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P a n  w ś r ó d  r a d o ś c i   

w s t ę p u j e  d o  n i e b a   ( P s  4 7 )   
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest 
napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie na-
wrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim naro-
dom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świad-
kami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Oj-
ca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie 
uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku 
Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy 
ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony 
do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką rado-
ścią wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali  
w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga  (Łk 24,46-53)   

 

Poruszeni uczniowie, wpatrują się w Jezusa. Zanim 
wstąpi do nieba, daje im ostatnie pouczenia. Chłoną 
każde Jego słowo.  

Stańmy i my wokół Jezusa i słuchajmy Jego słów, 
którymi przypomina to, co wcześniej wypowiedział wo-
bec swoich uczniów. Spełniło się wszystko, co po ludz-
ku wydawało się niemożliwe: On zmartwychwstał! Żyje! 
Każde Jego słowo zawsze się spełnia.  

Co możemy powiedzieć o własnym doświadczeniu 
mocy słowa Bożego?  

Wróćmy do sytuacji, w których Jego słowo wracało 
nam życie, podnosiło na duchu, wypełniało obietnice. 

Czy jest coś za co szczególnie powinniśmy Jezu-
sowi podziękować?  

Jezus obiecał, że słowo Boże głoszone w Jego 
imieniu będzie dokonywało cudów, będzie nawracało 
całe narody. Jezus żyje i działa z mocą w swoim słowie, 
gdy je czytamy, medytujemy nad nim, gdy je wypowia-

damy.  
Czy możemy zaświadczyć, że słowa Jezusa nas 

nawraca, przymnaża  wiary, wzmacnia nadzieję i rozpa-
la naszą miłość?  

Powinniśmy uświadomić sobie, że w naszym życiu 
spełnia się obietnica Ojca. W chrzcie, w bierzmowaniu 
zostaliśmy uzbrojeni mocą z wysoka. Bez Ducha Świę-
tego nie bylibyśmy zdolni powiedzieć, że Jezus jest Pa-
nem. To On woła w nas Abba, Ojcze. Jesteśmy Jego 
świątynią.  

Jezus codziennie wyciąga nad nami swoją prawicę 
i nam błogosławi, podobnie jak uczniów. Myśli o nas 
nieustannie.  

Przynieśmy Mu nasze osobiste nędze, lęki, całą 
naszą niemoc. Prośmy Go, aby był z nami, z naszymi 
bliskimi. Zapraszajmy Go nieustannie do naszej co-
dzienności.  

Wasz brat Franciszek 
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Myśli na Wniebowstąpienie 
 

Nasz Pan nie opuścił niebios, gdy stamtąd przyszedł do 
nas; nie opuścił też i nas, kiedy znowu wstąpił do niebios.  
O tym, że tam przebywał, gdy był z nami tu, na ziemi, On 
sam stwierdza tymi słowami: „Nikt nie wstąpił do nieba 
oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego, któ-
ry jest w niebie” (św. Augustyn). 

 

Wniebowstąpienie Jezusa jest wydarzeniem, które po-
zostawiło niezatarty ślad w pamięci pierwszych uczniów,  
i dlatego znajdujemy jego opis w Ewangeliach i w Dziejach 
Apostolskich. Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Jezus 
zaprowadził swoich uczniów na Górę Oliwną, „ku Betanii”  
i „kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony 
do nieba” (Łk 24,50-51). Oni oczywiście dalej stali w miejscu  
i patrzyli w górę, ale wtedy dwaj aniołowie napomnieli ich 
słowami: „dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten 
Jezus [...] przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępują-
cego do nieba” (Dz 1,11) (św. Jan Paweł II).  
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Dane zamieszczone w tabeli pochodzą z Eurostatu – 
Europejskiego Urzędu Statystycznego (za 2008 rok). 

* Podane w tabeli dane odnoszą się do roku 2008, 
a więc dotyczą sytuacji ochrony życia poczętych dzieci w 
Polsce na mocy ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r., któ-
ra dopuszcza aborcję, czyli zabicie nienarodzonego dziecka 
w trzech wyjątkowych sytuacjach. Natomiast w Niemczech, 
Szwecji i Wielkiej Brytanii prawo dopuszcza aborcję na żą-
danie. W 1997 roku do 1998 zalegalizowano w Polsce abor-
cję na żądanie i wówczas zarejestrowano 3047 przerwań 
ciąży! Dane z tabeli nie uwzględniają jednak aborcji dokony-
wanych w tzw. podziemiu, które w Polsce szacowane jest 
na około 7 do 14 tysięcy przerwań poczętego życia rocznie. 

