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czasu odpoczywać w Bogu, choćStanisław Kazimierczyk, choć
by na krótkiej modlitwie.
umarł w 1489 r., jest ciągle żywy
i skutecznie działa w niebie.
Miłośnik wspólnoty i przyjaźni
W rok po śmierci przy jego groKazimierczyk jest nam w XXI
bie Bóg dokonał 176 uzdrowień,
wieku bardzo potrzebny, bo
które zostały udokumentowane.
swoim życiem zachęca do budoDo dzisiejszego dnia tych niewania wspólnot i ratowania się
zwykłych interwencji były setki
przed osamotnieniem. W epoce
tysięcy. Ludzie są uzdrawiani z
technicznej - Internetu i telefowielu chorób, umacniani w realinów komórkowych - coraz częzowaniu trudnych obowiązków,
ściej atakuje nas pokusa budopodtrzymywani na duchu w
wania więzi tylko wirtualnych,
ciężkich chwilach życia. Dzięki
a zaniedbywania realnych
skutecznej interwencji Kaziwspólnot i przyjaźni. Kazimiermierczyka ludzie odzyskują
czyk cenił życie wspólnotowe
wiarę w Boga miłującego i są
i troszczył się o przyjaźń. Wstąuzdrawiani ze zranień duchopił do Zakonu Kanoników Rewych i psychicznych.
gularnych, który po dziś dzień
Patron zabieganych
ślubuje życie wspólnotowe.
Ks. Jarosław Klimczyk CRL
Nam, ludziom XXI wieku, pokaBył człowiekiem żyjącym na
Niedziela 42/2010, str. 8-9
zuje, że we wspólnocie jest
pełnych obrotach: kaznodzieją,
niezwykła
siła,
pomagająca
wyzwalać się z lęku,
wychowawcą nowicjuszy, spowiednikiem, zastępcą
bezsilności,
depresji.
Najsłabsza
wspólnota jest
przeora, opiekunem chorych. Nie oszczędzał się,
lepsza
od
osamotnienia.
Wspólnota
to lek na niszale też nie utracił zdrowia, ani fizycznego, ani psyczący
egoizm
i
mało
skuteczny
w
użyciu
indywiduchicznego. A to dlatego, że w centrum jego życia
alizm.
wewnętrznego była Msza św., Słowo Boże i modlitwa. Zawsze przedkładał spotkanie z Bogiem nad Kazimierczyk może być także patronem przyjaźni
akcyjność. Jak pisze kronikarz, zawsze był i przyjaciół. Cenił przyjaźń i czerpał z niej siłę.
„uśmiechnięty i we wszystkim bardzo miły”. Po- Umiał sobie rozsądnie dobrać przyjaciół. Jan Kantrzebny jest nam ks. Stanisław Kazimierczyk, bo ty, Świętosław Milczący, Szymon z Lipnicy, Izajasz
jest świetnym opiekunem „ciągle będących Boner, Michał Giedroyć byli dla niego ogromnym
w biegu”: biznesmenów, dziennikarzy, rodziców, wsparciem. Prawie wszyscy zostali wyniesieni na
pracowników fabryk, studentów, uczniów... i za- ołtarze. Niezwykła przyjaźń!
konników. Uczy nas, zabieganych ludzi XXI wieku, Otoczony miłością rodziców
jak żyć na pełnych obrotach w zdrowiu, radości Kazimierczyk to owoc udanego wychowania przez
i z pokojem w sercu. On pokazuje, że da się tak kochających rodziców. On sam jest świadectwem,
żyć, ale pod jednym warunkiem, że zanim wyjdzie- że dobre wychowanie daje radość rodzicom
my do naszego zabiegania, nakarmimy się Słowem i szczęście samemu dziecku, polega na zdrowej
Bożym i Eucharystią, że będziemy od czasu do
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Uboga wdowa karmi
Eliasza

