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listopadzie chociaż wpatrujemy się w mogiły
naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku
śmierci,
ale
ku
pełni
życia
w
Chrystusie
zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz
żywych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na
szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze
stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii,
która gromadzi nas wokół ołtarza.
W piątek, 11 listopada, przypada nasze narodowe
Święto Niepodległości. Wspominając czas miniony
trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym
pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej
i niepodległej Ojczyźnie. Dzisiaj też musimy myśleć
o odrodzeniu się naszego Narodu w wielu różnych
wymiarach. Chciejmy szczególnie pamiętać o tych, którzy
przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie
Ojczyzny.
W naszym kościele zostanie odprawiona msza św.
o godz. 12:00 w intencji Ojczyzny, następnie odbędzie się
koncert Orkiestry Dętej z Rzeszowa i złożenie kwiatów
przed pomnikiem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Również 11 XI wspominamy św. Marcina (316-397),
żołnierza rzymskiego, który po przyjęciu chrztu zaczął
prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem
w Tours – to pierwszy wyznawca nie-męczennik
w Kościele Zachodnim. W tym dniu wypadają imieniny ks.
Marcina Stachnika naszego wikariusza – polecamy go
Waszym modlitwom.
Niedziela 13 listopada będzie w Polsce Dniem
Modlitw za Polonię Zagraniczną i jej Duszpasterzy.
W szczególny sposób pamięcią obejmujemy Rodaków,
zwłaszcza naszych bliskich, którzy żyją gdzieś w świecie,
poza granicami Ojczyzny. Ta modlitwa jest niezwykle
ważna i potrzebna. Po otwarciu naszych granic wielu
Polaków wyjechało za chlebem. Inni wcześniej wyjechali za
wolnością. Los wielu z nich na obczyźnie nie jest łatwy.
Towarzyszy im niepewność, czyhają przeróżne zagrożenia
i pokusy. Módlmy się o to, aby Boga, wiarę ojców i Ojczyznę
zawsze mieli w swoich sercach. Pamiętajmy też o tych,
którzy są u siebie, ale granice już biegną inaczej. Im jeszcze
trudniej, bo pozostali na ukochanej ziemi, ale nie
w ukochanej Polsce.

W tym dniu będziemy solidaryzować się też z
Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata.
My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie
okazywać naszą wiarę w Boga i przywiązanie do Kościoła.
Ale są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest
prześladowane. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa,
duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą
cenę – oddaje swoje życie.
W dniu 18 listopada będziemy obchodzić
wspomnienie bł. Karoliny Kózkównej (1898-1914),
dziewicy i męczennicy – patronki naszej diecezji, która
zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny
światowej, broniąc swojej czystości; jest także patronką
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu
Czystych Serc. W niedzielę 20 listopada wypadnie
uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - to
ostatni mocny akord roku liturgicznego przed
adwentowym wyciszeniem. Kościół uroczystość tę
obchodzi się w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla
podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie
miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.
W niedzielę 27 listopada rozpocznie się Adwent czas liturgicznego, radosnego oczekiwania na przyjście
Pana na końcu czasów i w tajemnicy świąt Bożego
Narodzenia.

W związku z tym, że rozpoczęliśmy zbieranie
materiałów do opracowania historii naszej parafii mam
propozycję i prośbę do wielu z Was. Wśród nas żyją
jeszcze ludzie wiekowi – może to Wasza mama, tata,
babcia, dziadzio – proszę aby ich zachęcić i pomóc im
spisać wspomnienia jakiś szczególnych, ciekawych, czy
też po prostu nawet zwyczajnych wydarzeń, które miały
miejsce w historii naszej parafii, czy w ich życiu.
Listopadowe długie wieczory sprzyjają temu zadaniu.
Proszę również odnaleźć w Waszych archiwach
rodzinnych jak najstarsze zdjęcia oraz dokumenty –
przynieść je do naszych fotografów – p. Mirosława
Hadysia lub p. Ryszarda Ciołkosza, którzy je skopiują
i zaraz oddadzą. Myślę, że warto przepatrzeć swoje
archiwa – aby przynajmniej ta najciekawsza ich część
została udokumentowana w mającej powstać książce.

