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MARYJA PROSI DZIECI 
O MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ
STR. 31

NIE DLATEGO MODLĘ SIĘ NA RÓŻAŃCU...
STR. 9



Jacek Krzemiński — 
dziennikarz ekono-
miczny z ponad 20-let-
nim doświadczeniem. 
W 2019 r. zwyciężył 
w kategorii “dzienni-
karstwo ekonomiczne” 
w konkursie dzienni-
karskim Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, 

jednym z dwóch najważniejszych konkur-
sów dziennikarskich w Polsce. Pracował m.in. 
w Rzeczpospolitej, Polskiej Agencji Prasowej 
i polskiej edycji magazynu Forbes. Współpra-
cownik Fundacji Pomyśl o Przyszłości.
„Kryzys to też szansa” – Zachód przenosi 
część produkcji z Chin do Europy. Jak polscy 
przedsiębiorcy mogą na tym zyskać?

Ks. Wojciech Węgrzy-
niak adiunkt w kate-
drze Egzegezy i Teolo-
gii Starego Testamentu 
na UPJPII w Krakowie, 
duszpasterz i rekolek-
cjonista. Autor m.in. 
audiobooka “Bogaty 
katolik. Dlaczego Bóg 
chce, abyś pomnażał 
pieniądze”? 
„Jeszcze raz o pienią-
dzach w Biblii” 

„Pod Twoją obronę! Zawierzam Tobie moja firmę” to hasło przewodnie „Pielgrzymki Przedsię-
biorców” na którą już po raz drugi pragniemy zaprosić przedsiębiorców z całej Polski 4 październi-
ka 2020 r. na Jasną Górę.
Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy prowadzą swoje firmy, bez względu na ich wielkość 
czy branżę. Zapraszamy także freelancerów i przedstawicieli wolnych zawodów.
W Polsce jest ok. 1,3 mln osób samozatrudnionych – to też są przedsiębiorcy.
Każdemu z nas towarzyszy niepewność jutra i borykamy się z podobnymi problemami. Dodatkowo 
nasze społeczeństwo mierzy się z nową sytuacją i skutkami zamrożenia gospodarki. Osoby przed-
siębiorcze, pracodawcy, ludzie z inicjatywą, odpowiadają nie tylko za własne rodziny, ale często 
też za pracowników i ich rodziny. Mimo trudnych czasów, w których przyszło im prowadzić swoją 
działalność, chcą mieć nadzieję i być silni. Wychodząc naprzeciw tym pragnieniom 4 października 
2020 r. mogą zawierzyć swoje firmy Bogu przez Niepokalane Serce Maryi.
Przedsiębiorcy, bądźmy razem! Jasna Góra to miejsce, gdzie od wieków dzieją się cuda! Zanieśmy 
tam Bogu wszystkie nasze radości, sukcesy i problemy.

Goście specjalni: 
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1. 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. Wyraża-
my wielką wdzięczność osobom, które podejmują 
się takiej inicjatywy modlitewnej i serdecznie za-
praszamy do modlitwy.

2. Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE serdecz-
nie zaprasza na cotygodniowe adoracje. Adoracje 
odbywają się (prawie) w każdy poniedziałek, po 
Mszy św. o godz. 18-tej i trwają około 40 minut. 
Terminy adoracji:  28.09; 12.10; 19.10; 26.10; 16.11; 
23.11; 30.11; 14.12; 21.12.

3. Miesiąc październik to miesiąc poświęcony mo-
dlitwie różańcowej. Zachęcamy aby tę modlitwę 
odmawiać w naszych rodzinach. Zapraszamy na 
nabożeństwa różańcowe do naszego kościoła na 
godzinę o 17.30

4. Zapraszamy na XIV Pielgrzymkę śladami Ka-
rola Wojtyły robotnika. Pomimo pandemii nie 
chcemy rezygnować ze wspólnej modlitwy, spo-
tkania i uczczenia tego Wielkiego Świętego.  
Zapraszamy na uroczystą Eucharystię o godz. 
14:00 w Sanktuarium św. Jana Pawła II.  
Równocześnie informujemy, że z racji pandemii 
oraz budowy trasy łagiewnickiej, która utrud-
nia pielgrzymowanie, zmieniamy dotychczasową 
formę pielgrzymki. Zamiast wspólnego wyjścia 
z Dębnik, drogi krzyżowej i różańca zachęcamy, 
by we własnym zakresie, w swoich grupach, od-
prawić te nabożeństwa na terenie Łagiewnik czy 
Sanktuarium JPII.

5. W każdą pierwsza sobotę, miesiąca Grupa modli-
tewna Ain Karim zaprasza na różaniec wynagra-
dzający za grzechy, który będzie odmawiany po 
Mszy Świętej o godzinie 8.00 przy ołtarzu adora-
cji. Natomiast każdego 13-tego miesiąca, zaprasza 
na modlitwę różańcową na godzinę 19-tą, która 
obywa się przy figurce Matki Bożej obok kościoła.

OGŁOSZENIA W PIGUŁCEOGŁOSZENIA W PIGUŁCE

DĘBNIKI

6. Każdego 15-tego dnia miesiąca, po wieczornej 
Mszy Świętej około godz. 19.00, 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.

7. Po przerwie, kandydaci do sakramentu bierzmo-
wania z klas VIII wznowili swe przygotowania. 
Rodzice, młodzież i prowadzący wspólnie przyjęli, 
że przygotowanie w tym roku obejmuje uczestnic-
two w niedzielnej Mszy świętej o godzinie 10.00 
z możliwością spotkania. Przez miesiąc wrzesień 
i październik, w każdy poniedziałek o godz. 16:00 
jest zaplanowane spotkanie formacyjne dla mło-
dzieży pod kierunkiem ks. Mirosława, opiekuna 
tej grupy. W listopadzie i grudniu spotkania będą 
tylko po niedzielnej Eucharystii. Wszystkich 
uczniów z klas VIII serdecznie zapraszamy do 
spotkań przy salezjańskim kościele.

8. Również młodzież z klas VII rozpoczyna przygo-
towanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania 
które prowadzi Ks. Paweł. 

9. Serdecznie zapraszamy chłopców, którzy chcą słu-
żyć przy ołtarzu i czytać Słowo Boże, do dołącze-
nia do grona Liturgicznej Służby. Prosimy o zgła-
szanie u ks. Pawła.

10. W październiku będzie można zamawiać intencje 
na rok 2021

Ks. Stanisław Oskwarek SDB

n
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SŁOWO  
DLA ŻYCIA

Słowa Pisma Świętego, są słowami Boga do nas. To 
jest jedyny i najważniejszy powód, dla którego warto 
Go czytać. Tam spotkasz Pana. Tam Go usłyszysz. Tam 
właśnie możesz uczyć się Jego dróg.

Sposobów czytania Pisma świętego jest wie-
le. Można czytać codziennie fragmenty prze-
widziane na dany dzień w liturgii Kościoła.  
Można też oczywiście otwierać Pismo Św. na „chybił 
trafił”, albo losować cytat dla siebie na dziś. Moim 
zdaniem lepiej tego nie robić. Biblia nie jest księgą 
zaklęć, nie działa magicznie, to nie Harry Potter.

Weź do ręki Pismo Święte, otwórz i posłuchaj tego, 
co Bóg chce Ci dzisiaj powiedzieć. Gdy weźmiesz Bi-
blię do ręki, pocałuj ją przed otwarciem i po zamknię-
ciu. To tylko gest, ale ważny. To prośba do Boga, żeby 
to On nas prowadził.

Może warto znaleźć chwilę w tygodniu aby prze-
czytać fragment Pisma świętego jak proponuje nam 
liturgia Kościoła na kolejne niedziele. Przeczytaj, po-
myśl, rozważ, odnieś to do życia, odpowiedz na pyta-
nia i żyj tym Słowem przez cały tydzień aż do następ-
nej niedzieli z oczekiwaniem – co też Bóg pragnie mi 
powiedzieć?

ks. Stanisław Oskwarek SDB
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Ewangelia na niedzielę 
27 września 2020 

SAME PRZECHWAŁKI NIE WYSTARCZĄ…SAME PRZECHWAŁKI NIE WYSTARCZĄ… 
Przypowieść o dwóch synach

(Mt 21,28-32)

Jezus powiedział do arcykapłanów i star-
szych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek 
miał dwóch synów. Zwrócił się do pierw-
szego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj 
w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, 
lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego 
i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. 
Później jednak opamiętał się i poszedł. 
Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mó-
wią Mu: Ten drugi.

Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, po-
wiadam wam: Celnicy i nierządnice wcho-
dzą przed wami do królestwa niebieskie-
go. Przyszedł bowiem do was Jan drogą 
sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzy-
li. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. 
Wy patrzyliście na to, ale nawet później 
nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

Opowiadanie pt. „Mysie przechwałki”Opowiadanie pt. „Mysie przechwałki”

Późną nocą, gdy właściciel wygasił wszystkie światła 
w restauracji i zamknął drzwi, z kąta wybiegły trzy 
myszy i zasiadły przy barze. Dolewając sobie do kie-
liszków czystej wyborowej zaczęły się przechwalać, 
czego to one w życiu nie dokonały, i jak ważne funk-
cje pełnią w swojej mysiej wspólnocie.

Pierwsza mówi: „Gdy zobaczę pułapkę na myszy 
wcale jej nie omijam, ale ostrożnie podchodzę do niej 
z boku i patyczkiem naciskam spust. Pułapka zatrza-
skuje się, a wtedy zębami odciągam zatrzask i zabie-
ram pyszny kawałek sera, który służył za przynętę”.

Druga mysz zdążyła w tym czasie wychylić dwa 
kieliszki czystej wyborowej, a zatem też nie zabra-
kło jej fantazji w swoich przechwałkach: „Kiedy ja 
zobaczę truciznę na szczury, zbieram ją, wkładam do 
worka i niosę do domu. Mielę ją na proszek i dodaję 
codziennie do mojej porannej kawy. Taka mieszanka 
sprawia, że cały dzień jestem pełna energii i życia”.

55

Trzecia mysz słuchając tych napuszonych prze-
chwałek szykowała się do wyjścia. Jednak na karcący 
wzrok swych towarzyszek powiedziała na usprawie-
dliwienie: „Muszę wyjść, ponieważ mam dzisiaj rand-
kę z kotem”.

RefleksjaRefleksja

W naszej codzienności spotykamy ludzi, których 
przechwałki o tym, czego to oni nie zrobią, wyprze-
dzają ich konkretne czyny. Tak wiele przez nich zosta-
ło powiedziane, a potem okazuje się, że nawet kilka 
procent z tych słów nie zostało nigdy zrealizowane. 
Pozostaje tylko niesmak, że były tylko słowa za który-
mi nie poszedł konkretny czyn, który przecież tworzy 
konkretny fakt dobra w naszym życiu…

Jezus uczy nas, że powinniśmy patrzeć na czło-
wieka przez pryzmat tego, co robi, a nie tylko tego, co 
mówi. Oceniajmy zatem innych na podstawie ich czy-
nów, a nie tylko haseł, które głoszą. A jeśli ktoś „rzuca 
na lewo i prawo” hasła i obietnice, to dopilnujmy, aby 
je potem wprowadził w codzienne życie. Drzewo po-
znaje się przecież po owocach, a nie po szumie liści…

3 pytania do refleksji3 pytania do refleksji

1. Dlaczego lubimy się tak bardzo przechwalać?
2. Dlaczego konkretny czyn jest ważniejszy niż jakie-

kolwiek deklaracje?
3. Dlaczego modne są dziś tylko hasła i obietnice?

* * *
Ewangelia na niedzielę

4 października 2020 
PRZEWROTNOŚĆ ZABIJA NAS DUCHOWO…PRZEWROTNOŚĆ ZABIJA NAS DUCHOWO… 

Przypowieść o przewrotnych rolnikach
( Mt 21,33-43)

Jezus powiedział do Arcykapłanów 
i starszych ludu: Posłuchajcie innej 
przypowieści!

Był pewien gospodarz, który założył win-
nicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej 
tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał 
ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy 
nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi 
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tajemniczej księgi, a tym samym do odkrycia pozy-
tywnej roli śmiechu.

Wilhelm – franciszkański detektyw – tak kwitu-
je postawę tego szalonego starca: – Być może zada-
niem tego, kto miłuje ludzi, jest wzbudzanie śmiechu 
z prawdy, gdyż jedyną prawdą jest zdobyć wiedzę, jak 
wyzwolić się z niezdrowej namiętności do prawdy.

RefleksjaRefleksja

Przewrotność ma to do siebie, że zamyka nas w świe-
cie ułudy i kłamstwa wobec siebie i innych ludzi. Na-
sze życie przypomina wtedy życie palacza, który nie 
może przestać palić, bo bez papierosa nie może już 
żyć. Jednocześnie papieros ten odbiera nam codzien-
nie kawałek życia, zżerając kawałek płuca lub innego 
organu, który jest trawiony nowotworem, jednocze-
śnie dodaje „ożywiającej” nikotyny dającej „życie”…

Jezus uczy, że nie tędy droga. Powinniśmy być czy-
ści jak łza, przejrzyści jak szkło i wolni jak wiatr. Tyl-
ko wtedy nasze życie przenika duch wolności, radości 
i miłości. Tylko w ten sposób nasze życie nabiera sens 
i daje satysfakcję każdego dnia…

3 pytania do refleksji3 pytania do refleksji

1. Na czym polega przewrotność?
2. Czy droga dwóch dróg jest „opłacalna”?
3. Dlaczego wolność jest tak ważna w naszym życiu?

