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Różaniec odmawiamy w tygodniu o godz. 17.30, w niedziele po Mszy św. o 15.00. 
Dla przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych trwa konkurs różańcowy.

Niezapomniane spotkanie

Wrześniową noc z 14 na 15.09.2018 wielu Pa-
rafian z Wieliczki – Krzyszkowic spędziło na 

nocnym czuwaniu u stóp Pani Jasnogórskiej. O go-
dzinie 18.00 z parafialnego parkingu wyruszyły trzy 
autokary wypełnione pielgrzymami. Do Pani Jasno-
górskiej udali się starsi i młodzi. Najmłodsi pielgrzy-
mi mieli 10 lat. Każdy z autokarów miał swojego 
opiekuna. Pielgrzymkę prowadzili: Ks. Proboszcz, 
ks. Marian i ks. Janusz.
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Harmonogram Żywego Różańca
Sobota, godz. 
17.30 - data

Róża Zelatorka

1 września
godz. 7.30 MB Fatimskiej p. Maria Wenzel

1 września Misyjna p. Danuta Gawlik
8 września MB Opiekunki Rodzin p. Anna Wawrzkiewicz

15 września św. Pawła Apostoła p. Ewa Kaszowska
22 września św. Józefa p. Anna Grzybowska
29 września św. Jana Pawła II p. Honorata Tuleja

Sobota, godz. 
17.30 - data

Róża Zelatorka

3 listopada
godz. 7.30 MB Fatimskiej p. Maria Wenzel

10 listopada MB Loretańskiej p. Józefa Kaczmarczyk
17 listopada MB Nieustającej Pomocy p. Łucja Florek
24 listopada MB Miłosierdzia p. Izabella Galon

Sobota, godz. 
17.30 - data

Róża Zelatorka

1 grudnia
godz. 7.30 MB Fatimskiej p. Maria Wenzel

1 grudnia Misyjna p. Danuta Gawlik
8 grudnia MB Opiekunki Rodzin śp. Anna Wawrzkiewicz

15 grudnia św. Pawła Apostoła p. Ewa Kaszowska
22 grudnia św. Józefa p. Anna Grzybowska
29 grudnia św. Jana Pawła II p. Honorata Tuleja

PAPIESKIE INTENCJE 
APOSTOLSTWA MODLITWY

Listopad
powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał 
zawsze nad językiem oręża.

Grudzień
ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w 
posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język 
właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z 
kulturami.

KANCELARIA PARAFIALNA
• Od poniedziałku do piątku w godzinach o 18.45 do 19.15 • W sobotę od 8.00 do 9.00

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA

Niedziela: 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
Dni powszednie: 7.00, 18.00

• Październik – nabożeństwa różańcowe. Różaniec połączony  z Komunią św. w tygo-
dniu o godzinie 17.30, w niedziele po Mszy św. o godz. 15.00. 
• RORATY - godzina 6.30 
• Każdy wtorek – nabożeństwo do św. Antoniego po Mszy św. wieczornej. 
• Każda środa – nowenna do MB Nieustającej Pomocy po Mszy św. wieczornej. 
• Każda sobota – Msza św. zbiorowa, niedzielna o godz. 18.00.
• Każda niedziela – Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, a po niej Msza św. 

• W pierwszy czwartek miesiąca spowiedź od godz. 17.15.
• W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.00.
• W trzeci piątek miesiąca Koronka do Bożego Miłosierdzia po Mszy św. wieczornej. 

Harmonogram Żywego Różańca

Po przyjeździe do Częstochowy pielgrzymi uczest-
niczyli w Apelu Jasnogórskim prowadzonym przez 
Ojców Paulinów. Po Apelu rozpoczęło się modlitew-
ne czuwanie przeplatane śpiewem i prowadzoną mo-
dlitwą. Śpiew był ubogacony przez parafialną scholę 
dzieci, które mimo późnej pory modliły się i czuwały 
przed cudownym obrazem Maryi Jasnogórskiej.
O 24.00 była Msza święta przed którą zostały od-
czytane wszystkie intencje modlitwy uczestników 
pielgrzymki. Po Mszy świętej pozostał ostatni punkt 
programu – powrót do domu. 

