go. Dobrym sposobem formacji a także budowa-

nia wspólnoty jest pielgrzymowanie do sanktua-

riów w kraju i za granicą. Zapraszanie na piel-

grzymki parafian jest sposobem zachęcenia do 

udziału w pracach naszego Koła. 

Chcemy ratować rodzinę 

Ze smutkiem należy stwierdzić, że życie rodzinne 

– szczególnie dziś – ulega rozbiciu poprzez różne 

zagrożenia, m.in. przez nadmierną pracę rodzi-

ców, bezrobocie, emigrację za pracą, egoizm… 

Wzrasta nieustannie „plaga” rozwodów.  

Tylko Rodzina Bogiem silna i wierna Bożym 

przykazaniom jest w stanie wypełniać swoje za-

dania i obowiązki i oprzeć się zagrożeniom, bo 

umacnia ją obecność Boga, Jego miłość otwarta, 

miłosierna, szanująca wszystkich. Umacnia ją 

„WIERZĘ W KOŚCIÓŁ 

CHRYSTUSOWY”. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
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modlitwa, życie sakramentalne, łaska sakramentu 

małżeństwa.  

SRK pragnie jako  wspólnota dawać świadectwo, 

że  możliwe są małżeństwa wierne i trwałe, oparte 

o sakrament małżeństwa, będący podstawą moc-

nej rodziny. 

Każda rodzina zdrowa czy dysfunkcyjna ma po-

stawione podobne zadania i każda może przeży-

wać trudności w ich realizacji. Jednak w zdrowej 

rodzinie, silnej Bogiem, umacnianej modlitwą i 

łaską życia sakramentalnego, problemy te są 

zwykle przejściowe i rodzina często sobie z ni-

mi radzi.  

Przykłady działań: 

 Organizowanie spotkań świątecznych, pa-
triotycznych itd. dla: seniorów, rodzin wie-

lodzietnych – aby podkreślić ich znaczenie 

i rolę w społeczeństwie (grupy te czują się 

często niedoceniane w społeczeństwie). 

Spotkania mają na celu poruszenie pro-

blemów rodzin wielodzietnych i ludzi 

wieku podeszłego w naszej Ojczyźnie. 

 Przygotowywanie jubileuszów małżeń-
skich: dla młodych małżeństw, aby ich za-

chęcić do pogłębiania wiary oraz do czyn-

nego udziału w życiu parafii, oraz  dla 

małżonków z dłuższym stażem małżeń-

skim, aby pokazać „świadków” trwałości i 

nierozerwalności małżeństw w naszej pa-

rafii. 

Wiara bez uczynków jest martwa – Praca wy-

chowawcza wśród dzieci i młodzieży  

Bardzo ważna w służbie rodzinom jest różnorodna 

pomoc oraz praca wychowawcza wśród dzieci i 

młodzieży. Od 28 lat Koło nasze organizuje po-

moc dzieciom z rodzin wymagających wsparcia: 

wielodzietnych, niewydolnych ekonomicznie i 

wychowawczo tzw. dysfunkcyjnych, zagrożonych 

patologią (w tym alkoholizmem).  

Co roku organizujemy dwutygodniową, bezpłatną 

kolonię letnią dla dzieci z rodzin potrzebujących 

pomocy, w tym 10 dzieci z rodzin polskich  na 

Ukrainie. Pracę wychowawczą wśród tych samych 

dzieci  i młodzieży  kontynuujemy  w ciągu roku. 

Prowadzimy całoroczne spotkania z „kolonista-

mi”, organizując dla nich wycieczki, pielgrzymki, 

ogniska, spotkania opłatkowe, wielkanocne. 

Zwracamy szczególnie uwagę na: naukę prawi-

dłowego, kulturalnego zachowania, poszerzanie 

wiedzy, rozwój zainteresowań, umiejętność wyko-

rzystania wolnego czasu, prowadzimy katechezy i 

konkursy dla nich.  Na naszych koloniach do-

świadczyliśmy tego, że okazanie dzieciom praw-

dziwej troski i miłości „czyni cuda”.  Poprzez 

świadectwo naszej bezinteresownej pracy docie-

ramy do wielu dzieci i odnosimy „sukcesy”, za co 

dziękujemy Bogu i ludziom dobrej woli. 

 

Marta Przewor 

 

ROK DUSZPASTERSKI 

 

Gorlickie Stowarzyszenie 

w swoim bogatym programie 

porusza ludzkie sumienie, 

czy młodych także dziś złamie? 
 

Rok Duszpasterski wyzwaniem 

do pracy na wielu frontach: 

Rodzina na pierwszym planie, 

w Unii spychana po kątach. 
 

Pomoc też biednym w potrzebie, 

dzieciom kolonie nad morzem, 

wszystko to liczy się w niebie, 

miłość zwyciężyć pomoże. 
 

Prasa jest tego dowodem, 

jak duszpasterstwo rozkwita, 

jak trudno przekonać młodzież, 

gdy świat ją czym innym chwyta. 
 

Marsze dla życia podstawą 

obrony poczętych dzieci, 

aborcja cieszy się sławą, 

traktując płody jak śmieci. 

 

Dziecko z miłości poczęte 

jest przecież związku puentą, 

a związek jest sakramentem, 

sakrament zaś... rzeczą świętą 

. 

Wszyscy jesteśmy Kościołem, 

więc każdy z nas DUSZPASTERZEM, 

dlatego działanie społem  

oddajmy w szczerej ofierze. 
 

Ryszard Boczoń 
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Po grzechu pierworodnym Adama i Ewy, 

świat oczekiwał narodzin Zbawiciela. Prorocy 

Starego Testamentu przepowiadali Boże Narodze-

nie, a kobiety, których synowie przychodzili na 

świat, zastanawiały się nad tym czy to nie Zbawi-

ciel. Nadszedł wreszcie ów oczekiwany dzień w 

którym Anioł oznajmił Maryi, że zostanie matką 

Boga. Od „żłóbka" właśnie zaczęła się moja wiara 

w Kościół Chrystusowy, kiedy małej dziewczynce 

najbliżsi tłumaczyli, że ta mała Dziecina to Chry-

stus. Później przyszedł czas na wytłumaczenie 

czym jest Eucharystia. Z upływem dni i lat wzra-

stalam nie tylko ja, ale również moja wiara. Stara-

łam się też przekazywać moją wiarę innym. Gdy 

ktoś miał wątpliwości co do istnienia Boga – 

Chrystusa i wiary w Jego Kościół, to pytałam czy 

wierzy w to, że żył na przykład Kopernik czy Ko-

chanowski. Kiedy słyszałam twierdzącą odpo-

wiedź, wyjaśniałam, że życiorys Jezusa również 

mamy wypisany – na kartach Nowego Testa-

mentu i jest nie do podważenia. Od Jego naro-

dzin rozpoczęła się nasza era. Era Miłości. A 

więc było to najważniejsze wydarzenie. Wiemy, 

że Jezus żył i wzrastał w normalnej jak na owe 

czasy rodzinie, ale Jego życie od samego początku 

nie było przeciętne, lecz Boskie. Podczas chrztu w 

Jordanie wszyscy zgromadzeni usłyszeli głos Bo-

ga: „Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam 

upodobanie". Nawet jeśli do owej chwili ktoś miał 

wątpliwości, to wówczas powinny zostać rozwia-

ne. Po chrzcie Jezus rozpoczął swoją działalność 

ewangelizacyjną. Powołał Apostołów. Nauczał, 

uzdrawiał, wskrzeszał, również zapłakał, lecz 

przede wszystkim uczył miłości – nawet wrogów, 

gdyż ona jest w życiu najważniejsza. A kiedy nad-

szedł kres Jego wędrówki, odkupił nasze winy 

własną śmiercią i jako jedyny spośród żyjących 

Zmartwychwstał. Przed swoim Wniebowstąpie-

niem powierzył swój jedyny Kościół św. Piotrowi, 

ustanawiając go pierwszym papieżem. Wszyscy 

następni, wybierani po Piotrze, tworzą historię 

naszej wiary w jedyny Kościół Chrystusowy, hi-

storię nie do podważenia. Dla mnie jest to tak bar-

dzo przejrzyste i oczywiste. Kościół Chrystuso-

wy to nie budowle, ale przede wszystkim 

wspólnota, którą tworzą ludzie miłujący Boga 

oraz siebie nawzajem. Miłują, a więc wspomaga-

ją, wspierają, modlą się za siebie nawzajem i wy-

chodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom 

innych. Tak bowiem nauczał Jezus i umarł za na-

sze grzechy z miłości do wszystkich. Do Aposto-

łów natomiast mówił, cytując za św. Łukaszem: 

„Wtedy przemówił Jan: «Mistrzu, widzieliśmy, jak 

ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zaczęli-

śmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz 

Jezus mu odpowiedział: «Przestańcie zabraniać; 

kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wa-

mi»”. A my tak często jesteśmy przeciwko Apo-

stołom współczesnych czasów. Osądzamy, oskar-

żamy, potępiamy, krytykujemy. Widzimy źdźbło 

w oku kapłanów, a nie dostrzegamy belki w na-

szym oku. Ja osobiście znam wspaniałych księży. 

