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Niech Tajemnica Zmartwychwstania odnawia nas wewnętrznie, 
umacnia w trudnościach, 

wyzwala z niepewności, przemienia każdy smutek w radość, a płacz 
i zmartwienie w szczęście i nadzieję oraz zbliża do poznania 

i doświadczenia miłości Boga.
Redakcja

„Jezus zmartwychwstał, 

jest nadzieja dla Ciebie!

W Jezusie miłość zwyciężyła 

nad nienawiścią, miłosierdzie 

nad grzechem, dobro nad złem, 

prawda nad kłamstwem, 

życie nad śmiercią”.

 - papież Franciszek
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Spełniło Się życzenie „Sto lat życia”

100-letnia Jubilatka – pani apolonia 
Faron oczami rodziny!

Najukochańsza MaMusiu i BaBciu!

Pani Apolonia Faron 6 stycznia 2017 r. ukończy-
ła setną rocznicę życia. O  godzinie 12.15 dziękowali-
śmy Bogu za doczekanie tej niecodziennej uroczystości 
przez Panią Apolonię. Dostojna Jubilatka jest w znako-
mitej formie umysłowej. Pamięta cały wiek swojego ży-
cia: trudny okres międzywojenny, kiedy  Polska powsta-
wała do wolności po latach niewoli, doskonale pamięta 
okres II wojny światowej, który dla całego narodu był 
bardzo trudny. Wielu w  jej okresie życia bało się wy-
wózki na przymusowe roboty do Niemiec, czy za dzia-
łalność „podziemną” do obozów. Okres powojenny był 
również bardzo trudny dla Polski. Rozpoczęła się walka 
z religią i z tradycjami rodzin katolickich. Wielu pamię-
ta wyrzucanie religii ze szkół, uwięzienie Prymasa Sługi 
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Pani Apolonia do-
chowała wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Na py-
tanie o przyczynę dobrej kondycji psychicznej i fizycz-
nej odpowiedziała, że pomogła jej być w dobrej formie 
głęboka wiara, praca i pozytywne nastawienie do każ-
dego człowieka. Wieczorem, w dzień urodzin, po Mszy 
Św. wieczornej udałem się do Pani Jubilatki z Komunią 
Św. Spotkanie z Panem Jezusem w  tym dniu było dla 
Niej najważniejsze. Potem odbyły się radosne życze-

nia dalszych lat w zdrowiu i błogosławieństwie Bożym, 
abyśmy doczekali Jej „osiemnastki”. Znów będzie wiel-
ka Uroczystość. W czasie rodzinnego spotkania córka, 
Pani Maria, odczytała swoje przemyślenia zatytułowane: 
„Najukochańsza Mamusiu i Babciu!” W całości przeka-
zuję je naszym czytelnikom, bowiem są napisane przez 
córkę, która na co dzień obserwowała ciężkie, pracowite 
i  ewangeliczne życie w rodzinie. Niech dobry Bóg ma 
w opiece Kochaną Panią Apolonię Faron.

Ks. Proboszcz Józef Janas



Dziś jest Twój dzień, Twoje święto - setne urodziny. 
Dziękujemy Ci za życie które nam dałaś, za każde spędzo-
ne z Tobą chwile, za to że nas wychowałaś i miłością ota-
czałaś.

Każdy dzień życia uczy nas cierpliwości, wytrwałości, daje 
radość, czasem przynosi smutek, pozwala spotkać ciekawych 
ludzi. A Ty Najukochańsza Mamusiu i Babciu przeżyłaś takich 
dni ponad 36500.

Wszystkie chwile są niezwykłe, a najbardziej niezwykła dla 
naszej Rodziny, jest właśnie ta chwila, w której pragniemy wyra-
zić miłość naszej Mamusi i Babci Apolonii, a także wdzięczność 
Panu Bogu za dar tak długiego życia.

A teraz chciałabym powiedzieć kilka słów o naszej Jubilatce:
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Święty Jan paweł ii w „ochronce”    


Nasza Mamusia i Babcia Apolonia Faron z domu 
Plata - urodziła się 6 stycznia 1917 roku we wsi Stronie 
gm. Łukowica, w wielodzietnej rodzinie - dziewięcio-
ro dzieci. Ojciec Mamusi Kajetan brał udział w I woj-
nie światowej, w tym czasie spłonął ich dom i były to 
bardzo ciężkie chwile, ponieważ babcia Maria sama 
musiała sobie z tym poradzić. W późniejszym okresie 
dziadek przez lata był sołtysem oraz prowadził sklep 
rolny.

W  1948 roku Mamusia zawarła związek małżeń-
ski z Józefem Faronem pochodzącym z Zagorzyna gm. 
Łącko. Razem wyjechali do Jaczkowa k. Kamiennej 
Góry, gdzie na świat przyszły trzy córki: Józefa, Zofia 
i Maria. Po kilkunastu latach ciężkiej pracy rodzice wró-
cili i w Dąbrówce kupili gospodarstwo. W latach 1955-
1970 wybudowali nowy dom i zabudowania gospodar-
cze. I kiedy wydawało się, że będzie już lepiej, śmierć Taty 
w 1975r. przerwała radość i spokój życia rodzinnego. 

