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Świecąca przykładem 
 

Błogosławiona Karolina, której wspomnienie obchodzimy 18 

listopada jest patronką młodzieży, Ruchu Czystych Serc i Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży.  

Karolina od najmłodszych lat była bardzo rozkochana w modlitwie i 

Panu Bogu. W wieku 17 lat, 18 listopada 1914 roku została zamordowana 

przez carskiego żołnierza. Zginęła broniąc godności i dziewictwa.  

 

Czego może uczyć nas ta błogosławiona? Przed wszystkim miłości do Boga 

i bliźniego a nade wszystko obrony wiary i jej prawd.  

 

W świecie rozdartym na wskroś niemocą 

Gdy to co piękne z błotem zmieszane 

Jaśniejesz między świata cierniami 

Wzorem prawości i cnotą wiary 

 

Wśród cnót  tak wielu bronisz czystości 

Wśród burzy w którą świat uwikłany 

Błogosławiona, szczęśliwa Kózko 

Tyś nam patronką – ostoją wiary! 

 

Czy nas zawstydzasz? W każdym wymiarze 

Skromnością, dobrem, cnotą wytrwania 

Bronisz wartości, które są ponad 

Tym co podsuwa świat do kochania 

 

Bądź nam wyrzutem, niech polska młodzież  

Porzuci drogi zła, nieprawości 

Niech uczy się od Ciebie pokory  

Modlitwy, wiary i wytrwałości 

 

Bądź nam patronką przychodź z pomocą 

Gdy gdzieś gubimy sprzed oczu Boga 

Niech nie toniemy w falach zwątpienia 

Gdy w sercu gości smutek i trwoga 

 

Bądź przewodniczką, ucz nas mądrości 

Gdy świat na przekór uczy pogardy 

Wskazuj jak Boga w sercu zachować 

Choć obojętny świat jak głaz twardy  

 

Bądź jasną gwiazdą na firmamencie 

Wzorem młodzieży w walce o życie 

Prowadź do Ojca w niebieskie bramy  

My Ci hołd, pamięć z serca składamy 

 

Magdalena Maraj 

 

 
EWANGELIA (Mt 25,1-13) 

Królestwo niebieskie podobne 

będzie do dziesięciu panien, które 

wzięły swoje lampy i wyszły na 

spotkanie pana młodego. Pięć z nich 

było nierozsądnych, a pięć 

roztropnych. Nierozsądne wzięły 

lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. 

Roztropne zaś razem z lampami 

zabrały również oliwę w 

naczyniach. Gdy się pan młody 

opóźniał, zmorzone snem wszystkie 

zasnęły. Lecz o północy rozległo się 

wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie 

mu na spotkanie! Wtedy powstały 

wszystkie owe panny i opatrzyły 

swe lampy. A nierozsądne rzekły do 

roztropnych: Użyczcie nam swej 

oliwy, bo nasze lampy gasną. 

Odpowiedziały roztropne: Mogłoby 

i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie 

raczej do sprzedających i kupcie 

sobie! Gdy one szły kupić, nadszedł 

pan młody. Te, które były gotowe, 

weszły z nim na ucztę weselną, i 

drzwi zamknięto. W końcu 

nadchodzą i pozostałe panny, 

prosząc: Panie, panie, otwórz nam! 

Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, 

powiadam wam, nie znam was. 
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Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia 

ani godziny. 

Wolność… 

 
  „Wolność kocham i 

rozumiem, wolności oddać nie 

umiem”. Słowa bardzo aktualne, 

chociaż piosenka ma już swoje lata. 

Dziś szczególnie można 

zaobserwować pragnienie wolności i 

niezależności. Kobiety chcą być 

niezależne, mężczyźni pragną 

wolności i świętego spokoju. Na 

kursach z samodoskonalenia mówi 

się o tym, że człowiek jest sam 

sobie panem i wszytko zależy od 

niego. Nie jest w modzie słuchanie 

jakichkolwiek nakazów, jedyna 

odpowiedź jest przecież w naszym 

wnętrzu. Często jako argument 

odchodzenia od wiary i Kościoła 

słyszę, że nie potrzeba 

sakramentów, uczestnictwa we 

mszy świętej, spowiedzi. Modlić 

można się w domu, a najważniejsze 

są dobre uczynki. 

