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Słowo Dla Życia
Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara,
a Bogu to, co należy do Boga
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego uczniów razemze zwolennikami
Heroda, aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz.
Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę
ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno
płacić podatek cezarowi, czy nie?”.
Jezus przejrzał ich przewrotnośći rzekł: „Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową”. Przynieśli mu denara.
On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”.
Odpowiedzieli: „Cezara”.
Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc cezarowi to, co
należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Mt 22,15–21

Słowo Dla Życia
Posłuszni Bogu
Często w dziejach świata ludzie
próbowali kreować obok Boga inne
autorytety, by móc powiedzieć: tu
jest wiara, a tam jest polityka, tu
państwo, a tam królestwo Boże. Jezus mówi jednak wyraźnie: jeden
jest Bóg. Tak bardzo przewyższa
On cesarza, że nawet trudno mówić
o płaszczyźnie, na której można by
te światy porównywać. Dajcie więc
cesarzowi to co mu się słusznie należy, nie dawajcie mu jednak tego co
się jedynie Bogu należy. Głos Boży
wzywa nas, abyśmy uznali przede
wszystkim konieczność posłuszeństwa Bogu, a nie takim czy innym
ludziom, ideologiom czy systemom społecznym. Można być pewnym, że gdyby władcy tego świata
i ci, którzy ślepo są im posłuszni
i idą za ich głosem, postawili na
wartości Boże, mające swoje fundamenty ponad państwem, polityką
czy przekonaniami światopoglądowymi, łatwiej by było dążyć do zachowania godności każdego człowieka, stworzonego na Boży obraz
i podobieństwo. Idąc drogą Bożą,
ludzie mogą uniknąć niejednej wojny i wielu ludzkich nieszczęść.
Jako chrześcijanie mamy obowiązek protestować, kiedy władza
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świecka podważa przykazania
Boże, czuje się nie kompetentna
do troski o uczucia religijne swoich
obywateli. Chrzest święty zobowiązał nas do tego, aby swoje serce,
swoją dusze i wszystkie siły oddać
Bogu. Ewangelia nie jest spisem gotowych recept na każdą życiową sytuację. Słowo Boże wymaga naszego dojrzewania i to przez całe życie.
Ciągle jesteśmy narażeni na różne
nieporozumienia i błędne interpretacje. W przeszłości pojawiały się
głosy chrześcijan, że słowa Jezusa
„Oddajcie cezarowi to co należy do
cezara, zobowiązują do bezwzględnego posłuszeństwa dla ziemskiej
władzy w sprawach doczesnych.
Jezus wskazuje, że ta lojalność ma
swoje granice. Granicą jest niesprawiedliwe postępowanie „Cezara”.
Sytuacje w których lekceważona
jest godność człowieka, zmusza do
stanowczego powiedzenia „nie”.
Z radością wyznajemy naszą wiarę
i mówimy, że Bóg jest naszym Panem, Jemu zawdzięczamy to co jest
najcenniejsze w naszym życiu (por.
Iż 45,5-6).

„Piękne i wielkiej doniosłości jest powołanie tych wszystkich
którzy pomagają rodzicom w wypełnianiu ich obowiązku
podejmują w szkołach zadania wychowawcze”.
(przemówienie Jana Pawła II
do nauczycieli i wychowawców 6.06.1991)

14 październik to dzień Edukacji Narodowej.
W tym dniu naszą wdzięczną pamięć kierujemy
do Nauczycieli, Wychowawców, Katechetów.

Drodzy
Nauczyciele i Wychowawcy!
Życzymy mądrości, wytrwałej nadziei
i umiejętności kierowania serc wychowanków
do dobra, prawdy i piękna.
Niech Jezus uczy patrzeć na uczniów według
zasad Ewangelii, a Matka Boża Wspomożenia
Wiernych swoim orędownictwem wyprasza
potrzebne łaski na każdy dzień życia.
Redakcja

Opracował ks. Jan Dubas
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Jego śladami…
związek i przybywając do miejsc
gdzie rodził się ruch salezjański,
przeżywam na nowo doświadczenie jakie było moim udziałem poprzez tych salezjanów, ze spotkania
z ks. Bosko, poprzez tych kapłanów,
którzy poszli do obozu. Chciano
by jeden z nich rzucił na ziemie
i podeptał różaniec; nie posłuchał,
więc torturowano go aż do śmierci. Zatem człowiek nawet jeśli jest
papieżem, nie może uwolnić się od
relacji osobistych, od tego co osobiście przeżył. Ja muszę powiedzieć,
że znaczną część i to część decydującą mojego życia przeżyłem z salezjanami w prowadzonej przez nich
parafii. Tam również znalazłem
środowisko, osoby, które pomogły
mi do nawrócenia – nie w sensie
Już po raz siódmy, z krakowskich
Dębnik, 8 października wyruszyła
piesza pielgrzymka, „Śladami Karola Wojtyły Robotnika”. Idąc śladami
tego, który wiele lat temu przemierzał
te same ścieżki, zatrzymywaliśmy się
w miejscach związanych z życiem Karola, księdza, biskupa i wreszcie papieża. O drodze tej mówił przed laty:
Do dziś pamiętam tę drogę, która
prowadziła z Borku Fałęckiego na
Dębniki, którą odbywałem codziennie, przychodząc na różne zmiany
w pracy, przechodząc w drewniakach
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powrotu do wiary, ale odnalezienia
powołania
Jan Paweł II,
słowo do kardynałów
i biskupów Piemontu
oraz salezjanów;
Turyn 3 września 1988 rok
Podczas pierwszej stacji ks. Jan
Dubas, proboszcz parafii, powitał
wszystkich pielgrzymów, którzy wraz
duszpasterzami przybyli z Lublina,
Pogrzebienia, Kobyli, Staniątek, Duszpasterstwa Akademickiego Ziemia
Boga, oraz z całego Krakowa. Również w Dębnikach odmówiona została
modlitwa o beatyfikację męczenników
salezjańskich. Przy akompaniamencie
Orkiestry Górniczej z Pogrzebienia,
której „Barka” roznosiła się po całej

