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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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L I T U R G I A  S Ł O W A

od 08.09.2019 do 13.10.2019

Módlmy się
za naszą ojczyznę,

aby wszyscy jej mieszkańcy
budowali dobro

dla przyszłych pokoleń.

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 17, 8-13

Czytanie z Księgi Wyjścia: Amalekici przybyli, 
aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz 
powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie 
mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. 
Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą               
w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i 
wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, 
Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak długo 
Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, 
Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, 
miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały 
Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod 
niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli 
jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W 
ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego 
stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue 
Amaleka i jego lud ostrzem miecza.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Wznoszę swe oczy ku górom: 
skąd nadejść ma dla mnie pomoc? 
Pomoc moja od Pana, 
który stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga,  
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże. 
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie 
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan ciebie strzeże, jest cieniem nad tobą, 
stoi po twojej prawicy. 
We dnie nie porazi cię słońce 
ani księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, 
ochroni twoją duszę. 
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i 
powrotem, teraz i po wszystkie czasy. 

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 3, 14 – 4, 2

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Tymoteusza: Najmilszy: Trwaj w tym, 
czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo 
wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem 
niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą 

cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu 
przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie 
Pismo jest przez Boga natchnione i po-
żyteczne do nauczania, do przekonywa-nia, 
do poprawiania, do wychowania w spra-
wiedliwości – aby człowiek Boży był dosko-
nały, przysposobiony do każdego dobrego 
czynu. Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Je-
zusa, który będzie sądził żywych i umarłych, 
oraz na Jego pojawienie się i na Jego 
królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie 
w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na 
duchu z całą cierpliwością w każdym 
nauczaniu.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Hbr 4, 12

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, 
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

EWANGELIA 
Łk 18, 1-8

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus opowiedział swoim uczniom 
przypowieść o tym, że zawsze powinni się 
modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście 
żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył 
się z ludźmi. W tym samym mieście żyła 
wdowa, która przychodziła do niego z proś-
bą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” 
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem 
rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję 
ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ 
naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją          
w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez 
końca i nie zadręczała mnie”». I Pan dodał: 
«Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy 
sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę 
swoich wybranych, którzy dniem i nocą 
wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich 
sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie 
ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy 
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Oto Słowo Pańskie

Jerozolima Wschodu 
- Kalwaria Pacławska  . . . . . . . . . . . . . . . 2

130.rocznica śmierci 
o. Wenantego Katarzyńca  . . . . . . . . . . . 3

Jak nie wypalić się w małżeństwie? 
- zaproszenie na wykład otwarty  . . . . . . 4F

Galeria Dzwonnica zaprasza 
na wystawę malarstwa Czesława P. 
Szczepańskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Ks. Tomasz Lis 

Oto Słowo Pańskie
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Odpust ten wolno ofiarować jedynie za 
zmarłych. Warunkiem podstawowym uzys-
kania odpustu jest stan łaski uświęcającej.

Prosimy o uporządkowanie grobów i na-
szego cmentarza. Zwracamy się również     
z prośbą, aby śmieci z cmentarza składać 
do przeznaczonych na ten cel kontenerów.

W listopadzie, w sposób szczególny, 
modlimy się za zmarłych z naszych rodzin, 
dlatego przez cały miesiąc o godz. 18.00., 
w naszym kościele będzie odprawiana 
Msza św. w intencji zmarłych z naszej 
parafii i zmarłych spoczywających na 
naszym cmentarzu. W zakrystii i kancelarii 
parafialnej przyjmujemy na wypominki i na 
listopadową Mszę św. za naszych 
zmarłych.

W tym tygodniu we wtorek,  22 paź-
dziernika przypada wspomnienie św. Jana 
Pawła II, papieża. Wszystkim obcho-
dzącym w tym tygodniu imieniny składamy 
serdeczne życzenia błogosławieństwa 
Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

W zeszłą niedzielę członkowie Akcji 
Katolickiej zebrali 4075 PLN na fundusz 
stypendialny Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia. Wszystkim ofiarodawcom skła-
damy serdecznie Bóg zapłać.

K O M E N T A R Z

  Izrael walczył z Amalekitami i „jak długo 
Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, 
Izrael miał przewagę”. Izraelici natychmiast 
dostrzegali efekty swoich próśb zanoszo-
nych do Pana. To była dość komfortowa 
sytuacja dla narodu wybranego. Ale i dla nas 
niecierpliwych ludzi żyjących w XXI wieku 
łatwiej być wytrwałym, gdy od razu widzimy 
skutki naszych modlitw.

   Jednak to nie jest jedyna możliwa sytuacja 
i chyba rzadka. 

  Wdowa przez jakiś czas przychodziła z pro-
śbą do sędziego, ale spotykała się z odmo-
wą z jego strony. Dopiero wytrwałość po-
mimo braku efektów przyniosła upragniony 
skutek. Sędzia rzekł: „Boga się nie boję ani    
z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ 
naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją          
w obronę”. 

  I do postawy na wzór Mojżesza i do 
postawy na wzór wdowy jesteśmy wezwani. 
Podstawą ich postępowania była wiara. 
Dlatego Jezus, przez budzące trwogę pyta-
nie: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie 
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” pyta o naszą, 
twoją wiarę. 

Czesław Piotr Szczepański
Malarstwo 1979-2019

Dziś przypada Niedziela Misyjna, która 
rozpoczyna Tydzień Misyjny. Z tej okazji w 
sposób szczególny modlimy się za wszys-
tkich świeckich i osoby duchowne, które 
poświęciły się głoszeniu Ewangelii w kra-
jach misyjnych. Taca z dzisiejszej niedzieli 
przeznaczona jest na potrzeby misji.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz.17.00, a po Różańcu modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych        
w wypominkach rocznych.

Trzecie spotkanie w ramach Rekolekcji 
Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu 
Świętym odbędzie się we wtorek, 22 paź-
dziernika br., o godz. 19.00. Osoby chętne 
mogą jeszcze dołączyć do rekolekcji. 
Serdecznie zapraszamy.

W piątek, 1 listopada, przeżywać będzie-
my Uroczystość Wszystkich Świętych. 
Msze św. w kościele będą sprawowane 
według następującego porządku: o godz. 
7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. Nie 
będzie Mszy św. o godz. 20.00. Procesja 
na cmentarz wyruszy z naszego kościoła 
zaraz po Mszy św. o godz. 11.30. Po 
procesji, ok. godz. 13.30. zostanie odpra-
wiona Msza św. na cmentarzu w intencji 
zmarłych, polecanych w wypominkach.

