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GORLICENSES 

VIRGINI 

DEIPARAE 

 

„…A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i poboż-

ny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty 

objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc  

Ducha przyszedł do świątyni...” (Łk2,25-27) 

 

„…Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła 

w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już 

osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach 

 i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła  

o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy…” (Łk 2,36-38) 
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21 i 22 stycznia to dni, w których nasze 

myśli i serca sięgają najwcześniejszych wspo-

mnień z naszego życia; 

Niektórzy ludzie nie wiedzą; jak ważną rzeczą jest 

że dziadkowie są obecni, 

 jak dobre jest samo spojrzenie na nich, 

 jak krzepiąco działa ich dobrotliwy 
uśmiech,  

  jak zbawiennie działa ich bliskość. 

 o ile bylibyśmy ubożsi bez nich, 

  że są darem nieba. 
 

Więc dziś w dniu ich święta powiedzieć trzeba 

naszym Babciom i Dziadkom 
 

,,JESTEŚCIE NAJCENNIEJSZYM  

SKARBEM  W ŻYCIU KAŻDEJ 

RODZINY”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papież Jan Paweł II na spotkaniu rodzin wielopo-

koleniowych powiedział; 

,,Rodzice i dziadkowie obecni tutaj macie za za-

danie wpoić młodym pokoleniom głęboką wiarę , 

chrześcijańskie praktyki i zdrowe zasady moralne'' 

W „Liście do rodzin” Papież Jan Paweł II pisał ; 

,,Rodzina wielopokoleniowa, to szczególna 

wspólnota, naturalne miejsce, gdzie członkowie 

rodziny uczą się miłości i tworzą wspólnotę osób - 

to wspólnota wzajemnych odniesień między poko-

leniami'' 

Rodzina wielopokoleniowa dzisiaj jest rzadkością. 

To taka rodzina, gdzie jest miejsce dla babci i 

dziadka, a zdarza się i prababcia i pradziadek, a 

każde nowe dziecko witane jest z radością. Babcie 

pomagają w opiece nad dziećmi szczególnie wte-

dy, gdy mama pracuje, dziadkowie odprowadzają 

do przedszkola chodzą na spacery z wnuka-

mi.Babcia układając wnuki do snu, uczy pacierza i 

śpiewa kołysanki, które śpiewała ich mamie lub 

tatowi. 

W dawnej rodzinie wielopokoleniowej dzieci były 

budzone babci śpiewem ,,Godzinek '' lub ,, Kiedy 

ranne wstają zorze '', w kuchni pachniało kawą 

zbożową. 

  

Dzisiaj rodziny mieszkają osobno. Dobrze, jeżeli 

w tej samej miejscowości, to więzi między poko-

leniowe zostają zachowane, ale kiedy wnuki wi-

dzimy raz do roku albo rzadziej, to pozostaje kon-

takt telefoniczny, internetowy. I ta nowoczesna 

babcia, (a taką mam w rodzinie) przez internet 

potrafiła doglądać wnuka przez pół godziny, opo-

wiadać wnukowi bajki, śpiewać piosenki. (Wnuk 

mieszka w Anglii, a rodzice pracują na zmiany), 

tak też można przekazać miłość do wnuka, ale i 

troskę o rodzinę syna… 

W wielopokoleniowej rodzinie w jednym domu 

mieszkają; „dziadki” na parterze, syn na piętrze, a 

córka na poddaszu – w domu jest ośmioro dzieci. 

Babci zadano pytanie: jak to jest możliwe, że ży-

jecie w zgodzie? Babcia odpowiada najważniejsza 

jest wiara i wspólna modlitwa. Codziennie wie-

czorem odmawiając modlitwę Ojcze nasz, wyba-

czamy sobie nawzajem. Bez tego zgoda w rodzi-

nie nie byłaby możliwa. Ważne jest także przeka-

zywanie tradycji oraz  różnych przeżyć i historii 

rodzinnych. I przede wszystkim zawsze mieć czas 

dla wnuków. Oni to potrafią docenić. A mały Jaś 

mówi: dziadek jest dobry, gra ze mną w szachy, a 

babcia daje mi pyszne piętki z chleba. Dobrze jest 

mieć ich na co dzień. 
 

Janina Załęska 

 
 

 

 

 
Luty 

Intencja papieska – za parafie. 

Módlmy się, aby parafie, stawiając się w centrum 

komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami 

wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej 

potrzebujących 

 

Intencja parafialna - abyśmy bardziej zabiegali o 

nowe powołania kapłańskie i zakonne 

 
 

Babcie i Dziadkowie 
 

 

 

INTENCJE RÓŻAŃCOWE 
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Zgodnie z zapowiedziami proroków Starego Te-

stamentu i obietnicą złożoną przez Pana Boga - 

królowi Dawidowi, Pan Jezus pochodził z królew-

skiego rodu. O dziadkach Pana Jezusa nie wiado-

mo nic pewnego. Ale na pewno Jezus dziadków 

miał. Ewangelie nie wspominają rodziców Maryi. 

Wzmianki o Joachimie i Annie znajdują się w 

apokryfach powstałych w początkach chrześcijań-

stwa. Według nich oboje pochodzili z zamożnych 

rodzin. Małżonków łączyło wielkie uczucie, ale 

do pełni szczęścia brakowało im potomstwa.  
 

Anna i Joachim 
Kult rodziców matki Jezusa - Joachima i Anny 

rozwijał się w Kościele wraz z kultem maryjnym. 

Prawdopodobnie już na przełomie IV/V wieku 

w Jerozolimie wzniesiono kościółek ku czci świę-

tych Joachima i Anny w okolicach sadzawki Be-

tesda, który istnieje do dziś. Stare przekazy gło-

szą, że w pobliżu tej sadzawki znajdował się dom 

Joachima i Anny a także ich grób. Inne, wskazują 

miejsce ich pochówku w dolinie rzeki Ezdrelon,  

przy wejściu na górę Oliwną.  
 

Dziadkowie Jezusa 
Pierwsze informacje o życiu św. Anny datowane 

są na II wiek. Urodziła się w Betlejem, 70 lat 

przed narodzeniem swojego wnuka Jezusa. Imię 

„Anna” pochodzi z języka hebrajskiego i znaczy 

tyle co „łaska”. Wywodziła się z królewskiego 

rodu Dawida. W wieku 24 lata poślubiła Joachi-

ma, Galilejczyka z zamożnej rodziny. Małżonko-

wie zamieszkali w Nazarecie. Przekazy mówią, że 

Joachim i Anna przeprowadzili się z Galilei 

do Jerozolimy i tu zamieszkali. Przez 20 lat nie 

doczekali się potomstwa. W tamtych czasach bez-

płodność traktowana była jako kara za grzechy 

przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie pro-

sili Boga o dzieci. Według przekazu Joachim udał 

się na pustynię, w górach rozbił namiot i pościł 40 

dni i 40 nocy, nie ustając w modlitwie.  

W tym samym czasie, przebywając na pustyni 

Joachim miał sen. Widział w nim archanioła, któ-

ry obiecał mu, że będzie miał potomka. Posłaniec 

Boga miał zwrócić się do mężczyzny tymi sło-

wami: „Pan Bóg przyjął łaskawie twoją modlitwę 

i jałmużnę, otrzymasz córeczkę i nadasz jej na 

imię Maryja; ta córeczka będzie od dzieciństwa 

Bogu oddana i pełna Ducha Święte-

go” (Protoewangelia Jakuba). Uradowany Joa-

chim natychmiast postanowił podziękować Bogu. 

Złożył hojną ofiarę dziękczynną – dziesięć jagniąt 

ku chwale Boga, kapłanom podarował dwanaście 

cieląt, a ludowi sto kóz. 

 W tym czasie jego małżonka Anna również żar-

liwe się modliła. W 45 roku życia Anna urodziła 

dziewczynkę. Bóg wysłuchał ich próśb.  

W 80 dniu małżonkowie zanieśli niemowlę 

do świątyni, aby je poświęcić Bogu i oddać prze-

widzianą prawem ofiarę. „Protoewangelia” opisu-

je także pierwsze lata życia Maryi, która została 

oddana na dalsze wychowanie do świątyni. Śla-

dem tego opisu w Kościele katolickim 21 listopa-

da obchodzi się wspomnienie Ofiarowania Naj-

świętszej Maryi Panny. Apokryf wspomina, że 

przyszła Matka Boża urodziła się w pobliżu świą-

tyni jerozolimskiej, gdzie później zbudowano Ko-

ściół Najświętszej Panny, dziś bazylika pod we-

zwaniem św. Anny. Dzień poświęcenia Kościoła -

8 września przyjęto jako datę narodzenia Maryi. 

Dziewięć  miesięcy po Uroczystości Niepokala-

nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Do dziś 

czczona tam jest figura Maryi jako małego dzie-

ciątka.  

Okoliczności narodzenia Maryi opisuje także po-

wstała w VI wieku, apokryficzna  

„Ormiańska Ewangelia Dzieciństwa: „W dwudzie-

stym pierwszym dniu miesiąca Elul, to jest 8 wrze-

śnia – dodaje do tego  – Anna wydała na świat 

swoje dziecię o siódmej godzinie [czyli o naszej 

13.00]. Pierwszego dnia spytała położną: ‘Kogo 

wydałam na świat? Ona odpowiedziała: ‘Wydałaś 

na świat dziewczynkę bardzo piękną, jaśniejącą i 

promieniejącą, bez skazy i bez żadnej plamy’ […] 

Gdy dziecko miało 3 dni, [Anna ] poleciła położ-

nej, aby je obmyła i aby z uszanowaniem przy-

niosła je do jej pokoju. Gdy  kobieta podała jej 

dziecko, […] [Anna] ‘W porywie czułości nazwa-

ła ją imieniem Maryja. Z dnia na dzień [dziecko] 

rosło  rozwijało się, a [matka] z wielką radością 

kołysała je w swoich ramionach”. 