* * *
Ewangelia na niedzielę 

11 października 2020 
NIE PRZYJĄĆ ZAPROSZENIA…NIE PRZYJĄĆ ZAPROSZENIA… 
Przypowieść o uczcie królewskiej

(Mt 22,1-14)

Jezus w przypowieściach mówił do arcy-
kapłanów i starszych ludu: «Królestwo 
niebieskie podobne jest do króla, który wy-
prawił ucztę weselną swemu synowi. Po-
słał więc swoje sługi, żeby zaproszonych 
zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: 
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygoto-
wałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta 

do rolników, by odebrali plon jemu należ-
ny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego 
obili, drugiego zabili, trzeciego zaś uka-
mienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej 
niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak 
samo postąpili. W końcu posłał do nich 
swego syna, tak sobie myśląc: Uszanu-
ją mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy 
syna mówili do siebie: To jest dziedzic; 
chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego 
dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili 
z winnicy i zabili.

Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co 
uczyni z owymi rolnikami?

Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, 
a winnicę odda w dzierżawę innym rol-
nikom, takim, którzy mu będą oddawali 
plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: 
Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie 
ten kamień, który odrzucili budujący, stał 
się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest 
cudem w naszych oczach. Dlatego powia-
dam wam: Królestwo Boże będzie wam za-
brane, a dane narodowi, który wyda jego 
owoce.

Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego 
przypowieści, poznali, że o nich mówi. To-
też starali się Go pochwycić, lecz bali się 
tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Opowiadanie pt. „O śmiechu i prawdzie”Opowiadanie pt. „O śmiechu i prawdzie”

Uczony mnich i zasłużony bibliotekarz Jorge ze zna-
nej powieści Umberta Eco „Imię róży” (1980) nie chce 
udostępnić nikomu drugiej księgi Poetyki Arysto-
telesa, której ostatni odpis należy do największych 
skarbów i tajemnic biblioteki klasztornej. Księga ta 
– jak się później okazuje – roztrząsa problem śmiechu.

Ślepiec Jorge nie potrafi zrozumieć, że śmiech 
– podniesiony do rangi sztuki – może być przedmio-
tem filozofii i „przewrotnej teologii”. Uważa, że taki 
śmiech zburzyłby wszelkie autorytety, wyzwoliłby 
ludzi ze strachu i postawiłby świat do góry nogami. 
Dlatego za wszelką cenę – także za cenę kolejnych 
zbrodni – nie dopuszcza swoich współbraci do owej 
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pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie 
na ucztę”.

Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na 
swoje pole, drugi do swego kupiectwa, 
a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy 
ich, pozabijali. Na to król uniósł się gnie-
wem. Posłał swe wojska i kazał wytracić 
owych zabójców, a miasto ich spalić.

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta 
wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni 
nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne 
drogi i zaproście na ucztę wszystkich, któ-
rych spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi 
i sprowadzili wszystkich, których napo-
tkali: złych i obrych. I sala zapełniła się 
biesiadnikami.

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiad-
nikom, i zauważył tam człowieka, nie 
ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: 
„Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając 
stroju weselnego?”. Lecz on oniemiał. Wte-
dy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce 
i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciem-
ności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zę-
bów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało 
wybranych».

Opowiadanie pt. „O znakach prawdy”Opowiadanie pt. „O znakach prawdy”

Jednym z największych bestsellerów lat osiemdzie-
siątych była powieść włoskiego autora Umberta Eco 
pt. „Imię róży”. Pierwsze jej słowa wzięte są z czwar-
tej Ewangelii. Pierwszy akapit jest gorącą zachętą do 
modlitewnego odczytywania znaków świata:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. Było ono na początku u Boga 
i powinnością bogobojnego mnicha jest powtarzać 
dzień po dniu, jednostajnie i z pokorą, ów jedyny 
i niezmienny fakt, z którego dobyć można niezbitą 
prawdę.

Ale videmus nunc per speculum et in aenigmate 
(teraz widzimy poprzez symbol i zagadkę), a prawda, 
nim staniemy z nią twarzą w twarz, wprzódy poka-
zuje się nam po kawałeczku (jakże nieczytelnym) 
w błędach tego świata. Winniśmy zatem odczytywać 

z mozołem jej wierne znaki również tam, gdzie jawią 
się nam jako niejasne i podsunięte przez wolę, prawie 
bez reszty oddaną złu.

RefleksjaRefleksja

Zawsze jesteśmy zapraszani do stołu, który jest dla 
nas specjalnie zastawiony przez Pana. Możemy tym 
zaproszeniem wzgardzić, odmówić, czy zlekcewa-
żyć. Nie powinniśmy być jednak wtedy zdziwieni, 
że za konkretną decyzją, idą konkretne konsekwen-
cje. Przecież nie będziemy zapraszani w nieskończo-
ność. To my musimy wysłać sygnał, że chcemy nadal 
współpracować i nadal wspólnie działać…

Jezus zachęca, abyśmy zawsze byli gotowi pod-
jęcia się uczestnictwa w Jego uczcie. Aby tak było, 
musimy być wciąż przygotowani i gotowi do tego 
spotkania. Praca nad sobą i otwartość serca są pod-
stawowymi elementami tego przygotowania. Bez 
nich nie ma możliwości na spotkanie. Dwie strony 
powinny pragnąć tego samego. Każde zamknię-
cie serca i nieufność niszczą naszą relacją z drugim 
człowiekiem…

3 pytania do refleksji3 pytania do refleksji

1. Dlaczego nie wolno kimś wzgardzać?
2. Dlaczego współpraca jest tak ważna?
3. Dlaczego praca i otwartość są gwarantem 

porozumienia?

* * *
Ewangelia na niedzielę
18 października 2020 

PŁACIĆ, CZY NIE PŁACIĆPŁACIĆ, CZY NIE PŁACIĆ 
Sprawa podatku

(Mt 22,15-21)

Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, 
jak by podchwycić Go w mowie.

Posłali więc do Niego swych uczniów ra-
zem ze zwolennikami Heroda, aby Mu 
powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś 
prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie 
nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo 
nie oglądasz się na osobę ludzką.



88

SŁOWO DLA ŻYCIA

Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy 
wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? 
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: 
Czemu Mnie wystawiacie na próbę, 
obłudnicy?

Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynie-
śli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten 
obraz i napis?

Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do 
nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do 
Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

Opowiadanie pt. „Sukces”Opowiadanie pt. „Sukces”

Na pokładzie pewnego statku płynącego do Stanów 
Zjednoczonych wracał pewien misjonarz, który spę-
dził wiele lat w Chinach oraz znany śpiewak, który 
był tam tylko dwa tygodnie.

Kiedy dopłynęli do Nowego Jorku, misjonarz uj-
rzał wielki tłum wielbicieli oczekujących powrotu 
śpiewaka.

– Panie, nie pojmuję tego – mruknął rozgoryczo-
ny nieco. – Poświęciłem Chinom czterdzieści dwa lata 
mojego życia, a on tam był tylko przez dwa tygodnie 
i jego witają serdecznie w domu tysiące ludzi, a na 
mnie nie czeka absolutnie nikt.

Pan odpowiedział: – Synu, skąd ta gorycz? Przecież 
nie jesteś jeszcze w domu.

RefleksjaRefleksja

Pieniądze, kariera, „flash’e kamer”, czy prestiż spo-
łeczny – one szczęścia nie dają. Za pieniądze można 
sobie kupić prawie wszystko: rzeczy materialne lub 
nawet kogoś. Ale miłości, przyjaciół i zaufania nie 
można kupić za żadne pieniądze. Ludzie którzy mają 
pieniądze, czyli władzę, często uważają, że są szczęśli-
wi gdyż mogą mieć ,,każdego i wszystko”. „To kwestia 
ceny” – często mówią. Jednak nie widzą oni często, 
jaką radość niesie codzienne życie. Narzucając innym 
swój „styl życia”, wśród „bogactw tego świata”, nie-
stety, jednocześnie niszczą w ludziach wiarę, nadzieję 
i miłość…

Jezus wiedział, że nasza wiara jest wciąż wystawia-
na na próbę przez tych, którzy maj władzę, układy czy 

pieniądze. Jezus zwraca jednak uwagę, że ci, którzy to 
wszystko posiadają, powinni zaufać wpierw Bogu i to 
z całego serca. Znając wartość pieniędzy i ich „moc” 
zawsze powinniśmy pamiętać to słynne powiedzenie, 
że ,,pieniądze szczęścia nie dają”. Dlaczego? Bo zapo-
minając o tej prawdzie możemy zniszczyć czyjeś życie. 
Uczestnicząc w „wyścigu szczurów” łatwo podeptać 
to, co człowiek ma najcenniejszego, czyli życie, które 
dostał od samego Boga…

3 pytaniado refleksji3 pytaniado refleksji

1. Dlaczego pieniądze szczęścia nie dają?
2. Dlaczego nie można kupić przyjaźni i miłości?
3. Co robić, aby wyzbyć się nieuporządkowanych 

przywiązań?

* * *
Ewangelia na niedzielę
25 października 2020 

NAJWIĘKSZE PRZYKAZANIE W PRAWIE…NAJWIĘKSZE PRZYKAZANIE W PRAWIE… 
Największe przykazanie

(Mt 22,34-40)

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął 
usta saduceuszom, zebrali się razem, a je-
den z nich, uczony w Prawie, zapytał, wy-
stawiając Go na próbę: Nauczycielu, które 
przykazanie w Prawie jest największe?

On mu odpowiedział: Będziesz miłował 
Pana Boga swego całym swoim sercem, 
całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 
To jest największe i pierwsze przykazanie.

Drugie podobne jest do niego: Będziesz 
miłował swego bliźniego jak siebie same-
go. Na tych dwóch przykazaniach opiera 
się całe Prawo i Prorocy.

Opowiadanie pt. „O Lincolnie i krowie”Opowiadanie pt. „O Lincolnie i krowie”

Pewnego razu Abraham Lincoln (1809-1865) chcąc 
zbić z tropu upartego i przemądrzałego rozmówcę 
postawił mu banalne wprost pytanie: – Proszę mi 
powiedzieć, ile nóg ma krowa? – Cztery naturalnie – 
padła szybka odpowiedź. – Bardzo dobrze – ciągnął 
Lincoln.
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A teraz weźmy inną sytuację, w której także ogon 
nazwiemy nogą. Ile nóg miałaby wtedy krowa? – No, 
pięć. – Myli się pan – odparł przyszły (szesnasty) pre-
zydent USA. Z powodu naszego nazwania ogon nie 
stanie się nigdy nogą, będzie dalej jedynie ogonem.

RefleksjaRefleksja

Miłować Boga, siebie i innych to podstawa naszej 
wiary i życia. Nie jest to łatwe. „Abstrakcyjny” Bóg 
nie jest często łatwy do „zdefiniowania”, zaś konkret-
ny człowiek i jego zachowanie wobec nas potrafi nie-
raz wyprowadzić z równowagi życia. Nie jest łatwo, 
abyśmy żyli z tymi, którzy nas nienawidzą. Bardzo 
ciężko nie tylko żyć, ale egzystować z ludźmi, którzy 
świadomie robią nam krzywdę. Przebaczenie i miłość 
ciężko „odgrzebać” w zranionym sercu…

Jezus uczy nas, że należy „przechodzić na sobą 
samym” i wychodzić ponad nasze uprzedzenia, żal 
i gorycz. Powinny one zostać jakby poza nami, aby 
nie przeszkadzały nam w podejmowaniu kolejnych 
trudów bycia w zgodzie z sobą oraz innymi ludźmi. 
Nie jest to łatwe zwłaszcza tam, gdzie są ludzie, którzy 
działają świadomie i dobrowolnie przeciw nam w for-
mie obmowy, plotki, konkretnej krzywdy. Nie można 
jednak poddać się ich logice nienawiści, bo wtedy 
również i my polegniemy na „polu bitwy” bezsensu 
i zwątpienia…

3 pytania do refleksji3 pytania do refleksji

1. Jak miłować Boga, siebie i ludzi?
2. Jak kochać tych, którzy nas nienawidzą?
3. Jak nie ranić siebie i innych?

ks. Stanisław Oskwarek SDB 
n

TEMAT MIESIĄCAMariusz

Nie dlatego modlę się na Różańcu codziennie, bo po-
znałem moc modlitwy różańcowej ale odwrotnie – po-
znałem moc modlitwy różańcowej dlatego, że modlę 
się na Różańcu codziennie… 

Jeszcze trzy lata wcześniej nikt nie zmusiłby mnie 
do modlitwy na paciorkach… Różaniec w ręce pamię-
tam jedynie u mojej babci i nie pamiętam abym kie-
dykolwiek odmawiał go z moją rodziną lub u mnie 
w domu. Różaniec z Betlejem, sprezentowany przez 
moją ciocię tylko wisiał (wisi nadal) przy lampce na 
moim biurku, w gabinecie jako talizman, a do nie-
dawna w dodatku pomiędzy innymi „talizmanami”, 
wisiorkami i gadżetami z Dalekiego Wschodu. 

