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Pewnie nie 
raz pojawia 
się to pytanie 
wśród mło-
dych chłop-
ców: „Czy 
zostać mi-
nistrantem?”. 
To pytanie 
często pojawia się przy 
okazji I Komunii Świętej. 
Sam osobiście mam waśnie 
taką historię powołania do 
służby przy ołtarzu. Mając 
skończone 8 lat, zaraz, po I 
Komunii Świętej zapragną-
łem zostać ministrantem. 
Nie pytałem rodziców o 
zgodę, tylko powiedziałem, 
że chcę być ministrantem 
i koniec. Tak naprawdę do 
końca nie wiedziałem jak to 
będzie – jak pogodzę swoje 
obowiązki. Daję jednak 
radę, ponieważ trzymam się 
rady Świętego Augustyna: 
,,Jeżeli Bóg jest na pierw-
szym miejscu, to wszystko 
znajdzie się na właściwym 
miejscu”. Muszę przyznać, 
że po 10 latach służby przy 
Chrystusowym ołtarzu, 
wiele się nauczyłem i chcę 
to przedstawić. Oto co mi-
nistrant może się nauczyć 
we wspólnocie, Liturgicznej 
Służbie Ołtarza:
Bliższe poznanie Boga

Ministranci zaraz po 
celebrujących Mszę św. 
są jako drudzy przy oł-
tarzu, zaraz po księdzu. 
Ich zadaniem jest służba 
przy ołtarzu. Mamy ten 
zaszczyt zajmować miejsca 

w prezbiterium i być tym 
samym najbliżej Boga 
zstępującego na ołtarz. 
Służba przy ołtarzu spra-
wia, że z biegiem czasu 
lepiej poznajemy Boga, 
który powołał nas do życia, 
radości, miłości, do Jego 
służby liturgicznej.
Pokora

Generalnie uważam, że 
ministrant wtedy jest „do-
bry”, gdy nie rzuca się w 
oczy, jest jakby niewidoczny 
by nie przysłaniać tego co 
najważniejsze. Bez pokory 
i staranności nie można 
być ministrantem. Istnieje 
bowiem niebezpieczeństwo, 
że wierni zapamiętają z 
Mszy św. tylko błędy, które 
popełnił ministrant przy 
ołtarzu np. wyleje wodę z 
ampułki lub źle będzie stał 
ze świecą. Dobry ministrant 
powinien być dokładny, to 
wtedy wierni będą zwracać 
uwagę na ołtarz i Boga, 
który przychodzi.
Modlitwa 

Ważnym elementem 
formacji ministranta jest 
modlitwa. Ministrant 
powinien praktykować 
modlitwę poprzez Msze 
święte, nabożeństw, a także 

też w domu. Bez modli-
twy, w ministrancie Boża 
iskra gaśnie. Są w naszej 
wspólnocie osoby, które się 
oto troszczą. Oprócz księ-
dza czynią to Animatorzy 
Służby Liturgicznej Ołtarza, 
którzy dbają o formacje 
modlitewną. 
Dyscyplina

Każdy przy ołtarzu 
ma swój stopień i swo-
je miejsce, daną funkcję 
przy ołtarzu. Głównie 
zadaniem najmłodszych jest 
obserwowanie tego co robią 
starsi np. jak ma złożone 
ręce przy ołtarzu, w którym 
momencie podaje księdzu 
ampułki, jak powinien 
trzymać patenę. Nie da się 
wszystkich funkcji nauczyć 
na raz, dlatego na zbiórkach 
formacyjnych uczymy się 
w praktyce jak prawidłowo 
należy wykonywać dane 
zadania przy ołtarzu, aby 
wydobywać piękno z liturgii.
Odpowiedzialność

Kiedy ministrant zostaje 
awansowany na stopień 
ceremoniarza, osobiście 
odpowiada za przebieg 
liturgii, ponadto sam staje 
się wzorem do naśladowania, 
ma dawać dobry przykład. 

Ministrant to 
ten, który 
jest zawsze 
otwarty na 
pomoc bliź-
niemu co 
mocno wpły-
wa na ważną 
w Kościele 

umiejętność życia we wspól-
nocie. Ministrant, który się 
,,uformował” podczas służby 
jest doskonale przygotowany 
do bycia zarówno dobrym 
mężem jak i księdzem czy 
zakonnikiem. 

Jako wspólnota mini-
strancka tworzymy rów-
nież rodzinę, bo nie tylko 
jesteśmy przy ołtarzu ale 
także razem gramy w piłkę 
nożną, modlimy się, uczy-
my się, pracujemy, mamy 
swoje pasje i talenty. Mamy 
swoje wady i zalety.

Dlatego dziękuję Panu 
Bogu za łaski otrzymane 
dzięki służbie przy Jego 
ołtarzu. I wraz z innym 
ministrantami robię to po 
każdej Mszy świętej 

,,Boże którego dobroć po-
wołała mnie do Twej służby, 
spraw, bym uświęcony 
uczestnictwem w Twych 
tajemnicach przez dzień 
dzisiejszy i całe me życie 
szedł tylko drogą zbawie-
nia. Przez Chrystusa Pana 
naszego.” Amen

Rafał Gamża 

Być MinistranteM ? Być MinistranteM ? 

OtO jest pytanie ?OtO jest pytanie ?
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statystyki - październik 2020statystyki - październik 2020
CHRZTY:

• Bartosz Bajkowski
• Alicja Dzięgielewska
• Jan Żur
• Zofia Lekki
• Aleksander Grygierczyk
• Julia Skinder
• Julia Czakon
• Józef Brandys

ŚLUBY:
• Jarosław Kuda - Sabina Góra
• Dawid Urbanek - Karolina Stefanowicz
• Michał Kempiński - Dorota Haspert

POGRZEBY:
 + Zdzisław Wyleżuch
 + Krystyna Rauer
 + Maria Kajstura
 + Stanisława Korzeniewska
 + Alojzy Gawron
 + Józef Dziędziel
 + Małgorzata Janik

słOwO prOBOszczasłOwO prOBOszcza
Drodzy siostry i bracia. Parafianie!
Niestety wirus który od marca 

nie daje nam żyć w spokoju, nie 
ustępuje. Trzeba nam przyzwyczaić 
się do życia w tak zwanym „reżimie 
sanitarnym”, dla dobra nas samych 
i naszych bliskich. Jest to także dla 
nas sprawdzian z przykazania miło-
ści bliźniego. Należy jednak zrobić 
wszystko co w naszej mocy, aby 
koronawirus nie zrobił spustoszenia 
w naszym życiu duchowym! Nie 
dopuścimy do tego za wszelką cenę. 
Niech modlitwa i Msza święta będą 
tutaj fundamentem wszystkiego, na 
czym rodzi się i opiera w naszym 
życiu wszelkie dobro. Prosimy o 
wsparcie w tej sprawie wszystkich 
naszych świętych patronów, na czele 
z świętą Barbarę. Posłuży nam do 
tego celu Uroczystość Wszystkich 
Świętych, którą będziemy celebrować 
1 listopada.