Nie znamy dokładnej daty narodzin Maryi, po-

dobnie jak Jej syna Jezusa. Nie wiadomo również, 

gdzie narodziła się Matka Boża. Wskazuje się 

lokalizacje w pobliżu dawnej Świątyni, przy Sa-

dzawce Owczej. Podobno obok tej sadzawki znaj-

dował się dom Joachima i Anny. Już od początku 

V wieku  przychodzili tam pielgrzymi, czcząc 

miejsce przypuszczalnego narodzenia Maryi. 

Wzniesiono tam bazylikę św. Anny, gdzie w pod-

ziemiach znajduje się Grota Narodzenia Matki 

Bożej.  
 

Marta Przewor 

 

JOACHIM I ANNA – ŚWIĘCI 

DZIADKOWIE 
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W naszej polskiej tradycji Dzień Babci i 

Dziadka obchodzimy w styczniu. W 2022 roku 

Kościół katolicki ustanowił nowe święto. 25 lipca, 

we wspomnienie Anny i Joachima – dziadków 

Jezusa – obchodziliśmy  je w ubiegłym roku  po 

raz pierwszy. To Światowy Dzień Dziadków i 

Osób Starszych. Nic jednak nie stoi na 

przeszkodzie ażeby Dzień  Dziadków  świętować 

2 razy do roku. 

To ma być przypomnienie i docenienie ich 

niezastąpionej roli. Chodzi nie tylko o ich obec-

ność w kościele, ale także w rodzinach i lokalnych 

społecznościach. 

 

Dzień Babci i Dziadka to okazja do okazania 

miłości naszym dziadkom i modlitwy za nich oraz 

za tych, których już z nami nie ma. W tych 

wyjątkowych dniach wyraźmy naszą bliskość i 

dajmy się pobłogosławić ich słowami i obec-

nością! 

 

PAPIEŻ FRANCISZEK O DZIADKACH 

 

Dziadkowie i babcie tworzą nieustanny „chór” 

wielkiej duchowej świątyni, gdzie modlitwa 

błagania i uwielbienia wspiera wspólnotę 

pracującą i zmagającą się na polu życia. 

Katecheza środowa 11 marca 2015 r. 

 
Duch Święty wzbudza w osobach starszych myśli 

i słowa mądrości: ich głos jest cenny, ponieważ 

wyśpiewuje chwałę Bogu i strzeże korzeni 

narodów. 

Dziadkowie mają wyjątkową zdolność do 

wychwytywania trudnych spraw. I kiedy modlą 

się w tych sprawach, ich modlitwa jest silna i 

skuteczna! (Przemówienie do członków 

Narodowego Stowarzyszenia Pracowników w Po-

deszłym Wieku)

 
Świat potrzebuje waszej mądrości i doświadcze- 

nia, aby zbudować przyszłość, która jeszcze bar-

dziej będzie szanować prawa wszystkich. 

Rodzina, która nie szanuje i nie dba o swoich  

dziadków, będących jej żywą pamięcią, jest 

rodziną rozbitą. Natomiast rodzina, która pamięta, 

jest rodziną, która ma przyszłość. (Adhortacja 

Amoris Laetitia) 

 
Słowa dziadków, ich przytulenia lub sama ich 

obecność pomagają dzieciom w rozpoznaniu, że 

historia nie zaczyna się od nich, że są  

spadkobiercami długiej drogi oraz że trzeba re-

spektować poprzedzające nas tło dziejowe.  

Dziadkowie to cenne kawałki chleba pozosta-

wione na stole naszego życia, które mogą nas 

jeszcze karmić zapachem, który utraciliśmy, 

“wonią” pamięci (Homilia papieża Franciszka na 

I Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych)  

 
Wszyscy byliśmy na kolanach naszych dziadków, 

którzy trzymali nas w objęciach. I dzięki tej 

miłości staliśmy się dorośli. 

Kiedy dorastaliśmy i czuliśmy się niezrozumiani 

lub lękaliśmy się życiowych wyzwań, dziadkowie 

nas zauważali, dostrzegali, co zmieniało się w 

naszych sercach, nasze ukryte łzy i marzenia, 

jakie nosiliśmy w sobie. 

 

LIST JANA PAWŁA II DO OSÓB WIEKU 

PODESZLEGO 

 

Jesień życia. Czym jest starość?  

Czasem mówi się o niej jako o jesieni życia — tak 

pisał już Cyceron— przez analogię do pór roku, 

następujących kolejno po sobie w życiu przyrody. 

Widzimy, jak w ciągu roku zmienia się otaczający 

nas świat, gdy patrzymy na góry i równiny, pola i 

doliny, lasy, rośliny i drzewa. Istnieje bliskie 

podobieństwo między rytmami biologicznymi 

człowieka a cyklami życia przyrody, której i on 

jest częścią.   

 

Życzenia na dalsze lata życia  

Życząc wam w tym duchu, drodzy Bracia i Siostry 

w podeszłym wieku, abyście pogodnie przeżywali 

lata, które Bóg przeznaczył każdemu z was, prag-

nę zarazem bardzo otwarcie podzielić się z wami 

uczuciami, jakich doznaję u schyłku mego życia, 

po ponad dwudziestu latach posługi na Stolicy 

Piotrowej i w oczekiwaniu na bliskie już trzecie 

tysiąclecie. Mimo ograniczeń mego wieku bardzo 

wysoko cenię sobie życie i umiem się nim 

cieszyć. Dziękuję za to Bogu! Pięknie jest służyć 

aż do końca sprawie Królestwa Bożego. Zarazem 

jednak głębokim pokojem napełnia mnie myśl o 

chwili, w której Bóg wezwie mnie do siebie — z 

życia do życia! Dlatego wypowiadam często — i 

bez najmniejszego odcienia smutku — modlitwę, 

którą kapłan odmawia po liturgii eucharystycznej: 

In hora mortis meae voca me, et iube me venire ad 

te — w godzinie śmierci wezwij mnie i każ mi 

przyjść do Siebie. Jest to modlitwa chrześci-

jańskiej nadziei, która w niczym nie umniejsza 

radości obecnej chwili, a przyszłość zawierza 

opiece Bożej dobroci.   

 Ludzie wieku podeszłego  

w nauczaniu Papieży 
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Rola babci i dziadka na przestrzeni lat uległa znacznej 

zmianie. Kiedyś była ważniejsza i nieco bardziej 

doniosła, ponieważ to właśnie dziadkowie byli 

zaraz po rodzicach najbliższymi opiekunami dzie-

ci. Teraz w dobie żłobków, pogoni za pracą i 

rzadko występujących rodzin wielopokolenio-

wych,  jej znaczenie się zmieniło. W dzisiejszych 

czasach babcia i dziadek często jeszcze pracują 

i nie mogą poświęcić wnukom tyle czasu, ile by 

chcieli. Równie często odległość jest czynnikiem, 

który nie pozwala na częste wizyty, czy wspólne 

spędzanie czasu z wnukami. Jednak mimo tych 

zmian, dziadkowie nadal odgrywają bardzo ważną 

rolę w ich życiu. 

Rola dziadków w rodzinie 

Bengston opisuje cztery role, które babcia i dzia-

dek mogą pełnić w rodzinach: 

 Mogą być niejako swoistymi „kotwica-

mi”, punktami odniesienia, które są szcze-

gólnie ważne w chwilach, kiedy rodzinę 

dosięgają problemy albo kiedy rodzina do-

świadcza zmian. Są świadectwem trwało-
ści i kładą szczególny nacisk na dbałość o 

kontakty rodzinne. 

 Dziadkowie mogą być rodzinnymi 

„ochroniarzami”, którzy bronią trwałości 

rodziny, zapewniając ochronę i opiekę w 

niebezpieczeństwie. Zapewniają także 

wsparcie w czasie problemów finanso-

wych lub tych, związanych z pracą zawo-

dową. 

 Babcia i dziadek często są arbitrami, 

sprawiedliwymi sędziami w sporach mię-

dzy rodzicami a dziećmi i pełnią rolę ne-

gocjatorów w trakcie konfliktów. W takich 

sytuacjach pomagają wnukom zrozumieć, 

że rodzice chcą dla nich dobrze. 

 Ze względu na swoją rolę społeczną są 

często historykami, pomagającymi rodzi-

nie zobaczyć ciągłość między przeszłością, 

a teraźniejszością. Pełnią ważną rolę scala-

jącą rodzinę dzięki czemu zarówno wnuki, 

jak i cała rodzina ma silniejsze poczucie 

więzi i wspierania się wzajemnie.  

Babcia i dziadek stanowią ogniwo łączące rodzi-

nę jako całość. To oni przekazują wiedzę z poko-

lenia na pokolenie, opowiadają o swoich przod-

kach, kultywują tradycje rodzinne. Dzieci chętnie 

słuchają tych opowieści. To podstawa do nawią-

zania nici porozumienia, której nie można nawią-

zać z inną osobą z rodziny. To właśnie dziadko-

wie stanowią źródło inspiracji, pasji, historii, 

którą mogą zarazić młodsze pokolenia. Któż inny 

niż babcia i dziadek tak pięknie opowiada o daw-

nych czasach? 