Spośród tych, których spotkałam na drodze moje-

go życie niejeden mi pomógł i żaden nigdy nie 

skrzywdził. A że zawsze umiałam słuchać, to po-

przez katechezy, piękne homilie i kazania uczyli 

jeszcze bardziej miłować, nie tylko ludzi, ale 

przede wszystkim Boga. Dlatego we wspólnocie 

Kościoła, doświadczając bliskość Boga – zawsze 

dobrze się czułam. Kiedyś podczas wizyty dusz-

pasterskiej kapłan powiedział, że często widzi 

mnie w kościele. Zastanowiło mnie to... Bowiem 

w niedziele i święta zawsze byłam poza moim 

domem. Uświadomiłam wówczas sobie, że miał 

na myśli dni powszednie. Pomimo, iż ów kapłan 

dostrzegł mnie w kościele, to zawsze mówiłam, że 

do kościoła chodzę dla Boga, a nie dla kapłana.  

Z upływem lat i utratą sił fizycznych może rza-

dziej uczęszczam na Eucharystię, ale pokonuję 

fizyczne słabości i nawet, gdy jest ciężko, to idę 

do kościoła, bo nie wyobrażam sobie niedzieli i 

dni świątecznych bez bycia w kościele i uczestnic-

twa we Mszy Świętej oraz spotkania z żywym 

Chrystusem.Poprzez ten artykuł chciałam ukazać 

świadectwo mojej wiary, aby pomogło ono uwie-

rzyć tym, którzy wątpią w istnienie Boga i Ko-

ściół Chrystusowy. Mam nadzieje, że mi się to 

udało. 

Wiesława Mruk 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 2022 

 

Intencja Papieska: Módlmy się, aby organizacje 

wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka 

znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz 

dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych 

dróg współpracy na poziomie międzynarodowym. 

 

Intencja parafialna: W intencji osób starszych, 

które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich 

doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym 

kształtować charakter i miłość do Pana Boga oraz 

Ojczyzny. 

 

KOCHAM KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE 
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.  

Bardzo się cieszę, że tutaj w tym roku 2022 mogę 

uczestniczyć w waszej Mszy świętej rocznicowej. 

Przez ostatnie 2-3 lata, kiedy nie mogliśmy się 

spotykać czegoś nam brakowało. Brakowało nam 

wspólnoty, brakowało nam kontaktów z wami, 

brakowało tego źródła energii Bożej, którą czer-

piemy w tych naszych wspólnych kontaktach, 

spotkaniach, modlitwach, pielgrzymkach, wy-

cieczkach. Bóg tak planuje nasze życie, abyśmy 

we wspólnocie doświadczali radości, dobra, na-

dziei, miłości. Bóg chce abyśmy się spotykali. 

Jeżeli my to zrozumiemy, zaakceptujemy, będzie 

nam dobrze. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

które żeście założyli 28 lat temu, było na pewno 

założone jako odczytanie znaków czasu, jako po-

trzeba chwili, jako odpowiedź na Ojca Świętego 

Jana Pawła II, aby kościół w Polsce był aktywny, 

aby ludzie wierzący brali również w swoje ręce 

odpowiedzialność, nauczanie, dawanie przykła-

dów, aby rodzina była Bogiem silna. Musicie się 

spotykać, aby w waszych rodzinach i innych ro-

dzinach, którym dajecie przykład, to światło było 

dostrzegalne. I myślę, że nikt z was nie żałuje, że 

kiedyś wstąpił do Stowarzyszenia. Na pewno 

gdybyście dzisiaj chcieli podsumować swoją dzia-

łalność, jak wam było dobrze podczas różnych 

spotkań, akcji, różnych organizowanych wyjaz-

dów. Na pewno gdybyście nie należeli do stowa-

rzyszenia, to byście tego nie doświadczyli, to jest 

nieoceniona wartość, owoce które w waszych ser-

cach zakorzeniły się, trwacie przy Chrystusie, 

przy kościele, przy stowarzyszeniu, budując w 

swoim środowisku zdrowe zasady, oparte na 

Ewangelii Jezusa, spotykacie się, aby tworzyć 

dobro, aby tym dobrem dzielić się z innymi, aby 

ta Ziemia Polska rzeczywiście była ziemią błogo-

sławionych, jak pięknie śpiewamy w wielu pie-

śniach. Rzeczywiście ziemia gorlicka jest zaliczo-

na do tej pięknej ziemi, gdzie tych błogosławio-

nych nie brakuje. Nie boję się też powiedzieć że 

wy jesteście wszyscy błogosławieni. Błogosła-

wieni przez Boga, odpowiedzialni za rodzinę, 

 

 

odpowiedzialni za pol-

skość, za wiarę i wy zda-

jecie egzamin z tej odpo-

wiedzialności na co 

dzień, kiedy rzeczywiście 

podejmujecie zadania te 

trudne, bo często macie wielu przeciwników, mi-

mo że mówimy na co dzień że jest swoboda sło-

wa, wyznania czy działania, to jednak tego oporu 

na pewno doświadczacie. Nie jest wam łatwo być 

przy Chrystusie, bo są ludzie którzy tego nie do-

świadczają co wy i trochę przeszkadzają. Niektó-

rych wartości nie chcą przyjąć jako swoje. Dlate-

go na pewno w waszym działaniu, działalności 

stowarzyszenia nie brakuje takich  kłód, które ktoś 

wam pod nogi kładzie. Dobrze, że nie zniechęca-

cie się, dobrze, że idziecie do przodu, te znaki 

czasu odczytujecie. Na pewno w tym pierwszym 

okresie waszej działalności było najważniejszym 

działaniem organizacja różnych pielgrzymek, spo-

tkań w Polsce czy za granicą z Ojcem świętym 

Janem Pawłem II. Czytając nieraz waszą kronikę 

o tym wiem, o tej waszej działalności, buduję się, 

zachwycam, cieszę się że również i z naszą para-

fią Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Doli-

nie, i w Bolechowie (i w Kałuszu wcześnie), ta 

współpraca była. Zawsze chciałem żebyście do 

nas przyjeżdżali i dalej chcę. Również chciałem 

tutaj przyjeżdżać, bo dzięki temu i wy czujecie się 

potrzebni i nam jest dobrze, i mam nadzieję, że 

wam z nami też jest dobrze. Człowiek musi czuć 

się potrzeby. Musi mieć te zadania i musi coś pla-

nować co będzie robił jutro. Na pewno przybyło 

wam już lat, może niektórzy z was kiedyś kiedy 

wstępowali do tego stowarzyszenia to mieli 30 lat, 

40 lat. Dzisiaj jesteście już troszkę w wieku zaa-

wansowanym. Ale chciałbym wam podziękować 

od naszych dzieci, od naszych parafian. Nie wi-

dzimy żeby wam duch gasł, to jest bardzo dobrze, 

że macie dalej taki młodzieńczy zapał, ochotę do 

działania. Doświadczyliśmy tego m.in. kiedy wy-

buchła wojna na Ukrainie. Od razu był telefon od 

p. Marty, że tutaj będziecie zbierać jakieś dary dla 

nas. I po te dary z p. Mikołajem przyjechałem, 

Z PARAFIALNEJ AMBONY 
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całego busa załadowaliśmy tych darów, tych pro-

