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1.	 W	związku	z	wprowadzeniem	w	Krakowie	 „czer-
wonej	 strefy”	 oraz	 na	 mocy	 dekretu	 abp.	 Mar-
ka	 Jędraszewskiego	 (z	 dnia	 17	 października),	
informujemy:	

	 W	naszym	kościele	może	przebywać	jednocześnie	
90	 osób.	 Prosimy	 o	 zajmowanie	miejsc	 zgodnie	
z	oznaczeniami	na	ławkach.	

	 Przypominamy	 o	 obowiązku	 zasłaniania	 ust	
i	 nosa,	 zarówno	w	 środku	 kościoła,	 jak	 i	 na	 ze-
wnątrz	oraz	o	zachowaniu	dystansu.

	 Ze	względu	na	to,	że	nie	wszyscy	wierni	będą	mie-
li	możliwość	uczestniczenia	we	Mszy	 św.	w	nie-
dziele	i	święta	nakazane,	abp	Marek	Jędraszewski	abp	Marek	Jędraszewski	
udzielił	dyspensę	od	udziału	we	Mszy	św.	wszyst-udzielił	dyspensę	od	udziału	we	Mszy	św.	wszyst-
kim	wiernymkim	wiernym.	 Skorzystanie	 z	 dyspensy	oznacza,	
że	nieobecność	na	Mszy	w	dniu	nakazanym	nie	
jest	grzechem.	Niniejsza	decyzja	obowiązuje	aż	do	
odwołania.	

	 Ze	względów	bezpieczeństwa	spowiedźspowiedź	będzie	się	
odbywać	 w	 konfesjonałach	 otwartych.	 Prosimy	
o	dezynfekowanie	folii	na	kratkach	konfesjonału.

 Sytuacja,	 w	 której	 się	 znajdujemy	 jest	 dla	 nas	Sytuacja,	 w	 której	 się	 znajdujemy	 jest	 dla	 nas	
wszystkich	 wezwaniem	 do	 odpowiedzialności	wszystkich	 wezwaniem	 do	 odpowiedzialności	
i	miłości	bliźniego.i	miłości	bliźniego.

2.	 Październik,	miesiąc	różańcowy	dobiega	już	koń-
ca.	 Dziękuje	 tym,	 którzy	 wytrwale	 modlili	 się	
z	nami	modlitwą	różańcową.	

3.	 Z	tyłu	kościoła	są	wystawione	kartki	na	tegorocz-
ne	wypominki.	Kartki	żółte	są	tylko	na	wypomin-
ki	roczne,	a	białe	na	listopadowe.	Proszę	o	czytel-
ne	 i	 w	 miarę	 zwięzłe	 wypełnianie	 wypominek.	
Wypominki	 można	 przynosić	 do	 zakrystii	 lub	
kancelarii	parafialnej.	Proszę	o	zaznaczenie	ulicy	
skąd	pochodzą	wypominki,	gdyż	będą	one	wyczy-
tywane	według	ulic	codziennie	o	17.30.

4.	 W	 tygodniu	 zapraszamy	 do	 prywatnej	 adoracji	
Jezusa	 w	Najświętszym	 Sakramencie	 w	 naszym	
kościele,	codziennie	od	8.30	do	18.00.	W	czwartki	
adoracja	jest	do	godz.	21.00.	Ta	wieczorna	czwart-
kowa	adoracja	jest	w	intencji	kapłanów.

OGŁOSZENIA	W	PIGUŁCEOGŁOSZENIA	W	PIGUŁCE

DĘBNIKI

5.	 1	 listopada	 przypada	 Uroczystość	 Wszystkich	
Świętych	a	2	listopada	Wspomnienie	Wszystkich	
Wiernych	Zmarłych.	Papież	Franciszek	w	 związ-
ku	z	pandemią	wydał	dekret	wydłużający	na	cały	
miesiąc	 listopad	 okres	 zyskania	 odpustu	 zupeł-
nego	 za	 zmarłych,	 który	można	uzyskać	modląc	
się	za	zmarłych	i	nawiedzając	cmentarze.	Dlatego	
zachęcamy	wszystkich,	aby	nawiedzanie	grobów	
swoich	bliskich	rozłożyć	w	czasie	na	cały	miesiąc	
listopad.

6.	 We	 wtorek,	 3	 listopada	 wspominamy	 rocznicę	
prymicji	Karola	Wojtyły	w	naszym	kościele.	

7.	 Można	już	zamawiać	intencje	na	rok	2021.	

8.	 Każdego	 15	 dnia	 miesiąca,	 po	 wieczornej	 Mszy	
świętej,	 około	 godz.	 18.30,	 mężczyźni	 z	 „Brac-
twa	 Jana	Tyranowskiego”	 zapraszają	wszystkich	
(szczególnie	mężczyzn),	aby	 jak	co	miesiąc	w	ko-
ściele	 przy	 trumnie	 Jana	 Tyranowskiego,	 odmó-
wić	różaniec	w	intencjach:	beatyfikacji	tego	Sługi	
Bożego	 oraz	 o	 dary	 Ducha	 Świętego	 potrzebne	
dla	mężczyzn.

9.	 Z	okazji	 św.	Cecylii	dnia	22	 listopada	–	patronki	
muzyki	 sakralnej	 –	 naszemu	 organiście	 p.	Mie-
czysławowi,	Chórowi	Dębnickiemu	i	scholii	dzie-
cięcej	 składam	 życzenia	 oraz	 podziękowania	 za	
wkład	w	bogatsze	przeżywanie	naszej	wspólnoto-
wej	Liturgii.	

10. Jakie	 są	warunki	 uzyskania	 odpustu	 zupełnegoJakie	 są	warunki	 uzyskania	 odpustu	 zupełnego 
za	zmarłych	w	listopadzie?	

–	 Wierni,	 którzy	 nawiedzą	 kościół,	 kaplicę	 pu-
bliczną	 lub	 półpubliczną	 1	 listopada	 od	 połu-
dnia	i	przez	cały	Dzień	Zaduszny,	mogą	dostą-
pić	odpustu	zupełnego	za	zmarłych.	Można	go	
uzyskać	tylko	jeden	raz	w	ciągu	dnia.

–	 Wierni,	 którzy	 nawiedzą	 cmentarz	 i	 pomo-
dlą	 się	 mogą	 uzyskać	 odpust	 za	 zmarłych.	
Odpust	 jest	 zupełny	 od	 1	 do	 8	 listopada,	
natomiast	 w	 inne	 dni	 roku	 jest	 cząstkowy. 
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	 Warunki	uzyskania	odpustu	są	następujące:		 Warunki	uzyskania	odpustu	są	następujące:	

–	 Wykonanie	 powyższych	 czynności	 obdarzo-
nych	odpustem.	

–	 Wykluczenie	 wszelkiego	 przywiązania	 do	 ja-
kiegokolwiek	 grzechu,	 nawet	 powszedniego	
(jeżeli	jest	brak	pełnej	dyspozycji	wykluczenia	
upodobania	 do	 jakiegokolwiek	 grzechu,	 od-
pust	będzie	tylko	cząstkowy).

–	 Spełnienie	trzech	warunków:

 spowiedź	sakramentalna	(po	jednej	spowiedzi	
można	 uzyskać	 kilka	 odpustów,	 warunkiem	
jest	stan	łaski	uświęcającej);

 przyjęcie	Komunii	Świętej	(po	jednej	Komunii	
Św.	można	uzyskać	 tylko	 jeden	odpust	 zupeł-
ny,	 musi	 ona	 być	 przyjęta	 w	 dniu	 uzyskania	
odpustu);

 modlitwa	w	intencjach	Ojca	Świętego	(po	jed-
nej	modlitwie	w	intencjach	Papieża	można	uzy-
skać	tylko	jeden	odpust	zupełny.	Modlitwa	ta	
musi	mieć	miejsce	w	dniu,	w	którym	wykonuje	
się	dzieło	obdarzone	odpustem.	Warunek	doty-
czący	modlitwy	w	intencjach	Papieża	wypełnia	
się	całkowicie	przez	odmówienie	jeden	raz	„Oj-
cze	nasz…”	i	„Zdrowaś…”.	Pozostawia	się	jednak	
wiernym	swobodę	wyboru	jakiejkolwiek	innej	
modlitwy,	zgodnie	z	ich	pobożnością).

Ks.	Stanisław	Oskwarek	SDB
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SŁOWO  
DLA ŻYCIA

Ewangelia	na	niedzielę	
1	listopada	20201	listopada	2020 

Osiem	błogosławieństw
(Mt	5,1-12a)

Jezus,	 widząc	 tłumy,	 wyszedł	 na	 górę.	
A	gdy	usiadł,	 przystąpili	 do	Niego	 Jego	
uczniowie.	 Wtedy	 otworzył	 swoje	 usta	
i	 nauczał	 ich	 tymi	 słowami:	 Błogosła-
wieni	 ubodzy	 w	 duchu,	 albowiem	 do	
nich	 należy	 królestwo	 niebieskie.	 Bło-
gosławieni,	 którzy	 się	 smucą,	 albowiem	
oni	będą	pocieszeni.	Błogosławieni	 cisi,	
albowiem	 oni	 na	własność	 posiądą	 zie-
mię.	 Błogosławieni,	 którzy	 łakną	 i	 pra-
gną	sprawiedliwości,	albowiem	oni	będą	
nasyceni.	 Błogosławieni	 miłosierni,	 al-
bowiem	 oni	 miłosierdzia	 dostąpią.	 Bło-
gosławieni	czystego	serca,	albowiem	oni	
Boga	oglądać	będą.	Błogosławieni,	któ-
rzy	 wprowadzają	 pokój,	 albowiem	 oni	
będą	nazwani	synami	Bożymi.	Błogosła-
wieni,	którzy	cierpią	prześladowanie	dla	
sprawiedliwości,	 albowiem	 do	 nich	 na-
leży	 królestwo	 niebieskie.	 Błogosławie-
ni	 jesteście,	 gdy	 /ludzie/	 wam	 urągają	
i	prześladują	was,	i	gdy	z	mego	powodu	
mówią	 kłamliwie	 wszystko	 złe	 na	 was.	
Cieszcie	 się	 i	 radujcie,	 albowiem	wielka	
jest	wasza	nagroda	w	niebie.

Opowiadanie	pt.	„O	higienie	psychicznej”Opowiadanie	pt.	„O	higienie	psychicznej”

Tekst	 ten	 został	 znaleziony	w	kościele	w	Baltimore	
i	nosi	nazwę:	„Postulaty	z	Baltimore”:
1.	 Omijaj	spokojnie	hałas	i	pośpiech;	pamiętaj,	jakie	

błogosławieństwo	można	znaleźć	w	ciszy.
2.	 O	ile	to	możliwe,	nie	wyrzekając	się	siebie,	bądź	

na	dobrej	stopie	z	wszystkimi.

3.	 Wypowiadaj	swoją	prawdę	jasno	i	spokojnie.	Wy-
słuchaj	też	innych,	nawet	tępych	i	marzycieli,	oni	
też	mają	co	opowiadać.

4.	 Porównując	się	z	 innymi	możesz	stać	się	próżny	
i	zgorzkniały:	zawsze	bowiem	znajdziesz	lepszych	
i	gorszych	od	siebie.	

5.	 Niech	twoje	osiągnięcia	będą	dla	ciebie	źródłem	
radości.

6.	 Swą	 pracę	 wykonuj	 z	 sercem,	 nawet	 tę	
najmniejszą.

7.	 Bądź	ostrożny	w	 interesach:	na	świecie	bowiem	
jest	pełno	oszustwa.	Niech	ci	to	jednak	nie	prze-
słoni	 prawdziwej	 cnoty	 –	 wielu	 ludzi	 dąży	 do	
wzniosłych	ideałów.

8.	 Bądź	zawsze	sobą,	nie	udawaj	zwłaszcza	uczucia.	
Ani	nie	podchodź	cynicznie	do	miłości,	albowiem	
ona	jest	wieczna.

9.	 Przyjmij	spokojnie	rady	wieku,	z	wdziękiem	wy-
rzekając	się	spraw	młodości.

10.	 Pomnażaj	 siłę	 ducha:	 ona	 osłoni	 cię	 w	 nagłym	
nieszczęściu.

11.	 Nie	zadręczaj	się	tworami	wyobraźni:	wiele	obaw	
rodzi	się	ze	znużenia	i	samotności.

12.	 Mimo	zdrowej	dyscypliny,	musisz	być	dla	siebie	
łagodny.

13.	 Jesteś	 dzieckiem	 wszechświata	 –	 nie	 mniej	 niż	
gwiazdy	i	drzewa	masz	prawo	żyć	tutaj,	gdzie	ży-
jesz	i	wszechświat	jest	taki,	jaki	być	powinien.

14.	 Żyj	w	pokoju	z	Bogiem	–	cokolwiek	myślisz	o	Jego	
istnieniu,	 czymkolwiek	 się	 zajmujesz	 i	 jakie-
kolwiek	 są	 twoje	 pragnienia:	 w	 zamęcie	 życia,	
w	zgiełku	ulicznym	–	zachowaj	pokój	z	Bogiem.

15.	 Świat	jest	wciąż	piękny	–	z	całym	swym	zakłama-
niem,	nędzą	i	nie	rozwiązanymi	problemami.

16.	 Uważaj	na	siebie	i	staraj	się	być	szczęśliwy.

RefleksjaRefleksja

Kiedy	 wspominamy	 naszych	 Wszystkich	 Świętych,	
wtedy	za	Martinem	Gutlem	możemy	zadać	sobie	dziś	
pytanie:	„Po	co	czcić	świętych,	skoro	nikt	nie	chce	dziś	
już	żyć	tak	jak	oni?”	W	Starym	Testamencie	czytamy:	
„Bądźcie	więc	święci,	bo	Ja	jestem	święty	(Kpł	11,	45).	
Pan	Jezus	mówi:	„Bądźcie	więc	wy	doskonali,	jak	do-
skonały	jest	Ojciec	Wasz	niebieski”	(Mt	5,	48).	Albo-
wiem	wolą	Bożą	 jest	wasze	 uświęcenie”	 –	 pisze	 św.	
Paweł	(1	Tes	4,	3).	Zaś	św.	Piotr	mówi:	„W	całym	swym	



postępowaniu	stańcie	się	wy	również	na	wzór	święte-
go,	który	was	powołał”	(1P	1,	15).	Zatem	to	nie	prawda,	
że	do	świętości	powołani	zostali	tylko	nieliczni,	że	tyl-
ko	niektórzy	z	nas…

Skoro	 świętość	 jest	 naszym	 powołaniem,	 to	 co	
w	 takim	 razie	mamy	 czynić,	 aby	być	 świętymi?	Od-
powiedź	jest	w	Ewangelii.	Tam	słyszymy	8	błogosła-
wieństw	 Chrystusa.	 Gdy	 będziemy	 tak	 postępować:	
jako	 ubodzy	w	 duchu,	 cisi,	 łagodni,	miłosierni,	 gdy	
będziemy	dążyć	do	sprawiedliwości,	starać	się	o	czy-
stość	naszego	serca,	wprowadzając	pokój	w	środowi-
sku,	 gdzie	 żyjemy,	 a	 nawet	 znosząc	 prześladowanie	
dla	Chrystusa,	wtedy	jesteśmy	bliscy	świętości	i	świę-
tych,	których	wspominamy…

3	pytania	do	refleksji3	pytania	do	refleksji

1.	 Czy	masz	swojego	ulubionego	świętego?
2.	 Dlaczego	to	właśnie	On	został	wybrany	przez	Cie-

bie	jako	ten	„najważniejszy”?
3.	 Czy	 „8	 błogosławieństw”	 są	 pomocą	 dla	 Ciebie	

w	dążeniu	do	świętości?