W dniach od 1 do 8 listopada można 
codziennie zyskać odpust zupełny za 
pobożne nawiedzenie cmentarza i 
odmówienie modlitwy za zmarłych. 

9.

8.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com


Matka Słuchająca
 Pielgrzymi przybywają do Kalwarii ze 
względu na dróżki kalwaryjskie, a przede 
wszystkim, by stanąć przed obrazem Matki 
Bożej Pacławskiej - mówi franciszkanin o. Pa-
weł Solecki, kustosz sanktuarium. Ten obraz 
ma szczególną wymowę. Madonna na obra-
zie ma odsłonięte prawe ucho, stąd zaczęto 
mówić, że lepiej słyszy prośby pielgrzymów,    
a Madonnę nazwano Matką Bożą Słucha-
jącą. Jak znalazł się tu jej cudowny wizeru-
nek? W XVII w. ten słynący łaskami obraz 
Matki Bożej cześć odbierał we franciszka-
ńskim kościele w Kamieńcu Podolskim. 
Przed obrazem modlili się m.in. hetmani 
Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarniecki, 
książę Jarema Wiśniowiecki, król Jan 
Kazimierz, król Jan III Sobieski.
  Kiedy w 1672 r. Turcy zdobyli twierdzę 
kamieniecką, w kościele franciszkanów urzą-
dzili stajnie i wszystkie święte paramenty 
usunęli. Obraz Matki Bożej na rozkaz 
tureckiego komendanta wyrzucono do rzeki 
Smotrycz. Według legendy starzec, któremu 
przyśniła się Matka Boża, wyłowił obraz i 
przeniósł go na Kalwarię. W 1685 r. 
zanotowano pierwszy cud - uratowanie koś-
cioła od pożaru. W XVIII w. mocno rozwinął 
się kult Matki Bożej Kalwaryjskiej. W księ-
gach zanotowano ponad 50 cudów. Tak więc 
w 1768 r. papież Klemens XIII nadał sank-
tuarium przywileje i odpusty właściwe Ziemi 
Świętej. 10 lat później wizerunek uznano za 
cudowny. W XIX w. miejsce miały kolejne 
cuda w Kalwarii: uleczenie nieznanej osoby    
z Sanoka, uratowanie robotników pracują-
cych przy świątyni, ocalenie tonącej Żydówki 
w wodach Wiaru.

  Ważniejsze cuda namalował na tablicy       
w 1876 r. Jan Bieszczadzki. W 1882 r. Matce 
Bożej z Dzieciątkiem korony papieskie 
nałożył bp przemyski Łukasz Ostoja Solecki.   
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

  Wenanty Katarzyniec, kapłan z Zakonu   
OO. Franciszkanów /Bracia Mniejsi Konwen-
tualni/, urodził się 07.10.1889 r. we wsi Oby-
dów, należącej do parafii Kamionka Strumiło-
wa /Archidiecezja Lwowska/. Rodzicami jego 
byli: Jan i Agnieszka z domu Kozdrowicka, 
bogobojni choć bardzo ubodzy wieśniacy. Na 
chrzcie świętym otrzymał imię Józef.
   Od wczesnych lat „był dla rodziców – jak 
zeznaje jego proboszcz – istną pociechą”, 
zawsze posłuszny i pracowity, przy tym po-
bożny i skromny. Pasąc krowy śpiewał pieśni 
nabożne lub odmawiał różaniec, a przy 
okazji apostołował wśród rówieśników. Co 
najmniej raz na miesiąc przystępował do 
Komunii św. i często służył do Mszy św. 
Ulubiona zabawą chłopca było nabożeństwo 
na wzór Mszy świętej, które sam odprawiał 
przy ołtarzyku domowym.
    W siódmym roku życia zaczął uczęszczać 
do szkoły podstawowej. Pierwszy rok uczył 
się w miejscowej szkółce, a potem przez pięć 
lat chodził do odległej o 4 km Kamionki. 
Marzył o poświęceniu się na służbę Bożą, 
ale nie mogąc, z powodu biedy, udać się do 
seminarium duchownego, kształcił się rok w 
szkole wydziałowej w Radziechowie, a przez 
cztery następne lata /1904/5-1907/8/ w se-
minarium nauczycielskim we Lwowie. Na 
życie i naukę czerpał ze stypendium i z ko-
repetycji. Dzięki swym niepospolitym zdol-
nościom i niespotykanej pilności otrzymywał 
zawsze chwalebne świadectwa.

 Życie zakonne
 W 1907 r. zapukał do klasztoru franci-
szkańskiego we Lwowie i poprosił o przyjęcie 
go do zakonu. Przełożony wystawił go na 
próbę, bo polecił skończyć wpierw szkołę 
średnią i nauczyć się łaciny, której dotąd nie 
przerabiał. Po roku Katarzyniec przyniósł mu 
świadectwo dojrzałości z odznaczeniem, a 
na egzaminie z łaciny potrafił tłumaczyć na-
wet Cezara i Cycerona. Rodzice próbowali 
zatrzymać syna w świecie, tym więcej, że 
przed zdolnym młodzieńcem otwierała się 
świetna kariera pedagogiczna, lecz on 
oświadczył: „Pieniędzy mi nie potrzeba, a na 
stanowisku w świecie bym się zepsuł” – i 
poszedł za głosem powołania.
  25.08.1908 r. otrzymał we Lwowie habit 
zakonny wraz z nowym imieniem: Wenanty i 
rozpoczął tamże roczny nowicjat, po którym 
złożył śluby zakonne. Całą duszą pokochał 
Zakon franciszkański i starał się jego ideał 
konsekwentnie realizować w życiu. Na reko-
lekcjach postanowił sobie: „Będę się strzegł 
najmniejszego grzechu, choćby mi um-
rzeć przyszło”. Czystość jaśniała na jego 
twarzy, miłował ubóstwo i umartwienie, 
uczynił nawet ślub abstynencji od wódki, a    
w praktyce nie pił żadnego alkoholu. W życiu 
wspólnym był nadzwyczaj zgodliwy i uczyn-
ny. „Główny przymiot O. Wenantego – 
zaświadcza jeden z jego profesorów – to 
wierne  i  stałe  zachowanie wszelkich  „prze-

Sługa Boży o. Wenanty przypomina nam o sensie i wartości chrześcijańskiego życia, którego wielkość zależy nie od nadzwyczajności 
dokonań, ale od mocy pragnienia i ukochania. Swoim życiem potwierdza, że każdy może i powinien realizować swe powołanie tam, gdzie 
stawia go Bóg, powierzając mu obowiązki: „Nie każdy może czynić rzeczy nadzwyczajne, ale każdy może spełniać swoje obowiązki”.

