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NIEUSTANNIE SIĘ RODZĘ – MÓWI BÓG  
I PRZYCHODZĘ … 
 

W nagim ciele niemowlaka 

Z płaczem bezsilności 

Łaknący ramion drugiego człowieka 

Bezbronny, do ciebie podobny 

 

Nieustannie się rodzę -mówi Bóg  

i szukam Zacheuszów 

Zabłąkanych owiec 

Marnotrawnych synów 

I czekam  

Na kroki powrotu 

Na splecione dłonie 

Na łzy przebaczenia 

I chęć zapomnienia 

Na miłość bez warunków 

 

Nieustannie się rodzę - mówi Bóg 

 i pragnę oczu miłości we Mnie wpatrzonych 

Ramion otwartych– bezpiecznej przystani 

Uścisku dłoni– radości spotkania 

Ciepłego serca– ochrony przed zimnem 

Uśmiechu szczęścia – świadectwa istnienia 

I cieszę się 

Gdy przytulasz żonę, męża 

Gotujesz obiad dla całej rodziny 

Podnosisz ptaka ze złamanym skrzydłem 

Usypiasz dziecko kiedy dzień się kończy 

I słuchasz skargi z ust poniżonego 

 

Nieustannie się rodzę - mówi Bóg i kocham 

Pogardzających ramionami Boga 

Stojących na progu śmierci 

Lekceważących prawdę o wieczności 

Zobojętniałych na cierpiącą duszę 

I rzucających w mą twarz obelgami 

Nieustannie się rodzę by cię zbawić bo cię kocham 

 
 

Wszystkim, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi 

Bożymi (J 1,12).  
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WSTĘP 
 Oddajemy w Państwa ręce piąty w tym roku numer 

Biuletynu. Zbliżają się najradośniejsze święta: Święta 

Narodzenia Chrystusa, naszego Odkupiciela i Zbawiciela. Od 

grzechu pierwszych ludzi do Jego przyjścia upłynął bardzo 

długi czas, ale przepowiednia Boga, że ześle światu 

Zbawiciela spełniła się niezawodnie.  

W czasie swej działalności na Ziemi Pan Jezus zapowiadał 

nie raz, że przyjdzie do nas z powrotem z wielką mocą, na 

obłokach. Będą temu towarzyszyć niezwykłe, zatrważające 

znaki dla całego świata. Słońce się zaćmi, księżyc straci swój 

blask, moce niebieskie zostaną wstrząśnięte…. Mamy się 

uczyć od drzewa figowego…Także i te słowa spełnią się 

niezawodnie, tylko nie wiemy kiedy. 

Ludzie będą mdleć ze strachu na widok tych zjawisk. Ale my, chrześcijanie mamy podnieść głowy 

w owym czasie. Kto czuwa niech się nie troska, oto Pan nadchodzi. Czy to już ostatni rok dziejów?  

21 grudnia 2012r o godzinie 10 według sondaży mediów głównego nurtu miał się zacząć jeden z 

obwieszczanych końców świata. Nic z tego. Ale moce niebieskie już są wstrząsane. Bo jeśli ludzie 

wytwarzają zarodki ludzkie z próbówki jak w fabryce, w dodatku selekcjonują, które wyprodukowane 

zarodki mają się potem narodzić, a które mają dostać się na złom, a może użyć ich jako źródło części 

zamiennych dla tych ludzi, na które było zamówienie… Brr.  

Jeśli postępowi artyści, jurorzy w konkursach telewizji polskiej są satanistami (Nergal) i drą świętą 

Biblię na koncertach, a sądy polskie nie wszczynają z urzędu postępowania w sprawie obrazy uczuć 

religijnych, to czy moce niebieskie nie są wstrząśnięte?  

Jeśli Polak rzuca czarną farbą w świętą ikonę naszej Matki Bożej Jasnogórskiej z zamiarem 

zniszczenia lub zbezczeszczenia tego drogiego sercu chrześcijan obrazu, symbolu polskości, to czy 

moce niebieskie nie są wstrząśnięte?  

Jeśli Katolicy w Polsce, kraju tradycyjnie katolickim, są dyskryminowani, czego przejawem jest 

nieudzielenie koncesji dla TV TRWAM na platformie cyfrowej, a udziela się ich miernym stacjom 

puszczającym disco polo, a decyzję w tej sprawie wydają ludzie deklarujący się jako wierzący, to czy 

moce niebieskie nie są wstrząśnięte?  

A jeśli są, to czy naród odwracający się od Boga osiągnie sukces w rozwoju? Idę o zakład, że nie, co 

potwierdza się codziennymi wiadomościami o rosnącym zadłużeniu kraju, coraz większych kolejkach 

do lekarza, braku pracy, spadającej dzietności polskich rodzin, zamykaniu szkół, likwidacji sądów, 

emigracji młodych Polaków za chlebem.  