duktów, żywności, i odzież i inne rzeczy, które 

bardzo się przydały na Ukrainie. Również i teraz, 

kiedy jest Dzień Niepodległości Polski, również 

na naszą prośbę odpowiedzieliście pozytywnie, 

zapraszając nas. Jest to bardzo nam potrzebne, aby 

ten kontakt nie urwał się. To co zbudowaliśmy 

przez prawie 20 lat, chyba nie trzeba zaprzesta-

wać. Bo nie raz właśnie później serce boli, kiedy 

nie spotykamy się, kiedy nie ma takiej możliwości 

działania wspólnego i dlatego dziękuję wam, ca-

łemu stowarzyszeniu, wszystkim członkom, któ-

rzy aktywnie współpracujecie z naszą parafią. Na 

pewno w tym okresie świąt narodowych, z okazji 

Dnia Niepodległości jest to odpowiednia atmosfe-

ra, aby być dumnym, że się jest katolikiem, że się 

jest w stowarzyszeniu, że się jest Polakiem, że się 

pomaga innym, bo zawsze jest więcej radości z 

dawania niż brania. Dziękuję wam za to, że to 

rozumiecie. Dziękuję wam za to, że umiecie to 

pogodzić. Niektórzy na pewno dziwią się, że po-

magają i im to wystarcza. Bo niektórzy boją się, 

że jak będą pomagać, to im później zabraknie w 

swoim domu. Wy się tego nie boicie, potraficie się 

podzielić, co najważniejsze czasem z drugim 

człowiekiem.  Czas to jest naprawdę cenna war-

tość. Dzisiaj wszyscy najczęściej mówią, że nie 

mam czasu. Nie mam czas spotkać się, pójść po-

rozmawiać. Jakie to bolesne kiedy człowiek dla 

człowieka nie ma czasu. Dlatego za to wam dzię-

kuję, że macie czas, chodzić na spotkania, poma-

gać innym. "O ziemio Polska!" Takim hasłem 

przewodnim jest wyjazd dzieci z naszego zespołu 

"Perła" z okazji Dnia Niepodległości. O tej Ziemi 

Polskiej wiele pisano, wiele mówiono, dla tej 

ziemi wiele wszyscy się poświęcają, bo ją kocha-

ją. I tego wam życzę, abyście również o Ziemi 

Polskiej mówili, pisali, żyli, byli dumni że na tej 

ziemi  błogosławionych narodziliście się, że jeste-

ście wybrani, że jesteście powołani przez Chrystu-

sa do dawania świadectwa wiary, miłości, nadziei 

innym. I za to że z nami współpracujecie, dajecie 

nam nadzieję, że nie jesteśmy sami, że zawsze 

możemy na was liczyć, możemy zawsze o coś was 

prosić, do was przyjeżdżać, możemy zawsze czuć 

się zauważonym, docenionym, zawsze nam dzię-

kujecie że my przyjeżdżamy. To takie piękne 

chrześcijańskie, my wam dziękujemy, a wy nam 

dziękujecie. Nie raz dzieci jeszcze tego nie rozu-

mieją, jak to babcia która ma 80 lat dziękuje 

dziecku, że ono ładnie śpiewa czy mówi po pol-

sku, że tańczy. Dzieciom to też jest potrzebne, aby 

ktoś im podziękował, aby oni którzy uczą się, pra-

cują na Ukrainie, kiedy poznają język polski, uczą 

się śpiewać aby ktoś również im za to powiedział 

„dziękuję”. Bo oni nie raz są podzieleni, nie wie-

dzą do końca czy to im się w życiu przyda, czy to 

że będą godzinami się uczyć języka polskiego, czy 

ktoś to doceni. Wiadomo, że chodzą do szkół 

ukraińskich, a dodatkowo uczą się języka polskie-

go w naszej sobotniej, niedzielnej szkole i pry-

watnie w domu w swoich rodzinach. "O ziemio 

Polska"! To takie bardzo szerokie określenie, bo 

ta Ziemia Polska również jest i na Ukrainie. Tak 

można powiedzieć w Dolinie, kiedyś Dolina nale-

żała do Polski, dzisiaj jest w granicach innego 

państwa, ale dla nas dzięki  stowarzyszeniu i dzię-

ki Chrystusowi nie ma granic, nie ma kordonów. 

My nigdy nie chcemy tworzyć tych kordonów, 

tego co dzieli. Chcemy właśnie przez modlitwę 

zawsze z wami mieć dostęp i mieć z wami kon-

takt. My modlimy się za was na Ukrainie, za na-

szych dobroczyńców w każdą niedzielę, i mam 

nadzieję że wy modlicie się za nas, o nas myślicie, 

pamiętacie.  Za to wam bardzo dziękuję. Kiedy 

przyjechaliśmy z tym programem "O Ziemio Pol-

ska!" postanowiliśmy z dziećmi że, będziemy 

również symbolicznie rozdawać wszystkim tym, 

którzy nas zaprosili, piękny, symboliczny kwiatek, 

ROZMARYN. Ten kwiatek, można powiedzieć 

historyczny kwiatek. Ta roślina, można powie-

dzieć, zapomniana ostatnio, ale odszukałem pięk-

ną historię tego kwiatka, i wiem i myślę że, wy też 

wiecie że, on jest symbolem wierności i miłości 

do Ojczyzny. Znacie tę piękną pieśń "O mój 

Rozmarynie, rozwijaj się". I tego wam życzę, bo 

chciałbym później podczas koncertu również wam 

podarować symbolicznie ten kwiatek, rozmaryn. I 

również chcemy wam zaśpiewać "O mój rozma-

rynie, rozwijaj się". I tego wam życzę, aby w wa-

szych sercach rozwijała się wiara, w dalszym cią-

gu wiara do Chrystusa, wiara w samych siebie, 

abyście czuli się potrzebni, zauważeni, i abyście 

chcieli jeszcze wiele, wiele dobra uczynić dla dru-



 8 

giego człowieka. Życzę wam, tak jak w tej pieśni 

śpiewamy, aby również rozwijała się miłość do 

drugiego człowieka, miłość do ojczyzny, miłość 

do Chrystusa. Aby się wszystko rozwijało. Nie 

mam wątpliwości że, z Bożą pomocą to wszystko 

jest możliwe, dlatego dzisiaj po to tutaj przyszli-

śmy do tej świątyni, aby o to Boże błogosławień-

stwo poprosić na kolejne lata działalności wasze-

go stowarzyszenia. Życzę wam tego z głębi serca, 

aby tak było. Niech wam Bóg błogosławi. Szczęść 

Boże. 

Kazanie 12.11. 2022  Ks. Krzysztof Panasowiec 

 

 

  

Jakże często składamy je w życiu: dziecko mówi 

mamie, jak było na wycieczce, na kolonii, student 

w czasie sesji egzaminacyjnej relacjonuje stopień 

przyswojenia przekazywanej mu wiedzy, 

nauczyciel podsumowuje swoje osiągnięcia w 

pracy z uczniami na konferencji podsumowującej 

rok szkolny, każdy człowiek, w godzinie śmierci 

złoży sprawozdanie przed Bogiem ze swojego 

życia. 