W tym roku to nasze wędrowanie
miało szczególny charakter. Po raz
pierwszy podczas drogi mogliśmy
śpiewać i wołać w modlitwie bł. Janie
Pawle II, módl się za nami. Pierwsza
stacja, to kościół na Dębnikach. O tym
miejscu papież mówił tak:
Jest rzeczą dobrze znaną, że decydujące lata mojego życia upłynęły,
w parafii salezjańskiej, w parafii
św. Stanisława Kostki w Krakowie.
(…) Widziałem także jak na moich
oczach zatrzymano do obozu salezjanów. Większość z nich poniosła
śmierć (… ) Wszystko to ma jakiś
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Jego śladami…

okolicy pielgrzymi udali się do następnej stacji, jaką był dom przy ul. Różanej
11. W tym bowiem miejscu mieszkał
Jan Tyranowski. W książce „Dar i tajemnica” Jan Paweł II wspomina:
Od niego nauczyłem się między innymi elementarnych metod pracy
nad sobą, które wyprzedziły to, co
potem znalazłem w seminarium.
Tyranowski, który sam kształtował
się na dziełach świętego Jana od
Krzyża i świętej Teresy od Jezusa,
wprowadził mnie po raz pierwszy

w te niezwykłe, jak na mój ówczesny wiek, lektury.
W tym miejscu przedstawiciele
pielgrzymów odmówili modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego Jana Tyranowskiego.
Następny etap pielgrzymki wyznaczył nam dom, który znajduje się przy
ul. Tynieckiej 10, w którym zamieszkał Karol Wojtyła, po przeprowadzce
z Wadowic. Zaniesiono przed nim modlitwę o powołania, a przy ul. Szwedzkiej 12, modlitwę za rodziny. Ten przystanek na trasie pielgrzymki, związany
jest z rodziną Poźniaków, od której
przyszły papież doświadczył wiele
ciepła i ludzkiej pomocy. Dalsza trasa
powiodła przez kapliczkę znajdującą
się przy ul. Słomianej i Kamieniołom
na Zakrzówku. To jedno z miejsc pracy
młodego Karola. Jeden z górników odmówił modlitwę za ludzi pracy. Z dystansu czasu słowa błogosławionego
brzmią dzisiaj jeszcze mocniej i przemawiają jeszcze wyraźniej:
Modlimy się do Ciebie za tych
wszystkich, którzy cierpią, za tych,
którzy nie mają pieniędzy, za tych,
którzy nie mają wykształcenia, za
tych, których nie darzy się uczuciem:
uczyń nas wrażliwymi na ich potrzeby i naucz nas dzielić się z nimi.
Modlimy się do Ciebie za bezrobotnych i za ludzi młodych, którzy
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Jego śladami…

poszukują pracy; dopomóż nam
przygotować dla nich miejsce w naszym społeczeństwie (…) Modlimy
się do Ciebie za tych, którzy cierpią
głód w tym kraju, za tych, których
wygnano, za uchodźców. Panie, Szafarzu tego, co niemożliwe, połóż kres
naszym udrękom, rozszerz nasze
serca i połącz nas we wspólnotę.
Przechodząc wzdłuż kamieniołomu, rozważaliśmy stacje Drogi Krzyżowej, prowadzonej przez gimnazjalistów ze Staniątek, aby następnie po
między blokami osiedla Ruczaj, modlić się na różańcu. W tym roku ilość
odczytywanych intencji była potwierdzeniem jak wielu nas jest i ile chcemy
powiedzieć Panu Bogu. Widok wierzy
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łagiewnickiego sanktuarium, które
przebijało się pomiędzy zabudowaniami, dodawał jeszcze większego skupienia w modlitwie, po mimo różnej
reakcji stojących w korkach kierowców
i pasażerów. Tegoroczna trasa pielgrzymki nie miała swojego apogeum w
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Ze
względu na tegoroczną beatyfikację,
chcieliśmy w tym roku zakończyć ją
w Centrum Jana Pawła II, które pomimo jeszcze trwającej budowy, gromadzi już całe rzesze pielgrzymów. Dlatego w drodze do Centrum towarzyszyła
nam modlitwa za zmarłych, którzy
wędrowali z nami w poprzednich latach. Wspominaliśmy ks. bpa Adama
Śmigielskiego, którego w przeddzień
pielgrzymki wypadła trzecia rocznica
śmierci i zmarłego niedawno ks. Tadeusza Nowaka. Ks. Tadzio szczególnie
był obecny w modlitwie i wędrówce.
Ta pielgrzymka jest bowiem takim jego
dzieckiem, był przecież jej inspiratorem i pomysłodawcą. Po między sanktuarium a centrum droga wiedzie pod
górę. To ostatni etap. Duszpasterstwo
Akademickie „Ziemia Boga”, poprowadziło nas przez ten etap rozważaniami Drogi Światła. Zmartwychwstały jest światłem dla całego Kościoła.
Błogosławiony Jan Paweł II to światło
zapalał i przekazywał ludziom wszystkich kontynentów.
Zwieńczeniem pielgrzymki była
Eucharystia
sprawowana
przez