Myśląc o sobie i o problemach 
jakie przysporzyła nam pandemia, 
nie zapominajmy o naszych bliskich 
zmarłych. Przejawem szacunku i 
miłości do bliźnich, których Pan 
powoła do wieczności są Msze święte 
zamawianych i odprawianych za nich, 
czy to w rocznicę śmierci, czy z okazji 
ich urodzin, czy imienin. Niech ich 
imiona i nazwiska pojawiają się w 

„wypominkach całorocznych” (naj-
lepiej przed Mszą świętą o godzinie 
w której najczęściej uczestniczyli za 
życia), czy „wypominkach jednora-
zowych”, lub „zaleckach”. W taki 
sposób przypomniani nam z imienia 
i nazwiska, staną się inspiracją do 
naszej modlitwy za nich, a będzie 
to także modlitwą całego Kościoła. 

W te listopadowe dni pamiętajmy 
także o naszej Ojczyźnie i o tych, 
którzy za jej wolność nie wahali 
się złożyć największej ceny, jaką 
jest życie. Będziemy mieli do tego 
okazję na Mszy świętej za Ojczyznę 
11 listopada o godzinie 8:00, na 
którą jesteście już dziś serdecznie 
zaproszeni.

W ostatnią niedzielę roku liturgiczne-
go 22 listopada przypada Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata. 
Konający na drzewie krzyża Jezus, 
objął swoimi ramionami każdego 
człowieka. Wszyscy bez wyjątku, 
otrzymaliśmy zadatek życia wiecznego 
w Jego Królestwie. Niech uczestnictwo 

w Eucharystii jeszcze bardziej umocni 
nas na drodze wiary, prowadzącej 
do uznania że Jezus Chrystus jest 
jedynym Królem Wszechświata. Z 
tym przekonaniem, da Bóg w ostatnią 
niedzielę listopada rozpoczniemy 
kolejny Adwent w naszym życiu, z 
nowymi nadziejami na przyszłość.
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Pierwotnym celem przyświeca-
jącym mi, gdy pracowałem nad 
tym artykułem, było ocalić przed 
zapomnieniem pewną historię z 
dziejów Strumienia. Chciałem 
przedstawić historię skromnego 
nagrobka, który znajdował się kiedyś 
obok strumieńskiego kościoła, oraz 
losy pochowanego tam żołnierza. 
Dzisiaj jedyną pamiątką po nim jest 
stojący obok pomnika św. Barbary 
niewielki kamień z tabliczką.

Wydawało mi się, że wspomnienie 
to skończy się na kilku linijkach 
podstawowych informacji typu: 
urodził się, wychował się, zginął… 
Ku mojemu zaskoczeniu po kilku 
miesiącach poszukiwań informacji 
okazało się, że w przekazywanie 
pamięci o losach Juliana Długosza 
jest zaangażowane już kolejne po-
kolenie strumieniaków. Udało mi się 
skontaktować z 99-letnim Modestem 
Długoszem, stryjem Juliana, który 
również w szeregach Armii Czerwonej 
brał udział w toczących się na terenie 
Strumienia walkach z Niemcami.

Julian Długosz, syn 
Teodora i Teresy, urodził 
się 1 października 1924 
r. w Węglówce obok 
Krosna i tam też został 
ochrzczony w parafii 
grekokatolickiej. Ojciec 
Teodor brał udział w 
Bitwie Warszawskiej, 
której stuletnią rocznicę 
obchodzimy w tym 
roku. Julian ukończył 
siedmioletnią  szkołę 

podstawową i do wybuchu wojny 
przebywał razem z rodzicami na 
gospodarstwie. 

Warto tu wspomnieć krótko o 
samej wsi Węglówka. Na tle innych 
polskich wiosek wyróżnia się posia-
daniem w swoim obrębie złóż ropy 
naftowej, którą w XIX wieku zaczęto 
wydobywać na skalę przemysłową. 
Przed wojną mieszkali w niej Rusini, 
Polacy, Żydzi i Anglicy.

Podczas drugiej wojny świato-
wej Julian został skierowany do 
Służby Budowlanej (Baudienst) w 
Przeworsku. Była to jedna z form 
pracy przymusowej zorganizo-
wanej przez władze okupacyjne 
w Generalnym Gubernatorstwie. 
W 1944 r. po zajęciu wschodnich 
terenów Polski przez Rosjan zosta-
je  powołany do służby w Armii 
Czerwonej. Rekrutacja Polaków w 
szeregi tej armii była zjawiskiem 
marginalnym. Według relacji Modesta 
Długosza był to przymus, a wizyta 
Rosjan w Węglówce zakończyła się 
zastrzeleniem jednego z mieszkańców. 

Podczas wojny poległo dziewięciu 
żołnierzy z Węglówki a ośmiu od-
niosło ciężkie rany.

W rosyjskich archiwach udało 
się odnaleźć wniosek o przyznanie 
Julianowi Orderu Chwały III klasy. 
Wywnioskować można z niego, że 
Julian został powołany do wojska 
18.10.1944 r., a w listopadzie – czyli 
zaledwie po kilkutygodniowym 
przeszkoleniu – był już na froncie. 

Treść protokołu brzmi następu-
jąco: Tow. Długosz podczas for-
sowania rzeki Dunajec 18.01.1945 
r., w czasie odpierania atakującej 
grupy przeciwnika, śmiałymi i 
energicznymi działaniami, wspólnie 
z grupą żołnierzy przeprawiwszy 
się przez rzekę, zlikwidował trzech 
niemieckich żołnierzy, pozostałych 
zmusił do ucieczki, przez co umoż-
liwił przeprawę pododdziału [tłum. 
Grzegorz Kajstura].

