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NABO¯EÑSTWA
RÓ¯AÑCOWE

W NASZEJ
PARAFII

CODZIENNIE
O GODZ. 17.30

Ró¿aniec z �w.
Siostr¹ Faustyn¹ (cz. 1)
Tajemnice radosne
I. Zwiastowanie
Najwiêksz¹ mi³o�æ i przepa�æ

mi³osierdzia poznajê we Wcieleniu S³o-
wa. (...) Przed ka¿d¹ Komuni¹ �wiêt¹
gor¹co proszê Matkê Bo¿¹, aby mi do-
pomog³a w przygotowaniu duszy na
przyj�cie Syna swego (�), aby raczy-
³a rozpaliæ we mnie ogieñ mi³o�ci Bo-
¿ej, jak¹ p³onê³o Jej czyste Serce w
chwili Wcielenia S³owa Bo¿ego (Dzien-
niczek, 180, 1114).

II. Nawiedzenie �w. El¿biety
�Rozwa¿ mi³o�æ bli�niego: czy

mi³o�ci¹ twoj¹ ku bli�nim kieruje mi³o�æ
moja, czy modlisz siê za nieprzyjació³?
Czy ¿yczysz dobrze tym, którzy w ja-
kikolwiek sposób ciê zasmucili albo
obrazili? Wiedz o tym, ¿e cokolwiek
dobrego uczynisz jakiejkolwiek duszy,
przyjmujê jakoby� Mnie samemu to
uczyni³a� (Dz. 1768).

III. Narodzenie Pana Jezusa
�Jezu, co jest powodem, ¿e ta-

isz swój majestat, ¿e opu�ci³e� tron
nieba, a przebywasz z nami?�. Odpo-
wiedzia³ mi Pan: �Córko moja, mi³o�æ
Miê sprowadzi³a i mi³o�æ Miê zatrzymu-
je� (�). Pozna³am tajemnicê Wcielenia.
Jak wielkie mi³osierdzie Bo¿e zawiera
siê w tajemnicy Wcielenia Syna Bo¿e-
go (Dz. 576, 1433).

IV. Ofiarowanie
w �wi¹tyni
O Maryjo, dzi�

miecz straszny prze-
nikn¹³ Tw¹ �wiêt¹ duszê,
prócz Boga nikt nie wie
o Twoim cierpieniu. Twa
dusza nie ³amie siê, ale jest mê¿na, bo
jest z Jezusem. Matko s³odka, z³¹cz
moj¹ duszê z Jezusem, bo tylko wten-
czas przetrwam wszystkie próby i do-
�wiadczenia (�). Niech miecz cierpieñ
nigdy mnie nie ³amie (Dz. 915).

V. Odnalezienie Pana Jezusa
Nie szukam szczê�cia poza wnê-

trzem, w którym przebywa Bóg. Cieszê
siê Bogiem we w³asnym wnêtrzu, tu z
Nim ustawicznie przebywam, tu jest
najwiêksza moja z Nim za¿y³o�æ (�).
Naj�wiêtsza Panna zachêca mnie do
takiego przestawania z Bogiem (Dz.
454).

Tajemnice �wiat³a
I. Chrzest w Jordanie
Pozna³am wyra�niej (�) trzy Bo-

skie Osoby: Ojca, Syna i Ducha �wiê-
tego. Jednak istno�æ ich jest jedna i
równo�æ, i majestat. Dusza moja obcu-
je [z] tymi Trzema (�). Ktokolwiek jest
z³¹czony z jedn¹ z tych Trzech Osób,
przez to samo jest z³¹czony z ca³¹
Trójc¹ �wiêt¹ (Dz. 472).

II. Wesele w Kanie Galilejskiej
Jezus mi powiedzia³: �Córko moja,

nie ofiarowa³a� Mi tego, co jest istotnie
twoim�. (�) Zapyta³am: �Jezu, powiedz
mi o tym, a oddam Ci natychmiast z
hojno�ci¹ serca�. � Jezus rzek³ (�):
�Córko, oddaj Mi nêdzê twoj¹, bo ona
jest wy³¹czn¹ twoj¹ w³asno�ci¹�. W tej
chwili promieñ �wiat³a o�wieci³ m¹ du-
szê (Dz. 1318).