Jednak optymizm jest potrzebny, a chrześcijaństwo, to jest przecież radość i optymizm. Mimo 

doczesnych trudności, prześladowań wiemy, że nie doznamy zawodu w przyszłym, wiecznym świecie, 

a decyzję, żeby tam się dostać podejmujemy my sami. Tego nam nikt nie może odebrać.  
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POTRÓJNE ŚWIĘTO NASZEJ PARAFII 
 

Potrójna okazja zgromadziła 28 października 2012 r. na uroczystej Eucharystii licznych wiernych 

Parafii św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze. Wokół ołtarza, niczym 

 12 Apostołów, stanęło 12 kapłanów, wśród których byli: dyrektor Legnickiej Caritas  

ks. dr Czesław Włodarczyk, który przewodniczył odpustowej Mszy św., ks. prof. Paweł Bortkiewicz, 

ks. Bogdan Żygadło - dziekan rejonu jeleniogórsko – kamiennogórskiego,  

ks. Krzysztof Kowalczyk – obecny dziekan dekanatu Jelenia Góra – Wschód wraz ze swoim 

poprzednikiem ks. Tadeuszem Dańko, ks. Grzegorz Niwczyk – wicedziekan dekanatu Jelenia Góra – 

Zachód, ks. Mieczysław Bętkowski – dziekan dekanatu Mysłakowice, ks. dr Józef Stec, o. Ignacy 

Tomaszewski, ks. Bronisław Piśnicki i ks. Czesław Grębosz - pełniący obowiązki duszpasterskie w 

zastępstwie ks. Jerzego. 

 Trzy tematy, trzy znaki czasu gromadzą nas tutaj w dniu dzisiejszym - 

powiedział na wstępie homilii ks. prof. Paweł Bortkiewicz - Odpust św. Judy 

Tadeusza, 30 lat istnienia Parafii na Czarnym i 25- lecie posługi 

proboszczowskiej ks. Jerzego Gniatczyka w tej Wspólnocie Wiernych. 

 

Trzy tak różne tematy, ale jeden wspólny mianownik, jedna wspólna wartość: NADZIEJA. Wokół niej 

snuł w dalszej części swoje rozważania kaznodzieja. Juda Tadeusz, czyli Odważny. Nie wiemy dlaczego 

uzyskał ten przydomek, ale odwaga którą okazał, musiała być znacząca, musiała być znakiem sprzeciwu 

wobec rozpaczy, znakiem sprzeciwu wobec zła, ale na pewno była znakiem nadziei. Odwaga bowiem 

jest znakiem sprzeciwu wobec beznadziei. Zdanie „to nie ma sensu” staje się wyrazem uległości wobec 

zła. Jeśli rozpacz jest odpowiedzią na beznadzieję, to jest to grzech, w starożytności traktowany jako 

jeden z najcięższych. Odwaga jest zatem sprzeciwem wobec pokusy beznadziei. Taką odwagą odznaczał 

się św. Apostoł, który w Roku Wiary dla nas – parafian powinien być pierwszym świadkiem wiary, 

wskazującym drogę do Jezusa. 

 Drugim powodem naszego świętowania było 30 – lecie istnienia Parafii. 

 W dniu 28. X. 1978 r. odprawiono pierwszą Mszę św. na naszym osiedlu, a 4 lata później erygowano 

parafię. Św. Juda Tadeusz dla naszych ojców, dziadków stał się spełnieniem obietnicy, marzeń, tęsknoty 

oraz nadziei na własny kościół. Osiedle po wojnie gromadziło ludzi wykorzenionych z własnej ziemi. 

Tym wszystkim co mogło przezwyciężyć tę tęsknotę za ojczystą ziemią, tego cierpienia ludzi odciętych 

od swoich korzeni była nadzieja. A nadzieją była Wspólnota Kościoła, żywy Bóg. Św. Juda Tadeusz 

jako patron powstałej Parafii stał się znakiem spełnionej nadziei ludzi, którzy od 1945 roku 

tworzyli jej historię. 
 Jest jeszcze trzecia okazja do świętowania – powiedział na zakończenie homilii ks. Paweł - 25 

lat posługi proboszczowskiej ks. prałata Jerzego Gniatczyka. Wspomniał o tym wszystkim dobru, które 

świadczył, świadczy innym ks. Proboszcz. To było, jest i trwa od lat. Teraz jednak swoim życiem ksiądz 

Jerzy w sposób szczególny uczy zjednoczenia z Chrystusem cierpiącym. Nikt nie może słów św. Pawła: 

„razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.”(Ga 2,19) wypowiedzieć bardziej dosłownie, 

bardziej konkretnie. Wobec tej tajemnicy cierpienia, ofiary, pozostaje jedynie milczenie, pozostaje wiara 

i solidarna współobecność. 

Trzy tak różne tematy, ale jeden wspólny mianownik, jedna 
wspólna wartość: NADZIEJA. 
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Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. Te słowa ks. Paweł wypowiadał 

kilkakrotnie i te słowa w sposób szczególny można odnieść do s. Krystyny Bogdan, która dla  

ks. Jerzego na pewno jest znakiem nadziei. To ona wiernie każdego dnia trwa przy ks. Jerzym  

i pomaga jemu w codziennym zmaganiu się z bólem i chorobą. Bo to jej, zaraz po Bogu w 

największej mierze zawdzięczamy to, że możemy się cieszyć w dniu dzisiejszym obecnością  

ks. Jerzego. 

Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. O ileż bardziej przychodzi z 

Chrystusem – źródłem nadziei. Dlatego Chrystusowi zawierzyliśmy dziś naszą Parafię i jej 

Duszpasterza, zawierzyliśmy nasze dziś i jutro, bo wiemy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. 

 Po zakończonej Eucharystii, w której brali udział także przedstawiciele Sejmu, Sejmiku 

Dolnośląskiego, władze Miasta, przedstawiciele Policji, Solidarności, była możliwość wyrażenia swoich 

podziękowań i życzeń skierowanych pod adresem Czcigodnego Gospodarza Parafii.  