Myślę, że wielu kojarzy 

wiarę z brakiem wolności i 

ograniczeniami. Gdyby ludzie 

wsłuchali się głębiej w 

chrześcijaństwo, zobaczyliby, że 

podstawą miłości Boga do 

człowieka jest wolność. Dużo o 

wolności, jako o darze Bożym, pisał 

i mówił Jan Paweł II. W pierwszej 

encyklice Redemptor hominis 

(1979) Jan Paweł II zacytował słowa 

Chrystusa „Poznajcie prawdę, a 

prawda was wyzwoli” (J 8,32), 

Następnie dodał: „W słowach tych 

zawiera się podstawowe wymaganie 

i przestroga zarazem. Jest to 

wymaganie rzetelnego stosunku do 

prawdy jako warunek prawdziwej 

wolności. Jest to równocześnie 

przestroga przed jakąkolwiek 

pozorną wolnością, przed wolnością 

rozumianą powierzchownie, 

jednostronnie, bez wniknięcia w 

całą prawdę o człowieku i o 

świecie”. Przecież na tym opiera się 

również praca nad sobą przy asyście 

psychoterapeuty, dążymy do 

odkrycia prawdy o sobie, o swojej 

przeszłości, szukamy ukojenia, 

uzdrowienia, opierając się na 

fachowcach. Dlaczego więc 

wierzymy ludziom, a nie wierzymy 

Bogu? Dlaczego mamy zaufanie do 

człowieka, który ma nas uleczyć ze 

zranień i nie posądzamy jego o 

ograniczanie naszej wolności, a nie 

myślimy tak o Bogu? Popatrzmy na 

10 przykazań. Jakby wszyscy ich 

przestrzegali to świat byłby 

mlekiem i miodem płynącą krainą. 

Nie zabij, nie cudzołóż, nie kradnij, 

nie mów fałszywego świadectwa 

przeciw bliźniemu swemu, nie 

pożądaj żony bliźniego swego ani 

żadnej rzeczy, która jego jest. 

Pisałam kiedyś o Książce „Bóg nie 

umarł” (tak na marginesie jest 

również film na podstawie tej 

pozycji), gdzie autor wyraźnie 

przedstawia Pismo Święte jako 

źródło drogowskazów i znaków 

drogowych, które wskazują nam 

właściwą drogę i chronią przed 

popełnianiem błędów.  Tak 

naprawdę prawo Boże rodzi się z 

miłości i dobroci wobec człowieka, 

którego Bóg kocha. Ludzka wolność 

i prawo Boże zmierzają w tym 

samym kierunku. Wola Boża wobec 

każdego z nas, ma służyć jedynie 

szczęściu, spełnieniu i radości. 

Życie według rad ewangelicznych 

nie jest rozkazem, ale pełnym 

miłosierdzia zaproszeniem. Bóg 

zachęca nas do podejmowania 

słusznych decyzji, zgodnie z 

prawem moralnym i nie naruszając 

naszej wolności. Mamy wybór. 

 

Anna Zielińska 
 

 

 

Camino, czyli Droga 

 
Do artykułu na 

ten temat zabierałem się 

kilka razy. Teraz z braku 

innych artykułów czas 

na to by wspomnieć 

nieco o Camino – 

Drodze do Sanktuarium 

Grobu Św. Jakuba w Santiago de 

Compostela w Hiszpanii, którą 

odbyłem podczas ostatnich wakacji. 

Oczywiście nie o całą drogę tu 

chodzi. Średniowieczna tradycja 

zaleca, by do Santiago wyruszyć z 

własnego domu. Z braku czasu na 

tak doniosłe przedsięwzięcie 

musiałem zadowolić się 

jedenastoma dniami na pątniczym 

szlaku.  

Pomysł na Camino narodził 

się dość spontanicznie. 

Zastanawiając się nad udziałem w 

pielgrzymce Rzeszowskiej na Jasną 

Górę, stwierdziłem, że potrzebuję 

pielgrzymowania, ale w nieco innej 

formie: bez tłumu ludzi, tub 

nagłaśniających czy 

zorganizowanych modlitw i 

konferencji, za to w większej 

niezależności, z możliwością 

wyciszenia, osobistej modlitwy, ale 

też zobaczenia czegoś nowego. 

