
listopad  2017 • nr 9 (171)

MIESIĘCZNIK PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W SKAWINIE

a światłość wiekuista

niechaj im świeci...

Korzenie „Halloween” sięgają pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci. 

Zbieranie słodyczy przez dzieci wywodzi się z pogańskich zabobonów, według których, aby nie rozzłościć złych 

duchów, powinno się przygotować na ten dzień wiele rarytasów.

Zaś niewinna z pozoru wydrążona dynia jest z kolei pozostałością po pogańskim zwyczaju rzeźbienia wizerunku 

demonów, których rolą było odstraszanie wszelakich nieszczęść.

Dlaczego zabawa w Halloween jest NIEBEZPIECZNA?

Nawet jeśli Halloween jest przez nas traktowane jako zabawa, rzeczywistość 

duchowa (złe duchy, demony) widzą ludzkie zaangażowanie wyrażone 

w pewnych znakach, symbolach, gestach i czynach. Oznacza to, że dochodzi do 

pewnego otwarcia - inicjacji na określony duchowy świat. Praktyka wielu 

egzorcystów pokazuje, że nawet nieświadoma zabawa w wywoływanie 

duchów, przyzywanie zmarłych czy przebieranie się za demony, bądź śmierć 

może mieć groźne skutki w naszym życiu.

Halloween jest świętem niebezpiecznym, bo spłycającym i ośmieszającym 

wartość życia duchowego i pozagrobowego, a czyni to z tym większą perfidią, że 

wzywa do zabawy właśnie w tych dniach, kiedy my chrześcijanie wspominamy pamięć 

naszych zmarłych i obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Ta uroczystość ma w swoim założeniu rozpalić w nas 

tęsknotę za niebem, świętością, wreszcie skierować nasze tak bardzo pochłonięte doczesnością myśli ku wieczności i 

wartościom nieprzemijającym.

Katechizm Kościoła Katolickiego tak wypowiada się na temat wszelkich praktyk okultystycznych: „Należy odrzucić 

wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki 

mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni 

i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią 

i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i sza-

cunkiem, które należą się jedynie Bogu". (art. 2116) i dalej czytamy: "Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży 

się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim - nawet w celu 

zapewnienia mu zdrowia - są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, 

gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów". (art. 2117)

Jestem chrześcijaninem

Halloween jest przejawem okultyzmu i jest to święto antychrześcijańskie.
Promuje ono strach i śmierć. Rodzice powinni być tego w pełni świadomi 

pisze "L'Osservatore Romano".

W Piśmie Św. można przeczytać : (1 Tes 5, 21-22) 

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła"
„Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! 
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11 listopad
 W tym dniu (godz. 19.00) oraz 26 XI (godz. 16.00) ChOK 
zaprasza na spotkanie z wartościowym filmem. Tym razem będzie 7 październik
to film oparty na faktach na podstawie książki „Niebo istnieje O godz. 18.00 odprawiliśmy ostatnie w tym roku Nabożeństwo 
naprawdę”.  Informujemy, że sala teatralno – kinowa posiada nowy Fatimskie. Po Mszy św. w procesji różańcowej przeszliśmy ulicami: 
ekran kinowy oraz nowy profesjonalny projektor. Sala jest także Obrońców Tobruku, Monte Cassino pod Krzyż Papieski, a 
ogrzewana.następnie niosąc figurę Matki Bożej wróciliśmy do świątyni. 

Dziękujemy następujące grupom za podjęcie  figury Matki Bożej 
12 listopadfatimskiej w czasie procesji różańcowej: tajemnica I – mężczyznom; 

Odbędzie się premiera kolejnego spektaklu przygotowanego tajemnica II scholi „Sygnaturka”; tajemnica III –  KSM – owi; IV – 
przez nasz parafialny teatr „Porta Fidei”. Tym razem będzie to Różom Różańcowym i Rodzinie Radia Maryja; V – Domowemu 
sztuka „Świętoszek” Moliera. Szczegóły wkrótce na ogłoszeniach Kościołowi.
parafialnych.

8 październik
Obchodziliśmy XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Idźmy 

***naprzód z nadzieją!”.  Przy tej okazji tradycyjnie, jak co roku, 
młodzież z KSM –u przeprowadziła po każdej Mszy św. kwestę do 

Już dziś ChOK zaprasza do udziału w tegorocznym konkursie 
puszek na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspierającą 

szopek bożonarodzeniowych. Terminy składania prac podane będą 
edukację młodzieży.

w grudniu.

W tym dniu odbyła się także modlitewna akcja „Różaniec do 
granic”. Uczestniczyło w niej także bardzo wielu naszych parafian 
w różnych kościołach stacyjnych.

13 październik
Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie i firma Green Office 

Ecologic przeprowadziła w naszej parafii zbiórkę zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (tzw. elektrośmieci). Przychody 
z akcji przeznaczone są na cele misyjne. Wspomogą one zakup 
nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej w Afryce.

informacje4

Nasza gazeta dostępna jest również

w Sklepie pod Brzozami 

Ryszard Fidziński, 

ul. Bukowska 1F w Skawinie

yłb o o ...c

informacje

Wspólne śpiewanie 

Chrześcijański Ośrodek Kultury
 im. św. s. Faustyny

zaprasza na

pieśni patriotycznych

19 listopada

godz. 16:00
w  sali teatralno – kinowej naszego kościoła

Choć osobiście nie zgadzam się z wszystkimi poglądami Martina Lechowicza, to jednak 
kilka jego piosenek (dostępnych na You Tube) bardzo do mnie przemawia. Bardzo mi się podoba 
np. jego piosenka o Bożym Narodzeniu („Słowo na święta” - przytoczę ją za miesiąc). 
No i oczywiście, bardzo przypadła mi do gustu zamieszczona poniżej „Piosenka na Halloween”. 
Choć jak to bywa z amatorami, którzy nagrywają w pokoju przy pomocy telefonu komórkowego, 
aranżacje tych piosenek nie powalają. Ale za to treść jest pouczająca. Zapraszam do przeczytania 
(a nawet do posłuchania, jak ktoś chce):

1. Mamy dziś święta, których w tradycji polskiej nie znano.
Im więcej świąt tym bardziej cieszy to nas.
Patrzcie, jak pięknie się wszystko zlewa w jedną całość.
Święty Mikołaj się okazuje to Santa Claus.

Ref. Może nie wszystko do końca rozumiem.
Może się mylę, że wiem co jest czym,
Ale przynajmniej odróżnić umiem
Dzień Wszystkich Świętych od Halloween.

2. Czy aż tak bardzo mózg ci wyprały reklamy,
Że przyjmujesz za swoje wszystko, na co masz chęć?
Zamiast codziennej miłości dostałeś dzień zakochanych.
Zamiast cieszyć się życiem świętujesz, śmierć.

Ref. Może nie wszystko do końca rozumiem.
Możem jest chwastem wśród myślących trzcin, 
Lecz nie idę przez życie w cudzym kostiumie 
To nie moje święto, ten Halloween!

3. Trupy, wampiry, świeczki w dyniach i „trick or treats”
Zabawa to, czy obcowanie ze śmiercią lub złem?
Skąd wiesz, że to bezpieczne przecież nie wiesz o tym nic?
Ja nim coś połknę sprawdzam najpierw co jem.

Ref. Bierzemy wszystko, co tylko nam dają.
Bezradni jak pociąg co wypadł z szyn.
Czy nam naprawdę tak brakowało
tych Walentynek i Halloween?

Myślę, że nie trzeba tu wiele dodawać. Może nie jest to poezja wysokich lotów 
(zaśpiewana brzmi lepiej). Pan Lechowicz dosyć dobitnie wyraził pogląd 
większości (chyba jeszcze) Polaków, dla których Halloween, Santa Claus 
w czerwonym kubraczku krasnoludka udający św. Mikołaja, czy św. Walenty -  
patron epileptyków i chorych psychicznie, to „byty” odległe, jakby z obcej galaktyki. 
Mam przynajmniej taką nadzieję, choć przyznam, że coraz mniejszą. Gdy widzę tę 
zmasowaną propagandę medialną, by uczynić z tych obcych dla nas tradycji nasze 
narodowe symbole, to trwoga mnie przejmuje i krew zalewa na zmianę. Ostatnio 
słuchałem takiego pana w radio, co to dwoił się i troił, by nie mówić o Wszystkich 
Świętych tylko o Halloween. Ja wiem, że on pewnie jest tak „wytresowany”, by był 
„otwarty” na takie nowości, ale ja nie chcę takich „pożytecznych idiotów” 
za sterami czwartej władzy. Dodam tylko, że to radio publiczne było, nie 
komercyjne! Najpierw bolszewicy próbowali nam na czołgach przywieść Dziadka 
Mroza, a teraz nie wiem kto z Zachodu przez marionetki w mediach wciska nam 
tamtejsze „dobra ekskluzywne”.

Tego dziennikarzynę, choć mnie zdenerwował, to ja jeszcze jakoś uspra-
wiedliwiam… Skąd biedak miał słyszeć o Wszystkich Świętych, jak go tata po 
kryjomu przed kolegami z partii chrzcił i na tym się jego „przygoda” 
z chrześcijaństwem skończyła… Bardziej irytują mnie te nieszczęsne panie 
przedszkolanki i od nauczania początkowego z niektórych szkół, co to MUSZĄ 
zrealizować jakiś „program” i każą dzieciakom dynie drążyć… Przecież to tak 
rozwija manualnie i artystycznie… Ręce opadają…

Tyle tych rozważań. Nie mam zamiaru rozdzierać więcej szat ani płakać 
z powodu, że nam się społeczeństwo stacza w pogaństwo. Owszem, trochę szkoda. 
Ale tak się dzieje jak ktoś nie zna Jezusa. Dusza ludzka nie znosi pustki. Jak nie Jezus 
to Belzebub. Innej opcji nie ma. Ja tam wolę Jezusa, bo On jest miłością. Dlatego 
stanę nad grobami bliskich i parafian, i pogadam z Nim o niebie dla nas wszystkich.

Ks. Marek Suder
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Szanowni Czytelnicy, 

Nasza gazeta utrzymuje się i funkcjonuje dzięki 
Waszym ofiarom, za które bardzo dziękujemy. 
Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach 
każdy grosz się liczy i że dla Was wydanie nawet 
pięciu czy sześciu złotych dodatkowo na miesiąc to 
już dużo. Niestety, koszt wydania gazety nie jest też 
mały. Dlatego (niestety wbrew temu, co kiedyś 
obiecywaliśmy) prosimy o wsparcie także różne 
instytucje i firmy.

Na chwilę obecną wspierają nas: 

MATCHEM 2000 Sp. z o.o.

ul. Hallerów 14b

32-050 Skawina

Usługowy Zakład 

Blacharsko-Izolacyjny

IZOL-STAN

ul. Gościnna 36A

35-314 Rzeszów
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Za pomoc bardzo dziękujemy!
Zapraszamy do współpracy także innych!
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tych Walentynek i Halloween?

Myślę, że nie trzeba tu wiele dodawać. Może nie jest to poezja wysokich lotów 
(zaśpiewana brzmi lepiej). Pan Lechowicz dosyć dobitnie wyraził pogląd 
większości (chyba jeszcze) Polaków, dla których Halloween, Santa Claus 
w czerwonym kubraczku krasnoludka udający św. Mikołaja, czy św. Walenty -  
patron epileptyków i chorych psychicznie, to „byty” odległe, jakby z obcej galaktyki. 
Mam przynajmniej taką nadzieję, choć przyznam, że coraz mniejszą. Gdy widzę tę 
zmasowaną propagandę medialną, by uczynić z tych obcych dla nas tradycji nasze 
narodowe symbole, to trwoga mnie przejmuje i krew zalewa na zmianę. Ostatnio 
słuchałem takiego pana w radio, co to dwoił się i troił, by nie mówić o Wszystkich 
Świętych tylko o Halloween. Ja wiem, że on pewnie jest tak „wytresowany”, by był 
„otwarty” na takie nowości, ale ja nie chcę takich „pożytecznych idiotów” 
za sterami czwartej władzy. Dodam tylko, że to radio publiczne było, nie 
komercyjne! Najpierw bolszewicy próbowali nam na czołgach przywieść Dziadka 
Mroza, a teraz nie wiem kto z Zachodu przez marionetki w mediach wciska nam 
tamtejsze „dobra ekskluzywne”.

Tego dziennikarzynę, choć mnie zdenerwował, to ja jeszcze jakoś uspra-
wiedliwiam… Skąd biedak miał słyszeć o Wszystkich Świętych, jak go tata po 
kryjomu przed kolegami z partii chrzcił i na tym się jego „przygoda” 
z chrześcijaństwem skończyła… Bardziej irytują mnie te nieszczęsne panie 
przedszkolanki i od nauczania początkowego z niektórych szkół, co to MUSZĄ 
zrealizować jakiś „program” i każą dzieciakom dynie drążyć… Przecież to tak 
rozwija manualnie i artystycznie… Ręce opadają…

Tyle tych rozważań. Nie mam zamiaru rozdzierać więcej szat ani płakać 
z powodu, że nam się społeczeństwo stacza w pogaństwo. Owszem, trochę szkoda. 
Ale tak się dzieje jak ktoś nie zna Jezusa. Dusza ludzka nie znosi pustki. Jak nie Jezus 
to Belzebub. Innej opcji nie ma. Ja tam wolę Jezusa, bo On jest miłością. Dlatego 
stanę nad grobami bliskich i parafian, i pogadam z Nim o niebie dla nas wszystkich.

Ks. Marek Suder
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Słowo na Niedzielę
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Ks. Władysław Bukowiński
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Przebaczenie. Powrót do życia 16
   nauka i kultura

Pielgrzymka po sanktuariach

Co słychać w KSM?
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Przepisy cioci Broni

Znaczenie imion

Spotkania z Bogiem na szlaku
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Pielgrzymka do Medjugorje
Intencje Mszalne
W ostatnim czasie

24
25
26

   informacje

Szanowni Czytelnicy, 

Nasza gazeta utrzymuje się i funkcjonuje dzięki 
Waszym ofiarom, za które bardzo dziękujemy. 
Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach 
każdy grosz się liczy i że dla Was wydanie nawet 
pięciu czy sześciu złotych dodatkowo na miesiąc to 
już dużo. Niestety, koszt wydania gazety nie jest też 
mały. Dlatego (niestety wbrew temu, co kiedyś 
obiecywaliśmy) prosimy o wsparcie także różne 
instytucje i firmy.

Na chwilę obecną wspierają nas: 

MATCHEM 2000 Sp. z o.o.

ul. Hallerów 14b

32-050 Skawina

Usługowy Zakład 

Blacharsko-Izolacyjny

IZOL-STAN

ul. Gościnna 36A

35-314 Rzeszów

Spis treści:

listop
ad

 2
0

1
7

 • G
ło

s M
iło

sierd
zia

Ze skarbca liturgii 12
   spotkania

Za pomoc bardzo dziękujemy!
Zapraszamy do współpracy także innych!



 

 

Wspomniałem ostatnio, że znaczna 
część Żydów w czasach Pana Jezusa 
(i później zresztą także) żyła poza Pale-
styną, na wygnaniu w różnych częściach 
cesarstwa. Jak im się tam żyło? Najogólniej 
mówiąc: różnie. Z jednej strony ich 
wrodzony spryt i zmysł handlowy już wtedy wyzxnawała, a przynajmniej fascynowała 
pomagał im w zdobywaniu nie tylko wiel- się judaizmem, np. żona Nerona – Poppea.
kich majątków, ale także i często stanowisk Niestety, ta harmonia i zgoda współ-
politycznych lub ekonomicznych w Ce- istnienia obok siebie wyznawców judaizmu 

W ostatnią niedzielę roku liturgi-sarstwie Rzymskim. Niekiedy przychodziło i pogan bywała niekiedy brutalnie przery-
cznego (czyli w tym roku 26 listopada) to bez trudu, a czasem kosztem wyrze- wana. Zdarzały się bowiem i to stosunkowo 
usłyszymy fragment Ewangelii wg św. czenia się wiary ojców. Tacy Żydzi z dia- często pogromy Żydów. W Cesarstwie ist-
Mateusza opisującą sąd ostateczny (Mt 25, spory, nawet jeśli starali się bardzo prze- niał antysemityzm. Przykład modelowy to 
31–46). Jest to zakończenie nie tylko tzw. strzegać przepisów Prawa, mieli jednak Apion, który był specjalistą od literatury 
mowy eschatologicznej Jezusa, ale w ogóle jedną wspólną cechę: byli bardziej otwarci antysemickiej. Ale byli także inni przynaj-
Jego ziemskiej działalności. Jezus kończy na świat. Dziś można by ich porównać mniej sceptycznie, jeśli nie wrogo nasta-
swe ziemskie zadanie, zmierza do Jerozo-nawet do sytuacji tych Polaków, którzy wieni (Seneka, Cycero). Niekiedy wynikało 
limy, gdzie ma zostać zabity, więc wygłasza „łyknęli” trochę Zachodu i im się w głowach to ze słabej znajomości zwyczajów żydow-
swego rodzaju orędzie, które musi być pomieszało, i nawet jeśli zachowują jeszcze skich, czasem ze zwykłych plotek i osz-
ponadczasowe, jak całe Jego dzieło. Ten zwyczaje swych rodziców, to są już spo- czerstw, innym razem ze pospolitej zaz-
fragment to właśnie takie przypomnienie łeczeństwem „otwartym”, „tolerancyj- drości. Oczywiście zdarzały się i sytuacje, 
najważniejszej kwestii Jego nauki: uwa-nym”, nowoczesnym. Zobaczyli kawałek w których Żydzi nijako sami „prosili się” 
żajcie, ja odchodzę, ale wrócę i rozliczę was Europy i myślą, że cały świat tak wygląda… o pogrom, najczęściej zbytnio się pano-
z waszego życia! Można je nazwać Klasycznym przykładem może tu być sząc w środowisku handlowym lub próbu-
swoistym „pogrożeniem palcem” ojca, Szaweł z Tarsu. Z jednej strony gorliwy jąc manipulować polityką państwa. Wymy-
który na chwile wychodzi z domu i zostawia faryzeusz, ale z drugiej świetnie wyczuwał ślano wtedy byle powód, by „spałować” 
dzieci same, ale upomina je, że wróci „ducha cesarstwa”, znał prądy myślowe Naród Wybrany. Najboleśniejszym był bez 
i policzy się z nimi jak coś zbroją. sobie współczesnych, był obeznany w ukła- wątpienia ten z roku 70 po Chr., kiedy to 

Powtórne przyjście Jezusa składa się dach panujących w państwie. Można Flawiusz Tytus brutalnie spacyfikował Pa-
z trzech etapów. Najpierw Jezus przyjdzie powiedzieć, że świetnie wyczuwał „wiatr lestynę, niszcząc doszczętnie na wieki 
i zasiądzie na tronie jak król (stąd ten historii”. Stąd jego niebywały sukces apo- świątynię Jerozolimską. 
właśnie fragment w Uroczystość Jezusa stolski. Albo inny wielki filozof tamtych 
Chrystusa Króla Wszechświata). Potem czasów – Filon z Aleksandrii, który ge- Pomimo tego wpływ Żydów na Ce-
nastąpi zgromadzenie wszystkich naro-nialnie połączył myśl grecką z tradycją sarstwo Rzymskie był przemożny! Ten 
dów. W Credo nazywamy to sądem „ży-Izraela. mały naród zdołał wypracować i obronić 
wych i umarłych”. Bo na to zgromadzenie Zasadniczo Żydzi raczej nie dawali się takie warunki koegzystencji z Rzymianami, 
stawią się zarówno ludzie, którzy jeszcze wchłonąć społeczeństwu pogańskiemu. jakich nie udało się uzyskać żadnej 
żyją na ziemi, jak i ci, co już dawno pomarli. Zdecydowanie częściej było odwrotnie! To z podbitych nacji. Niestety ich rozbicie 
Co więcej przybędą wszyscy umarli! Za-Żydzi mieszkając wśród różnych narodów i brak wystarczającej współpracy między 
równo ci „żywi na duszy” – czyli ci, którzy można powiedzieć „zarażali” swą wiarą, gminami były zbyt małe, by odzyskać 
są w niebie, jak i ci „umarli na duszy” – duchowością, a nawet zwykłymi zwy- niepodległość. Jedynym czynnikiem sca-
czyli potępieni, jak i ci z czyśćca! Na tę chwi-czajami lub rytuałami ludy, pośród których lającym była religia i fakt, że wszyscy czuli 
lę wszyscy stawią się przed obliczem Boga. żyli. Stąd w całym cesarstwie mnóstwo było się galut  – wygnańcami. Ich marzeniem 
Każda dusza – potępiona czy zbawiona, tzw. prozelitów lub jak pisze o nich Nowy niespełnionym przez wieki była alija – czyli 
każda która kiedykolwiek pojawiła się na Testament – „bojących się Boga”. Byli to powrót do ukochanej Palestyny. Dopiero 
świecie, nawet dusza dziecka nienarodzo-ludzie różnych narodowości, którzy albo wiek XX pozwolił zrealizować to marze-
nego, stanie na tym wielkim zgromadzeniu przyjmowali wprost albo po prostu sympa- nie, choć jak się okazuje, nie w pełni. Bo 
przed Panem. Staną oczywiście także tyzowali z judaizmem. Szczególnie podatne cóż z tego, że Żydzi odzyskali ziemię, sko-
dobrzy aniołowie i Szatan ze swymi złymi na wpływy judaizmu były kobiety rzymskie, ro muszą ją dzielić ze swymi odwiecz-
aniołami! I wtedy nastąpi wielkie roz-stąd jakże często wysoki urzędnik pań- nymi wrogami, a jednocześnie braćmi 
dzielenie! I tu mała niespodzianka! Tak! stwowy miał za żonę kobietę, która choć – Arabami.
Nastąpi ewidentny PODZIAŁ! Ja wiem, że z urodzenia nie była żydówką, to jednak
dzisiejszy świat jako główne „przykazanie” 
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Cz.  31

A: Jak wyglądała sytuacja 
Żydów w diasporze?
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B: Czy są Boży będzie 
naprawdę?

 Jezus kolejny raz mówi do nas przez 
przypowieści, dzisiaj dotrze do nas słowo 
z ewangelii o pomnożeniu talentów. 
W owych czasach talent to było ponad 
trzydzieści kg złota lub srebra. Wartość 
bardzo duża. I kiedy pewien właściciel 
rozdał swoim sługom: jednemu dał pięć 
talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. 
Rozdał według zdolności. Zostawił im 
majątek i wyjechał. Każdy miał możliwość 
je używać, w wyborze wolność. Pierwszy 
i drugi sługa pomnożył dany przez właści-
ciela majątek, natomiast ostatni bał się 
i zakopał go w całości w ziemi. Kiedy wrócił 
rozliczył się ze swoimi sługami i tych dwóch 
pochwalił. Ostatniego zganił i kazał zabrać 
mu ten jedyny talent i dać innemu, który 
tych talentów posiadał wiele. Tak też Pan 
czyni z nami, kiedy pracujemy dla Niego, 
On nas obdarza i przymnaża nam owych 
talentów, lecz kiedy jesteśmy leniwi i nie-
użyteczni możemy stracić nawet jedyny 
talent. Bóg jest hojnym dawcą, raduje się  Wizję perspektywy zdobycia Królestwa 
z wiernych i tych, co się dla Niego rozwijają, Parę dni wcześniej w większości od- Niebieskiego Jezus przedstawia w przy-
dążą do pomnożenia swoich zdolności, wiedzaliśmy groby naszych bliskich. Spot- powieści o dziesięciu pannach, które wyszły 
pracują nad sobą, trudzą się. Owe talenty kaliśmy się w gronie rodziny i znajomych, na spotkanie pana młodego. Połowa z nich 
są jak kapitał, który należy pomnażać. była to forma pewnej katechezy dotyczącej wzięła na zapas oliwę do lamp, a reszta nie 
Celem jednak nie jest biznes, lecz mądrość śmierci i życia i nie ma powodów do tego, pomyślała o tym. I wówczas, kiedy się zor-
człowieka i wykorzystanie wszystkich ta-żeby się smucić. Nawet kiedy mamy po- ientowały, że nie mają zapasu oliwy, chciały 
lentów w rozwoju naszej miłości.czucie, że ci co odeszli, nie mieli czasu, aby sobie od tych, co miały zapas, pożyczyć. 

uporządkować do końca swoje życie, to One jednak nie podzieliły się oliwą do lamp, 
zostaje nam poczucie obowiązku modlitwy raczej nakazały im wyruszyć po zapas. 
za nich. Może też tak być, że to my nie by- Mimo trudu nie zdążyły wejść przez drzwi, 
liśmy w porządku wobec naszych bliskich wtedy kiedy przyszedł pan młody. Wołały, 
zmarłych, to zawsze zostaje nam ufność aby im otworzono, lecz usłyszały słowa: 
w modlitwie. Ona potrafi prawdziwie uko- „Zapewniam was, że was nie znam. Czu-
ić, dać siłę i przebaczenie. W dzisiejszej wajcie więc, bo nie znacie dnia, ani go-

 ewangelii Jezus mówi mocne słowa, o za- dziny.” Wniosek dla nas wierzących: nasze 
chowaniu starotestamentowych duchow- lampy winne być pełne oliwy, nasze życie 

 Ta wielka uroczystość odsłania nam nych, którzy zajmują szczególne miejsce ma być mądrze przeżyte, nie głupio i nie-
ogrom miłosierdzia Chrystusa Króla, który w Kościele, głoszą słowa prawdy, nakła- roztropnie. Zabiegać mamy o te bogactwa 
dopuszcza wszystkich ludzi do Królestwa dają ciężary obowiązków i wymogów dla duchowe, które nie przemijają, nie nisz-
Swojego, o ile byli miłosierni w czynach innych, lecz sami nie czynią tego. Mówi czeją, stanowią nasze bezpieczeństwo, że
i słowach, choć nawet wtedy, gdy Go nie o ich odpowiedzialności, a jednak, jeśli 
znali. Jezus okaże im swoje oblicze i wejdą w jakimś czynie jest coś gorszącego, zaleca 
na zasadzie łaski, gdyż sami byli miłosierni. dystans do oceny, gdyż każdy z nas jest kiedy 
Szczęśliwy człowiek, który wie Kim jest grzeszny. Daje wskazówkę na życie: 
Jezus Chrystus, Król Wszechświata Całe-otworzy nam
go. Św. Augustyn w swej miłości do Pana, 

Jezus bał się zlekceważyć spotkania z Jezusem, „Największy z was 
nie chciał przespać szansy, zmarnować swoje drzwi, niech się stanie łaski Bożej, dlatego doceniał każdego spot-

waszym sługą. to będziemy kanego człowieka na swojej drodze. Królo-
wanie Jezusa może nastąpić w naszych Kto się wywyższa, mieli 
sercach, jedynie wtedy kiedy będziemy będzie poniżony, 

zapalone światło zdolni kochać i akceptować każdego czło-a kto się poniża 
wieka, kiedy oczyścimy siebie z brudów, naszej duszy, będzie kiedy zaczniemy wspinać się ku szczytom 

wywyższony.” swego człowieczeństwa. Zdajmy sobie bogatej 
sprawę, że Jego królowanie już się rozpo-

w uczynki miłości Jest to „Most słów częło z chwilą, kiedy złożył siebie w ofierze 
prawdy” do nawiązania za nas. A wypełni się na końcu czasów, gdy i miłosierdzia.
stałego połączenia z Bogiem. zostanie wyniesiony ponad wszelką władzę 

na niebie i na ziemi. 
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XXXI Niedziela Zwykła
5 listopada 2017 r.
 Ml 1, 14b–2b8–10; 

1 Tes 2, 7b–9.13 
Mt 23, 1–12

XXXII Niedziela Zwykła
12 listopada 2017 r.

 Mdr 6, 12–16; 1Tes 4, 13–18 
Mt 25, 1–13

XXXIII Niedziela Zwykła
19 listopada 2017 r.
 Prz 31, 19–20.30–31; 

1 Tes 5, 1–6; Mt 25, 14–30

Uroczystość Chrystusa,
Króla Wszechświata
26 listopada 2017 r.
 Ez 34, 11–12.15–17; 

1Tes 15, 20–26.28; Mt 25, 31–46

Katechetka: Ewa Ziemiańska
Prośmy Pana, aby był Królem naszego serca i naszego życia!



 

 

Wspomniałem ostatnio, że znaczna 
część Żydów w czasach Pana Jezusa 
(i później zresztą także) żyła poza Pale-
styną, na wygnaniu w różnych częściach 
cesarstwa. Jak im się tam żyło? Najogólniej 
mówiąc: różnie. Z jednej strony ich 
wrodzony spryt i zmysł handlowy już wtedy wyzxnawała, a przynajmniej fascynowała 
pomagał im w zdobywaniu nie tylko wiel- się judaizmem, np. żona Nerona – Poppea.
kich majątków, ale także i często stanowisk Niestety, ta harmonia i zgoda współ-
politycznych lub ekonomicznych w Ce- istnienia obok siebie wyznawców judaizmu 

W ostatnią niedzielę roku liturgi-sarstwie Rzymskim. Niekiedy przychodziło i pogan bywała niekiedy brutalnie przery-
cznego (czyli w tym roku 26 listopada) to bez trudu, a czasem kosztem wyrze- wana. Zdarzały się bowiem i to stosunkowo 
usłyszymy fragment Ewangelii wg św. czenia się wiary ojców. Tacy Żydzi z dia- często pogromy Żydów. W Cesarstwie ist-
Mateusza opisującą sąd ostateczny (Mt 25, spory, nawet jeśli starali się bardzo prze- niał antysemityzm. Przykład modelowy to 
31–46). Jest to zakończenie nie tylko tzw. strzegać przepisów Prawa, mieli jednak Apion, który był specjalistą od literatury 
mowy eschatologicznej Jezusa, ale w ogóle jedną wspólną cechę: byli bardziej otwarci antysemickiej. Ale byli także inni przynaj-
Jego ziemskiej działalności. Jezus kończy na świat. Dziś można by ich porównać mniej sceptycznie, jeśli nie wrogo nasta-
swe ziemskie zadanie, zmierza do Jerozo-nawet do sytuacji tych Polaków, którzy wieni (Seneka, Cycero). Niekiedy wynikało 
limy, gdzie ma zostać zabity, więc wygłasza „łyknęli” trochę Zachodu i im się w głowach to ze słabej znajomości zwyczajów żydow-
swego rodzaju orędzie, które musi być pomieszało, i nawet jeśli zachowują jeszcze skich, czasem ze zwykłych plotek i osz-
ponadczasowe, jak całe Jego dzieło. Ten zwyczaje swych rodziców, to są już spo- czerstw, innym razem ze pospolitej zaz-
fragment to właśnie takie przypomnienie łeczeństwem „otwartym”, „tolerancyj- drości. Oczywiście zdarzały się i sytuacje, 
najważniejszej kwestii Jego nauki: uwa-nym”, nowoczesnym. Zobaczyli kawałek w których Żydzi nijako sami „prosili się” 
żajcie, ja odchodzę, ale wrócę i rozliczę was Europy i myślą, że cały świat tak wygląda… o pogrom, najczęściej zbytnio się pano-
z waszego życia! Można je nazwać Klasycznym przykładem może tu być sząc w środowisku handlowym lub próbu-
swoistym „pogrożeniem palcem” ojca, Szaweł z Tarsu. Z jednej strony gorliwy jąc manipulować polityką państwa. Wymy-
który na chwile wychodzi z domu i zostawia faryzeusz, ale z drugiej świetnie wyczuwał ślano wtedy byle powód, by „spałować” 
dzieci same, ale upomina je, że wróci „ducha cesarstwa”, znał prądy myślowe Naród Wybrany. Najboleśniejszym był bez 
i policzy się z nimi jak coś zbroją. sobie współczesnych, był obeznany w ukła- wątpienia ten z roku 70 po Chr., kiedy to 

Powtórne przyjście Jezusa składa się dach panujących w państwie. Można Flawiusz Tytus brutalnie spacyfikował Pa-
z trzech etapów. Najpierw Jezus przyjdzie powiedzieć, że świetnie wyczuwał „wiatr lestynę, niszcząc doszczętnie na wieki 
i zasiądzie na tronie jak król (stąd ten historii”. Stąd jego niebywały sukces apo- świątynię Jerozolimską. 
właśnie fragment w Uroczystość Jezusa stolski. Albo inny wielki filozof tamtych 
Chrystusa Króla Wszechświata). Potem czasów – Filon z Aleksandrii, który ge- Pomimo tego wpływ Żydów na Ce-
nastąpi zgromadzenie wszystkich naro-nialnie połączył myśl grecką z tradycją sarstwo Rzymskie był przemożny! Ten 
dów. W Credo nazywamy to sądem „ży-Izraela. mały naród zdołał wypracować i obronić 
wych i umarłych”. Bo na to zgromadzenie Zasadniczo Żydzi raczej nie dawali się takie warunki koegzystencji z Rzymianami, 
stawią się zarówno ludzie, którzy jeszcze wchłonąć społeczeństwu pogańskiemu. jakich nie udało się uzyskać żadnej 
żyją na ziemi, jak i ci, co już dawno pomarli. Zdecydowanie częściej było odwrotnie! To z podbitych nacji. Niestety ich rozbicie 
Co więcej przybędą wszyscy umarli! Za-Żydzi mieszkając wśród różnych narodów i brak wystarczającej współpracy między 
równo ci „żywi na duszy” – czyli ci, którzy można powiedzieć „zarażali” swą wiarą, gminami były zbyt małe, by odzyskać 
są w niebie, jak i ci „umarli na duszy” – duchowością, a nawet zwykłymi zwy- niepodległość. Jedynym czynnikiem sca-
czyli potępieni, jak i ci z czyśćca! Na tę chwi-czajami lub rytuałami ludy, pośród których lającym była religia i fakt, że wszyscy czuli 
lę wszyscy stawią się przed obliczem Boga. żyli. Stąd w całym cesarstwie mnóstwo było się galut  – wygnańcami. Ich marzeniem 
Każda dusza – potępiona czy zbawiona, tzw. prozelitów lub jak pisze o nich Nowy niespełnionym przez wieki była alija – czyli 
każda która kiedykolwiek pojawiła się na Testament – „bojących się Boga”. Byli to powrót do ukochanej Palestyny. Dopiero 
świecie, nawet dusza dziecka nienarodzo-ludzie różnych narodowości, którzy albo wiek XX pozwolił zrealizować to marze-
nego, stanie na tym wielkim zgromadzeniu przyjmowali wprost albo po prostu sympa- nie, choć jak się okazuje, nie w pełni. Bo 
przed Panem. Staną oczywiście także tyzowali z judaizmem. Szczególnie podatne cóż z tego, że Żydzi odzyskali ziemię, sko-
dobrzy aniołowie i Szatan ze swymi złymi na wpływy judaizmu były kobiety rzymskie, ro muszą ją dzielić ze swymi odwiecz-
aniołami! I wtedy nastąpi wielkie roz-stąd jakże często wysoki urzędnik pań- nymi wrogami, a jednocześnie braćmi 
dzielenie! I tu mała niespodzianka! Tak! stwowy miał za żonę kobietę, która choć – Arabami.
Nastąpi ewidentny PODZIAŁ! Ja wiem, że z urodzenia nie była żydówką, to jednak
dzisiejszy świat jako główne „przykazanie” 
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A: Jak wyglądała sytuacja 
Żydów w diasporze?

