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KALENDARZ LITURGICZNY – PAŹDZIERNIK 2019 R.
„W te same dziesiątki Różańca Świętego, serca nasze może wprowadzić wszystkie sprawy,
które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości”. (Św. Jan Paweł II –

09.06.1979 r. w Mogile , podczas I pielgrzymki do Ojczyzny).
01.10. - ŚW. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS – karmelitanka, (XIX w.) – w ciągu swego 24-letniego, życia , zasłużyła się wyjątkowo Bogu, ludziom i swojemu zakonowi. Jest
patronką misji katolickich.
02.10. - ANIOŁOWÓW STRÓŻÓW – istot czysto duchowych, sprawujących nieustanną opiekę nad ludźmi.
03.10. - ŚW. JAN Z DUKLI – polski zakonnik i pustelnik,
(XV w.); przełożony klasztoru franciszkanów w Krośnie i we
Lwowie.
04.10. - ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU – włoski diakon,
stygmatyk, XII-XIIIw. Patron obecnego Ojca Św.
05.10. - ŚW. S. FAUSTYNA KOWALSKA – Apostołka
Boskiego Miłosierdzia – XX w.
07.10. - Wspomnienie MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
– pamiątka zwycięskiej bitwy pod Lepanto.

09.10. - Bł. WINCENTY KADŁUBEK – krakowski biskup, (XIII w.). Autor historycznej „Kroniki polskiej”.
15.10. - ŚW. TERESA Z AVILA – hiszpańska karmelitanka, (XVI w.) – doktor Kościoła.
17.10. - ŚW. MAŁGORZATA ALOCOQUE – francuska
wizytka, inicjatorki czci do NSPJ. (XVII w.)
19.10. – BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO – polski kapłan,
męczennik, przywódca Solidarności.
20.10. - ŚW. JAN KANTY (XV w.) – rektor Uniwersytetu
Krakowskiego i wykładowca szkoły w Miechowie
22.10. - ŚW. JAN PAWEŁ II WIELKI – NAJWIĘKSZY
PAPIEŻ POLAK NASZYCH CZASÓW
28.10. - ŚW. SZYMON I JUDA TADEUSZ – Apostołowie
Chrystusa

Najważniejsze wydarzenia w Kościele – Październik 2019
(Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny)

4-6 – Ogólnopolski Kongres Małżeństw – Świdnica
8 - Msza św. dziękczynna z udziałem KEP z okazji 100-lecia
ustanowienia Biskupstwa Polowego (katedra polowa WP)
8-9 – W Warszawie odbędzie się 384. Zebranie Plenarne
KEP. Będzie połączone z obchodami 100-lecia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
13 – XIX Dzień Papieski -Niedziela, 13 października 2019
roku. Hasło: Wstańcie, chodźmy! W tym roku minęło 40 lat od
I Pielgrzymki Św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Warto zauważyć,
że była to pierwsza w całej historii Polski wizyta papieża w naszej Ojczyźnie. Wizyta niełatwa i zarazem niezwykle doniosła
w skutkach. Władze komunistyczne zdecydowanie się jej sprzeciwiały, przeczuwając, że może ona odmienić serca i umysły
Polaków i w konsekwencji zmienić przyszłość kraju. Podążając za rozważaniami zawartym w książce Wstańcie, chodźmy!
chciejmy spojrzeć na tę pielgrzymkę w perspektywie ostatniego
rozdziału: Abraham i Chrystus: „Oto idę pełnić Twoją wolę” (s.
160-164). Papież Polak zestawia tam Abrahama i Chrystusa i zauważa, że powołanie każdego człowieka: (…) to podwójna tajemnica. Przede wszystkim jest to tajemnica pamięci o tym, co
z miłości Bożej już stało się w ludzkich dziejach. Zarazem jest
to tajemnica przyszłości, a to znaczy nadziei: tajemnica progu,
który każdy z nas ma przekroczyć na mocy tego samego wezwania, wspierany wiarą, która nie cofa się przed niczym, bo wie,
komu uwierzyliśmy (por. 2 Tm 1, 12). (s. 161). Wyjaśnieniem
i zobrazowaniem powyższych słów może być to wszystko, czego dokonał Św. Jan Paweł II przez I Pielgrzymkę do Ojczyzny.
Wskazał na chrześcijańskie korzenie Polski i ukazał horyzonty
ISSN 1642–6045

nadziei związanej z ufnością pokładaną w Bogu. Pewnie najbardziej znanym wystąpieniem papieskim z tej wizyty jest homilia
na pl. Zwycięstwa w Warszawie (dziś – pl. Marsz. J. Piłsudskiego).
18-19 – Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów
20 – Światowy Dzień Misyjny – zbiórka pieniężna (taca) na
Papieskie Dzieła Misyjne
24 -27 – Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji
w Gnieźnie
14 – Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem
Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na
mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U.
z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej
(Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z poźn. zm.).
Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy
króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy
uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.
Tradycyjnie w ramach podziękowania nauczycielom za ich
trud włożony w edukację i wychowanie uczniowie składają
im podziękowania i życzenia oraz często obdarowują symbolicznymi prezentami (np. kwiatami lub słodyczami). Często
z tej okazji przygotowywane są również specjalne występy
artystyczne uczniów.
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Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Sięgają
do niej ludzie prości i wykształceni, duchowni i świeccy. Ta forma modlitwy
znana jest w innych religiach, ale jako
modlitwa maryjna charakterystyczna
jest dla katolików.
Do odmawiania różańca wielokrotnie
zachęcała Matka Boża w objawieniach:
w Lourdes, w La Salette i w Fatimie.
Wzywają do niej nieustannie pasterze
Kościoła, a szczególnie Ojciec Święty
Jan Paweł II: „Różaniec to moja ulubiona
modlitwa! (...). Wspaniała w swej prostocie i głębi. W tej modlitwie powtarzamy
po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej
krewnej Elżbiety. Z tymi słowami łączy
się cały Kościół. Na tle słów Zdrowaś
Maryjo dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. (...). Modlitwa tak prosta i tak bogata.
Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania”.

Modlitwa różańcowa kształtowała się
przez wieki
Od początku chrześcijaństwa wielu wiernych bardzo poważnie traktowało słowa
św. Pawła: „Nieustannie się módlcie” (1
Tes 5, 17). Odpowiedzią na to wezwanie,
szczególnie w środowiskach pustelniczych i zakonnych, były krótkie formuły,
wielokrotnie powtarzane, które skupiały
myśli i serca na Bogu. Znane są np. świadectwa o pustelniku św. Pawle z Teb (III
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w.), który starał się odmawiać każdego
dnia trzysta razy Ojcze nasz. Do liczenia modlitw używał trzystu kamyków,
które kładł na kolana i stopniowo zrzucał
w trakcie modlitwy. Od VI w. używano
sznura z paciorkami. Z IX w. pochodzi
najstarsze znane świadectwo, które wskazuje na to, że jedną z takich formuł było
zaczerpnięte z Ewangelii pozdrowienie
anielskie Zdrowaś Maryjo. Średniowiecze odznaczało się niezwykłym nabożeństwem do Matki Bożej. Wtedy to pojawił
się zwyczaj odmawiania 150 Zdrowaś,
co było inspirowane Psałterzem, który
liczy 150 psalmów. Dlatego mówiono
o „psałterzu Maryi”. Od XII w. znany
jest już zwyczaj przeplatania modlitwy
Zdrowaś Maryjo z Ojcze nasz. Również
w średniowieczu, w czasie jednej z wielkich epidemii dżumy, do pozdrowienia
anielskiego dodano drugą część: „Święta
Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
grzesznymi teraz i w godzinę śmierci
naszej”. Ok. XV w. odmawianie różańca
połączono z rozważaniem życia Jezusa
i Maryi. Wyodrębniono 15 istotnych mo-

mentów z ich życia i powiązano je z dziesiątkami Zdrowaś Maryjo. Tajemnice podzielono na trzy części: radosne, bolesne
i chwalebne. Przez długi czas powstanie
różańca kojarzono z postacią św. Dominika, który miał go „otrzymać” od Matki
Bożej podczas objawienia. Niewątpliwie
św. Dominik i jego bracia, wędrowni kaznodzieje przemierzający świat, ogromnie przyczynili się do rozpowszechnienia
tej modlitwy. Także dominikanin, papież

