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Drodzy Czytelnicy 

Rok 2018 jest rokiem wielkich jubileuszy: 100 lecie 
odzyskania niepodległości, 450 lecie śmierci św. Sta-
nisława Kostki, patrona naszej parafii, 100 lecie po-
wierzenia Towarzystwu Salezjańskiemu dębnickiej 
palcówki duszpasterskiej przez Metropolitę Krakow-
skiego ks. bp. Adama Sapiehę. Mając na uwadze tak 
ważne dla naszego narodu, Kościoła i społeczności 
dębnickiej rocznice oddajemy w Państwa ręce kolej-
ny numer Dębnickiego Dzwonu, poświęcony dwóm, 
a właściwie trzem rocznicom związanym bardzo moc-
no z naszą Parafią.

Ojciec Święty Franciszek w swoim liście skierowa-
nym do Diecezji Płockiej napisał o św. Stanisławie 
Kostce: 

...Miejcie odwagę! Świat potrzebuje Waszej 
wolności ducha, waszego ufnego patrzenia 
w przyszłość, Waszego pragnienia prawdy, do-
bra i piękna. Niech św. Stanisław uczy Was tej 
wolności, która nie jest biegiem na o ślep, ale 
zdolnością rozeznawania celu i obierania naj-
lepszych dróg postępowania i życia... 

Nasz zacny parafianin p. Czesław Nowarski, w 2005 
roku, w bardzo ciekawym opracowaniu, przypomina-
jąc wówczas 75 lat naszej wspólnoty i wizytę św. Jana 
Pawła II na Dębnikach napisał:

Umocnieni takim błogosławieństwem śmiało 
patrzymy w przyszłość i idziemy śladami na-
szych Świętych.

Tą trzecią, dopełniającą dwie wielkie rocznice jest 
piętnaście lat od powstania, a właściwie reaktywacji 
„Chóru Dębnickiego”, którego patronem w tym roku 
zostanie bł. ks. Józef Kowalski, założyciel pierwszego, 
przedwojennego chóru na Dębnikach.

Zapraszam do lektury, mam nadzieję budującej nasze 
wnętrza.

Janusz Kościński  
n
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7. Tradycyjnie październik to miesiąc poświęcony 
modlitwie różańcowej. Niech to będzie okazja 
dla nas katolików, by powrócić do tej modlitwy 
w swoich rodzinach. Nabożeństwa w kościele 
o 17.30. 

8. Od października rozpoczynamy czas przygotowa-
nia rodziców oraz ich dzieci do uroczystości I Ko-
munii Świętej dnia 18 maja 2019 roku. 

9. Specjalne nabożeństwo różańcowe odbędzie 
się w niedzielę 7 października o godz. 17.00. 
Zapraszamy.

10. Czternasta już pielgrzymka śladami Karola Woj-
tyły Robotnika będzie 13 października. Rozpoczę-
cie o godz. 9.00 w naszej świątyni. Zakończenie 
Mszą świętą w Centrum Jana Pawła II o godz. 
13.30. Zapraszamy wszystkich parafian.

11. Każdego miesiąca w wybraną sobotę, odbędzie 
się eucharystia oraz modlitwy wstawiennicze 
o uzdrowienie prowadzone przez wspólnotę 
Mamre. We wrześniu dnia 22 września. 

12. Dziękuję wszystkim którzy składają ofiary na 
spłacenie remontu, malowania naszej świątyni 
w zeszłym roku. Do spłaty zostało nam już nie-
wiele – ok. 25 tyś. złotych. Ofiary zbieramy w każ-
dą I niedzielę miesiąca.

13. W jedną niedzielę każdego miesiąca, młodzież 
która przygotowuje się do wyjazdu na Światowe 
Dni Młodzieży do Panamy w styczniu 2019 roku 
będzie sprzedawać słodycze własnej produkcji po 
mszach świętych. Proszę o życzliwe przyjęcie tej 
inicjatywy. 

14. W październiku będzie można zamawiać intencje 
na rok 2019.

n
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Z ewangelii według św. Marka (M 8, 27-35) 

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: 
„Za kogo uważają Mnie ludzie?”

Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z pro-
roków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”

Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu 
o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie od-
rzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech 
dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na 
bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra 
słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. 
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść 
za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewan-
gelii, ten je zachowa”.

słoWo DLa ŻYcia

„A wy za kogo Mnie uważacie?”. W chrześcijaństwie 
chodzi o Jezusa. O to, by uwierzyć w Niego i pójść 
za Nim. To zawsze będzie trudne. Jezus jest postacią 
„niewygodną”. Jego czyste spojrzenie odsłania nasze 
brudy, konieczne jest nawrócenie. Święty Paweł pi-
sał, że Chrystus jest zgorszeniem dla Żydów i głup-
stwem dla pogan. Odkryć Jezusa oznacza przejść 
przez to zgorszenie i głupstwo. Dzisiaj być może inne 
rzeczy w Jezusie są dla współczesnych „zgorszeniem 
i głupstwem”. Odkryć Jezusa można tylko, przyjmu-
jąc go takim, jakim się objawił. godząc się z tym, że 
On jest większy od nas. Mamy tendencje, by wycinać 
z naszego obrazu Jezusa elementy „gorszące”, „głup-
stwa” i w ten sposób dostosowywać go do naszych 
kryteriów, warunków, poglądów. Tymczasem chodzi 
o to, by to On osądzał mnie, a nie odwrotnie.

„Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boga żywego”. Piotr zdał pierwszy egzamin, ale jego 
wiara była jeszcze niedoskonała, skażona ludzkim 
myśleniem, pychą. Piotr musiał przejść przez zgorsze-
nie krzyża i nie odbyło się to bezboleśnie. Jezus zwra-
ca Piotrowi uwagę, że wiara jest najpierw owocem 

Bożej łaski, nie jest zasługą samego człowieka. To 
ważne w kontekście słów mówiących o budowaniu 
Kościoła na Piotrze-skale. Kościół jest w pierwszym 
rzędzie dziełem Bożej łaski. To Bóg powołuje słabych 
ludzi i czyni z nich skałę. To dzięki Bożemu działaniu 
ludzie idą za Jezusem i to pójście za Nim jest właśnie 
Kościołem. Kiedy uświadamiamy sobie własną sła-
bość, robimy miejsce dla działania Boga. Piotr stał się 
skałą nie wtedy, gdy wymachiwał szabelką, ale gdy 
płakał nad swoim grzechem.

„Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w nie-
bie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w nie-
bie”. „Wiązać” i „rozwiązywać” należy zestawić z tym, 
co Jezus mówi do apostołów w Wieczerniku (J 20, 23) 
– „Komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone…”. 
Istotą władzy udzielonej Piotrowi i pozostałym apo-
stołom jest przebaczenie. Nikt nie może przebaczać 
grzechów, tylko Bóg. Posługa Piotra, jego następców 
polega na tym, że dzięki Bożej mocy czynią to, czego 
o własnych siłach nie potrafią.

ks. Zygmunt Kostka, SDB 
n

DębnikiKs. Zygmunt Kostka SDB 

1. Adoracje Najświętszego Sakramentu w intencji 
kapłanów w każdy czwartek o godz. 20.00 w ka-
plicy Wspomożycielki Wiernych. Po wakacjach 
pozostaje tradycyjna adoracja w każdą sobotę 
o godz. 17.00. 

2. 15. każdego miesiąca – dzień modlitw o beatyfika-
cję Jana Tyranowskiego. Wspólnota mężczyzn za-
prasza o godzinie 18.30 (po wieczornej Mszy św.), 
przed trumnę Sługi Bożego, na wspólny różaniec 
w intencjach: beatyfikacji Jana Tyranowskiego 
i o dary Ducha Świętego dla mężczyzn.

3. W dniu 18 września naszą parafię wizytować 
będzie ks. Biskup Damian Muskus. Pragnie się 
spotkać z grupami parafialnymi w następujących 
godzinach:

 Godz. 16.30: Schola dziecięca, Ain Karim, Przy-
mierze Miłosierdzia, kandydaci do bierzmowa-
nia, grupa męska, Kręgi Rodzin, Kananejka, 

 Godz. 17.15: Rada Duszpasterska, Żywy Różaniec, 
Zespół Charytatywny, Chór Dębnicki, Wspólnota 
AA, Komórki Ewangelizacyjne, 

4. Zapraszam na uroczystą eucharystię odpustową 
ku czci św. Stanisława Kostki dnia 18 września 
o godz. 18.00, podczas której do naszej świątyni 
wprowadzimy relikwie św. Stanisława Kostki, 
gdyż jeszcze ich w parafii nie posiadamy. Tego 
dnia naszą parafię wizytować będzie ks. Biskup 
Damian Muskus.  

5. W roku poświęconym św. Stanisławowi Kostce, 
parafia nasza organizuje trzydniową pielgrzymkę 
autokarową pt. „Przez Mazowsze do św. Stanisła-
wa Kostki” w dniach 28-30 września. Serdecznie 
zapraszamy do udziału w tej pielgrzymce. Proszę 
o wcześniejsze wpisywanie się na listę w zakrystii.  

6. Dziękuję firmie budowlanej „Verona” za ufundo-
wanie specjalnego podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych i starszych. 

OgŁOSZeNIA W PIguŁCe



6 7

WiELki biEg na prZEłaJ Do śWiętości



8 9

Dzisiaj w Kościele Powszechnym – za wyjątkiem Pol-
ski – obchodzi się wspomnienie świętego Stanisława 
Kostki, Patrona Polski i wielu miast oraz dzieci i mło-
dzieży oraz jezuickich nowicjuszy. Potocznie „staszko-
wi solenizanci” dzielą się na tych majowych od św. 
Stanisława, biskupa i męczennika oraz na listopa-
dowych tych właśnie od Stanisława Kostki. Zmiana 
daty liturgicznego wspomnienia, która nastąpiła 
w 1969 roku miała przede wszystkim na celu uzasad-
nienie praktyczne, aby młodzi ze swoim patronem 
rozpoczęli nowy rok szkolny. Czy tak się jednak stało?

Ponieważ przypada w tym roku 40 rocznica zmia-
ny daty, pozwoliłem sobie skojarzyć ją z czterdzie-
stoletnią wędrówką narodu wybranego z niewoli do 
ziemi obiecanej i podzielić się z Wami kilkoma reflek-
sjami. Zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, 
podzielę się z Wami, krótkim świadectwem.

Moja przygoda, ze Stanisławem Kostką, zaczęła 
się na dobre jesienią 2007 roku. Będąc w kaplicy no-
wicjackiej w Starej Wsi k/Brzozowa, gdzie znajdują 
się największe relikwie Stasia Kostki w Polsce, ku 
mojemu zaskoczeniu uświadomiłem sobie, że w na-
stępnym roku będzie dokładnie 450 rocznica śmierci 
tego młodzieniaszka, który zafascynował mnie wiel-
kimi pragnieniami. Staszek był gotów porzucić karie-
rę, rodzinę i bez nawigacji satelitarnej, stałego łącza 
z Internetem nie mówiąc o telefonie komórkowym, 
wygodnych butach czy zestawach uzupełniających 
niedobory minerałów w organizmie ruszyć przed sie-
bie, w drogę prawie 2000 kilometrów.

Byłem wtedy świeżo upieczonym krajowym dusz-
pasterzem jezuickich wspólnot młodzieżowych MA-
gIS. Dziewięć wspólnot w różnych miastach Polski 
liczyło w sumie około 400 osób. Na spotkaniach 
z młodzieżą i jezuitami odpowiedzialnymi za wspól-
noty lokalne zastanawialiśmy się wtedy wspólnie, 
kto mógłby zostać Patronem tego młodego dzieła. 
W czasie tej modlitwy, tam przy Staszku zrodziła się 
we mnie myśl, że to może właśnie on – Staszek, jest 
świetnym kandydatem na to stanowisko, on Patron 

wielkich pragnień. Wspomnę jeszcze tylko, że w tym 
czasie, w ciągu kilku miesięcy 2008 roku, udało się 
nam zdobyć relikwie św. Stasia, przygotować 16 reli-
kwiarzy i ostatecznie 29 lipca w Starej Wsi, podczas 
V Ignacjańskich Dni Młodzieży ogłosić go Patronem 
jezuickich wspólnot młodzieżowych MAgIS.

Czas przygotowań przed ogłoszeniem Staszka Pa-
tronem MAgIS pozwolił mi spotkać wielu dobrych 
ludzi, którzy chętnie opowiadali o kulcie świętego 
w różnych miejscach w Polsce po II wojnie świato-
wej. Zastanawiające jest to, jak ci dorośli czciciele 
Stanisława dobrze pamiętają różnego rodzaju uro-
czystości związane z jego świętem takie jak nowenny, 
trzydniówki, okolicznościowe nabożeństwa czy choć-
by rozdawanie kwiatków przez krakowskich studen-
tów w listopadowy dzień przed kościołem św. Barba-
ry na Palcu Mariackim.

Odwiedzając magisowe wspólnoty, miałem okazję 
poznać wielu dobrych ludzi świeckich i duchownych. 
Większość z nich z nostalgią wspominała datę daw-
nego święta, ale też z nutą nadziei patrząc na mnie 
pytała się, czy nie dałoby się tego zmienić i wrócić do 
13 listopada.

To, co usłyszałem i czym się z Wami dzielę rodzi 
we mnie pytanie czy rzeczywiście zmiana daty litur-
gicznego wspomnienia pomogła w szerzeniu kultu 
św. Stanisława czy raczej go osłabiła? Do dzisiaj je-
steśmy świadkami zamieszania? Dla niektórych, 18-
go września to zbyt wcześnie, aby coś przygotować 
specjalnego myśląc o uczniach szkół podstawowych 
i średnich. Dla studentów podobnie, oni mają wtedy 
jeszcze wakacje. Dodatkowo, kiedy od kilku lat ob-
chodzimy Święto Odzyskania Niepodległości 11-go 
listopada, czy nie byłoby ciekawym rozwiązaniem, 
właśnie tego dnia rozpocząć przygotowania do świę-
ta Patrona Polski. Z ogłoszeniem Stanisława Kostki 
Patronem Polski związane są ciekawe historie, o któ-
rych można przeczytać w listach Jana Sobieskiego do 
ówczesnego Papieża i generała jezuitów z 1674 roku, 
które znajdują się w Archiwum Towarzystwa Jezuso-
wego w Rzymie.