* * *
Ewangelia	na	niedzielę

8	listopada	20208	listopada	2020 
Przypowieść	o	pannach	roztropnych	 

i	nierozsądnych
(Mt	25,1-13)

Jezus	powiedział	swoim	uczniom	tę	przypo-
wieść:	 Podobne	 jest	 królestwo	 niebieskie	
do	 dziesięciu	 panien,	 które	 wzięły	 swoje	
lampy	i	wyszły	na	spotkanie	pana	młode-
go.	Pięć	z	nich	było	nierozsądnych,	a	pięć	
roztropnych.	 Nierozsądne	 wzięły	 lampy,	
ale	nie	wzięły	z	sobą	oliwy.	Roztropne	zaś	
razem	 z	 lampami	 zabrały	 również	 oliwę	
w	naczyniach.	Gdy	się	pan	młody	opóźniał,	
zmorzone	 snem	 wszystkie	 zasnęły.	 Lecz	
o	północy	rozległo	się	wołanie:	Pan	młody	
idzie,	wyjdźcie	mu	na	spotkanie!

Wtedy	 powstały	 wszystkie	 owe	 panny	
i	opatrzyły	swe	lampy.	A	nierozsądne	rze-
kły	do	roztropnych:	Użyczcie	nam	swej	oli-
wy,	bo	nasze	lampy	gasną.	Odpowiedziały	
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roztropne:	Mogłoby	i	nam,	i	wam	nie	wy-
starczyć.	 Idźcie	 raczej	 do	 sprzedających	
i	kupcie	sobie!	Gdy	one	szły	kupić,	nadszedł	
pan	młody.	 Te,	 które	 były	 gotowe,	weszły	
z	nim	na	ucztę	weselną,	i	drzwi	zamknięto.

W	 końcu	 nadchodzą	 i	 pozostałe	 panny,	
prosząc:	 Panie,	 panie,	 otwórz	 nam!	 Lecz	
on	 odpowiedział:	 Zaprawdę,	 powiadam	
wam,	nie	znam	was.	Czuwajcie	więc,	bo	nie	
znacie	dnia	ani	godziny.

Opowiadanie	pt.	„O	dwóch	mnichach	 Opowiadanie	pt.	„O	dwóch	mnichach	 
i	życiu	pozagrobowym”i	życiu	pozagrobowym”

Dwóch	mnichów	(pobożnych	i	roztropnych)	umówiło	
się,	że	ten,	który	pierwszy	umrze,	da	znać	drugiemu	
o	tym,	czy	zaświaty	wyglądają	właśnie	tak,	jak	to	oni	
sobie	wyobrażali;	czy	też	inaczej.

Meldunek	miał	 być	 krótki	 i	 rzeczowy,	 i	miał	 za-
wierać	tylko	jedno	słowo:	albo	„totaliter”	(„całkowicie	
tak”),	albo	„aliter”	(„inaczej”).

Po	 śmierci	 pierwszego	 z	 nich	 przychodzi	 wiado-
mość:	„Totaliter	aliter”	(„całkowicie	inaczej!”).

RefleksjaRefleksja

Czuwanie,	 wytrwałość	 i	 systematyczność	 to	 cechy,	
które	 jeśli	 są	 obecne	w	 życiu	 człowieka,	wtedy	 jest	
pokój	w	jego	codziennym	życiu.	Podejmowane	decy-
zje	jeśli	są	przemyślane,	to	prowadzą	do	konkretnego	
celu.	Kiedy	zaś	jest	chaos,	wtedy	popełniamy	błędy,	
które	prowadzą	do	wielu	nieszczęść.	Dlatego	tak	bar-
dzo	ważne	jest	planowanie	tego,	co	będzie	kiedyś.	Tyl-
ko	zastanawiając	się	i	przewidując	to,	co	będzie,	jest	
duża	szansa,	abyśmy	nasze	życie	zakończyli	z	uśmie-
chem	na	twarzy,	dziękując	Bogu	za	każdy	dzień…

Jezus	uczy	nas,	że	roztropność	 jest	bardzo	ważna	
w	naszym	życiu.	Bez	niej	możemy	być	zaskoczeni	wy-
darzeniami,	które	będą	miały	miejsce	w	przyszłości.	
Ludzie	roztropni	wiedzą	o	tym,	że	nie	można	myśleć	
tylko	o	tu	i	teraz.	Uwzględniają	oni	nie	tylko	wyda-
rzenia	 czasu	 przeszłego,	 teraźniejszego,	 ale	 potrafią	
przewidzieć	 „rzeczy”	 przyszłe.	 Aby	 tak	 się	 stało,	 po-
trzebna	jest	spokój,	roztropność	i	nasza	mądrość…
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Jeden	talent,	za	czasów	Jezusa,	mierząc	go	warto-
ścią	 materialną,	 był	 wart	 mniej	 więcej	 15-letniemu	
wynagrodzeniu	przeciętnego	pracownika.	Dary	natu-
ralne,	nasze	osobiste	talenty	otrzymane	od	Boga,	nie	
mają	wartości	materialnej.	Po	prostu	mamy	je	i	to	za	
darmo…	Nie	da	się	ich	kupić…	Mają	też	ciekawą	natu-
rę,	bo	działają	w	ten	sposób,	że	dopiero	jak	są	rozwija-
ne,	przynoszą	plon	obfity…

Każdy	 z	 nas	 otrzymał	 od	 Boga	 talenty,	 które	
w	 mniejszym	 lub	 większym	 stopniu	 wykorzystuje	
w	codziennym	życiu.	Od	nas	zależy	w	jaki	sposób	je	
wykorzystujemy	względem	siebie,	ale	też	i	drugiego	
człowieka.

3	pytania	do	refleksji3	pytania	do	refleksji

1.	 Czy	wykorzystujesz	 talenty,	 które	 otrzymałeś	 od	
Boga?

2.	 Czy	rozwijasz	czy	zakopujesz	w	ziemi?
3.	 Jak	możesz	jeszcze	bardziej	rozwijać	swoje	talenty,	

aby	służyły	Tobie	i	ludziom?

* * *
Ewangelia	na	niedzielę

22	listopada	202022	listopada	2020 
Sprawa	podatku
(Mt	25,31-46)

Jezus	powiedział	do	swoich	uczniów:	Gdy	
Syn	 Człowieczy	 przyjdzie	 w	 swej	 chwale	
i	wszyscy	aniołowie	z	Nim,	wtedy	zasiądzie	
na	 swoim	 tronie	 pełnym	 chwały.	 I	 zgro-
madzą	 się	 przed	 Nim	 wszystkie	 narody,	
a	On	oddzieli	 jednych	 [ludzi]	od	drugich,	
jak	pasterz	oddziela	owce	od	kozłów.	Owce	
postawi	po	prawej,	a	kozły	po	swojej	lewej	
stronie.

Wtedy	 odezwie	 się	 Król	 do	 tych	 po	 pra-
wej	 stronie:	 Pójdźcie,	 błogosławieni	Ojca	
mojego,	 weźcie	 w	 posiadanie	 królestwo,	
przygotowane	wam	 od	 założenia	 świata!	
Bo	 byłem	 głodny,	 a	 daliście	Mi	 jeść;	 by-
łem	spragniony,	a	daliście	Mi	pić;	 byłem	
przybyszem,	 a	 przyjęliście	 Mnie;	 byłem	
nagi,	a	przyodzialiście	Mnie;	byłem	chory,	

3	pytania	do	refleksji3	pytania	do	refleksji

1.	 Jak	wyrobić	w	sobie	wytrwałość	i	systematyczność?
2.	 Dlaczego	przewidywanie	jest	tak	ważne?
3.	 Jak	przewidywać	„rzeczy”	przyszłe?

* * *
Ewangelia	na	niedzielę	

15	listopada	202015	listopada	2020 
Przypowieść	o	talentach

(Mt	25,14-30)

„Pewien	 człowiek,	 mając	 się	 udać	 w	 po-
dróż,	przywołał	swoje	sługi	i	przekazał	im	
swój	majątek.	Jednemu	dał	pięć	talentów,	
drugiemu	dwa,	trzeciemu	jeden,	każdemu	
według	 jego	 zdolności,	 i	 odjechał.	 Zaraz	
ten,	który	otrzymał	pięć	talentów,	poszedł,	
puścił	je	w	obrót	i	zyskał	drugie	pięć.	Tak	
samo	i	ten,	który	dwa	otrzymał;	on	również	
zyskał	drugie	dwa.	Ten	zaś,	który	otrzymał	
jeden,	poszedł	i	rozkopawszy	ziemię,	ukrył	
pieniądze	swego	pana.	Po	dłuższym	czasie	
powrócił	pan	owych	sług	i	zaczął	rozliczać	
się	z	nimi”.

Opowiadanie	pt.	„Dzięki	Bogu”Opowiadanie	pt.	„Dzięki	Bogu”

Wybitny	 kompozytor	 –	 Feliks	 Nowowiejski,	 znany	
jako	autor	muzyki	do	„Roty”	i	śpiewanego	w	szkołach	
„Hymnu	 Bałtyku”,	 oddawał	 się	 z	 pasją	 improwiza-
cjom	organowym.	Czynił	 to	w	latach	między	wojna-
mi,	podczas	niedzielnych	nabożeństw,	w	jednym	z	po-
znańskich	kościołów.

Zebrani	 wierni,	 po	 każdym	 takim	 występie,	 nie	
szczędzili	 aplauzu	wielbionemu	muzykowi,	 a	wtedy	
Nowowiejski	 podnosił	 się	 zza	 organowego	 pulpitu,	
stawał	przed	tłumem,	wznosił	ręce	i	mówił:	–	Nie	mnie	
dziękujcie,	Bogu	dziękujcie,	że	mi	dał	taki	talent.

RefleksjaRefleksja

Mamy	 dwa	 znaczenia	 słowa	 talent.	 W	 tej	 przy-
powieści	o	talentach,	oznacza	jednostkę	monetarną.	
Symbolicznie	zaś	oznacza	dar,	który	otrzymaliśmy	od	
Boga.
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a	odwiedziliście	Mnie;	byłem	w	więzieniu,	
a	przyszliście	do	Mnie.

Wówczas	 zapytają	 sprawiedliwi:	 Panie,	
kiedy	 widzieliśmy	 Cię	 głodnym	 i	 nakar-
miliśmy	 Ciebie?	 Spragnionym	 i	 daliśmy	
Ci	 pić?	Kiedy	widzieliśmy	 Cię	 przybyszem	
i	 przyjęliśmy	 Cię?	 lub	 nagim	 i	 przyodzia-
liśmy	 Cię?	 Kiedy	 widzieliśmy	 Cię	 chorym	
lub	 w	 więzieniu	 i	 przyszliśmy	 do	 Ciebie?	
A	Król	im	odpowie:	Zaprawdę,	powiadam	
wam:	 Wszystko,	 co	 uczyniliście	 jednemu	
z	 tych	 braci	 moich	 najmniejszych,	Mnie-
ście	uczynili.

Wtedy	odezwie	się	i	do	tych	po	lewej	stro-
nie:	 Idźcie	 precz	 ode	 Mnie,	 przeklęci,	
w	 ogień	 wieczny,	 przygotowany	 diabłu	
i	 jego	 aniołom!	 Bo	 byłem	 głodny,	 a	 nie	
daliście	Mi	 jeść;	byłem	spragniony,	a	nie	
daliście	Mi	 pić;	 byłem	 przybyszem,	 a	 nie	
przyjęliście	Mnie;	byłem	nagi,	a	nie	przy-
odzialiście	mnie;	 byłem	 chory	 i	 w	więzie-
niu,	 a	 nie	 odwiedziliście	Mnie.	Wówczas	
zapytają	i	ci:	Panie,	kiedy	widzieliśmy	Cię	
głodnym	 albo	 spragnionym,	 albo	 przy-
byszem,	 albo	 nagim,	 kiedy	 chorym	 albo	
w	więzieniu,	a	nie	usłużyliśmy	Tobie?

Wtedy	odpowie	im:	Zaprawdę,	powiadam	
wam:	Wszystko,	czego	nie	uczyniliście	jed-
nemu	z	tych	najmniejszych,	tegoście	i	Mnie	
nie	 uczynili.	 I	 pójdą	 ci	 na	mękę	wieczną,	
sprawiedliwi	zaś	do	życia	wiecznego.

Opowiadanie	pt.	„Głód	życia”Opowiadanie	pt.	„Głód	życia”

Michał	Anioł	Buonarroti	(1475	–	1564),	wszechstron-
ny	twórca	Odrodzenia	wśród	wielu	dokonań	namalo-
wał	również	freski	w	Kaplicy	Sykstyńskiej,	przedsta-
wiające	Sąd	Ostateczny.

Gdy	ukończył	monumentalne	dzieło,	zwierzył	się	
znajomej	hrabinie:	–	Jestem	już	stary	i	mam	nadzie-
ję,	że	Bóg	wkrótce	powoła	mnie	do	siebie.	–	Mistrzu,	
jest	pan	zmęczony	życiem?	–	Nie,	wprost	przeciwnie,	
jestem	głodny	życia.

RefleksjaRefleksja

Co	będzie	na	końcu	świata?	Jak	będzie	on	wyglądał?	
Co	potem,	po	życiu?	Te	pytania	towarzyszą	wielu	lu-
dziom	na	każdym	etapie	ich	życia.	Pytania	te	dotyczą	
tego	co	przed	nami	i	co	jest	wielką	niewiadomą.	Nie	
lubimy	tych	„niewiadomych”,	bo	wprowadzają	w	nas	
niepewność	 jutra,	 czyli	 nerwowość,	 która	wcale	nie	
służy	naszemu	życiu	tu	na	ziemi.	Tymczasem,	jeśli	w	to	
oczekiwanie	włączymy	radość	i	nadzieję	na	lepsze	ju-
tro,	wtedy	to	oczekiwanie	staje	się	błogosławionym…

Jezus	wie,	że	nasz	„głód	życia”	może	być	właściwie	
spożytkowany,	 jeśli	 jest	w	nas	wiara,	nadzieja	 i	mi-
łość.	To	one	sprawiają,	że	to	co	dzieje	się	w	nas	i	wo-
kół	nas	powinno	dawać	radość	każdego	dnia…

3	pytaniado	refleksji3	pytaniado	refleksji

1.	 Dlaczego	myślimy	o	tym	co	przed	nami?
2.	 Dlaczego	 nie	 lubimy	 „niewiadomych”	 w	 naszym	

życiu?
3.	 Dlaczego	wiara,	nadzieja	 i	miłość	przezwyciężają	

w	nas	pokusy?

ks.	Stanisław	Oskwarek	SDB 
n
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Ukochani	Archidiecezjanie!

