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Drodzy Czytelnicy!
Listopad jest miesiącem szcze-
gólnym. Miesiącem, w którym 
koncentrujemy się wokół tych, 
których nie ma już pośród nas. 

Stając w zadumie nad grobami naszych bliskich, lepiej 
niż gdzie indziej rozumiemy prawdę, która głosi, że cze-
ka nas kiedyś kres naszej ziemskiej pielgrzymki. Prawdę 
brutalną – wszyscy umrzemy. Sam ten fakt nie jest naj-
ważniejszy. Najważniejsze jest bowiem to, w jakim sta-
nie ducha odejdziemy. Dlatego też mówimy, że istnieje 
śmierć szczęśliwa i nieszczęśliwa. Wszyscy zatem jeste-
śmy równi wobec śmierci i nie ma tu znaczenia ani na-
sze wykształcenie, ani majętność, ani pozycja społeczna. 
Śmierć jest dla nas chrześcijan początkiem życia wiecz-
nego. Jesteśmy bowiem przeznaczeni do życia wieczne-
go. Dlatego mamy się oswoić z tą prawdą i wychowy-
wać do jej przyjęcia. Trzeba przyjaźnić się ze śmiercią, 
jak Jan XXIII, który napisał w swoim dzienniczku du-
szy: „Nie trzeba mieć złudzeń, lecz żyć z myślą o końcu. 
Nie z lękiem, który obezwładnia, lecz z ufnością, która 

utrzymuje w nas chęć do życia, pracowania, służenia”. 
I my powinniśmy na co dzień myśleć o śmierci, przeży-
wać każdą Mszę Św. jako zapowiedź spotkania z Chry-
stusem w wieczności, a tym samym modlić się, by była 
ona szczęśliwa (to znaczy w łasce Bożej).

W miesiącu, jakim jest listopad, trzeba się nam wsłu-
chać także w głos wołających do nas o pomoc dusz 
czyśćcowych. Bardziej oni od nas oczekują modlitwy, 
Komunii, Mszy Św. zamówionej w ich intencjach, niż 
drogich wieców, kwiatów i zniczy. Pamiętajmy, że mają 
oni prawo oczekiwać od nas pomocy. Wynika to ze spra-
wiedliwości. Ileż bowiem zawdzięczamy spoczywającym 
na cmentarzach naszym rodzicom, krewnym, wycho-
wawcom, sąsiadom? Pomagając im, pomagamy sobie. 
Oni bowiem ślą za nami modlitwy do Boga i wypraszają 
nam potrzebne moce i siły, byśmy życia nie przegrali, ale 
w chwili naszej śmierci byli zjednoczeni z Bogiem, na-
szym najlepszym Ojcem. 

ks. Sławomir Głuszek 

13 października – XIX Dzień 
Papieski, „Wstańcie, chodźmy”
Tekst: Justyna Tyrka

Dzień Papieski to niezwykły czas, gdy należy podziękować 
Bogu za dar św. Jana Pawła II i na nowo przypomnieć so-
bie jego nauczanie. Obchodzony jest w niedzielę przed 16 
października, kiedy w całej Polsce zbierane są datki, które 
następnie zostają przekazane fundacji „Dzieło nowego ty-
siąclecia”, wspierającej zdolną i niezamożną młodzież.

W tym roku Dzień Papieski przebiegał pod hasłem 
„Wstańcie, chodźmy”. – Obchodząc XIX Dzień Papie-
ski stawiamy sobie pytanie: w jaki sposób myśleć razem 
z papieżem Janem Pawłem II? W jaki sposób wydobywać 
z jego nauczania to wszystko, co jest wciąż aktualne choć 
minęło 15 lat od jego śmierci, a 41 od wyboru na Stolicę 
Piotrową – mówił kardynał Kazimierz Nycz. Tegoroczny 
Dzień Papieski jest zarazem otwarciem roku obchodów 
100-lecia rocznicy urodzin Jana Pawła II.  

12 października stypendyści fundacji na Rynku Głów-
nym w Krakowie zatańczyli „Belgijkę”, a następnie wspól-
nie udali się do kościoła św. Floriana na adorację Naj-
świętszego Sakramentu i Mszę św., przygotowujące do 
obchodów Dnia Papieskiego. 13 października krakowskie 
obchody otworzył tradycyjny Bieg Papieski, którego trasa 
liczyła 5 kilometrów i została wytyczona wokół Centrum 
św. Jana Pawła II na Białych Morzach.  

W Sanktuarium św. Jana Pawła II uroczystą Mszę św. 
odprawił wieloletni sekretarz papieża, kard. Stanisław 
Dziwisz, który mówił o konieczności głoszenia Boga ca-
łym swym życiem, miłością i służbą oraz poprosił, by 
wesprzeć ofiarą i modlitwą fundację, której stypendyści 
są „najpiękniejszym, żywym pomnikiem wdzięczności, 
jaki postawiliśmy świętemu Janowi Pawłowi II”. 

Stypendyści fundacji przygotowali „miasteczko rodzin-
ne” w parafii św. Jadwigi Królowej, w którym na chętnych 
czekało wiele atrakcji, a o 18:15 wystąpili w Kinie Kijów. 

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powo-
łana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku, 
jako owoc pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Obejmuje 
wsparciem niezamożną, zdolną młodzież z małych miej-
scowości. W ramach pomocy młodzi otrzymują nie tylko 
wsparcie finansowe, ale zostają objęci formacją i spotyka-
ją się na wspólnych Mszach św. oraz adoracjach. Ks. Da-
riusz Kowalczyk – prezes fundacji mówił, że pod jej opie-
ką znajduje się ponad 2000 podopiecznych z całej Polski, 
a ich wykształcenie i formacja to dobra inwestycja dla ca-
łego społeczeństwa. Działalność „Dzieła nowego tysiącle-
cia” jest nazywana „najpiękniejszym pomnikiem dla Jana 
Pawła II”. ■
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100. rocznica urodzin 
św. Jana Pawła II
Św. Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Te-
goroczny „Dzień Papieski” 13 października otworzył obchody 
100. rocznicy jego urodzin. Powstało wiele inicjatyw, które mają 
uczcić ten niezwykły jubileusz. 

Metropolita Krakowski abp Marek 
Jędraszewski w pasterskim liście, od-
czytanym 29 września zarządził, że 
w związku ze zbliżającą się rocznicą, 
od 1 listopada 2019 roku aż do końca 
2020 roku w całej archidiecezji trwać 
będzie „modlitewny maraton”. We 
wszystkich kościołach pół godziny 
przed wieczorną Mszą św. ma odby-
wać się cicha adoracja, podczas któ-
rej należy odmówić jedną dziesiątkę 
różańca i Litanię do św. Jana Paw-
ła II. – Niech ta szczególna modlitwa, 
zanoszona do Boga w 100-lecie jego 
urodzin, stanie się wyrazem naszej 
wielkiej wdzięczności za dar Karola 
Wojtyły – św. Jana Pawła II Wielkie-
go, a jednocześnie naszą serdeczną 
prośbą, aby nieustannie wstawiał się 
za swoją ukochaną ojczyzną, za tak 
bliskim jego sercu Krakowem i całą 
Archidiecezją Krakowską – pisał do 
wiernych metropolita. 

Fundacja Jana Pawła II w Rzymie, 
podczas spotkania w lutym 2019 roku 
postanowiła, że od 25 do 27 kwietnia 
2020 roku mają odbyć się w Rzymie 
uroczystości związane ze 100-leciem 
urodzin św. Jana Pawła II. Na stro-
nie internetowej fundacji znajduje się 
nowenna do św. Jana Pawła II, która 
stanowi duchowe przygotowanie do 
tego jubileuszu: https://fjp2.com/pl/
nowenna-do-swietego-jana-pawla-ii/. 