Dzięki pradziadkom i dziadkom dziecko zysku-

je również poczucie zakorzenienia, które jest 

niezmiernie ważne, ponieważ maluch dopiero 

kształtuje swoją tożsamość. To właśnie dziadko-

wie stanowią korzenie i są elementem wspólnoty, 

której dzieci także są integralną częścią. Stąd też 

stosunek dziecka do tej wspólnoty, jego poczucie 

bezpieczeństwa i przynależności w dużej mie-

rze zależy od relacji z dziadkami. To babcia i 

dziadek gromadzą oraz przechowują rodzinne 

pamiątki i potrafią najpiękniej o nich opowiadać. 

Rodzice wychowują, babcia i dziadek rozpiesz-

cza 

              Dziadkowie w przeciwieństwie do zapra-

cowanych i zagonionych rodziców mają więcej 

cierpliwości dla wnuków. Dzięki zdobytym do-

świadczeniom, ponieważ już wychowali swoje 

dzieci, nie popełniają tyle błędów co młodzi, są 

najlepszymi pocieszycielami, opiekunami i po-

wiernikami. Babcia i dziadek posiadają niesa-

mowitą umiejętność słuchania i to słuchania o 

wszystkim: o kamieniach na spacerze, o proble-

mach w szkole czy z rodzicami, o nadziejach i 

wątpliwościach. Każdy temat jest dla nich wyjąt-

kowo ważny. Są otwarci i zawsze chętni do po-

mocy, nie krytykują, (jak zdarza się to rodzicom), 

nie wyśmiewają (jak koledzy) – są i towarzyszą 

wnukom w ich radościach i smutkach. Nie można 

również zapomnieć o tym, że babcia i dziadek to 

najlepsi kompani do zabaw, bo kto będzie po-

zawalał na wszystko swoim wnukom, jeśli nie 

oni? Kto zabierze do cukierni przed obiadem i do 

parku kiedy rodzice są w pracy? Dziadkowie mają 

czas i mogą dać wnukom to, czego tak bardzo 

potrzebują: siebie. 

Marta Przewor 

 
 

BABCIA I DZIADEK  W RODZINIE 
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DZIADKOWIE 
 

Są w kalendarzu przeróżne święta, 

lecz nie o wszystkich człowiek pamięta. 

Te, co się cieszą naszym uznaniem, 

stawiamy zawsze na pierwszym planie. 
 

W styczniu swe święta mają Dziadkowie, 

więc z życzeniami spieszą wnukowie, 

bo pamiętają radosne chwile, 

które z Dziadkami spędzali mile. 
 

Babcia śpiewała im kołysanki, 

Dziadek pod górkę wyciągał sanki, 

z wnukiem kopali piłkę na łące, 

zaś z wnuczką zbierał fiołki pachnące. 
 

Dla Babci niosła wnuczka te kwiatki, 

gdy ta warzyła smaczne obiadki, 

piekła też ciasta, że lizać palce, 

nigdy nie były przecież z zakalcem. 
 

Chociaż Dziadkowie dziś pomarszczeni, 

miłości wnuków starość nie zmieni, 

bowiem z pamięci nic nie wymaże, 

wiele z przeszłości przepięknych zdarzeń. 
 

Dziadkom się kręcą łzy ze wzruszenia, 

kiedy wnukowie ślą im życzenia, 

z innego miasta, z innej krainy, 

gdzie założyli własne rodziny. 
 

Szczere życzenia telefoniczne, 

zdjęcia prawnuków w kolorze śliczne 

sprawiają Dziadkom wiele radości 

w podeszłym wieku, ciepłej starości. 
 

Ryszard Boczoń 

 

 

 

 

 

 

Z upływem lat każdemu z nas przybywa 

zmarszczek, chorób, a ubywa sił, włosów na gło-

wie – co akurat może dodawać i często tak jest 

uroku, powagi. Postępując w latach nabieramy 

również doświadczenia w różnych aspektach ży-

cia, stając się poprzez to mądrzejszymi, bardziej 

doświadczonymi. Dzięki temu możemy służyć 

innym radą, wsparciem. I tutaj mamy duże pole do 

działania w relacji dziadkowie, a rodzice i wnuki. 

Kiedy w domu pojawia się dziecko, rodzice doro-

słych dzieci otrzymują dodatkową funkcję. Od tej 

pory nie są już tylko rodzicami, ale również 

dziadkami. Ta nowa rola jest źródłem wielu rado-

ści i daje możliwość spojrzenia na siebie pod zu-

pełnie innym kątem. Będąc rodzicami, musimy 

jasno wytyczyć granice, określić zasady i każdego 

dnia przygotowywać nasze dziecko do wejścia w 

dorosłe życie – odpowiedzialne, dojrzałe tzn. mą-

dre życie. Dziadkowie nie niosą na swoich bar-

kach już tak dużej odpowiedzialności. Jednak nie 

oznacza to, że są wyłączeni z procesu wychowa-

nia. To dziadkowie w dużym stopniu przekazu-

ją swoim wnukom zasady wiary i uczą tego co 

najważniejsze – miłości do Boga oraz drugiego 

człowieka. Ja jednego dziadka nie znałam, drugi 

natomiast zmarł, gdy miałam siedem lat. Obraz 

jaki do dzisiaj mam przed oczami, to klęczący i 

modlący się starszy pan. Babcia natomiast często 

zabierała mnie do kościoła od najmłodszych lat. 

Pomimo, iż nie było to łatwe. Bowiem kościół był 

oddalony od domu, a ona przez całą drogę musiała 

mnie nieść. Do dzisiaj wszyscy mówią, że byłam 

jej ukochaną wnuczką. Miałam dobre relacje z 

babciami. Mieszkały z nami obydwie. Oprócz 

wiary i miłości do drugiego człowieka, uczyły 

również prawego życia i historii poprzez swoje 

doświadczenie życia. Podobnie jak czyni pewno 

większość dziadków. Dziadkowie są super! Tak 

większość wnuków zapewne mogłaby opisać swo-

ich dziadków. Babcia przygotuje ulubione dania, 

czyta bajki, gra w gry lub układa puzzle, uczy 

gotować… Dziadek zaś zagra w piłkę, zbuduje 

model samolotu, naprawi zabawki, pójdzie na 

spacer… Jeśli nie pracują zawodowo, to z reguły 

mają o wiele więcej czasu aniżeli rodzice i chętnie 

spędzają go z dziećmi pojawiającymi się w rodzi-

nie. Ich spojrzenie na świat naznaczone większym 

doświadczeniem stanowi niezwykle cenny wkład 

w proces wychowania. To właśnie dzięki dziad-

kom uczymy się doceniać wartości przeszłości, 

odnajdując w niej elementy własnej tożsamości.  

W tej relacji korzyści są jednak obustronne. Bo-

wiem dziadkowie mogą poczuć się młodzi i po-

trzebni. Uczą się nowych umiejętności, realizują 

dawne pasje, a poznając za pośrednictwem wnu-

ków nowe technologie – przestają się ich bać. 

Kiedy jesteśmy rodzicami często ogarnia nas 

zmęczenie albo różnego rodzaju frustracje zwią-

zane z wychowaniem. Dziadkowie nie mają już 

tak poważnych obowiązków, dlatego okazują 

wnukom o wiele więcej cierpliwości i poprzez to 

często postrzegani są przez wnuków jako ci bar-

dziej wyrozumiali. Aby nie wykształtować w 

dzieciach fałszywego przekonania o tym, że 

dziadkowie spełniają każdą z ich zachcianek, a 

rodzice są zbyt surowi i wymagający, potrzeba 

mądrego podejścia obydwu ze stron. Dziadkowie 

Dziadkowie przekazują  wnukom zasady wiary 

i uczą tego co najważniejsze – miłości do Boga 

oraz drugiego człowieka. 
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powinni pamiętać o tym, że ich zadaniem jest 

wspieranie rodziców. Mogą służyć radą, dzielić 

się swoim doświadczeniem, ale nie powinni na-

rzucać swojego podejścia. Szczególnie wówczas 

kiedy różni się ono znacząco od tego prezentowa-

nego przez ich dzieci. Często zdarza się bowiem, 

że dziadkowie nie zdają sobie sprawy z różnicy 

pokoleń, a nie wszystkie zastosowania, które 

sprawdzały się kiedy oni byli młodzi sprawdzają 

się obecnie. Również rodzice nie mogą zapomi-

nać o tym, że dziadkowie mają prawo uczestni-

czyć w procesie wychowania wnuków. Ich po-

moc może wnieść dużo dobrego i dostarczyć wie-

lu inspiracji. Dlatego rodzice powinni doceniać 

wsparcie dziadków. Mądre wychowanie polega na 

podążaniu za własną inspiracją, ale również na 

słuchaniu rad i sugestii innych. Kiedy nawzajem 

wymieniamy się doświadczeniami, możemy w 

pełniejszy sposób nie tylko sami się rozwijać, lecz 

również wspierać rozwój naszych dzieci. Kochaj-

my więc naszych dziadków za ich miłość, dobroć, 

cierpliwość, czas nam poświęcony… i życzmy 

wszystkiego co najlepsze.  