Przedstawione dane statystyczne jednoznacznie wyka-
zują, że prowadzone od wielu lat w Polsce wychowanie pro-
rodzinne (edukacja seksualna typu A) daje najlepsze wskaź-
niki. Przywołane dane świadczą także o tym, że masowe 
promowanie środków antykoncepcyjnych nie eliminuje pro-
blemu nieplanowanych ciąż i aborcji u nieletnich. 

Z zestawienia wynika również, że abstynencja i wier-
ność (promowane w edukacji seksualnej typu A) stanowią 
najpewniejszy sposób zapobiegania HIV-AIDS. Prezerwaty-
wa bowiem nie zapewnia 100% ochrony przed HIV 
oraz przed zajściem w ciążę. Odsetek kobiet, które poczy-
nają dziecko w ciągu roku podczas stosowania prezerwaty-
wy według różnych źródeł wynosi 14 (Food and Gdug Admi-
nistration (FDA), 1997), 16 (Guttmacher Institute, 2000). 
„Family Planning Perspective” (1999) zawodność antykon-
cepcyjną prezerwatyw w grupie ubogich dziewcząt żyjących 
w konkubinacie określa nawet na 71,7 (liczba niezaplano-
wanych ciąż u 100 kobiet stosujących prezerwatywę w cią-
gu roku). „ 

Tekst pochodzi z: http://blog.pro-life.pl/opracowania/
seksedukacja-w-polsce/ dr. inż. Antoniego Zięby 

Michał Łuniew 

Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina… 
 

 

 
 

„Seksedukacja w Polsce” 
 

„Polski model „wychowania do życia w rodzinie” 
przynosi pozytywne rezultaty! W mediach często podej-
mowana jest tematyka edukacji seksualnej w polskiej szko-
le. Często pojawiają opinie mówiące o tym, że w polskim 
systemie oświaty nie realizuje się edukacji seksualnej mło-
dzieży, co miałoby powodować negatywne skutki dla mło-
dzieży i dla całego społeczeństwa. Tymczasem wprowadzo-
ny do polskiego systemu oświaty w 1998 roku „wychowania 
do życia w rodzinie”, odpowiada edukacji seksualnej typu A. 

Polska na tle krajów o permisywnej edukacji seksual-
nej jak Wielka Brytania czy Szwecja charakteryzuje się: 

     Najniższą liczbą zajść w ciążę na 1000 nastolatek 
(15-19 lat); 

 Najniższą liczbą aborcji na 1000 nastolatek; 

    Najniższą liczbą ogółem aborcji na 1000 mieszkań-
ców; 

   Najniższymi wskaźnikami zakażeń HIV i zachorowań 
na AIDS. 

W celu potwierdzenia powyższych danych, poniżej 
zostaną przedstawione typy edukacji seksualnej realizowa-
ne w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dla dokonania 
porównania wybrano trzy kraje, w których realizowana jest 
edukacja seksualna typu B. Są to: Niemcy, Szwecja 
(obecnie w wielu kręgach podawana jest za kraj, które-
go model edukacji seksualnej należałoby upowszechnić) 
oraz Wielka Brytania. 

Tabela: Urodzenia żywe, aborcje oraz HIV-AIDS ogółem 
i wśród nastolatek w wybranych krajach europejskich w 2008 
roku. 

Lp Wyszczególnienie Polska Szwecja 
Wielka Bryta-
nia Niemcy 

1 Liczba ludności ogółem 38 115 641 9 182 927 61 191 951 82 217 837 

2 Liczba nastolatek w wieku 15-19 lat 1 324 231 309 280 1 942 500 2 263 821 

3 
Liczba dzieci żywo urodzonych 
przez nastolatki w wieku 15-19 lat 21 126 1 839 50 168 21 682 

4 
Liczba legalnie przerwanych ciąż ogó-
łem* 506 38 049 209 113 114 484 

5 
Liczba legalnie przerwanych ciąż 
przez nastolatki w wieku 15-19 lat 42 7 338 44 974 13 300 

6 
Liczba zdiagnozowanych przypadków 
zakażeń HIV 753 383 7 386 2 843 

7 
Liczba zdiagnozowanych przypadków 
zachorowań na AIDS 159 73 729 486 

8 
Liczba zdiagnozowanych przypadków 
HIV i AIDS 912 456 8 115 3 329 

9 
Liczba zdiagnozowanych przypadków 
HIV i AIDS na 100 000 mieszkańców 2,39 4,97 13,26 4,05 

10 

Liczba dzieci żywo urodzonych 
przez nastolatki w wieku 15-19 lat 
na 1000 nastolatek 15,95 5,95 25,83 9,58 