18 maja 2019 roku zainicjowa-
no projekt „Dar na stulecie”, w wy-
niku którego wszyscy Polacy zosta-
li zaproszeni do podjęcia szeregu 
dzieł charytatywnych, modlitew-
nych i edukacyjnych, upamiętnia-
jących osobę i pontyfikat Jana Paw-
ła II. Wśród inicjatyw, które można 
podjąć jest: modlitwa, studiowanie 
Pisma Świętego lub nauczania Jana 
Pawła II, post, jałmużna, a także dzia-

łania w najbliższym otoczeniu 
związane z kulturą, edukacją, 
samokształceniem. 18 maja 
2020 roku w sanktuarium św. 
Jana Pawła II w Krakowie zło-
żone zostanie wotum – księ-
ga ze spisem wszystkich dzia-
łań duchowych i materialnych 
podjętych w ramach projektu. 
Szczegółowe informacje można zna-
leźć na stronie internetowej: https://
darna100.pl/. 

Do 15 listopada 2018 przyjmo-
wane są zgłoszenia do konkursu pa-
pieskiego na stulecie urodzin Jana 
Pawła II dla uczniów klas 6–8 szkół 
podstawowych, organizowany przez 
Instytut Dialogu Międzykulturowego 
im. Jana Pawła II w Krakowie, Uni-
wersytet Papieski im. Jana Pawła  II 
w Krakowie, Wydział Katechetycz-
ny Kurii Metropolitalnej w Krakowie 
oraz Departament Edukacji Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. 

Sejm ustanowił rok 2020 rokiem 
Jana Pawła II, w związku ze stuleciem 
jego urodzin. „Był On i jest dla nas 
drogowskazem, zgodnie z którym 
możemy pewnie kroczyć. Jego postę-
powanie było wyrazem nadzwyczaj-
nej odwagi. (…) Niniejszą uchwałą 
Sejm RP wyraża wdzięczność i od-
daje hołd Wielkiemu Papieżowi św. 
Janowi Pawłowi II, który, sięgając 
do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas 
otwartości, wyrozumiałości, ale i od-
wagi w obronie wartości chrześcijań-
skich, na których oparta jest Polska 
i Europa. Niech nauczanie i wielkie 
dziedzictwo, które pozostawił św. Jan 
Paweł II, wciąż będą dla naszego na-
rodu inspiracją do budowania Polski 
wolnej i sprawiedliwej” – zaznaczono 
w uchwale.

Dotychczas zaplanowano kilka 
wydarzeń związanych z krakowskimi 
obchodami 100-lecia urodzin Jana 
Pawła II. 18 maja 2020 roku o godzi-
nie 17:00, w Sanktuarium św. Jana 
Pawła II w Krakowie Mszę św. dzięk-
czynną za dar życia i posługi Jana 
Pawła II odprawi metropolita kra-
kowski abp Marek Jędraszewski. Pod 
oknem papieskim odbędzie się ma-
jówka: od 12:00 do 16:30 będą wy-
świetlane filmy o życiu Karola Woj-
tyły, o godzinie 19:00 odbędzie się 
nabożeństwo majowe i odmówiony 
zostanie różaniec, zaplanowano rów-
nież widowisko muzyczno-poetyckie 
i koncert. Wydarzenie zakończy się 
Apelem Jasnogórskim, a swego bło-
gosławieństwa zebranym udzieli abp 
Marek Jędraszewski.

100. rocznica urodzin Jana Paw-
ła  II skłania, by powrócić do dzie-
dzictwa, które nam pozostawił pa-
pież Polak. Jak mówił w jednym 
z wywiadów wieloletni współpra-
cownik Ojca Świętego, kard. Stani-
sław Dziwisz: „Gdy czytam na nowo 
wszystkie przemówienia do Polski – 
to są bardzo aktualne, aktualne na 
dziś. Nie trzeba nic zmieniać, tylko 
wrócić do nich”. Aby jeszcze pięk-
niej przeżyć ten niezwykły jubileusz, 
warto zaangażować się w jedną z ini-
cjatyw, promujących wartości o któ-
rych w swym nauczaniu mówił św. 
Jan Paweł II. JT
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Św. Marcin z Tours
Święty Marcin z Tours urodził się ok. 
316  r., zmarł 11 XI 397 r. Ten nie-
zwykły asceta zwany apostołem Ga-
lii, znany jest przede wszystkim ze 
szczególnej opieki jaką darzył ubo-
gich i potrzebujących.

Urodził się na Węgrzech, jednak 
służbę wojskową odbywał na terenie 
dzisiejszej Francji. Legenda poda-
je, że właśnie tam, wjeżdżając konno 
do miasta, napotkał żebraka, które-
mu oddał swój rycerski płaszcz. Póź-
niej we śnie ukazał mu się Chrystus 
okryty płaszczem, który powiedział: 
„To Marcin mnie przyodział”. Po 
wyjściu z wojska Marcin został gor-

liwym uczniem św. Hilarego z Po-
itiers – z jego rąk też przyjął chrzest, 
po czym oddał się życiu zakonnemu. 
Jako biskup Tours, na którego zo-
stał wybrany w 371 r., popierał moc-
no rozwój życia zakonnego i usilnie 
bronił czystości wiary. Zmarł pod-
czas jednej z wędrownych misji, któ-
re były główną metodą jego pracy 
duszpasterskiej.

Św. Marcin uważany jest za pa-
trona żołnierzy, oberżystów, pijaków 
i sukienników. Najczęściej przedsta-
wiany konno podczas dzielenia się 
płaszczem z żebrakiem. Jego wspo-
mnienie przypada 11 listopada. ■

Wycieczka Służby 
Liturgicznej
Tekst: ks. Sławomir Głuszek 

W sobotę 19. października mini-
stranci pod opieką ks. Sławomira 
i Pani Agnieszki Rozum udali się na 
wycieczkę do krakowskiego ZOO. 
Celem tej wycieczki wbrew pozo-
rom nie było bliższe poznanie wy-
glądu  egzotycznych zwierząt, czy 
ich zachowania. Głównym priory-
tetem było wspólne spędzenie cza-
su. A miało to miejsce nie tylko 
przy ołtarzu podczas Mszy Świętej, 
ale i poza naszą świątynią. Ogród 
zoologiczny przy pięknej pogodzie, 
jaka nam w tym dniu towarzyszyła, 

okazał się wspaniałym miejscem, 
pełnym tajemnic związanych  ze 
światem zwierząt. Wszyscy mogli zo-
baczyć niespotykane na co dzień eg-
zotyczne okazy, w tym  rożne gatunki 
ptaków, rozmaite gady, jak również 
żyjące w naszym kraju zwierzęta, 
które można było karmić i pogłaskać.

Po wyczerpującym zwiedzaniu 
Krakowskiego ZOO wszyscy udali-
śmy się w drogę powrotną do naszej 
parafii, zatrzymując się obowiąz-
kowo w jednej, dobrze nam znanej, 
przydrożnej restauracji.   ■

El Greco, Święty Marcin i żebrak, 
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Wiadomości z archidiecezji

◦ W czasie 384. zebrania plenarnego Konferencji Episko-
patu Polski biskupi wyrazili zgodę na rozpoczęcie procesu 
beatyfikacyjnego Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorow-
skich – rodziców św. Jana Pawła II. - Nie ulega najmniej-
szej wątpliwości, że duchowa postawa przyszłego papieża 
i świętego uformowała się w rodzinie, dzięki wierze rodzi-
ców. Mogliby i oni stać się przykładem dla współczesnych 
rodzin i patronami naszych rodzin – mówił kard. Stanisław 
Dziwisz w ubiegłym roku, komentując doniesienia o możli-
wości wszczęcia procesu beatyfikacyjnego.