 

Wiesława Mruk 

 

 

Skawinki to wioska, zlokalizowana w po-

wiecie wadowickim, w gminie Lanckorona. Po-

czątki miejscowości sięgają czasów króla Kazi-

mierza Wielkiego – połowy XIV stulecia, kiedy 

to została założona jako wieś królewska. Jednakże 

kościół w Skawinkach pojawił się dopiero pod 

koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jest to 

drewniana świątynia, przeniesiona tu z Przytko-

wic, wioski w okolicach Kalwarii Zebrzydow-

skiej. Kościół został wzniesiony w 1733 roku z 

inicjatywy księcia Józefa Czartoryskiego i wów-

czas nosił wezwanie Św. Katarzyny Panny i Mę-

czennicy. (Według innych danych Św Katarzyny i 

Św Trójcy i pochodzi z XVI wieku). Wcześniej, 

podczas działań wojennych oraz w trakcie przeno-

sin doszło do pewnych uszkodzeń budowli, zabra-

kło też niektórych elementów wyposażenia. Po-

mimo poczynionych starań nie wszystko udało się 

odzyskać. 

Po przeniesieniu do Skawinek świąty-

nia została poświęcona w 1959 roku przez arcy-

biskupa Eugeniusza Baziaka, jako kościół p. w. 

Św Joachima. Umiejscowiony jest pięknie, w 

centrum wsi, na wysokim wzniesieniu. Wejść tam 

można pieszo, schodami, lub podjechać od strony 

południowej. Budowla jest drewniana, barokowa, 

na planie krzyża greckiego (równoramiennego), ze 

ściętymi kątami międzyramiennymi. Posiada ona 

prezbiterium i jedną nawę. Nad wejściem jest 

chór. Dach kościoła pokryty jest gontem i zwień-

czony ośmioboczną wieżyczką – sygnaturką. Od 

strony wschodniej stoi drewniana wieża – dzwon-

nica, połączona przewiązką z główną bryłą ko-

ścioła. Wnętrze oświetlają prostokątne okna. 

Nad wejściem do prezbiterium mamy 

belkę tęczową z Grupą Ukrzyżowania datowaną 

na wiek XVI. Z dawnych czasów (XVIII wiek) 

pochodzi obraz Św Rodziny w ołtarzu głównym. 

Po bokach obrazu stoją rzeźbione figury świętych: 

Augustyna i Hieronima. Ołtarze boczne są już 

współczesne i mieszczą obrazy Serca Pana Jezusa 

oraz Matki Bożej Częstochowskiej. Przy ołtarzu 

Serca Pana Jezusa stoi kamienna, barokowa sie-

demnastowieczna chrzcielnica. Do nowego wypo-

sażenia należą również trzy obrazy poświęcone w 

1961 roku przez Ojca Świętego Jana XXIII: obraz 

św. Joachima (dar od parafian), Matki Boskiej 

Bolesnej (dar matek ze Skawinek) oraz obraz Naj-

świętszej Maryi Panny (dar księdza Wincentego 

Turka, sercanina z Płaszowa). 

W Skawinkach można zwiedzić również 

murowaną kaplicę nakrytą czterospadowym dasz-

kiem z dużą, cebulastą kopułą i ośmioboczną la-

tarnią, krytą gontem. Prawdopodobnie została ona 

zbudowana w latach dwudziestych XIX wieku. 

Architektura reprezentuje typ kapliczek domko-

wych, tworzących tzw. miniaturowe formy świą-

tyń. Mieszkańcy nazywają ją „Dzwonkiem”. 

Wewnątrz znajduje się kamienna figura Chrystusa 

upadającego pod krzyżem. Warto zwiedzać małe 

miejscowości i odkrywać zaklęte w drewnie pięk-

no dawnej architektury. 

EA 

 

 

 

 

 

 

Skawinki – kościół parafialny Św Joachima 
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Jest jedna cnota którą szczególnie w adwencie 

próbujemy udoskonalić w naszych sercach, którą 

tak pięknie realizują przewodnicy naszej drogi 

adwentowej - to jest Maryja, Jan Chrzciciel ale też 

niemal codziennie w liturgii słowa o niej słyszy-

my, jest to cnota bez której nie ma wejścia do nie-

ba. To jest pokora. Pokora łączy się zawsze z 

miłością i z prawdą. To pokora sprawia że, zda-

jemy sobie sprawę że, nie wszystko zależy w tym 

życiu od nas. Nasze życie podobne jest trochę do 

trudu rolnika. Proszę zauważyć, rolnik bardzo się 

trudzi, będzie orał, siał, ale tak naprawdę owoc 

jego pracy zależy tylko od Boga, i dlatego rolnik 

tak modli się o deszcz we właściwej porze, o to by 

nie było suszy, by nie było powodzi, by nie było 

przymrozków wtedy gdy nie trzeba. Pytamy dzi-

siaj, czy nie zatraciliśmy tej cnoty pokory? To 

pokora sprawia że, ja w rozmowach często wyha-

muję gdy trzeba osądzać innych. Na przykład 

trzeba mówić o grzechach sąsiada czy w ogóle o 

grzechach kościoła. To pokora sprawia, że ja na-

gle patrzę na swoje życie i okazuje się, że to nie 

jest życie, które można wyświetlić na ekranie i 

przedstawić innym ludziom jako wzór, i wtedy 

pokora zamyka usta moje, i wtedy idę do konfe-

sjonału i dziękuję Bogu że chce jeszcze ze mną 

rozmawiać. W dzisiejszym pierwszym czytaniu 

słyszeliśmy jak Bóg mówi, że zostawi pośród in-

nych ludów lud pokorny, wszyscy inni wyginą. To 

jest opis czasów ostatecznych, czasów i mesjań-

skich, ale i czasów apokaliptycznych. W Bożych 

oczach przyszłość mają ludzie tylko pokorni. 

Człowiek pokorny nawet gdy ma władzę, będzie 

szanował drugiego człowieka. Człowiek pyszny, 

któremu dasz odrobinę władzy, będzie niszczył 

człowieka. Pokora jest fundamentem kultury, 

dobrego zachowania, naszych relacji w rodzi-

nie, wobec rodziców ale i wobec dzieci. Jak my 

tęsknimy za ludźmi pokornymi. Prymas Wyszyń-

ski, wiemy jaką miłością darzył Maryję, ale nie 

tylko Maryję, każda kobieta dla niego była jak 

matka. Pracował długo w swoim gabinecie, często 

do nocy, ale w pomieszczeniach w których 

 

 

 

mieszkał była zatrud-

niona pani która sprzą-

tała, ona była w kon-

kretnych godzinach. 

Wspomina ona później, 

jak zawsze widziała światło w gabinecie prymasa 

Wyszyńskiego, delikatnie drzwi uchylała, spraw-

dzała czy może zostawił światło. Ile razy przy-

chodziła do niego, prymas wstawał, pytał jej czy 

może jeszcze zostać, przepraszał ją, czy może 

popracować jeszcze chwilkę, a jak nie, to wycho-

dził. Mówiła, że bała się otworzyć drzwi prymasa, 

bo już go widziała na baczność, przepraszającego. 

Sprzątaczka? Nie, kobieta, pokora. Prymas, do 

którego z rozmowami komuniści tak się przygo-

towywali, co mu powiedzieć, bo on sobie poradzi, 

albo nie będzie chciał z nimi rozmawiać. Ten sam 

prymas wstaje i przeprasza tę panią że, on za dłu-

go pracuje. Jak nie ma w sercu pokory, to znaczy 

że, nie jesteśmy na drodze do zbawienia. Znamy 

to powiedzenie, w piekle znajdziemy wszystkie 

cnoty z wyjątkiem pokory, w niebie znajdziemy 

wszystkie grzechy z wyjątkiem pychy. Pokora, 

gdyby tak w rodzinach naszych było tej pokory 

trochę i mąż wobec żony, żona wobec męża, dzie-

ci, byłyby przekleństwa? – byłyby wypominki? 

byłyby kłótnie? Byłoby niebo. O pokorę prosimy, 

tuż przed uroczystością Bożego Narodzenia i pa-

trzymy na potężnego, wszechmocnego Boga, któ-

ry dla naszego zbawienia staje się dzieckiem, któ-

re wymaga opieki człowieka. To jest pokora i po-

zwala ona za chwilę się tak sponiewierać. Ale tak 

może tylko miłość pisana z wielkiej litery. Za 

pychę w naszym życiu przepraszamy, o pokorę 

prosimy. Pokora to prawda też o nas samych, 

prawda również o naszej wielkości, że jesteśmy 

dziećmi Bożymi. Ale z tej świadomości przecież, 

z takiej pokory,  która za chwilę jest dumą, nie 

mylić z pychą, z takiej świadomości wyrasta pięk-

ne, szlachetne życie, i to jest naszym powołaniem. 

Amen. 

Kazanie Ks. Proboszcza Stanisłwa Ruszela 

 

Z PARAFIALNEJ AMBONY 
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Wielki rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski, pisząc 

pod koniec XIX w. powieść "Biesy" przewidział 

nadejście dzisiejszych czasów. Oto fragmenty 

rozmowy jednych z bohaterów tego dzieła - Wier-

chowieńskiego ze Stawroginem – mówi ten 

pierwszy, prezentując podstawowe tezy swojej 

ideologii: 

..."Teraz niezbędne są ze dwa pokolenia rozpusty! 

Niesłychanej rozpusty, najpodlejszej, która robi z 

człowieka plugawą, tchórzliwą, okrutną, sa-

molubną istotę.." 

"...zaczyna się od zniżenia poziomu wykształcenia, 

wiedzy, talentów"... 