Św. Maksymilian Kolbe, który bardzo cenił sobie przyjaźń z o. Wenantym, i któremu wiele zawdzięczał tak określił jego postawę: „O. 
Wenanty nie silił się na rzeczy nadzwyczajne, ale zwyczajne wykonywał w sposób nadzwyczajny”.

o. Jerzy Domański, Franciszkanin

Źródło: www.wenanty.pl

Październik miesiącem Różańca Świętego 130. rocznica śmierci o. Wenantego Katarzyńca

pisów zakonnych.” Np. na wspólną rekreację 
przychodził nawet wtedy, gdy nikogo nie było 
na Sali rekreacyjnej. Przekonałem się – 
zeznaje magister kleryków – że świętość 
jego jest prawdziwa”.
  02.06.1914 r. O. Wenanty otrzymał świę-
cenia kapłańskie. Zawiadamiając o nich ro-
dziców, na pół roku przedtem, pisał: „Obym 
je przyjął jak najgodniej! Proście ze mną 
Pana Boga o to, żebym, jeżeli mam zostać 
kapłanem, był dobrym i świątobliwym 
kapłanem”. Wkrótce jego rodzinna wioska, 
do której zawitał na prymicje, mogła się 
przekonać o jego dobroci. Wybuchła wów-
czas wojna, a on w czasie przesuwającego 
się frontu stał się aniołem pocieszycielem dla 
rodaków. We wrześniu tegoż roku stanął do 
pracy duszpasterskiej w parafii franciszkań-
skiej w Czyszkach pod Lwowem. Choć rok tu 
tylko pracował, zdobył sobie najwyższe 
uznanie parafian i proboszcza. „Śmiało mogę 
powiedzieć – oświadczył ten ostatni – iż w 
moim życiu czterdziestoletnim w zakonie 
poza O. Wenantym nie spotkałem tak 
wyrobionego charakteru… To kapłan we-
dług Serca Bożego”. Okazał się dosko-
nałym kaznodzieją, dobrym spowiednikiem i 
świetnym wychowawcą dzieci. Najchętniej 
wyjeżdżał do chorych, nie zważając na 
grasujące wówczas choroby zakaźne.
   W sierpniu 1915 roku przełożeni odwołali 
go do Lwowa, gdzie mu powierzyli odpo-
wiedzialny obowiązek magistra kleryków 
nowicjuszów, a wkrótce i profesów. Młody był 
jeszcze, ale dojrzały świętością, miał przy 
tym dużo wiedzy i bystrości umysłu. Młodzież 
zakonna ujął słodyczą swego serca. Ćwiczył 
ją w karności, w ubóstwie, pokorze i bratniej 
miłości, wiele wymagał od wychowanków, 
ale najwięcej od siebie. Swą pokorę posunął 
tak daleko, że w wigilie uroczystości św. 
Franciszka i w Wielki Czwartek całował nogi 
podwładnym. Wciąż im powtarzał: „Zacho-
wujcie Konstytucje nasze! Nad to nic 
lepszego dla was nie mam”. Uodparniał na 
przyszłe niebezpieczeństwa, wyrabiał silne 
charaktery, bezwiednie przeprowadzał od 
podstaw reformę zakonną. „To był niepo-
spolity wychowawca”, napisze o nim potem 
Wincenty Lutosławski.
   Miał wiele pracy w seminarium zakonnym, 
bo na nowicjacie uczył kandydatów zakon-
ności i uzupełniał ich studia gimnazjalne, a 
starszym klerykom wykładał filozofię i język 
grecki, mimo to chętnie przyjął jeszcze obo-
wiązek prefekta braci zakonnych, podejmo-
wał się też pracy kościelnej, głosząc często 
kazania i długie godziny spędzając w kon-
fesjonale, nadto udzielał się na zewnątrz, 
wykładając katechizm nowicjuszkom Sióstr 
Rodziny Maryi i spowiadając chorych i kaleki 
w zakładzie Sióstr Józefitek przy ulicy 
Kurkowej.

Przyjaźń z o. Maksymilianem Kolbe
   Spotkali się jeszcze jako klerycy na waka-
cjach w Kalwarii Pacławskiej. „Jakoś mi 
Ojciec przypadł wtedy do serca i zdawało mi 
się, że obaj mamy jednakowe dążenia i 
porywy”. Tak O. Katarzyniec pisał w 1919 r. 
do O. Kolbego, podkreślając ze zwykłą sobie 
pokorą, że on nie dorasta do miary jego 
doskonałości, a znów O. Kolbe wyznawał, że 
miał szczęście za młodu poznać duszę 
świętą. „Choć nie było mi dane – pisał – 
dłużej z nią obcować, wywarła ona jednak na 
mnie wrażenie niezatarte”. Gdy wrócił z Rzy-
mu i zaczął na polskiej ziemi szerzyć Milicję 
Niepokalanej /M.I./, O. Wenanty oświadczył: 
„Z całej duszy jestem za tym” i sam wraz ze 
swymi klerykami zapisał się do Stowa-
rzyszenia. W 1920 roku O. Wenanty zapadł 
na zdrowiu i wtedy O. Maksymilian zastąpił 
go w obowiązku magistra.

Choroba
 W chorobie dojrzała świętość O. Kata-
rzyńca. Odpoczywał w klasztorach franci-
szkańskich: w Hanaczowie, a potem w Kal-
warii Pacławskiej, ale skoro tylko czuł się 
lepiej, siadał do konfesjonału, by służyć 
śpieszącym doń chętnie penitentom. Przed 
śmiercią O. Wenanty wyznał: „Widzicie, jak 
jestem chory i nic już zrobić nie mogę, ale 
po śmierci dużo zrobię dla Zakonu”.
  Sława świętości O. Wenantego rosła nie 
tylko w Zakonie franciszkańskim, ale i na 
zewnątrz, powiększana przez liczne łaski, 
wypraszane za jego wstawiennictwem. 
Obecnie toczy się jego proces beaty-
fikacyjny. Nazywany jest polskim Charbelem. 