◦ Podczas zebrania Konferencji Episkopatu Polski bisku-
pi powołali do istnienia Fundację Świętego Józefa, która 
okazuje swe wsparcie osobom wykorzystywanym seksu-
alnie we wspólnocie Kościoła. Będzie ona finansowana 
przez wszystkie diecezje. Zakłada ona rozwój „telefonu 
zaufania”, poszerzanie „sieci pomocy”, w której wykwalifi-
kowani specjaliści będą mogli otoczyć opieką skrzywdzo-
nych. W każdej z diecezji zostanie ustanowiona osoba od-
powiedzialna za kontakt z fundacją.  – Powołanie fundacji 
to wyraz solidarności Kościoła w Polsce z pokrzywdzonymi 
(…) Wierni, jak i całe społeczeństwo, oczekują jednoznacz-
nego zaangażowania i konkretnego działania ze strony Ko-
ścioła w walce z dramatem wykorzystania seksualnego. 
Konieczne jest kontynuowanie istniejących oraz podejmo-
wanie nowych systematycznych działań na rzecz osób zra-
nionych we wspólnocie Kościoła – powiedział abp Polak.

◦ 13.10.2019 roku metropolita krakowski abp Marek Ję-
draszewski oficjalnym dekretem ogłosił kościół pw. Naj-
świętszego Serca Jezusowego w Krakowie Płaszowie jako 
Sanktuarium Matki Bożej Płaszowskiej – Matki Błogo-
sławionego Macierzyństwa. Obraz Matki Bożej Płaszow-
skiej znany jest jako łaskami słynący, potwierdzają to świa-
dectwa małżeństw, które dzięki modlitwie wyprosiły łaskę 
potomstwa. – Bogu dziękujemy właśnie za tę szczególną 
obecność Przenajświętszej Dziewicy i Matki w znaku Matki 
Bożej Płaszowskiej. Chcemy, aby to miejsce było nawie-
dzane także przez innych, aby jego sława przekraczała gra-
nice parafii, nawet samego Krakowa, by ludzie tu zdążali 
pełni zaufania, że Ona pomoże, wesprze, da taką siłę wia-
ry, że nawet w chwilach trudnych znajdzie się rozwiązanie 
dla problemów rodzicielskich i małżeńskich – powiedział 
arcybiskup. Podczas uroczystej Mszy św. Agata i Mariusz 
Stańczukowie, rodzice małej Karolinki jako wotum dzięk-
czynne Matce Bożej Płaszowskiej złożyli swoje medale 
zdobyte w wioślarstwie – złoto Mistrzostw Świata i brąz 
Mistrzostw Europy.

◦ Sejm ustanowił rok 2020 rokiem Jana Pawła II. Związa-
ne jest to ze stuleciem jego urodzin. – Jego postawa, Jego 
nauczanie są głęboko wrośnięte w dzieje naszego naro-
du. Ojciec Święty nauczał, jak bardzo od uznania godno-
ści człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętno-
ści dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego 
na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla 
każdego człowieka, od obrony każdego życia ludzkiego od 
poczęcia do naturalnej śmierci, od poszanowania rodziny 
i naturalnej więzi międzyludzkiej, od budowania cywilizacji 
miłości, jak bardzo od tego wszystkiego zależą szanse spo-
łeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak 
i międzynarodowy – napisano w uchwale.

Znamy datę beatyfikacji 
Sługi Bożego 
kard. Stefana 
Wyszyńskiego
Tekst: Justyna Tyrka

Na początku października 
papież Franciszek upoważ-
nił Kongregację do Spraw 
Kanonizacyjnych do ogło-
szenia dekretu o cudzie za 
wstawiennictwem Czcigod-
nego Sługi Bożego kard. Ste-
fana Wyszyńskiego. Oznacza 
to, że cudowne uzdrowienie 
19-latki chorującej na nowo-
twór tarczycy, której lekarze 

nie dawali szans na przeżycie, zostało oficjalnie uznane 
przez Kościół. Zdarzenie to dokładnie zbadali biegli leka-
rze, powołani przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych, 
którzy stwierdzili, że z medycznego punktu widzenia jest 
ono niewytłumaczalne.  24 września 2019 roku komisja 
biskupów i kardynałów potwierdziła, że cud miał zwią-
zek z modlitwą za przyczyną kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Uzdrowiona kobieta od 30 lat jest całkowicie zdrowa i nie 
stwierdzono u niej reemisji nowotworu.

21 października kardynał Kazimierz Nycz poinformo-
wał, że beatyfikacja odbędzie się 7 czerwca 2020 roku 
w Warszawie na Placu Piłsudskiego. Promulgacji dekretu 
beatyfikacyjnego dokona wysłannik papieża Franciszka - 
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Ange-
lo Becciu. „Mamy czas do przygotowania się do tej uro-
czystości i poznania osoby kard. Stefana Wyszyńskiego, 
zwłaszcza przez młodych” – powiedział kard. Kazimierz 
Nycz. 

Wszelkie bieżące informacje, dotyczące postępu przy-
gotowań do beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wy-
szyńskiego znajdują się na stronie internetowej 
https://prymaswyszynski.pl/.

Logo beatyfikacyjne, przedstawiające krzyż otoczony 
złotą aureolą i faksymile podpisu kard. Stefana Wyszyń-
skiego zostało opracowane przez zespół kreatywny porta-
lu Stacja 7, wykonała je grafik Agnieszka Kozioł. ■
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Świętowanie pierwszych dni 
listopada jest wyznaniem wiary 
w nowe przemienione życie
Tekst: Wacław Szczotkowski

Na wstępie przypomnijmy sobie prefację z uroczysto-
ści Wszystkich Świętych, którą potraktujemy tu jak 
motto listopadowych rozważań o wierze: „Dzisiaj po-
zwalasz nam czcić Twoje święte miasto, niebieskie Je-
ruzalem, które jest naszą Matką. W nim zgromadzeni 
nasi bracia i siostry wysławiają Ciebie na wieki. Do 
niego spieszymy, pielgrzymując drogą wiary i radując 
się z chwały wybranych członków Kościoła, których 
wstawiennictwo i przykład nas umacnia”.

Za nami dwa ważne święta: uroczystość Wszystkich 
Świętych i Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. 
Oba te święta zawierają w sobie treści wiary i nadziei, ma-
jące swoje źródło i fundament w śmierci oraz zwycięskim 
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Oba te święta do-
wodzą, że nie był bezowocny trud Zbawiciela. Nie było 
pozbawione sensu Jego przyjście na ziemię, Jego życie 
i nauczanie, Jego cierpienie i zmartwychwstanie. 

Kiedyś w mądrej książce przeczytałem takie porówna-
nie, że te dwie uroczystości: Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny wzajemnie się dopełniają jak światło i cień, jak 
głos i echo, jak wieniec zwycięstwa i wieniec cierniowy. 

Listopad to miesiąc zwieńczający rok liturgiczny, pod-
czas którego Kościół przeżywał wspaniałe i wielkie Boże 
Misterium. Na zakończenie tegorocznego cyklu wspólno-
ta wierzących podejmuje refleksję nad pięknem ludzkie-
go misterium. W tych pierwszych dniach listopada świę-
ci, czyli Kościół tryumfujący oraz Kościół cierpiący, czyli 
dusze w czyśćcu pochylają się ku Kościołowi pielgrzymu-
jącemu, czyli ku nam podejmującym starania i dążącym 
do zbawienia. Wspólnota wierzących na ziemi korzysta 
z pomocy wspólnoty tych, którzy promieniują blaskiem 
i chwałą, natomiast wspomaga wspólnotę trwającą w bólu 
i cierpieniu. Na tym polega wzajemna więź jaka łączy Ko-
ściół tryumfujący, cierpiący i pielgrzymujący. Te zaś rela-
cje, oparte na wzajemnej miłości, definiujemy w wyzna-
niu wiary jako świętych obcowanie.