W	 większości	 parafii	 niedziela	 poprzedzająca	 uro-
czystość	Wszystkich	Świętych	 jest	obchodzona	 jako	
rocznica	poświęcenia	własnego	kościoła.	Nie	 znając	
dokładnie	 daty	 tego	 wydarzenia,	 pragniemy	 w	 ten	
sposób	dziękować	Panu	Bogu	za	ten	szczególny	dzień	
w	 historii	 parafii,	 w	 którym	 jej	 świątynia	 została	
w	sposób	uroczysty	poświęcona	Jemu	samemu	–	na	
Jego	 cześć	 i	 chwałę,	 a	 także	 dla	 dobra	 duchowego	
wszystkich	 aktualnie	 żyjących	 i	 przyszłych	 pokoleń	
parafian.	

W	liturgii	rocznicy	poświęcenia	własnego	kościo-
ła	 czytany	 jest	 najpierw	 fragment	Księgi	Ezechiela,	
w	którym	Bóg	w	odniesieniu	do	świątyni	jerozolim-
skiej	 mówi:	 „To	 jest	 miejsce	 tronu	mojego,	 miejsce	
podstawy	mych	 stóp,	 gdzie	 chcę	na	wieki	mieszkać	
pośród	 Izraelitów”	 (Ez	 43,	 7a).	Wierzymy,	 że	 w	 nie-
skończenie	 głębszej	 mierze	 to	 stwierdzenie	 odnosi	
się	do	każdego	kościoła	katolickiego,	gdzie	w	taber-
nakulum	 –	w	 eucharystycznym	 znaku	Chleba	 –	 jest	
prawdziwie	i	substancjalnie	obecny	Boży	Syn,	Jezus	
Chrystus.	Osobiste	 spotkanie	 z	Nim,	 zwłaszcza	pod-
czas	 niedzielnej	 Mszy	 świętej,	 sprawia	 również,	 że	
doświadczamy	 szczególnej	 obecności	 i	 wzrastania	
Kościoła	w	sensie	duchowym	jako	tej	wspólnoty	lu-
dzi	wierzących,	której	 –	 jak	pisał	św.	Paweł	Apostoł	
w	Liście	do	Efezjan	–	„kamieniem	węgielnym	jest	sam	
Chrystus	Jezus”,	a	fundamentem	Apostołowie	i	proro-
cy	(por.	Ef	2,	20b).	Dzięki	temu	od	chwili	Chrztu	świę-
tego	wierni	chrześcijanie	mogą	cieszyć	się	godnością	
współobywateli	świętych	 i	domowników	Boga	 (por.	
Ef	2,	19b).	Co	więcej,	poprzez	słuchanie	Słowa	Bożego	
i	udział	w	świętych	sakramentach	każdy	chrześcija-
nin	buduje	osobistą	świętość,	sam	stając	się	nowym	
kamieniem	 w	 tej	 duchowej	 świątyni	 i	 stanowiąc	
„mieszkanie	Boga	przez	Ducha”	(por.	Ef	2,	21-22).	

Dzisiejsza	 Ewangelia	 ukazuje	 nam	 ponadto	 po-
stać	 Zacheusza,	 bogatego	 zwierzchnika	 celników,	
który	bardzo	pragnął	osobiście	zobaczyć	Pana	Jezusa	
przychodzącego	do	Jerycha,	jego	rodzinnego	miasta.	

List	Arcybiskupa	Metropolity	Krakowskiego List	Arcybiskupa	Metropolity	Krakowskiego 
w	związku	z	nową	falą	pandemii	COVID	19w	związku	z	nową	falą	pandemii	COVID	19

Ponieważ	 jednak	 był	 niskiego	 wzrostu,	 wszedł	 na	
rosnącą	 obok	 drogi	 sykomorę.	 Chrystus	 dostrzegł	
go,	kazał	mu	zejść	na	ziemię	 i	przygotować	dom,	by	
móc	się	z	nim	spotkać.	To	sprawiło,	że	przepełniony	
radością	Zacheusz	zawołał:	„Panie,	oto	połowę	mego	
majątku	daję	ubogim,	a	jeśli	kogo	w	czym	skrzywdzi-
łem,	zwracam	poczwórnie”	(Łk	19,	8b).	Także	w	odnie-
sieniu	 do	 naszego	 życia	 szczere	 pragnienie	 spotka-
nia	z	Jezusem	przynosi	prawdziwie	cudowne	owoce:	
z	jednej	strony	nasze	osobiste	nawrócenie,	z	drugiej	
natomiast	 wejście	 Chrystusa	 w	 przestrzeń	 naszego	
rodzinnego	domu,	 który	dzięki	 temu	 staje	 się	 świą-
tynią,	Kościołem	domowym,	gdzie	nasza	codzienność	
przeżywana	jest	w	nieustannej	obecności	Boga.	

Drodzy	Archidiecezjanie!
Rozważając	wspólnie	z	Wami	przypadające	na	dzi-

siejszą	niedzielę	czytania	mszalne,	mam	świadomość	
tego,	że	wielu	z	Was	odczuwa	w	swych	sercach	smutek	
i	ból,	iż	z	powodu	nowej	fali	pandemii	COVID	19	nie	
może	osobiście	wziąć	udziału	we	Mszy	świętej	w	pa-
rafialnej	świątyni	i	wraz	z	całą	wspólnotą	dziękować	
za	 to,	 że	kiedyś	została	ona	poświęcona	Panu	Bogu	
na	Jego	wyłączną	własność.	Co	więcej,	nikt	z	nas	nie	
wie,	 jak	 długo	 jeszcze	 będą	 obowiązywać	 nałożone	
przez	władze	państwowe	ograniczenia,	które	mają	na	
celu	 zahamowanie	 rozwoju	pandemii	 koronawirusa	
i	ochronę	każdego	z	nas	przed	niebezpieczną,	powo-
dowaną	przez	niego	chorobą.	Wiedzcie,	Moi	Drodzy,	
że	 także	 i	 ja	przeżywam	podobny	do	Waszego	 smu-
tek,	nie	mogąc	uczestniczyć	w	wielu	zaplanowanych	
od	dawna	uroczystościach,	podczas	których	doświad-
czałbym	radości	wspólnej	z	Wami	modlitwy,	a	także	
osobistego	spotkania.	

W	 tej	 sytuacji	 proszę	Was	 o	 cierpliwe	 znoszenie	
niedogodności	 i	 przestrzeganie	 zaleceń	 sanitarnych	
w	 imię	miłości	 bliźniego,	 do	 której	wzywa	nas	 Pan	
Jezus.	Z	 całego	serca	 zachęcam	Was,	aby	postać	Za-
cheusza,	pragnącego	spotkać	się	z	Jezusem,	stała	się	
wzorem	 dla	 tych	wszystkich,	 którzy	 z	 powodu	 pan-
demii	i	związanych	z	nią	ograniczeń	nie	będą	mogli	
wziąć	 udziału	 w	 niedzielnej	 Mszy	 świętej.	 Niech,	
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przede	wszystkim,	nie	 zabraknie	w	Was	pragnienia	
osobistego	 spotkania	 się	 z	 Panem	 Jezusem.	 Jeżeli	
niemożliwe	 będzie	 osobiste	 udanie	 się	 do	 kościoła,	
z	wielką	nabożnością	bierzcie	udział	we	Mszach	świę-
tych	 transmitowanych	przez	 radio,	 telewizję	 lub	 in-
ternet,	czytajcie	Pismo	Święte,	odmawiajcie	różaniec	
i	inne	modlitwy.	Z	żarliwością	i	ufnością	zanoście	je	
do	 Boga:	 za	 chorych	 przebywających	 w	 szpitalach	
i	w	domach,	 o	 łaskę	możliwie	 szybkiego	ustąpienia	
pandemii,	o	dobre	zdrowie	dla	każdej	i	każdego	z	nas,	
o	ofiarność	i	odwagę	dla	całej	służby	zdrowia,	dla	le-
karzy	 i	pielęgniarek,	którzy	ryzykują	własnym	zdro-
wiem,	a	niekiedy	 i	 życiem,	byśmy	mogli	 szczęśliwie	
przeżyć	 ten	 trudny	 czas.	 Nie	 zapominajcie	 również	
o	Waszych	kapłanach,	którzy	z	oddaniem	pracują	dla	
Was	i	dla	dobra	Waszych	wspólnot.	Bądźcie	solidar-
ni	 i	 odpowiedzialni	 za	 innych,	w	sposób	szczególny	
pamiętając	o	naszych	seniorach,	niosąc	im	konkretną	
pomoc	 i	wsparcie.	Zachęcam	Was	przy	 tym,	abyście	
z	 ufnością	 oddawali	 się	 pod	 szczególną	 opiekę	 św.	
Jana	Pawła	 II	Wielkiego,	którego	watykańska	Kon-
gregacja	ds.	Kultu	Bożego	i	Dyscypliny	Sakramentów	

dnia	5	października	br.	ogłosiła	Patronem	Małopol-
ski.	Szukajcie	również	opieki	u	św.	Andrzeja	Boboli,	
Patrona	 Polski,	 którego	 Pan	 Bóg	 w	 ostatnich	 cza-
sach	zsyła	nam	jako	naszego	szczególnego	opiekuna	
i	obrońcę.

Módlmy	się	z	całą	życzliwością	i	serdecznością	za	
siebie	 nawzajem,	 a	 wszelkie	 trudności	 i	 cierpienia,	
niepokoje	 i	 bóle	 ofiarujmy	w	 intencji	Kościoła,	 któ-
ry	jest	naszą	Matką,	oraz	w	intencji	naszej	Ojczyzny,	
którą	 dał	 nam	 Bóg	 jako	 dar,	 a	 równocześnie	 jako	
wielkie	zadanie.

Na	 ten	 szczególny	 czas,	 który	 jest	 także	 czasem	
zbawienia	 i	w	którym	również	doświadczamy	czułej	
bliskości	Boga,	z	serca	Wam	wszystkim,	Drodzy	Sio-
stry	i	Bracia,	błogosławię

Marek	Jędraszewski 
Arcybiskup	Metropolita	Krakowski
Kraków,	20	października	2020	roku,	 

w	uroczystość	św.	Jana	Kantego, 
	głównego	Patrona	Archidiecezji	Krakowskiej 

	i	miasta	Krakowa
n

MAŁOPOLSKIE
WĘDRÓWKI

Jan	Jabłoński

Listopadowe	wspomnienieListopadowe	wspomnienie

Listopad	to	szczególny	miesiąc,	w	którym	nasze	myśli	
i	modlitwy	kierują	się	ku	tym,	którzy	się	mineni	–	jak	
mówią	górale.	Jest	takie	miejsce	w	Zakopanem,	obok	
starego,	drewnianego	kościoła	pw.	Matki	Boskiej	Czę-
stochowskiej	i	św.	Klemensa	–	to	cmentarz	na	Pękso-
wym	Brzysku	przy	ulicy	Kościeliskiej,	zwany	Starym,	
bo	jest	to	pierwszy	cmentarz	jaki	powstał	w	Zakopa-
nem.	Brzyzek	 to	w	gwarze	 góralskiej	 urwisty	 brzeg	
nad	drogą,	potokiem	–	w	tym	wypadku	nad	zbiegiem	
Cichej	 Wody	 i	 potoku	Młyniska.	 Powstał	 zapewne	
z	 początkiem	 pięćdziesiątych	 lat	 19-wieku	 –	 nie	ma	
dokładnej	 daty	 utworzenia	 –	 na	 gruncie	 należącym	

do	rodziny	Pęksów,	dzięki	staraniom	pierwszego	pro-
boszcza	parafii	zakopiańskiej,	ks.	Józefa	Stolarczyka.	
Są	tu	pochowani	przedstawiciele	znanych	rodów	gó-
ralskich,	 ludzie	kultury	 i	nauki,	artyści,	 ludzie	 zwią-
zani	 z	 rozwojem	Zakopanego	 i	 turystyki	w	 Tatrach.	
Zacytuję	 tu	 słowa	Macieja	 Pinkwarta,	 autora	 prze-
wodnika	po	tym	cmentarzu:	jeden	z	najważniejszych	
cmentarzy	narodowych	–	obok	warszawskich	Pową-
zek,	 krakowskiego	 cmentarza	 Rakowickiego,	 lwow-
skiego	 Łyczakowskiego,	wileńskiej	Rossy	 i	 podpary-
skiego	Montmorency. 
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Przy	wejściu	na	 cmentarz	 jest	 tablica	 z	napisem:	
Ojczyzna	 to	 ziemia	 i	 groby,	 narody	 tracąc	 pamięć	Ojczyzna	 to	 ziemia	 i	 groby,	 narody	 tracąc	 pamięć	
tracą	 życie.tracą	 życie.	 Te	 słowa	 przypisywane	 są	marszałkowi	
Francji	 i	 Polski,	 Ferdynandowi	 Fochowi.	 Jakże	 zna-
mienne	słowa,	jakbyśmy	o	tych	miejscach	zapomnieli	
to	 tak,	 jakby	odwrócić	się	od	naszej	historii,	utracić	

tożsamość	 narodową.	 Na-
grobki	 to	 granitowe	 głazy	
przywiezione	 z	 Tatr,	 rzeź-
bione	krzyże,	rzeźby	–	dzieła	
rzeźbiarzy	ludowych	a	także	
powstałe	 w	 pracowniach	
wielkich	artystów	–	obrazki	
na	szkle	malowane,	żeliwne	
krzyże	powstałe	w	19-wiecz-
nej	hucie	w	Kuźnicach.

Uczniowie	 z	Liceum	Plastycznego	 im.	Antoniego	
Kenara	co	roku	w	okolicy	Wszystkich	Świętych	deko-
rują	groby	ozdobami	z	jasnych	drewnianych	listewek	
w	postaci	krzyży,	kwiatów.	Chcę	opisać	kilka	grobów	
przewodników	i	ratowników	tatrzańskich	oraz	spor-
towców	 narciarzy.	 Groby	 te	 znajdują	 się	 po	 prawej	
stronie	głównej	 i	 jedynej	alejki	prowadzącej	w	głąb	
cmentarza.	

Tadeusz	Gąsienica	Giewont	1915-1999Tadeusz	Gąsienica	Giewont	1915-1999	(bliżej	koń-
ca	 cmentarza).	 Uwagę	 zwraca	 kamienny	 nagrobek,	
granitowy	głaz	z	metalową	rzeźbą:	do	krzyża	zdążają	

ratownicy	biorący	udział	w	akcji	ratowniczej,	dwóch	
z	nich	niesie	nosze.	Był	on	muzykiem	i	śpiewakiem,	
grywał	i	śpiewał	z	różnymi	regionalnymi	zespołami,	
występował	jako	aktor	i	konsultant	w	wielu	filmach	
dokumentalnych	i	fabularnych	kręconych	w	Tatrach	
min.	 Błękitny	 krzyż,	 Ród	 Gąsieniców.	 Był	 aktorem	
teatrów	 góralskich,	 przewodnikiem	 i	 ratownikiem	
GOPR-u.	 Był	 towarzyski	 i	 dowcipny.	 A	 oto	 jedna	
z	anegdot:	nad	Morskim	Okiem	uczestniczki	wyciecz-
ki	 zasypują	 przewodnika	 różnymi	 pytaniami	 np.	 co	
robią	pstrągi	kiedy	pada	deszcz?	Ze	spokojem	odpo-
wiedział	–	wiecie	panie,	one	wtedy	wyskakują	z	wody	
na	smreki	(świerki)	i		syski	źreją.