To spotkanie z Maryją, cudowna atmosfera skupienia 
i wyciszenia, bliskość łaskami słynącego Wizerunku 
na zawsze zapisało się w sercach Pielgrzymów. Red.

Wielu z nas wracało z myślą, by znów tutaj powrócić.
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CHRZTY w naszej Parafii odbywają się w 2 i 
4 niedzielę miesiąca na Mszy świętej oraz w 3 
sobotę miesiąca o godzinie 13.00 - liturgia bez 
Mszy świętej. 

ROCZKI - Msza św. dziękczynna w 1 roczni-
cę urodzin odprawiana jest w trzecią niedzielę 
miesiąca o godzinie 11.00

Niezbędne dokumenty do zapisu chrztu:
• akt urodzenia dziecka z USC, w przypadku dziecka 
urodzonego za granicą – tłumaczenie urzędowe aktu,
• wyciąg z aktu małżeństwa rodziców lub dowody 
osobiste rodziców,
• dane rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, ad-
res),
• zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców 
chrzestnych o praktykowaniu wiary (jeśli są z innej 
parafii). Zaświadczenia mogą być dostarczone przed 
uroczystością chrztu.
• Aby przyśpieszyć zapis, można posłużyć się przygo-
towanym formularzem znajdującym się na stronie in-
ternetowej Parafii. Należy formularz pobrać, wypełnić 
i wydrukować.

CHRZEST W PARAFII

Parafia Św. Pawła Apostoła, ul.  Jaśminowa 2;  32-020 Wieliczka, 
e-mail:  pawlaparafia@gmail.com, Telefon dyżurny: 505 902 572

SPIS TREŚCI

Niezapomniane spotkanie                                 str. 1

Nasza troska o zmarłych                                    str. 3
                                               
Tajemnica Ducha Świętego                               str. 4

O przyjaźni (2)                                                                      str. 5

Polscy święci                                                      str. 5

Zmienia się, ale się nie kończy                           str. 6

Wielicka nekropolia                                             str. 8

Święto Niepodległości w Wieliczce                    str. 9

Intencje Mszy świętych                                      str. 10

Z życia Parafii                                                   str. 12

WYPOMINKI 
– nasza troska o zmarłych

Szczególnym wyrazem naszej pamięci o zmarłych 
są tzw. wypominki – odczytywanie imion zmar-

łych i modlitwa w ich intencji. Wypominki należą do 
jednej z najstarszych praktyk Kościoła. Poprzez regu-
larne przypominanie osób zmarłych oraz zachętę do 
modlitwy za nich, podtrzymujemy stałą łączność z 
Kościołem cierpiącym w czyśćcu. Obok ofiary Mszy 
św. i modlitwy „Anioł Pański”, wypominki są piękną 
formą naszej modlitewnej pamięci o tych, którzy ode-
szli. Praktyka wypominania osób zmarłych jest obec-
na również w naszej parafii.

Wszystkich Parafian zachęcamy do skorzystania z do-
łączonych do biuletynu specjalnie przygotowanych 

kartek wypominkowych lub zabrania ich przy wyj-
ściach z kościoła. Wypominki roczne i listopadowe 
przyjmujemy do końca października w zakrystii lub 
w kancelarii.

Wypominki roczne są odczytywane przed 
Mszami niedzielnymi: 7.00, 9.00, 11.00, 
18.00. Wypominki listopadowe są odczy-
tywane w pierwszym tygodniu listopada w 
połączeniu z modlitwą różańcową przed 
Mszą wieczorną.

Red.
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Bierzmowanie jest kontynuacją Chrztu Świętego, z racji 
wejścia młodych ludzi w wiek dorosły, jest dla nich 
umocnieniem, podporą, światłem Ducha Świętego. Teraz 
młodzi ludzie będą podejmowali najważniejsze decyzje, 
które wpłyną na ich życie: wybór kierunku studiów, zawodu, 
a także decyzje sercowe i duchowe, które poprowadzą do 
kolejnych sakramentów: małżeństwa, może kapłaństwa 
lub życia konsekrowanego. 

Tak bardzo w tych wyborach potrzebować będą oni pomocy 
Bożej, dobrego rozeznania. Potrzebne będą im dary Ducha 
Świętego. Bierzmowani modlili się o nie. Darom Ducha 
Świętego: mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, 
pobożności, bojaźni Bożej odpowiadają w Biblii owoce 
Ducha: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”.