 A co na ten temat Pismo święte? W 

Ewangelii Św. Marka czytamy: „Apostołowie zaś 

znów zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu o 

wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. A On 

rzekł do nich: Odejdźcie sami na osobność i od-

pocznijcie trochę. Było tam bowiem wielu 

przychodzących i odchodzących, tak, że nie mieli 

nawet czasu, by się posilić”. /Mk 6, 30-31/ W 

liście zaś do Rzymian św. Paweł pisze: „Przecież 

wszyscy będziemy musieli stanąć przed Try-

bunałem Boga” /Rz 14,10/. Jakże wymowna jest 

ta perykopa Ewangelii, gdy myślimy o naszym 

życiu w kontekście czekającej nas śmierci. Jak 

będzie wyglądać nasze sprawozdanie z ofiaro-

wanego nam przez Boga czasu życia, jak go 

wykorzystaliśmy? A stawka jest bardzo, 

niewyobrażalnie wielka – nasza wieczność: 

szczęśliwa z Bogiem, czy Jego odrzucenie. Jakże 

często ten dany nam czas zagospodarowujemy 

nieroztropnie, lekko, bez wysiłku. Dzień za dniem 

ucieka nam bezowocnie, odkładając czas 

sprawozdania na później – na czas starości,  

emerytury. Tymczasem tylu znajomych nam ludzi 

pożegnaliśmy w wieku kilku czy kilkunastu lat. 

Ktoś powiedział, że patrząc na zegarek, znamy 

czas, ale nie wiemy jak jest późno. Warto się nad 

tym zastanowić, zwłaszcza w kontekście 

kończącego się roku. 

Stanisław Firlit 

 

 

W dniu 22 października 2022 Akcja Kato-

licka wyjechała na pielgrzymkę pod przewodnic-

twem Księdza Tomasza Bierzyńskiego.  

Celem pielgrzymów była Strachocina – Naro-

dowe Sanktuarium Św Andrzeja Boboli. Po 

drodze nawiedziliśmy sanktuarium bł. ks. Wła-

dysława Findysza w Nowym Żmigrodzie. Mie-

ści się ono w centrum miejscowości, w kościele 

parafialnym p. w. Św Apostołów Piotra i Paw-

ła, który był ostatnim miejscem posługi Błogo-

sławionego. Parafia w Nowym Żmigrodzie została 

erygowana w XIV wieku. Kościół był odbudo-

wywany dwukrotnie, po pożarach w XVII i XIX 

wieku. Po tym ostatnim pożarze ocalała tylko ka-

plica MB Bolesnej. W ołtarzu głównym znajduje 

się figura Chrystusa ukrzyżowanego, po bokach 

figury Św Piotra i Pawła a powyżej obraz Jezusa 

przy słupie biczowania. (W chwili obecnej trwa 

remont ołtarza i figurę Chrystusa na krzyżu zastę-

puje wizerunek bł. ks. Findysza). Kościół posiada 

dwa ołtarze boczne, dwupoziomowe, z zasuwami. 

Po lewej stronie ołtarz MB Różańcowej z zasuwą 

z wizerunkiem MB Szkaplerznej, po bokach figu-

ry drewniane Św Filipa i Jakuba, a powyżej obraz 

Zwiastowania. Po prawej stronie mamy ołtarz 

poświęcony Św Annie i Św Janowi z Dukli. Obraz 

Św Anny jest najczęściej przesłonięty obrazem 

Św Józefa z Dzieciątkiem, a po bokach figury 

biskupów: Św Wojciecha i Stanisława. Powyżej 

jest obraz Św Jana z Dukli (kościół posiada jego 

relikwie). Kościół zdobi kilka witraży: Św. Jana 

Ewangelisty, Św Stanisława biskupa, Matki Bo-

żej, Św. Leona papieża, Św. Cecylii, Matki Bożej 

Częstochowskiej, Wniebowstąpienie Pana Jezusa, 

Ostatnia wieczerza oraz Zesłanie Ducha Św. na 

apostołów. Natomiast okna w kaplicy Matki Bo-

żej Bolesnej ozdobiono nowymi witrażami przed-

stawiającymi: emblematy papieskie i herb Nowe-

go Żmigrodu oraz postać ks. Findysza. W ołtarzu 

kaplicy znajduje się obraz oblicza Matki Bożej 

Bolesnej z Panem Jezusem z nałożoną metalową 

sukienką w wytłaczane ornamenty roślinne. Na 

skrzydłach bocznych: Św. Barbara i Św Kazi-

mierz z insygniami królewskimi – u dołu herby 

Polski i Litwy. Pod ołtarzem spoczywa bł ks. 

Sprawozdania… 
 

Pielgrzymka Akcji Katolickiej 
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Władysław Findysz. (to tylko część skarbów, któ-

re mieści ten niewielki kościółek). Jak ujął to ks. 

Tomasz: ks Władysław Findysz był prostym, 

wiejskim proboszczem, któremu zależało. Dbał on 

o życie duchowe parafian, przeprowadzał rozmo-

wy i wysyłał listy do tych wiernych żyjących bez 

sakramentalnego związku małżeńskiego, pogrążo-

nych w pijaństwie, zwaśnionych. Nie było to mile 

widziane w komunistycznej wówczas Polsce. 

Więziony przez kilka miesięcy schorowany ka-

płan został wypuszczony na przepustkę w lutym 

1964 roku, a w sierpniu zmarł. Został wyniesiony 

do chwały ołtarzy w roku 2005, a w dniu, kiedy 

nawiedziliśmy sanktuarium, ks. biskup Jan Wą-

troba podarował jego relikwie świątyni NMP 

Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św Jana Pawła II 

w Toruniu. 

Z Nowego Żmigrodu wyruszyliśmy do miejsca 

docelowego, Strachociny, gdzie o 11.00 w ko-

ściele Św Katarzyny Aleksandryjskiej została 

odprawiona uroczysta Msza Święta. Koncelebro-

wali ją czterej kapłani, przybyli w tym dniu ze 

swymi grupami pielgrzymów z różnych stron Pol-

ski pod przewodnictwem ks. proboszcza sanktua-

rium, Józefa Niżnika, który wygłosił kazanie. Po 

Mszy nasza grupa odprawiła Drogę Krzyżową na 

pobliskiej Bobolówce. Ks Tomasz w swych roz-

ważaniach wskazywał na analogie między Męką 

Chrystusa i męczeństwem Św Andrzeja. (obszerny 

opis tego sanktuarium w gazetce parafialnej z 

września 2022) 

O godzinie 15.00 uczestniczyliśmy, już w 

drodze powrotnej w Koronce do Bożego Miło-

sierdzia w Sanktuarium Św Michała Archanioła 

i bł ks Bronisława Markiewicza w Miejscu Pia-

stowym.(opis świątyni – gazetka z marca 2012 i z 

września 2020) Ostatnim „punktem programu” w 

tym dniu był kościół Ojców Bernardynów w 

Dukli. Jeden z ojców Bernardynów opowiedział 

nam o świątyni, historii Św Jana z Dukli i wizycie 

Św Jana Pawła II. Bogactwo tej świątyni zasługu-

je na odrębny artykuł w przyszłości.  

W drodze do Gorlic był też czas na wspólne 

odmówienie cząstki Różańca Świętego i wysłu-

chanie opowieści o pracy misjonarskiej w Kenii 

naszej Siostry Magdy, Kombonianki, która rów-

nież uczestniczyła w pielgrzymce. 

EA 

 

 

Lewocza, to zabytkowe miasteczko na Spi-

szu, na Słowacji. Wznosi się nad nią wzgórze, od 

wieków zwane Mariańską Górą. Znajduje się na 

niej sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej 

Maryi Panny, jedno z najważniejszych i najstar-

szych sanktuariów maryjnych na Słowacji, nale-

żące zarazem do 20 największych miejsc piel-

grzymkowych na świecie. 

Początki sanktuarium sięgają pierwszej po-

łowy XIII wieku, kiedy tereny Spisza zostały na-

jechane przez wojska tatarskie. Mieszkańcy osady 

oraz okolicznych wiosek ukryli się wówczas na 

Mariańskiej Górze, zwanej wówczas Hrad. W 

1247 r. zbudowano tu pierwszy kościółek  

p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, za-

pewne jako wotum dziękczynne za ocalenie pod-

czas nawałnicy tatarskiej. Wkrótce zaczęli tu piel-

grzymować liczni wierni. W XIV wieku opiekę 

nad tym miejscem objęli Franciszkanie. W 1470 r. 

kościół został powiększony i przebudowany. 