 W imieniu całej społeczności parafialnej słowa podziękowań złożył księdzu Proboszczowi 

Ryszard Sos: Dziękujemy za tę wspaniałą świątynię, będąca niewątpliwie ozdobą tej części Jeleniej 

Góry; świątynię, którą już na zawsze historia będzie wiązała z Twoim imieniem. Powiesz na pewno, że 

sam jej nie zbudowałeś. To prawda, ale wyzwoliłeś w nas tę energię i wolę, która tak wspaniale 

zaowocowała. Bez Twojego przykładu wiary, zaangażowania, ogromnego samozaparcia i ciężkiej 

pracy, w tym miejscu nadal byłoby puste pole. Kosztowało Cię to wiele, ale tym większa jest nasza 

wdzięczność.  

Podziękowania za strony parafian skierowane były również do siostry Krystyny  

i posługującego w zastępstwie ks. Jerzego, ks. Czesława Grębosza. Nie zapomnieliśmy również o 

obecnym wśród nas Czcigodnym Solenizancie, byłym dziekanie naszego dekanatu, ks. Tadeuszu 

Dańce. 

 Trzydzieści lat minęło, wiele zrobiliśmy wspólnie, ale sporo pracy jeszcze przed nami. To 

wszystko, co za nami i przed nami powierzyliśmy Bogu, klęcząc przed Ukrytym w Najświętszym 

Sakramencie.  

 

Drugim punktem uroczystości odpustowo – jubileuszowych była degustacja ciast i loteria fantowa.  

              

                Barbara Ludorowska  

 

 

DRODZY RODZICE KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA! 
Pragnę poinformować Państwa, że od listopada rozpoczął się w naszej Parafii kurs 

przygotowania do sakramentu Bierzmowania.  

Zapraszam Państwa do współpracy w przygotowaniu młodzieży do przyjęcia sakramentu 

dojrzałości chrześcijańskiej. Kilkanaście lat temu prosiliście Kościół dla Waszych dzieci o 

chrzest, potem przygotowaliście je do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. 

Obiecywaliście wtedy dołożyć wszelkich starań, by wychować ich w 

wierze, którą sami przed Bogiem wyznawaliście. Teraz macie szczególną 

okazję spełnić te zobowiązania do końca; doprowadzić ich do przyjęcia 

pełni Darów Ducha św. i do pełnego i świadomego z ich strony 

opowiedzenia się za Chrystusem.  

Zdaję sobie sprawę, że jest to dla Waszych dzieci trudny okres, są chwile załamań, słabości, 

wykroczeń przeciwko Bożej miłości. Ale właśnie teraz tak ważne jest, byście chcieli stać obok 

nich, pomagać i wspierać ich na drodze prowadzącej w dorosłość. Ten obowiązek spoczywa 

przede wszystkim na Was – Rodzicach, którzy potraficie zrobić to najlepiej, ponieważ znacie 

List Księdza Proboszcza do rodziców kandydatów do bierzmowania: 
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swoje dzieci i wiecie, w jaki sposób wytłumaczyć im, nierzadko trudne, prawdy wiary. Co 

istotniejsze jednak, jesteście dla nich pierwszym i najważniejszym autorytetem. Ci młodzi tak 

bardzo potrzebują Waszego towarzyszenia, Waszego bycia razem przed Bogiem, Waszego 

przykładu. Dlatego Wasze zaangażowanie oraz osobiste świadectwo wiary stanowią najlepszą 

zachętę do rzetelnego przygotowania się i głębokiego przeżycia przyjęcia pełni Darów Ducha 

św.  

Drodzy Rodzice, przygotowanie do bierzmowania Waszego dziecka jest również szansą 

dla duchowego wzrostu całej Waszej Rodziny, która powinna dokonać rewizji swojego 

dotychczasowego stylu życia, zwłaszcza życia religijnego. Czujcie się jeszcze bardziej 

zmotywowani do tego, aby stworzyć młodzieży sprzyjający klimat do prawidłowego rozwoju 

duchowego. Dlatego zachęcam do wspólnego czytania Pisma św. zakupienia katechizmu dla 

młodzieży YOUCAT i wspólnej rodzinnej refleksji nad tym w co wierzymy i nad nauką 

moralną Kościoła.  

 Przygotowanie do Bierzmowania odbywa się zgodnie z Prawem Kościelnym w 

Parafii zamieszkania. Obejmuje wymiar teoretyczny, a więc konieczność przypomnienia i 

opanowania podstawowej wiedzy katechizmowej, oraz wymiar praktyczny, czyli uczestnictwo 

w Eucharystii, codzienną modlitwę i kształtowanie postawy prawdziwego chrześcijanina, 

znającego zasady wiary i moralności chrześcijańskiej oraz doprowadzenie do tego, by to one 

nadawały kierunek ich życiu.  

 

Drodzy Rodzice! Pomagajcie w dorastaniu chrześcijańskiemu Waszych dzieci, stawiajcie 

im bardzo wysokie wymagania, nie zgadzajcie się na lenistwo, zwłaszcza duchowe, 

poświęcajcie swoje siły i swój czas, wprowadzając ich coraz bardziej w świat wartości 

chrześcijańskich, mobilizujcie ich do pracy wbrew mirażom ułatwionego życia. Pokazujcie 

własnym przykładem że w dzisiejszym świecie można i warto iść przez życie mądrze, 

dobrze i pięknie. 