przybyłych kapłanów. Przewodniczył jej ks. Michał Kaleta, przełożony
wspólnoty inspektoratu. W słowach
homilii ks. Jan Kucharczyk przypomniał więź papieża z ludźmi pracy. Cytując dokumenty i przemówienia oraz
przypominając postawy Jana Pawła II
powiedział:
Przychodzimy w pielgrzymim trudzie do tego miejsca i przeszliśmy
tą drogą, którą przemierzał Karol
Wojtyła. To jest droga szczególna,
bo to jest droga przemierzona przez
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niego samego. Proszę wybaczyć, ale
my mało wiemy o papieżu. Życie
Jana Pawła II znamy wyrywkowo,
a jego duchowość powierzchownie.
Ta pielgrzymka, ten trud pielgrzymi, to szczególny czas zgłębiania
życia i duchowości błogosławionego Jana Pawła II. Święty musi być
blisko Boga, ale i blisko człowieka,
blisko cierpienia.

o ewangelię. Ale równocześnie mówił to z miłości do każdego z nas.
Kochał wszystkich. I moi drodzy
wszyscyśmy to czuli. Czuliśmy
i czujemy jego miłość, jego troskę
o nas.
Odchodząc z tego pięknego miejsca, wielu po raz kolejny poczuło ponowną bliskość polskiego papieża. Tej
bliskości przecież nie można nigdy
utracić. Święty musi być bliżej nas.
To także jakieś zadanie. Przypomina
o tym naoczny świadek błogosławionego i przez długie lata wierny towarzysz
jego życia, kard. Stanisław Dziwisz:

Wszyscy, którzy już nawiedzili
krakowskie Centrum bł. Jana Pawła
II, wpatrywali się zapewne w ołtarz.

Podczas uroczystości pogrzebowych
wiatr zamknął księgę Ewangelii na

papieskiej trumnie. Nie zamknął
jednak tej księgi, którą Papież, niezmordowany Pielgrzym i heroiczny
wierny Świadek Bożej prawdy i miłości — całym swoim życiem pisał
w ludzkich sercach. My, którzy
szliśmy razem z nim, pragniemy
świadectwem naszego życia kontynuować pisanie tej księgi. I chcemy
ją przekazać następnym pokoleniom, by nigdy nie ustało pielgrzymowanie człowieka do Boga, który
nie tylko jest bogaty w miłosierdzie,
ale jest Miłością Miłosierną. By nie
ustało to pielgrzymowanie, czy tu
— do Łagiewnik, czy wszędzie tam,
gdzie żyje człowiek, zmagając się ze
swoim losem i swoją słabością.
Ks. Andrzej Gołębiowski

Umieszczono w nim relikwie krwi błogosławionego. W tym miejscu brzmią
bardziej słowa homilii ks. Jana:
Słowa papieża poruszały do głębi
nasze serca. Zdobył on sobie wielki
posłuch także u ludzi młodych dlatego też On szczególnie pozyskał
ich serce. Jego przemówienia były
wymagające, prawdy które głosił
były trudne. Stawiał wymagania,
ale słuchaliśmy go, bo wiedzieliśmy że mówi to wszystko w oparciu
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Subiektywny przewodnik
po Mszy świętej

Obrzęd, w którym tyle razy uczestniczyłeś kryje dynamikę, której postronny obserwator na równi ze znudzonym uczestnikiem dostrzec nie mogą...
Obrzędy wstępne
Witaj. Jak się masz? Tą formułą pewna moja znajoma
zawsze rozpoczynała swoją ze mną rozmowę na gadulcu.
Jakoś zacząć trzeba.
Znak krzyża to nie pusty rytuał. Oznacza chęć rozpoczęcia w imię Trójjedynego Boga....
Przyjęło się, że najpierw trzeba się przywitać. Więc pada
„dzień dobry”, „cześć”, „witaj” albo jeszcze jakoś inaczej.
A pytanie o samopoczucie? Bardzo miłe. Choć czasem nie
wiadomo, co odpowiedzieć: mówić prawdę czy trzymać się
konwenansu? Ale po tych wstępnych ceregielach rozmowa
może już bez przeszkód toczyć się dalej.
Od czego zacząć modlitwę? No jak to? Od znaku krzyża. Zawsze się tak robi. Czy to rozpoczynając pacierz, czy
odmawiając różaniec, czy uczestnicząc w Eucharystii. Bez
tego trudno wyobrazić sobie początek modlitwy. To utarty
zwyczaj. Jak powiedzenie „dzień dobry” wychodzącej właśnie z psem sąsiadce, jak zapięcie pasa bezpieczeństwa po
wejściu do samochodu. Bez tego się nie da. A jednak redukowanie znaku krzyża do grzecznościowej formuły przywitania jest piramidalnym nieporozumieniem.
Gest znaku krzyża – także ten wykonywany na samym początku Mszy Świętej – to niejako naznaczenie się
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Chrystusem. To gest oddania się Mu. Dotykając czoła, piersi i ramion mówię: Jestem, Jezu, cały Twój. Twoje są moje
myśli, Twoje jest moje serce, Twoje są moje gotowe do pracy
ramiona. Cały oddaję się Tobie. Jestem do Twojej dyspozycji.
Temu gestowi towarzyszą też słowa. Niezwykle istotne:
„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. To co rozpoczynam znakiem krzyża, rozpoczynam w imię Trójjedynego
Boga. Nie dla własnej chwały, nie dla uczczenia bliźniego
czy dla wypełnienia czymś pustki jakiejś nadętej, okolicznościowej imprezy; nie w imię walki o prawa człowieka, nie
w imię lepszej przyszłości, nie w imię sukcesu jakiejś partii
politycznej. W imię Boga. To Bóg jest najważniejszy w tym
co zgromadzony na Eucharystii lud Boży będzie robić. To
w Jego imię rozpoczynamy.
Kazanie nudne? Sąsiad fałszuje? Nie rozpocząłem znakiem krzyża, żeby za najważniejsze uznać moje zadowolenie z kazania albo żeby najistotniejsze miały być moje
wrażenia estetyczne. Podczas Eucharystii najważniejsze
jest oddanie czci Bogu. Wszystko inne jest drugorzędne.
Ale dobrze by było, żeby celebrans też poczuł się tym rozpoczęciem w imię Boże zobowiązany. By wszystko odbyło
się na chwałę Bożą. Nie ku chwale zacnych, a obecnych na
Mszy celebransów i gości, nie dla zainteresowania nudzących się dzieci, nie dla stworzenia widowni dla występującego chóru czy orkiestry. Wszystko dla Trójjedynego Boga.
Bo w Jego imię każdą Eucharystię rozpoczynamy.
Andrzej Macura