Wówczas również w świątyni umieszczono figurę 
Matki Bożej, która w krótkim czasie zasłynęła 

łaskami. Na Mariańską Górę przybywali odtąd 

pielgrzymi ze Spisza, innych regionów Słowacji, 

Węgier i karpackich regionów Polski. Podczas 

reformacji kościół odebrano katolikom i zamie-

niono na zbór protestancki. W 1671 r. świątynię 

zwrócono katolikom, a opiekę duszpasterską prze-

jęli Jezuici. 2 lipca tego roku mieszkańcy Lewo-

czy i Spisza udali się z wielką procesją na Mariań-

ską Górę, aby dziękować Matce Bożej za wolność 

wyznania. Odtąd także zaczęto czcić Maryję w Jej 

cudownym wizerunku, jako patronkę trwają-

cych w wierze. Ze względu na wzrastającą liczbę 

pątników kościół był jeszcze dwukrotnie przebu-

dowywany. Jak zapisał ks. Alojzy Fridrich w IV 

tomie przewodnika pt. „Historye cudownych ob-

razów Najświętszej Maryi Panny w Polsce” (Kra-

ków, 1911) – w sanktuarium w Lewoczy „na 

główny odpust przypadający w dzień »Nawiedze-

nia Najśw. Panny«, a trwający przez całą oktawę, 

zbiera się tu około 15 tysięcy pątników obrządku 

łacińskiego, a około 5 tysięcy pątników obrządku 

greckiego. Drugie tyle pątników przybywa wśród 

oktawy. Czasem i znacznie więcej. Tak w roku 

jubileuszowym 1900, spiski biskup J. E. ks. Paweł 

Szmrcsani polecił, aby wierni, nie mogący się 

udać do Rzymu, przybyli na dzień »Nawiedzenia 

Najśw. Panny« do Lewoczy. Na to wezwanie przy-

było tego dnia około 50 tysięcy pielgrzymów na 

górę Maryi. Przybył i J. E. ks. Biskup, końmi do 

Lewocza – Na Mariańskiej Górze 
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kościoła parafialnego, a stąd na »górę Maryi« 

piechotą, prowadząc wspaniałą procesyę z muzy-

ką i śpiewem pobożnym. Bractwo różańcowe z 

Koszyc, które każdego roku na tę uroczystość do 

Lewoczy przybywa, przywiozło w tym roku złotą 

koronę, wartości 3000 koron w darze dla Najśw. 

Panny. Dwie godziny postępowała procesya na 

stromą górę, podczas której 80 młodych mężczyzn 

utrzymywało porządek, a 120 panien w bieli 

ubranych, rzucało kwiaty pod stopy ks. Biskupa. 

Przybywszy na górę ks. Biskup poświęcił koronę i 

włożył ja na św. figurę Niepokalanej Dziewicy; 

poczem odprawił pontyfikalną sumę. Czasu tej 

uroczystości około 60 kapłanów słuchało całymi 

dniami i późno w noc spowiedzi św., a około 14 

tysięcy wiernych przystąpiło do Stołu Pańskiego”. 

Obecna świątynia jest czwartą na tym miej-

scu. Została wzniesiona w latach 1906–1914, w 

stylu neogotyckim. Uroczystej konsekracji doko-

nał w dniu 2 lipca 1922 r. biskup spiski Jan Woj-

taszak. Ufundował on ołtarz główny. (W 1950 r. 

biskup został aresztowany przez władze komuni-

styczne Czechosłowacji i skazany na 24 lat wię-

zienia za „zdradę i szpiegostwo”. Był torturowany 

i więziony do 1963 r., zmarł w 1965 r. na wygna-

niu w Říčanach koło Pragi, gdyż nie wolno mu 

było przebywać na Słowacji). Obecnie trwa jego 

proces beatyfikacyjny. Po zakończeniu II wojny 

światowej pomimo licznych utrudnień i szykan ze 

stron komunistów, wierni ze Spisza nadal piel-

grzymowali do sanktuarium. Góra Maryi w Le-

woczy pełniła wówczas rangę sanktuarium naro-

dowego. Od 1984 r. decyzją Watykanu świątynia 

uzyskała godność bazyliki mniejszej. Odrodzenie 

zorganizowanego ruchu pątniczego nastąpiło po 

obaleniu ustroju komunistycznego w Czechosło-

wacji w październiku 1989 r. Najważniejszym 

wydarzeniem w wielkowiekowej historii sanktua-

rium była pielgrzymka Jana Pawła II w dniu 3 

lipca 1995 r. Na południowym stoku Mariańskiej 

Góry papież odprawił Mszę św. w której uczestni-

czyło 650 tys. pielgrzymów. Ojciec Święty ukoro-

nował wówczas cudowną figurę Najświętszej Ma-

ryi Panny i zawierzył Słowację opiece Matki Bo-

żej. Podarował też Maryi różaniec z pereł. W 

miejscu, gdzie stał ołtarz papieski obecnie znajdu-

je się upamiętniający to wydarzenie krzyż. 

Bazylika jest budowlą jednonawową, z na-

wą poprzeczną i wieżą. Długość kościoła wynosi 

27 m, a wysokość wieży – 50 m. W ołtarzu 

głównym centralne miejsce zajmuje cudowna 

figura Maryi – z gestem otwartych rąk i delikat-

nym uśmiechem, w momencie, gdy oznajmia Elż-

biecie Tajemnicę Wcielenia. Po bokach Maryi 

stoją Jej rodzice – Św Anna i Św Joachim. Po 

lewej stronie, między ołtarzem głównym a ołta-

rzem bocznym Serca Pana Jezusa z Maryją i Józe-

fem znajdują się: krucyfiks i tablica upamiętniają-

ca wizytę Św Jana Pawła II, a po lewej stronie 

płaskorzeźba herbu papieskiego Jana Pawła II i 

jeszcze jeden ołtarz boczny. Kościół zdobią liczne 

witraże, w tym 2 rozety. Ołtarze przedstawiają m. 

in: małą Maryję ze Św Anną, Św Józefa z Jezu-

sem, scenę z objawienia w Lourdes, Św Michała 

Archanioła i Św Jana Pawła II.  

W pobliżu bazyliki znajduje się kaplica 

greckokatolicka z XIX wieku. Z centrum miasta 

Lewocza można dojechać do sanktuarium drogą 

asfaltową, lub pielgrzymować pieszo aleją lipową, 

nazwaną Aleją Jana Pawła II. 

Warto nawiedzić to święte miejsce, zwane 

„Słowacką Częstochową”. 

EA 

 

Z RADOŚCIĄ KU BOGU 

 

Banda 

 Jeżeli chcesz się przyłączyć do naszej ban-

dy, możesz to zrobić! – powiedział Piotr z ka-

mienną twarzą.  

Alek spoglądał na czubki butów. 

- Nigdy nie kradłem – wymamrotał. 

- Zawsze jest ten pierwszy raz. A dowód odwagi 

jest dowodem odwagi! 

- Nie trzęś portkami – zachęcał Bernard. – My 

odwrócimy uwagę staruszka, a ty ukradniesz mu 

czekoladę i do kieszeni. No już! 

Alek potrząsnął ramionami: 

-  Pozbawienie staruszka czekolady nie jest 

wielkim dowodem odwagi. 

- Chcesz być jednym z nas, tak czy nie? … Jesteś 

tchórzem! 

- Nie jestem tchórzem – zaprzeczył Alek.  I cała 

trójka udała się w kierunku sklepiku, w którym 

było wszystkiego po trochu. Rozległ się dzwonek 

w drzwiach. Staruszek spojrzał spod okularów i 
pozdrowił ich skinieniem głowy. 

 Piotr i Bernard udawali, że obojętnie 

oglądają towar. Następnie przenieśli uwagę 

sklepikarza na kąt z zeszytami. 

 - Ile kosztuje ten? 

- Pięćdziesiąt groszy. 

H 
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- W drugim kącie sklepiku Alek szybkim ruchem 

zgarnął kilka tabliczek czekolady do kieszeni.  

Chłopcy zapłacili za zeszyt. Staruszek podarował 

każdemu gumę do żucia. Tak postępował wobec 

wszystkich dzieci. 