Bierzmowanie jest też sakramentem wzrostu świadomości 
wiary, świadczenia o Bogu. O wszystkim tym mówił do 
młodych ludzi ojciec bp. Damian Muskus, nawiązując do 
szczególnych patronów tego dnia: świętych archaniołów 
Michała, Gabriela i Rafała. Aby tak jak oni, umieli 
towarzyszyć innym, umieli rozpoznawać i unikać zła, 
a dobrem karmić duszę i darzyć innych. Przypominał 
również zgromadzonej wspólnocie, że trzeba zawsze 
prosić Ducha Świętego o umocnienie otrzymanych darów, 
rozwijać je, aby w życiu kierować się mądrością Bożą, a na 
końcu drogi osiągnąć pełnię szczęścia i życie wieczne.

NIEZWYKŁA TAJEMNICA DUCHA ŚWIĘTEGO
BARBARA ZAPADLIŃSKA

29 września w naszej Parafii nastąpiło ważne wydarzenie. 
Dla stu pięciu młodych ludzi Kościół zamienił się w 
Wieczernik. Przybył też o. bp. Damian Muskus, przez 
którego posługę bierzmowani – przez nałożenie rąk i 
namaszczenie krzyżmem świętym, uzyskali niezatartą 
duchową pieczęć sakramentalną.
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O PRZYJAŹNI (2)

KS. ROBERT NĘCEK

POŚWIĘCENIEM SIĘ 

Valentino del Mazza przedstawił swego czasu słyn-
ny w świecie kłusowników sposób chwytania małp. 
Otóż do drzewa przywiązuje się woreczki wypełnio-

ne ryżem. Robi się w nich otwory wielkości dłoni. Gdy małpa 
sięga po ryż i napełnia ryżem rękę, nie może zaciśniętej dłoni 
wyciągnąć na zewnątrz i tym sposobem staje się łupem polu-
jących. Gdyby zrezygnowała z ryżu, bez trudu wyciągnęłaby 
dłoń i spokojnie uciekła przed zasadzką. Jednak chciwość 
spowodowała, że szamotała się w miejscu, nie mogła uciec i 
łatwo została schwytana.

Podobnie dzieje się z ludźmi, którzy w przyjaźni szukają 
jedynie korzyści, kosztem przyjaźni pragną się wybić i 

zyskać niezasłużone uznanie. Egoizm ludzki przejawia się 
w małych rzeczach, a chciwość często – jak zauważył Iwan 
Kryłow – „pod maską przyjaźni się kryje”. Oto z dalekiego 
kraju dzwoni kolega do koleżanki, będąc pewny, że tym tele-
fonem sprawi niespodziankę i radość miłej osobie. Nie cho-
dzi przecież o wydzwanianie bez końca, lecz krótkie serdecz-
ne pozdrowienie, wyrażające duchową łączność i zwykłą 
pamięć. Jednak w miejsce uznania pojawiło się słowo wyrzu-
tu – „musisz mieć dużo pieniędzy, skoro do mnie dzwonisz z 
tak dalekich stron!”. Nie zrozumiała kobieta, że dzwonił, bo 
mu na niej zależy. Nie musiał, ale zadzwonił. Każdy skrajny 
egoizm kończy się wielkim rozczarowaniem, nawet gdy na 
początku wydaje się bez znaczenia. Taka postawa prostą dro-
gą wiedzie do cynizmu, a człowiek cyniczny nie zna wartości 
niczego, ale zna za to cenę wszystkiego. Tymczasem wielkość 
przyjaźni wyraża się w małych gestach. Chodzi o to, że lu-
dzie szlachetni – jak pisał Cyceron – w wielu innych okolicz-
nościach „ujmują sobie lub pozwalają na ujęcie rozlicznych 
korzyści, aby spożytkowali je raczej ich przyjaciele niźli oni 
sami”

Czy możliwa jest zatem przyjaźń bez poświęcenia? Do-
skonale odpowiedział na to pytanie ks. Józef Tischner 

twierdząc, że przyjaźń „sama przez się pragnie się poświę-
cać. Ona umiera przez poświęcenie, ale również przez po-
święcenie zmartwychwstaje”. W tym duchu właśnie przyjaźń 
można porównać do zapalonego płomienia, który z jednej 
strony oświetla ciemne strony domu, pozwala poruszać się 
w jasnym pomieszczeniu i ułatwia życie, a z drugiej ogrzewa 
atmosferę, roznieca iskrę do działania, stwarza poczucie bez-
pieczeństwa i nigdy nie parzy. 