13

SALTROM ZAPRASZA
Salezjański Ruch Troski o Młodzież
ul. Różana 5, 30-305 Kraków, tel. 12 269 30 00
www.saltrom.krakow.pl, e-mail: saltrom@saltrom.krakow.pl

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
W SALTROMIE
Masz chwilę czasu w tygodniu? Godzinę, dwie, może ciut więcej?
Może chciałbyś w tym czasie pomóc innym? Zapraszamy – dołącz do
grona saltromowych wolontariuszy!
Wolontariusze w Saltromie pomagają w świetlicy „Świat Dziecka” lub
w „Oratorium przy Różanej”. Udzielają bezpłatnych korepetycji, wyjeżdżają na wakacje lub ferie jako wychowawcy. Słowem – potrzeby są duże,
zaś pole do działania jest szerokie – dla każdego coś odpowiedniego się
znajdzie.
Najlepiej przyjść do Saltromu i spotkać się z Koordynatorem Wolontariatu, by dowiedzieć się szczegółów oraz omówić konkretnie co i jak ;-)
ZAPRASZAMY!

MOŻNA SIĘ JESZCZE ZAPISAĆ…
…na zajęcia prowadzone w Saltromie – do Świata Dziecka, do Oratorium, na korepetycje, do chóru Gospel oraz na różnego rodzaju zajęcia
taneczne i sportowe.

MOTTO TYGODNIA:
Przecież wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi.
(Ale niewielu z nich pamięta o tym).
Antoine de Saint-Exupéry — Mały Książę
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Świat Dziecka
Świetlica dla dzieci w wieku od 6 do 13
lat, czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 14.30 - 18.30.
Oratorium
Miejsce dla młodzieży w wieku od 14
do 19 lat, gdzie w godzinach 15 - 20
można odrobić lekcje, zagrać w bilard,
piłkarzyki, zjeść „małe co nieco”,
obejrzeć film…
KOREPETYCJE
ZA JEDEN UŚMIECH
Indywidualne spotkania dostosowane
do możliwości czasowych ucznia
i korepetytora, odbywają się od
poniedziałku do piątku.
PUNKT PORADNICTWA
Bezpłatny punkt poradnictwa
i konsultacji psychologicznopedagogicznej, w którym można
uzyskać wsparcie, pomoc oraz
informacje, gdzie szukać kontaktu ze
specjalistami z różnych dziedzin.
Yacht Club
Miejsce skupiające pasjonatów
żeglarstwa. Podejmuje się dzieła
edukacji żeglarskiej i wychowania
chrześcijańskiego poprzez
organizowane co roku obozy mazurskie,
rejsy, szkolenia na stopnie żeglarskie
oraz cotygodniowe spotkania młodych
żeglarzy – niedziele godz. 18

WOLONTARIAT PO GODZINACH
czwartki godz. 18 – spotkania dla
wolontariuszy angażujących się
w działalność Saltromu
- spotkanie imieninowe wolontariuszy,
Msza Święta i śpiewo-granie, zajęcia
tematyczne, integracja.
Saltrom skupia ponad stu wolontariuszy,
którzy działają jako:
- wychowawcy w świetlicy „Świat
Dziecka”
- wychowawcy w świetlicy „Oratorium
przy Różanej” dla młodzieży
- wychowawcy w czasie obozów
- korepetytorzy
- uczestnicy projektów Wolontariatu
Europejskiego (European Voluntary
Service – EVS)
Praktyki
SALTROM umożliwia odbycie
praktyk uczniom i studentom studiów
dziennych, zaocznych i wieczorowych.
Kursy
Saltrom organizuje:
- Kurs Wychowawcy Kolonijnego
- Kurs Kierownika Placówek
Wypoczynku
- Kurs na Stopień Żeglarza Jachtowego
- Kurs na Stopień Sternika Jachtowego
DOŻYWIANIE
Zapewniamy codzienny posiłek dla
uczestników naszych świetlic. W ramach
współpracy z Bankiem Żywności
regularnie przekazujemy żywność
potrzebującym.