Myślałem; w końcu jestem samcem alfa, silnym 
mężczyzną, sportowcem, byłym bokserem, królem im-
prez, przedsiębiorcą, głową rodziny i mam ważniejsze, 

Nie dlatego modlę się na różańcu...Nie dlatego modlę się na różańcu...

ciekawsze sprawy niż „klepanie paciorków” czy na-
wet uczestnictwo we Mszy świętej… to dla staruszek 
bo ja jestem przecież samowystarczalny, a w dodatku 
najmądrzejszy w tej części wszechświata, wszystko co 
potrzebuje moja rodzina ja im zapewnię, zresztą ja de-
cyduję czego w ogóle potrzebują…

Na szczęście dla mnie i mojej rodziny opamięta-
łem się i dzięki wielkiemu wstawiennictwu Nieba po-
wróciłem do Kościoła. To jednak historia odrębna… 
Jak to często bywa gdy Duch Święty zadziała w ży-
ciu człowieka – powróciłem z mocą. Zszokowany tym 
jak bardzo się wcześniej myliłem i zawstydzony moją 
głupotą zapragnąłem być bliżej Boga, bliżej i częściej. 
Wziąłem do ręki Pismo Święte i Różaniec… szybko 
nauczyłem się tajemnic i technik odmawiania, pozna-
łem koronkę do Bożego Miłosierdzia i poszło… to było 
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2 lata temu… później zobaczyłem Różaniec w ręce mo-
jej pięknej żony, później dzieci po kolei – od najmłod-
szego do 17-letniego byka… serce rosło. To nie koniec; 
widziałem Różaniec również w rękach kilku moich 
przyjaciół i znajomych – przestali się wstydzić. Kilka 
dni temu różaniec z kieszeni wyciągnął mój kolega, 
którego poprzez straszne nałogi uważałem za straco-
nego… pobeczałem się kolejny raz zawstydzony jak 
moja wiara jest marna…

Początkowo brałem Różaniec do ręki gdy przycho-
dziły złe chwile, był dla mnie ratunkiem gdy byłem 
atakowany… moimi grzechami, moją przeszłością, 
grzechami innych, krzywdami jakie wyrządziłem lu-
dziom i tymi które inni wyrządzili mi, nałogami z ja-
kimi zerwałem, lękiem o rodzinę, brakiem nadziei, 
lękiem przed przyszłością i innymi sprawami które 
kiedyś mi „zwisały”. Zacząłem modlić się o przyjaciół, 
o rodzinę… później również o nieprzyjaciół i tych któ-
rzy mnie skrzywdzili… niektórzy bardzo i nie sądziłem 
że będę w stanie kiedyś za nich się modlić bo uwa-
żałem, iż to, że im nie skręcę karku to już mój szczyt 
miłosierdzia. Z różańcem w ręku zacząłem przebaczać, 
prosić, dziękować, przepraszać. Pomógł mi przetrwać, 
uratował moją rodzinę, zbliżył nas do siebie… był 
moją tarczą, moją bronią, moją strategią, moim spo-
sobem na bezsenność… moim ratunkiem gdy nie mo-
głem modlić się inaczej. 

Od dwóch lat nieustannie mam różaniec w kie-
szeni... drugi rok z rzędu przyjąłem duchową adopcję 
dziecka poczętego, moja żona w tym roku również… to 
był dobry początek, bo obowiązkowa była codziennie 
jedna tajemnica… później zapragnąłem więcej. Jed-
nocześnie codziennie koronka… łatwo i przyjemnie 
bo krótka, w samochodzie, w fotelu, w przychodni… 
zamiast fejsbuka czy innych „zapychaczy”, w konkret-
nej sprawie, za konkretną osobę lub po prostu… Oczy-
wiście (jak chyba każdy z kim o tym rozmawiałem) 
często podczas odmawiania różańca walczę z rozpro-
szeniami wszelkiego rodzaju i wiem kto za tym stoi… 
ten, któremu Różaniec jest jak kij w oko… 

Wygląda to na przykład tak: Wierzę w Boga Ojca… 
chyba dobra kwota była na fakturze…Zdrowaś Mary-
jo… z czym będą pierogi… tajemnica trzecia radosna… 
cholerka, pasuje umyć auto… i w godzinie śmierci na-
szej… zmieniłem paciorek czy nie … to zostanę na nim 
na wszelki wypadek… Zdrowaś Maryjo, łaski… nie 
wiem czy Bóg mnie słyszy jak jestem w tym miejscu… 

błogosławionaś Ty między… ciekawe czy jak szybko 
odmawiam albo na leżąco to się liczy… dodatkowo ob-
razy z przeszłości i tak dalej, i tak dalej.

Mój wysiłek, można powiedzieć, został nagrodzo-
ny pewnymi wydarzeniami, gdzie dostałem potwier-
dzenie że moc tej modlitwy jest wielka… i że Matka 
Boża nie przesadza ciągle o tym mówiąc, przypo-
minając, zachęcając. Kiedyś moją bronią były moje 
pięści, pieniądze i ostry język… teraz czuję się o wie-
le mocniejszy, a prawdziwą broń atomową mam 
w kieszeni. 

Gdy modliłem się na Różańcu w Medjugorie 
u stóp Matki Bożej w konkretnych intencjach to 
sprawy toczyły się w tempie zaskakującym. Gorące 
prośby jakie wiozłem przekazane mi przez znajomych 
i rodzinę były z wielką troską i Mądrością spełniane 
normalnie natychmiast przez Pana Boga dzięki wsta-
wiennictwu Matki… to nie żart. To wszystko działo 
się na prawdę. Dodam tylko, że mój ulubiony Róża-
niec z medalikiem św. Benedykta podczas „użytko-
wania” rozpinał się tam kilka razy… prawie mnie to 
zniechęciło ale przypomniałem sobie, że mam w ple-
caku „przypadkiem” scyzoryk żeglarski z kombinerka-
mi… naprawiałem Różaniec i modliłem się dalej we 
wszystkich przekazanych mi intencjach. Tak dwa dni. 
Wiedziałem, nie wiem skąd za kogo jaką część mam 
odmówić… co przekazać… Przykładowo kolega, który 
nie mógł od dłuższego czasu znaleźć pracy w swoim 
fachu, po odmówieniu intencji na prośbę jego kocha-
jącej żony i pięciu tajemnic w tym miejscu – dostał 
telefon… i to niemal zaraz (do dzisiaj o ile wiem za-
dowolony jest z pracodawcy). Kolejna osoba na łożu 
śmierci uparcie odrzucająca Boga po odmówieniu 
w jego intencji Różańca prosi o księdza czym szokuje 
rodzinę. Inny przypadek – modlę się częścią bolesną 
w intencji zleconej przez żonę za człowieka, który ma 
cukrzycę, a nie chce przestać nadużywać alkoholu – 
dostałem takie jakby ponaglenie, że mam dać znać 
jego żonie i córce aby modliły się w domu również 
w tej samej sprawie i rozważały część bolesną… ja na 
Bałkanach, one w domu… skończyliśmy się modlić, 
a mąż (kawał chłopa) dostaje ogromnych boleści i je-
dzie do szpitala… pomimo zjedzonej kolacji wymio-
tuje, przy nich samym alkoholem (i jakby nie tylko 
z tego wieczora)… wszyscy są wstrząśnięci… lekarze 
nie mają pojęcia skąd ból i typują kolkę nerkową, 
nic poważnego… bóle minęły ale lekcja chyba była 
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skuteczna (nie tylko dla niego ale i dla modlących 
się). Było tego więcej… i nie tylko tam.

Kolejnym momentem który zdecydował o tym, że 
modlitwa różańcowa weszła na stałe do mojego życia 
jako głowy rodziny (aby ją chronić i wypraszać dla 
niej łaski) był dzień w którym na prośbę mojej żony 
podeszliśmy do jednego księdza o którym wiedzie-
liśmy, że Pan Bóg przez niego udziela ludziom łask 
uzdrowienia z różnych dolegliwości. Poprosiliśmy 
aby pobłogosławił nasze dzieci… wtedy on kazał nam 
usiąść razem z nimi i modlił się nad nami. Po chwili 
(dodam, że nie znał nas wcześniej) powiedział: „mam 
taki obraz o którym muszę powiedzie, że ktoś, wasz 
wróg – wiecie kto – mści się, że was stracił i owija 
was, waszą rodzinę cały czas czymś jakby drutem kol-
czastym… ale za każdym razem gdy bierzecie do ręki 
różaniec i się na nim modlicie ten drut się rozrywa, 
pamiętajcie o tym”… zdębieliśmy… no i odmawiamy…

Powtórzę zdanie: Nie dlatego modlę się na Różań-
cu codziennie, bo poznałem moc modlitwy różańco-
wej ale odwrotnie – poznałem moc modlitwy różań-
cowej dlatego, że modlę się na Różańcu codziennie…

Odmawiam Różaniec z rozsądku, w trosce o moją 
rodzinę i o siebie, a nie z „katolickiej konieczności”, 
czy dlatego że przeżywam podczas modlitwy jakieś 
wielkie uniesienia.

Na koniec króciutkie jeszcze świadectwo dla na-
szego Proboszcza: 

Różaniec nie jest zwykłym przedmiotem czy 
zwykłą modlitwą ale pomostem, którym Kró-
lowa Polski się posługuje w relacjach między-
ludzkich i kto wie w czym jeszcze… Ostatnie dni 
były dla mnie ciężkie i wkradały się wątpliwości 
co do sensu tego co dzieje się w moim życiu, co 
do zasadności mojego przebywania w środo-
wiskach, które są tak daleko od Boga… czy ja 
w ogóle na coś się jeszcze przydam… gdzie je-
steś, Boże… czemu naszej parafii i wspólnocie 
zabrałeś kapłana – przyjaciela… co ja mogę dla 
Ciebie Maryjo zrobić aby czuć się potrzebny… 
i w momencie gdy zadawałem pytania pełne 
pretensji Matce Bożej i Jej Synowi; co dalej 
(a było to późnym wieczorem) – zadzwonił tele-
fon… to ksiądz, o którym właśnie pomyślałem 
i zadaje pytanie: „Mariusz, napisałbyś mi takie 
krótkie świadectwo, kilka zdań na temat modli-
twy różańcowej… wiesz tam, że głowa rodziny 
i wartość modlitwy i tak dalej, możesz?” Zdę-
białem po raz kolejny w moim życiu i zapytałem 
tylko: „a czemu ma być krótkie? Oczywiście, że 
napiszę… z przyjemnością”. Odłożyłem telefon, 
popatrzyłem na Krzyż przed którym siedziałem 
i wydusiłem tylko jedno słowo: „dziękuję”…

Mariusz – głowa rodziny
n
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SALEZJAŃSKIE 
POSTACI

Marcin Pietrzyk

Ks. Idzi Mański SDB (właściwie: Idzi Józef Ogierman) 
łączył w swoim życiu powołanie artysty, muzyka 
i kompozytora z charyzmatem Towarzystwa Salezjań-
skiego (Societas Sancti Francisci Salesii) polegają-
cym głównie na wychowaniu kulturalnym i religij-
nym młodzieży. Był osobą wymagającą w stosunku 
do uczniów, człowiekiem ofiarnym dzielącym się 

Ks. Idzi Mański SDB Ks. Idzi Mański SDB 
– muzyk i wychowawca– muzyk i wychowawca

szczupłymi zasobami z innymi. Wszystko to łączyło 
się z postawą patriotyczną wyniesioną z rodzinne-
go domu. Niedawno, w sierpniu minęła 54. roczni-
ca tragicznej śmierci w górach, tego Salezjańskiego 
duszpasterza.

Na początku wyjaśnijmy, że zmiana nazwiska 
w rodzinie Ogiermanów była powiązana jeszcze 
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z sytuacją podczas zaborów i Wielkiej Wojny, czyli 
I wojny światowej. Wówczas propozycją germaniza-
torów była chęć zniemczenia nazwiska rodziny na 
Ogermann. Zarówno ojciec Idziego jak i cała rodzina 
nie poszła na współpracę z zaborcami. Idzi używał 
brzmiącego jak polskie zdrobnienie końcówki na-
zwiska Mański, aż do czasu, kiedy podczas II wojny 
światowej i lat PRL jego działalność zmusiła go do 
funkcjonowania pod konspiracyjnym pseudonimem 
Zdzisław Kasprzak.

Idzi urodził się 1 września 1900 r. w Radzionko-
wie na Śląsku, w rodzinie Józefa Ogiermana i Roza-
lii z domu Tyczka. Miał czwórkę rodzeństwa, siostry: 
Katarzynę, Anielę i Marię oraz brata Tomasza. Do 
szkoły powszechnej uczęszczał w rodzinnym mieście. 
Talent muzyczny zaczął rozwijać od nauki gry na for-
tepianie, rozpisywania partytur na głosy w męskim 
chórze swojego ojca pod nazwą. „Orfeusz”. W świat 

muzyki, szczególnie sakralnej, wprowadził go także 
brat Tomasz, utalentowany organista i kompozytor. 
Następnie podjął indywidualne nauczanie u szkolne-
go nauczyciela muzyki. Następnym krokiem w edu-
kacji było Gimnazjum Księży Salezjanów w Oświę-
cimiu. Tutaj pod okiem wychowawcy, ks. Antoniego 
Chlondowskiego, zdobył umiejętność gry na instru-
mentach dętych i smyczkowych oraz wiedzę harmo-
niczną. Idzi rozpoznał wówczas w sobie powołanie do 
stanu kapłańskiego.

Na okres kilku lat związał się z naszym miastem. 
W 1917 r. został przyjęty do nowicjatu do Towarzy-
stwa Salezjańskiego w Pleszowie, dzisiaj jest to jed-
no z osiedli Nowej Huty. Pobierał dalej nauki gry 
na instrumentach dętych, organach i fortepianie. 
Został dezerterem z branki do wojska niemieckiego. 
Ukrywał się w seminarium duchownym w Dasza-
wie. Niestety, został aresztowany, ale po pół roku 
odzyskał wolność w wyniku korzystnych postępów 
działań polskiego wojska. Pierwsza wojna się skoń-
czyła. W 1920 r. w Krakowie złożył śluby zakonne 
i podjął studia filozoficzne, po ówczesnym eksterni-
stycznym egzaminie maturalnym. Następnie podjął 
praktyki w placówkach salezjańskich: w Kleczy Dol-
nej, Oświęcimiu i Przemyślu. To wtedy został wycho-
wawcą, najpierw jako asystent, a także nauczycielem 
muzyki. Uczył przedmiotów zarówno muzycznych 
jak i ogólnokształcących, prowadził chóry, zespoły 
instrumentalne i orkiestry dęte. Po odbytych reko-
lekcjach w 1925 r. w klasztorze w Czerwińsku złożył 
śluby wieczyste.