G
ło

s 
M

ił
o

si
er

d
zi

a 
• 

li
st

op
ad

 2
0

1
7

B: Czy są Boży będzie 
naprawdę?

 Jezus kolejny raz mówi do nas przez 
przypowieści, dzisiaj dotrze do nas słowo 
z ewangelii o pomnożeniu talentów. 
W owych czasach talent to było ponad 
trzydzieści kg złota lub srebra. Wartość 
bardzo duża. I kiedy pewien właściciel 
rozdał swoim sługom: jednemu dał pięć 
talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. 
Rozdał według zdolności. Zostawił im 
majątek i wyjechał. Każdy miał możliwość 
je używać, w wyborze wolność. Pierwszy 
i drugi sługa pomnożył dany przez właści-
ciela majątek, natomiast ostatni bał się 
i zakopał go w całości w ziemi. Kiedy wrócił 
rozliczył się ze swoimi sługami i tych dwóch 
pochwalił. Ostatniego zganił i kazał zabrać 
mu ten jedyny talent i dać innemu, który 
tych talentów posiadał wiele. Tak też Pan 
czyni z nami, kiedy pracujemy dla Niego, 
On nas obdarza i przymnaża nam owych 
talentów, lecz kiedy jesteśmy leniwi i nie-
użyteczni możemy stracić nawet jedyny 
talent. Bóg jest hojnym dawcą, raduje się  Wizję perspektywy zdobycia Królestwa 
z wiernych i tych, co się dla Niego rozwijają, Parę dni wcześniej w większości od- Niebieskiego Jezus przedstawia w przy-
dążą do pomnożenia swoich zdolności, wiedzaliśmy groby naszych bliskich. Spot- powieści o dziesięciu pannach, które wyszły 
pracują nad sobą, trudzą się. Owe talenty kaliśmy się w gronie rodziny i znajomych, na spotkanie pana młodego. Połowa z nich 
są jak kapitał, który należy pomnażać. była to forma pewnej katechezy dotyczącej wzięła na zapas oliwę do lamp, a reszta nie 
Celem jednak nie jest biznes, lecz mądrość śmierci i życia i nie ma powodów do tego, pomyślała o tym. I wówczas, kiedy się zor-
człowieka i wykorzystanie wszystkich ta-żeby się smucić. Nawet kiedy mamy po- ientowały, że nie mają zapasu oliwy, chciały 
lentów w rozwoju naszej miłości.czucie, że ci co odeszli, nie mieli czasu, aby sobie od tych, co miały zapas, pożyczyć. 

uporządkować do końca swoje życie, to One jednak nie podzieliły się oliwą do lamp, 
zostaje nam poczucie obowiązku modlitwy raczej nakazały im wyruszyć po zapas. 
za nich. Może też tak być, że to my nie by- Mimo trudu nie zdążyły wejść przez drzwi, 
liśmy w porządku wobec naszych bliskich wtedy kiedy przyszedł pan młody. Wołały, 
zmarłych, to zawsze zostaje nam ufność aby im otworzono, lecz usłyszały słowa: 
w modlitwie. Ona potrafi prawdziwie uko- „Zapewniam was, że was nie znam. Czu-
ić, dać siłę i przebaczenie. W dzisiejszej wajcie więc, bo nie znacie dnia, ani go-

 ewangelii Jezus mówi mocne słowa, o za- dziny.” Wniosek dla nas wierzących: nasze 
chowaniu starotestamentowych duchow- lampy winne być pełne oliwy, nasze życie 

 Ta wielka uroczystość odsłania nam nych, którzy zajmują szczególne miejsce ma być mądrze przeżyte, nie głupio i nie-
ogrom miłosierdzia Chrystusa Króla, który w Kościele, głoszą słowa prawdy, nakła- roztropnie. Zabiegać mamy o te bogactwa 
dopuszcza wszystkich ludzi do Królestwa dają ciężary obowiązków i wymogów dla duchowe, które nie przemijają, nie nisz-
Swojego, o ile byli miłosierni w czynach innych, lecz sami nie czynią tego. Mówi czeją, stanowią nasze bezpieczeństwo, że
i słowach, choć nawet wtedy, gdy Go nie o ich odpowiedzialności, a jednak, jeśli 
znali. Jezus okaże im swoje oblicze i wejdą w jakimś czynie jest coś gorszącego, zaleca 
na zasadzie łaski, gdyż sami byli miłosierni. dystans do oceny, gdyż każdy z nas jest kiedy 
Szczęśliwy człowiek, który wie Kim jest grzeszny. Daje wskazówkę na życie: 
Jezus Chrystus, Król Wszechświata Całe-otworzy nam
go. Św. Augustyn w swej miłości do Pana, 

Jezus bał się zlekceważyć spotkania z Jezusem, „Największy z was 
nie chciał przespać szansy, zmarnować swoje drzwi, niech się stanie łaski Bożej, dlatego doceniał każdego spot-

waszym sługą. to będziemy kanego człowieka na swojej drodze. Królo-
wanie Jezusa może nastąpić w naszych Kto się wywyższa, mieli 
sercach, jedynie wtedy kiedy będziemy będzie poniżony, 

zapalone światło zdolni kochać i akceptować każdego czło-a kto się poniża 
wieka, kiedy oczyścimy siebie z brudów, naszej duszy, będzie kiedy zaczniemy wspinać się ku szczytom 

wywyższony.” swego człowieczeństwa. Zdajmy sobie bogatej 
sprawę, że Jego królowanie już się rozpo-

w uczynki miłości Jest to „Most słów częło z chwilą, kiedy złożył siebie w ofierze 
prawdy” do nawiązania za nas. A wypełni się na końcu czasów, gdy i miłosierdzia.
stałego połączenia z Bogiem. zostanie wyniesiony ponad wszelką władzę 

na niebie i na ziemi. 
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XXXI Niedziela Zwykła
5 listopada 2017 r.
 Ml 1, 14b–2b8–10; 

1 Tes 2, 7b–9.13 
Mt 23, 1–12

XXXII Niedziela Zwykła
12 listopada 2017 r.

 Mdr 6, 12–16; 1Tes 4, 13–18 
Mt 25, 1–13

XXXIII Niedziela Zwykła
19 listopada 2017 r.
 Prz 31, 19–20.30–31; 

1 Tes 5, 1–6; Mt 25, 14–30

Uroczystość Chrystusa,
Króla Wszechświata
26 listopada 2017 r.
 Ez 34, 11–12.15–17; 

1Tes 15, 20–26.28; Mt 25, 31–46

Katechetka: Ewa Ziemiańska
Prośmy Pana, aby był Królem naszego serca i naszego życia!
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że jesteśmy zgubieni nic nam nie wychodzi, 
nawet modlitwa i skupienie sprawiają nam 
ogromną trudność. Taki stan w naszej du-
szy potrafi trwać długo, to wszystko za 
sprawą szatana, który pracował, żeby do-
prowadzić nas do takiego stanu, a później 
czuwa, żebyśmy z tego nie wyszli. Bóg do-
puszcza takie doświadczenia nawet du-
szom, które bardzo umiłował, ma On w tym 
swoje zamiary, które dla nas są niezbadane.

Chyba, że zamiast przełożyć cierpienie głowę, jednak czujność jej jest wielka. 
na ofiarę, zaczynamy użalać się nad sobą Na miejsce dawnej obecności Bożej Dz. 1559
nie czując głębszego sensu. Wtedy to nie wstąpiła oschłość i posucha duchowa, W tej chwili ujrzałam Jezusa, z którego 
jest nasza ofiarność, tylko próba obwinia- nie czuje smaku w ćwiczeniach du- Serca wychodziły te same dwa promienie 
nia całego świata za to co nam się przytrafia. chowych, nie może się modlić, ani tak jak i ogarnęły mnie całą. W tym samym mo-

dawniej, ani jak teraz się modliła. Rzuca mencie znikły moje udręczenia,– Córko 
się we wszystkie strony i nie znajduje Dz. 67 moja – powiedział Pan – wiedz, że tym je-
zadowolenia. Bóg się przed nią ukrył, Kiedy po pierwszych ślubach wkrót- steś sama z siebie, coś teraz przeżywała; 
a ona w stworzeniu pociechy nie znajduje ce zapadłam na zdrowiu, a pomimo ser- a dopiero z łaski mojej jesteś uczestnicz-
i żadne stworzenie nie umie jej pocieszyć. decznej i troskliwej opieki przełożonych ką życia wiekuistego i wszelkich darów, 
Dusza pragnie namiętnie Boga, ale widzi i zabiegów lekarskich czułam się ani których ci hojnie udzielam. A z tymi sło-
swą nędzę, zaczyna odczuwać spra-lepiej, ani gorzej, wtenczas zaczęły mnie wami Pana przyszło mi prawdziwe poz-
wiedliwość Bożą. Widzi jakoby utraciła dochodzić zdania, że udaję. I tu zaczęło nanie siebie. Jezus daje mi naukę głębokiej 
wszystkie dary Boże, umysł jej jest jakby się moje cierpienie, stało się podwójne. pokory, a zarazem całkowitego Jemu zau-
przyćmiony, ciemność zapada w całej jej Trwało to dosyć długi czas. W pewnym fania. Serce moje jest skruszone na popiół, 
duszy, zaczyna się udręka co do nie dniu skarżyłam się Jezusowi, że jestem na proch, i chociażby wszyscy ludzie po 
pojęcia. Dusza starała się przedstawić ciężarem dla sióstr. Odpowiedział mi mnie deptali, to bym sobie to jeszcze 
stan swej duszy spowiednikowi, lecz nie Jezus: Nie żyjesz dla siebie, ale uważała za łaskę.
została zrozumiana. Zapada w jeszcze Czuję i jestem przeniknięta tak głęboko, dla dusz. Z cierpień twoich będą 
większe niepokoje. Szatan zaczyna swe że jestem niczym, że prawdziwe upoko-korzystać inne dusze. dzieło. rzenia będą mi ochłodą.

Przeciągłe cierpienie twoje da 
Faustyna pokazuje nam jak szatan po-im światło i siłę do zgadzania się Często słyszymy takie zdanie, że dosta-

trafi człowiekowi zamotać, jak zaczynamy jemy w życiu taki krzyż, jaki jesteśmy z wolą moją.
się czuć, gdy zatracimy ufność do Boga, w stanie udźwignąć. Nad tym też czuwa 
wtedy widzimy wszystkie wady, błędy ży- Jezus, który nakłada na nas cierpienie, Każdy z nas w inny sposób przeżywa 
ciowe, nie potrafimy sobie ani wybaczyć ani z którym sobie poradzimy z Jego pomocą. cierpienie, jeden potrafi znieść wiele, drugi 
wytłumaczyć, że nawet jak upadniemy Bóg To cierpienie dane nam jest w końcu przez bardzo mało i tym różnimy się od siebie. 
pomoże nam wstać i tak naprawdę, dopóki samego Boga, nie idzie na marne, tylko Okazuje się jednak, że zarówno ten 
trwamy w tym dziwacznym przekonaniu, umacnia nas, uczy zaufania i pokory, które pierwszy jak i drugi tak samo mocno prze-

często gdzieś u nas żywają. Nie powinniśmy jednak porówny-
w tym biegu życia wać swoich cierpień, lub wytykać sobie, kto 
zanika. Więc Bóg bardziej cierpi, Faustyna przypomina nam, 
przez cierpie-nie że prawidłowe podejście do cierpienia za-
przypomina nam co mienia go w ofiarę, która nie idzie na marne, 
t a k  n a p r a w - d ę  tylko pomaga innym. Czasem jest to bardzo 
zgubiliśmy i mu-trudne, ale tak naprawdę bez trudu nic się 
simy przeżyć na na-w życiu nie osiągnie.
wo, żeby sobie przy-
pomnieć jaka jest Dz.96
nasza wartość.Doświadczenia Boże w duszy umiło-

wanej szczególnie przez Boga. Pokusy 
Czciciele i ciemności , szatan.

BożegoMiłość duszy nie jest jeszcze taka, jak 
Miłosierdzia: Bóg tego żąda. Dusza nagle traci 

Ewa Rycajobecność Bożą. Powstają w niej różne 
błędy i wady, z którymi musi toczyć 
zaciekły bój. Wszystkie błędy podnoszą 

Cierpienie
duchowe

Cierpienie duchowe rozumieją Ci, którzy nas kochają. Cierpienie prowadzi 

nas do dojrzałości duchowej, w ten sposób dojrzewamy w wierze do miłości 

i rozumienia innych. Gdy cierpimy zostajemy poddawani próbie wiary. 

Cierpienie duchowe, mimo, że przysparza nam goryczy cierpienia w rezultacie 

jest dla nas dobrem, tylko sami musimy się na nie otworzyć, zaakceptować je. 

Do cierpienia potrzebna jest cierpliwość, te dwie rzeczy idące w parze dają 

naszą ofiarę, poświęcenie się sprawie. 
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ma przykazanie „jedności” i że niemal cała TAK! Bo akurat te przykazania to tzw. Oczywiście, że tego nie robi! Bo on wie, 
ludzkość cierpi na swoiste „rozwolnienie” „prawo naturalne”, które dostępne jest dla że Jego owce zawsze to robią! Im nie trzeba 
zwane jednością, ale niestety to są mętne każdego człowieka, bo zapisane jest głę- takich rzeczy uzasadniać i tłumaczyć. Jego 
wody! To wielka „zasłona dymna”! Można boko w każdym ludzkim sercu: NIE CZYŃ owce znają oba przykazania: miłości Boga i 
powiedzieć zbiorowe kłamstwo, które DRUGIEMU, CO TOBIE NIE MIŁE! bliźniego. Owca Chrystusa wie kto to jest 
wielu szerzy, a jeszcze więcej mu biernie bliźni, bo zna Ewangelie i wie, że tamte  I od tego nie ma żadnej wymówki!
ulega! Ten mit o jakiejś  ogólnoludzkiej rzeczy trzeba czynić w imię miłości do Warto zwrócić uwagę na jedną cie-
„pan–unii” jest ułudą! Nie ma i nie będzie Boga. To kozioł tego nie wie, dlatego on kawą rzecz w opisie tego sądu. Jezus nie 
czegoś takiego jak „jedność” rodzaju lu- „beknie” za brak miłości bliźniego… Od tej potępia kozłów za to, że nie chodzili do 
dzkiego! Tzn. trzeba uczciwie powiedzieć, nie da się uciec.kościoła, nie pościli w piątek, nie dawali na 
że dobrze by było, gdyby była, ale niestety na składkę. 
pewno jej nie będzie! Skoro Jezus wprost Ks. Marek Suder
mówi o ROZDZIELENIU, to znaczy że 
BĘDZIE to rozdzielenie, to zróżnicowanie, 
nawet jakby wszyscy architekci jedności 
i piewcy wszechogarniającego miłosierdzia 
stawali na głowach, by go nie było! Skoro 
Jezus powiedział, że będzie, to będzie! 
Oczywiście wielu nie wyobraża sobie jak 
Bóg pogodzi np. fakt, że żona będzie w nie-
bie, a mąż w piekle, a jednocześnie tej żonie 
wcale, ale to wcale nie będzie brakowało 
męża i nie będzie za nim tęskniła, chociaż go 
bardzo kocha! To jest do pogodzenia! Moż-
na być w tym samym miejscu, siedzieć obok 
siebie, widzieć się, a nawet dotykać i dla 
jednego będzie to niebo, a dla drugiego – 
piekło. Przykład? Mąż i żona razem w ope-
rze. Siedzą obok siebie: ona zachwycona, 
a on cierpi męki… Po śmierci może być 
podobnie. Jedno będzie zachwycone 
oglądaniem Boga, a drugie stojąc obok bę-
dzie z bólem mrużyło oczy nie mogąc na 
Niego patrzeć.

Wracając do tematu… Po trzecie: po 
rozdzieleniu dobrych od złych nastąpi 
odpłata. Dobrzy otrzymają nagrodę, źli – 
karę. I w jednym i w drugim wypadku 
nastąpi zdumienie obdarowanych. Dlatego 
Pan Bóg odpowie na to zdumienie uza-
sadnieniem wyroku: jak to się stało i dla-
czego nastąpił taki wyrok?! I tu kryterium 
jest proste: miłość bliźniego, która zostaje 
utożsamiona z miłością Boga. Jeśli dobrze 
czyniłeś człowiekowi, który był obok ciebie, 
to dobrze czyniłeś samemu Jezusowi. Jeśli 
wyrządzałeś zło bliźniemu – dokuczałeś 
samemu Jezusowi. W czy więc zdziwienie?! 
Nie powinno go być, zwłaszcza u nas, 
chrześcijan? Przecież mieliśmy wprost 
podane „na patelni” dwa przykazania 
miłości. Wystarczyło je przestrzegać. 
Więc my się pewnie dziwić nie bę-
dziemy… Natomiast trzeba pamiętać, że 
na sądzie będą także ludzie innych wyz-
nań, innych religii. Oni mogli nigdy 
o tych przykazaniach nie słyszeć. Czy 
zatem Bóg będzie miał prawo ich sądzić? 

Kres jest tak niewidzialny, jak początek.
Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca.
W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny
kres wyraził
w widzialnym dramacie Sądu —  
I ten niewidzialny kres stał się widzialny jakby szczyt
przejrzystości:
omnia nuda et aperta ante oculos Eius!
Słowa zapisane u Mateusza, 
                               tutaj zamienione w malarską wizję:
«Pójdźcie błogosławieni...  idźcie przeklęci»... 
I tak przechodzą pokolenia —  
Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi,
z której zostali wzięci.
«Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz».
To co było kształtne w bezkształtne.
To co było żywe —   oto teraz martwe.
To co było piękne —   oto teraz brzydota spustoszenia.
A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa!

Spełnienie
 —  Apocalypsis

św. Jan Paweł II
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że jesteśmy zgubieni nic nam nie wychodzi, 
nawet modlitwa i skupienie sprawiają nam 
ogromną trudność. Taki stan w naszej du-
szy potrafi trwać długo, to wszystko za 
sprawą szatana, który pracował, żeby do-
prowadzić nas do takiego stanu, a później 
czuwa, żebyśmy z tego nie wyszli. Bóg do-
puszcza takie doświadczenia nawet du-
szom, które bardzo umiłował, ma On w tym 
swoje zamiary, które dla nas są niezbadane.

Chyba, że zamiast przełożyć cierpienie głowę, jednak czujność jej jest wielka. 
na ofiarę, zaczynamy użalać się nad sobą Na miejsce dawnej obecności Bożej Dz. 1559
nie czując głębszego sensu. Wtedy to nie wstąpiła oschłość i posucha duchowa, W tej chwili ujrzałam Jezusa, z którego 
jest nasza ofiarność, tylko próba obwinia- nie czuje smaku w ćwiczeniach du- Serca wychodziły te same dwa promienie 
nia całego świata za to co nam się przytrafia. chowych, nie może się modlić, ani tak jak i ogarnęły mnie całą. W tym samym mo-

dawniej, ani jak teraz się modliła. Rzuca mencie znikły moje udręczenia,– Córko 
się we wszystkie strony i nie znajduje Dz. 67 moja – powiedział Pan – wiedz, że tym je-
zadowolenia. Bóg się przed nią ukrył, Kiedy po pierwszych ślubach wkrót- steś sama z siebie, coś teraz przeżywała; 
a ona w stworzeniu pociechy nie znajduje ce zapadłam na zdrowiu, a pomimo ser- a dopiero z łaski mojej jesteś uczestnicz-
i żadne stworzenie nie umie jej pocieszyć. decznej i troskliwej opieki przełożonych ką życia wiekuistego i wszelkich darów, 
Dusza pragnie namiętnie Boga, ale widzi i zabiegów lekarskich czułam się ani których ci hojnie udzielam. A z tymi sło-
swą nędzę, zaczyna odczuwać spra-lepiej, ani gorzej, wtenczas zaczęły mnie wami Pana przyszło mi prawdziwe poz-
wiedliwość Bożą. Widzi jakoby utraciła dochodzić zdania, że udaję. I tu zaczęło nanie siebie. Jezus daje mi naukę głębokiej 
wszystkie dary Boże, umysł jej jest jakby się moje cierpienie, stało się podwójne. pokory, a zarazem całkowitego Jemu zau-
przyćmiony, ciemność zapada w całej jej Trwało to dosyć długi czas. W pewnym fania. Serce moje jest skruszone na popiół, 
duszy, zaczyna się udręka co do nie dniu skarżyłam się Jezusowi, że jestem na proch, i chociażby wszyscy ludzie po 
pojęcia. Dusza starała się przedstawić ciężarem dla sióstr. Odpowiedział mi mnie deptali, to bym sobie to jeszcze 
stan swej duszy spowiednikowi, lecz nie Jezus: Nie żyjesz dla siebie, ale uważała za łaskę.
została zrozumiana. Zapada w jeszcze Czuję i jestem przeniknięta tak głęboko, dla dusz. Z cierpień twoich będą 
większe niepokoje. Szatan zaczyna swe że jestem niczym, że prawdziwe upoko-korzystać inne dusze. dzieło. rzenia będą mi ochłodą.

Przeciągłe cierpienie twoje da 
Faustyna pokazuje nam jak szatan po-im światło i siłę do zgadzania się Często słyszymy takie zdanie, że dosta-

trafi człowiekowi zamotać, jak zaczynamy jemy w życiu taki krzyż, jaki jesteśmy z wolą moją.
się czuć, gdy zatracimy ufność do Boga, w stanie udźwignąć. Nad tym też czuwa 
wtedy widzimy wszystkie wady, błędy ży- Jezus, który nakłada na nas cierpienie, Każdy z nas w inny sposób przeżywa 
ciowe, nie potrafimy sobie ani wybaczyć ani z którym sobie poradzimy z Jego pomocą. cierpienie, jeden potrafi znieść wiele, drugi 
wytłumaczyć, że nawet jak upadniemy Bóg To cierpienie dane nam jest w końcu przez bardzo mało i tym różnimy się od siebie. 
pomoże nam wstać i tak naprawdę, dopóki samego Boga, nie idzie na marne, tylko Okazuje się jednak, że zarówno ten 
trwamy w tym dziwacznym przekonaniu, umacnia nas, uczy zaufania i pokory, które pierwszy jak i drugi tak samo mocno prze-

często gdzieś u nas żywają. Nie powinniśmy jednak porówny-
w tym biegu życia wać swoich cierpień, lub wytykać sobie, kto 
zanika. Więc Bóg bardziej cierpi, Faustyna przypomina nam, 
przez cierpie-nie że prawidłowe podejście do cierpienia za-
przypomina nam co mienia go w ofiarę, która nie idzie na marne, 
t a k  n a p r a w - d ę  tylko pomaga innym. Czasem jest to bardzo 
zgubiliśmy i mu-trudne, ale tak naprawdę bez trudu nic się 
simy przeżyć na na-w życiu nie osiągnie.
wo, żeby sobie przy-
pomnieć jaka jest Dz.96
nasza wartość.Doświadczenia Boże w duszy umiło-

wanej szczególnie przez Boga. Pokusy 
Czciciele i ciemności , szatan.

BożegoMiłość duszy nie jest jeszcze taka, jak 
Miłosierdzia: Bóg tego żąda. Dusza nagle traci 

Ewa Rycajobecność Bożą. Powstają w niej różne 
błędy i wady, z którymi musi toczyć 
zaciekły bój. Wszystkie błędy podnoszą 

Cierpienie
duchowe

Cierpienie duchowe rozumieją Ci, którzy nas kochają. Cierpienie prowadzi 

nas do dojrzałości duchowej, w ten sposób dojrzewamy w wierze do miłości 

i rozumienia innych. Gdy cierpimy zostajemy poddawani próbie wiary. 

Cierpienie duchowe, mimo, że przysparza nam goryczy cierpienia w rezultacie 

jest dla nas dobrem, tylko sami musimy się na nie otworzyć, zaakceptować je. 

Do cierpienia potrzebna jest cierpliwość, te dwie rzeczy idące w parze dają 

naszą ofiarę, poświęcenie się sprawie. 
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ma przykazanie „jedności” i że niemal cała TAK! Bo akurat te przykazania to tzw. Oczywiście, że tego nie robi! Bo on wie, 
ludzkość cierpi na swoiste „rozwolnienie” „prawo naturalne”, które dostępne jest dla że Jego owce zawsze to robią! Im nie trzeba 
zwane jednością, ale niestety to są mętne każdego człowieka, bo zapisane jest głę- takich rzeczy uzasadniać i tłumaczyć. Jego 
wody! To wielka „zasłona dymna”! Można boko w każdym ludzkim sercu: NIE CZYŃ owce znają oba przykazania: miłości Boga i 
powiedzieć zbiorowe kłamstwo, które DRUGIEMU, CO TOBIE NIE MIŁE! bliźniego. Owca Chrystusa wie kto to jest 
wielu szerzy, a jeszcze więcej mu biernie bliźni, bo zna Ewangelie i wie, że tamte  I od tego nie ma żadnej wymówki!
ulega! Ten mit o jakiejś  ogólnoludzkiej rzeczy trzeba czynić w imię miłości do Warto zwrócić uwagę na jedną cie-
„pan–unii” jest ułudą! Nie ma i nie będzie Boga. To kozioł tego nie wie, dlatego on kawą rzecz w opisie tego sądu. Jezus nie 
czegoś takiego jak „jedność” rodzaju lu- „beknie” za brak miłości bliźniego… Od tej potępia kozłów za to, że nie chodzili do 
dzkiego! Tzn. trzeba uczciwie powiedzieć, nie da się uciec.kościoła, nie pościli w piątek, nie dawali na 
że dobrze by było, gdyby była, ale niestety na składkę. 
pewno jej nie będzie! Skoro Jezus wprost Ks. Marek Suder
mówi o ROZDZIELENIU, to znaczy że 
BĘDZIE to rozdzielenie, to zróżnicowanie, 
nawet jakby wszyscy architekci jedności 
i piewcy wszechogarniającego miłosierdzia 
stawali na głowach, by go nie było! Skoro 
Jezus powiedział, że będzie, to będzie! 
Oczywiście wielu nie wyobraża sobie jak 
Bóg pogodzi np. fakt, że żona będzie w nie-
bie, a mąż w piekle, a jednocześnie tej żonie 
wcale, ale to wcale nie będzie brakowało 
męża i nie będzie za nim tęskniła, chociaż go 
bardzo kocha! To jest do pogodzenia! Moż-
na być w tym samym miejscu, siedzieć obok 
siebie, widzieć się, a nawet dotykać i dla 
jednego będzie to niebo, a dla drugiego – 
piekło. Przykład? Mąż i żona razem w ope-
rze. Siedzą obok siebie: ona zachwycona, 
a on cierpi męki… Po śmierci może być 
podobnie. Jedno będzie zachwycone 
oglądaniem Boga, a drugie stojąc obok bę-
dzie z bólem mrużyło oczy nie mogąc na 
Niego patrzeć.

Wracając do tematu… Po trzecie: po 
rozdzieleniu dobrych od złych nastąpi 
odpłata. Dobrzy otrzymają nagrodę, źli – 
karę. I w jednym i w drugim wypadku 
nastąpi zdumienie obdarowanych. Dlatego 
Pan Bóg odpowie na to zdumienie uza-
sadnieniem wyroku: jak to się stało i dla-
czego nastąpił taki wyrok?! I tu kryterium 
jest proste: miłość bliźniego, która zostaje 
utożsamiona z miłością Boga. Jeśli dobrze 
czyniłeś człowiekowi, który był obok ciebie, 
to dobrze czyniłeś samemu Jezusowi. Jeśli 
wyrządzałeś zło bliźniemu – dokuczałeś 
samemu Jezusowi. W czy więc zdziwienie?! 
Nie powinno go być, zwłaszcza u nas, 
chrześcijan? Przecież mieliśmy wprost 
podane „na patelni” dwa przykazania 
miłości. Wystarczyło je przestrzegać. 
Więc my się pewnie dziwić nie bę-
dziemy… Natomiast trzeba pamiętać, że 
na sądzie będą także ludzie innych wyz-
nań, innych religii. Oni mogli nigdy 
o tych przykazaniach nie słyszeć. Czy 
zatem Bóg będzie miał prawo ich sądzić? 

Kres jest tak niewidzialny, jak początek.
Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca.
W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny
kres wyraził
w widzialnym dramacie Sądu —  
I ten niewidzialny kres stał się widzialny jakby szczyt
przejrzystości:
omnia nuda et aperta ante oculos Eius!
Słowa zapisane u Mateusza, 
                               tutaj zamienione w malarską wizję:
«Pójdźcie błogosławieni...  idźcie przeklęci»... 
I tak przechodzą pokolenia —  
Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi,
z której zostali wzięci.
«Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz».
To co było kształtne w bezkształtne.
To co było żywe —   oto teraz martwe.
To co było piękne —   oto teraz brzydota spustoszenia.
A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa!

