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Za granicą  
śmierci…
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Drodzy Czytelnicy!
Przeżywamy miesiąc listopad, 
w związku z którym wspomina
my naszych bliskich zmarłych. 
Na tym świecie już się z nimi 
niestety nie spotkamy, lecz na
sza miłość i troska o ich los się
ga dalej, aż poza granicę śmierci. 

Ostatnią przystanią ziemskiej wędrówki człowieka jest 
cmentarna kwatera. Lecz grób nie jest kresem ludzkie
go istnienia. Wierzymy bowiem, że istnieje wieczność. 
A o jej istnieniu przekona się każdy na własnej skórze, 
kiedy przyjdzie śmierć. Nasze ciało podległe przemija
niu, pozostanie na tym świecie w miejscu spoczynku. 
Dusza nieśmiertelna natomiast „wejdzie” do królestwa 
wieczność, żyjąc na wieki. 

Co jest po śmierci? To odwieczne pytanie, które stawia 
sobie człowiek. Z jednej strony jest w nas przekonanie 
o istnieniu duszy nieśmiertelnej. Sami doświadczamy 
w sobie duchowych potrzeb, które wcale nie są związane 
z potrzebami ciała. Wszak dla wygodnego życia wystar
czy pełna lodówka, tanie paliwo, komfortowa kanapa 
i rozrywka, którą niesie Internet i długa lista kanałów 
TV. My jednak chcemy czegoś więcej. Obok potrzeb 
materialnych mamy także potrzeby duchowe. Jest w nas 
głód miłości i akceptacji, pokoju serca i czystości sumie
nia. Wielu próbuje zagłuszać wołanie duszy o spotkanie 

ze swoim Stwórcą, lecz ten głos wciąż powraca. Ciało 
przeminie, dusza zaś żyć będzie w wieczności. 

Czym zatem jest wieczność? Co się dzieje z czło
wiekiem po śmierci? Co się stanie z każdym nas, gdy 
przejdziemy na drugi brzeg życia? To pytania, które jak 
bumerang wracają do naszych myśli. „W owych dniach 
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej 
górze ucztę” (Iz 25, 6). Tymi słowami prorok Izajasz za
powiada radość zbawionych. Stwórca powołał bowiem 
człowieka ku temu, aby żył, zdobywał świat, lecz jesz
cze bardziej ku temu, aby radował się szczęściem wie
kuistym. Wiele osób, które zachwyciły się pięknem tego 
świata nie wierzy w życie wieczne. Uważają, iż najwięk
sze szczęście jest tu i teraz. Wzbraniają się przed myślą 
o tym, żeby ten świat opuścić. Uciekają od prawdy o ży
ciu po śmierci. Człowiek jednak po zakończeniu ziem
skiej wędrówki wraca do wieczności, z której pocho
dzi jego dusza. Śmierć zaś jest bramą przejścia na drugi 
brzeg. Śmierć jest rozwiązaniem wszelkich wątpliwości. 

W chwili śmierci każdy człowiek przekona się nama
calnie, że jest życie wieczne. Jest drugi brzeg życia. Jest 
wieczność, w której odbierać będziemy zapłatę za teraź
niejszość. Wszyscy, którzy o wieczności myśleli w swej 
doczesności, radować się będą zasłużoną nagrodą. 

ks. Sławomir Głuszek

Rozmowa dwóch dusz 
Z jasnych obłoków gdzie gwiazdy świecą
Z drugiego świata dwie dusze lecą 
Jedna jest piękna jak lilia biała
A druga brzydka i szara cała 
Coś taka smutna? Powiedz siostrzyczko 
Że pociemniało różowe liczko 
Ja nie raz mamie hardo odrzekałam 
Że aż z jej oczu łezka pociekła 
I popełniałam grzeszne czyny 
Dziś muszę cierpieć za swoje winy 
A ty siostrzyczko coś taka biała? 
Bo ja za życia wszystkich kochałam 
Bardzo kochałam mamę i tatę 
I otrzymałam w niebie zapłatę 
Pomódl się za mnie siostrzyczko droga 
Bym mogła kiedyś oglądać Boga 
Niech mi odsłoni promyczek chwały 
Byśmy się w kiedyś w niebie spotkały 

Autor anonimowy 
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Listopadowe wizyty na cmentarzu są znakomitą lekcją 
o śmierci i o życiu. Stojąc przy grobie naszych bliskich 
odczuwamy smutek, ból rozstania, lęk. Przeżywamy nie
łatwą i złożoną tajemnicę życia ziemskiego i życia wiecz
nego. Uświadamiamy sobie naszą skończoność, przemi
jalność, kruchość i marność. Lecz mimo to, dzięki wierze, 
która ma swoje źródło w zaufaniu do Pana Boga, mamy 
nadzieję, że śmierć nie ma ostatniego słowa w naszym 
życiu. My chrześcijanie wierzymy, że zmartwychwstanie 
Pana Jezusa pozwala nam patrzeć na śmierć, jako wy
darzenie, które kończy życie ziemskie i rozpoczyna ży
cie wieczne. Dlatego stojąc przy grobie i patrząc na grób 
módlmy się o to, by ta ziemska rzeczywistość, która nas 
otacza, nie przysłoniła nam perspektywy Królestwa Nie
bieskiego. Byśmy potrafili ponad ziemskimi sprawami 
dostrzec te ważniejsze czyli niebieskie. 

We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 2 
listopada modlimy się w szczególny sposób za naszych 
bliskich, którzy przekroczyli granicę śmierci. W tym dniu 
słyszymy słowa Ewangelii: „A skoro weszły, nie znalazły 
ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle 
stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. 
Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rze
kli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umar
łych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał»” (Łk  24, 3–6) 
Odwiedzając, podobnie jak ewangeliczne kobiety, groby 
naszych bliskich zmarłych, wierzymy, że także one któ
regoś dnia będą puste. Z wiarą czekamy na dzień zmar
twychwstania. Wyrazem tej wiary jest nasza modlitwa, 
którą zanosimy przed tron Boga, za naszych zmarłych. 
Jest ona szczególnym wyrazem pamięci o nich i troski 
o ich zbawienie. 

Wierzymy sło
wom Jezusa, bo 
przecież zapo
wiedział, że idzie 
przygotować nam miejsce w niebie. To miejsce, gdzie On 
oczekuje nas z wielką miłością i pieczołowicie przygoto
wuje nasz niebiański pobyt. Będziemy w niebie, będzie
my szczęśliwi, bo zamieszkamy w sercu Boga, który jest 
miłością. Pan Jezus, zgodnie z obietnicą, przyjdzie po nas 
w tym najtrudniejszym, rozstrzygającym i kluczowym 
momencie naszego przejścia do wieczności. Usłyszymy 
w Dzień Zaduszny na trzeciej Mszy Świętej zapewnienie 
samego Chrystusa: „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem 
drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 
inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6). Wiara jest opar
ta na zaufaniu. Jeśli powierzymy swoje życie Chrystuso
wi, to nic nie przeszkodzi nam zamieszkać w domu Ojca. 
Wpatrujmy się w przykład świętych, którzy poprzedzi
li nas w drodze do nieba i módlmy się za oczekujących 
w czyśćcu, potrzebujących Bożego miłosierdzia. 