Rodzice nauczyli nas wiary w Boga, miłości do lu-
dzi i szacunku dla Ojczyzny. Mamusia nigdy nie narze-
kała na ciężką pracę i przeciwności losu. Pomagała też 
w wychowaniu wnuków, z którymi do dziś ma świetny 
kontakt. Mamusia i Babunia doczekała się 9 wnuków, 7 
prawnuków oraz 1 praprawnuczka. 

Mamusia jest osobą niezwykle religijną, pomimo 
obowiązków zawsze znalazła czas na modlitwę i nawet 

codziennie uczestniczyła we Mszy Św. dopóki zdrowie 
na to pozwoliło.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że dał nam tak 
wspaniałą Mamusię i Babcię, która kocha nas i wpajała 
w nas wartości życia chrześcijańskiego.

Mamusiu kochana życzymy Tobie, aby Pan Bóg 
udzielił Ci potrzebnych łask do cieszenia się każdą 
chwilą.

Życzymy Ci długich lat życia w  zdrowiu z  nami 
oraz pokoju w sercu.

Dziękujemy Ci dzisiaj za Twoje dobre matczyne 
serce, za Twoją mądrość życiową, opiekę i poświęcenie.

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ!!

Kolejne pokolenie, które żyje po śmierci papie-
ża Polaka, czci Jego pamięć. W  marcu w  Ochronce, 
wśród dzieci i ich Rodzin ogłoszony został Rodzinny 
Konkurs Plastyczny pt. ”Lolek, który został papie-
żem”. Wpłynęło 29  bardzo różnorodnych prac, które 
dzieci wykonały wspólnie z rodzicami, rodzeństwem, 
dziadkami, ciociami i  kuzynami. Wychowawczynie 
grupy Stokrotek – Beata Horbowa i  Anna Radom 
zorganizowały wystawę i  prace można było oglądać 
w Ochronce. 4 kwietnia 2017 r. przygotowały w Sali 
św. Józefa uroczystą akademię, na której Jan Paweł II 
został uczczony śpiewem i  pięknym słowem dzieci 
z grupy zerówkowej. Po akademii ksiądz Prałat Józef 
Janas nagrodził wszystkich uczestników konkursu. 
„Wielki Człowiek, Wielki Papież odszedł już od nas 
do domu Ojca, lecz Jego nauka przepełniona miłością 
i troską o człowieka pozostanie na zawsze w naszych 
sercach. Postaramy się realizować w  naszym życiu 
Twoje słowa Ojcze Święty” – powiedziały dzieci, a na 

zakończenie wszystkie zaśpiewały „My polskie dzieci 
Twe, Kochamy Cię”. 

Zdjęcia z wystawy o papieżu Janie Pawle II umiesz-
czone zostały na okładce niniejszego numeru „Gloria 
Tibi Trinitas”.

Wychowawczynie grupy czwartej
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JeSteŚmy tu tylko przeJazdem…
Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie! 

Alleluja!!!
Przeżywamy kolejne już Święta Wielkiej Nocy, kie-

dy Nasz Pan, Jezus Chrystus, pokonał śmierć. Pewnie 
w  niejednych domach porównuje się te święta z  po-
przednimi. Przypominamy sobie pogodę z  zeszłego 
roku, może dokonujemy analizy menu, okolicznościo-
wego wystroju wnętrz… Wiele różnych myśli krąży za-
wsze wokół świątecznego stołu. I dobrze. Świadczy to 
o tym, że się staramy, by wszystko wypadło jak najlepiej, 
by dekoracja wpływała na odpowiedni nastrój, a dobór 
potraw na niepowtarzalny charakter uroczystego obia-
du. To wszystko jest potrzebne. Ale potrzeba czegoś 
jeszcze – zadumy nad tym, co zmieniło się od ostatnich 
świąt w naszym życiu. Sprawa trudna, bo niekoniecznie 
chcemy sobie uświadamiać, że może nic szczególnego 
się nie stało. Nadal powielamy te same błędy, te same 
wady pielęgnujemy, te same w sercu chowamy zadry… 
A przecież… czasu na zmianę było dość… 

Czas świętowania poprzedzają różnego ro-
dzaju przygotowania, z  których  doskonale zdaje-
my sobie – a  zwłaszcza panie domu – sprawę. Nie 
ma świąt bez porządków, zakupów, pieczenia ciast. 
A Zmartwychwstania nie ma bez męki i śmierci. Dzisiaj 
jesteśmy już świadkami Zmartwychwstania. Jezus pro-

wadził nas do tego wydarzenia, największego w historii 
Kościoła, przez trudne drogi Wielkiego Postu. Przez 
swoją Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale i przez rekolekcje 
wielkopostne. Właśnie nie tak dawno mieliśmy możli-
wość skorzystania z tych ćwiczeń duchownych. W na-
szej parafii rozpoczęły się one 2 kwietnia. Przez kilka 
dni ks. Misjonarz Benedykt z Zakonu Misjonarzy Św. 
Wincentego a Paulo dokładał wszelkich starań, by po-
móc nam w porządkowaniu własnego życia. A że pro-
gram rekolekcji był bogaty, „nie było opcji” (że użyję 
słów Księdza Prałata Józefa Janasa), by z nich nie sko-
rzystać. Uczestniczenie w naukach rekolekcyjnych, dla 
tych, którzy sobie ten trud zadali, na pewno korzyść 
przyniosło. Korzyść duchową, a więc bezcenną. 