Na koniec ostatnia myśl, Jan Paweł II, 13 listopa-
da, 1988 roku, w 10 rocznicę pontyfikatu odwiedził 
kościół św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie, gdzie 
jest pochowany św. Stanisław Kostka. W krótkim 
przemówieniu, spontanicznie zwracając się po pol-
sku wypowiedział takie słowa: „św. Stanisław Kostka, 
jest patronem trudnych dróg, jest patronem młodej 
Polski”, papież myślał wtedy o wielkiej emigracji so-
lidarnościowej. Te słowa są aktualne również dzisiaj. 

Święty Stanisław jest również dzisiaj patronem na-
szych dróg i naszych pragnień?

Wszystkim, którym Stanisław Kostka jest bliski, 
którzy doświadczyli jego wstawiennictwa i pomocy 
oraz wszystkim, którzy dzisiaj obchodzą swoje imieni-
ny składam serdeczne życzenia spełnienia Waszych 
wielkich pragnień.

ks. Paweł Brożyniak SJ
2009r.

n

WiELki biEg na prZEłaJ Do śWiętości

Wspomnienie św. Stanisława Kostki

W Roku św. Stanisława Kostki i czasie kiedy nasza 
parafia obchodzi jubileusz 450 lat od śmierci św. Sta-
nisława, warto zapoznać się z życiem i przesłaniem 
tego jednego z najmłodszych, a jednocześnie najdo-
jrzalszych świętych. Święty Stanisław Kostka uro-
dził się w roku 1550 w Rostkowie koło Przasnysza, 
za Warszawą. Pochodził ze znanego polskiego rodu. 
Jego ojciec, Jan Kostka, pragnął wychować synów 
w duchu rycerskości, odwagi, ambicji, aby osiągnę-
li w życiu jak najwięcej. Matka, Małgorzata z domu 
Kryska, była kobietą skromną, ale bardzo religijną. 
Stawiała sobie duże wymagania duchowe, wiele się 
modliła, była zdolna do poświęceń. 

Do 13 roku życia Stanisław przebywał w domu, 
a następnie z bratem wyjechał do Wiednia, aby tam 
studiować. Księża prowadzący szkołę dbali o dyscy-
plinę i przestrzeganie ustalonego porządku. Stani-
sław bardzo sumiennie przestrzegał reguł i szybko 
stał się jednym z najlepszych studentów. Był praco-
wity i sumienny. Wykazywał duże zainteresowanie 
praktykami religijnymi. Jego brat, Paweł, był jakby 
jego przeciwieństwem i nie zgadzał się z nim. 

Mając lat 16 Stanisław ciężko zachorował i bli-
ski był śmierci. W chorobie zwrócił się o pomoc do 
Matki Bożej i został cudownie uzdrowiony. Swojemu 
spowiednikowi wyznał, że pragnie zostać zakonni-
kiem. Miał kłopoty, aby być przyjętym, gdyż na to 

nie wyrażał zgody jego ojciec. Pieszo wędrował do 
Rzymu, ukrywał się przed swoim bratem, który na 
polecenie ojca miał mu nie pozwolić służyć Bogu. 
Ostatecznie został przyjęty do zakonu i tu wykazywał 
się szlachetnością, pokorą, stawianiem sobie i innym 
dużych wymagań. 

W czasie choroby, jeszcze w Wiedniu, bardzo pra-
gnął przyjąć Pana Jezusa, ale właściciel domu nie wy-
raził zgody na przybycie księdza. Wówczas gorąco się 
modlił i święta Barbara w towarzystwie dwóch anio-
łów przyniosła mu Komunię świętą. Zmarł w wieku 
18 lat, w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Został ogłoszony patronem dzieci i młodzieży. 
Oprócz poznania tych podstawowych faktów z życia 
świętego możemy wiele spraw zgłębić religijnie czy-
tając książkę pt. „Święty Stanisław Kostka – odkryty 
na nowo” pod redakcją grzegorza grochowskiego, 
a wydaną nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego 
i Drukarni w Sandomierzu. 

Książka podzielona jest czytelnie na kilka działów 
tematycznych. Wstęp opatrzony jest cytatem pocho-
dzącym z „Listu do młodych” św. Jana Pawła II, że mło-
dość należy odczytywać jako bogactwo, które należy 
przekuć w realizację swojego powołania odpowied-
nio planując swoje życie. Pod względem treściowo
-formalnym zebrane w publikacji materiały podzielić 
można na: * źródłowe – naświetlające postać i życie 

Święty Stanisław Kostka – odkryty na nowo
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„świętego młodzieniaszka” (życiorys, listy, świadec-
twa), * dydaktyczne – mające na celu popularyzację 
wiedzy o świętym (np. scenariusze katechetyczne, 
pytania quizowe, krzyżówka), * modlitewne – służące 
wzbogaceniu kultu św. Stanisława (m.in. modlitwy 
wstawiennicze, wezwania, litanie, rozważania, pie-
śni) oraz * literackie – przybliżające postać świętego 
w języku kultury (inscenizacja, poemat, wiersze).

Książka zawiera aż dwa życiorysy św. Stanisława 
Kostki: jeden wg opracowań współczesnych autorów 
i drugi według ks. Piotra Skargi – słynnego jezuity 
i kaznodziei na dworze króla Zygmunta III Wazy. 
Ocenę odbioru i odmienności percepcji każdego 
z nich pozostawiam ewentualnemu Czytelnikowi. Są 
także i trzy świadectwa stanowiące o doskonałości 
życia i uczynności młodego świętego: List o. Juliusza 
Fatio, spowiednika św. Stanisława, list polecający 
o. Franciszka Antonio do Franciszka Borgiasza oraz 
list samego świętego do przyjaciela z drogi do Rzymu. 

Moją uwagę szczególnie przyciągnęły ciekawie 
skonstruowane rozważania wszystkich tajemnic ró-
żańcowych, tak aby nawiązywały one nie tylko do 
działalności Chrystusa ale i do przeżyć konkretnych 
wydarzeń z życia świętego Stanisława. Pozwala to na 
odczytanie tej modlitwy na nowo, a i moja książeczka 
do modlitwy, mimo że nie taka stara, nie zawiera po 
prostu Tajemnic Światła. Bardzo dobrze sporządzo-
ny jest Rachunek Sumienia na podstawie rozważań 
ks. Jana Badeniego TJ, który stawia zawsze aktu-
alne pytania o stan sumienia przez pryzmat ośmiu 
błogosławieństw.

Warto w swoich osobistych rozważaniach i lek-
turze książki zatrzymać się dłużej przy czytaniu aż 
trzech katechez, które oczywiście mogą być też wy-
korzystane na lekcji przez katechetę. Pomogą nam 
one zrozumieć i przypomnieć sobie: kto może zostać 
świętym, jak zachowuje się święty, jakich znamy 
świętych, czym wyróżniał się św. Stanisław, w jaki 
sposób okazywał miłość do Boga, do czego zaprasza 
nas Pan Jezus słowami ewangelii, co to znaczy być 
doskonałym, w jaki sposób możemy naśladować św. 
Stanisława. 

Szczególnie polecam trzecią, obszerną, katechezę 
pt. „Słownik dorastania” – stanowiącą wybór frag-
mentów ze wspomnianego na początku listu do 

młodych św. Jana Pawła II. Jest to lektura na po-
ziomie szkoły średniej. Dowiadujemy się tutaj o mi-
łości Boga, rozwijaniu dziedzictwa swojego narodu 
– prawidłowo rozumianym patriotyzmie, budowaniu 
zdrowej hierarchii wartości, nadziei na odpowiednie 
wykorzystanie swoich talentów i owoce swojej pracy, 
zbieżności powołania z samorealizacją osoby, o pra-
widłowym używaniu wolności, o dystansie do „świa-
towości”, czy zagrożeniach wieku młodzieńczego 
i późniejszego (egoizm, bierność, konsumpcjonizm, 
rozrywka, alkohol, narkotyki, życie seksualne przy 
jednoczesnym unikaniu małżeństwa itd.). 

Książka z całą pewnością jest godna polecenia, 
jest dobrze i przystępnie napisana. Zatem niech za-
wsze przyświeca nam motto św. Stanisława Kostki: 
„Do wielkich rzeczy jestem stworzony” oraz gotowość 
służby każdemu, który bez nas nie da sobie rady.

Marcin Pietrzyk 
n

Św. Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rost-
kowie na Mazowszu (obecnie powiat przasnyski). Był 
synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgo-
rzaty z Kryskich (z Drobina). Krewni rodziny zajmo-
wali eksponowane stanowiska w ówczesnej Polsce. 
Miał trzech braci: Pawła (+ 1607), Wojciecha (+ 1576) 
i Mikołaja, oraz dwie siostry, z których znamy imię 
tylko jednej, Anny. historia nie przekazała nam bliż-
szych szczegółów z lat dziecięcych Stanisława. Wiemy 
tylko z akt procesu beatyfikacyjnego, że był bardzo 
wrażliwy. Dlatego ojciec w czasie przyjęć, na których 
niekiedy musiał bywać także Stanisław, nakazywał 
gościom umiar w żartach, gdyż inaczej chłopiec może 
omdleć.

Pierwsze nauki Stanisław pobierał w domu ro-
dzinnym. W wieku 14 lat razem ze swoim bratem, 
Pawłem, został wysłany do szkół jezuickich w Wied-
niu. Kostkowie przybyli do Wiednia w dzień po 
śmierci cesarza Ferdynanda, to znaczy 24 lipca 1564 
r. Wiedeńska szkoła jezuitów cieszyła się wówczas za-
służoną sławą. Codziennie odprawiano Mszę świętą. 
Przynajmniej raz w miesiącu studenci przystępowa-
li do sakramentu pokuty i do Komunii. Modlono się 
przed lekcjami i po nich. Na pierwszym roku wykła-
dano gramatykę, na drugim „nauki wyzwolone”, na 
trzecim – retorykę.

Początkowo Stanisławowi nauka nie szła zbyt 
dobrze. Nie otrzymał bowiem dostatecznego przy-
gotowania w Rostkowie. Pod koniec trzeciego roku 
studiów należał już jednak do najlepszych uczniów. 
Władał płynnie językiem łacińskim i niemieckim, ro-
zumiał również język grecki. Zachowały się zeszyty 
Stanisława z błędami poprawianymi ręką nauczycie-
la. Pozostały również notatki dotyczące problemów 
religijnych, jakie poruszano, aby chłopców przygoto-
wać także pod tym względem i umocnić ich w wierze 
katolickiej. 

Wolny czas Stanisław spędzał na lekturze i mo-
dlitwie. Ponieważ w ciągu dnia nie mógł poświęcić 
kontemplacji wiele czasu, oddawał się jej w nocy. 
Zadawał sobie także pokuty i biczował się. Taki tryb 

życia nie mógł się podobać kolegom, wychowawcy 
i bratu. uważali to za rzecz niemoralną, a Stanisława 
za „dziwaka”. usiłowali go przekonywać złośliwymi 
przycinkami „jezuity” i „mnicha”, a potem nawet bi-
ciem i znęcaniem skierować na drogę „normalnego” 
postępowania. Stanisław usiłował im dogodzić, dla-
tego nawet brał lekcje tańca. Nie potrafił się jednak 
w tym odnaleźć.

W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Według 
własnej relacji, był pewien śmierci, a nie mógł otrzy-
mać Komunii świętej, gdyż właściciel domu nie chciał 
wpuścić kapłana katolickiego. Wówczas sama św. 
Barbara, patronka dobrej śmierci, do której się zwró-
cił, w towarzystwie dwóch aniołów nawiedziła jego 
pokój i przyniosła mu Wiatyk. W tej samej chorobie 
zjawiła mu się Najświętsza Maryja Panna z Dzieciąt-
kiem, które złożyła mu na ręce. Od Niej też doznał 
cudu uzdrowienia i usłyszał polecenie, aby wstąpił 
do Towarzystwa Jezusowego. 

Jezuici jednak nie mieli zwyczaju przyjmować 
kandydatów bez zezwolenia rodziców, a na to Stani-
sław nie mógł liczyć. Zdobył się więc na heroiczny 
czyn: zorganizował ucieczkę, do której się starannie 
przygotował. Było to 10 sierpnia 1567 r. Legenda 
osnuła ucieczkę szeregiem niezwykłych wydarzeń. 
O jej prawdziwym przebiegu dowiadujemy się z listu 
samego Stanisława. Za poradą swojego spowiedni-
ka, o. Franciszka Antonio, który był wtajemniczony 
w jego plany, Stanisław udał się nie wprost do Rzy-
mu, gdzie byłby łatwo pochwycony w drodze, ale 
do Augsburga, gdzie przebywał św. Piotr Kanizjusz, 
przełożony prowincji niemieckiej. Spowiednik Sta-
nisława stwierdza, że w drodze otrzymał on również 
łaskę Komunii świętej z rąk anioła, kiedy wstąpił 
do protestanckiego kościoła w przekonaniu, że jest 
to kościół katolicki. W Augsburgu nie zastał Piotra 
Kanizjusza, dlatego podążył dalej do Dylingi. Trasa 
z Wiednia do Dylingi wynosi około 650 km. W Dy-
lindze jezuici mieli swoje kolegium. Tam Stanisław 
został przyjęty na próbę.

Św. Stanisław Kostka – czy dobrze go znasz?
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Wyznaczono mu zajęcia służby u konwiktorów: 
sprzątanie ich pokoi i pomaganie w kuchni. Stani-
sław boleśnie przecierpiał tę decyzję. ufając jednak 
Bogu, starał się wypełniać swoje obowiązki jak naj-
lepiej. Po powrocie do Dylingi św. Piotr Kanizjusz bał 
się przyjąć Stanisława do swojej prowincji w obawie 
przed gniewem rodziców i ich zemstą na jezuitach 
w Wiedniu. Mając jednak od miejscowych przełożo-
nych bardzo dobre rekomendacje, skierował go wraz 
z dwoma młodymi zakonnikami do Rzymu z listem 
polecającym do generała. Droga była długa i uciążli-
wa. Stanisław z towarzyszami odbywał ją przeważnie 
pieszo. Dotarli tam 28 października 1567 r. 