Ks. Proboszcz Ryszard Lis

Z Kroniki Dziecięcych Serc
2 października 2011 r. tj. w pierwszą niedzielę miesiąca
najmłodsze latorośle naszej parafii licznie zgromadziły się na
specjalnej Mszy świętej dla dzieci. Aktywnie uczestniczyły
w liturgii słowa, i w homilii skierowanej do nich.
„Pozwólcie
dzieciom
przyjść
do
mnie…”
(Mt 19,14) Jest to prośba samego Jezusa skierowana do nas:
Rodziców, Katechetów, Wychowawców, abyśmy mądrze,
owocnie i w świetle Ewangelii kształtowali i wychowywali serca
i sumienia tych najmłodszych, czasem bezradnych
i bezbronnych, ale dziecięco gorliwych.
Takie Msze święte z udziałem dzieci i ze słowem Bożym
skierowanym do nich sprawowane są w każdą pierwszą
niedzielę miesiąca o godz. 10.30 w naszym kościele parafialnym.
Pan Jezus zaprasza i czeka!
7 października tj. we wspomnienie Matki Bożej
Różańcowej grono Żywego Różańca poszerzyły dwie
Dziecięce Róże Różańcowe. Patronami tych Róż zostali: bł.
Edmund
Bojanowski
–
opiekun
dzieci,
ubogich
i chorych oraz nasz Wielki Rodak bł. Jan Paweł II. Poświęcenia
tajemniczek podczas nabożeństw różańcowych dokonał Ks.
Proboszcz Ryszard Lis. Dzieci wplatając modlitwę różańcową w
treści przeżywanego dnia ogarniają swoimi paciorkami sprawy
Kościoła, naszej Rodziny Parafialnej i swoich rodzin. Uczą się
także naśladować Świętych Patronów Róż.

16 października z okazji
Dnia Papieskiego
i trzydziestej trzeciej rocznicy wyboru Karola
Wojtyły na Namiestnika Chrystusowego uczniowie Szkoły
Podstawowej Nr 2 przedstawili w kościele parafialnym
montaż słowno – muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II –
jako człowiekowi modlitwy i wielkiego serca dla każdego
człowieka. W ten sposób dziękowaliśmy Bogu za
Pontyfikat naszego Wielkiego Rodaka i za dar Jego
beatyfikacji. Przypominaliśmy sobie także przesłanie, które
zostawił każdemu z nas.
W tym miesiącu maryjnym została także założona
schola, która poprzez śpiew psalmu responsoryjnego,
podczas
Mszy
świętych
ma
pomagać
nam
w głębszym przeżywaniu i rozważaniu słowa
Bożego. Dziewczęta były już na pielgrzymce w Dębicy,
gdzie modliły się przy relikwiach bł. Edmunda
Bojanowskiego w kapliczce przy klasztorze Sióstr
Służebniczek oraz przy pomniku Papieskim na placu
Solidarności.
Nie zabrakło też różnorodnych atrakcji w Centrum
Zabaw dla dzieci „Kulkolandzie” oraz smacznej pizzy.
S. Anna Wójciak
S. Anna Wójciak