Oznacza to, że przyjaźń nie jest kokietką grającą ludźmi 
i traktującą ludzi jako łup zdobyty i do wykorzystania 

gotowy, lecz jest dobrem bez pytań o korzyści. Z tej racji 
słusznie śmieje się Cyceron z tych, którzy chcą mieć takich 
przyjaciół, „jakimi nie potrafią być sami i wymagają od nich 
tego, czego ze swej strony nie wyświadczają”, bo „jak chcecie, 
żeby wam ludzie czynili, podobnie wy im czyńcie” (Łk 6, 31). 

Adam Chmielowski późniejszy Brat Albert urodził się w 
sierpniu 1845r. w rodzinie szlacheckiej w Igołomi jako 
pierwsze dziecko państwa Chmielowskich. Później uro-

dziło się dwóch braci i siostra Adama. Po kilku przeprowadzkach 
rodzina zamieszkała w Warszawie. W r.1853 zmarł ojciec: Wojciech 
Chmielowski. Przez jeden rok Adam uczył się w Szkole Kadetów w 
Petersburgu. 

W r. 1859 zmarła jego mama. Opiekę nad czwórką rodzeństwa ob-
jęła ciotka Chmielowska. W r. 1862 Adam rozpoczął naukę w Puła-
wach w Instytucie Politechnicznym Rolniczo - Leśnym. W styczniu 
1863 jako 17 i pół letni udał się z kolegami na walkę z rosyjskim 
zaborcą. Po niepowodzeniach młodzi powstańcy z Adamem zostali 
internowani i zawiezieni do Ołomuńca. Udało się im jednak uciec i 
uczestniczyć w dalszych potyczkach z wrogiem.

W przegranej bitwie pod Miechowem został ranny i znalazł się w 
niewoli. W zranioną nogę wdała się gangrena, w wyniku czego am-
putowano mu ją. Po wydostaniu się z niewoli, wyjechał do Francji. 
W 1864 r. rozpoczął studia malarskie w Paryżu. Po amnestii w 1865 
r. przyjechał do Warszawy, gdzie również studiował malarstwo, które 
później kontynuował w Gandawie i w Akademii Sztuk Pięknych w 
Monachium (1869-1874).

Po powrocie do kraju w 1874 r. tworzył dzieła, w których coraz czę-
ściej pojawiała się tematyka religijna. Malarstwo Chmielowskiego 
charakteryzowało się prostotą środków, naturalnością i nastrojowo-
ścią. Oprócz tematyki religijnej malował również realistyczne obra-
zy. W latach 80-tych powstał jego słynny obraz „Ecce Homo”.

24 IX 1880 r. Adam Chmielowski rozpoczął nowicjat u Jezuitów w 
Starej Wsi koło Tarnopola (obecnie Ukraina). Przez zakaz palenia 
papierosów, po półrocznym pobycie w zakonie popadł w depresję. 
Chmielowski został przyjęty do Trzeciego Zakonu Franciszkańskie-
go. Zagrożony wysłaniem na Syberię przybył w 1884r. do Krakowa. 
25 sierpnia 1887r. Adam Chmielowski przyjął habit III Zakonu św. 
Franciszka i imię Albert. Z pomocą innych zorganizował ogrzewal-
nię dla biednych, z zapewnieniem środków do życia. 

Brat Albert zajmował się biednymi i bezdomnymi. Ogrzewalnie 
miejskie dla bezdomnych przemieniał w przytuliska. Nie dysponu-
jąc środkami materialnymi, kwestował na utrzymanie ubogich. Od-
dając się z biegiem czasu coraz pełniej posłudze ubogim, rezygno-
wał stopniowo z malowania obrazów. Służbę na rzecz bezdomnych 
i nędzarzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej. Zakładał domy dla 
sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobot-
nym, organizując dla nich pracę. Słynne są słowa Brata Alberta, że 
„trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież, 
bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla 
utrzymania życia”.