Na ten szczególny czas w życiu Waszych Rodzin z serca Wam błogosławię! 

 NA BOŻE NARODZENIE ŻYCZĘ CI… 

RADOŚCI I POKOJU 
 
 Aby na Boże Narodzenie nawiedziła nas bożonarodzeniowa radość  

z przyjścia Zbawiciela i bożonarodzeniowy pokój. Niech to będzie dla każdego z nas najważniejsze. 

Abyśmy wreszcie pojęli, co wielkiego uczynił tej nocy dla nas, ludzi Bóg..... 

PRZYJĘCIA BOGA 
 Okna już umyte, kurze pościerane, zrobione świąteczne pranie...Udało się 

dostać wszystkie zaplanowane prezenty. Ryby też już kupione. Wszystko 

popieczone. Jeszcze tylko podłogi wypastować, pójść do fryzjera, no i to by było chyba wszystko....  

Gdyby ktoś z daleka patrzył na nasz glob, byłby zaskoczony tym gorączkowym przygotowywaniem, 

tym rosnącym z dnia na dzień ruchem w sklepach, tym gwałtownym praniem, pieczeniem, sprzątaniem, 
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gotowaniem..... Do czego się tak przygotowują? Kto ma do nich przyjść? 

ZROZUMIENIA, DLACZEGO CZŁOWIEKIEM STAŁ SIE SYN SAMEGO BOGA 
Czy słyszysz - poprzez hałas ulicy, ludzki gwar, krzyki, śpiewy, narzekania, codzienne odgłosy życia – 

śpiewy anielskie? 

Czy dostrzegasz - wśród świateł ulicznych, wystawowych neonów, reflektorów 

samochodowych – Jego gwiazdę? 

Przyszedł, aby nam pomóc żyć. Żeby poprzez naszą małość, podłość, nędzę, poprzez 

chęć prześliźnięcia się przez świat w wygodzie  

i spokoju potrafiła się przebić nasza wspaniałość. Żebyśmy – mali spryciarze – potrafili rzucić na szalę 

służby Dobru – siebie samych... 

DOSTRZEŻENIA TAJEMNICY  
 Nie wystarczą życzenia wszystkiego najlepszego... wszelkiej pomyślności... aby rodzicom się dzieci 

dobrze chowały i aby dzieci miały bogatych rodziców.... Nie wystarczy stół wigilijny z siankiem 

 i białym obrusem, ani łamanie się opłatkiem... Nie wystarczy nawet choinka, prezenty i kolędy..... 

Nieustannie drąży nas przeświadczenie, że to jeszcze nie to, że to wszystko kryje jakąś rzeczywistość, 

która jest tak realna jak opłatek łamany w Wigilię, ale z drugiej strony tak nieuchwytna jak 

wspomnienie... 

Powstaje niepokój, że może przejść obok nas, że staniemy się jakoś ubożsi nie 

zetknąwszy się z nią....Chyba, że wmawiać będziemy sobie i innym, że nie ma żadnej 

tajemnicy, a jedyna rzeczywistością są właśnie te zabawki na choince, ten kawałek ryby, 

ten strój świąteczny..... 

BYŚ CIESZYŁ SIĘ JAK DZIECKO 
 Twoje święta. To jest tak jak wtedy, gdy byłeś dzieckiem. I w swoim odświętnym ubranku podchodziłeś do 

drzwi pokoju, naciskałeś klamkę i powoli ze wzruszeniem otwierałeś... 

Przez powiększającą się szparę ujrzałeś stół zasłany białym obrusem i leżące na nim opłatki. W głębi 

choinka jarząca się blaskiem kolorowych świateł, przybrana zabawkami, łańcuchami, włosami anielskimi – i 

przepełniony lękiem, aby nie spłoszyć tej tajemnicy, na palcach wchodziłeś do odświętnego pokoju. 

Od tamtych lat tylko tyle się zmieniło, że stałeś się bezceremonialny, rubaszny, zamaszysty, że 

przytępiałeś... Wszystko inne zostało takie samo. Te same obrzędy, zwyczaje, gesty, obrazy, słowa i pieśni – 

odblaski Rzeczywistości, która się za nimi kryje. Wchodź w twoje święta jak wtedy, gdy byłeś dzieckiem – 

z szacunkiem, na palcach, by ci się objawiła tajemnica, jaką kryją jej symbole. 

BYŚ WIĘCEJ BYŁ, NIŻ MIAŁ 
 Jak nie mieć, gdy inni mają. Jak nie mieć więcej, gdy inni więcej mają. Jak nie mieć lepszego, gdy inni 

mają lepsze? 

I tak rzeczy zabudują twoją wyobraźnię, myślenie, uczucia... 

Odtąd już nic nie usłyszysz. Odtąd już nic nie zobaczysz. Odtąd już nic innego nie poczujesz. Twoje 

ręce będą szukać tylko twardego kształtu rzeczy. A wtedy już cię mają. Już nie jesteś wolny. Już nie 

jesteś człowiekiem, a tylko opętanym żądzą posiadania zbieraczem. 

I dlatego Jezus wciąż nas poucza, że trzeba być, a nie mieć; że trzeba działać, a nie składać; że trzeba 

dawać, a nie zbierać. 

I dlatego narodził się w stajni i położono Go w żłobie. 

