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8 października
„Idźmy naprzód z nadzieją!”  – pod takim hasłem obchodzić 

będziemy XVII Dzień Papieski. Szczególnie widocznym znakiem 
10 września 

tego święta będzie przykościelna i publiczna zbiórka na fundusz 
W całej Polsce składany był uroczysty Akt Oddania 

stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W naszej 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Także u nas w parafii dokonaliśmy 

parafii zbiórkę po Mszach św. przeprowadzi młodzież z KSM–u.
tego Aktu po każdej Mszy św.

13 października 
18 września 

Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie i firma Green Office 
W święto patrona młodzieży – św. Stanisława Kostki – 

Ecologic przeprowadzi w naszej parafii zbiórkę zużytego sprzętu 
rozpoczęliśmy tegoroczne przygotowania młodych do sakramentu 

elektrycznego i elektronicznego na parkingu parafialnym. 
bierzmowania, a 26 września swoje przygotowania do I Komunii 

Przychody z akcji przeznaczone są na cele misyjne. Wspomogą one 
rozpoczęły dzieci z klas trzecich.

zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej w Afryce. Termin zbiórki: 13 X 2017 r. godz. 9.30 na 

25 września 
parkingu przykościelnym.

Nasze przedszkolaki z przedszkola parafialnego rozpoczęły 
uroczyście nowy rok przedszkolny. Po Mszy św. dzieci złożyły znicz 

15 października 
pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia na pamiątkę kolejnej rocznicę 

Od tego dnia będziemy przyjmujemować w zakrystii lub 
jego uwięzienia.

kancelarii na wypominki za dusze naszych bliskich zmarłych – 
roczne i jednorazowe. Informujemy, że w dzień Uroczystości 

30 września Wszystkich Świętych nie będzie odprawiana w naszym kościele  
W ten dzień odbyła się parafialna pielgrzymka po miejscach Msza św. o 13.00, ponieważ w tym dniu odprawiamy Msze św. na 

świętych położonych na północ od Krakowa, a należących już do cmentarzach: 
diecezji kieleckiej. W ramach tej jednodniowej pielgrzymki a) o godz. 14.00 na cmentarzu komunalnym;
odwiedziliśmy: Smardzowice – sanktuarium maryjne w okolicy b) o godz. 15.00 na cmentarzu parafialnym.
Skały; Imbramowice – sanktuarium Męki Pańskiej i klasztor 
ss. Norbertanek; Miechów – klasztor Bożogrobców; Zielenice – ***
sanktuarium maryjne; Prandocin – jeden z najstarszych kościołów 
romańskich. Relacja z tej pielgrzymki w przyszłym numerze naszej Ks. Marek zaprasza wszystkich motocyklistów na pielgrzymkę 
gazety. motocyklową „Iskra Miłosierdzia” do Medjugorie. Odbędzie się 

ona w dniach 30 VI do 7 VII 2018 r. Szczegóły u ks. Marka Suder
lub na stronie http://rajd.swm.pl. Więcej informacji na str. 25.

***

***

1 października ChOK wznawia po wakacjach cykl spotkań z wartościowym 
Rozpoczniemy Nabożeństwa Różańcowe. Odprawiać je filmem. Na prośbę widzów seanse będą odbywać się teraz w drugie 

będziemy przez cały październik o godz. 17.30. W czasie soboty miesiąca o godz. 19.00 oraz w czwarte niedziele o godz. 
nabożeństw modlić się będziemy szczególnie za Ojca Świętego, za 16.00 w sali teatralnej naszego kościoła. Wstęp wolny! Po seansie 
Synod, za dzieci i młodzież, za misje, za chorych, o pokój na świecie będzie można tradycyjnie skorzystać z kawiarenki.
oraz za zmarłych. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do 
udziału w tych nabożeństwach, zwłaszcza dzieci i młodzież. Do ich ***
prowadzenia zapraszamy poszczególne grupy parafialne wg 
specjalnego grafiku. Grafik ten można znaleźć w gablotce z 

KSM zaprasza młodzież ogłoszeniami oraz w  tym numerze gazety na str. 5.

w swoje szeregi. 
7 października

Ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie odprawimy w 
sobotę 7 października o godz. 18.00. Z tej racji w tym dniu nie będzie 
nabożeństwa różańcowego o godz. 17.30, tylko po Mszy św. w 
procesji różańcowej przejdziemy ulicami: Obrońców Tobruku, 
Monte Cassino pod Krzyż Papieski, a następnie niosąc figurę Matki 
Bożej wrócimy do świątyni. Prosimy następujące grupy o podjęcie  
figury Matki Bożej fatimskiej: tajemnica I – mężczyźni, którzy 
wynoszą figurę z kościoła; tajemnica II przy parkingu – Schola; 
tajemnica III –  KSM; IV – Róże Różańcowe i Rodzina Radia 
Maryja; V – Domowy Kościół. Na nabożeństwo prosimy zabrać 
świece.
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Spotkania 
odbywają się 

w każdy piątek 
o godz. 19.30 
w salce katechetycznej.

yłb o o ...c

informacje

Nie ma chyba drugiej takiej osoby, która miała by tylu piewców i tylu wrogów jednocześnie, 
co Maryja. W ciągu wieków tysiące, a może miliony wiernych zawierzały Jej swe życie, czyniły swą 
matką, orędowniczką, naśladowało, obierało za swą królową… Wystarczy wspomnieć tylko kilku: 
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, św. Bernard z Clairvaux, św. Maksymilian Maria Kolbe, 
św. Jan Paweł II czy Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Wszyscy oni oddali się w macierzyńską 
niewolę Maryi, a ta doprowadziła ich do świętości. Oczywiście Maryja ma też zajadłych wrogów. 
Nie zawsze występują oni indywidualnie podając swoje nazwiska, ale wiemy komu Ona bardzo 
przeszkadza. Wspomnę tylko masonów, którzy oczywiście oficjalnie się do tego nie przyznają. 
Maryja jest solą w oku dla wielu, ale szczególnie dla tych, którzy znają Jej moc, Jej możliwości!  
Niektórzy otwarcie z Nią walczą, inni robią to dyskretnie: przeszkadza im np. Jej kult, osobiste 
nabożeństwo do Niej jakiejś grupy osób, publiczne ofiarowanie się Jej ludzi lub narodów, wszelkie 
akcje promujące nabożeństwa ku Niej, itd… Tacy ludzie nie lubią sanktuariów maryjnych, różanca 
i wszelkich odwołań do Maryi. Oczywiście oni się do tego nie przyznają wprost! Co więcej, swą 
nienawiść lub niechęć do Maryi kryją za parawanem tzw. chrystocentryzmu. Tłumaczą się, że to 
w imię „obrony” Jezusa i Jego zbawczego dzieła, Jego boskiej czci. Oficjalnie mówią, że chodzi im 
o to, by nie robić z Maryji czwartej Osoby Boskiej lub jakiegoś bożka. W rzeczywistości to ukryta 
nienawiść lub niechęć do Matki Bożej. Czasem zaplanowana, a czasem nieświadoma. Dlaczego 
tak jest? Odpowiedź jest prosta. Udzielają jej egzorcyści oraz Księga Apokalipsy! Nikt tak 
serdecznie nie nienawidzi Matki Bożej niż Szatan! Nawet samego Boga Szatan tak nie nienawidzi, 
jak Maryi! Dlaczego? Dlatego, że Boga Szatan zna i wie, że jest On Bogiem, że w hierarchii 
wszechświata Bóg od zawsze był ponad Szatanem, zawsze był doskonalszy! Jest przecież Stwórcą, 
a nie stworzeniem, jak on. A Maryja? Maryja jest tylko człowiekiem, stworzeniem! A więc,
w hierarchii stworzeń jako byt złożony z ciała i duszy powinna stać w rzędzie z wszystkimi ludźmi, 
i to w rzędzie o wiele niższym niż on, Szatan. A co się stało? Ano Bóg „wywindował” Maryję (przez 
jej przywilej Niepokalanego Poczęcia i bycia Matką Boga) na poziom wyższy w tej hierarchii niż 
Szatan! To on był najdoskonalszym stworzeniem Bożym dopóki nie pojawiła się Ona, Maryja! 
Ona „wepchnęła” się przed niego! Ona, która przecież jest tylko człowiekiem! Dlatego Szatan 
nienawidzi Jej bardziej, niż Chrystusa! Bo Jezus jest w końcu także Bogiem, więc zawsze stał wyżej 
niż Szatan. Jego zły duch się tylko bał i nienawidził. A Maryję nie tylko nienawidzi i się Jej boi, lecz 
jeszcze Jej zazdrości! Jej pozycji w niebie! No i przede wszystkim Jej wybrania!  Poza tym on wie, 
że potęga Maryi jest nieskończona, bo Bóg zrobi dla Niej WSZYSTKO! To przez Nią dokonał 
działa odkupienia i przez Nią dokona powtórnego swego przyjścia na końcu czasów. Egzorcyści 

jednogłośnie powtarzają, że największą panikę wywołuje u osób opętanych
(a właściwie u złych duchów, które władają osobami opętanymi) właśnie Imię 
Maryi oraz że najpotężniejszym egzorcyzmem jest zwykła modlitwa różańcowa!

Mamy miesiąc październik. Ileż to razy Maryja dopominała się, by odmawiać 
różaniec codziennie. Ile razy o to prosiła w różnych objawieniach! Wielu z nas 
odmawia różaniec każdego dnia. Niektórzy odmawiają nawet Nowennę Pompe-
jańską. Ale ten miesiąc jest szczególnie wybrany jako czas tej modlitwy. 

Sięgajmy więc po różaniec jak najczęściej! 
Najlepiej codziennie! 

Nie jest to prosta modlitwa… To prawda… Aby ją zrozumieć warto sięgnąć 
po zapomniany niestety nieco list św. Jana Pawła II pt. Rosarium Virginis Mariae 
z 16 października 2002 r. W tym roku mija 15 lat od jego opublikowania! Papież 
w przepiękny, a jednocześnie wyjątkowo prosty sposób tłumaczy w nim głębię 
tajemnicy modlitwy różańcowej i zachęca do jego odmawiania jednocześnie 
proponując 5 nowych tajemnic - Tajemnic Światła!

Różaniec ma potężną moc! Oczywiście to zasługa Maryi, bo to Jej modlitwa! 
Można śmiało powiedzieć, że zawsze gdy go używano świadomie jako „deski 
ratunkowej”, zawsze zmieniał on (a właściwie Maryja) koleje historii świata. 
Wystarczy wspomnieć Lepanto, Manilię na Filipinach czy powojenną Austrię… 
W tym roku stajemy przed czymś niespotykanym dotąd w skali naszego kraju! 
Chcemy otoczyś całą Polskę (dosłownie!) modlitwą różańcową. Akcja nazywa się 
„Różaniec do granic”. Piszemy o niej szerzej na str. 23. Zachęcamy wszystkich, 
którzy kochają Maryję i Polskę do włączenia się w to niezwykłe dzieło! No i oczy-
wiście zapraszamy do lektury naszej gazety!

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

Spis treści:

p
aźd

ziern
ik 2

0
1

7
 • G

ło
s M

iło
sierd

zia

Ze skarbca liturgii
Wywiad z ks. Rafałem

13
14

   spotkania

Za pomoc bardzo dziękujemy!
Zapraszamy do współpracy także innych!



8 października
„Idźmy naprzód z nadzieją!”  – pod takim hasłem obchodzić 

będziemy XVII Dzień Papieski. Szczególnie widocznym znakiem 
10 września 

tego święta będzie przykościelna i publiczna zbiórka na fundusz 
W całej Polsce składany był uroczysty Akt Oddania 

stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W naszej 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Także u nas w parafii dokonaliśmy 

parafii zbiórkę po Mszach św. przeprowadzi młodzież z KSM–u.
tego Aktu po każdej Mszy św.

13 października 
18 września 

Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie i firma Green Office 
W święto patrona młodzieży – św. Stanisława Kostki – 

Ecologic przeprowadzi w naszej parafii zbiórkę zużytego sprzętu 
rozpoczęliśmy tegoroczne przygotowania młodych do sakramentu 

elektrycznego i elektronicznego na parkingu parafialnym. 
bierzmowania, a 26 września swoje przygotowania do I Komunii 

Przychody z akcji przeznaczone są na cele misyjne. Wspomogą one 
rozpoczęły dzieci z klas trzecich.

zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej w Afryce. Termin zbiórki: 13 X 2017 r. godz. 9.30 na 

25 września 
parkingu przykościelnym.

Nasze przedszkolaki z przedszkola parafialnego rozpoczęły 
uroczyście nowy rok przedszkolny. Po Mszy św. dzieci złożyły znicz 

15 października 
pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia na pamiątkę kolejnej rocznicę 

Od tego dnia będziemy przyjmujemować w zakrystii lub 
jego uwięzienia.

kancelarii na wypominki za dusze naszych bliskich zmarłych – 
roczne i jednorazowe. Informujemy, że w dzień Uroczystości 

30 września Wszystkich Świętych nie będzie odprawiana w naszym kościele  
W ten dzień odbyła się parafialna pielgrzymka po miejscach Msza św. o 13.00, ponieważ w tym dniu odprawiamy Msze św. na 

świętych położonych na północ od Krakowa, a należących już do cmentarzach: 
diecezji kieleckiej. W ramach tej jednodniowej pielgrzymki a) o godz. 14.00 na cmentarzu komunalnym;
odwiedziliśmy: Smardzowice – sanktuarium maryjne w okolicy b) o godz. 15.00 na cmentarzu parafialnym.
Skały; Imbramowice – sanktuarium Męki Pańskiej i klasztor 
ss. Norbertanek; Miechów – klasztor Bożogrobców; Zielenice – ***
sanktuarium maryjne; Prandocin – jeden z najstarszych kościołów 
romańskich. Relacja z tej pielgrzymki w przyszłym numerze naszej Ks. Marek zaprasza wszystkich motocyklistów na pielgrzymkę 
gazety. motocyklową „Iskra Miłosierdzia” do Medjugorie. Odbędzie się 

ona w dniach 30 VI do 7 VII 2018 r. Szczegóły u ks. Marka Suder
lub na stronie http://rajd.swm.pl. Więcej informacji na str. 25.

***

***

1 października ChOK wznawia po wakacjach cykl spotkań z wartościowym 
Rozpoczniemy Nabożeństwa Różańcowe. Odprawiać je filmem. Na prośbę widzów seanse będą odbywać się teraz w drugie 

będziemy przez cały październik o godz. 17.30. W czasie soboty miesiąca o godz. 19.00 oraz w czwarte niedziele o godz. 
nabożeństw modlić się będziemy szczególnie za Ojca Świętego, za 16.00 w sali teatralnej naszego kościoła. Wstęp wolny! Po seansie 
Synod, za dzieci i młodzież, za misje, za chorych, o pokój na świecie będzie można tradycyjnie skorzystać z kawiarenki.
oraz za zmarłych. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do 
udziału w tych nabożeństwach, zwłaszcza dzieci i młodzież. Do ich ***
prowadzenia zapraszamy poszczególne grupy parafialne wg 
specjalnego grafiku. Grafik ten można znaleźć w gablotce z 

KSM zaprasza młodzież ogłoszeniami oraz w  tym numerze gazety na str. 5.

w swoje szeregi. 
7 października

Ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie odprawimy w 
sobotę 7 października o godz. 18.00. Z tej racji w tym dniu nie będzie 
nabożeństwa różańcowego o godz. 17.30, tylko po Mszy św. w 
procesji różańcowej przejdziemy ulicami: Obrońców Tobruku, 
Monte Cassino pod Krzyż Papieski, a następnie niosąc figurę Matki 
Bożej wrócimy do świątyni. Prosimy następujące grupy o podjęcie  
figury Matki Bożej fatimskiej: tajemnica I – mężczyźni, którzy 
wynoszą figurę z kościoła; tajemnica II przy parkingu – Schola; 
tajemnica III –  KSM; IV – Róże Różańcowe i Rodzina Radia 
Maryja; V – Domowy Kościół. Na nabożeństwo prosimy zabrać 
świece.
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informacje

Nie ma chyba drugiej takiej osoby, która miała by tylu piewców i tylu wrogów jednocześnie, 
co Maryja. W ciągu wieków tysiące, a może miliony wiernych zawierzały Jej swe życie, czyniły swą 
matką, orędowniczką, naśladowało, obierało za swą królową… Wystarczy wspomnieć tylko kilku: 
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, św. Bernard z Clairvaux, św. Maksymilian Maria Kolbe, 
św. Jan Paweł II czy Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Wszyscy oni oddali się w macierzyńską 
niewolę Maryi, a ta doprowadziła ich do świętości. Oczywiście Maryja ma też zajadłych wrogów. 
Nie zawsze występują oni indywidualnie podając swoje nazwiska, ale wiemy komu Ona bardzo 
przeszkadza. Wspomnę tylko masonów, którzy oczywiście oficjalnie się do tego nie przyznają. 
Maryja jest solą w oku dla wielu, ale szczególnie dla tych, którzy znają Jej moc, Jej możliwości!  
Niektórzy otwarcie z Nią walczą, inni robią to dyskretnie: przeszkadza im np. Jej kult, osobiste 
nabożeństwo do Niej jakiejś grupy osób, publiczne ofiarowanie się Jej ludzi lub narodów, wszelkie 
akcje promujące nabożeństwa ku Niej, itd… Tacy ludzie nie lubią sanktuariów maryjnych, różanca 
i wszelkich odwołań do Maryi. Oczywiście oni się do tego nie przyznają wprost! Co więcej, swą 
nienawiść lub niechęć do Maryi kryją za parawanem tzw. chrystocentryzmu. Tłumaczą się, że to 
w imię „obrony” Jezusa i Jego zbawczego dzieła, Jego boskiej czci. Oficjalnie mówią, że chodzi im 
o to, by nie robić z Maryji czwartej Osoby Boskiej lub jakiegoś bożka. W rzeczywistości to ukryta 
nienawiść lub niechęć do Matki Bożej. Czasem zaplanowana, a czasem nieświadoma. Dlaczego 
tak jest? Odpowiedź jest prosta. Udzielają jej egzorcyści oraz Księga Apokalipsy! Nikt tak 
serdecznie nie nienawidzi Matki Bożej niż Szatan! Nawet samego Boga Szatan tak nie nienawidzi, 
jak Maryi! Dlaczego? Dlatego, że Boga Szatan zna i wie, że jest On Bogiem, że w hierarchii 
wszechświata Bóg od zawsze był ponad Szatanem, zawsze był doskonalszy! Jest przecież Stwórcą, 
a nie stworzeniem, jak on. A Maryja? Maryja jest tylko człowiekiem, stworzeniem! A więc,
w hierarchii stworzeń jako byt złożony z ciała i duszy powinna stać w rzędzie z wszystkimi ludźmi, 
i to w rzędzie o wiele niższym niż on, Szatan. A co się stało? Ano Bóg „wywindował” Maryję (przez 
jej przywilej Niepokalanego Poczęcia i bycia Matką Boga) na poziom wyższy w tej hierarchii niż 
Szatan! To on był najdoskonalszym stworzeniem Bożym dopóki nie pojawiła się Ona, Maryja! 
Ona „wepchnęła” się przed niego! Ona, która przecież jest tylko człowiekiem! Dlatego Szatan 
nienawidzi Jej bardziej, niż Chrystusa! Bo Jezus jest w końcu także Bogiem, więc zawsze stał wyżej 
niż Szatan. Jego zły duch się tylko bał i nienawidził. A Maryję nie tylko nienawidzi i się Jej boi, lecz 
jeszcze Jej zazdrości! Jej pozycji w niebie! No i przede wszystkim Jej wybrania!  Poza tym on wie, 
że potęga Maryi jest nieskończona, bo Bóg zrobi dla Niej WSZYSTKO! To przez Nią dokonał 
działa odkupienia i przez Nią dokona powtórnego swego przyjścia na końcu czasów. Egzorcyści 

jednogłośnie powtarzają, że największą panikę wywołuje u osób opętanych
(a właściwie u złych duchów, które władają osobami opętanymi) właśnie Imię 
Maryi oraz że najpotężniejszym egzorcyzmem jest zwykła modlitwa różańcowa!

Mamy miesiąc październik. Ileż to razy Maryja dopominała się, by odmawiać 
różaniec codziennie. Ile razy o to prosiła w różnych objawieniach! Wielu z nas 
odmawia różaniec każdego dnia. Niektórzy odmawiają nawet Nowennę Pompe-
jańską. Ale ten miesiąc jest szczególnie wybrany jako czas tej modlitwy. 

Sięgajmy więc po różaniec jak najczęściej! 
Najlepiej codziennie! 

Nie jest to prosta modlitwa… To prawda… Aby ją zrozumieć warto sięgnąć 
po zapomniany niestety nieco list św. Jana Pawła II pt. Rosarium Virginis Mariae 
z 16 października 2002 r. W tym roku mija 15 lat od jego opublikowania! Papież 
w przepiękny, a jednocześnie wyjątkowo prosty sposób tłumaczy w nim głębię 
tajemnicy modlitwy różańcowej i zachęca do jego odmawiania jednocześnie 
proponując 5 nowych tajemnic - Tajemnic Światła!

Różaniec ma potężną moc! Oczywiście to zasługa Maryi, bo to Jej modlitwa! 
Można śmiało powiedzieć, że zawsze gdy go używano świadomie jako „deski 
ratunkowej”, zawsze zmieniał on (a właściwie Maryja) koleje historii świata. 
Wystarczy wspomnieć Lepanto, Manilię na Filipinach czy powojenną Austrię… 
W tym roku stajemy przed czymś niespotykanym dotąd w skali naszego kraju! 
Chcemy otoczyś całą Polskę (dosłownie!) modlitwą różańcową. Akcja nazywa się 
„Różaniec do granic”. Piszemy o niej szerzej na str. 23. Zachęcamy wszystkich, 
którzy kochają Maryję i Polskę do włączenia się w to niezwykłe dzieło! No i oczy-
wiście zapraszamy do lektury naszej gazety!

Ks. Marek Suder
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Drodzy Czytelnicy!

Słowo na Niedzielę
Zrozumieć Biblię

Z życia św. Franciszka z Asyżu
Czciciele Bożego Miłosierdzia
Językiem miłujesz lub zabijasz

Ks. Władysław Bukowiński

6
7
8
9
10
11

   religia

Koło ratunkowe
Kącik dla każdego

Krzyżówka dla dzieci

15
16
17

   zabawa

Rozpal wiarę... 18
   nauka i kultura

Stres szkolny
Samo życie

Przepisy cioci Broni

O Różańcu do granic
Znaczenie imion

Spotkania z Bogiem na szlaku

19
20
20
22
23
24

   rozmaitości

Pielgrzymka do Medjugorje
Intencje Mszalne
W ostatnim czasie

25
26
27

   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
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Ze skarbca liturgii
Wywiad z ks. Rafałem

13
14

   spotkania

Za pomoc bardzo dziękujemy!
Zapraszamy do współpracy także innych!
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strój? W tej przypowieści, chodzi o strój 
naszej duszy, nie biedy. Nie wystarczy 
przyjąć zaproszenie na ucztę, ale trzeba być 
jej godnym, czystym i to wówczas jest od-

świętny nasz strój. A ubrani jesteśmy 
w swoje uczynki i świadectwo 
uczciwego życia.

 

Podatek, słowo na które my podatnicy 
różnie reagujemy. Często narzekamy na 
podatki, które musimy płacić, wypowia-
damy się i dyskutujemy, nie tylko na forum 
własnej rodziny, ale także za pomocą 

życie... nie pochylać się nad bliźnim, tak- mediów i przekazów. Mamy rożne zdania 
że możemy wykorzystywać bliźnich, na ten temat. A jednak Jezus w ewangelii 
przez własne umowy podstępem podpisane popiera płacenie podatku państwowej wła-
i wszystko czynić na swoją korzyść... tylko dzy. Faryzeusze mieli do Niego pretensje 
wszystko dla siebie. Lecz Jezus dodaje i szukali argumentu, aby Go podważyć. 
„Królestwo Boże zostanie wam zabrane A Jezus potwierdza prawo płacenia podat-
i dane narodowi, który wyda jego owoce” ku, wówczas nawet okupantowi. Posługuje 
Więc jak to się ma do Ciebie? Nasze życie to się monetą, na której jest wizerunek Cezara. W rozważaniu ewangelicznej przypo- wielki dar i Twój też. Czy jako uczniowie Odpowiada im jednoznacznie: „Oddajcie wieści mamy do czynienia z postawą dwóch Jezusa pamiętamy o tej umowie, czy pra- więc cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu braci. Na prośbę ojca jeden odpowiada, że gniemy tego najważniejszego, bycia uczci- to, co boskie.” Więc niech nauczanie Jezusa nie chce pójść do pracy do winnicy, a drugi wym i szlachetnym, aby być w Królestwie jest wsłuchiwaniem się w Jego słowa, a tak-mówi, że pójdzie. Choć pierwszy po Bożym? że przekładaniem na własne życie. I dajmy namyśle zmienia zdanie i idzie do pracy 

się prowadzić Jego Duchowi, a Bóg w swej w winnicy, to drugi choć obiecał wcale do 
dobroci zatroszczy się o nas.niej nie idzie. Postawa bardzo często spo-

tykana w relacjach międzyludzkich. Tak 
często obiecujemy naszym bliskim, kiedy 
nas proszą, a później wycofujemy się przez 
kłamstwo lub lenistwo. Zbywamy innych, 
aby w danej chwili wypaść dobrze, a jedno-
cześnie planujemy inaczej. Czasem nie de-  
cydujemy się, aby komuś pomóc, lecz po 

„Bo wielu jest zaproszonych, a mało przemyśleniu potrafimy zmienić zdanie 
Biblia jest pełna pięknego przekazu, wybranych.” W tej przypowieści zapro-i pomagamy. Na pewno jest to dobre 

pokarmu słowa, które pozwala nam wzra-szeni na ucztę weselną, którą wyprawił i słuszne. Dwie postawy, które są reprezen-
stać w wierze. Pomaga zrozumieć sens na-król nie przyszli, zlekceważyli jego zapro-towane w tej ewangelii są także w naszym 
szej egzystencji, pomaga odczytywać dro-szenie, zachowali się jak zbójcy, pozabijali sercu. Mamy iść za głosem sumienia, tak 
gowskazy życia, w miłości i radości. Dla-nawet służących, którzy przyszli ich za-jak napominał nas Jan Chrzciciel. Mamy 
tego dzisiejszy przekaz słowa bożego jest prosić. Król w swym gniewie posłał żoł-mieć postawę walczącego chrześcijanina, 
piękny. Jezus odpowiada faryzeuszom na nierzy, aby zbójców wyniszczyli i spalił wypełniającego wolę Bożą. 
ich pytanie: które przykazanie jest najważ-ich miasto. Kazał wyjść służącym i zapro-

 niejsze? Jezus podzielił je na dwa człony; sić każdego napotkanego człowieka, czy 
wobec Boga: „Będziesz miłował Pana swe- to dobrego czy złego. Cała sala wypełniła się 
go Boga, całym swoim sercem, całą swoją zaproszonymi, ale król do tych co nie mie-
duszą i całym swoim umysłem” i wobec li odświętnych ubrań zwrócił się słowa-
bliźniego: „Będziesz miłował swego bliź-mi „Przyjacielu, jak tutaj wszedłeś bez 
niego, jak siebie samego.” Więc nie zamy-odświętnego stroju.” Później swoim słu-
kaj uszu na słowa, tak piękne i ważne. Nie gom, kazał ich wyrzucić na zewnątrz, 

 W słowie na dzisiejszy dzień słuchamy zapominaj o Nim! Podziękuj Jemu za dar w ciemności. Więc czym jest ten świąteczny 
przypowieści o bogatym właścicielu win- człowieka spotkanego na swojej 
nicy, który rozbudował ją w tłocznie i wie- drodze życia. Angażuj uczucia 
żę, wydzierżawił i powierzył im swoje do- i rozum, proś, aby twoje serce top-
bra w opiece. Po czasie wysłał do dzierża- niało, ulegało przemianie i było 
wców swoich ludzi, aby odebrali należne wrażliwe na losy innych ludzi. 
mu plony. Oni jednak odeszli od umowy, Niech Twoje serce zawsze znaj-
okazali się nieuczciwi, wysłanych zbili, dzie schronienie w Sercu Jezusa 
jednego zabili i obrzucili kamieniami, a kie- i rozgrzewaj je, aby umiało kochać 
dy ponownie właściciel wysłał po plony bliźniego!
swego syna, oni go wyrzucili i zabili. Nie 
uszanowali umowy jaką zawarł z nimi. My Katechetka: 
też możemy popaść w wielką chciwość na Ewa Ziemiańska 

XXVI Niedziela Zwykła
1 października 2017 r.

Ez 18, 25–28; Flp 2, 1–11;
Mt 21, 28 – 32

XXVII Niedziela Zwykła
8 października 2017 r.

Iz 5, 1–7; Flp 4, 6–9;
Mt 21, 33 – 43

XXVIII Niedziela Zwykła
15 października 2017 r.

Iz 25, 6–10a; 
Flp 4, 12–15.19–20;

Mt 22, 1 – 14

XXIX Niedziela Zwykła
22 października 2017 r.

Iz 45, 1.4–6; 1 Tes 1, 1–5b;
Mt 22, 15 – 21

XXX Niedziela Zwykła
29 października 2017 r.

Wj 22, 20–26; 1 Tes 1, 5c–10;
Mt 22, 34 – 40
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NOWY PRZYDZIAŁ 
OBOWIĄZKÓW 

DUSZPASTERSKICH

W związku ze zmianą wikariusza w naszej 
parafii uległ także niewielkiej zmianie przydział 
obowiązków duszpasterskich poszczególnych 
kapłanów. Poniżej prezentujemy jego nową 
wersję. Prosimy przedstawicieli poszczególnych 
grup, by z wszelkimi sprawami kierowali się 
bezpośrednio do swojego opiekuna.