Adam Chmielowskim zmarł 25 grudnia 1916 roku. Papież Paweł VI 
w r. 1977 ogłosił dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego. Beatyfi-
kacji Brata Alberta dokonał papież Jan Paweł II 22 czerwca 1983r. 
na Błoniach Krakowskich. Kanonizację ogłosił papież Jan Paweł II 
w 1989 roku 

POLSCY ŚWIĘCI

ROMUALD RUDZIK

ŚWIĘTY BRAT ALBERT 
CHMIELOWSKI (1845-1916)
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Czym dla psychologa jest śmierć? 
 Na początku chcę powie-
dzieć, że psycholog to też człowiek, a 
zatem ma osobiste przeżycia i prze-
myślenia związane ze śmiercią. Gdy 
zaś chodzi o psychologię, to trzeba 
rozróżnić pewne jej działy i kierunki. 
Czym innym bowiem będzie śmierć 
rozumiana w kontekście psychologii 
klinicznej a czymś innym w kontek-
ście psychologii osobowości. Jeszcze 
inne aspekty odpowiedzi na pytanie o 
śmierć stawia np. psycholog społecz-
ny, czy psycholog religii. Ponieważ 
wątków psychologicznych w podej-
ściu do śmierci jest tak wiele, dlatego 
ukształtowała się specjalna dziedzina 
wiedzy psychologicznej tzw. tana-
topsychologia (gr. tanatos=śmierć).

Ale z pewnością były prowadzone 
badania nad etapami zbliżania się 
do śmierci...
 Tak, prowadziła je przede 
wszystkim dr E. Kubler - Ross. Ra-
zem ze studentami medycyny i teo-
logii rozmawiała z ludźmi umierają-
cymi, którzy zachowali świadomość 
oraz chcieli jeszcze rozmawiać a tak-
że poddać się obserwacji. Te rozmo-
wy, trwające dość długo, doprowa-
dziły ją do prostego wniosku, że jest 
pewna prawidłowość przechodzenia 
człowieka przez poszczególne etapy 
w zbliżaniu się do śmierci. Zostało to 
przedstawione w książce pt. „Rozmo-
wy o śmierci i umieraniu”, gdzie opi-
sano pięć etapów procesu umierania.

 Pierwszym etapem jest szok 
połączony z zaprzeczaniem. Dzieje się 
to wtedy, kiedy dociera do kogoś in-
formacja, że jest terminalnie chory, np. 
ma raka. Im większa wiedza na ten te-
mat i doświadczenie, tym szybciej pra-
cuje wyobraźnia. Prowadzi ona u nie-
których ludzi do marazmu, a u innych 
do ewidentnego paraliżu psychicznego 
bądź takiego odrętwienia, którego do-
świadczamy, kiedy otrzymujemy in-
formację o śmierci bliskiej osoby.
 Drugim etapem jest gniew. 
Chory gniewa się na terapeutę, który 
jakby wydał wyrok śmierci. Chciałyby 
od niego usłyszeć, że to nie jest praw-
da, że to musiała być jakaś pomyłka. 
Gniew rodzi agresję, która może być 
skierowana na rozmaite osoby, czy też 
przedmioty.

Czy można pomóc na tym etapie cho-
remu w przezwyciężeniu tych trud-
nych emocji?
 Jest to bardzo trudne. Czasem 
radzę, żeby się usunąć z pola rażenia, 
bo może dojść do fizycznej agresji. 
Znam przypadek umierającego męża, 
którym troskliwie opiekowała się żona. 
Zdarzało się, że kiedy przynosiła mu 
coś do picia, próbował ją uderzyć, cza-
sem rzucał w jej kierunku rozmaitymi 
przedmiotami i mówił: „Dlaczego tak 
jest, że ja odchodzę, a ty jeszcze mo-
żesz żyć?” Dotykamy tutaj intrygujące-
go pytania związanego z zazdrością o 
życie.

