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 32 Niedziela Zwyk³a

 Gdy zmartwychwstanê, bêdê widzia³ Boga.

(ci¹g dalszy na str. 3)

Pogrzeb  Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Zbigniew Filek, ur. 1926 r., zam. ul. Batorego

Œp. Marek Warcha³, ur. 1966 r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Dorota Kwiatkowska, ur. 1954 r., zam. ul. Sienkiewicza

Œp. Tadeusz Dorociñski, ur. 1956 r., zam. Os. M. Wadowity

Œp. Jan Kak, ur. 1937 r., zam. Pl. Jana Paw³a II

Œwiêtej pamiêci

Listopad jest miesi¹cem pamiê-

ci o zmar³ych. Przez ca³e lata

nam towarzyszyli. Byli z nami.

Na naszych oczach chorowali

i niejednokrotnie umierali. Prze-

¿ywaliœmy dramat, gdy dowie-

dzieliœmy siê o ich nag³ej œmier-

ci. Umieranie dla ka¿dego cz³o-

wieka jest bolesne. D³uga cho-

roba jest mêczarni¹, tak dla do-

tkniêtego niemoc¹, jak i dla bli-

skich. Ciê¿ar choroby dŸwiga

ten, kto jest ni¹ dotkniêty, jak

i jego rodzina. Równie¿ i nag³a

œmieræ jest pora¿aj¹ca. W supli-

kacjach modlimy siê: „Od na-

g³ej i niespodziewanej œmierci,

wybaw nas, Panie!”
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

ks. S. Jaœkowiec, prob

kiem konkretnego zdarzenia.
Historie niewiarygodne, wstrz¹-
saj¹ce. Heroicznoœæ ludzi nie
zna³a granic. Sanitariuszki swo-
im cia³em broni³y le¿¹cych na
ulicy rannych powstañców. Œred-
nia d³ugoœæ ¿ycia sanitariuszki to
6 dni. W muzeum jest ³aweczka
na której co pi¹tek przesiaduje
pan Andrzej (by³y powstaniec
wolontariusz), który ostatnio
mówi „11-tka mu zosta³a do set-
ki, nie jest Ÿle, daje radê”. W roz-
mowie z przewodnikiem opo-
wiedzia³ swoj¹ historiê walk
w powstaniu. Pewnego razu nasz
przewodnik oprowadza³ grupê
gimnazjalistów. Opowiedzia³ im
o Panu Andrzeju podzieli³ siê
z nimi jego wspomnieniami. Po
zakoñczeniu zwiedzania poja-
wia siê pan Andrzej. Jakie by³o
jego zdziwienie. Dzieciaki roz-
p³aka³y siê. Jedna z dziewcz¹t
rzuci³a mu siê na szyjê i podziê-
kowa³a mu za woln¹ Polskê. Pan
Andrzej mówi³ tak do przewod-
nika: dobrze, ¿e mam zdrowe
serce. Dosta³em w ¿yciu du¿o
odznaczeñ, ale nigdy nie s¹dzi-
³em, ¿e ktoœ mi podziêkuje
w taki sposób jak te dzieciaki.
Przewodnik mówi tak: byli po-
wstañcy którym dziêkowali ko-

muniœci w katowniach komuni-
stycznych, ale s¹ takie osoby,
które do¿y³y wolnej Polski
i dziêkuje siê im tak, jak zrobi³a
ta m³odzie¿. Takich opowieœci
by³o kilka.