..."Byle rodzina, byle miłość – a już się rodzi 

pragnienie własności. Zabijemy to pragnienie! ... 

Rozplenimy niesłychaną rozpustę! Każdego ge-

niusza zgasimy w kolebce! Równość całkowita!"... 

"...Całkowite posłuszeństwo, całkowite zabicie 

jednostki!"...  

..."Będziemy szerzyć zamęt... Przenikniemy w lud!  

Czy pan wie, że już teraz jesteśmy strasznie silni? 

Nasi ludzie – to nie tylko ci, którzy mordują i pod-

palają, nie tylko ci, którzy strzelają. 

Tacy często wyłącznie przeszkadzają. Nie rozu- 

miem roboty bez dyscypliny"... 

..."Zliczyłem ich wszystkich. Nauczyciel, który 

wraz z dziećmi drwi z ich Boga i ich kołyski – jest 

nasz!... Przysięgli, którzy uniewinniają zbrod-

niarzy – nasi! Prokurator, który przed sądem drży 

ze strachu, czy nie spadnie nań zarzut braku  

liberalizmu – nasz, nasz!"... 

..."Administratorzy, literaci, o , naszych jest dużo, 

strasznie dużo, chociaż sami oni o tym nie wiedzą. 

A z drugiej strony posłuszeństwo sztubaków i 

głuptasów dosięgło zenitu"... 

W innym miejscu, bezpośrednio po wspólnie 

dokonanym zabójstwie Wierchowieński ogłasza: 

..."Każdy wasz krok zdążać winien do tego, aby 

waliło się wszystko: i państwo i jego moralność. 

Zostaną tylko ci, którzy wyznaczyli siebie do 

zagarnięcia władzy; mądrych pozyskamy, a po-

jedziemy po plecach głupców"... 

..."Wreszcie siła główna, cement, łączący wszystko 

to wstyd przed własną opinią. Nie wiem nawet, kto 

nad tym pracował, kto tyle trudu włożył, aby 

nie pozostała im w głowie ani jedna własna myśl. 

Wstydziliby się jej..." 

 

To wszystko, co Dostojewski włożył w usta jednej 

z głównych postaci "Biesów", jest dzisiaj  

realizowane przez neomarksistów. 

 

Rewolucja kulturalna, która rozpoczęła się na 

Zachodzie w 1968 r. do dnia dzisiejszego odniosła 

niebywałe sukcesy. Zostały opanowane w 

znacznej mierze: administracja, wymiar 

sprawiedliwości, media, kino, teatr, przemysł 

rozrywkowy i przede wszystkim wyższe uczelnie, 

które stały się rozsadnikiem lewackiej ideologii 

wszelkich odmian i rodzajów. 

Pod hasłem "zabrania się zabraniać" burzono i 

burzy się nadal zastany ład społeczny, głosząc 

powszechne prawo do aborcji, relacji seksualnych 

w dowolnej konfiguracji, adopcji dzieci przez 

pary jednopłciowe, walkę z religią, ukształtowaną 

przez wieki cywilizacją łacińską i związaną z nią 

kulturą i tradycją. 

Tak więc istotą marszu przez instytucje jest wni-

kanie do nich elementu lewackiego i prze- 

kształcanie ich od wewnątrz na swoją modłę. 

Bardzo ważną metodą przekształcania świado-

mości społecznej są manipulacje semantyczne, 

które deformują z czasem znaczenie poszczegól-

nych pojęć. 

Np. po pojęciem rodzina rozumiemy związek 

kobiety i mężczyzny wraz z dziećmi, dziadkami 

oraz krewnymi i powinowatymi różnych stopni. 

Tymczasem wg neomarksistów rodziną jest także 

np. związek osobników (-czek) jednopłciowych. 

Jeżeli tak – to mają oni prawo do posiadania 

dzieci i ich wychowywania. Ponieważ nie mogą 

mieć dzieci w sposób naturalny, to należy je w 

jakiś sposób pozyskać – czy to odbierając siłą 

prawowitym acz nieprawomyślnym rodzicom czy 

inną metodą. 

Głównym ideologiem przekształcania ustalonych 

od zarania świata pojęć i nadawania im nowych, 

całkowicie odmiennych znaczeń, zgodnych z 

lewacką ideologią, był Rudi Dutschke. 

 

Marks potrzebował do urzeczywistnienia swoich 

idei klas uciskanych, którymi wg niego byli: klasa 

robotnicza i chłopstwo, i dla których zwycięstwo 

idei komunistycznych miało być otwarciem bram 

raju. Kiedy okazało się, że te klasy zawiodły, 

marksizm kulturowy, czyli nowa wersja 

komunizmu, ustanowił proletariat zastępczy, czyli 

środowiska identyfikujące się literami bez mała 

1/4 alfabetu, tyle, że nie po kolei, od L 

poczynając. Głosi się więc żądanie specjalnych 

praw dla osób i środowisk o, delikatnie mówiąc, 

zaburzonej identyfikacji płciowej, w głębi serca 

pogardzając nimi, tak, jak marksiści w 

poprzednim wydaniu pogardzali robotnikami i 

chłopstwem. 

 

MARKSIZM KULTUROWY(CD) 
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Tym jest, w największym skrócie marksizm kul-

turowy. Pozostaje pytanie, co nam Polakom, 

Polsce bardziej zagraża – czy widmo agresji ze 

Wschodu czy neomarksistowska ideologia z 

Zachodu? 

To zależy od punktu widzenia. Jeżeli spojrzymy 

na problem z czysto egzystencjalnego punktu 

widzenia, to w razie agresji ze Wschodu, mówiąc 

słowami Adama Mickiewicza, czekają nas: Sybir, 

ukazy, kibitki i knuty, czyli terror, wywózki, 

mordy, prześladowania, tortury, rabunek na 

masową skalę, niszczenie na wielką skalę dorobku 

narodowego. Tyle tylko, że jest to zło, z którym 

mamy do czynienia już czwarty wiek, czyli jest, a 

przynajmniej powinno być nam znane.  

Natomiast zło nadchodzące z Zachodu – 

marksizm kulturowy pozostawia ciała, 

przynajmniej do czasu, w spokoju – sięga 

bezpośrednio po duszę. Pozornie nie dzieje się 

nic. Tylko w dusze naszych pokoleń – dzieci, 

młodzieży, także dorosłych, wpajany jest stop-

nowo śmiertelny jad, - śmiertelny, bo dla 

większości niezauważalny. 

Rodzina, naród, patriotyzm, wiara etc. tracą swoje 

pierwotne, właściwe znaczenie. 

Powyżej wspomniałem, czym jest dla neomarksis-

tów rodzina. Dalej - rozwody i nowe nieformalne 

związki – jak najbardziej. Naród i związany z nim 

patriotyzm to przejaw faszyzmu, nietoleracji, 

ksenofobii. Wiara – każda jest dobra i wszystkie 

są sobie równe. To tego dochodzi prawo do 

niczym nieogranicznej aborcji. 

Najgroźniejszą jest epidemia, wywołana przez 

nowy, dotychczas nieznany patogen. 

Taka pochłania najwięcej ofiar, ponieważ or-

ganizmy nią dotknięte na skalę masową nie wyt-

worzyły jeszcze immunologicznych mechaniz-

mów obronnych. Podobnie jest z neomarksizmem.  

Przypomnę tu raz jeszcze słowa Mefistofelesa, 

wypowiedziane do Fausta w dziele Goethego, gdy 

obaj wchodzą do piwnicy u Auerbacha w Lipsku i 

patrzą tam na bawiących się, cieszących się  

życiem konsumentów: “Nie zwęszy diabła ten 

ludek, choćby mu siedział za kołnierzem”. 

Jeżeli więc spojrzymy na ten problem z punktu 

widzenia ostatecznych przeznaczeń człowieka – 

niebo lub piekło, wieczna szczęśliwość lub 

wieczne potępienie, to płynąca z Zachodu zaraza 

jest o wiele groźniejsza. Tylko kto dzisiaj jeszcze 

myśli w tych kategoriach. I „Czy jednak Syn 

Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 

przyjdzie?” (Łk 18,8) 

Jan Miksiewicz 

 

Z RADOŚCIĄ KU BOGU 

 

Najcenniejsze 

 Odznaczający się mądrością minister wiele 

lat wiernie służył swojemu królowi. Gdy zmarł, 

jego obaj synowie, którzy byli tak samo mądrzy 

jak ojciec, mieli zgodnie z życzeniem króla  

również zostać mianowani na ministrów. Jednak 

chciwi władzy i zazdrośni dworzanie zastanawiali 

się, jak mogliby temu przeszkodzić. Dlatego też 

obwinili zmarłego, że pożyczył od nich sześć 

tysięcy dukatów, których nie zwrócił, i domagali 

się, by jego synom dopiero wówczas powierzyć 

ten poważny urząd, kiedy spłacą długi ojca. 

 Synowie byli pewni, że ich skromny ojciec 

przenigdy nie pożyczył takiej niewyobrażalnie 

wysokiej sumy, której nie dałoby się uzbierać na-

wet wówczas, gdyby sprzedali cały odziedziczony 

majątek. Przeczuwając zastawioną na siebie 

pułapkę, poprosili króla, aby zatrudnił ich na 

dworze. Na polecenie nowego ministra każdy z 

nich otrzymał skromną posadę. Jeden został 

odźwiernym, drugi ogrodnikiem. 

 Każdego dnia król przechodził przez 

drzwi, przy których stał na straży starszy syn. 