 Chłopcy wybiegli podnieceni. W parku 

Alek wyjął łup. 

- Czekolada z orzechami! Duża! 

 Pochłonęli ją. Dla Alka była okropnie 

gorzka. 

- Teraz jesteś jednym z nas! – powiedział Piotr i 

głośno przybił mu „piątkę”. 

- Idę do domu – wyszeptał Alek. Cały wieczór się 

uczył i poszedł spać bez słowa. 

 Nazajutrz rano, kiedy przechodził obok 

sklepiku staruszka, poczuł gwałtowne bicie serca.  

Po zakończeniu lekcji długo szamotał się z 

książkami i plecakiem, aż został sam. Potem 

wszedł do sklepiku. 

 W drzwiach rozległ się dzwonek. 

Staruszek przyjął go serdecznie. 

- Trzy tabliczki czekolady – powiedział. 

 Weź je sobie, Alek – odpowiedział 

staruszek. 

- Wziąłem je już wczoraj, proszę pana – wyszeptał 

czerwieniąc się. I dodał: - Musiałem to zrobić. To 

był dowód odwagi … 

 Staruszek wziął banknot i wydał mu resztę. 

Jak zawsze dał też Alkowi gumę do żucia. A 

następnie z uznaniem pokiwał głową: 

- Dowód odwagi dałeś dziś. 

 

 

 „Niekiedy samo życie staje się aktem od-

wagi.” 

/Seneka/ 

 

„Tak żyj – byś miał dobre wspomnienia. I tak 

marz, żebyś umiał pięknie to potem przeżywać.” 

/ks. Mieczysław Nowak/ 

 

„By dotrzeć do źródła, trzeba płynąć pod prąd.” 

/Stanisław Jerzy Lec/ 

 

Słonie 

 Czy wiesz… 

 że słonie mogą żyć ponad sześćdziesiąt lat? 

 że słoń może biegać szybciej niż człowiek? 

Poza tym słonie są bardzo wytrwałe. 

 że słonie, jeśli mają taką możliwość, kąpią się 

codziennie? Błoto i woda schładzają te 

zwierzęta. 

 słoń wypija dziennie  około 200 litrów wody? 

To odpowiednik pełnej wanny. 

 dlaczego słonie mają tak duże uszy? Uszy 

pomagają tym zwierzętom znosić wysokie 

temperatury. Poprzez uszy mogą oddawać 

ciepło ciała. Gdy jest im za gorąco, podnoszą  

uszy i wachlują w swoją stronę chłodne 

powietrze. 

 dlaczego słonie mają tak dużo zmarszczek? I 

to nie tylko stare słonie. Zmarszczki i 

pofałdowania zwiększają powierzchnię skóry 

oddającej ciepło. 

 dlaczego mają trąbę? Trąba to ich nos. Jest 

potrzebna do wąchania i oddychania. Stanowi 

również rodzaj ręki, za pomocą której może 

podnosić przedmioty lub zrywać owoce z 

drzew. Bez trąby słoń nie mógłby pić. Wciąga 

wodę trąbą, a następnie wlewa ją do pyska. 

Poza tym trąba służy mu także do dotykania, 

jako trąbka alarmowa, broń, rurka do 

nurkowania, a nawet wąż do spryskiwania się 

wodą. 

 

 Rozwiąż rebus: 

 

 
Rebus składa się z dwóch wyrazów. 

 

 Rozwiązanie łamigłówki z poprzedniego nu-

meru: brak przecinka po słowie dwadzieścia. 

 

 Policjant mówi do psa: 

 – Daj głos! A pies: 

 – „A co to, Wigilia? 
 

Mały Jaś mówi do cioci: 

– Bardzo dziękuję za prezent… 

– Naprawdę nie ma za co, chłopcze… 

– Wiem ciociu, ale mamusia kazała mi pod-

ziękować … 
 

Kolego – mówi w biurze kierownik do urzędnika 

– trzyma pan już przy uchu słuchawkę 20 minut i 

nie powiedział pan jeszcze ani słowa! 

– Przepraszam, ale rozmawiam ze swoją żoną. 
 

Stanisław Firlit 

 

 

 

 

 

 

M 

C 

Ł 
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Temat potraktowałem jako praktyczne za-

stosowanie historii w dni świąteczne a czasem i 

powszednie. Niestety nauka historii uważana jest 

przez niektórych, w szczególności polityków po-

prawnej strony i ich zwolenników, za rzecz zbęd-

ną tak, że nawet na początku tego wieku pojawiły 

się w Polsce głosy, aby usunąć ją ze szkół. Oczy-

wiste, znajomość historii bywa dla niektórych 

szkodliwa, a cosinusy i sinusy też są niepotrzebne.  

Przez kilka lat tworzyłem, fotografowałem 

temat: „Dwie przestrzenie”. Jedną z tych prac 

przedstawiam powyżej. Blisko dziesięć lat temu 

przy okazji rekonstrukcji pewnego lokalnego wy-

darzenia religijno – polityczno - społecznego 

w ramach działań artystycznych u siebie na wsi na 

płotach wywiesiłem kilkadziesiąt swoich prac, 

wielokrotnie bardzo kontrowersyjnych. Ku moje-

mu zaskoczeniu jedna z mieszkanek tejże wsi pro-

siła mnie czy może kupić ten „prześliczny obrazek 

z Cudowną Mateńką przy ładnych krasnolud-

kach.” Dostała go oczywiście ode mnie za darmo. 

Do średniowiecznego sporu między iko-

nodulami czyli zwolennikami kultu obrazów a 

ikonoklastami ich przeciwnikami można ustosun-

kować się z kilku punktów widzenia. Może być to 

spojrzenie na problem przez człowieka wierzące-

go lub ateisty. Wierzący… w co? … judaizm, 

chrześcijaństwo, islam, buddyzm …. Można jesz-

cze bardziej komplikować klasyfikację „punktów 

widzenia”. Spór toczony był w środowisku orto-

doksyjnych chrześcijan z Bizancjum a swoim za-

sięgiem objął też chrześcijaństwo zachodnie, 

obejmował więc ludzi wierzących co najmniej 

formalnie. Uważam siebie za ortodoksyjnego ka-

tolika, któremu wiele można zarzucić. Samo bycie 

katolikiem świętym nie czyni. Bycie ortodoksyj-

nym katolikiem obrządku rzymskiego oznacza 

uznanie wykładni wiary przez papieży i sobory. 

Nie można być „wierzącym katolikiem, ale nie 

praktykującym”, to taki niepraktykujący absty-

nent.  Niewątpliwie lektura źródeł i podręczników 

zdecydowanie poszerzyła moją wiedzę na temat 

kultu obrazów, ale nie zmieniła mojego światopo-

glądu w tym zakresie. Przed przedstawieniem 

swojego poglądu na temat sporu o kult ikon po-

zwolę sobie zacytować te fragmenty pracy 

prof. Johna Meyendorffa, które mnie najbardziej 

zafrapowały.  

 …zainteresowanie materialnym obrazem 

Jezusa jest niegodne prawdziwej religii; po swoim 

uwielbieniu Chrystus może być oglądany jedynie 

w umyśle…(Euzebiusz z Cezarei) 
1
 

Ze wszystkich rodzin kultury chrześcijań-

skiej… bizantyjska była jedyną, w której sztuka 

stała się nieodłączna od teologii…w świetle Wcie-

lenia sztuka nie może zachować funkcji „neutral-

nej „, że może ona, a nawet musi dawać wyraz 

wierze. 
2
 

Teraz przytoczę kilka cytatów, z pracy 

Hypatiusza z Efezu które mnie najbardziej zdziwi-

ły, a wręcz zbulwersowały.  