Spełnienie
 —  Apocalypsis

św. Jan Paweł II
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Potem wyrażenie akceptacji, wska- wymagać od dziecka posłuszeństwa Chce cię strzec, 
zanie, czym Bóg obdarował tego człowieka, i szacunku – oczywiście z poszanowaniem chce chronić cię prawicą sprawiedliwości, 

chce być twoim cieniem, wszędzie,i prośba o Boże błogosławieństwo i oddanie jego godności i podmiotowości. Z tego 
dokądkolwiek idziesz. przyszłości Bożej Opatrzności. Znak krzy- samego powodu ich błogosławieństwo ma 
On mówi do ciebie: Nikt cię nie wydrze z mojej ża na czole czy nad głową z wypowie- szczególną wartość. Rodzice powinni jak 
ręki” (por. Jr 29,11–14). dzeniem imion Trójcy Świętej przywołuje najczęściej wypowiadać głośno słowa 

moment chrztu. błogosławieństwa nad dziećmi. Ma to 
Dalsze słowa to: Bóg chce każdego z nas uczynić znaczenie religijne, ale i czysto ludzkie, 
„Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą.”błogosławieństwem dla naszych dzieci, psychologiczne, tworzy zdrową atmosferę. 

małżonków, przyjaciół, podwładnych Jest wyrazem akceptacji, zachęty, poka-
Innymi słowy: i współpracowników. Nie musi się to dziać zaniem swojej miłości, troski, uwagi. Właś-
„Synu, córko! Gdy Bóg na ciebie patrzy, w żaden niezwykły sposób. Możemy być nie dlatego rodzice uroczyście błogosławią 
chce się rozpromienić. dla bliskich błogosławieństwem przez dziecko przed chrztem i ślubem. Warto to 
On chce się tobą cieszyć. afirmację, zachętę, uwagę, troskę. Wynika robić również w innych sytuacjach, np. 
On chce się cieszyć twoją obecnością, to z Bożej przemiany w nas samych. Jak przed pierwszą spowiedzią, komunią 
ilekroć do Niego przychodzisz. często uważnie słuchamy, gdy inni do nas świętą czy bierzmowaniem. A mniej 
Nie ma większej radości dla Ojca ponad tę,mówią? Czy w natłoku obowiązków zau- uroczyście – na co dzień. 
gdy do Niego przychodzisz i wyciągasz ręce,ważamy ludzi? Czy potrafimy przyznać się Mówmy do swojego dziecka słowami 
żeby cię przytulił  do błędu? Czy zdarza nam się zostawić Bożych obietnic: 
i zaspokoił każdą potrzebę żonie lub dziecku wiadomość „Kocham 
według Jego bogactwa w chwale, Cię”? Czy zapewniamy dziecko o tym, jak „Synu, córko! Bóg ma o tobie dobre myśli,
w Jezusie Chrystusie. bardzo je cenimy? chce ci błogosławić. 
Wtedy Jego twarz Kiedy składamy komuś życzenia Boże- On ma myśli o pokoju, a nie o niedoli, 
rozpromienia się nad tobą, go błogosławieństwa, pamiętajmy, że Bóg aby zgotować ci przyszłość a z tego spływa na ciebie powodzenie,powołał nas, byśmy siebie nawzajem i natchnąć cię nadzieją. szczęście i spełnienie.” błogosławili: „Błogosławcie, gdyż na to 

powołani jesteście, abyście odziedziczyli 
Stanowczo za rzadko w ro-błogosławieństwo” (1 P 3, 9). Nie wypowia-

dzinach pada słowo „kocham cię”. dajmy zatem tych słów lekko, przykładajmy 
Gdyby w naszych domach więcej do nich wagę. Przyjmijmy właściwą 
było błogosławieństwa niż prze-postawę, świadomi mocy Bożego błogosła-
kleństwa, działoby się z pewnością wieństwa. Afirmujmy, akceptujmy, 
w nich lepiej. Tak wiele dzisiaj okazujmy szacunek i miłość, wnośmy 
cierpienia, a tak mało szczęścia, pociechę i zachętę. Nie tylko w czasie świąt, 
powodzenia i obfitości w życiu, urodzin, ślubu, ale codziennie.
gdyż ojcowie przestali błogosławić 
swoje dzieci, które tego błogo-

Naturalnym miejscem sławieństwa potrzebują. 
udzielania błogosławieństwa 

Rodzice,jest dom. 
błogosławcie swoje dzieci!

Rodzice, których Stwórca zaprosił do Kochani, 
współpracy przy powołaniu dziecka na błogosławmy się 
świat, odgrywają wobec tego małego nawzajem.
człowieka wyjątkową rolę. To właśnie jest 
źródło ich rodzicielskiego autorytetu. 

KazimierzDlatego matka i ojciec mogą i powinni 

Tygodnie mijają i coraz bliżej do Dlatego kontynuujemy naszą serię arty-
wielkiej uroczystości parafialnej – kułów o bł. Bukowińskim. Po zapoznaniu 

się jego życiorysem w ostatnim numerze, przywitanie relikwii bł. ks. Władysława 
będziemy chcieli poznać księdza, która Bukowińskiego. Zanim relikwie do nas 
całkowicie oddał swoje życie dla Polski dotrą stosunkowo młody błogosławiony 
i swoich rodaków.naszego narodu musi znaleźć miejsce 

Błogosławiony ksiądz Władysław Buko-w naszych sercach. 
wiński nie stał się opiekunem Narodu 
Polskiego dopiero 2 września 2016 r., gdy 
został beatyfikowany. Jego opieka zaczęła 
się już 1921 roku, gdy na uniwersytecie 
zaczął organizować pomoc dla naszych 
rodaków, którzy pozostali na kresach. Ta 
działalność kształtowała całe przyszłe 
kapłaństwo błogosławionego. Nie bez 
powodu najsilniejsze przyjaźnie swojego 
życia zawiązał w tym kole. Tym przyja-
ciołom szczególnie dedykował część dla 

Najpierw był kapłanem, aby być dobrym Polakiem
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Bóg, Stwórca człowieka, zobowiązuje dziwi więc, że błogosławieństwa są jednym 
nas, byśmy błogosławili siebie nawzajem. z głównych motywów modlitwy. Pojawiają Przytoczone przez papieża słowa to 
Byśmy wynagradzali to, co dobre i wzmac- się często w Psalmach. Słowom błogo- tzw. błogosławieństwo Aarona. Ostatecz-
niali to, co pozytywne, godne pochwały, sławieństwa towarzyszyły na ogół gesty, nie to Bóg jest źródłem błogosławieństwa, 
a nie skupiali się na tym, co nas irytuje. Bóg takie jak nałożenie czy wzniesienie rąk czy ale spływa ono na ziemię poprzez ludzi, 
wielką wagę przykłada do wypowiadanych udzielenie jakiegoś materialnego daru. którzy wzywają nad innymi Bożego imie-
przez nas słów. Jednocześnie zachęca do Jezus Chrystus – Bóg– człowiek stał się nia. Jeśli się nad tym głębiej zastanowimy, 
dobrego wyboru: „Kładę dziś przed tobą najdoskonalszym, najpełniejszym błogo- odkryjemy niesamowitą rzecz – wypowia-
życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleń- sławieństwem już nie tylko dla Żydów, ale dając imię Boga nad ludźmi, sprowadzamy 
stwo. Wybierz przeto życie [błogosła- dla wszystkich ludzi, dla całej ziemi i świata. na nich Boże błogosławieństwo. 
wieństwo], abyś żył, ty i twoje potomstwo” W Nim Bóg i mnie pobłogosławił. Jezus jest Jak to wszystko przełożyć na życie? 
(Pwt 30, 19). Ponieważ „bardzo blisko cie- W Kościele istnieją przeróżne błogosła-„błogosławionym owocem błogosła-
bie jest to słowo [zachęty i błogosławieństwa] wieństwa, o charakterze oficjalnym, litur-wionego łona” Maryi. Chrystus błogosła-
w ustach twoich i w sercu twoim, abyś je gicznym... Towarzyszy im zwykle pokro-wił dzieciom i uczniom. Nakazywał ucz-
czynił" (Pwt 30, 14). Czy Bóg odwołuje się pienie wodą święconą, dlatego popularnie niom odpłacać błogosławieństwem nawet 
do naszych emocji? Nie. Radzi jednak: mówimy o poświęceniu osób lub przed-za ucisk i prześladowania. Jaki był ostatni 

miotów. Sprawują je zasadniczo duchowni. gest Chrystusa na ziemi? „Potem wypro-Nie polegaj na swoich emocjach.
Każdy ochrzczony może wypowiadać wadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, Wypowiadaj słowa wiary, 

błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, słowa błogosławieństwa. Niepotrzebna słowa błogosławieństwa.   
rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba” jest do tego specjalna, liturgiczna formuła. 
(Łk 24,50–51). Jest to forma modlitwy wstawienniczej. To Według Słownika języka polskiego bło-

Czy to ostatnie błogosławieństwo nie wzywanie imienia Bożego nad daną osobą, gosławieństwo to inaczej dobrodziejstwo, 
jest znakiem zobowiązującym cały Kościół? uwielbienie Boga w niej, prośba o opiekę szczęście, pomyślność, przychylność. 
Święty Piotr napomina: „Nie oddawajcie i pomoc. Błogosławić to wyrażać radość, zadowo-
złem za zło ani złorzeczeniem za złorze-lenie, wdzięczność, upodobanie, pochwa-
czenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do lać i wytyczać dobrą drogę, dobrą przy- Jakie są elementy
tego bowiem jesteście powołani, abyście szłość. Błogosławić znaczy także „wzywać błogosławieństwa? odziedziczyli błogosławieństwo” (1 P 3,9). dla kogoś opieki Boga w sposób uroczysty”. 

W noworocznym słowie na „Anioł Możemy zatem rozumieć błogosła- Jak to konkretnie czynić? Pański” Benedykt XVI powiedział m. in.: wieństwo jako słowa i czyny wyrażające 
„W tym pierwszym dniu 2013 roku niezatarty obraz afirmacji i zachęcenia. 

Najpierw potrzebny jest jakiś zew-chciałbym, aby do każdego mężczyzny Błogosławić znaczy wywyższać oraz wzma-
nętrzny znak. Położenie ręki na głowie czy i każdej kobiety na świecie dotarło bło-cniać. Być błogosławionym to otrzymać 
ramieniu, objęcie ramieniem lub przynaj-gosławieństwo Boże. Czynię to, używając moc do osiągnięcia sukcesu, szczęścia, 
mniej wyciągnięcie dłoni w kierunku bło-starożytnej formuły zawartej w Piśmie zamożności, zdrowia. 
gosławionej osoby. Kolejnym elementem są Świętym: W Starym Testamencie błogosła-
wypowiadane na głos słowa. Powinno po-wieństwo jest odnoszone przede wszystkim 
jawić się imię błogosławionej osoby, na-do darów Boga. Pierwsi ludzie zostali 

„Niech cię Pan wiązanie do tego, kim jest. pobłogosławieni przez Stwórcę (Rdz 1,28). 
błogosławi i strzeże. Boże błogosławieństwo utożsamiano z da-

rem życia, z płodnością, dobrobytem i po- Niech Pan rozpromieni 
kojem. Symbolem tak rozumianego błogo- oblicze swe nad tobą, 
sławieństwa była woda, która, spadając niech cię obdarzy swą łaską. 
z nieba, niesie ziemi życie. W rodzinie ży-

Niech zwróci ku tobie dowskiej ojciec błogosławił swoim dzie-
oblicze swoje ciom. Najczęstszą formułą błogosławień-

stwa w Izraelu było wyrażenie przymiotni- i niech cię obdarzy 
kowe: „Niech będzie… (imię) błogosła- pokojem” 
wiony!”. Takie zdanie było okrzykiem 
zachwytu, że Bóg objawia swoją moc 
i hojność w danej osobie, w jej życiu. Nie 

Błogosław!
W moim artykule „Językiem – miłujesz lub zabijasz, 

budujesz lub niszczysz”, zamieszczonym w październikowym 
numerze naszej gazetki (zachęcam do przeczytania), opisałem, 
jak używamy naszego języka. 

 Czy ich konsekwencją jest miłość, czy nienawiść? 

Czy kiedy mówimy, to wokół siejemy pokój, czy niezgodę? 

Czy nasze słowa ranią, czy koją?

(Lb 6,24–26)
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Potem wyrażenie akceptacji, wska- wymagać od dziecka posłuszeństwa Chce cię strzec, 
zanie, czym Bóg obdarował tego człowieka, i szacunku – oczywiście z poszanowaniem chce chronić cię prawicą sprawiedliwości, 

chce być twoim cieniem, wszędzie,i prośba o Boże błogosławieństwo i oddanie jego godności i podmiotowości. Z tego 
dokądkolwiek idziesz. przyszłości Bożej Opatrzności. Znak krzy- samego powodu ich błogosławieństwo ma 
On mówi do ciebie: Nikt cię nie wydrze z mojej ża na czole czy nad głową z wypowie- szczególną wartość. Rodzice powinni jak 
ręki” (por. Jr 29,11–14). dzeniem imion Trójcy Świętej przywołuje najczęściej wypowiadać głośno słowa 

moment chrztu. błogosławieństwa nad dziećmi. Ma to 
Dalsze słowa to: Bóg chce każdego z nas uczynić znaczenie religijne, ale i czysto ludzkie, 
„Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą.”błogosławieństwem dla naszych dzieci, psychologiczne, tworzy zdrową atmosferę. 

małżonków, przyjaciół, podwładnych Jest wyrazem akceptacji, zachęty, poka-
Innymi słowy: i współpracowników. Nie musi się to dziać zaniem swojej miłości, troski, uwagi. Właś-
„Synu, córko! Gdy Bóg na ciebie patrzy, w żaden niezwykły sposób. Możemy być nie dlatego rodzice uroczyście błogosławią 
chce się rozpromienić. dla bliskich błogosławieństwem przez dziecko przed chrztem i ślubem. Warto to 
On chce się tobą cieszyć. afirmację, zachętę, uwagę, troskę. Wynika robić również w innych sytuacjach, np. 
On chce się cieszyć twoją obecnością, to z Bożej przemiany w nas samych. Jak przed pierwszą spowiedzią, komunią 
ilekroć do Niego przychodzisz. często uważnie słuchamy, gdy inni do nas świętą czy bierzmowaniem. A mniej 
Nie ma większej radości dla Ojca ponad tę,mówią? Czy w natłoku obowiązków zau- uroczyście – na co dzień. 
gdy do Niego przychodzisz i wyciągasz ręce,ważamy ludzi? Czy potrafimy przyznać się Mówmy do swojego dziecka słowami 
żeby cię przytulił  do błędu? Czy zdarza nam się zostawić Bożych obietnic: 
i zaspokoił każdą potrzebę żonie lub dziecku wiadomość „Kocham 
według Jego bogactwa w chwale, Cię”? Czy zapewniamy dziecko o tym, jak „Synu, córko! Bóg ma o tobie dobre myśli,
w Jezusie Chrystusie. bardzo je cenimy? chce ci błogosławić. 
Wtedy Jego twarz Kiedy składamy komuś życzenia Boże- On ma myśli o pokoju, a nie o niedoli, 
rozpromienia się nad tobą, go błogosławieństwa, pamiętajmy, że Bóg aby zgotować ci przyszłość a z tego spływa na ciebie powodzenie,powołał nas, byśmy siebie nawzajem i natchnąć cię nadzieją. szczęście i spełnienie.” błogosławili: „Błogosławcie, gdyż na to 

powołani jesteście, abyście odziedziczyli 
Stanowczo za rzadko w ro-błogosławieństwo” (1 P 3, 9). Nie wypowia-

dzinach pada słowo „kocham cię”. dajmy zatem tych słów lekko, przykładajmy 
Gdyby w naszych domach więcej do nich wagę. Przyjmijmy właściwą 
było błogosławieństwa niż prze-postawę, świadomi mocy Bożego błogosła-
kleństwa, działoby się z pewnością wieństwa. Afirmujmy, akceptujmy, 
w nich lepiej. Tak wiele dzisiaj okazujmy szacunek i miłość, wnośmy 
cierpienia, a tak mało szczęścia, pociechę i zachętę. Nie tylko w czasie świąt, 
powodzenia i obfitości w życiu, urodzin, ślubu, ale codziennie.
gdyż ojcowie przestali błogosławić 
swoje dzieci, które tego błogo-

Naturalnym miejscem sławieństwa potrzebują. 
udzielania błogosławieństwa 

Rodzice,jest dom. 
błogosławcie swoje dzieci!

Rodzice, których Stwórca zaprosił do Kochani, 
współpracy przy powołaniu dziecka na błogosławmy się 
świat, odgrywają wobec tego małego nawzajem.
człowieka wyjątkową rolę. To właśnie jest 
źródło ich rodzicielskiego autorytetu. 

KazimierzDlatego matka i ojciec mogą i powinni 

Tygodnie mijają i coraz bliżej do Dlatego kontynuujemy naszą serię arty-
wielkiej uroczystości parafialnej – kułów o bł. Bukowińskim. Po zapoznaniu 

się jego życiorysem w ostatnim numerze, przywitanie relikwii bł. ks. Władysława 
będziemy chcieli poznać księdza, która Bukowińskiego. Zanim relikwie do nas 
całkowicie oddał swoje życie dla Polski dotrą stosunkowo młody błogosławiony 
i swoich rodaków.naszego narodu musi znaleźć miejsce 

Błogosławiony ksiądz Władysław Buko-w naszych sercach. 
wiński nie stał się opiekunem Narodu 
Polskiego dopiero 2 września 2016 r., gdy 
został beatyfikowany. Jego opieka zaczęła 
się już 1921 roku, gdy na uniwersytecie 
zaczął organizować pomoc dla naszych 
rodaków, którzy pozostali na kresach. Ta 
działalność kształtowała całe przyszłe 
kapłaństwo błogosławionego. Nie bez 
powodu najsilniejsze przyjaźnie swojego 
życia zawiązał w tym kole. Tym przyja-
ciołom szczególnie dedykował część dla 

Najpierw był kapłanem, aby być dobrym Polakiem
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Bóg, Stwórca człowieka, zobowiązuje dziwi więc, że błogosławieństwa są jednym 
nas, byśmy błogosławili siebie nawzajem. z głównych motywów modlitwy. Pojawiają Przytoczone przez papieża słowa to 
Byśmy wynagradzali to, co dobre i wzmac- się często w Psalmach. Słowom błogo- tzw. błogosławieństwo Aarona. Ostatecz-
niali to, co pozytywne, godne pochwały, sławieństwa towarzyszyły na ogół gesty, nie to Bóg jest źródłem błogosławieństwa, 
a nie skupiali się na tym, co nas irytuje. Bóg takie jak nałożenie czy wzniesienie rąk czy ale spływa ono na ziemię poprzez ludzi, 
wielką wagę przykłada do wypowiadanych udzielenie jakiegoś materialnego daru. którzy wzywają nad innymi Bożego imie-
przez nas słów. Jednocześnie zachęca do Jezus Chrystus – Bóg– człowiek stał się nia. Jeśli się nad tym głębiej zastanowimy, 
dobrego wyboru: „Kładę dziś przed tobą najdoskonalszym, najpełniejszym błogo- odkryjemy niesamowitą rzecz – wypowia-
życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleń- sławieństwem już nie tylko dla Żydów, ale dając imię Boga nad ludźmi, sprowadzamy 
stwo. Wybierz przeto życie [błogosła- dla wszystkich ludzi, dla całej ziemi i świata. na nich Boże błogosławieństwo. 
wieństwo], abyś żył, ty i twoje potomstwo” W Nim Bóg i mnie pobłogosławił. Jezus jest Jak to wszystko przełożyć na życie? 
(Pwt 30, 19). Ponieważ „bardzo blisko cie- W Kościele istnieją przeróżne błogosła-„błogosławionym owocem błogosła-
bie jest to słowo [zachęty i błogosławieństwa] wieństwa, o charakterze oficjalnym, litur-wionego łona” Maryi. Chrystus błogosła-
w ustach twoich i w sercu twoim, abyś je gicznym... Towarzyszy im zwykle pokro-wił dzieciom i uczniom. Nakazywał ucz-
czynił" (Pwt 30, 14). Czy Bóg odwołuje się pienie wodą święconą, dlatego popularnie niom odpłacać błogosławieństwem nawet 
do naszych emocji? Nie. Radzi jednak: mówimy o poświęceniu osób lub przed-za ucisk i prześladowania. Jaki był ostatni 

miotów. Sprawują je zasadniczo duchowni. gest Chrystusa na ziemi? „Potem wypro-Nie polegaj na swoich emocjach.
Każdy ochrzczony może wypowiadać wadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, Wypowiadaj słowa wiary, 

błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, słowa błogosławieństwa. Niepotrzebna słowa błogosławieństwa.   
rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba” jest do tego specjalna, liturgiczna formuła. 
(Łk 24,50–51). Jest to forma modlitwy wstawienniczej. To Według Słownika języka polskiego bło-

Czy to ostatnie błogosławieństwo nie wzywanie imienia Bożego nad daną osobą, gosławieństwo to inaczej dobrodziejstwo, 
jest znakiem zobowiązującym cały Kościół? uwielbienie Boga w niej, prośba o opiekę szczęście, pomyślność, przychylność. 
Święty Piotr napomina: „Nie oddawajcie i pomoc. Błogosławić to wyrażać radość, zadowo-
złem za zło ani złorzeczeniem za złorze-lenie, wdzięczność, upodobanie, pochwa-
czenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do lać i wytyczać dobrą drogę, dobrą przy- Jakie są elementy
tego bowiem jesteście powołani, abyście szłość. Błogosławić znaczy także „wzywać błogosławieństwa? odziedziczyli błogosławieństwo” (1 P 3,9). dla kogoś opieki Boga w sposób uroczysty”. 

W noworocznym słowie na „Anioł Możemy zatem rozumieć błogosła- Jak to konkretnie czynić? Pański” Benedykt XVI powiedział m. in.: wieństwo jako słowa i czyny wyrażające 
„W tym pierwszym dniu 2013 roku niezatarty obraz afirmacji i zachęcenia. 

Najpierw potrzebny jest jakiś zew-chciałbym, aby do każdego mężczyzny Błogosławić znaczy wywyższać oraz wzma-
nętrzny znak. Położenie ręki na głowie czy i każdej kobiety na świecie dotarło bło-cniać. Być błogosławionym to otrzymać 
ramieniu, objęcie ramieniem lub przynaj-gosławieństwo Boże. Czynię to, używając moc do osiągnięcia sukcesu, szczęścia, 
mniej wyciągnięcie dłoni w kierunku bło-starożytnej formuły zawartej w Piśmie zamożności, zdrowia. 
gosławionej osoby. Kolejnym elementem są Świętym: W Starym Testamencie błogosła-
wypowiadane na głos słowa. Powinno po-wieństwo jest odnoszone przede wszystkim 
jawić się imię błogosławionej osoby, na-do darów Boga. Pierwsi ludzie zostali 

„Niech cię Pan wiązanie do tego, kim jest. pobłogosławieni przez Stwórcę (Rdz 1,28). 
błogosławi i strzeże. Boże błogosławieństwo utożsamiano z da-

rem życia, z płodnością, dobrobytem i po- Niech Pan rozpromieni 
kojem. Symbolem tak rozumianego błogo- oblicze swe nad tobą, 
sławieństwa była woda, która, spadając niech cię obdarzy swą łaską. 
z nieba, niesie ziemi życie. W rodzinie ży-

Niech zwróci ku tobie dowskiej ojciec błogosławił swoim dzie-
oblicze swoje ciom. Najczęstszą formułą błogosławień-

stwa w Izraelu było wyrażenie przymiotni- i niech cię obdarzy 
kowe: „Niech będzie… (imię) błogosła- pokojem” 
wiony!”. Takie zdanie było okrzykiem 
zachwytu, że Bóg objawia swoją moc 
i hojność w danej osobie, w jej życiu. Nie 

Błogosław!
W moim artykule „Językiem – miłujesz lub zabijasz, 

budujesz lub niszczysz”, zamieszczonym w październikowym 
numerze naszej gazetki (zachęcam do przeczytania), opisałem, 
jak używamy naszego języka. 

 Czy ich konsekwencją jest miłość, czy nienawiść? 

Czy kiedy mówimy, to wokół siejemy pokój, czy niezgodę? 

Czy nasze słowa ranią, czy koją?

(Lb 6,24–26)
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nim i tym obrazem. Który z tych ludzi był-Liturgia jest piękna by bardziej przemawiającym znakiem, dla 
naszego strażnika? Wydaje mi się że nie ma 
ostatecznego rozwiązania. Prosta Liturgia 
bez żadnych dodatków może być tak samo Red.: Czasami mam wrażenie, że pewne 
przemawiająca jak rozbudowana Liturgia. osoby chciałyby coraz bardziej rozbu-
Msza Święta Trydencka, którą jeszcze dować Liturgię: jeszcze więcej dymu 
powszechnie odprawiano 50 lat temu miała kadzidła, jeszcze jedna procesja – tu 
szczegółowe przepisy. Kapłan miał tak a nie komentarze, tam tańce… wszystko tylko 
inaczej sprawować Mszę Świętą. Wiele tek-po to, żeby Liturgia była piękna. Czy to 
stów wyjaśniało symbole, które pojawiały ostatecznie pomaga nam w przeżywaniu 
się na Liturgii. W tej formie Liturgii 

Liturgii?
człowiek doświadczył, że to nie człowiek 

F.R.: Na początku jedna zasadnicza spr-
stwarza Liturgię, lecz Bóg jest sprawcą 

awa: Piękno łączy się z Tajemnicą. Jeśli 
Liturgii. Ta szczegółowość przepisów była 

jakiś obraz jest prostacki, bez żadnej głęb-
wyraźnym znakiem, że w Liturgii mamy do 

szej myśli, to szybko nam się znudzi i prze-
czynienia z Tajemnicą. Obecna Msza 

stanie być dla nas piękny. Tylko rzeczy 
święta ma całkiem inny charakter. Wiele 

które pozostają dla nas Tajemnicą nie mogą 
tekstów jest znacznie krótszych i są inaczej, 

nam się znudzić. Dlatego pytanie, które 
bardziej zrozumiale sformułowane. Sam 

Pan stawiał jest pytaniem o to, w jaki spo-
język przeszedł z Łaciny na Polski. Właśnie 

sób należy przedstawić tajemnicę. Pozwolę 
to milczenie i ta prostota mają pokazać, że 

sobie kolejny raz korzystać z alegorii, żeby 
choćby człowiek nie wiadomo jak się starał 

to wyjaśnić. Jest obraz w muzeum, który 
– nigdy nasza Liturgia nie będzie podobna 

zachwyca głębią swojej treści. Strażnik, 
do Liturgii Boskiej. 

który go pilnuje zauważa dwóch ludzi. 
Jeden stoi przy obrazie i rozmawia z każ-
dym przechodniem, pokazując mu obraz 

Milcząca zaduma przed opisując w zachwyceniu najdrobniejsze 
szczegóły tego obrazu. Druga osoba po tą przepaścią 
prostu siedzi godzinami i się patrzy na ten między nami i Bogiem może 
obraz – w ciszy, jakby nic nie istniało poza się stać miejscem 

doświadczenia 
tajemniczości Liturgii.

Red.: Więc liturgia z kadzidłem, chórem 
i wielką ilością ministrantów nieko-
niecznie będzie piękniejsza od normalnej 
Mszy Świętej?
F.R.: Niekoniecznie. Piękno Liturgii za-
czyna się od świadomości Tajemnicy Boga, 
którą tam spotykamy. Dlatego piękno 
Liturgii jest nie tyle zależne od zewnętrznej 
formie, ale od wewnętrznej postawy ludzi, 
którzy uczestniczą na niej. Piękno Liturgii 
wzrasta równomiernie do świętości ludzi, 
którzy w niej uczestniczą – i to nie tylko 
świętości kapłana, ale wszystkich ludzi. 
Dlatego każdy z nas może włożyć swój 
własny wkład, aby Liturgia była piękniejsza 
– niezależnie czy jest ministrantem przy 
ołtarzu, czy wiernym w ostatniej ławce 
kościoła.

modlący się.”

Jaką istotną rolę dom rodzinny odgrywa 
dla wiary młodszych widać w innym tekście 
Bukowińskiego: 

„Jeżeli rodzina jest wierząca 
i w mądry sposób gorliwa, to 
wychowuje młodzież wierzącą 
i praktykującą. Jeżeli rodzina jest 
wierząca, ale na przeciętnym 
poziomie, to bardzo często mło-
dzież wprawdzie wierzy w Boga 
i nie odrzeka się od wiary, lecz 
nie modli się. Jeżeli rodzina jest 
wierząca, ale niedbała albo mie-
szana pod względem wyzna-
niowym, albo częściowo niewie-
rząca, to z takich rodzin wyrasta 
młodzież agnostyczna i atei-
styczna. Nie jest więc źle w naszym 
radzieckim społeczeństwie ka-
tolickim, lecz nie jest też i całkiem 
dobrze. Musimy mieć poważne 
obawy na przyszłość. W taki spo-
sób pomalutku zmniejsza się 
wśród katolickiej młodzieży 
procent wierzących, lecz nie 
modlących się, których dzieci już 
będą agnostykami.”

Czego więc chce nas uczyć błogo-
sławiony Bukowiński? Na pewno dobrego 
patriotyzmu – prawdziwej miłości do 
ojczyzny. A dla Bukowińskiego było jasne, 
że to nasza wiara katolicka jest siłą Narodu 
Polskiego, a nie odwrotnie. Dlatego widział 
w każdym wierzącym najpierw dziecko 
Boga, a potem dopiero Polaka, Litwina, 
Niemca, Rosjanina i Ukraińca. Mimo, że 
był dumnym Polakiem i skazał się na 
wielkie wyrzeczenia dla swoich rodaków, 
nie chciał zniszczenia innych narodów, ale 
pragnął ich nawrócenia – a pragnąc tego 
chciał jak najlepiej dla tych narodów. 
Pielęgnujmy w nas taki zdrowy patriotyzm, 
który się wyraża w modlitwie dla naszego, 
ale i dla innych narodów – szczególnie na-
szych sąsiadów. Niewątpliwie błogo-
sławiony Bukowiński patronował modli-
tewnej akcji „Różaniec do granic”. A jesz-
cze za życia nie przestał walczyć o fun-
dament każdego narodu i o fundament 
Kościoła, którym jest rodzina. Zaskakująca 
może być dla nas aktualność jego obser-
wacji i obaw. Niech słowa błogosławionego 
Władysława Bukowińskiego będą dla nas 
zachętą do walki o dobro rodziny – która 
się zaczyna nie gdzie indziej, jak w walce 
o wspólną modlitwę rodzinną. Nigdy jej nie 
zaniedbujmy!

Ks. Michał Mleczek

 Gdzie mieli nauczyć się 
modlitwy, jeśli nie w domu?

Liturgia jest nieprzebranym skar-
bem Kościoła. Dlatego znajduje się 
w nim mnóstwo symboli, myśli i słów, 
których znaczenie łatwo przeoczyć. 
Niech seria wywiadów na temat litur-
gii pomogą w jej zrozumieniu.
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świeckich swoich wspomnień z Kazach-
stanu. Ogólnie rzecz biorąc w życiu 
Bukowińskiego nie ma nic stałego. Dla 
niego słowa Chrystusa „Lisy mają nory 
i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn 
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę 
mógł oprzeć” (Łk 9,58) stały się mottem 
życiowym. Wszystko się ciągle zmieniało 
w jego życiu. Skąd więc brał siłę? Z jedynej 
rzeczy, która się nie zmieniała w tym całym 
czasie – z miłości Boga. Dlatego jego 
przyjaciele, którzy byli zakorzenieni w tej 
samej miłości Boga, stali się dla niego 
oparciem i wielką pomocą w trudnych 
czasach jego posługi.