Stanisław został przyjęty do nowicjatu, który znaj-
dował się przy kościele św. Andrzeja. Było z nim wte-
dy około 40 nowicjuszów, w tym czterech Polaków. 
Rozkład zajęć nowicjatu był prosty: modlitwy, praca 
umysłowa i fizyczna, posługi w domu i w szpitalach, 
konferencje mistrza nowicjatu i przyjezdnych gości, 
dyskusje na tematy życia wewnętrznego i kościelne-
go. Stanisław rozpoczął nowicjat pełen szczęścia, że 
nareszcie spełniły się jego marzenia. Ojciec jednak 
postanowił za wszelką cenę go stamtąd wydostać. 
Wykorzystał w tym celu wszystkie możliwości. Do 
Stanisława wysłał list, pełen wymówek i gróźb. Za 
poradą przełożonych Stanisław odpisał ojcu, że ten 
powinien raczej dziękować Bogu, że wybrał jego syna 
na swoją służbę. W lutym 1568 r. Stanisław przeniósł 
się z kolegium jezuitów, gdzie mieszkał przełożony 
generalny zakonu, do domu św. Andrzeja na Kwiry-
nale, w którym pozostał do śmierci.

Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością 
i rozmodleniem budował całe otoczenie. W pierw-
szych miesiącach 1568 r. Stanisław złożył śluby za-
konne. Miał wtedy zaledwie 18 lat. W prostocie serca 
w uroczystość św. Wawrzyńca (10 sierpnia) napisał 
list do Matki Bożej i schował go na swojej piersi. 
Przyjmując tego dnia Komunię świętą, prosił św. 
Wawrzyńca, aby uprosił mu u Boga łaskę śmierci w 
święto Wniebowzięcia. Prośba została wysłuchana. 
Wieczorem tego samego dnia poczuł się bardzo źle. 
13 sierpnia gorączka nagle wzrosła. Przeniesiono go 
do infirmerii. 14 sierpnia męczyły Stanisława mdło-
ści. Wystąpił zimny pot i dreszcze, z ust popłynęła 
krew. Była późna noc, kiedy zaopatrzono go na drogę 

do wieczności. Prosił, aby go położono na ziemi. Proś-
bę jego spełniono. Przepraszał wszystkich. Kiedy mu 
dano do ręki różaniec, ucałował go i wyszeptał: „To 
jest własność Najświętszej Matki”.

Zapytany, czy nie ma jakiegoś niepokoju, odparł, 
że nie, bo ma ufność w miłosierdziu Bożym i zgadza 
się najzupełniej z wolą Bożą. Nagle w pewnej chwili, 
jak zeznał naoczny świadek, kiedy Stanisław modlił 
się, twarz jego zajaśniała tajemniczym blaskiem. Kie-
dy ktoś zbliżył się do niego, by zapytać, czy czegoś nie 
potrzebuje, odparł, że widzi Matkę Bożą z orszakiem 
świętych dziewic, które po niego przychodzą. Po pół-
nocy 15 sierpnia 1568 r. przeszedł do wieczności. Kie-
dy podano mu obrazek Matki Bożej, a on nie zareago-
wał na to uśmiechem, przekonano się, że cieszy się 
już oglądaniem Najświętszej Maryi Panny w niebie.

Jego kult zrodził się natychmiast i spontanicznie. 
Wieść o śmierci świętego Polaka rozeszła się szybko 
po Rzymie. Starsi ojcowie przychodzili do ciała i cało-
wali je ze czcią. Wbrew zwyczajowi zakonu ustrojono 
je kwiatami. Z polecenia św. Franciszka Borgiasza, 
generała zakonu, ciało Stanisława złożono do drew-
nianej trumny, co również w owych czasach było 
wyjątkiem. Także na polecenie generała magister no-
wicjatu napisał o Stanisławie krótkie wspomnienie, 
które rozesłano po wszystkich domach Towarzystwa 
Jezusowego. Ojciec Warszewicki ułożył dłuższą bio-
grafię Stanisława. W dwa lata po śmierci współbracia 
udali się do przełożonego domu nowicjatu, aby po-
zwolił im zabrać ze sobą relikwię głowy Stanisława. 
Kiedy otwarto grób, znaleziono ciało nienaruszone.

Proces kanoniczny trwał jednak długo. W latach 
1602-1604 Klemens VII zezwolił na kult. 18 lutego 
1605 r. Paweł V zezwolił na wniesienie obrazu Sta-
nisława do kościoła św. Andrzeja w Rzymie oraz na 
zawieszenie przed nim lampy i wotów; w 1606 r. ten 
sam papież uroczyście zatwierdził tytuł błogosławio-
nego. uroczystości beatyfikacyjne odbyły się naj-
pierw w Rzymie w domu św. Andrzeja, a potem w Pol-
sce. Był to pierwszy błogosławiony Towarzystwa 
Jezusowego. Klemens X zezwolił zakonowi jezuitów 
w roku 1670 na odprawianie Mszy świętej i brewiarza 
o Stanisławie w dniu 13 listopada. W roku 1674 tenże 
papież ogłosił bł. Stanisława jednym z głównych pa-
tronów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy. 

Dekret kanonizacyjny wydał Klemens XI w 1714 r. 
Jednak z powodu śmierci papieża obrzędu uroczystej 
kanonizacji dokonał dopiero Benedykt XIV 31 grud-
nia 1726 r. Wraz z naszym Rodakiem chwały świę-
tych dostąpił tego dnia również św. Alojzy gonzaga 
(+ 1591). Jan XXIII uznał św. Stanisława szczególnym 
patronem młodzieży polskiej.

Relikwie Świętego spoczywają w kościele św. An-
drzeja na Kwirynale w Rzymie. Św. Stanisław Kostka 
jest patronem Polski (od 1671r.) i Litwy, archidiecezji 
łódzkiej i warszawskiej oraz diecezji płockiej, a także 
gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania i Warszawy; orę-
duje także za studentami i nowicjuszami jezuickimi, 
a także za polską młodzieżą.

Św. Stanisławowi Kostce przypisuje się zwycię-
stwo Polski odniesione nad Turkami pod Chocimiem 
w 1621 r. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział św. 
Stanisława na obłokach, jak błagał Matkę Bożą o po-
moc. Król Jan Kazimierz przypisywał orędownictwu 
Świętego zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem 
(1651).

W ikonografii św. Stanisław Kostka przedstawia-
ny jest w stroju jezuity. Jego atrybutami są: anioł po-
dający mu Komunię, Dziecię Jezus na ręku, krucyfiks, 
laska pielgrzymia, lilia, Madonna, różaniec. 

Na podstawie www.brewiarz.pl
Janusz Kościński 

n

Zawiązanie Chóru Dębnickiego przy parafii św. Sta-
nisława Kostki na Dębnikach to również rozpoczęcie 
mojej zawodowej drogi, która stała się pasją i pozo-
staje nią nieprzerwanie do dziś. Jako absolwentka 
Wydziału Teorii Kompozycji i Wychowania Muzycz-
nego Akademii Muzycznej w Łodzi mogłam zostać 
nauczycielką muzyki w szkole, śpiewaczką zawodo-
wego chóru, dziennikarką muzyczną, animatorką 
kultury lub właśnie dyrygentką chóru lub innego 
zespołu muzycznego.  

gdy zadzwonił do mnie kolega dyrygent z infor-
macją, że w jednej z krakowskich parafii powsta-
je chór i jest poszukiwany dyrygent, pracowałam 
w biurze Poczty Polskiej i właśnie kończyłam roczną 
współpracę z orkiestrą młodych muzyków „X-mu-
sique”. Wcześniej przez wiele lat śpiewałam w chórze 
Filharmonii Łódzkiej i ta właśnie praca, śpiewaczki 
filharmonicznego chóru, wydawała mi się najbar-
dziej dla mnie odpowiednia. Choć z bardzo dobrym 
wynikiem ukończyłam studia, które przygotowywa-
ły mnie przede wszystkich do prowadzenia chórów 

amatorskich, to ta praca wydawała mi się wyjątkowo 
trudna i nie byłam pewna, czy podołam wyzwaniu ja-
kim jest dyrygowanie zespołem chóralnym, naucza-
nie śpiewu i muzyki osób, które nie ukończyły szkół 
muzycznych i nie znają nut. Mimo obaw postanowi-
łam spróbować. 

gdy jako dwudziestosiedmiolatka stanęłam przed 
grupą osób głównie w wieku moich rodziców, a nawet 
dziadków, nie przypuszczałam, że entuzjazm i chęć za-
angażowania to najważniejsza i najcenniejsza cecha 
chórzysty amatora. Nie trzeba znać nut, trzeba mieć 
słuch muzyczny i zapał do ćwiczeń, a nade wszystko 
kochać śpiew. Właśnie ta miłość i serdeczne przyjęcie 
młodej dyrygentki, zapał do pracy chórzystów z Dęb-
nik, gotowość do żmudnych powtórzeń i wyczerpu-
jących ćwiczeń, zaskoczyły mnie i dodały skrzydeł. 
Choć nie przypuszczałam, że tak się stanie, wraz ze 
stworzeniem Chóru Dębnickiego odnalazłam w sobie 
prawdziwą pasję. Stałam się przewodnikiem w odkry-
waniu miłości do muzyki, rozwijaniu talentów i arty-
stycznej realizacji osób dorosłych. Z każdą próbą Chór 

Chór Dębnicki – 15 lat wyśpiewanej pasji, 
modlitwy i radości.
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Dębnicki pokonywał kolejne stopnie w dążeniu do 
chóralnej harmonii i poprawy brzmienia. W oczach 
chórzystów widziałam radość, czułam, że w ten jeden 
wieczór w tygodniu zapominają o troskach, kłopo-
tach i smutkach, zanurzają się w pięknej religijnej 
muzyce. 

Chór parafialny powstał z inicjatywy ks. Roberta 
Wróblewskiego. Na pierwsze spotkanie z księdzem 
proboszczem, dyrygentką i ks. prof. Tadeuszem Przy-
bylskim, który opowiedział o roli chóru w liturgii 
i o historii chóralistyki, zgłosiło się około 30 osób 
pragnących zaangażować się w pracę tego typu gru-
py parafialnej. Od tego czasu chór działa nieprzerwa-
nie uczestnicząc czynnie w życiu Parafii.

W niedługim czasie od powstania, chór parafialny 
przyjął oficjalną nazwę i od tego czasu mianuje się 
oficjalnie jako Chór Dębnicki.

Chór Dębnicki ma formułę wielopokoleniową. 
Członkowie chóru to głównie dębniccy parafianie, ale 
nie tylko. Do zespołu należą także osoby z innych pa-
rafii Krakowa, a nawet jeden chórzysta dojeżdżający 
na próby i koncerty z Rząski.

Działalność Chóru Dębnickiego to przede wszyst-
kim uczestnictwo w oprawie muzycznej uroczystych 
Mszy Św. w Kościele św. Stanisława Kostki, ale także 

występy poza murami kościoła parafialnego. Do naj-
ważniejszych występów chóru należy uczestnictwo 
w obchodach 75-lecia istnienia Parafii św. Stanisła-
wa Kostki na Dębnikach, oprawa muzyczna Mszy św. 
w Sanktuarium Bożego miłosierdzia w Łagiewnikach 
transmitowanej przez TVP oraz przez telewizję regio-
nalną, oprawa muzyczna uroczystości wmurowania 
tablicy Feliksa Nowowiejskiego, a także obchody Dni 
hubertusa w Katedrze na Wawelu i na Zamku Kró-
lewskim w Niepołomicach. Chór otrzymał dwukrot-
nie I Nagrody uczestnicząc w konkursach chóralnych 
w Chrzanowie i w Warszawie.

Minęło już piętnaście lat nieprzerwanej działalno-
ści chóru, a zaangażowanie chórzystów nie słabnie. 
Niektóre osoby musieliśmy niestety odprowadzić 
śpiewem w ich ostatniej drodze. Kilka osób przestało 
śpiewać ze względu na stan zdrowia lub inne przyczy-
ny. Wciąż jednak przyłączają się do chóru nowe oso-
by i najmocniejsza grupa trwa w chóralnej pasji przez 
cały czas działalności chóru. Modlimy się śpiewem, 
rozwijamy talenty i czekamy na nowych chórzystów. 
Dołącz do naszej grupy. Spróbuj, przyjdź zobaczyć jak 
wyglądają nasze zajęcia. Już na początku październi-
ka ogłosimy nabór do chóru.

n

chÓr Dębnicki

Joanna gutowska-Kuźmicz rozpoczęła edukację muzyczną 
w klasie wiolonczeli Szkoły Muzycznej I stopnia w Chrzanowie. Na-
ukę kontynuowała w Państwowym Liceum Muzycznym w Krakowie. 
W 1999 roku ukończyła studia na Wydziale Teorii, Kompozycji, Wycho-
wania Muzycznego i Rytmiki Akademii Muzycznej w Łodzi, w sekcji 
Chóralistyki. 

Wielokrotnie uczestniczyła w seminariach i warsztatach dla dyry-
gentów chóralnych. Była uczestnikiem kursu mistrzowskiego dyry-
gentów chóralnych eric ericson Masterclass w holandii. Pracowała 
nad doskonaleniem techniki wokalnej pod kierunkiem dr Jolanty gzel-
li, prof. Krystyny Świder oraz Deana Kealina – specjalisty amerykań-
skiej techniki śpiewu Speech Level Singing.

Działalność dyrygencką rozpoczęła w trakcie studiów, prowadząc 
orkiestrę wykonującą prawykonania utworów studentów Kompozycji 
AM w Łodzi i współpracując z kilkoma łódzkimi chórami. Współpra-
cowała z Chórem Państwowej Filharmonii w Łodzi oraz z Chórem Pol-
skiego Radia w Krakowie jako sopranistka zespołu chóralnego. Kon-
certowała z krakowską orkiestrą młodych muzyków „X-musique” oraz 
współpracowała z Chórem „Psalmodia” Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie jako asystent dyrygenta i instruktor emisji głosu. 

W 2013 roku uzyskała tytuł doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, 
w dyscyplinie dyrygentura, nadany uchwałą Akademii Muzycznej 
w Krakowie. 

Na stałe pracuje z amatorskimi chórami w Krakowie. Od 2002 roku 
prowadzi Chór Dębnicki parafii św. St. Kostki w Krakowie, od 2003 
roku jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie, od 2006 roku prowadzi Chór Męski Agri-
cola Krakowskiego Środowiska Akademickiego przy uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie. W 2017 roku została zatrudniona jako trener 
wokalny w International embassy School, gdzie pracuje z międzyna-
rodowym chórem młodzieżowym oraz z chórem nauczycieli i rodziców. 
Prowadzi także zajęcia dla studentów na uniwersytecie Rolniczym 
z techniki prawidłowej pracy głosem w mowie.