Pozwalamy jednak prostszym ludziom, 

którzy są mniej doskonali, aby za pomocą odpo-

wiedniego dla nich zmysłu wzrok 
3
 

obrazy są pożyteczne dla kształcenia ludzi prost-

szych i mniej doskonałych
4
 

 

Gdy jesteśmy „na mieście” żona ciągnie 

mnie do kościoła. Czasami zdarza mi się, że 

gdzieś w pobliżu przysiądzie się jakaś prosta i 

„mniej doskonała” osoba i zaczyna się szeptem 

modlić. Na starość mam jeszcze wyjątkowo dobry 

słuch. Jak pięknie modli się ta „mniej doskonała 

osoba”, z jaka głęboką wiarą i zaangażowaniem 

szepcze słowa modlitwy, ta mniej doskonała oso-

ba modli się doskonale… Modli się przed obra-

zem, figurką, chciałbym potrafić tak się modlić, 

nie potrafię. W szkole z zadań ze stereometrii 

miałem przeważnie obniżoną ocenę za brak ry-

sunku lub niestaranny rysunek. Doskonale potrafi-

łem sobie wyobrazić np. przekrój stożka pod ką-

tem 60
o 

opisanego na kuli… itp., rysować nie 

umiałem, rysunku nie potrzebowałem, ale zadanie 

rozwiązywałem poprawnie. Cudownego obrazu 

ani figurki do modlitwy też nie potrzebuję, ale 

modlić się tak żarliwie i tak prawdziwie jak ten 

„mniej doskonały” nie potrafię. To tyle ze strony 

duszy.  

                                                         
1
 J. Meyendorff, Teologia bizantyjska: historia i doktryna, 

Warszawa 1984, s. 57. 
2
 Ibid., s. 68. 

3
 J. Naumowicz (tłum.), Hypatiusz z Efezu „O kulcie obra-

zów”, „Vox Patrum” t. 22–23 (1991), s. 433. 
4
 Ibid., s. 430. 

Spór o kult obrazów 
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Strona ateistyczna często uważa czczenie 

obrazów za przesąd i dowód na prymitywizm lu-

dzi, którzy modlą się przed cudownymi obrazami. 

Ciekawe, w roku bodajże 1966 władze komuni-

styczne PRL aresztowały kopię cudownego obra-

zu Matki Boskiej Częstochowskiej, który wędro-

wał po Polsce od parafii do parafii. Odpowiedź 

episkopatu była wyjątkowo błyskotliwa i inteli-

gentna. Po parafiach wędrowała pusta rama po 

obrazie! Pustej ramy partia nie aresztowała, bała 

się ośmieszenia.  

 

Warto może spojrzeć na problem nieco 

szerzej, na rolę obrazu w kulturze i pojmowaniu 

świata w ogóle. Wbrew pozorom rola obrazu 

obecnie jest znacznie większa niż za czasów 

„ciemnego Średniowiecza”. Upraszczając, ale nie 

spłycając można chyba powiedzieć, że kiedyś to 

człowiek manipulował obrazem, obecnie obraz 

manipuluje człowiekiem. Dowodem na to jest 

wszechobecna reklama wizualna w tym propa-

ganda polityczna. Współczesny człowiek jest go-

towy uwierzyć we wszystko co jest na fotografii 

i często nie chce przyjąć do wiadomości, że jest to 

dzieło Photoshopa. Prymitywne fotomontaże krą-

żące po mediach społecznościowych będące „do-

wodem na” … są tego przykładem. Doskonałe 

kadrowanie, wybór momentu, gestu, inscenizacja, 

odpowiednie wykorzystanie i dodawanie rekwizy-

tów doskonale potrafią zafałszować rzeczywistość 

bez konieczności fotomontażu. Wynalazek foto-

grafii zrewolucjonizował malarstwo, a w dalszej 

konsekwencji wpłynął na wszystkie dziedziny 

sztuki i kultury, nie mówiąc już o naukach przy-

rodniczych. Człowiek współczesny myśli obraza-

mi, znaki firmowe, komiksy, filmy... Czy to źle? 

Niewątpliwie bez fotografii nie byłoby rozwoju 

cywilizacyjnego, to truizm, tym niemniej fotogra-

fia, obraz, ma też negatywne skutki uboczne. 

Czyżby biblijny zakaz czynienia sobie jakiejś po-

dobizny… miał jednak sens we współczesnym 

świecie?  

 

W Średniowieczu ludzie oddawali hołd tylko 

świętym obrazom, współczesny człowiek obra-

zom telewizyjnym i nie tylko telewizyjnym wie-

rzy, niestety często bezkrytycznie. 
 

Wg mojego stanu wiedzy i świadomości na dzień 

2022-09-03 

Wiktor Bednarczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzeba, aby rodziny naszych czasów powstały. 

Trzeba, aby szły za Chrystusem”.  (Jan Paweł II, 

Familiaris consortio).  

 
12 listopada b. roku minęło 28 lat od powstania w 

Gorlicach przy Parafii Narodzenia NMP Koła 

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK). W 

rocznicę tego wydarzenia wspólnota SRK świę-

towała swój jubileusz. Był to czas dziękczynienia 

Bogu i ludziom. Za najpiękniejszą formę 

wdzięczności uznajemy Eucharystię – dziękczy-

nienie składane Bogu za wszystkie Jego dobro-

dziejstwa i łaski. Obchody rozpoczęliśmy więc 

uroczystą Mszą św. w gorlickiej bazylice mniej-

szej sprawowaną przez ks. Prałata Stanisława 

Górskiego z udziałem ks. Mariana Raźnikiewi-

cza – asystenta diecezjalnego SRK,  oraz  ks. 

Krzysztofa Panasowca proboszcza Parafii w  

Dolinie na Ukrainie. 

 

W wygłoszonej homilii Ks. Krzysztof na-

wiązał do czytań mszalnych. W tym kontekście  

podał  liczne przykłady działalności naszego Koła 

SRK oraz podziękował za współpracę i wzajemne 

ubogacanie.  

 

Druga część  obchodów miała miejsce w 

auli Domu Katechetycznego. Uświetnieniem spo-

tkania jubileuszowego był program ,,O Ziemio 

Polska” z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada 

przygotowany przez – Zespół Pieśni i Tańca 

,,PERŁA”  ze Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Do-

linie na Ukrainie. Młodzież ta w dniach 9-13  li-

stopada br gościła na ziemi gorlickiej, w rodzi-

nach SRK, jako, że  przyjaźń pomiędzy Rodakami 

na Kresach a naszą wspólnotą trwa ponad 20 lat. 

Występ ich był prezentem i 
 
darem wdzięczności 

dla naszego Koła z okazji jubileuszu.   

 

Prezes  Marta Przewor skrótowo podsu-

mowała działalność Koła.  Jubileusz – to czas 

refleksji i wdzięczności. To wyjątkowy czas 

wspomnień i podsumowań. „Darmo otrzymali-

ście, darmo dawajcie”  Aby realizować zadania 

SRK potrzeba najpierw zbudować wspólnotę. Z 

perspektywy 28-letniej SŁUŻBY RODZINOM  

doświadczenie pokazuje, że parafia jest idealnym 

miejscem do budowania wspólnoty. W budowaniu 

wspólnoty bardzo ważne jest „wypracowanie” 

relacji przyjacielskich. Jeśli nie ma się prawi-

28 LAT MINĘŁO… 
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dłowych relacji z Bogiem, to trudno też o po-

prawne stosunki z ludźmi. Jednym z podstawo-

wych elementów formacji chrześcijańskiej jest 

modlitwa (indywidualna i wspólnotowa), prowa-

dzenie modlitwy różańcowej, Drogi Krzyżowej, 

rozważań na pierwszą sobotę każdego miesiąca. 

Przygotowujemy i prowadzimy adorację przed 

Najświętszym Sakramentem itd… Dobrym spo-

sobem formacji a także budowania wspólnoty jest 

pielgrzymowanie do sanktuariów w kraju i za gra-

nicą. Zapraszanie na pielgrzymki parafian jest 

sposobem zachęcenia do udziału w pracach na-

szego Koła. Chcemy ratować rodzinę. Ze smut-

kiem należy stwierdzić, że życie rodzinne – 

szczególnie dziś – ulega rozbiciu poprzez różne 

zagrożenia… Wzrasta nieustannie „plaga” rozwo-

dów. Tylko Rodzina Bogiem silna i wierna Bo-

żym przykazaniom jest w stanie wypełniać swoje 

zadania i obowiązki i oprzeć się zagrożeniom, bo 

umacnia ją obecność Boga. Umacnia ją łaska sa-

kramentu małżeństwa, modlitwa, życie sakramen-

talne. Wiara bez uczynków jest martwa, stąd 

praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.  