KS. PROBOSZCZ:
– Czciciele Bożego Miłosierdzia
– Rada Parafialna
– Róże Różańcowe
– Caritas
– dyżur we wtorki

KS. MAREK:
– Oaza Rodzin
– Gazeta parafialna
– Strona internetowa
– Ogłoszenia parafialne
– katecheza w ZSTiE
– dyżur w czwartki

KS. PIOTR:
– Ministranci i lektorzy
– Schola „Sygnaturka”
– przygotowanie dzieci do I Komunii św.
– kwadrans liturgiczny w niedziele
– katecheza w SP nr 2
– dyżur w poniedziałki

KS. RAFAŁ:
– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
– Chrześcijański Ośrodek Kultury
– Rodzina Radia Maryja
– Koło Misyjne
– Teatr „Porta Fidei”
– przygotowanie do bierzmowania
– katecheza w gimnazjum
– dyżur w środy

KS. DIAKON MICHAŁ:
– wszystkie grupy wg specjalnego grafiku 

jako pomoc księdza odpowiedzialnego 
oraz katecheza w gimnazjum

Nasza gazeta dostępna jest również

w Sklepie pod Brzozami 

Ryszard Fidziński, 

ul. Bukowska 1F w Skawinie

Data
Ksiądz 

prowadzący
Osoba lub grupa 

odpowiedzialna za 

01.10.17 Ks. Proboszcz Róże Różańcowe

02.10.17 Ks. Diakon s. Barbara Brzoza

03.10.17 Ks. Diakon p. Elżbieta Żmuda

04.10.17 Ks. Marek Redakcja Gazety

05.10.17 Ks. Rafał Radio „Maryja”

06.10.17 Ks. Rafał KSM

07.10.17 Ks. Gość (Fatima) Ks. Gość

08.10.17 Ks. Rafał

09.10.17 Ks. Diakon p. Ewa Kaczka

10.10.17 Ks. Proboszcz CARITAS

11.10.17 Ks. Rafał Koło Misyjne

12.10.17 Ks. Marek Oaza Rodzin

13.10.17 Ks. Proboszcz Czciciele Bożego Miłosierdzia

14.10.17 Ks. Piotr Margaretki

15.10.17 Ks. Marek

16.10.17 Ks. Piotr Lektorzy

17.10.17 Ks. Diakon p. Elżbieta Szymańska

18.10.17 Ks. Marek s. Barbara Brzoza

19.10.17 Ks. Marek p. Organista i Chór

20.10.17 Ks. Piotr Schola „Sygnaturka”

21.10.17 Ks. Rafał Teatr „Porta Fidei”

22.10.17 Ks. Piotr

23.10.17 Ks. Piotr Ministranci

24.10.17 Ks. Proboszcz Przedszkole

25.10.17 Ks. Marek p. Krystyna Czerw

26.10.17 Ks. Rafał ChOK

27.10.17 Ks. Diakon p. Elżbieta Żmuda

28.10.17 Ks. Diakon

29.10.17 Ks. Proboszcz Rada Parafialna

30.10.17 Ks. Piotr p. Ewa Kaczka

31.10.17 Ks. Proboszcz p. Krystyna Czerw

Różaniec 
- październik 2017 r.
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strój? W tej przypowieści, chodzi o strój 
naszej duszy, nie biedy. Nie wystarczy 
przyjąć zaproszenie na ucztę, ale trzeba być 
jej godnym, czystym i to wówczas jest od-

świętny nasz strój. A ubrani jesteśmy 
w swoje uczynki i świadectwo 
uczciwego życia.

 

Podatek, słowo na które my podatnicy 
różnie reagujemy. Często narzekamy na 
podatki, które musimy płacić, wypowia-
damy się i dyskutujemy, nie tylko na forum 
własnej rodziny, ale także za pomocą 

życie... nie pochylać się nad bliźnim, tak- mediów i przekazów. Mamy rożne zdania 
że możemy wykorzystywać bliźnich, na ten temat. A jednak Jezus w ewangelii 
przez własne umowy podstępem podpisane popiera płacenie podatku państwowej wła-
i wszystko czynić na swoją korzyść... tylko dzy. Faryzeusze mieli do Niego pretensje 
wszystko dla siebie. Lecz Jezus dodaje i szukali argumentu, aby Go podważyć. 
„Królestwo Boże zostanie wam zabrane A Jezus potwierdza prawo płacenia podat-
i dane narodowi, który wyda jego owoce” ku, wówczas nawet okupantowi. Posługuje 
Więc jak to się ma do Ciebie? Nasze życie to się monetą, na której jest wizerunek Cezara. W rozważaniu ewangelicznej przypo- wielki dar i Twój też. Czy jako uczniowie Odpowiada im jednoznacznie: „Oddajcie wieści mamy do czynienia z postawą dwóch Jezusa pamiętamy o tej umowie, czy pra- więc cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu braci. Na prośbę ojca jeden odpowiada, że gniemy tego najważniejszego, bycia uczci- to, co boskie.” Więc niech nauczanie Jezusa nie chce pójść do pracy do winnicy, a drugi wym i szlachetnym, aby być w Królestwie jest wsłuchiwaniem się w Jego słowa, a tak-mówi, że pójdzie. Choć pierwszy po Bożym? że przekładaniem na własne życie. I dajmy namyśle zmienia zdanie i idzie do pracy 

się prowadzić Jego Duchowi, a Bóg w swej w winnicy, to drugi choć obiecał wcale do 
dobroci zatroszczy się o nas.niej nie idzie. Postawa bardzo często spo-

tykana w relacjach międzyludzkich. Tak 
często obiecujemy naszym bliskim, kiedy 
nas proszą, a później wycofujemy się przez 
kłamstwo lub lenistwo. Zbywamy innych, 
aby w danej chwili wypaść dobrze, a jedno-
cześnie planujemy inaczej. Czasem nie de-  
cydujemy się, aby komuś pomóc, lecz po 

„Bo wielu jest zaproszonych, a mało przemyśleniu potrafimy zmienić zdanie 
Biblia jest pełna pięknego przekazu, wybranych.” W tej przypowieści zapro-i pomagamy. Na pewno jest to dobre 

pokarmu słowa, które pozwala nam wzra-szeni na ucztę weselną, którą wyprawił i słuszne. Dwie postawy, które są reprezen-
stać w wierze. Pomaga zrozumieć sens na-król nie przyszli, zlekceważyli jego zapro-towane w tej ewangelii są także w naszym 
szej egzystencji, pomaga odczytywać dro-szenie, zachowali się jak zbójcy, pozabijali sercu. Mamy iść za głosem sumienia, tak 
gowskazy życia, w miłości i radości. Dla-nawet służących, którzy przyszli ich za-jak napominał nas Jan Chrzciciel. Mamy 
tego dzisiejszy przekaz słowa bożego jest prosić. Król w swym gniewie posłał żoł-mieć postawę walczącego chrześcijanina, 
piękny. Jezus odpowiada faryzeuszom na nierzy, aby zbójców wyniszczyli i spalił wypełniającego wolę Bożą. 
ich pytanie: które przykazanie jest najważ-ich miasto. Kazał wyjść służącym i zapro-

 niejsze? Jezus podzielił je na dwa człony; sić każdego napotkanego człowieka, czy 
wobec Boga: „Będziesz miłował Pana swe- to dobrego czy złego. Cała sala wypełniła się 
go Boga, całym swoim sercem, całą swoją zaproszonymi, ale król do tych co nie mie-
duszą i całym swoim umysłem” i wobec li odświętnych ubrań zwrócił się słowa-
bliźniego: „Będziesz miłował swego bliź-mi „Przyjacielu, jak tutaj wszedłeś bez 
niego, jak siebie samego.” Więc nie zamy-odświętnego stroju.” Później swoim słu-
kaj uszu na słowa, tak piękne i ważne. Nie gom, kazał ich wyrzucić na zewnątrz, 

 W słowie na dzisiejszy dzień słuchamy zapominaj o Nim! Podziękuj Jemu za dar w ciemności. Więc czym jest ten świąteczny 
przypowieści o bogatym właścicielu win- człowieka spotkanego na swojej 
nicy, który rozbudował ją w tłocznie i wie- drodze życia. Angażuj uczucia 
żę, wydzierżawił i powierzył im swoje do- i rozum, proś, aby twoje serce top-
bra w opiece. Po czasie wysłał do dzierża- niało, ulegało przemianie i było 
wców swoich ludzi, aby odebrali należne wrażliwe na losy innych ludzi. 
mu plony. Oni jednak odeszli od umowy, Niech Twoje serce zawsze znaj-
okazali się nieuczciwi, wysłanych zbili, dzie schronienie w Sercu Jezusa 
jednego zabili i obrzucili kamieniami, a kie- i rozgrzewaj je, aby umiało kochać 
dy ponownie właściciel wysłał po plony bliźniego!
swego syna, oni go wyrzucili i zabili. Nie 
uszanowali umowy jaką zawarł z nimi. My Katechetka: 
też możemy popaść w wielką chciwość na Ewa Ziemiańska 

XXVI Niedziela Zwykła
1 października 2017 r.

Ez 18, 25–28; Flp 2, 1–11;
Mt 21, 28 – 32

XXVII Niedziela Zwykła
8 października 2017 r.

Iz 5, 1–7; Flp 4, 6–9;
Mt 21, 33 – 43

XXVIII Niedziela Zwykła
15 października 2017 r.

Iz 25, 6–10a; 
Flp 4, 12–15.19–20;

Mt 22, 1 – 14

XXIX Niedziela Zwykła
22 października 2017 r.

Iz 45, 1.4–6; 1 Tes 1, 1–5b;
Mt 22, 15 – 21

XXX Niedziela Zwykła
29 października 2017 r.

Wj 22, 20–26; 1 Tes 1, 5c–10;
Mt 22, 34 – 40
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NOWY PRZYDZIAŁ 
OBOWIĄZKÓW 

DUSZPASTERSKICH

W związku ze zmianą wikariusza w naszej 
parafii uległ także niewielkiej zmianie przydział 
obowiązków duszpasterskich poszczególnych 
kapłanów. Poniżej prezentujemy jego nową 
wersję. Prosimy przedstawicieli poszczególnych 
grup, by z wszelkimi sprawami kierowali się 
bezpośrednio do swojego opiekuna.

KS. PROBOSZCZ:
– Czciciele Bożego Miłosierdzia
– Rada Parafialna
– Róże Różańcowe
– Caritas
– dyżur we wtorki

KS. MAREK:
– Oaza Rodzin
– Gazeta parafialna
– Strona internetowa
– Ogłoszenia parafialne
– katecheza w ZSTiE
– dyżur w czwartki

KS. PIOTR:
– Ministranci i lektorzy
– Schola „Sygnaturka”
– przygotowanie dzieci do I Komunii św.
– kwadrans liturgiczny w niedziele
– katecheza w SP nr 2
– dyżur w poniedziałki

KS. RAFAŁ:
– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
– Chrześcijański Ośrodek Kultury
– Rodzina Radia Maryja
– Koło Misyjne
– Teatr „Porta Fidei”
– przygotowanie do bierzmowania
– katecheza w gimnazjum
– dyżur w środy

KS. DIAKON MICHAŁ:
– wszystkie grupy wg specjalnego grafiku 

jako pomoc księdza odpowiedzialnego 
oraz katecheza w gimnazjum

Nasza gazeta dostępna jest również

w Sklepie pod Brzozami 

Ryszard Fidziński, 

ul. Bukowska 1F w Skawinie

Data
Ksiądz 

prowadzący
Osoba lub grupa 

odpowiedzialna za 

01.10.17 Ks. Proboszcz Róże Różańcowe

02.10.17 Ks. Diakon s. Barbara Brzoza

03.10.17 Ks. Diakon p. Elżbieta Żmuda

04.10.17 Ks. Marek Redakcja Gazety

05.10.17 Ks. Rafał Radio „Maryja”

06.10.17 Ks. Rafał KSM

07.10.17 Ks. Gość (Fatima) Ks. Gość

08.10.17 Ks. Rafał

09.10.17 Ks. Diakon p. Ewa Kaczka

10.10.17 Ks. Proboszcz CARITAS

11.10.17 Ks. Rafał Koło Misyjne

12.10.17 Ks. Marek Oaza Rodzin

13.10.17 Ks. Proboszcz Czciciele Bożego Miłosierdzia

14.10.17 Ks. Piotr Margaretki

15.10.17 Ks. Marek

16.10.17 Ks. Piotr Lektorzy

17.10.17 Ks. Diakon p. Elżbieta Szymańska

18.10.17 Ks. Marek s. Barbara Brzoza

19.10.17 Ks. Marek p. Organista i Chór

20.10.17 Ks. Piotr Schola „Sygnaturka”

21.10.17 Ks. Rafał Teatr „Porta Fidei”

22.10.17 Ks. Piotr

23.10.17 Ks. Piotr Ministranci

24.10.17 Ks. Proboszcz Przedszkole

25.10.17 Ks. Marek p. Krystyna Czerw

26.10.17 Ks. Rafał ChOK

27.10.17 Ks. Diakon p. Elżbieta Żmuda

28.10.17 Ks. Diakon

29.10.17 Ks. Proboszcz Rada Parafialna

30.10.17 Ks. Piotr p. Ewa Kaczka

31.10.17 Ks. Proboszcz p. Krystyna Czerw

Różaniec 
- październik 2017 r.
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Wobec takiej sytuacji rodzi się pytanie: Niego wszystkich ludzi, bez względu na 
dlaczego król to zrobił, skoro zapraszając pochodzenie, status społeczny, a nawet 
ludzi z opłotków wcale nie postawił poziom życia moralnego! Każdy może 
warunku, że mają mieć odpowiedni strój?! zostać zaproszony na ucztę czyli zostać 

Aby zrozumieć tę przypowieść, a tym chrześcijaninem. Ale jak się okazuje to nie 
samym postępek króla, trzeb ją odczytywać koniec! Nie wystarczy bowiem zostać 
w całości, szerzej. A jak to zrobić? Otóż zaproszony i przyjąć zaproszenie! Trzeba 
przypowieść jest jednocześnie alegorią, także zrobić coś od siebie: zaopatrzyć się 
zatem jej poszczególne zmyślone zapewne w szat godową! Brutalnie daje temu wyraz 
fragmenty powinny jakoś pasować do król (Bóg), który bezlitośnie traktuje tych, 
rzeczywistości i ją wyjaśniać. I tak czynią. którzy na uczcie nie mają szaty. Jaka z te-
Król to nikt inny tylko Pan Bóg. Wesele go nauka? Nie wystarczy cieszyć się, że 
syna to czasy Mesjańskie, zatem przyjście się jest chrześcijaninem (zaproszonym) do 
na świat Jezusa. Pan Bóg od wieków posy- przyjaźni z Jezusem. Trzeba jeszcze spełnić 
ła do Izraelitów swoje sługi (proroków), by pewne wymagania moralne, by zasłużyć 
przygotować ich na przyjęcie Mesjasza. na udział w uczcie królestwa czyli w niebie. 
Oni jednak lekceważą ich głos, a nawet Tak, jak Żydom nie pomogło to, że są 
wielu zabijają. Wobec tego Pan Bóg od- „synami Abrahamowymi” i mają z defini-
rzuca Izraela, skoro Izrael odrzucił wesele cji prawo do nieba, tak...
Jego Syna. Posyła inne sługi, które pustoszą 
Jerozolimę i morduj niewdzięcznych chrześcijanom nie wystarczy 
Żydów. Analogia nasuwa się sama: to obraz sam chrzest i imię Chrystusa
zniszczenia Jerozolimy przez wojska rzym- na ustach, by trafić do nieba. 
skiej w roku 70 i armagedon, jaki wtedy Potrzeba jeszcze 
przeżywają jej mieszkańcy. To oczywiście 

odpowiedniej szaty: nie koniec Bożego planu. Skoro swoi nie 
przyjęli zaproszenia, zaprosi się obcych. dobre czyny, 
I tak też się dzieje. Żydzi odrzucają Jezusa, Łaska Boża, a wiarę w Niego okazują poganie, ludzi 
żyjący na opłotkach czyli poza przygoto- miłość…
wywaną od wieków „areną zbawienia”. I tu 
mamy już przeskok do Nowego Przymie-

Ks. Marek Suder
rza. Apostołowie Jezusa zapraszają do 

Św. Franciszek z Asyżu nienawidził pieniędzy i bał się ich jak diabła. Dlatego w 
regule zakazał nie tylko posiadać jakiekolwiek pieniądze, ale nawet zabronił je 
dotykać. Otóż kiedyś w kościele franciszkańskim jakiś człowiek zostawił obok 
krucyfiksu pewną sumę pieniędzy. Jeden z braci zauważył to, wziął je i szybko 
wyrzucił przez okno. Gdy święty dowiedział się o tym, przywołał tego brata, skarcił 
go, a za pokutę nakazał mu uchwycić te pieniądze wargami, wynieść je poza klasztor i 
rzucić na pierwszą lepszą kupę oślego nawozu. Potem powiedział: „Na przyszłość 
macie pamiętać, że pieniądze na równi z gnojem należy traktować.”
– św. Franciszek był wyczerpany różnymi postami i umartwieniami. Podczas zimy 
odziany był tylko jednym habitem i przez to znosił wiele dolegliwości. Gdy raz taka 
pora nadeszła, a świętemu od zimna zaczęły dzwonić zęby, zląkł się, czy w jego serce 
nie zakrada się pewna zniewieściałość. Aby temu niebezpieczeństwu zapobiec, 
wszedł na szczyt góry, zdjął z siebie habit i spacerował tak w mrozie. Gdy uznał, że 
dosyć uczynił dla panowania nad samym sobą, wziął na nowo habit, mówiąc do 
siebie: „Teraz w mej tunice będzie mi dosyć ciepło.”
– św. Franciszek z Asyżu nie zrezygnował z daru łez, mimo zagrożenia dla wzroku, bo 
zachowanie wzroku uznał za coś lichego w porównaniu z miłością Boga, której 
wyrazem są łzy. Mówił: Cóż znaczy wzrok wobec takich łez? Muchy też mają oczy...

źródło: http://www.parafiapruszcz.x.pl

Z życia św. Franciszka z Asyżu...
 (wspomnienie 4 października)

gniazdo i plątali się po całym Bliskim potrafili to robić. Dość powiedzieć, że Żydzi 
Wschodzie, a nawet dalekim Zachodzie. jako jedyni w całym Cesarstwie Rzymskim 
Gdzież ich nie było…? Od Babilonii po nie musieli oddawać boskiej czci cesarzowi. 
Hiszpanię, od Macedonii po Cyrenę, od Mieli się tylko za niego modlić do swego 
Rzymu po Elefantynę. Powód? Wieloraki… Boga. Niektórzy Żydzi posiadali nawet 
Czasem to klęska w jakiejś wojnie stawała kupione bądź otrzymane za jakieś zasługi 
się przyczyną porzucenia ojczyzny. Czasem obywatelstwo rzymskie (np. św. Paweł). 
rewolucje i zamachy. Niekiedy uprowa- Zajmowali się głównie handlem i rzemio-
dzenie do niewoli, a innym razem zwykłe słem (nie tak jak dawniej w ojczyźnie: 
poszukiwanie chleba… Dość, że w czasach rolnictwem i pasterstwem).
Jezusa trudno było znaleźć taki skrawek 
Cesarstwa Rzymskiego, w którym nie było-
by żydowskiej gminy. Co ich łączyło? Pas-
cha! Na to bowiem święto niemal całe to 
towarzystwo ściągało do Jerozolimy, do 
Świętego Miasta, do ukochanej i jedynej 
świątyni, by oddać cześć Bogu Jahwe. Ci 
z bliska przychodzili co roku. Ci z daleka: Już niedługo usłyszymy w niedzielę 

Gdy się czyta Pięcioksiąg i traktuje choć raz w życiu… Ale być w świątyni na fragment z Ewangelii wg św. Mateusza 
dosłownie tamtejsze cyfry dotyczące liczeb- Paschę – to marzenie życia i święty obo- o zaproszonych na ucztę weselną (Mt 22,
ności Izraela, to można dojść do wniosku, wiązek każdego pobożnego żyda, gdzie- 1-14). Bibliści określają go jako „przypo-
że był to bardzo potężny liczebnie jak na kolwiek by nie mieszkał. wieść alegoryzująca”. Jej bohaterem jest 
owe czasy naród. Nie sumowałem tych cyfr, jakiś król, który wyprawił ucztę weselną 
ale szacując „z grubsza” można się do- swojemu synowi. Zaprosił na tę ucztę swo-Kolonie żydowskie 
liczyć, że  Izrael wychodząc z Egiptu pod ich poddanych. Pierwsze zaproszenie istniały niemal wszędzie 
wodzą Mojżesza mógł mieć ok. 2–3 zostało jednak odrzucone przez nich bez 

i wszędzie też miały 
milionów ludzi! Księga Liczb podająca słowa komentarza. Także drugie zapro-

podobną organizację, całkowitą liczbę mężczyzn zdolnych do szenie, choć także odrzucone, to jednak 
prawa i przywileje. walki spisanych wg rodów od lat dwudzie- rzuca światło na powód odmowy. Chodzi 
Żydzi gromadzili się stu wzwyż doliczyła się 603550 mężczyzn o brak czasu lub zwykłe lekceważenie. 

(por. Lb 1,45). Nie wliczano w to oczywiś- Zaproszeni po prostu poszli do swych zajęć i trzymali razem
cie kobiet, dzieci, starców ani też całego zawodowych. Co więcej niektórzy z za-we wspólnotach
pokolenie Lewiego! Było to na kilka do proszonych pochwycili i znieważyli lub zwanych gminami.
kilkadziesiąt lat od wyjścia z niewoli egip- pozabijali proszące ich sługi. Naturalną 
skiej. Oczywiście, dziś wiemy jak traktować więc wydaje się gwałtowna reakcja króla, Najczęściej zajmowali wszyscy razem 
biblijne liczby, gdzie tysiące to po prostu sy- który na wieść o tej zniewadze i zabiciu jakąś jedną dzielnicę miasta. Tworzyli 
nonim słowa „dużo”, a miliony to „bar- swych sług posyła do miasta wojsko i pusz-swoją organizację niezależną od państwo-
dzo dużo”. Naukowcy zarówno dziś jak cza je z dymem, a niewdzięcznych i okrut-wej, choć oczywiście państwowej także 
i dawniej zgodni byli raczej sądzić, że licz- nych niedoszłych gości zabija. Ponieważ podlegali. Taka ich gmina była zarówno 
ba ta w okresach największego rozkwitu uczta jest gotowa, zatem szkoda żeby je-modlitewną jak i świecką wspólnotą. Nie 
i świetności Izraela nigdy nie przekroczyła dzenie się zmarnowało. Zatem, król za-rozdzielano tych funkcji zresztą. Zgroma-
2 milionów i to jeszcze wliczając w to oko- prasza przypadkowych ludzi. Sala zapełnia dzenie żydowskie (po hebrajsku knesset, 
ło 0,5 miliona obcokrajowców miesz- się biesiadującymi: zarówno dobrymi jak a po grecku synagoga) wybierało w wybo-
kających pośród żydów. A i tak jest to liczba i złymi ludźmi. Wszak król nie sprecyzował rach radę starszych oraz przełożonego 
nad wyraz przeszacowana. Tak czy inaczej kogo zaprosić… Zaproszono więc kogo (etnerchę, egzarchę czy proseucha), którzy 
Izrael miał się w swoich oczach za potężny popadnie. I tu zaczyna się problem: na ucz-mieli obowiązek reprezentować wspólnotę 
i liczny naród, choć trzeba uczciwie powie- cie pojawia się sam król i dostrzega czło-przed władzami państwowymi oraz bronić 
dzieć, że mniemanie to brało się na pewno wieka bez odpowiedniego stroju. Oburzony jej interesów. I trzeba przyznać, że ci 
nie z prawdziwej liczebności, ale z du- każe go związać i wyrzucić na zewnątrz. 
chowego przekonania o swej wyjątkowości 
i wybraniu, jaki żydzi mieli. 

A jak to wyglądało w czasach Chry-
stusa? Współcześni naukowcy na bazie 
analizy rożnych ówczesnych dokumentów 
historycznych (Tacyta, Flawiusza, Sweto-
niusza, Kasjusza) doliczają się około 7–8 
milionów Żydów w całym Imperium rzym-
skim i około miliona poza nim. Czy to duża 
ilość? Trzeba przyznać, że spora, bo sta-
nowi to około 10 % wszystkich mieszkań-
ców Cesarstwa Rzymskiego. Oczywiście to 
średnia arytmetyczna, bo były rejony gdzie 
ich liczba sięgała 20% populacji! Zapewne 
w samej Palestynie dochodziła do 90%.

W czym tkwiła specyfika demograficz-
na tego narodu? W diasporze! W ich roz-
proszeniu! Bo oto od najdawniejszych lat 
swej historii, stosownie do słów: „Ojciec 
mój, Aramejczyk błądzący…”, synowie 
tego Aramejczyka także błądzili po całym 
świecie. Choć Palestyna była ich gniazdem, 
to jednak z różnych powodów opuszczali to 

Cz.  30

A: Ludność
Izraela
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B: „Przyjacielu, 
jak tutaj wszedłeś 

bez odświętnego stroju?”
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Wobec takiej sytuacji rodzi się pytanie: Niego wszystkich ludzi, bez względu na 
dlaczego król to zrobił, skoro zapraszając pochodzenie, status społeczny, a nawet 
ludzi z opłotków wcale nie postawił poziom życia moralnego! Każdy może 
warunku, że mają mieć odpowiedni strój?! zostać zaproszony na ucztę czyli zostać 

Aby zrozumieć tę przypowieść, a tym chrześcijaninem. Ale jak się okazuje to nie 
samym postępek króla, trzeb ją odczytywać koniec! Nie wystarczy bowiem zostać 
w całości, szerzej. A jak to zrobić? Otóż zaproszony i przyjąć zaproszenie! Trzeba 
przypowieść jest jednocześnie alegorią, także zrobić coś od siebie: zaopatrzyć się 
zatem jej poszczególne zmyślone zapewne w szat godową! Brutalnie daje temu wyraz 
fragmenty powinny jakoś pasować do król (Bóg), który bezlitośnie traktuje tych, 
rzeczywistości i ją wyjaśniać. I tak czynią. którzy na uczcie nie mają szaty. Jaka z te-
Król to nikt inny tylko Pan Bóg. Wesele go nauka? Nie wystarczy cieszyć się, że 
syna to czasy Mesjańskie, zatem przyjście się jest chrześcijaninem (zaproszonym) do 
na świat Jezusa. Pan Bóg od wieków posy- przyjaźni z Jezusem. Trzeba jeszcze spełnić 
ła do Izraelitów swoje sługi (proroków), by pewne wymagania moralne, by zasłużyć 
przygotować ich na przyjęcie Mesjasza. na udział w uczcie królestwa czyli w niebie. 
Oni jednak lekceważą ich głos, a nawet Tak, jak Żydom nie pomogło to, że są 
wielu zabijają. Wobec tego Pan Bóg od- „synami Abrahamowymi” i mają z defini-
rzuca Izraela, skoro Izrael odrzucił wesele cji prawo do nieba, tak...
Jego Syna. Posyła inne sługi, które pustoszą 
Jerozolimę i morduj niewdzięcznych chrześcijanom nie wystarczy 
Żydów. Analogia nasuwa się sama: to obraz sam chrzest i imię Chrystusa
zniszczenia Jerozolimy przez wojska rzym- na ustach, by trafić do nieba. 
skiej w roku 70 i armagedon, jaki wtedy Potrzeba jeszcze 
przeżywają jej mieszkańcy. To oczywiście 

odpowiedniej szaty: nie koniec Bożego planu. Skoro swoi nie 
przyjęli zaproszenia, zaprosi się obcych. dobre czyny, 
I tak też się dzieje. Żydzi odrzucają Jezusa, Łaska Boża, a wiarę w Niego okazują poganie, ludzi 
żyjący na opłotkach czyli poza przygoto- miłość…
wywaną od wieków „areną zbawienia”. I tu 
mamy już przeskok do Nowego Przymie-

Ks. Marek Suder
rza. Apostołowie Jezusa zapraszają do 

Św. Franciszek z Asyżu nienawidził pieniędzy i bał się ich jak diabła. Dlatego w 
regule zakazał nie tylko posiadać jakiekolwiek pieniądze, ale nawet zabronił je 
dotykać. Otóż kiedyś w kościele franciszkańskim jakiś człowiek zostawił obok 
krucyfiksu pewną sumę pieniędzy. Jeden z braci zauważył to, wziął je i szybko 
wyrzucił przez okno. Gdy święty dowiedział się o tym, przywołał tego brata, skarcił 
go, a za pokutę nakazał mu uchwycić te pieniądze wargami, wynieść je poza klasztor i 
rzucić na pierwszą lepszą kupę oślego nawozu. Potem powiedział: „Na przyszłość 
macie pamiętać, że pieniądze na równi z gnojem należy traktować.”
– św. Franciszek był wyczerpany różnymi postami i umartwieniami. Podczas zimy 
odziany był tylko jednym habitem i przez to znosił wiele dolegliwości. Gdy raz taka 
pora nadeszła, a świętemu od zimna zaczęły dzwonić zęby, zląkł się, czy w jego serce 
nie zakrada się pewna zniewieściałość. Aby temu niebezpieczeństwu zapobiec, 
wszedł na szczyt góry, zdjął z siebie habit i spacerował tak w mrozie. Gdy uznał, że 
dosyć uczynił dla panowania nad samym sobą, wziął na nowo habit, mówiąc do 
siebie: „Teraz w mej tunice będzie mi dosyć ciepło.”
– św. Franciszek z Asyżu nie zrezygnował z daru łez, mimo zagrożenia dla wzroku, bo 
zachowanie wzroku uznał za coś lichego w porównaniu z miłością Boga, której 
wyrazem są łzy. Mówił: Cóż znaczy wzrok wobec takich łez? Muchy też mają oczy...

źródło: http://www.parafiapruszcz.x.pl

Z życia św. Franciszka z Asyżu...
 (wspomnienie 4 października)

gniazdo i plątali się po całym Bliskim potrafili to robić. Dość powiedzieć, że Żydzi 
Wschodzie, a nawet dalekim Zachodzie. jako jedyni w całym Cesarstwie Rzymskim 
Gdzież ich nie było…? Od Babilonii po nie musieli oddawać boskiej czci cesarzowi. 
Hiszpanię, od Macedonii po Cyrenę, od Mieli się tylko za niego modlić do swego 
Rzymu po Elefantynę. Powód? Wieloraki… Boga. Niektórzy Żydzi posiadali nawet 
Czasem to klęska w jakiejś wojnie stawała kupione bądź otrzymane za jakieś zasługi 
się przyczyną porzucenia ojczyzny. Czasem obywatelstwo rzymskie (np. św. Paweł). 
rewolucje i zamachy. Niekiedy uprowa- Zajmowali się głównie handlem i rzemio-
dzenie do niewoli, a innym razem zwykłe słem (nie tak jak dawniej w ojczyźnie: 
poszukiwanie chleba… Dość, że w czasach rolnictwem i pasterstwem).
Jezusa trudno było znaleźć taki skrawek 
Cesarstwa Rzymskiego, w którym nie było-
by żydowskiej gminy. Co ich łączyło? Pas-
cha! Na to bowiem święto niemal całe to 
towarzystwo ściągało do Jerozolimy, do 
Świętego Miasta, do ukochanej i jedynej 
świątyni, by oddać cześć Bogu Jahwe. Ci 
z bliska przychodzili co roku. Ci z daleka: Już niedługo usłyszymy w niedzielę 

Gdy się czyta Pięcioksiąg i traktuje choć raz w życiu… Ale być w świątyni na fragment z Ewangelii wg św. Mateusza 
dosłownie tamtejsze cyfry dotyczące liczeb- Paschę – to marzenie życia i święty obo- o zaproszonych na ucztę weselną (Mt 22,
ności Izraela, to można dojść do wniosku, wiązek każdego pobożnego żyda, gdzie- 1-14). Bibliści określają go jako „przypo-
że był to bardzo potężny liczebnie jak na kolwiek by nie mieszkał. wieść alegoryzująca”. Jej bohaterem jest 
owe czasy naród. Nie sumowałem tych cyfr, jakiś król, który wyprawił ucztę weselną 
ale szacując „z grubsza” można się do- swojemu synowi. Zaprosił na tę ucztę swo-Kolonie żydowskie 
liczyć, że  Izrael wychodząc z Egiptu pod ich poddanych. Pierwsze zaproszenie istniały niemal wszędzie 
wodzą Mojżesza mógł mieć ok. 2–3 zostało jednak odrzucone przez nich bez 

i wszędzie też miały 
milionów ludzi! Księga Liczb podająca słowa komentarza. Także drugie zapro-

podobną organizację, całkowitą liczbę mężczyzn zdolnych do szenie, choć także odrzucone, to jednak 
prawa i przywileje. walki spisanych wg rodów od lat dwudzie- rzuca światło na powód odmowy. Chodzi 
Żydzi gromadzili się stu wzwyż doliczyła się 603550 mężczyzn o brak czasu lub zwykłe lekceważenie. 