  Niewielka miejscowość leżąca 24 km od 
Przemyśla, nieopodal ukraińskiej granicy, 
przypomina ukształtowaniem terenu auten-
tyczne miejsca Męki Pańskiej. Jest jednym     
z najbardziej znanych miejsc pielgrzymko-
wych w Polsce.
   Wszystko zaczęło się około roku 1660 od 
pielgrzymki do Ziemi Świętej Andrzeja Ma-
ksymiliana Fredry, kasztelana lwowskiego i 
wojewody podolskiego. Głęboko przeżył 
pobyt w ojczyźnie Chrystusa. Postanowił 
odwzorować w Polsce miejsca związane        
z Męką Pańską. W Ziemi Świętej wymierzył 
odległości pomiędzy Golgotą, Górą Oliwną, i 
między poszczególnymi stacjami drogi krzy-
żowej. Realizacji projektu sprzyjało ukształto-
wanie terenu na dzisiejszym Pogórzu Prze-
myskim, leżącym między pasmem Bieszczad 
a miastem Przemyśl.
   Na jednym z wyższych wzniesień nazwa-
nym Golgotą Fredro wybudował w 1665 r. 
drewniany kościół i klasztor. Drugie ze 
wzgórz stało się Górą Oliwną. Oddzielał je 
wąwóz obrazujący Dolinę Jozafata. Dołem, 
niczym biblijny Cedron, płynęła rzeka Wiar. 
Na zboczach gór, na krętej sieci dróżek 
wpisanych w krajobraz górski ulokowano 
kaplice. Za czasów Fredry powstało ich 28: 
wykonane w drewnie w formie figur biblijnych 
lub krzyży. Przy kapliczkach bardzo często 
zamieszkiwali pustelnicy. Służyć miały roz-
ważaniu Męki Pańskiej. Tak powstały dróżki 
kalwaryjskie. Już od pierwszych lat istnienia 
stały się celem pielgrzymek.
   Prawdziwej świetności nabrała Kalwaria 
Pacławska dzięki drugiemu jej fundatorowi, 
Szczepanowi Józefowi Dwernickiemu, 
cześnikowi przemyskiemu. Około 1770 r. 
zaangażował się w budowę nowego kościoła 
i kaplic, ofiarowując znaczne sumy pieniędzy. 
Nieopodal klasztoru wzniósł cegielnię, w 
której wyrabiano specjalnie pięknie deko-
rowane cegły. Z nich wybudowano istniejący 
do dzisiaj kościół Znalezienia Krzyża 
Świętego.
   Za czasów Dwernickiego w Kalwarii wybu-
dowano 20 kaplic murowanych i drewnia-
nych. We wnętrzach stanęły figury obrazu-
jące sceny z Drogi Krzyżowej, a kaplice 
otrzymały nazwy. Potem ojcowie franci-
szkanie, których sprowadził do Kalwarii 
Pacławskiej Fredro, budowali kolejne kaplice. 
Dziś Pacław ma najdłuższe dróżki kalwa-
ryjskie spośród wszystkich istniejących w Pol-
sce kalwarii. 42 kapliczki stoją na dystansie 
10 km.
  Burzliwe dzieje Kalwarii: liczne pożary, 
grabieże spowodowały, iż do naszych 
czasów zachowało się niewiele przedmiotów 
pochodzących od samych fundatorów tego 
miejsca. Po Dwernickim pozostał piękny 
kościół i niektóre kaplice. Po Fredrze nieli-
czne paramenty liturgiczne, a najcenniejsze 
to monstrancja i pięknie haftowany ornat.

Burzliwe koleje losu obraz przechodził 
podczas II wojny światowej. W 1939 r. 
wywieziono go do klasztoru w Czyszkach 
pod Lwowem, po dwóch latach przewie-
ziono do klasztorów w Jaśle i Krakowie, 
gdzie zamurowany został w fundamentach 
koś-cioła. Zaraz po wojnie, w 1945 r., obraz 
powrócił do Kalwarii. Na 300-lecie założenia 
Kalwarii Pacławskiej, w 1968 r. przed obra-
zem modlił się Metropolita Krakowski kard. 
Karol Wojtyła.

Kaplice i dróżki
 Kalwaria Pacławska stwarza osobliwe 
możliwości dla pielgrzymów, którzy chcieliby 
zatrzymać się tu na dłużej. Znajdują się tu 
cztery szlaki pątnicze: Męki Pańskiej, Drogi 
Krzyżowej, Matki Bożej Bolesnej oraz Po-
grzebu i Wniebowzięcia NMP. Wśród 42 
znajdujących się na nich kaplic 36 to tzw. 
dróżkowe. Przy nich w czasie odpustu 
odprawiane są specjalne nabożeństwa, tzw. 
"dróżki". - Z kromką chleba i w dobrych bu-
tach bardzo lubię pielgrzymować po pacła-
wskich kalwaryjskich dróżkach - zwierza się 
biskup pomocniczy przemyski Adam Szal. - 
Pamiętam jak bp Szal do Kalwarii Pa-
cławskiej z Przemyśla przychodził pieszo      
z młodzieżą - wspomina o. Robert Pawlak, 
franciszkanin.
   W Kalwarii obok kaplic dróżkowych, jest 
też pięć innych stojących odrębnie. Kaplica 
"Pustelnia Marii Magdaleny" - drewniana, 
wybudowana na szczycie góry w 1870 r. 
jest miejscem pielgrzymowania zwłaszcza 
młodszych pątników. Bo według tradycji 
kawalerowie i panny proszą tam o dobrego 
męża lub żonę. Kaplicę św. Anny ufundo-
wała w 1868 r. Wiktoria Truskolaska.          
W czasie Wielkiego Odpustu Kalwaryj-
skiego służy ona do udzielania Komunii św. 
Grobowiec rodu Tyszkowskich w stylu neo-
gotyckim z bogatym wystrojem wnętrza 
pochodzi z 1896-1906. Kolejne kaplice to 
Wniebowstąpienia Pańskiego i św. 
Gabriela. 

   Najliczniej pielgrzymi przybywają do Kal-
warii na odpust 15 sierpnia. We Mszy św. 
uczestniczy wtedy ok. 50 tys. osób, w tym 
około 600 osób przybywa z Ukrainy

Żródło:  https://adonai.pl/turystyka/?id=9

Jerozolima Wschodu - Kalwaria Pacławska
     Skąd tu w Polsce Góra Oliwna, Dolina Jozafata i rzeka Cedron? Kalwaria Pacławska nie bez powodu nazywana jest Jerozolimą Wschodu. 
Od trzech wieków odwzorowuje jerozolimską Golgotę. Mówią o niej też: Jasna Góra Podkarpacia.