Pewnego razu tak, jak to bracia uprzednio między 

sobą  uzgodnili, zagadnął on króla tymi słowy: 

 - Panie, na Twoim dworze jest z 

pewnością wielu mądrych ludzi. Jeśli któryś z 

nich mógłby mi powiedzieć, co ma najwyższą 

wartość na świecie, byłbym mu bardzo 

wdzięczny. 

 Cały dwór głowił się nad tym pytaniem, 

jednak nikt nie mógł znaleźć zadowalającej od-

powiedzi. Wówczas król kazał przywołać  do sie-

bie  odźwiernego i rozkazał mu, aby sam znalazł 

kogoś, kto umiałby odpowiedzieć na to trudne 

pytanie. Odźwierny zaproponował nowego ogrod-

nika, gdyż jego skromnym zdaniem tylko on był 

w stanie to uczynić. Natychmiast wezwano 

ogrodnika, a ten tak odpowiedział na zadane mu 

pytanie: 

 - Panie, najwyższą wartość na świecie ma 

ludzkie słowo. Odpowiedź ta wywarła na 
wszystkich duże wrażenie, i wysławiano mądrość 

ogrodnika. Król zaś  rzekł: 

 - Proś o co chcesz, a będzie ci dane. 

Ogrodnik poprosił o dwa tysiące dukatów, które 

mu natychmiast przyniesiono. Kiedy król 

następnego dnia znów przechodził przez drzwi, 

odźwierny spytał  go: 

 -Panie, wprawdzie dowiedzieliśmy się 

wczoraj, że najwyższą wartością jest ludzkie 

H 
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słowo, ale chciałbym też wiedzieć, gdzie można 

znaleźć słowo godne tego miana. 

Również i to pytanie doprowadziło wśród dwor-

zan do rozbieżności zdań: Jedni uważali, że takie 

słowo można znaleźć jedynie u ludzi uczciwych, 

inni twierdzili, że tylko u bogatych, a znów inni 

byli przekonani, że przynależy ono możnowład-

com. Tak więc ponownie spytano o zdanie ogrod-

nika, jednak ten odparł: 

 - Zanim odpowiem, proszę znów o dwa 

tysiące dukatów.  

Zaraz też przyniesiono mu je ze skarbca, bo 

wszyscy pragnęli usłyszeć jego odpowiedź. Po 

czym ogrodnik rzekł: 

 - Panie, godne tego miana ludzkie słowo, 

nie należy do tych, którzy są po prostu uczciwi, a 

już w żadnym wypadku do tych, którzy są bogaci 

lub potężni, lecz  posiadają  je ci, którzy nie 

rzucają słów na wiatr. 

Wszyscy byli zadowoleni z tej mądrej odpowiedzi 

i rozmyślali nad nią. Następnego dnia odźwierny 

znowu zatrzymał króla i powiedział: 

 - Tak oto usłyszeliśmy dwie mądre od-

powiedzi na dwa trudne pytania. Teraz chciałbym 

się dowiedzieć już tylko jednego: Czym żywi się 

słowo człowieka, na którym można polegać? 

 Ponieważ nikt na dworze nie był w stanie 

odpowiedzieć na to trudne pytanie, sprowadzono 

ogrodnika. Tak jak uprzednio zażądał on za 

prawidłową odpowiedź dwu tysięcy dukatów. 

Kiedy je otrzymał powiedział: 

 - Najwyższą wartość w świecie stanowi 

godne tego miana ludzkie słowo. Mają je ci, 

którzy nie rzucają słów na wiatr. A żywi się ono 

cierpliwością, przez co pada zawsze w stosownej 

chwili. 

Wszyscy uznali tę odpowiedź za ogromnie mądrą 

i byli z niej bardzo radzi. 

Król zdziwił się wielce, kiedy następnego dnia 

odźwierny zatrzymał go po raz czwarty, teraz 

takim oto pytaniem: 

 - Panie, znaleźliście na wszystkie trzy 

pytania mądrą odpowiedź, ale powiedzcie mi 

jeszcze, proszę, co to słowo powoduje. 

Ponieważ i na to pytanie nikt z obecnych nie  

umiał odpowiedzieć, sprowadzono ogrodnika, 

który ku bezgranicznemu zdumieniu wszystkich 

obecnych położył u stóp króla sześć tysięcy 

dukatów, mówiąc: 

 - Panie, po śmierci naszego ojca nowy 

minister fałszywie nas obwinił, że jesteśmy mu 

dłużni sześć tysięcy dukatów. Pomimo to chcemy 

uregulować ten nasz rzekomy dług. Jednak nim  

dam odpowiedź na ostatnie pytanie, proszę o 

ukaranie tego kłamcy i intryganta. 

 „Człowiek uczy się mówić bardzo 

wcześnie, milczeć bardzo późno”. 

     /wschodnie/ 

„Mądre słowa są ozdobą ust”. 

/Aldona Różanek/ 

„Nie zawsze mów co wiesz, ale zawsze wiedz, co 

mówisz”. 

/Klaudiusz/ 

 

 Delfiny 
Czy wiesz … 

 że delfin może osiągać wzrost i wagę 

dorosłego człowieka? 

 że delfiny porozumiewają się między sobą za 

pomocą tonów gwizdanych? 

 że największym delfinem jest orka? 

 że delfiny żyją w grupach, wzajemnie się 

chronią i pomagają sobie? 

 Dlaczego delfiny cały czas się „śmieją”?  

Otóż, człowiek posiada różne mięśnie twarzy 

pozwalające mu robić miny, groźnie spojrzeć 

itp. Delfiny nie posiadają takich mięśni. 

Dlatego zawsze sprawiają wrażenie 

„uśmiechniętych” i zadowolonych. 

 Dlaczego delfiny towarzyszą statkom? Są 

bardzo ciekawskie. Poza tym lubią swawolić, 

chętnie prezentują wspaniałe skoki, ścigają 

fale, wraz z innymi delfinami urządzają 

zawody pływackie lub jeżdżą na wysokich 

falach wywoływanych przez statki. 

 Dlaczego wyskakują z wody? Mimo, że 

delfiny mają gładką skórę i żyją w wodzie, 

nie są rybami. Zalicza się je do ssaków 

wodnych oddychających – podobnie jak my – 

płucami. Co dwie, trzy minuty muszą 

wypłynąć, żeby zaczerpnąć powietrza. 

Ponadto, wyskakując wysoko z wody  

ułatwiają sobie szybkie posuwanie się do 

przodu, ponieważ powietrze stawia im 

mniejszy opór niż woda. 

. 

 Wilk, koza i kapusta 

 Jak przeprawić ich na drugi brzeg rzeki 

bez szkody, jeśli na raz można zabrać tylko jedno 

z nich? 

 Rozwiązanie rebusu z poprzedniego numeru: 

40 kwadratów. 

 

 Wiesz kochanie – zagaduje żona męża – 

dzisiaj wpadłyśmy na siebie z Basią i … 
– Wasze babskie sprawy zupełnie mnie nie inter-

esują. 

C 

Ł 
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– Jak uważasz, ale mechanik powiedział, że sam-

ochód będzie się nadawał do jazdy nie wcześniej 

jak za tydzień. 
 

Na przystanku spotyka się dwóch kolegów z 

wojska. 

– Cześć stary! 

– Cześć! 

– Ożeniłeś się już? 

– Jeszcze nie. 

– No to na co czekasz? 

– Na autobus. 
 

 

Mały mól po raz pierwszy opuszcza rodzinne 

gniazdo. Przed odlotem matka ostrzega go: 

– Pamiętaj, ludzie są źli i okrutni. Ścigają nas i 

zabijają. Gdy ich zobaczysz, uciekaj. 

Po powrocie mól mówi: 

– Mamo, nie miałaś  racji. Ludzie wcale nie są źli. 

Gdy mnie zobaczyli, to od razu zaczęli klaskać. 
 

 

Stanisław Firlit 

 

   

 

"Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby 

innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego ser-

ca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń." (Jan Paweł II) 

 

Parafialny Caritas pragnie być jak najbliżej słów 

św. Faustyny: „Podaję Ci trzy sposoby czynienia 

miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - sło-

wo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach 

zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym 

dowodem miłości ku Mnie".  

Parafialny Zespół Caritas działający przy naszej 

parafii, kontynuuje dzieło miłosierdzia pod prze-

wodnictwem Księdza Proboszcza Stanisława 

Ruszla. Głównym naszym celem jest niesienie 

pomocy osobom ubogim, seniorom, życiowo nie-

zaradnym, osobom niepełnosprawnym, bezdom-

nym .Na co dzień spotykamy wiele trudnych sytu-

acji życiowych, chorób, ubóstwa i samotności. W 

Caritas niesiemy nadzieję poprzez cichą i kon-

kretną pomoc, niemal każdego dnia pochylamy się 

nad potrzebującymi. Pomoc materialna jest nie-

zwykle ważna, ale ludzie są spragnieni życzliwo-

ści i miłości a szczególnie ci, którzy nieczęsto 

wychodzą z domów i rzadko, kto ich odwiedza. 
Pomoc Caritasu w czasie akcji świątecznej nie 

byłaby tak szeroka i możliwa, gdyby nie hojność i 

zaangażowanie całej wspólnoty parafialnej składa-

jącej żywność do kosza w kościele, w sklepach 

czy ofiar pieniężnych. Pozyskane pieniądze prze-

znaczamy na zakup produktów do paczek dla cho-

rych i samotnych seniorów. W szczególnych sytu-

acjach na zakup leków, opłat za gaz, energię czy 

innych potrzeb. Pragniemy bardzo serdecznie po-

dziękować wszystkim, którzy przyczynili się do 

organizacji Akcji Boże Narodzenie 2022. Dzięku-

jemy za okazaną życzliwość i zrozumienie. Każda 

pomoc jest możliwa dzięki Waszej ofiarno-

ści.Święta Bożego Narodzenia to święta ludzkiej 

dobroci, stajemy się bardziej wrażliwi na potrzeby 

innych i chętnie śpieszymy z pomocą. Tegoroczna 

zbiórka żywności pozwoliła wzbogacić stoły wie-

lu rodzin, którym nasza pamięć i hojne serca są 

szczególnie potrzebne. Jesteśmy obecni w życiu 

tych, którzy z powodu różnych przeciwności losu 

cierpią, są samotni czy też doskwiera im bieda. 