W naszych rozważaniach pomogą nam jeszcze słowa 
Jezusa, w których wyjaśnia prawdę o zmartwychwstaniu: 
„Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy 
bowiem dla Niego żyją” (Łk 20, 38). Stojąc na cmentarzu 
próbujmy rozważyć te dwie zderzające się rzeczywisto
ści. Jedna to fakt śmierci, którego namacalnym dowodem 
jest grób. Druga, to doświadczenie nadziei wypływającej 
z wiary w Boga, który jest Bogiem życia i wszystko dla 
Niego żyje. Bo nadzieja pozwala przezwyciężyć smutek, 
trwogę i wszystkie rozterki, ponieważ ukazuje największe 
szczęście do jakiego został człowiek powołany; oglądanie 
Boga twarzą w twarz. 

Na zakończenie jeszcze jedno zdanie Pana Jezusa wy
powiedziane do Marty przy grobie Łazarza, które usłyszy
my w „święto zmarłych” podczas liturgii słowa w czasie 
drugiej Eucharystii: „Jezus rzekł do niej: Czyż nie powie
działem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usu
nięto więc kamień” (J 11, 40). Kolejny raz Pan Jezus doma
ga się od nas wiary. To ona jest zasadniczym czynnikiem 
który pomaga, kiedy decydujemy się podjąć wyzwanie, 
aby rozważyć temat życia na ziemi oraz w wieczności. To 
dzięki wierze, choć „zasmuca nas konieczność śmierci”, 
rozłąki z bliskimi i rozstania z tym światem, w który się 
tak znakomicie zadomowiliśmy, jesteśmy przekonani, że 
za granicą śmierci czeka nas zmartwychwstały Chrystus. ■

Wierzę w ciała 
zmartwychwstanie 
i żywot wieczny
Wacław Szczotkowski
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Niedziela 17 października pozostanie 
w naszej pamięci na długo. Wspólnie, 
na prośbę ks. proboszcza Władysława 
Salawy, udaliśmy się do Krakowa, na 
wzgórze Wawelskie, do Katedry, któ
ra jest zwana „Matką wszystkich ko
ściołów” w diecezji. W Katedrze Wa
welskiej bowiem, na zaproszenie ks. 
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, 
w trzecią niedzielę października zgro
madziły się delegacje parafii naszej 
diecezji. W czasie Mszy Św. o godz. 
10.00 pod przewodnictwem ordyna
riusza naszej Archidiecezji Krakow
skiej, nastąpiła uroczysta, diecezjalna 
inauguracja Synodu, który został za
początkowany w Kościele Powszech
nym przez Papieża Franciszka w Ba
zylice Watykańskiej, w niedzielę 10 
października. Życzeniem papieża 
było, aby w każdej diecezji za tydzień 
po uroczystościach rzymskich odby
ło się w lokalnych wspólnotach Ko
ścioła rozpoczęcie obrad Synodu. 

Ojciec Święty Franciszek, zachę
cił wszystkich wiernych Kościołów 
partykularnych do zaangażowania 
w prace XVI Zwyczajnego Zgroma
dzenia Ogólnego Synodu Biskupów, 
który odbywa się pod hasłem: „Ku 
Kościołowi synodalnemu: komunia, 
uczestnictwo i misja”.

Uczestnictwo w Eucharystii rozpo
czynającej proces synodalny w na szej 
archidiecezji, to piękne przeżycie du
chowe. Ponadto, to imponujące do
świadczenie religijne wzmaga świa
domość przebywania w świątyni, 
która jest zwana sanktuarium narodu 
polskiego, przesiąkniętym historią, 
pamiątkami i dziełami sztuki. Nastrój 
jaki udziela się uczestnikom litur

gii przybywającym w tym wielkim, 
szczególnym, wyjątkowym miejscu, 
pomniku polskiej kultury, historii 
i wiary jest nieporównywalny z inny
mi doznaniami. Wynika to z faktu, że 
Katedra na Wawelu zajmuje wybitną 
rolę w dziejach Polski i w świadomo
ści Narodu Polskiego.

Podniosłość przeżyć wzmocnił 
wyśpiewany na początku Euchary
stii Hymn do Ducha Świętego. A za
chętę do wspólnej modlitwy, jedno
ści, komunii i braterstwa skierował 
do zgromadzonych wiernych Arcy
biskup Marek Jędraszewski.

Podczas homilii Metropolita Kra
kowski stawiał pytania o gotowość 
na prawdziwe i pełne spotkanie z Bo
giem i innymi ludźmi, gotowość słu
chania i rozeznania oraz podkreślał, 
że konieczny jest nam szczególny 
„słuch serca” – słuchać sercem bar
dziej niekiedy niż samym i zimnym 
rozumem. Zaznaczył również, że sy
nod będzie czasem odkrywania tego, 
co Bóg pragnie wskazać dzisiaj Ko

ściołowi jako drogę, by z jeszcze 
„większą mocą, radością i wewnętrz
nym przekonaniem głosić światu 
prawdę Ewangelii”. Przytoczył przy
kład św. Franciszka z Asyżu, który jest 
dla nas wzorem, jak od siebie rozpo
czynać odnowę w Kościele. Nadmie
nił, że patronem Synodu jest Święta 
Rodzina ze świętym Józefem w szcze
gólności, który jest w Kościele Kato
lickim patronem roku 2021. Nato
miast patronami diecezjalnego etapu 
prac synodalnych będą święci zwią
zani z Katedrą Wawelską: św. Wacław, 
św. Jadwiga, św. Stanisław, bł. Win
centy Kadłubek, św. Jan Paweł II. Ta
kich właśnie opiekunów i rzeczników 
synodalnych wskazał i zaprezentował 
Arcybiskup Marek Jędraszewski. Ci 
święci będą pokazywali nam jak żyć, 
jak iść za Chrystusem, jak budować 
Kościół, jak być nieustannie otwar
tym na natchnienia Ducha Świętego.

Warto zapamiętać tłumacze
nie księdza arcybiskupa wyjaśnia
jące znaczenie słowa SYNOD, któ

Reprezentowaliśmy naszą 
parafię na początku drogi  
diecezjalnego  
etapu Synodu
Krystyna i  Wacław Szczotkowscy
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No i czego się jeszcze tym Polakom zachciewa?
Nie jeden raz zapewne padło to pytanie na dworach XIX
wiecznej Europy. Kongres Wiedeński (1815  r.) ustalił 
wreszcie porządek po ćwierćwieczu wojen obejmujących 
cały kontynent. Wreszcie zapanował pokój gwarantowa
ny przez wielkie mocarstwa. Znikła z mapy Rzeczpo
spolita, ten dziwny kraj, gdzie każdy był panem u siebie 
– kolos na glinianych nogach z bajecznie bogatą magna
terią, lecz pustym skarbem i symboliczną armią. Słabiut
ka, jednak hardo opierająca się nowoczesnym sąsiadom. 
Powołująca się na wielką historię i religię katolicką, która 
w nowym oświeceniowym świecie stała się właśnie prze
szkodą dla postępu.