Pius V, w 1569 r. osobnym dokumentem
nadał różańcowi formę, która przetrwała
do naszych czasów, ale, jak widzimy, różaniec rozwijał się stopniowo.
Aby pełniej ogarnąć tajemnicę Chrystusa
Najnowszy etap rozwoju różańca to
zmiana, którą wprowadził św. Jan Paweł
II. W 2002 r. gdy ogłosił list apostolski
o różańcu świętym. Potwierdził wartość
tej modlitwy, zachęcił do jej praktykowania, a przede wszystkim wprowadził
nowe tajemnice, nazywając je tajemnicami światła. Obejmują one najważniejsze
wydarzenia z okresu publicznej działalności Jezusa, począwszy od chrztu
w Jordanie do ustanowienia Eucharystii.
Papież umiejscowił te tajemnice pomiędzy tajemnicami radosnymi a bolesnymi.
Ta nowość wprowadzona do modlitwy
różańcowej jest zarazem wskazówką, że
odmawiając różaniec, możemy rozważać
także inne wydarzenia z Ewangelii, które pozwolą pełniej ogarnąć w medytacji
tajemnicę Chrystusa. Bo taka jest istota
różańca, jak to wyraził Jan Paweł II: „Ma
prowadzić ducha do zasmakowania w poznawaniu Chrystusa”. Wydawać by się
mogło, że różaniec jest modlitwą wyłącznie maryjną. W istocie jednak w jej centrum stoi Chrystus, który nas do końca
umiłował. To prawda, że gdy odmawiamy
różaniec, Maryja uczy nas odkrywać i rozumieć Boże tajemnice. „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała
je w swoim sercu” (Łk 2,19) – „wszystkie
te sprawy”, czyli słowa i czyny Jezusa,
verba et gesta, które objawiają nam Boga.
Modląc się na różańcu, stajemy się jakby
naśladowcami Maryi. Ewangelia, stopniowo przenikając naszą świadomość,
umacnia naszą wiarę i przybliża do Boga.
W różańcu Maryja jest z jednej strony
orędowniczką, z drugiej zaś tą, która
jako jedna z nas doszła do pełnego zjednoczenia z Bogiem i jest potwierdzeniem,
gwarancją Bożych obietnic oraz źródłem
naszej nadziei – zmierzamy tam, dokąd
Ona już doszła.
Streszczenie Ewangelii
Różaniec jest modlitwą dwuwarstwową.
Specyficzna technika modlitewna, która
polega na powtarzaniu określonych słów,
jest przygotowaniem umysłu i serca do
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rozważania najważniejszych wydarzeń
z życia Chrystusa i Jego Matki, stanowiących zarazem dzieje naszego zbawienia. Rytm i melodyka słów w różańcu
nieustannie podtrzymują więź z Bogiem,
pozwalają w skupieniu rozważać tajemnice, budzą pragnienie głębszej wiary
i otwierają na łaskę Bożą. Jan Paweł II
w liście O różańcu świętym napisał, że
modlitwa ta „należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej”. Wydarzeń, które
rozważamy w różańcu, zwanych tajemnicami, jest po wprowadzeniu tajemnic
światła dwadzieścia. Każdemu z nich
odpowiada dziesiątka różańca, czyli jedno Ojcze nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo
i jedno Chwała Ojcu. Cztery części różańca są streszczeniem orędzia chrześcijańskiego, mówią bowiem o wcieleniu
(cz. I), o królestwie Bożym, które nastało
wraz z Chrystusem (cz. II), odkupieniu
(cz. III) i wyniesieniu do chwały (cz. IV).
Pod koniec XIX w. papież Leon XIII pisał, że różaniec uczy mądrego przeżywania swojej codzienności (cz. I), swoich
cierpień (cz. II) oraz nastawia na życie
przyszłe (cz. III). Jan Paweł II uzupełnił
to „antropologiczne” spojrzenie na różaniec, stwierdzając, że pozwala on pojąć
prawdę o człowieku: „Różaniec naprawdę pulsuje życiem ludzkim, by zharmonizować go z rytmem życia”. Zatrzymując
się w tej modlitwie nad tajemnicą Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego
Człowieka, możemy niejako w zwierciadle Chrystusa, w Jego świętym człowieczeństwie zobaczyć, rozpoznać oraz
zrozumieć siebie i swoje życie. „Modlitwa tak łatwa, a równocześnie tak bogata
– kończy swój list apostolski o różańcu
Jan Paweł II – naprawdę zasługuje, by
wspólnota chrześcijańska ponownie ją
odkryła”. „Oby ten mój apel – nalega Ojciec Święty – nie popadł w zapomnienie
niewysłuchany!”.
o. Cyprian Klahs OP
http://www.rozaniec.eu

W

słoneczne piątkowe popołudnie 13 września, w 27
rocznicę koronacji Matki
Bożej Fatimskiej, wokół ołtarza fatimskiego Arki Pana zgromadziły się setki
wiernych, by oddać hołd Naszej Pani
Nowohuckiej. Nabożeństwu fatimskiemu przewodniczył ks. kard. Stanisław
Dziwisz, który zwracając się do przybyłych na nabożeństwo wiernych powiedział: „Dziękuję za zaproszenie mnie
do wspólnej modlitwy w tym miejscu,
w tej wyjątkowej świątyni, w 27 rocznicę
koronacji papieskimi koronami figury
Matki Bożej Fatimskiej. Jestem przekonany, że dzisiaj w sposób szczególny
towarzyszy nam duchowo Święty Papież
Jan Paweł II. Wiemy dobrze, jak bardzo
Jego pasterska posługa w Krakowie wiązała się z bieńczycką parafią i świątynią
Matki Bożej Królowej Polski. Początkowe dzieje tej wspólnoty parafialnej
to fragment większej historii zmagań
o prawo do wolności i wyznawania wiary w Boga w ustroju, który nie przewidywał dla Niego miejsca w tak zwanym
socjalistycznym mieście oraz w życiu
ludzi, którzy to nowe miasto tworzyli.
To oni upomnieli się o Boga, wspierał
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ich w tych zmaganiach metropolita
krakowski kard. Karol Wojtyła. Dziękuję dziś Opatrzności Bożej, że miałem przywilej służyć Kościołowi u boku
Wielkiego Pasterza. On również tutaj
nie wiedząc o tym przygotowywał się do
jeszcze większych zadań, jakie czekały
na niego od dnia wyboru na Stolicę św.
Piotra . To już teraz bardzo odległa historia, ale przecież cały czas żywa w naszych sercach. Powinniśmy tę historię
przekazywać młodemu pokoleniu Polek
i Polaków również w naszym mieście
Krakowie, w Nowej Hucie, w tej parafii. Obecność Matki Bożej Fatimskiej
w bieńczyckiej świątyni jest zrozumiała
- Ona w pamiętnym roku rewolucji bolszewickiej objawiła się pokornie małym
dzieciom w zagubionej wiosce portugalskiej, aby wezwać świat do modlitwy
i pokuty. Ona również ocaliła życie Jana
Pawła II po zbrodniczym zamachu 13
maja 1981 roku, a więc w rocznicę swoich objawień. Święty Papież był do końca przekonany, że Jej zawdzięczał ocalenie, aby dalej służyć Kościołowi i światu,
wnosząc swój niepowtarzalny wkład
w obalenie bezbożnego i totalitarnego
systemu w Polsce, Europie i na świecie.
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Cieszy nas, że koronowana tutaj Pani
Fatimska jest świadkiem wiary, nadziei
i miłości swoich wiernych dzieci w Nowej Hucie. Powierzmy w tej Eucharystii
Bogu wszystkie nasze sprawy osobiste,
społeczne, rodzinne, narodowe. Przez
orędownictwo Matki Chrystusa i wstawiennictwo św. Jana Pawła II módlmy
się, aby Nowa Huta i Polska pozostałe
wierne Krzyżowi i Ewangelii” – zakończył ks. kardynał Stanisław Dziwisz.
Kazanie fatimskie wygłosił o. Wiesław,
który podkreślił, że kolejny już raz pod
okiem Matki Bożej Fatimskiej jej czciciele przychodzą rozważać tajemnice światła, pozostawione nam jako dar przez św.
Jana Pawła II. „Odmawiamy je, aby nas
formowały w życiu chrześcijańskim, by
były przewodnikiem po naszej codzienności. Skoro Jan Paweł II prosił, żebyśmy
i te tajemnice rozważali przesuwając
paciorki różańca, to pomyślmy, czego
te tajemnice uczą” - mówił o. Wiesław.
Rozważając tajemnicę czwartą, która
mówi o przemienieniu Pana Jezusa na
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dniu 14 września br. Arka
Pana włączyła się w ogólnopolską modlitwę „Polska
pod Krzyżem”. Dziesiątki wiernych zgromadziła w naszej świątyni troska o Kościół, Ojczyznę i rodzinę. Uroczystości
przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Czerwień,
który o godz. 15.00 przed
odmówieniem koronki
do Bożego Miłosierdzia,
przytoczył słowa św. s.
Faustyny z jej „Dzienniczka” dotyczące naszej
Ojczyzny, które usłyszała od Chrystusa: „Polskę
szczególnie umiłowałem,
a jeżeli posłuszna będzie
woli Mojej, wywyższę
ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra,
która przygotuje świat
na ostateczne przyjście
Moje”.
Nawiązując do narastającej agresji
względem Krzyża Chrystusowego, Matki Najświętszej, Kościoła i jego nauki ks.
proboszcz zacytował słowa Apostołki
Bożego Miłosierdzia:
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górze, podkreślił, że spotkanie z Panem
Jezusem musi być poprzedzone naszym
wysiłkiem, bo nie ma religijności łatwej.
Po Mszy św. Kardynał poprowadził
pokutną procesję fatimską wokół kościoła i na zakończenie pobłogosławił

„Widziałam gniew Boży ciążący nad
Polską. I teraz widzę, że jeśliby Bóg dotknął kraj nasz największymi karami, to
byłoby to jeszcze Jego wielkie miłosierdzie, boby nas mógł ukarać wiecznym
zniszczeniem za tak wielkie występki.