11 

Liczba legalnie przerwanych ciąż 
przez nastolatki w wieku 15-19 lat 
na 1000 nastolatek 0,03 23,73 23,15 5,88 

12 
Liczba legalnie przerwanych ciąż ogó-
łem na 1000 mieszkańców 0,01 4,14 3,42 1,39 
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Warto zobaczyć 
 

K i e l e c k a  M a d o n n a  

W Litanii loretańskiej przywołujemy Matkę Łaski Bożej i 

podobnie jest w sanktuarium - katedrze Wniebowzięcia NMP 

w Kielcach. Tam czczony jest obraz Matki Bożej Łaskawej 

Kieleckiej, zwany też wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej. 

Kielce położone są w środkowo - wschodniej Polsce 
w Górach Świętokrzyskich, nad rzeką Silnicą. To stolica woje-
wództwa świętokrzyskiego i diecezji kieleckiej. Pierwszy ko-
ściół w Kielcach zbudowany został w stylu romańskim z ka-
mienia ciosanego. Rozbudowywano go kilkakrotnie. Najpierw 
w XVI wieku, potem w pierwszej połowie XVII wieku i wreszcie 
po 1719 roku. 

Obecnie istniejąca świątynia jest trójnawowa, bazyliko-
wa, a nawy boczne są otwarte do głównej nawy arkadami 
filarowymi. Kościół był katedrą w latach 1807-1818, w 1882 
roku ponownie otrzymał ten tytuł. Już w XX wieku papież Pa-
weł VI nadał jej tytuł bazyliki mniejszej. W świątyni szczegól-
nie zwraca się uwagę na dwa obrazy. Pierwszy z nich ukazu-
jący Wniebowzięcie NMP, malowany został w Rzymie w 1730 
roku przez Szymona Czechowicza i teraz znajduje się w ołta-
rzu głównym. Natomiast w nawie bocznej znajdziemy słynący 
łaskami wizerunek Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, zwany też 
obrazem Matki Bożej Różańcowej.  

Z Dzieciątkiem na ramieniu 

Jak informuje KAI, kult kieleckiego obrazu Matki Bożej 
sięga początków XVII wieku. Wizerunek podarował kolegiacie 
kanonik krakowski ks. Wojciech Piotrowski. To dzieło niezna-
nego autora z przełomu XVI i XVII wieku przedstawia Maryję 
z Dzieciątkiem Jezus na lewym ramieniu. Matka Boża prawą 
ręką wskazuje na Syna Bożego. 

Kielecki obraz powstał prawdopodobnie w Krakowie. 
Natomiast pierwszy wizerunek ukazanej w ten właśnie sposób 
Matki Bożej, znajdował się w klasztorze nazywanym Ton Ho-
degon w Konstantynopolu, czyli w klasztorze mnichów – prze-
wodników, gdzie mieszkali i pracowali mnisi, opiekujący się 
ludźmi niewidomymi. To pewnie dlatego Matka Boża tak 
przedstawiana, określana jest jako przewodniczka. Wskazując 
na Jezusa przypomina nam ona, że to On jest naszą Drogą, 
Prawdą i Życiem. 

Matka Boża Łaskawa 

Od początku obraz w Kielcach czczony był przez wier-
nych, którzy otrzymywali od Boga za wstawiennictwem Matki 
Bożej szczególne łaski. Świadczą o tym wota zawieszane 
w pobliżu wizerunku. Szczególne nabożeństwo mieszkańców 
do Matki Bożej wiąże się z erygowanym przy kieleckiej kole-
giacie Arcybractwem Różańcowym z 1626 roku. Już w XVII 
wieku obraz zdobiły sukienki z klejnotami, a na wizerunku 
pojawił się napis: „Matka Boża Łaskawa Kielecka”. 