BYŚ WYTRWALE SZUKAŁ BETLEJEMSKIEJ GWIAZDY 
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Nie zobaczysz gwiazdy betlejemskiej jeśli jej nie będziesz wypatrywał. Nie usłyszysz 

śpiewania anielskiego, jeśli go nie będziesz nadsłuchiwał.  

A komu bardziej potrzeba wypatrywać pociechy, jak nie nam: 

 Przestraszonym chorobami, które grasują za ścianą, 

Śmiercią, która wokół nas krąży, 

Nieszczęściami, które wywracają życie z taką trudnością ustabilizowane, 

Starością, w którą się wszyscy pogrążamy. 

 A komu bardziej potrzeba nadsłuchiwać ratunku, jak nie nam: Świadomym coraz 

bardziej naszej niezręczności, słabości, ułomności, złości, a wreszcie głupoty. Nam - coraz bardziej 

zgnębionym, przygniecionym, smutnym... 

Nie odnajdziesz gwiazdy zbawienia, jeśli jej nie będziesz szukał. Nie dosłyszysz słów prawdy, jeśli ich 

nie będziesz pragnął... 

BYŚ SPOTKAŁ BOGA 
 Tylko tak można Boga spotkać – ze złotem, kadzidłem i mirrą. 

Ze złotem miłości aż do całkowitego oddania się, do zupełnego poświęcenia. 

Z kadzidłem zachwytu aż do oszołomienia. 

Z mirrą cierpienia, smutku, poczucia grzechu. 

Tylko tak można Boga spotkać. Tylko tak można siebie spotkać. Siebie jako małego 

człowieka wobec ogromu Rzeczywistości, do której dochodzi się przez miłość, 

zachwyt i cierpienie... 

BYŚ NIE PRZEGAPIŁ PRZYJŚCIA JEZUSA 
 

 Jezus mógłby jeszcze raz przyjść na ziemię. 

Przyjść znów jako dziecko ubogich ludzi i nie mieć dachu nad głową –  

 jest dosyć dzielnic ubóstwa. 

Hotele stoją otworem dla ludzi z gotówką. 

Chętnie przyjmuje się również gości w domu – krewnych, przyjaciół, kolegów. 

Maryja była biedna i nie miała przyjaciół w Betlejem 

Również dziś stałaby z pewnością przed zamkniętymi drzwiami... 

Jezus mógłby jeszcze raz przyjść na ziemię. 

Znów mogłaby zabłysnąć gwiazda. 

Ale kto zauważyłby gwiazdę między wieżowcami i jasnymi ulicami? 

Kto usłyszałby chóry anielskie w gwarze wielkomiejskim? 

Jezus przyjdzie na ziemię jeszcze raz. Być może w nocy. 

Obyśmy Go nie przegapili... 
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 Ukazanie się płyty chóru parafialnego "Juda Cantores" było jednym z wydarzeń uroczystości odpustowych, 

które miały miejsce ostatnio w naszej parafii. Płyta ta stanowi podsumowanie trzyletniej działalności tego 

zespołu. Właśnie trzy lata temu grupa kochających śpiewanie osób zebrała się wokół pani Doroty Królikowskiej, 

która zainicjowała powstanie chóru. Przyznam się, że nie wróżyłem temu zamierzeniu zbyt wielkiego sukcesu. 

Sądziłem, że cotygodniowe próby zniechęcą tę grupę handlowców, budowlańców, urzędników, nawet już 

emerytów, a więc osób, które nigdy nie miały styczności ze śpiewem. 

Tymczasem, co także było dla mnie niepojęte, jak dowiadywałem się z rozmów z chórzystami, wręcz nie 

mogli doczekać się dnia, w którym odbywała się próba. Aby w jakiś sposób uhonorować wysiłek tych ludzi 

pozwolę sobie wymienić osoby, które przyczyniły się do tego, by chór ten mógł powstać, ale przede wszystkim 

by mógł trwać, czego owocem jest ta wydana właśnie płyta. Założycielem chóru i jego dyrygentem jest p. Dorota 

Królikowska. W jego skład wchodzą: soprany - Grażyna Bielecka, Liliana Ditkowska, Teresa Gregorczyk, 

Maryla Potrzeszcz, Teresa Stangret, Krystyna Sutuła, alty - Stefania Koryluk, Krystyna Sos, Teresa Surowiak, 

Grażyna Sutuła, Joanna Turczyn-Flis, tenory - Marek Berezowski, Filip Niewiadomski, Marek Niewiadomski, 

Stanisław Potrzeszcz, basy - Zdzisław Królikowski, Mirosław Ludorowski, Henryk Parys.  

W pierwszym zamyśle notka ta miała być recenzją płyty. Zaczynając pisać te słowa pomyślałem jednak, że 

nie sposób jest zrecenzować wewnętrznej pasji, miłości do śpiewania, własnej potrzeby i pragnienia. Bo płyta ta 

powstała przecież nie dla pieniędzy i sławy, ale właśnie z takiego pragnienia, z takiej miłości, pasji i potrzeby 

serca. Aby się o tym przekonać trzeba koniecznie wysłuchać tych siedemnastu pieśni obejmujących cały rok 

liturgiczny. Można by się spierać, czy nie lepiej było wydać płyty monotematycznej, gdyż włączając płytę w 

wigilijny wieczór oprócz kolęd wysłuchamy także pieśni wielkopostnych. Choć z drugiej strony chyba nie 

powinno to stanowić problemu, gdyż żaden chrześcijanin adorując Żłóbek Pański nie zasłania jednocześnie 

krzyża.  

