
 

 

 

 

     AGATA COMBIK /FOTO GOŚĆ         -  
 

Chcemy pozostać przy Jezusie, który odchodząc z tego świata, zostawił nam to, co 
miał najcenniejszego: dał nam siebie pod postacią chleba.  Co czuli apostołowie, 
gdy w Wieczerniku Pan dawał im swoje Ciało o Krew?  Nie wiemy, ale Ewangelia 
mówi, że wcześniej, gdy Jezus zapowiadał, że da swoim uczniom Ciało i Krew, 
rodziło to niezrozumienie, sprzeciw, sprawiło, że wielu od Niego odeszło. "Panie, do 
kogóż pójdziemy?" - powiedział wtedy Piotr. - Do kogóż pójdziemy, odwracając się 
od Boga, od Chrystusa, odrzucając dar Eucharystii? Do bożków, które sami na nasz 
obraz i upodobanie wytworzymy? Do tych, co obiecują szczęście pod warunkiem 
odwrócenia się od wiary? Którzy w miejsce Ewangelii proponują różne ideologie, 
których wspólnym mianownikiem jest odrzucenie Boga i wartości chrześcijańskich? 
My chcemy pozostać przy Jezusie, który odchodząc z tego świata, zostawił nam to, 
co miał najcenniejszego: dał nam Siebie pod postacią Chleba. 

Jezus nie od razu nakarmił apostołów swoim Ciałem. Najpierw kazał im się do tego 
przygotować. Trzeba się przygotować, to znaczy oczyścić swoje serce, trzeba stół 
swojego serca nakryć białym obrusem - mówił, przypominając Zacheusza, który 
postanowił oddać pół majątku ubogim, wynagrodzić wyrządzone krzywdy. Zrobił 
wszystko, by Jezusowi było u niego dobrze. 

Takiemu przygotowaniu powinno towarzyszyć zrozumienie daru, który otrzymujemy 
w Komunii Świętej. Za białym chlebem kryją się wielkie tajemnice, kryje się majestat 
Boga, wyniesienie człowieka do godności dziecka Bożego, wydarzenie Wieczernika. 
- Ciało i Krew Chrystusa są po to, byśmy dzięki nim zjednoczyli się z Nim i abyśmy 
przez to zjednoczenie osiągnęli kiedyś życie wieczne. Musimy odrzucić to, co nas 
dzieli. Nie możemy budować wspólnoty z Jezusem i między sobą, jeśli w sercu 
nosimy te wszystkie pretensje, żale do drugiego, nie mówiąc już o nienawiści. 
https://kosciol.wiara.pl/doc/6900424.Abp-Kupny-Zadna-transmisja-nie-zastapi-spotkania-z-zywym#Galerie 

Czytaj także: http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Msza_Swieta.pdf   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_%28sakrament%29                                                       
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Msza_Swieta.pdf                                                                      
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Media.pdf  
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CZY BÓG ZAPOMNIAŁ O SWOIM KOŚCIELE? 
 
 
 
 

 
 

Niedawno czytana Ewangelia przypomina nam, że burza dla uczniów Chrystusa nie jest niczym 
wyjątkowym. Ona jest wpisana w nasze życie. To ważne doświadczenie i pewnie dlatego cud uciszenia 
burzy na jeziorze opisują wszyscy trzej Synoptycy. Bóg czasem pozwala, byśmy znaleźli się w środku 
burzy, by zawiodły wszystkie nasze koła ratunkowe: wiedza, doświadczenie, relacje (znajomości), 
pieniądze. Naturalnie, że lęk wówczas nas dominuje, a nawet paraliżuje. Chrześcijaństwo jednak uczy nas, 
byśmy przekroczyli naturalne odruchy, byśmy patrzyli na Jezusa, wołali Go i starali się Go obudzić (skoro 
wydaje nam się, że śpi). Wołacie do Jezusa w czasie burzy? Wzywacie Go na pomoc? 

Okazuje się jednak, że Jezusa też można wzywać w różny sposób. Wszystko zależy od naszej wiary. 
Wiara w Jezusa – Człowieka jest chwalebna. Jednak niewystarczająca. Potrzebna jest wiara w Jezusa – 
Boga. A w tej wierze nasza osobista z Nim więź, relacja. Dobrze pokazują to różnice w opisach cudu 
uciszenia burzy u poszczególnych Ewangelistów. 

W opisach Marka (słyszeliśmy go w ostatnią niedzielę) i Łukasza uczniowie wołają do Jezusa: 
Nauczycielu/Mistrzu (grec. „didáskale”, Mk 4, 38; „epistáta”, Łk 8, 24). W wersji autorstwa św. Mateusza, 
uczniowie budzą Jezusa wezwaniem: Panie! („Kyrie!”). Tytułują Go więc słowem, które w greckim zapisie 
Biblii zastępuje niewypowiadalne Imię Boga. 

Niecodzienna musiała to być burza, skoro uczniowie Chrystusa – doświadczeni rybacy, którzy przeżyli 
niejeden sztorm – zdali sobie sprawę ze swojej bezsilności. Stanęli wobec wyzwania, któremu nie sprosta 
„nauczyciel” (a nawet „mistrz”). Tu potrzeba pomocy nieprzeciętnej i mocy nie zwykłej, ludzkiej, ale Bożej! 
Ważne jest też to, że uczniowie nie krzyczą do Jezusa (jak w relacji Marka i Łukasza): „zobacz, giniemy…”. 
W relacji Mateusza, uczniowie z krzykiem błagają: „zbaw nas!” (grec. „soson!”). Zbawić może tylko Bóg.                   
W chwilach życiowych burz i egzystencjalnych zawieruch nie wystarczy znać Jezusa jako „Nauczyciela”. 
Trzeba znać Go jako Boga i przywoływać jako Zbawcę. Są w naszym życiu takie momenty osamotnienia, 
gdy zdaje się nam, że Boga już dawno przestał obchodzić nasz los. Dramatycznie rzucamy Mu wtedy w 
Twarz pytanie: „Nic Cię to nie obchodzi, że ginę?”. O takim stanie duszy mówi poetycko św. Augustyn: 
„Twoja łódź to twoje serce; Jezus w łodzi to wiara w twoim sercu. Jeśli zapomniałeś o twojej wierze, to 
znaczy, że Chrystus zasnął: oczekuj sztormu. Niemniej rób to, co do ciebie należy”. 

Ważne, byśmy w kryzysie nie byli wpatrzeni w nasze lęki, ale w Chrystusa, który – jestem o tym 
przekonany – cały czas jest na pokładzie tej łodzi, której na imię Kościół. 

To samo dotyczy burzy, jaką przeżywamy dzisiaj w Kościele. Bardzo poruszyły mnie słowa, które 
przeczytałem przed dwoma tygodniami we wspomnienie św. Bonifacego, w brewiarzowej Godzinie Czytań: 
„Kościół jest jakby wielką łodzią płynącą po morzu tego świata. Gdy uderzają weń liczne fale doświadczeń, 
nie wolno jej porzucać; trzeba natomiast kierować”. Są tacy, którzy mówią, że Kościół jest w permanentnym 
kryzysie od 20 wieków. Nawet, jeśli to przesada, to każdy, kto zna historię Kościoła, może powiedzieć, że 
Kościół niejednokrotnie przechodził kryzysy nieporównywalnie większe niż nasz obecny. Ważne, byśmy w 
kryzysie nie byli wpatrzeni w nasze lęki, ale w Chrystusa, który – jestem o tym przekonany – cały czas jest 
na pokładzie tej łodzi, której na imię Kościół. Trzeba na Niego patrzeć także po to, by przyjąć Jego drogi i 
sposoby działania. Trzeba uwierzyć w moc pozornie słabych środków, np. wytrwałej modlitwy, która jest 
niczym innym, jak wołaniem: „zbaw nas!”. I robić to, co do nas należy, pamiętając, że po  burzy zawsze 
wychodzi słońce. https://deon.pl/kosciol/komentarze/czy-bog-zapomnial-o-swoim-kosciele,1396811

 

 Chyba nikt, kto szczerze kocha Kościół, nie może nie 

cierpieć z powodu kryzysu w polskim Kościele. Wielu z nas 

ma poczucie, jakby grunt usuwał się im spod nóg. Wielu z 

nas przeżywa burzę, trzęsienie ziemi, a nawet tsunami. 

Wielu z nas traci nadzieję. Może nam się wydawać, że Bóg 

zapomniał o swoim Kościele, że śpi. Jest nam koniecznie 

potrzebny, ale akurat Go nie ma. Nie okazuje 

zainteresowania naszymi kłopotami. Czy aby na pewno? 

https://deon.pl/czytania/date,2021-06-20
https://deon.pl/kosciol/komentarze/czy-bog-zapomnial-o-swoim-kosciele,1396811
https://deon.pl/kosciol/komentarze/czy-bog-zapomnial-o-swoim-kosciele,1396811


KAI  2021-06-22  Przewodniczący Episkopatu apeluje o 
głosowanie przeciwko rezolucji popierającej aborcję 

 
 

Z głębokim zaniepokojeniem i zdziwieniem przyjąłem informację na temat projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat zdrowia oraz 

praw seksualnych i reprodukcyjnych w UE(Matić Report). Zważywszy, że „zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach 

kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach”, a „wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą   do 

Państw Członkowskich” (art. 5.2 TUE), oraz mając na uwadze, że kompetencja w zakresie ochrony zdrowia nigdy nie została przekazana Unii 

Europejskiej, a więc należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich, można uznać, że autorzy rezolucji wzywają do naruszenia prawa 

unijnego. Jedynie wspomagający charakter kompetencji unijnej w powyższym zakresie potwierdza explicite art. 6 i art. 168 TfUE. Wszelkie 

działania Unii Europejskiej w tym obszarze powinny zatem być „prowadzone w poszanowaniu obowiązków Państw Członkowskich w zakresie 

określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej” (Art. 168.7 TfUE). 

Autorzy rezolucji przytaczają w projekcie fałszywe informacje np. na temat ochrony życia w Polsce, jak również błędnie przedstawiają pojęcie 

„praw reprodukcyjnych i seksualnych” jako wiążące zobowiązanie międzynarodowe i element praw człowieka (m.in. litera C, F, F projektu 

rezolucji). Ponadto, posługując się wypaczoną koncepcją praw człowieka, sugerują nie tylko, że istnieje coś takiego jak „prawo do aborcji” 

(m.in. litera Y projektu rezolucji oraz uzasadnienie), ale ponadto, że jest to jedno z uznanych praw człowieka. Żaden z międzynarodowych 

dokumentów praw człowieka nie wspomina o istnieniu takiego prawa, łącznie z dokumentami przywołanymi przez autorów rezolucji, tzn. 

Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, 

Konwencją w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet czy Europejską Konwencją Praw Człowieka. Dokumenty te expressis 

verbis gwarantują prawo do życia, nie wspominają natomiast o prawie do zabijania. Zwróćmy uwagę, że również unijne prawo traktatowe 

potwierdza nienaruszalną godność każdego człowieka (art. 1 KPP), jego prawo do życia (art. 2 KPP) oraz zakaz praktyk eugenicznych (art. 3b 

KPP). UE zobowiązana jest także do ochrony praw dziecka (art. 3 TUE). Ponadto Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Olivier Brüstle 

v Greenpeace eV przyznał, że ludzki embrion jest nosicielem ludzkiej godności (pkt. 32 i 36). Aborcja zawsze jest pogwałceniem 

fundamentalnego prawa człowieka do życia, tym bardziej odrażającym, że dotyczy życia człowieka najsłabszego i całkowicie bezbronnego. Jest 

więc przejawem najbardziej niesprawiedliwej dyskryminacji. Sama prawna legalizacja aborcji głęboko zniekształca życie społeczne, a cóż 

dopiero uznanie jej za „podstawową usługę opieki zdrowotnej” (essential health service), jak domagają się autorzy rezolucji (litera J projektu 

rezolucji). Jan Paweł II pisał: „Gdy większość parlamentarna lub społeczna uchwala, że zabicie jeszcze nienarodzonego życia ludzkiego jest 

prawnie dopuszczalne, choćby nawet pod pewnymi warunkami, to czyż nie podejmuje tym samym decyzji «tyrańskiej» wobec najsłabszej i 

najbardziej bezbronnej ludzkiej istoty? Sumienie powszechne słusznie wzdryga się w obliczu zbrodni przeciw ludzkości, które stały się tak 

smutnym doświadczeniem naszego [dwudziestego] stulecia. Czyż te zbrodnie przestałyby być zbrodniami, gdyby nie popełnili ich pozbawieni 

skrupułów dyktatorzy, ale gdyby nadała im prawomocność zgoda większości?” (Evangelium Vitae 70). Prawo do życia jest poniekąd papierkiem 

lakmusowym demokracji. Tam, gdzie nie jest ono w pełni zagwarantowane, państwo przestaje być „wspólnym domem”, gdzie wszyscy mogą 

żyć zgodnie z podstawowymi zasadami równości, przekształcając się w państwo tyrańskie, uzurpujące sobie prawo do dysponowania życiem 

słabszych i bezbronnych, dzieci jeszcze nie narodzonych (por. EV 20). Autorzy rezolucji, oprócz prawa do życia, negują także drugie 

podstawowe prawo człowieka, prawo do wolności sumienia, które zagwarantowane jest również w art. 10.1 Karty Praw Podstawowych UE. 