Wszelkie informacje o działalności
Saltromu są dostępne na stronie
www.saltrom.krakow.pl
oraz pod numerem tel. 12 269 30 00
ZAPRASZAMY!
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Z życia Kościoła w Polsce
Proboszcz katedry warszawsko-praskiej biskupem pomocniczym
Ks. dr Marek Solarczyk, dotychczasowy proboszcz praskiej parafii
katedralnej, został mianowany przez
Benedykta XVI biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej.
Nominat ma 44 lata. Jest doktorem
teologii w zakresie historii Kościoła.
Od dwóch i pół roku jest proboszczem
parafii katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana. Wieloletni ceremoniarz katedralny, odpowiedzialny za
oprawę najważniejszych uroczystości
kościelnych. Przez pięć lat był wicerektorem warszawsko-praskiego seminarium duchownego. Nieprzerwanie od
18 lat uczy religii w praskim gimnazjum i liceum.
Ks. Marek Solarczyk pochodzi
z Duczek k. Wołomina.
Po maturze w technikum
samochodowym wstąpił
do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
Należy do pierwszego
rocznika kapłanów, którzy przyjęli święcenia
w katedrze św. Floriana.
Wyświęceni zostali 28
maja 1992 r. przez bp.
Kazimierza
Romaniuka, ordynariusza nowo
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utworzonej diecezji warszawsko-praskiej.
Był wikariuszem w parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie, a później
w parafii katedralnej na warszawskiej
Pradze (w latach 1993-2005). Równolegle z pracą duszpasterską prowadził
pracę naukową. W maju 1999 r. obronił
doktorat na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest członkiem
Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, autorem ponad 20 artykułów naukowych, współautorem kilku
opracowań o tematyce społeczno-historycznej i autorem książki o duchownych w parlamencie II Rzeczpospolitej.
Tuż po święceniach kapłańskich
pełnił funkcję rzecznika prasowego
kurii i korespondenta KAI, a od 1996
r. do dziś (z przerwą na przełomie
2004/2005) pełni funkcję ceremoniarza katedralnego. Odpowiadał m.in. za

opr. JK na podstawie materiałów z Biura Prasowego KEP

liturgię podczas Liturgii Słowa, której
w czerwcu 1999 r. przewodniczył przed
katedrą św. Floriana bł. Jan Paweł II.
Przygotowywał wiele uroczystości kościelnych o charakterze diecezjalnym
i ogólnowarszawskim.
W seminarium duchownym na Tarchominie i w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego ks. Solarczyk
prowadził wykłady z historii Kościoła.
W czerwcu 2004 r. został mianowany
wicerektorem Wyższego Seminarium
Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Pięć lat później, 26 czerwca 2009
r., powrócił do parafii katedralnej jako
jej proboszcz. Od grudnia 2006 r. jest
kanonikiem honorowym kapituły katedralnej św. Michała Archanioła i św.
Floriana.
Od 18 lat – jako wikariusz, wicerektor seminarium i proboszcz parafii katedralnej – jest nieprzerwanie nauczycielem religii w Liceum i Gimnazjum
im. Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie.
Jest członkiem diecezjalnej Komisji
ds. Sztuki i Budownictwa Kościelnego,
Komisji ds. Studiów oraz przewodniczącym Zespołu ds. Duszpasterstwa
Ogólnego. Podczas prac I Synodu Diecezjalnego przewodniczył Komisji Liturgicznej.
Pełni też funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Historycznej Metropolii Warszawskiej do zbadania

zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących osób
duchownych tejże metropolii.
8 października 2011r. Ojciec Święty
Benedykt XVI mianował księdza dr.
Marka Solarczyka biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej.
Zgodnie ze zwyczajem każdy biskup
pomocniczy staje się biskupem tytularnym niegdyś istniejącej diecezji. Ks.
Solarczyk z chwilą przyjęcia sakry biskupiej zostanie biskupem tytularnym
Hólar w Islandii (przez długi czas była
to jedna z niewielu diecezji na całym
kole podbiegunowym). Stolica ta do
chwili nominacji na arcybiskupa metropolitę lubelskiego należała do bp.
Stanisława Budzika, a wcześniej – do
kard. Stanisława Nagy’ego.
356. zebranie zplenarne Konferencji Episkopatu Polski
37 tematów będzie przedmiotem
obrad zebrania plenarnego biskupów
w Przemyślu. Zebranie rozpoczęło
się w piątek, 14 października. Episkopat Polski wybierze nowego sekretarza generalnego. Biskupi wyłonią też
m.in. członków nowego Zespołu ds.
Ewangelizacji i zatwierdzą obrzędy
pogrzebu związane z kremacją ciała.
356. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbywa się
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w Przemyślu w dniach 14-16 października. Jest ono połączone z ostatnim
w tym roku narodowym dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II,
a także z jubileuszem 25-lecia święceń
biskupich abp. Józefa Michalika, metropolity przemyskiego i przewodniczącego Episkopatu.
Biskupi wybiorą nowego sekretarza
generalnego Konferencji. Sprawujący
dotychczas tę funkcję bp Stanisław Budzik został mianowany arcybiskupem
metropolitą lubelskim.
Przewodniczący Komisji KEP ds.
Misji bp Wiktor Skworc przedstawi
sprawozdanie z 10-letniej działalności
Komisji. Biskup kończy drugą kadencję na tym stanowisku. Zgodnie ze statutem Konferencji, Episkopat wybierze
nowego przewodniczącego Komisji ds.
Misji.
Zebranie plenarne będzie też głosować nad szeregiem innych zmian
personalnych, m.in. wyłoni członków
Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji.
Decyzję o powołaniu tego gremium
biskupi podjęli w czerwcu ub. roku.
Zespół ds. Nowej Ewangelizacji będzie
wchodził w skład Komisji Duszpasterstwa, której pracom przewodniczy abp
Stanisław Gądecki.
Episkopat wybierze także przewodniczącego Komisji Mieszanej złożonej
z biskupów i wyższych przełożonych
zakonnych, konsultorów Komisji i Zespołów oraz delegatów i duszpasterzy
różnych gremiów, m.in. krajowego
duszpasterza środowisk twórczych.
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Kwestie związane z ruchami intronizacyjnymi Chrystusa Króla i Serca
Pana Jezusa przedstawi prof. KUL bp
Andrzej Czaja. Z kolei bp sandomierski Krzysztof Nitkiewicz mówić będzie
o deklaracji Kościołów w sprawie małżeństw mieszanych.
Zebranie plenarne zatwierdzi też
obrzęd pogrzebu związanego z kremacją ciała ludzkiego oraz tekst listu pasterskiego o szacunku dla ciała zmarłych i o możliwości kremacji.
W piątek wieczorem biskupi wieczorem obejrzą film „Świat Józefa”
– o rodzinie Ulmów z archidiecezji
przemyskiej, która w czasie II wojny
światowej ukrywała ośmioro Żydów.
Hitlerowcy rozstrzelali całą rodzinę,
w tym 6 dzieci (Wiktoria Ulma spodziewała się dziecka). Zabili także
ukrywanych. Dokument Rafała Wieczyńskiego – twórcy filmu o księdzu
Jerzym Popiełuszce – powstał dla TVP
w 2010 roku.
Zebranie plenarne zakończy się
Mszą św. w katedrze przemyskiej
w niedzielę, 16 października. W tym
dniu przypada 33. rocznica wyboru
kard. Karola Wojtyły na papieża. Eucharystia będzie dziękczynieniem za
wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze.
Będzie jej przewodniczył abp Józef Michalik, obchodzący w tym dniu srebrny jubileusz sakry biskupiej, a homilię
wygłosi kard. Stanisław Dziwisz.
Dzień przed rozpoczęciem obrad,
część biskupów wybrała się do Lwowa,
gdzie spotkali się z metropolitą lwowskim abp. Mieczysławem Mokrzyckim.

Dziękuję

Proszę

Jeżeli po przeczytaniu Dziękuję – Proszę zrodzi się w nas potrzeba serca aby podzielić się z kimś potrzebującym, aby zaspokoić czyjąś prośbę
to wystarczy tylko podejść do punktu odzieży w naszej parafii i pozostawić
tam to czym chcemy się podzielić. Można tam również pozostawić informację o innych rzeczach, którymi chcielibyśmy się podzielić. Jeżeli prośba
będzie dotyczyła pieniędzy, to można je w kopercie opisanej dla kogo pozostawić w zakrystii naszego kościoła lub w kancelarii parafialnej.

Prosimy:

Oferujemy:

• kuchenkę elektryczną 2-palnikową,
• buty męskie,
• pralkę automatyczną,
• odkurzacz,
• komodę,
• rowerek dla 6-7 latka,
• koce i śpiwory,
• sprawny, nowszej generacji piec
gazowy łazienkowy,

• odzież damską, męską i dziecięcą,
• sprawny telewizor Panasonic,
wraz z instrukcją obsługi i pilotem. Informacja pod nr telefonu:
12 266 60 77
Dziękujemy za:
• 100 zł dla Damiana od stałej ofiarodawczyni,
• wszystkie przekazane rzeczy,

Kontakt z Zespołem Charytatywnym poprzez Kancelarię Parafialną,
zakrystię lub panie w punkcie odzieży tel.: 601 182 038, 510 500 519,
691 881 181. Przyjmowanie rzeczy odbywa się w poniedziałki od 17.00 do
18.00, a wydawanie w czwartki od 16.00 do 18.00. Prosimy o przynoszenie
rzeczy czystych i sprawnych.
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Zapraszamy do odwiedzenia
parafialnej strony internetowej

ADRES WWW

http://debniki.sdb.org.pl
Gdy słyszysz śpiew – wstąp !!!
Tam dobre serca mają ...
Źli ludzie uwierz mi –
Ci nigdy nie śpiewają ...?
Goethe