Mówi³o siê, ¿e Warszawa zosta-
³a wyzwolona. Okazuje siê ¿e po
powstaniu w Gettcie Warszaw-
skim i po Powstaniu Warszaw-
skim miasto by³o w ruinach.
Z miasta Niemcy wyszli. W stycz-
niu 1945r mieszkañców by³o
mniej ni¿ 1000 osób, a przed
wojn¹ prawie milion. Wojsko
Polskie i Armia Czerwona wesz³y
do opuszczonego miasta. Nie
by³o walk. S³uchalibyœmy jesz-
cze naszego przewodnika, mia³
jeszcze du¿o do przekazania,
lecz czas tak szybko min¹³. Mu-
sieliœmy wracaæ do domu. Zwie-
dziliœmy jeszcze Sejm. Spotkali-
œmy nasz¹ pose³, Pani¹ Ewê Fili-
piak, byliœmy na Starówce, prze-
szliœmy przez Krakowskie Przed-
mieœcie. Dwa dni w Warszawie.
By lepiej poznaæ stolicê, to na
ka¿dy punkt programu nale¿a³o-
by przeznaczyæ dwa dni.

Historyczna pielgrzymka mê-
cz¹ca, ale ciekawa i pouczaj¹ca
– wiêcej takich! M.Dudoñ

1. W pi¹tek 98. rocznica odzy-
skania przez Polskê niepodle-
g³oœci. W tym dniu kancelaria
parafialna nieczynna.

2. W przysz³¹ niedzielê 13 li-
stopada odpust parafialny
Ofiarowania NMP. Suma odpu-
stowa o godz. 12.00, któr¹ od-
prawi ks. Andrzej Olszowski,
proboszcz parafii Narodzenia
NMP w Zielonkach. W tym dniu
ju¿ po raz ósmy w Koœciele
w Polsce bêdziemy obchodziæ
Dzieñ Solidarnoœci z Koœcio-
³em Przeœladowanym. Ze
wzglêdu na dramatyczn¹ sytu-
acjê podobnie jak mia³o to miej-
sce w 2010 dzieñ ten ponownie
bêdzie poœwiêcony sytuacji
chrzeœcijan w Iraku. W tym dniu
o godz. 7.30 Msza œw. w int. Ró¿
Ró¿añcowych i zmianka ró¿añ-
cowa. O 13.30 Msza œw. w in-

tencji rocznych dzieci, które
mo¿na zg³aszaæ w zakrystii lub
kancelarii parafialnej.

3. Zapraszamy na ró¿aniec
z wypominkami codziennie
o godz. 17.30.

4. Na Apel Jasnogórski jedzie-
my w dzieñ Matki Bo¿ej Mi³o-
siernej 16 listopada. Wyjazd
15.45. Koszt 35 z³. Na pielgrzym-
kê do £agiewnik pojedziemy
w sobotê 19 listopada. Wyjazd
godz. 8.30. Koszt przejazdu 20 z³.

5. W najbli¿szych dniach Pano-
wie: Koœcielny i Organista bêd¹
dorêczaæ op³atki na stó³ wigilij-
ny dla Rodzin naszej parafii. Pro-
simy o ¿yczliwe ich przyjêcie –
wyra¿aj¹c w ten sposób wdziêcz-
noœæ za ich ofiarn¹ pracê w na-
szej parafii.

6. Œwiêci tego tygodnia:
w œrodê – rocznica poœwiêcenia
Bazyliki Laterañskiej, w czwartek
– wspomnienie œw. Leona Wiel-
kiego, papie¿a i doktora Koœcio-
³a, w pi¹tek – wspomnienie
œw. Marcina z Tours, biskupa,
w sobotê – wspomnienie œw. Jo-
zafata, biskupa i mêczennika.
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Poniedzia³ek 7 listopada
 6.00 Œp. Anna Jarczak

O dar zdrowia dla Miriam, dar
wiary i dar ma³¿eñstwa i ¿ycia

6.45 Œp. Julia i Tomasz z córk¹ i synami
Œp. Maria Wojas

7.30 Œp. Zofia Walas
 8.00 Œp. Teresa Kwiatek
12.00 Œp. Marian Bukowski
18.00 O zdrowie i dary Ducha œw. dla

rodziny Komenderów
Œp. Marian Kupczyk - 13 r.œm.
Œp. Andrzej i Maria Wiciñska

Wtorek 8 listopada
 6.00 Œp. Anna Jarczak
 6.45 Œp. Marian Piwowarczyk
7.30 Œp. Zofia Walas
 8.00 Œp. Stanis³aw Józefowski
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Teresa Kwiatek