(por. Lb 1,45). Nie wliczano w to oczywiś- Zaproszeni po prostu poszli do swych zajęć i trzymali razem
cie kobiet, dzieci, starców ani też całego zawodowych. Co więcej niektórzy z za-we wspólnotach
pokolenie Lewiego! Było to na kilka do proszonych pochwycili i znieważyli lub zwanych gminami.
kilkadziesiąt lat od wyjścia z niewoli egip- pozabijali proszące ich sługi. Naturalną 
skiej. Oczywiście, dziś wiemy jak traktować więc wydaje się gwałtowna reakcja króla, Najczęściej zajmowali wszyscy razem 
biblijne liczby, gdzie tysiące to po prostu sy- który na wieść o tej zniewadze i zabiciu jakąś jedną dzielnicę miasta. Tworzyli 
nonim słowa „dużo”, a miliony to „bar- swych sług posyła do miasta wojsko i pusz-swoją organizację niezależną od państwo-
dzo dużo”. Naukowcy zarówno dziś jak cza je z dymem, a niewdzięcznych i okrut-wej, choć oczywiście państwowej także 
i dawniej zgodni byli raczej sądzić, że licz- nych niedoszłych gości zabija. Ponieważ podlegali. Taka ich gmina była zarówno 
ba ta w okresach największego rozkwitu uczta jest gotowa, zatem szkoda żeby je-modlitewną jak i świecką wspólnotą. Nie 
i świetności Izraela nigdy nie przekroczyła dzenie się zmarnowało. Zatem, król za-rozdzielano tych funkcji zresztą. Zgroma-
2 milionów i to jeszcze wliczając w to oko- prasza przypadkowych ludzi. Sala zapełnia dzenie żydowskie (po hebrajsku knesset, 
ło 0,5 miliona obcokrajowców miesz- się biesiadującymi: zarówno dobrymi jak a po grecku synagoga) wybierało w wybo-
kających pośród żydów. A i tak jest to liczba i złymi ludźmi. Wszak król nie sprecyzował rach radę starszych oraz przełożonego 
nad wyraz przeszacowana. Tak czy inaczej kogo zaprosić… Zaproszono więc kogo (etnerchę, egzarchę czy proseucha), którzy 
Izrael miał się w swoich oczach za potężny popadnie. I tu zaczyna się problem: na ucz-mieli obowiązek reprezentować wspólnotę 
i liczny naród, choć trzeba uczciwie powie- cie pojawia się sam król i dostrzega czło-przed władzami państwowymi oraz bronić 
dzieć, że mniemanie to brało się na pewno wieka bez odpowiedniego stroju. Oburzony jej interesów. I trzeba przyznać, że ci 
nie z prawdziwej liczebności, ale z du- każe go związać i wyrzucić na zewnątrz. 
chowego przekonania o swej wyjątkowości 
i wybraniu, jaki żydzi mieli. 

A jak to wyglądało w czasach Chry-
stusa? Współcześni naukowcy na bazie 
analizy rożnych ówczesnych dokumentów 
historycznych (Tacyta, Flawiusza, Sweto-
niusza, Kasjusza) doliczają się około 7–8 
milionów Żydów w całym Imperium rzym-
skim i około miliona poza nim. Czy to duża 
ilość? Trzeba przyznać, że spora, bo sta-
nowi to około 10 % wszystkich mieszkań-
ców Cesarstwa Rzymskiego. Oczywiście to 
średnia arytmetyczna, bo były rejony gdzie 
ich liczba sięgała 20% populacji! Zapewne 
w samej Palestynie dochodziła do 90%.

W czym tkwiła specyfika demograficz-
na tego narodu? W diasporze! W ich roz-
proszeniu! Bo oto od najdawniejszych lat 
swej historii, stosownie do słów: „Ojciec 
mój, Aramejczyk błądzący…”, synowie 
tego Aramejczyka także błądzili po całym 
świecie. Choć Palestyna była ich gniazdem, 
to jednak z różnych powodów opuszczali to 

Cz.  30

A: Ludność
Izraela
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B: „Przyjacielu, 
jak tutaj wszedłeś 

bez odświętnego stroju?”
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Zwróćmy uwagę na to, jaki jest nasz język, co wypowiadają nasze 
usta. Czy kiedy mówimy, to wokół siejemy pokój czy niezgodę? 
Czy nasze słowa ranią czy koją? Czy ich konsekwencją jest miłość 
czy nienawiść? Dla chrześcijanina źródłem mądrości jest słowo Boże. 
Studiując Biblię otrzymujemy wskazówki dotyczące posługiwania się 

naszą mową. Słowo ma wielką moc.

Językiem – miłujesz lub zabijasz,

 budujesz lub niszczysz.

Oglądając telewizję, przeglądając stro- będzie mówił kłamliwe rzeczy o twoim od podstawówki, czy z ust matki trzyma-
ny internetowe, słuchając radia czy ludzi bracie, o twojej siostrze, o twojej żonie, jącej dziecko na ręku. Więc pytam,
spotkanych na ulicy, zaczynam się zasta- o twoim dziecku. I będzie cię doprowa-
nawiać, co się takiego stało, że tak często dzał do tego, żebyś bezmyślnie lansował czy używamy języka diabła, 
posługujemy się językiem nienawiści, wul- jego poglądy i jego systemy, mówiąc i pow-

czy Pana Boga, garyzmów, pomówień i pogardy względem tarzając to, co jest w twojej głowie. Naj-
który zawsze błogosławi?drugiego człowieka. Sytuacja staje się dla pierw jest myśl, jeśli jej nie zdemaskujesz, 

nas bardzo niebezpieczna. to zaczynasz mówić fałszywe rzeczy i za-
Gdzie jest źródło takiego zjawiska? Św. czynasz przyjmować strategię nieprzyja- Święty Jakub w swoim liście pisze  – 

Paweł mówi, że... ciela, którego celem jest, żeby cię znisz- „Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem 
czyć, okłamać, oszukać i doprowadzić do doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach 
tego, abyś był daleki od wykonania planu, także całe ciało… Język jest wśród wszystkich mamy każdą myśl 
który Bóg ma dla ciebie. Przestajesz już naszych członków tym, co bezcześci całe ciało poddawać pod posłuszeństwo myśleć o tym, czego Bóg chce, co On myśli, i sam trawiony ogniem piekielnym roz-

Chrystusowi, co On robi. Absolutną koniecznością jest pala krąg życia… Języka nikt z ludzi nie 
sprawdzenie tego, o czym myślimy. Muszę burzyć rozumowania potrafi okiełznać, to zło niestateczne, peł-
wiedzieć, o czym myślę i każdą myśl poddać ne zabójczego jadu. Przy jego pomocy i wszelkie przeszkody 
pod posłuszeństwo Chrystusowi. wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy przeciwko poznaniu Boga, 

Dla mnie zatrważające są słowa Jezu- ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. 
a wszelką myśl sa zapisane w Ewangelii Św. Mateusza Z tych samych ust wychodzi błogosła-
brać do niewoli. (Mt 12, 25) „Jezus, rzekł do nich – każde wieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, 

królestwo, wewnętrznie skłócone, pusto- bracia moi..!” Rodzice, ile razy powie-
Odnowić swój umysł po to, żeby w na- szeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie dzieliśmy swoim dzieciom: nic ci się nie 

szej głowie pojawiły się właściwe modele skłócony, się nie ostoi”. A co się obecnie uda, jesteś głupi itd?
rozumowania, właściwe schematy. dzieje w naszej ojczyźnie? Czy chcemy Święty Jakub kontynuuje – „Bracia, nie 

Twój umysł jest polem walki! Tutaj doprowadzić do samozagłady naszego oczerniajcie jeden drugiego! Kto oczernia 
toczy się bitwa o to, jak będzie wyglądało narodu? A może słowa Jezusa to tylko taka brata swego lub sądzi go, uwłacza Prawu 
twoje życie. I dla nas, ludzi, którzy żyjemy poezja, nic nie znacząca? Ja brałbym te i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, 

jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią. w Chrystusie, jest absolutną koniecznością słowa na poważnie. 
Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego dbanie o to, aby w naszej głowie były myśli W dalszej części Ewangelii Mateusza 
mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże zgadzające się z myślą Chrystusową. (Mt 12, 34–37) czytamy – „Plemię żmijowe! 
jesteś, byś sądził bliźniego?” Obecnie Dlatego, że diabeł jest kłamcą. (J 8, 44–45) Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli 

jesteście? Przecież z obfitości serca usta obserwujemy popis elit politycznych „Waszym ojcem jest diabeł i chcecie pełnić 
mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca w oczernianiu przeciwnika politycznego. jego zamiary. A on od początku był mordercą 

i nie kierował się prawdą, gdyż nie ma w nim wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego Takie postępowania ludzi będących przy 
prawdy. Gdy kłamie, mówi to ze swego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam władzy dla naszej moralności jest jak bom-
wnętrza, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. wam: Z każdego bezużytecznego słowa, ba atomowa – powoduje spustoszenie mo-
Mnie natomiast nie chcecie wierzyć, ponie- które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę ralne. 

w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich waż mówię wam prawdę”. Moja ukochana księga Syracha przy-
będziesz uniewinniony i na podstawie słów Diabeł jest ojcem kłamstwa, posługuje tacza wiele mądrości dotyczących naszej 
twoich będziesz potępiony”. Ostrzeżenie się kłamstwem, kłamie o tobie, o innych mowy. Dla zachęty kilka przykładów:
Jezusa jest jednoznaczne!i kłamie o okolicznościach, które są wokół 

Egzorcyści twierdzą, że zły duch w cza-ciebie. Wkłada do twojej głowy podejrze- „..W mowie jest chwała i hańba 
sie egzorcyzmu nie mówi innym językiem, nia, wątpliwości, obawy. Bombarduje cię człowieka, a język może sprowadzić jego 

swoimi schematami myślenia, powtarza jak tylko językiem wulgaryzmu. Nie powie upadek. Bacz, abyś nie był nazwany 
ciągle to samo – rzeczy, które nie są prawdą. jednego zdania, jeśli nie zacznie od prze- oszczercą i nie czyń swym językiem 
Wtedy zaczynasz roztrząsać jakieś sprawy, kleństwa. Należy tutaj oddzielić przekleń-

zasadzek. Bo złodziej doznaje hańby, zaczynasz snuć różne teorie, wchodzisz stwo od wulgaryzmu. Jeśli ktoś kogoś 
a dwujęzyczny najgorszego napięt-w fałszywe procesy rozumowania. Zaczy- przeklina, źle mu życząc, to jest bardzo 
nowania.”nasz być człowiekiem bojaźliwym, podej- ciężki grzech i narażenie osoby przekli-

rzliwym. Diabeł będzie kłamał najpierw nanej na wielkie problemy duchowe. 
„…Kłamstwo jest złym nawykiem o tobie samym, będzie mówił: nic ci się nie Z przerażeniem słucham wulgaryzmów 

człowieka i jest ono stale na ustach ludzi źle uda, znowu poniesiesz porażkę. Potem płynących z ust młodych ludzi, począwszy 
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Matka Boża jest naszą mamą, ale przede wszystkim jest pośredniczką 

u Boga, która wzywa do bliskości z Panem Bogiem przez modlitwę, 

uczestnictwo we Mszy świętej jak również do różańca, który jest potężną 

modlitwą pomagającą nam w przeróżnych strapieniach. Matka Boża 

wzywając nas do odmawiania różańca pomaga nam przejść przez życie, 

by na końcu cieszyć się niebem.

 „Maryjo, Matko moja i Pani moja, Dz.561
oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć W jednej chwili ujrzałam ten obraz 
moją, i to co po niej nastąpi. Wszystko skła- (w) jakiejś małej kapliczce i w jednej 
dam w Twoje ręce, o Matko moja; okryj chwili ujrzałam, jak z tej małej ka- być cierpieniem, a jednak tak jest; 
swym płaszczem dziewiczym moją duszę pliczki stała się wielka i piękna świą- nie tylko mogą być z tego powodu 
i udziel mi łaski czystości serca, duszy tynia i w tej świątyni ujrzałam Matkę cierpienia, ale i muszą być, jako i ciała, i broń mnie swą potęgą przed nie-

Bożą z Dzieciątkiem na ręku. W jed- cecha działania Bożego. Rozumiem przyjaciółmi wszelkimi, a szczególnie 
nej chwili znikło Dzieciątko Jezus dobrze, że gdyby Bóg sam nie umac-przed tymi, którzy złośliwość swoją po-
z ręki Matki Bożej, a ujrzałam żywy niał duszy w tych różnych doświad-krywają maską cnoty, O śliczna Lilio, Tyś 
wizerunek Jezusa ukrzyżowanego. czeniach, dusza nie dałaby rady dla mnie zwierciadłem, o Matko moja.”
Powiedziała mi Matka Boża, abym sama z siebie, a więc tarczą jej jest 
postępowała tak jak Ona: pomimo sam Pan Bóg. Kiedy w dalszym 
radości wpatrywała się w krzyż, i Dz. 260 ciągu rozważałam w czasie niesz-
powiedziała, że łaski których mi Bóg Miałam pozwolenie wstąpić do porów tę mieszaninę niejako cier-
udziela, nie są tylko dla mnie, ale i dla Częstochowy. Po raz pierwszy pienia i łaski, wtem usłyszałam głos 
innych dusz.ujrzałam Matkę Bożą, kiedy poszłam Matki Najświętszej: Wiedz córko 

rano o godzinie piątej na odsłonięcie moja, że chociaż zostałam wynie-
obrazu. Modliłam się bez przerwy do siona do godności Matki Boga, W naszym życiu też doświadczamy raz 
godziny jedenastej i zdawało mi się, miłości, raz cierpienia; ale o ile prościej jednak siedem mieczów boleści 

kroczy się przez życie, gdy jest się pod że dopiero co przyszłam. Matka przeszyło mi serce. Nic nie czyń na 
opieką Mamy – Mamy, która nieustannie tamtejsza przełożona przysłała po swoją obronę, znoś wszystko z po-
czuwa nad naszym życiem, żebyśmy nie mnie siostrę, żebym przyszła na śnia- korą, Bóg sam cię bronić będzie.
zeszli na złą ścieżkę. Za Jej przykładem danie, i martwi (się), że się spóźnię 
mamy cieszyć się życiem, jednocześnie nie Ten fragment doskonale oddaje to jak na pociąg. Wiele mi powiedziała 
zapominać, że wokół nas jest dużo ludzi, powinniśmy zaufać Bogu i Jego Mamie. Matka Boża. Oddałam Jej swoje 
którzy potrzebują wsparcia. Nie każdy Są w nas często niepokoje, czy sobie zasłu-śluby wieczyste, czułam, że jestem człowiek potrafi wyprosić dla siebie łaski. żyłam na nieszczęście w moim życiu i na Jej dzieckiem, a Ona mi Matką. 

wszystkie trudności, które mnie otaczają – Nic mi nie odmówiła, o co Ją po-
Dz.786 a jednak tak zasłużyłam sobie, bo nic nie prosiłam.

dzieje się z przypadku, a wręcz przeciwnie Dziś w czasie nieszporów jakiś 
te przeciwności i trudności jak je nazywamy ból przeniknął mi duszę; widzę, że 
raz kształtują w nas ducha, raz niesamowitą dzieło to przechodzi siły moje pod Czy mama potrafi odmówić swojemu siłę do pracy i tylko z Bożą pomocą poko-każdym względem. Jestem małym dziecku, zwłaszcza gdy gorąco prosi o po- namy te problemy i wytrzymamy wszystkie dzieckiem wobec ogromu tego za-moc? W miesiącu październiku mamy cierpienia. 

dania i tylko na wyraźny rozkaz niesamowitą okazję klęknąć , co prawda nie  Czciciele Bożego Miłosierdzia:
Boży przystępuję do spełnienia go, w Częstochowie, ale w swoim kościele Ewa Rycaj.

przed Matką Różańcową i każdy z nas a z drugiej strony, nawet te wielkie 
może: poprosić, przeprosić i podziękować łaski stały mi się ciężarem i ledwie je 
za wszystko co otrzymał dotychczas. Myślę, dźwigam. Widzę niedowierzanie ze 
że większość z nas w dużej mierze prosi, strony przełożonych i różne powąt-
a mało kiedy dziękuje, a to też jest ważne –  piewania, i nieufne z tego powodu 
okazać mamie wdzięczność. do mnie się odnoszenie. Mój Jezu, 

widzę, że i łaski tak wielkie mogą 
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Zwróćmy uwagę na to, jaki jest nasz język, co wypowiadają nasze 
usta. Czy kiedy mówimy, to wokół siejemy pokój czy niezgodę? 
Czy nasze słowa ranią czy koją? Czy ich konsekwencją jest miłość 
czy nienawiść? Dla chrześcijanina źródłem mądrości jest słowo Boże. 
Studiując Biblię otrzymujemy wskazówki dotyczące posługiwania się 

naszą mową. Słowo ma wielką moc.

Językiem – miłujesz lub zabijasz,

 budujesz lub niszczysz.

Oglądając telewizję, przeglądając stro- będzie mówił kłamliwe rzeczy o twoim od podstawówki, czy z ust matki trzyma-
ny internetowe, słuchając radia czy ludzi bracie, o twojej siostrze, o twojej żonie, jącej dziecko na ręku. Więc pytam,
spotkanych na ulicy, zaczynam się zasta- o twoim dziecku. I będzie cię doprowa-
nawiać, co się takiego stało, że tak często dzał do tego, żebyś bezmyślnie lansował czy używamy języka diabła, 
posługujemy się językiem nienawiści, wul- jego poglądy i jego systemy, mówiąc i pow-

czy Pana Boga, garyzmów, pomówień i pogardy względem tarzając to, co jest w twojej głowie. Naj-
który zawsze błogosławi?drugiego człowieka. Sytuacja staje się dla pierw jest myśl, jeśli jej nie zdemaskujesz, 

nas bardzo niebezpieczna. to zaczynasz mówić fałszywe rzeczy i za-
Gdzie jest źródło takiego zjawiska? Św. czynasz przyjmować strategię nieprzyja- Święty Jakub w swoim liście pisze  – 

Paweł mówi, że... ciela, którego celem jest, żeby cię znisz- „Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem 
czyć, okłamać, oszukać i doprowadzić do doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach 
tego, abyś był daleki od wykonania planu, także całe ciało… Język jest wśród wszystkich mamy każdą myśl 
który Bóg ma dla ciebie. Przestajesz już naszych członków tym, co bezcześci całe ciało poddawać pod posłuszeństwo myśleć o tym, czego Bóg chce, co On myśli, i sam trawiony ogniem piekielnym roz-

Chrystusowi, co On robi. Absolutną koniecznością jest pala krąg życia… Języka nikt z ludzi nie 
sprawdzenie tego, o czym myślimy. Muszę burzyć rozumowania potrafi okiełznać, to zło niestateczne, peł-
wiedzieć, o czym myślę i każdą myśl poddać ne zabójczego jadu. Przy jego pomocy i wszelkie przeszkody 
pod posłuszeństwo Chrystusowi. wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy przeciwko poznaniu Boga, 

Dla mnie zatrważające są słowa Jezu- ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. 
a wszelką myśl sa zapisane w Ewangelii Św. Mateusza Z tych samych ust wychodzi błogosła-
brać do niewoli. (Mt 12, 25) „Jezus, rzekł do nich – każde wieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, 

królestwo, wewnętrznie skłócone, pusto- bracia moi..!” Rodzice, ile razy powie-
Odnowić swój umysł po to, żeby w na- szeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie dzieliśmy swoim dzieciom: nic ci się nie 

szej głowie pojawiły się właściwe modele skłócony, się nie ostoi”. A co się obecnie uda, jesteś głupi itd?
rozumowania, właściwe schematy. dzieje w naszej ojczyźnie? Czy chcemy Święty Jakub kontynuuje – „Bracia, nie 

Twój umysł jest polem walki! Tutaj doprowadzić do samozagłady naszego oczerniajcie jeden drugiego! Kto oczernia 
toczy się bitwa o to, jak będzie wyglądało narodu? A może słowa Jezusa to tylko taka brata swego lub sądzi go, uwłacza Prawu 
twoje życie. I dla nas, ludzi, którzy żyjemy poezja, nic nie znacząca? Ja brałbym te i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, 

jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią. w Chrystusie, jest absolutną koniecznością słowa na poważnie. 
Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego dbanie o to, aby w naszej głowie były myśli W dalszej części Ewangelii Mateusza 
mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże zgadzające się z myślą Chrystusową. (Mt 12, 34–37) czytamy – „Plemię żmijowe! 
jesteś, byś sądził bliźniego?” Obecnie Dlatego, że diabeł jest kłamcą. (J 8, 44–45) Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli 

jesteście? Przecież z obfitości serca usta obserwujemy popis elit politycznych „Waszym ojcem jest diabeł i chcecie pełnić 
mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca w oczernianiu przeciwnika politycznego. jego zamiary. A on od początku był mordercą 

i nie kierował się prawdą, gdyż nie ma w nim wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego Takie postępowania ludzi będących przy 
prawdy. Gdy kłamie, mówi to ze swego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam władzy dla naszej moralności jest jak bom-
wnętrza, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. wam: Z każdego bezużytecznego słowa, ba atomowa – powoduje spustoszenie mo-
Mnie natomiast nie chcecie wierzyć, ponie- które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę ralne. 

w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich waż mówię wam prawdę”. Moja ukochana księga Syracha przy-
będziesz uniewinniony i na podstawie słów Diabeł jest ojcem kłamstwa, posługuje tacza wiele mądrości dotyczących naszej 
twoich będziesz potępiony”. Ostrzeżenie się kłamstwem, kłamie o tobie, o innych mowy. Dla zachęty kilka przykładów:
Jezusa jest jednoznaczne!i kłamie o okolicznościach, które są wokół 

Egzorcyści twierdzą, że zły duch w cza-ciebie. Wkłada do twojej głowy podejrze- „..W mowie jest chwała i hańba 
sie egzorcyzmu nie mówi innym językiem, nia, wątpliwości, obawy. Bombarduje cię człowieka, a język może sprowadzić jego 

swoimi schematami myślenia, powtarza jak tylko językiem wulgaryzmu. Nie powie upadek. Bacz, abyś nie był nazwany 
ciągle to samo – rzeczy, które nie są prawdą. jednego zdania, jeśli nie zacznie od prze- oszczercą i nie czyń swym językiem 
Wtedy zaczynasz roztrząsać jakieś sprawy, kleństwa. Należy tutaj oddzielić przekleń-

zasadzek. Bo złodziej doznaje hańby, zaczynasz snuć różne teorie, wchodzisz stwo od wulgaryzmu. Jeśli ktoś kogoś 
a dwujęzyczny najgorszego napięt-w fałszywe procesy rozumowania. Zaczy- przeklina, źle mu życząc, to jest bardzo 
nowania.”nasz być człowiekiem bojaźliwym, podej- ciężki grzech i narażenie osoby przekli-

rzliwym. Diabeł będzie kłamał najpierw nanej na wielkie problemy duchowe. 
„…Kłamstwo jest złym nawykiem o tobie samym, będzie mówił: nic ci się nie Z przerażeniem słucham wulgaryzmów 

człowieka i jest ono stale na ustach ludzi źle uda, znowu poniesiesz porażkę. Potem płynących z ust młodych ludzi, począwszy 
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Matka Boża jest naszą mamą, ale przede wszystkim jest pośredniczką 

u Boga, która wzywa do bliskości z Panem Bogiem przez modlitwę, 

uczestnictwo we Mszy świętej jak również do różańca, który jest potężną 

modlitwą pomagającą nam w przeróżnych strapieniach. Matka Boża 

wzywając nas do odmawiania różańca pomaga nam przejść przez życie, 

by na końcu cieszyć się niebem.

 „Maryjo, Matko moja i Pani moja, Dz.561
oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć W jednej chwili ujrzałam ten obraz 
moją, i to co po niej nastąpi. Wszystko skła- (w) jakiejś małej kapliczce i w jednej 
dam w Twoje ręce, o Matko moja; okryj chwili ujrzałam, jak z tej małej ka- być cierpieniem, a jednak tak jest; 
swym płaszczem dziewiczym moją duszę pliczki stała się wielka i piękna świą- nie tylko mogą być z tego powodu 
i udziel mi łaski czystości serca, duszy tynia i w tej świątyni ujrzałam Matkę cierpienia, ale i muszą być, jako i ciała, i broń mnie swą potęgą przed nie-

Bożą z Dzieciątkiem na ręku. W jed- cecha działania Bożego. Rozumiem przyjaciółmi wszelkimi, a szczególnie 
nej chwili znikło Dzieciątko Jezus dobrze, że gdyby Bóg sam nie umac-przed tymi, którzy złośliwość swoją po-
z ręki Matki Bożej, a ujrzałam żywy niał duszy w tych różnych doświad-krywają maską cnoty, O śliczna Lilio, Tyś 
wizerunek Jezusa ukrzyżowanego. czeniach, dusza nie dałaby rady dla mnie zwierciadłem, o Matko moja.”
Powiedziała mi Matka Boża, abym sama z siebie, a więc tarczą jej jest 
postępowała tak jak Ona: pomimo sam Pan Bóg. Kiedy w dalszym 
radości wpatrywała się w krzyż, i Dz. 260 ciągu rozważałam w czasie niesz-
powiedziała, że łaski których mi Bóg Miałam pozwolenie wstąpić do porów tę mieszaninę niejako cier-
udziela, nie są tylko dla mnie, ale i dla Częstochowy. Po raz pierwszy pienia i łaski, wtem usłyszałam głos 
innych dusz.ujrzałam Matkę Bożą, kiedy poszłam Matki Najświętszej: Wiedz córko 

rano o godzinie piątej na odsłonięcie moja, że chociaż zostałam wynie-
obrazu. Modliłam się bez przerwy do siona do godności Matki Boga, W naszym życiu też doświadczamy raz 
godziny jedenastej i zdawało mi się, miłości, raz cierpienia; ale o ile prościej jednak siedem mieczów boleści 

kroczy się przez życie, gdy jest się pod że dopiero co przyszłam. Matka przeszyło mi serce. Nic nie czyń na 
opieką Mamy – Mamy, która nieustannie tamtejsza przełożona przysłała po swoją obronę, znoś wszystko z po-
czuwa nad naszym życiem, żebyśmy nie mnie siostrę, żebym przyszła na śnia- korą, Bóg sam cię bronić będzie.
zeszli na złą ścieżkę. Za Jej przykładem danie, i martwi (się), że się spóźnię 
mamy cieszyć się życiem, jednocześnie nie Ten fragment doskonale oddaje to jak na pociąg. Wiele mi powiedziała 
zapominać, że wokół nas jest dużo ludzi, powinniśmy zaufać Bogu i Jego Mamie. Matka Boża. Oddałam Jej swoje 
którzy potrzebują wsparcia. Nie każdy Są w nas często niepokoje, czy sobie zasłu-śluby wieczyste, czułam, że jestem człowiek potrafi wyprosić dla siebie łaski. żyłam na nieszczęście w moim życiu i na Jej dzieckiem, a Ona mi Matką. 

wszystkie trudności, które mnie otaczają – Nic mi nie odmówiła, o co Ją po-
Dz.786 a jednak tak zasłużyłam sobie, bo nic nie prosiłam.

dzieje się z przypadku, a wręcz przeciwnie Dziś w czasie nieszporów jakiś 
te przeciwności i trudności jak je nazywamy ból przeniknął mi duszę; widzę, że 
raz kształtują w nas ducha, raz niesamowitą dzieło to przechodzi siły moje pod Czy mama potrafi odmówić swojemu siłę do pracy i tylko z Bożą pomocą poko-każdym względem. Jestem małym dziecku, zwłaszcza gdy gorąco prosi o po- namy te problemy i wytrzymamy wszystkie dzieckiem wobec ogromu tego za-moc? W miesiącu październiku mamy cierpienia. 

dania i tylko na wyraźny rozkaz niesamowitą okazję klęknąć , co prawda nie  Czciciele Bożego Miłosierdzia:
Boży przystępuję do spełnienia go, w Częstochowie, ale w swoim kościele Ewa Rycaj.

przed Matką Różańcową i każdy z nas a z drugiej strony, nawet te wielkie 
może: poprosić, przeprosić i podziękować łaski stały mi się ciężarem i ledwie je 
za wszystko co otrzymał dotychczas. Myślę, dźwigam. Widzę niedowierzanie ze 
że większość z nas w dużej mierze prosi, strony przełożonych i różne powąt-
a mało kiedy dziękuje, a to też jest ważne –  piewania, i nieufne z tego powodu 
okazać mamie wdzięczność. do mnie się odnoszenie. Mój Jezu, 

widzę, że i łaski tak wielkie mogą 
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Dziękuję Bogu za wszystko. Sądzę, że przez cały 
ten długoletni okres życia zawsze byłem 
i dotąd jestem właściwym człowiekiem 
na właściwym miejscu. 

ks. Władysław Bukowiński

Ks Władysław Bukowiński

Kapłan, który w dłoniach 

opatrzności Bożej, 

przeżył w Kazachstanie piekło wojny, 

łagrów i komunizmu 

z podniesioną głową, 

uśmiechniętą twarzą 

i szczerym poczuciem humoru.