Z prowadzonymi przez siebie zespołami dała ponad 600 koncertów 
i uzyskała ponad 40 nagród na konkursach i festiwalach chóralnych 
w Polsce i za granicą. Koncertowała w holandii, Włoszech, Francji, 
Niemczech, hiszpanii, Macedonii, w Czechach, na Słowacji, na ukra-
inie i na Litwie. 

W 2016 roku została uhonorowana przez Prezydenta Miasta Kra-
kowa odznaczeniem honoris gratia, za szczególne zasługi dla miasta.

n
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opr. Czesław NowarskiZ DZiEJÓW parafii 
śW. stanisłaWa kostki
na Dębnikach
Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku nadszedł czas 
ustrojowej, materialnej i duchowej odnowy zdewa-
stowanych ziem ojczystych. Kościół katolicki wraz 
z władzami państwowymi przyjął na siebie współ-
odpowiedzialność za powodzenie tych ogólnonaro-
dowych zamierzeń. Kierujący wówczas archidiecezją 
krakowską ks. biskup Adam Sapieha z gorliwością 
powrócił do programu działań, planowanych jesz-
cze przed wybuchem wojny. Chodziło w nich przede 
wszystkim o rozwinięcie duszpasterskiego wpływu 
na odrodzenie się Polaka-katolika i wychowanie no-
wego obywatela Polski w duchu chrześcijańskim. 
Dlatego na pierwszym planie prac znalazła się budo-
wa domów katolickich i nowych świątyń. Szczególną 
troską w tym zakresie otoczono Kraków z szybko roz-
wijającymi się przedmieściami.

W lipcu 1918 r. władze kościelne utworzyły pla-
cówkę duszpasterską, wyodrębnioną z parafii św. Jó-
zefa w Podgórzu. Objęła ona Dębniki, Zakrzówek, Ka-
pelankę i gminę Pychowice. Łącznie liczyła 8 tysięcy 
parafian. Jej patronem został św. Stanisław Kostka. 
Kierownictwo tej placówki powierzono Towarzystwu 
Salezjańskiemu, bardzo zasłużonemu w działalności 
wychowawczej i duszpasterskiej. gospodarze otrzy-
mali trudne zadanie, by „w możliwie najkrótszym cza-
sie wystawili kościół parafialny i dom dla opuszczonej 
młodzieży” (cytat z aktu władz archidiecezjalnych). 
Ordynariusz dając Salezjanom tę parafię ufał, że po-
przez swoją działalność wśród 
ludności robotniczej wpłyną 
na podwyższenie jej poziomu 
religijnego i moralnego.

Rok później na wydzierża-
wionej przez miasto parceli, 
u zbiegu ulic Pułaskiego i Kon-
federackiej, w ciągu niespełna 
dwóch miesięcy, stanął nowy, 
drewniany kościół. Był on 
dziełem pierwszego dębnic-

kiego proboszcza ks. Antoni Symiora, który wespół 
z wikarym ks. Ignacym Dobiaszem utworzyli 11-oso-
bowy komitet parafialny, koordynujący prace przy 
budowie. W „Kronice parafialnej” z 1919 r. upamięt-
niono podjęty wysiłek, wspominając: „Zaczęto kopać 
fundamenta, zwożono drzewo budowlane i inne ma-
teriały. Ludzie ochotnie i z zapałem brali się do pracy. 
Wielu pracowało za darmo, jedni dawali furmanki, 
inni – żywność robotnikom”. Tak budził się u prostych 
ludzi -po latach niewoli- duch troski o dobro wspólne, 
osadzone na fundamencie ponadczasowego Kościo-
ła Chrystusowego. energiczna działalność komitetu, 
połączona z ofiarnością parafian, dały wkrótce pożą-
dany efekt. 

Finansowe zabezpieczenie prowadzonych prac 
i kosztów przy wznoszeniu świątyni dębnickiej stano-
wiły dobrowolne ofiary i składki pieniężne parafian. 
Organizowano je prawie w każdą niedzielę, podczas na-
bożeństw i okolicznościowych uroczystości religijnych. 
Pod tym również kątem odbywały się przedstawienia 
szkolne, przygotowywano występy chórów dziecięcych 
i młodzieżowych. Chęć zbierania datków pieniężnych 
kierowała organizatorami wieczorków muzycznych 
i amatorskich przedstawień teatralnych (jasełek) w sa-
lezjańskim zakładzie na Łosiówce. Tutaj właśnie w na-
bytym w 1918 r. pałacu umieszczono nowicjat i stu-
dentat filozoficzny Zgromadzenia księży Salezjanów. 
Należy też wspomnieć, iż w tym czasie przy ulicy Zagro-
dy 17 zakupiono niewielki dom na cele parafialne.

W grudniu 1920 r. odbyło się poświęcenie skrom-
nej, drewnianej świątyni, która służyła wiernym 
przez 20 lat. Według ówczesnych parafian: „był to 
kościółek miły, przytulny, dosyć obszerny, na około 
1000 osób”. Odtąd miał gromadzić wiernych na mo-
dlitwy i nabożeństwa, które dotychczas odbywały 
się w Ochronce Sióstr Serafitek i w kaplicy przy ul. 
Madalińskiego. Wewnętrznym wystrojem i urządze-
niem tymczasowej świątyni zajęli się kolejni probosz-
czowie: ks. Aleksander Ogórkiewicz i ks. Jan Symior, 
brat Antoniego. Ks. J. Symior dał się od razu poznać 
jako kapłan pełen inicjatywy i dalekowzroczności. Na 
wstępie postanowił założyć w kościele światło elek-
tryczne. Po niedługim czasie pojawili się dobrodzie-
je, którzy ufundowali dwa ołtarze: Serca Pana Jezusa 
i Matki Bożej. Z dobrowolnych ofiar i składek zaku-
piono dywan przy wielkim ołtarzu. 

Życie katolickie w dębnickiej społeczności zaczęło 
nabierać rozmachu. W niedziele i święta tłumy wier-
nych przepełniały drewniany kościółek. Na uroczy-
stych procesjach z reguły gromadziły się setki para-
fian. Mała, uboga plebania przygarniała powstające 
stowarzyszenia katolickie. Proboszcz wraz z pomoc-
niczymi księżmi zainteresowali się trudnym proble-
mem życia wielu dębnickich dzieci i młodzieży. Stąd 
w 1924 r. zdecydowano o przekształceniu kancelarii 
parafialnej w salę dla młodzieży. ustawiono w niej 
małą scenę, by gromadzący się tu wieczorami mło-
dzi ludzie mogli urządzać przedstawienia teatralne 
i spotkania kulturalno-religijne. Ks. A. Ogórkiewicz  
utworzył z ministrantów tzw. „chorus puerorum”, 
który miał śpiewać na nabożeństwach kościelnych. 
Dębniccy wierni temu proboszczowi zawdzięczali 
ukazywanie się pism i lokalnych wydawnictw para-
fialnych. W ostatnią niedzielę adwentu 1924 r. za-
czął wychodzić „Dzwon Niedzielny”, do którego roli 
i funkcji stara się nawiązywać aktualnie wydawany 
„Dębnicki Dzwon”. Równocześnie ukazywała się kro-
nika kościelna. Ponadto redagowane było pisemko 
„Młodzież Misyjna”. Wspomniany proboszcz był tak-
że organizatorem pierwszej pielgrzymki parafialnej 
do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Od połowy lat 20-ych, po objęciu funkcji probosz-
cza przez ks. J. Symiora, pojawiła się śmiała myśl bu-
dowy nowego, dużego i stałego kościoła. Nie ulega 
wątpliwości, iż w miarę upływu lat dotychczasowy, 

skromny kościółek stawał się zbyt ciasny wobec ro-
snącej liczby mieszkańców Dębnik i sąsiednich dziel-
nic. W jednej z ówczesnych publicznych wypowiedzi 
ks. J. Symior argumentował, iż drewniany kościół 
„postarzał się także bardzo znacznie i stoi prawie cu-
dem, czekając, by zastąpiła go nowa, okazała świą-
tynia. (...). Wichury pędzące szalenie korytem Wisły, 
uderzając o dębnicki kościółek, trzęsły nieraz nim 
i mruczały mu groźne memento. Trzeszczał on, a na 
głowy modlących sypało się wapno i padało. Remont 

Kaplica w Dębnikach
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byłby drogi i nietrwały”. Nietrudno więc zauważyć, 
że czynnik materialny, dotyczący spadku bezpieczeń-
stwa wiernych, odgrywał istotną rolę w dojrzewa-
niu decyzji o budowie nowej świątyni. Perspektywa 
grożących niebezpieczeństw wymuszała konkretne 
postanowienia. Na łamach ówczesnego „Dzwonu 
Niedzielnego” znalazła się znamienna wypowiedź: 
„Mieliśmy proboszcza ks. Antoniego Symiora, który 
wybudował nam kościół drewniany. Teraz mamy bra-
ta jego ks. Jana. On wystawi nam kościół murowany”.

W efekcie starań i zabiegów ks. proboszcza J. Sy-
miora powołano wiosną 1929 r. Komitet Budowy No-
wego Kościoła, składający się z ponad dwustu osób. 
W maju wyłonił się z niego 11-osobowy Komitet wy-
konawczy. Jednocześnie zaakceptowano możliwość 
doboru nowych członków. Powstawały sekcje mery-
toryczne. Komitet budowy kościoła na Dębnikach zo-
stał zatwierdzony pismem Kurii Arcybiskupiej z dnia 
12 grudnia 1929 r. Jego końcowy ustęp brzmiał nastę-
pująco: „udzielamy Komitetowi Arcypasterskiego Bło-
gosławieństwa do zbożnej pracy, by nowy kościół, tak 
potrzebny w tej dzielnicy, rychło powstał na chwałę 
Bożą i na pożytek wiernych tej parafii”. 

W pierwszej kolejności Komitet budowy musiał 
wyegzekwować realizację decyzji Rady Miasta Kra-
kowa z 1910 r., dotyczącą ofiarowania placu pod nową 
świątynię i subwencji (100 tysięcy koron). Tu jednak 
pojawiły się kłopoty, bowiem przeznaczona pierwot-
nie na ten cel parcela przy ul. Szwedzkiej nie należała 
w całości do gminy. Dlatego Komitet wystąpił z pro-
pozycją przejęcia terenu dzierżawionego wówczas 
pod tymczasowy kościół. Krótkotrwały impas loka-
lizacyjny przerwała interwencja księcia metropolity 
Adama Sapiehy u prezydenta miasta Karola Rolle-
go. W jej wyniku uzyskano dzierżawioną dotychczas 
parcelę. uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 31 
października 1930 r. teren u zbiegu ulic Pułaskiego 
i Konfederackiej przekazany został nieodpłatnie pa-
rafii. Wcześniej 10 października 1930 Książę Metro-
polita specjalnym dekretem erygował parafię przy 
tymczasowym kościele na Dębnikach, nadając jej 
wszystkie prawa i przywileje przysługujące kościo-
łom parafialnym. uzyskała ona tym samym  pełną 
samodzielność. 

Kolejną sprawą było ogłoszenie konkursu na bez-
płatne projekty kościoła i zabudowań plebańskich 
z zastrzeżeniem, iż autor przyjętej pracy przygotuje 
następnie szczegółowe plany  za odpowiednim wy-
nagrodzeniem. Do konkursu stanęło trzech architek-
tów. Ich propozycje zostały przekazane do Kurii Me-

tropolitalnej z prośbą o ocenę. Największe uznanie 
zyskała praca znanego architekta Wacława Krzyża-
nowskiego, projektanta m.in. monumentalnych gma-
chów Izby Skarbowej i Akademii górniczej. Z kolei 
najkorzystniejsza oferta na prace budowlane wpły-
nęła od koncesjonowanego budowniczego Piotra 
Kaczmarczyka, mieszkańca Dębnik. Zwycięski projekt 
W. Krzyżanowskiego przewidywał obiekt sakralny 
na 2 tysiące wiernych, jednonawowy w kształcie wy-
rysowanego na ziemi krzyża. Autor zapowiadał: „Bu-
dujemy kościół na setki lat, a więc z żelbetu i żelaza. 
Przed ogniem i wodą ostoi się, zapewne przed wojną 
także. Bo w jego betonowym dachu tkwi oprócz stali, 
obliczonej na uderzenie nieprzyjacielskich pocisków, 
zbrojna armia ludzkich myśli o pokoju wiecznym”.

Prace rozpoczęły się w sierpniu 1932 roku, a już 
jesienią gotowe były fundamenty, łącznie z betono-
wym stropem. uroczystości poświęcenia kamienia 
węgielnego w dniu 9. X zamknęły wstępny etap prac, 
w rezultacie których powstały fundamenty zarówno 
pod sam gmach kościoła, jak i pod salezjański dom 
parafialny. Książe arcybiskup Sapieha powiedział 
wtedy: „Stoimy u fundamentów nowego kościoła, 
dzieła, które można by nazwać zuchwałym w dzisiej-
szych czasach, gdy wszyscy jesteśmy zgnębieni nędzą 
i troską”. Rzeczywiście przed budowniczymi piętrzyło 
się wiele trudności finansowych i innych kłopotów. 
W 1933 r. trzeba było nieco skorygować plany i tem-

po prac. Z powodu znacznego zadłużenia postanowio-
no  najpierw spłacić zaciągnięte zobowiązania, a do-
piero potem przystąpić do kontynuowania dalszych 
robót. W pierwszych miesiącach 1935 r. znowu spadło 
tempo prac budowlanych. Na dodatek ks. proboszcz J. 
Symior zaczął niedomagać: trapiły go różne choroby, 
osłabiające tak wtedy cenną jego aktywność.