Œp. Stanis³aw, Maria, Józef Kubiccy
Œroda  9 listopada
 6.00 Œp. Piotr Sikora
 6.45 Œp. Adam Œwiderga³
 7.30 Œp. Anna Jarczak
 8.00 Œp. Stanis³aw Joñczyk
12.00 Œp. Kazimierz Muszel
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
- Dziêkczynno-b³agalna w 92 r. urodzin
dla Barbary
Za zmar³ych:
Œp. Agata Lasek
Œp. Jacek Pawlik
Œp. Stanis³aw K³obuch
Œp. Józefa Karelus
Œp. Maria Krupnik
Œp. W³adys³awa Biernat
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Ludwika Wiêcek
Œp. Dominika Kurek
Œp. Antoni Caputa
Œp. Ma³gorzata Rauch
Œp. Marian Korpa³a
Œp. Krystyna Leœniak

Œp. Kazimierz Ryœ
Œp. Anna Leñ
Œp. Ryszard Urbaniec
Œp. Zbigniew Kwiatkowski
Œp. Miros³aw Nowak
Œp. Genowefa Kanik
Czwartek 10 listopada
 6.00 Œp. Adam Œwiderga³
6.45 Œp. Anna Jarczak
7.30 Œp. Zofia Walas
 8.00 Œp. Stanis³aw Sala
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Stanis³aw Józefowski

Œp. Jerzy - 1 r.œm.
Pi¹tek 11 listopada
 6.00 Œp. Piotr Sikora

Œp. Marian Talaga
6.45 Œp. Adam Œwiderga³
7.30 Œp. Zmarli z rodzin Joszków, Kumalów,

Warcha³ów
 8.00 Œp. Stanis³aw Tyrybon - 29 r.œm.
12.00 Œp. Ludwika Mrugacz, m¹¿ Tomasz, syn Jan
18.00 Œp. Zofia Walas

Œp. W³adyslawa i Józef Kleszcz
Sobota  12 listopada
6.00 Œp. Adam Œwiderga³
6.45 Œp. Piotr i Stanis³awa Cieœlik, syn Boles³aw
7.30 Œp. Zofia i Tadeusz Janikowie - 8 r.œm.
 8.00 Œp. Marian Bukowski
12.00 Œp. Edward Wyka
18.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e

i opiekê Matki Bo¿ej i œw. Jana Paw³a II
dla Marianny i Janusza Rokowskich
w 55 r. œlubu
Œp. Józef Pachel z rodzicami i teœciami

Niedziela 13 listopada
6.00 Œp. Marian Bukowski
 7.30 Œp. Józef Lurka - 20 r.œm.

Za zmar³ych cz³onków ̄ ywego Ró¿añca
 9.00 Œp. Stanis³aw Kwarciak, ¿ona Stanislawa,

syn Wies³aw
Roków: Œp. Józef Bylica - 14 r.œm.
10.30 Œp. Maria Wyrwont
12.00 Œp. Jan i Maria Odrow¹¿, Jan i Rozalia Gibas
13.30 Roczki
18.00 Œp. Kazimierz Górowski

(ci¹g dalszy ze str. 1)
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(ci¹g dalszy na str. 4)

W tym miesi¹cu czêsto wyrzu-
tem s¹ nam s³owa ks. Jana Twar-
dowskiego:

Spieszmy siê kochaæ ludzi,
tak szybko odchodz¹,

Zostan¹ po nich buty i telefon
g³uchy…

Kochamy wci¹¿ za ma³o
i stale za póŸno…

I nigdy niewiadomo
mówi¹c o mi³oœci

Czy pierwsza jest ostatni¹,
czy ostatnia pierwsz¹.