Z wiarą wspominamy tych, którzy przeszli do wiecz-
ności. Patrzymy na nich w perspektywie życia wiecz-
nego. Podziwiamy tych, którzy dostąpili już zbawienia. 
Im i nam Pan Jezus przedstawił ewangeliczny program 
życia duchowego. Oni go zrealizowali. My, jeśli chcemy 
być szczęśliwi jak oni, musimy jak oni, żyć duchem bło-
gosławieństw. Jeśli zaufamy Jezusowi i przyjmiemy Jego 
pryncypia z Kazania na górze, które słyszeliśmy w Święto 

Wszystkich Świętych, to nawet trudne chwile mogą stać 
się dla nas źródłem błogosławieństwa i szczęścia. Zdaje-
my sobie sprawę, że współczesny świat nie zachwyca się 
i nie darzy specjalnym poważaniem takich wartości jak: 
ubóstwo, cierpienie, łagodność, pokora, smutek, spra-
wiedliwość, miłosierdzie i czystość. Współczesny czło-
wiek bardziej skłonny jest pojmować szczęście jako brak 
zmartwień, trudów i przeciwności, a więc coś w rodzaju 
takiego iluzorycznego błogostanu zadowolenia i „święte-
go spokoju”. Tymczasem uczeń Jezusa, żeby zostać Jego 
przyjacielem i świętym musi podjąć trud i wyzwanie do 
życia w wierze i miłości według programu z góry błogo-
sławieństw, zgodnie ze swoim powołaniem do stawania 
się świadkiem swego Mistrza. 

Jako ludzie mamy świadomość własnej skończoności 
i kruchości życia. Przypomina nam o tym psalmista: „Bo 
tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, któ-
ry minął, niby straż nocna. Porywasz ich: stają się jak sen 
poranny, jak trawa, co rośnie: rankiem kwitnie i jest zielo-
na, wieczorem więdnie i usycha”(Ps 90, 4–6).

Drugi dzień listopada zwraca naszą uwagę na tę praw-
dę, ale przede wszystkim kieruje nasze spojrzenie na 
wieczność i zmartwychwstanie. W tym dniu podobnie 
jak kobiety z Ewangelii, które poszły na grób Chrystu-
sa, my też odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych. 
Ewangeliczne niewiasty usłyszały radosną wiadomość, że 
Jezus zmartwychwstał. My wierzymy, że groby, które od-
wiedzamy, także któregoś dnia będą puste. Zanim to na-
stąpi z wiarą i nadzieją modlimy się nad grobami naszych 
bliskich zmarłych w trosce o ich zbawienie. Chcemy im 
pomóc w oczyszczeniu się z ich win i przybliżyć moment 
spotkania z Ojcem Niebieskim.
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Wiadomości z archidiecezji

◦ 19.10.2019 odbyła się 49. Pielgrzymka Grup Apostol-
skich do Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. 
Uroczystej Mszy św., w trakcie której 68 osób przyjęło bło-
gosławieństwo do bycia animatorem, a 3 - do bycia mode-
ratorem RAM, przewodniczył bp Jan Zając. 

◦ Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki, 
w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił się do Ojca 
Świętego Franciszka z prośbą o ustanowienie św. Jana Paw-
ła II doktorem Kościoła i patronem Europy. – Bogactwo 
pontyfikatu św. Jana Pawła II – przez licznych historyków 
i teologów określanym Janem Pawłem II Wielkim – wypły-
wało z bogactwa jego osobowości – poety, filozofa, teologa 
i mistyka, realizując się w wielu wymiarach, od duszpaster-
stwa i nauczania, poprzez kierowanie Kościołem powszech-
nym, aż po osobiste świadectwo świętości życia” – napisał 
w liście do Ojca Świętego Franciszka abp Gądecki. 

◦ Dobiegł końca Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny pod ha-
słem „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją 
w świecie”, którego celem było rozbudzenie świadomości 
misji oraz podjęcie misyjnej przemiany życia i duszpaster-
stwa. Zgodnie z wolą abpa Marka Jędraszewskiego, w każ-
dej parafii Archidiecezji Krakowskiej miało odbyć się spotka-
nie z misjonarzami. W jawornickiej parafii swoje świadectwo 
wygłosiła Katarzyna Jawor, która jako misjonarka świecka 
pracuje w Peru, gdzie prowadzi Diecezjalny Dom Rekolek-
cyjny pw. Świętej Rodziny. Na stronie Archidiecezji Krakow-
skiej opublikowano wywiad z Katarzyną Jawor, w którym 
opowiada o swoim powołaniu i codziennej posłudze: 
https://diecezja.pl/aktualnosci/szkola-wdziecznosci/.

◦ 16 października w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Kra-
kowie zainicjowano nabożeństwo Getsemani, będzie ono 
odprawiane cyklicznie 16 dnia każdego miesiąca. 22 paź-
dziernika abp Marek Jędraszewski na terenie sanktuarium 
zasadził pierwsze drzewo oliwne, które da początek ogro-
dowi oliwnemu. – Chcemy tu uczyć autentycznej modlitwy 
prośby, która zawsze kończy się słowami Jezusa z ogrodu 
Getsemani – powiedział ksiądz Ryszard Gacek, który posłu-
guje w sanktuarium.

◦ Znane są szczegóły dotyczące beatyfikacji Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego. Więcej informacji w numerze.

◦ Tegoroczny Dzień Papieski otworzył obchody 100-lecia 
urodzin św. Jana Pawła II. 

◦ 27 października zakończył się Synod Biskupów dla Ama-
zonii. Papież Franciszek wskazywał w nim na kryzys eko-
logiczny i łamanie praw człowieka, podkreślił także wagę 
duszpasterstwa -Pilnie dziś potrzeba głoszenia Ewangelii 
– mówił. Zauważył, że ważnym jest lepsze rozmieszczenie 
kapłanów w świecie i powiedział, że pojawiła się propozy-
cja, aby każdy watykański dyplomata w ramach swej forma-
cji odbywał roczną posługę na misjach. Myślą przewodnią 
dokumentu synodalnego było nawrócenie: integralne, dusz-
pasterskie, kulturowe, ekologiczne i synodalne. Bardzo waż-
ną kwestią, poruszoną podczas obrad była działalność mi-
syjna. Do końca roku ma zostać opublikowany posynodalny 
dokument. 

Wizja piekielnej 
otchłani

Wizję mam piekielną 
Serce moje mi się rani 

Spoglądam na potępionych
W piekielnej otchłani

Krzyki jęki w piekle
Ciągłe przekleństwa hałasy

Potępieni będą siedzieć w piekle
Hen po wieczne czasy

Oni pokutują i cierpią
W piekielnej ciemności 

Za swe przewinienia 
Zemsty zdrady i podłości

Wielu jest potępionych
Spoglądam na nich skrycie 

Cierpią za swe przewinienia 
Rozkoszne i hulaszcze życie

Cierpią i gorzko żałują
Światowi ateiści innowiercy 
Pokutują również złodzieje
Oszuści i płatni mordercy

Tylko te dusze muszą cierpieć w piekle
Które nie zmieniły o Bogu swej mentalności

Nie uznały miłosierdzia Bożego
Nie wierzą w istnienie Nieba i Bożej Miłości

Dziadek Roman

Na drodze do świętości kierujemy się radami Dobrego 
Ojca zawartymi w przykazaniach Dekalogu. Przypomi-
namy je sobie w każdym kolejnym numerze BK, próbując 
zrozumieć jaki  wpływ na rozwój naszej wiary ma stoso-
wanie się do nich w naszym życiu. Tym razem przyszło 
nam zastanowić się jakie pouczenie w naszym dążeniu 
do szczęścia daje nam Pan Bóg w VIII przykazaniu: Nie 
mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

„Prawdomówność stanowi podstawę zaufania. Bogu 
można zaufać bez najmniejszych zastrzeżeń, ponieważ 
jest prawdomówny, nigdy nikogo nie okłamał i nie może 
okłamać. Bóg kocha prawdę. Warunkiem pozostawania 
w kontakcie z Nim jest umiłowanie prawdy. Wejście na 
drogę kłamstwa to początek klęski człowieka, odejścia od 
Stwórcy, utraty pokoju, pogmatwania całego życia” (ks. 
Edward Staniek  w Minikatechizm dorosłych). ■
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Czas mocy Bożego Ducha… – czyli jak 
w 15 dni załadować baterie na cały rok
Tekst: Halina i Andrzej

Odkąd należymy do wspólnoty Domowego Kościo-
ła staramy się pogłębiać naszą wiarę uczestnictwem 
w rekolekcjach. W sierpniu tego roku, przeżyliśmy re-
kolekcje III stopnia w Przemyślu. W tym szczególnym 
czasie dla naszego małżeństwa, Jezus umocnił naszą 
miłość, a także dał nam lepiej poznać charyzmat Ru-
chu Światło Życie.