Grób Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca znajduje 
się w Kalwarii Pacawskiej

http://www.wenanty.pl
https://adonai.pl/turystyka/?id=9


Matka Słuchająca
 Pielgrzymi przybywają do Kalwarii ze 
względu na dróżki kalwaryjskie, a przede 
wszystkim, by stanąć przed obrazem Matki 
Bożej Pacławskiej - mówi franciszkanin o. Pa-
weł Solecki, kustosz sanktuarium. Ten obraz 
ma szczególną wymowę. Madonna na obra-
zie ma odsłonięte prawe ucho, stąd zaczęto 
mówić, że lepiej słyszy prośby pielgrzymów,    
a Madonnę nazwano Matką Bożą Słucha-
jącą. Jak znalazł się tu jej cudowny wizeru-
nek? W XVII w. ten słynący łaskami obraz 
Matki Bożej cześć odbierał we franciszka-
ńskim kościele w Kamieńcu Podolskim. 
Przed obrazem modlili się m.in. hetmani 
Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarniecki, 
książę Jarema Wiśniowiecki, król Jan 
Kazimierz, król Jan III Sobieski.
  Kiedy w 1672 r. Turcy zdobyli twierdzę 
kamieniecką, w kościele franciszkanów urzą-
dzili stajnie i wszystkie święte paramenty 
usunęli. Obraz Matki Bożej na rozkaz 
tureckiego komendanta wyrzucono do rzeki 
Smotrycz. Według legendy starzec, któremu 
przyśniła się Matka Boża, wyłowił obraz i 
przeniósł go na Kalwarię. W 1685 r. 
zanotowano pierwszy cud - uratowanie koś-
cioła od pożaru. W XVIII w. mocno rozwinął 
się kult Matki Bożej Kalwaryjskiej. W księ-
gach zanotowano ponad 50 cudów. Tak więc 
w 1768 r. papież Klemens XIII nadał sank-
tuarium przywileje i odpusty właściwe Ziemi 
Świętej. 10 lat później wizerunek uznano za 
cudowny. W XIX w. miejsce miały kolejne 
cuda w Kalwarii: uleczenie nieznanej osoby    
z Sanoka, uratowanie robotników pracują-
cych przy świątyni, ocalenie tonącej Żydówki 
w wodach Wiaru.

  Ważniejsze cuda namalował na tablicy       
w 1876 r. Jan Bieszczadzki. W 1882 r. Matce 
Bożej z Dzieciątkiem korony papieskie 
nałożył bp przemyski Łukasz Ostoja Solecki.   
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

  Wenanty Katarzyniec, kapłan z Zakonu   
OO. Franciszkanów /Bracia Mniejsi Konwen-
tualni/, urodził się 07.10.1889 r. we wsi Oby-
dów, należącej do parafii Kamionka Strumiło-
wa /Archidiecezja Lwowska/. Rodzicami jego 
byli: Jan i Agnieszka z domu Kozdrowicka, 
bogobojni choć bardzo ubodzy wieśniacy. Na 
chrzcie świętym otrzymał imię Józef.
   Od wczesnych lat „był dla rodziców – jak 
zeznaje jego proboszcz – istną pociechą”, 
zawsze posłuszny i pracowity, przy tym po-
bożny i skromny. Pasąc krowy śpiewał pieśni 
nabożne lub odmawiał różaniec, a przy 
okazji apostołował wśród rówieśników. Co 
najmniej raz na miesiąc przystępował do 
Komunii św. i często służył do Mszy św. 
Ulubiona zabawą chłopca było nabożeństwo 
na wzór Mszy świętej, które sam odprawiał 
przy ołtarzyku domowym.
    W siódmym roku życia zaczął uczęszczać 
do szkoły podstawowej. Pierwszy rok uczył 
się w miejscowej szkółce, a potem przez pięć 
lat chodził do odległej o 4 km Kamionki. 
Marzył o poświęceniu się na służbę Bożą, 
ale nie mogąc, z powodu biedy, udać się do 
seminarium duchownego, kształcił się rok w 
szkole wydziałowej w Radziechowie, a przez 
cztery następne lata /1904/5-1907/8/ w se-
minarium nauczycielskim we Lwowie. Na 
życie i naukę czerpał ze stypendium i z ko-
repetycji. Dzięki swym niepospolitym zdol-
nościom i niespotykanej pilności otrzymywał 
zawsze chwalebne świadectwa.

 Życie zakonne
 W 1907 r. zapukał do klasztoru franci-
szkańskiego we Lwowie i poprosił o przyjęcie 
go do zakonu. Przełożony wystawił go na 
próbę, bo polecił skończyć wpierw szkołę 
średnią i nauczyć się łaciny, której dotąd nie 
przerabiał. Po roku Katarzyniec przyniósł mu 
świadectwo dojrzałości z odznaczeniem, a 
na egzaminie z łaciny potrafił tłumaczyć na-
wet Cezara i Cycerona. Rodzice próbowali 
zatrzymać syna w świecie, tym więcej, że 
przed zdolnym młodzieńcem otwierała się 
świetna kariera pedagogiczna, lecz on 
oświadczył: „Pieniędzy mi nie potrzeba, a na 
stanowisku w świecie bym się zepsuł” – i 
poszedł za głosem powołania.
  25.08.1908 r. otrzymał we Lwowie habit 
zakonny wraz z nowym imieniem: Wenanty i 
rozpoczął tamże roczny nowicjat, po którym 
złożył śluby zakonne. Całą duszą pokochał 
Zakon franciszkański i starał się jego ideał 
konsekwentnie realizować w życiu. Na reko-
lekcjach postanowił sobie: „Będę się strzegł 
najmniejszego grzechu, choćby mi um-
rzeć przyszło”. Czystość jaśniała na jego 
twarzy, miłował ubóstwo i umartwienie, 
uczynił nawet ślub abstynencji od wódki, a    
w praktyce nie pił żadnego alkoholu. W życiu 
wspólnym był nadzwyczaj zgodliwy i uczyn-
ny. „Główny przymiot O. Wenantego – 
zaświadcza jeden z jego profesorów – to 
wierne  i  stałe  zachowanie wszelkich  „prze-

Sługa Boży o. Wenanty przypomina nam o sensie i wartości chrześcijańskiego życia, którego wielkość zależy nie od nadzwyczajności 
dokonań, ale od mocy pragnienia i ukochania. Swoim życiem potwierdza, że każdy może i powinien realizować swe powołanie tam, gdzie 
stawia go Bóg, powierzając mu obowiązki: „Nie każdy może czynić rzeczy nadzwyczajne, ale każdy może spełniać swoje obowiązki”.