Z  naukami rekolekcyjnymi bywa jednak czasem 
tak, jak z podejmowanymi nieraz przez nas różnymi po-
stanowieniami. Od jutra zacznę remont pokoju, zacznę 
biegać, zacznę pisać pracę zaliczeniową, od jutra zacznę 
się odchudzać… Od jutra zacznę więc zmieniać swoje 
życie…  Ale pamięć ludzka jest ulotna i wiele z tych cen-
nych wskazówek, które miał dla nas rekolekcjonista być 
może uleciało gdzieś daleko i nie zdążyliśmy właściwe 
przygotować się na te święta. Zechciejmy zatem jeszcze 
raz zatrzymać się nad niektórymi treściami z nauk ks. 
Misjonarza. Pierwszą myślą niech będzie stwierdzenie, 
że wiara wymaga od nas odwagi. Tej odwagi, którą trze-
ba każdego dnia w sobie – a nie wokół siebie – znajdo-
wać. Odwagi, która każe pomimo wszystko  i na prze-
kór wszystkiemu trwać przy Chrystusie. 



5

„niech Serce twe niepokalane 
zmieni Świat!”

Życiu każdego z  ludzi towarzyszy strach, zwłasz-
cza przed tym, co nieznane. Boimy się piętrzących 
problemów, cierpienia, śmierci. Ale to, że Pan Jezus 
Zmartwychwstał,  jest naszą nadzieją na zmartwych-
wstanie. Po Wielkim Czwartku, Wielkim Piątku 
i  Wielkiej Sobocie nastała Wielka Niedziela – triumf 
życia nad śmiercią. 

W rekolekcyjnych myślach znalazła się i  ta, która 
dotyczy wolności człowieka. Słowo „wolność” – nie-
zwykle modne i  „na czasie” – w  dzisiejszych czasach 
nabiera szczególnego znaczenia. Każdy bowiem dąży 
do tej szeroko rozumianej wolności, ale tak naprawdę 
wielu jest zniewolonych wewnętrznie, a  przez to nie-
szczęśliwych. Zniewolonych żądzą posiadania, drugim 
człowiekiem, sytuacjami, w jakich się jest uwikłanym. 
A wewnętrzna wolność jest możliwa tylko dzięki dzia-
łaniu Jezusa Chrystusa. To On nas uwalnia od wszel-
kich wewnętrznych obciążeń w sakramentach świętych, 
a  zwłaszcza w  sakramencie pokuty, kiedy świadomie 
wypowiadamy: „przebaczam”, „przepraszam”, „żałuję”. 

Niezwykle ważna refleksja wypływająca z rekolek-
cyjnych kazań pojawiła się także wokół tematu prze-

mienia Jezusa na górze Tabor. Kluczem jest tutaj słowo 
„przemiana”. Jezus się przemienia, a nie zmienia. Całe 
swoje ziemskie życie Chrystusa opierało się na prze-
mianie, ale z  zachowaniem istoty bóstwa. Z  dziecka 
Jezus przemienia się w ucznia ciesielskiego, dalej wy-
magającego nauczyciela, z kolei w bezbronnego więź-
nia, by wreszcie przemienić śmierć w życie. Na koniec 
– stale i ciągle – przemienia się na ołtarzu w swoje Ciało 
i Krew. Dla nas. Ale przemiana Jezusa wymaga od nas 
naszej przemiany. Przemiany a nie zamiany. A my czę-
sto zamieniamy – starą żonę na nową, pracę nad sobą 
na życiowy konformizm, zamieniamy „być” na „mieć”.

W tym trudzie ciągłej przemiany zawsze możemy 
liczyć na pomoc Boga, który jest nieskończoną Miłością 
i nieskończonym Dobrem.

Pora zatem, byśmy przemienili swoje życie. Nie cze-
kali na kolejny Wielki Post, kolejne rekolekcje i kolejne 
Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Ksiądz Misjonarz 
wyraźnie podkreślił, że ludzkie życie jest kruche i prze-
mijające, a my jesteśmy tu tylko przejazdem.

Z rekolekcyjnych rozważań wybrała Dorota Bębenek 



„Tak, Hiacyntę i  Franciszka zabiorę niedługo. Ty 
jednak zostaniesz tu przez jakiś czas. Jezus chce po-
służyć się tobą, aby ludzie Mnie lepiej poznali i poko-
chali. Chce On ustanowić na świecie nabożeństwo do 
mego Niepokalanego Serca”. Takiej odpowiedzi udzie-
liła Matka Boża, gdy Łucja poprosiła Ją o to, aby mogła 
razem ze swoimi kuzynami – Hiacyntą i Franciszkiem 
pójść do nieba. Rodzeństwo wolne od wszelkich udręk 
i bólu odeszło z tego świata, Franciszek 4 kwietnia 1919 
r. „około godziny 10 rano, bez konania, bez konwulsji, 
bez jęku zmarł słodko”, zaś Hiacynta 20 lutego 1920 r. 
Cztery dni przed jej śmiercią, Najświętsza Panna spra-
wiła, że dziewczynka nie odczuwała już żadnego cier-
pienia. 