doprowadziła ostatecznie do jego uwię-
zienia przez NKWD w sierpniu 1940 roku. 
Chociaż został skazany na 8 lat łagrów, 
ofensywa niemiecka w czerwcu 1941 roku 
dosięgła go jeszcze w więzieniu w Łucku. 
Decyzją eliminacji wszystkich więźniów 
przed przybyciem Niemców, Bukowiński 
znalazł się ze wszystkimi innymi więźniami 
na dziedzińcu więzienia, oczekując na egze-
kucję. Gdy przyszła kolej na Bukowiń-
skiego padł wprawdzie przy strzale kuli, 
lecz tylko z przerażenia – żadna kula go nie 
trafiła. Leżąc wśród więźniów konających 
udzielał rozgrzeszenia, przygotowując ich 
do spotkania z Chrystusem. Oczekując do 
wieczora Bukowiński nie ruszał się, by nie swojego prawniczego wykształ-
zagrozić swojemu życiu. Dopiero w nocy cenia, broniąc się przed oskar-Ponieważ nie chciał zwracać 
wstał, by wraz z przybyciem Niemców żeniem. Ostatecznie został skazany uwagi władzy 
wrócić do swojej posługi duszpasterskiej na minimalną karę 3 lat obozu pracy, które na swoją działalność, 
w katedrze. odbył w Czumie i Sosnówcu.odprawiał Msze Święte Chociaż sam ksiądz Bukowiński nie Po prawie 30-letniej nieobecności 

i nabożeństwa zaznał większych krzywd od władzy nie- w Polsce dostał w 1965 roku pozwolenie 
w różnych mieszkaniach, mieckiej, musiał być świadkiem najpierw na wyjazd do Ojczyzny. Chociaż pragnął 
przy zakrytych oknach. eksterminacji miejscowych Żydów, a po- się spotkać ze swoją rodziną i znajomymi, 

tem rzezi Polaków przez Ukraińców na Z tego powodu sam z którymi utrzymywał kontakt listowy, to 
Wołyniu. Chociaż od dzieciństwa doświad- miał świadomość, że jego miejsce jest zwykł się nazywać domokrążcą. 
czał wielkiej wrogości pomiędzy Polakami w Karagandzie. Jeszcze dwukrotnie powró-
i Ukraińcami, jego ból na widok tych brato- cił do Polski w roku 1969 i 1972/1973, aby Jako zesłaniec musiał się co miesiąc mel-
bójczych morderstw był wielki. Wszystkie podratować swoje pogarszające się zdro-dować, by zdać relację ze swoich poczynań. 
te doświadczenia uczyły Bukowińskiego wie. Wyczerpująca praca i mróz przyczy-Te spotkania, przez niego nazywane spo-
sztuki przebaczania, co pozwoliło mu wyjść niły się do różnych dolegliwości nerek i nóg. wiedziami, odprawiał szybko i zwięźle. 
także na pomoc jeńcom sowieckim, którzy Jednak także te przyjazdy wykorzystywał W ramach takich spotkań postawiano go 
mieli go już niedługo później aresztować. na rozmowę z kard. Wojtyłą. We współ-w czerwcu 1955 roku przed decyzją po-

Wraz z wkroczeniem Armii Krajowej pracy z nim szukał nowych polskich misjo-wrotu do Polski, lub przyjęcia obywatel-
w styczniu 1945 roku, został internowany narzy na Kresach.stwa ZSRR. Znając wielką potrzebę dusz-
przez NKWD i wywieziony do Kijowa, Ostatnie lata pracy były coraz bardziej pasterzy dla zesłańców, zdecydował się 
gdzie został skazany na karę śmierci za zaznaczone wielkim cierpieniem Bukowiń-pozostać w Związku Radzieckim. Gdy 
zdradę władzy radzieckiej na rzecz Waty- skiego. Ostatnią wyprawę misjonarską do w maju 1956r. otrzymał paszport, skorzy-
kanu. Ostatecznie z „dobroci władzy” kara Tadżykistanu odbył 1967 roku. Gdy wrócił stał z możliwości swobodnego poruszania 
została zmniejszona do 10 lat karnych obo- z Polski w 1973 roku musiał już mocno się i wyjechał do Kazachstanu.
zów pracy. Czas od aresztowania do przy- ograniczać swoją działalność duszpaster-Przebywając od 1957 roku w Kazach-
bycia do czelabińskiego obozu pracy w lip- ską. Jednak nawet w tej sytuacji nie tracił stanie rozpoczął swoją posługę duszpaster-
cu 1946 roku był tym boleśniejszy dla Buko- ducha. ską od wielu wypraw misyjnych do okolicz-
wińskiego, że nie mógł sprawować żadnej nych miast. Często spotykał się nie tylko 
Mszy Świętej. Tym bardziej widział po- z polskimi zesłańcami, ale także z niemiec-

Pocieszając i budując innych, trzebę i wspierał się ze swoimi księżmi - kimi katolikami, którzy zostali przymu-
współwięźniami poprzez wykłady, konfe- sowo przesiedleni w głąb ZSRR. Stało się sam ofiarował swoje 
rencje i wspólną modlitwę. to dla niego kolejną okazją do wybaczenia 

coraz większe cierpienia, Po rocznej pracy w Czelabińsku został swoim wrogom dla dobra Ewangelii. Dla-
przeniesiony do kopalni miedzi w Dżezkaz- tego Bukowiński nie robił różnicy między nie chcąc stać się 
ganie. Pomimo kilkunastogodzinnej pracy swoimi owcami, widząc w każdym z nich 

ciężarem dla nikogo. znalazł codziennie czas, aby nocami pro- dziecko samego Boga. W ramach tego 
wadzić apostolstwo wśród ludzi. 10 sierp- duszpasterstwa zaczął budować kaplicę, 

Ostatni raz odprawił Mszę Świętą 25 nia 1954 roku został zwolniony i posłany do która spowodowała jego kolejne areszto-
listopada 1974 roku. Tydzień później Karagandy, gdzie natychmiast rozpoczął wanie w grudniu 1958 roku. Trzy miesięce 
w nocy z 2 na 3 grudnia przy modlitwie pracę duszpasterską. później, na rozprawie sądowej korzystał ze 
różańcowej przygotował się na spotkanie 
z Panem. Nad ranem o 5:00 Bukowiński 
pożegnał się ze swoim ciałem, które służyło 
mu przez prawie 70 lat do ofiarnej pracy 
kapłańskiej.

Ks. Michał Mleczek
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wychowanych. Lepszy złodziej niż ten, co 
stale kłamstwem się posługuje, obydwaj zaś 
zgubę odziedziczą w spadku. Wzgarda 
zazwyczaj towarzyszy kłamcy, a hańba stale 
ciąży na nim.”

„…Unikaj waśni, a umniejszysz grzechy, 
człowiek bowiem popędliwy wszczynać 
będzie kłótnie. Grzesznik szerzy niezgodę 
między przyjaciółmi i rzuca oszczerstwo 
między tych, co żyją w zgodzie. Jakie jest 
paliwo, tak się ogień rozpala, jaka jest 
zapamiętałość w kłótni, tak się ona wzmaga; 
jaka siła człowieka, taka będzie jego 
zapalczywość, i zależnie od zamożności, 
gniew jego będzie rosnąć. Gwałtowna 
sprzeczka roznieca ogień, a gwałtowna 
kłótnia wylewa krew”.

Kochani czytelnicy, zaczynamy inten-
sywną pracę nad opanowaniem swojego 
języka. Małymi krokami zacznijmy np. od 
unikania plotek, bycia miłym dla bliźniego, 
jak ognia unikajmy wulgaryzmów (sam 
mam z tym duży problem).

Przestańmy się bawić 

w chrześcijaństwo, 

zacznijmy żyć 

jak chrześcijanie. 

Przepraszam za długie cytaty z Pisma 
Świętego, ale temat jest trudny i nie chcia-
łem mędrkować. 

Kazimierz

Władysław Bukowiński urodził się 22 Myśl o tym, aby wstąpić do seminarium 
grudnia 1904 roku w Berdyczowie. Cztery wynikała z jego rozmowy z jednym z kle-
dni później, w drugi dzień Świąt Bożego ryków krakowskiego seminarium. Po tej 
Narodzenia został przyjęty do Kościoła rozmowie Bukowiński zauważył, że koleje 
Katolickiego, któremu w przyszłości z od- jego życia nieprzypadkowo go sprowadziły 
daniem miał służyć. Rodzina, w której w obecne miejsce. Z dzieciństwa wyniósł 
urodził się Władysław, była zamożna. Dla- doświadczenie, że Polacy często spotykali 
tego przez cały okres dzieciństwa nie się z wielką wrogością od strony prawo-
doświadczył trosk, żyjąc w dostatku. Okres sławnych za to, że byli katolikami. Dodat-
dzieciństwa spędził Bukowiński, poza kowo sam często zauważał brak kapłanów 
krótkim pobytem w Opatowie pod Sando- a przez to i sakramentów w tych miejscach, 
mierzem, w głębi obecnej Ukrainy w za- gdzie ich pomoc była potrzebna dla wzmoc-
borze Rosyjskim. Jego edukacja szkolna nienia wiary i przeciwstawiania się tej wro-
przypadła na czasy I wojny światowej. gości. Dlatego podjął z wielką determinacją 
Jednak Bukowiński, który nigdy nie miał decyzję o wstąpienia do krakowskiego se-
problemów z nauką, skończył średnią minarium, by w przyszłości służyć swoim 
szkołę w Krakowie bez większych opóźnień braciom na kresach.
w 1921 roku. Gdy 28 czerwca 1931 roku przyjął 

Chociaż bardzo szybko odnalazł się święcenia na Wawelu z rąk arcybiskupa 
w Krakowie, to nigdy nie zapominał Adama Sapiehy, był zdecydowany na na-
o swoim pochodzeniu. W czasie studiów tychmiastowy wyjazd misyjny w swoje 
prawniczych na Uniwersytecie Jagielloń- rodzinne strony. Jednak w posłuszeństwie 
skim działał intensywnie w Akademickim przyjął decyzję abp Sapiehy, który obiecy-
Kole Kresowym, w którym skupiało się wał mu pozwolenie na wyjazd po pięcio-
dużo studentów z kresów Wschodnich. letniej posłudze w archidiecezji Krakow-
Koło, którego prezesem przez dwie kaden- skiej. Mówi się, że pasterz Krakowski są-
cje był sam Bukowiński, miało podwójny dził, że młodzieńczy zapał misyjny szybko 
cel. Po pierwsze miało pomóc członkom wystygnie, jednak ksiądz Bukowiński 
w wychowaniu lokalno-patriotycznym, wrócił do arcybiskupa po pięcioletniej po-
a po drugie miało nieść konkretną pomoc słudze w Rabce i Suchej Beskidzkiej. Abp 
dla tych rodzin, które znalazły się pod Sapieha zważając na złożoną obietnicę, 
panowaniem Związku Radzieckiego. Bu- pozwolił Bukowińskiemu na wyjazd do 
kowiński już wtedy wykazał się wielkim diecezji Łuckiej przy granicy wschodniej 
zainteresowaniem szczególnie młodzieżą, dnia 18 sierpnia 1936 roku.
szukając sposobu, aby im pomóc w kształ- Pierwszym miejscem działania młodego 
ceniu się. W 1926 roku Bukowiński, uzy- księdza było seminarium w Łucku, gdzie 
skując tytuł magistra, żegnał się z studiami pracował jako wykładowca. Na początku 
prawniczymi, chociaż miał propozycję II wojny światowej został mianowany jako 
pisania pracy doktorskiej. Rozeznał jednak, proboszcz do katedry w Łucku, aby z swoją 
że Bóg przygotował mu inną drogę. znajomością rosyjskiego obronić ostatki 

wolności religijnej. Jednak walka o nią 

Ks. Władysław 
Bukowiński
- Apostoł Miłosierdzia

Święci nie są po to, aby ładnie wyglądali 
w książkach, ale mają być przykładem 
prawdziwego życia. Dlatego jest dla nas 
wielką radością, że w najbliższym czasie 
będziemy mogli przywitać w naszej pa-
rafii kolejnego Apostoła Miłosierdzia – 
bł. ks. Władysława Bukowińskiego. Nie 
wystarczy jednak wnieść uroczyście relik-
wie, jeśli jego przykład życia nie zapadnie 
nam w pamięci. Dlatego będziemy się przygotować na przyjęcie naszego nowego 
towarzysza w drodze do Nieba przez cztery artykuły. Będzie to okazja, aby go poznać 
jako kapłana oddanego pracy duszpasterskiej, człowieka walczącego o godność 
każdego brata i dziecka, doświadczającego miłosierną rękę Boga Ojca. W związku 
z tym zaczniemy w tym numerze od przedstawienia jego życia, oddanego na kapłańską 
służbę wszystkich ludzi.

cz. 1



religia12
G

ło
s 

M
ił

o
si

er
d

zi
a 

• 
p

aź
d

zi
er

n
ik

 2
0

1
7

Dziękuję Bogu za wszystko. Sądzę, że przez cały 
ten długoletni okres życia zawsze byłem 
i dotąd jestem właściwym człowiekiem 
na właściwym miejscu. 

ks. Władysław Bukowiński

Ks Władysław Bukowiński

Kapłan, który w dłoniach 

opatrzności Bożej, 

przeżył w Kazachstanie piekło wojny, 

łagrów i komunizmu 

z podniesioną głową, 

uśmiechniętą twarzą 

i szczerym poczuciem humoru.

doprowadziła ostatecznie do jego uwię-
zienia przez NKWD w sierpniu 1940 roku. 
Chociaż został skazany na 8 lat łagrów, 
ofensywa niemiecka w czerwcu 1941 roku 
dosięgła go jeszcze w więzieniu w Łucku. 
Decyzją eliminacji wszystkich więźniów 
przed przybyciem Niemców, Bukowiński 
znalazł się ze wszystkimi innymi więźniami 
na dziedzińcu więzienia, oczekując na egze-
kucję. Gdy przyszła kolej na Bukowiń-
skiego padł wprawdzie przy strzale kuli, 
lecz tylko z przerażenia – żadna kula go nie 
trafiła. Leżąc wśród więźniów konających 
udzielał rozgrzeszenia, przygotowując ich 
do spotkania z Chrystusem. Oczekując do 
wieczora Bukowiński nie ruszał się, by nie swojego prawniczego wykształ-
zagrozić swojemu życiu. Dopiero w nocy cenia, broniąc się przed oskar-Ponieważ nie chciał zwracać 
wstał, by wraz z przybyciem Niemców żeniem. Ostatecznie został skazany uwagi władzy 
wrócić do swojej posługi duszpasterskiej na minimalną karę 3 lat obozu pracy, które na swoją działalność, 
w katedrze. odbył w Czumie i Sosnówcu.odprawiał Msze Święte Chociaż sam ksiądz Bukowiński nie Po prawie 30-letniej nieobecności 

i nabożeństwa zaznał większych krzywd od władzy nie- w Polsce dostał w 1965 roku pozwolenie 
w różnych mieszkaniach, mieckiej, musiał być świadkiem najpierw na wyjazd do Ojczyzny. Chociaż pragnął 
przy zakrytych oknach. eksterminacji miejscowych Żydów, a po- się spotkać ze swoją rodziną i znajomymi, 

tem rzezi Polaków przez Ukraińców na Z tego powodu sam z którymi utrzymywał kontakt listowy, to 
Wołyniu. Chociaż od dzieciństwa doświad- miał świadomość, że jego miejsce jest zwykł się nazywać domokrążcą. 
czał wielkiej wrogości pomiędzy Polakami w Karagandzie. Jeszcze dwukrotnie powró-
i Ukraińcami, jego ból na widok tych brato- cił do Polski w roku 1969 i 1972/1973, aby Jako zesłaniec musiał się co miesiąc mel-
bójczych morderstw był wielki. Wszystkie podratować swoje pogarszające się zdro-dować, by zdać relację ze swoich poczynań. 
te doświadczenia uczyły Bukowińskiego wie. Wyczerpująca praca i mróz przyczy-Te spotkania, przez niego nazywane spo-
sztuki przebaczania, co pozwoliło mu wyjść niły się do różnych dolegliwości nerek i nóg. wiedziami, odprawiał szybko i zwięźle. 
także na pomoc jeńcom sowieckim, którzy Jednak także te przyjazdy wykorzystywał W ramach takich spotkań postawiano go 
mieli go już niedługo później aresztować. na rozmowę z kard. Wojtyłą. We współ-w czerwcu 1955 roku przed decyzją po-

Wraz z wkroczeniem Armii Krajowej pracy z nim szukał nowych polskich misjo-wrotu do Polski, lub przyjęcia obywatel-
w styczniu 1945 roku, został internowany narzy na Kresach.stwa ZSRR. Znając wielką potrzebę dusz-
przez NKWD i wywieziony do Kijowa, Ostatnie lata pracy były coraz bardziej pasterzy dla zesłańców, zdecydował się 
gdzie został skazany na karę śmierci za zaznaczone wielkim cierpieniem Bukowiń-pozostać w Związku Radzieckim. Gdy 
zdradę władzy radzieckiej na rzecz Waty- skiego. Ostatnią wyprawę misjonarską do w maju 1956r. otrzymał paszport, skorzy-
kanu. Ostatecznie z „dobroci władzy” kara Tadżykistanu odbył 1967 roku. Gdy wrócił stał z możliwości swobodnego poruszania 
została zmniejszona do 10 lat karnych obo- z Polski w 1973 roku musiał już mocno się i wyjechał do Kazachstanu.
zów pracy. Czas od aresztowania do przy- ograniczać swoją działalność duszpaster-Przebywając od 1957 roku w Kazach-
bycia do czelabińskiego obozu pracy w lip- ską. Jednak nawet w tej sytuacji nie tracił stanie rozpoczął swoją posługę duszpaster-
cu 1946 roku był tym boleśniejszy dla Buko- ducha. ską od wielu wypraw misyjnych do okolicz-
wińskiego, że nie mógł sprawować żadnej nych miast. Często spotykał się nie tylko 
Mszy Świętej. Tym bardziej widział po- z polskimi zesłańcami, ale także z niemiec-

Pocieszając i budując innych, trzebę i wspierał się ze swoimi księżmi - kimi katolikami, którzy zostali przymu-
współwięźniami poprzez wykłady, konfe- sowo przesiedleni w głąb ZSRR. Stało się sam ofiarował swoje 
rencje i wspólną modlitwę. to dla niego kolejną okazją do wybaczenia 

coraz większe cierpienia, Po rocznej pracy w Czelabińsku został swoim wrogom dla dobra Ewangelii. Dla-
przeniesiony do kopalni miedzi w Dżezkaz- tego Bukowiński nie robił różnicy między nie chcąc stać się 
ganie. Pomimo kilkunastogodzinnej pracy swoimi owcami, widząc w każdym z nich 

ciężarem dla nikogo. znalazł codziennie czas, aby nocami pro- dziecko samego Boga. W ramach tego 
wadzić apostolstwo wśród ludzi. 10 sierp- duszpasterstwa zaczął budować kaplicę, 

Ostatni raz odprawił Mszę Świętą 25 nia 1954 roku został zwolniony i posłany do która spowodowała jego kolejne areszto-
listopada 1974 roku. Tydzień później Karagandy, gdzie natychmiast rozpoczął wanie w grudniu 1958 roku. Trzy miesięce 
w nocy z 2 na 3 grudnia przy modlitwie pracę duszpasterską. później, na rozprawie sądowej korzystał ze 
różańcowej przygotował się na spotkanie 
z Panem. Nad ranem o 5:00 Bukowiński 
pożegnał się ze swoim ciałem, które służyło 
mu przez prawie 70 lat do ofiarnej pracy 
kapłańskiej.

Ks. Michał Mleczek
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wychowanych. Lepszy złodziej niż ten, co 
stale kłamstwem się posługuje, obydwaj zaś 
zgubę odziedziczą w spadku. Wzgarda 
zazwyczaj towarzyszy kłamcy, a hańba stale 
ciąży na nim.”

„…Unikaj waśni, a umniejszysz grzechy, 
człowiek bowiem popędliwy wszczynać 
będzie kłótnie. Grzesznik szerzy niezgodę 
między przyjaciółmi i rzuca oszczerstwo 
między tych, co żyją w zgodzie. Jakie jest 
paliwo, tak się ogień rozpala, jaka jest 
zapamiętałość w kłótni, tak się ona wzmaga; 
jaka siła człowieka, taka będzie jego 
zapalczywość, i zależnie od zamożności, 
gniew jego będzie rosnąć. Gwałtowna 
sprzeczka roznieca ogień, a gwałtowna 
kłótnia wylewa krew”.

Kochani czytelnicy, zaczynamy inten-
sywną pracę nad opanowaniem swojego 
języka. Małymi krokami zacznijmy np. od 
unikania plotek, bycia miłym dla bliźniego, 
jak ognia unikajmy wulgaryzmów (sam 
mam z tym duży problem).

Przestańmy się bawić 

w chrześcijaństwo, 

zacznijmy żyć 

jak chrześcijanie. 

Przepraszam za długie cytaty z Pisma 
Świętego, ale temat jest trudny i nie chcia-
łem mędrkować. 

Kazimierz

Władysław Bukowiński urodził się 22 Myśl o tym, aby wstąpić do seminarium 
grudnia 1904 roku w Berdyczowie. Cztery wynikała z jego rozmowy z jednym z kle-
dni później, w drugi dzień Świąt Bożego ryków krakowskiego seminarium. Po tej 
Narodzenia został przyjęty do Kościoła rozmowie Bukowiński zauważył, że koleje 
Katolickiego, któremu w przyszłości z od- jego życia nieprzypadkowo go sprowadziły 
daniem miał służyć. Rodzina, w której w obecne miejsce. Z dzieciństwa wyniósł 
urodził się Władysław, była zamożna. Dla- doświadczenie, że Polacy często spotykali 
tego przez cały okres dzieciństwa nie się z wielką wrogością od strony prawo-
doświadczył trosk, żyjąc w dostatku. Okres sławnych za to, że byli katolikami. Dodat-
dzieciństwa spędził Bukowiński, poza kowo sam często zauważał brak kapłanów 
krótkim pobytem w Opatowie pod Sando- a przez to i sakramentów w tych miejscach, 
mierzem, w głębi obecnej Ukrainy w za- gdzie ich pomoc była potrzebna dla wzmoc-
borze Rosyjskim. Jego edukacja szkolna nienia wiary i przeciwstawiania się tej wro-
przypadła na czasy I wojny światowej. gości. Dlatego podjął z wielką determinacją 
Jednak Bukowiński, który nigdy nie miał decyzję o wstąpienia do krakowskiego se-
problemów z nauką, skończył średnią minarium, by w przyszłości służyć swoim 
szkołę w Krakowie bez większych opóźnień braciom na kresach.
w 1921 roku. Gdy 28 czerwca 1931 roku przyjął 

Chociaż bardzo szybko odnalazł się święcenia na Wawelu z rąk arcybiskupa 
w Krakowie, to nigdy nie zapominał Adama Sapiehy, był zdecydowany na na-
o swoim pochodzeniu. W czasie studiów tychmiastowy wyjazd misyjny w swoje 
prawniczych na Uniwersytecie Jagielloń- rodzinne strony. Jednak w posłuszeństwie 
skim działał intensywnie w Akademickim przyjął decyzję abp Sapiehy, który obiecy-
Kole Kresowym, w którym skupiało się wał mu pozwolenie na wyjazd po pięcio-
dużo studentów z kresów Wschodnich. letniej posłudze w archidiecezji Krakow-
Koło, którego prezesem przez dwie kaden- skiej. Mówi się, że pasterz Krakowski są-
cje był sam Bukowiński, miało podwójny dził, że młodzieńczy zapał misyjny szybko 
cel. Po pierwsze miało pomóc członkom wystygnie, jednak ksiądz Bukowiński 
w wychowaniu lokalno-patriotycznym, wrócił do arcybiskupa po pięcioletniej po-
a po drugie miało nieść konkretną pomoc słudze w Rabce i Suchej Beskidzkiej. Abp 
dla tych rodzin, które znalazły się pod Sapieha zważając na złożoną obietnicę, 
panowaniem Związku Radzieckiego. Bu- pozwolił Bukowińskiemu na wyjazd do 
kowiński już wtedy wykazał się wielkim diecezji Łuckiej przy granicy wschodniej 
zainteresowaniem szczególnie młodzieżą, dnia 18 sierpnia 1936 roku.
szukając sposobu, aby im pomóc w kształ- Pierwszym miejscem działania młodego 
ceniu się. W 1926 roku Bukowiński, uzy- księdza było seminarium w Łucku, gdzie 
skując tytuł magistra, żegnał się z studiami pracował jako wykładowca. Na początku 
prawniczymi, chociaż miał propozycję II wojny światowej został mianowany jako 
pisania pracy doktorskiej. Rozeznał jednak, proboszcz do katedry w Łucku, aby z swoją 
że Bóg przygotował mu inną drogę. znajomością rosyjskiego obronić ostatki 

wolności religijnej. Jednak walka o nią 

Ks. Władysław 
Bukowiński
- Apostoł Miłosierdzia

Święci nie są po to, aby ładnie wyglądali 
w książkach, ale mają być przykładem 
prawdziwego życia. Dlatego jest dla nas 
wielką radością, że w najbliższym czasie 
będziemy mogli przywitać w naszej pa-
rafii kolejnego Apostoła Miłosierdzia – 
bł. ks. Władysława Bukowińskiego. Nie 
wystarczy jednak wnieść uroczyście relik-
wie, jeśli jego przykład życia nie zapadnie 
nam w pamięci. Dlatego będziemy się przygotować na przyjęcie naszego nowego 
towarzysza w drodze do Nieba przez cztery artykuły. Będzie to okazja, aby go poznać 
jako kapłana oddanego pracy duszpasterskiej, człowieka walczącego o godność 
każdego brata i dziecka, doświadczającego miłosierną rękę Boga Ojca. W związku 
z tym zaczniemy w tym numerze od przedstawienia jego życia, oddanego na kapłańską 
służbę wszystkich ludzi.

cz. 1
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Redakcja (R): Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus!
Ks. Rafał Piórkowski: Na wieki wieków.

Amen.

R: Zacznijmy od końca, czyli jak 
wyobraża Ksiądz sobie niebo, w którym 
ma nadzieję zakończyć swe życie 
doczesne?
Ks. Rafał Piórkowski: Niebo przekracza 
ludzkie wyobrażenia. Ja wyobrażam sobie 
je jako uczestnictwo w Bożym życiu, co 
łączy się z możliwością przebywania nie 
tylko na ziemi. Może będzie nam dane, iż 
pozwiedzamy inne światy jak aniołowie. 

R: Co ksiądz robi, by do tego nieba trafić? 
Co mógłby polecić naszym Czytelnikom, 
by też tam trafili?
Ks. Rafał Piórkowski: Droga moja do 
nieba jest taka jak każdego katolika. Staram 
się jak tylko najlepiej podążać drogą wiary, 
nadziei i miłości, realizując zarazem moje 
powołanie. Próbuję odkryć wolę Boga i jak 
umiem najlepiej ją wypełnić. Wiem, że Pan 
ode mnie nie wymaga rzeczy niemożliwych.

R: Trafił Ksiądz na parafię pod wezwa-
niem Miłosierdzia Bożego… Czy w Księ-
dza życiu to Boże Miłosierdzie miało 
(ma) jakieś wyjątkowe miejsce? (nie cho-
dzi o parafię, lecz o przymiot Boga)
Ks. Rafał Piórkowski: Myślę, że dla 
wierzącego przymiot miłosierdzia Bożego 
jest jednym z najwspanialszych. Pełniąc 
posługę w konfesjonale najgłębiej przeży-
wam prawdę o miłosierdziu. Wszyscy ma-
my tak wiele upadków, z których trudno jest 
nam się podnieść. Dobrze jest przytulić się 
do miłosiernego serca Jezusowego. 

R: Przejdźmy teraz do kołyski. Czy mógł-
by nam Ksiądz zdradzić skąd pochodzi, 
z jakiej miejscowości, parafii, jak mają 
na imię rodzice, rodzeństwo…
Ks. Rafał Piórkowski: Pochodzę z Mako-
wa Podhalańskiego. Mój tata i najstarszy 
brat odeszli już do Pana. Mam jeszcze 
dwóch żyjących braci. Starszy jest dyre-
ktorem szkoły w Makowie, zaś młodszy 
podobnie jak ja jest księdzem katolickim. 
Najmłodsi mogli go znać z programu 
„Ziarno”, które przez kilka lat prowadził.

Liturgia sie rozwija

Red.: Często słychać o tym, że Red.: W takim razie mamy 
liturgiści się kłócą ze sobą, bo jedni teraz „lepszą” Liturgię niż 
uważają, że powinno być tak, a inni wcześniej?
że powinno być inaczej. Czy nie wy- F.R.: Niekoniecznie, bo w tym 
starczy, że papież nam powie, jak dopasowaniu ziemskiej Liturgii do Boskiej 

może się wkraść nasz ludzki błąd i grzech. powinno być?
W różnych czasach Kościół podkreśla inne F.R.: Często myślimy, że ta stara zasada 
istotne rzeczy Liturgii. Dlatego nigdy nie „Roma locuta, causa finita” – Rzym się 
wolno zapomnieć o przeszłości, choćby wypowiedział i sprawa jest załatwiona – 
rozłożyła akcenty w Liturgii całkiem od-rozwiązałaby wszystkie problemy. Tym-
miennie od nas. Jest to podobna sytuacja czasem sytuacja jest podobna do małego 
jak u malarza, który chce namalować fili-chłopca, który mówi swoim rodzicom, że 
granowy wzór składający się z czerwonego chce zostać strażakiem. Oczywiście, ro-
i zielonego koloru. Nie dojdzie do celu, jeśli dzice mogliby mu powiedzieć, że to niemo-
chlapnie tylko czerwoną lub tylko zieloną żliwe, ponieważ za wolno biega i ma astmę. 
farbą. On musi ciągle decydować, gdzie Jednak mogłoby się okazać, że z czasem 
powinna być taka, a gdzie inna farba. Lecz znikną te dolegliwości i już nic nie będzie 
choćby się nawet jak najbardziej starał, stało na przeszkodzie. Liturgia jest częścią 
w niejednym miejscu pomieszają się farby żywego organizmu Kościoła, który się ciąg-
i pojawia się farba brązowa, której malarz le rozwija i dojrzewa. Coś, co jeszcze nie-
tam w ogóle nie chciał mieć.dawno mogło się wydawać niedorzeczne – 

jak to marzenie chłopca – może się nagle 
Red.: W jaki sposób powinny w takim stać najlepszym rozwiązaniem.
razie wyglądać zmiany w Liturgii?