Cóż znowu chcą ci Polacy? Pytają w Paryżu i Londynie.
Mogą swobodnie jeździć i robić dobre interesy na ca

łym bezmiarze Rosji. I faktycznie to robią, jak choćby 

p. Karol Jaroszyński, jeden z najbogatszych ludzi w ce
sarstwie – właściciel 50 cukrowni, 12 banków, kopalń, 
stalowni, cementowni, towarzystw kolejowych, nafto
wych czy żeglugowych, fabryk maszyn i hoteli a nawet… 
czasopism. Był dobrze znany carowi, a w zarządzie jego 
imperium zasiadało pięciu rosyjskich ministrów i dzie
sięciu senatorów. No i jak odwdzięcza się on Mateczce 
Rosji – sponsoruje Polaków w Petersburgu, a później 
katolicki uniwersytet w Lublinie, by wreszcie zostać fi
nansowym doradcą największego jej wroga Piłsudskiego 
– Naczelnika Państwa Polskiego! A podobnych mu było 
wielu – wspomnę jeszcze choćby Witolda Zglenickiego 
– konstruktora pierwszych na świecie platform wiert
niczych i właściciela wielu szybów naftowych na mo
rzu Kaspijskim. Ten, cały swój majątek zapisał na rzecz 
fundacji sponsorującą polska naukę. Będąc w potężnej 

re oznacza wspólną drogę, wspólne 
zdążanie do jakiegoś celu. A nade 
wszystko godzi się zapamiętać myśl 
przewodnią, która się wiąże z tym 
wyjaśnieniem. Otóż tego jak zdążać, 
jak być razem jednym duchem uczy 
nas sam Chrystus – uzasadniał nasz 
Arcypasterz powołując się na nie
dzielną Ewangelię. Następnie zwró
cił naszą uwagę na fakt, że prawdzi
we podążanie razem z Chrystusem 
wiąże się z uznaniem Go w pierwszej 
kolejności za sługę i wzięciem udzia
łu w Jego dziele zbawienia świata. – 
Iść razem z Chrystusem to znaczy 
dźwigać ciężar swojego człowieczeń
stwa, z wszystkimi jego słabościami, 
upadkami, lękami, obawami. Dźwi
gać swój krzyż będąc wpatrzonym 
w Mistrza, który pokazuje jak dźwi
gać ciężar odpowiedzialności, także 
za innych.

Piękno liturgii eucharystycznej 
niedzielnego zgromadzenia w Kate
drze dopełnione zostało przez zna
komitą oprawę muzyczną, która po
mogła owocnie przeżyć spotkanie 
z Panem Jezusem w czasie Ofiary 
Eucharystycznej. 

To budujące być w tak zacnym 
miejscu, modlić się ze swoim bisku
pem oraz karmić się pokarmem ze 
stołu słowa i stołu eucharystyczne
go, a jednocześnie inspirujące, mając 
możliwość uczestniczenia w tym hi
storycznym wydarzeniu. ■

11 listopada Święto Niepodległości

Historia nauką dla 
przyszłych pokoleń
Andrzej  Pawłowski

Niepodległość nie jest dana raz na zawsze, 
o niepodległość trzeba troszczyć się stale.
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Rosji, cały czas czuli się Polakami, obywatelami nieist
niejącej Polski.

Jakże ich zrozumieć? Dumają w Moskwie i Petersburgu.
A w Niemczech? Regencja Poznańska jest najlepiej rol

niczo rozwiniętą prowincją kraju, a tamtejsze fabryki, jak 
choćby Cegielskiego przodują w swej branży. Z lokalnych 
kas zapomogowopożyczkowych i ubezpieczeń wzajem
nych bierze wzór cała Europa. 

Cóż im więcej trzeba?
Powinni być wdzięczni, że żyją i bogacą się pod berłem 

potężnych monarchów w nowoczesnych i silnych pań
stwach. Nie są, jak wcześniej, targani wiecznymi wojna
mi i najazdami Szwedów czy Turków. No chyba, że sami 
sobie zorganizują niepoważnie rozruchy, jak to w 1831 
czy 1863 r. Ale i tutaj władze zaprzyjaźnionych mocarstw 
szybko przywróciły porządek i przykładnie ukarały wi
chrzycieli śmiercią czy więzieniem i oczywiście konfiska
tą majątku. Lepiej przecież, aby te dobra służyły prawo
myślnym Niemcom czy Rosjanom – Polacy jeszcze nie 
dorośli do posiadania i zarządzania, powinni tam tylko 
solidnie pracować.

Jak pojąć nawet tych nielicznych dorównujących na
szym narodom, że narażają swą pozycję, majątek, nawet 
życie dla mrzonek o Polsce? Dziwią się w Berlinie.

No cóż, buntują się, że w Rosji, to też i w Warszawie, 
powinno się mówić po rosyjsku, a w Niemczech, oczy
wiście też w Poznaniu – po niemiecku. W domu, proszę 
bardzo, ale w urzędzie czy szkole, ma być porządek, to 
oczywiste! A z resztą i rodzice mogliby też lepiej zadbać 
o przyszłość dzieci i już w domu uczyć ich mowy, kultury 
i religii światłych narodów, w których mają szczęście żyć.

A jak jest – tylko ksiądz, Mickiewicz, Konopnicka 
i … nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć 
mowy…

No a cesarz Austrii? Sparzył sobie trochę ręce na Wę
grzech i za bardzo popuścił Polakom. Dał im w Galicji 
sporą autonomię – ale to przecież też strefa wielkiej kul
tury niemieckiej, no może tylko za wyjątkiem Kościoła, 
której jakaś tam polskość nie jest w stanie się oprzeć. 

A jednak, jak ich zrozumieć, niewdzięczni! Gorszą się 
w Europie.

W Galicji, choć się niezbyt buntowali, to potężnie 
wspierali powstania. Stworzyli matecznik polskiej kultu
ry, tak silny że skutecznie asymilowali licznie przybywa
jących tu Austriaków. A w przededniu I wojny światowej 
posiadali już nawet elitę polityczną i powołali swoją pol
ską armię. 

No i cóż mądrego narobili ci Polacy w 1918 r.?
Założyli sezonowe państewko i przez przypadek, choć 

twierdzą, że za sprawą cudownej pomocy swej Matki 
Bożej, zatrzymali pochód postępu, jaki niosła ludzkości 
nowa bolszewicka Rosja. No i co im z tego przyszło, dwa
dzieścia lat później naturalny porządek wielkich został 
i tak przywrócony – myśleli w Jałcie i Poczdamie. 

Dzisiaj znowu możemy swobodnie jeździć i praco
wać w całej Europie. Możemy się bogacić, ale znów pod 

podobnymi jak przed wiekiem warunkami – że naszą 
polskość podporządkujemy obcym prawom i nowym 
obyczajom. 

Minęło kilkadziesiąt kolejnych lat, wyrosły trzy poko
lenia Polaków, Niemców czy Rosjan. A może to już nie 
Polacy czy Niemcy – może „Europejczycy” o nowej kul
turze i bez religii?

Sporo na pewno tak, ale nadal jest bardzo wielu, dla 
których Polska ma być Polską. I mimo trudności i zagro
żeń, mimo medialnej i gospodarczej agresji – o taką Pol
skę właśnie walczymy – dzisiaj pracą i głową, ale jakby 
trzeba to i krwią własną. 

Bóg, Honor i Ojczyzna!
I muszą wiedzieć to inne narody, że my nie chcemy być 

ani Niemcami, ani Rosjanami, ani beznarodowymi Eu
ropejczykami, jak to się dzisiaj promuje. My chcemy żyć 
i pracować u siebie i dla siebie, we własnej kulturze i reli
gii w naszej suwerennej Rzeczpospolitej Polskiej. ■

Święto 
Niepodległości 
Odzyskania Niepodległości
Ojczyzny, to święto i nas wszystkich.
To do Polski uczucie miłości,
W sercach Polaków bliskiej.