Ludzie rodz¹ siê i umieraj¹.
Nowi przychodz¹, a ¿ywi od-
chodz¹. Przemija postaæ tego
œwiata. S³usznie starotestamen-
talny Kohelet uczy: „Pokolenie
przychodzi i pokolenie odcho-
dzi. Wszystko ma swój czas. Jest
wyznaczona godzina na wszyst-
kie sprawy pod niebem. Jest czas
rodzenia i czas umierania. Czas
sadzenia i czas wyrywania tego,
co zasadzono. Jest czas p³aczu
i czas œmiechu. Czas milczenia
i czas mówienia.”

Listopad jest refleksj¹ nad
nasz¹ przemijalnoœci¹. Wspomi-
namy tych, co byli. Z nami ¿yli,
ale ju¿ ich widzialnych nie ma.
Ich nieœmiertelne dusze ¿yj¹. Ich
cia³a zajê³y miejsce na cmenta-
rzu. Z biegiem czasu coraz bar-
dziej ulegaj¹ rozk³adowi. Przy

tych martwych mogi³ach przy-
wo³ujemy ich ¿yj¹cego ducha.

Jak d³ugo jesteœmy mieszkañ-
cami ziemskiej Ojczyzny, nigdy
nie bêdziemy mieli pewnoœci
o losie zmar³ych. Do koñca nie
wiemy, czy s¹ szczêœliwi, czy te¿
przez cierpienie siê oczyszczaj¹.
W istnienie drugiego œwiata wie-
rzymy. Przyjmujemy za prawdê
to, czego Jezus o nim uczy³. Je-
dynie On przyby³ z tamtego
œwiata na nasz¹ ziemiê. On o tam-
tym œwiecie przekaza³ nam praw-
dziwe œwiadectwo.

W tym jesiennym miesi¹cu czê-
sto nawiedzamy groby naszych
bliskich. Pochyleni nad nimi
z zadum¹ powtarzamy s³owa
wiersza ks. K. Wojty³y:
Nad twoj¹ bia³a mogi³¹ kwitn¹

bia³e ¿ycia kwiaty
O ile¿ lat by³o bez ciebie –

przez ilu¿ to laty.
Przez te lata stoj¹c nad zgas³ym

¿yciem kochanej osoby wci¹¿
wargi nasze szepcz¹ – daj jej
Bo¿e wieczne spoczywanie!
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Pielgrzymka do Warszawy cz. II

(ci¹g dalszy na str. 7)

W tym roku prze¿ywamy nad-
zwyczajny jubileusz mi³osier-
dzia. Ojciec Œwiêty Franciszek
zachêca nas, abyœmy realizo-
wali uczynki mi³osierdzia tak
do cia³a, jak i duszy. Wœród tych
pierwszych jest umar³ych grze-
baæ. Udzia³ w pogrzebie jest
czynem, który bardzo podoba
siê Bogu. Opisana historia To-
biasza uwidacznia wa¿noœæ
tego uczynku.

Przed kilku laty bra³em udzia³
w pogrzebie ks. pra³ata W³ady-
s³awa Sieczki. Prawie 40 lat pro-
boszczowa³ w Kozach ko³o Biel-
ska. Podczas wyg³aszanego
¿a³obnego kazania pad³o stwier-
dzenie, i¿ zmar³y kap³an bra³

udzia³ w ka¿dym pogrzebie swe-
go parafianina. Uwa¿a³, ¿e jako
ojciec parafii powinien ze smut-
kiem ¿egnaæ swoje dzieci. Kozy
w tamtych czasie by³y rozleg³¹
parafi¹. Wtedy ksi¹dz z konduk-
tem pogrzebowym szed³ z domu
do koœcio³a, a nastêpnie na
cmentarz. Co miesi¹c by³o ok.
6 zgonów. To by³ ciê¿ki obowi¹-
zek proboszczowski. Podj¹³ siê
go bardzo mi³osierny proboszcz,
który przez ten czyn mi³osier-
dzia, chcia³ pokazaæ, jak bardzo
zale¿y mu na parafianach. Czym
jest udzia³ w pochowaniu zmar-
³ego œwiadczy równie¿ ¿ywa pa-
miêæ Józefa z Arymatei i Niko-
dema, któr¹ wyœpiewujemy
w Gorzkich ¯alach.