Czy jednak nie zdradził tychże przyjaciół 
w 1955 r. przyjmując obywatelstwo 
Związku Radzieckiego – a przez to rezyg-
nując z repatriacji? Raczej nie, bo to prze-
cież jego przyjaciele poznali go jako 
człowieka, który idzie za głosem Boga. Oni 
mu pomagali w przyjęciu tej ojcowskiej, ale 
przez to czasami szorstkiej ręki Boga. 
Dlatego Bukowiński ich nie zdradził, gdy 
Bóg mu zaproponował dwie koleje życia: 
trudny ale piękny, lub łatwy ale prosty. Jego 
miłość wobec przyjaciół nie zamknęła go na 

dodaje do swoich obserwacji tylko jedną kościelnym zaczynają myśleć, i to nie wszy-innych, ale otworzyła jego serce na jeszcze 
radę: aby Polska pomogła Ukrainie dojrzeć scy, dopiero po weselu. Jednym słowem, więcej ludzi.
do własnej świadomości narodowej. Ta Niemcy są katolikami bardziej konsek-To można także zauważyć w jego 
przyjacielska pomoc nie zapomina o krzyw- wentnymi niż Polacy i dlatego dobrze być wypowiedziach o innych narodów. Ten, 
dach, których Bukowiński był w pełni ich duszpasterzem.” – ale nawet taka per-który dla Polaków wyrzekł się obywatel-
świadomy, ale ona też nie wyrzuca przy spektywa nie zniechęciła ani Bukowiń-stwa polskiego, często zastanawiał się 
każdej okazji grzechów z przeszłości. skiego, ani mnie, aby służyć swoim.i rozmawiał z księżmi innych narodów, aby 
Właśnie miłość przyjacielska, która po- Bukowiński zauważył jeszcze jedną zrozumieć w jaki sposób mogłaby wyglądać 
maga budować zdrową narodowość, a nie prawidłowość, która może być dla nas ta przyjaźń narodów dla obopólnego dobra. 
zwalcza każdy jej przejaw, będzie naj- bardzo pomocna: O Rosjanach Bukowiński pisze, że nie 
lepszym sposobem budowania zdrowych należy się ich bać, ani im grozić. Przecież 
relacji między państwami. Dla Buko-Rosja nie jest narodem barbarzyńskim, ale nic nie jednoczy, 
wińskiego Ukraina i Litwa są narodami narodem, który czerpie z źródeł wschod-

nawet skłóconych narodów różnymi od Polski i nigdy nie staną się niego chrześcijaństwa. Dlatego wzgarda 
częścią Polski – dlatego dajmy im wolność, kulturą rosyjską musi ze słusznych powo- tak bardzo
której się od nich wobec nas domagamy.dów prowadzić do buntu Rosjan. Ale ta jak jedna wiara. Jednak bardziej niż Polska geopolityka kultura nie daje im także prawa do władania 
błogosławionego Władysława intereso-Polską. Polska jest autonomicznym kra-

Niemcy woleli małżeństwa polsko – wała Polonia w Kazachstanie. Kim byli jem, który nie jest poddany Rosjanom, ale 
niemieckie, lub litewsko–niemieckie bar-ci Polacy? Zasadniczo nikt z nich nie był może być przyjacielem. A przyjaźń, jak 
dziej niż katolika z protestantem, choćby z terenów polskich – co dosyć zrozumiałe, zauważa Bukowiński, zawsze zostawia 
obaj byli Niemcami. To doprowadziło ponieważ ci w większości wrócili już do wolność drugiej stronie. Taka postawa 
do wielkiej przyjaźni między narodami i do ojczyzny. Polonia, z którą się spotkał Bu-błogosławionego jest tym bardziej zaska-
budowania jednej wspólnoty Kościoła. kowiński, w dużej mierze pochodziła z te-kująca, że w Związku Radzieckim często 
Dlatego Bukowiński bardziej niż o naro-renów obecnej Ukrainy. Oni wtedy żyli jako Rosjanie go gnębili. On jednak potrafił 
dowość polską dbał o wiarę. Wiedział on, Polacy na obczyźnie. Zawirowania wojen-przełamać tę wewnętrzną niechęć do 
że ona jest podstawą odrębności w Związku ne zaprowadziły ich na teren obecnego Rosjan, o czym świadczą jego słowa: „Dla 
Radzieckim, otwiera na dobre stosunki Kazachstanu. Nie byli tam jedynymi ob-mnie Chrystusowe przykazanie miłości 
między narodowościami i że ona jest cymi. Drugą narodowością, która się na nieprzyjaciół nie jest jakąś piękną utopią, 
najbardziej zagrożona w czasach ateizu-tych terenach znalazła, byli Niemcy. Lecz lecz czymś w najwyższym stopniu realnym 
jących rządów. W prawdzie nie był to także oni nie pochodzili z Niemiec, lecz byli i życiowym.”
głęboko zakorzeniony ateizm – często zasadniczo potomkami kolonistów z cza-Taką samą miłością przypatrzył się 
nawet tylko tymczasowy – ale niemniej sów Katarzyny II. Wśród nich byli także jeszcze innym sąsiadom Polski: Litwie 
groźny. Błogosławionego bardzo martwiła katolicy. Dlatego Bukowiński opiekował i Ukraińcom. Co do pierwszych, to dzielił 
wielka łatwość zapierania się swojej wiary, się także nimi. O tym, że ani dla jednych, ani obawy księży litewskich, którzy się bali 
szczególnie wśród Rosjan, dla doczesnych dla drugich pobyt w obcym kraju dopro-polonizacji Litwy. Chociaż oni sami przyz-
celów. Dotyczyło to szczególnie młodzieży, wadził do wynarodowienia świadczą jego nali, że Polska wchodzi w ich naród nie 
która była najbardziej podatna. Jednak wspomnienia: „Jeżeli w Karagandzie Nie-przez narzucanie się, ale przez ich bardzo 
znalazł na to lekarstwo. „W boju o duszę miec katolik żeni się z Niemką katoliczką, to miłe i towarzyskie usposobienie. Polska 
dziecka najwięcej zależy od rodziny, zazwyczaj cały miesiąc przed weselem musi mieć świadomość swojej uwodzi-
a zwłaszcza o matki.”, zauważył Bukowiń-przychodzą do księdza, żeby wspólnie cielskiej roli wobec Litwy i pilnować jej, aby 
ski. On dbał o dobre rodziny i zachęcał ich ustalić datę ślubu i dobrze przygotować się Litwy nie zniszczyć. Sytuacja z Ukrainą jest 
do praktykowania modlitwy rodzinnej, do niego. A tymczasem nasze kochane dla Bukowińskiego trudniejsza – bo nie jest 
ponieważ wiedział, że „znaczna część Polaczki myślą tylko o hucznym weselu, ona, co doświadczamy ponownie w ostat-
młodszych to ludzie wierzący, lecz nie gęsto zakrapianym wódeczką, a o ślubie nich latach, jednolitym państwem. Dlatego 
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nim i tym obrazem. Który z tych ludzi był-Liturgia jest piękna by bardziej przemawiającym znakiem, dla 
naszego strażnika? Wydaje mi się że nie ma 
ostatecznego rozwiązania. Prosta Liturgia 
bez żadnych dodatków może być tak samo Red.: Czasami mam wrażenie, że pewne 
przemawiająca jak rozbudowana Liturgia. osoby chciałyby coraz bardziej rozbu-
Msza Święta Trydencka, którą jeszcze dować Liturgię: jeszcze więcej dymu 
powszechnie odprawiano 50 lat temu miała kadzidła, jeszcze jedna procesja – tu 
szczegółowe przepisy. Kapłan miał tak a nie komentarze, tam tańce… wszystko tylko 
inaczej sprawować Mszę Świętą. Wiele tek-po to, żeby Liturgia była piękna. Czy to 
stów wyjaśniało symbole, które pojawiały ostatecznie pomaga nam w przeżywaniu 
się na Liturgii. W tej formie Liturgii 

Liturgii?
człowiek doświadczył, że to nie człowiek 

F.R.: Na początku jedna zasadnicza spr-
stwarza Liturgię, lecz Bóg jest sprawcą 

awa: Piękno łączy się z Tajemnicą. Jeśli 
Liturgii. Ta szczegółowość przepisów była 

jakiś obraz jest prostacki, bez żadnej głęb-
wyraźnym znakiem, że w Liturgii mamy do 

szej myśli, to szybko nam się znudzi i prze-
czynienia z Tajemnicą. Obecna Msza 

stanie być dla nas piękny. Tylko rzeczy 
święta ma całkiem inny charakter. Wiele 

które pozostają dla nas Tajemnicą nie mogą 
tekstów jest znacznie krótszych i są inaczej, 

nam się znudzić. Dlatego pytanie, które 
bardziej zrozumiale sformułowane. Sam 

Pan stawiał jest pytaniem o to, w jaki spo-
język przeszedł z Łaciny na Polski. Właśnie 

sób należy przedstawić tajemnicę. Pozwolę 
to milczenie i ta prostota mają pokazać, że 

sobie kolejny raz korzystać z alegorii, żeby 
choćby człowiek nie wiadomo jak się starał 

to wyjaśnić. Jest obraz w muzeum, który 
– nigdy nasza Liturgia nie będzie podobna 

zachwyca głębią swojej treści. Strażnik, 
do Liturgii Boskiej. 

który go pilnuje zauważa dwóch ludzi. 
Jeden stoi przy obrazie i rozmawia z każ-
dym przechodniem, pokazując mu obraz 

Milcząca zaduma przed opisując w zachwyceniu najdrobniejsze 
szczegóły tego obrazu. Druga osoba po tą przepaścią 
prostu siedzi godzinami i się patrzy na ten między nami i Bogiem może 
obraz – w ciszy, jakby nic nie istniało poza się stać miejscem 

doświadczenia 
tajemniczości Liturgii.

Red.: Więc liturgia z kadzidłem, chórem 
i wielką ilością ministrantów nieko-
niecznie będzie piękniejsza od normalnej 
Mszy Świętej?
F.R.: Niekoniecznie. Piękno Liturgii za-
czyna się od świadomości Tajemnicy Boga, 
którą tam spotykamy. Dlatego piękno 
Liturgii jest nie tyle zależne od zewnętrznej 
formie, ale od wewnętrznej postawy ludzi, 
którzy uczestniczą na niej. Piękno Liturgii 
wzrasta równomiernie do świętości ludzi, 
którzy w niej uczestniczą – i to nie tylko 
świętości kapłana, ale wszystkich ludzi. 
Dlatego każdy z nas może włożyć swój 
własny wkład, aby Liturgia była piękniejsza 
– niezależnie czy jest ministrantem przy 
ołtarzu, czy wiernym w ostatniej ławce 
kościoła.

modlący się.”

Jaką istotną rolę dom rodzinny odgrywa 
dla wiary młodszych widać w innym tekście 
Bukowińskiego: 

„Jeżeli rodzina jest wierząca 
i w mądry sposób gorliwa, to 
wychowuje młodzież wierzącą 
i praktykującą. Jeżeli rodzina jest 
wierząca, ale na przeciętnym 
poziomie, to bardzo często mło-
dzież wprawdzie wierzy w Boga 
i nie odrzeka się od wiary, lecz 
nie modli się. Jeżeli rodzina jest 
wierząca, ale niedbała albo mie-
szana pod względem wyzna-
niowym, albo częściowo niewie-
rząca, to z takich rodzin wyrasta 
młodzież agnostyczna i atei-
styczna. Nie jest więc źle w naszym 
radzieckim społeczeństwie ka-
tolickim, lecz nie jest też i całkiem 
dobrze. Musimy mieć poważne 
obawy na przyszłość. W taki spo-
sób pomalutku zmniejsza się 
wśród katolickiej młodzieży 
procent wierzących, lecz nie 
modlących się, których dzieci już 
będą agnostykami.”

Czego więc chce nas uczyć błogo-
sławiony Bukowiński? Na pewno dobrego 
patriotyzmu – prawdziwej miłości do 
ojczyzny. A dla Bukowińskiego było jasne, 
że to nasza wiara katolicka jest siłą Narodu 
Polskiego, a nie odwrotnie. Dlatego widział 
w każdym wierzącym najpierw dziecko 
Boga, a potem dopiero Polaka, Litwina, 
Niemca, Rosjanina i Ukraińca. Mimo, że 
był dumnym Polakiem i skazał się na 
wielkie wyrzeczenia dla swoich rodaków, 
nie chciał zniszczenia innych narodów, ale 
pragnął ich nawrócenia – a pragnąc tego 
chciał jak najlepiej dla tych narodów. 
Pielęgnujmy w nas taki zdrowy patriotyzm, 
który się wyraża w modlitwie dla naszego, 
ale i dla innych narodów – szczególnie na-
szych sąsiadów. Niewątpliwie błogo-
sławiony Bukowiński patronował modli-
tewnej akcji „Różaniec do granic”. A jesz-
cze za życia nie przestał walczyć o fun-
dament każdego narodu i o fundament 
Kościoła, którym jest rodzina. Zaskakująca 
może być dla nas aktualność jego obser-
wacji i obaw. Niech słowa błogosławionego 
Władysława Bukowińskiego będą dla nas 
zachętą do walki o dobro rodziny – która 
się zaczyna nie gdzie indziej, jak w walce 
o wspólną modlitwę rodzinną. Nigdy jej nie 
zaniedbujmy!

Ks. Michał Mleczek

 Gdzie mieli nauczyć się 
modlitwy, jeśli nie w domu?

Liturgia jest nieprzebranym skar-
bem Kościoła. Dlatego znajduje się 
w nim mnóstwo symboli, myśli i słów, 
których znaczenie łatwo przeoczyć. 
Niech seria wywiadów na temat litur-
gii pomogą w jej zrozumieniu.
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świeckich swoich wspomnień z Kazach-
stanu. Ogólnie rzecz biorąc w życiu 
Bukowińskiego nie ma nic stałego. Dla 
niego słowa Chrystusa „Lisy mają nory 
i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn 
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę 
mógł oprzeć” (Łk 9,58) stały się mottem 
życiowym. Wszystko się ciągle zmieniało 
w jego życiu. Skąd więc brał siłę? Z jedynej 
rzeczy, która się nie zmieniała w tym całym 
czasie – z miłości Boga. Dlatego jego 
przyjaciele, którzy byli zakorzenieni w tej 
samej miłości Boga, stali się dla niego 
oparciem i wielką pomocą w trudnych 
czasach jego posługi.

Czy jednak nie zdradził tychże przyjaciół 
w 1955 r. przyjmując obywatelstwo 
Związku Radzieckiego – a przez to rezyg-
nując z repatriacji? Raczej nie, bo to prze-
cież jego przyjaciele poznali go jako 
człowieka, który idzie za głosem Boga. Oni 
mu pomagali w przyjęciu tej ojcowskiej, ale 
przez to czasami szorstkiej ręki Boga. 
Dlatego Bukowiński ich nie zdradził, gdy 
Bóg mu zaproponował dwie koleje życia: 
trudny ale piękny, lub łatwy ale prosty. Jego 
miłość wobec przyjaciół nie zamknęła go na 

dodaje do swoich obserwacji tylko jedną kościelnym zaczynają myśleć, i to nie wszy-innych, ale otworzyła jego serce na jeszcze 
radę: aby Polska pomogła Ukrainie dojrzeć scy, dopiero po weselu. Jednym słowem, więcej ludzi.
do własnej świadomości narodowej. Ta Niemcy są katolikami bardziej konsek-To można także zauważyć w jego 
przyjacielska pomoc nie zapomina o krzyw- wentnymi niż Polacy i dlatego dobrze być wypowiedziach o innych narodów. Ten, 
dach, których Bukowiński był w pełni ich duszpasterzem.” – ale nawet taka per-który dla Polaków wyrzekł się obywatel-
świadomy, ale ona też nie wyrzuca przy spektywa nie zniechęciła ani Bukowiń-stwa polskiego, często zastanawiał się 
każdej okazji grzechów z przeszłości. skiego, ani mnie, aby służyć swoim.i rozmawiał z księżmi innych narodów, aby 
Właśnie miłość przyjacielska, która po- Bukowiński zauważył jeszcze jedną zrozumieć w jaki sposób mogłaby wyglądać 
maga budować zdrową narodowość, a nie prawidłowość, która może być dla nas ta przyjaźń narodów dla obopólnego dobra. 
zwalcza każdy jej przejaw, będzie naj- bardzo pomocna: O Rosjanach Bukowiński pisze, że nie 
lepszym sposobem budowania zdrowych należy się ich bać, ani im grozić. Przecież 
relacji między państwami. Dla Buko-Rosja nie jest narodem barbarzyńskim, ale nic nie jednoczy, 
wińskiego Ukraina i Litwa są narodami narodem, który czerpie z źródeł wschod-

nawet skłóconych narodów różnymi od Polski i nigdy nie staną się niego chrześcijaństwa. Dlatego wzgarda 
częścią Polski – dlatego dajmy im wolność, kulturą rosyjską musi ze słusznych powo- tak bardzo
której się od nich wobec nas domagamy.dów prowadzić do buntu Rosjan. Ale ta jak jedna wiara. Jednak bardziej niż Polska geopolityka kultura nie daje im także prawa do władania 
błogosławionego Władysława intereso-Polską. Polska jest autonomicznym kra-

Niemcy woleli małżeństwa polsko – wała Polonia w Kazachstanie. Kim byli jem, który nie jest poddany Rosjanom, ale 
niemieckie, lub litewsko–niemieckie bar-ci Polacy? Zasadniczo nikt z nich nie był może być przyjacielem. A przyjaźń, jak 
dziej niż katolika z protestantem, choćby z terenów polskich – co dosyć zrozumiałe, zauważa Bukowiński, zawsze zostawia 
obaj byli Niemcami. To doprowadziło ponieważ ci w większości wrócili już do wolność drugiej stronie. Taka postawa 
do wielkiej przyjaźni między narodami i do ojczyzny. Polonia, z którą się spotkał Bu-błogosławionego jest tym bardziej zaska-
budowania jednej wspólnoty Kościoła. kowiński, w dużej mierze pochodziła z te-kująca, że w Związku Radzieckim często 
Dlatego Bukowiński bardziej niż o naro-renów obecnej Ukrainy. Oni wtedy żyli jako Rosjanie go gnębili. On jednak potrafił 
dowość polską dbał o wiarę. Wiedział on, Polacy na obczyźnie. Zawirowania wojen-przełamać tę wewnętrzną niechęć do 
że ona jest podstawą odrębności w Związku ne zaprowadziły ich na teren obecnego Rosjan, o czym świadczą jego słowa: „Dla 
Radzieckim, otwiera na dobre stosunki Kazachstanu. Nie byli tam jedynymi ob-mnie Chrystusowe przykazanie miłości 
między narodowościami i że ona jest cymi. Drugą narodowością, która się na nieprzyjaciół nie jest jakąś piękną utopią, 
najbardziej zagrożona w czasach ateizu-tych terenach znalazła, byli Niemcy. Lecz lecz czymś w najwyższym stopniu realnym 
jących rządów. W prawdzie nie był to także oni nie pochodzili z Niemiec, lecz byli i życiowym.”
głęboko zakorzeniony ateizm – często zasadniczo potomkami kolonistów z cza-Taką samą miłością przypatrzył się 
nawet tylko tymczasowy – ale niemniej sów Katarzyny II. Wśród nich byli także jeszcze innym sąsiadom Polski: Litwie 
groźny. Błogosławionego bardzo martwiła katolicy. Dlatego Bukowiński opiekował i Ukraińcom. Co do pierwszych, to dzielił 
wielka łatwość zapierania się swojej wiary, się także nimi. O tym, że ani dla jednych, ani obawy księży litewskich, którzy się bali 
szczególnie wśród Rosjan, dla doczesnych dla drugich pobyt w obcym kraju dopro-polonizacji Litwy. Chociaż oni sami przyz-
celów. Dotyczyło to szczególnie młodzieży, wadził do wynarodowienia świadczą jego nali, że Polska wchodzi w ich naród nie 
która była najbardziej podatna. Jednak wspomnienia: „Jeżeli w Karagandzie Nie-przez narzucanie się, ale przez ich bardzo 
znalazł na to lekarstwo. „W boju o duszę miec katolik żeni się z Niemką katoliczką, to miłe i towarzyskie usposobienie. Polska 
dziecka najwięcej zależy od rodziny, zazwyczaj cały miesiąc przed weselem musi mieć świadomość swojej uwodzi-
a zwłaszcza o matki.”, zauważył Bukowiń-przychodzą do księdza, żeby wspólnie cielskiej roli wobec Litwy i pilnować jej, aby 
ski. On dbał o dobre rodziny i zachęcał ich ustalić datę ślubu i dobrze przygotować się Litwy nie zniszczyć. Sytuacja z Ukrainą jest 
do praktykowania modlitwy rodzinnej, do niego. A tymczasem nasze kochane dla Bukowińskiego trudniejsza – bo nie jest 
ponieważ wiedział, że „znaczna część Polaczki myślą tylko o hucznym weselu, ona, co doświadczamy ponownie w ostat-
młodszych to ludzie wierzący, lecz nie gęsto zakrapianym wódeczką, a o ślubie nich latach, jednolitym państwem. Dlatego 
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Serdecznie witam i zachęcam do sięgnięcia 
po Pismo Święte, na podstawie którego 
powstała dzisiejsza krzyżówka. Powstała 
ona w oparciu o Księgę Psalmów rozdziały 
109 – 111. Życzę powodzenia.

Prawidłowym rozwiązaniem z poprzedni-
go numeru było hasło: U BOGA NIE MA 
WZGLĘDU NA OSOBĘ, które nadesłali do 
nas: Sylwia Kurowska, Zofia Książek, Józefa 
Woźna, Janina Freiberg, Danuta Durałek, 
Janina Gędźba, Stanisław Spólnik oraz 
Danuta Zając. W drodze losowania nagrody 
w postaci książki otrzymują: 

HASŁO: Prawidłowe rozwiązanie utworzą 
szare kratki ponumerowane od 1 do 17. 
Rozwiązanie należy przesłać na adres redakcji 
do 20 listopada, podając swoje imię, nazwisko 
oraz adres. Nagrody można odebrać w za-
krystii w I i II niedzielę po ukazaniu się 
numeru.

Stanisław 
Spólnik oraz Danuta Zając.
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Pionowo:
1. Jakimi słowami osaczyli 

ludzie psalmistę? (Ps 109)
2. Do odpalenia dynamitu.
3.
4. Walczy z dobrem.
8. Zbudował ją Noe.
9.

10. Czym mają się odziać oskarżyciele? (Ps 109)
13.
15. Kogo Pan zetrze w dniu swojego gniewu? (Ps 110)

1

1
1
1
1
1

Obok pani.

Co Pan zesłał swojemu ludowi? (Ps 111)

Co Pan zapewnił swoim ludom? (Ps 111)

Poziomo:

5. Co się chwieje psalmiście od postu? (Ps 109)
6. Co Pan ma rozciągnąć z Syjonu? (Ps 110)
7. „Chcę wielce dziękować Panu swoimi …”

11. W niej zupa.
12. Kamizelka ratunkowa.
14. Kolor w kartach.
16. Niejedna w atlasie.
17. Początkiem czego jest Bojaźń Pańska? (Ps 111)
18. „Nie milcz, o Boże, którego …”
19. Znak odejmowania.
20. Jakie są dzieła Pańskie? (Ps 111)

1
1
1

Katarzyna Kurlet

Bliźniaki wracają ze szkoły 
i od progu wołają:
– Mamo, mamo! Wygrałaś 
konkurs klasowy „Czyja 
mama jest najpiękniejsza?” 
Wszyscy głosowali na swoje 
własne mamy, a Ty dostałaś 
dwa głosy…

Co może obudzić rekina? 
Krzyk – człowiek za burtą!

Przychodzi skrzat do apteki i mówi do 
aptekarki: 
– Poproszę aspirynę. 
– Dobrze… zapakować? 
– Nie dziękuję, poturlam.

Co ma łyżka wspólnego z jesienią? 
JE SIĘ NIĄ.

Leży w trawie i nie dycha? 
Dwie dychy!

***

***

***
***

***

Red.: Ale czy to nie oznacza, że liturgia Liturgia wychowuje jest tylko dla małej garstki ludzi – dla tych 
którzy już są święci?
F.R.: Nie! Bo proszę pamiętać, że Liturgia do świętości
jest nie tylko miejscem świętych, ale jest też 
miejscem wychowania świętych. Dlatego 

Red.: To jest wielkie słowo – świętość! są tylko dwie rzeczy potrzebne, by dobrze 
F.R.: Naprawdę? Czego oczekujemy od uczestniczyć w Liturgii: pragnienie i chęć 
Liturgii, od Mszy Świętej? Tam spotykamy świętości. I na te dwa rzeczy każdego stać – 
się z Bogiem – z Świętym Świętych! Jaki jest nawet największego grzesznika.
cel tego spotkania, jeśli nie wzrastanie Pozwolę sobie na koniec parafrazować 
w świętości. Jeśli nie będzie w nas pragnie- słowa Jana Pawła: Nie bójmy się świętości! 
nie i próba upodobnienia się do tego, co się Otwórzmy nasze serca na Boga, który chce 
na ołtarzu wydarza, to Liturgia odbierze zmienić nasze życie na lepsze!
nam siły zamiast nam je dać. Każde 
spotkanie z jakimś wzorcem ma podwójny 
skutek. Z jednej strony zachęca nas do Ks. Michał Mleczek
działania, by się upodobnić do niego, 
z drugiej strony pokazuje różnicę między 
mną i moim wzorcem. Także w naszym 
przeżywaniu Liturgii musimy mieć świado-
mość tych dwóch sfer: Spotykam się z Chry-
stusem, człowiekiem idealnym bez żadnego 
grzechu, pełen miłości i współczucia dla 
każdego człowieka – zupełnie innym ode 
mnie. Lecz ten Chrystus chce mnie 
podnieść bym sam stał się zdolny do bycia 
takim człowiekiem jakim On się stał.

Red.: Jednak rzeczywistość często 
wygląda… trochę gorzej. Czy może nam 
Ksiądz Profesor powiedzieć, co należy 
zrobić by lepiej przeżywać Liturgię?
F.R.: Jest prosta reguła: Trzeba się 
przygotować. Jan Paweł II wielokrotnie 
powtarzał teologom, że nic nie da udosko-
nalenie Liturgii, jeśli oni nie pomogą 
ludziom zrozumieć i poznać Liturgię. 
I w obecnych czasach wierni mają wiele 
możliwości do tego żeby zgłębić Liturgię. 
Tyle jest książek, rekolekcji, kazań na temat 
Liturgii…

Red.: I wywiady w gazetach…
F.R.: Tak – mam nadzieję, że ten wywiad 
też wnosi wkład w tym wyjaśnieniu Litur-
gii. Jeśli przychodzimy na Liturgię bez zain-
teresowania i bez przygotowania jesteśmy 
jak człowiek, który siedzi w teatrze na ope-
rze i kompletnie nic nie rozumie. Wpraw-
dzie słyszy i rozumie pojedyncze słowa, ale 
zdania są dla niego niezrozumiałe i prędzej 
czy później się znudzi tą sztuką. Sługa Boży 
Fulton Sheen to streścił w zdaniu: 

„Jeśli nic nie wnosisz 
do Liturgii, 
dlaczego się dziwisz, 
że Liturgia Ci nic nie daje?”

Nasze przygotowanie do Mszy Świętej 
powinno przypomnieć osoby zakochanej, 
która się przygotowuje do randki z przyszłą 
żoną. O niczym nie myśli, tylko o swej 
ukochanej. Wszystko dla nie zrobi – nic nie 
kosztuje za dużo. Liturgia musi więc dla nas 
mieć charakter spotkania się z osobą, którą 
znamy z naszego życia codziennego. 
I wracamy znowu do tego punktu, że 
Liturgia wychowuje świętych. Bo kim jest 
święty, jeśli nie dobry i bliski przyjaciel 
Chrystusa?
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Uśmiech z gwiaździstego nieba 

W parku, gdzie rośnie drzew dużo, wysokich, prawie do nieba,
pod stertą liści, za różą, jeż z rodzinką się zagrzebał.
Znaczy się, z mamą Jeżową, i synkiem, Jeżykiem małym.
Ta ich norka była nową, gdyż starą psy rozgrzebały.
Tata Jeż chodził do pracy, zaś Jeżyk szedł do przedszkola,
chodzili tam też krewniacy, było to blisko jeziora.
W przedszkolu Jeżyk się bawił, rysował, a nawet śpiewał,
gdy raz do domu powrócił, był pusty, czemu, nie wiedział.
Zasmucony szukał mamy, nie słuchał co mówi tata, 
że lekarz był dziś wzywany, zmarzła w norce, miała katar.
Lekarz Puchacz z Pogotowia Parkowego mamę zbadał,
i stwierdził, że nie jest zdrowa, do szpitala przewieść kazał.
Jeżyk chciał zobaczyć mamę, lecz tata mu wytłumaczył,
 że nie wpuszczą go przez bramę, niech łzy wytrze, nic z rozpaczy.
Mama pod dobrą opieką jest w szpitalu, tam ją leczą.
i chociaż nie jest daleko, nie pozwalają wejść dzieciom.
Mijały dni i tygodnie, i tęsknił za mamą Jeżyk.
a choć na dworze pogodnie, nie bawi się,  w norce leży.
Raz tata powrócił smutny ze szpitala Parkowego,
tuląc synka, rzekł,  że mama w drodze do nieba Jeżego.
Jak to, nie wróci już nigdy? – nie przytuli go do siebie? 
Jeżyk pojękiwał, płakał, nie chce, by została w niebie.  
W twym serduszku pozostanie, gdy zatęsknisz, spojrzysz w górę,
tam, do gwiazdeczek, ku mamie. I zerknął. Mruży przez chmurę?!
Do tego jakby się śmieje, czy to mama się uśmiecha?
Tak, syneczku i przytulił Jeżyka i wciąż pocieszał.  
W końcu uśmiechnął się Jeżyk, zrozumiał, mama nie wróci,
ale jest przecież tuż nad nim, w niebie, i już się nie smuci.
Gdy się zbudzi tuż o zmroku, wyjdzie z norki, 

      w niebo zerknie
i całuski prześle mamie, będzie ją witał codziennie.
Nad ranem się z nią pożegna, a chociaż nie widzi mamy
wie, że jest w jego serduszku jak i tata, Jeż kochany .
Teraz z tatą urządzają zabawy, czy spacerują,
często oglądają zdjęcia, na których mamę znajdują. 

K. Woźniak
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Serdecznie witam i zachęcam do sięgnięcia 
po Pismo Święte, na podstawie którego 
powstała dzisiejsza krzyżówka. Powstała 
ona w oparciu o Księgę Psalmów rozdziały 
109 – 111. Życzę powodzenia.

Prawidłowym rozwiązaniem z poprzedni-
go numeru było hasło: U BOGA NIE MA 
WZGLĘDU NA OSOBĘ, które nadesłali do 
nas: Sylwia Kurowska, Zofia Książek, Józefa 
Woźna, Janina Freiberg, Danuta Durałek, 
Janina Gędźba, Stanisław Spólnik oraz 
Danuta Zając. W drodze losowania nagrody 
w postaci książki otrzymują: 

HASŁO: Prawidłowe rozwiązanie utworzą 
szare kratki ponumerowane od 1 do 17. 
Rozwiązanie należy przesłać na adres redakcji 
do 20 listopada, podając swoje imię, nazwisko 
oraz adres. Nagrody można odebrać w za-
krystii w I i II niedzielę po ukazaniu się 
numeru.

Stanisław 
Spólnik oraz Danuta Zając.
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Pionowo:
1. Jakimi słowami osaczyli 

ludzie psalmistę? (Ps 109)
2. Do odpalenia dynamitu.
3.
4. Walczy z dobrem.
8. Zbudował ją Noe.
9.

10. Czym mają się odziać oskarżyciele? (Ps 109)
13.
15. Kogo Pan zetrze w dniu swojego gniewu? (Ps 110)
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Obok pani.

Co Pan zesłał swojemu ludowi? (Ps 111)

Co Pan zapewnił swoim ludom? (Ps 111)

Poziomo:

5. Co się chwieje psalmiście od postu? (Ps 109)
6. Co Pan ma rozciągnąć z Syjonu? (Ps 110)
7. „Chcę wielce dziękować Panu swoimi …”

11. W niej zupa.
12. Kamizelka ratunkowa.
14. Kolor w kartach.
16. Niejedna w atlasie.
17. Początkiem czego jest Bojaźń Pańska? (Ps 111)
18. „Nie milcz, o Boże, którego …”
19. Znak odejmowania.
20. Jakie są dzieła Pańskie? (Ps 111)
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Katarzyna Kurlet

Bliźniaki wracają ze szkoły 
i od progu wołają:
– Mamo, mamo! Wygrałaś 
konkurs klasowy „Czyja 
mama jest najpiękniejsza?” 
Wszyscy głosowali na swoje 
własne mamy, a Ty dostałaś 
dwa głosy…

Co może obudzić rekina? 
Krzyk – człowiek za burtą!