Co się pojawia po etapie gniewu i za-

przeczenia, że się jest śmiertelnie cho-
rym?
 Pamiętajmy, że jest to tylko 
pewien schemat procesu zbliżania 
się do śmierci. Każdy schemat trochę 
wyjaśnia problem, ale równocześnie 
upraszcza. Kolejnym etapem jest targo-
wanie się, kiedy umierający już nie ma 

ZMIENIA SIĘ, ALE SIĘ NIE KOŃCZY

Rozmowa „Słowa Pawła” 
z ks. prof. zw. dr. hab. Józefem Makselonem,

rozmowę przeprowadzili: ks. Andrzej Klimara i ks. Robert Nęcek

Ks. Józef Makselon jest autorem 
m.in. 2 książek nt. psychologii śmier-
ci (Struktura wartości a postawa 
wobec śmierci, Studium z tana-
topsychologii; Lęk wobec śmierci. 
Wybrane teorie i badania psycholo-
giczne). Rozpoczął pierwsze w Pol-
sce systematyczne wykłady z psy-
chologii umierania, śmierci i żałoby. 
Jest kierownikiem Katedry Psycholo-
gii Religii Uniwersytetu Jana Pawła 
II w Krakowie.
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wątpliwości, że jego śmierć jest pewna 
i jej termin znany dla jakiejś wyższej 
instancji, szczególnie Boga. Stąd kie-
ruje się intensywne prośby do Boga, 
aby oddalił lub zmienił czas śmier-
ci. Zawiera się z Nim jakby pewnego 
rodzaju pakt: „Panie Boże, ja się będę 
więcej modlił, ale Ty przesuń jeszcze 
godzinę śmierci”. Niekiedy pojawiają 
się także pewne formy targowania się 
ze służbą zdrowia, co przejawia się w 
radykalnym ożywieniu troski o nową 
terapię. Np. pacjent, który blokował 
terapię, albo cynicznie podchodził do 
rozmaitych jej form, nagle przejawia 
chęć leczenia się. Na tym etapie też nie 
za bardzo można konkretnie pomóc. 
Trzeba jednak - tak jak i w innych eta-
pach - być powiernikiem i oparciem.
 Następnym etapem jest de-
presja. Można wyróżnić dwie jej for-
my bądź źródła. Jedno źródło depresji 
tkwi w przeszłości; obniżony nastrój 
rodzi się z rozpamiętywania tego, jak 
było źle, ile w życiu nie udało się zre-
alizować, jak zaniedbywane były rela-
cje religijne. A druga forma depresji 
ma swoje źródło w wyobrażaniu sobie 
przyszłości. Mamy wtedy do czynienia 
ze swoistą grą, z fantazjowaniem na te-
mat maksymalnie niekorzystnych sce-
nariuszy śmierci. Umierający wyobra-
ża sobie skrajne opuszczenie, myśląc o 
rodzinie lęka się, że sobie nie poradzi.

Najczęściej chorym towarzyszy lęk 
przed śmiercią...
 Jest to głównie lęk przed cier-
pieniem i lęk przed nieznanym. Ma on 
często charakter religijny. Zdarza się, że 
chory wytworzył sobie taki obraz Boga, 
który nie ma nic wspólnego z obrazem 
biblijnym, bo jawi się jako okrutny sę-
dzia, a nie miłosierny Ojciec.
 W etapie depresji można cho-
remu bardzo pomóc przez poszerzenie 
jego spojrzenia zarówno na doświad-
czenia z przeszłości, jak i na możliwą 
przyszłość. Ważne jest, żeby pokazać 
realną, prawdziwą, biblijną wizję Boga, 
a także rozbić zaczarowany krąg intere-
sowania się tylko tym, co najczarniej-
sze ze swojej przeszłości. Pomaga w 
tym przywoływanie jaśniejszych chwil 
życia, które z pewnością każdy kiedyś 
przeżywał. Czasem można to zrobić 
oglądając zdjęcia i przypominając po-
zytywne epizody.

 I wreszcie jest etap ostatni, 
o którym mówi wspomniana doktor 
psychiatrii, tj. akceptacja śmierci. Ja 
proponuję odróżniać wyraźnie ak-
ceptację śmierci od jej aprobaty. Ści-
ślej rzecz biorąc, akceptacja oznacza 
przyjęcie do wiadomości, że coś jest 
nieuchronne. Natomiast myślenie o 
śmierci jako pożądanym, pozytywnym 
rozwiązaniu oznacza aprobatę. Jak 
pamiętamy, św. Paweł pisał w jednym 
ze swoich listów, że dla niego śmierć 
to zysk. W tym kontekście mieści się 
śmierć ofiarnicza, podejmowana z 
motywów religijnych bądź patriotycz-
nych.