Idzi Mański w 1929 r. ukończył studia teologiczne 
w Międzynarodowym Instytucie Teologicznym ks. 
Jana Bosko w Turynie, a w 1929 r. w bazylice Mat-
ki Bożej Wspomożenia Wiernych w Turynie przyjął 
święcenia kapłańskie. Następnie podjął się funkcji 
nauczyciela w Salezjańskiej Szkole Organistowskiej 
w Przemyślu. Prowadził zajęcia teoretyczne i naukę 
gry na organach. W 1930 r. po przystąpieniu do eg-
zaminów i przedłożeniu odpowiednich dokumentów 
kształcił się dalej w Państwowym Konserwatorium 
Muzycznym w Warszawie. Został przyjęty od razu 
na czwarty rok w klasie prof. Bronisława Rutkow-
skiego, jednocześnie sam nauczał muzyki w Sale-
zjańskiej Szkole Zawodowej. To tutaj zawarł wiele 
znajomości z ludźmi świata sztuki. Zdobył nie tylko 
dyplom instrumentalisty, ale także dyplom Wydziału 

Archiwalny plakat sprzed 4 lat, zapraszający do naszej 
parafii na ul. Konfederackiej i seminarium duchownego 

na ul. Tynieckiej, na uroczystości wspomnieniowe 
związane z 50-leciem śmierci ks. Idziego Mańskiego SDB.
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Teorii i Kompozycji u prof. Kazimierza Sikorskiego 
oraz specjalizacji w dyrygenturze u prof. Waleriana 
Bierdiajewa.

Od roku 1935 r. ks. Idzi oddał się całkowicie pracy 
pedagogicznej i wychowawczej w szkołach i placów-
kach salezjańskich. Był nauczycielem w Gimnazjum 
Salezjańskim w Oświęcimiu, następnie dyrektorem 
i nauczycielem w Salezjańskiej Szkole Organistow-
skiej w Przemyślu, nauczycielem w Salezjańskim 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Alek-
sandrowie Kujawskim oraz Salezjańskim Liceum 
Ogólnokształcącym w Różanymstoku. Bolesnym 
wydarzeniem dla ks. Idziego Mańskiego, z początku 
tragicznego okresu dla Polski – II wojny światowej 
– była utrata całego dotychczasowego dorobku kom-
pozytorskiego. Wszelkie zapiski zostały zniszczone 
w nawale tego międzynarodowego konfliktu. Ks. 
Idzi stwierdził, że najpiękniejsza, czyli młodzieńcza 
część jego twórczości została utracona bezpowrotnie. 
Wtedy to udał się na emigrację do Kowna. Był dusz-
pasterzem Polaków na Litwie, która w 1939 r. była 
zajęta przez sowietów. Spędził w miarę spokojny rok 
na dokształcaniu się w konserwatorium muzycznym 
w Kownie, następnie pełnił posługę duszpasterską 
w Bogdanowie. 

Pracę duszpasterską po wojnie rozpoczął w para-
fii św. Teresy w Łodzi, następnie współpracował z ks. 
Tytusem Robakowskim nad wspólnym wychowywa-
niem muzycznym i religijnym młodzieży Salezjań-
skiego Gimnazjum Ogólnokształcącego im. H. Sien-
kiewicza w Sokołowie Podlaskim. Mimo uciążliwych 
warunków mieszkaniowych dzielił się miejscem do 
pracy i regeneracji sił wraz ze wspomnianym księ-
dzem opracowując grafik wykorzystania pokoju na 
zmianę. Po okresie intensywnej pracy pedagoga 
w gimnazjach i liceach podjął się bycia wykładowcą 
w salezjańskich domach formacyjnych, jak np. w no-
wicjacie salezjańskim w Czerwińsku. W roku 1948 
będąc dalej kompozytorem, podjął się katalogowania 
swoich dzieł i własnego opracowywania chóralnego 
utworów innych kompozytorów. Te swoiste zeszyty 
muzyczne nazwał Repertuar Oratorium i były one 
przydatne w oratoriach salezjańskich. 

W 1950 r. w Salezjańskim Instytucie Filozoficz-
nym w Woźniakowie k/Kutna pełnił obowiązki wy-
kładowcy muzyki, katechetyki i języka greckiego. 
Był też spowiednikiem kleryków. Warto podkreślić, 

że klasztor czerwiński był dla schorowanego już ks. 
Idziego ostoją spokoju i odprężenia, a równocześnie 
miejscem twórczego natchnienia kompozytorskiego. 
Wrócił więc tu jeszcze w 1952 r. na dwa lata i współ-
pracował z innym kapłanem ks. Stefanem Prusiem 
nad utworami chóralnymi.

W okresie lat 1954-1957 pracował jako wykładow-
ca muzyki i wstępu do Pisma Świętego w Wyższym 
Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskie-
go w Lądzie. Warto wspomnieć, że kochał szlaki ta-
trzańskie, po których oprowadzał kleryków podczas 
wakacji. Jak się później miało okazać to zamiłowanie 
miało się skończyć tragicznie. Lata 1959-1963 to czas 
poszerzenia zakresu nauczania przedmiotów ogólno-
kształcących (historia, fizyka, chemia) w Salezjańskiej 
Średniej Szkole Organistowskiej w Przemyślu. Do 
podnoszenia rangi placówki w oczach kuratora i wi-
zytatorów z Ministerstwa Kultury i Sztuki przyczy-
nił się właśnie ks. Idzi jako jej nauczyciel i dyrektor. 
Swoich uzdolnionych wychowanków kierował na 
studia muzyczne do Warszawy, Krakowa, Gdańska 
lub Łodzi, bądź pomagał w podjęciu ciekawej pracy, 
która rozwijała artystycznie.

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że służba duszpa-
sterska była w okresie komunizmu, mimo okresów 
tzw. odwilży, bardzo utrudniana przez władze PRL. 
Ks. Idzi przypłacił poważnym rozstrojem zdrowia 
likwidację wspomnianej szkoły w Przemyślu. Wy-
cofał się z aktywnej pracy pedagogicznej i duszpa-
sterskiej oraz nosił się z zamiarem uporządkowania 
i dokończenia swoich dzieł muzycznych. Nie było 
mu to jednak dane. Przełożeni kierowali go jeszcze 
do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohi-
czynie na stanowisko dyrygenta i kierownika chóru 
w tamtejszej katedrze oraz do klasztoru salezjanów 
w Lutomiersku w celu pomocy duszpasterskiej. Sta-
nowczo poprosił o zwolnienie z dalszych obowiązków 
w czerwcu 1966 r.

Mimo dolegliwości zdrowotnych postanowił 
nieco aktywniej odpocząć i zrobić sobie wakacje 
w Tatrach. Zamieszkał u sióstr albertynek na Kala-
tówkach. Od lat utrzymywał z nimi kontakt pełniąc 
u nich podczas pobytu w górach posługę kapelana. 
Mimo odpoczynku wakacyjnego wolne chwile i dni 
deszczowe wykorzystywał na pracę twórczą. Główną 
jego pasją były jednak górskie wędrówki i zbieranie 
rzadkich roślin do zielnika. Znajomi ks. Idziego znali 

SALEZJAŃSKIE POSTACI



1414

SALEZJAŃSKIE POSTACI

jego marzenie, związane ze śmiercią innego księdza, 
któremu jak to określił ks. Mański „udało się odejść 
w święto maryjne”. Ks. Idzi 16 sierpnia 1966 r. miał 
zakończyć swój urlop w Zakopanem, lecz w święto 
Matki Bożej Zielnej, czyli w dzień Wniebowzięcia 
NMP postanowił jeszcze raz wybrać się w góry. Wstał 
wczesnym rankiem i w dobrym humorze wyruszył 
samotnie szlakiem od strony Kalatówek, przez Su-
chy Żleb, na Giewont. W godzinach popołudniowych 

planował dotrzeć do Kuźnic, a wieczorem odprawić 
nabożeństwo u sióstr albertynek. Siostry jednak cze-
kały na niego na próżno. Ksiądz Idzi Mański zginął 15 
sierpnia 1966 r., schodząc swoim ulubionym szlakiem 
z grani tzw. Długiego Giewontu na północną stronę 
Doliny Białego. W miejscu upadku z wysokości było 
także kilka Jego rzeczy osobistych, m.in. zebrany ar-
cydzięgiel, którego używa się do celów leczniczych.

n

Z ŻYCIA RODZINY
SALEZJAŃSKIEJ

Ks. Mateusz Koziołek SDB

...no i w końcu rzuciliśmy. W dużej mierze dzięki 
pandemii. Bo zwyczajowo w wakacje ciągnie gdzieś 
nad morze, albo do obcych krajów, ale czas pande-
mii zweryfikował nasze wybory. Pomimo wielkiego 
entuzjazmu na początku i wielu zainteresowanych, 
ostatecznie grupa ponad 20 osób związanych z sale-
zjanami (uczniowie ZSŁ, Bractwo Jana Tyranowskie-
go, Ziemia Boga) wybrała się do malowniczej Polany 
w Bieszczadach.

Pomysł był taki, aby faktycznie odciąć się od 
wszystkiego i wszystkich i mieć czas dla ludzi, Boga 
i siebie samego. Ten tydzień planowaliśmy typowo 
rekreacyjnie – głównie chodzenie po górach oraz wy-
pady nad Solinę. Oczywiście z codzienną Eucharystią 
i modlitwą.

Życie, a właściwie Bieszczady, zweryfikowały 
nasze wybory. Wyciszenie, kontakt z piękną przy-
rodą, zwierzętami, głębokie rozmowy i wspólne gry 
wieczorami zrodziły w sercu dodatkowo głód Słowa 
i adoracji.

Wyjazd stricte wypoczynkowy przerodził się w re-
kolekcyjno-rekreacyjny. Przedłużona refleksja nad 
słowem, codzienna adoracja i uwielbienie stały się 

Rzuć wszystko i jedź w BieszczadyRzuć wszystko i jedź w Bieszczady
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chlebem powszednim, punktem, na który wszyscy 
wyczekiwali. I dobrze. Utwierdziliśmy się w przeko-
naniu, że kiedy człowiek przestaje karmić się śmie-
ciami, tonami zbędnych informacji, kiedy wchodzi 
w milczenie i ciszę, to wtedy odkrywa, że Bóg napraw-
dę mówi do jego serca... nieustannie. To było najcen-
niejsze odkrycie tego czasu, oczywiście poza pięknem 

Bieszczad, odkryciem źródeł Sanu, wspaniałej kuchni 
tamtego rejonu i gościnności mieszkańców.

Rzuć wszystko i jedź w Bieszczady... jak pokaza-
ło życie, może po prostu wyrzuć telewizor i częściej 
wychodź na spacer z kimś bliskim, a rezultaty będą 
podobne...

n
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Z ŻYCIA RODZINY
SALEZJAŃSKIEJ

kl. Łukasz Wójcik SDB

Jeszcze rok temu, przełom lipca i sierpnia był cza-Jeszcze rok temu, przełom lipca i sierpnia był cza-
sem, kiedy to setki tysięcy ludzi z różnych czę-sem, kiedy to setki tysięcy ludzi z różnych czę-
ści świata ruszały na festiwal Pol’and’Rock ści świata ruszały na festiwal Pol’and’Rock 
(dawny Woodstock), by posłuchać swoich ulu-(dawny Woodstock), by posłuchać swoich ulu-
bionych wykonawców, oraz by choć na chwilę bionych wykonawców, oraz by choć na chwilę 
uwolnić się od problemów świata codziennego. uwolnić się od problemów świata codziennego. 
Część z tych ludzi, często „przypadkiem”, poprzez kon-Część z tych ludzi, często „przypadkiem”, poprzez kon-
certy, rozmowy i posługę ewangelizatorów miała certy, rozmowy i posługę ewangelizatorów miała 
możliwość spotkać się z Bogiem, pod namiotem ini-możliwość spotkać się z Bogiem, pod namiotem ini-
cjatywy „Przystanek Jezus”.cjatywy „Przystanek Jezus”.

W tym roku, ze względów na panującą pandemię 
i obostrzenia, Pol’and’Rock nie mógł się odbyć. Tym 
samym „Przystanek Jezus” (popularny „PJ”) również 
przeniósł się do przestrzeni wirtualnej. Zamiast wy-
jazdu na festiwal, od 31 lipca do 5 sierpnia, Salezjań-
ska Ekipa ewangelizatorów z PJ-u, wyruszyła wspól-
nie w malownicze Bieszczady. Oprócz salezjanów (ks. 
Pawła Bróża, kl. Michała Cebulskiego, kl. Pawła Kla-
sy i kl. Łukasza Wójcika) byli wśród nas reprezentan-
ci różnych salezjańskich placówek (Oświęcim, Kra-
ków, Zabrze, Rzeszów). Wśród otaczającej przyrody, 

Jak nie Woodstock to Bieszczady!Jak nie Woodstock to Bieszczady!

uczyliśmy się wsłuchiwać w Słowo, które Bóg kieruje 
do każdego z nas. W trakcie pokonywania górskich 
terenów, mieliśmy dużo możliwości, aby porozma-
wiać ze sobą o Bogu i podzielić świadectwem. To był 
czas formacji, modlitwy, budowania wspólnoty i po-
głębiania duchowości ewangelizacyjnej w codzien-
ności. Nie zabrakło oczywiście czasu na górskie wę-
drówki, integrację, wspólną zabawę oraz odpoczynek 
nad jeziorem w Solinie.

Polana – niewielka, malownicza wioska, której 
absolutnym centrum jest salezjańska parafia, urze-
kła nas swoim naturalnym rytmem. Codziennie rano 
była Msza święta, a wieczorem o 21:00 z dzwonnicy 
kościoła rozbrzmiewała melodia Apelu Jasnogórskie-
go. W tym samym czasie spotykaliśmy się w kościele. 
Proboszcz parafii prowadził różaniec i kierował do tu-
rystów i miejscowych parafian tradycyjne, salezjań-
skie słówko. Mimo że Polana nie liczy nawet 500 
mieszkańców, intrygowało, że w tym kościele nigdy 
nie byliśmy sami.