Dla mnie, jako odbiorcy muzycznego, który ocenić może jedynie, czy coś mu się podoba albo nie, brakuje 

na tej płycie tylko dwóch rzeczy. Po pierwsze brak najmniejszej chociażby instrumentalizacji. I po wtóre brak 

głosów solowych. Ale jest to przecież dopiero pierwsza płyta chóru. Czym "Juda Cantores" zaskakiwałby nas 

później? Myślę, że najlepszą recenzją tej płyty jest liścik, jaki animatorka chóru p. Dorota Królikowska otrzymała 

od p. Kazimiery Dąbrowskiej, znanej nam wszystkim byłej dyrektorki szkoły na Czarnem (dla przypomnienia 

młodszym). Czytamy w nim /mam nadzieję, P. Kaziu, że nie będzie mi miała Pani za złe, że upublicznię Pani 

słowa/: "... Nie mam słów uznania za Pani pracę. W kościele uwielbiam słuchać śpiewu chóru, ale płyta to 

rewelacja. Dziękuję. Bóg zapłać za to co już nagrane i czekam na następne". Cóż więcej można dodać? "Juda 

Cantores" brawo, brawo i prosimy o bis. 

 

  
                                     Ryszard Sos 
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In vitro – czemu Kościół tego nie akceptuje? 
In vitro to po łacinie znaczy „na zewnątrz”. 

Chodzi o zapłodnienie komórki jajowej na 

zewnątrz organizmu matki i wszczepienie go do 

jej organizmu, aby mogło się z tego w pełni 

rozwinąć dziecko. Czy to nie piękne? Szczególnie 

gdy małżonkowie (w języku 

poprawnym politycznie 

partnerzy) chcą mieć 

dziecko, a nie udaje im 

się tego osiągnąć w 

naturalny sposób. 

Wynaleziono więc 

metodę in vitro i nasz rząd 

bardzo chce, aby „leczyć” w 

ten sposób bezpłodność i umożliwić parom 

posiadanie własnego potomstwa. Tyle mniej 

więcej słyszymy w serwisach informacyjnych czy 

też artykułach w prasie. Mam na myśli media 

głównego nurtu, które nie chcą jednak przedstawić 

całej prawdy o tej procedurze.  

Próbują to uczynić media katolickie, ale ich głos 

jest słabo słyszany albo przemilczany w ogólnej 

dyskusji. Jeśli ludzie nie korzystają z tych 

mediów, to łatwo im wmówić, że procedura in 

vitro, to samo dobro.  

Czego zatem się o niej nie mówi: Otóż tego, że:  

- Aby powstał jeden człowiek (żywy zarodek), 

dokonuje się zapłodnienia pozaustrojowego kilku 

komórek jajowych.  

- Powstanie tego życia odbywa się drogą „gwałtu 

na naturze” na szkiełku laboratoryjnym pod 

mikroskopem, w sposób przypominający fabrykę 

-Zarodek, to znaczy, że nie jest to tylko jakiś żywy 

twór z genami i kwasem DNA jak chce tego np. 

posłanka SLD pani Senyszyn, ale żywy człowiek, 

który ma także duszę nieśmiertelną. Ma zatem 

prawo do życia, a Bóg go kocha i odkupił go 

swoją ofiarą na krzyżu.  

- Jednak spośród tych kilku zarodków lekarz 

wszczepi mamie zwykle tylko jeden zarodek, 

oceniony jako najsilniejszy, a co z resztą? Zostaną 

one zamrożone w ciekłym azocie i będą tam 

oczekiwać na…, no właśnie. Co zrobić z 

zarodkami – żywymi ludźmi, którzy nie mogą się 

narodzić? Strach pomyśleć? Dlatego może lepiej 

nie wgłębiać się za bardzo w zrozumienie całego 

problemu?  

- Ale to też nie jest wyjście nie wiedzieć. 

Chrześcijanin ma obowiązek rozstrzygać takie 

kwestie moralne. Lenistwo w takich sprawach jest 

także grzechem.  

Dlaczego w takim razie partia rządząca podobno 

w większości Katolicy, nie tylko nie widzą w 

stosowaniu w Polsce in vitro nic złego, ale 

uważają, że jest to doskonały sposób „leczenia” 

bezpłodności i chcą na to „leczenie” wydać 

kilkaset milionów zł z budżetu państwa?  

Dlaczego w ogóle nazywają to leczeniem? To nie 

jest leczenie bezpłodności, gdyż nawet wydanie 

przez mamę na świat zdrowego dziecka tą metodą 

nie oznacza, że jej płodność wróciła. Urodzenie 

dziecka tą metodą nie przywraca matce płodności, 

jak zatem można tę procedurę nazwać leczeniem?  

No, dobrze, ale jeśli rodzice pragną dziecka za 

wszelką cenę, to co mają robić? Chcą i koniec, to 

czy jest jeszcze inne wyjście? Oczywiście można 

zaadoptować urodzone dzieci. Tyle ich jest w 

domach dziecka czy w „oknach życia”, czyli 

miejscach, gdzie matka może bez żadnych 

problemów zostawić żywe dziecko, jeśli sama nie 

chce lub nie ma warunków, aby to dziecko 

przyjąć. Zamiast utopić je czy wyrzucić na 

śmietnik, ma okno życia. Tam przyjmują je 

kościelne instytucje i gwarantują im opiekę. Nie 

wszystkim to jednak odpowiada, bo to nie będzie 

ich biologiczne dziecko. Co w takim razie? 