W poprzednich latach, podczas rekolekcji oazowych 
I i II stopnia Duch Święty prowadził nas ku nawróceniu 
i wyjściu z niewoli grzechu. Trzeci a zarazem ostatni sto-
pień rekolekcji różni się od pozostałych, ponieważ daje 
okazję dotknięcia Boga Żywego i Obecnego w kościo-
łach oraz w zgromadzonych przy nich wspólnotach. Co-
dziennie pielgrzymowaliśmy do różnych świątyń, gdzie 
sprawowaliśmy Eucharystię. Byliśmy zauroczeni róż-
norodnością budowli i pięknem wnętrz ale najważniej-
sze wrażenie robiła na nas modlitewna atmosfera tych 
świętych miejsc. Przebywając w nich można było odczuć 
wdzięczność ludzi, którzy przez wiele pokoleń zanosili tu 
swoje intencje do Boga.

Wśród wielu kościołów, które mieliśmy okazję na-
wiedzić najbliższe naszemu sercu stało się sanktuarium 
Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej, w którym mieliśmy 
okazję być po raz trzeci. Znajduje się w nim obraz Ma-
ryi, która ma odsłonięte ucho, skierowane w stronę wier-
nych, gotowa wysłuchać wszystkich spraw, z którymi się 
do niej przychodzi.

W trakcie rekolekcji nie tylko odwiedzaliśmy różne ko-
ścioły – spotykaliśmy również wiele ciekawych osób, któ-
re na zawsze zapadną nam w pamięci i sercu. Szczególnie 
duże wrażenie zrobiła na nas młoda siostra zakonna ze 
Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek w Przemyślu. Odcię-
ta od zewnętrznego świata, pełna ciepła i radości, przez 
kraty rozmównicy opowiedziała nam o szczęściu jakie 
daje jej życie zakonne całkowicie poświęcone Panu Bogu. 

Kolejnym niezwykle wzruszającym momentem była Eu-
charystia w Domu Pomocy Społecznej im św. Brata Al-
berta, gdzie po odejściu od Stołu Pańskiego zasiedliśmy 
przy stole z ubogimi. Posiłek był bardzo smaczny ale z tru-
dem przechodził nam przez gardło – dlatego, że to nie my 
dzieliliśmy się z potrzebującymi, ale to oni przygotowali 
dla nas obiad i częstowali nas z wielką radością. Kolejnym 
niezwykle ważnym dla nas momentem okazało się spotka-
nie z panią Reginą z Instytutu Matki Bożej Niepokalanej, 

Droga Krzyżowa

Cerkiew Greko-Katolicka
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która przyjechała do nas z Krościenka. 
W czasie tego spotkania Pani Regina opo-
wiadała nam o ks. Franciszku Blachnic-
kim. Mogliśmy go lepiej poznać – słucha-
jąc o jego wizjach, doświadczeniach oraz 
problemach a przede wszystkim o jego 
niezłomnej wierze i zaufaniu do Pana 
Boga. Ojciec założyciel stanął przed nami 
jak żywy. Przez pryzmat historii jego życia 
poznaliśmy pełniej historie i charyzmat 
Ruchu Światło Życie. Siostra Regina mó-
wiła o tym w teorii a praktyczne odbicie 
mieliśmy codziennie w przykładzie pro-
wadzących nasze rekolekcje: ks. Adamie, 
w parze prowadzącej a także całej diakonii 
młodzieżowej. Ich żywa i autentyczna po-
stawa wiary oddała wszystko czego uczy 
nas Sługa Boży ks. Blachnicki.

Czas rekolekcji okazał się dla nas rów-
nież czasem doświadczeń naszych słabości. 
Dziewiątego dnia odprawiliśmy niezwykłą 
Drogę Krzyżową na Fortach. Droga ta była 
dla nas bardzo trudna pod względem fi-
zycznym oraz emocjonalnym. Prowadziła 
przez ciemne i zimne korytarze, bunkry 
a na zewnątrz przez wąwozy, czy zejścia po 
linie. Wielu z nas doświadczyło lęku i pró-
by swoich możliwości. Mimo obaw, podą-
żaliśmy jednak za Krzyżem, stacja po stacji 
pomagając sobie wzajemnie w pokonywa-
niu przeszkód. Zrozumieliśmy, że Pan Bóg 
prowadzi nas po różnych, często trudnych 
ścieżkach, ale jeśli pójdziemy za Nim i za-
ufamy Mu, to On nam pomoże dojść do 
celu jakim jest Niebo.

Każdy człowiek ochrzczony jest po-
wołany do bycia misjonarzem. Także my w czasie reko-
lekcji mieliśmy okazję pokazać naszą wiarę innym lu-
dziom. Trzynastego dnia w kościele Karmelitów Bosych 
w Przemyślu połączyliśmy się z siedmioma innymi gru-
pami rekolekcyjnymi Ruchu Światło Życie, aby razem 
przeżyć Dzień Wspólnoty. Po Eucharystii, której prze-
wodniczył arcybiskup Adam Szal odbył się przemarsz 
ewangelizacyjny. Wszystkie wspólnoty, ze śpiewem na 
ustach przeszły ulicami Przemyśla. Każda grupa masze-
rowała z własnym proporcem. Nasz przedstawiał wize-
runek Matki Bożej niosącej Ducha i nawiązywał do ha-
sła roku liturgicznego: „W mocy Bożego Ducha”. Druga 
strona proporca przedstawiała symbol Polski Walczącej, 
w ten sposób chcieliśmy złożyć hołd, tym którzy 75 lat 
temu walczyli i ginęli za wolną Polskę. Po zakończonym 
przemarszu odbywała się prezentacja każdej grupy oa-
zowej. My należeliśmy do Oazy Rodzin III stopnia, któ-
rej uczestnicy pochodzili między innymi z archidiecezji: 
Wrocławskiej, Krakowskiej, Szczecińsko-Kamińskiej, 
Częstochowskiej, Gdańskiej, Przemyskiej oraz z 6 innych 

diecezji. Cała wspólnota liczyła 87 osób, w tym 17 oso-
bową diakonię.

Czas naszych rekolekcji był bardzo intensywny. Na 
początek codzienna Jutrznia, godzina czytań, spotkania 
w grupach podczas których dzieliliśmy się swoim świa-
dectwem życia i poruszaliśmy tematy ewangeliczne. Każ-
dego dnia prowadziliśmy również dialog małżeński, któ-
ry budował naszą jedność małżeńską i rozwiązywał różne 
problemy. Oprócz odwiedzin w okolicznych kościołach 
codziennie mieliśmy okazję odbyć Statio czyli wirtual-
ną podróż po Stolicy Piotrowej. Niemal codziennie był 
czas na spacer w pięknej okolicy Przemyśla np. w Arbo-
retum w Bolestraszycach, zamku w Krasiczynie czy pała-
cu w Boratynie. W tym ostatnim, mieliśmy przyjemność 
wysłuchać koncertu kwartetu smyczkowego Lwowskiej 
Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej. 