W	 pobliżu	 kolejny	 nagrobek	 z	 granitowym	 gła-
zem,	Andrzej	Krzeptowski	 1902-1981Andrzej	Krzeptowski	 1902-1981	 (brat	 słynnego	
przewodnika	Józefa	Krzeptowskiego),	narciarz	(olim-
piada	w	Sankt	Moritz	1928,	Mistrzostwa	Świata	FIS	
w	 Zakopanem),	 leśnik,	 członek	 TOPR-u	 i	 GOPR-u.	
Wraz	z	 żoną	Marią	Krzeptowską	z	Budzów	–	pocho-
wana	w	tym	samym	grobowcu	–	prowadzili	schroni-
sko	w	Pięciu	Stawach	Polskich,	w	którym	panowała	
rodzinna	atmosfera.	Maria	słynęła	z	wypieku	wspa-
niałych	 ciast.	Na	nagrobku	 kamienna	 płaskorzeźba	
Marii	i	metalowa	Andrzeja.

Obok	spoczywa	Józef	Krzeptowski	1904-1971Józef	Krzeptowski	1904-1971,	prze-
wodnik,	 ratownik	TOPR-u,	kurier	w	czasie	 II	wojny	
światowej	–	ponad	50	razy	przekraczał	granicę	–	zna-
komity	 narciarz,	 gawędziarz	 zwany	 Sabałą	 20-go	
wieku.	 Był	 nazywany	 również	 ujkiem	Krzeptoskim.	
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Wiele	 powiedzo-
nek	 i	 anegdot	
z	nim	związanych	
krąży	 do	 dziś.	 
Józef	 objaśnia	
swoim	 pod-
o p i e c z n y m	
w	Dol.	 5-ciu	 Sta-

wów	Polskich	 panoramę	 otaczających	 ich	 szczytów.	
W	 pewnym	 momencie	 słychać	 sypiące	 się	 piargi	
i	 kamienie,	 pojawia	 się	 świeżo	 upieczony	 przewod-
nik	tatrzański	Staszek	a	za	nim	umęczone,	prawie	na	
czworakach	młode	dziewczyny.	Ujek	przeprosił	swoją	
grupę	i	pyta	się	Staszka:

–	no	dy	wiedzies	Stasek	(prowadzisz)?
–	no	dy	wiedem	ujku,	wiedem.
–	wis	Stasku,	bo	jo	myśloł	ze	pasies.
Żołnierz	 AK	 i	 król	 kurierów	 tatrzańskich	 został	

wywieziony	 przez	 NKWD	 na	 Syberię,	 gdzie	 spę-
dził	 2	 lata.	 Po	 powrocie	wiele	 razy	wzywano	 go	 na	
przesłuchania.

W	 końcu	 jednak	 został	 odznaczony	 Krzyżem	
Walecznych	 i	 Krzyżem	 Komandorskim	 Orderu	 Od-
rodzenia	 Polski.	Nagrobek	 to	 tatrzański	 głaz	 z	 jego	
płaskorzeźbą	i	metalową	rzeźbą	w	kształcie	kotwicy.	
W	pobliżu	skromna	mogiła	zwieńczona	kamiennym	
nagrobkiem	z	metalowym	krzyżem	z	kuźnickiej	huty.	
Maciej	 Sieczka	 1824-1897Maciej	 Sieczka	 1824-1897,	 jeden	 z	 pierwszych	 prze-
wodników	 tatrzańskich,	 znawca	 Tatr.	 Człowiek	 nie-
zwykle	skromny	i	uczynny.	

Początkowo	 był	 kłusownikiem	 a	 potem	 został	
strażnikiem	zwierząt.	Wodził	w	Tatry	min.	Eugeniu-
sza	 Janotę,	ks.	 Józefa	Stolarczyka,	Walerego	Eljasza,	
Tytusa	 Chałubińskiego,	 Jana	 Gwalberta	 Pawlikow-
skiego,	 Adama	 Asnyka.	 Do	 niego	 należy	 pierwsze	
wejście	min.	na	Świnicę,	Mięguszowiecki	Szczyt	Wiel-
ki,	Mnicha,	Szatana,	Jastrzębią	Turnię.	Jest	patronem	
Koła	 Przewodników	 Tatrzańskich	 im	Macieja	 Siecz-
ki	w	Krakowie.	Każdego	 roku,	pod	koniec	 listopada	
przewodnicy	z	tego	koła	spotykają	się	przy	jego	gro-
bie,	 składają	wiązankę	kwiatów,	palą	 znicze-	krótka	
modlitwa	i	wspominanie	tych	przewodników,	którzy	
się	mineni	i	są	już	na	Niebiańskiej	Grani.	

Poeta	Adam	Asnyk	napisał	piękny	23-ch	zwrotko-
wy	wiersz	Maciejowi	Sieczce	przewodnikowi	w	Zako-
panem,	sławiący	go	za	wiedzę,	skromność,	kulturę.

Oto	pierwsza	zwrotka:

Mój	przewodniku!	Tyś	mnie	wiódł	przez	góry, 
Dając	mi	poznać	ich	poezję	świeżą, 
Nagą,	dziewiczą	piękność	tej	natury, 
Nie	zeszpeconą	nadętych	legend	odzieżą, 
Nie	rozdrobnioną	na	powszednie	rysy, 
Zdawkowe	słowa,	zdawkowe	opisy.	

Tuż	przy	murze	dwa	granitowe	głazy	–	tu	spoczy-
wają	dwaj	młodzi	ratownicy	TOPR-u:

Marek	Łabunowicz	„Maja”		 1972-2001Marek	Łabunowicz	„Maja”		 1972-2001
Bartłomiej	Olszański		 1976-2001Bartłomiej	Olszański		 1976-2001
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Zginęli	w	czasie	akcji	 ratunkowej,	przysypani	 la-
winą	śnieżną	pod	Szpiglasową	Przełęczą	w	Dol.	5-ciu	
Stawów	Polskich	30	grudnia	2001	roku.

Marek	był	muzykiem,	absolwentem	Państwowej	
Szkoły	 Muzycznej	 w	 Zakopanem,	 strażnikiem	 TPN	
i	 członkiem	 Tatrzańskiego	 Klubu	 Płetwonurków	
„Wanda”.	 Grał	 na	 różnych	 instrumentach	 w	 zespo-
łach	regionalnych	jak	i	rozrywkowych	(Golec	uOrkie-
stra,	Brathanki).	Bartek	był	studentem	dwóch	uczel-
ni	AR	 i	UJ,	ukończył	Szkołę	Muzyczną	w	Krakowie,	
był	taternikiem,	toprowcem,	malował,	pisał	opowia-
dania,	grał	na	skrzypcach	i	fortepianie,	zajmował	się	
fotografią	artystyczną.	

Ich	pogrzeb	to	jedna	z	największych	manifestacji,	
Mszę	św.	 żałobną	odprawił	ks.	kardynał	Franciszek	
Macharski.	Na	Pęksowym	Brzysku	żałobną	nutę	gra-
ło	kilkuset	góralskich	muzykantów.

Trochę	dalej	w	środkowej	 części	 cmentarza	przy-
ciąga	 wzrok	 trzytonowy	 granitowy	 szpiczasty	 głaz	
przypominający	 sylwetkę	 Kościelca	 nad	 Czarnym	
Stawem	 Gąsienicowym.	 To	 właśnie	 na	 Zadnim	 Ko-
ścielcu	w	czasie	szkolenia	kursantów	zginął	Jan	Dłu-Jan	Dłu-
gosz	 1929-1962gosz	 1929-1962.	Wybitny	 taternik	 i	 alpinista,	 literat	
(zbiór	 opowiadań	Komin	Pokutników),	 autor	 scena-
riusza	do	filmu	dokumentalnego	Zamarła	Turnia.	Był	
autorem	wiersza	Za	późno,	który	opisuje	śmierć	tater-
nika	a	może	własną?	Głaz	opasuje	taternicka	lina,	do	
której	poprzyczepiane	są	pętle,	expressy,	karabinki.

To	tylko	błysk 
To	tylko	szmer 
To	tylko	ćwierć	sekundy! 
A	już	krzyk 
I	haka	dźwięk 
Koniec	ostatniej	rundy 
Myśl?	Na	nic 
Myśl?	Po	co? 
Za	późno,	 
Szkoda	że 
Promień	zgasł.	 
A	potem	już	ciemności… 
Może	blask… 
Czy	tak?

Przy	 murze	 w	 przedniej	 części	 cmentarza	 jest	
ogromny	 głaz,	 ze	 środka	 którego	 wypływają	 jakby	
strugi	 łez,	kończąc	 swój	bieg	na	 tablicy	 z	nazwiska-
mi	 dwóch	 toprowców	 i	 instruktorów	 ratownictwa. 
Stanisław	Mateja	lat	51Stanisław	Mateja	lat	51,	Janusz	Kubica	lat	40Janusz	Kubica	lat	40	–	zginęli	
w	sierpniu	1994	r.	w	katastrofie	śmigłowca	nad	Dol.	
Olczyską	w	czasie	akcji	ratowniczej.	Dwóch	pilotów,	
którzy	 również	wtedy	 zginęli	 pochowano	w	 swoich	
rodzinnych	miejscowościach.	

Tuż	obok	symboliczny	nagrobek	Bronisława	Cze-Bronisława	Cze-
cha	1908-1944cha	1908-1944.	Był	jednym	z	czołowych	zawodników	
narciarstwa	 klasycznego	 i	 alpejskiego.	 Uczestnik	
olimpiad	zimowych	i	mistrzostw	świata.	Taternik,	szy-
bownik,	malarz	i	ratownik	TOPR-u.	Niemcy	chcieli	go	
zaangażować	do	 szkolenia	 swoich	 zawodników	nar-
ciarskich	–	nie	zgodził	się,	dlatego	został	wywieziony	
do	obozu	w	Oświęcimiu,	gdzie	zmarł	z	wycieńczenia.	
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Tuż	 przy	 głównej	 alejce	 spoczywają	 obok	 siebie	
siostra	i	brat.	Z	lewej	strony	granitowy	głaz,	to	grób	
gdzie	 złożono	 prochy	 Heleny	 Marusarzównej	 1918-Heleny	 Marusarzównej	 1918-
19411941,	 sprowadzone	w	1958	 roku	z	Podgórskiej	Woli,	
gdzie	 została	 rozstrzelana	 przez	 Niemców	 –	 zawod-
niczka	narciarstwa,	startowała	w	zawodach	w	kraju	
(7-krotna	mistrzyni)	i	zagranicą.	Jej	specjalnością	był	
bieg	zjazdowy,	slalom	i	kombinacja.	Była	również	żoł-
nierzem	ruchu	oporu,	łączniczką	i	kurierką.	

Po	prawej	stronie	nagrobek	z	kamieni	(kopiec		oto-
czaków)	zwieńczony	drewnianą	stylową	kapliczką.	Tu	
spoczywa	 Stanisław	 Marusarz	 1913-1993Stanisław	 Marusarz	 1913-1993,	 były	 nar-
ciarz,	kurier	tatrzański,	kierownik	schronisk	na	Hali	
Pysznej	i	Ornaku.	Startował	w	skokach	narciarskich	

a	także	w	biegach	zjazdowych	i	kombinacji	klasycznej	
oraz	 alpejskiej.	 Brał	 udział	 w	 czterech	 olimpiadach	
zimowych	 a	 w	 1938	 roku	 zdobył	 wicemistrzostwo	
świata	w	skokach.	Do	1955	roku	rekord	w	skokach	na	
Wielkiej	Krokwi	85m	należał	do	niego.	Szkolił	mło-
de	kadry	narciarzy,	 jego	 imieniem	 została	nazwana	
skocznia	Wielka	Krokiew.	 Zmarł	nagle	nad	grobem	
swojego	przyjaciela,	organizatora	służby	kurierskiej.	

Oczywiście	 to	 tylko	 kilkanaście	 postaci	 ze	 Sta-
rego	 Cmentarza	 w	 Zakopanem,	 nie	 wszyscy	 o	 któ-
rych	 chciałbym	 jeszcze	 napisać.	 Zainteresowanych	
odsyłam	 do	 przewodnika	 Cmentarz	 na	 Pęksowym	
Brzysku	Macieja	Pinkwarta,	z	którego	w	dużej	części	
korzystałem.

Na	koniec	 sentencja	 z	nagrobka	Marii	Bohatyń-
-Hłasko	(na	samym	końcu	cmentarza)	na	granitowym	
głazie:

„Mijają	ludzkie	pokolenia	jak „Mijają	ludzkie	pokolenia	jak 
Fale	gdy	wiatr	morzem	zmąci Fale	gdy	wiatr	morzem	zmąci 
I	nie	masz	godów	ich	pamięci I	nie	masz	godów	ich	pamięci 
I	nie	masz	bólów	ich	wspomnienia”I	nie	masz	bólów	ich	wspomnienia”

tekst:
Jan	Jabłoński	-	przewodnik	tatrzański

zdjęcia:	
Janusz	Konieczniak	-	przewodnik	tatrzański

n



1414

ŚWIĘCI
NASZYCH CZASÓW

Marcin	Pietrzyk

Kościół	 wzbogacił	 się	 o	 kolejną	 osobę	 wyniesioną	
na	ołtarze,	drugą	po	św.	Janie	Pawle	II,	która	znała	
realia	 współczesne	 XXI	 wieku.	 Nowym	 beatyfiko-
wanym,	patronem	 internautów,	 został	Carlo	Acutis,	
włoski	nastolatek	(także	o	polskich	korzeniach	–	bab-
cia	ze	strony	ojca	pochodziła	z	Warszawy)	żyjący	na	
przełomie	XX	i	XXI	w.	Jego	krótkie,	ale	owocne	życie	
pokazuje,	 że	Ewangelią	można	 żyć	 także	w	naszych	
czasach,	 które	 są	wyjątkowo	 skomplikowane.	Gdzie	
do	wielu	ludzkich	problemów	dochodzi	obecna	sytu-
acja	z	COVID-19.	

Carlo	urodził	się	3	maja	1991	r.	w	Londynie.	Jego	
rodzice	Andrea	i	Antonia	pracowali	wówczas	w	Wiel-
kiej	Brytanii.	Maluch	był	radością	mamy	i	taty,	a	tak-
że	dziadków	oraz	prababci	Adriany,	którzy	przyjechali	
z	Włoch,	aby	zobaczyć	wnuczka.	Chrzest	wprowadza-
jący	 go	 do	 wspólnoty	 wiernych	 odbył	 się	 18	 maja,	
w	parafii	pw.	Matki	Bożej	Fatimskiej	w	Londynie.	Już	
jako	 czteroletni	 przedszkolak	 zawsze	 miał	 łagodne	
usposobienie,	nigdy	nie	reagował	agresją	na	zaczep-
ki,	nie	kłócił	się,	nie	kaprysił,	umiał	się	cieszyć	z	drob-
nych	spraw,	wzbudzał	sympatię	dzieci	i	dorosłych.	