Św. Maksymilian Kolbe, który bardzo cenił sobie przyjaźń z o. Wenantym, i któremu wiele zawdzięczał tak określił jego postawę: „O. 
Wenanty nie silił się na rzeczy nadzwyczajne, ale zwyczajne wykonywał w sposób nadzwyczajny”.

o. Jerzy Domański, Franciszkanin

Źródło: www.wenanty.pl

Październik miesiącem Różańca Świętego 130. rocznica śmierci o. Wenantego Katarzyńca

pisów zakonnych.” Np. na wspólną rekreację 
przychodził nawet wtedy, gdy nikogo nie było 
na Sali rekreacyjnej. Przekonałem się – 
zeznaje magister kleryków – że świętość 
jego jest prawdziwa”.
  02.06.1914 r. O. Wenanty otrzymał świę-
cenia kapłańskie. Zawiadamiając o nich ro-
dziców, na pół roku przedtem, pisał: „Obym 
je przyjął jak najgodniej! Proście ze mną 
Pana Boga o to, żebym, jeżeli mam zostać 
kapłanem, był dobrym i świątobliwym 
kapłanem”. Wkrótce jego rodzinna wioska, 
do której zawitał na prymicje, mogła się 
przekonać o jego dobroci. Wybuchła wów-
czas wojna, a on w czasie przesuwającego 
się frontu stał się aniołem pocieszycielem dla 
rodaków. We wrześniu tegoż roku stanął do 
pracy duszpasterskiej w parafii franciszkań-
skiej w Czyszkach pod Lwowem. Choć rok tu 
tylko pracował, zdobył sobie najwyższe 
uznanie parafian i proboszcza. „Śmiało mogę 
powiedzieć – oświadczył ten ostatni – iż w 
moim życiu czterdziestoletnim w zakonie 
poza O. Wenantym nie spotkałem tak 
wyrobionego charakteru… To kapłan we-
dług Serca Bożego”. Okazał się dosko-
nałym kaznodzieją, dobrym spowiednikiem i 
świetnym wychowawcą dzieci. Najchętniej 
wyjeżdżał do chorych, nie zważając na 
grasujące wówczas choroby zakaźne.
   W sierpniu 1915 roku przełożeni odwołali 
go do Lwowa, gdzie mu powierzyli odpo-
wiedzialny obowiązek magistra kleryków 
nowicjuszów, a wkrótce i profesów. Młody był 
jeszcze, ale dojrzały świętością, miał przy 
tym dużo wiedzy i bystrości umysłu. Młodzież 
zakonna ujął słodyczą swego serca. Ćwiczył 
ją w karności, w ubóstwie, pokorze i bratniej 
miłości, wiele wymagał od wychowanków, 
ale najwięcej od siebie. Swą pokorę posunął 
tak daleko, że w wigilie uroczystości św. 
Franciszka i w Wielki Czwartek całował nogi 
podwładnym. Wciąż im powtarzał: „Zacho-
wujcie Konstytucje nasze! Nad to nic 
lepszego dla was nie mam”. Uodparniał na 
przyszłe niebezpieczeństwa, wyrabiał silne 
charaktery, bezwiednie przeprowadzał od 
podstaw reformę zakonną. „To był niepo-
spolity wychowawca”, napisze o nim potem 
Wincenty Lutosławski.
   Miał wiele pracy w seminarium zakonnym, 
bo na nowicjacie uczył kandydatów zakon-
ności i uzupełniał ich studia gimnazjalne, a 
starszym klerykom wykładał filozofię i język 
grecki, mimo to chętnie przyjął jeszcze obo-
wiązek prefekta braci zakonnych, podejmo-
wał się też pracy kościelnej, głosząc często 
kazania i długie godziny spędzając w kon-
fesjonale, nadto udzielał się na zewnątrz, 
wykładając katechizm nowicjuszkom Sióstr 
Rodziny Maryi i spowiadając chorych i kaleki 
w zakładzie Sióstr Józefitek przy ulicy 
Kurkowej.

Przyjaźń z o. Maksymilianem Kolbe
   Spotkali się jeszcze jako klerycy na waka-
cjach w Kalwarii Pacławskiej. „Jakoś mi 
Ojciec przypadł wtedy do serca i zdawało mi 
się, że obaj mamy jednakowe dążenia i 
porywy”. Tak O. Katarzyniec pisał w 1919 r. 
do O. Kolbego, podkreślając ze zwykłą sobie 
pokorą, że on nie dorasta do miary jego 
doskonałości, a znów O. Kolbe wyznawał, że 
miał szczęście za młodu poznać duszę 
świętą. „Choć nie było mi dane – pisał – 
dłużej z nią obcować, wywarła ona jednak na 
mnie wrażenie niezatarte”. Gdy wrócił z Rzy-
mu i zaczął na polskiej ziemi szerzyć Milicję 
Niepokalanej /M.I./, O. Wenanty oświadczył: 
„Z całej duszy jestem za tym” i sam wraz ze 
swymi klerykami zapisał się do Stowa-
rzyszenia. W 1920 roku O. Wenanty zapadł 
na zdrowiu i wtedy O. Maksymilian zastąpił 
go w obowiązku magistra.

Choroba
 W chorobie dojrzała świętość O. Kata-
rzyńca. Odpoczywał w klasztorach franci-
szkańskich: w Hanaczowie, a potem w Kal-
warii Pacławskiej, ale skoro tylko czuł się 
lepiej, siadał do konfesjonału, by służyć 
śpieszącym doń chętnie penitentom. Przed 
śmiercią O. Wenanty wyznał: „Widzicie, jak 
jestem chory i nic już zrobić nie mogę, ale 
po śmierci dużo zrobię dla Zakonu”.
  Sława świętości O. Wenantego rosła nie 
tylko w Zakonie franciszkańskim, ale i na 
zewnątrz, powiększana przez liczne łaski, 
wypraszane za jego wstawiennictwem. 
Obecnie toczy się jego proces beaty-
fikacyjny. Nazywany jest polskim Charbelem. 