Kiedy na początku XX wieku sprofanowano obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej, biskup kielecki Augustyn Łosiński 
sprowadził do katedry wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej 
i umieścił go w kaplicy różańcowej. Natomiast obraz Matki 
Bożej Łaskawej został przeniesiony na zasuwę. Szczególne 
ożywienie kultu Matki Bożej Łaskawej nastąpiło w latach 80. 
XX wieku, gdy w 1979 roku proboszczem katedry został póź-
niejszy bp Mieczysław Jaworski, czciciel Matki Bożej Łaska-
wej. Natomiast 3 czerwca 1991 roku w Masłowie koło Kielc 
podczas pielgrzymki do Polski Jan Paweł II koronował obraz 
papieskimi koronami. Tego samego roku, na prośbę ówcze-
snego biskupa kieleckiego Stanisława Szymeckiego, Stolica 
Apostolska wyraziła zgodę, aby Matka Boża Łaskawa została 
patronką miasta. 

Tegoroczny odpust 

W tym roku w dniu odpustu Matki Bożej Łaskawej Kie-
leckiej, 7 maja Mszy św. w bazylice przewodniczył biskup po-
mocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk. Ksiądz Biskup 
wygłosił również homilię przypominając w niej m. in. tradycje 
kultu maryjnego w Polsce i Kielcach oraz obecność na kielec-
kiej ziemi Jana Pawła II i okoliczności koronacji obrazu. - Dziś 
czcimy Maryję, Matkę Łaski Bożej, jako patronkę naszego 
miasta (…). Sensu tego wydarzenia należy poszukiwać  
w tradycji polskiej – mówił. Przywołał również m.in. scenę 
modlitwy króla Jana Kazimierza przed obrazem Matki Bożej 
we Lwowie. Wydarzenie to przypomina także obraz znajdują-
cy się na południowej ścianie świątyni w kieleckiej bazylice. 
W dniu tegorocznego odpustu Matki Bożej Łaskawej w Kiel-
cach została wznowiona wielowiekowa tradycja miejskiej pro-
cesji różańcowej po Mszy św. wieczornej pod przewodnic-
twem biskupów. Zakończył ją akt zawierzenia pod miejskim 
Ratuszem. 

 Renata Jurowicz, za www.opiekun.kalisz.pl 

„... Dąż wyłącznie do sprawiedliwości” (Pwt 16,20) 

W komentarzu do tych słów uderzył mnie następujący frag-
ment: „Sprawiedliwość Boga to dawanie nowego życia. Jako 
chrześcijanie, spotkaliśmy Jezusa. On nam pokazał, że sprawie-
dliwość Boża to Jego nieskończona miłość dla wszystkich swo-
ich dzieci. Poprzez Jezusa również przed nami otwiera się dro-
ga, na której możemy wcielać w życie i głosić miłosierdzie oraz 
przebaczenie, które jest także fundamentem sprawiedliwości 
społecznej”. 

Jakiś czas temu zdarzyło się, że jeden z moich parafian 
zaangażowanych od strony liturgicznej we wspólnotę, zachował 
się wobec mnie w mojej opinii niesprawiedliwie. Niektórzy 
świadkowie tego zdarzenia zachęcali mnie, bym zareagował, 
jednak ja wolałem zostawić to i wrócić do tematu dopiero wtedy, 
kiedy w spokoju i jasności umysłu można było przeanalizować 
bardziej obiektywnie tę sytuację. 

Nadeszła odpowiednia okazja: poczułem, że aby postąpić 
naprawdę dobrze, muszę „puścić to płazem” i przebaczyć.  
W dniu spotkania wspólnoty, ten człowiek powtórzył swoje za-
chowanie, lecz ja nie zareagowałem w żaden sposób. Po skoń-
czonym spotkaniu, niektórzy z obecnych zwrócili mi dyskretnie 
uwagę, że w ten sposób ja – który miałem rację – uchodziłem  
w oczach mojego „napastnika” za mylącego się, a tego – ich 
zdaniem – nie było można tak zostawić. Pytali mi się, dlaczego 
nie zareagowałem na tak ewidentną agresję. Odpowiedziałem 
im: „Co mi po tym, że idąc do domu usatysfakcjonowany wygra-
ną, straciłbym relację budowaną przez lata? Byłaby to porażka 
dla wszystkich, dla mnie jednak w pierwszej kolejności. Jezus 
nauczył nas, że droga miłosierdzia i przebaczenia w dłuższej 
perspektywie zawsze wygrywa”.     S.M. 

I n t en c j e  Apo s t o l s twa  Mod l i twy  -  

Cze rwi e c  

Intencja ewangelizacyjna: Za kapłanów, aby pro-
wadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowa-
niem okazywali aktywną solidarność najuboższym. .   