Przychodzi skrzat do apteki i mówi do 
aptekarki: 
– Poproszę aspirynę. 
– Dobrze… zapakować? 
– Nie dziękuję, poturlam.

Co ma łyżka wspólnego z jesienią? 
JE SIĘ NIĄ.

Leży w trawie i nie dycha? 
Dwie dychy!

***

***

***
***

***

Red.: Ale czy to nie oznacza, że liturgia Liturgia wychowuje jest tylko dla małej garstki ludzi – dla tych 
którzy już są święci?
F.R.: Nie! Bo proszę pamiętać, że Liturgia do świętości
jest nie tylko miejscem świętych, ale jest też 
miejscem wychowania świętych. Dlatego 

Red.: To jest wielkie słowo – świętość! są tylko dwie rzeczy potrzebne, by dobrze 
F.R.: Naprawdę? Czego oczekujemy od uczestniczyć w Liturgii: pragnienie i chęć 
Liturgii, od Mszy Świętej? Tam spotykamy świętości. I na te dwa rzeczy każdego stać – 
się z Bogiem – z Świętym Świętych! Jaki jest nawet największego grzesznika.
cel tego spotkania, jeśli nie wzrastanie Pozwolę sobie na koniec parafrazować 
w świętości. Jeśli nie będzie w nas pragnie- słowa Jana Pawła: Nie bójmy się świętości! 
nie i próba upodobnienia się do tego, co się Otwórzmy nasze serca na Boga, który chce 
na ołtarzu wydarza, to Liturgia odbierze zmienić nasze życie na lepsze!
nam siły zamiast nam je dać. Każde 
spotkanie z jakimś wzorcem ma podwójny 
skutek. Z jednej strony zachęca nas do Ks. Michał Mleczek
działania, by się upodobnić do niego, 
z drugiej strony pokazuje różnicę między 
mną i moim wzorcem. Także w naszym 
przeżywaniu Liturgii musimy mieć świado-
mość tych dwóch sfer: Spotykam się z Chry-
stusem, człowiekiem idealnym bez żadnego 
grzechu, pełen miłości i współczucia dla 
każdego człowieka – zupełnie innym ode 
mnie. Lecz ten Chrystus chce mnie 
podnieść bym sam stał się zdolny do bycia 
takim człowiekiem jakim On się stał.

Red.: Jednak rzeczywistość często 
wygląda… trochę gorzej. Czy może nam 
Ksiądz Profesor powiedzieć, co należy 
zrobić by lepiej przeżywać Liturgię?
F.R.: Jest prosta reguła: Trzeba się 
przygotować. Jan Paweł II wielokrotnie 
powtarzał teologom, że nic nie da udosko-
nalenie Liturgii, jeśli oni nie pomogą 
ludziom zrozumieć i poznać Liturgię. 
I w obecnych czasach wierni mają wiele 
możliwości do tego żeby zgłębić Liturgię. 
Tyle jest książek, rekolekcji, kazań na temat 
Liturgii…

Red.: I wywiady w gazetach…
F.R.: Tak – mam nadzieję, że ten wywiad 
też wnosi wkład w tym wyjaśnieniu Litur-
gii. Jeśli przychodzimy na Liturgię bez zain-
teresowania i bez przygotowania jesteśmy 
jak człowiek, który siedzi w teatrze na ope-
rze i kompletnie nic nie rozumie. Wpraw-
dzie słyszy i rozumie pojedyncze słowa, ale 
zdania są dla niego niezrozumiałe i prędzej 
czy później się znudzi tą sztuką. Sługa Boży 
Fulton Sheen to streścił w zdaniu: 

„Jeśli nic nie wnosisz 
do Liturgii, 
dlaczego się dziwisz, 
że Liturgia Ci nic nie daje?”

Nasze przygotowanie do Mszy Świętej 
powinno przypomnieć osoby zakochanej, 
która się przygotowuje do randki z przyszłą 
żoną. O niczym nie myśli, tylko o swej 
ukochanej. Wszystko dla nie zrobi – nic nie 
kosztuje za dużo. Liturgia musi więc dla nas 
mieć charakter spotkania się z osobą, którą 
znamy z naszego życia codziennego. 
I wracamy znowu do tego punktu, że 
Liturgia wychowuje świętych. Bo kim jest 
święty, jeśli nie dobry i bliski przyjaciel 
Chrystusa?

spotkania / zabawa 13
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Uśmiech z gwiaździstego nieba 

W parku, gdzie rośnie drzew dużo, wysokich, prawie do nieba,
pod stertą liści, za różą, jeż z rodzinką się zagrzebał.
Znaczy się, z mamą Jeżową, i synkiem, Jeżykiem małym.
Ta ich norka była nową, gdyż starą psy rozgrzebały.
Tata Jeż chodził do pracy, zaś Jeżyk szedł do przedszkola,
chodzili tam też krewniacy, było to blisko jeziora.
W przedszkolu Jeżyk się bawił, rysował, a nawet śpiewał,
gdy raz do domu powrócił, był pusty, czemu, nie wiedział.
Zasmucony szukał mamy, nie słuchał co mówi tata, 
że lekarz był dziś wzywany, zmarzła w norce, miała katar.
Lekarz Puchacz z Pogotowia Parkowego mamę zbadał,
i stwierdził, że nie jest zdrowa, do szpitala przewieść kazał.
Jeżyk chciał zobaczyć mamę, lecz tata mu wytłumaczył,
 że nie wpuszczą go przez bramę, niech łzy wytrze, nic z rozpaczy.
Mama pod dobrą opieką jest w szpitalu, tam ją leczą.
i chociaż nie jest daleko, nie pozwalają wejść dzieciom.
Mijały dni i tygodnie, i tęsknił za mamą Jeżyk.
a choć na dworze pogodnie, nie bawi się,  w norce leży.
Raz tata powrócił smutny ze szpitala Parkowego,
tuląc synka, rzekł,  że mama w drodze do nieba Jeżego.
Jak to, nie wróci już nigdy? – nie przytuli go do siebie? 
Jeżyk pojękiwał, płakał, nie chce, by została w niebie.  
W twym serduszku pozostanie, gdy zatęsknisz, spojrzysz w górę,
tam, do gwiazdeczek, ku mamie. I zerknął. Mruży przez chmurę?!
Do tego jakby się śmieje, czy to mama się uśmiecha?
Tak, syneczku i przytulił Jeżyka i wciąż pocieszał.  
W końcu uśmiechnął się Jeżyk, zrozumiał, mama nie wróci,
ale jest przecież tuż nad nim, w niebie, i już się nie smuci.
Gdy się zbudzi tuż o zmroku, wyjdzie z norki, 

      w niebo zerknie
i całuski prześle mamie, będzie ją witał codziennie.
Nad ranem się z nią pożegna, a chociaż nie widzi mamy
wie, że jest w jego serduszku jak i tata, Jeż kochany .
Teraz z tatą urządzają zabawy, czy spacerują,
często oglądają zdjęcia, na których mamę znajdują. 

K. Woźniak



nauka i kultura16

G
ło

s 
M

ił
o

si
er

d
zi

a 
• 

li
st

op
ad

 2
0

1
7

O tych trudnych związkach z innymi swojego brata z zawiści. „przymykamy oko” na prośby i problemy 
pisze w swojej książce Jedyną możliwością naprawienia na- ludzi, robiąc to, co jest dla nas wygodniejsze 

szej relacji z Bogiem i z innymi ludźmi jest i tłumacząc, że nasze postepowanie jest 
skrucha za popełnione grzechy, prośba słuszne. „Przebaczenie. 
o przebaczenie i zadośćuczynienie. Sob- Wyjątkowo poruszyły mnie kiedyś 

Powrót do życia” czyk pisze, że nie wystarczy przebaczyć słowa kazania. Ksiądz opowiadał historię, 
Krystyna Sobczyk, jedynie tym, którzy nas skrzywdzili – trud- która nie wszystkim parafianom się spo-

niejsze, ale tak samo potrzebne jest pro- dobała, bo trudno było im zaakceptować 
zachęcając do refleksji nad potrzebą uzdro- szenie o przebaczenie tych, których my jej przesłanie. Opowieść dotyczyła kobiety, 
wienia swojej duszy poprzez przebaczenie skrzywdziliśmy: która miała pięcioro dzieci i była bardzo 
innym, które dokonuje się w spotkaniu ze religijna. Kiedy umarła, święty Piotr nie 

„Jeżeli skrzywdziłem bliźniego i on Słowem Boga i w sakramentach. chciał jej wpuścić do raju. Oburzona 
mnie nienawidzi, ta nienawiść jest Autorka, wychodząc od historii stwo- kobieta argumentowała, że to musi być 
jakby blokadą uniemożliwiającą rzenia, zauważa, że Adam i Ewa nie mieli jakaś pomyłka, bo ona przecież codziennie 

problemów z poczuciem swojej wartości spłynięcie na mnie Bożego przeba- przychodziła do kościoła na mszę świętą. 
i tożsamości – jako istoty stworzone przez Święty Piotr popatrzył na nią z politowa-czenia i błogosławieństwa” 
Boga wiedzieli, że w świecie, w którym żyją, niem i powiedział, że na czas mszy zosta-

– zauważa autorka.panuje idealny ład i harmonia, że wszystko wiała swoje małe dzieci same w domu, a one 
To bardzo ważne słowa, bo mamy jest w nim „na swoim miejscu”. Dopiero bardzo potrzebowały jej opieki i pomocy. 

tendencję do bagatelizowania naszych grzech pierworodny zburzył ten pokój Chodzenie do kościoła było dla niej formą 
grzechów. Wydaje nam się, że jeśli ktoś i spowodował zerwanie ojcowskiej relacji ucieczki od problemów dnia codziennego, 
czuje do nas o coś urazę, to jest „jego ludzi z Bogiem, ale nie tylko: przyczynił się a nie płynęło ze szczerej wiary. Nie potra-
problem”, a my staramy się wybielić nasze także do pogorszenia stosunków między fiła prawdziwie zrozumieć nauki, która 
winy przed samym sobą. A przecież ludźmi. Od tej pory zauważamy postę- płynie z Pisma Świętego: wiara polega 
musimy pamiętać: Jezus ciągle powtarzał, pującą degradację człowieczeństwa, której także na byciu z innymi, na otwartości na 
że cokolwiek czynimy innym, czynimy liczne przykłady znajdziemy w Piśmie ich problemy, na chęci pomocy. 
jakby Jemu samemu, bo w każdym bliźnim Świętym. Chodzi chociażby o zbrodnię 
jest cząsteczka Boga. Tymczasem często Kaina, który posunął się nawet do zabicia Nieraz Bogu milsza jest taka 

postawa bezinteresownego bycia 
dla innych ludzi, niż bezrefle-
ksyjne chodzenie do kościoła w 
momencie,  kiedy ktoś potrzebuje 
naszej pomocy i opieki.

 Taka postawa nie podoba się Bogu. 
Kobieta krzywdziła swoje dzieci, które 
czuły się niechciane, ale w swoich oczach 
postępowała słusznie. 

Dlatego Krystyna Sobczyk zaleca: 
„Musimy w swoim sercu prosić o wy-
baczenie każdą osobę, którą w życiu 
skrzywdziliśmy, i modlić się o jej 
uzdrowienie”. 

Przebaczenie 
Powrót do zycia

John Donne, angielski poeta i prozaik żyjący na przełomie XVI 
i XVII wieku, jest autorem sławnego cytatu: „Nikt nie jest samotną 
wyspą”. Słowa te oznaczają, że ludzie są istotami społecznymi, 
predestynowanymi do życia w grupie, wśród innych i do wchodzenia 
z nimi w relacje. Myśl ta znajduje potwierdzenie już w Księdze 
Rodzaju: Bóg stwarza dwoje ludzi: mężczyznę i kobietę, którzy 
wzajemnie się uzupełniają, mają sobie pomagać i rozumieć się. 
Jednak życie pokazuje, że relacje międzyludzkie często nie są łatwe: 
jesteśmy egoistami, łatwo ranimy innych i długo chowamy urazy, 
przez co sami stajemy się nieszczęśliwi.

Krystyna Sobczyk

Serdecznie Was witam. Jeśli masz 7 – 10 lat to zapraszam Cię do dalszej pracy. 
Życzę powodzenia! Dzisiejsza krzyżówka oparta jest na 8 rozdziale Ewangeli wg św Jana. 

Rozwiązaniem krzyżówki są kratki ponumerowane od 1 do 9. Rozwiązaniem z poprzedniego numeru było 
HASŁO: WODA ŻYWA. Prawidłowe rozwiązanie nadesłali do nas: Faustzna Kucik oraz Tomasz Spólnik, 
który otrzymują nagrody. Rozwiązania prosimy przesyłać na adres redakcji do 20 listopada, podając swoje imię, 
nazwisko oraz wiek i adres. Nagrody można odebrać w zakrystii w niedzielę ukazania się numeru lub tydzień po wydaniu gazetki.
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PIONOWO:
1. Ciepła pora roku.
2. Co mieli rzucić Ci,

 którzy byli bez grzechu?
3. „Ja jestem światłością …”
4. Jakich słów słucha ten,

kto pochodzi z Boga?
7. Kto schodził się 

do Pana Jezusa?

POZIOMO:
1. Spadają z drzew jesienią.
2. Przysmak psa.
3. Zjawił się w niej 

Pan Jezus o brzasku?
5. Narząd wzroku.
6. Co Pan Jezus robił

palcem na ziemi?
8. Czego niewolnikiem jest

ten kto popełnia grzech?
9. Ilu ludzi musi być, 

aby świadectwo 
było prawdziwe?

10. Drewniane patyczki 
do rozpalania ogniska.

1
1
1

1
1

1

1

Katarzyna Kurlet

Bóg pobłogosławił Daniela. Stworzył z niego mądrego człowieka.

Użyj kodu poniżej, aby dowiedzieć się, co uczynił Daniel, że jego 

wrogowie wrzucili

go do legowiska lwów.
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O tych trudnych związkach z innymi swojego brata z zawiści. „przymykamy oko” na prośby i problemy 
pisze w swojej książce Jedyną możliwością naprawienia na- ludzi, robiąc to, co jest dla nas wygodniejsze 

szej relacji z Bogiem i z innymi ludźmi jest i tłumacząc, że nasze postepowanie jest 
skrucha za popełnione grzechy, prośba słuszne. „Przebaczenie. 
o przebaczenie i zadośćuczynienie. Sob- Wyjątkowo poruszyły mnie kiedyś 

Powrót do życia” czyk pisze, że nie wystarczy przebaczyć słowa kazania. Ksiądz opowiadał historię, 
Krystyna Sobczyk, jedynie tym, którzy nas skrzywdzili – trud- która nie wszystkim parafianom się spo-

niejsze, ale tak samo potrzebne jest pro- dobała, bo trudno było im zaakceptować 
zachęcając do refleksji nad potrzebą uzdro- szenie o przebaczenie tych, których my jej przesłanie. Opowieść dotyczyła kobiety, 
wienia swojej duszy poprzez przebaczenie skrzywdziliśmy: która miała pięcioro dzieci i była bardzo 
innym, które dokonuje się w spotkaniu ze religijna. Kiedy umarła, święty Piotr nie 

„Jeżeli skrzywdziłem bliźniego i on Słowem Boga i w sakramentach. chciał jej wpuścić do raju. Oburzona 
mnie nienawidzi, ta nienawiść jest Autorka, wychodząc od historii stwo- kobieta argumentowała, że to musi być 
jakby blokadą uniemożliwiającą rzenia, zauważa, że Adam i Ewa nie mieli jakaś pomyłka, bo ona przecież codziennie 

problemów z poczuciem swojej wartości spłynięcie na mnie Bożego przeba- przychodziła do kościoła na mszę świętą. 
i tożsamości – jako istoty stworzone przez Święty Piotr popatrzył na nią z politowa-czenia i błogosławieństwa” 
Boga wiedzieli, że w świecie, w którym żyją, niem i powiedział, że na czas mszy zosta-

– zauważa autorka.panuje idealny ład i harmonia, że wszystko wiała swoje małe dzieci same w domu, a one 
To bardzo ważne słowa, bo mamy jest w nim „na swoim miejscu”. Dopiero bardzo potrzebowały jej opieki i pomocy. 

tendencję do bagatelizowania naszych grzech pierworodny zburzył ten pokój Chodzenie do kościoła było dla niej formą 
grzechów. Wydaje nam się, że jeśli ktoś i spowodował zerwanie ojcowskiej relacji ucieczki od problemów dnia codziennego, 
czuje do nas o coś urazę, to jest „jego ludzi z Bogiem, ale nie tylko: przyczynił się a nie płynęło ze szczerej wiary. Nie potra-
problem”, a my staramy się wybielić nasze także do pogorszenia stosunków między fiła prawdziwie zrozumieć nauki, która 
winy przed samym sobą. A przecież ludźmi. Od tej pory zauważamy postę- płynie z Pisma Świętego: wiara polega 
musimy pamiętać: Jezus ciągle powtarzał, pującą degradację człowieczeństwa, której także na byciu z innymi, na otwartości na 
że cokolwiek czynimy innym, czynimy liczne przykłady znajdziemy w Piśmie ich problemy, na chęci pomocy. 
jakby Jemu samemu, bo w każdym bliźnim Świętym. Chodzi chociażby o zbrodnię 
jest cząsteczka Boga. Tymczasem często Kaina, który posunął się nawet do zabicia Nieraz Bogu milsza jest taka 

postawa bezinteresownego bycia 
dla innych ludzi, niż bezrefle-
ksyjne chodzenie do kościoła w 
momencie,  kiedy ktoś potrzebuje 
naszej pomocy i opieki.

 Taka postawa nie podoba się Bogu. 
Kobieta krzywdziła swoje dzieci, które 
czuły się niechciane, ale w swoich oczach 
postępowała słusznie. 

Dlatego Krystyna Sobczyk zaleca: 
„Musimy w swoim sercu prosić o wy-
baczenie każdą osobę, którą w życiu 
skrzywdziliśmy, i modlić się o jej 
uzdrowienie”. 

Przebaczenie 
Powrót do zycia

John Donne, angielski poeta i prozaik żyjący na przełomie XVI 
i XVII wieku, jest autorem sławnego cytatu: „Nikt nie jest samotną 
wyspą”. Słowa te oznaczają, że ludzie są istotami społecznymi, 
predestynowanymi do życia w grupie, wśród innych i do wchodzenia 
z nimi w relacje. Myśl ta znajduje potwierdzenie już w Księdze 
Rodzaju: Bóg stwarza dwoje ludzi: mężczyznę i kobietę, którzy 
wzajemnie się uzupełniają, mają sobie pomagać i rozumieć się. 
Jednak życie pokazuje, że relacje międzyludzkie często nie są łatwe: 
jesteśmy egoistami, łatwo ranimy innych i długo chowamy urazy, 
przez co sami stajemy się nieszczęśliwi.

Krystyna Sobczyk

Serdecznie Was witam. Jeśli masz 7 – 10 lat to zapraszam Cię do dalszej pracy. 
Życzę powodzenia! Dzisiejsza krzyżówka oparta jest na 8 rozdziale Ewangeli wg św Jana. 

Rozwiązaniem krzyżówki są kratki ponumerowane od 1 do 9. Rozwiązaniem z poprzedniego numeru było 
HASŁO: WODA ŻYWA. Prawidłowe rozwiązanie nadesłali do nas: Faustzna Kucik oraz Tomasz Spólnik, 
który otrzymują nagrody. Rozwiązania prosimy przesyłać na adres redakcji do 20 listopada, podając swoje imię, 
nazwisko oraz wiek i adres. Nagrody można odebrać w zakrystii w niedzielę ukazania się numeru lub tydzień po wydaniu gazetki.
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PIONOWO:
1. Ciepła pora roku.
2. Co mieli rzucić Ci,

 którzy byli bez grzechu?
3. „Ja jestem światłością …”
4. Jakich słów słucha ten,

kto pochodzi z Boga?
7. Kto schodził się 

do Pana Jezusa?

POZIOMO:
1. Spadają z drzew jesienią.
2. Przysmak psa.
3. Zjawił się w niej 

Pan Jezus o brzasku?
5. Narząd wzroku.
6. Co Pan Jezus robił

palcem na ziemi?
8. Czego niewolnikiem jest

ten kto popełnia grzech?
9. Ilu ludzi musi być, 

aby świadectwo 
było prawdziwe?

10. Drewniane patyczki 
do rozpalania ogniska.
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Katarzyna Kurlet

Bóg pobłogosławił Daniela. Stworzył z niego mądrego człowieka.

Użyj kodu poniżej, aby dowiedzieć się, co uczynił Daniel, że jego 

wrogowie wrzucili

go do legowiska lwów.
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Po małym słodkim posiłku wyruszy- dzony w XVII w. do parafii. Do tego czasu 
liśmy w drogę do Miechowa. Po pewnych parafia z XIV w. nie była szeroko znana. 
trudnościach z zaparkowaniem autobusu Opieka nad sanktuarium cudownego obra-
i znalezieniem wejścia do bazyliki mie- zu podjęli się najpierw Jezuici. Wraz 
chowskiej, zaczynało się odwiedzanie z historycznymi zawirowaniami Polski 
głównego sanktuarium zakonu rycerskiego sanktuarium zaczął podupadało. Dopiero 
Grobu Bożego w Jerozolimie. Pierwsi w drugiej połowie XX w. Orioniści, którzy 
rycerze znaleźli się w tym miejscu już 100 przejęli sanktuarium, zaczęli odbudować. 
lat przed rozwiązaniem państwa krzy- Obecnie diecezja Kielecka opiekuje się 
żackiego w 1258 r. Ich polityka była często z sanktuarium.
antypolska, co spowodowało niejedną Ostatni etap prowadził nas do Heb-
bitwę Królestwa Polskiego z zakonem. Jed- dowa, gdzie poznaliśmy historię byłego 
nak dopiero zabory spowodowały w 1819 r. klasztora Norbertanów. Klasztor został 
kasację zakonu w Polsce. W 90. lat zakon założony ok. 100 lat po opactwie Benedyk-
powrócił do Polski i liczy 300 członków. Ich tynów w Tyńcu, ale szybko stał się najważ-
Wielkim  Przeorem jest kard. Nycz. niejszym miejscem nauki Polsce. Do utwo-
Największym zainteresowaniem w Mie- rzenia Akademii Krakowskiej, Hebdów 
chowie cieszyła się wierna kopia grobu miał największą bibliotekę – co nie dziwi, 
z Jerozolimy. ponieważ było to najważniejsze zajęcie 

Duchowo już nasyceni, spożyliśmy jesz- norbertanów. Bracia świeccy hodowali 
cze obiad w Miechowie, aby wyruszyć bydło, aby uzyskać pergamin, a zakonnicy 
w stronę Zielenic. Miejscowość ta liczy w klasztorze odpisywali księgi. Świadec-
zaledwie kilka set mieszkańców, ale może twa tej czynności można znaleźć w całym 
się szczycić tytułem „pierwszego sanktu- klasztorze, który obecnie jest prowadzony 
arium krakowskiego witające wschodzące przez pijarów.
słońce”. Taka nazwa, pozostałością histo- Jednak czas nieubłaganie leciał i trzeba 
rii, trochę dziwi, ponieważ obecnie znaj- było zbierać się, aby powrócić do Skawiny. 
duje się już poza diecezją Krakowską. Dlatego zgromadziło się ostatni raz gru-
W całej okolicy jest znany obraz Matki pa pielgrzymkowa – zadowolona z całe-
Bożej Salus Populi Romani – tj. Matki go dnia, z wielką ochotą na kolejną piel-
Bożej śnieżnej. Obraz ten został sprowa- grzymkę.

to imię żeńskie pochodzenia greckiego. 
Wywodzi się od słów laos (lud) i kedos 
(troska). Oznacza kobietę troszczącą się 
o swój lud. Leokadia jest sprawiedliwą 
kobietą i obiektywnie ocenia zacho-
wania innych ludzi. Potrafi przyznać się 
do błędów i ponieść ich konsekwencje. 
Chętnie podejmuje pracę związaną 
z niesieniem pomocy innym

Najbardziej popularną datą obcho-
dzenia imienin Leokadii jest 9 grudnia.

Znaczenie 

Imion

Magdalena Bularz

Leokadia

Zaduma przy płonącej świecy,

tęsknota, którą serce skrywa,

I choć czas mija, nie są dalecy,

łzę roni zawsze, gdy tu przybywa.

Dziś każdy, kto przy grobie stanie

wsłuchując się w cmentarną ciszę,

wie,  że czas dzieli nasze spotkanie,

czas, który w wieczność nas ukołysze. 

Przy grobie

K. Woźniak

Ks. Michał Mleczek
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Potrzebujemy przebaczenia od Boga, 
ale także od ludzi, którym zrobiliśmy coś 
złego, nawet w sposób nieświadomy; od 
ludzi, którzy przez nasze postępowanie 
zostali zranieni. Tylko wtedy sami bę-
dziemy mogli wybaczyć tym, którzy 
skrzywdzili nas i przywrócić nasze dobre 
relacje z Bogiem i ludźmi. To właśnie 

PRZEBACZENIE 
– sobie i innym –

jest jedynym lekarstwem 
na zranienie. 

Może ono być jednak bardzo trudne, 
a czasem wręcz wydaje się nam niemożliwe. 
Każdy z nas tego doświadcza. Czasem 
żyjemy pod jednych dachem z kimś, kto 
nieustannie nas rani, poniża, wyzywa, 
zaburza nasze poczucie własnej wartości, 
krytykuje. Czasem nawet robi to świadomie 
i z premedytacją. Buntujemy się wew-
nętrznie przed przebaczeniem komuś 
takiemu, bo krzywda, którą nam wyrządził, 
wydaje nam się zbyt wielka. Tymczasem 
chowając w naszym sercu urazę – krzyw-
dzimy także samych siebie. Odczuwamy 
wtedy wiele negatywnych emocji: gniew, 
żal, gorycz, pragnienie odwetu, niemoc, 
rozgoryczenie. Nasza dusza cierpi i nie 
może radować się w Panu. A Jezus uczy nas 
przecież w Ewangelii, że swojemu bratu 
musimy wybaczyć nie siedem razy, ale 
siedemdziesiąt siedem razy, co języku 
biblijnym oznacza: zawsze. Bez względu na 
wszystko. Kiedy odmawiamy komuś 
przebaczenia – czynimy zło, stajemy się 
przepełnieni negatywnymi emocjami. 
Przebaczenie przynosi ulgę nie tylko na-
szemu wrogowi, ale przede wszystkim – 
nam samym!

W najpiękniejszej modlitwie, którą 
codziennie zanosimy do Boga, padają 
ważne słowa: „i odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom”. Czy wypowiadamy je świa-
domie? Czy odmawiając modlitwę Ojcze 
nasz, nie chowamy do kogoś urazy? 
Czy umiemy zawsze nadstawić „drugi po-
liczek” tym, którzy nam źle czynią, nie 
czując do nich żalu i nienawiści? Sobczyk 
pisze: „ Nie ma wytłumaczenia dla czło-
wieka, który odmawia przebaczenia dru-
giemu, gdyż Boże miłosierdzie motywuje 
do przebaczenia wszystkiego”. 

Warto przeczytać tę pouczającą książ-
kę, aby pochylić się na chwilę refleksji nad 
tym, czy umiemy przebaczać. Sobie i in-
nym. Bo bez przebaczenia nie możemy 
liczyć na zbawienie.

Magdalena

W sobotni poranek, gdy słońce jeszcze 
nie zdążyło przebić się przez gęstą mgłę 
poranną, 53 pielgrzymów podążyło za 
księdzem proboszczem do autobusu, który 
się szybko zapełnił do ostatniego miejsca. 
Czas przejazdu do pierwszego sanktuarium 
przebiegł wszystkim przy żywym śpiewie 
Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Pan-
ny. Już na miejscu przywitał nas wice-
kustosz ks. Łukasz przedstawiając krótki 
historyczny rys miejsca.

Najstarsze świadectwa Kościoła w 
Smardzowicach sięgają 14 wieku. Cho-
ciaż obecny Kościół jest już trzecim Koś-
ciołem w tym miejscu, główną patronką 
parafii i Kościoła była nieprzerwanie do 
dziś święta Małgorzata. Obecny Kościół 
został wybudowany od 1907 r. i jej budowa 
skończyła się 1918 r. Budowa Kościoła 
nigdy by się nie udała, bo trwała I wojna 
światowa, gdyby nie pomoc okolicznych 
ludzi. Wielkie przywiązanie ludzi do tego 
miejsca jest związane z obrazem Matki 
Bożej z Dzieciątkiem, które pochodzi z XVI klejnotów kultu jeszcze nie doczekały się 
w. Obraz, który w 1972 r. został uroczyście naszej wizyty.
ukoronowany przez prymasa Wyszyń- Takim nieznanym klejnotem okoli-
skiego i kardynała Karola Wojtyły znajduje cy Krakowa są Imbramowice. Miejsce, 
się obecnie w głównym ołtarzu. Ten w którym od 13 w. znajduje się klasztor 
wizerunek, który jest czczony jako obraz Norbertanek, obecnie jest także ośrodkiem 
Matki Boskiej Różańcowej, słynie łaskami rekolekcyjnym. Siostry Norbertanki, któ-
i cieszy się dużym kultem okolicznej lud- re mieszczą się także na Salwatorze 
ności. w Krakowie, są zakonem kontempla-

Będąc w tym sanktuarium Matki Bożej cyjnym. W porównaniu z innymi zakonami 
Różańcowej – i to w przeddzień miesiąca można zauważyć, że Norbertanki mają 
październikowego – nie można było inaczej ścisłą klauzurę. W trakcie całego naszego 
postąpić, jak rozpoczynając modlitwę pobytu, poza siostrą zewnętrzną, opieku-
różańcową, która nam towarzyszyła w ko- jącą się domem rekolekcyjnym, nie spotka-
lejnych sanktuariach. Kolejny przejazd do liśmy się z żadną inną siostrą zakonną. 
Imbramowic był wykorzystywany przez Nawet siostra zakrystianka czekała aż 
pilota wycieczki, księdza proboszcza, aby wszyscy wyjdą z Kościoła, skrzętnie zamy-
przybliżyć ogólną charakterystykę zwie- kała drzwi Kościoła i sprzątała Kościół po 
dzanych miejsc. Pierwszorzędnie należy Mszy Świętej, którą tam odprawialiśmy.
podkreślić, że wszystkie zwiedzane miejsca Obecny klasztor i kościół świętego 
znajdują się na terenie diecezji Kieleckiej. Piotra i Pawła zostały wybudowane na 
Nie jest to przypadek, ale konsekwencją początku XVIII w. Wnętrze Kościoła jest 
historii. Tuż za Krakowem, tam gdzie trzymane w późnym baroku – bogate 
obecnie się zaczyna diecezja kielecka w złoto. W głównym ołtarzu znajduje się 
jeszcze ok. 100 lat temu przebiegała granica Obraz Chrystusa dobrego pasterza. Jed-
wewnątrz polska między zaborem austria- nak główna tematyka tego sanktuarium 
ckim i rosyjskim. Ta granica, mimo że jest jest Męka Pańska. Najbardziej wyraźnym 
od 100 lat przeszłością, w dalszym ciągu symbolem tego jest obraz Pana Jezusa 
wywiera wielki wpływ na nasze patrzenie. Cierpiącego. Ten obraz, obecnie tuż nad 
Najczęściej mieszkańcy Krakowa i okolicy tabernakulum umieszczony, był już czczo-
jeżdżą w południową stronę, przez co ny XVII w. – więc 100 lat przed wybudo-
północne rejony pozostają nieznane i wiele waniem obecnej świątyni.

po sanktuariach małopolskich

Pielgrzymka 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie!” – chciałoby się, żeby to powiedze-
nie przestało być aktualne. Jednak często mamy poczucie, że najbliższe okolice 
zawsze będą na nas czekać. Nie tak pomyślała parafialna grupa pielgrzym-
kowa, która się wybrała – nie do Fatimy – ale na zwiedzanie sanktuariów 
leżących na północ od Krakowa. I nie było czego żałować!
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Po małym słodkim posiłku wyruszy- dzony w XVII w. do parafii. Do tego czasu 
liśmy w drogę do Miechowa. Po pewnych parafia z XIV w. nie była szeroko znana. 
trudnościach z zaparkowaniem autobusu Opieka nad sanktuarium cudownego obra-
i znalezieniem wejścia do bazyliki mie- zu podjęli się najpierw Jezuici. Wraz 
chowskiej, zaczynało się odwiedzanie z historycznymi zawirowaniami Polski 
głównego sanktuarium zakonu rycerskiego sanktuarium zaczął podupadało. Dopiero 
Grobu Bożego w Jerozolimie. Pierwsi w drugiej połowie XX w. Orioniści, którzy 
rycerze znaleźli się w tym miejscu już 100 przejęli sanktuarium, zaczęli odbudować. 
lat przed rozwiązaniem państwa krzy- Obecnie diecezja Kielecka opiekuje się 
żackiego w 1258 r. Ich polityka była często z sanktuarium.
antypolska, co spowodowało niejedną Ostatni etap prowadził nas do Heb-
bitwę Królestwa Polskiego z zakonem. Jed- dowa, gdzie poznaliśmy historię byłego 
nak dopiero zabory spowodowały w 1819 r. klasztora Norbertanów. Klasztor został 
kasację zakonu w Polsce. W 90. lat zakon założony ok. 100 lat po opactwie Benedyk-
powrócił do Polski i liczy 300 członków. Ich tynów w Tyńcu, ale szybko stał się najważ-
Wielkim  Przeorem jest kard. Nycz. niejszym miejscem nauki Polsce. Do utwo-
Największym zainteresowaniem w Mie- rzenia Akademii Krakowskiej, Hebdów 
chowie cieszyła się wierna kopia grobu miał największą bibliotekę – co nie dziwi, 
z Jerozolimy. ponieważ było to najważniejsze zajęcie 

Duchowo już nasyceni, spożyliśmy jesz- norbertanów. Bracia świeccy hodowali 
cze obiad w Miechowie, aby wyruszyć bydło, aby uzyskać pergamin, a zakonnicy 
w stronę Zielenic. Miejscowość ta liczy w klasztorze odpisywali księgi. Świadec-
zaledwie kilka set mieszkańców, ale może twa tej czynności można znaleźć w całym 
się szczycić tytułem „pierwszego sanktu- klasztorze, który obecnie jest prowadzony 
arium krakowskiego witające wschodzące przez pijarów.
słońce”. Taka nazwa, pozostałością histo- Jednak czas nieubłaganie leciał i trzeba 
rii, trochę dziwi, ponieważ obecnie znaj- było zbierać się, aby powrócić do Skawiny. 
duje się już poza diecezją Krakowską. Dlatego zgromadziło się ostatni raz gru-
W całej okolicy jest znany obraz Matki pa pielgrzymkowa – zadowolona z całe-
Bożej Salus Populi Romani – tj. Matki go dnia, z wielką ochotą na kolejną piel-
Bożej śnieżnej. Obraz ten został sprowa- grzymkę.

to imię żeńskie pochodzenia greckiego. 
Wywodzi się od słów laos (lud) i kedos 
(troska). Oznacza kobietę troszczącą się 
o swój lud. Leokadia jest sprawiedliwą 
kobietą i obiektywnie ocenia zacho-
wania innych ludzi. Potrafi przyznać się 
do błędów i ponieść ich konsekwencje. 
Chętnie podejmuje pracę związaną 
z niesieniem pomocy innym

Najbardziej popularną datą obcho-
dzenia imienin Leokadii jest 9 grudnia.