Odpowiedzią jest metoda, naprawdę lecznicza: 

naprotechnologia (czyli Naturalna Prokreacyjna 

Technologia). Jest ona w Polsce mało znana. 

Opiera się na naturalnych metodach planowania 

rodziny zaakceptowanych przez Kościół 

Katolicki. Polega na zdiagnozowaniu głównej 

przyczyny niepłodności: Składa się z 3 faz. 

Pierwsza trwa od 2 do 6 miesięcy. Para małżeńska 

uczy się bardzo precyzyjnej obserwacji cyklu 

płodności. Wyniki obserwacji nanosi się na 

specjalne karty i analizuje je w celu postawienia 

diagnozy. Wykonuje się także zwykle badania 

hormonalne i biochemiczne w celu precyzyjnego 

określenia płodnych godzin u kobiety. Mogą być 

też wykonane pewne zabiegi chirurgiczne 

laparoskopii lub histeroskopii. W II etapie ( 2-6 

miesięcy) wykorzystuje się obserwacje z I etapu 

stosuje się leczenie farmakologiczne lub zbiegowe 

z wyk lasera. III etap po ok. 12 udanych cyklach. 
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WWW.pro-life.pl. Może być skuteczna dla ok. 

40% pacjentek i pozwala znaleźć przyczynę 

niepłodności. Metoda ta nie rozwiąże całkowicie 

wszystkich problemów np. niewydolności 

jajników lub niedrożności jajowodów. Jest to 

młoda dziedzina nauki. Czy jest skuteczniejsza od 

in vitro? Dla tej procedury skuteczność wynosi 

około 30% (invitro.net.pl) Fakt, że po nieudanych 

procedurach in vitro ok. 30% przypadków w skali 

światowej po leczeniu naprotechnologicznym 

może się cieszyć własnym potomstwem, czyli 

można te pary wyleczyć zamiast stosowania In 

vitro, w którym z reguły nie prowadzi się 

dokładnych badań.  

Dlaczego w Polsce NFZ właśnie wybiera tę 

procedurę? Po prostu można ją w miarę łatwo 

stosować, a instytucja ta lubi proste rozwiązania. 

Prócz tego jest ona już dobrze znana w świecie 

medycyny. W naprotechnologii jest inaczej. Musi 

być wykonane dokładne badanie z kompletem 

oznaczeń. Metoda ta nie stosuje żadnych metod 

niszczących naturalne mechanizmy rozrodczości. 

Naprotechnologia to propozycja dla kobiet w 

wieku od kilkunastu lat aż po okres menopauzy. 

Metoda ta służy nie tylko możliwie 

najłatwiejszemu poczęciu dziecka, ale stanowi też 

profilaktykę zdrowotną. Jest to prediagnostyka, 

która sygnalizuje kobiecie, gdy coś jest nie tak. W 

tym sensie może być stosowana przez panie 

nieplanujące poczęcia dziecka. To system 

wczesnego ostrzegania przed problemami 

zdrowotnymi.  

Jednak wspomnianą metodą nie interesuje się 

NFZ ani ministerstwo zdrowia.  

Od kilku lat w Polsce trwają przepychanki o 

ustawowe dopuszczenie iv vitro. Zniecierpliwiony 

premier chce iść na skróty i dopuścić tę metodę na 

drodze zwykłego rozporządzenia Ministra 

Zdrowia. W takiej sytuacji opozycja planuje zlecić 

zbadanie zgodności uchwalenia powyższego 

rozporządzenia z polską konstytucją.  

Władze samorządowe niektórych miast już 

próbują składać wnioski o dofinansowanie u nich 

procedury iv vitro. Np. Szczecin, Kraków, 

Częstochowa. Wobec tego faktu, klarowne 

stanowisko (18-11-2012) w imieniu Kościoła 

przedstawił arcybiskup szczecińsko-kamieński 

Andrzej Dzięga. Mówi w nim, że „gdyby ktoś z 

Katolików świadomie podpisał się lub głosował za 

dopuszczalnością stosowania iv vitro, także 

poprzez pokrętną formułę jego dofinansowania 

wbrew obowiązującym w Polsce zasadom prawa, 

niech pamięta, że występuje przeciwko godności 

osoby ludzkiej i przeciwko prawu Bożemu. Sam się 

wtedy odłącza od pełnej wspólnoty z Kościołem 

katolickim, póki następnie sprawy nie przemyśli, 

nie przemodli i nie zmieni publicznie swojego 

stanowiska. Do tego czasu niech pamięta, by nie 

prosił też Kościoła o dar Komunii Świętej".  

Cóż dodać? Miejmy nadzieję, że Katolicy, których 

w Polsce jest większość, nie będą stać obojętnie, 

gdy władze forsują finansowanie i stosowanie tej 

procedury. Potrzebne są też działania pokazujące, 

takie metody, które faktycznie leczą i nie łamią 

ładu moralnego ani Prawa Bożego. Ale to też 

zależy od naszej determinacji, gdyż in vitro ma 

silne poparcie obozu władzy. 