Hbr 9,24-28

Jedyna ofiara Chrystusa

Mk 12,38-44

Wdowi grosz

Epizod z ubogą wdową jest źródłem wielkiej otuchy dla każdego,
kto pragnie składać „dary miłości”. Znika ograniczenie w postaci aktualnie posiadanych dóbr materialnych i duchowych. Liczy się tylko stan
woli oraz poziom wzbudzonego zawierzenia i wyzwolonej miłości. Nawet zwykłe słowo i niepozorny gest mogą być dla Boga wielkim darem.
Zarazem wielkie osiągnięcia, gdy są podszyte przekonaniem o swej
doskonałości i potędze, niewiele znaczą w perspektywie wieczności.

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Pamięć o moralnych przesłaniach
«Solidarności», a także o naszych,
jakże często tragicznych doświadczeniach historycznych, winna dziś
oddziaływać w większym stopniu na
jakość polskiego życia zbiorowego,
na styl uprawiania polityki czy jakiejkolwiek działalności publicznej, zwłaszcza takiej, która jest sprawowana na mocy społecznego wyboru i zaufania.
Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana
na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego
obywatela. Sobór Watykański II wypowiada się na
ten temat bardzo jasno: «Wspólnota polityczna
istnieje (...) dla dobra wspólnego, w którym znajduje
ona pełne uzasadnienie i sens i z którego bierze
swoje pierwotne i sobie właściwe prawo. Dobro zaś
wspólne obejmuje sumę tych warunków życia społecznego, dzięki którym jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą pełniej i łatwiej osiągnąć swoją własną
doskonałość. (...) Porządek zatem społeczny i jego
rozwój winien być nastawiony nieustannie na dobro
osób, ponieważ od ich porządku winien być uzależniony porządek rzeczy, a nie na odwrót. (...) Porządek ów stale trzeba rozwijać, opierać na prawdzie,

budować w sprawiedliwości, ożywiać miłością;
w wolności zaś powinno się odnajdywać coraz pełniej ludzką równowagę» (Gaudium et spes, 74. 26).
W polskiej tradycji nie brakuje wzorców życia poświęconego całkowicie dobru wspólnemu naszego
narodu. Te przykłady odwagi i pokory, wierności
ideałom i poświęcenia wyzwalały najpiękniejsze
uczucia i postawy u wielu Rodaków, którzy bezinteresownie i z poświęceniem ratowali Ojczyznę, gdy
była ona poddawana najcięższym próbom. […]
Jakże nie przypomnieć w tym miejscu «Kazań Sejmowych» królewskiego kaznodziei, księdza Piotra
Skargi i jego żarliwego wezwania skierowanego do
senatorów i posłów I Rzeczypospolitej: «Miejcie
wspaniałe i szerokie serce. (...) Nie cieśnijcie ani
kurczcie miłości w swoich domach i pojedynkowych
pożytkach, nie zamykajcie jej w komorach i skarbnicach swoich! Niech się na lud wszytek z was, gór
wysokich, jako rzeka w równe pola wylewa! (...) Kto
ojczyźnie swej służy, sam sobie służy; bo w niej jego
wszystko się dobre (...) zamyka» (Kazanie drugie,
O miłości ku Ojczyźnie).
1999.06.11 - Z przemówienia
w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej
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I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 - +z r. Kurzyn i Bobrowskich
9:00 - +Telesfor Tomaszewski 6r. śm.
9:00 - +Jagna Wróblewska (od Stanisławy Andruszkiewicz)
12:00 - za parafian
12:00 - +Anna Nowicka (g.14)
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Antoni, Weronika, Władysław z r. Świackich
7:30 - +Anna Nowicka (g.15)
7:30 - o Boże bł. potrzebne łaski, opiekę Maryi dla Tomasza
18:00 - Różaniec z wypominkami
18:30 - +Antonina Żukowska
7:30 - +Anna Nowicka (g.16)
7:30 - o łaskę zbawienia dla Michała
18:00 - Różaniec z wypominkami
18:30 - +Henryk Szostakowski 7m. po śm.
18:30 - +Feliks i Cezary Maciejewski 6m. po śm.