Znaczenie 

Imion

Magdalena Bularz

Leokadia

Zaduma przy płonącej świecy,

tęsknota, którą serce skrywa,

I choć czas mija, nie są dalecy,

łzę roni zawsze, gdy tu przybywa.

Dziś każdy, kto przy grobie stanie

wsłuchując się w cmentarną ciszę,

wie,  że czas dzieli nasze spotkanie,

czas, który w wieczność nas ukołysze. 

Przy grobie

K. Woźniak

Ks. Michał Mleczek
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Potrzebujemy przebaczenia od Boga, 
ale także od ludzi, którym zrobiliśmy coś 
złego, nawet w sposób nieświadomy; od 
ludzi, którzy przez nasze postępowanie 
zostali zranieni. Tylko wtedy sami bę-
dziemy mogli wybaczyć tym, którzy 
skrzywdzili nas i przywrócić nasze dobre 
relacje z Bogiem i ludźmi. To właśnie 

PRZEBACZENIE 
– sobie i innym –

jest jedynym lekarstwem 
na zranienie. 

Może ono być jednak bardzo trudne, 
a czasem wręcz wydaje się nam niemożliwe. 
Każdy z nas tego doświadcza. Czasem 
żyjemy pod jednych dachem z kimś, kto 
nieustannie nas rani, poniża, wyzywa, 
zaburza nasze poczucie własnej wartości, 
krytykuje. Czasem nawet robi to świadomie 
i z premedytacją. Buntujemy się wew-
nętrznie przed przebaczeniem komuś 
takiemu, bo krzywda, którą nam wyrządził, 
wydaje nam się zbyt wielka. Tymczasem 
chowając w naszym sercu urazę – krzyw-
dzimy także samych siebie. Odczuwamy 
wtedy wiele negatywnych emocji: gniew, 
żal, gorycz, pragnienie odwetu, niemoc, 
rozgoryczenie. Nasza dusza cierpi i nie 
może radować się w Panu. A Jezus uczy nas 
przecież w Ewangelii, że swojemu bratu 
musimy wybaczyć nie siedem razy, ale 
siedemdziesiąt siedem razy, co języku 
biblijnym oznacza: zawsze. Bez względu na 
wszystko. Kiedy odmawiamy komuś 
przebaczenia – czynimy zło, stajemy się 
przepełnieni negatywnymi emocjami. 
Przebaczenie przynosi ulgę nie tylko na-
szemu wrogowi, ale przede wszystkim – 
nam samym!

W najpiękniejszej modlitwie, którą 
codziennie zanosimy do Boga, padają 
ważne słowa: „i odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom”. Czy wypowiadamy je świa-
domie? Czy odmawiając modlitwę Ojcze 
nasz, nie chowamy do kogoś urazy? 
Czy umiemy zawsze nadstawić „drugi po-
liczek” tym, którzy nam źle czynią, nie 
czując do nich żalu i nienawiści? Sobczyk 
pisze: „ Nie ma wytłumaczenia dla czło-
wieka, który odmawia przebaczenia dru-
giemu, gdyż Boże miłosierdzie motywuje 
do przebaczenia wszystkiego”. 

Warto przeczytać tę pouczającą książ-
kę, aby pochylić się na chwilę refleksji nad 
tym, czy umiemy przebaczać. Sobie i in-
nym. Bo bez przebaczenia nie możemy 
liczyć na zbawienie.

Magdalena

W sobotni poranek, gdy słońce jeszcze 
nie zdążyło przebić się przez gęstą mgłę 
poranną, 53 pielgrzymów podążyło za 
księdzem proboszczem do autobusu, który 
się szybko zapełnił do ostatniego miejsca. 
Czas przejazdu do pierwszego sanktuarium 
przebiegł wszystkim przy żywym śpiewie 
Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Pan-
ny. Już na miejscu przywitał nas wice-
kustosz ks. Łukasz przedstawiając krótki 
historyczny rys miejsca.

Najstarsze świadectwa Kościoła w 
Smardzowicach sięgają 14 wieku. Cho-
ciaż obecny Kościół jest już trzecim Koś-
ciołem w tym miejscu, główną patronką 
parafii i Kościoła była nieprzerwanie do 
dziś święta Małgorzata. Obecny Kościół 
został wybudowany od 1907 r. i jej budowa 
skończyła się 1918 r. Budowa Kościoła 
nigdy by się nie udała, bo trwała I wojna 
światowa, gdyby nie pomoc okolicznych 
ludzi. Wielkie przywiązanie ludzi do tego 
miejsca jest związane z obrazem Matki 
Bożej z Dzieciątkiem, które pochodzi z XVI klejnotów kultu jeszcze nie doczekały się 
w. Obraz, który w 1972 r. został uroczyście naszej wizyty.
ukoronowany przez prymasa Wyszyń- Takim nieznanym klejnotem okoli-
skiego i kardynała Karola Wojtyły znajduje cy Krakowa są Imbramowice. Miejsce, 
się obecnie w głównym ołtarzu. Ten w którym od 13 w. znajduje się klasztor 
wizerunek, który jest czczony jako obraz Norbertanek, obecnie jest także ośrodkiem 
Matki Boskiej Różańcowej, słynie łaskami rekolekcyjnym. Siostry Norbertanki, któ-
i cieszy się dużym kultem okolicznej lud- re mieszczą się także na Salwatorze 
ności. w Krakowie, są zakonem kontempla-

Będąc w tym sanktuarium Matki Bożej cyjnym. W porównaniu z innymi zakonami 
Różańcowej – i to w przeddzień miesiąca można zauważyć, że Norbertanki mają 
październikowego – nie można było inaczej ścisłą klauzurę. W trakcie całego naszego 
postąpić, jak rozpoczynając modlitwę pobytu, poza siostrą zewnętrzną, opieku-
różańcową, która nam towarzyszyła w ko- jącą się domem rekolekcyjnym, nie spotka-
lejnych sanktuariach. Kolejny przejazd do liśmy się z żadną inną siostrą zakonną. 
Imbramowic był wykorzystywany przez Nawet siostra zakrystianka czekała aż 
pilota wycieczki, księdza proboszcza, aby wszyscy wyjdą z Kościoła, skrzętnie zamy-
przybliżyć ogólną charakterystykę zwie- kała drzwi Kościoła i sprzątała Kościół po 
dzanych miejsc. Pierwszorzędnie należy Mszy Świętej, którą tam odprawialiśmy.
podkreślić, że wszystkie zwiedzane miejsca Obecny klasztor i kościół świętego 
znajdują się na terenie diecezji Kieleckiej. Piotra i Pawła zostały wybudowane na 
Nie jest to przypadek, ale konsekwencją początku XVIII w. Wnętrze Kościoła jest 
historii. Tuż za Krakowem, tam gdzie trzymane w późnym baroku – bogate 
obecnie się zaczyna diecezja kielecka w złoto. W głównym ołtarzu znajduje się 
jeszcze ok. 100 lat temu przebiegała granica Obraz Chrystusa dobrego pasterza. Jed-
wewnątrz polska między zaborem austria- nak główna tematyka tego sanktuarium 
ckim i rosyjskim. Ta granica, mimo że jest jest Męka Pańska. Najbardziej wyraźnym 
od 100 lat przeszłością, w dalszym ciągu symbolem tego jest obraz Pana Jezusa 
wywiera wielki wpływ na nasze patrzenie. Cierpiącego. Ten obraz, obecnie tuż nad 
Najczęściej mieszkańcy Krakowa i okolicy tabernakulum umieszczony, był już czczo-
jeżdżą w południową stronę, przez co ny XVII w. – więc 100 lat przed wybudo-
północne rejony pozostają nieznane i wiele waniem obecnej świątyni.

po sanktuariach małopolskich

Pielgrzymka 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie!” – chciałoby się, żeby to powiedze-
nie przestało być aktualne. Jednak często mamy poczucie, że najbliższe okolice 
zawsze będą na nas czekać. Nie tak pomyślała parafialna grupa pielgrzym-
kowa, która się wybrała – nie do Fatimy – ale na zwiedzanie sanktuariów 
leżących na północ od Krakowa. I nie było czego żałować!
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Marysia zaplanowała sobie, że niedziel- – Chyba te kolory wynaleziono specjalnie Głośna muzyka i śpiewy rozchodziły się 
ne popołudnie spędzi w domu, posiedzi dla ciebie... poderwał się z krzesła, ale Ma- po całym parku. Madzia wsłuchiwała się 
w fotelu, okryje się ciepłym pledem i będzie rysia jak zwykle go zignorowała, choć czuła w tę skoczną muzykę i przytupywała nogą. 
czytać swoją ostatnią książkę. Książka ją się bardzo zadowolona ze swojego wyglądu Była od lat samotna. Jej mąż zginął 
tak wciągała, że zaniedbała trochę dom – Gdzie się tak wystroiłaś? – zapytał. w wypadku samochodowym, była wiele lat 
i swojego męża Ludwika. A niebawem – Wybieram się z Madzią na występy zespo- jakby zawieszona w próżni, dopiero od 
będą mieli gości. Jak co roku, przed Dniem łów ludowych z okolicznych wiosek, jedzie- kilku miesięcy jej życie nabrało sensu. 
Wszystkich Świętych, przyjadą dzieci my do centrum miasta... Postanowiła udzielać się w Kole Gospodyń 
i wnuki z rodzinami. Codziennie odkładała – Przecież, miałaś zostać w domu i czytać... Wiejskich. Nie tylko tam gotowały, szyły, 
porządki, aby tylko ukraść czas na czytanie. tę swoją książkę! jeździły na pielgrzymki, ale także modliły 
Jednak dziś postanowiła, że przeczyta – Zmieniłam zdanie. Madzia mi wysłała się na Różańcu. Stworzyły grupę Żywego 
książkę do końca i będzie wyłączona z czy- fotkę tych zespołów na telefonie i plany się Różańca i co spotkanie wymieniały się 
tania na jakiś czas. Popatrzyła na swój zmieniły. Jak chcesz to się zbieraj i chodź tajemnicami. Wtedy odnalazła się, modlit-
bogaty księgozbiór, prawie trzy pełne z nami... wa przyniosła jej ukojenie, stała się jej włas-
biblioteczki, które były rozlokowane Ludwik popatrzył na nią, bez zastano- nością, a przy tym była osobą bardzo ła-
w dwóch pokojach. Książki, jak książki, wienia chwycił marynarkę i szybko pobiegł godną, cierpliwą i usłużną. Mimo tempe-
o różnej tematyce, miały swoje stałe miejs- w jej stronę: ramentu Marysi, zawsze wszystko łago-
ce, a te najnowsze układała na regałach – Jestem gotów, jak chcesz mnie zabrać ze dziła i umiała ją uspokoić. Taki Anioł cho-
mebli. Jej pasja i miłość do literatury trwała sobą, to fajnie...bardzo się cieszę. dzący... często tak Marysia o niej mówiła.
od lat młodzieńczych. Nawet, kiedy się Po kilku minutach opuścili dom i wsiedli Atmosfera radości udzielała się wszys-
zastanawiała, ile mogła ich przeczytać, to do samochodu. Kierowali się w stronę tkim przybyłym na ten koncert. A było na co 
w głowie przelatywała ogromna cyfra, nie miasta. popatrzeć. Te piękne śpiewy ludowe, te 
do uwierzenia. – Jak się masz spotkać z Madzią? – zapytał pieśni porywały dzieci do tańca. Tańczyły 

Ludwik tolerował to ciągłe jej zasypianie i odetchnął głęboko... po swojemu przy scenie zachwycone ko-
przy książce, przyzwyczaił się, że Marysia – Ma czekać na mnie przy wejściu do parku, lorami strojów ludowych. Były oklaski, wie-
przy czytaniu zasypiała w fotelu. Właściwie tam, gdzie idzie się do amfiteatru... le wybuchów radości i głośnego śmiechu! 
już od lat nie spali ze sobą. Ona w sypialni, Jechali drogą przez las i z zainteresowa- Bawiono się znakomicie.
a on w małym pokoju. Ludwik tęsknił do niem patrzyli na kolorowe barwy jesieni... Ludwik popatrzył na rozbawioną żonę, 
niej, do jej ciepła i bliskości, ale ona wciąż było bajecznie i cudnie... była taka piękna jak dawniej...
uciekała i miała nowe wymówki. Nawet nie – Cóż za prześliczny widok, co za powie- – Pamiętasz Mario, jak poznaliśmy się na 
chciała tego słuchać. Ich małżeństwo miało trze, zapowiada się piękny zachód słońca – podobnej zabawie ludowej. Siedzieliśmy na 
za sobą długi staż. Dzieci już na swoim, usłyszała nad głową głos Ludwika, poczuła tej samej ławce co teraz, a melodia i słowa 
wnuki prawie dorosłe, właściwie życie prze- zapach dobrych perfum i popatrzyła ukrad- piosenki nuciliśmy razem:
żyte spokojnie i dobre. Ale teraz, kiedy mog- kiem na niego. Wcale nieźle wyglądał na „Hej, bystra woda, bystra wodzicka,
ło być najlepiej, bo już bez wielu obowiąz- swoje lata. Miał jeszcze pełną czuprynę,  Pytało dziewce o Janicka
ków, to ich bliskość umarła.... stali się dla choć szpakowatą to zadbaną. Nosił mocne  Hej, lesie ciemny, wirsku zielony
siebie jak brat i siostra. Ludwik nie mógł okulary, które kryły jego zmarszczki. Miał  Ka mój Janicek umilony?”
się z tym pogodzić.Marysia była jeszcze swoje piękne białe zęby, które dodawały – To było nasze poznanie, nigdy tego nie 
bardzo pociagająca, miała wygląd mło- mu niebywałego uroku. Zawsze miły i dob- zapomnę! – powiedziała Marysia... poz-
dzieńczy. Niewiele się zmieniła. Jej barwne ry, a przy tym bardzo cichy i pokorny. nałam tu Ciebie, spodobałeś mi się i zostałeś 
i piękne włosy opadały na ramiona, spięte – Dziwne, pierwszy raz od paru lat, popa- moim mężem...
klamrą. Ubierała się jak młoda dziewczyna, trzyła na niego z zainteresowaniem. Przy- Madzia szybko zareagowała, nie patrząc 
wdzięczna, poruszała się zwiewnie i z gra- zwyczaiła się do jego uległości. To ona była na ich reakcję, zaczęła ich przyciągać do 
cją. Miała niesamowity urok osobisty. tą zołzą i decydowała o wszystkim w tym siebie i mocno skomentowała:
Ludwik bardzo ją kochał, ale już od dawna małżeństwie. Wiele razy go wykorzystywa- – A teraz, co się z wami dzieje?, gdzie ta 
nie usłyszał od niej miłego słowa, ani ła, jego dobroć i uległość. Przez chwilę szalona miłość, co wyście z nią zrobili?
czułości. Zatopiła się w czytanie romansów poczuła do niego sympatię i uśmiechnęła 
i nimi żyła, cały czas go porównywała do się sama do siebie... Zamiast się cieszyć każdą chwilą, 
swoich bohaterów. Ludwik jednak wciąż Niedzielne popołudnie ściągnęło do par- to uciekacie od siebie. 
czekał cierpliwie, wzruszał się przy jej ku liczne tłumy. Marysia wypatrzyła Magdę 

Myślicie, że tego nie widać? opowiadaniach i tęsknił za nią... i rozbawiona pociągnęła ją za rękę, aby 
Ile ja bym dała, Marysia wyszła z łazienki, mocno uper- z nimi dalej szła. Odgłosy muzyki ludowej 

fumowana, wymalowana w zielonej su- zachęcały spacerujących do zatrzymania gdyby żył mój Kuba, 
kience, w brązowym płaszczyku miała się przy scenie. Towarzystwo ludzi prze- na pewno bym nie zmarnowała
ubrane wiśniowe kozaczki i kolorowe do- mieszczało się w stronę straganów i stołów żadnej chwili, a wy co robicie!
datki. Wyglądała bardzo ładnie, Ludwik to zastawionych wyszukanymi potrawami, 

Może się tak głośno nie kłócicie, szybko skomentował: było tak swojsko i wesoło.
ale wcale nie jesteście ze sobą! 

Moc modlitwy
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Powszechnym problemem w relacjach które przez wieki zostawiała ludziom. To 
międzyludzkich są konflikty wynikające najbardziej znane pochodzi oczywiście 
z niezrozumienia drugiej osoby. Poprzez z Fatimy. Natomiast niewiele ludzi zdaje 
pracę w grupach szukaliśmy rozwiązania sobie sprawę, że Maryja ukazywała się Faustyny.
tego zagadnienia.  dużo więcej razy, na różnych kontynentach 21 października (w sobotę) nasz od-

i w rozległej przestrzeni czasowej. Co jed- dział uczestniczył w dorocznym V Balu 
nak wspólne dla tych wszystkich wizji, to Jak rozmawiać, KSM-owicza. Świętowanie tradycyjnie 
troska Matki Bożej o los ludzi i nawoływa- rozpoczęło się od Mszy Świętej w kościele żeby się dogadać? 
nie do ciągłego nawracania się na ścież- Ecce Homo w Krakowie. Po liturgii zgro-

Odpowiedź na to pytanie zaskakuje kę Bożych przykazań. madziliśmy się na sali przy stołówce Uni-
swoją prostotą. Efektywny dialog, to taki, wersytetu Rolniczego, aby wspólnie, po-
w którym obie strony szanują siebie naw-  Pomocą w drodze przez poloneza, zacząć właściwą zabawę. 
zajem i uważnie słuchają. Kolejną ważną Parkiet był pełen tańczących par, aż do do zbawienia 
rzeczą jest dostosowanie komunikatów do wczesnych godzin porannych. Świetna 

ma być rozmówcy. Inaczej rozmawiamy z szefem, muzyka, pokazy taneczne, pyszne jedzenie 
inaczej z rodzicami, a jeszcze inaczej m.in. modlitwa różańcowa, i wspaniałe towarzystwo, ani na chwilę nie 
z nauczycielem. Ważnym aspektem każ- pozwoliło myśleć o zakończeniu imprezy. ale o losie po śmierci
dego dialogu jest też umiejętność pano- Bal jest także zawsze świetną okazją do 

decydują przede wszystkimwania nad swoimi emocjami oraz łago- integracji między oddziałami KSM, których 
dzenia emocji rozmówcy. Te i kilka innych czyny dokonane w Archidiecezji Krakowskiej jest blisko 15. 
zasad znacznie upraszczają nasze relacje Skoro o współpracy i zaprzyjaźnianiu tutaj na Ziemi. 
z ludźmi. Spotkanie zakończyło się dysku- między wspólnotami mowa, to pod koniec 
sją dotyczącą tego, co nas motywuje do Był to jeden z tematów podczas miesiąca mieliśmy okazję uczestniczyć 
działania. Czy są to tylko czynniki zewnęt- 3-piątkowego spotkania oraz Adoracji w podchodach na terenie Skawiny zorga-
rzne (takie, jak korzyści materialne), czy Najświętszego Sakramentu. Rozmawia- nizowanych przez Oazę Młodzieży z dolnej 
także czynniki wewnętrzne (np. samore- liśmy o tym, jak życie pozagrobowe jest parafii. Były one dla Nas dużym wyzwa-
alizacja)? Wspólnie zdecydowaliśmy, że postrzegane w religiach świata oraz porów- niem, bo poziom trudności zadań do 
działanie może być wynikiem motywacji nywaliśmy je z wiarą katolicką. Zastana- wykonania był bardzo wysoki. Najlepszą 
zewnętrznej, lecz nie będzie nigdy tak do- wialiśmy się także jak może wyglądać nagrodą była dla wszystkich świetna za-
bre, jak to podyktowane naszym wewnęt- Niebo, czy Dusza rzeczywiście jest nieś- bawa i dużo śmiechu. Mamy nadzieję, że 
rznym pragnieniem. miertelna, kogo spotkamy po „drugiej będzie jeszcze nie jedna okazja, aby wspól-

Październik jest miesiącem w szcze- stronie” oraz z czego będziemy rozliczani nie zorganizować piątkowe spotkanie!
gólności poświęconym Maryi, dlatego też na Sądzie Ostatecznym. Spotkanie zakoń-
w 100–ną rocznicę objawień fatimskich, czyła modlitwa i adoracja Pana Jezusa przy GOTÓW!zgłębialiśmy wiedzę dotyczącą miejsc rozważaniach z dzienniczka św. Siostry 
ukazania się Matki Bożej oraz przesłań, 

Co słychać 

w KSM–ie?
Październik dla naszego oddziału KSM był

miesiącem obfitym w spotkania formacyjne,
związane z wiarą, religią, a także rozwojem osobis-

    tym. Pierwszym poruszonym przez nas tematem była 
„Komunikacja, czyli umiejętność prowadzenia konstruktywnego dialogu.”
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Marysia zaplanowała sobie, że niedziel- – Chyba te kolory wynaleziono specjalnie Głośna muzyka i śpiewy rozchodziły się 
ne popołudnie spędzi w domu, posiedzi dla ciebie... poderwał się z krzesła, ale Ma- po całym parku. Madzia wsłuchiwała się 
w fotelu, okryje się ciepłym pledem i będzie rysia jak zwykle go zignorowała, choć czuła w tę skoczną muzykę i przytupywała nogą. 
czytać swoją ostatnią książkę. Książka ją się bardzo zadowolona ze swojego wyglądu Była od lat samotna. Jej mąż zginął 
tak wciągała, że zaniedbała trochę dom – Gdzie się tak wystroiłaś? – zapytał. w wypadku samochodowym, była wiele lat 
i swojego męża Ludwika. A niebawem – Wybieram się z Madzią na występy zespo- jakby zawieszona w próżni, dopiero od 
będą mieli gości. Jak co roku, przed Dniem łów ludowych z okolicznych wiosek, jedzie- kilku miesięcy jej życie nabrało sensu. 
Wszystkich Świętych, przyjadą dzieci my do centrum miasta... Postanowiła udzielać się w Kole Gospodyń 
i wnuki z rodzinami. Codziennie odkładała – Przecież, miałaś zostać w domu i czytać... Wiejskich. Nie tylko tam gotowały, szyły, 
porządki, aby tylko ukraść czas na czytanie. tę swoją książkę! jeździły na pielgrzymki, ale także modliły 
Jednak dziś postanowiła, że przeczyta – Zmieniłam zdanie. Madzia mi wysłała się na Różańcu. Stworzyły grupę Żywego 
książkę do końca i będzie wyłączona z czy- fotkę tych zespołów na telefonie i plany się Różańca i co spotkanie wymieniały się 
tania na jakiś czas. Popatrzyła na swój zmieniły. Jak chcesz to się zbieraj i chodź tajemnicami. Wtedy odnalazła się, modlit-
bogaty księgozbiór, prawie trzy pełne z nami... wa przyniosła jej ukojenie, stała się jej włas-
biblioteczki, które były rozlokowane Ludwik popatrzył na nią, bez zastano- nością, a przy tym była osobą bardzo ła-
w dwóch pokojach. Książki, jak książki, wienia chwycił marynarkę i szybko pobiegł godną, cierpliwą i usłużną. Mimo tempe-
o różnej tematyce, miały swoje stałe miejs- w jej stronę: ramentu Marysi, zawsze wszystko łago-
ce, a te najnowsze układała na regałach – Jestem gotów, jak chcesz mnie zabrać ze dziła i umiała ją uspokoić. Taki Anioł cho-
mebli. Jej pasja i miłość do literatury trwała sobą, to fajnie...bardzo się cieszę. dzący... często tak Marysia o niej mówiła.
od lat młodzieńczych. Nawet, kiedy się Po kilku minutach opuścili dom i wsiedli Atmosfera radości udzielała się wszys-
zastanawiała, ile mogła ich przeczytać, to do samochodu. Kierowali się w stronę tkim przybyłym na ten koncert. A było na co 
w głowie przelatywała ogromna cyfra, nie miasta. popatrzeć. Te piękne śpiewy ludowe, te 
do uwierzenia. – Jak się masz spotkać z Madzią? – zapytał pieśni porywały dzieci do tańca. Tańczyły 

Ludwik tolerował to ciągłe jej zasypianie i odetchnął głęboko... po swojemu przy scenie zachwycone ko-
przy książce, przyzwyczaił się, że Marysia – Ma czekać na mnie przy wejściu do parku, lorami strojów ludowych. Były oklaski, wie-
przy czytaniu zasypiała w fotelu. Właściwie tam, gdzie idzie się do amfiteatru... le wybuchów radości i głośnego śmiechu! 
już od lat nie spali ze sobą. Ona w sypialni, Jechali drogą przez las i z zainteresowa- Bawiono się znakomicie.
a on w małym pokoju. Ludwik tęsknił do niem patrzyli na kolorowe barwy jesieni... Ludwik popatrzył na rozbawioną żonę, 
niej, do jej ciepła i bliskości, ale ona wciąż było bajecznie i cudnie... była taka piękna jak dawniej...
uciekała i miała nowe wymówki. Nawet nie – Cóż za prześliczny widok, co za powie- – Pamiętasz Mario, jak poznaliśmy się na 
chciała tego słuchać. Ich małżeństwo miało trze, zapowiada się piękny zachód słońca – podobnej zabawie ludowej. Siedzieliśmy na 
za sobą długi staż. Dzieci już na swoim, usłyszała nad głową głos Ludwika, poczuła tej samej ławce co teraz, a melodia i słowa 
wnuki prawie dorosłe, właściwie życie prze- zapach dobrych perfum i popatrzyła ukrad- piosenki nuciliśmy razem:
żyte spokojnie i dobre. Ale teraz, kiedy mog- kiem na niego. Wcale nieźle wyglądał na „Hej, bystra woda, bystra wodzicka,
ło być najlepiej, bo już bez wielu obowiąz- swoje lata. Miał jeszcze pełną czuprynę,  Pytało dziewce o Janicka
ków, to ich bliskość umarła.... stali się dla choć szpakowatą to zadbaną. Nosił mocne  Hej, lesie ciemny, wirsku zielony
siebie jak brat i siostra. Ludwik nie mógł okulary, które kryły jego zmarszczki. Miał  Ka mój Janicek umilony?”
się z tym pogodzić.Marysia była jeszcze swoje piękne białe zęby, które dodawały – To było nasze poznanie, nigdy tego nie 
bardzo pociagająca, miała wygląd mło- mu niebywałego uroku. Zawsze miły i dob- zapomnę! – powiedziała Marysia... poz-
dzieńczy. Niewiele się zmieniła. Jej barwne ry, a przy tym bardzo cichy i pokorny. nałam tu Ciebie, spodobałeś mi się i zostałeś 
i piękne włosy opadały na ramiona, spięte – Dziwne, pierwszy raz od paru lat, popa- moim mężem...
klamrą. Ubierała się jak młoda dziewczyna, trzyła na niego z zainteresowaniem. Przy- Madzia szybko zareagowała, nie patrząc 
wdzięczna, poruszała się zwiewnie i z gra- zwyczaiła się do jego uległości. To ona była na ich reakcję, zaczęła ich przyciągać do 
cją. Miała niesamowity urok osobisty. tą zołzą i decydowała o wszystkim w tym siebie i mocno skomentowała:
Ludwik bardzo ją kochał, ale już od dawna małżeństwie. Wiele razy go wykorzystywa- – A teraz, co się z wami dzieje?, gdzie ta 
nie usłyszał od niej miłego słowa, ani ła, jego dobroć i uległość. Przez chwilę szalona miłość, co wyście z nią zrobili?
czułości. Zatopiła się w czytanie romansów poczuła do niego sympatię i uśmiechnęła 
i nimi żyła, cały czas go porównywała do się sama do siebie... Zamiast się cieszyć każdą chwilą, 
swoich bohaterów. Ludwik jednak wciąż Niedzielne popołudnie ściągnęło do par- to uciekacie od siebie. 
czekał cierpliwie, wzruszał się przy jej ku liczne tłumy. Marysia wypatrzyła Magdę 

Myślicie, że tego nie widać? opowiadaniach i tęsknił za nią... i rozbawiona pociągnęła ją za rękę, aby 
Ile ja bym dała, Marysia wyszła z łazienki, mocno uper- z nimi dalej szła. Odgłosy muzyki ludowej 

fumowana, wymalowana w zielonej su- zachęcały spacerujących do zatrzymania gdyby żył mój Kuba, 
kience, w brązowym płaszczyku miała się przy scenie. Towarzystwo ludzi prze- na pewno bym nie zmarnowała
ubrane wiśniowe kozaczki i kolorowe do- mieszczało się w stronę straganów i stołów żadnej chwili, a wy co robicie!
datki. Wyglądała bardzo ładnie, Ludwik to zastawionych wyszukanymi potrawami, 