Od	najmłodszych	 lat	był	dzieckiem	dociekliwym,	
może	aż	za	bardzo	 jak	na	 jego	wiek.	Zaczynała	 inte-
resować	go	informatyka,	malarstwo,	kinematografia,	
czy	zoologia,	ale	szybko	zaczął	przejawiać	ciekawość	
wiarą	katolicką	i	nauką	o	religii,	która	przekształciła	
się	u	niego	w	wielkie	nabożeństwo	do	Pana	 Jezusa	
w	Eucharystii	i	do	Matki	Bożej	głoszącej	przesłanie,	
m.in.	 w	 Fatimie,	 Lourdes	 i	 Medjugorie.	 Fascyno-
wał	 się	 też	 ascezą	 wielkich	mistyków	 Kościoła:	 św.	
Franciszka	z	Asyżu	i	św.	Antoniego	z	Padwy.	Letnie	
miesiące	Carlo	 spędzał	u	dziadków	ze	 strony	mamy	
w	 Salerno	 nad	Morzem	 Tyrreńskim.	 Uwielbiał	 zry-
wać	 owoce	 w	 ogrodzie	 dziadka	 i	 dzielił	 się	 nimi	
z	ludźmi	w	miasteczku.	Był	pełen	otwartości	i	życzli-
wości	dla	każdego.	Babcia	zabierała	go	na	spotkania	
towarzyskie	i	wszyscy	się	dziwili,	że	mając	12	lat	jest	

Błogosławiony	naszych	czasów Błogosławiony	naszych	czasów 
Carlo	AcutisCarlo	Acutis

taki	 błyskotliwy.	 Jego	 praktyką	 stało	 się	 codzienne	
uczestnictwo	we	Mszy	św.	wraz	z	przyjęciem	komu-
nii.	 Ze	 względu	 na	 swoją	 dojrzałość	 przystąpił	 do	
konfirmacji	dużo	wcześniej	niż	inne	dzieci.	Opiekunki	
zaświadczyły,	że	cechowała	go	wielka	słodycz	i	posłu-
szeństwo	wobec	rodziców	i	wychowawców.	

Nauki	 szkolne	 pobierał	 najpierw	 w	 Instytucie	
Tommaseo	 sióstr	marcelinek	w	Mediolanie.	 Szybko	
nawiązywał	znajomości	i	traktował	ciepło	nawet	oso-
by,	 z	 którymi	nie	miał	 bezpośredniego	 czy	 ciągłego	
kontaktu	 lub	 osoby	 przygodne.	 Jego	 przyjacielem	
mógł	 być	 każdy.	Nie	miał	względu	wiek,	 pochodze-
nie	 społeczne,	 czy	 narodowość	 albo	 wyznanie.	 Są	
to	czynniki,	które	przecież	nie	determinują	 tego	czy	
ktoś	 jest	dobry,	 czy	 zły.	Nie	był	 też	małostkowy	czy	
uprzedzony	w	stosunku	do	ludzi	o	innych	poglądach.	
Wszyscy	czuli	 się	przy	nim	dobrze.	Carlo	 lubił	 zwie-
rzęta,	obecność	psów,	kotów	i	zabawy	z	nimi	rozwe-
selały	życie	rodziny	Acutis.	Do	annałów	rodzinnych	
weszło	pewne	wydarzenie	stanowiące	ciekawy	znak.	
Carlo	kiedyś	oświadczył,	iż	poprosił	Jezusa,	że	chciał-
by	zobaczyć	delfiny	na	wolności.	Efekt	jego	modlitwy	
był	zaskakujący.	Dziadek	Carla	wspomina:	„Miało	to	
miejsce	w	Santa	Margherita	Ligure.	Byliśmy	z	wnucz-
kiem	na	pełnym	morzu.	Nagle	otoczyły	nas	dziesiątki	
tych	stworzeń,	które	skakały	i	pływały	wokół	barki.	
Ten	absolutnie	jedyny	w	swoim	rodzaju	pokaz	trwał	
pół	godziny.	Było	to	niezapomniane	zdarzenie”.	

Jeden	 z	 dostojników	 kościelnych	 z	 Kongregacji	
Nauki	Wiary	tak	wspomina	spotkanie	z	Carlem,	któ-
re	miało	miejsce	w	Asyżu:	„Wywarł	na	mnie	ogromne	
wrażenie.	Z	wymiany	zdań	na	różne	tematy	religijne	
i	 kulturalne	 wywnioskowałem,	 że	mam	 przed	 sobą	
dobrze	 uformowanego	 młodzieńca,	 wychowanego	
na	trwałych	fundamentach	pryncypiów	chrześcijań-
skich,	które	on	znakomicie	potrafił	pogłębić	i	uzasad-
nić.	Podczas	naszego	spotkania	prosto	 i	zdecydowa-
nie	podzielił	się	swoimi	planami	na	przyszłość:	miał	
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zamiar	poświęcić	się	pomaganiu	potrzebującym,	aby	
wykorzystać	 zdolności,	 jakimi	 obdarzył	 go	 Pan	 i	 je	
rozwijać.	Mam	tu	na	myśli	jego	zdolności	intelektu-
alne,	w	tym	wiedzę	informatyczną”.	

W	życiu	Carla	ważna	była	zarówno	kontemplacja,	
adoracja	 Eucharystii	 w	 ciszy	 lub	 przy	 odmawianiu	
różańca	z	odpowiednią	intencją	(np.	za	dusze	czyśćco-
we),	jak	i	konkretne	działanie.	Nigdy	nie	był	jakimś	
nachalnym	„agitatorem”.	To	świadectwo	jego	działa-
nia,	wolontariat	szkolny	i	parafialny,	wkrótce	miało	
stać	się	przyczyną	np.	nawrócenia	na	chrześcijaństwo	
i	katolicyzm	jego	indyjskiego	przyjaciela,	który	prze-
cież	był	dobrym	człowiekiem	 i	mógł	dalej	 żyć	 zgod-
nie	z	religią	hinduistyczną,	w	której	był	wychowany.	
Świadectwo	 to,	 nie	 zaś	 dydaktyzm,	 zjednywało	 mu	
przyjaciół	 i	 przekonywało	 ich	 do	 wartości	 uniwer-
salnych.	Była	to	katecheza	przez	dawanie	przykładu.	
Trzeba	 też	 stwierdzić,	 że	 Carlo	miał	 rację	 uważając,	
że	 nie	wolno	marnować	 talentów.	 Jeśli	 ktoś	 potrafi	
powinien	być	inżynierem	lub	naukowcem,	by	służyć	
ludziom	i	Bogu.	

Współczesna	młodzież	niestety	 często	poprzesta-
je	 na	 wykorzystywaniu	 komputera	 i	 Internetu	 do	
współdzielenia	 się	miałkimi	 treściami	 i	 trwoni	 czas	
w	 konsumpcyjny	 sposób.	 Carlo	 zaś	 był	 ewangeliza-
torem	 zarówno	 na	 niwie	 szkolnej	 oraz	 społecznej	
jak	i	internetowej.	Udzielał	przyjaciołom	korepetycji	
z	nauk	ścisłych,	pomagał	w	katechezie,	popularyzował	

w	formie	stron	internetowych	animowane	przez	sie-
bie	akcje	charytatywne,	służył	chorym	i	ubogim.	

Prawdziwym	 humanistą	 jest	 bowiem	 człowiek,	
który	wykorzystuje	całe	spektrum	swoich	umiejętno-
ści	dla	dobra	innych.	Choć	należy	przyznać,	że	czasem	
Carlo	przyprawiał	swoich	przyjaciół	o	pewne	zagubie-
nie.	 Z	 początku	 nie	 rozumieli	 jego	 zainteresowania	
kwestiami	 zarówno	 intelektualnymi	 jak	 i	 duchowy-
mi.	Ale	nie	był	prymusem	we	wszystkim	i	oczywiście	
jego	 koledzy	 i	 koleżanki	 mieli	 talenty	 np.	 w	 czym	
innym	niż	Carlo.	Najważniejsze,	że	nigdy	się	nie	wy-
wyższał,	 ani	 ze	 względu	 na	 swoją	 wiedzę,	 ani	 stan	
posiadania	 swoich	 rodziców,	nie	ulegał	 też	modom.	
Carlo	był	samoukiem	gry	na	saksofonie,	bawił	się	ku-
charzeniem	i	kręcił	zabawne	filmy	ze	znajomymi	czy	
z	 udziałem	 zwierząt.	 Niektórzy	 „wieszczyli”	 mu	 na-
wet	karierę	reżyserską.	Miał	miłe	gesty,	np.	podczas	
kiermaszy	 bożonarodzeniowych	 fundował	 prezenty	
nie	z	jakichś	zebranych,	tylko	z	własnych	pieniędzy,	
które	udało	mu	się	dorywczo	 jako	uczniowi	zarobić.	
Przede	wszystkim	 był	 towarzyskim	 chłopcem,	 jadał	
z	 kolegami	 podwieczorki,	 grał	 w	 piłkę	 i	 rozmawiał,	
a	czasem	pocieszał	przyjaciół	i	przyjaciółki.	Świadec-
two	kolegi	Carla:	„Carla	Acutisa	poznałem,	gdy	miał	
siedem	lat	i	był	w	drugiej	klasie	szkoły	podstawowej,	
i	 od	 tego	momentu	 spędzaliśmy	 razem	wiele	 czasu.	
Byłem	jego	przyjacielem.	Z	całą	pewnością	był	wspa-
niałomyślny	 i	wspierał	przyjaciół:	 solidaryzował	 się	
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z	nimi	i	pomagał	przy	różnych	okazjach.	Pamiętam,	że	
pewnego	razu	ujął	się	za	wstydliwym	chłopcem,	z	któ-
rego	wszyscy	 się	wyśmiewali	 (...).	 Z	 całą	 pewnością	
cechą,	która	wywarła	na	mnie	największe	wrażenie	
była	jego	głęboka	wiara	(taką	spotkałem	tylko	u	nie-
licznych),	spokój	ducha	oraz	radość	z	każdej	chwili	ży-
cia,	zarówno	tej	smutnej,	jak	i	tej	szczęśliwej:	zawsze	
umiał	się	szeroko	uśmiechać	(...).	Wiem,	że	Carlo	jest	
i	będzie	zawsze	obok	mnie”.	

Wszyscy	 znajomi	 byli	 często	 zapraszani	 do	 jego	
domu	 i	 goszczeni	 z	 wielką	 życzliwością.	 Niektórzy,	
ze	 względu	 na	 trudną	 sytuację	 rodzinną	mieli	 pro-
blemy	 z	 przestrzeganiem	 obowiązujących	 w	 szkole	
zasad.	Tych	Carlo	zapraszał	najczęściej...	W	wieku	14	
lat	Carlo	zaczął	uczęszczać	do	liceum	klasycznego	przy	
Instytucie	 Leona	XIII	w	Mediolanie	 prowadzonego	
przez	 jezuitów,	 gdzie	w	 pełni	 rozwijał	 swoją	 osobo-
wość.	Razem	 z	 pewnym	studentem	 inżynierii	 infor-
matycznej	 zaczął	 zajmować	 się	 stroną	 internetową	
parafii	 Santa	 Maria	 Segreta	 w	 Mediolanie.	 Mimo,	
że	w	 liceum	 jezuitów	Carlo	miał	 bardzo	dużo	nauki	
zdecydował,	 że	 część	 swojego	 wolnego	 czasu	 prze-
znaczy	także	na	opiekę	nad	dziećmi,	które	przygoto-
wywały	się	z	pomocą	wolontariuszy	do	sakramentu	
bierzmowania.	 Zaprojektował	 stronę	 wolontariatu	
instytutu.	Zainicjował	i	koordynował	prace	związane	
z	 realizacją	spotu	dla	wolontariatu	młodzieży	 liceal-
nej,	biorącym	udział	w	krajowym	konkursie.	W	ogóle	
był	„motorem”	całej	klasy,	ponieważ	raz	z	większym,	
raz	 z	 mniejszym	 powodzeniem	 –	 to	 właśnie	 on	 był	
animatorem	 różnych	 inicjatyw	 dobroczynnych,	 czy	
tworzenia	prezentacji,	w	które	włączała	się	także	cała	
społeczność	 szkolna.	Udawało	mu	się	przekonać	do	
wspólnej	pracy	nie	tylko	tych	niechętnych,	ale	nawet	
osoby	 uznawane	 w	 szkole	 za	 „kompletnych	 odlud-
ków”.	W	każdym	razie	jeśli	ktoś	miał	zły	dzień,	Carlo	
zawsze	 umiał	 poprawić	mu	humor	 i	 dalej	mobilizo-
wać	do	działania.	

Carlo	rozchorował	się	nagle	i	umarł	w	ciągu	kilku	
dni.	Nikt	nie	podejrzewał	nawet,	że	schorzenie,	które	
wydawało	się	odmianą	grypy,	w	rzeczywistości	było	
białaczką	 typu	M3.	 Świadectwo	 pielęgniarki	 inten-
sywnej	 terapii:	 „Poznałam	 Carla	 w	 dniu,	 w	 którym	
został	skierowany	na	nasz	oddział	hematologii	dzie-
cięcej	w	szpitalu	San	Gerardo.	 Jego	stan	był	bardzo	
ciężki,	właściwie	 krytyczny.	 Kiedy	weszłam	 do	 jego	

ŚWIĘCI NASZYCH CZASÓWŚWIĘCI NASZYCH CZASÓW

pokoju,	 zapytałam:	 „Jak	 się	 czujesz?”.	 Odpowiedział	
mi:	„Dobrze”.	Zaskoczona	odpowiedzią	usłyszałam	od	
niego:	„Jest	wielu	takich,	którzy	czują	się	gorzej”.	Ta	
odpowiedź	mnie	poruszyła”.	

Carlo	ofiarował	 swoje	 cierpienia	 za	Ojca	 św.	 i	 za	
Kościół.	Zaledwie	15-letni	Carlo	zmarł	 12	październi-
ka	2006	r.,	w	wigilię	rocznicy	ostatniego	objawienia	
w	 Fatimie,	we	wspomnianym	 szpitalu	 San	Gerardo	
w	Monzy.	 Sekretarz	 Papieskiej	 Akademii	 Cultorum	
Martyrum	napisał	na	temat	Carla:	„Nasza	akademia	
stawia	go	za	przykład	swoim	studentom,	uznając	za	
wzór	cnót	i	poświęcenia	Kościołowi	i	Ojcu	Świętemu.	
Celem	poświęcenia	 Carla,	wypływającego	 z	wielkiej	
wiary	i	miłosierdzia,	było	przekazanie	gorącej	wiary	
przyszłym	pokoleniom”.	