Gdy już podjąłem decyzję, 

należało znaleźć kompana do 

podróży lub grupę osób. 

Początkowo pomyślałem o liczbie 

trzech lub czterech osób. 

Ostatecznie zdołałem namówić 

jednego towarzysza, także księdza. 

Po odpowiednim przygotowaniu 

wyruszyliśmy w podróż. Najpierw 

do Madrytu na parę dni zwiedzania 

stolicy, a potem pociągiem na 

Camino.  

Droga, którą wcześniej obraliśmy 

nosi nazwę Primitivo – czyli 

„Pierwotne”. Nazwa związana jest 

ze szlak prowadzi trasą, którą odbył 

Król Alfons II Wstydliwy - 
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pierwszy pielgrzym do grobu do 

grobu św. Jakuba. 

Naszą wędrówkę 

rozpoczęliśmy w Oviedo - pięknym 

mieście ze wspaniałą gotycką 

katedrą, w której znajduje się 

bezcenna relikwia - Chusta, w którą 

owinięty był Pan Jezus po śmierci 

na krzyżu. 

  Katedra jest bardzo surowa 

w stylu a zwiedza się ją trochę jak 

muzeum - pojedynczo ze 

słuchawkami na uszach. Jednak 

spokój z jakim chodzi się po 

katedrze i rzeczywistym muzeum 

obok, sprawia, że można swoimi 

myślami zatopić się w 

średniowiecznej atmosferze miasta. 

Właściwie z całego 

pielgrzymkowego szlaku to właśnie 

Oviedo najbardziej mnie zachwyciło 

i polecam je jako miejsce 

pielgrzymkowe i turystyczne.  

 Pierwsze dni pielgrzymki 

zapoznały nas z atmosferą panującą 

na szlaku. Pielgrzymów nie było 

zbyt wielu. Zwykle grupy 

kilkuosobowe, pary, małżeństwa, 

pielgrzymi indywidualni. Najwięcej 

Hiszpanów i Włochów, następnie 

Francuzi, Polacy i pozostali. Częste 

mijanie się na szlaku oraz wspólne 

noclegi w schroniskach sprawiły, że 

po kilku dniach wiedzieliśmy, że 

zaraz spotkamy jakieś znajome 

twarze. 

 Sytuacja zmieniła się, gdy 

piątego dnia razem z dwoma 

poznanymi Polakami 

stwierdziliśmy, że przecież można 

przejść Camino szybciej o jeden 

dzień i dzięki temu zwiedzić też 

ciekawe miejsce po pielgrzymce. W 

związku z tym piątego dnia 

przeszliśmy 46 km z bardzo dużymi 

przewyższeniami. Później już 

jednak pokonywaliśmy już bardziej 

ludzkie dystanse. I tak 320 km 

przeszliśmy 10 dni i poranek, czyli o 

2-3 dni szybciej niż podają 

przewodniki. 

 Camino Primitivo jest 

najbardziej górską drogą św. 

Jakuba. Prowadzi przez Asturię i 

góry Kantabryjskie położone na 

północy Hiszpanii. Wilgoć 

napływająca od morza i 

zatrzymująca się na górach sprawia, 

że w okolicy jest bardzo dużo 

deszczu, zwykle niezbyt ulewnego. 

Tak też było podczas naszej 

pielgrzymki. Dopiero kilka ostatnich 

dni było słonecznych i bardziej 

hiszpańskich niż angielskich.  

 Primitivo jest wymagającym 

szlakiem. Wędrówkę można 

momentami porównać do chodzenia 

po Bieszczadach, oczywiście bez 

zdobywania szczytów, choć niektóre 

odcinki oferowały przejście górskim 

grzbietem lub trawersowanie nad 

kanionem rzeki. Były też odcinki 

bardziej proste, ale całość można 

określić jako pagórkowatą. 

Po drodze można było 

zwiedzić parę ładnych miasteczek, z 

których mnie najbardziej spodobały 

się Cornellana z pięknym widokiem 

z mostu na rzekę, Fonsagrada, która 

majestatycznie góruje nad okolicą, 

Lugo z zabudową zamkową oraz 

Arzua w której trafiliśmy na 

średniowieczno-fantastyczny 

festiwal miejski. 