Może się tak głośno nie kłócicie, szybko skomentował: było tak swojsko i wesoło.
ale wcale nie jesteście ze sobą! 
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Powszechnym problemem w relacjach które przez wieki zostawiała ludziom. To 
międzyludzkich są konflikty wynikające najbardziej znane pochodzi oczywiście 
z niezrozumienia drugiej osoby. Poprzez z Fatimy. Natomiast niewiele ludzi zdaje 
pracę w grupach szukaliśmy rozwiązania sobie sprawę, że Maryja ukazywała się Faustyny.
tego zagadnienia.  dużo więcej razy, na różnych kontynentach 21 października (w sobotę) nasz od-

i w rozległej przestrzeni czasowej. Co jed- dział uczestniczył w dorocznym V Balu 
nak wspólne dla tych wszystkich wizji, to Jak rozmawiać, KSM-owicza. Świętowanie tradycyjnie 
troska Matki Bożej o los ludzi i nawoływa- rozpoczęło się od Mszy Świętej w kościele żeby się dogadać? 
nie do ciągłego nawracania się na ścież- Ecce Homo w Krakowie. Po liturgii zgro-

Odpowiedź na to pytanie zaskakuje kę Bożych przykazań. madziliśmy się na sali przy stołówce Uni-
swoją prostotą. Efektywny dialog, to taki, wersytetu Rolniczego, aby wspólnie, po-
w którym obie strony szanują siebie naw-  Pomocą w drodze przez poloneza, zacząć właściwą zabawę. 
zajem i uważnie słuchają. Kolejną ważną Parkiet był pełen tańczących par, aż do do zbawienia 
rzeczą jest dostosowanie komunikatów do wczesnych godzin porannych. Świetna 

ma być rozmówcy. Inaczej rozmawiamy z szefem, muzyka, pokazy taneczne, pyszne jedzenie 
inaczej z rodzicami, a jeszcze inaczej m.in. modlitwa różańcowa, i wspaniałe towarzystwo, ani na chwilę nie 
z nauczycielem. Ważnym aspektem każ- pozwoliło myśleć o zakończeniu imprezy. ale o losie po śmierci
dego dialogu jest też umiejętność pano- Bal jest także zawsze świetną okazją do 

decydują przede wszystkimwania nad swoimi emocjami oraz łago- integracji między oddziałami KSM, których 
dzenia emocji rozmówcy. Te i kilka innych czyny dokonane w Archidiecezji Krakowskiej jest blisko 15. 
zasad znacznie upraszczają nasze relacje Skoro o współpracy i zaprzyjaźnianiu tutaj na Ziemi. 
z ludźmi. Spotkanie zakończyło się dysku- między wspólnotami mowa, to pod koniec 
sją dotyczącą tego, co nas motywuje do Był to jeden z tematów podczas miesiąca mieliśmy okazję uczestniczyć 
działania. Czy są to tylko czynniki zewnęt- 3-piątkowego spotkania oraz Adoracji w podchodach na terenie Skawiny zorga-
rzne (takie, jak korzyści materialne), czy Najświętszego Sakramentu. Rozmawia- nizowanych przez Oazę Młodzieży z dolnej 
także czynniki wewnętrzne (np. samore- liśmy o tym, jak życie pozagrobowe jest parafii. Były one dla Nas dużym wyzwa-
alizacja)? Wspólnie zdecydowaliśmy, że postrzegane w religiach świata oraz porów- niem, bo poziom trudności zadań do 
działanie może być wynikiem motywacji nywaliśmy je z wiarą katolicką. Zastana- wykonania był bardzo wysoki. Najlepszą 
zewnętrznej, lecz nie będzie nigdy tak do- wialiśmy się także jak może wyglądać nagrodą była dla wszystkich świetna za-
bre, jak to podyktowane naszym wewnęt- Niebo, czy Dusza rzeczywiście jest nieś- bawa i dużo śmiechu. Mamy nadzieję, że 
rznym pragnieniem. miertelna, kogo spotkamy po „drugiej będzie jeszcze nie jedna okazja, aby wspól-

Październik jest miesiącem w szcze- stronie” oraz z czego będziemy rozliczani nie zorganizować piątkowe spotkanie!
gólności poświęconym Maryi, dlatego też na Sądzie Ostatecznym. Spotkanie zakoń-
w 100–ną rocznicę objawień fatimskich, czyła modlitwa i adoracja Pana Jezusa przy GOTÓW!zgłębialiśmy wiedzę dotyczącą miejsc rozważaniach z dzienniczka św. Siostry 
ukazania się Matki Bożej oraz przesłań, 

Co słychać 

w KSM–ie?
Październik dla naszego oddziału KSM był

miesiącem obfitym w spotkania formacyjne,
związane z wiarą, religią, a także rozwojem osobis-

    tym. Pierwszym poruszonym przez nas tematem była 
„Komunikacja, czyli umiejętność prowadzenia konstruktywnego dialogu.”
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W pierwszą niedzielę października, jak Długopolskiego, proboszcza z Sidziny. Był Karola Wojtyły na następcę Świętego 
zwykle, odbyło się zakończenie sezonu on właścicielem bacówki na Hali Krupowej, Piotra. Towarzyszyli Mu ks. Prof. Tadeusz 
turystyki górskiej Oddziału Krakowskiego w której okresowo mieszkał. Bacówka Styczeń i ks. Stanisław Dziwisz.
PTTK na Hali Krupowej. Od 1983 roku pełniła też rolę schronu jak i kaplicy dla 30.09.1989 r.  przybył do Kaplicy 
odprawiana jest w kaplicy Matki Boskiej pasterzy i turystów. W 1968 „nieznani ks. Biskup Jerzy Szkodoń i w koncelebrze 
Opiekunki Turystów na Okrąglicy Msza sprawcy” spalili bacówkę, ale staraniem z ks. Maciejem Ostrowskim i ks. Szymo-
św. dziękczynna za całoroczne wędrowa- ks. Długopolskiego i dzięki wielu ludziom nem Jackowskim–Fedorowiczem odprawił 
nie. Tegoroczny zlot był złotem szczegól- dobrej woli, po wielu perypetiach zwią- Mszę św. i dokonał jej poświęcenia. 
nym z powodu tak wspaniałych, w/w zanych z tym iż były to czasy, w których Rzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem, 
rocznic. Dodatkowo, tę wyjątkową uroczy- ówczesna władza była wrogo nastawiona nazwanej Opiekunką, Turystów wykonał 
stość zaszczycił swoją obecnością J.E. do wszelkich poczynań związanych rzeźbiarz Zdzisław Słonina jako dar dla 
ks. bp. Krzysztof Zadarko – w ramach z kultem religijnym Kaplica jednak stanęła kaplicy, a wzorował się na podobiźnie 
Konferencji Episkopatu Polski przewod- w 1987 roku i może teraz służyć wielu Madonny z obrazu słynącego z łaskami 
niczący Rady ds. Migracji, Turystyki wędrowcom. w kościele parafialnym w Sidzinie. Powięk-
i Pielgrzymek. Stoi tuż przy szlaku ostatniej „plecako- szone są też (rzeźbione w drewnie) repliki 

Historia powstania Kaplicy Matki Bożej wej” wycieczki kardynała Karola Wojtyły, odznak PTTK i GOPR, zamontowane na 
Opiekunki Turystów na Okrąglicy jest dość która miała miejsce 8 września 1978r. na frontowej szczytowej belce kaplicy.
długa, a zaczyna się od ks. kanonika Józefa pięć tygodni przed wyborem kardynała W 1994 kaplica wzbogaciła się o 14 

płaskorzeźb ze stacjami Męki Pańskiej – 
każda nawiązuje do ludzkiego cierpienia 
i codziennego trudu. Wykonało je kilku 
rzeźbiarzy w większości związanych 
z Odziałem Krakowskim Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych, by 1 października 
1994 r. poświęcił je ks. Bronisław Fidelus – 
ówczesny kanclerz Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie. 

Pozostały wystrój kaplicy to: kapliczka 
z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej 
oraz tablice, których coraz więcej z czasem 
przybywa i są poświęcone pamięci ludzi, 
którzy odeszli z górskich szlaków na 
niebieskie. Na belce nad ołtarzem zamon-
towana jest figura Pana Jezusa na krzyżu, 
na sklepieniu symbol Jubileuszu Roku 
2000, a na szczycie belki kalenicowej 
replika Krajoznawczej Odznaki im. Jana 
Pawła II.

Kustoszem Kaplicy 
jest obecnie Tadeusz Kochański.G
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Koło PTTK  Nr 1 „PIELGRZYM”, czyli…

SPOTKANIA Z BOGIEM NA TURYSTYCZNYM SZLAKU

 30 lat od poświęcenia Kaplicy 

MB Opiekunki Turystów na Okrąg-

licy k/Hali Krupowej oraz 40–lecie 

kapłaństwa ks. prof.  Macieja 

Ostrowskiego. Dwie rocznice 

bardzo ze sobą związane, gdyż 

ks. Maciej od 30 lat, rok w rok, 

odprawia Msze św. w Kaplicy, 

niezależnie od warunków atmo-

sferycznych – jest przecież dusz-

pasterzem turystów, przewodników 

turystycznych i GOPR–owców. 
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Składniki: 
1 szklanka cukru, 2 całe jajka i 2 żółtka, 75 dag mąki, kostka 
margaryny, 2 cukry waniliowe, 1 l mleka, 1 łyżka proszku do 
pieczenia, 1 śmietanka 18%, 3 op. budyniu waniliowego, 1 kg 
jabłek (szara reneta), 2 łyżki cukru pudru, cynamon.

Wykonanie:
Do miski przesiać mąkę, proszek do pieczenia, dodać cukier, 

cukier waniliowy, jaja, żółtka, śmietanę i margarynę, szczyptę 
soli. wszystko zagnieść i włożyć na 15 minut do lodówki. Jabłka 
obrać, pokroić w kostkę.Włożyć do rondla, dodać szczyptę 
cynamonu i lekko poddusić, ale tak aby się kawałki jabłek nie 
rozleciały. Budyń ugotować na mleku według przepisu i ostudzić.
Ciasto wyciągnąć z lodówki i podzielić na 2 części. Jedną wyłożyć 
na blachę (ok.25x36 cm) i upiec w temp. 180 stopni około 
10 minut. Po ostudzeniu ciasta, ułożyć jabłka i wyłożyć budyń. 
Resztę ciasta rozwałkować i ułożyć na jabłka i budyń. Ciasto 
nakłuć widelcem. Piec 40 minut w temp. 180 stopni. Wypiek 
posypać cukrem pudrem.

Składniki: 
1/2 średniej dyni, 2 cebule, 4 ziemniaki, 2 marchewki, 2,5 l 
rosołu z kurczaka, sól, pieprz, 2 łyżki masła, 20 dag sera typ 
włoski, 20 dag boczku surowego wędzonego, Marynata do sera: 
1/2 łyżeczki papryki słodkiej, sól, chili, 2 łyżki oliwy, ząbek 
czosnku, zielona pietruszka.

Wykonanie:
Dynię, marchewkę, cebulę kroimy w kostkę i dusimy na 

maśle około 20 minut, zalewamy rosołem i kroimy ziemniaki 
w kostkę dodając do smaku sól i pieprz, możemy dodać szklankę 
przegotowanej wody, dalej gotujemy, aż ziemniaki będą mięk-
kie.Po ugotowaniu wszystko miksujemy. 

Marynatę przygotowujemy i cienkie plastry sera moczymy 
w niej. Kroimy w bardzo cienkie kawałki boczek i smażymy go na 
patelni. Następnie na takie same kawałki kroimy ser i delikatnie 
obsmażamy go na patelni, najlepiej grillowej. Zupę wlewamy do 
miseczek i na wierzchu układamy boczek i ser. Dekorujemy 
zieloną pietruszką. Zupę podajemy z grzankami lub pieczywem 
posmarowanym masłem czosnkowym.

Ciasto z jabłkami 

i z budyniem

Zupa z dyni 

z boczkiem

– Chciałabym, aby ta chwila nigdy się nie Nie rozmawiacie, tylko się komunikujecie.. to jej miłość i modlitwa skończyła, dzisiaj czuję się bardzo młodoco to za życie... basta.!!! Musiałam to wam 
scementuje ich małżeństwo i przytuliła się do niego.powiedzieć, bo nie mogę patrzeć jak 

– Ja też, czuję się bardzo młodo – przycisnął umieracie! A przecież niewiele czasu wam i pozwoli im 
ją do siebie i pocałował.zostało, tak niewiele...modlę się za was do siebie powrócić.

Nowenną Pompejańską, już kończę jestem 
prawie w 50 dniu jej odmawiania. I błagam 

Ewa ZiemiańskaMaryję, abyście do siebie całym sercem Kiedy wrócili do domu, usiedli koło sie-
wrócili – przepraszam, że to wam wygarnę- bie i Marysia cichym głosem powiedziała:
łam, a teraz proszę was zawieźcie mnie na – Jeszcze niedawno nie uwierzyłabym, 
grób Kuby. Przepraszam, musiałam do że coś takiego przeżyję, że zrozu-
zrobić dla Maryi, dla Matki Bożej. miem swój błąd, 
 Wszyscy zatrzymali się na chwilę. Niebo przepraszam Cię, 
na zachodzie miało kolor ciemno ceglasty, 

bardzo żałuję słońce schodziło z horyzontu, było tak 
tych ostatnich lat!pięknie i całe niebo mieniło się w kolorze 

czerwono – pomarańczowym w tonacjach 
Ludwik spojrzał w jej oczy:żółci. 

 – Ja też przepraszam,sądzi-– To może być przełom, może to chwila, na 
łem, że już nigdy mnie nie którą nas Bóg przygotowuje... to ma być 
będziesz słuchać, że nie dasz pojednanie – stwierdził Ludwik.
się przytulić!Wszyscy pojechali na grób Kuby, stali 

w milczeniu. Byli przyjaciółmi, znali się 
bardzo dobrze, a teraz zabrakło go im na 
zawsze, zostały tylko wspomnienia. Nutka 
tęsknoty i żalu... przesuwały się w tej chwi-
li, w tym momencie, jak film nakręcony... 
tak, życie jest bardzo kruche. 

Odwieźli Madzię do domu, nie komen-
towali jej wypowiedzi, czuli mocno, że to 
prawda, co powiedziała, że 
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W pierwszą niedzielę października, jak Długopolskiego, proboszcza z Sidziny. Był Karola Wojtyły na następcę Świętego 
zwykle, odbyło się zakończenie sezonu on właścicielem bacówki na Hali Krupowej, Piotra. Towarzyszyli Mu ks. Prof. Tadeusz 
turystyki górskiej Oddziału Krakowskiego w której okresowo mieszkał. Bacówka Styczeń i ks. Stanisław Dziwisz.
PTTK na Hali Krupowej. Od 1983 roku pełniła też rolę schronu jak i kaplicy dla 30.09.1989 r.  przybył do Kaplicy 
odprawiana jest w kaplicy Matki Boskiej pasterzy i turystów. W 1968 „nieznani ks. Biskup Jerzy Szkodoń i w koncelebrze 
Opiekunki Turystów na Okrąglicy Msza sprawcy” spalili bacówkę, ale staraniem z ks. Maciejem Ostrowskim i ks. Szymo-
św. dziękczynna za całoroczne wędrowa- ks. Długopolskiego i dzięki wielu ludziom nem Jackowskim–Fedorowiczem odprawił 
nie. Tegoroczny zlot był złotem szczegól- dobrej woli, po wielu perypetiach zwią- Mszę św. i dokonał jej poświęcenia. 
nym z powodu tak wspaniałych, w/w zanych z tym iż były to czasy, w których Rzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem, 
rocznic. Dodatkowo, tę wyjątkową uroczy- ówczesna władza była wrogo nastawiona nazwanej Opiekunką, Turystów wykonał 
stość zaszczycił swoją obecnością J.E. do wszelkich poczynań związanych rzeźbiarz Zdzisław Słonina jako dar dla 
ks. bp. Krzysztof Zadarko – w ramach z kultem religijnym Kaplica jednak stanęła kaplicy, a wzorował się na podobiźnie 
Konferencji Episkopatu Polski przewod- w 1987 roku i może teraz służyć wielu Madonny z obrazu słynącego z łaskami 
niczący Rady ds. Migracji, Turystyki wędrowcom. w kościele parafialnym w Sidzinie. Powięk-
i Pielgrzymek. Stoi tuż przy szlaku ostatniej „plecako- szone są też (rzeźbione w drewnie) repliki 

Historia powstania Kaplicy Matki Bożej wej” wycieczki kardynała Karola Wojtyły, odznak PTTK i GOPR, zamontowane na 
Opiekunki Turystów na Okrąglicy jest dość która miała miejsce 8 września 1978r. na frontowej szczytowej belce kaplicy.
długa, a zaczyna się od ks. kanonika Józefa pięć tygodni przed wyborem kardynała W 1994 kaplica wzbogaciła się o 14 

płaskorzeźb ze stacjami Męki Pańskiej – 
każda nawiązuje do ludzkiego cierpienia 
i codziennego trudu. Wykonało je kilku 
rzeźbiarzy w większości związanych 
z Odziałem Krakowskim Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych, by 1 października 
1994 r. poświęcił je ks. Bronisław Fidelus – 
ówczesny kanclerz Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie. 

Pozostały wystrój kaplicy to: kapliczka 
z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej 
oraz tablice, których coraz więcej z czasem 
przybywa i są poświęcone pamięci ludzi, 
którzy odeszli z górskich szlaków na 
niebieskie. Na belce nad ołtarzem zamon-
towana jest figura Pana Jezusa na krzyżu, 
na sklepieniu symbol Jubileuszu Roku 
2000, a na szczycie belki kalenicowej 
replika Krajoznawczej Odznaki im. Jana 
Pawła II.

Kustoszem Kaplicy 
jest obecnie Tadeusz Kochański.G
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Koło PTTK  Nr 1 „PIELGRZYM”, czyli…

SPOTKANIA Z BOGIEM NA TURYSTYCZNYM SZLAKU

 30 lat od poświęcenia Kaplicy 

MB Opiekunki Turystów na Okrąg-

licy k/Hali Krupowej oraz 40–lecie 

kapłaństwa ks. prof.  Macieja 

Ostrowskiego. Dwie rocznice 

bardzo ze sobą związane, gdyż 

ks. Maciej od 30 lat, rok w rok, 

odprawia Msze św. w Kaplicy, 

niezależnie od warunków atmo-

sferycznych – jest przecież dusz-

pasterzem turystów, przewodników 

turystycznych i GOPR–owców. 
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Składniki: 
1 szklanka cukru, 2 całe jajka i 2 żółtka, 75 dag mąki, kostka 
margaryny, 2 cukry waniliowe, 1 l mleka, 1 łyżka proszku do 
pieczenia, 1 śmietanka 18%, 3 op. budyniu waniliowego, 1 kg 
jabłek (szara reneta), 2 łyżki cukru pudru, cynamon.

Wykonanie:
Do miski przesiać mąkę, proszek do pieczenia, dodać cukier, 

cukier waniliowy, jaja, żółtka, śmietanę i margarynę, szczyptę 
soli. wszystko zagnieść i włożyć na 15 minut do lodówki. Jabłka 
obrać, pokroić w kostkę.Włożyć do rondla, dodać szczyptę 
cynamonu i lekko poddusić, ale tak aby się kawałki jabłek nie 
rozleciały. Budyń ugotować na mleku według przepisu i ostudzić.
Ciasto wyciągnąć z lodówki i podzielić na 2 części. Jedną wyłożyć 
na blachę (ok.25x36 cm) i upiec w temp. 180 stopni około 
10 minut. Po ostudzeniu ciasta, ułożyć jabłka i wyłożyć budyń. 
Resztę ciasta rozwałkować i ułożyć na jabłka i budyń. Ciasto 
nakłuć widelcem. Piec 40 minut w temp. 180 stopni. Wypiek 
posypać cukrem pudrem.

Składniki: 
1/2 średniej dyni, 2 cebule, 4 ziemniaki, 2 marchewki, 2,5 l 
rosołu z kurczaka, sól, pieprz, 2 łyżki masła, 20 dag sera typ 
włoski, 20 dag boczku surowego wędzonego, Marynata do sera: 
1/2 łyżeczki papryki słodkiej, sól, chili, 2 łyżki oliwy, ząbek 
czosnku, zielona pietruszka.

Wykonanie:
Dynię, marchewkę, cebulę kroimy w kostkę i dusimy na 

maśle około 20 minut, zalewamy rosołem i kroimy ziemniaki 
w kostkę dodając do smaku sól i pieprz, możemy dodać szklankę 
przegotowanej wody, dalej gotujemy, aż ziemniaki będą mięk-
kie.Po ugotowaniu wszystko miksujemy. 

Marynatę przygotowujemy i cienkie plastry sera moczymy 
w niej. Kroimy w bardzo cienkie kawałki boczek i smażymy go na 
patelni. Następnie na takie same kawałki kroimy ser i delikatnie 
obsmażamy go na patelni, najlepiej grillowej. Zupę wlewamy do 
miseczek i na wierzchu układamy boczek i ser. Dekorujemy 
zieloną pietruszką. Zupę podajemy z grzankami lub pieczywem 
posmarowanym masłem czosnkowym.

Ciasto z jabłkami 

i z budyniem

Zupa z dyni 

z boczkiem

– Chciałabym, aby ta chwila nigdy się nie Nie rozmawiacie, tylko się komunikujecie.. to jej miłość i modlitwa skończyła, dzisiaj czuję się bardzo młodoco to za życie... basta.!!! Musiałam to wam 
scementuje ich małżeństwo i przytuliła się do niego.powiedzieć, bo nie mogę patrzeć jak 

– Ja też, czuję się bardzo młodo – przycisnął umieracie! A przecież niewiele czasu wam i pozwoli im 
ją do siebie i pocałował.zostało, tak niewiele...modlę się za was do siebie powrócić.

Nowenną Pompejańską, już kończę jestem 
prawie w 50 dniu jej odmawiania. I błagam 

Ewa ZiemiańskaMaryję, abyście do siebie całym sercem Kiedy wrócili do domu, usiedli koło sie-
wrócili – przepraszam, że to wam wygarnę- bie i Marysia cichym głosem powiedziała:
łam, a teraz proszę was zawieźcie mnie na – Jeszcze niedawno nie uwierzyłabym, 
grób Kuby. Przepraszam, musiałam do że coś takiego przeżyję, że zrozu-
zrobić dla Maryi, dla Matki Bożej. miem swój błąd, 
 Wszyscy zatrzymali się na chwilę. Niebo przepraszam Cię, 
na zachodzie miało kolor ciemno ceglasty, 

bardzo żałuję słońce schodziło z horyzontu, było tak 
tych ostatnich lat!pięknie i całe niebo mieniło się w kolorze 

czerwono – pomarańczowym w tonacjach 
Ludwik spojrzał w jej oczy:żółci. 

 – Ja też przepraszam,sądzi-– To może być przełom, może to chwila, na 
łem, że już nigdy mnie nie którą nas Bóg przygotowuje... to ma być 
będziesz słuchać, że nie dasz pojednanie – stwierdził Ludwik.
się przytulić!Wszyscy pojechali na grób Kuby, stali 

w milczeniu. Byli przyjaciółmi, znali się 
bardzo dobrze, a teraz zabrakło go im na 
zawsze, zostały tylko wspomnienia. Nutka 
tęsknoty i żalu... przesuwały się w tej chwi-
li, w tym momencie, jak film nakręcony... 
tak, życie jest bardzo kruche. 

Odwieźli Madzię do domu, nie komen-
towali jej wypowiedzi, czuli mocno, że to 
prawda, co powiedziała, że 
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30 czerwca (sobota) – 7 lipca (sobota) 2018 r.

Pielgrzymka 
  motocyklowa 

„Iskra Miłosierdzia” 
                    2018

Medjugorie

1 400 km

7 - 8 dni

PLAN 
KOSZTY:

PIELGRZYMKI: – koszt ok. 600 zł na:
noclegi, wyżywienie, 
gadżety, organizacja itp.30.06.2018 r. (sobota): 

Przejazd Kraków–Budapeszt: 400 km
– koszt ok. 700 zł  na paliwo, autostrady 
    (we własnym zakresie).01.07.2018 r. (niedziela): Budapeszt

Akcja ewangelizacyjna 
oraz zwiedzanie Budapesztu

02.07.2018 r. (poniedziałek): 
Przejazd Budapeszt–Zagrzeb: 350 km
Przejazd z możliwością odpoczynku 
nad Balatonem

03.07.2018 r. (wtorek): 
Przejazd Zagrzeb – Zadar: 300 km

04.07.2018 r. (środa): Zadar
Akcja ewangelizacyjna 
oraz wypoczynek nad morzem

05.07.2018 r. (czwartek): 
Przejazd Zadar – Medjugorje: 260 km

06.07.2018 r. (piątek): Medjugorje
Całodzienny pobyt 
w miejscu pielgrzymkowym

07.07.2018 r. (sobota): 
Medjugorje/Mostar
Pobyt w miejscu pielgrzymkowym
Opcjonalne zwiedzanie Mostaru

08.07.2018 r. (niedziela): 
Dalszy pobyt na własną rękę 
lub powrót do Polski

POWRÓT samodzielnie

      ZGŁOSZENIA:
Wstępna deklaracja udziału do 31.10.2017 

Zgłoszenie ostateczne wraz z opłatą do 31.01.2018 

Więcej informacji 

na stronie:

www. rajd.swm.pl 
 lub u ks. Marka Suder

G
ło

s 
M

ił
o

si
er

d
zi

a 
• 

li
st

op
ad

 2
0

1
7

rozmaitości 23
listop

ad
 2

0
1

7
 • G

ło
s M

iło
sierd

zia

 Tegoroczne Okrąglicowo – okrągłe które poświęcił opiekując się Kaplicą MB z serca – staropolskie Bóg Zapłać!
rocznice obchodzone były bardzo uroczyś- Opiekunki Turystów,
cie. Uświetnił je biskup pomocniczy die- Stefan Palusiński, zasłużony działacz Msza św. zakończyła się błogosławień-
cezji koszalińsko–kołobrzeskiej Krzysztof PTTK i oddany całym sercem przy budowie stwem udzielonym przez ks. biskupa 
Zadarko, przewodniczący Rady Episko- Kaplicy, wszystkim obecnym na mszy. Dalsze uro-
patu Polski do Spraw Migracji, Turystyki Kazimierz Synowski, były prezes krakow- czystości przeniosły się pod schronisko 
i Pielgrzymek, dlatego obecność tak dostoj- im. Kazimierza Sosnowskiego leżące na skiego oddziału PTTK, również coroczny 
nego gościa w takim miejscu jak Kaplica na Hali Krupowej (w rzeczywistości na Hali opiekun Kaplicy.
Okrąglicy była jak najbardziej uzasad- Kucałowej), gdzie ks. prof. Ostrowskiemu  W dalszej części uroczystej Mszy św. P. 
niona. wręczone zostały dyplomy od Zarządu Synowski swoje słowa skierował do jubilata 

W koncelebrowanej Mszy św. księdzu Głównego PTTK oraz od krakowskiego ks. prof. Macieja Ostrowskiego:
biskupowi towarzyszyli: oczywiście ks. Oddziału PTTK. 

Szanowny Księże Profesorze, prof. Maciej Ostrowski, ks. proboszcz Wzmocnieni Słowem Bożym, przy 
nasz Duszpasterzu i Przyjacielu.Sidziny– ks. Józef Bafia oraz ks. dr hab. przepięknej pogodzie można było jeszcze 

Gdy w poszukiwaniu księdza, który Grzegorz Hołub z UJPII. Uroczystość uś- posilić się i odpocząć przed dalszą drogą 
mógłby odprawić Mszę św. na rozpoczęcie wietniła obecność pocztu sztandarowego powrotną. 
i zakończenie sezonu turystycznego naszego Związku Podhalan oraz zespół HOLNIKI.
Oddziału Krakowskiego PTTK, przyszliśmy Pierwsze słowa do ks. biskupa skierował  Z turystyczno–pielgrzymkowym 
z prośbą do kurii metropolitalnej, otrzy-w–ce prezes Koła PTTK Nr. 1 „PIEL- pozdrowieniemmaliśmy informację,że w parafii św. Szcze-GRZYM” Kazimierz Synowski:
pana jest młody ksiądz, goprowiec, który być 

 Teresa Wonicka–OgiegłoEkscelencjo, może, mógłby się podjąć tej posługi. Idąc tą 
czcigodny księże biskupie Krzysztofie! drogą dotarliśmy do księdza Macieja i tak 

Jest nam wszystkim szczególnie miło, że rozpoczęła się trwająca 35 lat przyjacielska 
po raz pierwszy, tu na Okrąglicy możemy i duszpasterska współpraca. Zaowocowała 
powitać Przewodniczącego Rady ds. ona najpierw opracowaniem i edycją 
Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Kon- Krajoznawczej Odznaki im. Jana Pawła II, 
ferencji Episkopatu Polski. Witamy Ciebie efektem czego na przestrzeni lat setki 
na Mszy Świętej odprawianej z okazji 63 turystów zdobywając różne stopnie odznaki 
zlotu na zakończenie sezonu turystyki poznawało piękno świata stworzonego przez 
górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK Boga. Kolejnym krokiem była najpierw 
noszącego zaszczytny tytuł imienia Księdza luźna, a następnie sformalizowana forma 
Karola Wojtyły, członka naszego Oddziału organizowana wycieczek lub pielgrzymek 
od 1953 roku do czasu wyboru na stolicę w postaci utworzonego koła PTTK p.n. 
Piotrową i zarazem Członka Honorowego „Pielgrzym”. Tak staliśmy się prekursorem 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno – turystyki religijnej w Polsce. 
Krajoznawczego. Oprócz wycieczek o znamionach tury-

Rok ten jest rokiem szczególnym, bowiem styki religijnej zaproponowałeś nam księże 
upływa 30 lat od wybudowania i poświęcenia Macieju regularne spotkania o charakterze 
tutejszej kaplicy na Okrąglicy, którą po- krajoznawczym oraz formacji turysty 
wierzyliśmy opiece Matce Bożej – Opiekunce chrześcijańskiego. 
Turystów. Nie czas wspominać dzisiaj wszystkie 

W tym roku także obchodzimy jubileusz nasze wspólne spotkania i związane z nimi 
40–lecia posługi kapłańskiej Księdza przeżycia, lecz właśnie dziś należy wspom-
Profesora Macieja Ostrowskiego, który od nieć, że dzięki wspólnemu wysiłkowi Two-
1983 roku sprawuje Mszę św. na zakoń- jemu i grupy turystów współpracujących 
czenie sezonu turystycznego. z Tobą, już po raz 35–ty odprawiana jest 

Witamy Cię wśród rzeszy turystów, ale Msza święta z okazji zakończenia sezonu 
także licznie zebranej ludności z okolicy: turystyki górskiej na Hali Krupowej. Rów-
Zawoi, Skawicy, Bystrej, Sidziny, Zubrzycy nież i dzisiaj upływa 30 lat od wybudowania 
i innych tu niewymienionych. tej kaplicy pw. MB Opiekunki Turystów, aby 

Prosimy o sprawowanie Mszy Świętej. służyła godnemu sprawowaniu Mszy św. 
Świętując dziś 40–lecie Twojego kapłań-W swojej homilii ks. biskup podkreślił, 

stwa oraz 35–lecie Twojej posługi na niwie iż wcześniej nie odprawiał nigdy Mszy św. 
turystyki religijnej, dziękujemy dobremu na takiej wysokości ( Okraglica leży na wys. 
Bogu za te wspólne, dobrze przeżyte lata 1239 m n. p.m.). Podziękował też ks. prof. 
i życzymy Ci spełnionego kapłańskiego życia Ostrowskiemu za pomoc w Komisji Tury-
zarówno w sferze naukowej jak i tury-styki i za propagowanie turystyki religijnej. 
stycznej.Nawiązał również do słów Ewangelii 

Zechciej przyjąć dwa dary, które chcemy dzisiejszego dnia, o deklaracjach i dobrych 
Ci złożyć:postanowieniach – ile z nas dotrzymuje 
Pierwszy – to album zawierający fotografie danego sobie i Bogu słowa, o powrotach do 
ze wspólnych wypraw na przestrzeni lat.wiary i Boga, o świadectwach, jakie dają 
Drugi – to ciupaga. Ciupaga jest symbolem nam ludzie po spotkaniu z żywą wiarą.
naszego Podhala, a więc tego regionu Pol-

Dzisiejszy dzień był też okazją do 
ski ukochanego prze Ciebie. Ciupaga – to 

uhonorowania zasłużonych dla Kaplicy 
również symbol władzy i najwyższego 

osób:
uznania dla znaczących dokonań podczas 

W pierwszej kolejności, Honorową 
wieloletniego duszpasterzowania wśród 

Odznakę im. Jana Pawła II otrzymał turystów, przewodników turystycznych 
ks. biskup Krzysztof Zadarko, dalej odznaki i GOPR – owców.
otrzymali : Księże Profesorze, za wszystko – płynące 
Tadeusz Kochański, za wszystkie lata, 
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30 czerwca (sobota) – 7 lipca (sobota) 2018 r.