III. G³oszenie Ewangelii
Ka¿dej pojedynczej duszy czy to

�wiêto�æ, czy upadek odbija siê w ca-
³ym Ko�ciele. (�) Pozna³am, jak wiel-
ki wp³yw wywieram na inne dusze � nie
przez jakie� heroiczne czyny, bo te s¹
same z siebie uderzaj¹ce, ale przez tak
drobne, jak poruszenie rêki, spojrze-
nie� (Dz. 1475).

IV. Przemienienie na górze
Tabor

Ujrza³am nad sob¹ Hostiê �wiêt¹
w wielkich jasno�ciach. Wtem us³ysza-
³am g³os (�): �W niej twoja si³a, ona
ciê broniæ bêdzie�. (�) Dziwna moc
wst¹pi³a w duszê moj¹ i jakie� dziwne
�wiat³o: na czym polega nasza mi³o�æ
ku Bogu, a to jest na pe³nieniu woli Bo¿ej
(Dz. 616).

V. Ustanowienie Eucharystii
�Ach, jak Mnie to boli, ¿e dusze

tak ma³o siê ³¹cz¹ ze Mn¹ w Komunii
�wiêtej. (�) Kocham je tak czule i
szczerze, a one Mi nie dowierzaj¹. Chcê
je obsypaæ ³askami � one przyj¹æ ich
nie chc¹. Obchodz¹ siê ze Mn¹ jak [z]
czym� martwym, a przecie¿ mam Ser-
ce pe³ne mi³o�ci i mi³osierdzia� (Dz.
1447).
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA NASZYCH PARAFIAN (3)

Ciekawy kraj
Bogata jest historia Rumunii jak

równie¿ bogata jest mozaika narodowo-
�ciowa zamieszkuj¹ca ten kraj, a to z
kolei ma odniesienie do dzia³aj¹cych tu-
taj ko�cio³ów i zwi¹zków wyznaniowych.
Dominuj¹cym jest Cerkiew Prawo-
s³awna (80% ludno�ci) pos³uguj¹ca siê
w liturgii jêzykiem rumuñskim. Po prze-
mianach politycznych 1989 r. nast¹pi³o
odrodzenie i o¿ywienie ¿ycia religijne-
go. Powstaj¹ nowe �wi¹tynie, od¿ywa
¿ycie monastyczne.  Wyznanie rzym-
sko-katolickie (5%) obejmuje  wiernych
pochodzenia niemieckiego, czê�ciowo
wêgierskiego, polskiego i rumuñskiego;
wyznanie kalwiñskie w wiêkszo�ci po-
chodzenia wêgierskiego, wyznanie lute-
rañskie � pochodzenia niemieckiego i
austriackiego, odradza siê Ko�ció³ Grec-
kokatolicki w�ród ludno�ci pochodzenia
ukraiñskiego; wyznawców religii moj¿e-
szowej jest niewielu, zachowane s¹ sy-
nagogi i kirkuty.

Utrwali³a siê tradycja, ¿e ksiê¿a z roku �wiêceñ 1975 archidiecezji krakowskiej (rocznik ks. Pra³. Zygmunta
Koska), w ramach kole¿eñskich spotkañ rocznych, od wielu lat organizuj¹ kilkudniowe pielgrzymki-wycieczki
wybieraj¹c ciekawe trasy i miejsca w kraju i za granic¹. We wrze�niu br. wycieczka zorganizowana przez Biuro
Podró¿y �Relax� (p. Jan Burkiewicz szef firmy by³ kierowc¹ autokaru) mia³a w programie zwiedzanie ciekawego
kraju po drugiej stronie Karpat � RUMUNIÊ.  Przewodnikiem turystycznym by³ p. Stanis³aw Figiel od trzydziestu
kilku lat prowadz¹cy wycieczki po Rumunii (drugiej swojej ojczy�nie), z zawodu nauczyciel, autor przewodników
turystycznych po Rumunii, pan elokwentny, z poczuciem humoru i bogatej wiedzy historycznej, kulturalnej, go-
spodarczej, religijnej terenu, przez który prowadzi³a trasa wycieczki.  W wycieczce bra³o udzia³ 23 ksiê¿y z 1975
rocznika �wiêceñ i dwóch seniorów. Koordynatorem by³ ks. Józef Bizoñ.