Licząc, że za rok wszystko odbędzie się już jak za-
wsze, prosimy o modlitwę za nas, za całą inicjatywę, 
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o nowych salezjańskich młodych ewangelizato-
rów (są jeszcze miejsca w Ekipie!) i za wszystkich 
ludzi, których Bóg postawi na naszej drodze, 
zwłaszcza na drogach festiwalu Pol’and’Rock. 
Szczególnej modlitwie polecamy trzech członków eki-
py, jednego przyszłego prenowicjusza w Zakonie Do-
minikańskim, oraz dwie misjonarki, które pod koniec 
wakacji wylatują do Zambii. 

Tekst: kl. Łukasz Wójcik SDB
Zdjęcia: kl. Michał Cebulski SDB

n

POEZJA
Tu Radio Watykan

Tu radio Watykan – wybrano Papieża, 
Wiadomościom z południa mało kto dowierza, 

Cichy, niepozorny lecz wielka w nim siła, 
To przecież nasz rodak. To Karol Wojtyła.

Plac św Piotra – ktoś krzyknął ze szlochem, 
Jak to stać się mogło? ! Papież nie jest Włochem? 

Pochodzi ze wschodu, z polskiego narodu – z Polski. 
Przecież pozdrawia nas w języku włoskim.

Już Plac św. Piotra ożywił się cały, 
I całe rzesze pielgrzymów Papieża witały, 

A Papież z okna, jak z Arki Noego, 
Białe wypuścił gołębie.

I głosem donośnym zawołał. 
Wypłyńcie….wypłyńcie na głębie.

A w ciszy, o nocnej porze, 
Pieśnią ranne przywoływał zorze, 

I tęsknił za krajem, 
Do którego wrócić już nie może.

Alicja Biedrzycka
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MĘSKI PUNKT
WIDZENIA

Janusz

Eutanazja czy 5GEutanazja czy 5G

Jest kwietniowe popołudnie, wracam do domu led-
wie dysząc w maseczce... Widzę znajomą z Dębnik. 
Dzień dobry pani – witam się uprzejmie i słyszę – pa-
nie Januszu, a czytał Pan te wiadomości... Tutaj pada 
opis kolejnej spiskowej teorii dotyczącej Coronowiru-
sa. Już nie pamiętam czy to miała być Chińska wersja 
eutanazji, czy może skutek 5G, czy jeszcze inna teoria 
o chęci likwidacji małych przedsiębiorstw, by lepiej 
się żyło korporacjom...

Zaraza XXI wieku – lubię takie określenie – weszła 
do naszego życia, jako kolejny temat do dyskusji po-
między zatroskanymi, którzy bardzo boją się o swoje 
życie – czasem wręcz paraliżująco, ostrożnymi którzy 
starają się żyć tak, żeby mieć czyste sumienie, że nie 
zarazili nikogo i sceptykami, którzy negują istnienie 
wirusa, szukają teorii spiskowych, których pełno we 
współczesnym internecie, na podbudowanie swoje-
go sceptycyzmu. Jest jednak jedno co nas wszystkich 
łączy – pragnienie powrotu do sytuacji sprzed marca 
2020, powrotu normalności. Przyznam się szczerze, 
że sam nie mogę się doczekać kiedy będę mógł bez-
karnie zrobić „misiaczka” z przyjacielem po Mszy św. 
niedzielnej.

Po kolejnej wirtualnej dyskusji – za pomocą emaili 
– w naszym bractwie, zacząłem się zastanawiać jaka 
będzie normalność, mam na myśli tę po ustaniu za-
razy. Siedząc na plaży, patrząc na piątkę dzieci bawią-
cych się w piasku – byliśmy nad Bałtykiem w dwie ro-
dziny – i ciesząc się z dystansu społecznego, bo nigdy 
nie lubiłem jak obcy wchodzili na mój koc, zastana-
wiałem się jaka będzie normalność w świecie, który 
zostawimy naszym dzieciom. 

Jaka będzie normalność? Czy normalność może 
być różna? Może.

Słuchając opowieści moich przodków wiem, że 
były takie obszary w Polsce przedwojennej, że moż-
na było zostawić na noc maszyny rolnicze w polu, by 
na drugi dzień zacząć pracę w tym samym miejscu. 
Współczesna normalność – znajoma rodzina podje-
chała rowerami pod jeden ze sklepów na Dębnikach. 
Weszli tylko kupić lody. Kiedy wyszli rowery stały bo 
były przypięte, ale zniknęły z nich wszystkie liczniki, 
lampki itp. 

Kiedyś Polacy słynęli z gościnności. Ja jeszcze pa-
miętam jak pierwszy raz pojechałem do swojego te-
ścia i zaparkowałem pod blokiem. Wyszedł starszy 
Pan i powiedział, że przestawi swoje auto, żebym nie 
stał pod lipą, bo ona strasznie brudzi samochody. 
Współczesne, normalne zebranie mieszkańców Dęb-
nik, starsza Pani stoi i krzyczy, co ona ma zrobić z tymi 
obcymi samochodami na ulicy, czy ma je drapać gwoź-
dziami, przebijać opony, po co Ci obcy u nas...

Mój dziadek mieszkał na kresach nieopodal Lwo-
wa. Normalnością przedwojenną było, że w jednej 
miejscowości mieszkali Polacy i Ukraińcy, prawo-
sławni, katolicy i Żydzi. Jak często wspominał była 
to bardzo przyjemna sytuacja – można było np. 
dwa razy świętować Boże Narodzenie. Jak sąsie-
dzi mieli swoje święta, to prababcia też robiła uro-
czystszą kolację i dom ogarniał świąteczny nastrój.  
Minęło kilka lat. Jesteśmy mądrzejsi o polityków, 
którzy żyli, ideologów głoszących swoje wizje świata 
itp. Teraz musimy mieć urząd monitorujący zachowa-
nia rasistowskie i ksenofobiczne. A dwaj Polacy, dwo-
je katolików nie potrafi ze sobą rozmawiać tylko pro-
wadzi jakąś abstrakcyjną wojenkę. Czasem, jak ciche 
dni w małżeństwie, od lat milczą z pogardą w sercu. 
Zapewne wielu z nas zna to z własnego otoczenia.

Wiele jeszcze innych zmian normalności, tych któ-
re już nastąpiły i tych które chcą nam wmówić,  prze-
wijało się przez moją głowę. Nie będę o nich pisał bo 
każdy może sobie przypomnieć inne zmiany.

Cudownie jest, że dyskutujemy, dzielimy się teo-
riami, które plączą się w naszych głowach. Spieramy 
się, o to kto ma rację. Niemniej jednak troskajmy się 
bardziej, nie o to żeby nasza wizja była na wierzchu, 
a o to żeby przyszła normalność nie była normalno-
ścią polityków, ideologów, działaczy, zadymiarzy in-
ternetowych, ale Bożą normalnością, w której nasze 
dzieci będą mogły żyć solidarnie i razem. Zawsze pa-
miętajmy, o tym w naszych modlitwach, bo współcze-
sna zaraza może być szansą daną naszemu pokoleniu, 
na to żeby coś pozmieniać w naszym życiu. A co po-
zmieniać, myślę że najlepiej odkryjemy nie w inter-
necie, nie w mediach a na klęczkach przed Najświęt-
szym Sakramentem z różańcem w ręku.

n
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MAŁOPOLSKIE
WĘDRÓWKI

Jan Jabłoński

Jest takie miejsce w środkowej części Podhala, z któ-
rego możemy podziwiać panoramę Tatr, od wschodu 
po zachód, od Tatr Bielskich poprzez Tatry Wysokie 
aż po krańce Tatr Zachodnich. Przepiękna panorama! 
To miejsce to wzgórze 847m wznoszące się nad wsią 
Czerwienne, zwieńczone strzelistą sylwetką kościoła 
na tle ciemnego lasu, zwane Bachledówką – nazwa od 
popularnego na Podhalu nazwiska Bachleda. Kościół 
jest pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, 
a gospodarzami są tu ojcowie Paulini z Jasnej Góry.

Można tu dojechać od Poronina przez Suche i Ząb 
– tak jechaliśmy rok temu z ks. proboszczem Zygmun-
tem Kostką. Można też od strony Czarnego Dunajca 
czy Chochołowa przez Ratułów i Nowe Bystre lub 
przez Czerwienne, ale najpiękniejsza i najbardziej 
widokowa droga jest od strony Szaflar przez Bańskie 
Niżne i Wyżne, Skrzypne i Sierodzkie – tą drogą jecha-
liśmy w październiku 2012 roku z ks. proboszczem Ja-
nem Dubasem.

Ciekawa jest historia tego miejsca. W latach 30-
tych ubiegłego stulecia ziemię na szczycie Bachle-
dówki kupiły dwie kobiety pochodzące spod Lwowa: 
księżna Maria Bułhak-Prińska i Helena Prussan-Ko-
wieńska. Pierwsza z nich zbudowała dom w miejscu 
dzisiejszego kościoła. W 1937 roku postanowiła go 
ofiarować franciszkanom, ale II wojna światowa zni-
weczyła ten plan.

Jest takie miejsceJest takie miejsce

Druga z nich jeszcze przed wojną owdowiała i wy-
szła ponownie za mąż, za miejscowego górala Włady-
sława Jarząbka. W 1935 roku zbudowali dom w miej-
scu obecnego domu zakonnego Paulinów. Helena 
w czasie II wojny światowej pomagała partyzantom. 
Wskutek donosu w ich gospodarstwie pojawili się 
niemieccy żandarmi. Przerażona kobieta ślubowała 
Bogu przekazanie swojego domu kościołowi, jeżeli 
żandarmi nie znajdą ukrytej – w jednym z uli – radio-
stacji i broni. Rzeczywiście do ostatniego ula, gdzie 
była ukryta broń gestapowcy już nie zaglądali. 

Po zakończeniu wojny Helena próbowała przeka-
zać swój majątek różnym zakonom ale bezskutecznie. 
W końcu właścicielami stali się ojcowie Paulini, ale 
też nie bez trudności – sprzeciwił się proboszcz z No-
wego Bystrego, do którego parafii należała Bachle-
dówka. Zgodę wyraził proboszcz z sąsiedniego Mię-
tusowa, bo Bachledówka znajdowała się prawie na 
granicy wsi. Paulini przybyli tutaj w 1955 roku i za-
adaptowali ofiarowaną im willę do swoich potrzeb 
tworząc kaplicę, w której umieszczono kopię Matki 
Boskiej Częstochowskiej, przywiezioną z Jasnej Góry, 
a także lokum dla siebie. W lipcu tegoż samego roku 
odprawiono pierwszą Mszę św., a w 1957 roku otwarto 
oficjalnie dom zakonny. Bachledówka stała się miej-
scem wypoczynku i skupienia dla przybywających tu 
zakonników i księży. Do kaplicy zaczęli przybywać co-
raz liczniej miejscowi górale. W związku z tym zakon-
nicy ustalili nawet porządek nabożeństw w niedzielę 
i święta, a później również w dni powszednie, aby oko-
liczni wierni mogli korzystać z ich posługi. 

W latach 1967-1973 regularnie przybywał tu na wy-
poczynek Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. 
Wędrował po okolicy, spotykał się z góralami, z dzieć-
mi. W czasie odprawianych Mszy świętych górale 
chętnie słuchali jego kazań. Swoją osobowością przy-
ciągał ich do siebie jak magnes. Zacytuję tutaj słowa 
z książki Tajemnice Skalnej Ziemi autorstwa Krzysz-
tofa Strauchmanna: …Odwiedzali go ludzie ze wsi. 
Jak lał deszcz to modlił się z nimi o pogodę. Gdy grad 
zniszczył ziemniaki i zboże, to chodził i płakał. Kiedy 
wyjeżdżał, to cała wieś szła go żegnać.



2121

Przyjeżdżał do niego metropolita krakowski ks. 
kardynał Karol Wojtyła. Razem odprawiali rekolek-
cje, omawiali ważne sprawy dotyczące Kościoła i Oj-
czyzny. Podczas pobytu na Bachledówce Prymasa 
odwiedzali m.in. ks.abp Stanisław Baraniak, ks.bp 
Bronisław Dąbrowski, ks.prałat Andrzej Deskur 
z Rzymu, ks.prof. Zdzisław Peszkowski z USA. Zazwy-
czaj obecny też był ówczesny sekretarz i kapelan Ks. 
Prymasa, ks.dr Józef Glemp. 

27 września, na dwa tygodnie przed pamiętnym 
konklawe w 1978 roku, kardynał Karol Wojtyła uczest-
niczył w rekolekcjach kapłańskich na Bachledówce. 

Po śmierci Prymasa Stefana Wyszyńskiego paulini 
przygotowali przy kaplicy Izbę Pamięci. Zgromadzono 
tu liczne fotografie i pamiątki związane z pobytem 
kardynała Wyszyńskiego a także kardynała Karola 
Wojtyły na Bachledówce i w Czerwiennym, fragmen-
ty pism oraz kazań. W ogrodzie obok willi powstał 
pamiątkowy obelisk w kształcie krzyża z wizerunkiem 
Prymasa Tysiąclecia. 

Z czasem kaplica stała się za mała dla przybywa-
jących tutaj górali i turystów. Zaczęto myśleć o budo-
wie kościoła. Z inicjatywy ówczesnego generała zako-
nu O. Józefa Płatka rozpoczęto prace związane z jego 
budową. Kamień węgielny pobłogosławił papież Jan 
Paweł II w Rzymie. Kościół zaprojektowany przez ar-
chitekta inż. Czesława Białego powstał w latach 1985 
– 1991. 26 sierpnia 1991 r. metropolita kardynał Fran-
ciszek Macharski poświęcił kościół. Wcześniej, w 1984 
r. erygował na Bachledówce Ośrodek Duszpasterski, 
a w maju 1988 roku – parafię pw. Matki Boskiej Czę-
stochowskiej, obejmującą Górne Czerwienne. W 2000 
r. kardynał Macharski kościół konsekrował. 