Chór Dębnicki – to dość liczna grupa ludzi – integrująca
się poprzez śpiew i dająca możliwości niezwykłego
rozwoju bez podziałów i bez różnic.
Dążymy do stałego podnoszenia techniki śpiewu
i emisji głosu.
Naszym dążeniem jest stałe wzbogacanie repertuaru
i prezentowanie go również w szerszych kręgach
odbiorców – tym samym włączając się w działalność
kulturalną parafii i miasta.
W Chórze panuje atmosfera życzliwości, piękna
i harmonii – bo przecież my spadkobiercy Jana Pawła
II – chcemy i musimy być ludźmi nadziei i budulcem
dobra.
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tydzień w modlitwie
16 X 2011 – 29 Niedziela Zwykła,
Czyt.: Iz 45, 1. 4-6;
Ps 96, 1 i 3, 4-5, 7-8, 9-10ac;
1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21;
700
· w int. śp. Witolda (gregoriańska),
· w int. śp. Alicji o radość nieba (gregoriańska),
· w intencji Anieli dziękczynna z okazji
830
88 rocznicy urodzin,
1000 · w int. śp. Józefa Pachoty (gregoriańska),
· w int. śp. Wiesława Kościńskiego
(gregoriańska),
1130 · w intencji Franciszka w 1 rocznicę
urodzin i Maksymiliana w 4 rocznicę
urodzin, z prośbą o błogosławieństwo
Boże, od babci i dziadka,
· w int. śp. Marianny i Bronisława Michałowskich, Bolesławy i Tadeusza
Kołodziejskich oraz zmarłych z rodziny
Rogowskich,
1300 · w int. śp. Tadeusza Łagana w 11 rocz.
śm.,
1730 · nabożeństwo różańcowe,
1800 · w int. śp. Michała i Marii oraz zmarłych z całej Rodziny,
17 X 2011
Wspomnienie św. Ignacego
Antiocheńskiego, biskupa i męczennika,
Czyt.: Rz 4, 20-25;
Ps: Łk 1, 68-69. 70-71. 72-73. 74-75;
Łk 12, 13-21;
700
· w int. śp. Alicji o radość nieba (gregoriańska),
· w int. śp. Władysława i Marianny
Kucińskich oraz Józefa Gajewskiego
(gregoriańska),
800
· w int. śp. Wiesława Kościńskiego
(gregoriańska),
1730 · nabożeństwo różańcowe,
1800 · w int. śp. Józefa Pachoty (gregoriańska),
· w int. śp. Witolda (gregoriańska),
· w int. śp. Krystyny Kosmal, od Krystyny i Janusza Urbanów z Rodziną,
· w int. śp. Józefa w 10 rocz. śm.,
· w intencji Małgorzaty o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych z okazji imienin, od Komórek Ewangelizacyjnych,
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· w intencji Małgorzaty o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
w dniu imienin,

· w int. śp. Witolda (gregoriańska),
· w int. śp. Bogumiły Stożek od córki
Justyny Stożek,

18 X 2011
Święto św. Łukasza, Ewangelisty,
Czyt.: 2 Tm 4, 9-17a;
Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18;
	Łk 10, 1-9;
· w int. śp. Alicji o radość nieba (greg.)
700
· w int. śp. Władysława i Marianny
Kucińskich oraz Józefa Gajewskiego
(gregoriańska),
· w int. śp. ks. Stanisława Kucińskiego
i brata Jerzego (gregoriańska),
· w int. śp. Bogumiły Stożek od syna
Karola Stożka,
· w int. śp. Marii Piszczek,
800
· w int. śp. Wiesława Kościńskiego
(gregoriańska),
1730 · nabożeństwo różańcowe,
1800 · w int. śp. Józefa Pachoty (gregoriańska),
· w int. śp. Witolda (gregoriańska),
· w intencji rodzin Butrymowiczów
i Czerwińskich o zdrowie i błogosławieństwo Boże,

20 X 2011
Wspomnienie św. Jana Kantego,
Czyt.: Rz 6, 19-23; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6;
	Łk 12,49-53;
· w int. śp. Wiesława Kościńskiego
700
(gregoriańska),
· w int. śp. Alicji o radość nieba (gregoriańska),
· w int. śp. Władysława i Marianny
Kucińskich oraz Józefa Gajewskiego
(gregoriańska),
· w int. śp. ks. Stanisława Kucińskiego
i brata Jerzego (gregoriańska),
· w int. śp. Walerii i Piotra,
800
1730 · nabożeństwo różańcowe,
1800 · w int. śp. Jana i Tadeusza,
· w int. śp. Józefa Pachoty (gregoriańska),
· w int. śp. Witolda (gregoriańska),
· w int. śp. Jana Kowala w 1 rocz. śm.,

19 X 2011
Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki,
prezbitera i męczennika,
Czyt.: Rz 6, 12-18; Ps 124, 1-2. 3-5. 6-8;
	Łk 12, 39-48;
700
· w int. śp. Alicji o radość nieba (gregoriańska),
· w int. śp. Władysława i Marianny
Kucińskich oraz Józefa Gajewskiego
(gregoriańska),
· w int. śp. ks. Stanisława Kucińskiego
i brata Jerzego (gregoriańska),
· w int. śp. Leszka Kapusty w 2 rocz.
śm.,
800
· w int. śp. Wiesława Kościńskiego
(gregoriańska),
· w int. śp. Franciszki Tryczyńskiej
w rocz. śmierci,
1730 · nabożeństwo różańcowe,
1800 · w intencji próśb i podziękowań do
Matki Bożej,
· w int. śp. Józefa Pachoty (gregoriańska),

21 X 2011
Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa,
Czyt.: Rz 7. 18-24;
Ps 119, 66 i 68. 76-77. 93-94;
	Łk 12, 54-59;
700
· w int. śp. Wiesława Kościńskiego
(gregoriańska),
· w int. śp. Alicji o radość nieba (gregoriańska),
· w int. śp. Władysława i Marianny
Kucińskich oraz Józefa Gajewskiego
(gregoriańska),
· w int. śp. ks. Stanisława Kucińskiego
i brata Jerzego (gregoriańska),
· w int. śp. Bogumiły Stożek od syna
Adama Stożka,
800
·
1730 · nabożeństwo różańcowe,
1800 · w int. śp. Józefa Pachoty (gregoriańska),
· w int. śp. Witolda (gregoriańska),
· w int. śp. Krystyny Kosmal od Jana
i Jadwigi z Rodziną,
· w int. śp. Jana Polewki, o Życie
Wieczne,