Struchlałam cała, jak mi Pan choć trochę
uchylił zasłony. Teraz widzę wyraźnie, że
dusze wybrane podtrzymują w istnieniu
świat, aby się dopełniła miara".
Ks. Proboszcz podkreślił także: „Matka
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Najświętszym Sakramentem uczestników
nabożeństwa. W grocie MB Fatimskiej
ks. Krzysztof Biros poświęcił dewocjonalia, a następnie rozpoczęło się nocne
czuwanie fatimskie z Mszą św. o północy.
Małgorzata Modzelewska
Foto: Tadeusz Pałka

Przenajświętsza przychodzi nam zawsze
z pomocą - możemy być pewni, że będzie z nami podczas następnego barbarzyństwa, które dotyka Polskę” i słowa
te zobrazował kolejnymi fragmentami
„Dzienniczka” św. s. Faustyny:
„Wieczorem ujrzałam
Matkę Bożą, z obnażoną piersią i zatkniętym
m ie c z e m , r z e w ny m i
łzami płaczącą, i zasłaniała nas przed straszną
karą Bożą. Bóg chce nas
dotknąć straszną karą,
ale nie może, bo nas zasłania Matka Boża. Lęk
straszny przeszedł przez
moją duszę, modlę się
nieustannie za Polskę,
drogą mi Polskę, która
jest tak mało wdzięczna
Matce Bożej. Gdyby nie
Matka Boża, na mało by
się przydały nasze zabiegi. Pomnożyłam swoje wysiłki modlitw
i ofiar za drogą Ojczyznę, ale widzę, że
jestem kroplą wobec fali zła. Jakże kropla może powstrzymać falę? O, tak. Sama
z siebie kropla jest niczym, ale z Tobą,
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zieci nie cieszyły się żadnymi względami ani prawami.
Tymczasem Jezus bierze je
w obronę, błogosławi i napomina, by
nimi nie gardzić, gdyż mają potężnych
patronów w niebiewłaśnie aniołów. Co
o Aniołach zdradził nam sam Jezus?

Jezu, śmiało stawię czoło całej fali zła
i nawet piekłu całemu. Twoja wszechmoc
wszystko może. […]
Po chwili ujrzałam Matkę Bożą w niewypowiedzianej piękności - i rzekła do
mnie:
Córko moja, żądam od ciebie modlitwy, modlitwy i jeszcze raz modlitwy za
świat, a szczególnie za Ojczyznę swoją”.
Ks. Jerzy Czerwień podkreślił, iż św.
Faustyna jest przykładem modlitwy za
Ojczyznę - w swoim „Dzienniczku” zapisała:
"Ojczyzno moja kochana, Polsko,
o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za
ciebie do Boga zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu, Bóg cię wywyższa
i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna. […] Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz... Nie ma dnia, kiedy bym się nie
modliła za ciebie”.
Jak zaznaczył ks. Proboszcz, wspólna
modlitwa w jedności z pielgrzymami we
Włocławku zgromadzonymi na wielkiej
modlitwie „Polska pod Krzyżem”, jest
i znakiem ufności we wstawiennictwo
Matki Najświętszej i s. Faustyny oraz
uwielbieniem Miłosierdzia Bożego.
W ten szczególny Dzień Podwyższenia
Krzyża wszyscy zebrani w Arce Pana
pieśnią „Krzyżu Chrystusa bądźże pozdrowiony” rozpoczęli Drogę Krzyżową, a na zakończenie ucałowali relikwie
Krzyża Świętego.
MM

Postać Anioła Stróża upowszechniła się w Kościele w czasie reformacji.
Najczęściej kojarzy się z pobożnymi
obrazkami, na których bywa przedstawiany w roli opiekuna małego dziecka. Te dewocyjne wyobrażenia nie są
jednak tworem wyobraźni, ale mają
swe źródło w Biblii. Można więc powiedzieć, że kult Aniołów Stróżów
jest uzasadniony teologicznie, z drugiej strony wyraża odwieczną ludzką
potrzebę opieki "sił wyższych" (M. Bussagli).
Pismo Święte w różny sposób ukazuje
rolę Anioła Stróża. Jego postać przewijała się już w cytowanych wcześniej tekstach. Zwrócimy jeszcze uwagę na kilka
z nich.
POSŁANIEC WOLI BOŻEJ
Księga Hioba przedstawia człowieka
sprawiedliwego, pobożnego, wiernego
Bogu, którego dotyka niezasłużone cierpienie. Hiob przeżywa odrzucenie ze
strony najbliższych, nawet żony, niezrozumienie i oskarżenia ze strony najlepszych przyjaciół, milczenie Boga. W tej
dramatycznej sytuacji zdaje się całkowicie na Pana: Dobro przyjęliśmy z ręki
Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?
(Hi 2, 10). Hiob wie, że w jego życiu nic
nie dzieje się bez woli Bożej i mimo tragicznej - po ludzku - sytuacji, nadal wychwala Pana.
Księga Hioba jest próbą zrozumienia tajemnicy cierpienia. Ona wchodzi
w rany ludzkości (C.M. Martini), w nasze
rany i stara się nadać im sens. W kontekście cierpienia Hioba pojawia się postać
Anioła Stróża. Jeden z mędrców i przyjaciół Hioba, Elihu, wskazuje na jego
pomoc w życiu cierpiącego: Gdy ma on
swego anioła, obrońcę jednego z tysiąca,
co mu wyjaśni powinność; zlituje się nad
nim i prosi: "Uwolnij od zejścia do grobu,

za niego okup znalazłem" (Hi 33, 23-24).
Rola anioła orędownika w ludzkim
cierpieniu jest potrójna. Przede wszystkim pokazuje człowiekowi jego "joser",
"obowiązek", to, co słuszne, odsłaniając
mu zatem powody cierpienia, jego logikę
[…]. Po drugie, anioł pociesza człowieka,
okazując mu swoją litość ("hnn"), swoją sympatię. Jest on sprzymierzeńcem
człowieka, w przeciwieństwie do szatana. Wreszcie anioł przedstawia Bogu
"kofer", "okup" za życie cierpiącego […]
ofiaruje Bogu - nawrócenie człowieka (G.
Ravasi). Anioł Stróż jest więc potężnym
orędownikiem człowieka przed Bogiem
w obliczu jego cierpienia i oskarżeń ze
strony szatana.
STRÓŻ NA WSZYSTKICH DROGACH
Postać Anioła Stróża jako obrońcy
biednych i uciśnionych pojawia się zarówno w Pięcioksięgu, jak i w psalmach.
Księga Wyjścia opisuje drogę Izraelitów wiodącą przez pustynię do ziemi obietnicy. W tej drodze towarzyszy
im anioł, który pełni rolę stróża całego
ludu. Za dnia idzie na czele, wskazując
cel, a w nocy przesuwa się na tyły, osłaniając lud przed wrogiem (Wj 14, 19nn).
Lud, mając takiego patrona i obrońcę, powinien mu być wierny i posłuszny oraz
otaczać go szacunkiem: Oto Ja posyłam
anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie
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twojej drogi i doprowadził cię do miejsca,
które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź
uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się
mu w niczym (Wj 23, 20-21).
Również Psalmista mówi o obronnej
roli anioła, który zakłada obóz warowny
wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie (Ps 34, 8). Z kolei Psalm 91 wskazuje
na obecność i opiekę aniołów towarzyszącą człowiekowi wszędzie z rozkazu
Bożego: Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka
twojego namiotu, bo swoim
aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie
uraził swej stopy o kamień
(Ps 91, 10-12). Aniołowie są
gwarantem właściwej drogi,
pozwalają człowiekowi dokonywać właściwych wyborów
i przeciwstawiać się wszelkiemu raniącemu złu. Mając
u boku anielską pomoc, człowiek jest strzeżony bezpośrednio przez samego Boga,
który pozwala mu bezpiecznie i z łatwością przejść nie
tylko po kamieniach pustyni
życia, ale także po obszarach
zaminowanych przez zło (G.
Ravasi).
Świadomość obecności
i opieki Aniołów Stróżów
powinna napawać nadzieją
oraz wdzięcznością. Winna
również pobudzać do dobrych czynów i unikania zła.
Radzi Peter Kreeft: Kiedy
twój anioł stróż wybiera się,
by załatwić jakieś sprawy,
nie opuszcza cię, tak jak nie
opuszcza Boga. Ulega bilokacji lub trilokacji. Aniołowie nie są ograniczeni przez
przestrzeń do tylko jednego miejsca jednocześnie, tak jak ciała. Gdziekolwiek
idziesz, zabierasz ze sobą swojego anioła.
A więc nim pójdziesz dokądkolwiek, zapytaj sam siebie, czy jest to odpowiednie
miejsce dla anioła.
KAŻDY NAJMNIEJSZY W KRÓLESTWIE BOŻYM MA POTĘŻNEGO
OBROŃCĘ
Malarze najchętniej ukazują Anioła Stróża jako opiekuna prowadzącego
dziecko za rękę. Bywa również przedstawiany w chwili, gdy uczy dzieci modlitwy, wskazuje ręką kierunek (niebo) lub
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wielką tarczą chroni je przed złem.

mojego, który jest w niebie (Mt 18, 10).