Bogu niech będą dzięki za ten piękny i ubogacający 
czas rekolekcji. Wierzymy, że Pan Bóg dla każdego z nas 
przygotował wspaniałe ich owoce, a Matka Boża otoczy 
opieką i miłością wszystkich oazowiczów. ■

Pałac w Boratynie

Dzień wspólnoty

Wspólna Eucharystia Dzień II
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Czas w Grupie 
Apostolskiej
Tekst: an. Dominika 

Kolejny miesiąc minął nam na Grupie Apostolskiej bar-
dzo szybko. Dopiero co rozpoczęliśmy we wrześniu nasz 
nowy rok formacyjny, a tu kolejny miesiąc się zakończył. 
Dużo się działo przez ten czas: wspominki z wakacji, 
adoracja, robienie różańców na rękę wraz z intencjami, 
spotkanie formacyjne zatytułowane: „Maryja, Matka każ-
dego z nas”, oglądanie filmu, próby przed przeglądem, 
błogosławieństwo nowych animatorów oraz wyjazd do 
Myślenic na spektakl „Zmiana”. Jak widać znalazło się coś 
dla ciała i coś dla ducha. A przez wzgląd na zakończe-
nie się naszych ostatnich akcji: „Znicz” jak i „ Dziesiąt-
ka dla świata”, chcemy bardzo serdecznie podziękować za 
wsparcie nas w nich, a przede wszystkim za uśmiech, któ-
ry otrzymaliśmy - dawał on wiele radości i ciepła mimo 
chłodnej pogody. DZIĘKUJEMY. ■

Bezmyślność i brak ostrożności 
mogą doprowadzić do tragedii!!!
Tekst: dh Piotr Norek

Nie tak dawno, bo od początku paź-
dziernika dojeżdżam na uczelnię do 
Krakowa, korzystając z przystanku 
Jawornik–Syberia obok salonu „Seat 
Dynamica”.

Podczas oczekiwania na busa za-
uważyłem tam niepokojącą, powta-
rzającą się notorycznie sytuację.

Jako strażak czuję, że muszę pod-
jąć jakiekolwiek działanie prewen-
cyjne w tym celu i nie zostać obo-
jętnym na to co się tam dzieje, do 
czego również zachęcam wszystkich 
mieszkańców.

W godzinach porannych, kiedy 
jeszcze jest ciemno, a natężenie ru-
chu na drodze krajowej wzrasta, wi-
duję ludzi, przebiegających z zawrot-

ną prędkością przez skrzyżowanie, 
którzy później udają się na wyżej 
wspomniany przystanek.

Pragnąłbym zauważyć, że w po-
bliżu stoi wielki, oświetlony obiekt 
infrastruktury drogowej, który ma 
za zadanie pomóc nam bezpiecz-
nie i bezkolizyjnie przejść ponad 
ruchliwą i pełną niebezpieczeństw 
„Zakopianką”.

Mam wrażenie, że ludzie przebie-
gający przez jezdnię w tak ryzykowny 
sposób boją się, że nie zdążą na busa 
lub po prostu z lenistwa nie chce im 
się podejść ten kawałeczek do kład-
ki, ale gdzie tu logika? Czy naprawdę 
dla czasu czy lenistwa warto nara-
żać swoje życie?

Pamiętamy dobrze czas, gdy nie 
było kładek i liczne wypadki, nawet 
na oświetlonych i oznakowanych 
przejściach dla pieszych. Co dopiero, 
gdy przebiega się po ciemku, przez 
duże skrzyżowanie pełne rozpędzo-
nych samochodów. Biegnąc, można 
także łatwo się potknąć. Nie trzeba 
wiele, aby stracić życie przez wła-
sną głupotę, ale także nie trzeba 
wiele, by wstać wcześniej, podejść 
ten niewielki odcinek i ze spokojem 
przejść kładką dla pieszych. ■
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KAMYCZEK DLA DZIECI

1 listopada Święto Wszystkich Świętych  
2 listopada Dzień Zaduszny
Dział „Kamyczek dla dzieci” opracowała Lucyna Bargieł

W listopadzie częściej niż zwykle przypominamy sobie 
o konieczności modlitwy za zmarłych. Pamiętajmy, że nie 
wszyscy poszli do nieba – dusze „tysięcy tysięcy” cierpią 
bowiem w czyśćcu. Według objawień licznych świętych, 
czyściec nie jest rodzajem przyjemnej poczekalni, ale 
„przestrzenią cierpienia, udręki”.

Ci, którzy umarli po-
godzeni z Panem Bo-
giem, ale nie są jeszcze 
całkowicie oczyszcze-
ni, aby zasłużyć na Nie-
bo, przebywają i cierpią 
w czyśćcu.

Święta Maria od 
Krzyża podkreślała, 
że właśnie modlitwy 
w Dzień Zaduszny mają 
niezwykłą moc – w tym 
dniu wiele dusz opusz-
cza czyściec idąc wprost 
do nieba.

Również siostra Fau-
styna, bardzo przeżywa-
ła cierpienia dusz czyść-
cowych. Zapewniała, że 
odwiedza je Matka Boża, 
dusze w czyśćcu nazy-
wają Ją „Gwiazdą Mo-
rza”, a ona przynosi im 
ochłodę.

Ojciec Pio również 
doświadczył tego, jak 
wygląda czyściec. Za-
pewnił nas, że gdyby Pan 
Bóg wyraził zgodę, by 
dusza przeszła z tamtego 
ognia do największego 
ognia na ziemi, byłoby 
to podobne do przej-
ścia z gorącej wody do 
zimnej.

Módlmy się więc 
i my, za dusze cierpiące 
w czyśćcu. Tym bardziej, 
że – jak mówiła błogo-
sławiona Anna Katarzy-
na Emmerich – z nie-
ba dusze te nie doznają 
bezpośrednio żadnej 

pomocy. Wszystko otrzymują z ziemi, od żyjących ludzi, 
którzy za ich przewinienia ofiarują Sędziemu modlitwy 
i dobre czyny, umartwienia i wyrzeczenia, a zwłaszcza 
Msze święte.

Na podstawie:  
https://www.pch24.pl/pomagajmy-duszom-czysccowym--bl--anna-katarz...

✂
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KAMYCZEK DLA DZIECI
✂

Z AG A DK I
Ta miła Pani wita się z nami,
malując drzewa pięknymi barwami.
Kiedy nadchodzi z nią pożegnanie,
możemy chodzić po liści dywanie.

Kwitną, gdy z wakacji
wracamy do szkoły.
A cały las staje
się wtedy liliowy.

Choć kolczaste jak jeże,
każdy do rąk je bierze.
Odziera z odzienia
i w koniki zamienia.

Te owoce – jesienią,
latem ani wiosną,
o żadnej porze, na wierzbie
– nie mogą rosnąć.

To miesiąc smutny taki,
bo odleciały już ptaki.
I liść ostatni już opadł.
Ten miesiąc zwie się …

1

2

3

4

5

6

7

8

KRZYŻÓWKA
1. Spadają z drzew.
2. Wieje.
3. Ochroni cię, gdy pada 
deszcz.
4. Można go złapać, gdy 
za bardzo zmarzniemy.
5. Buty w których można 
wskakiwać do kałuży.
6. Nie zawsze smaczny, 
jednak trzeba go wypić 
kiedy jesteśmy chorzy.
7. Czerwone, jesienne ku-
leczki z drzewa, z których 
możemy zrobić korale.
8. Jesienny miesiąc.

Hasło ....................................
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EDUKACJA W JAWORNIKU

Wycieczka do 
Domu Kultury 
w Myślenicach
Tekst: Barbara Biernacka-Żaba

21 października dzieci z nasze-
go Przedszkola pojechały do Domu 
Kultury w Myślenicach, na przedsta-
wienie teatralne Shrek, w wykona-
niu Teatru Profilaktycznego „Alert” 
z Wrocławia. Spektakl zarezerwowa-
ła dla dzieci z grup Biedronek, Sówek 
i Piratów pani Joanna Gurbisz-Gó-
recka. Dzieci z zainteresowaniem 
śledziły los niezbyt urodziwego, ale 
zabawnego ogra Shreka. Podziwiały 

 występy aktorów, wspaniałą sceno-
grafię i niezwykłe efekty specjalne. 
Miały możliwość rozmowy z akto-
rami. Opowieść o Shreku zawiera 
przesłanie o tolerancji, poszanowa-
niu inności, oraz wierze we własne 
możliwości. Dzieci zrozumiały, że 
nie należy śmiać się i dokuczać oso-
bom, które się od nas różnią wyglą-
dem, zainteresowaniami, oraz że nie 

należy się nigdy poddawać. Jest to 
jeden z postulatów Planu Rocznego, 
który jest realizowany w przedszko-
lu przez cały rok. Atrakcją dla dzie-
ci była również jazda autokarem pię-
trowym, a szczególnie jazda na górze 
skąd wszystko wyglądało ciekawiej. 
W doskonałych humorach dzieci 
wróciły do przedszkola. Dziękujemy 
za wspaniałe doznania kulturalne. ■

SZKOŁA PODSTAWOWA W JAWORNIKU

Ślubowanie uczniów klas I

Odblaskowa szkoła

Dzień Edukacji Narodowej 

Szkolne wydarzenia
• 11 X naszą placówkę od-
wiedził Burmistrz Miasta 
i Gminy Myślenice Jarosław 
Szlachetka wraz z panią na-
czelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu Renatą Ma-
rzec. Celem spotkania było 
wręczenie nagród uczniom 
naszej szkoły za wybitne 
osiągnięcia w nauce oraz 
przekazanie wyprawki czytel-
niczej uczniom klas I. 