Niezwykłe spotkania z  Matką Bożą nie zakończy-
ły się wraz z  szóstym objawieniem, które miało miejsce 
13 października 1917 r. i  podczas którego dokonał się 
cud słońca. Zapowiedziała to już Maryja w trakcie trze-
ciej tajemnicy fatimskiej 13 lipca 1917 r.: „Przyjdę prosić 
o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu oraz 
o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty mie-

siąca”. Zanim jednak nastąpiły te wydarzenia 15 czerw-
ca 1921 r. w Cova da Iria Najświętsza Panna objawiła się 
Łucji po raz siódmy i poleciła jej posłuchać Biskupa Jose 
da Silva i wyjechać z Fatimy. Dwa dni później Łucja poże-
gnała się z rodzinnym Aljustrel, aby uczyć się w Kolegium 
Sióstr św. Doroty w Porto. Po czterech latach wstąpiła jako 
postulantka do zakonu tej kongregacji w hiszpańskim Tuy. 
10 grudnia 1925 r. w celi klasztoru w Pontevedra ukazała 
się Łucji Matka Boża wraz z Dzieciątkiem Jezus. Położyła 
jedną rękę na ramieniu Łucji, zaś w drugiej trzymała serce 
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otoczone koroną cierniową. Dzieciątko zaś powiedziało: 
„Zlituj się nad Sercem twej Najświętszej Matki, okolonym 
cierniami, które niewdzięczni ludzie wbijają w  każdej 
chwili, a nie ma nikogo, kto by przez akt zadośćuczynienia 
te ciernie powyjmował”. Zaś Najświętsza Panna dodała: 
„Przynajmniej ty pociesz mnie i przekaż, że tym wszyst-
kim, którzy w  ciągu pięciu miesięcy, w  pierwsze soboty, 
wyspowiadają się, przyjmą Komunię św., odmówią cząstkę 
różańca i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważa-
jąc piętnaście tajemnic różańcowych, w  intencji zadość-
uczynienia Mnie, w godzinę śmierci obiecuję przyjść z po-
mocą, ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”. 
15 lutego 1926 r. Dzieciątko ponownie objawiło się Łucji 
wraz z  pytaniem czy nabożeństwo do Jego Najświętszej 
Matki zostało już rozpowszechnione. Podczas tej rozmowy 
Łucja poprosiła, aby spowiedź święta była ważna nie tylko 
w samą sobotę, ale w ciągu ośmiu dni. Jezus jej odpowie-
dział, że „spowiedź może być ważna o wiele więcej dni, pod 
warunkiem, że gdy będą Mnie przyjmować, będą w stanie 
łaski uświęcającej  i  wyrażą intencję zadośćuczynienia za 
znieważenia Niepokalanego Serca Maryi”. Jeśli ktoś zapo-
mni wyrazić intencję, może „to uczynić przy następnej spo-
wiedzi, wykorzystując w tym celu pierwszą nadarzającą się 
okazję”. Chrystus przemówił w 1930 r. duchowo do s. Łucji. 
Powiedział jej wówczas, że to nabożeństwo za pozwoleniem 
księży „ze słusznych powodów” może być praktykowane 
w niedzielę. Ponadto wyjaśnił dlaczego pragnie, aby było to 
właśnie pięć sobót. Otóż „jest pięć rodzajów zniewag i bluź-
nierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
1. Bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.
2. Przeciw dziewictwu Matki Bożej.
3. Przeciw Jej boskiemu macierzyństwu, przy równo-

czesnym sprzeciwie uznania Jej za Matkę rodzaju 
ludzkiego.

4. Czyny tych, którzy usiłują publicznie wpoić w serca 
dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do 
tej Matki Niepokalanej.

5. Czyny takich, którzy profanują wizerunki Najświęt-
szej Panny”.

W 1926 r. Łucja została nowicjuszką, a w 1928 r. 
złożyła pierwsze śluby jako siostra konwerska. Sześć 
lat później złożyła śluby wieczyste i  przyjęła imię 
Siostry Marii Bolesnej. Później przebywała pewien 
czas w  Kolegium Sardao w  Vila Nova de Gaia, co 
było związane z rewolucją komunistyczną na terenie 
Hiszpanii. 13 czerwca 1929 r. s. Łucji podczas modli-
twy w kaplicy w klasztorze w Tuy ukazała się Trójca 
Przenajświętsza wraz z Matką Bożą trzymającą „w le-
wej ręce swe Niepokalane Serce”. Po czym Najświętsza 
Panna przemówiła następującymi słowami: „Przyszła 
chwila, w  której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby 
wspólnie z  biskupami całego świata poświęcił Rosję 
memu Niepokalanemu Sercu. Obiecuje ją uratować 
za pomocą tego środka. Tak wiele dusz zostaje potę-
pionych przez sprawiedliwość Bożą z  powodu grze-
chów przeciwko mnie popełnionych. Przychodzę 
więc prosić o  zadośćuczynienie. Ofiaruj się w  tej 
intencji i  módl się”. W  liście do ks. Jose Goncalvesa 
z  dnia 18 maja 1936 r. s. Łucja napisała, że zapytała 
Pana Jezusa „dlaczego nie nawróci Rosji Sam, bez 
udziału Ojca Świętego w  Akcie poświęcenia?”. Jezus 
udzielił jej następującej odpowiedzi: „Ponieważ 
chcę, aby cały mój Kościół uznał w  tym poświęce-
niu tryumf Niepokalanego Serca Maryi. Aby kult Jej 
Niepokalanego Serca mógł się później szerzyć obok 
nabożeństwa do Mego Przenajświętszego Serca. Módl 
się wiele za Ojca Świętego. Uczyni to, ale będzie już za 
późno. Ostatecznie jednak Niepokalane Serce Maryi 
ocali Rosję. To dzieło Jej zostało powierzone”. S. Łucja 
uznawała ważność poświęcenia dokonanego przez 
papieża Jana Pawła II dnia 25 marca 1984 r. „w  jed-
ności z biskupami całego świata” w Rzymie przed fi-
gurą Matki Bożej Fatimskiej przywiezionej w tym celu                
z Portugalii. Wielki cud miał miejsce w roku 1989 r., 
gdy upadł mur berliński, a Europa powoli wyzwalała 
się spod uścisku komunizmu.