Carlo	bardzo	 lubił	spędzać	wakacje	w	Asyżu.	Ra-
zem	 z	 przyjaciółmi	Mattią	 i	 Jacopo	 cieszyli	 się	 uro-
kliwymi	 zakątkami	 tego	 miasta.	 Tutaj	 właśnie	 10	
października	 br.,	 w	 bazylice	 św.	 Franciszka	 odbyła	
się	beatyfikacja	Carla	Acutisa.	W	tymże	mieście	jest	
zresztą	pochowany.	Cud,	który	Kościół	wziął	pod	uwa-
gę	do	zakończenia	procesu	 (prowadzonego	przez	ar-
chidiecezję	mediolańską),	to	przypadek	chłopca,	któ-
ry	urodził	się	ze	źle	ukształtowaną	trzustką.	Wówczas	
o.	Marcelo	Tenorio,	proboszcz	parafii	św.	Sebastiana	
w	Campo	Grande	 (Brazylia)	 rozpoczął	 publiczną	no-
wennę,	 prosząc	 o	 wstawiennictwo	 Carla.	 Trzeciego	
dnia	chore	dziecko	wróciło	do	zdrowia.	

Artykuł	 o	 Carlu	 Acutisie	 powstał	 na	 podstawie	
książki	Nicoli	Gori	pt.	„Eucharystia	–	moja	autostrada	
do	nieba.	Historia	Carla	Acutisa”	wydanej	nakładem	
wydawnictwa	„eSPe”	(stron:	168).	Tam	możemy	szcze-
gółowo	zgłębić	wiedzę	na	temat	duchowej	drogi	tego	
współczesnego	błogosławionego,	drogi	która	dopro-
wadziła	Go	do	domu	Ojca.

n
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MĘSKI PUNKT
WIDZENIA

Janusz

Czego	pragną	nasi	bliscy...Czego	pragną	nasi	bliscy...

Zasiadając	 do	 składania	 obecnego	 numeru	Dębnic-
kiego	 Dzwonu	 –	 jakże	 innego	 od	 dotychczasowych	
–	 pierwszego,	 który	 nie	 będzie	 drukowany,	 przypo-
mniała	mi	się	refleksja	z	listopada	2016	roku.	Obszer-
ny	fragment	poniżej:

Zbliża	 się	 Święto	Wszystkich	Świętych	 i	 dzień	
zaduszny.	 Zawsze	 w	 tym	 czasie	 odwiedzam	
wiele	cmentarzy,	 tak	 jakoś	historia	rozproszy-
ła	 naszą	 rodzinę.	Bywam	na	 starych	 cmenta-
rzach	komunalnych,	pachnących	historią	i	peł-
nych	 spacerujących	 dostojnych	 ludzi.	 Bywam	
na	małych	wiejskich	cmentarzach,	pięknie	wy-
sprzątanych,	 pełnych	 kwiatów	 i	 światełek.	 Są	
też	 podmiejskie	 cmentarze,	 na	 których	 groby	
uginają	 się	 pod	 ciężarem	 zniczy,	 gdzie	 patrzy	
się	 kątem	 oka	 na	 sąsiedni	 grób,	 by	 utrzymać	
się	w	trendzie...		

Spotykam	 zabieganych	 ludzi,	 sprzątających	
liście...	 Bywają	 też	 tacy	 którzy	 idąc	 środkiem	
rozprawiają	 o	 polityce	 albo	 innych	 równie	
ważnych	 sprawach.	 Są	 też	 ludzie	 z	 różańcem	
w	 ręce,	powoli	 idący	 zatopieni	w	 innej	 rzeczy-
wistości.	Widziałem	 też	 panie	 siedzące	 na	 ła-
weczce	 koło	 kaplicy,	 a	 jakże	 z	 papieroskami,	
dyskutujące	o...	właściwie	to	nie	ważne	o	czym.	
Niedaleko	grobu	mojego	śp.	ojca	jest	stara	pły-
ta	nagrobna,	nieczytelna,	właściwie	całkowicie	
zarośnięta.	 Coraz	 częściej	 widzę,	 że	 są	 ludzie	
którzy	zaczynają	ją	traktować	jak	swego	rodza-
ju	płytę	chodnikową,	by	szybciej	się	przemieścić	
do	swoich.

Mamy	 „swoje	 groby”	 –	 tu	 leżą	 nasi	 najbliżsi.	
Dbamy	o	nie	sprzątamy,	przybieramy...	Są	„na-
sze”	więc	 i	bywają	mniejsze	 czy	większe	 spory	
o	 wystrój,	 o	 to	 co	 przyniósł	 ktoś	 inny.	 Są	 też	
inne	groby,	przy	których	rozglądamy	się,	żeby	
przypadkiem	nie	spotkać	kogoś	kogo	nie	chce-
my	spotkać.	

Odwiedzając	tych	co	odeszli	do	Pana,	którzy	już	
żyją	w	innym	lepszym	świecie,	czekając	na	nas,	
zastanawiam	się	zawsze	czego	Oni	oczekują	od	
nas?	Czy	na	pewno	tego	co	tak	bardzo	nasze?	
Może	bardziej	modlitwy...

Dzisiaj,	22	października	(kiedy	piszę	ten	tekst),	kie-
dy	w	całej	Polsce	mamy	czerwoną	strefę,	jakże	innego	
wydźwięku	nabiera	ostatni	akapit	i	pytanie	czego	od	
nas	pragną,	nasi	bliscy,	którzy	odeszli	do	Pana.	Pew-
nie	każdy	z	nas	chciałby	po	staremu,	po	naszemu...

Wybierając	 zdjęcie	 do	 refleksji,	 wybrałem	 krzyż	
z	grobu	rodzeństwa	zasłużonych	nauczycieli,	przyja-
ciół	mojej	śp.	babci,	którzy	odeszli	nie	pozostawiając	
żadnej	 rodziny.	 Kiedy	 tam	 jestem	 w	 listopadzie,	 to	
widzę	swój	znicz	sprzed	roku,	często	brudny,	 zalany	
wodą,	 przysypany	 kupą	 liści.	 Nikt	 tam	 nie	 był.	 Po	
ludzku	straszne.	Zawsze	wtedy	myślę,	jak	dobrze	my	
chrześcijanie	mamy,	wiemy,	wierzymy	że	najważniej-
sza	jest	modlitwa.

n
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100-LECIE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 30

Ewa	Kurak

W	Dzielnicy	Dębniki	 od	 lat	 90.	 XX	wieku	 znajduję	
się	 ulica	 imienia	Heleny	 i	 Leona	 Patynów.	 Było	 to	
małżeństwo	nauczycieli,	które	pracowało	w	Publicz-
nej	Szkole	Powszechnej	nr	XXX	im.	Kazimierza	Puła-
skiego	w	latach	30.	i	40.	XX	wieku.	Obecnie	placówka	
nosi	nawę	Szkoły	Podstawowej	z	Oddziałami	Integra-
cyjnymi	nr	30	im.	K.	Pułaskiego.

Leon	 Patyna	 urodził	 się	 w	 8	 lutego	 1885	 roku.	
Początkowo	 pracował	 jako	 kierownik	 w	 Szkole	 Po-
wszechnej	 nr	 XXIX	 im.	 Lucjana	Rydla	w	Krakowie.	
Po	śmierci	Józefa	Horowskiego	(zm.	11	lutego	1932	r.)	
zwolniło	się	stanowisko	dyrektora	we	wspomnianej	
szkole	nr	XXX.	Posadę	tę	w	roku	szkolnym	1932/1933	
powierzono	Leonowi	Patynie.	Decyzja	w	tej	sprawie	
została	podjęta	przez	Radę	Szkolną	Miejską	w	dniu	
28	lipca.	

Nowy	 kierownik	 szybko	 przystąpił	 do	 pracy.	
Szkoła	 z	 uwagi	 na	 liczebność	 uczniów	 mieściła	 się	
w	dwóch	budynkach.	Kierownik	podjął	 się	 licznych	
remontów	oraz	prac	malarskich.	Uznał	bowiem	stan	

Helena	i	Leon	PatynowieHelena	i	Leon	Patynowie

korytarzy	 oraz	 sal	 za	 zły.	Wynikało	 to	 z	 braku	prac	
naprawczych,	 na	 które	 nie	 udało	 się	 uzyskać	wcze-
śniej	 środków.	Warto	 zaznaczyć,	 iż	nowy	kierownik	
dbał	także	o	otoczenie	szkoły.	Przed	budynkiem	poja-
wiły	się	donice	z	kwiatami.	Z	czasem	zakupiono	tak-
że	 drzewka	 owocowe.	 Gdy	wszystkie	 pomieszczenia	
zostały	 gruntownie	 odnowione	 w	 kolejnych	 latach	
rozpoczęto	ponowne	odświeżanie	sal.	

W	roku	1935	dokonano	przebudowy	budynku	fi-
lialnego	 przy	 ul.	 Szwedzkiej	 42.	 Ponadto	 w	 szkole	
szybko	wymieniono	wyposażenie	na	nowe.	Były	 to	
obrazy	oraz	godła	znajdujące	się	w	klasach.	Rozwią-
zano	 również	 inny	 ważny	 problem.	 Zorganizowano	
salę	gimnastyczną,	której	placówka	nie	posiadała	od	
czasu	jej	powstania	w	1900	roku.	Nauka	gimnastyki	
odbywała	się	dotychczas	na	świeżym	powietrzu	 lub	
w	przypadku	złej	pogody	w	salach	lekcyjnych.	W	póź-
niejszych	latach	w	miarę	możliwości	uzupełniano	wy-
posażenie	 sali	gimnastycznej,	 także	dzięki	wsparciu	
Koła	Rodzicielskiego.	Podjęcie	działań	remontowych	

było	 możliwe	 dzięki	 przeję-
ciu	 majątku	 zlikwidowanej	
placówki	 nr	 XXIX.	 Uroczyste	
połączenie	 szkół	 nastąpiło	
2	 września	 1932	 roku.	 Co	 cie-
kawe	 decyzją	władz	 placówka	
została	reaktywowana	w	kolej-
nym	roku	szkolnym.	Uchwała	
z	 26	 sierpnia	 1933	 r.	 spowo-
dowała,	 iż	 Leon	Patyna	 został	
wyznaczony	do	pełnienia	rów-
nocześnie	 funkcji	 kierownika	
obu	szkół.

Na	 początku	 lat	 30	 XX	 w.	
w	Publicznej	Szkole	Powszech-
nej	 nr	 XXX	 im.	 K.	 Pułaskiego	
została	 także	 zorganizowa-
na	 czytelnia,	 osobna	 dla	 na-
uczycieli	 oraz	 dla	 uczniów.	

Akcja dożywiania dzieci w roku szkolnym 1932/1933
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Ewa	Kurak

W	świetlicy	natomiast	umieszczono	 radio,	 które	 zo-
stało	wypożyczone	 przez	 kierownika	 szkoły.	W	 pla-
cówce	 odbywały	 się	 poranki	 muzyczne	 między	 in-
nymi	dotyczące	Fryderyka	Chopina.	W	1938	r.	dzięki	
darowiźnie	Józefy	Dembińskiej	oraz	jej	syna	oba	bu-
dynki	 szkolne	 zostały	 poddane	 radiofonizacji.	Mło-
dzież	 słuchała	 audycji	 i	 informacji	 z	 całego	 świata.	
Wkrótce	 urządzona	 została	 także	 w	 szkole	 jadalnia	
oraz	kuchnia,	które	pomocne	były	w	prowadzeniu	ak-
cji	dożywiania	obejmującej	około	200	osób.	W	roku	
szkolnym	1934/1935	placówka	otrzymała	dwa	ogród-
ki	 działkowe	od	Dyrektora	Ogrodów	Miejskich.	 Po-
zyskane	w	 ten	 sposób	warzywa	posłużyły	do	nauki	
gotowania,	 której	podjęła	 się	Helena	Patyna.	 Zaku-
piono	wówczas	też	sprzęty	niezbędne	do	zajęć.	Dyrek-
tor	pisał	z	dumą	„Szkoła	staje	się	w	całym	tego	słowa	
znaczeniu	 instytucją	 gospodarczą.	 Chłopcy	 i	 dziew-
czynki	 kładą	 kapustę	 do	 beczki,	 dziewczęta	 kwaszą	
ogórki	i	robią	różne	przetwory	z	pomidorów.”	Jedno-
cześnie	przygotowane	posiłki	wydawane	były	w	akcji	
dożywiania	prowadzonej	w	szkole.	

Kierownik	Leon	Patyna	kład	duży	nacisk	na	kwe-
stię	kształtowania	postaw	patriotycznych.	W	1932	r.	
wprowadził	 poranną	 modlitwę	 połączoną	 ze	 ślubo-
waniem	 ojczyźnie.	 Dzieci	 codziennie	 przed	 lekcjami	
wypowiadały	następujący	tekst:

„Polsko	–	Ojczyzno	nasza 
Składamy	Ci	cześć. 
Dla	Ciebie	gotowi	jesteśmy	wszelkie	trudy	znieść”.

Do	szkoły	zapraszane	były	na	uroczystości	Zwią-
zek	Strzelecki	oraz	Związek	Pracy	Obywatelskiej	Ko-
biet.	W	 1933	 r.	 placówka	 ufundowała	 banderę	 wo-
jenną	RP	z	okazji	rocznicy	zaślubin	Polski	z	Morzem.	
Natomiast	15	października	1935	r.	uczniowie,	nauczy-
ciele,	dyrekcja	oraz	rodzice	udali	się	na	Sowiniec,	aby	
wziąć	udział	w	sypaniu	kopca	Józefa	Piłsudskiego.

Ważnym	wydarzeniem	 dla	 szkolnej	 społeczności	
był	dzień	patrona.	Dwukrotnie	(10	października	1932	
r.	oraz	11	października	1934	r.)	z	tej	okazji	do	szkoły	za-
proszono	historyka	dr	Juliusza	Stanisława	Harbuta.	
Wygłosił	on	wówczas	prelekcje	dotyczące	Kazimierza	
Pułaskiego.	W	1934	r.	ponadto	historyk	ofiarował	pla-
cówce	dwa	małe	sztandary	amerykańskie,	które	mia-
ły	zostać	poświęcone	w	USA	przez	polskiego	księdza	

przy	Dzwonie	Niepodległości.	Zgodnie	z	coroczną	tra-
dycją,	po	prelekcji	młodzież	szkolna	w	uroczystym	po-
chodzie	udała	się	do	Parku	dr	Henryka	Jordana,	gdzie	
nastąpiło	przemówienie	dyrektora,	a	następnie	złożo-
no	kwiaty	pod	pomnikiem	Kazimierza	Pułaskiego.

W	 szkole	 odbywały	 się	 także	 inne	 uroczystości.	
Oprócz	 świąt	 narodowych	 celebrowano	 hucznie	
również	 imieniny	 marszałka	 Józefa	 Piłsudskiego,	
prezydenta	Ignacego	Mościckiego	oraz	imieniny	dy-
rektora	 Leona	 Patyny.	 Ostatnie	 ze	 wspomnianych	
określane	 było	 mianem	 rodzinnego	 święta	 szkoły.	
Od	roku	szkolnego	1933/1934	rozszerzono	świętowa-
nie	o	imieniny	pozostałych	członków	grona	nauczy-
cielskiego.	Uczniowie	brali	ponadto	udział	w	licznych	
uroczystościach	 i	 rocznicach,	 jak	 obchody	 śmierci	
Stanisława	 Wyspiańskiego,	 śmierci	 Michaliny	 Mo-
ścickiej,	żony	urzędującego	prezydenta	czy	tragicznej	
śmierci	lotników	Franciszka	Żwirki	i	Stanisława	Wi-
gury.	Obchodzono	także	rocznicę	koronacji	Kazimie-
rza	Wielkiego,	 urodzin	 króla	 Stefana	 Batorego,	 od-
sieczy	wiedeńskiej	oraz	wynalezienia	przez	Ignacego	
Łukasiewicza	 lampy	 naftowej.	 Urządzano	 wówczas	
uroczyste	apele	oraz	wystawy.	