Niewątpliwym wydarzeniem w życiu dębnickiej 
parafii pod koniec 1937 roku było sprowadzenie i uro-
czyste konsekrowanie czterech dzwonów kościel-
nych. W oparciu o mistrzowską technikę odlewniczą 
wykonała je firma Karola Schwabe z Białej Krakow-
skiej. Przywieziono je na wielkim samochodzie cię-
żarowym. Przy moście dębnickim uformował się po-
chód, który następnie towarzyszył dzwonom na ulicy 
Pułaskiego. Obok kościoła odebrał je ks. proboszcz  
J. Symior. Następnie kapela odegrała kilka utworów 
religijnych, zaś wierni odśpiewali okolicznościowe 
pieśni. Niebawem nastąpiła uroczystość konsekracji 
nowych dzwonów. Przewodniczył jej ks. biskup Sta-
nisław Rospond w asyście duchowieństwa.

Powoli zbliżał się oczekiwany dzień konsekracji 
dębnickiej świątyni. Od prawie siedmiu lat wznoszo-

no ją pracowicie i ofiarnie, nie zniechęcając się orga-
nizacyjnymi trudnościami i materialno-finansowymi 
przeszkodami. Pokonywano je zbiorowym wysiłkiem 
ludzi dobrej woli oraz finansowym wsparciem do-
brodziejów, a także wielu anonimowych mieszkań-
ców Dębnik i całego Krakowa. Z podziękowaniem 
za otrzymane łaski przy budowie kościoła wyruszy-
ła w dniu 7 maja 1938 r. na Jasną górę 400-osobowa 
pielgrzymka. Żegnano ją dźwiękami niedawno za-
montowanych dzwonów. Zabrała ona ze sobą sześć 
woskowych świec, które podczas nabożeństwa piel-
grzymów paliły się przed cudownym obrazem Matki 
Bożej Jasnogórskiej.

 Nadszedł długo oczekiwany dzień: 9 październi-
ka 1938 r. sufragan krakowski, ks. biskup Stanisław 
Rospond dokonał uroczystej konsekracji nowego 
kościoła dębnickiego pod wezwaniem św. Stanisła-
wa Kostki. Zaczęła się ona o godz. 7,30 przywitaniem 
Dostojnego gościa przy bramie starego kościoła.. Na-
stępnie w asyście duchowieństwa i przy udziale licz-
nych wiernych ks. biskup poprowadził procesję do-
okoła nowego kościoła. Po jej zakończeniu nastąpiło 
wmurowanie w ołtarzu głównym relikwii Świętych 
Męczenników. Dopełnieniem uroczystej ceremonii 
było krótkie przemówienie ks. biskupa, nawiązujące 
do historii budowy świątyni, pełne podziękowań tym, 
którzy przyczynili się do jej wzniesienia, a zwłaszcza 
gospodarzowi dębnickiej parafii, ks. proboszczowi 
J. Symiorowi. uroczystą sumę konsekracyjną odpra-
wił inspektor księży Salezjanów, ks. Adam Cieślar. 
Jednym z uczestników uroczystości konsekracyjnej 
był ówczesny student polonistyki uJ Karol Wojty-
ła, który latem tegoż 1938 r. zamieszkał wraz z ojcem 
na Dębnikach, w domu przy ul. Tynieckiej 10. Nowa 
świątynia imponowała rozmachem. Jej monumental-
ny charakter podkreślał zwłaszcza surowy, kolumno-
wy portyk wypiętrzony nad schodami wejściowymi. 
elementem, nadającym bryle pożądaną lekkość, jest 
ażurowa kopuła z wieżą – dzwonnicą, o wysokości 45 
metrów. Nad całością góruje 9-metrowy krzyż.

Miesiąc listopad kończącego się 1938 roku przy-
niósł parafianom na Dębnikach ważną zmianę. Krą-
żące uporczywie od kilku miesięcy i wywołujące spo-
re poruszenie pogłoski o planach władzy kościelnej 
przeniesienia ks. proboszcza J. Symiora do innej miej-
scowości stały się faktem. W niedzielę 20 listopada, 
na wszystkich nabożeństwach w wygłaszanych kaza-
niach, przedstawił się nowy proboszcz, ks. Jan Świerc. 
Objął on zarządzanie parafią po 13-letnim okresie 
pracy zasłużonego duszpasterza i budowniczego 

Sekcja inkasentów dobrowolnego podatku Parafian.

Kierownictwo K. S. M. M.
w Dębnikach.
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ks. J. Symiora. Wielu parafian z trudem akceptowało 
tę zmianę właśnie w momencie wybudowania nowe-
go kościoła. W roku wybuchu II wojny światowej po-
święcono jeszcze kaplicę św. Jana Bosko i rozpoczęto 
montaż organów. 

Niebawem nadeszła noc okupacji niemieckiej. Po 
21 miesiącach jej trwania parafia dębnicka poniosła 
szczególnie bolesną stratę. W maju 1941 r. gesta-
po aresztowało dwunastu Salezjanów dębnickich, 
w tym – księdza proboszcza Jana Świerca. Najpierw 
przez miesiąc byli oni trzymani i brutalnie traktowa-
ni w więzieniu krakowskim, a następnie wszyscy zo-
stali przetransportowani do obozu koncentracyjne-
go w Auschwitz. Byli to: ks. Jan Świerc – proboszcz, 
ks. Ignacy Dobiasz, ks. Józef Wybraniec, ks. Włady-
sław Niemir, ks. Władysław Wojciechowski, ks. Wa-
lenty Waloszek, ks. Józef Kowalski, ks. Władysław 
Konieczny, ks. Franciszek harazim, ks. Ignacy Anto-
nowicz, ks. Ludwik Mroczek i koadiutor Józef Czade-
ra. Z wymienionych Salezjanów tylko ks. Waloszek 
i ks. Konieczny przeżyli koszmar obozu i wojny. Inni 
ponieśli śmierć męczeńską. Wśród uwięzionych wy-
różnił się bohaterski bł. ks. Józef Kowalski, który zgi-
nął w obronie różańca. Jego proces beatyfikacyjny 
rozpoczął się w roku 1992 i zakończył beatyfikacją 
w 1999 r. 

We wspomnieniach A. Lisińskiej, nawiązujących 
do aresztowania księży, czytamy: „Chwilowo życie 
parafii zostało sparaliżowane, a ludzie stali się bo-
jaźliwi i zalęknieni. Szybko jednak nowy proboszcz 
z zespołem księży podjął normalną pracę duszpa-
sterską. (...). Szukał odpowiednich ludzi świeckich 
do prowadzenia pracy z  młodzieżą. Zwrócił uwagę 
na Jana Tyranowskiego, który codziennie z grubym 
mszałem w ręku uczestniczył w wielkim skupieniu 
we Mszy św. Poprosił go więc o zajęcie się młodzieżą 
męską w Żywym Różańcu”. Tu właśnie Sługa Boży 
Jan Tyranowski rozpoczął swoją działalność apo-
stolską. Żywy Różaniec tworzyły grupy 15-osobowe. 
Młodzi ludzie byli najpierw zapraszani na indywi-
dualne rozmowy, aby poznać plan pracy i modlitwy. 
Następnie regularnie odbywali spotkania, na któ-
rych żyli Bogiem.

Na Dębnikach, przy kościele św. Stanisława, zbie-
rały się także małe grupy młodzieży, by skrycie przed 
władzami niemieckimi pobierać naukę. Brakowało 
jednak podręczników. Dla ks. J. Zemana, pracują-
cego wtedy w parafii dębnickiej, taka sytuacja była 
wyzwaniem. Wykazując odwagę i pomysłowość spro-
wadził -odbite na powielaczu- niektóre podręczniki 

i skrypty. Były one wówczas bezcenną pomocą w pra-
cy z młodzieżą.  

Lata wojny i okupacji nie przerwały działalno-
ści parafii dębnickiej, lecz ją ograniczyły i zubożyły. 
Z Łosiówki przybył nowy proboszcz i dyrektor ks. 
Stanisław Krygier oraz ks. Lucjan Strada jako jego 
wikariusz i prefekt domu. Stanęli oni wobec nowych 
problemów i dużych zagrożeń. Niebezpieczeństwo 
rekwizycji groziło dzwonom kościelnym. Zapewne 
uratowała je argumentacja, iż są one arcydziełem 
sztuki niemieckiej, a także własnością Towarzystwa 
Salezjańskiego, którego generał w Turynie powi-
nien na to pozwolić. Nie bez znaczenia w rozmowach 
z władzami niemieckimi było przypomnienie faktu, iż 
dzwony nie zostały jeszcze do końca spłacone.

Z końcem lutego 1945 r. nastąpiła zmiana gospo-
darza dębnickiej parafii. Dyrektorem domu inspek-
toralnego i zarazem proboszczem został ks. Józef 
Matlak. Wraz z nim pracowało tu jeszcze dziesięciu 
księży. Na odnotowanie zasługuje fakt odprawienia 
w kościele dębnickim Mszy św. prymicyjnej (3. XI 
1946 r.) przez młodego Karola Wojtyłę, późniejsze-
go papieża. Ponadto trzeba stwierdzić, iż w latach 
powojennych jeszcze bardziej powiększył się zakres 
pracy duszpasterskiej dębnickich księży Salezjanów. 
Parafia św. Stanisława Kostki ze swoimi 13 tysiąca-
mi wiernych w roku 1947 należała do największych 
w Krakowie. Istniały tutaj takie kościelne organiza-
cje, jak: Caritas, Koła Różańcowe, Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, salezjańskie 
Oratorium. gromadziły one ludzi starszych, młodzież 
i dzieci. Pracom przewodzili kolejni proboszczowie: 
ks. Jan Matlak, ks. Władysław Barton, ks. Wawrzy-
niec Kapczuk, ks. Stanisław Kubera.

W 1972 r w uroczystość św. Jana Bosko kard. Karol 
Wojtyła przewodnicząc uroczystości dał następujące 
świadectwo mówiąc o obrazie Matki Bożej Wspomo-
życielki Wiernych: „Przed tym obrazem wymodliłem 
sobie i ugruntowałem moje powołanie kapłańskie”. 
O tych czasach napisał m.in. w „Dar i tajemnica”: „Kie-
dy znalazłem się w Krakowie na Dębnikach, wszedłem 
w krąg „Żywego Różańca” w parafii salezjańskiej, 
co było związane ze szczególnym nabożeństwem do 
Maryi Wspomożycielki Wiernych”. „Na Dębnikach – 
pisał dalej – w okresie, w którym krystalizowała się 
sprawa mojego powołania kapłańskiego, a także pod 
wpływem osoby Jana Tyranowskiego, mój sposób 
pojmowania nabozeństwa do Matki Bożej uległ pew-
nej przebudowie. O ile dawniej byłem przekonany, że 
Maryja prowadzi nas do Chrystusa, to w tym okresie 

zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi 
nas do swojej Matki”.

gdy proboszczem parafii dębnickiej został ks. Jó-
zef grzyb (1973-1982) dynamiczniej zaczęto zmierzać 
do ukończenia wystroju wnętrza kościoła. Jedną z po-
ważniejszych inicjatyw w tym czasie była organiza-
cja i wdrożenie prac przy budowie nowych organów, 
które miały zastąpić stare, już mocno zużyte. W dzień 
jubileuszu 50-lecia Parafii (22. XI 1981 r.) można było 
przedstawić ks. Kardynałowi F. Macharskiemu świą-
tynię piękną i pulsującą modlitwą.  Obecnie po dal-
szych 25 latach cieszymy się tak licznymi przykłada-
mi świętości: Ojciec Święty Jan Paweł II; bł. ks. Józef 
Kowalski; sługa Boży Jan Tyranowski; słudzy Boży 
kapłani męczennicy salezjańscy (8!).

W świetle powyższych prezentacji wybranych 
epizodów z 75-letnich dziejów kościoła na Dębni-
kach widać wyraźnie wielkie oddanie i zasługi księ-
ży Salezjanów w prowadzeniu dębnickich parafian 
do Boga i wiecznego zbawienia. Ich codzienny trud 
i duża ofiarność przyczyniały się do wzajemnego po-
znawania, zbliżenia i zrozumienia wiernych w duchu 
ewangelii.

Trzy lata temu parafia dębnicka przeżywała nie-
zwykłe chwile! 17 sierpnia nawiedził ją Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II, który przystanął przed domem przy 
ul. Tynieckiej 10. Mieszkał w nim w latach 1938-44. 
W tym domu zmarł jego Ojciec, ostatni najbliższy 
krewny. Następnie Wyjątkowy Parafianin Dębnicki 
zatrzymał się przed kościołem, do którego tak często 
przychodził podczas II wojny światowej. Przystanął 
ponownie przed obrazem Maryi Wspomożycielki 
i powiedział: 

Zawsze pamiętam tych Salezjanów, których 
stąd zabrano do obozu koncentracyjnego. Już 
większość z nich nie wróciła. Zawsze pamiętam! 
Pamiętam także o Żywym Różańcu, o panu 
Janie Tyranowskim. To wszystko wiąże się dla 
mnie z Dębnikami i z tym kościołem.
Z całego serca wam Salezjanom, Duszpaste-
rzom i wszystkim Parafianom Dębnickim bło-
gosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Szczęść Boże!
umocnieni takim błogosławieństwem śmiało pa-

trzymy w przyszłość i idziemy śladami naszych Świę-
tych.

opr. Czesław Nowarski
Dębnicki Dzwon nr 153/2005

n

fot. Arturo Mari
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Z DZiEJÓW parafii 
śW. stanisłaWa kostki
na Dębnikach

Akt erekcyjny
Dębnickiej Parafii

PROBOSZCZOWIe 
PARAFII

ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 
W KRAKOWIe-DęBNIKACh

 1919 – ks. Antoni Symior
 1920 – ks. Aleksander Ogórkiewicz
 1925 – ks. Jan Symior
	 1938	–	sługa	Boży,	ks.	Jan	Świerc
 1941 – ks. Jan Krygier
 1946 – ks. Józef Matlak
	1950	–	ks.	Władysław	Bartoń
	1958	–	ks.	Wawrzyniec	Kapczuk
	1969	–	ks.	Stanisław	Kubera
	 1973	–	ks.	Józef	Grzyb
 1982 – ks. Jan Krawiec
	1988	–	ks.	Tadeusz	Pater
	 1991	–	ks.	Tadeusz	Szaniawski	
	2001	–	ks.	Tadeusz	Horwat
	2002	–	ks.	Robert	Wróblewski
	2008	–	ks.	Jan	Dubas,
	2014	–	ks.	Zygmunt	Kostka
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Z ŻYcia parafii Elżbieta Porębska

W piękną sobotę 9 czerwca wyjechaliśmy na  dorocz-
ny Dzień Skupienia. Tym razem nawiedziliśmy ko-
ściół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Niegowici, gdzie od 28.07.1948r. przez rok, wikariu-
szem był młody ksiądz Karol Wojtyła. Tam nasz opie-
kun ks. Leszek Kruczek odprawił eucharystię, wygło-
sił homilię. W modlitwach wiernych modliliśmy się 
również za osoby zmarłe z Zespołu, a  w okresie 25 lat 
odeszło do Pana 12 pań i 1 pan.