S. Łucja zmarła 13 lutego 2005 r. w  wieku 98 lat 
jako Siostra Maria Łucja od Jezusa i  Niepokalanego 
Serca. Takie imię przyjęła, gdy wstąpiła do zakonu 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Coimbra. 
Ówczesny papież Pius XII udzielił jej specjalnego po-
zwolenia na opuszczenie dotychczasowego zgromadze-
nia św. Doroty. 

W tym roku przypada setna rocznica Objawień 
Matki Bożej w Fatimie. Z tej okazji papież Franciszek 
12 i  13 maja odbędzie pielgrzymkę do tegoż 
Sanktuarium, zaś w naszym kraju 6 czerwca podczas 
Mszy Św. w  Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
w  Zakopanem na Krzeptówkach Episkopat Polski 
wraz z  wiernymi ponowi akt poświęcenia Polski 
Niepokalanemu Sercu Maryi. 
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Gorąco zachęcamy Wszystkich Parafian do zgłę-
bienia historii kultu Matki Bożej z  Fatimy, aby lepiej 
duchowo przygotować się na tegoroczne uroczystości. 
W tym celu pomocne mogą okazać się poniższe książki:

- „Wspomnienia s. Łucji z Fatimy”,
- Antonio A. Borelli „Fatima. Orędzie tragedii czy 

nadziei?”,
- Beata Legutko „Wielka Księga Fatimy”,
- Ks. Manuel Fernando Silva, „Dzieci, które widzia-

ły Maryję. Hiacynta, Franciszek i Łucja z Fatimy”,
- William Wagner „Anioł z Fatimy”.

Wiele informacji można również znaleźć na wy-
mienionych stronach internetowych:

- Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w  Za-
kopanem – Krzeptówki: 

http://www.smbf.pl/index.php?option=com_conten-
t&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=623,

- Sekretariat Fatimski w Zakopanem – Krzeptówki: 
http://www.sekretariatfatimski.pl/,

- Sanktuarium w Fatimie (informacje na stronie są 
dostępne w języku polskim): http://www.fatima.pt/pl. 

Katarzyna Gomulec



„mama, tata i dzieci”
Europejska Inicjatywa Obywatelska zatytułowana 

dość prozaicznie „Mama, Tata i  Dzieci” stała się no-
wym rodzajem oręża w obronie tradycyjnego modelu 
rodziny. Jej celem jest zablokowanie wykorzystywania 
prawa unijnego do kwestionowania naturalnej tożsa-
mości małżeństwa i  rodziny. Walka toczy się również 
o  czystość oraz jednolitość podstawowych i  z  pozoru 
oczywistych definicji, tj: małżeństwo, rodzice, rodzi-
na. Co prawda artykuł 9 karty Praw Podstawowych UE 
chroni autonomię państw członkowskich w  obszarze 
prawa małżeńskiego i  rodzinnego. Od dłuższego jed-
nak czasu Unia przyjmuje coraz większą liczbę aktów 
prawnych dotyczących małżeństwa i rodziny mających 
na celu przedefiniowanie tych fundamentalnych pojęć 
oraz zmierzających do prawnego zakwestionowania 
naturalnej tożsamości małżeństwa. Symbolem akcji 
stała się prezentowana w  spocie reklamowym wypo-
wiedź wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej 
Fransa Timmermansa, który publicznie stwierdził, że 
„Komisja powinna podjąć działania, aby wszystkie kraje 
członkowskie UE zaakceptowały bez zastrzeżeń małżeń-
stwa homoseksualne”.

Akcja zbierania podpisów pod inicjatywą zakoń-
czyła się 3 kwietnia 2017 r. Państwo Polskie, jak i nasz 
południowy sąsiad - Słowacja, wykazały imponujące 
zaangażowanie w  zbiórkę podpisów. Aby uruchomić 
procedurę legislacyjną konieczne do wypełnienia były 
dwa warunki: trzeba zebrać przynajmniej milion pod-
pisów obywateli państw UE oraz osiągnąć minimalną 
liczbę sygnatariuszy przypadającą na jedno państwo 
członkowskie określoną w  rozporządzeniu w  sprawie 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej w  co najmniej 
siedmiu państwach członkowskich, co odpowiada 
jednej czwartej 28 krajów. Inicjatywa „Mama, Tata 

i Dzieci” osiągnęła wymaganą liczbę podpisów w 7 kra-
jach członkowskich UE. Obecnie liczona jest całkowita 
liczba głosów. 