Uczniowie	brali	udział	 także	w	celebrowaniu	ak-
tualnych	 wydarzeń.	 Pod	 Barbakanem	 21	 września	
1934	r.	witali	J.	Bajana	i	G.	Pokrzywę,	zwycięzców	Tur-
nieju	Lotniczego.	Poza	tym	w	szkole	odbywały	się	mi-
kołajki,	opłatek	oraz	bale	karnawałowe.	Muzykę	naj-
częściej	zapewniała	orkiestra	Zakładu	Brata	Alberta.	
Udział	w	wydarzeniach	był	płatny,	ale	bufet	dla	dzie-
ci	 był	 darmowy.	 Dochód	 przeznaczano	 na	 pomoc	
ubogim	uczniom.	Dzieci	brały	udział	także	w	licznych	
wycieczkach,	najczęściej	współorganizowanych	przez	
Helenę	Patynę.	W	ciągu	roku	szkolnego	odwiedzano	
między	innymi	Kościół	Mariacki,	Wawel	oraz	Skałkę.	
Raz	w	 roku	odbywały	się	natomiast	wycieczki	 całej	

Helena i Leon Patynowie, lata 30 XX wieku
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szkolnej	społeczności	między	innymi	do	Krzeszowic,	
Czernej,	Tenczyna,	Tenczynka	oraz	Kalwarii.

Warto	dodać,	 iż	Leon	Patyna	należał	do	Związku	
Nauczycielstwa	Polskiego.	Był	między	innymi	sekre-
tarzem	 podczas	 IV	 Zjazdu	 Delegatów	 ZNP.	 Grał	 na	
skrzypcach	 oraz	 pisał	 i	 publikował	 wiersze,	 między	
innymi	w	miesięczniku	 „Ogniwo”	 i	 „Dzienniku	 Pol-
skim”.	Jego	artykuły	ukazywały	się	w	„Głosie	Nauczy-
cielskim”.	Współpracował	również	żywo	z	parafią	św.	
Stanisława	Kostki	w	Krakowie,	za	co	otrzymał	pisem-
ne	podziękowania	od	proboszcza	ks.	Jana	Symiora.	

Działalność	Leona	Patyny	jako	kierownika	szkoły	
została	 doceniona	 11	 listopada	 1935	 roku.	Otrzymał	
wówczas	Srebrny	Krzyż	Zasług	za	działalność	oświa-
tową	oraz	 społeczną.	Wyróżniony	 został	w	 ten	 spo-
sób	przez	prezydenta	Rzeczpospolitej	Polskiej	Ignace-
go	Mościckiego.	Odznaczenie	wręczył	wicewojewoda	
krakowski	dr	Piotr	Małaszyński.

W	 trakcie	 wojny	 Leon	 i	 Helena	 Patynowie	 nie	
pracowali	 w	 tutejszej	 szkole.	 Władze	 okupacyjne	

przeniosły	 kierownika	 placówki	 do	 Szkoły	nr	V	 im.	
Kazimierza	 Wielkiego.	 Oboje	 w	 trakcie	 II	 wojny	
światowej	brali	udział	w	 tajnym	nauczaniu.	Helena	
Patyna	natomiast	jeszcze	przed	wojną	była	działacz-
ką	 organizacji	 kobiecych.	 8	 sierpnia	 1944	 r.	 została	
zastrzelona	 przez	 patrol	 żandarmerii	 podczas	 pracy	
w	ogrodzie.	Leon	Patyna	przeżył	wojnę	i	powrócił	na	
stanowisko	kierownika	Publicznej	Szkoły	Powszech-
nej	 nr	 XXX.	 Zmarł	 jednak	 wkrótce	 10	 października	
1946	r.,	dzień	przed	uroczystym	dniem	patrona	szko-
ły.	Msza	żałobna	odbyła	się	w	kościele	parafialnym	
w	Dębnikach	o	godzinie	8.00	w	poniedziałek	14	paź-
dziernika.	 Następnie	 zasłużony	 kierownik	 szkoły	
spoczął	obok	swojej	żony	na	Cmentarzu	Rakowickim.

Wszystkie	 zdjęcia	 pochodzą	 ze	 zbiorów	 Szkoły	
Podstawowej	z	Oddziałami	Integracyjnymi	nr	30	im.	
Kazimierza	Pułaskiego

n

Sypanie kopca Józefa Piłsudskiego przez uczniów Publicznej Szkoły Powszechnej nr XXX im. Kazimierza Pułaskiego, 
15 października 1935 r. 
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WAKACYJNE
REFLEKSJE

Dariusz	i	Aga

Drodzy	 czytelnicy	 chcieliśmy	 się	 z	 wami	 podzielić	
refleksją	 jak	piękno	Boga	można	dostrzec	nie	 tylko	
w	pięknym	upalnym	 lecie,	w	nadmorskich	 znanych	
kurortach,	ale	także	w	zacisznym	miejscu	w	porze	zło-
tej	polskiej	jesieni.	

Wiadomo,	że	w	tym	roku	koronawirus	wielu	z	nas	
pozmieniał	wakacyjne	plany,	nam	zresztą	też.	Dzięki	
usilnej	modlitwie	 przed	naszym	 cudownym	obrazie	
Matki	 Bożej	Wspomożycielki	Wiernych	 udało	 nam	
się	wyjechać	na	długo	wyczekiwany	odpoczynek.	W	
dniu	 19.09	 wyruszyliśmy	 pociągiem	 intercity	 Mal-
czewski	w	stronę	Kołobrzegu	by	po	9	godzinach	jazdy	
odetchnąć	morskim	powietrzem.	Późnym	wieczorem	
dojechaliśmy	 do	 przytulnej	miejscowości	Mrzeżyno	
w	 pow.	 Trzebiatowskim.	 Udaliśmy	 się	 do	 naszego	
ośrodka	Sus	Trawel	–	byliśmy	tam	już	w	zeszłym	roku	
–	gdzie	po	modlitwach	i	szybkim	prysznicu	udaliśmy	
się	na	spoczynek.	

Niedziela	 przywitała	 nas	 pięknym	 słonecznym	
dniem	wiec	po	modlitwach	obfitym	śniadaniu,	które	

Piękno	Boga	można	dostrzec...Piękno	Boga	można	dostrzec...

zaserwował	nam	Ośrodek,	oraz	eucharystii	udaliśmy	
się	 nad	 morze	 skąpane	 w	 jesiennym	 słońcu.	 Cichy	
jego	szum	dał	odczuć	piękno	Boga,	który	go	stworzył,	
wiec	po	rozstawieniu	leżaków	zagłębiliśmy	się	w	re-
fleksji	nad	stworzeniem	świata.	

W	ciągu	dwóch	tygodni	pobytu	na	zachodniopo-
morskiej	ziemi	zwiedziliśmy	piękne	miasta	Kołobrzeg	
z	molo	 i	 sanatoryjną	 promenadą,	 prastary	 Szczecin	
z	jego	Zamkiem	Książąt	Pomorskich	i	pięknym	wido-
kiem	na	port,	Wały	Chrobrego	oraz	muzeum	techniki	
–	największe	w	Polsce.	W	ostatnim	tygodniu	naszego	
pobytu	wybraliśmy	się	do	pięknego	miasteczka	Gry-
fice	z	 jego	okazałą	 farą	Mariacką	oraz	muzeum	gry-
fickiej	kolei	dojazdowej	i	parkiem	w	stylu	japońskim.	

3	 października,	 szczęśliwi,	 wypoczęci	 wdzięczni	
Bogu	 i	 ludziom,	 a	 w	 szczególności	 Ośrodkowi,	 któ-
ry	 nas	 gościł,	 już	 drugi	 rok,	wróciliśmy	 do	 naszego	
Krakowa.

Dariusz	i	Aga
n
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KĄCIK
DLA DZIECI

Alicja	Biedrzycka

Wypłyńcie	na	głębięWypłyńcie	na	głębię

W	dniu	1	 listopada	swój	szczególny	dzień	obchodzą	
Wszyscy	Święci.	Jest	to	ogromna	rzesza	ludzi	którzy	
odeszli	już	do	Boga,	a	swoje	życie	na	ziemi	wypełnili	
w	sposób	szczególny.	Było	wśród	nich	też	wiele	świę-
tych	dzieci	takich	jak:	Mała	Tereska	od	Dzieciątka	Je-
zus,	Dominik	Savio,	Franciszek	i	Hiacynta	oraz	Maria	
Goretti,	którą	odwiedził	sam	papież	Jan	Paweł	II.	

Dla	nas	najbliżsi	święci	to	Ci	którzy	żyli	w	naszym	
mieście	Krakowie.	Był	 to	 Jan	Paweł	 II,	 Królowa	 Ja-
dwiga,	Siostra	Faustyna,	Brat	Albert.	

Jan	Paweł	 II	 zostawił	nam	przesłanie	które	 sam	
swoim	 życiem	wypełniał.	Bardzo	 często	mówił	 „wy-
płyńcie	na	głębię”.	Dla	tego	Świętego	Papieża	wypły-
nięciem	na	 głębie	 było	 kolejne	wołanie	 „Otwórzcie	
drzwi	Chrystusowi”.	Otwarcie	drzwi	Chrystusowi,	 to	
częste	przyjmowanie	Go	w	Komunii	Świętej	i	rozwa-
żanie	tego	co	przekazuje	nam	na	kartach	Ewangelii.

Papież	pokazał	też	ludziom	sens	cierpienia	w	zjed-
noczeniu	 z	 cierpieniem	 jakie	 przeżył	 dla	 nas	 sam	
Jezus.

Królowa	 Jadwiga	 –	 dokonała	 zjednoczenia	 Pol-
ski	 i	 Litwy.	 Wówczas	 naród	 litewski	 był	 narodem	

pogańskim	 i	 nie	wierzył	w	Boga.	 Król	 Jagiełło	 pod	
wpływem	 Królowej	 przetłumaczył	 dla	 swojego	 na-
rodu	 modlitwę	 Ojcze	 Nasz	 i	 stał	 się	 człowiekiem	
w	szczególny	sposób	kochającym	Boga.	

Gdy	na	Zamku	Królewskim	na	Wawelu	odbywa-
ła	się	uczta,	a	wizyta	wypadła	w	dzień	postu,	często	
przyjezdnym	gościom	podawano	potrawy	najczęściej	
z	upolowanego	mięsa,	a	Królowa	Jadwiga	spożywała	
wówczas	sam	chleb	i	wodę.	Podobnie	czynił	 to	Król	
Jagiełło.

Dla	 Siostry	 Faustyny	 „wypłynięcie	na	 głębie”	 to	
spisanie	wszystkich	rozmów	z	Chrystusem,	stworze-
nie	 dzienniczka	 i	 wypełnienie	 prośby	 Jezusa	 o	 na-
malowanie	obrazu	Miłosierdzia	Bożego.	Modląc	 się	
przed	tym	obrazem	Ty	też	wypływasz	na	głębie	swo-
jej	wiary.

Bart	Albert	Chmielowski	 to	człowiek	szczególnie	
miłujący	 bliźnich.	 Najbiedniejszych	 ludzi	 Krako-
wa,	których	za	czasów	jego	życia	było	bardzo	wielu,	
otaczał	 niezwykłą	 opieką.	 Odwiedzał	 ludzi	 zamoż-
nych	 i	 Urzędy	 Miasta	 prosząc	 o	 dary	 dla	 swoich	
podopiecznych.

n
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KALENDAR IUM
1 XI 2020 – Uroczystość Wszystkich Świętych,

Czyt.: Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6; 1 J 3, 1-3;  
Mt 5, 1-12a;

Kościół zaprasza nas do refleksji i zwrócenia się w mo-
dlitwie do ogromnej rzeszy mężczyzn i kobiet, którzy szli 
za Chrystusem tu, na ziemi, a obecnie przebywają z Nim 
w niebie. To święto cały Kościół obchodzi już od VIII 
wieku.

2 XI 2020 

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, 

Czyt.:  Hi 19, 1. 23-27a; Ps 27, 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14;  
1 Kor 15, 20-24a. 25-28;  
Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a;

Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wie-
rzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, 
a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu 
czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary. 

3 XI 2020 

Wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika

Czyt.: Flp 2, 5-11; Ps 22, 26b-27. 28-30a. 31-32;  
Łk 13, 18-21;

Św. Marcin de Porres (ur. 9 XII 1569 w Limie) był nie-
ślubnym dzieckiem Mulatki Anny Valasquez i hisz-
pańskiego szlachcica Juana de Porres – późniejszego 
gubernatora Panamy. Mimo sprzeciwu ojca wstąpił do 
dominikanów gdzie do końca życia jako brat zakonny 
prowadził infirmerię (szpitalik zakonny). Opiekował się 
tam nie tylko chorymi zakonnikami, ale wszystkimi, 
którzy przychodzili, niezależnie od ich pozycji społecz-
nej i koloru skóry Dobroć okazywana chorym, opusz-
czonym, nieszczęśliwym uczyniła z niego żywą legendę. 
Spędzał wiele czasu, zwłaszcza w nocy na modlitwie i su-
rowej pokucie. 

Jan XXIII w trakcie Kanonizacji  przypomniał, że był On 
„Marcinem od miłości”, który „tłumaczył błędy drugich 
i darował nawet największe krzywdy; był bowiem prze-
konany, że z powodu popełnionych grzechów zasługuje 
na daleko cięższe kary. Z prawdziwą troskliwością spro-
wadzał błądzących na właściwą drogę; z życzliwością 
pielęgnował chorych, ubogim rozdawał żywność, odzie-
nie i lekarstwa. Jak tylko potrafił, otaczał czułą opieką i 
troskliwością wieśniaków, Murzynów i Metysów, speł-
niających wówczas najniższe posługi”.