 Podczas walk o Strumień Julian i 
jego koledzy chronili się w piwnicy 
Państwa Puszczewiczów na rynku. 
Istnieje relacja Michała Karmazyna 
opisująca ostatnie dni jego życia:

Rok 1945, miesiąc luty, śnieg , mróz. 
Nasza jednostka wojskowa 237 pułku 
(w radzieckich archiwach Julian 
służył w 227 pułku, prawdopodob-
nie błąd opisującego) 38 Armii 183 
Charkowskiej Dywizji po częstych 
atakach naszych wojsk zajęła miasto 
Dziedzice ruszyła dalej na zachód w 
stronę Strumienia. Naszej jednostce 
przychodziło się ciężko bo byliśmy 
na samej przedniej linii następu. 

julek z węglówkijulek z węglówki

Dziedzice - front, luty 1945 rok. Od lewej 
Michał Karmazyn, Michał Czarnosz, Julian 
Długosz, Tadeusz Szufłat.

Węglówka 1940 rok. Od lewej Julian Długosz 
brat Stefan, matka Irena.
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Potrzebno było najpierw rozmino-
wać minne pole, zrobić przechody, 
porozcinać kolczasty drut. Razem ze 
mną był i Julek Długosz. Z wielkim 
sprzeciwieniem niemiecka armia od-
stępowała. Nasza armia zajęła miasto 
Strumień i ostanowiła się w 20 km 
za Strumieniem. Niemcy odchodząc 
niszczyli drogę kolejową do czego nie 
możno było dopuścić. Naszej grupie 
było dane zadanie zerwać most na 
przepływającej niedaleko rzeki, bo 
lżej było zbudować nowy most, ani-
żeli odremontować linię kolejową. 
Nasza grupa w składzie 10 żołnierzy 
4 abatomatczyky, 4 rozwiedczyky 
i 2 sapery, wyruszyliśmy w nocy 
na zadanie. Był ze mną Michał Cz. 
(Czarnosz). Julek został się we wsi, 
żeby przygotować dla nas jeść. To 
był obowiązek każdego po kolejce 
gotować dla nas coś pojeść. Zadanie 
było wypełnione i na drugą noc wró-
ciliśmy do swoich. Julek przygotował 
dla nas obfity obiad, smażone kury. 
W rozmowie z nami opowiedział, że 
spotkał tutaj kapitana, który był u 
nich w Węglówce na mieszkaniu i 
długo rozmawiali ze sobą. Na drugi 
dzień znowu pojedliśmy smacznie, 
ba Julek zapas dla nas jeszcze dwie 
kury. My zostaliśmy się w mieszkaniu, 
a Julek poszedł na podwórze do 
kapitana. Nagle rozpoczął się silny 
obstreł naszej przedniej linii obrony. 
Biła ciężka artyleria. Pociski rwały 
się dookoła. Zginęło wtedy bardzo 
dużo naszego wojska, w tym i został 
zabity Julek razem z kapitanem. 
Julek był strasznie poniweczony, obie 
nogi przebite trzymały się tylko na 
spodniach, pierś pobita, dokumenty 
w kieszonce podziurawione, twarz 
nie do poznania. Poznałem go tylko 
po skarpetkach jakie miał na no-
gach jeszcze z domu. Z pozwolenia 
starszego oficera grupy możno było 
go wynieść z linii obrony. Więc w 

nocy ja i Michał Cz. (Czarnosz) na 
plecach po płastunsky (czołgając 
się) wynieśliśmy jego ciało z opa-
snej zony. Było to strasznie nie do 
przeżycia. Dalej ułożyliśmy go na 
wóz i odwieźli do Strumienia, gdzie 
został pogrzebany na wojskowym 
cmentarzu koło kościoła [pis.oryg.].

Pod relacją dodano:
Wywiad na moją prośbę (Modesta 

Długosza) z Michałem Karmazynem 
przeprowadził Roman Mrozek w dniu 
7.6.1991 r. w Borysławiu. Michał 
Karmazyn to ten, który Julka Długosza 
wyniósł na plecach z pierwszej 
linii frontu w Bąkowie i z kolegą 
Michałem Czarnoszem odwieźli 
go do Strumienia na tymczasowy 
cmentarz koło kościoła. W tym też 
dniu odwiedzili p. Puszczewiczów, u 
których przebywali parę dni w piw-
nicach podczas oblężenia Strumienia. 

 W 1946 r. rodzice Juliana przyje-
chali do Strumienia w poszukiwaniu 
grobu syna. Zupełnie przypadkowo 
podczas wizyty ojca Juliana u fry-
zjera okazało się, że pracownik znał 
jego syna, ponieważ i on chronił się 
w piwnicy Państwa Puszczewiczów. 
Skontaktował go z nimi, a oni wska-
zali miejsce pochówku. 

Od tego czasu to Józef Puszczewicz 
jako pierwszy zaczął opiekować 
się mogiłą i pielęgnować pamięć o 
Julianie. W kwietniu 1952 r. rozpoczęto 
prace ekshumacyjne w Strumieniu, 
celem przeniesienia ciał żołnierzy 
na cmentarz wojskowy w Pszczynie. 

Ekshumowano 682 ciał ze strumień-
skich cmentarzy. Grób Juliana, po 
prośbie przedłożonej proboszczowi 
przez Józefa Puszczewicza, pozosta-
wiono na miejscu, w obrębie placu 
kościelnego. W późniejszym czasie 
powstało betonowe obramowanie 
grobu. W latach 90., w ramach przy-
gotowania do obchodów 200 rocznicy 
powstania murowanego kościoła św. 
Barbary w Strumieniu, teren przy-
kościelny został objęty porządkami i 
pracami renowacyjnymi. Podejmując 
konsultacje z opiekunami grobów 
m.in. śp. Juliana, parafianami i Radą 
Parafialną proboszcz, Ks. Prałat Oskar 
Kuśka podjął prace wyrównania i 
uporządkowania terenu przykościel-
nego. W ramach prac remontowych 
oryginalna tablica z grobu Juliana 
musiała zostać przeniesiona, a ob-
ramowanie usunięte, podobnie jak 
wszystkich innych grobów znajdu-
jących się przy kościele parafialnym. 
Po wyrównaniu terenu ustalono 
miejsce na umieszczenie oryginal-
nej tabliczki nagrobnej. Znajduje 
się ona obecnie obok postumentu 
św. Barbary, gdzie stał drewniany 
kościół z 1495 r. Miejscem pamięci 
śp. Juliana opiekuje się Pani Jolanta 
Machalica wraz z córką Magdaleną 
Jurczyk. Oni, jak i inni parafianie 
pamiętają o modlitwie za poległego 
Juliana i inne ofiarach wojny. Co 
roku w lutym odbywa się Msza św. 
w intencji ofiar II wojny światowej, 
w tym za poległego w walce Juliana 
Długosza.