To nasi przodkowie zacni,
Państwo polskie wskrzesili.
By domem było dla nich,
Aby wśród swoich bezpiecznie żyli.

I choć historii wichry,
Nieraz im wiały w oczy.
To nie stracili wiary,
I nie ulegli obcej przemocy.

O Polsko Ojczyzno nasza,
Jak dzisiaj służyć Ci mogę?
Abyś była wspanialsza,
I by Polacy żyli w zgodzie.

Rób, co do Ciebie należy,
Pracuj, ucz się wytrwale.
Od rzeczy codziennych zależy,
Pomyślność Twojego Kraju.

O Maryjo Królowo Polski,
Spraw to, błagamy Ciebie;
By Polska wierna nakazom Boskim,
Świeciła przykładem na ludzkie plemię.

Marcin
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AKTUALNOŚCI

Dzień Papieski został zapoczątko
wany w 2001 roku przez Fundacje 
Dzieło Nowego Tysiąclecia. Moż
na uwzględnić cztery wymiary Dnia 
Papieskiego.

Wymiar intelektualny
W całym kraju są organizowane, 
konferencje, seminaria naukowe, pa
nele dyskusyjne, których tematem 
jest Jan Paweł II, jego nauczanie, hi
storia pontyfikatu. Celem tych wyda
rzeń jest przybliżenie wiernym treści 
nauczania Jana Pawła II. 

Wymiar duchowy
Podczas obchodów Dnia Papieskie
go przede wszystkim powinniśmy 
się skupić na duchowej łączności 
z papieżem Polakiem. We wszystkich 
parafiach całej Polski w niedzielę 
poprzedzającą Dzień Papieski odczy
tywany jest list pasterski Konferen
cji Episkopatu Polski. Odprawiane 
są Msze Święte w intencji Papieża, 
podczas których głoszone są homi
lie i katechezy poświęcone nauczaniu 
św. Jana Pawła II. 

Wymiar artystyczny
W dzień poprzedzający Dzień Papie
ski Fundacja Dzieło Nowego Tysiąc
lecia wręcza nagrody „Totus Tuus”.
Statuetki w kształcie anioła wzbija
jącego się do lotu wręczane są oso
bom i instytucjom, które inspiru
jąc się nauczaniem św. Jana Pawła 
II, w sposób szczególny przyczyniają 
się do tworzenia cywilizacji miłości. 
Dniu Papieskiemu towarzyszy tak

że kilkadziesiąt innych dużych wy
darzeń artystycznych, zarówno o za
sięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. 
Zwieńczeniem jest Koncert Papieski, 
który w ubiegłych latach odbywał 
się najczęściej na Placu Zamkowym 
w Warszawie, natomiast obecnie rok
rocznie miejsce ulega zmianom.

Wymiar charytatywny 
Podczas Dnia Papieskiego odbywa 
się również zbiórka pieniędzy. Zebra
ne w ten sposób środki przeznaczone 
są na fundusz stypendialny Funda

cji Dzieło Nowego Tysiąclecia, któ
ra przyznaje stypendia uzdolnionym 
młodym ludziom pochodzącym 
z wiosek i małych miast. W ten spo
sób każdy może włączyć się w budo
wę „żywego pomnika” św. Jana Paw
ła II, jakim nazywani są stypendyści 
Fundacji. 

Hasło tegorocznego Dnia Papie
skiego to słowa: „Nie lękajcie się” 
wypowiedziane przez Jana Paw
ła II w dniu inauguracji jego pon
tyfikatu na Placu św. Piotra. O ich 
aktualności mówi dyrektor Dzieła 
Nowego Tysiąclecia, ks. Dariusz Ko
walczyk: „Chcemy te słowa usłyszeć 
także w czasie, kiedy, mam nadzie
ję, kończy się pandemia. Wielu mar
twi się o swoją przyszłość i przeżywa 
lęk. Zwornikiem całości jest naucza
nie Jana Pawła II, zawsze w bliskim 
kontakcie z Papieżem Franciszkiem. 
Chcemy przypominać, że na po
ziomie fundamentalnym, lęk może 
ukoić jedynie wiara i doświadczenie 
Chrystusa Zmartwychwstałego, który 
żyje w swoim Kościele” – powiedział 
ks. Kowalczyk (https://www.vatican
news.va/pl/kosciol/news/202110/
polska21dzienpapieski.html). ■

Dzień Papieski 
2021
Dawid Grzeszkowicz

10 października obchodziliśmy XXI Dzień Papieski. Wypada on 
w niedzielę poprzedzającą dzień 16 października – na pamiątkę 
wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Wydarzenie to ma za 
zadanie upamiętnić papieża Polaka, jego pontyfikat i nauczanie.
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ŚWIĘCI

Słowo łacińskie columba oznacza 
tyle co „gołębica”. Święty Kolum
ban jest obok św. Patryka najgło
śniejszą postacią Irlandii. Przyszedł 
na świat w Leinster, w Irlandii, oko
ło 540 roku. Legenda głosi, że przed 
urodzeniem syna matka miała sen, 
że z jej łona wychodzi słońce, które 
miało oświecić całą ziemię.

Jako młodzieniec Kolumban 
wstąpił do klasztoru w CluainInis. 
Później udał się do klasztoru w Ban
gor, który założył św. Komgall, oko
ło 559 roku. Klasztor ten słynął na 
całą Irlandię z surowości obycza
jów. I właśnie ducha tego klasztoru 
postanowił Święty przeszczepić na 
inne obszary. Dlatego jako opat te
goż klasztoru wyznaczył na miejscu 
swojego godnego następcę, a sam 
wziął ze sobą 12 mnichów i udał się 
z nimi do Francji (590). Pozyskaw
szy życzliwość króla Burgundii św. 
Guntrama, założył tu trzy klaszto
ry w Annegray, Fontaines, i najgło
śniejszy z nich w Luxeuil. Dowie

dziawszy się o słynnym opactwie 
w Lérins założonym przez św. Ho
norata (około roku 410), udał się 
tam, by przypatrzeć się życiu mni
chów. Na podstawie reformy w Ban
kor, reguły w  Lérins i własnego do
świadczenia ułożył św. Kolumban 
własną regułę w 10 rozdziałach. Na
kazy jej dotyczyły codziennej pracy, 
czytania świętych tekstów, modlitwy 
i pokuty. W królestwie św. Guntra
ma Kolumban działał 20 lat i przy
czyniał się znacznie do ożywienia 
życia religijnego w Burgundii.

Święty wpadł jednak w zatarg 
z miejscowymi biskupami na tle ju
rysdykcji, a także z konkubiną kró
la Teodoryka, Brunhildą. Skazano 
go więc na banicję. Święty udał się 
do Szwajcarii, gdzie zostawił swo
jego ucznia, św. Galla, który założył 
słynne opactwo S. Gallen, a sam po
dążył do Włoch, gdzie w odległości 
30 km od miasta Piacenza w Bobbio 
założył nowe opactwo pod wezwa
niem św. Piotra. Opactwo tak się 

niebawem rozrosło, że w wieku VII 
liczyło już 150 mnichów. Przez dłu
gi czas promieniowało na całą Italię 
Północną, jak Monte Cassino na Ita
lię Południową. Tu w Bobbio, zmarł 
dnia 23 listopada 615 roku, w wie
ku około 75 lat.  Bobbio czci dotąd 
św.  Kolumbana jako swojego, głów
nego patrona. Jego relikwie znajdują 
się w pięknym sarkofagu, w krypcie 
bazyliki jemu poświęconej. Relikwia 
jego głowy jest przechowywana 
w srebrnym relikwiarzu w miejsco
wym muzeum. Tam też przez wiele 
lat można było oglądać drewniany 
talerz Świętego i nóż, którym kro
ił chleb. W samej Italii św. Kolum
bian Młodszy jest patronem diecezji 
Bobbio i 40 parafii.