Każde współczesne demokratyczne państwo pro-
wadzi politykę wspierania tak istotnej komórki społecz-
nej, jaką jest rodzina. Wobec powszechnego w Europie 
kryzysu demograficznego, polityka prorodzinna jest 
ekonomiczną koniecznością. Nie można jednak ze 
względów czysto ekonomicznych godzić się na by-
lejakość wspieranego modelu. Polska na tle Państw 
Europejskich jest krajem dość konserwatywnym. 
Zmieniły się być może zakresy obowiązków rodziców, 
stan dzietności, rozdzieleniu podlegają kolejne pokole-
nia pod względem miejsca zamieszkania. Nie pozwa-
lamy sobie jednak na ekstrawagancję m.in. w  postaci 
adopcji dzieci poprzez pary jednopłciowe. Wiele z po-
zostałych państw członkowskich pozwala na istnienie 
w  strukturze społecznej małżeństw jednopłciowych, 
powszechność konkubinatów czy też przedefiniowanie 
płciowości zgodnie z ideologią gender. Sytuacje te do-
czekały się na przestrzeni ostatnich lat licznych badań 
dowodzących ich destrukcyjnego wpływu na człowieka 
i  jego relacje społeczne. Ideologia gender, czyli płcio-
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30 rocznica Śmierci Sługi bożego 
kSiędza FranciSzka blachnickiego

wość kulturowa, wypacza prawdę o człowieku, ludzkiej 
miłości oraz anatomicznej funkcjonalności organizmu. 
Wolne związki bardzo często odznaczają się niewier-
nością oraz egoistycznym podejściem do partnerstwa. 

Związkom homoseksualnym udowadnia się wysoką 
niestabilność, duży odsetek przemocy oraz świadomy 
wybór niepłodności. Zachwianiu ulegają podstawowe 
potrzeby oraz funkcje życiowe młodych ludzi. Rodzicom 
brakuje autorytetu, ludzie niewłaściwie pojmują i prze-
żywają wolność. W  rodzinach brakuje zaspokojenia 
podstawowych potrzeb życiowych człowieka, wzmaga 
się natomiast szeroko pojęty konsumpcjonizm oraz wy-
godnictwo. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest brak 
umiejętności budowania więzi społecznych oraz szczę-
śliwego życia na bazie fundamentalnych relacji z bliskim 
człowiekiem. Prowadzi to wprost do braku wypełnie-
nia podstawowego założenia Stwórcy wobec człowieka: 
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili zie-
mię” (Rdz 1, 28). W każdym rodzaju związku dąży się do 
zaspokojenia potrzeby miłości. A  tej prawdziwej moż-
na nauczyć się tylko od Boga, który stworzył oraz sam 
w swej naturze jest Miłością doskonałą.

B.M. Stal



Ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987) jest 
ważną postacią polskiego Kościoła. Wojnę przeżył 
w więzieniach i obozach niemieckich. W jednym z ta-
kich tragicznych miejsc doznał cudownego nawróce-
nia. Po wojnie wstąpił do seminarium duchownego 
i w 1950 r. rozpoczął działalność duszpasterską, która 
przypadła na trudne czasy PRL-u.

Pod koniec lat 50-tych rozwinął ruch trzeź-
wościowy – powstała Krucjata Wstrzemięźliwości, 
czyli ruch odnowy religijno-moralnej. Ruch ten 
wydawał książki, organizował różne akcje i  reko-
lekcje. Gdy Krucjata została zlikwidowana przez 

władze państwowe 
ksiądz Blachnicki 
nie  zrezygnował 
ze swoich działań 
i  już końcem lat 
60-tych zaczął roz-
wijać ruch oazowy 
– Ruch Światło-
Życie, który dzia-
łał bardzo prężnie. 
Celem Ruchu, obej-
mującego ludzi każ-
dego wieku i stanu, 
jest  wychowanie 
dojrzałych chrześcijan i zrealizowanie soborowej wi-
zji Kościoła – „wspólnoty wspólnot”. Gromadził na 
rekolekcjach tysiące osób. 

W okresie PRL-u w Polsce szerzył się alkoholizm 
i  demoralizacja. W  odpowiedzi na tą sytuację ka-
płan stworzył kolejny ruch trzeźwościowy – Krucjatę 
Wyzwolenia Człowieka. W  latach 80-tych wezwał 
uczestników oaz do zbojkotowania „wyborów” PRL 
i przemyślenia swojej działalności na rzecz komunizmu. 
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„helenka działa” – nawrócenie 
zamachowca



W  czasie rozwoju Solidarności ks. Blachnicki  przy-
gotował specjalny program rekolekcji ewangelizacyj-
nych dla środowisk pracy. W  latach  80-tych  założył 
stowarzyszenie  Niezależna  Chrześcijańska  Służba 
Społeczna.  Gdy  wyjechał  do  Rzymu  w  Polsce  roz-
począł  się  stan wojenny, dlatego pozostał  za granicą. 
Osiadł w  polskim  ośrodku Marianum  w  Carlsbergu 
w  RFN i  zaczął organizować Międzynarodowe 
Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Ponadto utwo-

Cochabamba to jedno z  najważniejszych miast 
Boliwii, które ze względu na swój wyjątkowy klimat 
nazywane jest miastem wiecznej wiosny. Nad miastem 
góruje figura Chrystusa Zgody, który wszystkich miesz-
kańców i przyjezdnych pozdrawia przyjaznym gestem. 
Jest to miasto pełne życzliwych ludzi i jedno z głównych 
miast akademickich Boliwii, dlatego też tętni życiem 
młodzieży i stanowi centrum życia religijnego kraju.