Za pomoc przy zbieraniu infor-
macji na temat Juliana dziękuję: 
Modestowi Długoszowi, Jolancie 
Machalicy, Magdalenie Jurczyk, 
Zbigniewowi Puszczewiczowi, 
Grzegorzowi Kajsturze, Wojciechowi 
Kiełkowskiemu, Aleksandrze Prugar 
i Krystynie Stobierskiej.

Szymon Kasza

Strumień 1965 rok. Grób Juliana Długosza 
przy kościele parafialnym w Strumieniu. Od 
lewej Maria Długosz, Józef Puszczewicz, 
Zbigniew Puszczewicz, Modest Długosz, 
Jerzy Długosz.
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intencje Mszalne - listOpadintencje Mszalne - listOpad
W intencjach mogą pojawić się błędy, niedopatrzenia, za które redakcja z góry przeprasza.

W miarę potrzeby, będą one poprawiane w intencjach na dany tydzień.

XXXII Niedziela – 1.11           Uroczystość Wszystkich Świętych
6:30 Za + ojca Stanisława Rygla na pamiątkę urodzin, + żonę
 Magdalenę, brata Czesława, ++ dziadków z obu stron, 
 + Ewę Szczotka, + Jadwigę i Karola Żyła
8:00 W intencji Czcicieli Różańca św., żyjących i zmarłych
9:30 Za ++ Kolejarzy i ++ z ich rodzin
10:00 [Zbytków] Za + Helenę Szemik na pamiątkę urodzin,
 + męża Włądysława, syna Zygmunta, + rodziców z obu
 stron i dusze w czyśćcu cierpiące
11:00 Za ++ rodziców: Różę i Kazimierza Wróblewskich i ++ 
 z rodziny
15:00 Msza św. w intencji zmarłych: Antoni Klepek, Renata Indyk, 
Zofia Mieszczak, Edward Machej, Wiktor Krzempek, Anna Pachuła, 
Bronisława Skorupa, Andrzej Owsiak, Leszek Chudek, Ryszard 
Siejok, Zbigniew Ryś, Piotr Strojny, Wiktor Glac, Regina Bojda, 
Władysław Wiekiera, Wanda Chlebek-Szonowska, Piotr Gaciek, 
Teresa Perlega, Anna Koczy, Kazimierz Drobik, Karol Pachuła, 
Bolesław Bojda, Krystyna Gawron, Fryderyk Nowak, Maria Bilińska, 
Robert Różankowski, Cecylia Worek, Edward Czerwniński, Janina 
Gawlińska, Maria Szpernol, Zyta Pieczka, Zbigniew Kawa, Marek 
Wójtowicz,Siostra Maria Dominika Zettelmann, Józef Soboszek, 
Stanisław Wiktorowski, Czesław Sawikowski, Zdzisław Wyleżuch, 
Krystyna Rauer, Maria Kajstura, Stanisława Korzeniewska, Alojzy 
Gawron, Stanisław Dziendziel, Józef Dziędziel, Małgorzata Janik 
oraz wszystkich zmarłych
17:00 Za + Eugeniusza Szczotkę, + rodziców z obu stron, ++
 z rodziny Żur i wszystkich krewnych
Poniedziałek – 2.11 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
7:00 Za + Marię Brzuska i męża Leona
9:00 1) Za ++ Elżbietę i Józefa Staroń, córkę, 2 synów, synową
 i wnuka, + Antoninę i Jana Kwoka 
 2) Za wszystkich wiernych zmarłych
16:00 Za + Marię Czech, + męża Bronisława, + syna Franciszka,
 Jana i Bronisława
16:30 [Zbytków] Za + Elżbietę Kuboszek w 11 rocznicę śmierci,
 + męża Franciszka w 29 rocznicę śmierci, ++ z rodzin:
 Kuboszek i Kremzer
18:00 1) Za + Józefa Lacha w rocznicę śmierci i ++ z rodziny
 2) W intencjach Ojca Świętego
Wtorek – 3.11                            św. Huberta
7:00 1) Za + Leona Michalczyka, ++ rodziców i teściów oraz
 pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
 2) Za + Marię Kajstura – od pracowników piekarni 
 z Kończyc Wielkich
18:00 1) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane
 łaski z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla

 Agaty i Piotra z okazji 12 rocznicy ślubu
 2) Za + Wojciecha Kopca w 10 rocznicę śmierci 
Środa – 4.11            św. Karola Boromeusza
7:00 1) Za + Małgorzatę i Karola Żerdka, ++ rodziców i dziadków
 2) Za + Krystynę Rauer – od rodziny Pyka i Bronisławy
 Waliczek z Bier
18:00 1) Za ++ Karola i Wiktorię Stwora, ++ synów Józefa 
 i Kazimierza
 2) Za + Bogumiłę Tomecką
1-szy Czwartek Miesiąca – 5.11   
8:00 1) Za ++ Annę i Józefa Sikora, córki, Helenę I Marię,
 zięciów Karola, Augustyna, syna Jana, synową Helenbę
 2) Za ++ Jana Kajstura, żonę Otylię, ++ rodziców z obu
 stron, + brata Franciszka i siostrę Joannę
18:00 [Zbytków]  W intencji Czcicieli Różańca Świętego, żyjących
 i zmarłych
18:00 Za + Karola Tekla, córkę Małgorzatę i rodziców z obu
 stron 
1-szy Piątek Miesiąca – 6.11         
7:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa,
 żyjących i zmarłych
16:30 [Zbytków] Za + Leona Stokłosę w rocznicę śmierci i dusze
 w czyśćcu cierpiące
18:00 1) Za + Jadwigę Słowak w 2 rocznicę śmierci
 2) Za + Alojzego Kocura i ++ rodziców z obu stron
1-sza Sobota Miesiąca – 7.11    
7:00 Msza św. Wynagradzająca za zniewagi wyrządzone
 Niepokalanemu Sercu Maryi
18:00 1) W intencji wspólnoty „Sychar”
 2) Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Barbary
 w intencji górników KWK Pniówek
 3) Za ++ Annę i Antoniego Wojtek, ++ rodziców, synów
  synową, wnuka, ++ z rodzin: Wojtek, Cieśla i Żur 
XXXII Niedziela Zwykła – 8.11         
6:30 Za ++ Emanuela i Zofię Mikołajczyk, syna Czesława,
 synową Wiesławę
8:00 Za ++ Romana i Mariannę Chudy, + syna Jana
9:30 Za + syna Tomasza Mirowskiego w 3 rocznicę śmierci
10:00 [Zbytków] Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem
 Matki Bożej Szkaplerznej z podziękowaniem za otrzymane
 łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla
 Bolesława z okazji 100 rocznicy urodzin
11:00 Chrzest:
 Roczek: 
17:00 Za + Annę Polok w 16 rocznicę śmierci, + męża Andrzeja,
 ++ rodziców: Marię i Franciszka Chmniel, ++ teściów:
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 Annę i Andrzeja Polok i dusze czyśćcowe
Poniedziałek – 9.11 święto - rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
7:00 1) Za + Annę i Ferdynanda Sosna, ++ rodziców, rodzeństwo,
 pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
 2) Za + Stanisławę Dziędziel – od rodzin Staniczek 
 i Krzempek 
 18:00 1) Za + Józefa Wiak w 24 rocznicę śmierci, 
 + żonę Jadwigę i ++ z rodziny
 2) Za Marię i Ludwika Krzempek, ++ rodziców i rodzeństwo
 z obu stron
Wtorek – 10.11            św. Leona Wielkiego     
7:00 1) Za ++ Marię i Stanisława Kozubek
 2) Za + Stanisławę Korzeniewską – od brata Bartka 
 z rodziną
18:00 1) Za + Halinę Jasińską, Marię Czyż, Anielę Bolek
 2) Za ++ Kazimierę Kojdys – Od rodziny Strządała
Środa – 11.11 – 102 Rocznica Odzyskania Niepodległości – św. Marcina z Tours
7:00 Za + Józefa Smol na pamiątkę urodzin, ++ rodziców 
 z obu stron, ++ z rodzin: Smol, Sołtysek i dusze czyśćcowe
8:00 1) Do Bożej Opatrzności w intencji Ojczyzny
 2) Za + rodziców: Helenę i Józefa Malinowskich, syna
 Czesława, córkę Otylię, zięcia Jerzego i dusze czyśćcowe
18:00 Za + majora Józefa Płonkę w 47 rocznicę śmierci, + żonę,
 dzieci, ++ z rodzin: Płonka i Szczypka
Czwartek – 12.11              św. Jozafata
8:00 Za ++ rodziców: Genowefę i Ludwika Wyleżuch, 
 ++ Dzidków, ++ z rodziny Wyleżuch, Tekla i Spyra
18:00 [Zbytków] Za ++ rodziców: Otylię i Nikodema Stajszczyków,
 ++ z rodzin: Stajszczyk, Jurczyk, Przebinda, Czader, +
 różę Rawski i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 1) Za + Bronisławę i Felicjana Gutowskich
 2) Za + Zdzisława Wyleżucha – od rodzin: Strządała 
 i Kaplita z ul. Ks. Brodeckiego
Piątek – 13.11       św. Pierwszych Męczenników Polski   
7:00 1) Za + Edwarda Czerwińskiego – od siostry Wandy 
 z mężem
 2) Za + Cecylię Worek – od Agaty Juraszek
18:00 1) Za + Kazimierza Strojnego, + ojca Piotra, ++ dziadków
  z obu stron
 2) Za Ludwika Janika w 5 rocznicę śmierci
Sobota – 14.11         
7:00 1) Za + Reginę Szczygieł na pamiątkę urodzin, ++ rodziców
 2) Za + Alojzego Błaszczaka w 1 rocznicę śmierci i 
 ++ rodziców
18:00 1) Za + Mariannę i Ludwika Przemyk, Marię Szpernol,
 ++ rodziców i krewnych z obu stron, dusze czyśćcowe
 2) Za ++ rodziców: Helenę i Pawła Kuś, ++ Dzidków,
 rodzeństwo i pokrewieństwo
XXXIII Niedziela Zwykła – 15.11   
6:30 Za ++ Stanisława i Emilię Folek, syna Henryka i synową
 Jolantę
8:00 Za + Władysławę i Emila Szupina, ++ rodziców i rodzeństwo 