Te funkcje Anioła Stróża wyraża również modlitwa, odmawiana szczególnie
w dzieciństwie: Aniele Boży, Stróżu mój,
ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór,
we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż mnie od wszelkiego złego
i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Dziecko jest symbolem spontaniczności, naturalności, prostoty, braku komplikacji. Dzisiaj dziecko uważane bywa za
luksusową zabawkę, jest rozpieszczane
i uwielbiane. W mentalności hebrajskiej
dzieci przyjmowano przede wszystkim
jako Boże błogosławieństwo. Podczas
ceremonii zaślubin na progu domu lub
namiotu rozbijano owoc granatowca, tak
aby ukazały się liczne ziarna,
mające symbolizować potomstwo, którego życzono małżonkom. Dzieci jednak nie
cieszyły się żadnymi względami ani prawami. Tymczasem
Jezus bierze je w obronę, błogosławi, sprzeciwia się apostołom, gdy je odpędzają (por.
Mt 19, 13-15). Napomina, by
nimi nie gardzić, gdyż mają
potężnych patronów w niebiewłaśnie aniołów.
Czyniąc wzorem dziecko,
czyli tego, kto nieważny, słaby, bezbronny, Jezus weryfikuje ludzką miarę i hierarchię wartości. Być wielkim
w oczach Ewangelii oznacza
być otwartym na wszystko, co
najmniejsze, słabe, potrzebujące szacunku i miłości. Być
wielkim oznacza być prostym
i pokornym.

Pietro Ricchi w swoim wyobrażeniu
Anioła Stróża nawiązał do relacji rodzinnych. W czasie kłótni małżeńskich bywa
czasem tak, że jedno z rodziców chroni
dziecko przed gniewem i agresją drugiego. Artysta przedstawił dziecko tulące się
z wielką ufnością w ramionach anioła.
Ponadto Stróż posiada tarczę, pod którą
można się ukryć przed gniewem ojca jak
pod spódnicą matki (M. Bussagli).
Jezus, ostrzegając przed lekceważeniem ludzi małych i nieznaczących, potwierdza, że każdy z nich ma swego opiekuna w niebie: Strzeżcie się, żebyście nie
gardzili żadnym z tych małych; albowiem
powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca

Postawa dziecka pozwala
również odejść od nadmiernego racjonalizmu i zawierzyć
wewnętrznej intuicji oraz duchowemu świat u aniołów.
Wierzyć w aniołów to znaczy
wejść głęboko w tajemnicę
wiary i przekroczyć tę, wyborną i naiwną, ludową pobożność, która
zbyt często je otacza! Ukazują nam oni
drogę i prawdę. Otwierają przed nami
nieskończone hor yzonty i pomagają
nadać sens naszemu życiu. Trzeba nadstawiać ucha, nauczyć się na nowo "czuć"
świat ducha, by na nowo oswoić anielski
świat (N. Timbal).
Stanisław Biel SJ

***
Tekst pochodzi z książki Stanisława
Biela SJ: "Aniołowie. Medytacje biblijne"
wydanej przez Wydawnictwo WAM
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odczas Światowego Dnia Misyjnego 2017 r. papież Franciszek
skierował list na ręce prefekta
Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów,
kard. Fernando Filoniego. Papież ogłasza
w nim październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją
do tego jest setna rocznica opublikowania
przez Benedykta XV Listu apostolskiego
Maximum illud. Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.
Tematem Nadzwyczajnego Miesiąca
Misyjnego są słowa „Ochrzczeni i posłani” zwracające uwagę na powszechną
misyjność Kościoła. „W naszych czasach,
rozdartych tragediami wojny i zagrożonych zasmucającą chęcią podkreślania
różnic i wzniecania konf liktów, niech
z nowym zapałem zostanie zaniesiona
do wszystkich Dobra Nowina, że w Jezusie przebaczenie zwycięża grzech, życie
pokonuje śmierć, a miłość strach, dając
poczucie bezpieczeństwa i nadzieję” pisze papież Franciszek w liście ustanawiającym Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.
Papież prosi by Nadzwyczajny Miesiąc
Misyjny był „intensywnym i owocnym
czasem łaski”. Ma się to odbyć przez promowanie inicjatyw misyjnych, nasilenie
modlitw, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji,
dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego.
Ojciec Święty chciałby aby podjęto „konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby obudził się
entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono”.
Papież Franciszek i Kong regacja

Ewangelizacji Narodów podaje wskazówki dotyczące misyjnej odnowy Kościoła,
w ramach dobrego przygotowania i przeżycia NMM:
1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo
Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,
2) czerpanie ze świadectwa świętych,
którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,
4) realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes
i chrześcijańskiej formacji w Kościołach
będących w największej potrzebie.
Przyjęte logo Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego ukazuje krzyż opasujący
swymi ramionami kulę ziemską. Poszczególne kolory odwołują się do barw, które tradycyjnie symbolizują kontynenty:
czerwony – Ameryka, zielony – Afryka,
niebieski – Oceania, żółty – Azja, biały
– Europa.
Dyrekcja krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce dla owocnego przygotowania oraz przeżycia tego wyjątkowego
czasu proponuje publikacje oraz materiały animacyjne. Natomiast Wydział misyjny w krakowskiej kurii przygotował
liczne wydarzenia centralne. Będą to celebracje Mszy świętych w intencji misji
z udziałem sióstr zakonnych, kleryków,
dzieci, młodzieży i studentów, koncerty
oraz quiz misyjny dla dzieci i młodzieży, wystawa i festiwal filmów misyjnych.
Szczegółowe informacje o wydarzeniach będą sukcesywnie udostępniane.
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– Odpowiedzmy z entuzjazmem na wezwanie Ojca Świętego Franciszka do
odnowy misyjnej Kościoła – wzywa na
wszystkich abp. Marek Jędraszewski.
- Główny jednak nacisk w naszej diecezji– mówi ks. Tadeusz Dziedzic, dyrektor
wydziału misyjnego - chcemy położyć na
wydarzenia w parafiach, które odbywać
się będą przez cały miesiąc październik.
Do poszczególnych dekanatów oddelegowane będą zakony, organizacje i wolontariaty misyjne. Do pomocy i włączania się
w te inicjatywy proszeni są Księżą, katecheci, lokalni animatorzy i wspólnoty.
– Chcemy aby wszystkie Kościoły i kaplice naszej diecezji przyjęły w swoje progi tych, którzy szczególnie włączają się
w misyjną działalność Kościoła. A takich
osób, zgromadzeń i inicjatyw świeckich
w naszym rejonie jest wiele. Jak podkreśla wydział, każda parafia może wykazać
się inicjatywą w organizowaniu nie tylko
modlitw i niedziel misyjnych, ale także
pikników, festynów, konkursów dla dzieci, katechez czy zbiórek na misyjne inicjatywy.
Wszystkich, którzy chcą włączyć się
w organizacje wydarzeń na poziomie diecezji i parafii prosimy o kontakt z siostrą
Bożeną Najbar z wydziału misyjnego:
bozena.najbar1@gmail.com, +48 12 62
88 124, kom. 668 088 096.
Inicjatywę wesprzeć można finansowo:
Numer konta: 88 1240 2294 1111 0000
3722 9887
z dopiskiem: Miesiąc Misyjny
Oficjalna strona internetowa nadzwyczajnego miesiąca misyjnego www.october2019.va
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udowa A rk i Pa na była t a k
n iez w yk ł y m w yd a r zen iem
w krótkiej acz burzliwej historii Nowej Huty, tak niepojętym przedsięwzięciem w warunkach systemowego
ateizmu i otwartej walki w Kościołem, że
do Bieńczyc, na plac budowy przybywali
niemal z całego świata zarówno dostojnicy kościelni, często zapraszani przez
zaangażowanego w budowę kościoła metropolitę krakowskiego ks. kard. Karola
Wojtyłę, delegacje państwowe, przedstawiciele rządów jak i indywidualni dostojnicy i turyści oraz osoby, które pragnęły
pomagać przy budowie.
Wśród duchownych, którzy
odwiedzili miejsce budowy
Arki Pana znalazł się, niezbyt wtedy znany za „żelazną kurtyną”, ale słynny
w świecie misjonarz z Japonii - Brat Zenon Żebrowski. Ks. Gorzelany krótko
odnotował to wydarzenie:
„Spośród duchownych pracujących poza granicami
Polski odwiedził budujący
się kościół m.in. 80 letni
brat Zenon Żebrowski, który przyjechał do kraju po
60 latach pracy misyjnej
wśród Japończyków”. Poza
tą wzmianką i zdjęciem ze
zbiorów s. Ireny nie mamy
innych pamiątek ani wspomnień na temat tych odwiedzin. Natomiast, z kalendarium życia br. Zenona
wiemy, że 25 czerwca 1971
r. wyjechał z Tokio do Rzymu na beatyfikację o. Maksymiliana Kolbego. Po
drodze odwiedził Polskę, Niepokalanów,
krewnych. 17 października uczestniczył
w beatyfikacji o. Maksymiliana, po niej
został przyjęty przez Ojca Świętego Pawła VI, a 23 października odjechał z Polski
przez Hamburg (gdzie trzy dni przebywał
w szpitalu) do Japonii. W listopadzie odsłonił pomnik Bł. Maksymiliana w Nagasaki.
Brat Zenon Żebrowski to wyjątkowa
postać wśród polskich misjonarzy poza
granicami kraju. Jego dokonania doczekały się uznania jeszcze za jego życia. Za
swoją działalność charytatywną dostał
wiele japońskich nagród, odznaczeń i medali, a wśród nich Order Świętego Skarbu,
przyznany mu 15 lipca 1969 roku przez