Niech ten krzyż idzie…
13 października na zakończenie tegorocznych
Nabożeństw Fatimskich w naszej parafii przeżywaliśmy
nawiedzenie Krzyża Papieskiego, który towarzyszył
Janowi Pawłowi II w Wielki Piątek 2005 roku, gdy po raz
pierwszy nie mógł on wziąć udziału w Drodze Krzyżowej w
Koloseum. Uroczystości rozpoczęły się jak zawsze Mszą Św. To
eucharystyczne spotkanie z Chrystusem znalazło swoje
przedłużenie w adoracji Najświętszego Sakramentu – w czym
pomagała nam modlitwa Różańcowa. Wpatrywaliśmy się w
Zmartwychwstałego Chrystusa, który pozostał z nami w znaku
białej Hostii – jednocześnie kierując wzrok na Krzyż, który
przypomina, że jest bramą prowadzącą do chwały. Ks.
Mieczysław Bizior – kustosz Krzyża Jana Pawła II a zarazem
proboszcz parafii Kraczkowa koło Łańcuta, w wygłoszonej
homilii przybliżył niezwykłą historię tego Krzyża, a zarazem
podzielił się przeżyciami z tych wszystkich miejsc, gdzie ten
Krzyż był adorowany.
Wyrzeźbił Go Stanisław Trafalski z Bieszczad w 1997
roku w swoim warsztacie we wsi Stefkowa w Bieszczadach dla
swojej przykutej do wózka żony Janiny Trafalskiej. Przez trzy
lata ten krucyfiks wisiał przy łóżku nad głową Pani Janiny. 29letnia wtedy Janina, mama sześcioletniego Sebastiana, chciała
umyć okno na pierwszym piętrze. Staszek, jej mąż, wołał z dołu,
że to on okno umyje, ale dopiero za chwilę, bo akurat wrze mu
woda na kawę. Janka była jednak niecierpliwa i sama zwinnie
wskoczyła na parapet. To, co stało się później, trwało krótko jak
mgnienie oka. Janina nagle straciła równowagę i runęła w dół.
Uderzając o ziemię, uszkodziła sobie kręgosłup.
Kobieta przemodliła przed nim wiele godzin.
Trzy lata później z pielgrzymką do Watykanu wybierali
się mieszkańcy ich gminy – Olszanica, którzy poprosili Pana

Stanisława, żeby szybko odnowił figurkę, którą wójt zamierzał
wręczyć Janowi Pawłowi II. Pani Janina jednak
zaproponowała, by ofiarować Ojcu świętemu ów krzyż, na
którym cierpiący Zbawiciel jest wyciągnięty jak struna.
Zwłaszcza jego ręce i tors.
Jak wynika z relacji świadków Papież z wielkim
wzruszeniem przyjął ten dar. Następnie ofiarował go
swojemu sekretarzowi ks. Mieczysławowi Mokrzyckiemu.
Aż wreszcie nadszedł Wielki Piątek 2005 roku, osiem
dni przed śmiercią Jana Pawła II. Papież nie miał już siły, żeby
pojechać do Koloseum na Drogę Krzyżową. Brał w niej jednak
udział przez modlitwę w prywatnej kaplicy, w której był też
ustawiony
telewizor.
Papież poprosił wtedy
o krzyż, który przyniósł
mu ks. Mokrzycki. Był
to ten krzyż ofiarowany
przed laty papieżowi.
Jan Paweł II przytulił
się do niego. Arturo
Mari, fotograf papieski
powiedział później, że
zdjęcie, które wtedy
zrobił, mogłoby być
symbolem
całego
pontyfikatu Jana Pawła
II – przez całe życie
przytulony do krzyża,
zjednoczony
z
Chrystusem
i z tłumami wiernych.

Papieski krzyż następnie wrócił do Polski. I to w ten sam
region, gdzie powstał: na Podkarpacie. Arcybiskup
Mokrzycki przekazał go swojej mamie Bronisławie, która
podarowała go swojej parafii św. Mikołaja w Kraczkowej.
„Niech ten krzyż idzie, niech się ludzie modlą” –
powiedziała proboszczowi ks. Mieczysławowi Biziorowi.
Od tamtej pory krzyż rzeczywiście „idzie”. Jest
przedmiotem kultu nie tylko w samej Kraczkowej.
Nocami adorują go klerycy w seminariach i mniszki w
klasztorach. Był u ojca Góry w Wielkopolsce, w parafii św.
Stanisława na warszawskim Żoliborzu, w Zakopanem, w
diecezjach sandomierskiej i koszalińskiej. Krzyż ten ciągle
jeździ po parafiach, po seminariach i po szpitalach całej
Polski. Gdzie się tylko pojawi, tam ludzie padają na kolana
i adorują rozpiętego na nim Chrystusa.
I właśnie 13 października trafił również do nas. Po
przejściu procesji wokół rynku i wejściu do kościoła, każdy