  Niewielka miejscowość leżąca 24 km od 
Przemyśla, nieopodal ukraińskiej granicy, 
przypomina ukształtowaniem terenu auten-
tyczne miejsca Męki Pańskiej. Jest jednym     
z najbardziej znanych miejsc pielgrzymko-
wych w Polsce.
   Wszystko zaczęło się około roku 1660 od 
pielgrzymki do Ziemi Świętej Andrzeja Ma-
ksymiliana Fredry, kasztelana lwowskiego i 
wojewody podolskiego. Głęboko przeżył 
pobyt w ojczyźnie Chrystusa. Postanowił 
odwzorować w Polsce miejsca związane        
z Męką Pańską. W Ziemi Świętej wymierzył 
odległości pomiędzy Golgotą, Górą Oliwną, i 
między poszczególnymi stacjami drogi krzy-
żowej. Realizacji projektu sprzyjało ukształto-
wanie terenu na dzisiejszym Pogórzu Prze-
myskim, leżącym między pasmem Bieszczad 
a miastem Przemyśl.
   Na jednym z wyższych wzniesień nazwa-
nym Golgotą Fredro wybudował w 1665 r. 
drewniany kościół i klasztor. Drugie ze 
wzgórz stało się Górą Oliwną. Oddzielał je 
wąwóz obrazujący Dolinę Jozafata. Dołem, 
niczym biblijny Cedron, płynęła rzeka Wiar. 
Na zboczach gór, na krętej sieci dróżek 
wpisanych w krajobraz górski ulokowano 
kaplice. Za czasów Fredry powstało ich 28: 
wykonane w drewnie w formie figur biblijnych 
lub krzyży. Przy kapliczkach bardzo często 
zamieszkiwali pustelnicy. Służyć miały roz-
ważaniu Męki Pańskiej. Tak powstały dróżki 
kalwaryjskie. Już od pierwszych lat istnienia 
stały się celem pielgrzymek.
   Prawdziwej świetności nabrała Kalwaria 
Pacławska dzięki drugiemu jej fundatorowi, 
Szczepanowi Józefowi Dwernickiemu, 
cześnikowi przemyskiemu. Około 1770 r. 
zaangażował się w budowę nowego kościoła 
i kaplic, ofiarowując znaczne sumy pieniędzy. 
Nieopodal klasztoru wzniósł cegielnię, w 
której wyrabiano specjalnie pięknie deko-
rowane cegły. Z nich wybudowano istniejący 
do dzisiaj kościół Znalezienia Krzyża 
Świętego.
   Za czasów Dwernickiego w Kalwarii wybu-
dowano 20 kaplic murowanych i drewnia-
nych. We wnętrzach stanęły figury obrazu-
jące sceny z Drogi Krzyżowej, a kaplice 
otrzymały nazwy. Potem ojcowie franci-
szkanie, których sprowadził do Kalwarii 
Pacławskiej Fredro, budowali kolejne kaplice. 
Dziś Pacław ma najdłuższe dróżki kalwa-
ryjskie spośród wszystkich istniejących w Pol-
sce kalwarii. 42 kapliczki stoją na dystansie 
10 km.
  Burzliwe dzieje Kalwarii: liczne pożary, 
grabieże spowodowały, iż do naszych 
czasów zachowało się niewiele przedmiotów 
pochodzących od samych fundatorów tego 
miejsca. Po Dwernickim pozostał piękny 
kościół i niektóre kaplice. Po Fredrze nieli-
czne paramenty liturgiczne, a najcenniejsze 
to monstrancja i pięknie haftowany ornat.

Burzliwe koleje losu obraz przechodził 
podczas II wojny światowej. W 1939 r. 
wywieziono go do klasztoru w Czyszkach 
pod Lwowem, po dwóch latach przewie-
ziono do klasztorów w Jaśle i Krakowie, 
gdzie zamurowany został w fundamentach 
koś-cioła. Zaraz po wojnie, w 1945 r., obraz 
powrócił do Kalwarii. Na 300-lecie założenia 
Kalwarii Pacławskiej, w 1968 r. przed obra-
zem modlił się Metropolita Krakowski kard. 
Karol Wojtyła.

Kaplice i dróżki
 Kalwaria Pacławska stwarza osobliwe 
możliwości dla pielgrzymów, którzy chcieliby 
zatrzymać się tu na dłużej. Znajdują się tu 
cztery szlaki pątnicze: Męki Pańskiej, Drogi 
Krzyżowej, Matki Bożej Bolesnej oraz Po-
grzebu i Wniebowzięcia NMP. Wśród 42 
znajdujących się na nich kaplic 36 to tzw. 
dróżkowe. Przy nich w czasie odpustu 
odprawiane są specjalne nabożeństwa, tzw. 
"dróżki". - Z kromką chleba i w dobrych bu-
tach bardzo lubię pielgrzymować po pacła-
wskich kalwaryjskich dróżkach - zwierza się 
biskup pomocniczy przemyski Adam Szal. - 
Pamiętam jak bp Szal do Kalwarii Pa-
cławskiej z Przemyśla przychodził pieszo      
z młodzieżą - wspomina o. Robert Pawlak, 
franciszkanin.
   W Kalwarii obok kaplic dróżkowych, jest 
też pięć innych stojących odrębnie. Kaplica 
"Pustelnia Marii Magdaleny" - drewniana, 
wybudowana na szczycie góry w 1870 r. 
jest miejscem pielgrzymowania zwłaszcza 
młodszych pątników. Bo według tradycji 
kawalerowie i panny proszą tam o dobrego 
męża lub żonę. Kaplicę św. Anny ufundo-
wała w 1868 r. Wiktoria Truskolaska.          
W czasie Wielkiego Odpustu Kalwaryj-
skiego służy ona do udzielania Komunii św. 
Grobowiec rodu Tyszkowskich w stylu neo-
gotyckim z bogatym wystrojem wnętrza 
pochodzi z 1896-1906. Kolejne kaplice to 
Wniebowstąpienia Pańskiego i św. 
Gabriela. 

   Najliczniej pielgrzymi przybywają do Kal-
warii na odpust 15 sierpnia. We Mszy św. 
uczestniczy wtedy ok. 50 tys. osób, w tym 
około 600 osób przybywa z Ukrainy

Żródło:  https://adonai.pl/turystyka/?id=9

Jerozolima Wschodu - Kalwaria Pacławska
     Skąd tu w Polsce Góra Oliwna, Dolina Jozafata i rzeka Cedron? Kalwaria Pacławska nie bez powodu nazywana jest Jerozolimą Wschodu. 
Od trzech wieków odwzorowuje jerozolimską Golgotę. Mówią o niej też: Jasna Góra Podkarpacia.

Grób Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca znajduje 
się w Kalwarii Pacawskiej

http://www.wenanty.pl
https://adonai.pl/turystyka/?id=9
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.

Nr 554

L I T U R G I A S Ł O W A

od 08.09.2019 do 13.10.2019

Módlmy się
za naszą ojczyznę,

aby wszyscy jej mieszkańcy
budowali dobro

dla przyszłych pokoleń.