 Poranne dojście do Santiago 

de Compostela 15 sierpnia było też 

bardzo ważnym przeżyciem. 

Wejście do miasta bez hałasu, ale 

jako zwykli, nie witani i nie 

zauważani zbytnio pielgrzymi było 

bardzo ciekawym i zarazem prostym 

doświadczeniem. 

 Na koniec warto nieco 

wspomnieć o religijnej atmosferze 

pielgrzymki. Niestety nie jest ona 

mocno dostrzegalna. Nie widać tu 

ludzi trzymających różaniec czy 

Biblię. Co więcej niektóre osoby 

widocznie przejawiały praktyki 

duchowe inne niż chrześcijańskie. 

Zachowanie kilku napotkanych osób 

z moralnego punktu widzenia, też 

ciężko było nazwać 

pielgrzymowaniem. Jednak na ogół 

to, co bardzo pozytywnie uderzało 

na szlaku, to życzliwość, wzajemna 

pomoc, uśmiech i radość z bycia 

razem.  

 Z moimi towarzyszami 

drogi udało się nam znaleźć czas na 

modlitwę brewiarzową, śpiew 

Godzinek i oczywiście na wspólną 

Eucharystię, czasem w kościele, a 

innym razem na Sali gimnastycznej 

lub na oknie opuszczonego 

klasztoru. Gdy ktoś potrzebował 

więcej czasu na modlitwę lub 

rozmyślanie, była do tego okazja 

podczas marszu w ciszy. 

Oczywiście był też czas na 

rozmowy a nawet burzliwe 

dyskusje. Myślę, że mogę być 

wdzięczny Bogu za ten cudownie 

przeżyty czas na Drodze Św. 

Jakuba.  

Po przejściu pielgrzymki 

korzystając z względnej bliskości 

miejsc odwiedziliśmy jeszcze La 

Coruña, Fatimę i Porto, gdzie 

zakończyliśmy pobyt na Półwyspie 

Iberyjskim. Szczególne wrażenie 

zrobiła na mnie Fatima z niezwykłą 

modlitewną atmosferą. Warto 

odwiedzić to przepiękne miejsce. 

Jednak przede wszystkim pragnę 

zachęcić do wyruszenia w 

niezwykłą podróż po Camino, czyli 

Drodze do Grobu Św. Jakuba w 

Santiago de Compostela. 

Ks. Kamil Kojder 

 

 
MODLITWA 

WYPOMINKOWA: 
 

poniedziałek: rejon ul. 

Świętojańskiej i Malowniczej; 

wtorek: rejon ul. Kard. Wojtyły; 

środa: rejon ul. Miłej; 

czwartek: rejon Zastruża; 

piątek: rejon ul. Sikorskiego 
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sobota: zmarli członkowie róż  

O nasz kościół w tym tygodniu 

zadbały mieszkanki ul. Kard. 

Wojtyły 

Stanisława Lubas, Piotr Modlisz, 

Anna Jedynak, Łucja Puc, Anna 

Skubisz, Bogumiła Gierczak, 

Barbara Mazur, Stanisława Mitał, 

Maria Modlisz, Jolanta Płonka 

Bóg zapłać! 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

12 listopada 2017 

XXXII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

 

1. Dziękujemy ks. prof. Janowi za obecność wśród nas 

i za słowo Boże. Będziemy wspierać parafię w 

Lubieniu Wielkim modlitwą i ofiarami materialnymi. 

2. Dzisiaj przeżywamy Dzień Solidarności z 

Kościołem Prześladowanym i w całej Polce modlimy 

się i zbieramy ofiary do puszek przeznaczone na 

pomoc chrześcijanom w Syrii i na Bliskim Wschodzie. 

Temat ten podejmowany jest w dzisiejszych 

wydaniach prasy katolickiej. Zapraszamy do lektury. 

3. Codziennie po Mszy św. wieczornej modlimy się za 

zmarłych w modlitwie wypominkowej według 

rejonów parafii. 