Odrzucają również emanację prawa do wolności sumienia w postaci prawa do sprzeciwu sumienia zagwarantowanego w art. 10.2 KPP. Należy 

nadmienić, że Unia Europejska w Karcie Praw Podstawowych wyraźnie wymienia prawo do sprzeciwu sumienia, co stanowi szczególny rys tej 

organizacji. Prawo do sprzeciwu sumienia, także personelu medycznego, wyraźnie zagwarantowane jest w konstytucjach wielu państw 

członkowskich. Przyjęcie rezolucji można by w związku z tym uznać również za atak na konstytucje wielu państw członkowskich. 

W świetle powyższego apelujemy do wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego o głosowanie przeciwko projektowi wspomnianej 

rezolucji. Przypominamy także posłom katolickim, że w sytuacji, gdy poddane głosowaniu dokumenty wymierzone są w podstawowe prawa 

człowieka i wartości, które nie podlegają negocjacjom, nie mogą zgodzić się na żaden kompromis, ale powinni jednoznacznie przeciwstawić się 

takim inicjatywom. „W odniesieniu do tej zasady katolicy nie mogą zgodzić się na żaden kompromis, w przeciwnym bowiem razie zanikałoby w 

świecie świadectwo chrześcijańskiej wiary oraz jedność i wewnętrzna integralność samych wiernych” (Kongregacja Nauki Wiary, Nota 

doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowaniu katolików w życiu politycznym, 2). 

Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP, Wiceprzewodniczący CCEE. Warszawa, dnia 22 czerwca 2021 roku                                                                                                                    

https://misyjne.pl/przewodniczacy-episkopatu-apeluje-o-glosowanie-przeciwko-rezolucji-popierajacej-aborcje-dokument/
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ABP STANISŁAW GĄDECKI, FOT. JUSTYNA NOWICKA 

PAP  2021-06-24 

Przewodniczący KEP: wyrażam głęboki smutek po 
rezolucji europarlamentu w sprawie możliwości 
zabijania dzieci nienarodzonych 
Wyrażam głęboki smutek po rezolucji europarlamentu, w której wzywa się do zapewnienia możliwości zabijania dzieci 

nienarodzonych – oświadczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Dodał, że kultura 

życia przeradza się w kulturę śmierci i wykluczenia. 

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję wzywającą wszystkie państwa członkowskie UE do zapewnienia 

„powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji” oraz zagwarantowania, że „aborcja na żądanie jest legalna na 

wczesnym etapie ciąży” i później, „gdy zdrowie ciężarnej jest zagrożone”. 

„Wyrażam głęboki smutek po rezolucji europarlamentu, w której wzywa się do zapewnienia 

możliwości zabijania dzieci nienarodzonych. Kultura życia, o jakiej myśleli ojcowie 

założyciele UE, przeradza się w kulturę śmierci i wykluczenia, a ideologia bierze górę nad 

rozumem” – napisał na Twitterze abp Gądecki. 

 

>>> PE przyjął rezolucję, domagając się powszechnego dostępu do aborcji  

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu wystosowanym 22 czerwca do wszystkich europarlamentarzystów 

apelował o odrzucenie rezolucji. 

„Aborcja zawsze jest pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia, tym 

bardziej odrażającym, że dotyczy życia człowieka najsłabszego i całkowicie bezbronnego. 

Jest więc przejawem najbardziej niesprawiedliwej dyskryminacji. Sama prawna legalizacja 

aborcji głęboko zniekształca życie społeczne, a cóż dopiero uznanie jej za +podstawową 

usługę opieki zdrowotnej+” – ocenił arcybiskup.  https://misyjne.pl/przewodniczacy-kep-wyrazam-gleboki-

smutek-po-rezolucji-europarlamentu-w-sprawie-mozliwosci-zabijania-dzieci-nienarodzonych/

 

https://misyjne.pl/tag/kep
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Bp Lechowicz o „raporcie Matica”: Nie można 

traktować aborcji jako środka ochrony zdrowia 
„Nie można traktować aborcji jako środka ochrony zdrowia. Kościół akceptuje zgodę na przerwanie ciąży, jeżeli jest poważna obawa utraty życia 

przez matkę. (…) W każdym innym wypadku nie może być mowy o tym, aby traktować aborcję, jako środek ochrony zdrowia” – mówi bp Wiesław 

Lechowicz w rozmowie ze Stacją7.pl, komentując założenia tzw. „Raportu Maticia”, który może zostać przyjęty przez PE. Arkadiusz Grochot, PE  

zajmuje się rezolucją, tak zwanym „raportem „Maticia:, który m.in. określa aborcję jako prawo człowieka. Dlaczego aborcja nie może zostać 

uznana za takie prawo? Bp Wiesław Lechowicz:   Kościół zawsze naucza, że jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do życia. W 

przypadku aborcji nie można mówić o prawie do życia, bo dochodzi tutaj do unicestwienia istoty ludzkiej i dlatego uznajemy aborcję jako jeden z 

najcięższych grzechów. Trzeba też powiedzieć, że dzieciobójstwo było uznawane, jako jeden z najcięższych grzechów od początku Kościoła. Wtedy 

myślano głównie o dzieciach już urodzonych, ale pod wpływem rozwoju nauki i medycyny, nie ma żadnych wątpliwości, że istota ludzka istnieje od 

momentu poczęcia, więc nie można przykładać pojęcia prawa człowieka, do prawa do zabójstwa, bo jest to sprzeczność sama w sobie. 

Tak samo nie można traktować aborcji jako środek ochrony zdrowia. Oczywiście Kościół akceptuje zgodę na przerwanie ciąży, jeżeli jest poważna 

obawa utraty życia przez matkę. Daje jej prawo do decyzji w takiej sytuacji, ale musi być to oparte na badaniach medycznych, które stawiają kobietę 

w sytuacji wyboru, między jej życiem, a życiem dziecka. W każdym innym wypadku nie może być mowy o tym, aby traktować aborcję, jako środek 

ochrony zdrowia. Jednym z elementów tej rezolucji jest kwestia klauzuli sumienia. Raport krytykuje ją, bo mówi, że może ona ograniczać 

dostęp do aborcji. Dlaczego Kościół broni tej klauzuli? To jest kwestia tego, na jakim poziomie podejmujemy dyskusję na ten temat. Kwestia 

sumienia jest bardzo ważna i Kościół uznaje kryterium sumienia, jako kryterium oceny podejmowanych działań i wyborów. Gdy chodzi o klauzulę na 

poziomie prawnym, to jest to kwestia do dyskusji, natomiast Kościół opowiada się za tym, żeby ona istniała, bo prawo ustanowione przez człowieka 

nie powinno się sprzeciwiać prawu Bożemu i nie powinno ograniczać sumienia, narzucać ludziom zachowań, które są z nim niezgodne. Co jeszcze 

jest niebezpieczne w tym raporcie? Kwestią niebezpieczną jest to, że w raporcie podejmowane są tematy związane z wolnością słowa i 

wypowiadania się na temat aborcji. Wygląda na to, że ten raport, jest jakąś formą zamachu na wolność słowa. Z jednej strony wszystko wolno mówić 

tym, którzy są zwolennikami aborcji i którzy traktują ją jako prawo człowieka i jako środek ochrony życia, natomiast ci, którzy mają inne poglądy, 

wydają się być marginalizowani. Próbuję się ustanowić takie prawo, które będzie niesprawiedliwe, jeśli chodzi o wypowiadanie się na ten temat. 

Biskupi europejscy, niemieccy czy skandynawscy, w jednoznaczny sposób wypowiedzieli się przeciwko temu raportowi –  to też pokazuje jego 

niebezpieczeństwo prawne, bo stosując stereotypowe myślenie, te Kościoły nie uchodzą za zbyt konserwatywne, tak jak Kościół w Polsce. Mimo to 

biskupi bardzo stanowczo zajmują stanowisko, więc to pokazuje skalę niebezpieczeństwa, które niesie ze sobą ten raport. 

Warto też wspomnieć, że sam raport narusza też postanowienia Parlamentu Europejskiego, który w dziedzinie ochrony zdrowia daje kompetencje i 

autonomie poszczególnym rządom krajów należących do Unii Europejskiej, także wydaje się, że również i w tym zakresie ten raport narusza 

wcześniej podjęte uchwały. Czy Kościół ma obowiązek, żeby w tej sprawie zabrać głos? Pierwszym obowiązkiem Kościoła jest formacja sumień 

przez nauczanie, przekazywaną wiedzę i pogłębianie wiary, która jest światłem ułatwiającym rozeznanie w różnych sytuacjach życiowych. Jako 

wspólnota Kościoła nie mamy i nie chcemy mieć bezpośredniego wpływu na stanowienie praw przez państwa, czy organizacje międzynarodowe, ale 

wobec naruszania podstawowych praw człowieka, nie możemy milczeć. Przypomnę, że rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych mówiąca o 

prawach człowieka mówi wyraźnie, że człowiek ma prawo do życia od poczęcia, czyli w sytuacji, kiedy prawa międzynarodowe są łamane i dotyczą 

one fundamentalnych kwestii takich jak życie, wolność i sprawiedliwość, to Kościół nie może milczeć. Kościół chce być znakiem sprzeciwu wobec 

prawa, które ostatecznie sprzeciwi się samemu człowiekowi. Kiedyś Jan Paweł II napisał takie zdanie, że „człowiek jest pierwszą i podstawową drogą 

Kościoła” i Kościół raz lepiej, raz gorzej, raz sprawniej, innym razem mniej sprawnie, stara się o to, żeby człowiek był szanowany w całej swojej istocie 

i swojej generalności, więc stąd taki głos sprzeciwu. Jaka powinna być reakcja każdego katolika na ten raport? Przede wszystkim modlitwa. Pan 

Bóg znanymi sobie sposobami jest w stanie tak ukształtować pewne okoliczności, że może nie dojść do uznania takiego raportu. Po drugie, katolik 

powinien wyrażać swoją opinię i swój sprzeciw, bo wydaje mi się, że to jest ważne, żeby nie bać się mówić wyraźnie o swoim stanowisku. Nie 

jesteśmy w stanie zmienić całego świata, ale chodzi o to, żeby mieć świadomość w jakim świecie żyjemy i że w tym świecie czasami są podejmowane 

decyzje, które obracają się przeciwko nam i na tyle, ile to jest możliwe, możemy zapobiegać takim inicjatywom. https://stacja7.pl/rozmowy/bp-

lechowicz-o-raporcie-maticia-nie-mozna-traktowac-aborcji-jako-srodek-ochrony-zdrowia/  
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JR 

Uczelnia ma służyć przekazywaniu wiedzy, a nie 
dzielić ludzi ze względu na seksualność 
„To, co zrobiono na UJ, jest pójściem w kierunku tego, co stało się w Europie Zachodniej i postrzeganiem drugiego człowieka przez pryzmat ideologii 
gender” – powiedziała Barbara Nowak. Podkreśliła, że „każdego należy traktować tak samo z szacunkiem, a nie postrzegać go przez pryzmat 
seksualności”. 

 

Autor/źródło: Facebook / Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty 

Małopolska kurator oświaty w wywiadzie dla portalu DoRzeczy.pl odniosła się do sytuacji na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, gdzie w ankiecie studenci mieli do wyboru 5 rodzajów płci. 
„Jeżeli Uniwersytet Jagielloński, który ma 38 tysięcy studentów, wkracza z taką ankietą, to zawsze pojawia 
się pytanie, w jakim celu to robi. Niezmiennie opowiadam się za rozumieniem roli uniwersytetu wg reguł, na 
jakich był zakładany w swoich początkach, czyli w przypadku tej uczelni ponad 600 lat temu. Miejsce takie 
jak UJ ma służyć przekazywaniu wiedzy. Nie ma żadnego powodu, żeby pracownicy naukowi mieli mieć 
wgląd w orientację seksualną swoich studentów” – powiedziała. 

Zaznaczyła, że jeżeli chce się traktować wszystkich z szacunkiem, nie można robić żadnych podziałów czy 
segregacji. 