Red.: Czy to znaczy, że Liturgia się F.R.: Liturgista musi mieć zawsze ogromny 
szacunek do tego, co przez wieki zostało zawsze będzie rozwijała?
wypracowane. Jednak musi też włożyć F.R.: Tak, Liturgia nigdy się nie doczeka 
swoją własną inicjatywę. Przecież dorosły swojego apogeum tu na Ziemi, ponieważ 
syn, który wychodzi z domu ma prawo i po-odsyła nas do Boskiej Liturgii, która jest 
winien żyć swoim życiem. On nie powinien Tajemnicą. Jednak trzeba dobrze zrozu-
być niewolnikiem rodziców i ich pomysłów mieć ten rozwój Liturgii. Często słyszymy, 
na życie. Jednak planując swoje życie że czasy się zmieniają, więc i Liturgia 
powinien mieć na uwadze to, co przekazali powinna się dostosować do nowej sytuacji. 
mu rodzice, ponieważ są to rzeczy wypra-Czasami nawet słyszymy, że Liturgia zo-
cowane przez parę tysięcy lat – tak długi stała już dopasowana do nowej sytuacji 
czas, że on sam nie będzie żył tak długo, by w świecie. Jednak większość zmian, które 
samemu to wypracować. Tu właśnie do-zaobserwowaliśmy przez ostatnie wieki nie 
chodzi do największych sporów pomiędzy były reakcją na zmieniający się świat. 
liturgistami: Co należy zostawić tak jak jest 
i co potrzebuje odnowy.

Sprawowanie Liturgii 
Red.: Nie dojdziemy więc nigdy do się zmienia, ponieważ Kościół 
„najlepszej” Liturgii, która się już nigdy 

coraz lepiej rozumie, zmieniać nie będzie?
F.R.: Jeśli chodzi o zewnętrzną formę czym ta Liturgia jest. 
Liturgii, to nigdy nie dojdziemy do takiego 

Coraz lepsze stanu. Jedynie jej wewnętrzna treść jest 
i pozostanie zawsze ta sama.

rozumienie Boga 
     c.d.n.

i Jego Boskiej Liturgii 

domaga się zmiany Ks. Michał Mleczek

tej naszej 

ziemskiej Liturgii.

księdzem 

Wywiad z...

Rafałem 

Piórkowskim
Redakcja (Red): Ksiądz profesor pro-
wadzi wykłady z Liturgiki dla semi-
narzystów. Co Ksiądz uważa za najważ-
niejszą rzecz, którą oni powinni sobie 
przyswajać?
Francesco Romano (FR): Według mnie 
nie można Liturgię inaczej rozumieć jak 
przez słowo „Tajemnica”. Dlatego wielo-
krotnie wracam na wykładach do tego sło-
wa i próbuje go wyjaśnić przyszłym księ-
żom. Powtarzam niejednokrotnie, że Taje-
mnica nie jest zagadką. Często nam się 
wydaje, że te dwa słowa są bardzo podobne 
i ostatecznie oznaczają to samo. Jeśli się 
jednak przyglądamy tym słowom, to 
możemy zauważyć istotną różnicę. Przy 
zagadce mamy do czynienie z czymś co nie 
znamy lub nie rozumiemy, ponieważ ktoś 
nam coś utaił. Chcąc rozwiązać zagadkę, 
próbujemy dojść do informacji, którą druga 
osoba posiada, ale z którą się nie chce 
dzielić. Dlatego rozwiązanie zagadki mo-
głoby po prostu polegać na tym, że ktoś nam 
pokaże mechanizm funkcjonowania tej 
zagadki. Człowiek który styka się z Taje-
mnicą jest w całkiem innej sytuacji. 
Tajemnica też jest niezrozumiała dla czło-
wieka, ale z całkiem innego powodu. Taje-
mnica po prostu przerasta możliwości bystrzy, żeby zrozumieć Boga. Dlatego rozwiązać tego problemu, ponieważ wie, że 
człowieka. Nawet jeśliby ktoś próbował także Jego Liturgia pozostanie dla nas to jest niemożliwe. Każdy dobry teolog wie, 
wytłumaczyć funkcjonowanie jakieś Taje- Tajemnicą. że jego zadaniem jest obcowanie z Bogiem 
mnicy, to ten człowiek ze swoimi możli- – spędzania dużo czasu z Nim, aby innym 
wościami nie byłby w stanie ją zrozumieć. Red.: Jeśli w takim razie Liturgia jest pokazać w jaki sposób chce się z nami 

spotkać. Jednak teolog też nie zrozumiał Tajemnicą – czy nie należałoby o Niej 
Red.: Czy w takim razie np. komputery, Boga, dlatego może się mylić.milczeć?
z którymi pracujemy, są dla nas Taje- F.R.: Często, gdy słyszymy „Tajemnica” to 
mnicą, czy zagadką? Red.: To znaczy, że Ksiądz profesor jest włącza się w nas tryb: „To nie można 
F.R.: Mogą być i tym i tamtym. Małe dziec- bardziej Ojcem Duchownym dla swoich zrozumieć – w to trzeba po prostu wierzyć”. 
ko, które dopiero zaczyna poznawać świat Nic bardziej błędnego niż to. Już święty Au- słuchaczy niż profesorem.
styka się z wieloma Tajemnicami w swoim gustyn mówi, że wiara szuka rozumienia. F.R.: W pewnym sensie tak, bo podsta-
życiu. Wiele spraw, które widzi na co dzień Dlatego nie można wierzyć, jeśli się nie wową rzeczą dla każdego człowieka – czy 
są dla niego jeszcze niezrozumiałe i prze- próbuje pewne rzeczy zrozumieć. Ale po- to przyszłego księdza, czy teologa, czy też 
rastają jego możliwości rozumienia. Do- wróćmy do przykładu komputera, żeby normalnego wiernego w Kościele – jest 
piero z czasem rozszerzają się jego możli- sobie uświadomić, w jaki sposób się poz- wielka pokora wobec Boga i Jego Tajemni-
wości rozumienia i po jakimś czasie Taje- naje Tajemnicę. Człowiek, który nie wie cy. To jest najważniejsza rzecz, której 
mnice stają się zagadkami – i wtedy potrze- jak funkcjonuje komputer mimo to może trzeba się na początku nauczyć: 
ba tylko człowieka, który mu pomoże roz- siąść przed komputerem i z nim pracować. 
wiązać tę zagadkę. Im dłużej to robi, tym więcej funkcji 

poznaje, tym więcej potrafi zrobić, tym Ja jestem taki mały, 
Red.: W takim razie Ksiądz pomaga se- szybciej i sprawniej pracuje na nim. On a Bóg jest taki wielki. minarzystom w rozwiązywaniu zagadki, potrafi coraz lepiej pracować komputerem, To On przychodzi do mnie którą jest Liturgia? mimo że sam komputer pozostaje dla niego jest sprawcą mojego wzrostu F.R.: Nie – to niemożliwe! Musimy o tym Tajemnicą. Tak samo też nasze obcowanie 

– nie ja. pamiętać, że w spotkaniu z Bogiem spoty- z Bogiem pozwala nam poznać Boga. Wi-
kamy się z nieskończonym. On zawsze Cała inicjatywa dzimy, że On w naszym życiu działa i w jaki 
przerasta nasze możliwości – każdego czło- jest po Jego stronie.sposób On działa. Jedyna rzecz, która nam 
wieka, wiernego, kleryka i księdza. My, się nie wyjaśnia to pytanie „dlaczego On tak 
ludzie, po prostu nigdy nie będziemy na tyle działa”. Teolog nie próbuje ostatecznie 
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Wywiad z Francesco Romano
- postacia literacka, ,

Liturgia jest nieprzebranym skarbem Kościoła. Dlatego znajduje się 

w nim mnóstwo symboli, myśli i słów, których znaczenie łatwo 

przeoczyć. Niech seria wywiadów na temat liturgii pomoże w jej 

zrozumieniu. Rozmówcą wywiadu jest Francesco Romano, postać 

literacka.

Liturgia jest Tajemnica,Liturgia jest Tajemnica,



spotkania14
G

ło
s 

M
ił

o
si

er
d

zi
a 

• 
p

aź
d

zi
er

n
ik

 2
0

1
7

Redakcja (R): Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus!
Ks. Rafał Piórkowski: Na wieki wieków.

Amen.

R: Zacznijmy od końca, czyli jak 
wyobraża Ksiądz sobie niebo, w którym 
ma nadzieję zakończyć swe życie 
doczesne?
Ks. Rafał Piórkowski: Niebo przekracza 
ludzkie wyobrażenia. Ja wyobrażam sobie 
je jako uczestnictwo w Bożym życiu, co 
łączy się z możliwością przebywania nie 
tylko na ziemi. Może będzie nam dane, iż 
pozwiedzamy inne światy jak aniołowie. 

R: Co ksiądz robi, by do tego nieba trafić? 
Co mógłby polecić naszym Czytelnikom, 
by też tam trafili?
Ks. Rafał Piórkowski: Droga moja do 
nieba jest taka jak każdego katolika. Staram 
się jak tylko najlepiej podążać drogą wiary, 
nadziei i miłości, realizując zarazem moje 
powołanie. Próbuję odkryć wolę Boga i jak 
umiem najlepiej ją wypełnić. Wiem, że Pan 
ode mnie nie wymaga rzeczy niemożliwych.

R: Trafił Ksiądz na parafię pod wezwa-
niem Miłosierdzia Bożego… Czy w Księ-
dza życiu to Boże Miłosierdzie miało 
(ma) jakieś wyjątkowe miejsce? (nie cho-
dzi o parafię, lecz o przymiot Boga)
Ks. Rafał Piórkowski: Myślę, że dla 
wierzącego przymiot miłosierdzia Bożego 
jest jednym z najwspanialszych. Pełniąc 
posługę w konfesjonale najgłębiej przeży-
wam prawdę o miłosierdziu. Wszyscy ma-
my tak wiele upadków, z których trudno jest 
nam się podnieść. Dobrze jest przytulić się 
do miłosiernego serca Jezusowego. 

R: Przejdźmy teraz do kołyski. Czy mógł-
by nam Ksiądz zdradzić skąd pochodzi, 
z jakiej miejscowości, parafii, jak mają 
na imię rodzice, rodzeństwo…
Ks. Rafał Piórkowski: Pochodzę z Mako-
wa Podhalańskiego. Mój tata i najstarszy 
brat odeszli już do Pana. Mam jeszcze 
dwóch żyjących braci. Starszy jest dyre-
ktorem szkoły w Makowie, zaś młodszy 
podobnie jak ja jest księdzem katolickim. 
Najmłodsi mogli go znać z programu 
„Ziarno”, które przez kilka lat prowadził.

Liturgia sie rozwija

Red.: Często słychać o tym, że Red.: W takim razie mamy 
liturgiści się kłócą ze sobą, bo jedni teraz „lepszą” Liturgię niż 
uważają, że powinno być tak, a inni wcześniej?
że powinno być inaczej. Czy nie wy- F.R.: Niekoniecznie, bo w tym 
starczy, że papież nam powie, jak dopasowaniu ziemskiej Liturgii do Boskiej 

może się wkraść nasz ludzki błąd i grzech. powinno być?
W różnych czasach Kościół podkreśla inne F.R.: Często myślimy, że ta stara zasada 
istotne rzeczy Liturgii. Dlatego nigdy nie „Roma locuta, causa finita” – Rzym się 
wolno zapomnieć o przeszłości, choćby wypowiedział i sprawa jest załatwiona – 
rozłożyła akcenty w Liturgii całkiem od-rozwiązałaby wszystkie problemy. Tym-
miennie od nas. Jest to podobna sytuacja czasem sytuacja jest podobna do małego 
jak u malarza, który chce namalować fili-chłopca, który mówi swoim rodzicom, że 
granowy wzór składający się z czerwonego chce zostać strażakiem. Oczywiście, ro-
i zielonego koloru. Nie dojdzie do celu, jeśli dzice mogliby mu powiedzieć, że to niemo-
chlapnie tylko czerwoną lub tylko zieloną żliwe, ponieważ za wolno biega i ma astmę. 
farbą. On musi ciągle decydować, gdzie Jednak mogłoby się okazać, że z czasem 
powinna być taka, a gdzie inna farba. Lecz znikną te dolegliwości i już nic nie będzie 
choćby się nawet jak najbardziej starał, stało na przeszkodzie. Liturgia jest częścią 
w niejednym miejscu pomieszają się farby żywego organizmu Kościoła, który się ciąg-
i pojawia się farba brązowa, której malarz le rozwija i dojrzewa. Coś, co jeszcze nie-
tam w ogóle nie chciał mieć.dawno mogło się wydawać niedorzeczne – 

jak to marzenie chłopca – może się nagle 
Red.: W jaki sposób powinny w takim stać najlepszym rozwiązaniem.
razie wyglądać zmiany w Liturgii?

Red.: Czy to znaczy, że Liturgia się F.R.: Liturgista musi mieć zawsze ogromny 
szacunek do tego, co przez wieki zostało zawsze będzie rozwijała?
wypracowane. Jednak musi też włożyć F.R.: Tak, Liturgia nigdy się nie doczeka 
swoją własną inicjatywę. Przecież dorosły swojego apogeum tu na Ziemi, ponieważ 
syn, który wychodzi z domu ma prawo i po-odsyła nas do Boskiej Liturgii, która jest 
winien żyć swoim życiem. On nie powinien Tajemnicą. Jednak trzeba dobrze zrozu-
być niewolnikiem rodziców i ich pomysłów mieć ten rozwój Liturgii. Często słyszymy, 
na życie. Jednak planując swoje życie że czasy się zmieniają, więc i Liturgia 
powinien mieć na uwadze to, co przekazali powinna się dostosować do nowej sytuacji. 
mu rodzice, ponieważ są to rzeczy wypra-Czasami nawet słyszymy, że Liturgia zo-
cowane przez parę tysięcy lat – tak długi stała już dopasowana do nowej sytuacji 
czas, że on sam nie będzie żył tak długo, by w świecie. Jednak większość zmian, które 
samemu to wypracować. Tu właśnie do-zaobserwowaliśmy przez ostatnie wieki nie 
chodzi do największych sporów pomiędzy były reakcją na zmieniający się świat. 
liturgistami: Co należy zostawić tak jak jest 
i co potrzebuje odnowy.

Sprawowanie Liturgii 
Red.: Nie dojdziemy więc nigdy do się zmienia, ponieważ Kościół 
„najlepszej” Liturgii, która się już nigdy 

coraz lepiej rozumie, zmieniać nie będzie?
F.R.: Jeśli chodzi o zewnętrzną formę czym ta Liturgia jest. 
Liturgii, to nigdy nie dojdziemy do takiego 

Coraz lepsze stanu. Jedynie jej wewnętrzna treść jest 
i pozostanie zawsze ta sama.

rozumienie Boga 
     c.d.n.

i Jego Boskiej Liturgii 

domaga się zmiany Ks. Michał Mleczek

tej naszej 

ziemskiej Liturgii.

księdzem 

Wywiad z...

Rafałem 

Piórkowskim
Redakcja (Red): Ksiądz profesor pro-
wadzi wykłady z Liturgiki dla semi-
narzystów. Co Ksiądz uważa za najważ-
niejszą rzecz, którą oni powinni sobie 
przyswajać?
Francesco Romano (FR): Według mnie 
nie można Liturgię inaczej rozumieć jak 
przez słowo „Tajemnica”. Dlatego wielo-
krotnie wracam na wykładach do tego sło-
wa i próbuje go wyjaśnić przyszłym księ-
żom. Powtarzam niejednokrotnie, że Taje-
mnica nie jest zagadką. Często nam się 
wydaje, że te dwa słowa są bardzo podobne 
i ostatecznie oznaczają to samo. Jeśli się 
jednak przyglądamy tym słowom, to 
możemy zauważyć istotną różnicę. Przy 
zagadce mamy do czynienie z czymś co nie 
znamy lub nie rozumiemy, ponieważ ktoś 
nam coś utaił. Chcąc rozwiązać zagadkę, 
próbujemy dojść do informacji, którą druga 
osoba posiada, ale z którą się nie chce 
dzielić. Dlatego rozwiązanie zagadki mo-
głoby po prostu polegać na tym, że ktoś nam 
pokaże mechanizm funkcjonowania tej 
zagadki. Człowiek który styka się z Taje-
mnicą jest w całkiem innej sytuacji. 
Tajemnica też jest niezrozumiała dla czło-
wieka, ale z całkiem innego powodu. Taje-
mnica po prostu przerasta możliwości bystrzy, żeby zrozumieć Boga. Dlatego rozwiązać tego problemu, ponieważ wie, że 
człowieka. Nawet jeśliby ktoś próbował także Jego Liturgia pozostanie dla nas to jest niemożliwe. Każdy dobry teolog wie, 
wytłumaczyć funkcjonowanie jakieś Taje- Tajemnicą. że jego zadaniem jest obcowanie z Bogiem 
mnicy, to ten człowiek ze swoimi możli- – spędzania dużo czasu z Nim, aby innym 
wościami nie byłby w stanie ją zrozumieć. Red.: Jeśli w takim razie Liturgia jest pokazać w jaki sposób chce się z nami 

spotkać. Jednak teolog też nie zrozumiał Tajemnicą – czy nie należałoby o Niej 
Red.: Czy w takim razie np. komputery, Boga, dlatego może się mylić.milczeć?
z którymi pracujemy, są dla nas Taje- F.R.: Często, gdy słyszymy „Tajemnica” to 
mnicą, czy zagadką? Red.: To znaczy, że Ksiądz profesor jest włącza się w nas tryb: „To nie można 
F.R.: Mogą być i tym i tamtym. Małe dziec- bardziej Ojcem Duchownym dla swoich zrozumieć – w to trzeba po prostu wierzyć”. 
ko, które dopiero zaczyna poznawać świat Nic bardziej błędnego niż to. Już święty Au- słuchaczy niż profesorem.
styka się z wieloma Tajemnicami w swoim gustyn mówi, że wiara szuka rozumienia. F.R.: W pewnym sensie tak, bo podsta-
życiu. Wiele spraw, które widzi na co dzień Dlatego nie można wierzyć, jeśli się nie wową rzeczą dla każdego człowieka – czy 
są dla niego jeszcze niezrozumiałe i prze- próbuje pewne rzeczy zrozumieć. Ale po- to przyszłego księdza, czy teologa, czy też 
rastają jego możliwości rozumienia. Do- wróćmy do przykładu komputera, żeby normalnego wiernego w Kościele – jest 
piero z czasem rozszerzają się jego możli- sobie uświadomić, w jaki sposób się poz- wielka pokora wobec Boga i Jego Tajemni-
wości rozumienia i po jakimś czasie Taje- naje Tajemnicę. Człowiek, który nie wie cy. To jest najważniejsza rzecz, której 
mnice stają się zagadkami – i wtedy potrze- jak funkcjonuje komputer mimo to może trzeba się na początku nauczyć: 
ba tylko człowieka, który mu pomoże roz- siąść przed komputerem i z nim pracować. 
wiązać tę zagadkę. Im dłużej to robi, tym więcej funkcji 

poznaje, tym więcej potrafi zrobić, tym Ja jestem taki mały, 
Red.: W takim razie Ksiądz pomaga se- szybciej i sprawniej pracuje na nim. On a Bóg jest taki wielki. minarzystom w rozwiązywaniu zagadki, potrafi coraz lepiej pracować komputerem, To On przychodzi do mnie którą jest Liturgia? mimo że sam komputer pozostaje dla niego jest sprawcą mojego wzrostu F.R.: Nie – to niemożliwe! Musimy o tym Tajemnicą. Tak samo też nasze obcowanie 

– nie ja. pamiętać, że w spotkaniu z Bogiem spoty- z Bogiem pozwala nam poznać Boga. Wi-
kamy się z nieskończonym. On zawsze Cała inicjatywa dzimy, że On w naszym życiu działa i w jaki 
przerasta nasze możliwości – każdego czło- jest po Jego stronie.sposób On działa. Jedyna rzecz, która nam 
wieka, wiernego, kleryka i księdza. My, się nie wyjaśnia to pytanie „dlaczego On tak 
ludzie, po prostu nigdy nie będziemy na tyle działa”. Teolog nie próbuje ostatecznie 
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ze skarbca Liturgii
cz. 1

Wywiad z Francesco Romano
- postacia literacka, ,

Liturgia jest nieprzebranym skarbem Kościoła. Dlatego znajduje się 

w nim mnóstwo symboli, myśli i słów, których znaczenie łatwo 

przeoczyć. Niech seria wywiadów na temat liturgii pomoże w jej 

zrozumieniu. Rozmówcą wywiadu jest Francesco Romano, postać 

literacka.

Liturgia jest Tajemnica,Liturgia jest Tajemnica,



zabawa16

Serdecznie witam i zachęcam 
do sięgnięcia po Pismo Święte, na 
podstawie którego powstała dzi-
siejsza krzyżówka. Powstała ona w 
oparciu o Księgę Psalmów roz-
działy 107 – 108. Życzę powo-
dzenia.

Prawidłowym rozwiązaniem
z poprzednigo numeru było hasło: 
Szczęśliwy, kto ufa Bogu, które 
nadesłali do nas: Zofia Zając, Jani-
na Freiberg, Józefa Woźna, Stani-
sława Spólnik, Zofia Książek, 
Danuta Durałek, Natalia Zając, 
Janina Gędźba, Agnieszka Palka 
oraz Janina Kubas. W drodze loso-
wania nagrody w postaci książki 
otrzymują: Janina Gędźba oraz 
Agnieszka Palka.

HASŁO: Prawidłowe rozwią-
zanie utworzą szare kratki ponu-
merowane od 1 do 24. Rozwią-
zanie należy przesłać na adres re-
dakcji do 20 października, podając 
swoje imię, nazwisko oraz adres. 
Nagrody można odebrać w zakry-
stii w I i II niedzielę po ukazaniu się 
numeru.

G
ło

s 
M

ił
o

si
er

d
zi

a 
• 

p
aź

d
zi

er
n

ik
 2

0
1

7

WITAM!

Katarzyna Kurlet

3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

21

Pionowo:

1. Nad jaki miastem Pan będzie triumfował? (108)
2. Pełne czego będą czyny dokonane w Bogu? (Ps 108)
5 .Szpilka przy bucie.
. Do niego dążymy.
. Główka na bigos.

9. Na koszulce piłkarza.
11. Uciskowa lub na włosy.
13. Resztka po jabłku.
14. Kogo pan napełnił dobrami? (Ps 107)
18. Na pięciolinii.
20. Budowla na działce.
22. Samosia z wiersza Tuwima.
24. Mniej niż jeden.

1
1
1
1
1
1

6
7

Poziomo:

3. Od czego Pan uwolnił swój lud? (Ps 107)
4. Na głowie króla.
8. Jakie ofiary ma składać lud Panu? (Ps 107)

10. Jaką drogą Pan powiódł lud? (Ps 107)
12. Co Pan posłał aby uleczyć lud? (Ps 107)
15. „Wysławiajcie Pana bo…” (Ps 107)
16. Dowód kontroli jakości towaru.
17. Syn Dedala.
19. Słup z flagą.
21. Nietykalna świętość.
23. Kogo Pan podniósł z niedoli? (Ps 107)
25. „Bądź wywyższony, Boże ponad…” (Ps 108)
26. Przeciwko komu Pan ma dać pomoc? (Ps 108)
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Hasło:

R: Czas wolny… Czy ma ksiądz jakieś 
hobby, pasję, zainteresowania?
Ks. Rafał Piórkowski: Tego czasu zawsze 
brakuje. Zawsze jest coś do zrobienia czy 
spotkania się z ludźmi. By trochę odpocząć 
biorę do ręki jakąś lekką książkę, oglądnę 
ciekawy film. Bardzo lubię grać w gry 
planszowe. Można powiedzieć, że jestem 
ich kolekcjonerem. W poprzednich para-
fiach miałem grupy ludzi, których zara-
ziłem do takiej formy odpoczynku.

R: Czego by sobie Ksiądz życzył od nas 
(parafian, księży)? Jak moglibyśmy 
pomóc w drodze do nieba?
Ks. Rafał Piórkowski: Ja chyba nie jestem 
bardzo wymagający. Ale życzyłbym sobie 
po prostu życzliwości. I nią właśnie 
postaram się obdarzyć wszystkich, których 
dane mi będzie w naszej parafii spotkać.

Dziękujemy za wywiad
i życzymy wielu łask Bożych.

R: Edukacja… A więc jakie szkoły, studia, 
kursy Ksiądz ukończył?
Ks. Rafał Piórkowski: Skończyłem Papie-
ską Akademię Teologiczną. A na prze-
strzeni lat dokształcałem się na kursach, czy 
też warsztatach edukacyjnych. Jednak naj-
większym nauczycielem jest samo życie.

R: Na jakich parafiach Ksiądz dotychczas 
pracował, gdzie był na praktyce, czym się 
zajmował…?
Ks. Rafał Piórkowski: To jest moja 7 pa-
rafia. Pracowałem wcześniej w Witano-
wicach, Trzebini, Kleczy, Libiążu, Kole-
giacie Akademickiej w Krakowie i Mszanie 
Dolnej. Przechodząc przez te parafię mogę 
chyba powiedzieć, że opiekowałem się pra-
wie wszystkimi formami duszpasterskimi, 
jakie można spotkać na parafiach.

R: Powołanie… Jak to się stało, że trafił 
Ksiądz do seminarium?
Ks. Rafał Piórkowski: Powołanie jest 
zawsze głosem Pana. Myślę, że w tym 
miejscu należałoby spytać Pana Jezusa 
dlaczego chciał mieć za księdza właśnie 
mnie, a nie kogoś innego. Ja tylko odpowie-
działem na Jego głos.

R: Czy już Ksiądz wie, czym będzie 
zajmował się w naszej parafii?
Ks. Rafał Piórkowski: Od księdza seniora 
wstępnie dowiedziałem się, że będę się 
zajmował między innymi przygotowaniem 
młodzieży do bierzmowania, ChOK–iem, 
KSM–em, Teatrem oraz Rodziną Radia 
Maryja.
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Po słonecznym lecie nadszedł czas jesieni 
i Filip narzeka, znów wszystko się zmieni.
Będzie chłodno, mokro, w piłkę nie pogramy. 
Mój wnusiu nie marudź, jesień piękną mamy!
I z radosną twarzą herbatkę podała, 
z sokiem z malin, wypijmy, będzie rozgrzewała.
Siadł z babcią choć nadal ma skwaszoną minę, 
głowi się co sprawia, że wciąż o rodzinę
dba babcia,  i nigdy, nigdy nie biadoli 
choć nie ma już dziadka, w plecach też ją boli.
Babciu, skąd u Ciebie jest tyle dobroci?
 – przecież ze mną stale musisz się kłopocić,
do tego ból pleców, no i umarł dziadek. 
Koło ratunkowe mam i daję radę
– odrzekła z uśmiechem i szepcze pod nosem, 
a w dłoni paciorki przebiera. Mów proszę, 
co to za korale, do których coś mówisz? 
– różaniec Filipku i ty go polubisz.
Pod poduszką babci także go widziałem, 
i po co tam leży często rozmyślałem.
Wiedz, do Matki Jezusa co dzień prośby składam, 
ona mnie pociesza i ma buzia rada.  
Czyli różaniec jest kołem ratunkowym?! 
– tak, z nim zawsze łatwiej,
                               chciałbyś? – mam tu nowy.
Babciu, ja znam koło, takie do pływnia, 
bezpiecznie z nim w morzu pływać, mówi mama. 
Z różańcem jest także Filipku bezpiecznie.
Może bym posłuchał modlitwy, rozpoczniesz?
Tu babcia różaniec wnusiowi podała,
i o Narodzeniu Jezusa rozważała.
Chętnie słuchał, przy czym paciorki przesuwał,
potem „Zdrowaś Mario” powtarzał jak umiał.

Koło 
ratunkowe

K. Woźniak
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planszowe. Można powiedzieć, że jestem 
ich kolekcjonerem. W poprzednich para-
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strzeni lat dokształcałem się na kursach, czy 
też warsztatach edukacyjnych. Jednak naj-
większym nauczycielem jest samo życie.

R: Na jakich parafiach Ksiądz dotychczas 
pracował, gdzie był na praktyce, czym się 
zajmował…?
Ks. Rafał Piórkowski: To jest moja 7 pa-
rafia. Pracowałem wcześniej w Witano-
wicach, Trzebini, Kleczy, Libiążu, Kole-
giacie Akademickiej w Krakowie i Mszanie 
Dolnej. Przechodząc przez te parafię mogę 
chyba powiedzieć, że opiekowałem się pra-
wie wszystkimi formami duszpasterskimi, 
jakie można spotkać na parafiach.

R: Powołanie… Jak to się stało, że trafił 
Ksiądz do seminarium?
Ks. Rafał Piórkowski: Powołanie jest 
zawsze głosem Pana. Myślę, że w tym 
miejscu należałoby spytać Pana Jezusa 
dlaczego chciał mieć za księdza właśnie 
mnie, a nie kogoś innego. Ja tylko odpowie-
działem na Jego głos.

R: Czy już Ksiądz wie, czym będzie 
zajmował się w naszej parafii?
Ks. Rafał Piórkowski: Od księdza seniora 
wstępnie dowiedziałem się, że będę się 
zajmował między innymi przygotowaniem 
młodzieży do bierzmowania, ChOK–iem, 
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Po słonecznym lecie nadszedł czas jesieni 
i Filip narzeka, znów wszystko się zmieni.
Będzie chłodno, mokro, w piłkę nie pogramy. 
Mój wnusiu nie marudź, jesień piękną mamy!
I z radosną twarzą herbatkę podała, 
z sokiem z malin, wypijmy, będzie rozgrzewała.
Siadł z babcią choć nadal ma skwaszoną minę, 
głowi się co sprawia, że wciąż o rodzinę
dba babcia,  i nigdy, nigdy nie biadoli 
choć nie ma już dziadka, w plecach też ją boli.
Babciu, skąd u Ciebie jest tyle dobroci?
 – przecież ze mną stale musisz się kłopocić,
do tego ból pleców, no i umarł dziadek. 
Koło ratunkowe mam i daję radę
– odrzekła z uśmiechem i szepcze pod nosem, 
a w dłoni paciorki przebiera. Mów proszę, 
co to za korale, do których coś mówisz? 
– różaniec Filipku i ty go polubisz.
Pod poduszką babci także go widziałem, 
i po co tam leży często rozmyślałem.
Wiedz, do Matki Jezusa co dzień prośby składam, 
ona mnie pociesza i ma buzia rada.  
Czyli różaniec jest kołem ratunkowym?! 
– tak, z nim zawsze łatwiej,
                               chciałbyś? – mam tu nowy.
Babciu, ja znam koło, takie do pływnia, 
bezpiecznie z nim w morzu pływać, mówi mama. 
Z różańcem jest także Filipku bezpiecznie.
Może bym posłuchał modlitwy, rozpoczniesz?
Tu babcia różaniec wnusiowi podała,
i o Narodzeniu Jezusa rozważała.
Chętnie słuchał, przy czym paciorki przesuwał,
potem „Zdrowaś Mario” powtarzał jak umiał.