kto chciał mógł uczcić Chrystusa całując ten niezwykły Krzyż
- Krzyż Przemiany. To ostatnie w tym roku Nabożeństwo
Fatimskie chyba głęboko zapadnie w naszej pamięci, jako
chwila w objęciach Jana Pawła II pod troskliwym okiem
Fatimskiej Pani.
Od 17 października krzyż ten peregrynuje po
wszystkich parafiach archidiecezji przemyskiej. Dziękujmy
Bogu, tak za życie Jana Pawła II, jak i łaskę wpatrywania się
w Krzyż, który prowadził Błogosławionego w ostatnich
chwilach Piotrowej posługi. Niech nam zapadnie w sercu
i duszy, obraz Ojca Świętego trzymającego Krzyż. I my
również nie bójmy się do Krzyża przytulić, a co więcej nie
wstydźmy się go nosić w sercu i na piersiach, nie wstydźmy
się go w szkołach i zakładach pracy, na salach rozpraw
i szpitalach. Bo życie bez Krzyża traci sens.
Ks. Krzysztof Stawarz

CZY BŁOGOSŁAWIONY OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II ZNAŁ,
A MOŻE ODWIEDZIŁ SĘDZISZOWSKĄ FARĘ ?
Bieżący rok jest dla naszej Ojczyzny szczególny, gdyż
poprzez beatyfikację Jana Pawła II, spina jakby
niewidzialną klamrą ponad tysiącletni okres jej
bytowania z Bogiem, równocześnie w nierozerwalnej
łączności ze Stolicą Apostolską. Jest on także wyjątkowy
dla naszego regionu ponieważ w przeddzień 700-lecia
powstania sędziszowskiej fary relikwie Papieża Polaka w
sposób namacalny, uświęcają sędziszowską ziemię
poprzez ich obecność w wyrosłym z naszej wspólnoty,
sanktuarium Miłosierdzia Bożego na tzw.„Trójkącie”.
I tu jawi się postawione w tytule pytanie czy nasz
ukochany Ojciec Święty w jakikolwiek sposób mógł znać
ten region? W świetle znanych faktów bliskiej znajomości
ks. Karola Wojtyły z ks. Stanisławem Starowieyskim,
włościaninem z Iwierzyc, a w owym czasie sędziszowskim
parafianinem, odpowiedź wydaje się być dość prosta.
Zapewne tak.
Jakie więc były Ich wzajemne relacje? Ks. Stanisław
(Dominik) Starowieyski urodził się w nocy z 30 na 31 grudnia
1922 roku w pobliskich Witkowicach o czym świadczą zapisy
chrzcielne ze stycznia 1923 roku w parafialnych księgach
metrykalnych. Po dokonanej rozbudowie i remoncie
iwierzyckiego pałacyku, przeniósł na przełomie 1924/25 roku
wraz z rodzicami i rodzeństwem do Iwierzyc, które do 1970
roku w części należały do parafii Sędziszów. Tu wzrastał i
wychowywał się jako dziecko i młodzieniec, tu też przez bez
mała dwa dziesięciolecia okresu międzywojennego
uczestniczył jako gorliwy katolik wraz z rodzicami i
rodzeństwem w życiu sędziszowskiego Kościoła. To między
innymi z inicjatywy Starowieyskich powstaje w 1938 roku,
dziś wymagający pilnego remontu, piękny na ówczesne czasy,
sędziszowski „Dom Parafialny”. Po maturze, w czasie okupacji
niemieckiej Stanisław działa w strukturach AK. W tym czasie
budzi się w nim, powołanie kapłańskie. Rozpoczyna naukę w
Tajnym Seminarium Duchownym w Krakowie. Wśród
kilkunastu alumnów tego seminarium jest również K. Wojtyła.
15 listopada 1946 roku, Karol i Stanisław, wysłani przez
kardynała Sapiehę wyjeżdżają do Rzymu, gdzie K. Wojtyła
podejmuje studia doktoranckie, a S. Starowieyski jako alumn
kontynuuje studia magisterskie.
Fakty te, w wydanej przez siebie w pięćdziesiątą rocznicę
święceń kapłańskich książce pt. „Dar i tajemnica”,