To właśnie tutaj, w  Cochabambie, 24 stycznia 
2017 roku na placówce wolontariackiej miał miejsce 
napad na ochronkę dla dzieci, założoną przez Siostry 
Służebniczki Dębickie. W  placówce przebywały wo-
lontariuszki przybyłe z Polski - Helena Kmieć i Anita 
Szuwald. Podczas zdarzenia napastnik ugodził nożem 
Helenkę która, pomimo prób ratowania życia, zmarła.

Ks. bp Jan Zając podczas Mszy św. w sanktuarium 
Krzyża Świętego w  opactwie cystersów w  Krakowie-
Mogile, odprawionej w ramach wielkopostnych nabo-
żeństw stacyjnych, podczas homilii nawiązał do śmierci 
Helenki Kmieć i opowiedział, że człowiek, który ją za-
bił nie przyznawał się w trakcie śledztwa do tego prze-
stępstwa. Dopiero w trakcie wizji lokalnej w ochronce, 
w której dokonał zbrodni, po długich godzinach śledz-
twa, gdy siostry podały mu picie oraz koc, ponieważ 

było zimno coś drgnęło w sercu tego młodego człowie-
ka, nieszczęśliwego i porzuconego przez rodziców. Ten 
człowiek rzucił się na kolana i  zaczął mówić i  prosić, 
aby mu przebaczyć. Przyznał się do wszystkiego i chciał 
przyjąć każdą karę, nawet największą, aby mógł w jakiś 
sposób spłacić ten dług jaki zaciągnął przez swoje złe 
postępowanie. Następnie  ks. bp Jan Zając wyjaśniał, 
że „krew wylana przez Helenkę wołała o przebaczenie, 
o  darowanie, do Ojca bogatego w  miłosierdzie. Życie 
oddane w  ofierze przynosi takie efekty miłosierdzia 
Bożego”.

Jak mówią o  niej najbliżsi, Helenka Kmieć co-
dziennie dawała świadectwo swojej miłości do Jezusa. 
Codziennie. Aż do przelania krwi. Angażowała się 
w  duszpasterstwo akademickie i  w  działalność misyj-
ną u  księży salwatorianów. Była koordynatorką ŚDM 
w Parafii św. Barbary w Libiążu. Do Boliwii nie poje-
chała na wypoczynek, ale po to, by pomagając dzieciom 
nieść Dobrą Nowinę tamtejszej społeczności.

Życie Helenki Kmieć było, jest i będzie inspiracją 
do świadczenia o Bogu i oddawaniu Mu się bez reszty. 
Jej przykład pokazuje, że prawdziwie święci ludzie żyją 
bardzo blisko nas.

ks. Piotr Zawiślak 

rzył Chrześcijańską Wspólnotę Wyzwolenia Narodów 
– stowarzyszenie działające na rzecz wyzwolenia naro-
dów, które utraciły swoją państwowość i suwerenność 
po II Wojnie Światowej. 

Działalność księdza Blachnickiego przerwała jego 
nagła śmierć. Jednak nadal jest uznawany za ojca du-
chowego Ruchu Światło-Życie. Poza tym zostawił po 
sobie wiele prac naukowych i homilii.  

Aneta Gruca
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„zerwany kłoS” –
hiStoria błogoSławioneJ karoliny



Ostatnio na wielkim ekranie mieliśmy możliwość 
obejrzenia filmu Witolda Ludwiga pt. „Zerwany kłos” 
który opowiadał historię bł. Karoliny Kózkówny. 

Film był debiutem fabularnym młodego zespołu 
filmowego powstałego przy Wyższej Szkole Społecznej 
i  Medialnej w  Toruniu i  TV Trwam.  Powstał z  pra-
gnienia nowej ewangelizacji poprzez kulturę oraz 
jako podziękowanie św. Janowi Pawłowi II za dzie-
dzictwo Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się  
w Krakowie.

Historia naszej błogosławionej jest znana chy-
ba każdemu, jednak w  filmie mogliśmy zobaczyć 
ją na własne oczy oraz zwrócić uwagę na szczegóły.  
Opowiadana jest ona przez Teresę, dziewczynę zgwałco-
ną przez posępnego Kozaka. Na Tarnowszczyźnie pano-