Koło 
ratunkowe

K. Woźniak
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Podeszłam do tej propozycji bardzo sądy dotyczące kwestii wiary – posta- W swojej książce Zieliński przytacza 
sceptycznie.  Entuzjastyczne opinie nowiłam dać jej szansę. I nie zawiodłam się! różne przykłady uzdrowień, których był 
autorytetów w dziedzinie ewangelizacji, Zieliński pisze o swojej książce, że: „Jest świadkiem. Nie są one nigdy celem samym 
takich jak Maria Vadia, wcale mnie nie ona zbiorem tematów, które zrewolucjo- w sobie – celem modlitwy o uzdrowienie 
przekonały. Ojciec Paweł Sawiak napisał nizowały moje chrześcijaństwo. Ich zro- jest bowiem przede wszystkim uzdrowienie 
na przykład, że książka Zielińskiego jest zumienie pozwoliło mi przemienić się z oso- ducha i nawiązanie pogłębionej relacji 
trochę jak „klucz do Ferrari – w kwestii by, która nie przynosi owocu dla królestwa z Bogiem. Uzdrowienie ciała następuje 
wiary, posługiwania i darów Ducha Bożego, w osobę, która widzi Boga w akcji jakby „przy okazji”, będąc wyrazem 
Świętego”. Wydawało mi się, że to nie może praktycznie każdego dnia”. Autor przeko- wielkiej łaski Chrystusa. 
być aż tak proste, a podawanie swoistego nuje, że ta książka może zrewolucjo- W świadectwach przytaczanych przez 
„przepisu” na modlitwę o uzdrowienie nizować także naszą wiarę, tym bardziej, że autora książki „Rozpal wiarę” wszystko 
uznałam początkowo nawet za coś na przed jej napisaniem otrzymywał od Boga wydaje się być proste, a uzdrawiającego 
kształt profanacji. znaki dotyczące tego, że powinna ona działania Jezusa może doświadczyć każdy 

Zwłaszcza, że ten rodzaj charyzma- powstać. z nas, bo cuda zdarzają się na każdym 
tycznej modlitwy wciąż pozostaje w Koś- Ten młody absolwent AWF jest zaprze- kroku, trzeba tylko chcieć je dojrzeć. Swoją 
ciele tematem tabu, o czym wspomina czeniem stereotypowych wyobrażeń na opowieść Zieliński przetyka często cy-
wprost Zieliński, przyznając, że począt- temat charyzmatyka – jest wesoły, spra- tatami z Pisma Świętego, dzięki czemu 
kowo jego wspólnota nie mogła znaleźć gniony życia, kocha sport i przyznaje, że udowadnia, że Boskie Słowo działa nie-
duchowego przewodnika, gdyż także w śro- chętnie gra w gry komputerowe. Równo- przerwanie od tysiącleci, że Biblia nie jest 
dowisku księży opinie na temat ruchu cześnie jego wiara w uzdrawiającą moc jedynie martwą literą, którą czytamy dziś 
charyzmatycznego są mocno podzielone. Boga jest niewyobrażalnie silna. To wiara jak książkę historyczną, opowiadającą 
Nie mówiąc już o ogóle wiernych, z których jakby „dziecięca” – pełna ufności w miłość o czasach starożytnych i dawno zmarłych 
niewielu tak naprawdę wierzy w to, że Chry- Ojca, bezkompromisowa i pozbawiona prorokach. On pokazuje, że to Słowo jest 
stus uzdrawia także dziś, tu i teraz. Ponie- wątpliwości, a zarazem tak naturalna, jak wciąż żywe i ma moc uzdrawiania, której 
waż jednak książkę tę otrzymałam od osób, oddychanie. W jego ustach wszystko jest możemy codziennie doświadczać.
które bardzo mi ją polecały, a ufam w ich proste, a wyjątkowa relacja z Bogiem łatwa Niektóre z historii opowiedzianych 

do osiągniecia, jeśli tylko zechce się usły- w książce wydają się być niewiarygodne, 
szeć Jego głos, Jego wołanie i odpowie się wręcz nieprawdopodobne – tak trudno 
na nie tak, jak Maryja podczas zwiasto- bowiem nam uwierzyć, że nasz Bóg jest 
wania – Fiat, niech mi się stanie według obecny wśród nas także dzisiaj. Mianujemy 
Twego słowa. się chrześcijanami, chodzimy do kościoła, 

Zieliński pisze swoją książkę prostym uczestniczymy w Mszach Świętych i innych 
językiem, zwracając się bezpośrednio do obrzędach, ale często jest to dla nas jedynie 
czytelnika, dzięki czemu jej lektura staje się element tradycji, w której zostaliśmy wy-
osobistym spotkaniem, intymną rozmową, chowani. Jak mówił ksiądz, którego słowa 
w której zapewnia, że Pan przygotował dla zmieniły Marcina Zielińskiego:
nas niewyobrażalnie dużo darów, musimy 
tylko się na Niego otworzyć i chcieć je „Możesz chodzić do kościoła 
przyjąć. Boska łaska nie ma granic i to cale życie, 
właśnie najbardziej fascynuje Zielińskiego. 

odmawiać piękne modlitwy, Z czytelnikiem dzieli się swoją historią, 
a nigdy tak naprawdę opowiadając o tym, jak w wieku piętnastu 

lat prawdziwie spotkał Jezusa, a potem nie spotkać Jezusa, 
otrzymał swój dar uzdrawiania w Jego nigdy nie doświadczyć 
imieniu. 

Jego miłości”. 

– recenzja książki Marcina Zielińskiego

Współcześnie rynek księgarski zalewany jest różnego rodzaju 
poradnikami. Piszą je wszyscy – sportowcy, aktorzy, dziennikarze oraz 
celebryci, którzy znani są głównie z tego, że… są znani. Książki te dotyczą 
podstawowych problemów życia codziennego, a ich autorzy są przekonani, że 
znaleźli metodę na to, jak: być mamą, odżywiać się w stylu vege, osiągnąć 
wymarzoną sylwetkę w dwa dni czy stać się perfekcyjną gospodynią. Swoją 
„wiedzą” i „doświadczeniem” chętnie dzielą się z innymi, pewni, że mają 
monopol na prawdę i że dzięki ich poradom odmienimy nasze życie. Nie 
spodziewałam się jednak, że wśród tych pseudoporadników odnajdę też 
przewodnik dotyczący tego… jak się modlić modlitwą o uzdrowienie, czyli 
książkę pod tytułem „Rozpal wiarę, a będą działy się cuda”, autorstwa 
młodego charyzmatyka ze Skierniewic, Marcina Zielińskiego.

„Rozpal wiarę, 

a będą działy się cuda”

Marcin
 Zieliński
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Serdecznie Was witam. Jeśli masz 7 – 10 lat to zapraszam Cię 
do dalszej pracy. Życzę powodzenia! Dzisiejsza krzyżówka oparta 
jest na 7 rozdziale ewangelii wg św Jana. Rozwiązaniem krzyżówki 
są pola ponumerowane od 1 do 8.

Rozwiązaniem z poprzedniego numeru było HASŁO: 
CHLEB ŻYWY. Prawidłowe rozwiązanie nadesłali do nas: 
Piotr Zając, Zuzanna Kutermak, Milena Palka oraz Tomasz Spólnik. 

Natomiast rozwiązania poniższej krzyżówki prosimy przesyłać na adres redakcji do 20 października, podając 
swoje imię, nazwisko,wiek oraz adres.

W drodze losowania 
nagrody otrzymują: Milena Palka oraz Tomasz Spólnik.

Krzyzowka dla Dzieci

1. Do nadawania ruchu łodzi.
2. Ruskie lub z owocami.
3. Co mieli otrzymać ci, którzy uwierzyli Słowom 

Pana Jezusa?
4. Co Pan Jezus robił w świątyni?
5. Kogo posłali faryzeusze, aby pojmać Pana Jezusa?
6. Kto chciał zabić Pana Jezusa?
7. Do rysowania z grafitem.
8. W jakim mieście pozostał Pan Jezus 

podczas święta?

PYTANIA:

Katarzyna Kurlet

Czy potrafisz wśród liter 

odnaleźć nazwy zwierząt 

zapisane poniżej?
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Podeszłam do tej propozycji bardzo sądy dotyczące kwestii wiary – posta- W swojej książce Zieliński przytacza 
sceptycznie.  Entuzjastyczne opinie nowiłam dać jej szansę. I nie zawiodłam się! różne przykłady uzdrowień, których był 
autorytetów w dziedzinie ewangelizacji, Zieliński pisze o swojej książce, że: „Jest świadkiem. Nie są one nigdy celem samym 
takich jak Maria Vadia, wcale mnie nie ona zbiorem tematów, które zrewolucjo- w sobie – celem modlitwy o uzdrowienie 
przekonały. Ojciec Paweł Sawiak napisał nizowały moje chrześcijaństwo. Ich zro- jest bowiem przede wszystkim uzdrowienie 
na przykład, że książka Zielińskiego jest zumienie pozwoliło mi przemienić się z oso- ducha i nawiązanie pogłębionej relacji 
trochę jak „klucz do Ferrari – w kwestii by, która nie przynosi owocu dla królestwa z Bogiem. Uzdrowienie ciała następuje 
wiary, posługiwania i darów Ducha Bożego, w osobę, która widzi Boga w akcji jakby „przy okazji”, będąc wyrazem 
Świętego”. Wydawało mi się, że to nie może praktycznie każdego dnia”. Autor przeko- wielkiej łaski Chrystusa. 
być aż tak proste, a podawanie swoistego nuje, że ta książka może zrewolucjo- W świadectwach przytaczanych przez 
„przepisu” na modlitwę o uzdrowienie nizować także naszą wiarę, tym bardziej, że autora książki „Rozpal wiarę” wszystko 
uznałam początkowo nawet za coś na przed jej napisaniem otrzymywał od Boga wydaje się być proste, a uzdrawiającego 
kształt profanacji. znaki dotyczące tego, że powinna ona działania Jezusa może doświadczyć każdy 

Zwłaszcza, że ten rodzaj charyzma- powstać. z nas, bo cuda zdarzają się na każdym 
tycznej modlitwy wciąż pozostaje w Koś- Ten młody absolwent AWF jest zaprze- kroku, trzeba tylko chcieć je dojrzeć. Swoją 
ciele tematem tabu, o czym wspomina czeniem stereotypowych wyobrażeń na opowieść Zieliński przetyka często cy-
wprost Zieliński, przyznając, że począt- temat charyzmatyka – jest wesoły, spra- tatami z Pisma Świętego, dzięki czemu 
kowo jego wspólnota nie mogła znaleźć gniony życia, kocha sport i przyznaje, że udowadnia, że Boskie Słowo działa nie-
duchowego przewodnika, gdyż także w śro- chętnie gra w gry komputerowe. Równo- przerwanie od tysiącleci, że Biblia nie jest 
dowisku księży opinie na temat ruchu cześnie jego wiara w uzdrawiającą moc jedynie martwą literą, którą czytamy dziś 
charyzmatycznego są mocno podzielone. Boga jest niewyobrażalnie silna. To wiara jak książkę historyczną, opowiadającą 
Nie mówiąc już o ogóle wiernych, z których jakby „dziecięca” – pełna ufności w miłość o czasach starożytnych i dawno zmarłych 
niewielu tak naprawdę wierzy w to, że Chry- Ojca, bezkompromisowa i pozbawiona prorokach. On pokazuje, że to Słowo jest 
stus uzdrawia także dziś, tu i teraz. Ponie- wątpliwości, a zarazem tak naturalna, jak wciąż żywe i ma moc uzdrawiania, której 
waż jednak książkę tę otrzymałam od osób, oddychanie. W jego ustach wszystko jest możemy codziennie doświadczać.
które bardzo mi ją polecały, a ufam w ich proste, a wyjątkowa relacja z Bogiem łatwa Niektóre z historii opowiedzianych 

do osiągniecia, jeśli tylko zechce się usły- w książce wydają się być niewiarygodne, 
szeć Jego głos, Jego wołanie i odpowie się wręcz nieprawdopodobne – tak trudno 
na nie tak, jak Maryja podczas zwiasto- bowiem nam uwierzyć, że nasz Bóg jest 
wania – Fiat, niech mi się stanie według obecny wśród nas także dzisiaj. Mianujemy 
Twego słowa. się chrześcijanami, chodzimy do kościoła, 

Zieliński pisze swoją książkę prostym uczestniczymy w Mszach Świętych i innych 
językiem, zwracając się bezpośrednio do obrzędach, ale często jest to dla nas jedynie 
czytelnika, dzięki czemu jej lektura staje się element tradycji, w której zostaliśmy wy-
osobistym spotkaniem, intymną rozmową, chowani. Jak mówił ksiądz, którego słowa 
w której zapewnia, że Pan przygotował dla zmieniły Marcina Zielińskiego:
nas niewyobrażalnie dużo darów, musimy 
tylko się na Niego otworzyć i chcieć je „Możesz chodzić do kościoła 
przyjąć. Boska łaska nie ma granic i to cale życie, 
właśnie najbardziej fascynuje Zielińskiego. 

odmawiać piękne modlitwy, Z czytelnikiem dzieli się swoją historią, 
a nigdy tak naprawdę opowiadając o tym, jak w wieku piętnastu 

lat prawdziwie spotkał Jezusa, a potem nie spotkać Jezusa, 
otrzymał swój dar uzdrawiania w Jego nigdy nie doświadczyć 
imieniu. 

Jego miłości”. 

– recenzja książki Marcina Zielińskiego

Współcześnie rynek księgarski zalewany jest różnego rodzaju 
poradnikami. Piszą je wszyscy – sportowcy, aktorzy, dziennikarze oraz 
celebryci, którzy znani są głównie z tego, że… są znani. Książki te dotyczą 
podstawowych problemów życia codziennego, a ich autorzy są przekonani, że 
znaleźli metodę na to, jak: być mamą, odżywiać się w stylu vege, osiągnąć 
wymarzoną sylwetkę w dwa dni czy stać się perfekcyjną gospodynią. Swoją 
„wiedzą” i „doświadczeniem” chętnie dzielą się z innymi, pewni, że mają 
monopol na prawdę i że dzięki ich poradom odmienimy nasze życie. Nie 
spodziewałam się jednak, że wśród tych pseudoporadników odnajdę też 
przewodnik dotyczący tego… jak się modlić modlitwą o uzdrowienie, czyli 
książkę pod tytułem „Rozpal wiarę, a będą działy się cuda”, autorstwa 
młodego charyzmatyka ze Skierniewic, Marcina Zielińskiego.

„Rozpal wiarę, 

a będą działy się cuda”

Marcin
 Zieliński
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Serdecznie Was witam. Jeśli masz 7 – 10 lat to zapraszam Cię 
do dalszej pracy. Życzę powodzenia! Dzisiejsza krzyżówka oparta 
jest na 7 rozdziale ewangelii wg św Jana. Rozwiązaniem krzyżówki 
są pola ponumerowane od 1 do 8.

Rozwiązaniem z poprzedniego numeru było HASŁO: 
CHLEB ŻYWY. Prawidłowe rozwiązanie nadesłali do nas: 
Piotr Zając, Zuzanna Kutermak, Milena Palka oraz Tomasz Spólnik. 

Natomiast rozwiązania poniższej krzyżówki prosimy przesyłać na adres redakcji do 20 października, podając 
swoje imię, nazwisko,wiek oraz adres.

W drodze losowania 
nagrody otrzymują: Milena Palka oraz Tomasz Spólnik.

Krzyzowka dla Dzieci

1. Do nadawania ruchu łodzi.
2. Ruskie lub z owocami.
3. Co mieli otrzymać ci, którzy uwierzyli Słowom 

Pana Jezusa?
4. Co Pan Jezus robił w świątyni?
5. Kogo posłali faryzeusze, aby pojmać Pana Jezusa?
6. Kto chciał zabić Pana Jezusa?
7. Do rysowania z grafitem.
8. W jakim mieście pozostał Pan Jezus 

podczas święta?

PYTANIA:

Katarzyna Kurlet

Czy potrafisz wśród liter 

odnaleźć nazwy zwierząt 

zapisane poniżej?
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Był bardzo wczesny ranek, Monika czywie się martwić, że jest ruda... Dużo  – Małgosiu, pospiesz się, bo się wybieramy 
obudziła się, kiedy budzik wydzwaniał czasu spędzała z Ryszardem, a obecnie do tego lasu na te grzyby, jak sójki za morze!
czwartą nad ranem. Popatrzyła za okno, na mocno ten związek jej ciążył, była niewol-  – Pospiesz się, kochana, bo do lasu musimy 
dworze nie padało, choć było już chłodno, nikiem tej miłości. Całe swoje plany i ma- iść jakiś kilometr, a grzyby na nas nie będą 
to poranne słońce już wstawało. Niebo rzenia podporządkowała tej miłości do czekać...
pokryła łuna żółto – pomarańczowego Ryszarda, która nie była czysta, bo on był Spojrzała na wstające słońce, które 
horyzontu, było tak cicho i pięknie. Monika żonaty, a ona wciąż się latami łudziła, że on rozjaśniało cały ich pokój...
przez moment zapatrzyła się w ten urok coś zmieni i potrafi się rozstać z żoną, dla – Nie zapomnij, o dobrych całych butach... 
wschodzącego słońca. niej. Obiecywał, później milczał, wciąż pamiętaj... jeszcze raz spojrzała na Małgo-
– Będzie ładny dzień – pomyślała, w sam dawał jej nadzieję, że się odetnie od swojego się, która mocno sznurowała buty i sięgnęła 
raz, aby wybrać się na grzyby. Pośpiesznie małżeństwa, lecz nic się nie zmieniało, lata po koszyk, który stał w sieni.
wstała i pobiegła obudzić jeszcze śpiącą mijały, a ona dalej tkwiła w tym trójkącie, Cudowna łąka przywitała ich zapa-
Małgosię, jej ukochaną córcię. Małgosia brakowało jej siły, aby to wszystko przer- chem i lekki wiatr muskał je po policzkach. 
dopiero co skończyła studia i na razie wać i podjąć decyzję rozstania. Była jak Były zapatrzone w zagajnik świerkowo – 
jeszcze całkowicie nie miała pomysłu, co dziecko spragnione ciepła i zaślepiona. Jej sosnowy, posadzony po obu stronach dro-
dalej będzie robić! Praktycznie przygoto- zakochana dusza zagradzała jej drogę do gi, która ciągła w stronę lasu. 
wywała się na studia podyplomowe. Miała właściwego spojrzenia, na swoje dalsze – Podobno są maślaki, nawet ludzie mówili 
wiele pomysłów na swoje życie, dlatego życie. Ukrywała tę miłość do Ryszarda o prawdziwkach, potwierdził to nasz leś-
przyjechała na wieś do swojej matki, aby przed całym światem, ale cierpienie coraz niczy. On ma swoje miejsca i w godzinę 
odpocząć od zgiełku miastowego i nacie- mocniej rosło, sumienie nie dawało jej potrafi nazbierać prawie dwa kosze, grzy-
szyć się przyrodą, której bardzo jej bra- spokoju... ciężar tego grzechu burzył jej bów. No, jednak nikomu nie chce zdradzić 
kowało. Miała lekko zadarty nosek, urodę życie... była zmęczona i wyczerpana. tego ukrytego miejsca.
po mamie i piękne rudawe włosy. Ta jej Chciała nacieszyć się swoją ukochaną – Musimy przejść, jeszcze jakieś pięćset 
czerwona czupryna przysparzała jej w dzie- mamą, która całe życie poświęciła dla niej. metrów i zrobimy sobie grzybowe żniwa– 
ciństwie wiele kompleksów, ale kiedy w li- Monika skrzętnie pakowała do koszy- stwierdziła Małgosia...
ceum poznała Ryszarda, który zaintere- ka, wodę mineralną i kanapki, które przy- – No, no, no... jeszcze nie czas się cieszyć – 
sował się jej wyjątkową urodą i był już doj- gotowała wieczorem. uśmiechem skwitowała Monika. Córciu, 
rzałym artystą malarzem, przestała upor- musisz uważać, tylko trzymaj się mnie... 

droga
,-

Składniki: 
4 jaja, 1 szklanka cukru, 20 dag masła, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 szkl. mąki 
kukurydzianej, 1 szkl. maki tortowej, 3/4 szkl mleka, 1 łyżka kakao lub utartej czekolady, 
pół łyżeczki cynamonu, 1 szklanka winogron ciemnych lub białych plus do dekoracji
 (bez pestek), tłuszcz i bułka tarta do formy. 

Wykonanie: 
W garnku rozpuścić masło, z cukrem i mlekiem. Ostudzić. Wbić 4 całe jajka 

i miksować na puszystą masę. Partiami dodawać mąkę i proszek 
do pieczenia oraz cynamon. Formę dokładnie i grubo natłuścić 
i wysypać bułką tartą,. na dnie rozłożyć winogrona i zalać ciastem.
Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec około 45 minut 
w temp. 180 stopni C. Po lekkim wystudzeniu ciasta, foremkę 
odwrócić do góry i wyłożyć ciasto na papier pergaminowy. Posy-
pać przez sitko kakao lub posiekaną czekoladą. Można nawet użyć 
polewy czekoladowej. Na powierzchnię ciasta wyłożyć świeże wino-
grona i udekorować ciasto. Wybornie smakuje z bitą śmietaną
 lub waniliowymi lodami!

Różaniec jak pasterz
Jest ze mną codziennie
Odmawiam ten psałterz
Z powagą niezmiennie.

Dodaje mi siły
Napawa otuchą
Jest jak ranek miły
Co witasz z matuchną!

W pracy na spacerze
 Zawsze ze mną kroczy
 Stróż mój ja wierzę
 Ode mnie nie zboczy.

Gdy smutek przytłacza
Daje mi nadzieję
Dobrą aurę roztacza
dlatego się śmieję!

 Wyborny placek
 z winogronami

Różaniec
K.Woźniak
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Zieliński pokazuje różne aspekty wiary. 
Pięknie pisze o tajemnicy Krzyża, o tym, że 
musimy w pełni pojąć ofiarę Chrystusa, 
gdyż tylko to pozwoli nam w pełni wejść 
w posługiwanie w Królestwie Bożym. 

Dzięki temu, że Jezus  
umarł i zmartwychwstał 

– my mogliśmy się 
narodzić na nowo 

i otrzymaliśmy Jego Ducha. 

Ale ta książka to też poradnik – autor 
daje praktyczne wskazówki dotyczące tego, 
jak wygląda modlitwa o uzdrowienie i w jaki 
sposób powinno się ją przeprowadzać. 
Krok po kroku prowadzi nas przez jej różne 
elementy, od najprostszych, poprzez te bar-
dziej złożone. Wspomina także o czterech 
sposobach odebrania słowa od Boga, bo 
każdy z nas może usłyszeć Boże przesłanie 
względem swojego życia lub życia innych 
osób. Zieliński dzieli się z czytelnikami 
także swoimi zwątpieniami, pierwszymi 
niepowodzeniami. Jest przy tym szczery 
i autentyczny, a wniosek płynący z jego słów 
jest taki, że jeśli bezgranicznie zaufa się 
Bogu, to nie wolno się nigdy poddawać, 
a Jego łaska w końcu zacznie przez nas 
działać. 

Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkich 
przekona książka Zielińskiego, nie każdy 
jest w stanie przyjąć z otwartym sercem 
stawiane w niej tezy. Sceptycy stwierdzą 
zapewne, że dar uzdrawiania jest charyz-
matem dostępnym jedynie dla wyjątkowo 
świętych ludzi, że „zwykli śmiertelnicy” nie 
mogą otrzymać mocy, w imię której mogli-
by uzdrawiać. Jednak Marcin Zieliński w to 
wierzy, jego wiara jest żarliwa, a czyny 
potwierdzają, że Bóg chce działać przez 
każdego z nas. Tylko my też musimy tego 
chcieć.

Magdalena

W telefonie 6:30 , jak co dzień rano (ale tylko 5 dni w tygodniu) trzeba wywlec się z łóżka i 
iść do szkoły... Czasem przy ubieraniu się lub malowaniu rzęs można pomyśleć: „po co to 
wszystko? po co ta szkoła?” Gdyby spytać statystycznego ucznia, odpowiedzi byłyby różne: 
bo muszę, bo trzeba, bo chcę (chociaż ostatnia rzadko się zdarza). Gdy już kończysz 
przemyślenia czas wychodzić z domu do miejsca, w którym spotykają się pokolenia, 
przyjaciele, wrogowie, dorośli i dzieci, przyszli geniusze, lizusy i te mądre na odwrót osoby. 
Po wejściu do szkoły widzę dobrze znany automat, który spokojnie nakarmiłby dzieci 
z Etiopii, jednakże już po dwóch dzwonkach zaczyna świecić pustkami. W piękne słoneczne 
dni, gdy z chęcią wyszłoby się po szkole na dwór, dyrekcja lubi robić sobie żarciki, 
zatrzymując szkolne zegary, by pozwolić uczniom na większe zgłębienie wiedzy. Natomiast 
w chłodniejsze dni nie włączają kaloryferów i otwierają okna, abyśmy byli pobudzeni 
i orzeźwieni, bo co bardziej zachęca do nauki jak chłodne powietrze w zimie wiejące w kark. 
Wtedy zaczynasz się zastanawiać, czy ten chłód wieje z okna, czy z serca nauczyciela, który 
właśnie wybiera swoją kolejną ofiarę, mając przy tym wielką satysfakcję. Przy czym, gdy 
akurat nie wybiera ciebie, to padają pytania typu: co jadłeś na śniadanie, jakiego koloru jest 
trawa i ile to jest 2+2? A gdy jakimś cudem z gwiazd wynika ,że to twój dzień ostateczny 
padają pytania: proszę wyjaśnić; co to za teoria odnosząca się głównie do inercjalnych 
układów odniesienia, ile to jest 2319 x 1/2 x pierwiastek z 12, a także jaki mam rozmiar buta. 
Zastanawiając się nad odpowiedzią, a następnie próbując alfabetem Morse'a z dodatkiem 
telepatii odpowiedzieć na zadane pytania, gdy wydaje się, że nie wyszło najgorzej i może 
będzie chociaż 3, nauczyciel odpowiada: coś tam umiesz..., serce zaczyna bić szybciej, a stres 
spada i wtedy słyszysz: „coś tam umiesz, to dam ci 1+”.

Uczennica liceum

STRES SZKOLNY

Tu, do jej grobu pielgrzymi hen z całego świata

kroczą i o Miłosierdzie Boże proszą już przez lata.

W różnych językach szeptają błagania gorące,

Święta Faustyna wysłucha, da życie kojące.

Papież Polak ją błogosławił, wyniósł na ołtarze,

gorliwie do niej się modlił, pozostawił w darze.

K. Woźniak

W Łagiewnickim Sanktuarium

W godzinę śmierci Jezusa wzdychajmy do Pana,

Miłosierdzie Boże wielkie, dobroć nieskalana. 
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Był bardzo wczesny ranek, Monika czywie się martwić, że jest ruda... Dużo  – Małgosiu, pospiesz się, bo się wybieramy 
obudziła się, kiedy budzik wydzwaniał czasu spędzała z Ryszardem, a obecnie do tego lasu na te grzyby, jak sójki za morze!
czwartą nad ranem. Popatrzyła za okno, na mocno ten związek jej ciążył, była niewol-  – Pospiesz się, kochana, bo do lasu musimy 
dworze nie padało, choć było już chłodno, nikiem tej miłości. Całe swoje plany i ma- iść jakiś kilometr, a grzyby na nas nie będą 
to poranne słońce już wstawało. Niebo rzenia podporządkowała tej miłości do czekać...
pokryła łuna żółto – pomarańczowego Ryszarda, która nie była czysta, bo on był Spojrzała na wstające słońce, które 
horyzontu, było tak cicho i pięknie. Monika żonaty, a ona wciąż się latami łudziła, że on rozjaśniało cały ich pokój...
przez moment zapatrzyła się w ten urok coś zmieni i potrafi się rozstać z żoną, dla – Nie zapomnij, o dobrych całych butach... 
wschodzącego słońca. niej. Obiecywał, później milczał, wciąż pamiętaj... jeszcze raz spojrzała na Małgo-
– Będzie ładny dzień – pomyślała, w sam dawał jej nadzieję, że się odetnie od swojego się, która mocno sznurowała buty i sięgnęła 
raz, aby wybrać się na grzyby. Pośpiesznie małżeństwa, lecz nic się nie zmieniało, lata po koszyk, który stał w sieni.
wstała i pobiegła obudzić jeszcze śpiącą mijały, a ona dalej tkwiła w tym trójkącie, Cudowna łąka przywitała ich zapa-
Małgosię, jej ukochaną córcię. Małgosia brakowało jej siły, aby to wszystko przer- chem i lekki wiatr muskał je po policzkach. 
dopiero co skończyła studia i na razie wać i podjąć decyzję rozstania. Była jak Były zapatrzone w zagajnik świerkowo – 
jeszcze całkowicie nie miała pomysłu, co dziecko spragnione ciepła i zaślepiona. Jej sosnowy, posadzony po obu stronach dro-
dalej będzie robić! Praktycznie przygoto- zakochana dusza zagradzała jej drogę do gi, która ciągła w stronę lasu. 
wywała się na studia podyplomowe. Miała właściwego spojrzenia, na swoje dalsze – Podobno są maślaki, nawet ludzie mówili 
wiele pomysłów na swoje życie, dlatego życie. Ukrywała tę miłość do Ryszarda o prawdziwkach, potwierdził to nasz leś-
przyjechała na wieś do swojej matki, aby przed całym światem, ale cierpienie coraz niczy. On ma swoje miejsca i w godzinę 
odpocząć od zgiełku miastowego i nacie- mocniej rosło, sumienie nie dawało jej potrafi nazbierać prawie dwa kosze, grzy-
szyć się przyrodą, której bardzo jej bra- spokoju... ciężar tego grzechu burzył jej bów. No, jednak nikomu nie chce zdradzić 
kowało. Miała lekko zadarty nosek, urodę życie... była zmęczona i wyczerpana. tego ukrytego miejsca.
po mamie i piękne rudawe włosy. Ta jej Chciała nacieszyć się swoją ukochaną – Musimy przejść, jeszcze jakieś pięćset 
czerwona czupryna przysparzała jej w dzie- mamą, która całe życie poświęciła dla niej. metrów i zrobimy sobie grzybowe żniwa– 
ciństwie wiele kompleksów, ale kiedy w li- Monika skrzętnie pakowała do koszy- stwierdziła Małgosia...
ceum poznała Ryszarda, który zaintere- ka, wodę mineralną i kanapki, które przy- – No, no, no... jeszcze nie czas się cieszyć – 
sował się jej wyjątkową urodą i był już doj- gotowała wieczorem. uśmiechem skwitowała Monika. Córciu, 
rzałym artystą malarzem, przestała upor- musisz uważać, tylko trzymaj się mnie... 

droga
,-

Składniki: 
4 jaja, 1 szklanka cukru, 20 dag masła, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 szkl. mąki 
kukurydzianej, 1 szkl. maki tortowej, 3/4 szkl mleka, 1 łyżka kakao lub utartej czekolady, 
pół łyżeczki cynamonu, 1 szklanka winogron ciemnych lub białych plus do dekoracji
 (bez pestek), tłuszcz i bułka tarta do formy. 