Okres rzymski K. Wojtyły
i S. Starowieyskiego

w rozdz. V, Ojciec Święty opisuje w sposób następujący:
„Wyjeżdżaliśmy razem ze Stanisławem Starowieyskim moim
młodszym kolegą, który miał odbyć w Rzymie całe studia
teologiczne.”
W kolejnym ustępie autor zaznacza: „Pamiętam,
że w pierwszą niedzielę po przyjeździe udaliśmy się ze
Stanisławem Starowieyskim do bazyliki św. Piotra, aby
uczestniczyć w nabożeństwie ku czci nowego
błogosławionego. Na kolejnych stronach wspomina:
„Doświadczenie zdobyte w Kolegium Belgijskim zostało
potem jeszcze poszerzone dzięki bezpośrednim kontaktom nie
tylko że środowiskiem belgijskim, lecz również francuskim
i holenderskim. Mogliśmy bowiem wraz ze Stanisławem
Starowieyskim, za zgodą kard. Sapiehy, w czasie letnich
wakacji roku 1947 odwiedzić te kraje...”. Ogromnie ciekawe
wątki biograficzne związane z tymi postaciami, zawarte są
w pozycjach książkowych pt. „Wojtyła”, „Nasz Papież”,
„Donos na Wojtyłę”, czy „Wujek Karol – kapłańskie lata
Papieża” w rozdziale pierwszym.
W 1946 roku ks. K Wojtyła powraca do kraju,
natomiast jego współtowarzysz ks. S. Starowieyski
pozostaje w Rzymie. Studia kończy w 1949 roku i zostaje
przez Kardynała Sapiehę, wyświęcony na Wawelu w dniu
24 lipca 1949 roku. Prawdopodobnie mszę prymicyjną
w tym okresie, odprawił wraz z kolegami w tym możliwe,
że z ks. dr K. Wojtyłą również w rodzinnych stronach, lecz
szczątkowe zapisy sędziszowskich kronik parafialnych
o tym nie wspominają. Po tym wydarzeniu, powraca
znów do Rzymu, by kontynuować tam studia
doktoranckie. Kończy je w 1952 roku i nie dostając zgody
od władz komunistycznych na powrót do kraju na
przełomie 1953/54 roku emigruje do Brazylii gdzie
działa jako misjonarz. Polskę odwiedza ponownie
dopiero w 1956 roku. Po raz ostatni już chory po wizycie
u Papieża ks. Stanisław odwiedza Ojczyznę w 1985 roku.

Prawdopodobnie zamierzał, w związku z Jego
zaproszeniem na uroczystości obchodów 600–lecia Parafii
Nockowa wziąć w nich udział. Na powyższe uroczystości
już nie dotarł. Umiera w opinii świętości, 25 maja 1986
roku jako przełożony Wspólnoty Świętej Anny w Rio de
Janeiro. Sam Ojciec Św., Jan Paweł II w liście z 22 czerwca
1986 roku do siostry ks. Stanisława Starowiejskiego,
Krystyny Górskiej pisze cyt.: Czcigodnej i Drogiej Pani
Krystynie, Siostrze śp. Księdza Stanisława, bardzo dziękuję
za list. O śmierci Jego doniesiono mi z Brazylii, tak że mogłem
duchowo uczestniczyć w liturgii odejścia do Pana, śp. Staszka
mojego Drogiego Kolegi i Przyjaciela. Muszę dodać, że przy
ostatnim spotkaniu niepokoił mnie jego wygląd. Nade
wszystko jednak pragnę powiedzieć Jego Siostrze to, że tak
wiele zawdzięczam śp. Staszkowi, nie tylko w latach
krakowskich i rzymskich. Zawsze budował mnie swoją
wielką wiarą, miłością Chrystusa, oddaniem całkowitym dla
sprawy Bożej. Modlimy się wspólnie o spotkanie w Domu
Ojca. Fakty te opisane zostały w książce A. Tadeja „Dar
świętości„ na str. od 144 do 155 oraz w korespondencji K.
Górskiej do mieszkańców Iwierzyc.
Należy tu wspomnieć o jeszcze jednym ważnym
elemencie wiążącym się z rodziną Starowieyskich,
a mianowicie o tym, że w gronie 108 polskich
błogosławionych męczenników znajduje się wuj ks. S.
Starowieyskiego
również
Stanisław
Biberstein–
Starowieyski a kapłańskimi śladami stryjecznego wuja
podążył ks. prof. dr hab. M. Starowiejski, publicysta
i wykładowca Uniwersytetu im. S. Wyszyńskiego
w Warszawie