Październik 2019 r.

9

cesarza. O Jego popularności świadczy
fakt, że jest patronem szkół, postawiono
mu wiele pomników, powstały o nim filmy i musical, jego życie opisano w książkach. Również rząd Polski uhonorował
swego rodaka Złotą Odznaką Orderu
Zasługi, którą otrzymał 8 czerwca 1976
roku w polskiej ambasadzie w Tokio.
Brat Zenon Żebrowski urodził się w 1891
albo w 1892 r. (dokładnie nie wiadomo, bo jego metryka zaginęła w czasie
pierwszej wojny światowej), we wsi Surowe koło Myszyńca, na ziemi kurpiowskiej w zaborze rosyjskim, w guberni

własne oszczędności oraz sporo pieniędzy swojego ojca. Nagła śmierć matki,
niezaspokojone młodzieńcze pragnienia, chybione przedsięwzięcia zachwiały
dotychczasowe poglądy młodego Władysława. Zaczął poważnie zastanawiać
się nad prawdziwym sensem i celem
życia. 13 listopada 1924 roku, uczestniczył w odpuście św. Stanisława Kostki
w Rostkowie koło Przasnysza i usłyszane
tam kazanie przyczyniło się do podjęcia
decyzji o wstąpieniu do zakonu. Wybrał ostatecznie klasztor franciszkanów
konwentualnych w Warszawie i w 1925

łomżyńskiej. Na chrzcie otrzymał imię
Władysław. Dzieciństwo i młode lata
upłynęły mu w religijno-patriotycznej
atmosferze rodzinnego domu. Był chłopcem o wszechstronnych zainteresowaniach, energicznym i żywym, ale nieco
krnąbrnym, ceniącym sobie niezależność
i uważany był za lekkoducha. Gdy po
zakończeniu pierwszej wojny światowej
Polska odzyskała upragnioną niepodległość, Władysław w 1919 roku zaciągnął się w Łomży do 1. Pułku Piechoty
Legionów i jego korpus karabinów maszynowych skierowany został do obrony
zagrożonego przez bolszewików Wilna.
Ranny trafił do szpitala a po trzech latach odszedł z wojska, i z myślą o zbiciu majątku zaczął inwestować w różne
interesy, które się nie powiodły i stracił

roku rozpoczął życie zakonne w Grodnie
otrzymując imię zakonne Zenon. Tam po
raz pierwszy spotkał się z o. Maksymilianem Kolbe, który wydawał wówczas miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”. Szybko
zdobył zaufanie gorliwego, ale zarazem
i wymagającego O. Maksymiliana. O.
Kolbe był pod wrażeniem brata Zenona,
który dał się poznać jako człowiek bardzo
zdolny, pracowity i pomysłowy, mający
dar nawiązywania kontaktów z ludźmi.
Po 5 miesiącach od przybycia do Grodna aspirant Żebrowski przyodział franciszkański habit. Obrotny i technicznie
uzdolniony Zenon stał się prawą ręką O.
Kolbego przy zakładaniu nowego klasztoru i przenoszeniu redakcji „Rycerza
Niepokalanej” do Teresina pod Warszawą gdzie powstawał Niepokalanów. 15
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grudnia 1928 roku ukończył nowicjat,
a jego apostolska gorliwość, uzdolnienia
techniczne i pomysłowość zadecydowały,
że został przydzielony przez O. Maksymiliana do grupy udającej się na misje
na Daleki Wschód. 26 lutego 1930 roku
wraz z O. Maksymilianem Kolbe i trzema innymi braćmi Zenon opuścił Polskę,
wyruszając w zamorską i wyczerpującą
podróż. Po krótkim i niezbyt zachęcającym pobycie w Szanghaju o. Maksymilian podjął decyzję o podróży do Japonii
i przybył do w Nagasaki. W niedługim
czasie w Kraju Kwitnącej Wiśni brat Zenon na polecenie O. Maksymiliana zajął
sie szukaniem terenu pod japoński Niepokalanów, a od marca 1931 roku nadzorował budowę klasztoru na zakupionym
terenie u podnóża góry Hikosan. Tak jak
w Polsce, Zenon odpowiedzialny był za
wiele różnych spraw. Zajmował się zaopatrzeniem klasztoru w żywność, dystrybucją japońskojęzycznej wersji „Rycerza
Niepokalanej”, ukazującej się pt. ”Seibo
no Kishi”. Gdy Japonia w koalicji z Włochami i Niemcami przystąpiła do drugiej
wojny światowej, wszystkich obcokrajowców internowano. Zenon dzięki przyjacielskim układom z policją jako jedyny
z zakonu mógł się swobodnie poruszać
po Nagasaki. Przeżył szczęśliwie wybuch
bomby atomowej, zrzuconej przez Amerykanów 9 sierpnia1945 roku. W obliczu
strasznej tragedii i ludzkiego cierpienia,
nie zważając na szkodliwe skutki promieniowania, Brat Zenon rozpoczął w Nagasaki akcję ratowania rannych, a wkrótce potem działalność charytatywną,