Opracowanie na podstawie  
„Święci na każdy dzień”  

ks. Wincenty Zalewski sdb

W dniu 13 października 2021 roku uroczyście obchodzi
liśmy Dzień Edukacji Narodowej – święto polskiej szkoły, 
uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi. Uroczysto
ści rozpoczął przewodniczący Samorządu Uczniowskie
go Jakub Silezin, który przywitał zgromadzonych na 

uroczystości. Z udziałem Pocztu Sztandarowego odśpie
wano Hymn Państwowy oraz Pieśń Szkoły zgodnie z przy
jętym ceremoniałem. Dyrektor Szkoły mgr Renata Ma
rzec złożyła uczniom i nauczycielom serdeczne życzenia 
oraz wręczyła Nagrody Dyrektora za wyróżniająca pracę. 

Dzień Edukacji 
Narodowej 
Październik to miesiąc związany z Dniem Edukacji Narodowej. 
W Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku 
nie mogło zabraknąć obchodów tego istotnego dla polskiej oświa-
ty święta. W tym roku obchodom towarzyszyły trzy ważne dla na-
szych uczniów uroczystości: Akademia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, Ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz Pasowanie 
na przedszkolaka.

Św. Kolumbian Młodszy
ok. 540–615 r., opat
opracowanie:  Elżbieta Łabędzka 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JAWORNIKU

Milena Szlachetka i Jakub Silezin podziękowali wszyst
kim nauczycielom za przekazywaną wiedzę i trud wło
żony w kształtowanie naszych serc i umysłów. Akademię 
uświetniły utwory muzyczne w interpretacji Magdaleny 
Hobot oraz duetu Zuzanny Szewczyk i Ewy Sołtys. Dzień 
Edukacji Narodowej był okazją do przypomnienia o roli 
tych wszystkich, którzy pełnią niezwykle ważną funkcję 
w życiu młodych ludzi – są przewodnikami, ujawniają 
pasje, odkrywają talenty, pomagają poznawać świat, in
spirują i motywują do podejmowania wyzwań, są współ
autorami uczniowskich sukcesów. Samorząd Uczniowski 
przedstawił historię oświaty w Polsce od czasów najdaw
niejszych do współczesności. W inscenizacji pojawiły się 
najważniejsze postacie historyczne, które przyczyniły się 
do rozwoju polskiej oświaty.

Uroczystość Ślubowania uczniów klas pierwszych jest 
włączona na stałe do kalendarza imprez szkolnych. Sta
nowi wyjątkowe przeżycie nie tylko dla samych dzieci, 
ale również dla ich rodziców, nauczycieli, wychowawców, 
a także starszych kolegów i koleżanek. Dzień 14 paździer
nika 2021 roku pozostanie dla uczniów klas pierwszych 
niezapomnianym. Najważniejszym wydarzeniem tego 
dnia było Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczy
stość oficjalnie rozpoczęła ich przygodę z naszą Szkołą 
– stali się pełnoprawnymi członkami społeczności Szko
ły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworni
ku. Słowa ślubowania będą towarzyszyły im przez cały 
okres nauki w szkole. W niezwykle podniosłej atmos
ferze, przed Pocztem Sztandarowym Szkoły, uczniowie 
klas pierwszych uroczyście przyrzekali: „Starać się być 
dobrym i uczciwym. Uczyć się tego, co piękne i mądre. 
Wypełniać swoje obowiązki i pracować nad wzbogace
niem swojej wiedzy. Szanować swoich nauczycieli, pra
cowników szkoły, koleżanki i kolegów. Dbać o dobre imię 
swojej klasy i szkoły oraz domu rodzinnego. Swoim za
chowaniem i nauką sprawiać innym radość. Dbać o do
bre imię Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 

w Jaworniku Pamiętać o wartościach naszego Patrona – 
ks. Jana Twardowskiego. Kochać moją Ojczyznę – Polskę 
i służyć jej prawym postępowaniem”. Po złożeniu ślu
bowania Dyrektor Szkoły mgr Renata Marzec dokonała 
symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołów
kiem ramion dzieci. W końcowej odsłonie uroczystego 
spotkania pierwszoklasiści zaprezentowali swe umiejęt
ności w zakresie śpiewu i recytacji. Nasz Patron ks. Jan 
Twardowski powiedział, że „Jeżeli będziemy stawali się 
coraz lepsi, będziemy wokół siebie zauważać coraz więcej 
dobra”. W słowach podziękowania uczniowie podkreślili 
chęć do rozwoju, zdobywania wiedzy, świadomość cze
kającej ich ciężkiej pracy. Pani Dyrektor Renata Marzec 
wręczyła uczniom klas pierwszych dyplomy, legitymacje 
i pamiątkowe książeczki. Mamy nadzieję, że lata spędzo
ne w murach naszej Szkoły będą dla uczniów klas pierw
szych czasem szczególnym, który zaowocuje wieloma 
sukcesami w przyszłości!

W dniu 14 października 2021 roku miała także miejsce 
ważna uroczystość dla dzieci z oddziału przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej w Jaworniku. Uroczystość roz
poczęła się od przedstawienia krótkiej części artystycz
nej, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności. 
Mali artyści zaprezentowali wierszyki, piosenki i tańce. 
Po części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się 
w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, 
słuchać pani i pomagać kolegom, a także czytać wiersze 
księdza Jana Twardowskiego. Po złożonej obietnicy Dy
rektor Szkoły mgr Renata Marzec dokonała uroczyste
go pasowania każdego dziecka i wręczyła pamiątkowe 
dyplomy i książki. Przedszkolakom życzymy, aby nowy 
rozdział w ich życiu przyniósł im wiele radości, samych 
pogodnych i przyjemnych chwil w gronie kolegów oraz 
ciekawych doświadczeń!  ■
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GRUPA APOSTOLSKA

Wraz z początkiem września nad
szedł również początek roku for
macyjnego. Mszą Świętą ruszyliśmy 
z naszą działalnością z nową ener
gią, świeżym podejściem i przepeł
nionym sercem! Pierwsze spotkanie 
przeznaczyliśmy, żeby się bliżej po
znać, spędzić ze sobą czas na roz
mowach, grach, zabawach, tańcach. 
Drugie i trzecie spotkanie też na 
swój sposób nas zintegrowało, a mia
nowicie poprzez wspólne zmaganie 
się przy tworzeniu różańców, tych, 
które umieszczone są na jednym ze 
zdjęć, i które już zapewne trafiły do 
Was, drodzy czytelnicy, i mogą Wam 
służyć przy tak pięknej formie mo

dlitwy, jaką jest różaniec. Mogliśmy 
w tym czasie dużo rozmawiać, śpie
wać, bo na jednym z takich spo
tkań była gitara, oraz wspierać się 
nawzajem.