Wykonanie: 
W garnku rozpuścić masło, z cukrem i mlekiem. Ostudzić. Wbić 4 całe jajka 

i miksować na puszystą masę. Partiami dodawać mąkę i proszek 
do pieczenia oraz cynamon. Formę dokładnie i grubo natłuścić 
i wysypać bułką tartą,. na dnie rozłożyć winogrona i zalać ciastem.
Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec około 45 minut 
w temp. 180 stopni C. Po lekkim wystudzeniu ciasta, foremkę 
odwrócić do góry i wyłożyć ciasto na papier pergaminowy. Posy-
pać przez sitko kakao lub posiekaną czekoladą. Można nawet użyć 
polewy czekoladowej. Na powierzchnię ciasta wyłożyć świeże wino-
grona i udekorować ciasto. Wybornie smakuje z bitą śmietaną
 lub waniliowymi lodami!

Różaniec jak pasterz
Jest ze mną codziennie
Odmawiam ten psałterz
Z powagą niezmiennie.

Dodaje mi siły
Napawa otuchą
Jest jak ranek miły
Co witasz z matuchną!

W pracy na spacerze
 Zawsze ze mną kroczy
 Stróż mój ja wierzę
 Ode mnie nie zboczy.

Gdy smutek przytłacza
Daje mi nadzieję
Dobrą aurę roztacza
dlatego się śmieję!

 Wyborny placek
 z winogronami

Różaniec
K.Woźniak
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Zieliński pokazuje różne aspekty wiary. 
Pięknie pisze o tajemnicy Krzyża, o tym, że 
musimy w pełni pojąć ofiarę Chrystusa, 
gdyż tylko to pozwoli nam w pełni wejść 
w posługiwanie w Królestwie Bożym. 

Dzięki temu, że Jezus  
umarł i zmartwychwstał 

– my mogliśmy się 
narodzić na nowo 

i otrzymaliśmy Jego Ducha. 

Ale ta książka to też poradnik – autor 
daje praktyczne wskazówki dotyczące tego, 
jak wygląda modlitwa o uzdrowienie i w jaki 
sposób powinno się ją przeprowadzać. 
Krok po kroku prowadzi nas przez jej różne 
elementy, od najprostszych, poprzez te bar-
dziej złożone. Wspomina także o czterech 
sposobach odebrania słowa od Boga, bo 
każdy z nas może usłyszeć Boże przesłanie 
względem swojego życia lub życia innych 
osób. Zieliński dzieli się z czytelnikami 
także swoimi zwątpieniami, pierwszymi 
niepowodzeniami. Jest przy tym szczery 
i autentyczny, a wniosek płynący z jego słów 
jest taki, że jeśli bezgranicznie zaufa się 
Bogu, to nie wolno się nigdy poddawać, 
a Jego łaska w końcu zacznie przez nas 
działać. 

Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkich 
przekona książka Zielińskiego, nie każdy 
jest w stanie przyjąć z otwartym sercem 
stawiane w niej tezy. Sceptycy stwierdzą 
zapewne, że dar uzdrawiania jest charyz-
matem dostępnym jedynie dla wyjątkowo 
świętych ludzi, że „zwykli śmiertelnicy” nie 
mogą otrzymać mocy, w imię której mogli-
by uzdrawiać. Jednak Marcin Zieliński w to 
wierzy, jego wiara jest żarliwa, a czyny 
potwierdzają, że Bóg chce działać przez 
każdego z nas. Tylko my też musimy tego 
chcieć.

Magdalena

W telefonie 6:30 , jak co dzień rano (ale tylko 5 dni w tygodniu) trzeba wywlec się z łóżka i 
iść do szkoły... Czasem przy ubieraniu się lub malowaniu rzęs można pomyśleć: „po co to 
wszystko? po co ta szkoła?” Gdyby spytać statystycznego ucznia, odpowiedzi byłyby różne: 
bo muszę, bo trzeba, bo chcę (chociaż ostatnia rzadko się zdarza). Gdy już kończysz 
przemyślenia czas wychodzić z domu do miejsca, w którym spotykają się pokolenia, 
przyjaciele, wrogowie, dorośli i dzieci, przyszli geniusze, lizusy i te mądre na odwrót osoby. 
Po wejściu do szkoły widzę dobrze znany automat, który spokojnie nakarmiłby dzieci 
z Etiopii, jednakże już po dwóch dzwonkach zaczyna świecić pustkami. W piękne słoneczne 
dni, gdy z chęcią wyszłoby się po szkole na dwór, dyrekcja lubi robić sobie żarciki, 
zatrzymując szkolne zegary, by pozwolić uczniom na większe zgłębienie wiedzy. Natomiast 
w chłodniejsze dni nie włączają kaloryferów i otwierają okna, abyśmy byli pobudzeni 
i orzeźwieni, bo co bardziej zachęca do nauki jak chłodne powietrze w zimie wiejące w kark. 
Wtedy zaczynasz się zastanawiać, czy ten chłód wieje z okna, czy z serca nauczyciela, który 
właśnie wybiera swoją kolejną ofiarę, mając przy tym wielką satysfakcję. Przy czym, gdy 
akurat nie wybiera ciebie, to padają pytania typu: co jadłeś na śniadanie, jakiego koloru jest 
trawa i ile to jest 2+2? A gdy jakimś cudem z gwiazd wynika ,że to twój dzień ostateczny 
padają pytania: proszę wyjaśnić; co to za teoria odnosząca się głównie do inercjalnych 
układów odniesienia, ile to jest 2319 x 1/2 x pierwiastek z 12, a także jaki mam rozmiar buta. 
Zastanawiając się nad odpowiedzią, a następnie próbując alfabetem Morse'a z dodatkiem 
telepatii odpowiedzieć na zadane pytania, gdy wydaje się, że nie wyszło najgorzej i może 
będzie chociaż 3, nauczyciel odpowiada: coś tam umiesz..., serce zaczyna bić szybciej, a stres 
spada i wtedy słyszysz: „coś tam umiesz, to dam ci 1+”.

Uczennica liceum

STRES SZKOLNY

Tu, do jej grobu pielgrzymi hen z całego świata

kroczą i o Miłosierdzie Boże proszą już przez lata.

W różnych językach szeptają błagania gorące,

Święta Faustyna wysłucha, da życie kojące.

Papież Polak ją błogosławił, wyniósł na ołtarze,

gorliwie do niej się modlił, pozostawił w darze.

K. Woźniak

W Łagiewnickim Sanktuarium

W godzinę śmierci Jezusa wzdychajmy do Pana,

Miłosierdzie Boże wielkie, dobroć nieskalana. 
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Koło PTTK  Nr 1 „PIELGRZYM”, czyli…

SPOTKANIA Z BOGIEM NA TURYSTYCZNYM SZLAKU

             Fatima
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Leży ok. 50 km od wybrzeża Atlan-
tyku, prawie na krańcu Europy. Jest 
jednym z największych ośrodków kultu 
maryjnego na świecie. Każdego roku 
przybywa tu ponad 4 miliony piel-
grzymów i turystów, najwięcej w rocznicę 
pierwszego i ostatniego objawienia czyli 
13 maja i 13 października. Sam plac 
przed bazyliką otoczony z dwóch stron 
potężną kolumnadą może pomieścić 
kilkaset tysięcy ludzi. 

z przemierzeniem tej trasy. Postanowiłam leną u Jego stóp. Z tego miejsca rozpościera Przybyłam do Fatimy też i ja. Tego lata 
zrobić to dla Matki Bożej, ofiarować Jej się wspaniały widok na Fatimę, tu można Koło „PIELGRZYM” wybrało się, tym ra-
tę drogę „drogę pokuty”, podziękować za uzmysłowić sobie jaką przemianę przeszła zem samolotem, na przepiękną pielgrzym-
otrzymane łaski, za doświadczenia jakie ta miejscowość, od małej wioski do sporego kę. Rozpoczęliśmy naszą trasę w Krakowie, 
mnie spotkały w życiu oraz prosić o pomoc miasteczka, gdzie znajduje się największy gdzie w kaplicy na lotnisku, uczestniczy-
i wstawiennictwo. na świecie plac „maryjny”. liśmy we Mszy św. celebrowanej przez 

Po przemierzeniu sporego już odcinka Z dala od miasta, bazylik i Kaplicy naszego prezesa, ks. prof. M. Ostrowskiego 
okazało się, że nie jest to jednak taka prosta Objawień znajduje się miejscowość Alju-wraz z drugim opiekunem duchowym, 
sprawa. Kolana bolą coraz bardziej od strel, gdzie narodziły się i mieszkały dzieci a zarazem przyjacielem Koła, ks. prof. 
wbijających się drobnych, niewidocznych fatimskie. Zachowane są do tej pory, odre-T. Borutką. Po przylocie do Barcelony prze-
gołym okiem, kamyczków. Zaciskając zęby, staurowane, stuletnie domy Łucji, Hiacynty siedliśmy się do komfortowego autokaru 
z różańcem w ręku, patrzyłam na bazylikę, i Franciszka. W jednym z domów zasiada, i ruszyliśmy przed siebie. Pielgrzymka 
Matka Boska dodawała mi sił i cieszyłam jeszcze żyjąca, krewna Pastuszków. Uliczki zapowiadała się bardzo „atrakcyjnie”: 
się, że po każdej części różańca jestem bliżej wąskie i wszędzie blisko. Tuż za domem Lourdes – Santiago de Compostella – 
upragnionego celu, jakim jest dotarcie do Łucji znajduje się ogród oliwny, który pro-Fatima – Avila – Toledo – Saragossa – 
Kaplicy Objawień. Gdy w końcu dotarłam wadzi do miejsca, gdzie kiedyś była studnia, Montserrat – Barcelona.
do Kaplicy mogłam podziękować Maryi, na a także gdzie rok przed objawieniami O ile do Barcelony i Toledo to była po-
kolanach, za tę drogę, i za to że mnie na niej Maryi, ukazał się dzieciom Anioł Stróż dróż „sentymentalna”– byłam tam w 
podtrzymywała. Portugalii. Na pamiątkę tego wydarzenia 1994r., to  pozostałe miejsca odwiedzałam 

Przed nami, po chodniczku, „maszero- postawiono tu posągi dzieci i Anioła, pierwszy raz! Każde wywarło na mnie 
wały” osoby starsze, młodsze świeckie ale modlących się razem modlitwą, którą ogromne wrażenie, ale to z Fatimy wspo-
też i duchowne, widok był wstrząsający, niebiański posłannik im podyktował: mnienia są najsilniejsze. 
gdy po tej drodze poruszały się osoby na Do hotelu Avenida de Fatima przyby-
„czworakach”, pełzające nie mogące iść na „BOŻE MÓJ, WIERZĘ W CIEBIE,liśmy we wczesnych godzinach popołud-
kolanach, niektórzy, podtrzymywani przez niowych, tak żeby można było posilić się WIELBIĘ, UFAM najbliższych, płakali, ale nie przerażała ich obiadokolacją i żeby zdążyć jeszcze na I MIŁUJĘ CIĘ. długość drogi, zdecydowanie i uparcie dą-wieczorne nabożeństwo zakończone pro-
żyli do celu. Każdy z nich, zapewne, niósł PROSZĘ O PRZEBACZENIE cesją światła. 
w sercu ważną intencję i podziękowania. DLA TYCH, KTÓRZY Na szczęście, od naszego hotelu do ba-
Prosili o łaski u Matki Bożej Fatimskiej. zyliki wiodła tylko jedna, prosta droga. Idąc W CIEBIE NIE WIERZĄ, Drogą tą szła kiedyś, na kolanach, Łucja nią oczekiwałam, z jednej strony znanego NIE WIELBIĄ, dos Santos prosząc Maryję o zdrowie dla obrazu ze zdjęć i przekazów telewizyjnych 

NIE UFAJĄ swojej mamy.ale też i nieznanego czego oko kamery nie 
Następny dzień rozpoczęliśmy od I CIEBIE NIE MIŁUJĄ”   pokazywało. I rzeczywiście, po wejściu na 

Mszy św. w Kaplicy Objawień dla Polaków plac, na którym znajduje się min. Kapliczka 
i po śniadaniu wyruszyliśmy na zwiedzanie Po południu wróciliśmy na plac przed Objawień i Bazylika Matki Boskiej Różań-
miejsc związanych z życiem Pastuszków, Bazyliką MB Różańcowej, by zwiedzić cowej zobaczyłam, można rzec, wybeto-
a więc w pierwszej kolejności uczestni- znajdującą się po przeciwnej stronie placu, nowany moloch, ciągnący się jak okiem 
czyliśmy w drodze krzyżowej nazywanej Bazylikę Trójcy Przenajświętszej. Przy sięgnąć z mnóstwem ludzi spieszących 
„węgierską”. Droga ta powstała dzięki w kierunku Kapliczki. Poszliśmy tez i my. bramie wejściowej, góruje nad nami 
ofiarom uchodźców węgierskich z 1956 Część naszej grupy oddzieliła się,także olbrzymich rozmiarów różaniec, który 
roku, a jej inauguracja odbyła się w 1964 i ja, by w trakcie trwania różańca, spróbo- w nocy świeci każdym paciorkiem i jest 
roku – prowadziła przez oliwkowe wzgó-wać przejść na klęczkach od nowej bazyliki z tego powodu doskonale widoczny. Bazy-
rza, była to kiedyś droga, którą dzieci wiodły Trójcy Przenajświętszej do Kaplicy Obja- lika ta jest na wskroś nowoczesna i wcale 
swoje stada owiec od domów do miejsca wień po białym chodniku o gładkich wyśliz- nie przypomina kościoła, myśli się na 
objawień. Droga ta kończy się monumen-ganych płytkach. Pomyślałam, cóż to wiel- początku iż jest to raczej muzeum. Po-
talnym pomnikiem Chrystusa ukrzyżowa-kiego, pytki są gładkie, nikt po nich prawie mieścić może ok. 8,5 tys. wiernych, moloch. 
nego z Matką, św. Janem i Marią Magda-nie chodzi więc nie będzie problemu Dołem, pod placem, obok fontann, wcho-

– moje bliskie spotkanie

Smacznego!
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pójdziemy tam, gdzie rośnie brzezina, po- tak naprawdę, w którą stronę idą. a tobie potrzeba wolności, aby spojrzeć na 
noć są tam kozaki... Małgosia rozejrzała się wokół. swe życie inaczej... Małgosiu, ja... już od 

Weszły na pagórek i zobaczyły już las. – Myślę, że z stamtąd przyszłyśmy, chyba dawna to czuję i wiem, jak bardzo jesteś 
Był dostojny, wysokie drzewa szumiały, na idziemy w głąb lasu. poraniona... pozwól się uzdrowić...
ziemi było mnóstwo igliwia i całe pałacie – Mamuś, chyba coś pobłądziłyśmy, nie Małgosia cały czas słuchała i patrzyła 
szyszek. Gęste zarośla i krzewy wypełniał myślisz, że źle idziemy?– z troską powie- na swoją matkę... milczała, ale kiedy ból 
mech i wysokie trawy. Było tak bajecznie, działa i zaczęła uporczywie się rozglądać. pozwolił jej zapłakać, powiedziała:
a zarazem tak dziko. Czuły się coraz lepiej, – Nie jestem pewna, ale tamta brzezina,  – Mamo, pomóż mi, nie pozwól, abym dalej 
las stał się dla nich otworem, wchodziły była całkiem inna. Zdaje się, że pobłą- szła złą drogą, trzymaj mnie, tak jak Jezus 
w przyrodę i czuły się w niej jednością. dziłyśmy... trzymał cię za rękę i nie daj mi pobłądzić, bo 
Cudne uczucie... ukojenia, wielkiej ciszy Małgosia przecierała nerwowo spoco- sama nic nie potrafię...– łkała..
i spokoju. ne czoło...  – Nie martw się córuś, najważniejsze, że 
– Mamo, ja już widzę... tam tak żółto, tam – Mamo, na pewno idziemy złą drogą... chcesz i Jezus ci też pomoże... każdy 
gdzie ten mech...popatrz! – szybko z poś- musimy się kierować na wschód.. człowiek cię może zawieść..ale Jezus 
piechem Małgosia pobiegła w kierunku te- – Tak, córuś wtedy trafimy... na właściwą NIGDY...  On ci pomoże...
go miejsca.  – Popatrz kochana...idziemy właściwą drogę, to jest tak samo jak w życiu, 

Pobiegła i kucając zbierała do kobiałki drogą, widać już szosę i samochody i zbłądzisz... chcesz znaleźć drogę, 
rydze i kurki. niesiemy dorodne grzyby. 

ale mocno musisz się namęczyć, – Będą do zjedzenia na świeżo i do octu, Ewa Ziemiańskaaby znaleźć tę właściwą drogę i tę starczy nam na całą zimę – odparła Monika.
Chodziły i brodziły przez wysokie krzaki, prawdziwą, którą dojdziesz do 
szukając grzybów, aż doszły do wielkiej wyznaczonego celu. Może jest to dob-
polany, porośniętej mchem i wypełnionej ry czas, abyś nie powielała tych samych 
żółtym dywanem mnóstwa kurek. Zbierały błędów, które ja uczyniłam w swoim życiu. 
łapczywie...kosz jeden i kobiałka zapełni- Skazałam się na całkowitą samotność, 
ły się do pełna, dorodnymi i zdrowymi wychowując ciebie, bo uczepiłam się żo-
kurkami. natego człowieka. A on grał na dwa fronty. 
– Kiedyś pan leśniczy mówił, że za tymi Było mu wygodnie tak żyć! Kochały go dwie 
jodłami i modrzewiami, rosną dorodne kobiety naraz. Nie umiałam odejść i całe 
prawdziwki. Spróbujemy tam dotrzeć, życie oddałam dla ciebie, Małgosiu... a on 
może nam się coś trafi... i tak zrobił swoje. Jego bezwzględna 
 – Okej, to chodźmy tam... ignorancja sprawiała mi ogromny ból 

Monika wdrapała się na kolejny pa- i cierpienie. Dopiero, kiedy trafiłam do rąk 
górek i szybko pobiegła w kierunku zagaj- Pana Jezusa, uwolnił mnie od tej niewoli 
nika, zapatrzona w słup przepięknych i dał pokój. Błagam cię, oprzytomnij, nie 
modrzewi. skazuj siebie i innych na takie cierpienia. 
 – W tym lesie, jest tyle gatunków różnych Możesz wszystko córuś odwrócić, zapro-
drzew, to tak jakby las był w lesie. Można wadzę cię na Mszę, będę przy Tobie i po-
patrzeć i tylko się zachwycać... urokiem mogę ci odnaleźć właściwą drogę. Ty mi 
i dostojeństwem tak pięknej przyrody... dziś ją wskazałaś, teraz idziemy na wschód 

Zachwycone i uradowane, nie zwra- w jednym kierunku... proszę cię, zerwij ten 
cały uwagę na miniony czas i nie patrzyły związek... popatrz na przyrodę jest wolna... 

Składniki: 
60–70 dag pieczeni wołowej, 25 dag grzybów (mogą być różne), 15 dag sera żółtego,
3 łyżki masła, 2 małe cebule, 4 łyżki oleju, 2 jajka, 3 łyżki wody, 15 dag grubo tartej 
bułki, przyprawy, sól, pieprz, vegeta lub jarzynka.

Wykonanie:
Pieczeń umyć i dokładnie natrzeć vegetą lub jarzynką, popieprzyć i w całości upiec 

w piekarniku około 45 minut w temp 185 stopni C. (można zrobić to wcześniej). 
Następnie mięso pokroić w kostkę i jeszcze lekko podsmażyć na patelni w 1 łyżce oleju. 
Grzyby oczyszczone, umyte pokroić w kostkę, cebulę obrać, posiekać i udusić osobno 
na patelni, posolić dodać pieprzu, ostudzić, wbić 2 jajka. Ser utrzeć na grubej tarce. 
Wszystko razem wymieszać, mięso, grzyby wraz z serem, dodać do smaku i gęstości:  
    bułkę tartą i przyprawy. Naczynie żaroodporne natłuścić masłem i olejem i posypać 
       bułką tartą, włożyć całą masę, skropić wodą, posypać resztą masła. Piec w dobrze 
              wygrzanym piekarniku w 200 stopniach C około 35 minut. Podajemy potrawę 
                na uroczystą kolację z gorącym pieczywem, a na drugi dzień możemy podać 
      jako danie obiadowe, krojąc plastry i polewając rozpuszczonym masłem.
             Dodatkiem mogą być różne sałatki.

Pieczeń  wołowa grzybowo–serowa 
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Koło PTTK  Nr 1 „PIELGRZYM”, czyli…

SPOTKANIA Z BOGIEM NA TURYSTYCZNYM SZLAKU
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Leży ok. 50 km od wybrzeża Atlan-
tyku, prawie na krańcu Europy. Jest 
jednym z największych ośrodków kultu 
maryjnego na świecie. Każdego roku 
przybywa tu ponad 4 miliony piel-
grzymów i turystów, najwięcej w rocznicę 
pierwszego i ostatniego objawienia czyli 
13 maja i 13 października. Sam plac 
przed bazyliką otoczony z dwóch stron 
potężną kolumnadą może pomieścić 
kilkaset tysięcy ludzi. 

z przemierzeniem tej trasy. Postanowiłam leną u Jego stóp. Z tego miejsca rozpościera Przybyłam do Fatimy też i ja. Tego lata 
zrobić to dla Matki Bożej, ofiarować Jej się wspaniały widok na Fatimę, tu można Koło „PIELGRZYM” wybrało się, tym ra-
tę drogę „drogę pokuty”, podziękować za uzmysłowić sobie jaką przemianę przeszła zem samolotem, na przepiękną pielgrzym-
otrzymane łaski, za doświadczenia jakie ta miejscowość, od małej wioski do sporego kę. Rozpoczęliśmy naszą trasę w Krakowie, 
mnie spotkały w życiu oraz prosić o pomoc miasteczka, gdzie znajduje się największy gdzie w kaplicy na lotnisku, uczestniczy-
i wstawiennictwo. na świecie plac „maryjny”. liśmy we Mszy św. celebrowanej przez 

Po przemierzeniu sporego już odcinka Z dala od miasta, bazylik i Kaplicy naszego prezesa, ks. prof. M. Ostrowskiego 
okazało się, że nie jest to jednak taka prosta Objawień znajduje się miejscowość Alju-wraz z drugim opiekunem duchowym, 
sprawa. Kolana bolą coraz bardziej od strel, gdzie narodziły się i mieszkały dzieci a zarazem przyjacielem Koła, ks. prof. 
wbijających się drobnych, niewidocznych fatimskie. Zachowane są do tej pory, odre-T. Borutką. Po przylocie do Barcelony prze-
gołym okiem, kamyczków. Zaciskając zęby, staurowane, stuletnie domy Łucji, Hiacynty siedliśmy się do komfortowego autokaru 
z różańcem w ręku, patrzyłam na bazylikę, i Franciszka. W jednym z domów zasiada, i ruszyliśmy przed siebie. Pielgrzymka 
Matka Boska dodawała mi sił i cieszyłam jeszcze żyjąca, krewna Pastuszków. Uliczki zapowiadała się bardzo „atrakcyjnie”: 
się, że po każdej części różańca jestem bliżej wąskie i wszędzie blisko. Tuż za domem Lourdes – Santiago de Compostella – 
upragnionego celu, jakim jest dotarcie do Łucji znajduje się ogród oliwny, który pro-Fatima – Avila – Toledo – Saragossa – 
Kaplicy Objawień. Gdy w końcu dotarłam wadzi do miejsca, gdzie kiedyś była studnia, Montserrat – Barcelona.
do Kaplicy mogłam podziękować Maryi, na a także gdzie rok przed objawieniami O ile do Barcelony i Toledo to była po-
kolanach, za tę drogę, i za to że mnie na niej Maryi, ukazał się dzieciom Anioł Stróż dróż „sentymentalna”– byłam tam w 
podtrzymywała. Portugalii. Na pamiątkę tego wydarzenia 1994r., to  pozostałe miejsca odwiedzałam 

Przed nami, po chodniczku, „maszero- postawiono tu posągi dzieci i Anioła, pierwszy raz! Każde wywarło na mnie 
wały” osoby starsze, młodsze świeckie ale modlących się razem modlitwą, którą ogromne wrażenie, ale to z Fatimy wspo-
też i duchowne, widok był wstrząsający, niebiański posłannik im podyktował: mnienia są najsilniejsze. 
gdy po tej drodze poruszały się osoby na Do hotelu Avenida de Fatima przyby-
„czworakach”, pełzające nie mogące iść na „BOŻE MÓJ, WIERZĘ W CIEBIE,liśmy we wczesnych godzinach popołud-
kolanach, niektórzy, podtrzymywani przez niowych, tak żeby można było posilić się WIELBIĘ, UFAM najbliższych, płakali, ale nie przerażała ich obiadokolacją i żeby zdążyć jeszcze na I MIŁUJĘ CIĘ. długość drogi, zdecydowanie i uparcie dą-wieczorne nabożeństwo zakończone pro-
żyli do celu. Każdy z nich, zapewne, niósł PROSZĘ O PRZEBACZENIE cesją światła. 
w sercu ważną intencję i podziękowania. DLA TYCH, KTÓRZY Na szczęście, od naszego hotelu do ba-
Prosili o łaski u Matki Bożej Fatimskiej. zyliki wiodła tylko jedna, prosta droga. Idąc W CIEBIE NIE WIERZĄ, Drogą tą szła kiedyś, na kolanach, Łucja nią oczekiwałam, z jednej strony znanego NIE WIELBIĄ, dos Santos prosząc Maryję o zdrowie dla obrazu ze zdjęć i przekazów telewizyjnych 

NIE UFAJĄ swojej mamy.ale też i nieznanego czego oko kamery nie 
Następny dzień rozpoczęliśmy od I CIEBIE NIE MIŁUJĄ”   pokazywało. I rzeczywiście, po wejściu na 

Mszy św. w Kaplicy Objawień dla Polaków plac, na którym znajduje się min. Kapliczka 
i po śniadaniu wyruszyliśmy na zwiedzanie Po południu wróciliśmy na plac przed Objawień i Bazylika Matki Boskiej Różań-
miejsc związanych z życiem Pastuszków, Bazyliką MB Różańcowej, by zwiedzić cowej zobaczyłam, można rzec, wybeto-
a więc w pierwszej kolejności uczestni- znajdującą się po przeciwnej stronie placu, nowany moloch, ciągnący się jak okiem 
czyliśmy w drodze krzyżowej nazywanej Bazylikę Trójcy Przenajświętszej. Przy sięgnąć z mnóstwem ludzi spieszących 
„węgierską”. Droga ta powstała dzięki w kierunku Kapliczki. Poszliśmy tez i my. bramie wejściowej, góruje nad nami 
ofiarom uchodźców węgierskich z 1956 Część naszej grupy oddzieliła się,także olbrzymich rozmiarów różaniec, który 
roku, a jej inauguracja odbyła się w 1964 i ja, by w trakcie trwania różańca, spróbo- w nocy świeci każdym paciorkiem i jest 
roku – prowadziła przez oliwkowe wzgó-wać przejść na klęczkach od nowej bazyliki z tego powodu doskonale widoczny. Bazy-
rza, była to kiedyś droga, którą dzieci wiodły Trójcy Przenajświętszej do Kaplicy Obja- lika ta jest na wskroś nowoczesna i wcale 
swoje stada owiec od domów do miejsca wień po białym chodniku o gładkich wyśliz- nie przypomina kościoła, myśli się na 
objawień. Droga ta kończy się monumen-ganych płytkach. Pomyślałam, cóż to wiel- początku iż jest to raczej muzeum. Po-
talnym pomnikiem Chrystusa ukrzyżowa-kiego, pytki są gładkie, nikt po nich prawie mieścić może ok. 8,5 tys. wiernych, moloch. 
nego z Matką, św. Janem i Marią Magda-nie chodzi więc nie będzie problemu Dołem, pod placem, obok fontann, wcho-

– moje bliskie spotkanie

Smacznego!
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pójdziemy tam, gdzie rośnie brzezina, po- tak naprawdę, w którą stronę idą. a tobie potrzeba wolności, aby spojrzeć na 
noć są tam kozaki... Małgosia rozejrzała się wokół. swe życie inaczej... Małgosiu, ja... już od 

Weszły na pagórek i zobaczyły już las. – Myślę, że z stamtąd przyszłyśmy, chyba dawna to czuję i wiem, jak bardzo jesteś 
Był dostojny, wysokie drzewa szumiały, na idziemy w głąb lasu. poraniona... pozwól się uzdrowić...
ziemi było mnóstwo igliwia i całe pałacie – Mamuś, chyba coś pobłądziłyśmy, nie Małgosia cały czas słuchała i patrzyła 
szyszek. Gęste zarośla i krzewy wypełniał myślisz, że źle idziemy?– z troską powie- na swoją matkę... milczała, ale kiedy ból 
mech i wysokie trawy. Było tak bajecznie, działa i zaczęła uporczywie się rozglądać. pozwolił jej zapłakać, powiedziała:
a zarazem tak dziko. Czuły się coraz lepiej, – Nie jestem pewna, ale tamta brzezina,  – Mamo, pomóż mi, nie pozwól, abym dalej 
las stał się dla nich otworem, wchodziły była całkiem inna. Zdaje się, że pobłą- szła złą drogą, trzymaj mnie, tak jak Jezus 
w przyrodę i czuły się w niej jednością. dziłyśmy... trzymał cię za rękę i nie daj mi pobłądzić, bo 
Cudne uczucie... ukojenia, wielkiej ciszy Małgosia przecierała nerwowo spoco- sama nic nie potrafię...– łkała..
i spokoju. ne czoło...  – Nie martw się córuś, najważniejsze, że 
– Mamo, ja już widzę... tam tak żółto, tam – Mamo, na pewno idziemy złą drogą... chcesz i Jezus ci też pomoże... każdy 
gdzie ten mech...popatrz! – szybko z poś- musimy się kierować na wschód.. człowiek cię może zawieść..ale Jezus 
piechem Małgosia pobiegła w kierunku te- – Tak, córuś wtedy trafimy... na właściwą NIGDY...  On ci pomoże...
go miejsca.  – Popatrz kochana...idziemy właściwą drogę, to jest tak samo jak w życiu, 

Pobiegła i kucając zbierała do kobiałki drogą, widać już szosę i samochody i zbłądzisz... chcesz znaleźć drogę, 
rydze i kurki. niesiemy dorodne grzyby. 

ale mocno musisz się namęczyć, – Będą do zjedzenia na świeżo i do octu, Ewa Ziemiańskaaby znaleźć tę właściwą drogę i tę starczy nam na całą zimę – odparła Monika.
Chodziły i brodziły przez wysokie krzaki, prawdziwą, którą dojdziesz do 
szukając grzybów, aż doszły do wielkiej wyznaczonego celu. Może jest to dob-
polany, porośniętej mchem i wypełnionej ry czas, abyś nie powielała tych samych 
żółtym dywanem mnóstwa kurek. Zbierały błędów, które ja uczyniłam w swoim życiu. 
łapczywie...kosz jeden i kobiałka zapełni- Skazałam się na całkowitą samotność, 
ły się do pełna, dorodnymi i zdrowymi wychowując ciebie, bo uczepiłam się żo-
kurkami. natego człowieka. A on grał na dwa fronty. 
– Kiedyś pan leśniczy mówił, że za tymi Było mu wygodnie tak żyć! Kochały go dwie 
jodłami i modrzewiami, rosną dorodne kobiety naraz. Nie umiałam odejść i całe 
prawdziwki. Spróbujemy tam dotrzeć, życie oddałam dla ciebie, Małgosiu... a on 
może nam się coś trafi... i tak zrobił swoje. Jego bezwzględna 
 – Okej, to chodźmy tam... ignorancja sprawiała mi ogromny ból 

Monika wdrapała się na kolejny pa- i cierpienie. Dopiero, kiedy trafiłam do rąk 
górek i szybko pobiegła w kierunku zagaj- Pana Jezusa, uwolnił mnie od tej niewoli 
nika, zapatrzona w słup przepięknych i dał pokój. Błagam cię, oprzytomnij, nie 
modrzewi. skazuj siebie i innych na takie cierpienia. 
 – W tym lesie, jest tyle gatunków różnych Możesz wszystko córuś odwrócić, zapro-
drzew, to tak jakby las był w lesie. Można wadzę cię na Mszę, będę przy Tobie i po-
patrzeć i tylko się zachwycać... urokiem mogę ci odnaleźć właściwą drogę. Ty mi 
i dostojeństwem tak pięknej przyrody... dziś ją wskazałaś, teraz idziemy na wschód 

Zachwycone i uradowane, nie zwra- w jednym kierunku... proszę cię, zerwij ten 
cały uwagę na miniony czas i nie patrzyły związek... popatrz na przyrodę jest wolna... 