4 XI 2020 

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa,

Czyt.: Flp 2, 12-18; Ps 27, 1. 4. 13-14; Łk 14, 25-33;

Św. Karol Boromeusz urodził się na zamku Arona 
w 1538 roku jako syn arystokratycznego rodu. Studia 
ukończył na uniwersytecie w Pawii, uzyskując dok-
torat obojga praw (1559). Znawca sztuki. Grał pięknie 
na wiolonczeli. W 23 roku życia mianowany kardyna-
łem i arcybiskupem Mediolanu. Święcenia kapłańskie 
i biskupie przyjął dopiero dwa lata później. Po niespo-
dziewanej śmierci brata, która była dla niego ducho-
wym wstrząsem, podjął życie pełne pobożności i ascezy. 
Współpracując ze swoim wujem, papieżem Piusem IV 
doprowadził do końca Sobór Trydencki. Uchwały tego 
soboru wprowadził w swej diecezji. Założył pierwsze 
seminarium duchowne. Hojny dla ubogich, żył ubogo. 
Podczas zarazy w Mediolanie (1576) niósł pomoc cho-
rym, oddał wszystko, nawet własne łóżko. Zmarł 3 listo-
pada 1584 roku. Pozostawił po sobie dorobek pisarski. 
Beatyfikowany w 1602 roku, kanonizowany w 1610. Pa-
tron boromeuszek, diecezji w Lugano i Bazylei, uniwer-
sytetu w Salzburgu. bibliotekarzy instytutów wiedzy 
katechetycznej, proboszczów profesorów seminarium. 
W ikonografii św. Karol Boromeusz przedstawiany jest 
w stroju kardynalskim. Jego atrybutami są: bicz, czasz-
ka, gołąb, kapelusz kardynalski, krucyfiks. postronek na 
szyi, który nosił podczas procesji pokutnych. 

5 XI 2020 

Czyt.: Flp 3, 3-8a; Ps 105, 2-3. 4-5. 6-7; Łk 15, 1-10;

6 XI 2020 

Czyt.: Flp 3,17 – 4,1; Ps 122, 1-2. 4-5; Łk 16, 1-8;

7 XI 2020 

Czyt.: Flp 4, 10-19; Ps 112, 1-2. 5-6. 8a. 19; Łk 16, 9-15;

8 XI 2020 – 32 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Mdr 6, 12-16; Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 7-8; 1 Tes 4, 13-18; 
Mt 25, 1-13;

9 XI 2020 

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, 

Czyt.: Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9;  
1 Kor 3, 9b-11. 16-17; J 2, 13-22;

Bazylika jest jedną z pierwszych świątyń, które chrze-
ścijanie mogli wznieść po okresie prześladowań. Została 
poświęcona przez papieża Sylwestra w 324 roku. Świą-
tynia Laterańska jest kościołem katedralnym papieża, 
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przysługuje jej tytuł arcybazyliki. Nad wejściem do niej 
widnieje napis:

Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et OrbisMater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis

Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata.

10 XI 2020 

Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora 
Kościoła,

Czyt.: Tt 2, 1-8. 11-14; Ps 37, 3-4. 18 i 23. 27 i 29;  
Łk 17, 7-10;

Leon I Wielki prowadził Kościół w latach (440-461). 
Jako papież położył ogromne zasługi dla Kościoła, a tak-
że dzielnie bronił Rzymu przed najazdami barbarzyń-
ców, Attyli i Genzeryka. Pozostawił po sobie cenne listy 
traktaty religijne, oraz połączenie praktyki postu z miło-
sierdziem i jałmużną.

11 XI 2020 

Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa,

Czyt.: Tt 3, 1-7; Ps 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6; Łk 17, 11-19;

Św. Marcin z Tours Urodził się w 316/317? roku w Saba-
rii (Szombathely) – na terenie dzisiejszych Węgier. 

Mając 15 lat wstąpił do armii Konstancjusza II. Żebra-
kowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens 
oddał połowę swej opończy. Następnej nocy ukazał mu 
się Chrystus odziany w ten płaszcz. Pod wpływem tego 
wydarzenia przyjął chrzest i opuścił wojsko (356). 

Jako pasterz diecezji prowadził nadal surowe życie 
mnisze, budząc sprzeciw okolicznych biskupów. Klasz-
tory, które zakładał, łączyły koncepcję życia mniszego 
z pracą misyjną. Sam odbył wiele wypraw misyjnych. 
Zmarł 8 listopada 397 roku w Candes podczas podróży 
duszpasterskiej. 

12 XI 2020 

Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika,

Czyt.: Flm 7-20; Ps 146, 6c-7. 8-9a. 9bc-10; Łk 17, 20-25;

Jan Kunczyc (nazwisko zmienił później na Kuncewicz) 
urodził się w 1580 r. we Włodzimierzu Wołyńskim (na 
Ukrainie, wówczas w Rzeczypospolitej) w mieszczań-
skiej rodzinie prawosławnej.

W 1604 r. wstąpił do bazylianów (to jedyny w Polsce 
męski zakon obrządku greckokatolickiego), przyjmując 
imię Jozafat. W roku 1617 został mianowany arcybisku-
pem Połocka Zapisał się w pamięci współczesnych jako 
niezwykły arcybiskup, który nosił stale habit zakonny, 
nigdy nie jadał mięsa, mieszkał w jednej izbie, którą 
dzielił jeszcze z pewnym bezdomnym. Dla siebie niczego 

nie potrzebował, natomiast troszczył się o podwładnych 
i walczył o przywileje dla duchowieństwa unickiego. 
Dbał o splendor nabożeństw liturgicznych, niezmor-
dowanie głosił słowo Boże, przemawiał do ludu przy 
każdej okazji. Szczególną zaś opieką otoczył chorych i 
ubogich. Był zwolennikiem wczesnej i częstej Komunii 
świętej.

Aktywność biskupa budziła niezadowolenie przeciwni-
ków unii z Kościołem rzymskim. W końcu uknuto spisek 
na jego życie. Rankiem 12 listopada, zaraz po odprawie-
niu Mszy świętej, został napadnięty. Rozjuszony tłum 
rzucił się na rabunek mieszkania biskupiego, a samego 
metropolitę maltretowano w sposób okrutny. W koń-
cu dobito go strzałem w głowę. Przed śmiercią Jozafat 
Kuncewicz miał jeszcze powiedzieć: „Dzieci, czemu na-
padacie na mój dom? Jeśli macie coś przeciwko mnie, 
to mnie macie”. Sponiewierane ciało Jozafata utopiono 
w Dźwinie.

13 XI 2020 

Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, 
Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski,

Czyt.: 2 J 4-9; Ps 119, 1-2. 10-11. 17-18; Łk 17, 26-37;

Święci po przybyciu na dwór Bolesława Chrobrego zało-
żyli erem benedyktyński we wsi Święty Wojciech (obec-
nie Wojciechowo) pod Międzyrzeczem.

W nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. zostali napadnięci 
przez zbójców i wymordowani. 

14 XI 2020 

Czyt.: 3 J 5-8; Ps 112, 1-2. 3-4. 5-6; Łk 18, 1-8;

15 XI 2020 – 33 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31; Ps 128, 1-2. 3. 4-5;  
1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30;

16 XI 2020 

Wspomnienie rocznicy poświęcenia Rzymskich bazylik 
świętych apostołów Piotra i Pawła,

Czyt.: Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; Łk 18, 35-43;

Bazylika watykańska, poświęcona świętemu Piotrowi, 
jest drugim kościołem patriarchalnym Rzymu. Przecho-
wywane są w niej doczesne szczątki świętego Piotra. 
Ciało św. Piotra zostało pochowane na wzgórzu waty-
kańskim tuż po jego męczeńskiej śmierci. 

Ciało św. Pawła pochowano przy Drodze Ostyjskiej, 
gdzie dziś znajduje się bazylika ku jego czci. Wystawił ją 
cesarz Konstantyn Wielki, a konsekracji dokonał papież 
św. Sylwester w IV w., podobnie jak to uczynił z bazyli-
ką św. Piotra.

KALENDARIUM



2525

17 XI 2020 

Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej,

Czyt.: Ap 3, 1-6. 14-22; Ps 15, 1b-3a. 3bc-4. 5; Łk 19, 1-10;

Elżbieta urodziła się w 1207 r. w Bratysławie lub na 
zamku w Sarospatah jako trzecie dziecko Andrzeja II, 
króla Węgier, i Gertrudy, siostry św. Jadwigi Śląskiej.

Po śmierci męża Ludwik IV, landgrafa Turyngii zgodnie 
z frankońskim prawem spadkowym, opuściwszy wraz 
z dziećmi Wartburg, Elżbieta zamieszkała w Marbur-
gu, gdzie ufundowała szpital, w którym sama chętnie 
usługiwała. Oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, 
uczynkom pokutnym i miłosierdziu. 

Elżbieta złożyła ślub wyrzeczenia się świata i przyjęła 
jako jedna z pierwszych habit tercjarki św. Franciszka. 
Ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się 
bez reszty chorym i biednym. Zmarła w nocy z 16 na 17 
listopada 1231 r. 

18 XI 2020 

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny,  
dziewicy i męczennicy,

Czyt.: Ap 4, 1-11; Ps 150, 1-2. 3-4. 5-6; Łk 19, 11-28;

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 
sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana 
Kózki i Marii z domu Borzęckiej. 

Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawa-
ła na tym, że poznała jakąś prawdę wiary lub usłyszała 
ważne słowo; zawsze spieszyła, by przekazać je innym. 
Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpie-
wała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachę-
cała do życia według Bożych przykazań. Wrażliwa na 
potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i star-
szymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czy-
tając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby 
na przyjęcie Wiatyku. W swojej parafii była członkiem 
Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa Mo-
dlitwy i Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu. 

Zginęła w 17. roku życia 18 listopada 1914 roku, na po-
czątku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ją 
przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pra-
gnąc zachować dziewictwo.

19 XI 2020 

Czyt.: Ap 5, 1-10; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b; Łk 19, 41-44;

20 XI 2020 

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera,

Czyt.: Ap 10, 8-11; Ps 119, 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131;  
Łk 19, 45-48;

Święty Rafał Kalinowski urodził się w 1835 r w Wilnie, 
Studiował w Instytucie Agronomicznym i Szkole Inży-
nierskiej w Petersburgu. W czasie Powstania Stycznio-
wego był jednym z jego przywódców na Litwie. Udział 
w powstaniu przypłacił katorgą na Syberii. Po powro-
cie z niewoli wstąpił do zakonu karmelitów bosych. Był 
przeorem w Czernej pod Krakowem. Zmarł w 1907 r. 

21 XI 2020 

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny,

Czyt.: Ap 11, 4-12; Ps 144, 1a i 2bc. 9-10; Łk 20, 27-40;

W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religij-
ny, polegający na tym, że dzieci – nawet jeszcze nie na-
rodzone – ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim 
ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Je-
rozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je 
Panu. 

Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bez-
dzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga 
o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda 
je na służbę Bogu. Tak zrobiła, choć po tylu latach ocze-
kiwania na upragnione potomstwo musiało to być wiel-
kie poświęcenie z jej strony. 

22 XI 2020 – 34 Niedziela Zwykła, Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata,

Czyt.: Ez 34, 11-12. 15-17; Ps 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6;  
1 Kor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46;

Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził pa-
pież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. 
na zakończenie roku jubileuszowego. Początkowo uro-
czystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; 
reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią nie-
dzielę roku liturgicznego.

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest 
Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego pano-
wanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy 
z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest 
Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. 
Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tyl-
ko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. 

KALENDARIUM
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23 XI 2020 

św. Klemensa I, papieża i męczennika, 

Czyt.: Ap 14, 1-3. 4b-5; Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6; Łk 21, 1-4;

Klemens I był trzecim następcą św. Piotra (po Linusie 
i Klecie), a więc czwartym papieżem. Kierował Kościo-
łem w latach 88-97. 

Tradycja chrześcijańska podaje, że Klemens poniósł mę-
czeńską śmierć w 97 lub 101 r. Prawdopodobnie został 
wygnany z Rzymu do Chersonezu Taurydzkiego (dzisiej-
szy Krym), gdzie w kopalniach wśród ok. 2000 chrze-
ścijan-skazańców głosił naukę Chrystusową, za co został 
skazany przez cesarza na śmierć i wrzucony do Morza 
Czarnego z kotwicą u szyi.

24 XI 2020 

Wspomnienie świętych męczenników  
Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy,

Czyt.: Ap 14, 14-20; Ps 96, 10. 11-12. 13; Łk 21, 5-11;

Pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę chrześcijań-
ską do Wietnamu, przybyli tam w 1533 r. Ich działalność 
nie spotkała się z przychylnością władz, które wydalały 
obcokrajowców ze swojego terytorium. Przez kolejne 
trzy stulecia chrześcijanie byli prześladowani za swoją 
wiarę. Wielu z nich poniosło śmierć męczeńską, zwłasz-
cza podczas panowania cesarza Minh-Manga w latach 
1820-1840. Zginęło wtedy od 100 do 300 tysięcy wie-
rzących. Stu siedemnastu męczenników z lat 1745-1862 
św. Jan Paweł II kanonizował w Rzymie 18 czerwca 
1988 r. (ich beatyfikacje odbywały się w czterech ter-
minach pomiędzy 1900 i 1951 rokiem). Wśród nich jest 
96 Wietnamczyków, 11 Hiszpanów i 10 Francuzów; było 
to ośmiu biskupów i pięćdziesięciu kapłanów; pozostali 
to ludzie świeccy. Prawie połowa kanonizowanych (50 
osób) należała do Rodziny 

25 XI 2020 

Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy 
i męczennicy,

Czyt.: Ap 15, 1-4; Ps 98, 1. 2-3ab. 7-8. 9; Łk 21, 12-19;

Podobnie jak św. Cecylia na Zachodzie, tak św. Katarzy-
na przede wszystkim na Wschodzie należała do najbar-
dziej znanych świętych. Mało jednak o niej wiemy, a tak 
wiele powstało o niej legend, że niektórzy hagiografo-
wie nawet powątpiewali w jej historyczne istnienie. 

Katarzyna urodziła się w Aleksandrii, stolicy Egiptu, 
jako córka króla Kustosa. Była osobą nie tylko bardzo 
zamożną, ale także wykształconą. Słynęła z urody. O jej 
rękę daremnie ubiegali się najznakomitsi obywatele 

miasta, bo – jak wiele chrześcijanek – złożyła ślub doz-
gonnej czystości.

Za panowania cesarza Dioklecjana pojmano Katarzynę 
i skazano na tortury: smagano ją żyłami wołowymi tak, 
że jej ciało było jedną wielką raną; morzono ją głodem; 
łamano jej kości. Modlitwa Katarzyny sprawiła, że pod-
czas miażdżenia kołem zstąpił anioł i spowodował, że 
rozpadło się ono w rękach kata. Na widok jej bohater-
stwa w czasie znoszenia mąk miało nawrócić się kilku-
set żołnierzy i oprawców. Ostatecznie wykonano wyrok 
śmierci przez ścięcie. 

Dawniej w Polsce istniał zwyczaj, że w wigilię św. Kata-
rzyny chłopcy wróżyli sobie, który z nich jako pierwszy 
ożeni się i jakie imię będzie miała wybranka. Popular-
ne też było powiedzenie: „Święta Katarzyna Adwent 
zaczyna”.

26 XI 2020 

Czyt.: Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Ps 100, 1-2. 3. 4-5;  
Łk 21, 20-28;

27 XI 2020 

Czyt.: Ap 20, 1-4. 11 – 21,2; Ps 84, 3-4. 5-6a i 8a;  
Łk 21, 29-33;

28 XI 2020 

Czyt.: Ap 22, 1-7; Ps 95, 1-2. 3-5. 6-7ab; Łk 21, 34-36;

29 XI 2020 – 1 Niedziela Adwentu,

Czyt.: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7;  
Ps 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19; 1 Kor 1, 3-9;  
Mk 13, 33-37;

n
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