4. Dzisiaj o godz. 11.00 chór naszej Szkoły 

Podstawowej nr 9 zaprasza na koncert pieśni 

patriotycznych z okazji 99. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości,  

5. Rzeszowski Dom Kultury przypomina o 

dzisiejszym Koncercie Inauguracyjnym Rzeszów Jazz 

Festiwal. O godz. 19.00 wystąpi artysta światowej 

sławy Apostolis Anthimos Miniatures. Bilety w cenie 

30 zł. 

6. W tym tygodniu wspominamy: w czwartek Matkę 

Bożą Miłosierdzia, w piątek św. Elżbietę Węgierską, a 

w sobotę bł. Karolinę Kózkę, patronkę diecezji. 

7. W przyszłym tygodniu w całym Kościele 

przeżywać będziemy Pierwszy Światowy Dzień 

Ubogich.  

8. W czwartek adoracja prowadzona przez Wspólnotę 

Serca Jezusowego. W piątek o godz. 15.00 koronka i 

adoracja w ciszy do Mszy św. O godz. 17.30 

nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. 

9. Dziękujemy rodzinom z parafii za przygotowanie 

kościoła na niedzielę oraz za ofiarę na ogrzewanie 

świątyni. Troskę o kościół w nadchodzącym tygodniu 

powierzamy dziesięciu kolejnym rodzinom z ul. Kard 

Wojtyły począwszy od Pani Małgorzaty Migut. 

 

Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny (Mt 25,13) 

 

 

INTENCJE MSZY ŚW.  

XXXI TYDZIEŃ ZWYKŁY 

12/11/2017 – 19/11/2017 

 

12/11 XXXII Niedziela zwykła 

7 30 

9 30 

11 30 

+ Helena Miąsik w 1. rocznicę śmierci  

+ Eugeniusz Twardowski – 12. Msza św. gregoriańska 

za żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci 

 17 00 o łaskę zdrowia i błogosławieństwo dla Mamy z okazji urodzin 

 
 

13/11 Poniedziałek – wsp. św. Pierwszych 

Męczenników Polski 

7 00 

18 00 

 

+ Michał Przewrocki od Anny Sabo 

1) + Eugeniusz Twardowski – 13. Msza św. 

gregoriańska 

2) + Janina i Kazimierz Rudek 

 

14/11 Wtorek 

7 00 

18 00 

 

+ Eugeniusz Twardowski – 14. Msza św. 

gregoriańska 

1) + Helena Miąsik od rodziny z Sopotu 

2) + Grażyna Jęczalik w 2. rocznicę śmierci 

 

15/11 Środa 

7 00 

18 00 

+ Anna Stolarczyk od rodziny Twardowskich  

1) + Eugeniusz Szwed 

2) + Eugeniusz Twardowski – 15. Msza św. 

gregoriańska 

 

16/11 Czwartek 

7 00 

18 00 

 

+ Emilia Wilk od kuzyna Władysława Mikuły z 

rodziną 

1) + Eugeniusz Twardowski – 16. Msza św. 

gregoriańska 

2) + Władysława Stawicka od Ireny i Barbary  

 

17/11 Piątek – wsp. św. Elżbiety Węgierskiej 

7 00 

18 00 

+ Eugeniusz Twardowski –17. Msza św. 

gregoriańska  

1) + Sabina Leszczak od koleżanek ze studiów 

pielęgniarskich 

2) + Anna Kieraś z róży Świętej Bożej 

Rodzicielki 

 

18/11 Sobota – wsp. bł. Karoliny Kózkówny, 

Patronki Diecezji 

7 00 

 

18 00 

+ Eugeniusz Twardowski – 18. Msza św. 

gregoriańska 

1) + Wacław Glapiński od swatów 

2) o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

żyjących i życie wieczne dla zmarłych sióstr z 

róży Matki Bożej Starowiejskiej 

 

19/11 XXXIII Niedziela zwykła – Światowy Dzień 

Ubogich 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Eugeniusz Twardowski – 19. Msza św. 

gregoriańska 

dziękczynna za dar rodzicielstwa 

+ Elżbieta Błażejowska od rodziców 

+ Zdzisława Mazur od córki Ewy z rodziną 

 

 

 

 

 

Wydawca: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie; 

Nakład: 230 egz. Adres: ul. Kard. Karola Wojtyły 114, 35-
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