Ferie na zimowiSku w krynicy zdroJu
W  ubiegłe ferie młodzież z  naszej parafii wraz 

z  ks. Piotrem udała się na zimowisko do Krynicy-
Zdrój. Wyjazd odbył się w dniach 6-8.02.2017 r. Na 
miejsce dotarliśmy w  godzinach popołudniowych. 
Pierwszą atrakcją były trajki. Niewielu z  nas miało 
do czynienia z  tego rodzaju sprzętem, lecz po krót-
kiej instrukcji od obsługi zabawa zaczęła się na ca-
łego. Gdy opadliśmy z sił, nadszedł czas na posiłek, 
którym był grill. Następnie udaliśmy się do pensjo-
natu ,,Pogoń”, a po zakwaterowaniu ruszyliśmy pie-
szo w kierunku lodowiska. Była to atrakcja, z której 
korzystaliśmy przez wszystkie trzy dni. Po dniu peł-

szą się carskie wojska. 
Wszędzie zaczyna pa-
nować strach. Na takim 
okrutnym tle poznaje-
my Karolinę - nieskazi-
telnie dobrą szesnasto-
letnią dziewczynę, któ-
ra świeci przykładem 
dla innych. Pomaga ona 
Teresie, która zostaje 
oskarżona o  oddanie 
się Rosjanom za pie-
niądze. Tylko Karolina 
poznaje prawdę. 

Pokazane zostały również relacje rodzinne w domu 
Karoliny.  Wszyscy są prawdziwie pobożni, odnoszą się 
do siebie z szacunkiem, pięknie również została po-
kazana relacja ojciec-córka. 

Film, a przede wszystkim historia bł. Karoliny, daje 
nadzieję zwycięstwa dobra nad złem oraz miłości nad 
nienawiścią. Mówi o  sile przebaczenia oraz o  tym, że 
każdy może otrzymać drugą szansę. Daje nadzieję na 
to, że po każdym grzechu i  pohańbieniu możemy się 
podnieść. 

Film „Zerwany kłos” jest warty obejrzenia. 
Zachęcam tych, którzy jeszcze nie zdążyli tego zrobić. 

Kasia Bocheńska
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nym wrażeń nadszedł czas na spotkanie się z Bogiem 
w  kaplicy znajdującej się w  naszym pensjonacie. 
Dziękowaliśmy mu za możliwość wspólnego spędza-
nia ferii, a także modliliśmy się za nasze rodziny, któ-
re pozostały w domach. 

W  kolejnym dniu zaplanowane były gry na hali 
sportowej oraz spacer na Górę Parkową, podczas któ-
rego mogliśmy podziwiać piękne zimowe krajobrazy. 
Oczywiście będąc w  Krynicy nie mogliśmy nie sko-
rzystać z bogatej w minerały wody, dlatego też zawita-
liśmy w  krynickiej pijalni. Po powrocie do pensjona-
tu nadszedł czas na Mszę Świętą. Wieczorem, tak jak 
już wcześniej wspomniałem, znów pojawiliśmy się na 

lodowisku. Wśród niektórych można było zauważyć 
znaczne postępy w tej dyscyplinie, szczególnie u tych, 
którzy dopiero zaczynali przygodę z  łyżwami. Po po-
wrocie na nocleg czekały nas jeszcze wspólne gry i za-
bawy w pokojach. 

W ten sposób dotarliśmy do ostatniego dnia na-
szego wyjazdu. Rozpoczęliśmy go od wspólnej poran-
nej modlitwy, po której był czas na posiłek i  spako-
wanie swoich rzeczy. To jednak nie był jeszcze koniec 
wrażeń. Naszym kolejnym celem była Muszyna. Po 
dotarciu na miejsce, po raz kolejny znaleźliśmy się na 
lodowisku. Następnym i  niestety ostatnim punktem 
w planie naszej wycieczki był KULIG . Wnioskując 
z  krzyków i  śmiechów, które nie ustawały podczas 
jazdy na sankach, była to najlepsza atrakcja całego 
wyjazdu. Po dotarciu do schroniska mieliśmy chwilę 
wolnego czasu, który spędziliśmy na podziwianiu za-
pierających dech w piersiach widoków oraz zabawach 
na śniegu. Po spożyciu posiłku udaliśmy się w kierun-
ku parkingu, na którym czekał nasz autokar. W  ten 
sposób nasza wycieczka dobiegła końca. Ten wspólnie 
spędzony czas na pewno na długo pozostanie w naszej 
pamięci.

Szymon Konstanty



PRZYPOMNIENIA PARAFIALNE
  6.01  –  uroczyste obchody 100 urodzin Pani Apolonii 

Faron

  6-8.02  –  młodzież z ks. Piotrem wyjechała na Zimowi-
sko do Krynicy Zdroju

  LSO  –  ministranci i lektorzy uczestniczyli w dekanal-
nych rozgrywkach piłki halowej zajmując 2 miejsca 

  2-5.04  –  rekolekcje parafialne prowadził ks. Benedykt 
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy

  młodzież  z  grupy  JP2  przygotowała  i  rozprowadzała 
własnoręcznie robione kartki świąteczne

  6.04  –  Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez 
S. Ewę Miśtak z dziećmi szkolnymi 

  7.04  –  rozpoczęcie w parafii wizytacji kanonicznej

  9.04  –  Niedziela Palmowa – w parafii obył się kolej-
ny konkurs na najładniejszą palmę, a w Tarnowie nasza 
młodzież uczestniczyła w Synaju – Diecezjalnym Spo-
tkaniu Młodzieży

  na plebanii został przeprowadzony i zakończony gene-
ralny remont
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Wystawa w „Ochronce” o świętym Janie Pawle II