W tym tak zwanym „międzycza
sie” udało nam się udać z delegacją 
do Biura Grup Apostolskich na uro
czystą Inaugurację Roku Formacyj
nego, która dodatkowo napełniła nas 
Bożymi łaskami na początek tego no
wego i wspaniałego czasu, który Bóg 
nam dał jako swą łaskę, z której my, 
jako młodzież, możemy skorzystać. 
Z resztą nie tylko młodzież, bo dzia
ła również duszpasterstwo akademic
kie, o którym za dużo nie słyszałem, 

kręgi rodzin, które z kolei działają 
w naszej parafii, schola, która zawsze 
czeka na dzieci chcące wielbić Boga 
w śpiewie. Niezależnie od wieku Bóg 
zawsze będzie mieć dla ciebie jakieś 
miejsce, wystarczy tylko i wyłącznie 
po nie sięgnąć.

Z tego właśnie powodu, jeże
li chcesz razem z nami tworzyć tę 
Wspólnotę, zapraszamy z otwarty
mi ramionami na spotkania w każdy 
piątek po mszy wieczornej w domu 
parafialnym! Już działo się dużo, 
i może dziać się jeszcze  więcej!  ■

A teraz czas na 
wspomnienie naszego 
ubiegłego miesiąca 
na Grupie Apostolskiej! 
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KAMYCZEK DLA DZIECI

Dział „Kamyczek dla dzieci” opracowała Lucyna Bargieł

Św. Maksymilian Kolbe ułożył 
taką do Niej modlitwę:
Matko Boska Ostrobramska,
nie masz na swym ręku 
Dzieciątka Jezus,
to weź mnie na swoje ręce
i przenieś szczęśliwie 
przez całe życie.

Pośród murów otaczających 
Wilno, stolicę Litwy, nad jed-
ną z dziewięciu bram, zwaną 
Ostrą, zawieszono od strony we-
wnętrznej wizerunek Matki Bo-
żej, cudowny obraz Najświętszej 
Marii Panny, zaś od zewnątrz 
– obraz Chrystusa Zbawicie-
la z kulą ziemską w ręku. Obraz 
Maryi otaczany był wzrastają-
cą stale czcią wiernych i szeroko 
słynął cudami.
Dekretem papieskim z 1927 r. 
obraz Madonny w kaplicy Ostro-
bramskiej otrzymał nadaną mu 
nazwę Ikony Matki Bożej Miło-
sierdzia i został ukoronowany 
koronami papieskimi. Nie każ-
dy wie, — że jest to jeden z nie-
licznych obrazów Matki Bożej 
z dwiema koronami — (nałożo-
nymi jedna na drugą). — Korony 
są ze złoconego srebra: — jedna 
dla Królowej Niebios, druga — 
dla Królowej Polski. 

16 listopada 

Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej

Matka  
Miłosierdzia
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KAMYCZEK DLA DZIECI

AnnA WAreckA

Jesień chodzi po lesie 

Jesienią, jesienią
lecą liście na ziemię,
lecą jabłka czerwone,
liście żółtozielone.
Jesienią, jesienią 
lecą z drzewa na ziemię
wielkie, twarde kasztany,
w liściach leżą schowane.
Jesień chodzi po lesie,
zbiera grzyby brązowe,
wiatr koszyki jej niesie
i orzechy w nie chowa.

Je s i e n n e z a da n i e 
W diagramie trzeba odnaleźć wszystkie słowa, pomogą ci 
w tym obrazki związane z jesienią. Słowa wykreślamy poziomo 
i pionowo. Miłej zabawy.

l i a l i ś c i e e k b
w ż o ł ę d z i e c u t
i d f a k a s z t a n y
e g j a r z ę b i n a e
w o ś l i w k a h i j g
i r g k p a r a s o l r
ó z r k a l o s z e d u
r e z l j a b ł k o e s
k c y ł a w i a t r s z
a h b j e ż y k k m z k
n y y o d y n i a p c a
r m m u c h o m o r z s
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PRZEDSZKOLE W JAWORNIKU

Jak mawiał Jan Kochanowski: 
Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie,
Jako smakujesz, aż się zepsujesz”.

Jakże aktualne są nadal słowa tej fraszki. Zmuszają 
nas do refleksji nad swoim zdrowiem i życiem. Dbałość 
każdego dnia o aktywność fizyczną pozwoli nam pod
nieść naszą sprawność, wydolność oddechową, wzmoc
ni odporność, a także poprawi samopoczucie i zapewni 
dobry nastrój. Kiedy ćwiczymy, nie tylko spalamy ka
lorie i stajemy się szczuplejsi, ale również poprawiamy 
swoją kondycję, pomagamy naszemu sercu oraz rozła
dowujemy stres. Każdy z nas może wybrać aktywność 

stosowną do swoich potrzeb, wieku i wytrzymałości fi
zycznej, np. bieganie, jazda na rowerze, pływanie, siłow
nia lub fitness. Naprawdę nie trzeba daleko jeździć, po
nieważ z inicjatywy Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet 
RÓŻA” u nas, w Jaworniku w każdy poniedziałek o go
dzinie 19.30 w budynku dawnego gimnazjum odbywają 
się zajęcia gimnastyczne pod fachowym okiem fizjote
rapeutki. Natomiast fanów tańca latino solo zapraszamy 
w każdy piątek na godzinę 19.00 do budynku OSP. Je
żeli kogoś interesuje jeszcze inna aktywność zachęcamy 
do wzięcia udziału w zajęciach z szydełkowania w każdy 
wtorek w godzinach od 18.00 do 20.00. Bardzo serdecz
nie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jawornika.  ■

24 września 2021 roku dzieci z Przedszkola Samorządo
wego w Jaworniku uczestniczyły w warsztatach edukacyj
nych pod hasłem „Wodny skarb”, które organizowane były 
przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w My
ślenicach. Gościem w naszej placówce była pani Jolan
ta Goławiecka, która przeprowadziła w dwóch grupach 
5, 6letnich (Sówki i Piraci) zajęcia z zakresu ekologii. 
Przedszkolaki dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy, 
jednocześnie czynnie i aktywnie biorąc udział w roz
mowie z panią prowadzącą. I wiedzą już np: jak należy 
oszczędzać wodę, czego nie wolno wrzucać do toalety, 
jakie występują rodzaje rur kanalizacyjnych i jak należy 
dbać o swoje zdrowie. Wiele informacji padło podczas 
rozmowy, starszaki nawet stworzyły własny wodociąg. 
Podczas zajęć i zabaw z panią Jolą przedszkolakom to
warzyszyła maskotka „Ekoludek”, która wywołała u dzie
ci wiele pozytywnych emocji. Te warsztaty dostarczyły 
wszystkim wiele interesujących wiadomości, które na 
pewno pozostaną w główkach naszych przedszkolaków. ■

PRZEDSZKOLE W JAWORNIKU

Warsztaty edukacyjne
Aneta Murzyn

PRZYCHODZI PACJENT DO APTEKI…

Ruch to zdrowie 
Agnieszka Rozum
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ARCHIDIECEZJA