5.

PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 17, 8-13

Czytanie z Księgi Wyjścia: Amalekici przybyli, 
aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz 
powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie 
mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. 
Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą 
w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i 
wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz,
Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak długo 
Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, 
Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał,
miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały
Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod 
niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli 
jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W 
ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego
stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue 
Amaleka i jego lud ostrzem miecza.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata

Wznoszę swe oczy ku górom:
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, 
który stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, 
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan ciebie strzeże, jest cieniem nad tobą, 
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce
ani księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, 
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i 
powrotem, teraz i po wszystkie czasy.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Tm 3, 14 – 4, 2

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apo-
stoła do Tymoteusza: Najmilszy: Trwaj w tym,
czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo
wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem
niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą

cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu 
przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie 
Pismo jest przez Boga natchnione i po-
żyteczne do nauczania, do przekonywa-nia, 
do poprawiania, do wychowania w spra-
wiedliwości – aby człowiek Boży był dosko-
nały, przysposobiony do każdego dobrego 
czynu. Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Je-
zusa, który będzie sądził żywych i umarłych, 
oraz na Jego pojawienie się i na Jego 
królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie 
w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na 
duchu z całą cierpliwością w każdym 
nauczaniu.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Hbr 4, 12

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, 
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

EWANGELIA 
Łk 18, 1-8

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus opowiedział swoim uczniom 
przypowieść o tym, że zawsze powinni się 
modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście 
żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył 
się z ludźmi. W tym samym mieście żyła 
wdowa, która przychodziła do niego z proś-
bą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” 
Przez pewien czas nie chciał; lecz potem 
rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję 
ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ 
naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją          
w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez 
końca i nie zadręczała mnie”». I Pan dodał: 
«Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy 
sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę 
swoich wybranych, którzy dniem i nocą 
wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich 
sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie 
ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy 
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Oto Słowo Pańskie

Jerozolima Wschodu 
- Kalwaria Pacławska  . . . . . . . . . . . . . . . 2

130.rocznica śmierci 
o. Wenantego Katarzyńca  . . . . . . . . . . . 3

Jak nie wypalić się w małżeństwie? 
- zaproszenie na wykład otwarty  . . . . . . 4F

Galeria Dzwonnica zaprasza 
na wystawę malarstwa Czesława P. 
Szczepańskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Ks. Tomasz Lis 

Oto Słowo Pańskie
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Odpust ten wolno ofiarować jedynie za 
zmarłych. Warunkiem podstawowym uzys-
kania odpustu jest stan łaski uświęcającej.

Prosimy o uporządkowanie grobów i na-
szego cmentarza. Zwracamy się również     
z prośbą, aby śmieci z cmentarza składać 
do przeznaczonych na ten cel kontenerów.

W listopadzie, w sposób szczególny, 
modlimy się za zmarłych z naszych rodzin, 
dlatego przez cały miesiąc o godz. 18.00., 
w naszym kościele będzie odprawiana 
Msza św. w intencji zmarłych z naszej 
parafii i zmarłych spoczywających na 
naszym cmentarzu. W zakrystii i kancelarii 
parafialnej przyjmujemy na wypominki i na 
listopadową Mszę św. za naszych 
zmarłych.

W tym tygodniu we wtorek,  22 paź-
dziernika przypada wspomnienie św. Jana 
Pawła II, papieża. Wszystkim obcho-
dzącym w tym tygodniu imieniny składamy 
serdeczne życzenia błogosławieństwa 
Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

W zeszłą niedzielę członkowie Akcji 
Katolickiej zebrali 4075 PLN na fundusz 
stypendialny Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia. Wszystkim ofiarodawcom skła-
damy serdecznie Bóg zapłać.

K O M E N T A R Z

Izrael walczył z Amalekitami i „jak długo 
Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, 
Izrael miał przewagę”. Izraelici natychmiast 
dostrzegali efekty swoich próśb zanoszo-
nych do Pana. To była dość komfortowa 
sytuacja dla narodu wybranego. Ale i dla nas 
niecierpliwych ludzi żyjących w XXI wieku 
łatwiej być wytrwałym, gdy od razu widzimy 
skutki naszych modlitw.

Jednak to nie jest jedyna możliwa sytuacja 
i chyba rzadka. 

Wdowa przez jakiś czas przychodziła z pro-
śbą do sędziego, ale spotykała się z odmo-
wą z jego strony. Dopiero wytrwałość po-
mimo braku efektów przyniosła upragniony 
skutek. Sędzia rzekł: „Boga się nie boję ani    
z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ 
naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją          
w obronę”. 

I do postawy na wzór Mojżesza i do 
postawy na wzór wdowy jesteśmy wezwani. 
Podstawą ich postępowania była wiara. 
Dlatego Jezus, przez budzące trwogę pyta-
nie: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie 
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” pyta o naszą, 
twoją wiarę. 

Czesław Piotr Szczepański
Malarstwo 1979-2019

Dziś przypada Niedziela Misyjna, która 
rozpoczyna Tydzień Misyjny. Z tej okazji w 
sposób szczególny modlimy się za wszys-
tkich świeckich i osoby duchowne, które 
poświęciły się głoszeniu Ewangelii w kra-
jach misyjnych. Taca z dzisiejszej niedzieli 
przeznaczona jest na potrzeby misji.

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz.17.00, a po Różańcu modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych        
w wypominkach rocznych.

Trzecie spotkanie w ramach Rekolekcji 
Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu 
Świętym odbędzie się w poniedziałek,      
21 października br., o godz. 19.00. Osoby 
chętne mogą jeszcze dołączyć do rekole-
kcji. Serdecznie zapraszamy.

W piątek, 1 listopada, przeżywać będzie-
my Uroczystość Wszystkich Świętych. 
Msze św. w kościele będą sprawowane 
według następującego porządku: o godz. 
7.00., 8.30., 10.00., 11.30., 18.00. Nie 
będzie Mszy św. o godz. 20.00. Procesja 
na cmentarz wyruszy z naszego kościoła 
zaraz po Mszy św. o godz. 11.30. Po 
procesji, ok. godz. 13.30. zostanie odpra-
wiona Msza św. na cmentarzu w intencji 
zmarłych, polecanych w wypominkach.

W dniach od 1 do 8 listopada można 
codziennie zyskać odpust zupełny za 
pobożne nawiedzenie cmentarza i 
odmówienie    modlitwy    za    zmarłych. 

9.

8.
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