„To, co zrobiono na UJ, jest pójściem w kierunku tego, co stało się w Europie Zachodniej i postrzeganiem 
drugiego człowieka przez pryzmat ideologii gender. Widzimy poważne skutki społeczne tego, co stało się 
na Zachodzie. Jeżeli chcemy żyć w Polsce ugruntowanej tradycją, naszą wspaniałą historią i dorobkiem, to 
trzeba z tej drogi po prostu zejść” – podkreśliła. 

Dodała, że nie można postrzegać ludzi przez pryzmat seksualności. 

„Każdego człowieka należy traktować tak samo z szacunkiem, a nie postrzegać go przez pryzmat 
seksualności, która jest sprawą intymną i nie ma żadnego związku z przekazywaniem wiedzy”. 

Powiedziała, że UJ „ma w swoim składzie osobowym tak mądrych ludzi, że powinien sam pomyśleć o 
oczyszczeniu się z ideologicznych naleciałości i powrócić do swojego głównego zadania, czyli do 
przekazywania wiedzy”. 

Wyraziła nadzieję, że prof. Jacek Popiel, rektor UJ, spotka się z nią, bo „droga komunikacji poprzez otwarte 
listy to tylko upublicznianie tematu, budzenie emocji. Nie przekłada się to na właściwe efekty”.  
https://opoka.news/uczelnia-ma-sluzyc-przekazywaniu-wiedzy-a-nie-dzielic-ludzi-ze-wzgledu-na-seksualnosc
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Hiszpański 19-letni gwiazdor TikToka ogłosił, że jest 
pro-life. Jakie były reakcje? 
Miał świadomość, że może się na niego wylać nawet „fala hejtu”, a jednak odważył się to powiedzieć: „aborcja to przerwanie życia”. Naim Darrechi jest 
muzykiem. Na TikToku ma 26 mln odbiorców. Platforma jest dla niego niezłym źródłem dochodu. Mimo tego nie boi się mówić wprost: „jestem pro-life!”. 

 

Autor/źródło: tiktok.com/@naimdarrechi, screenshot 

 

W wielu krótkich filmach 19-letniego Naima przeważają informacje z jego życia, muzyka, taniec i żarty. W jednym z 
nagrań poruszył jednak znacznie poważniejszy temat i powiedział, co sądzi o aborcji. „Aborcja przerywa życie. Kiedy 
kobieta jest w ciąży, jeśli nic nie zażyje, jeśli nie dokona aborcji, naturalny cykl sprawi, że wyłoni się życie” - podkreślił. 
„Nie chodzi o to, czy [dziecko] cierpi, czy nie. Chodzi o to, że odbierane jest życie. Życie, które społeczeństwo 
zignorowało” - dodał. Reakcje na jego wypowiedź były różne. Były pochwały i lajki, jednak hiszpański gwiazdor 
TikToka musiał się zmierzyć także z głosami krytyki, której jednak się spodziewał. Nie obyło się też od mocniejszych 
„hejtów”. Jeden z użytkowników zapytał Naima o to, czy przyjąłby dziecko, gdyby jego dziewczyna zaszła w ciążę. 
Naim Darrechi odpowiedział kolejnym nagraniem. Zapewnił, że gdyby jego dziewczyna zaszła w ciążę, „bez wahania 
zostałby tatą”. „Jeśli zaszłaś w ciążę [nie chcąc], to schrzaniłaś… ale nie zabijaj dziecka, dobrze?” - kontynuował bez 
owijania w bawełnę. Poruszył także trudny temat aborcji w przypadku gwałtu, mając świadomość, że to naprawdę 
delikatna kwestia. Jak mówił aborcja w takiej sytuacji nie jest jednak odpowiedzią, bo „dziecko nie jest temu winne”. 
„Jak w tej sprawie zawiniła osoba, którą nosisz? Czy naprawdę myślisz, że [dziecko] będzie złą osobą? Czy nie 
byłoby lepiej dać [ciężarnej dziewczynie] bardzo duże odszkodowanie od państwa za szkody i pomoc psychologiczną, 
której będzie potrzebowała? Nałożenie na nią kolejnej traumy i nie pomaganie jej nie jest rozwiązaniem” - tłumaczył. 
Podobne wypowiedzi dały kobiety, które zaszły w ciążę w wyniku gwałtu i wybrały aborcję. „Nigdy nie mogłam 
poradzić sobie z gwałtem, ponieważ z tyłu głowy miałam jeszcze to, co zrobiłam, wybierając aborcję” –  wyjaśniła 
jedna z kobiet. „I tego ludzie nie rozumieją, kiedy mówią ofiarom gwałtu: „O tak, dokonaj aborcji, abyś mógł 
kontynuować i poradzić sobie z gwałtem”. Ale aborcja tylko pogorszy gwałt 1000 razy, ponieważ teraz masz te  dwa  
straszne wydarzenia, z którymi musisz sobie poradzić” - dodała. Naim zachęcał też swoich fanów, by czekali na 
rodzicielstwo i pielęgnowali dzieci, które pewnego dnia będą mieli. „Danie komuś życia, a ponadto odpowiedzialność 
za wychowanie go, możliwość nauczania go i prowadzenia, jest najpiękniejszą i najcenniejszą rzeczą na świecie” – 
powiedział. „Warto zauważyć, że Darrechi nie opiera się na argumentach religijnych, a jego konto TikTok jest pełne 
treści typowych dla współczesnego nastolatka, z całym ekshibicjonizmem charakterystycznym dla tej platformy: 
muzyka, taniec, żarty, filmy z jego dziewczyną itp. Nie jest ewangelizatorem ani świętym; po prostu uznaje fakt, że 
każde życie powinno być chronione, w tym życie w łonie matki. Miejmy nadzieję, że jego świadectwo pomoże 
większej liczbie młodych ludzi w refleksji, zrozumieniu i wsparciu stanowiska pro-life” - podsumował sprawę portal 
aleteia.org.  https://opoka.news/hiszpanski-19-letni-gwiazdor-tiktoka-oglosil-ze-jest-pro-life-jakie-byly-reakcje 
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Parlament Europejski poparł rezolucję, która 

domaga się powszechnego dostępu do aborcji 

Redakcja portalu | Z E  Ś W I A T A  

Opublikowano: 24 czerwca 2021 godz. 19:32 

 

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję wzywającą państwa członkowskie do powszechnego dostępu 

do aborcji. Tzw. „Raport Maticia” określa aborcję prawem człowieka. 

ŹRÓDŁO: PIXABAY.COM/ENDZEITER 

Głosowanie: Raport poparło 378 posłów, przeciwko głosowało 255, a od głosu wstrzymało się 42. 

Autorem raportu jest Chorwat Predrag Matić, chorwacki europarlamentarzysta. Tekst to „Sprawozdanie w sprawie sytuacji w 

zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE w kontekście zdrowia kobiet”. 

Sprawozdanie uznaje aborcję za prawo człowieka i wielu miejscach wzywa państwa członkowskie do liberalizacji prawa aborcyjnego. 

„Zwraca się do państw członkowskich o dokonanie przeglądu krajowych przepisów prawnych dotyczących aborcji i dostosowanie 

ich do międzynarodowych standardów praw człowieka i regionalnych najlepszych praktyk oraz zapewnienie, aby aborcja na 

życzenie była legalna we wczesnej ciąży, a w razie potrzeby również w późniejszym okresie” – czytamy w dokumencie. 

W innym miejscu dokument wzywa do powszechnej edukacji seksualnej, a także do antykoncepcji. „Wzywa państwa członkowskie 

do uznania, że zakres ten powinien zostać rozszerzony na wszystkie osoby w wieku rozrodczym” – czyli także dla osób 

niepełnoletnich. 

Dokument wielokrotnie był krytykowany przez środowiska konserwatywne, a także przez polskich i europejskich biskupów. 

https://stacja7.pl/ze-swiata/parlament-europejski-poparl-rezolucje-ktora-domaga-sie-powszechnego-dostepu-do-

aborcji/?utm_source=one_signal&utm_medium=push
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Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą państwa 
członkowskie do powszechnego dostępu do aborcji.                                                                                                    
Tzw. „Raport Maticia” określa aborcję prawem człowieka. Państwa UE powinny zapewnić powszechny dostęp do seksualnej i reprodukcyjnej opieki zdrowotnej 

 Gwarancja dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji 

 Usunięcie wszelkich barier dostępu do usług zdrowotnych związanych ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym 

 Pandemia COVID-19 miała negatywny wpływ na zdrowie i prawa kobiet 

 Nie powinno być VAT-u na produkty menstruacyjne 

Posłowie wezwali do ochrony i wspierania zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego kobiet oraz ich praw, w 

rezolucji przyjętej w czwartek 24 czerwca 2021 roku. / 378 głosami za, przy 255 głosach przeciw i 42 głosach wstrzymujących się, 

Parlament stwierdził, że prawo do zdrowia, w szczególności prawo do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego jest podstawowym filarem praw 

kobiet i równości płci, którego nie można w żaden sposób osłabić ani odebrać /. 

Parlament stwierdził również, że naruszenia praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz zdrowia 

reprodukcyjnego i seksualnego kobiet są formą przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz stanowią 

przeszkodę na drodze do osiągnięcia równości płci. Wzywa więc on państwa członkowskie UE do 

zapewnienia kobietom dostępu do pełnego zakresu odznaczających się wysoką jakością, kompleksowych i 

przystępnych cenowo usług z dziedziny praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz zdrowia reprodukcyjnego i 

seksualnego, a także do usunięcia wszystkich barier utrudniających pełny dostęp do tych usług. 

Dostęp do aborcji, antykoncepcji i edukacji seksualnej: Posłowie podkreślają, że w niektórych państwach 

członkowskich nadal obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy zakazujące aborcji, z wyjątkiem ściśle 

określonych okoliczności, co zmusza kobiety do szukania potajemnych aborcji lub donoszenia ciąży wbrew 

ich woli, co jest pogwałceniem praw człowieka. Wzywają wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia 

powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji oraz zagwarantowania, że aborcja na życzenie 

będzie legalna we wczesnej ciąży, a także później, jeśli zagrożone jest zdrowie ciężarnej. 

Posłowie ubolewają również, że niektóre z państw członkowskich umożliwiają lekarzom, a w niektórych przypadkach także całym instytucjom 

medycznym, odmowę świadczenia usług zdrowotnych na podstawie tzw. klauzuli sumienia, co prowadzi do odmowy opieki aborcyjnej ze względu 

na religię lub sumienie oraz zagraża życiu kobiet. Ponadto Parlament wzywa państw członkowskie do zapewnienia powszechnego dostępu do 

wysokiej jakości i przystępnych nowoczesnych metod antykoncepcji, produktów antykoncepcyjnych oraz doradztwa w zakresie planowania rodziny. 

Posłowie ubolewają, że dostęp do aborcji jest nadal ograniczony podczas pandemii COVID-19, a także nad skutkami pandemii dla podaży i 

dostępu do środków antykoncepcyjnych. Parlament zachęca państwa członkowskie do zapewnienia wszechstronnego nauczania edukacji 

seksualnej dla uczniów szkół podstawowych i średnich, ponieważ edukacja w tym zakresie może znacząco przyczynić się do zmniejszenia 

przemocy seksualnej i molestowania. 

Produkty menstruacyjne są podstawowymi artykułami pierwszej potrzeby 

Wskazując na negatywny wpływ tzw. podatku od tamponów na równość płci, posłowie wzywają państwa członkowskie 

do skorzystania z elastyczności wprowadzonej w Dyrektywie VAT i zastosowania zwolnień lub 0% stawek VAT na te 

podstawowe dobra. Zwracają się również do krajów UE o walkę z ubóstwem związanym z menstruacją poprzez 

zapewnienie darmowych produktów menstruacyjnych dla wszystkich potrzebujących. 

Cytat 

Sprawozdawca Predrag Matić (S&D, HR) powiedział: „To głosowanie wyznacza nową erę w Unii Europejskiej i 

pierwszy prawdziwy opór wobec regresywnego programu, który od lat depcze prawa kobiet w Europie. Większość 

posłów do PE jasno przedstawiła swoje stanowisko państwom członkowskim i wezwała je do zapewnienia dostępu do 

bezpiecznej i legalnej aborcji oraz szeregu innych usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.'' 