Po Mszy św. siostra z zakonu Benedyktynek, któ-
rych obecnie jest tylko 4, opowiadała nam o mło-
dym wikariuszu ks. Karolu Wojtyle, historii parafii. 
W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej 
Wniebowziętej Dobrego Początku z 1610r., słynący 
łaskami. Nad prezbiterium widnieje fresk ukazujący 
ks. Karola Wojtyłę rozmawiającego z Maryją. Plafon 
ten został wykonany przez Renato Tarlariniego z San 
Marino a ufundowany przez włoskiego przedsiębior-
cę. W małej bocznej kaplicy obejrzeliśmy konfesjonał, 
w którym spowiadał przyszły papież,  obraz ks. Karo-
la Wojtyły namalowany przez Teresę Śliwka-Moskal. 
Przyszły papież przedstawiony jest na tle pól ze snop-
kami zboża, a za jego plecami widać kapliczkę w Las-
sowych Domach oraz drewniany kościół niegowicki. 
Kościół obecny, murowany został wybudowany z ini-
cjatywy Karola Wojtyły i konsekrowany w 1966r. na 

Dzień Skupienia Zespołu Charytatywnego 2018
Niegowić, Nowy Wiśnicz

tysiąclecie chrztu Polski, chociaż nabożeństwa były 
tu odprawiane od 20.XII.1959r. W kaplicy zobaczy-
liśmy też I replikę  płyty nagrobnej Jana Pawła II, 
której oryginał obecnie znajduje się w Centrum Jana 
Pawła II w Łagiewnikach, na Białych Morzach, a II 
replika jest jeszcze w kościele św. Floriana. W kaplicy 
znajduje się też tryptyk z obrazami i relikwiami świę-
tych i błogosławionych, pochodzących z tych okolic: 
św. Brata Alberta, bł. Anieli Salawy i bł. Zofii Czeskiej.

W 2015 r. drzwi kościoła ozdobione zostały 6 pły-
tami z brązu. Na czterech artysta rzeźbiarz Wiesław 
Domański przedstawił sceny z życia św. Jana Pawła II 
związane z Niegowicią, na piątej jest papież w otocze-
niu świętych i błogosławionych z tych okolic. Szósta 
przedstawia moment kanonizacji Ojca Świętego.

Przed kościołem rośnie dąb Jana Pawła II, posa-
dzony w 2006 r. z nasion poświęconych przez Ojca 
Świętego, oraz buk Karol zasadzony w 2014 r. upa-
miętniający kanonizację Jana Pawła II. Poniżej moż-
na zobaczyć jeszcze pomnik młodego wikariusza. 
A ok. 3 km od kościoła, w miejscu gdzie ks. Karol uca-
łował ziemię niegowickiej parafii, w drodze na gdów 
stoi również piękny pomnik ks. wikariusza z teczką 
w drodze na pierwszą parafię po studiach w Rzymie.

umocnieni duchowo przejechaliśmy do Nowego 
Wiśnicza. Tam zwiedziliśmy „Koryznówkę”, czyli Dom 

Jana Matejki, z autentycznym wystrojem z czasów 
mistrza Jana, jednego z najwybitniejszych twórców 
historycznego, polskiego malarstwa. Bardzo miła 
i sympatyczna przewodniczka bardzo ciekawie opo-
wiadała nam anegdoty z życia rodziny Matejków. 
Obejrzeliśmy też w ogrodzie obelisk poświęcony 
Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, który właśnie 
tu ukrywał się przez 3 miesiące po ucieczce z obozu 
z Oświęcimia. To był nasz akcent uczczenia 100-lecia 
odzyskania Niepodległości Polski. 

Niedaleko od Koryznówki znajduje się zamek - 
siedziba rodu Lubomirskich. Młoda przewodniczka 
widząc zainteresowanie słuchaczy opowiadała nam 
ciekawie o każdym eksponacie. Zamek jest duży, po-
dobny z zewnątrz trochę do zamku Książ, jednak tutaj 
z racji nie do końca uregulowanej sytuacji prawnej, 
gdyż spadkobiercy chcieliby go odzyskać, nie jest na-
leżycie zadbany i wyposażony. W tym roku ma zostać 
wymieniony dach, ale wiele by tu należałoby zrobić. 
Na razie pięknie odnowiono plafony na sali balowej 
i obok. 

Zachęcam więc do odwiedzenia tych miejsc na-
szym śladem począwszy od pierwszej parafii św. Jana 
Pawła II, gdzie ks. Karol aby poznać rodziny razem 
z nimi chodził do żniw.

Korzystając z gościnności naszej koleżanki Mary-
si nasz Dzień Skupienia zakończyliśmy wspaniałym 
obiadem i słodkościami, za który Ci Marysiu bardzo 
dziękujemy, jak i Władzi za smakowity tort.

Aby przybliżyć czytelnikom historię parafii w Nie-
gowici posłużyłam się wydaniem ofiarowanym nam 
przez siostrę Benedyktynkę pt. Niegowić papieska 
parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
wydawnictwo Ścieżki Wiary szlakami polskich trady-
cji chrześcijańskich. Kraków 2016.

gdyby ktoś chciał odbyć pieszo pielgrzymkę do 
Niegowici to można w przyszłym roku zapisać się 
w parafii św. Brata Alberta w Nowej hucie. W tym 
roku odbyła się już VII raz. grupa wyrusza o 6.30, po-
konuje 33 km. Msza św. jest o 18.00. Zakończenie ok. 
19.30. Powrót autokarem. Jak dowiedziałam się, już 
po naszym Dniu Skupienia, od parafianina św. Brata 
Alberta w tym roku byli także 9 czerwca, jak co roku. 
A obecny rok jest rokiem Św. Brata Alberta, więc piel-
grzymka była szczególna.

n

zdjęcia: 
elżbieta Porębska

Monika Matoga 
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kaLEnDarium
16 IX 2018 – 24 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Iz 50, 5-9a; Ps 116A, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9;  
Jk 2, 14-18; Mk 8, 27-35;

17 IX 2018 

Wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskie-
go, biskupa,

Czyt.:  1 Kor 11, 17-26. 33; Ps 40, 7-8a. 8b-10. 17;  
Łk 7, 1-10;

Zygmunt Szczęsny urodził się w 1822 r. w Wojutynie 
na Wołyniu.

W 1857 r. założył Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi, któremu zlecił opiekę nad dziećmi, 
ludźmi chorymi i starymi oraz organizowanie szkół 
dla wiejskich dzieci.

W 1862 został arcybiskupem metropolitą warszaw-
skim. Przyczynił się do odrodzenia duchowego sto-
licy Polski. Zreformował seminarium i Akademię 
Duchowną w Warszawie, założył schronisko dla 
biednych dzieci i upowszechnił nabożeństwo majo-
we ku czci NMP. W 1864 r. władze carskie skazały Go 
na wygnanie w głąb Rosji, za list z marca 1863 r., wy-
słany do cara Aleksandra II w obronie Kościoła i na-
rodu. Na wygnaniu, w Jarosławiu nad Wołgą, dawał 
przykład głębokiej wiary, okazując wielką miłość, 
cierpliwość i wyrozumiałość biednym i zagubionym 
ludziom. Po 20 latach zwolniono go, jednakże bez 
prawa powrotu do swojej archidiecezji. Zamieszkał 
w Dźwiniaczce (wówczas województwo tarnopolskie, 
obecnie Ukraina), gdzie mimo podeszłego wieku 
i wyczerpania wygnaniem podjął pracę wśród ludzi.

Zmarł w pałacu arcybiskupim w Krakowie 17 wrze-
śnia 1895 r. 

18 IX 2018 

Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika,  
patrona Polski, 

Czyt.: Mdr 4, 7-15; Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14;  
1 J 2, 12-17; Łk 2, 41-52;

19 IX 2018 

Wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika,

Czyt.: 1 Kor 12,31 – 13,13; Ps 33, 2-3. 4-5. 12 i 22;  
Łk 7, 31-35;

Niewiele informacji zachowało się o świętym Janu-
arym. Wiadomo, że urodził się około roku 270 i że był 
biskupem Benewentu. 

Według dokumentu z V w., kiedy wybuchło prze-
śladowanie chrześcijan za cesarza Dioklecjana, zo-
stał aresztowany jego diakon Sozjusz. January udał 
się do więzienia, aby go pocieszyć. Towarzyszyli mu 
diakoni: św. Festus i św. Dezyderiusz. Wszystkich 
aresztowano. Kiedy nie chcieli złożyć ofiary bożkom, 
namiestnik Drakoncjusz skazał ich na pożarcie przez 
dzikie niedźwiedzie w amfiteatrze. Według jednego 
z podań dzikie zwierzęta nie chciały tknąć św. Ja-
nuarego i ścięto Go mieczem. Gdy ciało męczennika 
krwawiło, jedna z chrześcijańskich kobiet miała ze-
brać do flakonika jego krew, która do dnia dzisiejsze-
go jest przechowywana w katedrze w Neapolu.

Kilkakrotnie w ciągu roku w Neapolu powtarza się 
tzw. cud św. Januarego. Obok relikwii, blisko czaszki 
umieszczonej w relikwiarzu, znajdują się dwie herme-
tycznie zamknięte ampułki z zakrzepłą krwią Januare-
go. Na oczach pielgrzymów zakrzepła krew Świętego 
staje się płynna i pulsująca, jakby świeżo wylana.

20 IX 2018

Wspomnienie świętych męczenników Andrze-
ja Kim Tae-gŏn, prezbitera, Pawła Chong Hasang 
i Towarzyszy,

Czyt.: 1 Kor 15, 1-11; Ps 118, 1-2. 16-17. 28-29;  
Łk 7, 36-50;

Andrzej Kim Tae-gŏn był pierwszym kapłanem kore-
ańskim. Urodził się w 1821 r. w koreańskiej prowincji 
Tcziong-Czu w rodzinie katolickiej. Po chrzcie, w wie-
ku 15 lat, przebył kilkaset kilometrów do seminarium 
w Makao (Chiny). Po sześciu latach zdołał wrócić do 
swojego kraju poprzez Mandżurię, by wyruszyć po-
przez Morze Żółte do Szanghaju, gdzie w 1845 r. przy-
jął święcenia kapłańskie. Skierowano Go do przygo-
towania bezpiecznej (wolnej od straży granicznej) 
przeprawy wodnej dla misjonarzy chrześcijańskich. 
Andrzej został aresztowany i po torturach ścięty nie-
daleko Seulu, 16 września 1846 r. 

Paweł	Chŏng	Ha-sang był współpracownikiem i tłu-
maczem kapłanów. Przez dwadzieścia lat przewodził 
wspólnocie chrześcijańskiej w Korei. W wieku 44 lat 
jako kleryk seminarium poniósł śmierć męczeńską, 
ścięty mieczem 22 kwietnia 1839 r.

nEkroLog

 

 

Dnia 1 września 2018 roku 

odszedł do Pana 
 

 

ks. Czesław MAJOR 
salezjanin 

 

 

 

w 56 roku życia, 33 roku ślubów zakonnych, 25 roku kapłaństwa. 
 

Historia życia zakonnego 

Data Miejsce Funkcja 

1985-1986 Kopiec nowicjat 
22.08.1986 Kopiec pierwsze śluby zakonne  
1986-1988 Kraków postnowicjat 
1988-1990 Oświęcim, Szczyrk asystencja  
02.08.1992 Rumia śluby wieczyste 
1990-1994 Kraków studia teologiczne 
11.06.1994 Kraków święcenia kapłańskie 
1994-1995 Lublin duszpasterz i katecheta 
1995-1996 Oświęcim pomoc w administracji 

1997 Rokiciny kapelan sióstr urszulanek 
1997-2004 Kraków WDM administrator i wychowawca 
2004-2009 Szczyrk pomoc duszpasterska 
2009-2018 Kraków, ul. Konfederacka pomoc duszpasterska 

 
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie! 

* 27.03.1963, + 01.09.2018 
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21 IX 2018

Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty,

Czyt.: Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19, 2-3. 4-5; Mt 9, 9-13;

Ewangeliści Marek i Łukasz nazywają Mateusza naj-
pierw „Lewi, syn Alfeusza” (Mk 2, 14; Łk 5, 27), do-
piero później wymieniane jest imię Mateusz. Praw-
dopodobnie Chrystus powołując Lewiego nadał mu 
imię Mateusz, które należy do rzadko  spotykanych 
w Piśmie świętym. Pochodzi ono z hebrajskiego Mat-
taj ub Mattanja, po polsku „dar Boga”. Mateusz był 
Galilejczykiem, pobierał cła i podatki w Kafarnaum. 

Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz przez jakiś 
czas pozostał w Palestynie. Apostołował wśród na-
wróconych z judaizmu. Dla nich też przeznaczył na-
pisaną przez siebie, pomiędzy 50 a 60 rokiem, księgę 
Ewangelii. Starał się w niej wykazać, że to właśnie 
Chrystus jest wyczekiwanym od dawna Mesjaszem, 
że na Nim potwierdziły się proroctwa i zapowiedzi 
Starego Testamentu. 