z obu stron
 9:30 Za + Karola Pietrzyka, 2 żony, 2 synów, córkę
 z mężem i ++ chrzestnych: Marię i Wiktora Kopeć
10:00 [Zbytków] Za + Tadeusza Król, ++ z rodzin: Król i Staroń
11:00 Za + Jadwigę i Kazimierza Jabłońskich, ++ rodziców 
 z obu stron
17:00 Za + Danutę Wieliczka na pamiątkę urodzin
Poniedziałek – 16.11                św. Małgorzaty Szkockiej      
7:00 1) Za ++ Alojzję i Karola Brzuska, córkę Stanisławę, 
siostrę Marię Cecylię Turek, ++ dziadków z obu stron
2) Za + Tadeusza Kajsturę – od Szwagierki Moniki z rodziną  
18:00 1) Za + Józefa i Alfredę Brudny, ++ rodziców z obu stron 
i dusze w czyśćcu cierpiące
2) Za + Bernadetę Mroczek, męża Eugeniusza, + syna Zbigniewa, 
++ rodziców i teściów
Wtorek – 17.11      św. Elżbiety Węgierskiej
7:00 1) Za + Rudolfa Indyka w 1 rocznicę śmierci
 2) Za + Aleksandrę Śleziak – od Heleny Król z rodziną
18:00 1) Za + Grzegorza Szwarca, ojca Alojzego, ++ z rodziny
 Szwarc i Czerwiński
 2) Za + Jana Janotę, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo
 i dusze czyśćcowe
Środa – 18.11          bł. Karoliny Kózkówny
7:00 1) Za + Antoniego Zachorka – od Parafian z Ostrego – Twardorzeczki 
 2) Za + Piotra Janotę – od Szwagra Jacka z rodziną
18:00 1) Za + Józefa Tkocza w 26 rocznicę śmierci, ++ z rodziny
 Tkocz i Jędruś
 2) Za + Wiesława Wieliczko, Zofię i Józefa Wróbel,
 Małgorzatę i Władysława Stopa, Henryka Kajsturę
Czwartek – 19.11         
8:00 Za + Zofię Labza w 30 rocznicę śmierci, męża Adama,
 syna Waleriana, córki: Cecylię i Wiktorię, wnuka Tomasza
 i Ludwikę Szwarc
18:00 [Zbytków] Za + Zdzisława Matlak na pamiątkę urodzin,
 ++ rodziców, dziadków z obu stron i dusze czyśćcowe
18:00 1) Za + Grzegorza Koniecznego w 2 rocznicę śmierci,
 ++ dziadków
 2) Za Anastazję Staroń, męża Lucjana, ++ rodziców 
 z obu stron
Piątek – 20.11           św. Rafała Kalinowskiego
7:00 1) Za + Reginę Bojda – od rodziny Siemienik 
 2) Za + Wandę Chlebek – od kuzyna Janka z rodziną
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego w 30 dzień po śmierci za: ++
 Marię Kajstura, Stanisława Korzeniewskiego, Alojza Gawrona
 2) Za ++ Helenę i Mariana Nowak, córkę Wiesławę, zięcia
  Zbigniewa i Jana
Sobota – 21.11                 Ofiarowanie NMP
7:00 Za + Bronisławę Skorupa – od rodziny Żur
18:00 1) W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
 błogosławieństwo oraz dary Ducha Świętego dla Bartosza
 z okazji 35 urodzin
 2) Za + Erwina Gawrona, + żonę Marię, brata Fryderyka, 2
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 szwagrów, szwagierkę Emilię i wszystkich ++ z rodziny Puzoń
 3) Za + Jana Kucharczyka w 49 rocznicę śmierci, 
 ++ rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące
XXXIV Niedziela – 22.11 Ur. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
6:30 Za Parafian
8:00 Za ++ Barbarę i Czesława Janik
9:30 Za + Jana Sojka w 11 rocznicę śmierci, ++ rodziców, 
rodzeństwo i dusze czyśćcowe
10:00 [Zbytków] Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem 
Matki Bożej szkaplerznej z podziękowaniem za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze błgosoławieństwo, zdrowie dla Danuty i Tomasza 
z okazji urodzin – od córki Wiktorii
11:00 Za ++ rodziców: Julię Lapczyk w 19 rocznicę śmierci i 
Antoniego Lapczyka w 21 rocznicę śmierci, ++ rodzin: Lapczyk i 
Stawniczy 
17:00 Za + Henrykę Cieślińską – Od sąsiadów 
Poniedziałek – 23.11             św. Klemensa I, pap.
7:00 1) Za + Andrzeja Owsiaka – od Romana Honkisza 
 z rodziną
 2) Za + Stefanię Macura – od sąsiadów z ul. Nowej, 
 Ks. Londzina i Dębowej
18:00 1) Za + Mariana Mencnarowskiego w rocznicę śmierci,
 + ojca Józefa, ++ z rodzin: Mencnarowski, Michalik i Piela
 oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 2) Za + Wandę Grygierczyk – od Siostry Marii z rodziną
Wtorek – 24.11                      św. Andrzeja Dung-Lac
7:00 1) Za + Annę Pachuła – od Teresy i Stanisławy Mikołajczyk
 2) Za + Wiktora Krzempka – od Danuty i Waldka Kubiczek
 z rodziną i Katarzyny Białożyt z rodziną
18:00 1) Za Rudolfa Skorupę, ++ rodziców, teściów, szwagrów,
 brata, ++ z rodziny Skorupa, Łomozik, Czakon
 2) Za + Helenę Prefeta, męża Emila i ++ rodziców z obu stron
Środa – 25.11       św. Katarzyny Aleksandryjskiej
7:00 1) Za + Zofię Mieszczak – od brata Jana z Iłownicy 
 z rodziną
 2) Za + Emerycha Krzempka – od strumieńskich wędkarzy
18:00 1) Za + teściów: Zofię i Dominika Duda, + Helenę Gembala
 2) Za + Marię Gawron – od rodziny Rzepeckich

Czwartek – 26.11           
 8:00 W intencji Czcicieli Apostolatu maryjnego 
 i Patronki Dobrej Śmierci, żyjących i zmarłych
18:00 [Zbytków] Za + mamę Janinę Danis w 7 rocznicę śmierci,
 + ojca Władysława, + siostry, braci, ++ z rodzin: Bralewskich
 i Danis
18:00 1) Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej
 Strumieńskiej i św. Barbary w intencji Marii i Stanisława
 z okazji 40 rocznicy ślubu
 2) Za + Danutę Wieliczka – od Jana i Doroty Wieliczka  
 z rodziną 
Piątek – 27.11             Triduum ku czci św. Barbary   
7:00 1) Za + Helenę Pisarek – od chrześnicy Lesi z rodziną
 2) Za + Bronisława Skorupę – od rodziny Fajkis
18:00 1) Za + Aleksandrę Szostek w 8 rocznicę śmierci, 
 ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące
 2) Za + Andrzeja Uherka – od rodziny Kocur, Rauer i Pytel 
Sobota – 28.11            Triduum ku czci św. Barbary   
7:00 1) Za + Stanisława Szulika – od żony Anny
2) Za + Wandę Ociepka – od rodziny Żur
18:00 1) Za + Mariannę i Karola Bochenek, ++ rodziców z obu stron
 2) Za + Kazimierza Trepczyńskiego
I Niedziela Adwentu – 29.11     Odpust ku czci św. Barbary      
6:30 Za + Józefę Uchyła – od rodziny Patek i Bierski
8:00 W intencji Ojczyzny
9:30 Za + Antoniego Klepek w 1 rocznicę śmierci
10:00 [Zbytków] Za ++ Marię i Alojzego Żur, córkę Siostrę 
 M. Juliannę i 2 synów
11:00 Za + ojca Edwarda Chatysa w ++ z rodziny  
17:00 Za + Karola Pachułę – od Beaty i Michała  Pachuła
Poniedziałek – 30.11                       św. Andrzeja Ap.
7:00 1) Za + Bolesława Bojdę – od towarzystwa śpiewaczego
 Lutnia
 2) Za + Marię Bilińską – od wnuczki Doroty z rodziną
18:00 1) Za + Czesława Nowoka w 18 rocznicę śmierci, 
 ++ rodziców z obu stron, 3 szwagrów, szwagierkę Marię,
 Emilię i siostrzenicę Halinę
 2) Za + Roberta Różankowskiego – od rodziny z Katowic 