Problem globalny 

W odrębnej rezolucji, podsumowującej wyniki szczytu w Nairobi na temat ludności i rozwoju, posłowie podkreślają, że 

kobiety na całym świecie powinny mieć zagwarantowaną odpowiednią i przystępną cenowo opiekę zdrowotną oraz 

poszanowanie ich praw seksualnych i reprodukcyjnych. Dodają, że dostępne usługi planowanie rodziny, opieka 

zdrowotna nad matkami, dziećmi w okresie przedporodowym i noworodkami oraz bezpieczna aborcja są ważnymi 

elementami w ratowaniu życia kobiet i zmniejszaniu śmiertelności niemowląt i dzieci. Tekst został przyjęty 444 

głosami za, przy 182 głosach przeciw i 57 głosach wstrzymujących się. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-

room/20210621IPR06637/powszechny-dostep-do-seksualnej-i-reprodukcyjnej-opieki-zdrowotnej-w-ue

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex%3A32006L0112
https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/197441/PREDRAG+FRED_MATIC/home
https://www.nairobisummiticpd.org/
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210621IPR06637/powszechny-dostep-do-seksualnej-i-reprodukcyjnej-opieki-zdrowotnej-w-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210621IPR06637/powszechny-dostep-do-seksualnej-i-reprodukcyjnej-opieki-zdrowotnej-w-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210621IPR06637/powszechny-dostep-do-seksualnej-i-reprodukcyjnej-opieki-zdrowotnej-w-ue


GRZECHY, ZA KTÓRE NIE DOSTANIESZ 
ROZGRZESZENIA [LISTA GRZECHÓW] 
1. Życie w konkubinacie: Zgodnie z wyznaniem katolickim, ksiądz nie może rozgrzeszyć osoby, która mieszka i 

współprowadzi gospodarstwo domowe z partnerem bez zawarcia związku małżeńskiego. Dzieje się tak, ponieważ w wiernym nie 
ma szans na postanowienie poprawy, jeżeli po spowiedzi i przystąpieniu do sakramentu powróci do "życia w grzechu", czyli życia 
w konkubinacie. Aby ksiądz udzielił spowiedzi, wierny musiałby wyprowadzić się od partnera zaraz po udzieleniu rozgrzeszenia.                                                                                                                                                                
2. Życie w powtórnym związku, bez stwierdzenia nieważności małżeństwa: Małżeństwo w kościele 

katolickim jest nierozerwalne i nie uznaje on rozwodów. Można jedynie stwierdzić nieważność takiego związku w sądzie 
archidiecezjalnym. Życie w powtórnym związku, nawet z osobą innego wyznania i po otrzymaniu rozwodu cywilnego, jest 
grzechem, który nie podlega rozgrzeszeniu.                                                                                                                         
3. Aborcja: Aborcja jest zabójstwem własnego dziecka. Zgodnie z nauką Kościoła, rozgrzeszyć z niej może każdy kapłan. 

Papież: „Chciałbym podkreślić z całą mocą, że aborcja jest grzechem ciężkim, ponieważ kładzie kres niewinnemu życiu.                                                                                                                                                                       
4. Formalne odstępstwo od wiary: Tzw. apostazja oznacza porzucenie wiary religijnej. W pierwotnym znaczeniu – 

całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej; termin został również adaptowany do ogólnych pojęć religioznawczych oraz 
wykorzystywany przez religie i wyznania niechrześcijańskie. Ten grzech może zdjąć jedynie biskup.                                                                                                                                                                        
5. Pobicie lub zabójstwo biskupa: Tego grzechu również nie zdejmie zwykły ksiądz. Pobicie lub zabójstwo biskupa 

należą do grzechów zastrzeżonych biskupowi.                                                                                                                                                                                                                    
6. Usiłowanie odprawiania Mszy Św. lub udzielenia rozgrzeszenia przez osobę, która nie ma 

święceń kapłańskich: Tego grzechu również nie zdejmie zwykły ksiądz. Grzech próby świadczenia posług kapłańskich 

należą do grzechów zastrzeżonych biskupowi i tylko on może je rozgrzeszyć.                                                                                                                                                                                                                                  
7. Próba zawarcia małżeństwa przez księdza lub osobę zakonną.   
LISTA NOWYCH GRZECHÓW:                                                                                                                                                            

Nadmierne bogactwo: Zgodnie z nową listą grzechów, spowiadać się trzeba z obsesji bogactwa. Gromadzenie dóbr 

ponad to, co jest nam potrzebne, jest ciężkim grzechem. Uzależnienie od nikotyny: Palenie papierosów szkodzi 

naszemu ciału, zdrowiu, wpływa na stan psychiczny. Są one używką i zgodnie z nową listą grzechów, z uzależnienia od nikotyny 

należy się spowiadać. Jeżeli ktoś pali sporadycznie i nie nadużywa (nie ma objawów uzależnienia), będąc oczywiście osobą 

dorosłą, nie musi się z tego spowiadać. Zatruwanie i zaśmiecanie środowiska: Zgodnie z aktualizacją grzechów, 

zatruwanie środowiska należy również do ciężkich przewinień. I nie chodzi tu tylko o fabryki - paląc plastiki we własnym piecu 

także powinniśmy się udać do spowiedzi. Ściąganie pirackich plików z Internetu: Ściąganie muzyki, filmów i 

innych plików z Internetu, które objęte są prawem autorskim, a dodatkowo mają stanowić źródło czyjegoś utrzymania i nie 

zostały przez autora nieodpłatnie udostępnione, jest okradaniem go i grzechem ciężkim. Zgodnie z 7. przykazaniem dekalogu. 

Hejt w sieci: Od zeszłego roku z internetowego hejtu należy się spowiadać, co więcej jest to grzech ciężki. Do hejtu zalicza 

się dręczenie, obrażanie, oczernianie czy wyzywanie. Hazard: Hazard jest uzależnieniem i grzechem ciężkim. Zatruwa życie 

osoby go uprawiającej oraz bliskich. Należy się z niego spowiadać. Mobbing: Na liście grzechów ciężkich znalazł się mobbing. 

Jeśli ośmieszamy, poniżamy lub umniejszamy kompetencje współpracownika, musimy się z tego koniecznie wyspowiadać.                                                                                                                                                                                                         

Konkubinat - prowadzenie gospodarstwa domowego (bez rozgrzeszenia): Konkubinat to 

prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego bez wejścia w związek małżeński z tą osobą, tzw. życie "na kocią łapę". W tym 

wypadku jest to grzech ciężki, a trwanie w nim nie daje księdzu możliwości rozgrzeszenia. Wierny, który chciałby je uzyskać, 

musiałby natychmiast po spowiedzi wyprowadzić się od partnera/partnerki. In vitro: Do listy grzechów ciężkich dołączyło in 

vitro. Kościół dopuszcza tylko naturalne metody posiadania potomstwa. Korzystanie z gadżetów seksualnych: 

Prowadzące do wyuzdania jest grzechem ciężkim. Kościół zakazuje używania zarówno środków antykoncepcyjnych, jak i 

zaspokajania żądz "zabawkami". Homoseksualizm: Kościół nie uznaje homoseksualizmu i uznaje za zboczenie oraz 

chorobę. Papież Franciszek wzbudził co prawda ostatnimi czasy kontrowersje twierdząc, że "nie ma powodu, dla którego miałby 

nienawidzić homoseksualistów", wciąż jednak stanowisko kościoła w ich sprawie pozostaje niezmienne. Aborcja: Aborcja to, 

zgodnie z nauką Kościoła, zabicie dziecka. W związku z tym rozgrzeszenia udzielić może tylko biskup. Znęcanie się nad 

zwierzętami: Dręczenie zwierząt i znęcanie nad nimi to taki sam grzech, jak zadawanie bólu i cierpienia ludziom. To grzech 

ciężki, z którego należy się spowiadać.  Grzech przeciw Duchowi Świętemu (bez odpuszczenia): To jedyny 

grzech, o którym Jezus powiedział, że nie zostanie odpuszczony. Zgodnie z Katechizmem Św. Piusa X zaliczają się do niego 

poniższe przewinienia: - o łasce Bożej rozpaczać; - przeciwko miłosierdziu Bożemu zuchwale grzeszyć; - uznanej prawdzie 

chrześcijańskiej się sprzeciwiać; - bliźniemu łaski Bożej zazdrościć; - na zbawienne napomnienia zatwardziałe mieć serce; - 

rozmyślnie trwać w niepokucie.  

Czytaj także Wiadomości s. 15                                                                                                                     

http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-06-01.pdf                                                                                                                      

i - Spowiedź święta. Jak się spowiadać? Jaka jest formuła spowiedzi? [TEKST]  
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http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-06-01.pdf
https://poranny.pl/spowiedz-swieta-jak-sie-spowiadac-jaka-jest-formula-spowiedzi-tekst/ar/c11-13371632


 21 czerwca 2021 Profanacja figur przed kościołem w Szczecinie. 
„To przykre wydarzenie” 

Sprawcy namalowali na figurze Matki Bożej i kapliczce odwrócone krzyże. Do zdarzenia doszło w 

parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie. „Dzisiejszej nocy miało miejsce przykre wydarzenie. 

Sprofanowano i zniszczono figury Matki Bożej Fatimskiej i Niepokalanej na naszym wzgórzu przed 

kościołem…” – poinformowała w niedzielę parafia w Szczecinie. 

Na jednej z figur Matki Bożej namalowano odwrócony krzyż. Na kapliczce z kolei nie tylko 

odwrócony krzyż i pentagram. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A poniżej Ks. Bp Kazimierz Górny mówi o Ks. Kard Wojtyle                                                                                              
i o budowie kościoła w Oświęcimiu. Można też zobaczyć  kilka zdjęć.  

 

DZIECIŃSTWO ŚW. JANA PAWŁA II                               

LATA MŁODZIEŃCZE: Karol Józef Wojtyła (Jan Paweł II) 

urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako syn Karola 

Wojtyły i jego żony Emilii z Kaczorowskich.                                           

Atmosfera panująca w domu rodzinnym, jego otoczenie, dzieciństwo 

i bliskie osoby silnie wpłynęły na rozwój duchowy i intelektualny 

przyszłego Papieża.  https://youtu.be/oBmhvpsji8g 

 

 

 

Z POWODU WARUNKÓW WOJENNYCH TAJNE SEMINARIUM MIEŚCIŁO SIĘ 

W PAŁACU ARCYBISKUPÓW KRAKOWSKICH PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 3.                                                               

JEGO ORGANIZATOREM BYŁ ÓWCZESNY ARCYBISKUP METROPOLITA 

KRAKOWSKI, ADAM STEFAN SAPIEHA ZWANY KSIĘCIEM NIEZŁOMNYM. 

KLERYCY SPOTYKALI SIĘ NA TAJNYCH WYKŁADACH W PAŁACU, A 

MIESZKALI W OKOLICZNYCH PARAFIACH LUB DOMACH PRYWATNYCH. 

HTTPS://SANTOJP2.PL/KAPLANSTWO/   

 

 

 

 

Wszystkie kategorie 
Adhortacje 
Aktualności 
Aktualności wideo 
Boże Miłosierdzie 
Cykl wideokatechez MovieWam 
Człowiek 
Dialog 
Encykliki 
Filmy 
Fotoalbum 
Fotogalerie 
I. Pontyfikat Jana Pawła II 
I. Sanktuarium św. Jana Pawła II - opis 
II. Nauczanie 
II. Sanktuarium - założenie urbanistyczne 
III. Dokumenty Papieskie 
III. Kościół Górny 
IV. Kościół Relikwii 
IV. Pielgrzymki 
Jan Paweł II - filmy 
Kalendarium życia i pontyfikatu Jana Pawła II                                        Defilada hitlrowskich wojsk ulicami Krakowa w rocznicę utworzenia GGObrazek 1 z 24              
Kapłaństwo 
Kaplice i oratoria 
Kościół Górny - opis 
Kościół Relikwii - opis 
Kraków Karola Wojtyły 
Księga pamiątkowa 
Kuchnia Papieska 