22 IX 2018 

Czyt.:  1 Kor 15, 35-37. 42-49; Ps 56, 10. 11-12. 13-14;  
Łk 8, 4-15;

23 IX 2018 – 25 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Mdr 2, 12. 17-20; Ps 54, 3-4. 5. 6 i 8; Jk 3,16 - 4,3; 
Mk 9, 30-37;

24 IX 2018  

Czyt.: Prz 3, 27-35; Ps 15, 1-2. 3-4. 5; Łk 8, 16-18;

25 IX 2018

Wspomnienie bł Władysława z Gielniowa, prezbitera,

Czyt.: Prz 21, 1-6. 10-13; Ps 119, 1 i 27. 30 i 34. 35 i 44; 
Łk 8, 19-21;

Marcin Jan (imiona ze chrztu) urodził się w Gielnio-
wie koło Opoczna ok. 1440 r. Jego w ubogiej miesz-
czańskiej rodzinie

1 sierpnia 1462 r. wstąpił do bernardynów i przyjął 
imię zakonne Władysław. Jego życie było przepeł-
nione modlitwą i duchem pokuty. Miał szczególne 
nabożeństwo do Męki Pańskiej. Sypiał zaledwie 
kilka godzin na lichym sienniku, bez poduszki, przy-
kryty jedynie własnym habitem. Swoje ciało trapił 
bezustannie postem i biczowaniem. Na modlitwę 

poświęcał wiele godzin. Miał dar łez i ekstaz. Chodził 
zawsze boso, nawet w najsurowsze zimy. Boso także 
(w trepkach) odbywał wizytacje swojej odległej pro-
wincji i zagraniczne podróże. Wyróżniał się niezwy-
kłą gorliwością o zbawienie dusz, nie oszczędzając się 
na ambonie i w konfesjonale. Pomimo wielkiej su-
rowości dla siebie, był dla braci prawdziwym ojcem. 
Otaczał szczególną opieką zakonników starszych, 
spracowanych oraz chorych. Zapamiętano go jako 
płomiennego kaznodzieję. Był jednym z pierwszych 
duchownych, który wprowadził do Kościoła język 
polski poprzez kazania i poetyckie teksty. 

W 1504 r. został gwardianem przy kościele św. Anny 
w Warszawie. Tutaj zmarł 4 maja 1505 r., w kilka 
tygodni po ekstazie, jaką przeżył podczas kazania 
w Wielki Piątek. Uniósł się wówczas na oczach tłu-
mu wypełniającego świątynię w górę ponad ambonę 
i zaczął wołać: „Jezu, Jezu!”.

26 IX 2018 

Wspomnienie świętych męczenników  
Kosmy i Damiana, 

Czyt.: Prz 30, 5-9; Ps 119, 29 i 72. 89 i 101. 104 i 163; 
Łk 9, 1-6;

Na temat życia tych dwóch świętych nie wiemy nie-
stety nic pewnego. Historia nie pozostawiła po nich 
żadnych wiarygodnych dokumentów. Istnieją jedy-
nie różne legendy. Mówią one m.in. o tym, że byli 
prawdopodobnie bliźniakami. Rodzina dała im so-
lidne wychowanie chrześcijańskie, dzięki któremu 
zdolni byli do ofiarnego życia, aż do oddania go za 
wiarę. Byli lekarzami, cieszyli się więc szeroką sławą; 
leczyli bowiem wielu chorych – również pogan, wielu 
z nich nawróciło się do Chrystusa. Szczególnie zajmo-
wali się biednymi. Podkreśla się, że za swe usługi nie 
pobierali zapłaty. Uważali, że wszystko mają od Boga 
i należy to do Boga i Jego stworzeń. Godnie i cierpli-
wie znieśli okrutne tortury, do końca nie wyparli się 
Chrystusa. Pozostali niezłomnymi do ostatniej chwili 
swego życia. Do sędziego podczas procesu mieli po-
wiedzieć: „Jesteśmy chrześcijanami”.

Według legendy ich męczeństwo miało miejsce ok. 
300 r. podczas prześladowań za czasów Dioklecja-
na. Zginęli w Cyrze (Kyrros) w Syrii, gdzie zostali 
pochowani. 

27 IX 2018 

Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera,

Czyt.: Koch 1, 2-11; Ps 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17;  
Łk 9, 7-9;

Wincenty urodził się w Pouy (obecnie St-Vincent-de
-Paul w południowo-zachodniej Francji) 24 kwiet-
nia 1581 r. jako trzecie z sześciorga dzieci, w biednej, 
wiejskiej rodzinie. W wieku 19 lat został kapłanem. 
Traktował to jedynie jako szansę na zrobienie karie-
ry i pomoc swojej rodzinie. 

Kiedy udał się Morzem Śródziemnym z Marsylii do 
Narbonne, został wraz z całą załogą i pasażerami na-
padnięty przez tureckich piratów i przewieziony do 
Tunisu jako niewolnik. Miał kolejno czterech panów. 
Ostatnim z nich był renegat z Nicei Sabaudzkiej, 
którego zdołał nawrócić. Obaj szczęśliwie uciekli do 
Europy. 

W 1617 r. w uroczystość Nawrócenia się św. Pawła 
złożył Bogu ślub poświęcenia się ubogim. Głosił im 
Chrystusa i prawdę odnalezioną w Ewangelii. Zgro-
madził wokół siebie kilku kapłanów, którzy w sposób 
bardzo prosty i dostępny głosili ubogim Słowo Boże. 
W ten sposób w 1625 r. powstało Zgromadzenie Księ-
ży Misjonarzy – lazarystów.

28 IX 2018 

Wspomnienie św. Wacława, męczennika,

Czyt.: Koh 3, 1-11; Ps 144, 1a i 2abc. 3-4; Łk 9, 18-22;

Największym bohaterem katolickich Czech jest św. 
Wacław, król i męczennik, główny patron kraju 
i narodu. 

Wacław, urodził się w 907 r jako syn księcia Czech, 
Wratysława I, i Drahomiry lutyckiej. 

Pogaństwo miało w kraju jeszcze wielu przedstawi-
cieli. Wśród nich złym duchem była Drahomira. Jego 
młodszy brat, Bolesław, za jej namową 28 września 
929r., zaprosił młodego króla Wacława do udziału w 
konsekracji świątyni ku czci św. Kosmy i Damiana, 
przy swoim zamku w Starym Bolesławcu. Kiedy Wa-
cław tam się udał, został zamordowany przez siepa-
czy, nasłanych przez Bolesława. Ciało Wacława po-
chowano w kościele św. Wita.

29 IX 2018 

Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela 
i Rafała,

Czyt.: Ap 12, 7-12a; Ps 138, 1-2a. 2b-3. 4-5; J 1, 47-51;

Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od 
ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego 
Kościół obchodzi ich święto. Do 14 lutego 1969 r. 
istniały trzy odrębne święta: św. Michała 29 IX, św. 
Gabriela – 24 III, a św. Rafała – 24 X. 

W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i naj-
ważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 
nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem. 
Hebrajskie imię Mika’el znaczy „Któż jak Bóg”. We-
dług tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko 
Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł 
Michał miał wystąpić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” 
wypowiedzieć wojnę szatanom.

Imię Gabriel znaczy tyle, co „mąż Boży” albo „wojow-
nik Boży”. W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 
26-31) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zacharia-
szowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzci-
ciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna 
Bożego.

Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jed-
nym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu 
i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Wystę-
puje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite 
imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wę-
drującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towa-
rzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych 
przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia 
niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael 
oznacza „Bóg uleczył”.

30 IX 2018 – 26 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Lb 11, 25-29; Ps 19, 8 i 10. 12-13. 14; Jk 5, 1-6;  
Mk 9, 38-43. 45. 47-48;

1 X 2018 

Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewi-
cy i doktora Kościoła,

Czyt.: Job 1, 6-22; Ps 17, 1. 2-3. 6-7; Łk 9, 46-50;

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana także Małą 
Tereską urodziła się w Alencon (Normandia) w nocy 
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z 2 na 3 stycznia 1873 r. jako dziewiąte dziecko Ludwi-
ka i Zofii. 

Po śmierci matki wieku 4 lat obrała sobie za matkę 
NMP. W roku 1884 przyjęła pierwszą Komunię świę-
tą. Odtąd przy każdej Komunii świętej powtarzała 
z radością: „Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Jezus”.

Kiedy miała 15 lat, zapukała do bramy Karmelu, pro-
sząc o przyjęcie. Przełożona jednak, widząc wątłą 
i bardzo młodą panienkę, nie przyjęła Teresy, oba-
wiając się, że nie przetrzyma ona tak trudnych i suro-
wych warunków życia. 

Rok później wstępując do klasztoru uczyniła postano-
wienie: „Chcę być świętą”. W styczniu 1889 r. w dniu 
obłóczyn postanowiła: „Przybyłam tutaj, aby zbawiać 
dusze, a nade wszystko, by się modlić za kapłanów”. 

W zakonnym życiu zadziwiała jej dojrzałość ducho-
wa. Starała się doskonale spełniać wszystkie, nawet 
najmniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do dosko-
nałości „małą drogą dziecięctwa Bożego”. Widząc, że 
miłość Boga jest zapomniana, oddała się Bogu jako 
ofiara za zbawienie świata. Swoje przeżycia i cierpie-
nia opisała w księdze Dzieje duszy. 

30 września 1897 roku zmarła na gruźlicę, zapowie-
dziawszy: „Chcę, przebywając w niebie, czynić dobro 
na ziemi. Po śmierci spuszczę na nią deszcz róż”.

2 X 2018 

Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów, 

Czyt.:  Wj 23, 20-23; Ps 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11;  
Mt 18, 1-5. 10;

Chociaż modlitwa „Aniele Boży stróżu mój” kojarzy 
się z dzieciństwem i dziećmi, przekonanie o istnieniu 
i obecności Aniołów, w tym również Aniołów Stró-
żów, jest jednym z ważnych elementów naszej wiary. 
Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla 
Jego chwały i pomocy ludziom. Ci, którym Bóg zleca 
opiekę nad ludźmi, są nazywani Aniołami Stróżami. 
Opieka ta trwa przez całe nasze ziemskie życie. Każdy 
z nas ma swojego, „osobnego” Anioła Stróża.

3 X 2018 

Czyt.:  Job 9, 1-12. 14-16; Ps 88, 10bc-11. 12-13. 14-15; 
Łk 9, 57-62;

4 X 2018 

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu,

Czyt.: Ga 6, 14-18; Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 11; Mt 11, 25-30; 

Św. Franciszek – Jan Bernardone – przyszedł na świat 
w 1182 r. w Asyżu w bogatej rodzinie kupieckiej. 
W młodości został okrzyknięty królem młodzieży asy-
skiej. W roku 1205 uzyskał ostrogi rycerskie (został 
pasowany na rycerza) i udał się na wojnę, prowadzo-
ną między Fryderykiem II a papieżem. W Spoletto 
miał sen, w którym usłyszał wezwanie Boga. Powró-
cił do Asyżu. Postanowił zamienić swoje bogate ubra-
nie z żebrakiem i sam zaczął prosić przechodzących 
o jałmużnę. Zapragnął żyć według Ewangelii i głosić 
nawrócenie i pokutę. Z czasem jego dotychczasowi 
towarzysze zabaw poszli za nim.

Franciszek spisał swoje propozycje życia ubogiego 
a papież Innocenty III zatwierdził jego regułę. Od-
tąd Franciszek i jego bracia nazywani byli braćmi 
mniejszymi. 

Na Boże Narodzenie 1223 r. w Greccio zainscenizo-
wał religijny mimodram. W żłobie, przy którym stał 
wół i osioł, położył małe dziecko na sianie, po czym 
odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Je-
zusa i wygłosił homilię. Inscenizacją owego „żywego 
obrazu” dała początek „żłóbkom”, „jasełkom”, teatro-
wi nowożytnemu w Europie. 

14 września 1224 r., na dwa lata przed swą śmiercią, 
został pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem.

Kiedy umierał, prosił, by bracia zwlekli z niego odzie-
nie i położyli go na ziemi. Rozkrzyżował przebite 
stygmatami ręce. Odszedł z psalmem 141 na ustach, 
wcześniej wysłuchawszy Męki Pańskiej według św. 
Jana. 

5 X 2018 

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy,

Czyt.: Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5;  
Ps 139, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab; Łk 10, 13-16;

Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. 
w rolniczej rodzinie z Głogowca k/Łodzi jako trzecie 
z dziesięciorga dzieci.

Dzięki s. Faustynie odnowiony i pogłębiony został 
kult Miłosierdzia Bożego. To od niej pochodzi pięć 

form jego czci: obraz Jezusa Miłosiernego („Jezu, 
ufam Tobie”), koronka do Miłosierdzia Bożego, Go-
dzina Miłosierdzia (godzina 15, w której Jezus umarł 
na krzyżu), litania oraz święto Miłosierdzia Bożego 
w II Niedzielę Wielkanocną.

6 X 2018 

Wspomnienie św. Brunona, prezbitera,

Czyt.: Job 42, 1-3. 5-6. 12-17;  
Ps 119, 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130; Łk 10, 17-24;

Brunon urodził się w Kolonii około 1030 r.

Biskup Św. Hugo oddał mu w posiadanie odległą od 
Grenoble o 24 kilometry pustelnię, zwaną Kartuzją. 
Tutaj w roku 1084 Bruno urządził sobie mieszkanie, 
zbudował skromny kościółek. Konsekracji kościół-
ka i poświęcenia klasztoru oraz uroczystego wpro-
wadzenia do niego zakonników dokonał św. Hugo. 
Klasztor niebawem tak się rozrósł, że otrzymał nazwę 
„Wielkiej Kartuzji” (La Grande Chartreuse). Osada ta 
stała się kolebką nowego zakonu – kartuzów.

La Torre., druga kartuzja założona w 1092 r. istnie-
je do dziś. W pobliskim San Stefano in Bosco Bru-
no stworzył jej filię. Tam zmarł 6 października 1101 
r. Jego śmiertelne szczątki pochowano w kościele 
opactwa. 

W roku 1513 znaleziono je jeszcze nienaruszone.

7 X 2018 – 27 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Rdz 2, 18-24; Ps 128, 1-2. 3. 4-6; Hbr 2, 9-11;  
Mk 10, 2-16;

8 X 2018

Czyt.: Ga 1, 6-12; Ps 111, 1-2. 7-8. 9 i 10c; Łk 10, 25-37; 

9 X 2018 

Święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa,

Czyt.: Syr 39, 1-3. 4c-11; Ps 34, 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15; 
Mt 25, 14-23;

Wincenty urodził się w Karwowie pod Opatowem po-
między 1155 a 1160 r. W sprawie jego pochodzenia 
historycy nie są zgodni. 

Spisał Kronikę polską (Chronica Polonorum) – naj-
większe dzieło swego życia i literatury tamtych 
czasów. 

Wincenty jako biskup Krakowski podpisywał się 
„niegodny sługa Kościoła”. Świadczy to, jak poj-
mował zadanie swojego urzędu. Należał do naj-
żarliwszych zwolenników reform, jakie wówczas 

w Polsce przeprowadził abp Henryk Kietlicz (wpro-
wadzenie celibatu, uniezależnienie Kościoła od wła-
dzy świeckiej). 