Wystrój kościoła zaprojektował a częściowo wy-
konał artysta plastyk Józef Kulon. Wnętrze urzeka 
wyjątkowym pięknem góralskiej snycerki. Użyto róż-
norodnego drewna a prace wykonywali artyści i rze-
mieślnicy z Podhala. Drewniany strop, drewniane 
filary, ławki, konfesjonał, żyrandole, boazerie i inne 
elementy są zdobione wzorami i motywami podha-
lańskimi, geometrycznymi i roślinnymi (gałązki ko-
sodrzewiny, dziewięćsiły, leluje czyli lilie złotogłów). 
W centrum ołtarza znajduje się drewniana rozeta 
w postaci dużego dziewięćsiła, a w niej wizerunek MB 
Częstochowskiej namalowany przez artystkę malarkę 
Annę Marię Torwirt z Torunia – jest to wierna kopia 
obrazu z Jasnej Góry. Taki sam obraz znajduje się na 
frontonie kościoła, ale wykonany w mozaice przez 
włoskiego artystę Fabiano Farveta z Pietrasanta.

W 1999 roku przed kościołem postawiono dwa po-
mniki wykonane w brązie: Prymasa Tysiąclecia i Jana 
Pawła II obecnie świętego.

W latach 1982 – 1983, staraniem O. Leona Chałupki 
– rektora Ośrodka Duszpasterskiego – zbudowana zo-
stała droga asfaltowa z Czerwiennego na Bachledów-
kę, nazwana Szlakiem Prymasa Tysiąclecia. W dzie-
więćdziesiątych latach powstał nowoczesny ośrodek 
rekolekcyjny dla duchowieństwa. Obecnie powstaje 
Dom Pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego – no-
woczesne muzeum multimedialne i interaktywne, je-
den z ważniejszych ośrodków pamięci dwóch wielkich 
Polaków: Prymasa Tysiąclecia i św. Jana Pawła II.

Bachledówka to miejsce, które koniecznie warto 
odwiedzić będąc na Podhalu.
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KOŚCIÓŁ W POLSCE 
I NA ŚWIECIE

Pełnia życia...Pełnia życia...

W niedzielę 13.09.br w Kalwarii Zebrzydowskiej spo-
tkały się rodziny na 28 Archidiecezjalnej Pielgrzymce 
Rodzin.

Na początku Eucharystii głos zabrał kustosz kal-
waryjskiego sanktuarium o. Konrad Cholewa OFM. 
Przypomniał hasło tegorocznej pielgrzymki rodzin: 
„Człowiek jest powołany do pełni życia”„Człowiek jest powołany do pełni życia”. Zauważył, że 
drogi ludzkie są różne: niektóre pełne radości i powo-
dzenia, inne trudne, naznaczone cierpieniem. – Jaka-
kolwiek by nie była nasza droga, niech nas zawsze 
prowadzi pod krzyż Chrystusa na Kalwarię. Tam, 
gdzie dokonuje się odkupienie i przebaczenie, gdzie 
Jezus z wysokości krzyża rozwiera Swe ramiona, aby 
nimi objąć każde ludzkie serce – powiedział. Powitał 
wszystkich na kalwaryjskim wzgórzu i podziękował 
Bogu za to, że zebrani mogli dziś przybyć do Matki 
Bożej.

W homilii metropolita krakowski ks. arcybiskup metropolita krakowski ks. arcybiskup 
Marek JędraszewskiMarek Jędraszewski nawiązał do Liturgii Słowa, w 
której św. Paweł mówił: „Nikt zaś z nas nie żyje dla 
siebie i nikt nie umiera dla siebie”. – To otwarcie 
się na drugiego człowieka jakże pięknie wyraża ha-
sło naszej 28. Archidiecezjalnej Pielgrzymki Rodzin: 
„Człowiek powołany jest do pełni życia” – powiedział 
metropolita. Stwierdził, że należy być otwartym na 
Boga-Stwórcę, który jest źródłem człowieczej god-
ności. Wpatrując się w Niego i uznając go za Ojca 
wszelkiego bytu i życia należy dostrzegać transcen-
dentny wymiar godności człowieka… W myśl nauki 
Jezusa wierzący zwracają się codziennie do Boga sło-
wami „Ojcze nasz”, wyrażając cześć i przedstawiając 
wszystkie swe codzienne sprawy. Otwierając się na 
Boga, człowiek otwiera swe serce również na Chry-
stusa, Jego Ewangelię, sakramenty i Kościół. Apostoł 
Narodów wołał, by nie zasmucać Ducha Świętego. 
Otwierać się na Niego, to znaczy żyć w ewangelicznej 
prawdzie, słuchając głosu sumienia, co daje gwaran-
cję wewnętrznego pokoju. Człowiek otwarty na Du-
cha Świętego i Jego natchnienia jest człowiekiem Bo-
żym i pokój jego serca promieniuje na całe otoczenie.

– Pełnia życia, która sprawia, że żyjemy z innymi 
i dla innych to pełnia, którą osiąga się w życiu mał-
żeńskim i rodzinnym – powiedział arcybiskup. Wbrew 
temu co głoszą modne ideologie, człowiek nie żyje 
i nie umiera dla siebie. W społeczeństwie singli czło-
wiek egzystuje jako samotna wyspa, przelotne związ-
ki z innymi są nietrwałe i zawierane bez zobowiązań. 
Ideologie gender i LGBT twierdzą, że bycie kobietą 
i mężczyzną to kwestia decyzji, którą można odwołać. 
– To nie ma nic wspólnego z wielkim, wspaniałym 
zamysłem Pana Boga, gdy powoływał człowieka do 
życia jako kobietę i mężczyznę, którzy mają żyć ra-
zem dla siebie, których miłość ma być płodna, a w tej 
płodności mają widzieć przejaw Bożego błogosła-
wieństwa. Mają żyć razem i dla siebie jednocześnie, 
zgodnie z tym co przysięgali wobec Boga i Kościoła 
w sakramencie małżeństwa – wskazał metropolita. 
Chrześcijańskie małżeństwo to wspólnota, dla której 
wzorem jest Trójca Przenajświętsza. Rodzice rozumie-
ją, że jeśli mają dzieci, to nie żyją tylko dla siebie, ale 
dla nich. To jest ich powołanie, godność i źródło rado-
ści. W świetle tej prawdy można zrozumieć, że sprzecz-
ne jest z wolą Bożą uznawanie dziecka za przeszkodę 
w realizacji siebie i przerażająca decyzja o tym, że trze-
ba je „usunąć”. – Usunąć dziecko z horyzontu własne-
go życia, z możliwości kochania, opieki, okazywania 
serca. Okazuje się, że usuwa się w tym momencie nie 
tylko dziecko, ale zabija się własne serce i krzywdzi 
siebie samego w sposób przeogromny. Dziecko jest 
błogosławieństwem i źródłem radości. Ileż o tym 
mogliby powiedzieć małżonkowie, którzy pragną 
z całego serca mieć potomka – powiedział metropoli-
ta. Rodzice są odpowiedzialni za przekazywanie naj-
większego skarbu jaki mają: skarbu wiary, miłości do 
Boga. Ich odniesienie do dzieci jest przedłużeniem 
ich odniesienia do Chrystusa. Dzieci natomiast mają 
określone powinności wobec swych rodziców, które 
określa czwarte przykazanie dekalogu. – Bóg błogo-
sławi miłości dzieci do własnych rodziców, zwłasz-
cza wtedy, kiedy potrzebują oni szczególnej miłości 
i opieki – w chwilach trudnych: choroby, jesieni ich 
życia – wskazał arcybiskup. 
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Zauważył, że to Maryja zgromadziła wszystkich 
pielgrzymów na kalwaryjskim wzgórzu. Matka Boża 
wskazuje na Chrystusa, a Dzieciątko Jezus rączką 
obejmuje szyję swojej matki. Maryja nie żyła dla sie-
bie, ale dla Jezusa, troszcząc się także o innych. – Mat-
ko Najświętsza, Matko Kalwaryjska, która zechciałaś 
nas tak licznie zgromadzić dziś wokół siebie na kalwa-
ryjskim wzgórzu, nieustannie pokazuj nam Chrystu-
sa. Prowadź nas drogą do Niego. Ucz nieskończonego 
zaufania do Tego, który dla nas i naszego zbawienia 
stał się bratem każdej i każdego z nas. Jednocześnie 
pokazuj jak dobrze, jak wspaniale, jak szczęśliwie jest 
być blisko Jezusa – tak blisko, że Swoją rączką przy-
garnie, przytuli, pobłogosławi. Ucz nas tego Matko, 
bo przecież wiemy: nie żyjemy tyko dla siebie i nie 
umieramy tylko dla siebie – zakończył metropolita.

Za WWW.diecezja.pl 
opr. Teresa

* * *
Każdy człowiek ochrzczony  Każdy człowiek ochrzczony  

w wieku szkolnym ma obowiązek w wieku szkolnym ma obowiązek 
uczestniczyć w szkolnej katechezieuczestniczyć w szkolnej katechezie

Biskup Marek Mendyk przewodniczący Komisji Wy-
chowania Katolickiego KEP przypomina, że każdy 
człowiek ochrzczony w wieku szkolnym ma obowią-ma obowią-
zek uczestniczyć w szkolnej katecheziezek uczestniczyć w szkolnej katechezie. Wynika to 
z prawa i obowiązku pogłębiania swojej wiary, po-
znawania Osoby i nauki Jezusa Chrystusa i Kościo-
ła. Katoliccy rodzice mają obowiązek zatroszczyć się 
o edukację religijną swoich dzieci.

Hierarcha przypomina, że udział w katechezie do-
tyczy nie tylko dzieci szkół podstawowych, ale mło-
dzieży szkół średnich, która znajduje się w szczegól-
nym okresie swojego życia. – Katecheza szkolna nie 
przygotowuje jedynie do przyjęcia I Komunii św. i sa-
kramentu bierzmowania, ale przygotowuje do życia 
w wierze. Przyjęcie sakramentu bierzmowania nie 
kończy więc obowiązku edukacji religijnej, ale doma-
ga się dalszego ciągu poprzez katechezę. Katecheci 
przychodzą rodzicom z pomocą w wypełnieniu ich 
obowiązku poprzez systematyczne prowadzenie ka-
techezy w szkole – pisze w komunikacie bp Mendyk

- Docierają do nas niepokojące informacje, że spo-- Docierają do nas niepokojące informacje, że spo-
ro młodych ludzi nie uczestniczy w zajęciach z religii ro młodych ludzi nie uczestniczy w zajęciach z religii 

lub się z nich wypisujelub się z nich wypisuje, gdyż odbywają się one w nie-
dogodnym dla nich czasie (przed godziną 8.00 lub na-
wet po godz. 15.00). W przypadku, gdyby plan zajęć 
lub sposób ich organizacji uniemożliwiał lub znacz-
nie utrudniał realizację prawa do udziału w zajęciach 
z religii, zalecam reakcję ze strony rodziców i doma-
ganie się od dyrekcji takiego ułożenia planu zajęć, by 
ich dzieci mogły korzystać z katechezy. Rodzice mają 
do tego prawo, gdyż są pierwszymi wychowawcami 
swoich dzieci. Nie wolno być w tak ważnej sprawie 
obojętnym! – apeluje biskup. – Odwołując się do wia-
ry rodziców, ich sumienia i odpowiedzialności przed 
Bogiem, zwracam się z gorącym apelem: zapiszcie zwracam się z gorącym apelem: zapiszcie 
swoje dzieci na religięswoje dzieci na religię. Jako pierwsi katecheci prze-
konujcie je, że warto pogłębiać więź z Panem Bogiem.

Za.www.niedziela.pl 
opr. Teresa

* * *
Odszedł Pasterz Kościoła  Odszedł Pasterz Kościoła  

i mecenas nauki katolickiej i mecenas nauki katolickiej 
– kardynał Marian Jaworski.– kardynał Marian Jaworski.

Zapisał się jako człowiek niezwykle prawy, szczery, 
odważny, a przede wszystkim miłujący Kościół. Pozo-
stawił po sobie godne świadectwo gorliwości kapłań-
skiej, erudycji, wierności Ewangelii i odpowiedzialno-
ści za wspólnotę wierzących – napisał Ojciec Święty 
w telegramie kondolencyjnym wystosowanym po 
śmierci kard. Mariana Jaworskiego na ręce metropo-
lity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego.

„– Za św. Pawłem Apostołem, zaświadczamy, że 
Ksiądz Kardynał Marian Jaworski ukończył bieg swe-
go życia, ustrzegł wiary, zatem pełni wdzięczności za 
Jego kapłaństwo, podejmujemy modlitwę wdzięcz-
ności i prosimy Boga, aby otworzył dla Niego Bramy 
Raju i obdarował Go wieńcem sprawiedliwości – na-
pisał abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwow-
ski w Słowie pasterskim po śmierci swojego poprzed-
nika kard. Mariana Jaworskiego.

Z wielkim żalem, a zarazem z chrześcijańskim po-
czuciem wdzięczności, zawiadamiam was o śmierci 
Jego Eminencji, Księdza Kardynała Mariana Jawor-
skiego, który późnym wieczorem, 5 września 2020 
roku w Krakowie, powrócił do Domu Ojca. Z całym 
Kościołem Łacińskim Ukrainy, a szczególnie z drogą 
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Jego sercu Archidiecezją Lwowską, polecamy Bogu 
Księdza Kardynała, dziękując za lata Jego kapłańskiej 
i biskupiej drogi, która swój początek miała we Lwo-
wie, a dopełnienie przed siedemdziesięciu laty w Kal-
warii Zebrzydowskiej, gdzie powojenne losy, zapro-
wadziły wypędzonych ze Lwowa seminarzystów.