Kult maryjny 
Listy Apostolskie 
Miejsca pamięci 
Młodość 
Mozaiki o. Marko Rupnika - symbolika scen 
Multimedia 
Pielgrzymki do Ojczyzny 
Podróże zagraniczne 
Pontyfikat 
Projekt życia wg. św. Jana Pawła II 
Relacje 
Sanktuarium św. Jana Pawła II 
Santo Subito! 
Św. Jan Paweł II w Małopolsce 
Świadectwa 
Świadkowie 
Testament św. Jana Pawła II 
Wspomnienia 
Zapowiedzi 
Znane osoby wspominają Jana Pawła II                                                                               Ks. Karol Wojtyła przyjmuje święcenia biskupie 
Życie Pełne Pasji 
  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/oBmhvpsji8g
https://santojp2.pl/kaplanstwo/
https://santojp2.pl/category/pontyfikat/dokumenty-papieskie/adhortacje/
https://santojp2.pl/category/wydarzenia/
https://santojp2.pl/category/c41-multimedia/filmy/aktualnosci/
https://santojp2.pl/category/pontyfikat/nauczanie-dokumenty-papieskie/boze-milosierdzie-nauczanie-dokumenty-papieskie/
https://santojp2.pl/category/c41-multimedia/filmy/cykl-wideokatechez-moviewam/
https://santojp2.pl/category/pontyfikat/nauczanie-dokumenty-papieskie/czlowiek-nauczanie-dokumenty-papieskie/
https://santojp2.pl/category/pontyfikat/nauczanie-dokumenty-papieskie/dialog/
https://santojp2.pl/category/pontyfikat/dokumenty-papieskie/encykliki/
https://santojp2.pl/category/filmy
https://santojp2.pl/category/fotoalbum/
https://santojp2.pl/category/c41-multimedia/fotogalerie/
https://santojp2.pl/category/pontyfikat/pontyfikat-jana-pawla-ii/
https://santojp2.pl/category/sanktuarium-sw-jana-pawla-ii/sanktuarium-sw-jana-pawla-ii-opis/
https://santojp2.pl/category/pontyfikat/nauczanie-dokumenty-papieskie/
https://santojp2.pl/category/sanktuarium-sw-jana-pawla-ii/sanktuarium-zalozenie-urbanistyczne/
https://santojp2.pl/category/pontyfikat/dokumenty-papieskie/
https://santojp2.pl/category/sanktuarium-sw-jana-pawla-ii/kosciol-gorny/
https://santojp2.pl/category/sanktuarium-sw-jana-pawla-ii/kosciol-relikwii/
https://santojp2.pl/category/pontyfikat/pielgrzymki-wiki/
https://santojp2.pl/category/c41-multimedia/filmy/jan-pawel-ii-filmy/
https://santojp2.pl/kalendarium/
https://santojp2.pl/category/kaplanstwo-wiki/
https://santojp2.pl/category/sanktuarium-sw-jana-pawla-ii/kosciol-relikwii/kaplice-i-oratoria/
https://santojp2.pl/category/sanktuarium-sw-jana-pawla-ii/kosciol-gorny/kosciol-gorny-opis/
https://santojp2.pl/category/sanktuarium-sw-jana-pawla-ii/kosciol-relikwii/kosciol-relikwii-opis/
https://santojp2.pl/category/krakow-karola-wojtyly/
http://wspomnienie.santojp2.pl/
https://santojp2.pl/category/c41-multimedia/filmy/kuchnia-papieska/
https://santojp2.pl/category/pontyfikat/nauczanie-dokumenty-papieskie/kult-maryjny-nauczanie-dokumenty-papieskie/
https://santojp2.pl/category/pontyfikat/dokumenty-papieskie/listy-apostolskie/
https://santojp2.pl/category/miejsca-pamieci/
https://santojp2.pl/category/mlodosc/
https://santojp2.pl/category/sanktuarium-sw-jana-pawla-ii/kosciol-gorny/mozaiki-o-marko-rupnika/
https://santojp2.pl/category/c41-multimedia/
https://santojp2.pl/category/pontyfikat/pielgrzymki-wiki/pielgrzymki-do-ojczyzny/
https://santojp2.pl/category/pontyfikat/pielgrzymki-wiki/podroze-zagraniczne/
https://santojp2.pl/category/pontyfikat/
https://santojp2.pl/category/c41-multimedia/filmy/projekt-zycia-wg-sw-jana-pawla-ii/
https://santojp2.pl/category/wydarzenia/relacje-wydarzenia/
https://santojp2.pl/category/sanktuarium-sw-jana-pawla-ii/
https://santojp2.pl/category/santo-subito/
https://santojp2.pl/category/c41-multimedia/filmy/sw-jan-pawel-ii-w-malopolsce/
https://santojp2.pl/category/c41-multimedia/filmy/swiadectwa/
https://santojp2.pl/category/c41-multimedia/filmy/swiadkowie/
https://santojp2.pl/category/santo-subito/testament/
https://santojp2.pl/category/wspomnienia/
https://santojp2.pl/category/wydarzenia/zapowiedzi-wydarzenia/
https://santojp2.pl/category/c41-multimedia/filmy/znane-osoby-wspominaja-wybor-i-pontyfikat-jana-pawla-ii/
https://santojp2.pl/category/zycie-pelne-pasji/


                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski opowiada o Janie Pawle II - wielkim polskim 
patriocie - zobacz odsłonę Papież Polak na portalu www.czuwamy.org.pl  https://youtu.be/dI-uWQlsCy0 

W filmowym cyklu „Rozmowa z ks. biskupem Kazimierzem Górnym” prezentujemy 
fragmenty wypowiedzi biskupa seniora diecezji rzeszowskiej, nagrane podczas jego 
niedawnej wizyty w rzymskim Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II. 
Dotyczą one wspomnień z czasów kapłańskiej posługi w archidiecezji krakowskiej, przede 
wszystkim współpracy z ks. kard. Karolem Wojtyłą. Cz. I nosi tytuł "Synod Duszpasterski 
Archidiecezji Krakowskiej i fenomen Zespołów Studyjnych". https://youtu.be/SjKmsGSqOD0 

W filmowym cyklu „Rozmowa z Ks. Biskupem Kazimierzem Górnym” prezentujemy drugi 
fragment wypowiedzi biskupa seniora diecezji rzeszowskiej, nagranej podczas jego wizyty 
w rzymskim Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II. Tematem tego 
odcinka jest duszpasterska praca wśród rodzin archidiecezji krakowskiej przy boku kard. 
Wojtyły. Zapraszamy! - https://youtu.be/qpCpN6aJ57E 

W ramach blogowego cyklu filmowego prezentujemy trzeci fragment wypowiedzi bpa 
Kazimierza Górnego, seniora diecezji rzeszowskiej. Tym razem tematem rozmowy są 
trudne początki nowej parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu i budowy kościoła 
parafialnego. Zapraszamy! - https://youtu.be/nJfI5i6itlI 

Nasz gość ks. Biskup Kazimierz Górny - https://youtu.be/HuC3NmI-D1k 
Wizyta ks. Bpa K. Górnego w ZS w Łączkach Kucharskich - https://youtu.be/OyHpQcP3qa4 
 
Bp Kazimierz Górny z Rzeszowa przewodniczył 26.05.2013 pielgrzymce rodzin do 
sanktuarium św. Maksymiliana w Pabianicach. W uroczystej mszy św. uczestniczyli 
także łódzcy biskupi - https://youtu.be/Zt5brR1vstc

 

 

 
 Rzymski Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II 

http://www.czuwamy.org.pl/
https://youtu.be/dI-uWQlsCy0
https://youtu.be/SjKmsGSqOD0
https://youtu.be/qpCpN6aJ57E
https://youtu.be/nJfI5i6itlI
https://youtu.be/HuC3NmI-D1k
https://youtu.be/OyHpQcP3qa4
https://youtu.be/Zt5brR1vstc
https://youtu.be/Zt5brR1vstc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XI. 1974 - Kard. Karol Wojtyła święci kościół P. J. Dobrego Pasterza w Krakowie - https://dobrypasterz.krakow.pl/sermon/obchody/ 

 

1974 https://youtu.be/NNmW1ZncqHs  https://youtu.be/JZHcmIDjqzA 

 

 

1974 -  https://youtu.be/riTaigG3xng 

 

Kard. Karol Wojtyła w Kalwarii Zebrzydowskiej, Częstochowie i na Procesji w Krakowie na Skałkę  

https://dobrypasterz.krakow.pl/sermon/obchody/
https://youtu.be/NNmW1ZncqHs
https://youtu.be/JZHcmIDjqzA
https://youtu.be/riTaigG3xng


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975. Świeto Matki Bożej Gromnicznej 

 

Jasna Góra 1979:  

    

   

Poniżej:  Ks. Kazimierz Górny. Oświęcim. Budowa kościoła. 

https://maksymilian.oswiecim.pl/index.php/o-parafii/historia 

 

 Ks. Kard. Karol Wojtyła udziela Święceń Kapłańskich 

 

  

  

https://maksymilian.oswiecim.pl/index.php/o-parafii/historia


 

 
24.06.21, 17:13fot. yt/jestem kraków 

Ks. prof. Staniek: Prorok w ojczyźnie 

Ludzie nie lubią, gdy Bóg... 
Rodzinne miasto Nazaret nie przyjęło Jezusa. Rodacy pierwsi odrzucili skierowane do nich słowa o zbawieniu. Jezus musiał ratować się ucieczką, 
groziła Mu w Nazarecie śmierć. Wówczas to Chrystus wypowiedział znamienne słowa: „Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”, i 
jako dowód wskazał los Eliasza i Elizeusza. Jest to jedna z tajemnic dziejów zbawienia. Ludzie nie lubią, gdy Bóg przemawia do nich przez 
rodaków. Odrzucają wówczas orędzie Boga i tego, który je przekazuje. Nie są w stanie zatrzymać się nad mądrością przekazanego słowa, lecz 
oceniają je według posłańca. Powtarza się to zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, a obecnie trwa nadal w Kościele. Jaki jest mechanizm 
tego działania? Na pewno ma tu do powiedzenia coś psychologia. Słowa ludzi mierzymy tą skalą, jaka obowiązuje w środowisku, z którego 
pochodzą. Tak zareagowali mieszkańcy Nazaretu, mierząc Jezusa miarą znanego im Józefa: „Czy nie jest to syn Józefa?”. Przywiązani do własnej 
skali oceny, nie byli w stanie zrozumieć, że mają do czynienia z Synem Boga. 

 

Walka o przywileje 
Równie często do głosu dochodzi pragnienie korzystania z przywilejów. Tę motywację swych rodaków ujawnia Jezus, gdy głośno wypowiada ich 
ciche żądanie: „dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”. Walka o przywileje to część walki o byt i 
znacznie częściej dochodzi do głosu niż sądzimy. Ona też uruchamia w ludziach motor wielu dramatów — zwykłą zazdrość. Trudno też uwierzyć, 
że ktoś, kogo się dobrze znało, nagle zaczyna przemawiać w imieniu Boga i jego słowa należy traktować jako Boże wezwanie. Jaskrawo jest to 
widoczne w rodzinach, które wydają kapłana. Ks. z reguły nie ma większego wpływu na życie religijne swoich najbliższych, bo oni odbierają go nie 
jako ks., lecz jako syna czy brata. Zdarza się, że gorszący sposób życia bliskich jest krzyżem dla ks., a on sam nie jest w stanie tego zmienić. 

 

Prawda, która boli 
Wszystko jednak wskazuje na to, że powód odrzucenia proroka przez najbliższych jest znacznie głębszy. Prorok musi mówić prawdę i z tej racji 
zawsze wzywa do rachunku sumienia. Nie ma bowiem żadnej odnowy, żadnego wyjścia z kryzysu bez dobrze zrobionego rozliczenia. Rzecz w tym, 
że rozliczenie musi być pełne, a najbliżsi nigdy na to nie chcą się zgodzić. W rozliczeniach najczęściej dochodzi do głosu żądanie tłumu. Ten zaś 
szuka kozła ofiarnego, czyniąc go odpowiedzialnym za wszelkie dotychczasowe niepowodzenia i nadużycia. Wystarczy zabić tego kozła, by 
rozrachunek był dokonany. Ktokolwiek rzuci weń kamień, zrzuca z siebie odpowiedzialność za swoje dotychczasowe czyny. Prorok występujący w 
imieniu Boga na takie rozwiązanie nie pozwala. Wzywa do rachunku sumienia i pełnej odpowiedzialności osobistej. To z kolei nie podoba się 
tłumom, a ponieważ prorok, jako rodak, dobrze ich zna i nie da się przed nim nic ukryć, wolą go zniszczyć, niż bić się w piersi z powodu 
popełnionych grzechów. 

 

Nasze odrzucenie dziś 
Ten mechanizm trzeba dobrze poznać. Wielu ludzi cierpi z powodu odrzucenia przez środowisko tylko dlatego, że chcieli podnieść jego życie 
religijno-moralne na wyższy poziom. Tak na przykład rodzice bywają znienawidzeni przez dorastające dziecko tylko dlatego, że domagają się od 
niego odpowiedzialności za swoje czyny. Pracownik może zostać uznany za czarną owcę dlatego, że stanął w obronie krzywdzonego kolegi. 
Działacz społeczny może stracić wszystkich sympatyków tylko dlatego, że stanął w obronie życia dziecka nienarodzonego. Warto z tego punktu 
widzenia prześledzić dzieje proroków przedstawione w Biblii, i warto sięgnąć do historii naszego narodu. Ileż to wspaniałych idei pogrzebano 
rzucając kłody pod nogi tych, którzy je głosili. Warto wreszcie obserwować, jak w naszych środowiskach każdy mądry głos jest prawie natychmiast 
gaszony przez szukanie słabych punktów w życiu tego, który prawdę przekazuje. Jeśli tych punktów nie ma, to się je na poczekaniu dorabia, byle 
tylko proroka zniszczyć. Prorok ukazuje drogę wyjścia z trudnej sytuacji, drogę niełatwą, lecz pewną, bo zawsze opartą na prawdzie. Złu zaś bardzo 

zależy na tym, by mądrość nie dochodziła do głosu. Św. Łukasz ukazując Jezusa jako Zbawiciela świata, poświęca wiele uwagi 
rozmontowaniu mechanizmów, które uniemożliwiają dotarcie z łaską zbawienia do człowieka. W Nazarecie zmusza do głębszej 
refleksji nad gorzkim wyznaniem Chrystusa: „Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”. 
https://www.fronda.pl/a/ks-prof-staniek-prorok-w-ojczyznie-1,163363.html   Ks. Edward Staniek 
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STRAŻNICY WYMIERZYLI PROBOSZCZOWI KARĘ, A 
POTEM… SAMI JĄ ZAPŁACILI 

 

 
FOT. CATHOPIC   PAP  2021-06-24  

Najpierw strażnicy miejscy wymierzyli proboszczowi z Rzymu karę w wysokości 350 euro, a potem zebrali tę sumę między 

sobą, by ją zapłacić – informują media. Ksiądz został ukarany za hałas na terenie parafii, gdzie zorganizował imprezę w 

ramach lata w mieście. 