7:30 - +Anna Nowicka (g.17)
7:30 - o łaskę zbawienia dla Cezarego i Krystyny
18:00 - Różaniec z wypominkami
18:30 - dziękczynna za otrzymane łaski dla Róży, o
dary Ducha Św., opiekę Maryi i św. Józefa
18:30 - +Marianna, Aleksander, Henryk, Stanisław,
z całej rodz. Lutych i Ejsmontów
7:30 - +r. Sztabińskich i Sztelmer
7:30 - +Anna Nowicka (g.18)
15:00 - za Ojczyznę
17:45 - Nowenna i Różaniec z wypominkami
18:30 - dziękczynna za pomyślną operację Aleksandry
18:30 - +rodziców Zofię i Józefa Tomaszewskich, Telesfora i Zuzannę Tomaszewskich

Odszedł do wieczności:

+Czesław Nieszczerzewski
Zmarłego polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.

7:30 - +Renata Rowińska
7:30 - +Anna Nowicka (g.19)
18:00 - Różaniec z wypominkami
18:30 -+Irena Bobrowska 11m. po śm.
18:30 - o Boże bł. opiekę Maryi dla rodz. Henryka Krejpcio (od Agnieszki Knap)
7:30 - +Anna Nowicka (g.20)
7:30 - o Boże bł. opiekę Maryi dla Moniki Gościńskiej
i jej rodziny w 41 ur.
18:00 - Różaniec z wypominkami
18:30 - +Władysława Tarasiewicz 4m. po śm. (od Stankiewiczów z rodz.)

18:30 - +Cezary Maciejewski (w dniu ur.)
9:00 - +r. Kurzyn i Bobrowskich
9:00 - +Waleria, Aleksander, Marian, Franciszek,
+r. Wierzbickich, Dzienisiewiczów
12:00 - +Piotr Tokarski 10r. śm.
12:00 - +Anna Nowicka (g.21)
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda:
10:30 - o Boże bł. Franciszka i Franciszki Kimszal

Święty Stanisław Kazimierczyk

(Ciąg dalszy ze strony 4)

miłości i na byciu razem, a nie na sprawach materialnych. Matka Stanisława często chodziła z nim
do kościoła i razem z nim się modliła. Jego ojciec
kochał wszystkie te chwile, które mógł spędzić ze
swym synem. Ponieważ był człowiekiem prawym,
nauczył syna uczciwości. I takie połączenie pobożności i uczciwości sprawiło, że syn państwa
Soltisów wyrósł na szczęśliwego i świętego człowieka.
Za co można go podziwiać
Podziwiamy go za godziny spędzone nad Ewangelią. Wstawał nawet w nocy, gdy inni zakonnicy
spali. On mówi do każdego z nas: „Nie poddawaj
się, żyj codziennie Pismem Świętym, a będziesz
szczęśliwy. Będziesz wiedział, jak żyć i będziesz

BIULETYN
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PARAFIALNY

O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1. Witamy wszystkich Parafian i Gości życząc błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej.
2. Zachęcamy w listopadzie do udziału w modlitwie
różańcowej w wypominkach za zmarłych (godz. 18.00 w
dni powszednie, a w niedzielę po mszy św. o godz. 9.00).
Papież Franciszek ustanowił możliwość uzyskania
odpustu do końca listopada pod zwykłymi warunkami
3. W tym tygodniu 11 listopada kolejna rocznica Odzyskania Niepodległości. Msza za Ojczyznę o 15:00. Po
mszy zapraszamy na film pt. „Wyklęty” w Domu Królewskim. Od czwartku do niedzieli w klasztorze odbędą się
warsztaty muzyki kameralnej i organowej, zapraszamy
na koncerty po mszy wieczornej o godz. 19.15 (czwarteksobota), a w niedzielę po mszy o 12:00.
4. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane
na cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 500zł. Za
tydzień ofiary do puszek na Kościół Prześladowany.
Dziękujemy za ofiary na odnowienie pomników kapłańskich (500zł).Q
5. Za miesiąc będą nasze rekolekcje adwentowe połączone z odpustem i św. Mikołajem. Pamiętajmy o najmłodszych, można będzie przynosić zabawki i maskotki
oraz złożyć ofiarę na paczki.