Z³o dobrem zwyciê¿aj
Koœció³ œw. Stanis³awa Kostki

w czasach komunistycznych sta³
siê ostoj¹ prawdy o polskiej hi-
storii wspó³czesnej. Œwiadczy
o tym wystrój koœcio³a. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego
w koœciele tym zainicjowano od-
prawianie mszy œw. w intencji
Ojczyzny. Na tych mszach poja-
wia³o siê coraz wiêcej ludzi.
Ksi¹dz Jerzy Popie³uszko sw¹
dzia³alnoœæ duszpastersk¹ opar³
na przes³aniu „nie daj siê zwy-

ciê¿yæ z³u, ale z³o dobrem zwy-
ciê¿aj”. Ksi¹dz Jerzy swoj¹ dzia-
³alnoœci¹ uzyska³ autorytet i sze-
rokie poparcie spo³eczne w ca-
³ej Polsce. Przez sw¹ pos³ugê
narazi³ siê w³adzom komuni-
stycznym. Zgin¹³ œmierci¹ mê-
czeñsk¹. Zdjêcia w muzeum po-
kazuj¹ jak zmasakrowane by³o
jego cia³o. Jego grób znajduje
siê obok koœcio³a, a ma³e mu-
zeum poœwiêcone Jemu i Soli-
darnoœci znajduje siê w podzie-
miach koœcio³a.

Polin – Muzeum Historii
¯ydów Polskich W nowopow-
sta³ym budynku o ciekawym
kszta³cie du¿o symboli. We-
wn¹trz œciany przypominaj¹ce
rozst¹pienie Morza
Czerwonego. W budyn-
ku tym zorganizowano
wystawê: 1000 lat histo-
rii ¯ydów w Polsce.
Przewodniczka pocho-
dzenia ¿ydowskiego,
o du¿ej wiedzy, przeka-
za³a mnóstwo wiadomo-
œci zbyt szybko, ale z jej
mowy wynika³o, ¿e
¯ydzi mieli w Polsce naj-
lepiej. Mieli du¿o przywilejów.
Niestety, kiedy Polska dosta³a
siê pod zaborców, ¯ydzi utracili
wiêkszoœæ swoich praw. Dopie-
ro, po odzyskaniu niepodleg³o-
œci przez Polskê, wg niektórych
historyków nasta³ dla nich dru-
gi z³oty wiek, pomimo kryzysu
œwiatowego.

Niestety przyszed³ 1939 rok.
Holokaust. W Warszawie by³o
najwiêksze getto na œwiecie. Li-
czy³o prawie pó³ miliona ludzi.
Warunki ciê¿kie. Ludzie umie-
rali z g³odu. W 1943 r wybuch³o
powstanie przeciw okupantowi.
Nie mieli broni. Wiedzieli, ¿e im
nikt nie pomo¿e, ale walczyli.

Walczyli nie o wolnoœæ. Walczyli
o godn¹ œmieræ. Z poœród 6 mi-
lionów wymordowanych ¯ydów
we wszystkich krajach, po³owê
stanowili ¯ydzi polscy.

Mottem spotkania z Powsta-
niem Warszawski mo¿e byæ frag-
ment piosenki powstañczej:

Warszawskie dzieci
pójdziemy w bój

Za ka¿dy kamieñ twój,
Stolico, damy krew!

Przewodnikiem po muzeum
Powstania Warszawskiego by³
Pan Andrzej – pasjonat. Opowia-
da³ tak ciekawie i z takim zaan-
ga¿owaniem, ¿e tak prawdê mó-
wi¹c wystawa by³a zbêdna.
Mówi³ takie rzeczy i w taki spo-
sób, ¿e niejednokrotnie ³za krê-
ci³a siê w oku. Wydawa³o siê nam
tak, jakby on sam by³ uczestni-