Wymierzając karę strażnicy wystąpili jako funkcjonariusze, a zbierając na nią pieniądze, działali jako rodzice – zauważono. 

„Historia zaczęła się gorzko, zaś zakończyła się wielkodusznym gestem” – tak zdarzenie to podsumował proboszcz, ksiądz 

Salvatore Cipolla. 

Hałas powodem kary: Pod wieczór niektórzy mieszkańcy domów z okolic kościoła 
pod wezwaniem Niepokalanej Matki Bożej z Lourdes wezwali straż miejską 
uskarżając się na krzyki i głośną muzykę dochodzącą z terenu parafii, gdzie było 
ponad sto dzieci i nastolatków. Trwała tam zabawa z animatorami i zajęcia 
sportowe. Grupa mieszkańców pobliskich domów wyszła na ulicę, by wyrazić swoje 
niezadowolenie z powodu hałasu. Nie przestali protestować także wtedy, gdy 
wyłączono muzykę. Wezwany patrol strażników miejskich wymierzył proboszczowi 
350 euro kary za zakłócanie porządku publicznego. 

Funkcjonariusze i rodzice: „Było jasne, że z racji swych obowiązków nie mogli zrobić nic innego. Byli zestresowani i 

zasmuceni. Nie mieli innego wyjścia; wszyscy są równi wobec prawa” – powiedział ksiądz Salvatore Cipolla tłumacząc 
funkcjonariuszy. Jak dodał, wyjaśnili mu, że może odwołać się od kary. >>> Włochy: podatek od cienia 

Natychmiast po powrocie do komendy strażnicy opowiedzieli swoim kolegom o sytuacji, w jakiej się znaleźli. Od razu rozpoczęła 

się spontaniczna zbiórka pieniędzy, którą określono jako inicjatywę „obywatelską i rodzicielską„. Zgromadzoną sumę jeden z 

funkcjonariuszy zawiózł do parafii wyjaśniając, że robi to jako obywatel i ojciec. 

„Jestem wzruszony i brak mi słów” – wyznał proboszcz, cytowany przez portal Roma Today. Podkreślił, że otrzymał też liczne 

wyrazy solidarności i poparcia dla parafii, prowadzącej od ponad 40 lat działalność edukacyjną. 

https://misyjne.pl/wlochy-straznicy-wymierzyli-proboszczowi-kare-a-potem-sami-ja-zaplacili/
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Papieskie orędzie na pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który będzie 

obchodzony w Kościele powszechnym 25 lipca. Poniżej pełna treść papieskiego orędzia: 

Drodzy Dziadkowie, drogie Babcie, „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28, 20) – to obietnica, jaką Pan złożył uczniom 

zanim wstąpił do Nieba i którą dziś powtarza także Tobie, drogi dziadku i droga babciu. Tobie. „Ja jestem z tobą przez wszystkie 

dni”, to także słowa, które jako Biskup Rzymu i jako osoba starsza jak Ty, chciałbym skierować do Ciebie, z okazji tego pierwszego 

Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych: cały Kościół jest blisko Ciebie – mówiąc lepiej: jest blisko nas – troszczy się o 

Ciebie, kocha Cię i nie chce Cię opuścić! Dobrze wiem, że to przesłanie dociera do Ciebie w trudnym czasie: pandemia okazała się 

nieoczekiwaną i gwałtowną burzą, ciężką próbą, która uderzyła w życie każdego, a z nami, starszymi, obeszła się w sposób 

szczególny, w sposób jeszcze cięższy. Wielu z nas chorowało i wielu odeszło, albo było świadkami tego, jak gasło życie ich 

małżonków i bliskich; jakże liczni byli zmuszeni do bardzo długiego trwania w samotności, odizolowaniu. Pan zna każde z cierpień, 

jakich doświadczyliśmy w tym czasie. Jest blisko tych, którzy doświadczają bolesnego odsunięcia na bok; nasza samotność – która 

stała się jeszcze cięższą w czasie pandemii – nie jest Mu obojętna. Tradycja przekazuje, że także św. Joachim, dziadek Jezusa, 

był oddalony od swej wspólnoty, ponieważ nie miał dzieci; jego życie – tak, jak życie jego małżonki Anny – było uważane za 

bezwartościowe. Jednak Pan posłał do niego anioła, by go pocieszył. Kiedy on, zasmucony, pozostawał poza bramami miasta, 

ukazał mu się Boży posłaniec, aby powiedzieć mu: „Joachimie, Joachimie! Wysłuchał Pan Bóg twoją natarczywą modlitwę” . Giotto 

na swoim słynnym fresku zdaje się łączyć tę nocną scenę z jedną z tak wielu bezsennych nocy, do których wielu z nas jest 

przyzwyczajonych, a które są przepełnione wspomnieniami, zmartwieniami i pragnieniami. Ale także wówczas, gdy wszystko 

wydaje się pogrążone w mroku, jak podczas tych miesięcy pandemii, Pan nie przestaje posyłać aniołów, aby ukoić naszą 

samotność i powtarzać nam: „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”. Mówi to do Ciebie, mówi to do mnie, do wszystkich. I to jest 

istotą tego pierwszego Dnia, który pragnąłem aby był obchodzony po raz pierwszy właśnie w tym roku, po długim czasie izolacji i 

wciąż powolnym odradzaniu się życia społecznego: aby każdego dziadka, każdą babcię, każdą osobę starszą – zwłaszcza tych 

spośród nas, którzy są najbardziej samotni – odwiedził anioł! Czasem ci aniołowie mają twarze naszych wnuków, czasem członków 

rodziny, dawnych przyjaciół lub tych, których poznaliśmy właśnie w tych trudnych chwilach. W tym czasie nauczyliśmy się 

rozumieć, jak ważne są dla każdego z nas objęcia i odwiedziny, i jakże zasmuca mnie fakt, że w niektórych miejscach nie są one 

jeszcze możliwe! Pan jednakże wysyła nam swoich posłańców także za pośrednictwem Słowa Bożego. Nie pozwala, aby go 

kiedykolwiek zabrakło w naszym życiu. Czytajmy każdego dnia kartę Ewangelii, módlmy się Psalmami, czytajmy proroków! 

Będziemy wzruszeni wiernością Pana. Pismo pomoże nam także zrozumieć to, o co Pan prosi dziś w naszym życiu. On bowiem 

posyła robotników do swej winnicy o każdej porze dnia (por. Mt 20, 1-16) i w każdym okresie życia. Ja też mogę zaświadczyć, że 

otrzymałem wezwanie, by zostać Biskupem Rzymu, kiedy osiągnąłem, że tak powiem, wiek emerytalny i wyobrażałem sobie, że 

nie będę już mógł zrobić zbyt wiele nowego. Pan jest zawsze blisko nas – zawsze – z nowymi zaproszeniami, z nowymi słowami, 

ze Swym pocieszeniem, zawsze blisko nas. Wiecie, że Pan jest wieczny i nigdy nie udaje się na emeryturę. Nigdy. W Ewangelii wg 

św. Mateusza, Jezus mówi do Apostołów: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i 

Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (28, 19-20). Te słowa skierowane są dziś także do nas i 

pomagają nam lepiej zrozumieć, że naszym powołaniem jest strzeżenie korzeni, przekazywanie wiary młodym i zaopiekowanie się 

najmniejszymi. Wsłuchajcie się w to dobrze: jakie jest nasze powołanie dziś, w naszym wieku? Strzeżenie korzeni, przekazywanie 

wiary młodym i zaopiekowanie się najmniejszymi. Nie zapominajcie o tym. 



Nie ważne, ile masz lat, czy jeszcze pracujesz, czy już nie, czy zostałeś sam, czy też masz rodzinę, czy jesteś babcią lub 

dziadkiem od młodszych lat czy też trochę później, czy jesteś nadal samodzielny, czy też potrzebujesz pomocy – ponieważ nie 

istnieje wiek emerytalny, jeśli chodzi o zadanie głoszenia Ewangelii, zadanie przekazywania tradycji wnukom. Trzeba wyruszyć w 

drogę i, przede wszystkim, wznieść się ponad swoje ograniczenia, aby podjąć coś nowego. W tym kluczowym momencie historii, 

także dla ciebie istnieje więc pewne odnowione powołanie. Zapytasz: ale jak to możliwe? Moje siły się wyczerpują, nie sądzę, bym 

mógł wiele uczynić. W jaki sposób mam zacząć zachowywać się w nowy sposób, kiedy przyzwyczajenia stały się regułami mojego 

istnienia? W jaki sposób mam się poświęcić biedniejszemu ode mnie, kiedy tak bardzo przejmuję się już moją rodziną? W jaki 

sposób mogę rozszerzyć moje spojrzenie, jeśli nie wolno mi nawet wyjść poza dom, w którym mieszkam? Czy moja samotność nie 

jest zbyt ciężkim głazem? Ilu z was stawia sobie to pytanie: czy moja samotność nie jest zbyt ciężkim głazem? Także Jezus 

usłyszał podobne pytanie, zadane mu przez Nikodema, który zapytał Go: „Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem” (J 3, 

4). Może się to dokonać, odpowiada Pan, przez otwarcie serca na działanie Ducha Świętego, który wieje, gdzie chce. Ducha 

Świętego z jego wolnością podążania wszędzie i czynienia tego, co pragnie. Jak powtarzałem wielokrotnie, z kryzysu, w którym 

znalazł się świat, nie wyjdziemy tacy sami: wyjdziemy lepsi albo gorsi. I „daj Boże, aby (…) nie było to kolejne poważne wydarzenie 

dziejowe, z którego nie potrafimy wyciągnąć lekcji”. Jesteśmy uparci! „Obyśmy nie zapomnieli o osobach starszych, które zmarły z 

powodu braku respiratorów (…). Oby tak wielkie cierpienie nie było daremne, obyśmy przeszli do nowego sposobu życia i odkryli 

raz na zawsze, że potrzebujemy siebie nawzajem i jesteśmy dłużnikami jedni drugich, aby ludzkość mogła odrodzić się” (Enc. 