Składniki: 
60–70 dag pieczeni wołowej, 25 dag grzybów (mogą być różne), 15 dag sera żółtego,
3 łyżki masła, 2 małe cebule, 4 łyżki oleju, 2 jajka, 3 łyżki wody, 15 dag grubo tartej 
bułki, przyprawy, sól, pieprz, vegeta lub jarzynka.

Wykonanie:
Pieczeń umyć i dokładnie natrzeć vegetą lub jarzynką, popieprzyć i w całości upiec 

w piekarniku około 45 minut w temp 185 stopni C. (można zrobić to wcześniej). 
Następnie mięso pokroić w kostkę i jeszcze lekko podsmażyć na patelni w 1 łyżce oleju. 
Grzyby oczyszczone, umyte pokroić w kostkę, cebulę obrać, posiekać i udusić osobno 
na patelni, posolić dodać pieprzu, ostudzić, wbić 2 jajka. Ser utrzeć na grubej tarce. 
Wszystko razem wymieszać, mięso, grzyby wraz z serem, dodać do smaku i gęstości:  
    bułkę tartą i przyprawy. Naczynie żaroodporne natłuścić masłem i olejem i posypać 
       bułką tartą, włożyć całą masę, skropić wodą, posypać resztą masła. Piec w dobrze 
              wygrzanym piekarniku w 200 stopniach C około 35 minut. Podajemy potrawę 
                na uroczystą kolację z gorącym pieczywem, a na drugi dzień możemy podać 
      jako danie obiadowe, krojąc plastry i polewając rozpuszczonym masłem.
             Dodatkiem mogą być różne sałatki.

Pieczeń  wołowa grzybowo–serowa 
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Zapraszamy wszystkich 
chętnych chłopców 

od III klasy szkoły podstawowej 
do Liturgicznej Służby Ołtarza, 

aby wstąpić na drogę 
zaszczytnej posługi Ministranta. 

Wszelkie szczegóły u ks. Piotra.

 Zapraszamy wszystkie dzieci, pragnące 
włączyć się 

w śpiew liturgiczny, do naszej scholi 
„Sygnaturka”. 

Nasze spotkania w soboty 
o godz. 9.00 w salkach 

katechetycznych.

Znaczenie 
Imion

TERESA
Teresa jest to imię pochodzenia najprawdo-

podobniej greckiego, od nazwy wyspy Tera (dziś Thira lub Santoryn) 
lub od słowa thera (polowanie, zdobycz, dziczyzna). Oznacza: 
pochodząca z wyspy Tera lub amatorka polowania na dziczyznę.
Teresa imieniny obchodzi: 9 stycznia, 3 marca, 8 kwietnia, 17, 26, 
27 czerwca, 6, 13, 17, 20 lipca, 26 sierpnia, 21 września, 1, 3, 4, 5, 13, 
15 października.

Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Teresy jest: 
15 października.

***

ŁUKASZ
Łukasz jest to imię pochodzenia grecko – łacińskiego, pochodzi od 
słowa Lucanus – pochodzący z Lukanii w południowej Italii, lub 
przekształcenia imienia Lucjusz.
Łukasz imieniny obchodzi: 11, 17 lutego, 21, 22 kwietnia, 10 
września, 18 oraz 31 października, 10 listopada, 17 grudnia.

Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Łukasza jest 
18 października.

Magdalena Bularz

Data zbiórki:

13.10.2017 r.
godz. 9:30

Miejsce zbiórki: 

parking przy kościele
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dzi się do różnych kaplic: Najświętszego 
Serca Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi 
oraz Zmartwychwstania Jezusa.

Po wieczornej obiadokolacji wracamy 
znowu na plac przy bazylice. Wieczorem 
mamy brać udział w różańcu i w procesji 
światła. Po raz kolejny wielojęzyczny tłum 
pielgrzymów miesza się ze sobą, aby 
zjednoczyć się we wspólnej modlitwie. 

Bardzo ważnym i doniosłym 
przeżyciem dla mnie i mojego 
męża była możliwość odmawiania 
części różańca w Kaplicy Obja-
wień, po polsku, do wszystkich 
wiernych. 

Każda część odmawiana była w innym 
języku: min. po portugalsku, węgiersku, 
francusku, angielsku no i po polsku. Czu-
liśmy wielką tremę, ale i dumę, że Polacy 
mogli choć cząstkę różańca, odmówić 
w swoim ojczystym języku.

Ostatni dzień naszego pobytu rozpo-
częliśmy od porannej Mszy św. w Kaplicy 
Objawień, po czym poszliśmy odwiedzić 
groby Pastuszków w bazylice MB Różań-
cowej, aby podziękować za opiekę podczas 
pobytu w Fatimie i prosić Matkę Bożą 
o opiekę na dalszą drogę naszej pielgrzym-
ki, po czym wyruszyliśmy do Avilii – rodzin-
nego miasta św. Teresy.

 Z pielgrzymkowo–turystycznym 
pozdrowieniem

 Teresa Wolnicka–Ogiegło
 

Fot.Wiesława Kostuch
 internet

 
 

Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do 
zostanie odmówiony przez około milion odmawiania różańca. Chcemy też przepra-
Polaków na granicach kraju, to może nie szać i wynagradzać, za wszelkie bluźnier-
tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć stwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu 
serca naszych rodaków na działanie Łaski Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragnie-
Bożej. my błagać przez wstawiennictwo Matki 

Potężna modlitwa różańcowa może Bożej o ratunek dla Polski i świata. 
wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet 
i całego świata. Dość powiedzieć, że Ma- Jeśli tylko chcesz, możesz, wziąć udział 

w tym niezwykłym wydarzeniu zarejestruj ryja zawsze kieruje prośbę o częstą modlit-
się na naszej stronie:wę różańcową, podczas każdego niemal 

objawienia. http://www.rozaniecdogranic.pl

Zapraszamy wszystkich Na mapce zostanie wyznaczona droga 
do Twojego szlaku na granicy. Tam na wielką modlitwę 
będziesz mógł wybrać swój kościół. Przy-„Do Granic” Polski, 
jedź w sobotę 7.10.2017 do wybranego 
kościoła, po Mszy Świętej wyruszamy na modlitwę do granic naszych możli-
nasz odcinek granicy modlić się na różańcu wości, naszych lęków, naszych pragnień. 
i wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Poza granicę komfortu, codzienności 
Maryi Panny dla świata, Ojczyzny, Koś-i naszych przyzwyczajeń. 
cioła, rodzin, wspólnot i dla nas samych. 

Wielka modlitwa Do zobaczenia, 
zaplanowana jest gdzieś na granicy! 
na 07.10.2017, 

***
W tym dniu obchodzimy:
– w Święto Matki Bożej Różańcowej PROGRAM WYDARZENIA 
(ustanowione po wielkiej bitwie pod Le-

„RÓŻANIEC DO GRANIC” panto, gdzie flota chrześcijańska pokonała 
W kościołach „stacyjnych” wielokrotnie większą flotę muzułmańską 

(wyznaczonych przez diecezje) ratując tym samym Europę przed islami-
zacją), 

10.30 Modlitwa – w I Sobotę Miesiąca (gdy odprawiane 
i konferencja wprowadzającajest Nabożeństwo do Niepokalanego Ser-

11.00 Eucharystia ca Matki Bożej, o które prosiła w Fatimie, 
12.00 Adoracja jako ratunek dla świata), 

Najświętszego Sakramentu – w roku 140. rocznicy objawień Matki 
Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, 

Po Nabożeństwie Eucharystycznym polskie objawienia maryjne, Matka Boża 
czas na posiłek i przejście (przejazd) na prosiła tam o pokutę i codzienny różaniec),
miejsce modlitwy różańcowej. Na wyzna-– w 100. rocznicę Objawień Fatim-
czonych szlakach w pobliżu granicy Polskiskich (wielkie, ciągle aktualne objawienia, 
14.00 Modlitwa różańcowa w których Matka Boża przekazuje ducho-
15.30 Modlitwa na zakończenie wy program dla całego świata), 

– w przededniu 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości (Wolność jest 
nam dana i zadana, tylko w Bogu i tylko 
z Maryją jesteśmy prawdziwie wolni, nie- Zapisy i więcej informacji
podlegli). 

na stronie: 
Tego dnia udamy się na granice Polski http://www.rozaniecdogranic.pl

i będziemy modlić się na różańcu. Przez tę 
bezprecedensową modlitwę różańcową, 
chcemy okazać wierność i posłuszeństwo 

Modlitwa różańcowa dookoła Polski

O RÓŻAŃCU DO GRANIC
Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nieraz potrafił 
zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów 
dowodzi jego niezwykłej skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe 
pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była 
przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na 
modlitwę różańcową. 
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Zapraszamy wszystkich 
chętnych chłopców 

od III klasy szkoły podstawowej 
do Liturgicznej Służby Ołtarza, 

aby wstąpić na drogę 
zaszczytnej posługi Ministranta. 

Wszelkie szczegóły u ks. Piotra.

 Zapraszamy wszystkie dzieci, pragnące 
włączyć się 

w śpiew liturgiczny, do naszej scholi 
„Sygnaturka”. 

Nasze spotkania w soboty 
o godz. 9.00 w salkach 

katechetycznych.

Znaczenie 
Imion

TERESA
Teresa jest to imię pochodzenia najprawdo-

podobniej greckiego, od nazwy wyspy Tera (dziś Thira lub Santoryn) 
lub od słowa thera (polowanie, zdobycz, dziczyzna). Oznacza: 
pochodząca z wyspy Tera lub amatorka polowania na dziczyznę.
Teresa imieniny obchodzi: 9 stycznia, 3 marca, 8 kwietnia, 17, 26, 
27 czerwca, 6, 13, 17, 20 lipca, 26 sierpnia, 21 września, 1, 3, 4, 5, 13, 
15 października.

Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Teresy jest: 
15 października.

***

ŁUKASZ
Łukasz jest to imię pochodzenia grecko – łacińskiego, pochodzi od 
słowa Lucanus – pochodzący z Lukanii w południowej Italii, lub 
przekształcenia imienia Lucjusz.
Łukasz imieniny obchodzi: 11, 17 lutego, 21, 22 kwietnia, 10 
września, 18 oraz 31 października, 10 listopada, 17 grudnia.

Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Łukasza jest 
18 października.

Magdalena Bularz

Data zbiórki:

13.10.2017 r.
godz. 9:30

Miejsce zbiórki: 

parking przy kościele

rozmaitości 23

p
aźd

ziern
ik 2

0
1

7
 • G

ło
s M

iło
sierd

zia

dzi się do różnych kaplic: Najświętszego 
Serca Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi 
oraz Zmartwychwstania Jezusa.

Po wieczornej obiadokolacji wracamy 
znowu na plac przy bazylice. Wieczorem 
mamy brać udział w różańcu i w procesji 
światła. Po raz kolejny wielojęzyczny tłum 
pielgrzymów miesza się ze sobą, aby 
zjednoczyć się we wspólnej modlitwie. 

Bardzo ważnym i doniosłym 
przeżyciem dla mnie i mojego 
męża była możliwość odmawiania 
części różańca w Kaplicy Obja-
wień, po polsku, do wszystkich 
wiernych. 

Każda część odmawiana była w innym 
języku: min. po portugalsku, węgiersku, 
francusku, angielsku no i po polsku. Czu-
liśmy wielką tremę, ale i dumę, że Polacy 
mogli choć cząstkę różańca, odmówić 
w swoim ojczystym języku.

Ostatni dzień naszego pobytu rozpo-
częliśmy od porannej Mszy św. w Kaplicy 
Objawień, po czym poszliśmy odwiedzić 
groby Pastuszków w bazylice MB Różań-
cowej, aby podziękować za opiekę podczas 
pobytu w Fatimie i prosić Matkę Bożą 
o opiekę na dalszą drogę naszej pielgrzym-
ki, po czym wyruszyliśmy do Avilii – rodzin-
nego miasta św. Teresy.

 Z pielgrzymkowo–turystycznym 
pozdrowieniem

 Teresa Wolnicka–Ogiegło
 

Fot.Wiesława Kostuch
 internet

 
 

Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do 
zostanie odmówiony przez około milion odmawiania różańca. Chcemy też przepra-
Polaków na granicach kraju, to może nie szać i wynagradzać, za wszelkie bluźnier-
tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć stwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu 
serca naszych rodaków na działanie Łaski Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragnie-
Bożej. my błagać przez wstawiennictwo Matki 

Potężna modlitwa różańcowa może Bożej o ratunek dla Polski i świata. 
wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet 
i całego świata. Dość powiedzieć, że Ma- Jeśli tylko chcesz, możesz, wziąć udział 

w tym niezwykłym wydarzeniu zarejestruj ryja zawsze kieruje prośbę o częstą modlit-
się na naszej stronie:wę różańcową, podczas każdego niemal 

objawienia. http://www.rozaniecdogranic.pl

Zapraszamy wszystkich Na mapce zostanie wyznaczona droga 
do Twojego szlaku na granicy. Tam na wielką modlitwę 
będziesz mógł wybrać swój kościół. Przy-„Do Granic” Polski, 
jedź w sobotę 7.10.2017 do wybranego 
kościoła, po Mszy Świętej wyruszamy na modlitwę do granic naszych możli-
nasz odcinek granicy modlić się na różańcu wości, naszych lęków, naszych pragnień. 
i wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Poza granicę komfortu, codzienności 
Maryi Panny dla świata, Ojczyzny, Koś-i naszych przyzwyczajeń. 
cioła, rodzin, wspólnot i dla nas samych. 

Wielka modlitwa Do zobaczenia, 
zaplanowana jest gdzieś na granicy! 
na 07.10.2017, 

***
W tym dniu obchodzimy:
– w Święto Matki Bożej Różańcowej PROGRAM WYDARZENIA 
(ustanowione po wielkiej bitwie pod Le-

„RÓŻANIEC DO GRANIC” panto, gdzie flota chrześcijańska pokonała 
W kościołach „stacyjnych” wielokrotnie większą flotę muzułmańską 

(wyznaczonych przez diecezje) ratując tym samym Europę przed islami-
zacją), 

10.30 Modlitwa – w I Sobotę Miesiąca (gdy odprawiane 
i konferencja wprowadzającajest Nabożeństwo do Niepokalanego Ser-

11.00 Eucharystia ca Matki Bożej, o które prosiła w Fatimie, 
12.00 Adoracja jako ratunek dla świata), 

Najświętszego Sakramentu – w roku 140. rocznicy objawień Matki 
Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, 

Po Nabożeństwie Eucharystycznym polskie objawienia maryjne, Matka Boża 
czas na posiłek i przejście (przejazd) na prosiła tam o pokutę i codzienny różaniec),
miejsce modlitwy różańcowej. Na wyzna-– w 100. rocznicę Objawień Fatim-
czonych szlakach w pobliżu granicy Polskiskich (wielkie, ciągle aktualne objawienia, 
14.00 Modlitwa różańcowa w których Matka Boża przekazuje ducho-
15.30 Modlitwa na zakończenie wy program dla całego świata), 

– w przededniu 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości (Wolność jest 
nam dana i zadana, tylko w Bogu i tylko 
z Maryją jesteśmy prawdziwie wolni, nie- Zapisy i więcej informacji
podlegli). 

na stronie: 
Tego dnia udamy się na granice Polski http://www.rozaniecdogranic.pl

i będziemy modlić się na różańcu. Przez tę 
bezprecedensową modlitwę różańcową, 
chcemy okazać wierność i posłuszeństwo 

Modlitwa różańcowa dookoła Polski

O RÓŻAŃCU DO GRANIC
Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nieraz potrafił 
zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów 
dowodzi jego niezwykłej skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe 
pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była 
przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na 
modlitwę różańcową. 



26 informacje

Niedziela – 29 X
07:00 † Arkadiusz Lelek w 20 r. śm.
08:30 † Józef Michno w 7 r. śm.

Dziękczynna w 55 r. ślubu
Wenancjusza i Janiny, 
z prośbą o błog. Boże

Poniedziałek – 9 X
10:00 W 80 r. urodzin Marii Wicherek,

06:30 † Michalina Przybyło Czwartek – 19 X o zdrowie i błog. Boże
† Marian Ożóg 06:30 † Wanda Wańdyga 11:30 † Stefan Rudzki w 8 r. śm. 
† Małgorzata Hreśka † Marian Ożóg Antoni Piszczek, ż. Rozalia

18:00 † Helena Kurlit † Helena Mostowik 13:00 W int. Barbary i Dariusza Czopek
18:00 † Michał Freiberg w 11 r. śm. w 1 r. ślubuWtorek – 10 X

† Halina Janusik † Kazimierz Sala w 2 r. śm.06:30 † Wanda Wańdyga
18:00 † Stanisław Zapalski w 5 r. śm.† Elżbieta Rzemińska Piątek – 20 X

† Stanisław Juszczyk w 6 r. śm. 06:30 † Jan Palka Poniedziałek – 30 X
18:00 † Maria Pituch † Wanda Wańdyga 06:30 † Beata Mirocha

† Stanisława Pyla † Helena MostowikŚroda – 11 X
18:00 † Maria Matejko † Władysław Romek06:30 † Stanisław Duda

18:00 W 16 r. urodzin Mikołaja, W int. członków Sobota – 21 X
o zdrowie i błog. Boże dla niego4 Róży mężczyzn i ich Rodzin 06:30 † Michalina Przybyło

† Genowefa Zięcik † Helena Mostowik Wtorek – 31 X
18:00 Msza św. zbiorowa † Stanisław Duda 06:30 † Helena Kurlit

18:00 † Helena Kurlit † Władysław RomekCzwartek – 12 X
† Halina Janusik06:30 † Stanisław Duda Niedziela – 22 X

18:00 † Katarzyna Matejas w 7 r. śm.† Kazimierz i Eugeniusz Szabla 07:00 † Kazimiera Cora
† Sylwester Bednarz w 4 r. śm. 08:30 † Andrzej Mrożek Środa – 1 XI

18:00 † Elżbieta Rzemińska 10:00 W intencji Rodzin 07:00 rez.
† Stefan Hudzik † Józefa i Stanisław Zelik 08:30 † Edward Kaja z rodzicami

i ich synowie 10:00 † Józef PułczyńskiPiątek – 13 X
11:30 † Helena Kurlit 11:30 † Zofia i Władysław Sudoł06:30 † Edward Kaja
13:00 rez. 14:00 † Mieczysław i Jerzy Westenholz,† Wanda Wańdyga
18:00 † Wanda Wańdyga Stanisław Woźniak† Maria Matejko

† Jan Skała, Stanisław Jurek18:00 † Ryszard Tatarski w 11 r. śm. Poniedziałek – 23 X
† Krzysztof Mucha† Halina Janusik 06:30 † Marian Ożóg

15:00 † Zdzisław Ciarka † Łukasz SmoleńSobota – 14 X z rodzicami i rodzeństwemrez.06:30 † Wiesław Guzik 18:00 † Wincenty Opyrchał18:00 † Maria Pituch† Maria Fugiel
Czwartek – 2 XI† Janina Bobula Wtorek – 24 X

06:30 † Józef Pułczyński18:00 † Grażyna Klimas 06:30 † Helena Kurlit
† Jan Łęcki, jego rodzice † Helena MostowikNiedziela – 15 X i siostra Czesława† Halina Janusik07:00 † Maksymilian Kotula 17:00 † Rafał Smajek18:00 † Wiktoria i Feliks Galacińscyi jego rodzice 18:30 † Tadeusz Kasperczyk, 

08:30 † Jan Ciepły Środa – 25 X ż. Genowefa
† Teresa Pacut 06:30 † Stanisław Duda

Piątek – 3 XI10:00 † Maria Kot w 12 r. śm., † Marian Krawczyk
06:30 † Jan i Józefa Kachnikm. Władysław, s. Jan † Halina Jannusik

† Józef, Franciszek, s. Józef,11:30 † Teresa i Marcin Michałek, 18:00 Msza św. zbiorowa
 c. Julia, c. Władysława, Alojzy,s. Marian

Czwartek – 26 X Anna Krupnik,Stanisław Talaga13:00 † Andrzej Rebizant
06:30 † Marian Ożóg 16:30 † Wanda Wańdyga18:00 Za parafian

† Helena Mostowik 18:00 † Maria Fugiel
Poniedziałek – 16 X † Maria i Wojciech Hreśka † Za zmarłych rodziców 

06:30 † Marian Ożóg 18:00 † Tadeusz Cygan i członków Domowego Kościoła
† Stanisław Duda † Halina Janusik

Sobota – 4 XI† Łukasz Smoleń
Piątek – 27 X 06:30 † Helena Kurlit18:00 † Władysław Gędźba w 5 r. śm.

06:30 † Beata Mirocha † Helena Mostowik
† Stanisław Duda † Maria MatejkoWtorek – 17 X
† Maria Matejko 18:00 † Michalina Przybyło06:30 † Maria Pituch

18:00 † Halina Janusik† Helena Mostowik
Niedziela – 5 XI† Stanisław Mlost i jego rodzice† Anna Baltaza w 2. r. śm.

07:00 † Marian Ożóg
18:00 † Józef Czopek w 15 r. śm. Sobota – 28 X 08:30 † Kazimierz Wilk

06:30 † Maria Fugiel 10:00 † Ks. Stanisław Kwiek
Środa – 18 X † Beata Mirocha Za Parafian
06:30 † Stanisław Duda † Zbigniew Cup 11:30 † Kazimierz Skołyszewski,

† Nikodem i Katarzyna Szabla 18:00 † Marian Ożóg siostra Irena w 20 r. śm.
† Maria Matejko

13:00 † Zmarli mieszkańcy Korabnik
18:00 Msza św. zbiorowa

18:00 † Maria Pituch

INTENCJE MSZALNE
9 X – 5 XI 2017 r.
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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



26 informacje

Niedziela – 29 X
07:00 † Arkadiusz Lelek w 20 r. śm.
08:30 † Józef Michno w 7 r. śm.

Dziękczynna w 55 r. ślubu
Wenancjusza i Janiny, 
z prośbą o błog. Boże

Poniedziałek – 9 X
10:00 W 80 r. urodzin Marii Wicherek,

06:30 † Michalina Przybyło Czwartek – 19 X o zdrowie i błog. Boże
† Marian Ożóg 06:30 † Wanda Wańdyga 11:30 † Stefan Rudzki w 8 r. śm. 
† Małgorzata Hreśka † Marian Ożóg Antoni Piszczek, ż. Rozalia

18:00 † Helena Kurlit † Helena Mostowik 13:00 W int. Barbary i Dariusza Czopek
18:00 † Michał Freiberg w 11 r. śm. w 1 r. ślubuWtorek – 10 X

† Halina Janusik † Kazimierz Sala w 2 r. śm.06:30 † Wanda Wańdyga
18:00 † Stanisław Zapalski w 5 r. śm.† Elżbieta Rzemińska Piątek – 20 X

† Stanisław Juszczyk w 6 r. śm. 06:30 † Jan Palka Poniedziałek – 30 X
18:00 † Maria Pituch † Wanda Wańdyga 06:30 † Beata Mirocha

† Stanisława Pyla † Helena MostowikŚroda – 11 X
18:00 † Maria Matejko † Władysław Romek06:30 † Stanisław Duda

18:00 W 16 r. urodzin Mikołaja, W int. członków Sobota – 21 X
o zdrowie i błog. Boże dla niego4 Róży mężczyzn i ich Rodzin 06:30 † Michalina Przybyło

† Genowefa Zięcik † Helena Mostowik Wtorek – 31 X
18:00 Msza św. zbiorowa † Stanisław Duda 06:30 † Helena Kurlit

18:00 † Helena Kurlit † Władysław RomekCzwartek – 12 X
† Halina Janusik06:30 † Stanisław Duda Niedziela – 22 X

18:00 † Katarzyna Matejas w 7 r. śm.† Kazimierz i Eugeniusz Szabla 07:00 † Kazimiera Cora
† Sylwester Bednarz w 4 r. śm. 08:30 † Andrzej Mrożek Środa – 1 XI

18:00 † Elżbieta Rzemińska 10:00 W intencji Rodzin 07:00 rez.
† Stefan Hudzik † Józefa i Stanisław Zelik 08:30 † Edward Kaja z rodzicami

i ich synowie 10:00 † Józef PułczyńskiPiątek – 13 X
11:30 † Helena Kurlit 11:30 † Zofia i Władysław Sudoł06:30 † Edward Kaja
13:00 rez. 14:00 † Mieczysław i Jerzy Westenholz,† Wanda Wańdyga
18:00 † Wanda Wańdyga Stanisław Woźniak† Maria Matejko

† Jan Skała, Stanisław Jurek18:00 † Ryszard Tatarski w 11 r. śm. Poniedziałek – 23 X
† Krzysztof Mucha† Halina Janusik 06:30 † Marian Ożóg

15:00 † Zdzisław Ciarka † Łukasz SmoleńSobota – 14 X z rodzicami i rodzeństwemrez.06:30 † Wiesław Guzik 18:00 † Wincenty Opyrchał18:00 † Maria Pituch† Maria Fugiel
Czwartek – 2 XI† Janina Bobula Wtorek – 24 X

06:30 † Józef Pułczyński18:00 † Grażyna Klimas 06:30 † Helena Kurlit
† Jan Łęcki, jego rodzice † Helena MostowikNiedziela – 15 X i siostra Czesława† Halina Janusik07:00 † Maksymilian Kotula 17:00 † Rafał Smajek18:00 † Wiktoria i Feliks Galacińscyi jego rodzice 18:30 † Tadeusz Kasperczyk, 

08:30 † Jan Ciepły Środa – 25 X ż. Genowefa
† Teresa Pacut 06:30 † Stanisław Duda

Piątek – 3 XI10:00 † Maria Kot w 12 r. śm., † Marian Krawczyk
06:30 † Jan i Józefa Kachnikm. Władysław, s. Jan † Halina Jannusik

† Józef, Franciszek, s. Józef,11:30 † Teresa i Marcin Michałek, 18:00 Msza św. zbiorowa
 c. Julia, c. Władysława, Alojzy,s. Marian

Czwartek – 26 X Anna Krupnik,Stanisław Talaga13:00 † Andrzej Rebizant
06:30 † Marian Ożóg 16:30 † Wanda Wańdyga18:00 Za parafian

† Helena Mostowik 18:00 † Maria Fugiel
Poniedziałek – 16 X † Maria i Wojciech Hreśka † Za zmarłych rodziców 

06:30 † Marian Ożóg 18:00 † Tadeusz Cygan i członków Domowego Kościoła
† Stanisław Duda † Halina Janusik

Sobota – 4 XI† Łukasz Smoleń
Piątek – 27 X 06:30 † Helena Kurlit18:00 † Władysław Gędźba w 5 r. śm.

06:30 † Beata Mirocha † Helena Mostowik
† Stanisław Duda † Maria MatejkoWtorek – 17 X
† Maria Matejko 18:00 † Michalina Przybyło06:30 † Maria Pituch

18:00 † Halina Janusik† Helena Mostowik
Niedziela – 5 XI† Stanisław Mlost i jego rodzice† Anna Baltaza w 2. r. śm.

07:00 † Marian Ożóg
18:00 † Józef Czopek w 15 r. śm. Sobota – 28 X 08:30 † Kazimierz Wilk

06:30 † Maria Fugiel 10:00 † Ks. Stanisław Kwiek
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Aniela Antonina Janda 10 X
Maksymilian Konik 10 X
Adam Kamil Roubo 10 X
Anastazja Daria Orzechowska 23 IX
Leon Grzegorz Więcławek 23 IX
Tymoteusz Dawid Friedel 23 IX

Sakrament chrztu przyjęli:

WRZESIEŃ

Do wieczności odeszli:

† Maria Kędzierska 7 IX

† Stefan Bochenek 9 IX

† Stanisława Pawlik 22 IX

† Czesława Wójcik 23 IX

0

0

0

Czynna w
w piątki

17.00-19.00

 naszej Parafii

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, Bernadeta Wilk, Edyta Wojtaszek, Kazimiera Woźniak, 
Magdalena Wróbel, Kazimierz Wróbel, Ewa Ziemiańska.

Ks. Marek Suder (Red. naczelny)

Korekta artykułów: Maria Hyży.
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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Rozpoczęcie roku 
przedszkolnego

foto: Dominika Kapusta
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