W miastach i wioskach góruj¹ licz-
ne wie¿e �wi¹tyñ ró¿nych wyznañ. Przy
wjazdach do miejscowo�ci czêsto usy-
tuowane s¹ murowane krzy¿e, jak rów-
nie¿ krzy¿e umieszczone s¹ na domach
mieszkalnych i gospodarczych wykona-
ne dekoracyjnie z gontów.

Trasa przejazdowa przez S³owa-
cjê i Wêgry prowadzi³a przez Siedmio-
gród i Bukowinê z uwzglêdnieniem cha-
r a k t e r y s t y c z n y c h
miejsc ¿ycia religijnego:
zwiedzanie zaczêli�my
od WESO£EGO CMEN-
TARZA w wiosce Sapan-
ta w okrêgu Marmarosz.
Cech¹ wyj¹tkow¹, cha-
rakterystyczn¹ tego
cmentarza w skali �wia-
towej s¹ unikalne,
kolorowe, drewniane na-
grobki, na których wy-
rze�bione s¹ scenki
z ¿ycia pochowanych
tam zmar³ych mieszkañ-
ców wioski, czêsto
opatrzone dowcipnymi
wierszykami mówi¹cy-
mi o zmar³ym lub o przyczynie �mierci
np. rolnik jad¹cy na traktorze, gospody-
ni domowa przy kuchni, motocyklista,
który zgin¹³ w wypadku drogowym...
Cmentarz zacz¹³ przyjmowaæ taki wy-
gl¹d, gdy w 1935 r. miejscowy artysta
Stan Ioan Patras wyrze�bi³ pierwsze
weso³e epitafium. Obecnie jest ju¿ po-
nad 800 takich nagrobków, równie¿ i ini-
cjatora tej formy upamiêtnienia zmar-
³ych. Na terenie cmentarza w budowie
jest du¿a cerkiew. Weso³y Cmentarz
zosta³ wpisany na Listê �wiatowego
Dziedzictwa UNESCO.

Na trasie przejazdowej  piêknie
prezentuje siê oryginalne drewniane bu-
downictwo wiejskie: domy mieszkalne
efektownie, kolorowo zdobione, obszer-
ne ganki wsparte na rze�bionych pod-
porach, dachy kryte gontem, wej�cie na

podwórze otwiera brama z obowi¹zkow¹
bogat¹ dekoracj¹ rze�biarsk¹. Na po-
dwórzu bardzo czêsto jest studnia obu-
dowana rze�bionym drewnem i obowi¹z-
kowo kubek do napicia siê wody. Na
parapetach okiennych jest mnóstwo
kolorowych kwiatów.

W Barsanie w 1994 roku zosta³
wybudowany ¿eñski klasztor prawo-
s³awny w wygl¹dzie nawi¹zuj¹cy do ar-

chitektury regionu z wysokimi wie¿ami
krytymi ³usk¹ gontow¹. Ca³y teren klasz-
toru tonie w piêknej zieleni i kwiatach,
w cerkwi nie ma kwiatów.

Du¿a wie� Bogdan Voda z piêkn¹
drewnian¹ cerkwi¹ �w. Miko³aja i pomni-
kiem za³o¿yciela  s³ynie z niedzielnych
parad. Na drodze od cerkwi do wiejskiej
knajpy paraduj¹ m³ode dziewczyny (pan-
ny na wydaniu), ustawione w szeregach,
ubrane od�wiêtnie w barwne stroje ma-
rameurskie, spaceruj¹ równo, zgrabnie
2 � 3 godziny. Na te parady przyje¿d¿aj¹
dziewczêta z innych miejscowo�ci. W
tym czasie ch³opcy � kawalerowie w
od�wiêtnych regionalnych strojach stoj¹
w grupkach i przygl¹daj¹ siê paraduj¹-
cym dziewczynom.