W

niedzielę, 8 września nasi parafianie uczestniczyli w 27.
Pielgrzymce Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Hasłem pielgrzymki były słowa
św. Jana Pawła II zaczerpnięte z „Listu
do rodzin”: „Oblubieniec jest z wami”.
Wspólna modlitwa rodzin na Kalwarii
rozpoczęła się Drogą Krzyżową na dróżkach, o godz. 9.00. Następnie, po jej zakończeniu, miała miejsce Msza św. przy
ołtarzu polowym, pod przewodnictwem
abpa Marka Jędraszewskiego w koncelebrze biskupów Jana Zająca, Jana Szkodonia i Janusza Mastalskiego z udziałem
tysięcy wiernych na czele z Prezydentem
RP Andrzejem Dudą. W homilii arcybiskup nawiązał do słów św. Pawła „Bóg
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zakładając sierocińce dla dzieci. Jego
praca charytatywna z dnia na dzień nabierała coraz to większego rozmachu
i przynosiła mu rozgłos. Z tego to powodu
26 maja 1949r. ku wielkiemu zaskoczeniu
mediów i całego narodu, cesarz Hirohito odwiedził założony staraniem brata
Zenona sierociniec w Omura. W kwietniu 1951 roku Zenon przebywał w Tokio
i tam włączył się do opieki nad grupą
około 6 tys. ubogich i bezdomnych ludzi.
Tak powstawało Zeno Machi - miasto Zenona, zwane inaczej Ari no Machi, czyli
Miasto Mrówek. Podobne osiedla za sprawą Zenona pojawiały się jak grzyby po
deszczu w wielu miejscach Japonii. Bezinteresowna działalność na rzecz ubogich
przyniosła bratu Zenonowi powszechne
uznanie i będąc ulubieńcem mediów,
potrafił umiejętnie je wykorzystywać do
popularyzowania swoich akcji. Dlatego
też chętnie udzielał wywiadów i prosił
w nich o wsparcie dla swojej charytatywnej działalności. Japończycy pozytywnie
reagowali na apele polskiego misjonarza
i niezależnie od wyznania, chętnie udzielali materialnej pomocy jego biedakom.
W 1971 roku wielki misjonarz Japonii, po raz pierwszy i ostatni zarazem,
ku wielkiej radości rodziny odwiedził
starą ojczyznę. Usilnie proszono go, aby
pozostał już w kraju i resztę swego życia
spędził wśród swoich. Odpowiadał wtedy, że ma jeszcze wiele do roboty w Japonii i że tam na niego czekają. Ciesząc
się ze spotkań z bliskimi, myślami i sercem był jednak w dalekiej Japonii, swojej
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drugiej ojczyźnie. Dał temu publiczny
wyraz podczas wywiadu w studiu telewizji polskiej, w programie Olgierda Budrewicza „ Klub Sześciu Kontynentów”.
17 października 1971 roku Brat Zenon ze
wzruszeniem przeżywał radość z beatyfikacji swojego mistrza i założyciela japońskiej misji, męczennika z Auschwitz, o.
Maksymiliana Kolbego. Podczas pobytu
w Rzymie spotkał się z papieżem Pawłem VI i kardynałem z Krakowa Karolem
Wojtyłą, późniejszym papieżem. 23 lutego 1981 roku, w pierwszym dniu papieskiej pielgrzymki do Japonii, Brat Zenon
został przywieziony ze szpitala do tokijskiej katedry na spotkanie z Ojcem Świętym. To wydarzenie szczegółowo opisały
wszystkie gazety japońskie.
Przez ostatnie trzy lata swojego życia
Brat Zenon przebywał stale w szpitalu.
Często przychodzili do niego Japończycy, składając w ten sposób dowody swojej wdzięczności. Wśród odwiedzających
znalazła się i żona następcy tronu, cesarzowa Michiko.
Brat Zenon, który cieszył się ogromnym zaufaniem i szacunkiem Japończyków był przez nich nazywany zennō, co
w języku japońskim oznacza „wszechmocny”, swoją ziemską pielgrzymkę zakończył 24 kwietnia 1982 roku, w wieku
91 lat, w 52 lata po przybyciu na misję do
Kraju Kwitnącej Wiśni. Pochowano go na
katolickim cmentarzu w Fuchu, na przedmieściach Tokio.
TAJ
Oprac. na podstawie stron
www.brotherzenon.com
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z tymi, którzy Go miłują, współdziała
we wszystkim dla ich dobra”. Stwierdził,
że Bóg wyraził swą miłość do człowieka
oddając Swego Syna. Ci, którzy przyjęli prawdę o Chrystusie, odpowiadają
Bogu swoją miłością i doświadczają jego
wsparcia. Bóg jest fundamentem godności i poczucia osobistej wartości. Z tego
wynika przesłanie wyrażone słowami św.
Pawła „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” Metropolita przywołał m.in.
słowa kard. Josepha Ratzingera, który
stwierdził, że dla Jana Pawła II Bóg jest
fundamentem życia, a jego wiara znalazła
swój wyraz w słowach „Nie lękajcie się!
Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Krytycy
religijni w przeszłości uważali, że wiara
wynikła ze strachu. Dziś sytuacja jest
odwrotna: eliminacja Boga zrodziła lęk.
Ludzie, który odrzucili Boga boją się,
że On może istnieć, są przerażeni możliwościami, które noszą w sobie, obawiają
się mrocznego świata. Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z tych obaw i dlatego
wzywał, by otworzyć się na Chrystusa”.

W

dniu 2 września o godz.
8.00 uroczystą Mszą Świętą w Arce Pana został zainaugurowany w naszej parafii nowy
rok szkolny 2019/20. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Czerwień
w asyście wszystkich księży katechetów.
Zwracając się do uczniów, ks. Proboszcz
powiedział m.in. „Początek roku szkolnego to zawsze jest taki czas, w którym
nasze emocje i uczucia są trochę sprzeczne i zmienne; z jednej strony zaczyna się
coś nowego, mającego miły charakter, bo
przecież ruszamy do szkoły, którą znamy,
ale z drugiej strony jest też w nas poczucie, że skończyły się wakacje. Przed
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Wskazał także na adhortację apostolską
„Familiaris consortio” , w ktorej św.
Jan Paweł II tłumaczył, że przez chrzest
mężczyzna i kobieta zostają włączeni
w przymierze Chrystusa z Kościołem.
Z racji tego miłość małżeńska, włączona w miłość Chrystusa jest wsparta Jego
mocą zbawczą. Na mocy sakramentalnego charakteru małżeństwa związek kobiety i mężczyzny staje się nierozerwalny, a małżonkowie są dla siebie i swych
dzieci świadkami zbawienia.
W nawiązaniu do aktualnej sytuacji
w naszym kraju Metropolita przypomniał słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział 2 czerwca 1979 roku na Placu
Zwycięstwa w Warszawie, że nie sposób
poznać człowieka inaczej jak tylko poprzez wspólnotę, którą jest naród, że narodu polskiego nie można zrozumieć bez
Chrystusa. – Nie sposób zrozumieć tego
narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną –
bez Chrystusa. (…) Nie sposób zrozumieć
dziejów Polski od Stanisława na Skałce

do Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu,
jeśli się nie przyłoży do nich tego jeszcze jednego i tego podstawowego kryterium, któremu na imię Jezus Chrystus” .
A zwracając się do pielgrzymów Metropolita stwierdził, że przybywają do
Matki Bożej by przedstawić Jej wszystkie ważne sprawy, także związane z małżeństwem i rodzinami i prosić o to, by
stawali się dla innych znakiem nadziei.
– Przynosimy jej także dzisiaj sprawy
naszego narodu. Ten polski naród budował się przez tysiąclecia na trwałości
małżeństw i rodzin (…). Przychodzimy
mając świadomość, że jest Matką Kościoła i Królową Polski, naszego narodu. Jest
Królową, która ze swej duchowej stolicy,
z Jasnej Góry mówi te same słowa od
wieków: „Czyńcie wszystko, cokolwiek
powie Wam mój syn – i dlatego należy
modlić się o doświadczenie współdziałania z Bogiem w życiu podkreślił abp
Jędraszewski.
Oprac na podstawie www.diecezja.pl

nami czas pracy - trudny okres w życiu
każdego człowieka, jest co robić i o co
walczyć. Ten czas jest istotny, nie można
go zmarnować, bo on się nie powtórzy.
Nie będzie drugi raz takiej szansy, życie
idzie do przodu, życie jest jak wektor ma
określony kierunek i nie da się z niego
zawrócić. Nie ma szans, nie powtórzymy
żadnego etapu naszego życia, dlatego ani
jednego dnia nie powinniśmy zmarnować.
Szkoła to bardzo istotne miejsce, w którym przez wiele lat uczymy się, zdobywamy mądrość, umiejętności i potrzebną
nam w życiu wiedzę. Czas swojego pobytu w szkole trzeba więc wykorzystać tak
dobrze, by wchodząc w dorosłe życie nie

mieć problemów z odpowiedzialnością,
żeby się nie wystraszyć i nie uciekać
przed nią. Po to jesteśmy w szkole, żeby
tego właśnie się uczyć i niech Pan Bóg
wam we wszystkim błogosławi” – mówił
ks. Proboszcz.
Do tych życzeń dołącza się również redakcja „Głosu Arki Pana”, życząc wszystkim uczniom, aby ten rok był dla Was
czasem zarówno dochodzenia do wiedzy,
jak i do mądrości.