M o d l i t w a  d o  ś w .  K l e m e n s a  
 

Święty Klemensie, Patronie naszej Parafii,  

Bóg powołał Cię, abyś rządził Jego Kościołem,  

a przez męczeństwo potwierdził to, coś sprawował na ołtarzu. 

Prosimy Cię wspieraj nas, byśmy przez przykład Twojej wiary  

i głoszoną przez Ciebie naukę mogli podążać ku naszemu  

mistrzowi Jezusowi Chrystusowi. Amen. 
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Kącik poezji 
 

J e s t e m  p r z e s t r z e ń  

Wziąć jeden z kolorów, 

jeden dźwięk z pięciolinii, 

jeden zapach balsamiczny 

albo i zmysłowy. 

Zrobić jeden krok – 

mały – nie milowy. 

I budzić się codziennie 

w bogatszej barwami, dźwiękami 

i zapachami przestrzeni. 
 

Jestem wiosna. 

Jestem przestrzeń nieogarniona 

we wszystkim wymiernym i niewymiernym. 
 

Odkrywaj – jestem przestrzeń 
 

W tekście ukryto 

bogactwo roślinności 

z obrazów Celnika Rousseau 

melodykę Piazzolli, Vivaldiego 

i zapachy z wyższej półki 

Calvina Kleina  

albo od Armaniego 
Barbara Górniok 

Z  ż y c i a  p a r a f i i  

   W poniedziałek spotkali się nasi Seniorzy, 
najpierw na Mszy św. o godz. 830, a potem 
chętni przyszli do salki na kawę i rozmowy. 

 Od poniedziałku do środy przeżywaliśmy Dni 
Krzyżowe, z procesjami do krzyży. Pierwsza 
skierowała nas do krzyża przy ul. Krzywej, 
druga na ul. Konopnicką a ostatnia była po 

porannej Mszy św. do krzyża na dziedzińcu kościelnym. 
Modliliśmy się w te dni o urodzaje oraz o pomoc Bożej 
Opatrzności dla każdej ludzkiej pracy. 

 W środę po wieczornej Eucharystii państwo Elżbieta  
i Andrzej Georgowie zaprosili nas na kolejne, już 10, Spo-
tkanie Historyczne do sali Czytelni Katolickiej. Tym razem 
spotkanie miało wyjątkowy charakter, gdyż połączone było 
z urodzinami p. Andrzeja. Z tej okazji obecni złożyli Jubila-
towi życzenia i odśpiewali tradycyjne Sto lat. I my również 
dołączamy się do tych życzeń - niech Dobry Bóg ma Pana 
w swojej opiece, darzy dobrym zdrowiem i siłami do realiza-
cji dalszych planów życiowych. Wszystkiego najlepszego. 

DYŻURY SPOWIEDNIKÓW W TYM TYGODNIU 

Dzień tygodnia 9. 00 - 10. 30 

poniedziałek 
wtorek 
środa 

czwartek 
piątek 

Salezjanie 
ks. W. Firlej 
ks. M. Kulik 

ks. I. Kurkowski 
Św. Klemens 

Dzień tygodnia 15. 00 - 16. 30 

poniedziałek 
wtorek 
środa 

czwartek 
piątek 

Pasjoniści 
Pasjoniści 

Dominikanie 
Św. Klemens 
Św. Klemens 

 

JUBILACI TYGODNIA 
 

 

Helena Głażewska 

Teresa Stec 

Zbigniew Wójcik 

Krystyna Płaczyńska 

Władysław Pawełkiewicz 

Norbert Głowania 

Ryszard Kwas  
 

 

Zacnym Jubilatom życzymy pomyślności, 
zdrowia, wielu łask Bożych za wstawiennictwem 
Najświętszej Maryi Panny oraz radości i spokoju. 

 

 

Strzeżmy się złośliwej starości, która nie umie 

uśmiechać się do młodego wieku. 
         (Joseph Joubert ).  

Czy wiesz, że… 
 

….zdrowy rozsądek może zastąpić prawie każdy sto-
pień wykształcenia, ale żadne wykształcenie nie zastąpi 
zdrowego rozsądku? 

Arthur Schopenhauer 

Księdzu Krzysztofowi 
z okazji 27 urodzin 

życzymy  
najlepszego zdrowia,  

darów  Ducha Świętego,  
Bożego błogosławieństwa  

i opieki Matki Najświętszej oraz  
wytrwałości w dążeniu do dobra 

w imieniu Parafian 
redakcja „Po górach, dolinach...”. 