Bardzo ważna w służbie rodzinom jest różnorodna 

pomoc dla dzieci i młodzieży. Od 28 lat Koło na-

sze pomaga dzieciom z rodzin wymagających 

wsparcia. Co roku organizujemy dwutygodniową, 

bezpłatną kolonię letnią dla dzieci z rodzin po-

trzebujących pomocy, również zapraszamy dzieci 

z Ukrainy. Na naszych koloniach doświadczyli-

śmy tego, że okazanie dzieciom prawdziwej troski 

i miłości „czyni cuda”.  Poprzez świadectwo na-

szej bezinteresownej pracy docieramy do wielu 

dzieci i odnosimy „sukcesy”, za co dziękujemy 

Bogu i ludziom dobrej woli. 

Marta Przewor 

 

 

 

 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich (SRK) w dniach od 6 - 14 listopada b. 

roku przebywał na terenie ziemi gorlickiej 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „PERŁA” z Doli-

ny na Ukrainie (30 km od Kałusza - Archidiece-

zja lwowska).    Przyjechało 14 dzieci z rodzin o 

korzeniach polskich  oraz  4 osoby dorosłe:  Ks. 

Krzysztof Panasowiec – proboszcz Parafii i Dy-

rektor polskiej szkoły sobotnio – niedzielnej w 

Dolinie, instruktorka P. Galena Regecka, p. Nata-

lia Pohonych oraz kierowca.   

 

Młodzież gościła w rodzinach SRK w Gor-

licach. Hasłem przewodnim  wyjazdu z okazji 

świętowania Dnia Niepodległości było to, co dla 

każdego Polaka najcenniejsze - OJCZYZNA. Pa-

triotyczny program pt. „O Ziemio Polska” był 

bardzo wymowny, piękny oraz bogaty w treść.  

Tylko ten, kto na tej ziemi  urodził się, może to 

zrozumieć i ją pokochać jak należy. 

 

W programach wyrażających miłość do 

Chrystusa i Kościoła, zespół koncertował po 

Mszach świętych w Parafii Narodzenia NMP, 

Parafii św. Królowej Jadwigi w Gorlicach oraz w 

Parafii św. Michała Archanioła w Binarowej. 

Terminarz obejmował  występy w szkołach: w 

Bobowej i Binarowej oraz udział w obchodach 

Dnia Niepodległości w Bieczu i Gorlicach. Nasi 

Goście wzięli udział w spotkaniu jubileuszowym z 

okazji 28 rocznicy powstania SRK. Dzieci zespołu 

Perła występowały w wielu miejscach z tym pro-

gramem patriotyczno – ludowym, chcąc potwier-

dzić, że kochają ziemię polską, mimo, że mieszka-

ją na Ukrainie. Zapraszającym organizatorom 

wręczały symboliczny „rozmaryn”, po to, „aby 

rozwijał się”. Rozmaryn jest symbolem wierności 

i miłości do Ojczyzny.  

 

Projekt ten  miał na celu zebranie  po-

trzebnych  środków na dokończenie budowy 

przedszkola przy Parafii Narodzenia NMP w Do-

linie. Cała akcja była przeprowadzona z zaanga-

żowaniem, radością i szczerością wszystkich. 

Ubogaceniem pobytu Gości było zwiedzanie Bie-

cza  z przewodnikiem.  

 

Były to wspaniałe dni – prawdziwe „pa-

triotyczne rekolekcje”, w których uczestniczyli 

zarówno nasi Przyjaciele z Ukrainy jak i Ci, któ-

rzy mieli szczęście  oglądać ich występy, a szcze-

gólnie rodziny, które przyjmowały młodzież. 

BÓG, HONOR, OJCZYZNA -  to hasło towarzy-

szyło wielu spotkaniom i koncertom na ziemi gor-

lickiej.  

Wg relacji naszych Gości rodziny przekazywały 

im autentyczne świadectwo wiary – polskiej wiary 

Ojców oraz prawdziwe przywiązanie do Kresów. 

 

Dni te ubogaciły obie strony uczestniczące 

w realizowanym „projekcie”. Dzieci rozgrzewały 

serca widzów i pokazały, że można kochać Pol-

skę, mieszkając na Ukrainie. Wyraziły miłość do 

Ojczyzny śpiewem, tańcem i  mową polską. Niech 

więc miłość do Polski nas jednoczy, wzmacnia i 

pozwala żyć z nadzieją w sercu. 

Marta Przewor 

 

 

„PERŁA”kolejny raz  na ziemi gorlickiej 
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Uczestnicy Eucharystii Dziękczynnej w 28 rocznicę posługi Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Gorlicach 

 

 

 

Zespół Perła występuje w naszej parafii 

Ks Krzysztof Panasowiec, tradycyjnie 

pozostawia pamiątkowy wpis w kronice 

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 
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Skrót Konstytucji o Liturgii Świętej - część 1 

Konstytucja o Liturgii Świętej podpisana: 

 przez Pawła VI i ojców soborowych, 

 w Rzymie, u św. Piotra, 

 4 grudnia 1963r., 

 Sacrosanctum Concilium (j. łac.) – Święty 

Sobór. 
WSTĘP 

 Cele Soboru Watykańskiego II: KL 1 

o pogłębienie życia chrześcijańskiego 

wśród wiernych,  

o lepsze dostosowanie do potrzeb 

naszych czasów różnych instytucji,  

o popieranie zjednoczenia wszystkich 

wierzących w Chrystusa,  

o powołanie wszystkich ludzi na łono 

Kościoła,  

o odnowienie i rozwój liturgii. 

 Kościół jest jednocześnie: KL 2 

o ludzki,  

o Boski. 

 
Konstytucja o Liturgii Świętej, fot. https://lubimyczytac.pl/ 

 

I. OGÓLNE ZASADY ODNOWY I ROZWOJU 

LITURGII 

 

1. NATURA LITURGII ŚWIĘTEJ I JEJ 

ZNACZENIE W ŻYCIU KOŚCIOŁA 

 Sakrament całego Kościoła zrodził się z boku 

umierającego na krzyżu Chrystusa. KL 5 

 Ośrodek całego życia liturgicznego stanowią: 

KL 6 

o ofiara, 

o sakramenty.  

 Chrystus jest obecny: KL 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o w swoim Kościele, szczególnie w 

czynnościach liturgicznych,  

o w ofierze Mszy świętej:  

 w osobie odprawiającego, 

 zwłaszcza pod postaciami eu-

charystycznymi, 

o swoją mocą w sakramentach,   

o w swoim słowie,  

o gdy Kościół modli się i śpiewa 

psalmy.  
 

 
Jan XXIII – papież soborowy, fot. 

http://dziennikparafialny.pl/ 

 

 Uświęcenie człowieka dokonuje się przez 

liturgię. KL 7 

 Liturgia ziemska daje przedsmak uczestnictwa 

w liturgii niebiańskiej. KL 8 

 Liturgia jest: KL 10  

o szczytem, do którego zmierza działal-

ność Kościoła, 

o źródłem, z którego wypływa cała jego 

moc.  

 Z liturgii, z zwłaszcza z Eucharystii spływa na 

nas łaska i z największą skutecznością doko-

nuje się: KL 10 

o uświęcenie ludzi w Chrystusie, 

o uwielbienie Boga.  

 Duszpasterze powinni czuwać, by czynności 

liturgiczne odprawiano ważnie i godziwie, 

oraz aby wierni uczestniczyli w nich: KL 11 

o świadomie,  

o czynnie,  

o owocnie. 

 Chrześcijanin powołany jest do modlitwy: KL 

12 

o wspólnotowej,  

o prywatnej.  
 

ToBi 

 

 

 

 

 

ks. Tomasz Bierzyński, Kompendium doku-

mentów Soboru Watykańskiego II, Tarnów 

2012, s. 9 
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