Cerkiew c.d. na str. 3

Ks. Proboszcz na "Weso³ym Cmentarzu"



Dziewczêta  poczytuj¹ sobie za
honor udzia³ w paradzie, na który cze-
kaj¹ i do niej siê przygotowuj¹. Nato-
miast przy bramach zagród siedz¹ oso-
by starsze � kandydaci na te�ciów i te-
�ciowe, którzy obserwuj¹ i oceniaj¹ ca³¹
paradê.

Wspania³¹ sztuk¹ prowadzenia
autokaru wpisa³ siê p. Jan z czasie prze-
jazdu bardzo krêt¹ i górzysta tras¹ w
g³ównym grzbiecie Karpat Wschodnich
na widowiskow¹ Prze³êcz Prislop. W
Kirlibabie w niewielkim ko�ciele katolic-
kim koncelebrze przewodniczy³  ks. Jó-
zef Wróbel uhonorowany przez ksiê¿y
za odznaczenie Srebrnym Krzy¿em
Odrodzenia Polski przez  prezydenta
Andrzeja Dudê z okazji 700-lecia para-
fii, w której z wielkim zaanga¿owaniem
duszpasterzuje. Obok tego ko�cio³a jest
cenne polonicum - grób polskich legio-
nistów poleg³ych pod Kurlibab¹ w stycz-
niu 1915 r. Na odnowionej tablicy wid-
niej¹ imiona i nazwiska ¿o³nierzy. Mogi-
³a jest zadbana. ( W Rumunii jest du¿a
pamiêæ historyczna dotycz¹ca I-ej woj-
ny �wiatowej).

Na Bukowinie w Voronet znajduje
siê najstarsza malowana cerkiew �w.
Jerzego Mêczennika. Ze wzglêdu na
piêkno malowide³ okre�lana jest jako
KAPLICA SYKSTYÑSKA WSCHODU.
(UNESCO). Zbudowana w 1488 r. przez
króla Stefana Wielkiego jako wotum
dziêkczynne za zwyciêstwo nad Turka-
mi w 1476 r. W 1496 r. powsta³y poli-
chromie wewnêtrzne w czê�ci o³tarzo-
wej i nawowej cerkwi. �wiatow¹ s³awê
cerkiew  zawdziêcza malowid³om ze-

wnêtrznym wykona-
nym wg kanonu bi-
zantyjskiego w pro-
stej formie i szczegól-
nym kolorycie. Naj-
wiêksze wra¿enie
wywo³uje monumen-
talna kompozycja
S¥D OSTATECZNY
zajmuj¹ca ca³¹ ele-
wacjê zachodni¹. Na
�cianie po³udniowej
jest tzw. Drzewo Jes-
sego, które przedsta-
wia genealogiê Chrystusa. W wyposa-
¿eniu wnêtrza naczelne miejsce zajmu-
je drewniany, malowany IKONOSTAS z
tym, ¿e Chrystus PANTOKRATOR wid-
nieje na sklepieniu latarni (wie¿y).

Saczawa � stolica rumuñskiej
Bukowiny, w tym okrêgu  mieszka wiêk-
szo�æ przedstawicieli Polonii. Centrum
zwiedzania, to monastyr �w. JANA NO-
WEGO patrona Bukowiny z piêkn¹ cer-
kwi¹ �w. Jerzego z dachem pokrytym
kolorow¹ dachówk¹. �wi¹tynia pokryta
jest wewn¹trz i zewn¹trz barwnymi ma-
lowid³ami: najciekawsze jest malowid³o
fundacyjne przy wej�ciu, Za�niêcie Mat-
ki Bo¿ej, Chrystus Pantokrator, Ukrzy-
¿owanie, Zes³anie Ducha �wiêtego. W
centrum miasta w niewielkim parku jest
katolicki ko�ció³ pw. �w. Jana Nepomu-
cena, przy g³ównej ulicy jest POLSKI
DOM z siedzib¹ Stowarzyszenia Pola-
ków. W budownictwie mieszkaniowym
z czasów rz¹dów Ceausescu pozosta³
znak � zabudowane balkony, by oszczê-
dzaæ na ogrzewaniu.

Centrum pielgrzymkowym prawo-
s³awnym w Rumunii jest monastyr PUT-
NA z grobowcem w³adcy Stefana Wiel-
kiego, og³oszonego przez cerkiew �wiê-
tym.