Co dzieje się z człowiekiem po przej-
ściu tych etapów?
 Wydaje się, że ukazany sche-
mat przechodzenia przez pięć etapów 
zbliżania się do śmierci można jeszcze 
poszerzyć o takie doświadczenie, które 
nazywa się nowym poczuciem własnej 
tożsamości, integracją na wyższym 
poziomie, nową formą samoświado-
mości. Oznacza ono bycie już jakby w 
innej rzeczywistości.

Czy jako ludzie musimy być samotni w 
umieraniu?
 Musimy być samotni, tylko nie 
powinniśmy być osamotnieni. Ściślej 
rzecz biorąc - doświadczenie samot-
ności jest nierozerwalnie związane z 
człowieczeństwem. Oznacza ono prze-
życie tego, że jestem jedyny, niepowta-
rzalny i w związku z tym mam jedyną 
i niepowtarzalną historię, choroby, 
przeżycia, itp. Natomiast czymś innym 
jest poczucie osamotnienia, czyli taki 
stan, w którym nie ma się przekonania, 
że istnieje możliwa, satysfakcjonują-
ca więź z kimkolwiek i czymkolwiek. 
Skrajne formy poczucia osamotnienia 
są niebezpieczne. Cała szlachetna idea 
opieki hospicyjno-paliatywnej sprowa-
dza się do tego, żeby być blisko, zmniej-
szać poczucie osamotnienia zarazem 
szanując doświadczenie samotności. 
Mówi się dość często, żeby umierające-
go człowieka wziąć za rękę, dotknąć. W 
takich stanach, kiedy nie mamy możli-
wości zakomunikować czegoś słownie 
czy gestem, możemy kontaktować się 
dotykiem. Jest to jedno z bardziej istot-
nych źródeł informacji.

Wspomniał Ksiądz Profesor o emo-
cjach w obliczu śmierci. Czy cechy cha-
rakterologiczne, temperament mają 
znaczenie w podejściu do śmierci?
 Na podstawie fachowej litera-
tury i obserwacji można powiedzieć, 
że nie ma wyraźnego, jednoznaczne-
go powiązania sposobu przeżywania 
śmierci z temperamentem lub charak-
terem. Wspomina się o powiązaniu 
niektórych cech osobowości z przeży-
waniem lęku przed śmiercią, np. pod-
wyższony poziom niepokoju osobowo-
ściowego łączy się z bardziej lękowym 
nastawieniem do śmierci. Cechy cha-
rakterologiczne przejawiają się w obli-
czu śmierci niekiedy w zdumiewający 
sposób. Zdarzają się sytuacje, kiedy 
ludzie zdawałoby się przygotowani do 
śmierci przez wiele lat życia, refleksyjni 
i opanowani, w obliczu śmierci wpada-
ją wręcz w panikę, zaś małe dziecko jest 
na tyle dojrzałe i osobowościowo zwar-
te, zintegrowane, że zdumiewa dojrza-
łym zachowaniem się wobec śmierci.

Czy można określić, kto łatwiej akcep-
tuje własną śmierć: kobiety czy męż-
czyźni?
 Funkcjonuje hipoteza, częścio-
wo poparta badaniami, według której 
kobiety mają być bardziej ekspresyjne 
aniżeli mężczyźni, w nie zgadzaniu się 
na śmierć, w przeżywaniu tych etapów, 
o których mówiliśmy wcześniej. Ale 
akceptacja śmierci przez nie ma być 
jakby szybsza i bardziej głęboka. Być 
może wiąże się to z tym, że kobiety, 
które są matkami, przeżywają swoje 
macierzyństwo jako dawanie życia.
 Można by powiedzieć, że o 
wiele łatwiej umierało się dawniej, kie-
dy ludzie byli bardziej wyczuleni na 
rytm natury. Jeśli ktoś wyniósł z domu 
prawdę, że wszystko przemija i pogłę-
bił to dzięki osobistemu dojrzewaniu, 
to w oczywisty sposób łatwiej akceptu-
je czy aprobuje śmierć, niezależnie od 
tego, czy jest kobietą czy mężczyzną.