Fratelli tutti, 35). Nikt nie zbawia się sam. Jesteśmy dłużnikami jedni drugich. Wszyscy braćmi. W tej perspektywie, chciałbym 

powiedzieć Ci, że jesteś potrzebny do tworzenia, w braterstwie i przyjaźni społecznej, jutrzejszego świata: tego, w którym będziemy 

żyć – my, wspólnie z naszymi dziećmi i wnukami – kiedy ustanie burza. Wszyscy „bądźmy aktywni w rehabilitacji i wspieraniu 

zranionych społeczeństw” (tamże, 77). Wśród rozmaitych filarów, które muszą dźwigać tę nową konstrukcję, znajdują się trzy, które 

Ty, lepiej niż inni, możesz pomóc wznieść. Trzy filary: marzenia, pamięć i modlitwa. Bliskość Pana da siłę, także najbardziej 

kruchym spośród nas, aby wyruszyć w tę nową drogę: drogami marzeń, pamięci i modlitwy. Prorok Joel wypowiedział kiedyś tę 

obietnicę: „starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia” (Jl 3,1). Przyszłość świata znajduje się w tym przymierzu 

pomiędzy młodymi i starszymi. Kto, jeśli nie młodzi może przyjąć marzenia starszych i nieść je dalej? Ale do tego potrzeba, abyśmy 

dalej marzyli: w naszych marzeniach o sprawiedliwości, pokoju, solidarności znajduje się ta możliwość, aby nasi młodzi mieli nowe 

widzenia i abyśmy wspólnie mogli budować przyszłość. Konieczne jest także, abyś ty dał świadectwo, że można wyjść 

odnowionym z doświadczenia próby. I jestem pewien, że nie będzie ono jedynym, bo w swoim życiu doświadczyłeś ich wie lu i 

udało Ci się z nich wyjść. Wyciągnij wnioski także i z tego doświadczenia, by wyjść z niego teraz. Marzenia są zatem splecione z 

pamięcią. Myślę o tym, jak cenna jest ta bolesna pamięć wojny, i jak wiele nowe pokolenia mogą się z niej nauczyć na temat 

wartości pokoju. To Twoim zadaniem, jako tego, kto przeżył ból wojen, jest przekazanie tego. Upamiętnianie jest prawdziwą i 

właściwą misją każdej osoby starszej: pamięć i niesienie pamięć innym. Edith Bruck, która przeżyła dramat Holokaustu, 

powiedziała: „nawet oświecenie jednego tylko sumienia warte jest trudu i bólu utrzymywania żywej pamięci tego co się wydarzyło – 

i dodała – Dla mnie pamięć jest życiem”. Myślę też o moich dziadkach i o tym, jak wielu z was musiało wyemigrować i wie, jak 

trudno jest opuścić własny dom, jak czyni to wielu także dziś, w poszukiwaniu przyszłości. Być może niektórych z nich mamy obok i 

być może to oni się nami opiekują. Ta pamięć może pomóc nam w tworzeniu świata bardziej ludzkiego, bardziej otwartego na 

przyjęcie. Ale bez pamięci nie można budować, bez fundamentów nigdy nie zbudujesz domu. Nigdy. A fundamentem życia jest 

pamięć. Wreszcie: modlitwa. Jak powiedział kiedyś mój poprzednik, Papież Benedykt, święty starzec, który wciąż modli się za 

Kościół i dla niego pracuje: „modlitwa osób starszych może chronić świat, pomagając mu w sposób być może bardziej skuteczny, 

niż wysiłki tak wielu” . Powiedział to prawie na koniec swego pontyfikatu w 2012 r. To piękne. Twoja modlitwa jest bardzo cennym 

źródłem: jest płucem, bez którego Kościół i świat nie mogą się obyć (por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 262). Zwłaszcza w tym 

tak trudnym dla ludzkości czasie, kiedy przemierzamy, wszyscy w tej samej łodzi, wzburzone morze pandemii, Twoje 

wstawiennictwo za światem i Kościołem nie jest daremne, ale ukazuje wszystkim spokojną ufność, że dotrzemy do brzegu. 

Droga Babciu, Drogi Dziadku, kończąc to moje przesłanie, chciałbym wskazać Ci także przykład błogosławionego – a wkrótce 

świętego – Karola de Foucauld. Żył on jako pustelnik w Algierii i w tym kontekście peryferii dał świadectwo „swego pragnienia, aby 

postrzegać każdego człowieka jak brata” (Enc. Fratelli tutti, 287). Jego losy pokazują, jak bardzo, nawet w osamotnieniu na pustyni, 

możliwe jest wstawianie się za ubogimi całego świata i stawanie się prawdziwie bratem i siostrą wszystkich. 

Proszę Pana, aby, także dzięki jego przykładowi, każdy z nas poszerzał swoje serce i uwrażliwiał je na cierpienie tych ostatn ich, a 

także był zdolny wstawiać się za nimi. Aby każdy z nas nauczył się powtarzać wszystkim, a zwłaszcza najmłodszym, te słowa 

pocieszenia, które dziś usłyszeliśmy skierowane do nas: „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”! Dalej, odwagi! Niech Pan wam 

błogosławi. https://misyjne.pl/papieskie-oredzie-na-pierwszy-swiatowy-dzien-dziadkow-i-osob-starszych/
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Zrobili z kościoła sklep spożywczy. Rzecz dzieje się w polskiej wsi 

 

 

O ile w krajach na zachodzie Europy transformacja kościołów w sklepy lub restauracje już mało kogo dziwi, tak w Polsce wywołuje to wiele dyskusji. 

Niewiele osób mogło wiedzieć, że w Zaborze, wsi w województwie lubuskim, w budynku kościoła działa sklep. To prawdopodobnie jedyny taki 

przypadek w kraju. Dla wielu osób jest wręcz nie do wyobrażenia, żeby miejsce kultu religijnego zmieniło z czasem swoje przeznaczenie. A jednak 

- mieszkańcy wsi cenią sobie realizację tego dość kontrowersyjnego pomysłu. Część kościoła zamienili na sklep spożywczy. Ciekawostką na temat 

małej wsi i tamtejszego kościoła żyją już polskie media. Sklep, który otwarto w świątyni, znajduje się w centralnym punkcie miejscowości, czyli na 

głównym skrzyżowaniu ul. Witosa i ul. Lipowej. Naprzeciwko sklepu w kościele znajduje się apteka, a niedaleko kolejna - już czynna i funkcjonująca 

zgodnie z przeznaczeniem - świątynia. Mieszkańcy nie widzą nic złego, kiedy chodzą na msze święte, a potem do drugiego kościoła na zakupy. 

Sklep Groszek działa w kościele, ale nie na całej jego przestrzeni. Kasy i półki znajdują się w przedsionku. Witraże są zasłonięte, a reszta budynku 

zamknięta. Mieszkańcy cieszą się, że mają gdzie zrobić zakupy. Mieszkańcy są zadowoleni z możliwości zrobienia zakupów na miejscu. Nie trzeba 

jechać do sąsiedniej miejscowości, a jeśli chodzi o miejsce do modlitwy to żadna strata - niedaleko jest drugi kościół. Wiadomo, że budynek 

sakralny od lat stał pusty. Wcześniej służył jako magazyn, potem nikt nic z nim nie robił. Po II wojnie światowej kościół już nigdy nie służył celom 

religijnym. Wtedy był już w złym stanie, a złodzieje wynieśli wszystko, co najcenniejsze. Zaadaptowano więc drugi kościół, aby mieszkańcy mogli 

spełniać swoje duchowe potrzeby. W małej miejscowości liczącej ok. 1000 mieszkańców nie były więc potrzebne dwie świątynie. Czy w pozostałej 

części kościoła powstanie coś jeszcze. Wśród pomysłów pojawia się m.in. restauracja, jednak zaadaptowanie wnętrza może pochłonąć ogrom 

pieniędzy. https://goniec.pl/zrobili-z-kosciola-sklep-spozywczy-rzecz-dzieje-sie-w-polskiej-wsi-kb-180621   

 
 

Kościół  w Zaborzu: 

https://www.google.com/search?q=ko%C5%9

Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o

+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3z

efa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiFltapnqnxAhUv

mIsKHdM_DnIQ2-

cCegQIABAA&oq=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%

82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%

B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&gs_lcp=CgNp

bWcQA1Cm5DZYiq43YJO0N2gAcAB4AIAB3QG

IAdsJkgEFMS44LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6

LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dMrQYIWMFK-

wrgTT_7iQBw&bih=848&biw=1745 

 

 

 

Na sprzedaż, stary kościół ewangelicki. - http://www.inwestycje-

wroclaw.pl/dom-piotrowice.html 

ZABORZE 

https://goniec.pl/zrobili-z-kosciola-sklep-spozywczy-rzecz-dzieje-sie-w-polskiej-wsi-kb-180621
https://www.google.com/search?q=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiFltapnqnxAhUvmIsKHdM_DnIQ2-cCegQIABAA&oq=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&gs_lcp=CgNpbWcQA1Cm5DZYiq43YJO0N2gAcAB4AIAB3QGIAdsJkgEFMS44LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dMrQYIWMFK-wrgTT_7iQBw&bih=848&biw=1745
https://www.google.com/search?q=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiFltapnqnxAhUvmIsKHdM_DnIQ2-cCegQIABAA&oq=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&gs_lcp=CgNpbWcQA1Cm5DZYiq43YJO0N2gAcAB4AIAB3QGIAdsJkgEFMS44LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dMrQYIWMFK-wrgTT_7iQBw&bih=848&biw=1745
https://www.google.com/search?q=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiFltapnqnxAhUvmIsKHdM_DnIQ2-cCegQIABAA&oq=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&gs_lcp=CgNpbWcQA1Cm5DZYiq43YJO0N2gAcAB4AIAB3QGIAdsJkgEFMS44LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dMrQYIWMFK-wrgTT_7iQBw&bih=848&biw=1745
https://www.google.com/search?q=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiFltapnqnxAhUvmIsKHdM_DnIQ2-cCegQIABAA&oq=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&gs_lcp=CgNpbWcQA1Cm5DZYiq43YJO0N2gAcAB4AIAB3QGIAdsJkgEFMS44LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dMrQYIWMFK-wrgTT_7iQBw&bih=848&biw=1745
https://www.google.com/search?q=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiFltapnqnxAhUvmIsKHdM_DnIQ2-cCegQIABAA&oq=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&gs_lcp=CgNpbWcQA1Cm5DZYiq43YJO0N2gAcAB4AIAB3QGIAdsJkgEFMS44LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dMrQYIWMFK-wrgTT_7iQBw&bih=848&biw=1745
https://www.google.com/search?q=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiFltapnqnxAhUvmIsKHdM_DnIQ2-cCegQIABAA&oq=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&gs_lcp=CgNpbWcQA1Cm5DZYiq43YJO0N2gAcAB4AIAB3QGIAdsJkgEFMS44LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dMrQYIWMFK-wrgTT_7iQBw&bih=848&biw=1745
https://www.google.com/search?q=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiFltapnqnxAhUvmIsKHdM_DnIQ2-cCegQIABAA&oq=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&gs_lcp=CgNpbWcQA1Cm5DZYiq43YJO0N2gAcAB4AIAB3QGIAdsJkgEFMS44LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dMrQYIWMFK-wrgTT_7iQBw&bih=848&biw=1745
https://www.google.com/search?q=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiFltapnqnxAhUvmIsKHdM_DnIQ2-cCegQIABAA&oq=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&gs_lcp=CgNpbWcQA1Cm5DZYiq43YJO0N2gAcAB4AIAB3QGIAdsJkgEFMS44LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dMrQYIWMFK-wrgTT_7iQBw&bih=848&biw=1745
https://www.google.com/search?q=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiFltapnqnxAhUvmIsKHdM_DnIQ2-cCegQIABAA&oq=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&gs_lcp=CgNpbWcQA1Cm5DZYiq43YJO0N2gAcAB4AIAB3QGIAdsJkgEFMS44LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dMrQYIWMFK-wrgTT_7iQBw&bih=848&biw=1745
https://www.google.com/search?q=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiFltapnqnxAhUvmIsKHdM_DnIQ2-cCegQIABAA&oq=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&gs_lcp=CgNpbWcQA1Cm5DZYiq43YJO0N2gAcAB4AIAB3QGIAdsJkgEFMS44LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dMrQYIWMFK-wrgTT_7iQBw&bih=848&biw=1745
https://www.google.com/search?q=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiFltapnqnxAhUvmIsKHdM_DnIQ2-cCegQIABAA&oq=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&gs_lcp=CgNpbWcQA1Cm5DZYiq43YJO0N2gAcAB4AIAB3QGIAdsJkgEFMS44LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dMrQYIWMFK-wrgTT_7iQBw&bih=848&biw=1745
https://www.google.com/search?q=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&tbm=isch&ved=2ahUKEwiFltapnqnxAhUvmIsKHdM_DnIQ2-cCegQIABAA&oq=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+w+Zaborze+ko%C5%82o+Zielonej+G%C3%B3ry+%C5%9Bw.+%C3%B3zefa&gs_lcp=CgNpbWcQA1Cm5DZYiq43YJO0N2gAcAB4AIAB3QGIAdsJkgEFMS44LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dMrQYIWMFK-wrgTT_7iQBw&bih=848&biw=1745
http://www.inwestycje-wroclaw.pl/dom-piotrowice.html
http://www.inwestycje-wroclaw.pl/dom-piotrowice.html


  http://www.kefas-piotr.wiara.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://liturgia.opoka.org.pl/liturgia/sunday 

https://biblioteka.opoka.org.pl/     https://spowiadamysie.opoka.org.pl/ 

https://daneokosciele.opoka.org.pl/     https://dobroczynnosc.opoka.org.pl/ 

https://duszpasterstwo.opoka.org.pl/     https://opoka.org.pl/liturgia/ 

https://misje.opoka.org.pl/     https://nauczaniepapieskie.opoka.org.pl/ 

https://pielgrzymki.opoka.org.pl/     https://opoka.org.pl/liturgia/ 

https://sakramenty.opoka.org.pl/     https://rodzina.opoka.org.pl/
 

Święci co dnia  

 Styczeń 

 Luty 

 Marzec 

 Kwiecień 

 Maj 

 Czerwiec 

 Lipiec 

 Sierpień 

 Wrzesień 

 Październik 

 Listopad 

 Grudzień 

 

 

 Teksty na niedzielę  

 Styczeń 

 Luty 

 Marzec 

 Kwiecień 

 Maj 

 Czerwiec 

 Lipiec 

 Sierpień 

 Wrzesień 

 Październik 

 Listopad 

 Grudzień 

 

 

 WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA zwyczaje i obrzędy 

 Coś dla Ojca 

 Coś dla Matki 

 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

 Środa Popielcowa 

 21 22 stycznia dzień Babci i Dziadka 

 Veni sancte Spiritus 

 Zwyczaje i obrzędy wigilijne 

 Etyka, działanie, realizacja, czy to już reklama? 