Małgorzata Modzelewska
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dniach 14-15 września na
Jasnej Górze odbyła się 37.
Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Doroczne spotkanie
przebiegało pod hasłem „Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź”.
Na centralną Mszę św. w niedzielę, 15
września przybyło ok. 20 tys. osób.
Wśród pielgrzymów byli przedstawiciele rządu RP na czele z premierem Mateuszem Morawieckim i rodziną bł. ks.
Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności, inicjatora tej wspólnej modlitwy.
W trakcie pielgrzymki pątnicy złożyli
kwiaty pod pomnikiem bł. Ks. Jerzego
Popiełuszki, uczestniczyli w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Różańcu, Apelu
Jasnogórskim oraz przygotowanych przez
organizatorów wykładach, koncertach
i wysłuchali wystąpień przedstawicieli
Solidarności i rządu. Uroczystej Mszy
św. na szczycie Jasnej Góry w niedzielę
15 września br. Przewodniczył metropolita wrocławski abp Józef Kupny, a homilię wygłosił metropolita przemyski abp
Adam Szal.
W wystąpieniu przed rozpoczęciem
Mszy św. premier RP Mateusz Morawiecki, za ks. Jerzym podkreślał, że „człowiek
nawet ciężko pracujący, bez Boga, bez
modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak
z jednym skrzydłem drepczący po ziemi”. – Polacy zawsze szukali solidarności, poszukiwali ideałów, one oświetlały
nam drogę naszych wysiłków, wysiłków
najpierw ku wielkiej Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, potem wysiłków zmierzających do odzyskania niepodległości,
a dziś znowu w nowym świecie, w nowych okolicznościach, wysiłków, które
mają obudzić naród do wielkości – powiedział m.in.Premier i na koniec życzył
wszystkim Rodakom „byśmy szanowali
tę arcypolską wartość jaką jest praca
i solidarność, byśmy nie byli mali, byśmy
nie byli jak ten ptak drepczący po ziemi
z jednym skrzydłem, byśmy byli jak wielki, biały orzeł, który na dwóch skrzydłach
wznosi się ku lepszej przyszłości, ku wielkiej Rzeczypospolitej”.
Metropolita przemyski w kazaniu
apelował o właściwą hierarchię wartości. Przypominał, że to ludzie Solidarności upominali się nie tylko o miejsca
pracy i zarobki, ale także o godność
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pracowników, wolne niedziele i wartości
chrześcijańskie. – Słowo „solidarność”
to dla ks. Jerzego jedność i wspólnota
miłości chrześcijan. To wołanie wielkim
głosem o poszanowanie ludzkiej godności, to jednocześnie dostrzeganie drugiego
człowieka i jego problemów, to braterska
troska o wszystkich, którzy są szykanowani i dyskryminowani – przypominał
abp Szal.
Zauważył, że ludzie pracy w naszej
Ojczyźnie wiele razy dążyli do powrotu
ku prawdziwym wartościom. – Patrzymy
okiem wiary na wizerunek Matki Bożej, Matki Solidarności Robotników, na
którym obok postaci Maryi i Jezusa są
umieszczone znamienne daty ukazujące
tragiczne wydarzenia, ale wydarzenia
świadczące o tym, że Ludzie Pracy pamiętali i pamiętają nie tylko o tym, aby
były godziwe zarobki, aby praca była
poszanowana, ale także pamiętają o właściwej hierarchii wartości, stąd też jak
dobrze wiemy upominali się o Mszę św.
przez radio, czy też w ostatnich latach
walczyli o to, aby niedziela była dla rodziny, dla Ojczyzny, dla dobra pracowników
– mówił kaznodzieja.
Metropolita przemyski podkreślił, że
na Jasnej Górze „słyszymy pokorne, ale
stanowcze przypomnienie Matki Bożej:
cokolwiek Syn Mój wam powie, to czyńcie”. – To niezwykła zachęta do tego,
abyśmy także tutaj, podczas Pielgrzymki
Ludzi Pracy odkrywali w sobie właściwą
hierarchię wartości, to zachęta do tego,
abyśmy podejmowali swoisty rachunek
sumienia i skorzystali z zaproszenia Pana
Boga, który czeka na nas, abyśmy ciągle
na nowo odkrywali przykazanie zapisane
w Dekalogu: nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną – powiedział.
Do uczestników pielgrzymki okolicznościowy list skierował prezydent Andrzej Duda, w którym przypomniał, że
w tym roku obchodzimy 30-lecie wielkiego plebiscytu, jakim były pierwsze
częściowo wolne wybory parlamentarne
w roku 1989. „Dokładnie dziesięć lat po
wspomnianych tu przemówieniach Papieża Polaka pękła tama, która powstrzymywała narastające, ogromne pragnienie
wolności. To wtedy, niedługo po wyjściu
z podziemia, NSZZ „Solidarność” z nową
siłą zaangażowała się w dzieło odrodzenia

Polski wolnej, niepodległej i sprawiedliwej. Polacy zaczęli kruszyć okowy systemu kłamstwa, wyzysku i przemocy,
zaczęli burzyć przecinającą Europę żelazną kurtynę. Trudno nie dostrzec w tym
szczególnego symbolu – a jednocześnie
ponadczasowej inspiracji, zawsze aktualnego wskazania, aby nie poddawać się
zwątpieniu, aby nie upadać na duchu nawet wobec największych trudności, aby
w porę wykorzystywać historyczne szanse, aby zawsze polegać na twórczej mocy
polskości, na naszej ponadtysiącletniej
kulturze i systemie wartości” – napisał
Prezydent RP.
Pielgrzymka Ludzi Pracy odbywa się
każdego roku, w trzecią sobotę i niedzielę
września. Po raz pierwszy zorganizowana została w 1983 r. przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Podczas 37 Pielgrzymki
Ludzi Pracy Region Rzeszowski i Ziemia
Przemyska odebrali na Jasnej Górze z rąk
krajowego duszpasterza Ludzi Pracy arcybiskupa Kupnego miniaturę Krzyża
Nowohuckiego oraz obraz Matki Bożej
Robotników Solidarności. Uroczystym
wprowadzeniem obrazu do katedry przemyskiej 21 września o godz. 18:00 rozpoczęła się jego peregrynacja po Ziemi
Przemyskiej. Do Regionu Rzeszowskiego
obraz Matki Bożej powróci 18 stycznia
2020 r. Hasłem przewodnim nawiedzenia
są słowa bł. Jerzego : Z Matką Odkupiciela mocni nadzieją.
Źródło: https://ekai.pl/premiermorawiecki-i-ok-20-tys-osob-napielgrzymce-ludzi-pracy/
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Szkoła Podstawowa Nr 101 oraz Ośrodek
Kultury im. C. K Norwida z okazji 70 –
lecia Nowej Huty, organizują konkurs
literacki pt. „Opowieść o prawdziwych
ludziach Nowej Huty”. Konkurs został
wpisanym w program wydarzeń jubileuszowych koordynowanych przez Wydział Kultury Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Miasta Krakowa.
Ryszard Kapuściński w słynnym reportażu „To też jest prawda o Nowej Hucie” napisał: W Nowej Hucie mieszkają
prawdziwi ludzie. Uczciwi, pracowici
i wytrwali. […] Tu też można by pisać
opowieść o prawdziwym człowieku. Na
pewno można by napisać wiele takich
opowieści.
A oto zadanie dla Ciebie! Opowiedz o ludziach (prawdziwym człowieku) Nowej
Huty.
Regulamin konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów
krakowskich szkół podstawowych
2. Zadaniem uczestników kon kursu będzie opowiedzenie o ludziach
Nowej Huty w dowolnej formie literackiej – np. reportażu, wywiadzie, wierszu czy eseju, zarówno
o budowniczych najmłodszej dzielnicy Krakowa, jak również o tych,
którzy mieszkają i pracują tu obecnie. Mile widziane będą zdjęcia

3.

4.
•
•
5.
•
•
•
•

przedstawianych bohaterów
Celem konkursu jest utrwalenie pamięci o ludziach Nowej
Huty, ukazanie życia kolejnych
pokoleń nowohucian ze współczesnej perspektywy dzieci
i młodzieży oraz ich rodzin,
inspirowanie do własnej twórczości, a także rozbudzanie
poczucia dumy z bycia krakowianinem, nowohucianinem.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniów klas I – IV
V – VIII.
Każda praca powinna być opatrzona
kartą informacyjną zawierającą następujące dane:
tytuł pracy,
imię i nazwisko autora, klasa,
imię i nazwisko opiekuna,
nazwa, adres, kontakt telefoniczny,
faks oraz adres mailowy placówki.

•
Termin nadsyłania prac:
Prace należy nadsyłać do dnia 25.10.2019
roku na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 101
os. Jagiellońskie 9 31 – 832 Kraków
z dopiskiem KONKURS

Nadesłane prace przechodzą na własność
organizatora.

13

Osoby nadsyłające prace konkursowe
wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
organizatora swoich danych osobowych
w celach komunikacyjnych, naukowych,
dydaktycznych, statystycznych, archiwalnych, w tym w szczególności do umieszczania danych na stronach internetowych
, a także w okolicznościowych wydawnictwach związanych z konkursem.
O terminie finału laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacje o konkursie dostępne są w sekretariacie SP 101 pod numerem telefonu
12 6482103 oraz na stronie internetowej:
sp101krakow.edupage.org.

RÓŻANIEC
WYNAGRADZAJĄCY
W uroczystość MB Częstochowskiej w naszym kościele
po Mszy Świętej o godz. 11.00
parafianie odmawiali różaniec
w intencjach wynagradzających za zniewagi wobec Matki
Bożej, Kościoła oraz o pokój
i zgodę w naszej Ojczyźnie.

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO
W poniedziałek 2 września w Arce Pana, o godzinie 8.00 została odprawiona Msza św. w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców i rodziców na rozpoczęcie nowego roku
szkolnego, (Szczegóły wewnątrz numeru).

ODPUST W PARAFII NA OS. SZKLANE DOMY
W poniedziałek (26 sierpnia) odbył się odpust parafialny i tradycyjnie już wielu naszych parafian wzięło udział w uroczystej
Msza św. odpustowej o godz.18, której przewodniczył ks. Paweł
Kubani – proboszcz parafii św. Brata Alberta z os. Dywizjonu.