Ks. Jan Twardowski napisał przed laty o swoim 
kapłaństwie takie słowa: „W świecie niewiary próbu-
ję mówić o wierze, w świecie bez nadziei – o nadziei, 
w świecie bez miłości – o miłości”.Wykorzystując 
słowa poety, spoglądam na Jego kapłaństwo, które-
mu mogłem przez wiele lat towarzyszyć i to właśnie 
w nich dostrzegam jego spełnienie i najpiękniejszą 
stronę.

Zderzyło się ono ze światem niewiary, który zgo-
tował trudny los. On jednak nie zagniewał się na 
ten świat, ale jako dobry Pasterz, stanął pośród 
tego świata i głosił mu wiarę, której początkiem był 
Chrzest św. w kościele św. Antoniego we Lwowie, 
a następnie święcenia kapłańskie, których 25 czerw-
ca 1950 roku udzielił Mu metropolita lwowski, Ksiądz 
Arcybiskup Eugeniusz Baziak. 21 maja 1984 został 
prekonizowany administratorem apostolskim pol-
skiej części archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Luba-
czowie i biskupem tytularnym Lambaesis. Święcenia 
biskupie otrzymał 23 czerwca 1984 w bazylice archi-
katedralnej św. Stanisława i św. Wacława na Wawe-
lu. Konsekrował go kardynał Franciszek Macharski, 
arcybiskup metropolita krakowski, w asyście Henry-
ka Gulbinowicza, arcybiskupa metropolity wrocław-
skiego i Jerzego Ablewicza, biskupa diecezjalnego 
tarnowskiego. Jako dewizę biskupią przyjął słowa 
„Mihi vivere Christus est” (Dla mnie życiem jest Chry-
stus). 29 czerwca 1984 odbył ingres do prokatedry bł. 
Jakuba Strzemię w Lubaczowie. 16 stycznia 1991 zo-
stał ogłoszony, pierwszym po II Wojnie Światowej, 
arcybiskupem metropolitą Lwowa obrządku łaciń-
skiego. Ingres do archikatedry Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, odbył 18 maja 1991. Paliusz 
metropolitalny odebrał 29 lutego 1992 w katedrze 
lwowskiej od arcybiskupa Francesca Colasuonna, de-
legata apostolskiego w ZSRR. 21 lutego 1998 papież 
św. Jan Paweł II mianował go kardynałem in pec-
tore, a 28 stycznia 2001 ogłosił jego nazwisko, a na 
konsystorzu 21 lutego 2001 kreował go kardynałem 
prezbiterem kościoła św. Sykstusa w Rzymie. 3 maja 
2001 odbył kardynalski ingres do katedry lwowskiej. 

W kwietniu 2005 brał udział w konklawe, na którym 
wybrano na papieża Benedykta XVI.

Dwukrotnie podejmował w archidiecezji papieża 
św. Jana Pawła II. Najpierw w Lubaczowie w 1991, 
a następnie w 2001 we Lwowie. W latach 1996–1998 
piastował urząd administratora apostolskiego diece-
zji w Łucku. 21 października 2008 papież Benedykt 
XVI przyjął jego rezygnację z obowiązków arcybisku-
pa metropolity Lwowa. Na miejsce biskupiej emery-
tury wybrał Kraków, z którym przez wiele lat zwią-
zany był jako profesor i rektor Papieskiej Akademii 
Teologicznej.

Kiedy przekroczył pierwszy raz jako metropolita 
lwowski granicę i powrócił do umiłowanego Lwowa, 
przyniósł naszemu Kościołowi nadzieję, odnawiając 
jego oblicze. Dostrzec i ocenić ten etap Jego życia 
może każdy, kto kiedykolwiek odwiedził Archidie-
cezję Lwowską. Wszystko wówczas było zniszczone, 
lecz Jego postawa obudziła w ludziach nadzieję, dla-
tego odbierali zrujnowane kościoły i cieszyli się Jego 
błogosławieństwem.

Postawa wiary i nadziei z jaką Ksiądz Kardynał 
podjął posługę we Lwowie, otworzyły drogę miłości 
życia sakramentalnego. Dzięki Jego postawie, otwar-
ła się droga dla kapłanów i wspólnot zakonnych 
z Polski. Wiedział bowiem, że mury nie uświęcą ludzi, 
lecz sprawujący sakramenty i głoszący Słowo Boże 
kapłani, oraz podejmujące posługę wspólnoty za-
konne. Jego miłość do Kościoła objęła również tych, 
którzy usłyszeli głos powołania. Najpierw szukał dla 
nich miejsca w seminariach polskich, aby w końcu 
reaktywować Lwowskie Seminarium, w zakupionych 
na ten cel budynkach w Brzuchowicach.

Długo jeszcze można by mówić o Jego drodze wia-
ry, nadziei i miłości. Niech jednak dzisiaj wystarczy 
to, co przywołałem, a co pozostaje widzialnym zna-
kiem, pozwalającym dokonać pewnego porównania, 
jakie niesie Jego herb biskupi, a dokładniej umiesz-
czona w nim postać bł. Jakuba Strzemię, patrona ar-
chidiecezji. Wybrał go jako duchowego przewodni-
ka. Dzisiaj chcę powiedzieć, że to nie był przypadek, 
to był i jest znak dla nas wszystkich, znak odwagi 
i gotowości, jakim się wykazał, aby tak jak bł. Ja-
kub Strzemię,  kształtować i umacniać Archidiecezję 
Lwowską.

Za św. Pawłem Apostołem, zaświadczamy, że 
Ksiądz Kardynał Marian Jaworski ukończył bieg 
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swego życia, ustrzegł wiary, zatem pełni wdzięcz-
ności za Jego kapłaństwo, podejmujemy modlitwę 
wdzięczności i prosimy Boga, aby otworzył dla Niego 
Bramy Raju i obdarował Go wieńcem sprawiedliwo-
ści…. Tymczasem trwajmy na modlitwie powtarzając: 
„Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, a świa-
tłość wiekuista, niechaj Mu świeci. Amen”. 

WWW.diecezja.pl 
opr. Teresa

* * *
Małżeństwo to trwały związek  Małżeństwo to trwały związek  

kobiety i mężczyznykobiety i mężczyzny

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu 
Polski w sprawie Konwencji StambulskiejPolski w sprawie Konwencji Stambulskiej

Wobec toczącej się aktualnie w naszym kraju 
debaty na temat utrzymania w mocy lub wypowie-
dzenia przyjętej dnia 11 maja 2011 roku w Istambule 
„Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, zwanej 
powszechnie Konwencją Stambulską, pragniemy 
niniejszym przypomnieć, że w tej sprawie zgodne 
stanowisko przyjęło już zgromadzenie biskupów Eu-
ropy Środkowej, którzy wezwali do odrzucenia tego 
dokumentu.

Równocześnie z uznaniem przyjmujemy powsta-
nie społecznej inicjatywy ustawodawczej na rzecz 
wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i zastąpie-
nia jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny, 
zachęcając do wspierania tej akcji.

Całkowicie słusznie Konwencja Stambulska pra-
gnie walczyć z dyskryminacjami wynikającymi z róż-
nicy płci (ang. sex, franc. sexe), czyli biologicznych 
różnic między kobietą a mężczyzną. Jednakże obok 
tego Konwencja wprowadza elementy ideologii 
gender, mówiąc o konieczności zwalczania różnego 
rodzaju dyskryminacji związanych z gender (franc. 
genre). Wielokrotnie występujące w tym dokumen-
cie pojęcie gender – tłumaczone na język polski jako 
„płeć społeczno-kulturowa” – oznacza, według Kon-
wencji, „społecznie skonstruowane role, zachowania, 
działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uzna-
je za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn” (por. Kon-
wencja Stambulska, art. 3 lit. c).

Co więcej, w Konwencji Stambulskiej jest mowa 
również o tym, że jedną z przyczyn przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej jest religia i tradycja (por. 
tamże, art. 12 ust. 5). Dlatego też Konwencja doma-
ga się od państw ją przyjmujących, aby promowały 
„zmianę społecznych i kulturowych wzorców zacho-
wań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprze-
dzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opar-
tych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych 
rolach kobiet i mężczyzn” (por. tamże, art. 12 ust. 1), 
oraz aby wprowadziły „do programów nauczania na 
wszystkich etapach edukacji (…) treści dotyczące rów-
ności kobiet i mężczyzn [a także] niestereotypowych 
ról społeczno-kulturowych” (por. tamże, art. 14 ust. 1).

Tymczasem małżeństwo, czyli trwały związek 
kobiety i mężczyzny, oraz ich dopełniające się role: 
macierzyństwo i ojcostwo, które stanowią również 
polskie wartości konstytucyjne, nie są stereotypa-
mi kulturowymi, ale fundamentem życia człowieka 
i społeczeństwa, zgodnie z wolą samego Stwórcy 
(por. Rdz 1, 27-28).

Wspieramy również – i zachęcamy, aby wspierać – 
wszelkie zmiany w polskim prawie karnym, które słu-
żą jeszcze większej ochronie i bezpieczeństwu życia 
rodzinnego. Przypominamy, że głównymi źródłami 
kryzysowych zjawisk w życiu rodzinnym, przechodzą-
cych niekiedy w patologię i przemoc, są: alkoholizm, 
narkomania i inne uzależnienia, a także pornografiza-
cja kultury masowej oraz związane z nią uprzedmio-
towienie kobiety i dehumanizacja życia seksualnego.

Abp Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów 

Europy (CCEE)

Abp Marek Jędraszewski 
Arcybiskup Metropolita Krakowski 

Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Polski

Bp Artur G. Miziński 
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski 

Warszawa, 17 września 2020 r.

WWW.diecezja.pl 
opr. Teresa
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KALENDAR IUM
27 IX 2020 – 26 Niedziela Zwykła

Czyt.:  Ez 18, 25-28; Ps 25, 4-5. 6-7. 8-9; Flp 2, 1-11;  
Mt 21, 28-32;

28 IX 2020 

Wspomnienie św. Wacława, męczennika,

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

Największym bohaterem katolickich Czech jest św. Wa-
cław, król i męczennik, główny patron kraju i narodu. 

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

Pogaństwo miało w kraju jeszcze wielu przedstawicieli. 
Wśród nich złym duchem była Drahomira. Jego młod-
szy brat, Bolesław, za jej namową 28 września 929r., za-
prosił młodego króla Wacława do udziału w konsekracji 
świątyni ku czci św. Kosmy i Damiana, przy swoim zam-
ku w Starym Bolesławcu. Kiedy Wacław tam się udał, 
został zamordowany przez siepaczy, nasłanych przez 
Bolesława. Ciało Wacława pochowano w kościele św. 
Wita.

29 IX 2020 

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 ob-
chodzi ich święto. Do 14 lutego 1969 r. istniały trzy od-
rębne święta: św. Michała 29 IX, św. Gabriela – 24 III, 
a św. Rafała – 24 X. 

W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważ-
niejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), ob-
darzony przez Boga szczególnym zaufaniem. Hebrajskie 
imię Mika'el znaczy „Któż jak Bóg”. Według tradycji, 
kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu 
namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystą-
pić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę 
szatanom.

Imię Gabriel znaczy tyle, co „mąż Boży” albo „wojownik 
Boży”. W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) 
przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi za-
powiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwia-
stuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.

Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym 
z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą 
przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Występuje w niej pod 
postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofia-
rowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do 

Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go 
z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona 
Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. He-
brajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”.

30 IX 2020 

Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora 
Kościoła,

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

Hieronim urodził się ok. 345 r. w Strydonie (prawdopo-
dobnie na terenie dzisiejszej Chorwacji). Był synem za-
możnych ludzi pochodzenia rzymskiego, katolików. 

Pozostawił po sobie niebywale ogromną spuściznę lite-
racką. W latach 389-395 przełożył na łacinę wiele ksiąg 
Septuaginty (greckiego przekładu Biblii). Przez 24 lata 
(382-406) przetłumaczył na łacinę całe Pismo święte. 
Jego przekład, tzw. Wulgata (co oznacza „powszechnie 
przyjmowane”), został przyjęty przez Sobór Trydencki 
jako tekst urzędowy. Hieronim napisał także komen-
tarze do wielu ksiąg Pisma oraz przełożył liczne teksty 
Ojców Kościoła. 

Ostatnie lata spędził w grocie sąsiadującej z Grotą Na-
rodzenia Pana Jezusa. Zmarł osamotniony 30 września 
419 lub 420 r. Jego relikwie sprowadzono z czasem do 
Rzymu. Obecnie znajdują się w głównym ołtarzu bazy-
liki S. Maria Maggiore. Jest jednym z czterech wielkich 
doktorów Kościoła Zachodniego, patronem eremitów, 
biblistów, egzegetów, księgarzy i studentów.

1 X 2020 

Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, 
doktora Kościoła,

Czyt.: Job 19, 21-27; Ps 27, 7-8ab. 8c-9abc. 13-14;  
Łk 10, 1-12;

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

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

Kiedy miała 15 lat, zapukała do bramy Karmelu, prosząc 
o przyjęcie. Przełożona jednak, widząc wątłą i bardzo 
młodą panienkę, nie przyjęła Teresy, obawiając się, że nie 
przetrzyma ona tak trudnych i surowych warunków życia.  
Rok później wstępując do klasztoru uczyniła postano-
wienie: „Chcę być świętą”. W styczniu 1889 r. w dniu 
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obłóczyn postanowiła: „Przybyłam tutaj, aby zbawiać 
dusze, a nade wszystko, by się modlić za kapłanów”. 

W zakonnym życiu zadziwiała jej dojrzałość duchowa. 
Starała się doskonale spełniać wszystkie, nawet naj-
mniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonało-
ści „małą drogą dziecięctwa Bożego”. Widząc, że miłość 
Boga jest zapomniana, oddała się Bogu jako ofiara za 
zbawienie świata. Swoje przeżycia i cierpienia 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 2020 

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 Stróżów, 
jest jednym z ważnych elementów naszej wiary. Anioło-
wie są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwa-
ły 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. Przynajmniej dzisiaj o Nim 
pamiętajmy.