 Cud nad Wisłą 

 Jak to z Komunią bywało 
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 Żyj z pożytkiem 
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 Nowy Rok Liturgiczny, Adwent i Kolęda 
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 Bóg, wiara, prawo, posługa... 

    Napisz list 

 

 

https://polskatimes.pl/

episkopatnews-profil-

na-twitterze-

najnowsze-tweety-z-

18062021/ar/c11p1-

21432621 

 

http://www.kefas-piotr.wiara.pl/
https://liturgia.opoka.org.pl/liturgia/sunday
https://biblioteka.opoka.org.pl/
https://spowiadamysie.opoka.org.pl/
https://daneokosciele.opoka.org.pl/
https://dobroczynnosc.opoka.org.pl/
https://duszpasterstwo.opoka.org.pl/
https://opoka.org.pl/liturgia/
https://misje.opoka.org.pl/
https://nauczaniepapieskie.opoka.org.pl/
https://pielgrzymki.opoka.org.pl/
https://opoka.org.pl/liturgia/
https://sakramenty.opoka.org.pl/
https://rodzina.opoka.org.pl/
https://rodzina.opoka.org.pl/
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=01&txt=12.txt&nazw=Stycze%F1#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=01&txt=11.txt&nazw=Luty#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=01&txt=10.txt&nazw=Marzec#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=01&txt=9.txt&nazw=Kwiecie%F1#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=01&txt=8.txt&nazw=Maj#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=01&txt=7.txt&nazw=Czerwiec#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=01&txt=6.txt&nazw=Lipiec#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=01&txt=5.txt&nazw=Sierpie%F1#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=01&txt=4.txt&nazw=Wrzesie%F1#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=01&txt=3.txt&nazw=Pa%BCdziernik#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=01&txt=2.txt&nazw=Listopad#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=01&txt=1.txt&nazw=Grudzie%F1#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=08&txt=14.txt&nazw=Stycze%F1#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=08&txt=13.txt&nazw=Luty#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=08&txt=12.txt&nazw=Marzec#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=08&txt=11.txt&nazw=Kwiecie%F1#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=08&txt=10.txt&nazw=Maj#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=08&txt=9.txt&nazw=Czerwiec#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=08&txt=8.txt&nazw=Lipiec#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=08&txt=7.txt&nazw=Sierpie%F1#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=08&txt=6.txt&nazw=Wrzesie%F1#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=08&txt=5.txt&nazw=Pa%BCdziernik#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=08&txt=4.txt&nazw=Listopad#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=08&txt=3.txt&nazw=Grudzie%F1#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=20.txt&nazw=WIGILIA%20BO%AFEGO%20NARODZENIA%20zwyczaje%20i%20obrz%EAdy#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=19.txt&nazw=Co%B6%20dla%20Ojca#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=18.txt&nazw=Co%B6%20%20dla%20Matki#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=17.txt&nazw=Uroczysto%B6%E6%20Tr%F3jcy%20Przenaj%B6wi%EAtszej#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=16.txt&nazw=%A6roda%20Popielcowa#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=15.txt&nazw=21%2022%20stycznia%20dzie%F1%20Babci%20i%20Dziadka#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=14.txt&nazw=Veni%20sancte%20Spiritus#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=13.txt&nazw=Zwyczaje%20i%20obrz%EAdy%20wigilijne#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=12.txt&nazw=Etyka,%20dzia%B3anie,%20realizacja,%20czy%20to%20ju%BF%20reklama?#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=11.txt&nazw=Cud%20nad%20Wis%B3%B1#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=10.txt&nazw=Jak%20to%20z%20Komuni%B1%20bywa%B3o#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=9.txt&nazw=Adwent%20-%20czy%20to%20ju%BF%20reklama?#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=8.txt&nazw=%AFyj%20z%20po%BFytkiem#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=7.txt&nazw=Kol%EAda%20czyli%20wizyta%20duszpasterska#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=6.txt&nazw=Kim%20i%20dla%20kogo%20jeste%B6my?#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=5.txt&nazw=Nowy%20Rok%20Liturgiczny,%20Adwent%20i%20Kol%EAda#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=4.txt&nazw=Tr%B1d#2
http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=03&txt=1.txt&nazw=B%F3g,%20wiara,%20prawo,%20pos%B3uga...#2
http://kefas-piotr.wiara.pl/napisz.php
https://polskatimes.pl/episkopatnews-profil-na-twitterze-najnowsze-tweety-z-18062021/ar/c11p1-21432621
https://polskatimes.pl/episkopatnews-profil-na-twitterze-najnowsze-tweety-z-18062021/ar/c11p1-21432621
https://polskatimes.pl/episkopatnews-profil-na-twitterze-najnowsze-tweety-z-18062021/ar/c11p1-21432621
https://polskatimes.pl/episkopatnews-profil-na-twitterze-najnowsze-tweety-z-18062021/ar/c11p1-21432621
https://polskatimes.pl/episkopatnews-profil-na-twitterze-najnowsze-tweety-z-18062021/ar/c11p1-21432621
https://polskatimes.pl/episkopatnews-profil-na-twitterze-najnowsze-tweety-z-18062021/ar/c11p1-21432621


Sukces śląskich lekarzy. Przywrócili wzrok 
niewidomemu mężczyźnie.  

 

 

Gdańszczanin, Adam Góra przed kilkoma laty uległ feralnemu wypadkowi. 
Mężczyzna leczył się za granicą, jednak w pełni wzrok odzyskał dopiero po operacji 
w Zabrzu.  

- Śląscy lekarze wszczepili Adamowi Górze keratoprotezy, czyli sztuczne rogówki. 
Dodatkowo, z lewego oka mężczyzny usunęli zaćmę. To sprawiło, że mężczyzna 
znów widzi.  

- Obecnie pan Adam widzi bardzo dobrze zarówno na odległość jak i do czytania - 
mówi prof. Edward Wylęgała, który był mózgiem całej operacji.  

- Zabieg wykonany przez śląskich lekarzy nie tylko ponownie uczynił Adama Górę 
widzącym. Jest on również pierwszym pacjentem w Polsce, który posiada dwie 
sztuczne rogówki.  

- Mężczyźnie wszczepiono keratoprotezy typu Boston. https://pomorska.pl/sukces-slaskich-lekarzy-

przywrocili-wzrok-niewidomemu-mezczyznie-wszczepili-mu-sztuczne-rogowki-to-pierwszy-taki-przypadek-w/ar/c1-15671464                                                                          
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Burza w samochodzie. Czy można zostać w 
środku? Nie wyłączaj silnika i świateł  
 

 

 

Znajdź bezpieczne miejsce na postój: Podczas naprawdę silnej nawałnicy powinniśmy zacząć od zatrzymania się. 

Poruszanie się przy ulewnym deszczu lub gradzie, ograniczającym widoczność do kilku metrów, stanowi ogromne niebezpieczeństwo nie tylko dla nas, 

lecz również innych użytkowników drogi. Warto więc zjechać w bezpieczne miejsce, żeby przeczekać moment gwałtownych opadów. Najlepszym byłaby 

stacja paliw z solidnym dachem lub wielopoziomowy parking. Niestety, o takie miejsce jest zazwyczaj trudno. Wtedy warto poszukać bocznej drogi, 

szerokiego chodnika lub przestrzeni, na której nie ma drzew mogących się przewrócić. Należy też pamiętać, że zatrzymanie się na pasie ruchu i próby 

ustawienia trójkąta ostrzegawczego są niebezpieczne. Przy ograniczonej widoczności szansa na najechanie w tył naszego pojazdu graniczy niemal z 

pewnością. Dodatkowo, w razie postoju, nie warto wychodzić z samochodu. Pojazd w znacznej mierze wykonany z metalu chroni przed wyładowaniami 

atmosferycznymi. Trzeba jednak trzymać ręce z daleka od metalowych przedmiotów, które mogą być przewodnikiem prądu. Możliwe i bezpieczne jest 

natomiast korzystanie z telefonu komórkowego.  

 

Nie gaś silnika i świateł: Pod warunkiem, że nie zaparkowaliśmy w głębokim rozlewisku, ulewny deszcz nie wyrządzi krzywdy autu. 

Powinniśmy pozostawić silnik włączony, by podtrzymać działanie urządzeń pokładowych. Przyda się klimatyzacja i solidne przewietrzenie wnętrza, co 

poprawi widoczność i wyeliminuje konieczność otwierania szyb w celu zobaczenia czegokolwiek. Ponadto, uruchomiona jednostka napędowa pomoże 

szybko odjechać z miejsca, które nagle może stać się niebezpieczne z uwagi na gwałtownie podnoszący się poziom wody lub przewracające się drzewo. 

Nie należy się też martwić o koszty. Silnik spalinowy zużywa od 0,5 do 1 litra paliwa na godzinę. Przy obecnych cenach, lepiej poświęcić 5 zł, niż później 

martwić się o ewentualne uszkodzenia lub dyskomfort podczas postoju. Po zaparkowaniu auta na poboczu lub w miejscu, z którego  korzystają piesi, 

rowerzyści i samochody, należy pozostawić włączone światła mijania i włączyć awaryjne. Pomarańczowe, migające światła będą dobrze widoczne w 

ulewie przynajmniej z kilkunastu metrów. 

 

Uwaga na kałuże: Obfite opady deszczu i gradu dość szybko ograniczają drożność kanalizacji. Głębokie rozlewiska pojawiają się w wielu 

miejscach i utrudniają lub wręcz uniemożliwiają przejazd. Podczas gwałtownych burz nie dziwią zatem potoki płynące głównymi szlakami 

komunikacyjnymi albo metrowej głębokości woda pod wiaduktami i w zagłębieniach. Takich miejsc stanowczo należy unikać. Zalanie silnika wykluczy 

dalszą drogę, zablokuje przejazd innym i narazi użytkownika na wysokie koszty remontu. Konieczne będzie też osuszenie wnętrza  i pozbycie się wilgoci, 

pleśni i innych szkodliwych dla dróg oddechowych drobnoustrojów. Jeśli mimo dość wysokiego poziomu wody przejazd jest możliwy, należy zredukować 

prędkość i zwiększyć odległość względem poprzedzającego pojazdu. Szybki wjazd w stojącą wodę może wywołać poślizg i doprowadzić do utraty 

kontroli nad samochodem. Dodatkowo, wysoka fala spowoduje zalanie układu zapłonowego albo innych elementów elektrycznych i unieruchomi auto. 

Warto też zwolnić, by nie wpaść w niewidoczną dziurę lub studzienkę. Zawieszenie bardzo łatwo uszkodzić. Hamowanie zalecamy rozpocząć przed 

rozlewiskiem. Przy wciśniętym pedale hamulca amortyzatory nie spełniają swej roli, a wjazd w spory ubytek jezdni generuje energię, która bezpośrednio 

przenosi się na koła i elementy układu jezdnego. Usterka gwarantowana. 

 

Nie parkuj w zagłębieniach terenu: Strażacy mają coraz więcej zgłoszeń od osób uwięzionych w głębokich rozlewiskach. 

Woda w takich miejscach błyskawicznie się podnosi, a siła z jaką napiera na karoserię jest tak duża, że uniemożliwia otworzenie drzwi. Dodatkowo, 

zacznie powoli wlewać się do kabiny. Historia zna przypadki utonięć w samochodach pod wiaduktami lub w drogowych nieckach przy zbiornikach 

wodnych. 

 

Naładuj telefon, nie zapomnij o ładowarce: Jeśli wyruszasz w drogę w burzowym okresie, zawsze miej ze sobą 

telefon i ładowarkę. Nie wiadomo, jak długo potrwają anomalie pogodowe, a konieczność wezwania pomocy może nastąpić w każdym momencie. Jeżeli 

usłyszysz informację w radio o nadciągającym gradobiciu, lepiej poszukaj schronienia pod solidnym dachem. O ile będąc w kabinie, nic nie powinno się 

wydarzyć, o tyle dach, maska i pokrywa bagażnika mogą nie przetrwać starcia z zamarzniętymi kulkami o średnicy kilku centymetrów. Usunięcie 

skutków gradobicia zazwyczaj okazuje się dość kosztowne. https://www.msn.com/pl-pl/motoryzacja/wiadomosci/burza-w-samochodzie-czy-

mo%c5%bcna-zosta%c4%87-w-%c5%9brodku-nie-wy%c5%82%c4%85czaj-silnika-i-%c5%9bwiate%c5%82/ar-AALhrFd?li=BBr5A5l&ocid=iehp
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   weź zimowe rękawice 
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