XXVII PIELGRZYMKA RODZIN ARCHIDIECEZJI
KRAKOWSKIEJ DO KALWARII ZEBRZ.
W niedzielę, 8 września nasi parafianie uczestniczyli w 27.
Pielgrzymce Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Hasłem pielgrzymki były słowa św. Jana Pawła

INTENCJE MSZALNE
Od poniedziałku, 2 września w kancelarii parafialnej przyjmowano intencje mszalne na pierwsze półrocze przyszłego
roku.
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II zaczerpnięte z „Listu do rodzin”: „Oblubieniec jest z wami”.
Wspólna modlitwa rodzin na Kalwarii rozpoczęła się Drogą
Krzyżową na dróżkach, o godz. 9.00. Następnie, po jej zakończeniu, miała miejsce Msza św. przy ołtarzu polowym, pod
przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego w koncelebrze
biskupów Jana Zająca, Jana Szkodonia i Janusza Mastalskiego
z udziałem tysięcy wiernych na czele z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. W homilii arcybiskup nawiązał do słów św. Pawła „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim
dla ich dobra”. Stwierdził, że Bóg wyraził swą miłość do człowieka oddając Swego Syna. Ci, którzy przyjęli prawdę o Chrystusie, odpowiadają Bogu swoją miłością i doświadczają jego
wsparcia. Bóg jest fundamentem godności i poczucia osobistej
wartości. Z tego wynika przesłanie wyrażone słowami św. Pawła „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”
ZAPROSZENIE DO WSPÓLNOT PARAFIALNYCH
Początek września był dobrą okazją do tego by zaprosić młodzież, dzieci oraz dorosłych do zapisywania się do wspólnot,
grup i zespołów parafialnych. Najlepszy czas żeby dołączyć
do chóru. We wtorki w sali nr 8 o 18.00 odbywają się próby
chóru parafialnego „Arka”. Zapraszamy nowe osoby. Można
podejść, zobaczyć, porozmawiać z dyrygentem i chórzystami.
We czwartki o 18.00 w sali nr 7zapraszamy dzieci należące już
do scholi i te, które chciałyby należeć.
Dla chłopców chcących dołączyć do służby liturgicznej i zostać ministrantami odbyło się spotkanie we wtorek, 10 września, w zakrystii o 18.30 (po Mszy wieczornej). W piątek, 20.09,
po Mszy wieczornej w sali DA (dziupli) odbyło się spotkanie
grupy młodzieżowej. Zachęcamy młodzież do zaangażowania
się w działalność grupy. W czwartki po Mszy św. wieczornej
w sali duszpasterstwa akademickiego (dziupli) odbywają się
spotkania poświęcone pogłębieniu wiedzy religijnej na które
ks. Proboszcz zaprasza wszystkich chętnych.
FATIMA 13 WRZEŚNIA
W piątek 13 września br. na Placu Fatimskim zostało odprawione nabożeństwo fatimskie i odpust z racji rocznicy koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej. O godz. 18.00 Mszy Świętej
przewodniczył ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Po Mszy odbyła
się pokutna procesja różańcowa. Po procesji poświęcenie dewocjonaliów. O godz. 20.00 nocne czuwanie, w ramach którego
o północy Msza Święta. Przed nabożeństwem dzieci z parafialnej scholi rozprowadzały świece fatimskie. (Szczegóły wewnątrz numeru).
POLSKA POD KRZYŻEM
W sobotę 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża
Świętego, katolicy zorganizowali spotkanie ewangelizacyjne
„Polska pod krzyżem”. Centralnym punktem spotkania, gdzie
zgromadziło się ponad 60 tysięcy osób, był Włocławek, miejsce
szczególnie naznaczone męczeńską śmiercią kapłanów podczas
II wojny światowej oraz męczeństwem bł. Jerzego Popiełuszki. Dla tych którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu we
Włocławku, wiele parafii zorganizowało spotkania modlitewne
dla wiernych w łączności z tym wydarzeniem. Takie spotkanie
miało miejsce również w naszej parafii, (relacja wewnątrz). Parafia NSPJ na os. Teatralnym w Krakowie szczególnie złączona z tajemnicą krzyża z racji wydarzeń związanych z obroną
krzyża w roku 1960, zorganizowała modlitewne czuwanie od
godz. 8.00 do 15.00, zakończone koronką do Miłosierdzia Bożego przy Pomniku Krzyża Nowohuckiego. Natomiast w sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile rozpoczął się tygodniowy
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odpust. Nasza parafia została zaproszona na Mszę św. o godz.
18.00. Mszę św. poprzedziła Droga Krzyżowa w klasztornym
ogrodzie. (Szczegóły wewnątrz numeru).

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
								 ur.					
01. 01. Jakub Marek Chromy 03.04.2019 r.		
02. Inga Kowalczyk			 27.02.2019 r.		
03. Wanda Maria Maniak		 26.02.2019 r.		
04. Bartłomień Jan Nocuń		 28.06.2019 r.		
05. Ignacy Władysław Magiera 02.12.2018 r.		
06. Mirosław Piotr Małek		 08.06.2019 r.		
07. Blanka Maria Czaja			 12.07.2019			
08.Maria Weronika Korfel		 07.06.2019 r.		
09. Zuzanna Kalinowska		 29.08.2018 r.		
10. Alicja Katarzyna Cyganek 10.03.2019 r.		
11. Marceli Mateusz Skoczyński 28.04.2018 r.
12. Gabriela Jarosz				 18.05.2019 r.		
13. Dominika Barbara Mazia 07.07.2019 r.		
14. Anastazja Dworak			 13.04.2019 r.		

chrz.
18.08.2019 r.
18.08.2019 r.
18.08.2019 r.
24.08.2019 r.
25.08.2019 r.
25.08.2019 r.
25.08.2019 r.
25.08.2019 r.
25.08.2019 r.
25.08.2019 r.
01.09.2019 r.
08.09.2019 r.
08.09.2019 r.
08.09.2019 r.

KRONIKA ŻAŁOBNA
								 ur.					
01. 01. Roman Wiesław Łaptos 9.04.1961r.			
02. Janina Mroczkowska		 10.02.1935 r.		
03. Magdalena Multana			 13.05.1972 r.		
04. Ewa Barbara Krupa			 26.03.1953 r.		
05. Marta Monika Grudkowska 29.05.1968 r.		
06. Bartłomiej Jerzy Sęp		 20.08.1985 r.		
07. Stanisław Podgórski		 23.08.1934 r.		
08. Zofia Czekaj				 09.03.1937 r.		
09. Kazimiera Ryba			 12.06.1932 r.		
10. Janina Krawczyk			 12.09.1942 r.		
11. Maria Oświęcimka			 03.09.1940 r.		
12. Czesław Paciorek			 23.02.1987 r.		
13. Elżbieta Zielińska			 10.07.1950 r.		
14. Aleksandra Lenda			 10.04.1936 r.		
15. Krystyna Teresa Broś		 15.12.1934 r.		

zm.
14.08.2019r.
13.08.2019 r.
12.08.2019 r.
22.08.2019 r.
21.08.2019 r.
21.08.2019 r.
23.08.2019 r.
28.08.2019 r.
28.08.2019 r.
02.09.2019 r.
03.09.2019 r.
04.09.2019 r.
04.09.2019 r.
09.09.2019 r.
09.09.2019 r.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA W ARCE PANA
Niedziele:
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 (chrzty), 16:00, 17:30, 19:00
Święta Kościelne:
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 16:00, 18:00
Dni Powszednie:
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00 (grota MB Fatimskiej), 11:00 (grota
MB Fatimskiej), 18:00
Spowiedź Święta - w Kaplicy pojednania:
Dni powszednie: 6:00-8:30; 16:30-18:00; w niedziele i święta:
przed Mszą św.
Pierwsze piątki:6:00-8:30;15:00-18:00
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy o
godz. 7:00 i 18:00
Nabożeństwa Fatimskie: od maja do października 13 każdego
miesiąca o godz. 18:00
Nocne czuwania cały rok 13 każdego miesiąca od 20:00 do
5:00
Odpust: I. MB Królowej Polski - 3 maja; II. Matki Bożej Fatimskiej - 13 września
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„Głos Arki Pana” jest dostępny w:
- Grocie MB Fatimskiej
- na stoliku pod organami (w niedziele)
- redakcji Głosu Arki Pana (obok wejścia na plebanię)
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W NASZEJ PARAFII - FOTO. TADEUSZ PAŁKA
02.09.2019 MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

08.09.2019 PIELGRZYMKA RODZIN DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

13 09 2019 FATIMA

13 09 2019 NOCNE FATIMSKIE CZUWANIE

14 09 2019 POLSKA POD KRZYŻEM