dziękujeMy naszyM OfiarOdawcOM:dziękujeMy naszyM OfiarOdawcOM:
Rodzinom Kościelny i Gabryś
Rodzinie Wiewióra
Państwu Ochodek
Państwu E. K. B. Hernikom
Państwu M. J. Warchołek
Państwu E. i B. Wiatrok
Władysławowi Marii Krzempek
Walerii i Zbigniewowi Korzeniewskim
Janowi i Zofii Grabskim

Stanisławowi i Marii Mendrek
Marianowi i Teresie Polczyk
Helenie i Krzysztofowi Czauderna
Urszuli i Łukaszowi Lang
Natalii Gabryś-Klus
Krystynie Ochman
Emilii Janik
Hildzie Sosna
Rafałowi Gamży

Bartłomiejowi Ślękowi
Mirosławowi Gabrysiowi
Zbigniewowi Gawlasowi
Władysławowi Lewandowskiemu
Rafale Gnizie
Jerzemu Tarasiukowi

Oraz anonimowym ofiarodawcom, 
Bóg Zapłać!
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Święty Karol Boromeusz – wspomnienie liturgiczne 
4 listopada

Urodził się we Włoszech 
w 1538 r., był siostrzeń-
cem Piusa IV, sekretarzem 
stanu, kardynałem i arcy-
biskupem Mediolanu, a 
także pisarzem-teologiem. 
Opiekował się ubogimi i 
chorymi (zwłaszcza psy-
chicznie), uczestniczył 
w soborze trydenckim. 

Zmarł, niosąc pomoc chorym podczas zarazy w 1584 
r. Został beatyfikowany w 1602 r. i kanonizowany w 
1610 r. przez Pawła V.

Przedstawiany jest w stroju kardynalskim. Jego atry-
buty to: broń palna nawiązująca do wydarzenia, kiedy 
to pewien człowiek wystrzelił do niego z rusznicy; kula 
przeszyła odzież, ale świętemu nic się nie stało. Bicz i 
czaszka to nawiązanie do praktyk ascetycznych świętego, 
gołąb symbolizuje działania pod natchnieniem Ducha 
Świętego; krzyż, gwóźdź  z krzyża Chrystusa i sznur 
na szyi świętego nawiązują do jego szczególnego umi-
łowania męki Pańskiej, zaś puszka na komunikanty 
przypomina, że był on czcicielem i propagatorem kultu 
Najświętszego Sakramentu. Atrybutem Karola był też 
wizerunek maryjny – dowód czci, jaką oddawał on 
Matce Boskiej.

Święty Benedykt i towarzysze (Jan, Mateusz, Izaak 
i Krystyn) – wspomnienie 
liturgiczne 13 listopada

Nazywani są Pięcioma 
Braćmi Męczennikami. 
Benedykt (ur. ok. 970 r.) i Jan 
(ur. ok. 940 r. ) pochodzili z 
Włoch i byli  pustelnikami. 
Około 1000 r. przybyli do 
Polski na dwór Bolesława 
Chrobrego i początkiem 
1002 r. założyli erem w 

okolicach Międzyrzecza – prawdopodobnie niedaleko 
obecnej wsi Wojciechowo. Dołączyli do nich dwaj 
rodzeni bracia – Polacy możnego rodu: Mateusz i 
Izaak – oraz sługa klasztorny Krystyn. Wszyscy zostali 
zamordowani przez zbójców w 1003 r. Są to pierwsi 
męczennicy polscy wyniesieni na ołtarze. W poczet 

świętych wpisał ich Jan XVIII.
W ikonografii przedstawiani są w białych habitach 

kamedulskich, a ich atrybutami są: koło tortur i palma 
męczeństwa – symbol ich męczeńskiej śmierci; srebr-
ne monety i zbójcy – jako podkreślenie rabunkowego 
podłoża napadu, a także łosoś. Ostatni atrybut nawiązuje 
do podania, według którego pewna pobożna kobieta 
podarowała pustelnikom rybę. Następnego dnia ze 
zdziwieniem zobaczyli, że zjedzony przez nich łosoś 
na powrót pływa w sadzawce. Cud ten powtarzał się 
przez kolejne dni, a woda nabrała leczniczej mocy.

Święty Rafał Kalinowski – wspomnienie liturgiczne 
15 lub 20 listopada

Właściwie nazywał się 
Józef Kalinowski i urodził 
się w Wilnie w 1830 r. 
Będąc w szeregach armii 
carskiej, porzucił służbę 
wojskową i wstąpił w szeregi 
powstańców z 1863 r. Był 
naczelnikiem Wydziału 
Wojny na Litwie. Został 
aresztowany i skazany na 
śmierć, ale wyrok zamieniono na 10 lat zesłania na 
Syberię. Po powrocie na ziemie polskie był wycho-
wawcą bł. Adama Czartoryskiego, a w 1877 r. wstąpił 
do karmelitów bosych i został kapłanem. Przyczynił 
się do odrodzenie zakonu. Zmarł w 1907 r. w Czernej, 
został beatyfikowany (1983) i kanonizowany (1991) 
przez Jana Pawła II.

Przedstawiany jest w stroju zakonnym, a jego atrybuty 
to: konfesjonał, szkaplerz karmelitański, wizerunek 
Matki Bożej Ostrobramskiej i zesłańcy. Pierwszy z 
atrybutów przypomina, że święty był cenionym kierow-
nikiem duchowym i wiele czasu spędzał w konfesjonale; 
drugi – że propagował szkaplerz karmelitański i oddanie 
w opiekę Matki Bożej. Zesłańcy nawiązują do pobytu 
świętego na Syberii, a także do opieki duchowej, jaką 
roztaczał nad sybirakami powracającymi na ziemie 
polskie i osiedlającymi się w Galicji. Święty Rafał 
jest ich patronem, a jego grób w Czernej to miejsce 
corocznych pielgrzymek sybiraków zarówno z Polski, 
jak i z zagranicy.