Tak oto losy naszego rodaka i parafianina ściśle wiążą się
z życiem największego z rodu Polaków, Błogosławionego
Papieża Jana Pawła II. Czy zatem w czasach studenckich
wędrówek po kraju, księdza, i biskupa Karola Wojtyły,
zawitał On w rodzinne strony swego serdecznego kolegi
Stanisława Starowieyskiego, które zapewne znał z Ich
młodzieńczych opowieści?
To pytanie pozostanie bez odpowiedzi. Pewnym jest
natomiast to że podczas wycieczek ze studentami oraz
kilkakrotnych wizyt kanoniczych w Diecezji Przemyskiej
jego szlaki pątnicze musiały również niewątpliwie
prowadzić przez ziemię sędziszowską. A obecnie jego
relikwie na stałe zawitały w nasze, jakże mu bliskie
rodzinne strony ks. Stasia Starowieyskiego.
Warto
więc
głębiej
zastanowić się nad obecnym
wydźwiękiem tego szczególnego
daru relikwii, jakimi może za
pośrednictwem ks. Stanisława
Starowieyskiego
w sędziszowskim dekanacie,
obdarza nas Nasz Zbawiciel.

Wiesław Wojdon
PS. Więcej informacji o w/w wydarzeniach można będzie
uzyskać w planowanym do wydania na rok 2012 szkicu
monograficznym sędziszowskiej Fary.

Ojczyzno ma wolna, wolna…
11 LISTOPADA
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Wolność to jedno słowo ale posiada wiele znaczeń.
Dzień 11 listopada dla Polaków jest symbolem miłości
Ojczyzny, walki o wolność, symbolem wiary i symbolem
zwycięstwa. Uczcijmy więc ten dzień prawdziwą głęboką
refleksją nad historią i współczesnością naszej Ojczyzny.
Dzieje naszego kraju to rzadko dni szczęśliwe i spokojne.
Chcąc przybliżyć nadejście wolności Polacy wzniecali
powstania narodowe, przelewali krew. Przez wiele lat zaborcy
próbowali wykorzenić z narodu kulturę, język, religię. Dzięki
patriotycznej postawie naszych pradziadów najcenniejsze
wartości zostały ocalone.
Walcząc za Ojczyznę oddali za Nią życie. Najpierw
w Legionach Polskich służąc Napoleonowi, później bijąc się w
powstaniach: listopadowym, styczniowym, które zakończyły
się klęską.
Modlili się do Boga pełnymi nadziei słowami:
„Do Ciebie Panie w dziejowej godzinie
głos twego ludu z ziemi polskiej płynie,
Wróć nam Boże Ojczyznę kochaną,
w troje rozdartą, w morzu krwi skąpaną”.
Polscy patrioci podejmowali walkę wierząc, że spełnią się
ich marzenia o wolnej ojczyźnie. Wrócili nam wolność,

Jej cenę obrazują rozsiane po Ziemi Polskiej krzyże.
Czy zawsze o nich pamiętamy?
Za kilka dni dziękować będziemy bohaterom za
przywrócenie niepodległości. Nasze miasto i cała Polska
w biało-czerwonych sztandarach po raz kolejny dumnie
pokaże światu, że jest wolna.
W godnym przeżyciu tego święta pomoże nam jak
zawsze udział w liturgii Eucharystycznej, podczas której
będziemy modlić się za ojczyznę. Kościół Katolicki jest
od tysiąca lat fundamentem naszej tożsamości
narodowej. Istnieje bezpośrednia więź między wiarą
katolicką a suwerennością państwa polskiego.
11 listopada 1918 roku jest nie tyle datą
odzyskania pełnej niepodległości, co dniem odrodzenia
ducha narodowego. To jeden z wielu dni w procesie
tworzenia niepodległego państwa polskiego. Z uwagi na
symbolikę jest to dzień wyjątkowy. Po 123 latach
niewoli kraj nie był w pełni zjednoczony, nie miał
wytyczonych granic. W tym dniu Rada Regencyjna
przekazała marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu
dowództwo nad Polskimi Siłami Zbrojnymi. Marszałek
objął urząd ogólno dowodzącego. W tym dniu ogłoszono
także koniec pierwszej wojny światowej. Naród był
szczęśliwy, Antoni Słonimski tak pisze:

„Ach jakże nie mówić o tych dniach radości,
O tej chmurnej jesieni, gdy w szumiącym wietrze
Szedł nad miastem rodzinnym pierwszy powiew
wolności…”.
Niestety dopiero w 1937 roku Dzień Odzyskania
Niepodległości został świętem państwowym.
W latach 1939 – 1944 podczas okupacji hitlerowskiej
oraz w okresie od 1945 – 1989 w czasie rządów
komunistycznych obchodzenie go było zakazane. Dopiero
Sejm RP przywrócił to święto w 1989 r.
Dzisiaj cała Polska oddaje cześć poległym żołnierzom
i marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, spoczywającemu
w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów w podziemiach
Katedry Wawelskiej.
Tradycja obchodzenia rocznicy niepodległości była
w narodzie zawsze żywa i pielęgnowana. W latach
osiemdziesiątych święto to obchodzone było nieoficjalnie w
kościołach z inicjatywy m.in. Solidarności.
W pierwszym tygodniu stanu wojennego w 1981 roku,
w grudniu młody wówczas kleryk ks. Karol Dąbrowski
napisał piękną rozgrzewającą serca Polaków pieśń, której
pierwszy wers brzmi:
„Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana…”
Na prośbę ks. Jerzego Popiełuszki zaśpiewał ją po raz
pierwszy w Warszawie na mszy za Ojczyznę w kościele św.
Stanisława Kostki. Szybko stała się ona orężem w walce z
władzą komunistyczną.
Wkrótce ks. Jerzy wyruszył na swą ostatnią Mszę za
Ojczyznę – 19 października 1984 roku został zamordowany
przez Służbę Bezpieczeństwa. Po jego śmierci ktoś dopisał
do pieśni ostatnią zwrotkę:
Nowy ból przeszył serca Polaków
Pasterz kapłan przelał swą krew
Abyś ty mógł żyć w wolnej Ojczyźnie
Bez cierpienia, bólu i krat”.

Dzisiaj w Polsce zmieniły się warunki polityczno –
społeczne, przestało istnieć zagrożenie granic.
Wyraz Ojczyzna zwłaszcza dla ludzi młodych nie
powinien być pustym, choć pięknie brzmiącym słowem.
Winien przede wszystkim oznaczać wartości, które są istotą
dla naszego wspólnego społeczeństwa.
Miłość do Ojczyzny to nie chwilowe wzruszenie, ale
uczciwa
praca,
rzetelne
zdobywanie
wiedzy,
odpowiedzialność, szacunek dla tradycji, wartości
narodowych i chrześcijańskich oraz zdolność do ponoszenia
codziennych ofiar. To także pamięć o przodkach,
zainteresowanie teraźniejszością: historią, bo historię Polska
ma piękną.
Bohaterskie czyny wymagane są podczas wielkich
zagrożeń, ale ojczyznę można kochać szanując jej symbole
narodowe, pamiętając o ważnych rocznicach .
Współczesny człowiek potrzebuje przynależności do
społeczeństwa. Świadomość, że żyje się wśród ludzi
myślących i czujących podobnie pomaga przetrwać trudne
czasy.
Dlatego warto przekazywać dzieciom postawy
patriotyczne. Ich świat już się kształtuje, lada dzień będą
dokonywały własnych wyborów wartości i poglądów,
według których zechcą żyć. Niech wybierają postawy
patriotyczne, bo patriotyzm to miłość do ojczyzny, a
ojczyzna to ludzie.
Patriota kocha swój kraj tak jak się kocha bliskich –
mimo, że dostrzega się ich wady i niedoskonałości
dlatego
„Nie pytaj co może uczynić dla Ciebie Ojczyzna.
Pytaj co Ty możesz dla niej uczynić”
(J. Kennedy)
Danuta Bielecka

Oswoić śmierć…
„Spójrz – umieramy
i już nas nie będzie,
za lat czterdzieści
albo za dwa lata.
Lecz pozostanie To,
co w Nas jest Święte:
Miłość.
To Przepustka
do lepszego świata.”