Trasa naszej turystyki zaprowa-
dzi³a nas do polskiej wsi w Rumunii � to
Nowy So³oniec w wiêkszo�ci zamiesz-
ka³y przez ludno�æ polskiego pochodze-
nia. Tutaj byli�my oczekiwani. Wie�
za³o¿yli polscy osadnicy 1835 r. Wie�
jest dobrze zorganizowana: jest tutaj
ko�ció³ katolicki pw. Ducha �wiêtego,
jest m³ody proboszcz, który studiowa³
w Krakowie i kilka lat pracowa³ w ko-
�ciele mariackim, potem wróci³ do �swo-
ich�. Jest ³adny DOM POLSKI, przy któ-
rym trwa³y przygotowania do do¿ynek
parafialnych. Szko³a podstawowa z
nauk¹ jêzyka polskiego i historii jest pod
patronatem Henryka Sienkiewicza. W
ko�ciele odprawili�my Mszê �w. z udzia-
³em kilkudziesiêciu osób, w tym mini-

Pomnik Legionistów

Kaplica Sykstyñska Wschodu
stranci i schola dziewczêca. Ksiê¿om
maj¹cym swoje  rocznice  zebrani rado-
�nie za�piewali ¯yczymy , ¿yczymy ..
Na plebanii ks. proboszcz go�cinnie
podejmowa³ pielgrzymów � turystów. Dla
starszych parafian i dzieci zostawili�my
polskie modlitewniki, na które by³o
wcze�niejsze zapotrzebowanie. Wspól-
notê Polsk¹ odwiedzaj¹ tury�ci z Pol-
ski, przedstawiciele ambasady, polity-
cy. W 1996 r. w czasie oficjalnej wizyty
w Rumunii odwiedzi³ Nowy So³oniec pre-
zydent RP Aleksander Kwa�niewski.
Efektem tej wizyty i zapoznaniem siê z
trudnymi warunkami ¿ycia rodaków w
bukowiñskiej wiosce by³o wynegocjowa-
nie z rz¹dem rumuñskim budowy dobrej
drogi do So³oña w zamian za anulowa-
nie czê�ci d³ugu Rumunii wobec Polski.
Po kilku latach pomys³ ten zosta³ zre-
alizowany i powsta³a betonowa 7 km
droga zwana ¿artobliwie przez miesz-
kañców Alexsanderstrasse.   W centrum
wsi stoi obelisk z tablic¹ upamiêtniaj¹c¹
wizytê prezydenta Kwa�niewskiego.

W drodze powrotnej odwiedzili�my
drug¹ wie� polsk¹ na Bukowinie � Ka-
czyka. Pierwsi Polacy do Kaczyki przy-
byli w 1791 r. z Wieliczki i Bochni do
powstaj¹cej kopalni soli jako specjali-
�ci w tej bran¿y. W centrum wioski zbu-
dowany jest ko�ció³ katolicki w stylu
neogotyckim pw. Matki Bo¿ej Kaczyc-
kiej, jest to sanktuarium Bukowiny, któ-
re 15 sierpnia gromadzi du¿e rzesze piel-
grzymów i to o charakterze ekumenicz-
nym. Przed ko�cio³em stoi pomnik pap.
Jana Paw³a II.

Ok. 2 tys. Km przejechali�my w
naszej turystyce. By³ to czas kole¿eñ-
skich rozmów, du¿o jest tematów, pro-
blemów aktualnych, ¿yciowych, dusz-
pasterskich, wspomnieñ, czas modlitwy.
Ks. Pra³. Jan Nowak postulator w pro-
cesie beatyfikacyjnym ks. W³adys³awa
Bukowiñskiego  w konferencji ukaza³
nam sylwetkê b³. Ks. W³adys³awa, jego
drogê ¿yciow¹, kap³ana kator¿nika, mi-
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PONIEDZIA£EK 09.10.2017
  8.00 + Roman Bo¿ek - int.

popogrzebowa
18.00 1) ++ Stanis³awa, Julian

Bednarczyk
2) + Zofia Witek � int. od syna
z ¿on¹
3) + Julian Lubieñski - int. od
rodziny Kulig