• 14 X odbyła się akademia 
z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej. Część artystyczną 
przygotowali uczniowie klas 
VIII pod kierunkiem pani 
Doroty Król oraz Renaty 
Dziedziny.

• 23 X miało miejsce nie-
zapomniane przeżycie dla 

każdego ucznia I klasy – 
ślubowanie. Najważniejszym 
momentem uroczystości było 
złożenie przez dzieci uro-
czystego przyrzeczenia oraz 
pasowanie na uczniów, które-
go dokonała dyrektor Bożena 
Boczkaja.

• 25 X uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w akcji 
zorganizowanej przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodo-
wej „Szkoła pamięta”.

• Jak co roku nasza placów-
ka brała udział w konkursie 
„Odblaskowa Szkoła”. Podsu-
mowanie działań związanych 
z akcją odbyło się w dniu 28 
października podczas apelu, 
na którym zgromadziła się 
cała społeczność szkolna.  ■

PRZEDSZKOLE W JAWORNIKU



biały kamyk  nr 11/16714

INTENCJE MSZALNE

I n t e n c j e  m s z a l n e
11.11.2019, poniedziałek 
7.00 ++ Helena Łapa 13. r. śm., Fran-

ciszek mąż, synowa Anna 
17.00 + Jan Folwarski 
12.11.2019, wtorek  
7.00 rezerwacja 
17.00 ++ Stanisław i Salomea Polewka, 

Edward zięć, Władysława Le-
śniak, Adolf Hus, zmarli z ro-
dziny   

13.11.2019, środa 
7.00 ++ zmarli z Róży św. Anny 

i zmarli z ich rodzin 
17.00 ++ zmarłe członkinie Wspólno-

ty Komunii Świętej Wynagra-
dzającej i zmarli z ich rodzin 

14.11.2019, czwartek 
7.00 ++ Wiktoria Polewka 15 r. śm., 

Paweł mąż, Stefan, Helena 
i Teresa Suder  

17.00 1) + Krzysztof Kasperczyk 
 2) + Maria Kurowska – od sio-

stry Anny z córką Justyną, 
mężem i wnukami 

15.11.2019, piątek 
7.00 1) + Bronisława Górecka – od 

Rady Sołeckiej z Jawornika 
 2) ++ Anna Oboń, Edmund 

mąż, Stanisław syn, zmarli 
z rodziny 

17.00 ++ Stanisław Góralik, Karolina 
żona, Krzysztof wnuk, dusze 
w czyśćcu cierpiące 

16.11.2019, sobota 
7.00 ++ Paweł Kurowski r. śm., Maria 

żona, dzieci, Stanisław Huda-
szek, Bronisława i Wiktoria 
żony, dzieci, Andrzej Huda-
szek  

17.00 dziękczynno-błagalna w 18. r. 
ur. Dawida z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo, opie-
kę MB 

17.11.2019, niedziela 
7.00 ++ zmarłe członkinie z Róży św. 

Rity i zmarli z ich rodzin 
9.00 1) ++ Paweł Podoba, Rozalia 

żona, Antonina córka, An-
drzej zięć, Maria Podoba

 2) ++ Joanna i Maria Filuciak 
11.00 1) + Maria Pęcek – od córki 

Aleksandry z rodziną 
 2) ++ Walenty Pęcek, jego rodzi-

ce, Michalina i Józef Zborow-
scy, Karol Dańda  

15.30 + Tadeusz Włoch – od córki Ka-
roliny i syna Pawła 

18.11.2019, poniedziałek 
7.00 + Julia Pitala – od wnuka Mariu-

sza  
17.00 + Maria Kiełbowicz – od sąsia-

dów Wilk 
19.11.2019, wtorek  
7.00 + Jan Kutryba – od siostry Hele-

ny z rodziną 
17.00 + Józef Oliwa – od syna Andrze-

ja z rodziną 
20.11.2019, środa 
7.00 ++ Stanisław i Wiktoria Kru-

czek, Marian i Władysław sy-

nowie, Ryszard Leśniewski, 
Aniela Sarga 

17.00 1) dziękczynno-błagalna w 13 r. 
ślubu Magdaleny i Wojciecha

 2) + Stanisław Łapa – od rodziny 
Gaweł

 3) + Zbigniew Racinowski – od 
córki Anety z rodziną 

21.11.2019, czwartek 
7.00 + Julia Pitala – od wnuka Łuka-

sza  
17.00 1) ++ Marian Barański, Franci-

szek Filipek 
 2) ++ Wojciech Kołodziej, Ka-

zimierz Hudaszek, Bogusław 
syn 

22.11.2019, piątek 
7.00 + Tadeusz Włoch – od sąsiada 

Stanisława Cudak z rodziną 
17.00 ++ Eugeniusz Szlachetka, Anna 

żona, Władysław syn, Józef 
Wronka, Czesława żona 

23.11.2019, sobota 
7.00 w intencji rodzin i małżeństw  
17.00 ++ Stanisław Kaczmarczyk, Mi-

rosław Szczerba, Andrzej Ma-
dej, Antonina Przęczek – od 
córki Barbary 

24.11.2019, niedziela 
7.00 1) + Urszula Dymek 
 2) ++ zmarli mieszkańcy Syberii 

i Tarnówki – od ofiarodaw-
ców na ołtarz Bożego Ciała  

9.00 ++ Józef Zajda, Maria żona, Eu-
geniusz Szlachetka, Anna 
żona

11.00 1) + Anna Chludzińska 14. r. 
śm., Andrzej Kurowski 23. r. 
śm.

 2) ++ Anna i Antoni Wilkołek  
15.30 + Maria Polewka – od chrześni-

cy Agaty z rodziną  
25.11.2019, poniedziałek 
7.00 + Jan Kutryba – od chrześnicy 

Krystyny z rodziną 
17.00 rezerwacja 
26.11.2019, wtorek  
7.00 + Jan Pitala – od wnuczki Moni-

ki z rodziną 
17.00 1) ++ Helena Kocańda, Tomasz 

syn
 2) ++ Anna Oboń, Edmund 

mąż, Stanisław syn, zmarli 
z rodziny

27.10.2019, środa 
7.00 + Andrzej Hudaszek – od córki 

Anny z rodziną 
17.00 ++ zmarli członkowie z Róży św. 

Józefa Opiekuna Najświętszej 
Rodziny i zmarli z ich rodzin 

28.11.2019, czwartek 
7.00 + Julia Pitala – od wnuczki Jo-

lanty z rodziną 
17.00 + Józef Oliwa – od syna Zbignie-

wa z rodziną 
29.11.2019, piątek 
7.00 + Jan Kutryba – od Marioli Dzi-

dek z rodziną 
17.00 ++ Stanisław Zając, Józefa i Sta-

nisław rodzice, Stanisław Ra-
czek, Marek i Tadeusz syno-
wie 

30.11.2019, sobota 
7.00 + Tadeusz Włoch – od brata Ma-

riusza z rodziną 
17.00 ++ Jadwiga Mądrala r. śm., Sta-

nisław i Aniela Bylica, Stani-
sław i Wiktoria Chrapek 

1.12.2019, niedziela 
7.00 ++ zmarłe członkinie z Róży św. 