I n t e n c j e  m s z a l n e
15.11.2021, poniedziałek  
7.00 za parafian 
17.00 + ks. Jan Wilkołek 1. r. śm.
16.11.2021, wtorek  
7.00 + Grzegorz Cudak – od brata Rafała z ro-

dziną 
17.00 + Jadwiga Wietrzyk – od bratowej z To-

karni z mężem 
17.11.2021, środa  
7.00 za parafian
17.00 1) + Andrzej Polewka – od Ryszarda 

i Aleksandra Ożóg z Myślenic 
 2) + Ryszard Zachara – od chrześnicy 

Anety  
 3) + Piotr Węgrzyn – od koleżanek i kole-

gów z klasy ze Szkoły Podstawowej 
 4) + Mateusz Kościelniak – od sąsiadów 

Ostafin 
 5) + Jan Tomal – od Haliny i Jacka z rodzi-

ną 
 6) + Włodzimierz Skóra – od Urszuli 

i Krzysztofa Dąbrowa 
 7) + Jan Wiśnicz – od Aleksandry i Marci-

na Góral
 8) + Władysław Kruk – od sąsiadów z blo-

ku 
 9) dziękczynno-błagalna w 70. rocznicę 

urodzin  
18.11.2021, czwartek 
7.00 ++ Stanisław Węgrzyn, jego rodzice 

i zmarli z rodziny 
17.00 rezerwacja 
19.11.2021, piątek 
7.00 + Kazimierz Rusznica – od brata Ryszar-

da z rodziną 
17.00 + Tadeusz Cygan – od brata Józefa z ro-

dziną 
20. 11.2021, sobota 
7.00 + Tadeusz Wilk – od rodziny Szlachetka 

z Krzyszkowic 
17.00 ++ Helena i Andrzej Wyroba 
21.11.2021, niedziela 
7.00 ++ Józef Górka, Stanisław Górka, Maria 

Borowa, Władysław Horab 

9.00 1) ++ Anna Szlachetka, Eugeniusz mąż, 
Władysław syn, Czesława Wronka, Jó-
zef mąż ich rodzice 

 2) + Tadeusz Góralik 
11.00 dziękczynno-błagalna w 15. r. ślubu Mag-

daleny i Wojciecha 
15.30 + Maria Węgrzyn – od siostry Zofii 

z chrześnicą Katarzyną 
22.11.2021, poniedziałek  
7.00 za parafian 
17.00 + Jadwiga Wietrzyk – od chrześniaka Da-

riusza z rodziną
23.11.2021, wtorek  
7.00 + Andrzej Polewka – od syna Krzysztofa 

z żoną Barbarą 
17.00 1) + Tadeusz Cygan – od chrześniaka Jac-

ka z rodziną 
 2) ++ zmarli z Róży św. Józefa Opiekuna 

Najświętszej Rodziny i zmarli z ich ro-
dzin 

24.11.2021, środa  
7.00 + Marek Hołuj 1. r. śm.
17.00 1) + Emilia Szafraniec – od rodziny Pażu-

chów 
 2) + Jan Leśniak – od rodziny Sołtys i Ku-

rowska 
 3) + Kazimiera Hudaszek – od rodziny 

Wilkołków z Kotonia 
 4) + Salomea Podoba – od rodziny Jasie-

wicz 
 5) + Danuta Podoba – od sąsiadów 
 6) + Tadeusz Wilk – od  sąsiadów Kiełbo-

wiczów 
 7) + Tadeusz Góralik 
 8) + Genowefa Podoba – od syna Piotra 

z dziećmi 
 9) + Kazimierz Dymek – od siostry Teresy 
25.11.2021, czwartek 
7.00 + Grzegorz Cudak – od ciotki Ireny z ro-

dziną 
17.00 + Maria Szlachetka – od szwagierki Wła-

dysławy 
26.11.2021, piątek 
7.00 1) ++ Franciszek Papiernik, Maria żona, 

ich rodzice, Zofia córka 
 2) ++ Józef Polewka, jego rodzice Józef 

i Kazimiera 
17.00 + Stanisław Liszkiewicz – od Zdzisławy 

Górnisiewicz 

27.11.2021, sobota 
7.00  w intencji rodzin 
17.00 ++ Anna i Józef Łętocha 
28.11.2021, niedziela 
7.00 rezerwacja 
9.00 ++ Kazimierz Woźniak, Franciszek Woź-

niak, Stefania żona, Elżbieta córka, 
Henryk Szlachetka, Aniela żona, ich 
dzieci, Jan Bujak 

11.00 ++ Salomea i Jan Rusznica 
15.30 ++ Stanisław Zając, Józefa i Stanisław 

rodzice, Stanisław Raczek, Tadeusz 
i Marek synowie 

29.11.2021, poniedziałek  
6.45 za parafian 
17.00 + Renata Braś – od Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Myślenicach 
30.11.2021, wtorek  
6.45 + Andrzej Jania – od rodziny z Rudnika 
17.00 1) ++ Jadwiga Mądrala w r. śm., Stanisław 

i Aniela Bylica, Stanisław i Wiktoria 
Chrapek 

 2) ++ Paweł i Józefa Szlachetka, Alicja 
wnuczka, Piotr Hodurek, Maria żona, 
Krzysztof wnuk, Tomasz Ostafin 

1.12.2021, środa  
6.45 dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo, opiekę MB, 
św. Józefa i świętych patronów dla Ro-
zalii Sołtys i jej rodziny 

17.00 1) + Grzegorz Cudak – od Mariusza Bo-
chenek z rodziną 

 2) + Piotr Węgrzyn – od Stanisława Szuby 
z rodziną 

 3) + Kazimiera Hudaszek – od rodziny 
Wilkołków 

 4) ++ Andrzej i Maria Knapczyk, Kazi-
mierz syn, Andrzej Cegielski, Ryszard 
syn, Zbigniew Racinowski 

 5) + Danuta Podoba – od Grzegorza Kacz-
marczyka z rodziną 

 6) ++ Olimpia i Stefan Starzec i zmarli 
z rodziną 

 7) + Jan Wiśnicz – od koleżanki córki 
 8) + Kazimierz Dymek – od brata Jana 

z rodziną 
2.12.2021, czwartek 
6.45 rezerwacja

W i a d o m o ś c i  z  A rc h i d i e c e z j i
 ▶ 16 października w kościele św. Wojciecha na krakow-

skim Rynku kapłani rozpoczęli codzienną adorację Naj-
świętszego Sakramentu w ramach inicjatywy „Ja jestem”. 
W odpowiedzi na przeżywane rocznice i wielkie wyda-
rzenia w Kościele oraz trudy spowodowane przez pande-
mię, tworzący „Wspólnotę Księży Adorujących” podjęli co-
dzienną adorację Najświętszego Sakramentu w godzinach 
7:00-21:37.

 ▶ Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Sta-
nisław Gądecki dokonał Aktu Zawierzenia Narodu i Kościo-
ła w Polsce św. Józefowi.

 ▶ 9 października do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
przybyła VI Pielgrzymka Apostolatu Modlitwy za Kapłanów 
„Margaretka”.

 ▶ 10 października obchodzono 21. Dzień Papieski pod ha-
słem „Nie lękajcie się!”.

 ▶ 18 października dzieci z całego świata modliły się ró-
żańcem w intencji jedności i pokoju, w ramach akcji „Milion 
dzieci modli się na różańcu”. 

 ▶ 15 października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie odbyły się diecezjalne obchody Dnia Dziecka 
Utraconego. 