WTOREK  10.10.2017
  8.00 + Andrzej Krynicki (greg.)
18.00 1) + Cecylia Stawowy � int. od

Steni Rusin
2) O mi³osierdzie Bo¿e
w chorobie mê¿a Marka
i o powrót do zdrowia

�RODA 11.10.2017
  8.00 + Andrzej Krynicki (greg.)
 18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 12.10.2017
  8.00 + Józef Cach (8 r.�m.)
18.00  1) W intencji nauczycieli,

wychowawców i katechetów
� z okazji Dnia Nauczyciela
2) Dziêkczynna za 60 lat ¿ycia
córki Anny, opiekê Matki Bo¿ej na
dalsze lata ¿ycia i przemianê
serca
3) ++ Ludwik, Karolina, Helena
Prendeccy

PI¥TEK 13.10.2017
  8.00 O zdrowie, b³og. Bo¿e dla

Franciszki i za + Eligiusza
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 1) + Andrzej Krynicki (greg.)

2) + Julian Lubieñski - int. od
Katarzyny Czajka

SOBOTA 14.10.2017
  8.00 1) + Jan Kania (21 r.�m.)

2) + Tadeusz Tomczyk (6 r.�m.)
18.00 + Henryk Stylo � int. od rodzin

Owczarczyków i Rogoziñskich
NIEDZIELA 15.10.2017

  8.00 + Adam K³eczek (11 r.�m.)
  9.30 O wiarê i potrzebne ³aski dla

siostrzeñców
11.00 Za Szymona w 9 rocznicê urodzin.

O Bo¿e b³og., zdrowie i ³aski dla
niego i ca³ej rodziny

12.00 Dziêkczynna w 1 rocznicê �lubu
Miriam i Arkadiusza z pro�b¹ o Bo¿e
b³og. i wszelkie potrzebne ³aski

13.00 1) + Jan Chmiel (9 r.�m.)
2) ++ Marian, Jadwiga Gruca

18.00 + Andrzej Krynicki (greg.)

INTENCJE MSZY �W.
09.10.2016 - 15.10.2017

sjonarza wêdrowca w
Kazachstanie. Przed-
stawi³ sprawê procesu
beatyfikacyjnego ze
znakiem cudu odzy-
skania zdrowia  przez
wstawiennictwo ks.
W³adys³awa. By³o to
jednocze�nie przygoto-
wanie do dziêkczynie-
nia diecezji krakowskiej
za beatyfikacjê b³. ks.
W³adys³awa Bukowiñ-
skiego.

Po Mszy �w. w
ko�ciele �w. Jana Ne-
pomucena pod prze-
wodnictwem ks. Kazimierza, który by³
wcze�niej  na Bukowinie z pomoc¹ dusz-
pastersk¹  rozpoczêli�my drogê po-
wrotn¹. Ostatni nocleg mieli�my w Satu
Mare przy granicy rumuñsko-wêgierskiej.
Rano przez okna autokaru popatrzyli�my
na monumentaln¹ katedrê katolick¹ �w.

Ca³y teren klasztoru tonie w kwiatach...
Piotra i Paw³a i obszerny pa³ac bisku-
pów z 365 oknami (ilo�æ dni w roku),
¿egnaj¹c ziemiê rumuñsk¹.

Na ziemi polskiej nawiedzili�my
sanktuarium Matki Bo¿ej w Tyliczu z
dziêkczynn¹ Eucharysti¹.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ks. Kanonik Czes³aw Pac
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14 pa�dziernika Z okazji
Dnia Nauczyciela

wszystkim
nauczycielom,
wychowawcom

i katechetom ¿yczymy
du¿o szczê�cia

i rado�ci
z wykonywanej pracy,

sukcesów zawodowych
i samych wzorowych

uczniów.
Oby nigdy nie zabrak³o

Wam zapa³u do
kszta³towania m³odych
sumieñ, aby�cie uczyli
dzieci pokonywania z³a
i kierowania siê w ¿yciu

tylko dobrem.
B¹d�cie dla nich
zawsze wzorcami
do na�ladowania.
Niech Wam Bóg

b³ogos³awi
w tej nie³atwej pracy.