22 X 2011
Wspomnienie bł. Jana Pawła II, papieża,
Czyt.: Rz 8, 1-11; Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6;
	Łk 13; 1-9;
· w int. śp. Wiesława Kościńskiego
700
(gregoriańska),
· w int. śp. Alicji o radość nieba (gregoriańska),
· w int. śp. Władysława i Marianny
Kucińskich oraz Józefa Gajewskiego
(gregoriańska),
800
· w intencji Parafian,
1700 · adoracja Najświętszego Sakramentu,
1730 · nabożeństwo różańcowe,
1800 · w int. śp. Józefa Pachoty (gregoriańska),
· w int. śp. Witolda (gregoriańska),
· w int. śp. ks. Stanisława Kucińskiego
i brata Jerzego (gregoriańska),
· w int. śp. Jana, Heleny i Lucjana Frosików,
· w int. śp. Krzysztofa i Czesława Bugajów w 20 rocz. śm. i Stanisława w 7
rocz. śm.,
· w int. śp.
30 X 2011 – 30 Niedziela Zwykła,
Czyt.: Wj 22, 20-26;
Ps 18, 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab;
1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40;
700
· w intencji Janiny o zdrowie z okazji
urodzin,
· w int. śp. Alicji o radość nieba (gregoriańska),
830
· w int. śp. Jana, Krzysztofa i Jana Bobaków,
1000 · w int. śp. Józefa Pachoty (gregoriańska),
· w int. śp. Zbigniewa Kądzioły w 3
rocz. śm., i żony śp. Bronisławy,
· w int. śp. Wiesława Kościńskiego
(gregoriańska),
1130 · w intencji ks. Krzysztofa Pilarza, o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych z okazji
jubileuszu 25 lecia Kapłaństwa,
1300 · w int. śp. Witolda (gregoriańska),
1730 · nabożeństwo różańcowe,
1800 · w intencji Edyty i Andrzeja o błogosławieństwo Boże w rodzinie zw 15
rocznicę ślubu,
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Ogłoszeniaparafialne
29 niedziela zwykła
1.	Gościmy w naszej parafii grupę młodzieży wolontariuszy, która pomaga
różnym placówkom misyjnym, w których pracują polscy misjonarze. Przez
tydzień misyjny, który rozpocznie się
23 października, chcemy wyrazić naszą troskę o Kościół i wspomóc pracę
misjonarzy.
2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych odprawianych
codziennie o godzinie 17.30. W czasie
nabożeństw różańcowych odmawiamy
nowennę przed I wspomnieniem liturgicznym błogosławionego Jana Pawła
II.
3. W ubiegłą niedzielę na pomoc dla
młodzieży objętej patronatem fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” zebraliśmy 3000 zł. Podobne zbiórki przeprowadziły na terenie naszej parafii rektoraty: Księży Salwatorianów przy ul. św.
Jacka oraz Salezjanie na Łosiówce.
Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary na ten cel.
4. W tym tygodniu w Krakowie-Łagiewnikach w sanktuarium bł. Jana Pawła II
od środy 19.X.2011 rozpoczyna się Triduum przed uroczystością odpustową.
Szczegóły dotyczące tego wydarzenia
znajdują się na plakacie wywieszonym
w gablocie przed kościołem. W sobotę
22 października w naszej parafii o godzinie 18.00 w sposób uroczysty powitamy relikwie bł. Jana Pawła II. Liturgia
przyszłej niedzieli będzie dziękczynieniem za bł. Jana Pawła II. Za tydzień
na mszy św. niedzielnej o godzinie
18.00 wystąpi zespół Gospel Satrom.
Po mszy św. zapraszamy na koncert ku
czci bł. Jana Pawła II.
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5. W przyszłą niedzielę 23 października
Mszę św. o godzinie 11.30 odprawi ks.
Krzysztof Pilarz, Słowo Boże wygłosi ks. Dyr. Tadeusz Horwat. Będzie to
dziękczynienie za 25 lat kapłaństwa ks.
Krzysztofa, który w przeszłości pracował w naszej parafii.
6. Spotkanie Zespołu Charytatywnego
odbędzie się w najbliższy wtorek 18.X
br. po Mszy św. wieczornej. Zbiórka na
rzecz ubogich rodzin z naszej parafii
przeprowadzona będzie przez Zespół
Charytatywny w niedzielę 23 października po każdej Mszy świętej. Za wszelkie ofiary gorąco dziękujemy.
7. Księża Leszek i Robert Kruczkowie
zapraszają młodzież i dorosłych na
spotkania koła plastycznego do Oratorium w każdy poniedziałek na godzinę
16.00.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
17.10 – w poniedziałek wspomnienie św.
Ignacego Antiocheńskiego
18.10 – we wtorek Święto św. Łukasza
Ewangelisty
20.10 – w czwartek Uroczystość św. Jana
Kantego, kapłana patrona naszej Archidiecezji, miasta Krakowa, pracowników naukowych oraz studentów.
21.10 - w piątek wspomnienie bł. Jakuba
Strzemię, biskupa
ks. Jan Dubas SDB, proboszcz
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