 ▶ 17 października rozpoczął się etap diecezjalny XVI Zgro-
madzenia Ogólnego Synodu Biskupów. 

 ▶ 17 października, w Bazylice Bożego Miłosierdzia już po 
raz trzeci spotkali się Czciciele Bożego Miłosierdzia, którzy 
przygotowują się do 20.rocznicy zawierzenia świata Boże-
mu Miłosierdziu.

 ▶ Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej 
zaprasza młodych do wzięcia udziału w „Forum Młodych” 
pod hasłem: „Wstań! Ustanawiam Cię świadkiem tego, co 
zobaczyłeś”. Szczegóły są dostępne na stornie www.mlo-
dzi.diecezja.pl.

 ▶ Caritas Archidiecezji Krakowskiej otrzymała Nagrodę 
LoveKraków.pl w kategorii Społeczna Działalność Dekady.

JT
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N i e d z i e l n e  
c z y t a n i a  m s z a l n e
21 listopada, Uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata  
„Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby 
królestwo moje było z tego świata, słudzy moi 
biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz 
zaś królestwo moje nie jest stąd” (J 18,36).

28 listopada, 1. Niedziela Adwentu 
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były 
ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk 
doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was 
znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem 
na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, 
abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma 
nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym (Łk 
21, 34nn). 

5 grudnia, 2. Niedziela Adwentu 
Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę 
prośbę za was wszystkich, z powodu waszego 
udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego 
dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, 
że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, 
dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa (Flp 1,4n).

12 grudnia, 3. Niedziela Adwentu 
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powta-
rzam: radujcie się! Niech wasza łagodność będzie 
znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko! (Flp 
4,4n). 

K a l e n d a r i u m  
l i t u r g i c z n e 
15 listopada, poniedziałek
Wspomnienie św. Alberta Wielkiego, bpa 
i dra Kościoła 
16 listopada, wtorek
Wspomnienie św. Małgorzaty Szkockiej 
17 listopada, środa
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, za
konnicy 
18 listopada, czwartek
Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dzie
wicy i męczennicy 
20 listopada, sobota
Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, 
prezbitera 
22 listopada, poniedziałek
Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i mę
czennicy 
23 listopada, wtorek
Wspomnienie św. Klemensa I, papieża 
i męczennika 
24 listopada, środa
Wspomnienie świętych męczenników An
drzeja DungLac i Towarzyszy 
25 listopada, czwartek
Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryj
skiej, dziewicy i męczennicy

30 listopada, wtorek
Święto św. Andrzeja, Apostoła 
3 grudnia, piątek
Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, 
prezbitera 
4 grudnia, sobota
Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i mę
czennicy 
6 grudnia, poniedziałek
Wspomnienie św. Mikołaja, bpa 
7 grudnia, wtorek
Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dra 
Kościoła 
8 grudnia, środa
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
11 grudnia, sobota
Wspomnienie św. Damazego I, papieża 

C h r z t y 
Szymon Józef Amaseljevs 
Alicja Aleksandra Białoń 

Ś l u b y 
9.10.2021
Dariusz Jan Holewa 
 i Katarzyna Elżbieta Holewa  

P o g r z e b y 
+ Małgorzata Anna Łapa lat 56. 
+ Franciszek Ćwierz lat 71.  

17.00 ++ Stanisław i Jadwiga Wietrzyk 
3.12.2021, piątek 
6.45 1) ++ zmarli wypominani 
 2) ++ Piotr Mirek 15 r. śm., Genowefa 

żona, Andrzej i Antoni synowie, Ma-
ria i Stanisław Tomal 

 17.00 dziękczynno-błagalna w 11. r. uro-
dzin Kacpra 

4.12.2021, sobota 
6.45 rezerwacja
17.00 + Stanisław Liszkiewicz – od chrzestnej 

matki i kuzynek z Bęczarki 
5.12.2021, niedziela 
7.00 ++ Franciszek Łapa, Helena żona, Franci-

szek Górka, Kazimiera żona, Tomasz 
syn, Marcin wnuk 

9.00 1) rezerwacja
 2) + Mateusz Koscielniak 
11.00 + Jan Manterys 
15.30 + Grzegorz Nowików i zmarli z rodziny 
6.12.2021, poniedziałek  
6.45 ++  Stanisław Góralik, Karolina żona, 

Krzysztof wnuk, dusze w czyśćcu cier-
piące 

17.00 ++ Tomasz Żarski, Anna i Piotr Żarscy, 
Rozalia i Ignacy Łapa, Irena Motyka, 
Janusz syn, Krzysztof Kasperczyk 

7.12.2021, wtorek  
6.45 1) + Stanisław Kozieł
 2) ++  Tadeusz Kurowski, Zofia żona, Ry-

szard syn, Antoni i Wiktoria Kurow-
scy, Helena i Andrzej Kurowscy 

17.00 1) + Maria Szlachetka, od rodziny Jędrochów 
 2) ++ Józefa Pieron, Jan mąż, Jan syn 
8.12.2021, środa  
6.45 ++ Józef Tomal, Wiktoria żona, Józef syn, 

Józef Kopta, Aniela żona, Alojzy Sur-
miak, Wanda żona, ich rodzice 

17.00 1) ++ Maria Polewka r. śm., Tadeusz mąż
 2) + Jan Leśniak – od sąsiadów Morlak 
 3) + Kazimiera Hudaszek – siostrzenicy 

Małgorzaty z rodziną 
 4) + Mateusz Kościelniak – od rodziny 

Kurowskich 
 5) + Tadeusz Wilk – od sąsiadów Sudrów 
 6) ++ Stanisław Domanus, jego rodzice 
 7) + Genowefa Podoba – od córki Anny 

z dziećmi 
 8) + Jan Włoch – od rodziny Byliców 
9.12.2021, czwartek 
6.45 rezerwacja 
17.00 + Maria Węgrzyn – od wnuczki Anny 

z rodziną
 2) ++ Tadeusz Chmielowski 2. r. śm., Zo-

fia i Jan rodzice  

10.12.2021, piątek 
6.45 1) ++ Zofia i Julian Kiebzak, Wiesław syn, 

Stanisław Kozieł 
 2) ++ Leokadia i Włodzimierz Kłusek, 

ich rodzice, Blandyna i Klemens Ła-
gus, Marian syn, Wanda i Adolf Jeleń, 
Franciszek syn, Cecylia Kłusek, jej ro-
dzice 

17.00 + Tadeusz Cygan – od bratanicy Anny 
z rodziną  

11.12.2021, sobota 
6.45 1) ++  Renata Braś – od koleżanek i kole-

gów z klasy Liceum 
 2) ++ Tadeusz Chmielowski 2 r. śm., Zofia 

i Jan rodzice, Rozalia Nowak  
17.00 ++ Wiktoria Szlachetka, Zofia i Włady-

sław Szlachetka oraz dziadkowie 
12.12.2021, niedziela 
7.00 + Maria Węgrzyn – od wnuczki Eweliny 

z rodziną 
9.00 1) + Krzysztof Dąbrowa 
11.00 ++ Janina i Stanisław Kurowscy, Adrian 

wnuk 
15.30 ++ Jan Łapa, Maria córka, jego rodzice 

i bracia, Jadwiga i Stanisław Walczak, 
córki Zofia, Helena, Józefa, syn Stani-
sław, Maria żona 



Wszystkich Świętych

Dzieci wyróżnione za udział w Różańcu

Różaniec