Łucji i zmarli z ich rodzin 
9.00 1) + Bronisława Górecka – od 

wnuków Łukasza i Anny 
 2) ++ Stanisław Kaczmarczyk, 

Andrzej Madej 
11.00 1) + Jan Manterys 1. r. śm.
 2) + Stanisław Łapa – od córki 

Ewy z mężem i dziećmi 
15.30 ++ Krystyna i Stanisław Syrek, 

Maria i Wojciech Kurdziel, 
Apolonia i Piotr Knapczyk, 
Anna Fornalik 

2.12.2019, poniedziałek 
6.45 + Janusz Łaszcz 9 r. śm.
17.00 dziękczynno-błagalna z prośbą 

o dalsze Boże błogosławień-
stwo, opiekę MB dla Macieja 
18. r. urodzin

3.11.2019, wtorek  
6.45 1) ++ Józefa i Joanna Sołtys r. 

śm. 
 2) ++ Zofia Kurowska, Tadeusz 

mąż, ich rodzice, Ryszard Ku-
rowski 

17.00 + Maria Kiełbowicz – od ro-
dzeństwa Wilk  

4.12.2019, środa 
6.45 1) + Jan Kutryba – od Grażyny 

i Janusza Łapa
 2) + Maria Kurowska – od Sylwii 

z rodziną 
17.00 ++ Helena Szlachetka, Aniela 

żona, Pelagia córka, Jan syn, 
Franciszek Woźniak, Stefania 
żona, Elżbieta córka

5.12.2019, czwartek 
6.45 + Julia Pitala – od wnuczki Anny 

z rodziną 
 2) ++ Jan i Salomea Rusznica, 

Józef, Waleria Gorączko, Jó-
zefa, Barbara, Janusz, Maciej 
dzieci  

17.00 + Józef Oliwia – od Andrzeja 
Łapa z rodziną 

6.12.2019, piątek 
6.45 ++ zmarli wypominani 
17.00 ++ Tomasz Żarski, Anna i Piotr 

Żarscy Rozalia i Ijgnacy Łapa, 
Irena Motyka 

7.12.2019, sobota 
6.45 rezerwacja 
17.00 + Bronisława Górecka – od pra-

cowników Firmy „Meblostyl”   
8.12.2019, niedziela 
7.00 ++ Józefa i Paweł Szlachetka, 

Alicja Łukaszuk, Maria Ku-
rowska, Stanisław Kurowski, 
Józefa żona 

9.00 1) ++ Andrzej Szlachetka, Ro-
zalia i Salomea żony, Stefan 
i Barbara Malina 

 2) + Wiktoria Szlachetka 
11.00 + Adrian Wilkołek, Janina i Sta-

nisław Kurowscy 
15.30 + Grzegorz Nowików 
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K a l e n d a r i u m  
l i t u r g i c z n e 
11 listopada, poniedziałek
Wspomnienie św. Marcina z Turs, bp 
12 listopada, wtorek
Wspomnienie św. Jozafata, bp i męczen-
nika 
13 listopada, środa
Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mate-
usza, Izaaka i Krystyna, Pierwszych Mę-
czenników Polskich 
15 listopada, piątek
Dzień powszedni albo wspomnienie św. 
Alberta Wielkiego, bp i doktora Kościoła 
16 listopada, sobota
Dzień powszedni albo wspomnienie św. 
Małgorzaty Szkockiej 
18 listopada, poniedziałek
Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, 
dziewicy i męczennicy
19 listopada, wtorek
Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy 
20 listopada, środa
Wspomnienie, św. Rafała Kalinowskiego, 
prezbitera 
21 listopada, czwartek
Wspomnienie Ofiarowania NMP
22 listopada, piątek
Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i mę-
czennicy  
23 listopada, sobota
Dzień powszedni albo wspomnienie św. 
Kolumbana, opata
25 listopada, poniedziałek
Dzień powszedni albo wspomnienie  św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy 
i męczennicy 
30 listopada, sobota
Święto św. Andrzeja, Apostoła  
3 grudnia, wtorek
Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, 
prezbitera 
4 grudnia, środa
Dzień powszedni albo wspomnienie św. 
Barbary, dziewicy i męczennicy 
6 grudnia, piątek
Dzień powszednia albo wspomnienie św. 
Mikołaja, bp 
7 grudnia, sobota
Wspomnienie św. Ambrożego, bp i dr Ko-
ścioła

C z y t a n i a  m s z a l n e  n a  n i e d z i e l e 
17 listopad 2019  r., 33. niedziela zwykła
Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą 
słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po 
nich ani korzenia, ani gałązki (Ml 3,19).
24 listopad 2019 r., Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wyba-
wiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem (Łk 23, 35). 
1 grudzień 2019  r., 1 niedziela Adwentu 
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie 
(Mt 24,44).
8 grudzień 2019 r., 2 niedziela Adwentu 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mę-
żowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja (Łk 1,26).

Śluby 
Krystian Bartłomiej Król 
 i Sylwia Magdalena Król

Pogrzeby 
+ Łucja Stanisława Węgrzyn 
+ Ludwika Polewka  

N a p i s y  z  n a g r o b k ów  
c z y l i  h u m o r  c m e n t a r n y  ☺
Epitafium od żony (cmentarz 
w Vermont):
Tu leży świętej pamięci mój mąż 
John Barnes który zmarł 3. stycznia 
1803. Jego młoda żona – 23 lata – 
wciąż może być dobrą gospodynią 
i bardzo potrzebuje pocieszenia.

Nagrobek na cmentarzu w Ru-
idoso, Nowy Meksyk
Tu leży Johnny Słońce. Wybaczcie 
mi, że nie wstaję.

W Thurmont, Maryland
Tu leży ateista ślicznie ubrany, ale 
i tak nie ma dokąd iść.
Na grobie kardynała Richelieu
Tu spoczywa znany kardynał, któ-
ry zrobił więcej złego niż dobrego. 
Dobro, które czynił – robił źle. Zło, 
które czynił – robił perfekcyjnie.

Materiał zaczerpnięty ze strony:
https://joemonster.org/art/2660/Napisy-z-

-nagrobkow-czyli-humor-cmentarny
https://joemonster.org/art/8112

PRZYCHODZI PACJENT DO APTEKI

Grzyby w  aspekcie 
ich właściwości 
prozdrowotnych
Za nami piękny czas – babie lato – 
ciepłe i słoneczne. Taka pogoda za-
chęca do spacerów, a w szczególności 
do poszukiwania skarbów ukrytych 
w runie leśnym. Grzyby – bo o nich 
mowa, od wieków goszczą na na-
szych stołach poprawiając walory 
smakowe potraw. W ostatnim czasie 
wzrosło zainteresowanie nimi pod 
względem ich właściwości zdrowot-
nych. Są cennym źródłem błonnika 
pokarmowego, składników mineral-
nych takich jak potas, fosfor, żelazo, 
magnez i wapń. Znajdziemy również 
w nich pewne ilości białka oraz wi-
tamin z grupy B. Zaliczane są jed-
nak do potraw ciężkostrawnych i nie 

powinny być spożywane przez małe 
dzieci, osoby starsze oraz osoby z do-
legliwościami ze strony układu po-
karmowego. Grzyby zbieramy do wi-
klinowego koszyka i tylko te, co do 
których mamy stuprocentową pew-
ność, że są jadalne. Wybierając się 
do lasu pamiętajmy również o odpo-
wiednim ubiorze, który uchroni nas 
przed kleszczami, komarami oraz 
drobnymi skaleczeniami. 

Grzyb z grzybem się nie zejdzie 
ale grzybiarz z grzybiarzem tak, oby 
tylko przy takim spotkaniu  nie usły-
szeć „ty stary grzybie”. A. Rozum
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