Szczególną troską przez Caritas otoczeni są senio-

rzy. 

Nasza wspólnota parafialna kolejny raz udowod-

niła czym jest miłość bliżniego. 

Dzięki Wam paczki świąteczne otrzymało 215 

rodzin w tym 55 osób samotnych i chorych leżą-

cych, którym Panie z Caritasu i Lektorzy dostar-

czyli do domów wraz z życzeniami świątecznymi 

napisanymi na kartkach wykonanych przez 

uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Stróżówce. Pomoc ta była dużym wsparciem dla 

chorych, gdzie były łzy radości, wdzięczności ale 

przede wszystkim wiara w dobroć ludzi, którzy 

ofiarowali cząstkę siebie w tym szczególnym cza-

sie.  

Na wdzięczność zasługują wszyscy darczyńcy, 

którzy nie pozostali obojętni wobec osób potrze-

bujących pomocy. Dziękujemy wszystkim, którzy 

pomagają nam pomagać. 

 

W imieniu wszystkich osób obdarowanych dzię-

kujemy za wszystkie dary serca i okazaną pomoc. 

Przekazane przez Państwa dary mają ogromną 

wartość, ponieważ w nich ukryta jest życzliwość i 

dobroć. Wyrazy uznania i swoją wdzięczność wy-

rażamy tym, którzy włączyli się w to piękne dzie-

ło: 

1.Cukiernia„Weronika" P. Janusz Pietrucha 

2. P. Jerzy Wojnarski 

3.FP.H.U Angela -Męcina Państwo Piecuchowie 

4. P. Edward Jamro 

5.P. Wanda i Andrzej Jaklińscy 

6. "Pod Kogutkiem”P Halina i Paweł Czeszyko-

wie 

7.FPU Hanmart P Marta Honkowicz 

8..Zakład Masarski „Szubryt” 

9.F.H.U P. Jerzy Liszka 

PODZIĘKOWANIE 
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10.Hitpol ul. 3 Maja P. Wojciech Konopka  

11.Transhurt Państwo Siewiera. 

12.Drobiarz P. Wacław Krężołek 

13.Hurtownia A-Zet P. Tomasz Krężołek  

14.P. Wojciech Miarecki -Notariusz 

15.Kancelaria Adwokacka 

P. Dariusz Kołotyło 

16.Apteka "Pod Orłem ''  

17.Grafgor Drukarnia ul.3 Maja  

18.Sklep "Gloria" P. Anna Dzwończyk 

19.Sklep Wielobranżowy "Plastuś" 

20.Cukiernia „ Italia ” 

21.Piekarnia ul.Piekarska  

22.Sklep "Magda" Rynek  

23 .Optyk P. Katarzyna Adamowska  

24 P. Beata Gucwa 

25.Kwiaciarnia ”Róża"  

26.Kwiaciarnia”Bonsai ”  

27.P.Kazimierz Stępień  

28.Anonimowi ofiarodawcy. 

 

Wszystko cokolwiek uczyniliście jednemu z tych 

braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście (Mt 

25, 40).  

 

Podziękowanie składamy również Prezesom i 

Właścicielom sieci sklepów, w których przepro-

wadzano zbiórkę żywności a także obsłudze skle-

pów za zrozumienie i przychylność. 

 

1.Delikatesy "Centrum" ul. Tuwima 

2.Delikatesy "Centrum" Stróżówka  

3."Lider Market " ul.Stróżowska 

4. Sklep "Handlowiec" ul.11 Listopada 

5.."Jedność” ul. 3 Maja 

6."Królówka" ul. Biecka 

7."Zaścianek" ul.Asnyka 

8.”Hitpol” ul.Legionów 

9."Alma"ul.Konopnickiej 

10."Stefan" ul .Hallera 

11."Tęcza" ul. Mickiewicza 

 

W Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności pod hasem 

„Tak Pomagam” w sklepach Biedronka, zebraną 

żywność częściowo przeznaczyliśmy na paczki 

świąteczne dla uchodźców z Ukrainy. 

Dziękujemy również Dyrekcjom, Katechetom, 

Nauczycielom ze Szkół biorących udział  

w akcji „Boże Narodzenie 2022"  

1.Miejski Zespół Szkół Nr 4  

2.Miejski Zespół Szkół Nr 6  

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stróżówce.  

4.Zespół Szkół Zawodowych  

im Kazimierza Pułaskiego. 5. I LO im Marcina 

Kromera. 

Zaangażowanie i gotowość niesienia bezintere-

sownej pomocy naszych wolontariuszy zasługuje 

na najwyższe uznanie. Dziękujemy! 

 

Całej Wspólnocie Parafialnej wszystkim Darczyń-

com, Ofiarodawcom zapewniamy pamięć w mo-

dlitwie i wielkiej wdzięczności. 

Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam wszelkie wy-

świadczone dobro! Dzięki Wam mogą być reali-

zowane przedsięwzięcia, których sami byśmy nie 

zrealizowali.Dziękujemy za wrażliwość i otwarte 

serca na potrzeby bliźnich.Szczególne podzięko-

wania kierujemy do Księdza Proboszcza Stani-

sława Ruszla, który inspiruje i wspiera nas w na-

szych akcjach.Tym, którzy przyłączyli się do na-

szej akcji wyrażamy nadzieję, że możemy na Was 

liczyć w przyszłości. 

 

W naszej pracy charytatywnej mamy wspaniałych 

orędowników – Patronkę parafii Maryję Niepoka-

laną-Panią Gorlicką, patrona naszego Zespołu 

św.Jana Pawła II, patrona parafii – św.Stanisława 

BM. To przez ich orędownictwo prosimy Boga o. 

błogosławieństwo, aby każdy kolejny dzień był 

bogatszy w dobre dzieła służące bliźnim.  

 

Niech ten czas poświąteczny i każdy dzień całego 

roku dla wszystkich parafian, darczynców, spon-

sorów, młodzieży będzie pełen Bożego błogosła-

wieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Syn 

Boży. Niech Boża radość i miłość wypełniają całą 

naszą trudną codzienność. 

 

Szczęśliwego Roku Pańskiego 2023  

Parafialny Zespół Caritas. 
 

 

 

 

 

 

 Tym razem pragnę Państwa zachęcić do 

lektury książki prof. Romana Konika.
1
 

  O tym, że kłamstwem jest, iż Galileusza 

spalono na stosie wie niewielu walczących atei-

stów. Nie jest prawdą, że Galileusz udowodnił 

naukowo przed sądem Świętej Inkwizycji obrót 

Ziemi wokół własnej osi. Eksperymentalnie udo-

wodniono to dopiero w … XIX wieku, wahadło 

Foucaulta. Dzisiaj możemy oglądać to doświad-

czenie w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

O tym, że teoria geocentryczna nie jest wymysłem 

Kościoła Katolickiego a starożytnego mędrca Pto-

lemeusza jakoś niewielu pamięta. Tego, że to św. 
                                                         
1
 R. Konik, W obronie Świętej Inkwizycji, Wrocław 2004. 

W obronie Świętej Inkwizycji 
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Tomasz z Akwinu jako pierwszy poddał wątpli-

wość teorię geocentryczną praktycznie nikt nie 

wie: „…astronomia podaje teorię obiegów ciał 

dokoła ziemi i epicykli po to, by nią tłumaczyć 

wyraźne dane zmysłów o ruchach ciał niebieskich. 

Aliści teoria ta wcale nie dowodzi przekonywują-

co; dane te mogłaby nawet z lepszym powodze-

niem wytłumaczyć jakaś inna teoria…”
2
 O tym, że 

Święta Inkwizycja to terror i czarownice na sto-

sach wie każdy ateista, mało tego przekonanych 

jest o tym wielu katolików. Kościół w ostatnich 

latach przepraszał ponad dwadzieścia razy za mo-

im zdaniem nie do końca swoje grzechy. Wryły 

się one do tego stopnia w świadomość społeczeń-

stwa, że wg niektórych podważanie tych win to 

tak jakby twierdzić, że Ziemia jest płaska, mało 

tego za niedługo może to być w UE objęte odpo-

wiedzialnością karną. Piszę to całkiem serio. Osta-

tecznie sam Kościół do tego się przyznał, przecież 

przepraszał. Przepraszał za stosunek katolików do 

protestantów, za obojętność Kościoła wobec ma-

fii, za przyzwolenie Kościoła na niewolnictwo, za 

śmierć Husa, za wyprawy krzyżowe, za rasizm, za 

antysemityzm, za inkwizycje itp. itd. … Ciekawe, 

kiedy Kościół zostanie obwiniony za agresje Rosji 

na Ukrainę. Zawziętość wojujących wrogów Ko-

ścioła nie zna granic, proces przeciw Benedyktowi 

XVI przez niemiecki sąd nie został zawieszony 

mimo śmierci papieża.
3
 Przypominam tylko, że w 

IX wieku odbył się tzw. „synod trupi” gdy na po-

lecenie cesarza wydobyto zwłoki papieża Formo-

zusa i postawiono je przed sądem.
4
,
5
. Jesteśmy w 

Europie chyba już na tyle cywilizowani, że sąd 

niemiecki nie wpadnie na pomysł przeniesienie 

trumny ze zwłokami Benedykta XVI do więzie-

nia. 