Grażyna Gądek
/na podstawie: Józef Marecki, Lucyna Rotter: Jak 

czytać wizerunki świętych/

atryButy atryButy ŚwiętychŚwiętych
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W związku z setną rocznicą urodzin Świętego Jana 
Pawła II i zbliżającym się Narodowym Świętem 
Niepodległości postanowiłam wybrać niektóre frag-
menty wypowiedzi Papieża Polaka, które przypomi-
nają nam, jakie zadania, mamy do spełnienia wobec 
Ojczyzny. Listopad przypomina nam również, że 1 XI 
1946 r. Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie, 
których udzielił mu Kardynał Adam Stefan Sapieha 
w prywatnej kaplicy Biskupów Krakowskich. Odbyły 
się w Uroczystość Wszystkich Świętych. Zaś prymicje 
Karol Wojtyła odprawił w Dzień Zaduszny. Dlaczego 
wybrano takie terminy? Ze względu na jego planowane 
studia w Rzymie. 

Słowa Polskiego Papieża 
o Ojczyźnie nawiązujące 
do różnych okresów naszej 
historii:

Nigdy nie możemy zapo-
mnieć tej straszliwej lekcji 
dziejowej, jaką była utrata 
niepodległości Polski od 
końca XVIII do początku 
bieżącego stulecia. 

Warszawa, 2 czerwca, 
Przemówienie wygłoszone 
w Belwederze do władz 
państwowych.

Nie sposób zrozumieć 
tego narodu, który miał 
przeszłość tak wspaniałą, 
ale zarazem tak straszliwie 
trudną – bez Chrystusa. 

Warszawa, 2 czerwca 1979, 
Homilia podczas Mszy św. 

Pozostańcie wierni temu 
dziedzictwu! Uczyńcie je 
podstawą swojego wy-
chowania! Uczyńcie je 
przedmiotem szlachetnej 
dumy! Przechowajcie to 

dziedzictwo! Pomnóżcie 
to dziedzictwo! Przekażcie 
je następnym pokoleniom!

Gniezno, 3 czerwca 1979, 
Przemówienie do młodzieży 
zgromadzonej na Wzgórzu 
Lecha.

Musi zaś temu towarzyszyć 
miłość tejże Ojczyzny: umi-
łowanie jej kultury i historii, 
umiłowanie specyficznych 
wartości, które stanowią 
o miejscu tej Ojczyzny w 
wielkiej rodzinie naro-
dów, umiłowanie wreszcie 
rodaków - ludzi mówią-
cych tych samym językiem  
i odpowiedzialnych za 
te samą wspólną sprawę, 
której na imię „Ojczyzna”.

Częstochowa, 5 czerw-
ca 1979, Homilia w cza-
sie Mszy św. odprawio-
nej dla pielgrzymów  
z Dolnego Śląska i Śląska 
Opolskiego.

Pozostańcie wierni 

doświadczeniu pokoleń, 
które uprawiały tę ziemię, 
które wydobywały na wierz 
jej ukryte bogactwa, z 
Bogiem w sercu, z modlitwą 
na ustach. Zachowajcie to, 
co było źródłem ducho-
wej siły waszych ojców i 
praojców, waszych rodzin, 
waszych wspólnot! Niech 
stanie się na nowo „modli-
twa i praca” podstawą siły 
w tym pokoleniu, a także 
w sercach waszych dzieci, 
wnuków i prawnuków. 

Częstochowa, 6 czerw-
ca 1979, Homilia w cza-
sie Mszy św. odprawio-
nej dla pielgrzymów  
z Górnego Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego.

I dlatego – zanim odejdę, 
proszę was, abyście całe 
to duchowe dziedzictwo, 
któremu na imię „Polska”, 
raz jeszcze przyjęli z wiarą, 
nadzieją i miłością – taką, 
jaką zaszczepia w nas 
Chrystus na chrzcie świę-
tym […].

Kraków, 9 czerwca 1979, 
Homilia w czasie Mszy św. 
odprawionej na Błoniach.

Nie pragnijmy takiej Polski, 
która by nas nic nie koszto-
wała. Natomiast czuwajmy 
przy wszystkim, co stanowi 
autentyczne dziedzictwo po-
koleń, starając się wzbogacić  
to dziedzictwo. Naród zaś 

jest przede wszystkim bo-
gaty ludźmi. 

Częstochowa, 18 czerwca 
1983, Apel Jasnogórski, 
Rozważanie wygłoszone 
do młodzieży.

Każdy z was, młodzi przy-
jaciele, znajduje też w życiu 
jakieś swoje „Westerplatte”. 
Jakiś wymiar zadań, które 
musi podjąć i wypełnić. 
Jakąś słuszną sprawę, o 
którą nie można nie walczyć. 
Jakiś obowiązek, powin-
ność, od której nie można 
się uchylić. Nie można 

„zdezerterować”. 
Gdańsk, 12 czerwca 1987, 

Homilia w czasie liturgii 
słowa skierowana do mło-
dzieży zgromadzonej na 
Westerplatte.

Nasz wiek, nasze stulecie 
ma swe szczególne mar-
tyrologium jeszcze nie w 
pełni spisane. […] Trzeba, 
ażebyśmy przechodząc do 
trzeciego tysiąclecia spełnili 
obowiązek, powinność wo-
bec tych, którzy dali wielkie 
świadectwo Chrystusowi 
w naszym stuleciu.

Bydgoszcz, 7 czerwca 
1999, Homilia wygłoszona 
w czasie Mszy św. 

Bibliografia:
https://domjp2.pl/eksponat-

-tygodnia/obrazek-prymicyj-
ny-ks-karola-wojtyly/

 [dostęp: 4.10.2020]. 
Jan Paweł II. 144 zadania dla 

Polaków, red. T. Balon-Mroczka, 
oprac. T. Balon-Mroczka, J. 
Michałowski, P. Wręźlewicz, 
Kraków 2010. 

Fragmenty wypowiedzi 
wybrała Natalia Gabryś-Klus

z a da n i a z a da n i a 
w O B e c w O B e c 
OjczyznyOjczyzny
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