3 X 2020 

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

4 X 2020 – 27 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Iz 5, 1-7; Ps 80, 9 i 12. 13-14. 15-16, 19-20;  
Flp 4, 6-9; Mt 21, 33-43,

5 X 2020 

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy,

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

Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. w rol-
niczej rodzinie z Głogowca k/Łodzi jako trzecie z dziesię-
ciorga 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, Godzina Miłosierdzia 
(godzina 15, w której Jezus umarł na krzyżu), litania oraz 
święto Miłosierdzia Bożego w II Niedzielę Wielkanocną.

6 X 2020 

Wspomnienie św. Brunona, prezbitera,

Czyt.: Ga 1, 13-24; Ps 139, 1-3. 13-14ab. 14c-15;  
Łk 10, 38-42;

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 kościółka 
i poświęcenia klasztoru oraz uroczystego wprowadzenia 
do niego zakonników dokonał św. Hugo. Klasztor nie-
bawem tak się rozrósł, że otrzymał nazwę „Wielkiej Kar-
tuzji” (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 Bruno 
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 2020 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej,

Czyt.: Dz 1, 12-14; Ps: Łk 1, 46-55; Łk 1, 26-38;

Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na pa-
miątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami 
tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Ko-
ryncką) 7 października 1571 r. 

Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i za-
prowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież 
– św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej 
– usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach 
zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierza-
jąc Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle 
doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu 
bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygo-
towujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która 
patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana 
zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, 
a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzy-
mać inwazję Turków na Europę. 

8 X 2020 

Czyt.: Ga 3, 1-5; Ps: Łk 1, 68-69. 70-71. 72-73. 74-75;  
Łk 11, 5-13;
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9 X 2020 

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 hi-
storycy nie są zgodni. 

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

Wincenty jako biskup Krakowski podpisywał się „nie-
godny sługa Kościoła”. Świadczy to, jak pojmował zada-
nie swojego urzędu. Należał do najżarliwszych zwolen-
ników reform, jakie wówczas w Polsce przeprowadził 
abp Henryk Kietlicz (wprowadzenie celibatu, uniezależ-
nienie Kościoła od władzy świeckiej). 

10 X 2020 

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

11 X 2020 – 28 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Iz 25, 6-10a; Ps 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6;  
Flp 4, 12-14. 19-20; Mt 22, 1-14;

12 X 2020 

Wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera,

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

Jan Beyzym urodził się 15 maja 1850 roku w Beyzymach 
na Wołyniu, w rodzinie szlacheckiej. 

23 października 1897 roku skierował do generała zako-
nu jezuitów, o. Ludwika Martina, prośbę: „Rozpalony 
pragnieniem leczenia trędowatych, proszę usilnie Naj-
przewielebniejszego Ojca Generała o łaskawe wysłanie 
mnie do jakiegoś domu misyjnego, gdzie mógłbym słu-
żyć tym najbiedniejszym ludziom, dopóki będzie się to 
Bogu podobało. Wiem bardzo dobrze, co to jest trąd i na 
co muszę być przygotowany; to wszystko jednak mnie 
nie odstrasza, przeciwnie, pociąga, ponieważ dzięki ta-
kiej służbie łatwiej będę mógł wynagrodzić za swoje 
grzechy”.

Zamieszkał na stałe, wśród trędowatych na Madagaska-
rze, by opiekować się nimi dniem i nocą. Stworzył pio-
nierskie dzieło, które uczyniło go prekursorem współ-
czesnej opieki nad trędowatymi. 

13 X 2020 

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera,

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

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 za-
rzutem udziału w spisku i osadzony w X pawilonie Cy-
tadeli Warszawskiej. Wówczas ciężko zachorował; po-
wracając do zdrowia, przemyślał dokładnie swoje życie 
i nawrócił się. Uwolniony z więzienia po blisko roku, 
podjął dalsze studia, a jednocześnie prowadził bardzo 
surowy tryb życia. Wstąpił do klasztoru kapucynów.  
W 1861 roku, po kasacie zakonów przez władze carskie, 
o. Honorat został przewieziony do Zakroczymia pod 
Warszawą. Pomimo trudnych warunków tworzył tam 
dalej grupy tercjarek. Około 1889 r. otrzymał ze Stoli-
cy Świętej zatwierdzenie zgromadzeń bezhabitowych. 
Dzięki temu powstało 26 stowarzyszeń tercjarskich, 
z których na przestrzeni lat uformowały się zgromadze-
nia zakonne. Do dziś istnieją trzy zgromadzenia hono-
rackie habitowe: felicjanki – powołane we współpracy 
z bł. Marią Angelą Zofią Truszkowską, serafitki i kapu-
cynki oraz czternaście bezhabitowych, utajonych przed 
carskim zaborcą.

14 X 2020 

Wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika,

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

Kalikst żył w III wieku. Był rzymianinem, synem Do-
mitiusa z Trastevere i przeszedł drogę od niewolnika 
Marka Aureliusza do papieża.

Pontyfikat Kaliksta trwał 5 lat. W tym czasie zajął zde-
cydowane stanowisko wobec herezji sabelianizmu 
i monarchizmu, które błędnie interpretowały tajemni-
cę Trójcy Świętej, a także wobec schizmy Hipolita. Ak-
ceptował związki małżeńskie zawierane między osoba-
mi wolnymi a niewolnikami. Złagodził wykonywanie 
pokuty – pozwalał na odpuszczanie grzechów ciężkich. 
Przypomniał, że Kościół otrzymał prawo przebaczania 
wszystkich grzechów i wskazywał zarazem na miłosier-
dzie Boga. Na tej podstawie polecił przyjmować ponow-
nie do Kościoła tych, którzy uprzednio zostali wyklucze-
ni z niego na stałe za bałwochwalstwo, morderstwo czy 
nieczystość. Warunkiem natomiast powtórnego włą-
czenia do Kościoła tych, którzy w czasie prześladowań 
odstąpili od wiary, tzw. lapsi, było odbycie przez nich 
pokuty kościelnej. Z tego powodu często go krytykowa-
no. To właśnie z pism go krytykujących wiemy tak dużo 
o jego życiu.

Według dawnego brewiarza Kalikst I miał ustanowić 
„suche dni”, czyli 12 dni (po 3 dni w każdym kwartale) 
pokuty i postu. Miał też udzielić chrztu kilku senatorom 
rzymskim, którzy ponieśli za wiarę śmierć męczeńską. 

KALENDARIUM
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W więzieniu miał uzdrowić strażnika, św. Prywata, i po-
zyskać go dla Chrystusa. Razem z nim poniósł śmierć 
męczeńską. 

15 X 2020 

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora 
Kościoła,

Czyt.: Ef 1, 1-10; Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6; Łk 11, 47-54;

Teresa de Cepeda y Ahumada urodziła się 28 marca 1515 
r. w Hiszpanii. Pochodziła ze szlacheckiej i zamożnej ro-
dziny 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, od-
kryła, że modlitwa jest tajemniczą bramą, przez którą 
wchodzi się do „twierdzy wewnętrznej”. Mistyczka i wi-
zjonerka, a jednocześnie osoba o umysłowości wielce 
rzeczowej i praktycznej, która dokonała wielkiej refor-
my zakonów karmelitańskich.

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

16 X 2020 

Wspomnienie św. Jadwigi śląskiej,

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

Jadwiga urodziła się między 1174 a 1180 rokiem w Ba-
warii jako córka hrabiego Bertolda VI i Agnieszki Wet-
tyńskiej, 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 sied-
mioro dzieci z których tylko dwoje, Henryk i Gertruda 
dożyło do pełnej dojrzałości.

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

Po śmierci męża, (19 III 1238 r.), zamknęła się w klasz-
torze sióstr cysterek w Trzebnicy, który sama wcześniej 
ufundowała. Do cierpień osobistych zaczęła dodawać 

pokuty, posty, biczowania, włosiennicę i czuwania noc-
ne. Przez 40 lat życia spożywała pokarm tylko dwa razy 
dziennie, bez mięsa i nabiału. Zasłynęła z pobożności i 
czynów miłosierdzia.

17 X 2020 

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa 
i męczennika,

Czyt.: Ef 1, 15-23; Ps 8, 2 i 3b. 4-5. 6-7; Łk 12, 8-12;

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 wejdziecie do 
królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży, jak to dziec-
ko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by 
przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmu-
je” (Mt 18, 1-5).

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

18 X 2020 – 29 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Iz 45, 1. 4-6; Ps 96, 1 i 3, 4-5, 7-8, 9-10ac;  
1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21;

19 X 2020 

Wspomnienie św. Pawła od krzyża, 

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

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 Krzyża 
i Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa. 

Był jednym z największych kaznodziejów XVIII stule-
cia. Jego pobożność cechowała pasyjność, czyli rozważa-
nie i uczestniczenie w tajemnicy Męki Pańskiej. 

20 X 2020 

Uroczystość św. Jana Kantego, prezbitera, głównego pa-
trona 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). 

KALENDARIUM
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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. Legenda 
mówi, że zdarzało się, iż wiktuały dane potrzebującemu 
bliźniemu w cudowny sposób odnawiały się na talerzu 
Jana. Będąc rektorem Akademii, zapoczątkował trady-
cję odkładania ze stołu profesorów części pożywienia 
codziennie dla jednego biednego.

21 X 2020 

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

22 X 2020 

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża,

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

Jego Totus Tuus powinno stać się mottem mojego życia.

23 X 2020 

Wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera,

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

Jan urodził się 24 czerwca 1386 r. w Capestrano.

Król Kazimierz Jagiellończyk i biskup krakowski, kardy-
nał Zbigniew Oleśnicki, zaprosili Jana do Polski. Okaza-
ły poczet królewski towarzyszył legatowi papieskiemu 
z Wrocławia do Krakowa. W Polsce Jan zatrzymał się 8 
miesięcy. Trwałą pamiątką jego pobytu było założenie 
przez niego dwóch klasztorów obserwantów w Polsce: 
w Krakowie (1453) i w Warszawie (1454).

W swym aktywnym życiu poświęcał wiele czasu na mo-
dlitwę. Prowadził życie umartwione. Często pościł. Miał 
dar przepowiadania przyszłości. Nazwano go „aposto-
łem zjednoczonej (po schizmie) Europy”. 

Św. Jan Kapistran zostawił po sobie kilkanaście drob-
nych pism ascetycznych i polemicznych, jak np.: O po-
wadze papieża i soboru, Zwierciadło kleru, O pożądli-
wości, Zwierciadło sumienia itp. Najcenniejsze są jego 
listy, które dają wgląd w jego osobowość i sytuację, jaka 
panowała za jego czasów. Jest patronem prawników.

24 X 2020 

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

25 X 2020 – 30 Niedziela Zwykła,

Czyt.: Wj 22, 20-26; Ps 18, 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab;  
1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40;

26 X 2020  

Czyt.: Ef 4,32 – 5,8; Ps 1 1-2. 3. 4 i 6; Łk 13, 10-17;

27 X 2020  

Czyt.: Ef 5, 21-33; Ps 128, 1-2. 3. 4-5; Łk 13, 18-21;

28 X 2020 

Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza,

Czyt.: Ef 2, 19-22; Ps 19, 2-3. 4-5; Łk 6, 12-16;

Szymon pochodził z Kany Galilejskiej. Juda Tadeusz, 
uważany jest za autora Listu św. Judy. Głosili naukę 
Chrystusa w Egipcie, Mezopotamii i Persji. Zmarli 
śmiercią męczeńską.

29 X 2020 

Czyt.: Ef 6, 10-20; Ps 144, 1a i 2abc. 9-10; Łk 13, 31-35;

30 X 2020 

Czyt.: Flp 1, 1-11; Ps 111, 1-2. 3-4. 5-6; Łk 14, 1-6;

31 X 2020 

Czyt.: Flp 1, 18b-26; Ps 42, 2-3. 5bcd; Łk 14, 1. 7-11;

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.

n
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KĄCIK
DLA DZIECI

Alicja Biedrzycka

Maryja prosi dzieci o modlitwę różańcowąMaryja prosi dzieci o modlitwę różańcową

Maryja najczęściej ukazywała się dzieciom. Jest to 
wielka tajemnica ale też i wielkie wyróżnienie dla 
dzieci. Maryja ufa dzieciom, pociesza je, powierza losy 
świata i poszczególnych narodów. 
W Fatimie – Portugali ukazała się Franciszkowi, jego 
siostrze Hiacyncie i ich kuzynce Łucji. Franciszek 
miał wtedy 9 lat, Hiacynta 7 a Łucja 10. 

Matka Boża powiedziała dzieciom o wielu smut-
nych wydarzeniach, które wkrótce okazały się fak-
tem. Od wielu jednak nieszczęść ratowała ludzi modli-
twa różańcowa i to właśnie modlitwa dzieci, którym 
Maryja ukazywała się w różnych częściach świata. 
Powtarzając najczęściej słowa: „Ratujcie siebie i świat 
przez odmawianie różańca”.

W Lourdes ukazała się Bernadecie Soubirous, 
a w La Salette pastuszkom Mellani i Maksyminowi. 

Ostatnie objawienie, które trwa po dzień dzisiejszy to 
objawienie w Medjugorie, gdzie odbywa się bardzo 
dużo pielgrzymek. Tam również Matka Boża rozma-
wia z dziećmi.

Jak bardzo modlitwa dziecka miła jest Bogu do-
wiedziała się od Jezusa siostra Faustyna z Łagiewnik. 
Jezus powiedział do niej: „…Dusze małych dzieci są 
najwięcej podobne do serca mojego… Na nie zlewam 
całymi strumieniami łaski”. Dlatego Jezus i Maryja 
czekają na waszą modlitwę.

Jeśli się czegoś obawiasz, jest ci smutno chciałbyś 
aby rozwiązała się trudna dla Ciebie sytuacja zaufaj 
Maryi, Ona z pewnością zaniesie Twoją modlitwę 
przed tron Boga.

n