10 X 2018 

Czyt.: Ga 2, 1-2. 7-14; Ps 117, 1-2; Łk 11, 1-4;

11 X 2018 

Wspomnienie św. Jana XXIII, papieża,

Czyt.: Ga 3, 1-5; Ps: Łk 1, 68-69. 70-71. 72-73. 74-75;  
Łk 11, 5-13;

Urodził się we Włoszech 25 listopada 1881 r. jako 
Angelo Giuseppe Roncalli, w biednej rodzinie 
chłopskiej.

Odszedł do Pana 3 czerwca 1963 roku, o godzinie 
19:49 (dzień po Zesłaniu Ducha Świętego), w wyniku 
krwotoku związanego z wcześniej zdiagnozowanym 
rakiem żołądka. Jego ostatnie słowa brzmiały: „Nie 
mam innej woli, jak tylko wolę Boga. Ut unum sint!” 
(Aby byli jedno!). W swoim testamencie, nawiązując 
do duchowości franciszkańskiej, z jaką związał się we 
wczesnych latach młodości, pisał: „Pozory dostatku 
często zasłaniały ukryte ciernie dotkliwego ubóstwa 
i uniemożliwiały mi dawanie zawsze z taką hojno-
ścią, jakiej bym pragnął. Dziękuję Bogu za tę łaskę 
ubóstwa, które ślubowałem w młodości, ubóstwa du-
cha, jako kapłan Serca Bożego, i ubóstwa rzeczywi-
stego, co mi dopomogło, by nigdy o nic nie prosić, ani 
o stanowiska, ani o pieniądze, ani o względy, nigdy, 
ani dla siebie, ani dla mojej rodziny, czy przyjaciół”.

12 X 2018 

Wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera, 

Czyt.: Ga 3, 7-14; Ps 111, 1-2. 3-4. 5-6; Łk 11, 15-26;

Jan Beyzym urodził się 15 maja 1850 roku w Beyzy-
mach na Wołyniu, w rodzinie szlacheckiej. 

23 października 1897 roku skierował do generała za-
konu jezuitów, o. Ludwika Martina, prośbę: „Rozpa-
lony pragnieniem leczenia trędowatych, proszę usil-
nie Najprzewielebniejszego Ojca Generała o łaskawe 
wysłanie mnie do jakiegoś domu misyjnego, gdzie 
mógłbym służyć tym najbiedniejszym ludziom, do-
póki będzie się to Bogu podobało. Wiem bardzo do-
brze, co to jest trąd i na co muszę być przygotowany; 
to wszystko jednak mnie nie odstrasza, przeciwnie, 
pociąga, ponieważ dzięki takiej służbie łatwiej będę 
mógł wynagrodzić za swoje grzechy”.

Zamieszkał na stałe, wśród trędowatych na Madaga-
skarze, by opiekować się nimi dniem i nocą. Stworzył 
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pionierskie dzieło, które uczyniło go prekursorem 
współczesnej opieki nad trędowatymi. 

13 X 2018 

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, 
prezbitera,

Czyt.: Ga 3, 22-29; Ps 105, 2-3. 4-5. 6-7; Łk 11, 27-28;

Wacław Koźmiński urodził się 16 października 1829 
r. w Białej Podlaskiej, w rodzinie inteligenckiej, 

Będąc w gimnazjum zaniechał praktyk religijnych, 
a w czasie studiów zupełnie stracił wiarę. 23 kwietnia 
1846 r. został aresztowany przez policję carską pod 
zarzutem udziału w spisku i osadzony w X pawilonie 
Cytadeli Warszawskiej. Wówczas ciężko zachorował; 
powracając do zdrowia, przemyślał dokładnie swoje 
życie i nawrócił się. Uwolniony z więzienia po blisko 
roku, podjął dalsze studia, a jednocześnie prowa-
dził bardzo surowy tryb życia. Wstąpił do klasztoru 
kapucynów. 

W 1861 roku, po kasacie zakonów przez władze car-
skie, o. Honorat został przewieziony do Zakroczymia 
pod Warszawą. Pomimo trudnych warunków two-
rzył tam dalej grupy tercjarek. Około 1889 r. otrzy-
mał ze Stolicy Świętej zatwierdzenie zgromadzeń 
bezhabitowych. Dzięki temu powstało 26 stowarzy-
szeń tercjarskich, z których na przestrzeni lat ufor-
mowały się zgromadzenia zakonne. Do dziś istnieją 
trzy zgromadzenia honorackie habitowe: felicjanki 
– powołane we współpracy z bł. Marią Angelą Zofią 
Truszkowską, serafitki i kapucynki oraz czternaście 
bezhabitowych, utajonych przed carskim zaborcą.

14 X 2018 – 28 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Mdr 7, 7-11; Ps 90, 12-13. 14-15. 16-17;  
Hbr 4, 12-13; Mk 10, 17-30;

15 X 2018 

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i dokto-
ra Kościoła,

Czyt.: Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5,1; Ps 113, 1-2. 3-4. 5-7; 
Łk, 11, 29-32;

Teresa de Cepeda y Ahumada urodziła się 28 marca 
1515 r. w Hiszpanii. Pochodziła ze szlacheckiej i za-
możnej rodziny zamieszkałej w Avila.

Trzykrotnie ciężko chorowała co pogłębiło Jej życie 
wewnętrzne. Poznała znikomość świata i nauczyła się 
rozumieć cierpienia innych. Podczas długich godzin 
samotności i cierpienia zaczęło się jej życie mistyczne 
i zjednoczenie z Bogiem. Utalentowana i wrażliwa, 
odkryła, że modlitwa jest tajemniczą bramą, przez 
którą wchodzi się do „twierdzy wewnętrznej”. Mi-
styczka i wizjonerka, a jednocześnie osoba o umysło-
wości wielce rzeczowej i praktycznej, która dokonała 
wielkiej reformy zakonów karmelitańskich.

Św. Teresa Wielka ma nie tylko wspaniałą kartę jako 
reformatorka Karmelu, ale też jako autorka wielu 
dzieł. 27 września 1970 r. Paweł VI ogłosił ją dokto-
rem Kościoła, nadał jej tytuł „doktora mistycznego” 
zostawiła bowiem dzieła, które można nazwać w dzie-
dzinie mistyki klasycznymi. W odróżnieniu od pism 
św. Jana od Krzyża, jej styl jest prosty i przystępny. 

16 X 2018 

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej,

Czyt.: Ga 5, 1-6; Ps 119, 41 43. 44-45. 47-48;  
Łk 11, 37-41;

Jadwiga urodziła się między 1174 a 1180 rokiem 
w Bawarii jako córka hrabiego Bertolda VI i Agniesz-
ki Wettyńskiej, hrabiów Andechs.

W wieku 12 lat została wysłana do Wrocławia na 
dwór księcia Bolesława Wysokiego, by zostać żoną 
jego syna, Henryka. Stanowili wzorowe małżeństwo. 
Mieli siedmioro dzieci z których tylko dwoje, Henryk 
i Gertruda dożyło do pełnej dojrzałości.

Ostatnich 28 lat małżonkowie przeżyli związani ślu-
bem czystości zawartym w 1209 roku przed biskupem 
wrocławskim Wawrzyńcem. Jadwiga miała wówczas 
około 33 lat, a Henryk Brodaty ok. 43 (na pamiątkę 
tego wydarzenia Henryk zaczął nosić tonsurę mniszą 
i zapuścił brodę, której nie zgolił aż do śmierci).

Po śmierci męża, (19 III 1238 r.),  zamknęła się 
w klasztorze sióstr cysterek w Trzebnicy, który sama 
wcześniej ufundowała. Do cierpień osobistych zaczę-
ła dodawać pokuty, posty, biczowania, włosiennicę 
i czuwania nocne. Przez 40 lat życia spożywała po-
karm tylko dwa razy dziennie, bez mięsa i nabiału. 
Zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia.

17 X 2018 

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bisku-
pa i męczennika,

Czyt.: Ga 5, 18-25; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; Łk 11, 42-46;

Legenda głosi, że Ignacy był tym szczęśliwym dziec-
kiem, które kiedyś Chrystus postawił przed uczniami 
swoimi i rzekł: „Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się 
nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdzie-
cie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży, 
jak to dziecko, ten jest największy w królestwie nie-
bieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię 
moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18, 1-5).

Nie wiemy nic o latach dziecięcych i młodzieńczych 
Ignacego. Spotykamy go dopiero jako trzeciego z ko-
lei biskupa Antiochii. W czasie prześladowania za ce-
sarza Trajana Ignacy został uwięziony i skazany na 
śmierć przez rzucenie na pożarcie dzikim zwierzętom 
w Rzymie. W trakcie podróży do Rzymu (napisał wie-
le listów do kolejnych wspólnot chrześcijańskich.

18 X 2018 

Święto św. Łukasza, Ewangelisty,

Czyt.: 2 Tm 4, 9-17a; Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18;  
Łk 10, 1-9;

Był poganinem, a nie Żydem. Nie należał do 72 
uczniów Pana Jezusa, jak o tym pisze św. Epifaniusz, 
ani też nie należy go utożsamiać z uczniem, który 
z Jezusem zetknął się w dzień Jego zmartwychwsta-
nia w drodze do Emaus, jak to twierdzą św. Grzegorz 
Wielki i Teofilakt.

Łukasz zostawił po sobie dwie bezcenne pamiątki, 
które zaskarbiły mu wdzięczność całego chrześcijań-
stwa. Są nimi Ewangelia i Dzieje Apostolskie. 

19 X 2018 

Wspomnienie św. Pawła od Krzyża, prezbitera,

Czyt.: Ef 1, 11-14; Ps 33, 1-2. 4-5. 12-13; Łk 12. 1-7;

Paweł Franciszek Danei urodził się 3 stycznia 1694 r. 
w Ovada (Piemont).

Założył pasjonistów, czyli Zgromadzenie Męki Pana 
Naszego Jezusa Chrystusa – obecna nazwa. Dawniej 
Zgromadzenie Kleryków Bosych Najświętszego Krzy-
ża i Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa. 

Był jednym z największych kaznodziejów XVIII stu-
lecia. Jego pobożność cechowała pasyjność, czyli roz-
ważanie i uczestniczenie w tajemnicy Męki Pańskiej. 

20 X 2018 

Uroczystość św. Jana Kantego, prezbitera, głównego 
patrona archidiecezji krakowskiej i miasta Krakowa,

Czyt.: Syr 3,30 – 4,10; Ps 112, 1 i 4. 5-6. 8-9; Jk 2, 14-17; 
Mt 25, 31-40;

Jan urodził się 24 czerwca 1390 r. w Kętach (ok. 30 
km od Oświęcimia). 

Był człowiekiem żywej wiary i głębokiej pobożności. 
Słynął z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc zaradzić 
nędzy, wyzbył się nawet własnego odzienia i obuwia. 
Wielokrotne dzielił się posiłkiem z biednymi. Legen-
da mówi, że zdarzało się, iż wiktuały dane potrzebu-
jącemu bliźniemu w cudowny sposób odnawiały się 
na talerzu Jana. Będąc rektorem Akademii, zapocząt-
kował tradycję odkładania ze stołu profesorów części 
pożywienia codziennie dla jednego biednego.

21 X 2018 – 29 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Iz 53, 10-11; Ps 33, 4-5. 18-19. 20 i 22;  
Hbr 4, 14-16; Mk 10, 35-45;

22 X 2018 

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża,

Czyt.: Ef 2, 1-10; Ps 100, 1-2. 3. 4-5; Łk 12, 13-21;

23 X 2018 

Wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera,

Czyt.: Ef 2, 12-22; Ps 85, 9ab-10. 11-12. 13-14;  
Łk 12, 35-38;

24 X 2018 

Wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta,  biskupa,

Czyt.: Ef 3, 2-12; Ps: Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5; Łk 12, 39-48;

25 X 2018 

Czyt.: Ef 3, 14-21; Ps 33, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19;  
Łk 12, 49-53;

26 X 2018 

Czyt.: Ef 4, 1-6; Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6; Łk 12, 54-59;

27 X 2018 

Czyt.: Ef 4, 7-16; Ps 122, 1-2. 4-5; Łk 13, 1-9; 

28 X 2018 – 30 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Jr 31, 7-9; Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Hbr 5, 1-6; 
Mk 10, 46-52;

n
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Parafia św. Stanisława Kostki
zaprasza na pielgrzymkę autokarową p.t.

„ PRZEZ MAZOWSZE
DO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI ”

28 – 30  września  2018 r.  (piątek – niedziela)

WYJAZD: piątek 28 września o godz. 6.30 
 z parkingu pod kościołem

MIEJSCE  POBYTU:  
 Ośrodek  Charytatywno-Szkoleniowy  „CARITAS”
 Popowo-Letnisko, ul. Centralna  6, tel. 22 780 75 90  

W programie pielgrzymki między innymi:

DZIEŃ I - 28 września (w ramach dyspozycji czasowej)

STAWISKA – Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów, KAROLIN – Siedziba Zespołu 
Pieśni i Tańca „MAZOWSZE”, OSSÓW – Park Kultury-Wrota Bitwy Warszawskiej 
1920r. RADZYMIN – Cmentarz Żołnierzy polskich 1920-1939
                        
DZIEŃ II - 29 września

CIECHANÓW – Zamek Książąt Mazowieckich, 
ROSTKOWO – Sanktuarium Św. Stanisława Kostki

DZIEŃ III - 30 września 

MODLIN – Twierdza Modlin, CZERWIŃSK n. Wisłą – Zespół Opactwa Kanoni-
ków Regularnych, ŻELAZOWA WOLA – Muzeum Fryderyka Chopina, NIEPO-
KALANÓW – Sanktuarium św. M. Kolbe (Bazylika, Klasztor, Muzeum)
Powrót ok. godz. 21.00

KOSZT WYCIECZKI: 
 380 zł (dla 40 osób). W cenie: transport autokarem, noclegi, 

posiłki: dwa śniadania i dwie obiadokolacje, opieka przewod-
nika, wszystkie wejścia do obiektów zwiedzania, ubezpiecze-
nie.  

 
ZAPISY:  W zakrystii lub kancelarii parafii, wpłata: 200 zł. 

PRZEWODNIK, PILOT:  Edward  Fietko,
OPIEKA DUCHOWA  Ks. Zygmunt Kostka, sdb