Pielgrzymka 
  motocyklowa 

„Iskra Miłosierdzia” 
                    2018

Medjugorie

1 400 km

7 - 8 dni

PLAN 
KOSZTY:

PIELGRZYMKI: – koszt ok. 600 zł na:
noclegi, wyżywienie, 
gadżety, organizacja itp.30.06.2018 r. (sobota): 

Przejazd Kraków–Budapeszt: 400 km
– koszt ok. 700 zł  na paliwo, autostrady 
    (we własnym zakresie).01.07.2018 r. (niedziela): Budapeszt

Akcja ewangelizacyjna 
oraz zwiedzanie Budapesztu

02.07.2018 r. (poniedziałek): 
Przejazd Budapeszt–Zagrzeb: 350 km
Przejazd z możliwością odpoczynku 
nad Balatonem

03.07.2018 r. (wtorek): 
Przejazd Zagrzeb – Zadar: 300 km

04.07.2018 r. (środa): Zadar
Akcja ewangelizacyjna 
oraz wypoczynek nad morzem

05.07.2018 r. (czwartek): 
Przejazd Zadar – Medjugorje: 260 km

06.07.2018 r. (piątek): Medjugorje
Całodzienny pobyt 
w miejscu pielgrzymkowym

07.07.2018 r. (sobota): 
Medjugorje/Mostar
Pobyt w miejscu pielgrzymkowym
Opcjonalne zwiedzanie Mostaru

08.07.2018 r. (niedziela): 
Dalszy pobyt na własną rękę 
lub powrót do Polski

POWRÓT samodzielnie

      ZGŁOSZENIA:
Wstępna deklaracja udziału do 31.10.2017 

Zgłoszenie ostateczne wraz z opłatą do 31.01.2018 

Więcej informacji 

na stronie:

www. rajd.swm.pl 
 lub u ks. Marka Suder
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 Tegoroczne Okrąglicowo – okrągłe które poświęcił opiekując się Kaplicą MB z serca – staropolskie Bóg Zapłać!
rocznice obchodzone były bardzo uroczyś- Opiekunki Turystów,
cie. Uświetnił je biskup pomocniczy die- Stefan Palusiński, zasłużony działacz Msza św. zakończyła się błogosławień-
cezji koszalińsko–kołobrzeskiej Krzysztof PTTK i oddany całym sercem przy budowie stwem udzielonym przez ks. biskupa 
Zadarko, przewodniczący Rady Episko- Kaplicy, wszystkim obecnym na mszy. Dalsze uro-
patu Polski do Spraw Migracji, Turystyki Kazimierz Synowski, były prezes krakow- czystości przeniosły się pod schronisko 
i Pielgrzymek, dlatego obecność tak dostoj- im. Kazimierza Sosnowskiego leżące na skiego oddziału PTTK, również coroczny 
nego gościa w takim miejscu jak Kaplica na Hali Krupowej (w rzeczywistości na Hali opiekun Kaplicy.
Okrąglicy była jak najbardziej uzasad- Kucałowej), gdzie ks. prof. Ostrowskiemu  W dalszej części uroczystej Mszy św. P. 
niona. wręczone zostały dyplomy od Zarządu Synowski swoje słowa skierował do jubilata 

W koncelebrowanej Mszy św. księdzu Głównego PTTK oraz od krakowskiego ks. prof. Macieja Ostrowskiego:
biskupowi towarzyszyli: oczywiście ks. Oddziału PTTK. 

Szanowny Księże Profesorze, prof. Maciej Ostrowski, ks. proboszcz Wzmocnieni Słowem Bożym, przy 
nasz Duszpasterzu i Przyjacielu.Sidziny– ks. Józef Bafia oraz ks. dr hab. przepięknej pogodzie można było jeszcze 

Gdy w poszukiwaniu księdza, który Grzegorz Hołub z UJPII. Uroczystość uś- posilić się i odpocząć przed dalszą drogą 
mógłby odprawić Mszę św. na rozpoczęcie wietniła obecność pocztu sztandarowego powrotną. 
i zakończenie sezonu turystycznego naszego Związku Podhalan oraz zespół HOLNIKI.
Oddziału Krakowskiego PTTK, przyszliśmy Pierwsze słowa do ks. biskupa skierował  Z turystyczno–pielgrzymkowym 
z prośbą do kurii metropolitalnej, otrzy-w–ce prezes Koła PTTK Nr. 1 „PIEL- pozdrowieniemmaliśmy informację,że w parafii św. Szcze-GRZYM” Kazimierz Synowski:
pana jest młody ksiądz, goprowiec, który być 

 Teresa Wonicka–OgiegłoEkscelencjo, może, mógłby się podjąć tej posługi. Idąc tą 
czcigodny księże biskupie Krzysztofie! drogą dotarliśmy do księdza Macieja i tak 

Jest nam wszystkim szczególnie miło, że rozpoczęła się trwająca 35 lat przyjacielska 
po raz pierwszy, tu na Okrąglicy możemy i duszpasterska współpraca. Zaowocowała 
powitać Przewodniczącego Rady ds. ona najpierw opracowaniem i edycją 
Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Kon- Krajoznawczej Odznaki im. Jana Pawła II, 
ferencji Episkopatu Polski. Witamy Ciebie efektem czego na przestrzeni lat setki 
na Mszy Świętej odprawianej z okazji 63 turystów zdobywając różne stopnie odznaki 
zlotu na zakończenie sezonu turystyki poznawało piękno świata stworzonego przez 
górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK Boga. Kolejnym krokiem była najpierw 
noszącego zaszczytny tytuł imienia Księdza luźna, a następnie sformalizowana forma 
Karola Wojtyły, członka naszego Oddziału organizowana wycieczek lub pielgrzymek 
od 1953 roku do czasu wyboru na stolicę w postaci utworzonego koła PTTK p.n. 
Piotrową i zarazem Członka Honorowego „Pielgrzym”. Tak staliśmy się prekursorem 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno – turystyki religijnej w Polsce. 
Krajoznawczego. Oprócz wycieczek o znamionach tury-

Rok ten jest rokiem szczególnym, bowiem styki religijnej zaproponowałeś nam księże 
upływa 30 lat od wybudowania i poświęcenia Macieju regularne spotkania o charakterze 
tutejszej kaplicy na Okrąglicy, którą po- krajoznawczym oraz formacji turysty 
wierzyliśmy opiece Matce Bożej – Opiekunce chrześcijańskiego. 
Turystów. Nie czas wspominać dzisiaj wszystkie 

W tym roku także obchodzimy jubileusz nasze wspólne spotkania i związane z nimi 
40–lecia posługi kapłańskiej Księdza przeżycia, lecz właśnie dziś należy wspom-
Profesora Macieja Ostrowskiego, który od nieć, że dzięki wspólnemu wysiłkowi Two-
1983 roku sprawuje Mszę św. na zakoń- jemu i grupy turystów współpracujących 
czenie sezonu turystycznego. z Tobą, już po raz 35–ty odprawiana jest 

Witamy Cię wśród rzeszy turystów, ale Msza święta z okazji zakończenia sezonu 
także licznie zebranej ludności z okolicy: turystyki górskiej na Hali Krupowej. Rów-
Zawoi, Skawicy, Bystrej, Sidziny, Zubrzycy nież i dzisiaj upływa 30 lat od wybudowania 
i innych tu niewymienionych. tej kaplicy pw. MB Opiekunki Turystów, aby 

Prosimy o sprawowanie Mszy Świętej. służyła godnemu sprawowaniu Mszy św. 
Świętując dziś 40–lecie Twojego kapłań-W swojej homilii ks. biskup podkreślił, 

stwa oraz 35–lecie Twojej posługi na niwie iż wcześniej nie odprawiał nigdy Mszy św. 
turystyki religijnej, dziękujemy dobremu na takiej wysokości ( Okraglica leży na wys. 
Bogu za te wspólne, dobrze przeżyte lata 1239 m n. p.m.). Podziękował też ks. prof. 
i życzymy Ci spełnionego kapłańskiego życia Ostrowskiemu za pomoc w Komisji Tury-
zarówno w sferze naukowej jak i tury-styki i za propagowanie turystyki religijnej. 
stycznej.Nawiązał również do słów Ewangelii 

Zechciej przyjąć dwa dary, które chcemy dzisiejszego dnia, o deklaracjach i dobrych 
Ci złożyć:postanowieniach – ile z nas dotrzymuje 
Pierwszy – to album zawierający fotografie danego sobie i Bogu słowa, o powrotach do 
ze wspólnych wypraw na przestrzeni lat.wiary i Boga, o świadectwach, jakie dają 
Drugi – to ciupaga. Ciupaga jest symbolem nam ludzie po spotkaniu z żywą wiarą.
naszego Podhala, a więc tego regionu Pol-

Dzisiejszy dzień był też okazją do 
ski ukochanego prze Ciebie. Ciupaga – to 

uhonorowania zasłużonych dla Kaplicy 
również symbol władzy i najwyższego 

osób:
uznania dla znaczących dokonań podczas 

W pierwszej kolejności, Honorową 
wieloletniego duszpasterzowania wśród 

Odznakę im. Jana Pawła II otrzymał turystów, przewodników turystycznych 
ks. biskup Krzysztof Zadarko, dalej odznaki i GOPR – owców.
otrzymali : Księże Profesorze, za wszystko – płynące 
Tadeusz Kochański, za wszystkie lata, 
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Zuzanna Natalia Fidzińska 30 IX

Amelia Justyna Moskwa 30 IX

Elizabet Paulina Adamczyk 1 X

Liliana Zofia Galos 1 X

Wojciech Jan Wąsik 7 X

Mikołaj Daniel Birówka 8 X

Bartłomiej Aleksander Tyszler 8 X

Szymon Wojciech Wcisło 8 X

Piotr Michał Pryzwan 8 X

Aleksandra Maria Droździewicz 15 X

Igor Jan Majcherek 22 X

Kacper Paweł Papież 22 X

Kacper Kamil Kutek 22 X

Filip Dusik 28 X

Filip Jacek Wojtaszek 28 X

Szymon Adam Grażyński 28 X

Laura Czopek 29 X

0

0

0

0

0

0

0

Sakrament chrztu przyjęli:PAŹDZIERNIK

Do wieczności odeszli:
† Mieczysław Janik 24 IX

† Józef Szebesta 24 X

Władysław Radomski 2 X

Paweł Smolenkiewicz 9 X

Ireneusz Gracki 9 X

Władysław Bobak 13 X

Józef Musiał 16 X

Maria Góralik 19 X

Irena Kwak 23 X

Henryk Wójcik 23 X

Maria Samek 26 X

Stanisław Walat 30 X

†

†

†

†

†

†

†

†

†

†

INFORMACJE 
PARAFIALNE
Adres naszej parafii:

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12,
32-050 Skawina

tel.: (12) 276-24-05

kancelaria czynna:
Wtorek, czwartek 16-17.30

sobota 9.00-10.00
tel.: (12) 276-52-70

Nr konta B. S. Skawina
05 86000002-00000000-1502-0001

Adres internetowy: 
http://www.milosierdzieskawina.parafialnastrona.pl,

e-mail: milosierdzie.skawina@gmail.pl

„Głos Miłosierdzia”
Czasopismo Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie.

Skład redakcji: Teresa Cebula, Teresa Wolnicka-Ogiegło, Anna Gadziała, 
Maria Hyży, Katarzyna Kurlet, Ewa Rycaj, ks. Michał Mleczek, 

Klaudia Widłak, Edyta Wojtaszek, Kazimiera Woźniak, 
Magdalena Wróbel, Kazimierz Wróbel, Ewa Ziemiańska.

Ks. Marek Suder (Red. naczelny)

Korekta artykułów: Maria Hyży oraz ks. Marek Suder.
Fotografie: Klaudia Widłak oraz Małgorzata Kęs

Adres naszej redakcji: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12, 32-050 Skawina
e-mail: glosmilskaw@poczta.fm, Druk: Wydawnictwo PLATAN Kryspinów 256

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty i adiustacji nadesłanych materiałów.
Dochód ze sprzedaży gazetki jest przeznaczony na cele charytatywne w parafii.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA NASZEGO PISMA
Listy, życzenia, rozwiązania konkursów i artykuły oraz wszelkie uwagi na temat naszego 

pisma należy przekazywać zawsze do 20 dnia każdego miesiąca do skrzynki pocztowej 
przy kuchni lub do zakrystii z dopiskiem „Głos Miłosierdzia”.
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Marian Jan Grabowski – Elżbieta Jadwiga Spaczyńska 10 VI

Marek Piotr Cieślicki – Paulina Małgorzata Słodyczka 11 VI

Daniel Gancarczyk – Karolina Patrycja Kijas 17 VI

Grzegorz Piotr Jankowicz – Ewa Urszula Brańka 24 VI

Łukasz Samborski – Anna Pękala 1 VII

Paweł Piotr Białas – Magdalena Joanna Byrgiel 15 VII

Mateusz Dariusz Śladowski – Sabina Magdalena Wcisło 29 VII

Michał Tomasz Sikora – Małgorzata Maria Zgrzywa 5 VIII

Mirosław Jan Rzeszótko – Marta Józefa Ochojna 12 VIII

Jakub Jan Turakiewicz – Bernadetta Maria Sularz 12 VIII

Szymon Artur Zając – Joanna Urszula Szewczyk 15 VIII

Michał Franciszek Spólnik – Dorota Katarzyna Cora 26 VIII

Łukasz Piotr Szczypczyk – Małgorzata Zofia Bała 9 IX

Marcin Marian Korbut – Katarzyna Barbara Żelazowska 9 IX

Krzysztof Kamil Krall – Anna Marta Filipczyk 9 IX

Damian Mariusz Samburski – Anna Maria Kozik 9 IX

Michał Konrad Krzemień – Anna Maria Chojnacka 16 IX

Paweł Michał Calik – Olga Katarzyna Kmiecik 16 IX

Łukasz Styrylski – Katarzyna Grażyna Tyrka 30 IX

Michał Łukasz Widurek – Anna Dominika Kucała 7 X

Dominik Jakub Wojciechowski – Klaudia Smaciarz 14 X

Michał Edward Poliwka – Ewa Barbara Dzięgielewska 21 X

0

0

0

0

0

0

0

Sakrament małżeństwa przyjęli:
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Sobota – 25 XI
06:30 † Kazimierz Stolarzewicz

† Maria Spyrka
† Józef Calik
18:00   †   Zdzisław Irlik z rodzicami Środa - 15 XI

06:30 † Władysław RomekPoniedziałek – 6 XI
Niedziela – 26 XI† Józefa Bargiel06:30 † Helena Kurlit

07:00 † Władyslaw Grzebinoga, † Franciszek Zaporowski  w 7. r.śm.† Beata Mirocha
ż. Katarzyna, Anna Orzechowska18:00 Msza św. zbiorowa † Za zmarłych członków 

08:30 W 18 r. urodzin Dominiki IV Róży mężczyzn
Czwartek – 16 XI i Gabrieli Pierzchała, 18:00 † Janina Toczek 

06:30 † Wanda Wańdyga o zdrowie i błog. Boże 
† Elżbieta Rzemińska 10:00 † Sławomir Kapuściński Wtorek – 7 XI
† Maria Pituch w 23 r. śm., Zofia i Franciszek 06:30 † Wanda Wańdyga

18:00 † Władysław Romek 11:30 W int. Katarzyny Kicińskiej † Józef Rydzewski
† Józef Rydzewski w 18 r. urodzin, o zdrowie † Michalina Przybyło

i błog Boże w dorosłym życiu 18:00 † Wanda Gąsior w 8 r. śm. Piątek – 17 XI
13:00 Za parafian 

06:30 † Józefa Bargiel
18:00 † Daniel Gierek w 2 r. śm.Środa – 8 XI † Helena Zguda

06:30 † Janina Krawiec w 18 r. śm., † Stefania Bularz
Poniedziałek – 27 XIm. Konstanty 18:00 Msza św. zbiorowa 

06:30 † Janina Olchawa† Ryszard Betka
† Stanisław KoptaSobota – 18 XI† Zbigniew Cup
† Mieczysław Bober00:00 † Janina Olchawa 18:00 Msza św. zbiorowa 

18:00 † Kazimierz Markuszewski,06:30 † Beata Mirocha
Mirosław Markuszewski † Władysław RomekCzwartek - 9 XI

† Helena Zguda06:30 † Maria Pituch
Wtorek – 28 XI18:00 † Stanisław Sumera w 5 r. śm. † Helena Mostowik

06:30 † Maria Spyrka† Maria Matejko
Niedziela – 19 XI † Jan i jego rodzice18:00 † Józef Węc i jego rodzice 

07:00 † Kazimiera Cora w 1 r. śm. † Józef Rydzewskiw 26 r. śm.
08:30 † Edmund Prusak 18:00 † Halina Pocięgiel † Józef Rydzewski
10:00 † Stefan Krawiec w 9 r. śm.,

Eugeniusz Ścisło w 28 r. śm. Środa – 29 XIPiątek – 10 XI
i zmarli rodzice 06:30 † Janina Olchawa06:30 † Anna Ciejka

11:30 † Ryszard Ślimak w 5 r. śm., † Stanisław Kopta† Władysław Romek
Marek Dudziak † Józef i Danuta Ożana† Józefa Bargiel

13:00 † Franciszek Skowronek 18:00 Msza św. zbiorowa 18:00 † Maria i Józef Suwaj
18:00 † Marian Ożóg† Zdzisław Siarka w 21 r. śm.

Czwartek – 30 XI
Poniedziałek – 20 XI 06:30 † Wiktor Kubicki, Marta Kubicka,Sobota – 11 XI 06:30 † Kazimierz Stolarzewicz Stefania Maślanka, 06:30 † Ryszard Betka † Maria Spyrka Zdzisław Gazeł† Władysław Romek † Józefa Bargiel † Antoni i Julia Zaremba† Helena Zguda 18:00 † Janusz Freiberg w 9 r. śm. 18:00 † Cecylia i Feliks18:00 † Marcin i Teresa Michałek, 

† Katarzyna Cups. Marian Wtorek – 21 XI
06:30 † Jakub Gabryś i jego rodzice Piątek – 1 XIINiedziela – 12 XI † Władysław Romek

06:30 † Józefa Bargiel07:00 † Helena Zguda † Józef Rydzewski
† Stanisław Kopta08:30 † Cecylia i Władysław Czeluśniak 18:00 † Maria Pituch 
† Katarzyna Cup10:00 † Genowefa Malinowska 

16:30 † Józefa Olchawa w 23 r. śm., Stanisław Środa – 22 XI
18:00 † Wanda Wańdyga 11:30 † Tadeusz Gołąb, s. Marek 06:30 † Maria Spyrka

13:00 † Józefa Pająk † Helena Zguda
18:00 † Stanisław Strzeboński Sobota – 2 XII† Józef Fołta w 13 r. śm.

w 22 r. śm., ż. Aniela 06:30 † Wanda Wańdyga† Antoni Wójtowicz w 1 r. śm.
18:00 Msza św. zbiorowa † Maria Spyrka

Poniedziałek – 13 XI 18:00 † Anna Tworzydło w 10 r. śm.
Czwartek – 23 XI06:30 † Wanda Wańdyga

06:30 † Beata Mirocha† Władysław Romek Niedziela – 3 XII
† Helena Zguda† Władysław Durałek w 15 r. śm. 07:00 † Zygmunt Ptasiński w 33 r. śm. 
† Halina Pocięgiel18:00 † Stanisława Garlej i jego rodzice, 

18:00 † Jan Kamiński Jan i Waleria Kędziora 
† Katarzyna CupWtorek – 14 XI 08:30 † Jan Neska, ż. Maria 

06:30 † Michalina Przybyło 10:00 † Tadeusz Bartnikowski Piątek – 24 XI
† Beata Mirocha 11:30 Dziękczynna w roczn. urodzin 06:30 † Józefa Bargiel
† Józef Rydzewski Jarosława, z prośbą o błog. Boże † Józef Kowalski

18:00 † Tadeusz Bartnikowski 13:00 † Maria Gawędzka w 2 r. śm. † Stanisław Kopta
18:00 Za parafian18:00 † Halina Pocięgiel

† Katarzyna Cup

INTENCJE MSZALNE
6 XI– 3 XII 2017 r.



26 informacje

Zuzanna Natalia Fidzińska 30 IX

Amelia Justyna Moskwa 30 IX

Elizabet Paulina Adamczyk 1 X

Liliana Zofia Galos 1 X

Wojciech Jan Wąsik 7 X

Mikołaj Daniel Birówka 8 X

Bartłomiej Aleksander Tyszler 8 X

Szymon Wojciech Wcisło 8 X

Piotr Michał Pryzwan 8 X

Aleksandra Maria Droździewicz 15 X

Igor Jan Majcherek 22 X

Kacper Paweł Papież 22 X

Kacper Kamil Kutek 22 X

Filip Dusik 28 X

Filip Jacek Wojtaszek 28 X

Szymon Adam Grażyński 28 X

Laura Czopek 29 X

0

0

0

0

0

0

0

Sakrament chrztu przyjęli:PAŹDZIERNIK

Do wieczności odeszli:
† Mieczysław Janik 24 IX

† Józef Szebesta 24 X

Władysław Radomski 2 X

Paweł Smolenkiewicz 9 X

Ireneusz Gracki 9 X

Władysław Bobak 13 X

Józef Musiał 16 X

Maria Góralik 19 X

Irena Kwak 23 X

Henryk Wójcik 23 X

Maria Samek 26 X

Stanisław Walat 30 X

†

†

†

†

†

†

†

†

†

†

INFORMACJE 
PARAFIALNE
Adres naszej parafii:

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12,
32-050 Skawina

tel.: (12) 276-24-05

kancelaria czynna:
Wtorek, czwartek 16-17.30

sobota 9.00-10.00
tel.: (12) 276-52-70

Nr konta B. S. Skawina
05 86000002-00000000-1502-0001

Adres internetowy: 
http://www.milosierdzieskawina.parafialnastrona.pl,

e-mail: milosierdzie.skawina@gmail.pl

„Głos Miłosierdzia”
Czasopismo Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie.

Skład redakcji: Teresa Cebula, Teresa Wolnicka-Ogiegło, Anna Gadziała, 
Maria Hyży, Katarzyna Kurlet, Ewa Rycaj, ks. Michał Mleczek, 

Klaudia Widłak, Edyta Wojtaszek, Kazimiera Woźniak, 
Magdalena Wróbel, Kazimierz Wróbel, Ewa Ziemiańska.

Ks. Marek Suder (Red. naczelny)

Korekta artykułów: Maria Hyży oraz ks. Marek Suder.
Fotografie: Klaudia Widłak oraz Małgorzata Kęs

Adres naszej redakcji: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12, 32-050 Skawina
e-mail: glosmilskaw@poczta.fm, Druk: Wydawnictwo PLATAN Kryspinów 256

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty i adiustacji nadesłanych materiałów.
Dochód ze sprzedaży gazetki jest przeznaczony na cele charytatywne w parafii.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA NASZEGO PISMA
Listy, życzenia, rozwiązania konkursów i artykuły oraz wszelkie uwagi na temat naszego 

pisma należy przekazywać zawsze do 20 dnia każdego miesiąca do skrzynki pocztowej 
przy kuchni lub do zakrystii z dopiskiem „Głos Miłosierdzia”.
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Marian Jan Grabowski – Elżbieta Jadwiga Spaczyńska 10 VI

Marek Piotr Cieślicki – Paulina Małgorzata Słodyczka 11 VI

Daniel Gancarczyk – Karolina Patrycja Kijas 17 VI

Grzegorz Piotr Jankowicz – Ewa Urszula Brańka 24 VI

Łukasz Samborski – Anna Pękala 1 VII

Paweł Piotr Białas – Magdalena Joanna Byrgiel 15 VII

Mateusz Dariusz Śladowski – Sabina Magdalena Wcisło 29 VII

Michał Tomasz Sikora – Małgorzata Maria Zgrzywa 5 VIII

Mirosław Jan Rzeszótko – Marta Józefa Ochojna 12 VIII

Jakub Jan Turakiewicz – Bernadetta Maria Sularz 12 VIII

Szymon Artur Zając – Joanna Urszula Szewczyk 15 VIII

Michał Franciszek Spólnik – Dorota Katarzyna Cora 26 VIII

Łukasz Piotr Szczypczyk – Małgorzata Zofia Bała 9 IX

Marcin Marian Korbut – Katarzyna Barbara Żelazowska 9 IX

Krzysztof Kamil Krall – Anna Marta Filipczyk 9 IX

Damian Mariusz Samburski – Anna Maria Kozik 9 IX

Michał Konrad Krzemień – Anna Maria Chojnacka 16 IX

Paweł Michał Calik – Olga Katarzyna Kmiecik 16 IX

Łukasz Styrylski – Katarzyna Grażyna Tyrka 30 IX

Michał Łukasz Widurek – Anna Dominika Kucała 7 X

Dominik Jakub Wojciechowski – Klaudia Smaciarz 14 X

Michał Edward Poliwka – Ewa Barbara Dzięgielewska 21 X

0

0

0

0

0

0

0
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Sobota – 25 XI
06:30 † Kazimierz Stolarzewicz

† Maria Spyrka
† Józef Calik
18:00   †   Zdzisław Irlik z rodzicami Środa - 15 XI

06:30 † Władysław RomekPoniedziałek – 6 XI
Niedziela – 26 XI† Józefa Bargiel06:30 † Helena Kurlit

07:00 † Władyslaw Grzebinoga, † Franciszek Zaporowski  w 7. r.śm.† Beata Mirocha
ż. Katarzyna, Anna Orzechowska18:00 Msza św. zbiorowa † Za zmarłych członków 

08:30 W 18 r. urodzin Dominiki IV Róży mężczyzn
Czwartek – 16 XI i Gabrieli Pierzchała, 18:00 † Janina Toczek 

06:30 † Wanda Wańdyga o zdrowie i błog. Boże 
† Elżbieta Rzemińska 10:00 † Sławomir Kapuściński Wtorek – 7 XI
† Maria Pituch w 23 r. śm., Zofia i Franciszek 06:30 † Wanda Wańdyga

18:00 † Władysław Romek 11:30 W int. Katarzyny Kicińskiej † Józef Rydzewski
† Józef Rydzewski w 18 r. urodzin, o zdrowie † Michalina Przybyło

i błog Boże w dorosłym życiu 18:00 † Wanda Gąsior w 8 r. śm. Piątek – 17 XI
13:00 Za parafian 

06:30 † Józefa Bargiel
18:00 † Daniel Gierek w 2 r. śm.Środa – 8 XI † Helena Zguda

06:30 † Janina Krawiec w 18 r. śm., † Stefania Bularz
Poniedziałek – 27 XIm. Konstanty 18:00 Msza św. zbiorowa 

06:30 † Janina Olchawa† Ryszard Betka
† Stanisław KoptaSobota – 18 XI† Zbigniew Cup
† Mieczysław Bober00:00 † Janina Olchawa 18:00 Msza św. zbiorowa 

18:00 † Kazimierz Markuszewski,06:30 † Beata Mirocha
Mirosław Markuszewski † Władysław RomekCzwartek - 9 XI

† Helena Zguda06:30 † Maria Pituch
Wtorek – 28 XI18:00 † Stanisław Sumera w 5 r. śm. † Helena Mostowik

06:30 † Maria Spyrka† Maria Matejko
Niedziela – 19 XI † Jan i jego rodzice18:00 † Józef Węc i jego rodzice 

07:00 † Kazimiera Cora w 1 r. śm. † Józef Rydzewskiw 26 r. śm.
08:30 † Edmund Prusak 18:00 † Halina Pocięgiel † Józef Rydzewski
10:00 † Stefan Krawiec w 9 r. śm.,

Eugeniusz Ścisło w 28 r. śm. Środa – 29 XIPiątek – 10 XI
i zmarli rodzice 06:30 † Janina Olchawa06:30 † Anna Ciejka

11:30 † Ryszard Ślimak w 5 r. śm., † Stanisław Kopta† Władysław Romek
Marek Dudziak † Józef i Danuta Ożana† Józefa Bargiel

13:00 † Franciszek Skowronek 18:00 Msza św. zbiorowa 18:00 † Maria i Józef Suwaj
18:00 † Marian Ożóg† Zdzisław Siarka w 21 r. śm.

Czwartek – 30 XI
Poniedziałek – 20 XI 06:30 † Wiktor Kubicki, Marta Kubicka,Sobota – 11 XI 06:30 † Kazimierz Stolarzewicz Stefania Maślanka, 06:30 † Ryszard Betka † Maria Spyrka Zdzisław Gazeł† Władysław Romek † Józefa Bargiel † Antoni i Julia Zaremba† Helena Zguda 18:00 † Janusz Freiberg w 9 r. śm. 18:00 † Cecylia i Feliks18:00 † Marcin i Teresa Michałek, 

† Katarzyna Cups. Marian Wtorek – 21 XI
06:30 † Jakub Gabryś i jego rodzice Piątek – 1 XIINiedziela – 12 XI † Władysław Romek

06:30 † Józefa Bargiel07:00 † Helena Zguda † Józef Rydzewski
† Stanisław Kopta08:30 † Cecylia i Władysław Czeluśniak 18:00 † Maria Pituch 
† Katarzyna Cup10:00 † Genowefa Malinowska 

16:30 † Józefa Olchawa w 23 r. śm., Stanisław Środa – 22 XI
18:00 † Wanda Wańdyga 11:30 † Tadeusz Gołąb, s. Marek 06:30 † Maria Spyrka

13:00 † Józefa Pająk † Helena Zguda
18:00 † Stanisław Strzeboński Sobota – 2 XII† Józef Fołta w 13 r. śm.

w 22 r. śm., ż. Aniela 06:30 † Wanda Wańdyga† Antoni Wójtowicz w 1 r. śm.
18:00 Msza św. zbiorowa † Maria Spyrka

Poniedziałek – 13 XI 18:00 † Anna Tworzydło w 10 r. śm.
Czwartek – 23 XI06:30 † Wanda Wańdyga

06:30 † Beata Mirocha† Władysław Romek Niedziela – 3 XII
† Helena Zguda† Władysław Durałek w 15 r. śm. 07:00 † Zygmunt Ptasiński w 33 r. śm. 
† Halina Pocięgiel18:00 † Stanisława Garlej i jego rodzice, 

18:00 † Jan Kamiński Jan i Waleria Kędziora 
† Katarzyna CupWtorek – 14 XI 08:30 † Jan Neska, ż. Maria 

06:30 † Michalina Przybyło 10:00 † Tadeusz Bartnikowski Piątek – 24 XI
† Beata Mirocha 11:30 Dziękczynna w roczn. urodzin 06:30 † Józefa Bargiel
† Józef Rydzewski Jarosława, z prośbą o błog. Boże † Józef Kowalski

18:00 † Tadeusz Bartnikowski 13:00 † Maria Gawędzka w 2 r. śm. † Stanisław Kopta
18:00 Za parafian18:00 † Halina Pocięgiel

† Katarzyna Cup

INTENCJE MSZALNE
6 XI– 3 XII 2017 r.
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