Źródła: http://naprofamilia.pl/index.php 

Opracował M. Ludorowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wraz z Tobą, dziewicza Matko, zatrzymujemy się w zamyśleniu 
przed żłóbkiem, w którym leży Dzieciątko,  
dzieląc Twoje zadziwienie 
wobec nieogarnionej łaskawości Boga.  
Użycz nam Twoich oczu, Maryjo, abyśmy wniknęli w tajemnicę 
ukrytą się w kruchym ciele Twego Syna. 
Ucz nas rozpoznawać Jego oblicze 
w dzieciach każdej rasy i kultury. 
Wspomóż nas, abyśmy byli autentycznymi świadkami 
Jego przesłania pokoju i miłości, by ludzie naszych czasów 
naznaczonych wciąż wielkimi konfliktami i niesłychaną przemocą, 
umieli rozpoznać w Dzieciątku,które trzymasz w ramionach, 
jedynego Zbawcę świata, niewyczerpane źródło prawdziwego pokoju, 
którego tak bardzo pragnie każde ludzkie serce. 
     Bł. Jan Paweł II 

 

 

 

http://www.pro-life.pl/
http://naprofamilia.pl/index.php
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W wigilijny wieczór wyłaniają się z mroków  

twarze naszych przodków, naszych bliskich,  

znajomych i przyjaciół, którzy odeszli,  

odpłynęli, jak klucze żurawi. 

Zostały po nich puste miejsca przy stole, pożółkłe fotografie, strzępy listów i ....wspomnienia 

 

W ten szczególny wieczór, wieczór narodzin Bożego Syna wyłaniają się z mroków   

twarze naszych parafian  

Byli wśród nas, pracowali, tworzyli historię tego osiedla, tej parafii.  

Każdy na swój sposób, każdy na swoją własną miarę.  

Młodym pokazywali jak można mądrze, dobrze i pięknie iść przez życie.... 

Dla nich stanęły słoneczne zegary.....Tam , gdzie są, dobrze im jest,  

a tu po głosach ich, w rodzinnych domach, w tym kościele , wciąż drży powietrze.......  

Odeszli po to, by żyć …… 

i tym razem będą żyć wiecznie! 

 

W ROKU 2012 ODESZLI Z NASZEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ: 
Helena Wilk 

Jakub Gryglicki 

Waldemar Wydmuch 

Leon Karpiński 

Halina Rokicka 

Beata Augustyniak 

Genowefa Kalisz 

Władysław Mołodczak 

Władysław Mały 

Henryk Maryniak 

Kazimiera Jędrzejewska 

Alfreda Sadowska 

Franciszek Czachor 

Walentyna Szybutowicz 

Jacek Potrzeszcz 

Stanisława Żelaśkiewicz 

 

DO ZOBACZENIA!  

Z NADZIEJĄ NA SPOTKANIE  

W DOMU OJCA.  

PO GLOSACH ICH W NASZYM KOŚCIELE WCIĄŻ DRŻY POWIETRZE 

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje 

 
Wyrazy szczególnego współczucia składamy p.p. 

Dorocie i Zdzisławowi Królikowskim  wraz z ich 

rodziną z powodu śmierci mamy, pani 

Stanisławy Żelaskiewicz.  

Redakcja Biuletynu 

Spieszmy się kochać ludzi, tak prędko odchodzą 

 
Serdeczne wyrazy współczucia składamy p.p. 

Marii i Stanisławowi Potrzeszcz z powodu 

śmierci ich syna, Jacka.  

Redakcja Biuletynu 

 

  
PRZYJDŹ NA ŚWIAT, BY WYRÓWNAĆ RACHUNKI STRAT, 
ŻEBY ZAJĄĆ WŚRÓD NAS PUSTE MIEJSCE PRZY STOLE. 
JESZCZE RAZ POZWÓL CIESZYĆ SIĘ DZIECKIEM W NAS,  
I ZAPOMNIEĆ, ŻE SĄ PUSTE MIEJSCA PRZY STOLE. 
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ZAPROSZENIE 
 

Karkonoski Orszak Trzech Króli 

w Jeleniej Górze 

A.D. 2013 

 

W sercu Kotliny Jeleniogórskiej, w Stolicy Karkonoszy przejdzie 6 

stycznia 2013 roku Orszak Trzech Króli. Po raz drugi organizacji 

Orszaku podjęło się Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego. 

Podobnie jak w roku 2012, Karkonoski Orszak Trzech Króli rozpocznie się na placu przed Bazyliką 

Świętych Erazma i Pankracego 6 stycznia 2013 roku ok. godz. 13 (wcześniej będzie można 

uczestniczyć we Mszy św. w bazylice godz. 12:00). Następnie Orszak przejdzie ulicami miasta, aby 

dotrzeć na Plac Ratuszowy, gdzie zakończony zostanie sceną pokłonu Mędrców oraz koncertem kolęd. 

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli:  bp Stefan Cichy – biskup legnicki, pan Jerzy Pokój – 

przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz pan Jerzy Łużniak – wicemarszałek 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

Parafialne Rodzinne Kolędowanie 

A.D. 2013 

 
 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii p. w. Św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
ul. Czarnoleska 2 tel. / fax.: 75 64 21585 

http://www.juda.legnica.opoka.org.pl/  e-mail: tadzio@post.pl 

Nr 63 opracował zespół w składzie: Krystyna i Ryszard Sos, Mirosław i Barbara Ludorowscy,  
Ks. Jerzy Gniatczyk 

http://www.juda.legnica.opoka.org.pl/
mailto:tadzio@post.pl