 To Święta Inkwizycja wymyśliła zwolnie-

nie za poręczeniem, to ona wprowadziła oddziele-

nie prawa kanonicznego od świeckiego. Obrońca 

z urzędu dla oskarżonych to też wymysł „krwa-

wych” inkwizytorów. To papież Aleksander III 

                                                         
2
 św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna Tom 3 O trójcy 

przenajświętszej [na:] https://zwola-
old.karmelicibosi.pl/p/z/formacja/summa/summa_03.pdf, 
dostęp 18 lutego 2022 r. 
3
 Pedofilia w Kościele. Proces Benedykta XVI ws. tuszowania 

nadużyć nie zostanie przerwany [na:] „gazetapl”, 
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,29323
794,pedofilia-w-kosciele-proces-benedykta-xvi-ws-
tuszowania-naduzyc.html, dostęp 11 stycznia 2023 r. 
4
 M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t. tom 2, War-

szawa 1897, s. 93. 
5
 W. Roszkowski, Historia chrześcijaństwa: świętości, upadki 

i nawrócenia. T. 1, Od narodzin Jezusa do upadku Konstan-
tynopola, Kraków 2021, s. 450. 

stwierdził, że lepiej uniewinnić dziesięciu win-

nych niż skazać jednego niewinnego. Zwykli zło-

dziejaszkowie wymyślali powody religijne, że to 

diabeł kazał im ukraść, aby tylko być sądzonym 

przez sąd inkwizycji i uniknąć sądu świeckiego. 

Templariusze oskarżeni przez Filipa Pięknego 

domagali się sądu inkwizycyjnego. Sądy Świętej 

Inkwizycji zwalniały z odpowiedzialności chorych 

psychicznie. Kościół Katolicki uznał oficjalnie w 

okresie nasilenia się inkwizycji sądzenie za czary 

za herezje. Pamiętajmy, że inkwizycja szalała 

również w krajach protestanckich i miała tam inny 

przebieg.  

 Nie można się dziwić, że inkwizycja ma 

taką a nie inną opinię. Przyczynili się do tego lu-

dzie uznani powszechnie za wybitnych intelektua-

listów jak chociażby Umberto Eco (powieść „Imię 

róży”) a w Polsce np. Jerzy Giedroyć.  

 Trudno w krótkim artykule przedstawić 

pełnię problemów związanych ze Świętą Inkwizy-

cją. Nie poruszyłem nawet w jednym zdaniu przy-

czyn powołania Świętej Inkwizycji. Zachęcam 

gorąco do przeczytania książki profesora Romana 

Konika pt. ”W obronie Świętej Inkwizycji”. 

Sprawdziłem, niestety nie ma jej w Miejskiej Bi-

bliotece Publicznej w Gorlicach. Namawiam więc 

so obejrzenia na YouTubie spotkania z autorem.  

Podaję link: 

https://www.youtube.com/watch?v=zDwbXl6dpu

o&t  lub po prostu wpisując w wyszukiwarkę 

„YT” tytuł książki. 

Wiktor Bednarczuk 

Wg mojego stanu wiedzy i świadomości na dzień 

10.01.2023 

 

 

 

 

Z okresem Bożego Narodzenia wiąże się wiele 

pięknych tradycji i zwyczajów. Jest to czas  

spotkań,  wspólnego kolędowania i podarunków.  

Największym darem jaki otrzymujemy od Boga 

jest drugi człowiek, który otwiera swoje serce na 

potrzeby innych.  

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – Koło 

przy Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach  gro-

madzi ludzi dobrej woli, którzy od  lat bezintere-

sownie wyciągają pomocną dłoń i organizują  

atrakcyjny wypoczynek wakacyjny dla dzieci.  

8 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie opłatkowe 

Spotkanie opłatkowe kolonistów  

z Władysławowa 2022 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zDwbXl6dpuo&t
https://www.youtube.com/watch?v=zDwbXl6dpuo&t
https://bazylikagorlice.pl/spotkanie-ze-sw-mikolajem-2/
https://bazylikagorlice.pl/spotkanie-ze-sw-mikolajem-2/
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uczestników kolonii i osób  wspierających tę ini-

cjatywę. Uroczystość rozpoczęła się wspólną mo-

dlitwą i noworocznym błogosławieństwem księ-

dza proboszcza Stanisława Ruszela. Koloniści 

przedstawili montaż słowno – muzyczny przybli-

żający tajemnicę Bożego Narodzenia. Każdy miał 

okazję przenieść się myślą i sercem do Ziemi 

Świętej snując głębokie refleksje nad ,,Cudem 

Świętej Nocy’’, gdzie w ubogiej stajence narodził 

się Jezus. Uroku inscenizacji dodały kolędy za-

śpiewane przy akompaniamencie fletu, klarnetu i 

trąbki. Wspólne kolędowanie napełniło wszyst-

kich świąteczną radością.  Dzieci wręczyły orga-

nizatorom, sponsorom i kadrze kolonii symbo-

liczne serduszka  i podziękowały za otrzymane 

dobro. Życzyły Wszystkim błogosławieństwa Bo-

żego w Roku Pańskim 2023 - „Niech Boże Dziecię 

błogosławi wszystkie wysiłki i podejmowane ini-

cjatywy w czynieniu dobra, niech darzy zdrowiem 

i wszelką pomyślnością, a  każdego nadchodzące-

go dnia umacnia wiarę, nadzieję i miłość. Niech 

nigdy nie zabraknie ludzi dobrej woli, którzy po-

trafią dzielić się dobrem z drugim człowiekiem”. 

  Specjalnym gościem spotkania był Święty Miko-

łaj, który obdarował wszystkie dzieci paczkami 

pełnymi smakołyków. Na zakończenie przyszła 

pora na słodki poczęstunek, wspólne rozmowy, 

kolonijne wspomnienia i konkurs wiedzy zdobytej 

podczas pokolonijnej wycieczki po Ziemi Sądec-

kiej. Wszyscy żywią nadzieję, że podjęte starania 

w kontynuacji działań  związanych z organizacją 

letniego wypoczynku zakończą się powodzeniem i 

po raz kolejny dzieci wyjadą nad morze. 

Zorganizowanie wypoczynku we Władysła-

wowie możliwe było dzięki otrzymaniu dotacji 

z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO, wsparciu finanso-

wemu Urzędu Miejskiego w Gorlicach, dofi-

nansowaniu przez Stowarzyszenie Rodzin Ka-

tolickich w Gorlicach oraz bezinteresownej 

pomocy wielu ludzi wielkiego serca. Zawsze, 

gdy otwieramy swoje serca na potrzeby innych 

jest Boże Narodzenie. 

Każdy może przyczynić się do organizacji ko-

lonii. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Die-

cezji Rzeszowskiej, a więc również Koło działa-

jące przy Parafii Narodzenia NMP 

w Gorlicach jest organizacją pożytku publicz-

nego, na którą można przekazać 1,5% podatku. 

Od tego zależy zorganizowanie w lecie kolonii 

dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie 

naszej akcji. Przy przekazywaniu 1,5% prosimy 

o dopisek „na kolonię letnią dla dzieci z Gor-

lic”. Numer wpisu do Krajowego Rejestru Są-

dowego KRS 000003272. 

Izabela Krupa 
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Skrót Konstytucji o Liturgii Świętej KL –  

część 3 

ODNOWIENIE LITURGII 

 

 Liturgia składa się z części: KL 21 

o niezmiennej, pochodzącej  

z ustanowienia Bożego,  

o podlegającej zmianom.  

 Zasady ogólne odnowy liturgicznej: KL 

22-25 

o prawo kierowania sprawami liturgii 

należy wyłącznie do władzy 

kościelnej. Przysługuje ono:  

 Stolicy Apostolskiej,  

 Biskupowi, 

 Konferencji biskupów, 

o nikomu innemu, choćby nawet był 

kapłanem, nie wolno na własną 

rękę niczego w liturgii:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 dodawać,  

 ujmować,  

 zmieniać, 

o nowości liturgiczne należy wprow-

adzać:  

 tylko wtedy, gdy tego 

wymaga prawdziwe dobro 

Kościoła,  

 z zastrzeżeniem, aby formy 

nowe wyrastały organicznie 

z form już istniejących, 

o w miarę możności należy unikać 

poważnych różnic w obrzędach 

graniczących z sobą regionów,  

o Pismo święte ma doniosłe znaczen-

ie w sprawowaniu liturgii, 

o należy zbadać i poprawić księgi li-

turgiczne.  

 

ToBi 
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Gorlicka grupa SRK  na „kolędowaniu”  

u Ks Biskupa w Rzeszowie 

 

Zespół „Nadzieja” z Ks. Krzysztofem z Parafii w 

Dolinie na Ukrainie  koncertuje w gorlickiej bazylice 

 

http://www.gorlice.srk.opoka.org.pl/