6. Zapraszamy do codziennej Adoracja Najświętszego
Sakramentu (zakończenie przed wypominkami).
7. Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik
NIEDZIELA, IDZIEMY, miesięcznik: MARTYRIA (3zł), RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ STRÓŻ dla
dzieci i prasa misyjna. Jest do nabycia: Kalendarz
ścienny z Wigier (5zł).
8. Rekolekcje biblijne dla każdego katolika w klasztorze.
12-14.XI. Jak być dobrym katolikiem w dobie zwątpienia
i zagubienia? Zgłoszenia w recepcji (koszt 350zł, 170zł
bez noclegu).
9. Pamiętajmy o zachowywaniu bezpiecznych odległości i obowiązku noszenia maseczek.
10. Plan Różańca z wypominkami za zmarłych:
— Aleksandrowo, Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony
Folwark, Królówek, Leszczewo, Leszczewek, Magdalenowo – XI: 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
— Mikołajewo, Piertanie, Remieńkiń, Rosochaty Róg,
Ryżówka – XI: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27
— Stary Folwark, Tartak, Wigry, Wysoki Most – XI: 4, 8,
12, 16, 20, 24, 28
— Żubrówka, kartki spoza parafii i bez podanej miejscowości – XI: 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
— Maćkowa Ruda – XI: 7, 14, 21, 28

światłem dla innych”. Podziwiamy go za wiarę w
Eucharystię. Podziwiamy za pokorę. Był wielkim
profesorem pochodzącym z zamożnego domu,
a zmywał naczynia z nowicjuszami, prał habity,
przyjmował gości. A wszystko to robił, jak pisze
historyk Ranathowicz, z wesołym i wdzięcznym
sercem. Często korzystał ze spowiedzi. Nie przestawał prosić Boga za grzesznikami. Podziwiamy
go również za to, że we wszystkich swoich działaniach miał taki naturalny kontakt z miłującym
Bogiem. Podziwiamy Stanisława Kazimierczyka za
samodyscyplinę - pilnował się, aby nie ulec lenistwu, był wierny modlitwie. I wszystko to było
w nim naturalne.
Zapewne jest to jakaś tajemnica, że człowiek będący autorytetem dla średniowiecznych mieszkańców Krakowa, którym nawet nie śnił się samolot, komputer, telefon czy Internet, może być prze-

wodnikiem i mistrzem współczesnego człowieka.
A może to jest tak, jak pisał Norwid: „Przeszłość to
jest to, tylko cokolwiek dalej”. Świat zmienia się,
ale człowiek ma ciągle to samo serce - tęskniące
i pragnące kochać. Zawsze takie samo. Tylko, że
w XXI wieku człowiek bardziej potrzebuje dobrego
przewodnika niż 600 lat temu, bo w gąszczu informacji, medialnych manipulacji, reklamy, błyskawicznego przemieszczania się zagubił drogę do
swojego wnętrza. Nie wie, że prawda o nim, spokój, szczęście i miłość, której pragnie, recepta na
życie - są w nim, w jego wnętrzu, a kluczem do
tego wnętrza jest Ewangelia. Na szczęście jest św.
Stanisław Kazimierczyk, który może za nami orędować. W 1903 r. ks. Augustyn Błachut nazwał go
Nieznanym Czcicielem Matki Bożej. Dziś można go
nazwać Nieznanym Krzewicielem Nowej Ewangelizacji - Devotio Moderna XXI wieku.