Pracując w Zakładzie Pielęgnacyjnym bardzo często
stajemy w obliczu śmierci pacjenta, niejednokrotnie
osamotnionego i z dala od rodziny - rodziny, która nieraz
na czas starości, niedołężności i śmierci krewnego
„zapomina o nim”. Czujemy na sobie obowiązek bycia przy
umierającym i czuwania modlitewnego z gromnicą,
bowiem żyjemy tu na ziemi po to, aby wejść w życie
wieczne, nieskończone.
Jesteśmy w drodze do pełni życia. Wobec śmierci
pokazuje się najdobitniej, że żaden człowiek nie może być
przyszłością sam dla siebie, przyszłością może być dla
niego tylko Bóg. Bóg jest nadzieją człowieka i przyszłość ta
jest przyszłością dobrą dlatego, że jest to przyszłość
z Bogiem.
Śmierć to nie jest koniec, ale przemiana – i to przemiana
całkowita, która może wywołać w nas pewien lęk i niepokój.
Nie będziemy się bać śmierci, gdy życie nasze będzie
wypełnione Miłością,
A dobra śmierć - to śmierć, która kończy dobre życie.

Czas ludzkiego przebywania na tym świecie ma swój
koniec. Dlatego też śmierć jest naturalną konsekwencją
życia. Wszystkim wydaje się, że czas na śmierć przyjdzie
później. A może to później jest już bardzo blisko? Wolimy
o śmierci nie mówić i nie myśleć. Jakbyśmy się bali ją
przywoływać.
Omijając słowo śmierć, ujawniamy własne lęki.
Czy śmierć da się oswoić?
Może nie tę, która dotyka naszych bliskich, po
których zostaje puste miejsce a w sercu smutek i bunt. Ale
czy da się oswoić tę, która czeka każdego z nas na końcu Pielęgniarka Zakładu Pielęgnacyjnego w Sędziszowie Młp.
dni? Może warto o niej myśleć, mówić i przyzwyczajać się.

WYKREŚLANKA
Z zamieszonego obok diagramu
należy wykreślić imiona dwunastu
apostołów. Są one wpisane poziomo,
pionowo, wspak oraz na ukos. Pozostałe
litery czytane kolejno rzędami utworzą
rozwiązanie.
PIOTR,
ANDRZEJ,
JAKUB,
JAN,
FILIP,
BARTŁOMIEJ,
MATEUSZ,
TOMASZ,
JAKUB (syn Alfeusza),
SZYMON,
TADEUSZ,
JUDASZ
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Rozwiązanie wraz z danymi (imię, nazwisko, adres, telefon)
należy składać w zakrystii do końca listopada.
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Bartłomiej Fitoł

W naszej parafii sakrament Chrztu świętego udzielany jest w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 13.00
Katechezy przedślubne odbywają się w trzecią niedzielę miesiąca. Rozpoczyna je Msza św. o godz. 15.00,
a po niej następuję spotkanie w Domu Parafialnym.
W październiku w naszej parafii „z wody i Ducha świętego” narodzili się:
Zuzanna Antonina Berlik
Dawid Skwirut
Anna Maria Szeliga

Nikodem Żądło
Weronika Żelazna

W październiku w naszej parafii sakrament małżeństwo zawarli:
Katarzyna Przypek i Damian Dubiel
Agnieszka Ćwiczak i Andrzej Mastej
Magdalena Pieja i Dariusz Sroka
Małgorzata Gubernak i Krzysztof Herman

Ewa Migalska i Tomasz Haraf
Suzan Erol i Konrad Anyszek
Agnieszka Kociuba i Tomasz Dziewit
Anna Marć i Tomasz Bosek

W październiku odeszli od nas do wieczności:
Janina Jedziniak

ur. 1951

Bronisława Kreczner

ur.1931

Zebrane w październiku ofiary:
Dzień Papieski: 2540,63 zł

Niedziela Misyjna: 2125,03 zł
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