Jak Ksiądz Profesor uważa, do czego 
prowadzi zakłamanie śmierci? Robi 
to dzisiejszy świat, w którym liczą się 
młodość, siła i sukces...
 Jeden z psychiatrów fran-
cuskich pisał kilkanaście lat temu, że 
jeżeli jakaś cywilizacja podkreśla tyl-
ko jeden etap rozwojowy człowieka, 
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chodziło szczególnie o młodość, to wówczas niewątpliwie 
jest cywilizacją chorą. Psychologia mówi również o tym, że 
tabuizacja śmierci, czyli usuwanie tematyki śmierci, wiąże 
się z eksplozją seksualizmu. Stwierdza się, że im bardziej 
jest wyeksponowany seksualizm, tym bardziej perspektywa 
śmierci jest usuwana ze świadomości.

A czy można mówić o wychowaniu człowieka do śmierci?
 Nie tylko można, ale trzeba. Pośrednio i bezpo-
średnio. Pośrednio w ten sposób, żeby unikać marginalizo-
wania problemu śmierci w życiu człowieka. W kontekście 
chrześcijańskim śmierć każdego ochrzczonego jest wpisana 

w śmierć Chrystusa. W związku z tym śmierć nie może być 
banalna. Ale to jest tło sprawy. Natomiast bezpośrednimi 
formami wychowania młodzieży mogłyby i powinny być 
refleksje nad sensem życia: co to znaczy, że życie się zmie-
nia, ale się nie kończy? Drugi bezpośredni sposób wycho-
wywania to przeżywanie wydarzeń związanych ze śmiercią 
w rodzinie. To właśnie troska o umierających, obecność w 
doświadczeniach śmierci w rodzinie, próba ich nazwania, 
odwiedziny na cmentarzu i szereg innych działań, które są 
związane z naszą tradycją troski o zmarłych i wychowują 
do dojrzałego stosunku do umierania i śmierci.

Dziękujemy za rozmowę.

Z racji zbliżającego się Święta Wszystkich Świętych i 
Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych przy-
bliżamy historię naszego wielickiego cmentarza, na 
którym większość z nas odwiedzi swoich bliskich.
 

Początek historii cmentarzy sięga czasów prehistorycz-
nych i starożytności, a idea cmentarza jako miejsca 
świętego i nienaruszalnego sięga okresu wczesnego 

chrześcijaństwa. Kościół już w III wieku oddał miejsca po-
chówków pod opiekę biskupów i księży. Od X wieku zaczęto 
lokować cmentarze w miastach, w pobliżu kościołów, a decy-
zją soboru rzymskiego z 1059 r. nadano im status „pół świę-
tych”, rzucając tym samym klątwę na osoby bezczeszczące je.

Wraz z rozwojem nauki i wiedzy o rozprzestrzenianiu się 
chorób, ze względów sanitarnych zaczęto odchodzić od po-
chówków przykościelnych. Pierwszy zakazał tego Napoleon I 
w XVIII wieku we Francji. Praktyka ta rozszerzyła się na całą 
Europę i tak też stało się również w Wieliczce. 
W pierwszej połowie XIX w., w okresie urbanistycznego roz-
woju miasta, na skutek zarządzeń austriackich władz zabor-
czych, zakazano utrzymywania cmentarzy przykościelnych 
w obrębie miasta. Eksmisją objętych zostało kilka zespołów 
cmentarnych, po których już nie ma śladów. Główne cmen-
tarze przykościelne znajdowały się wówczas wokół kościoła      
p.w. św. Klemensa, nieistniejącego kościoła p.w. Świętego Du-
cha (obecny budynek Magistratu przy ul. Dembowskiego), 

dalej na zachodnim obrzeżu Parku Mickiewicza, przy nieist-
niejącym już XII. wiecznym kościele p.w. Świętego Krzyża, 
wokół drewnianego kościoła p.w. Św. Sebastiana oraz przy 
kościele o.o. Franciszkanów.

Konsekwencją tych działań, była potrzeba stworzenia nowego 
cmentarza dla mieszkańców Wieliczki i okolic. Po raz pierw-
szy cmentarz powszechny został zaznaczony na planach Wie-
liczki w 1818 r. Jednakże za oficjalny rok założenia cmentarza 
przyjęto datę 1883 r., kiedy to wytyczono najstarsze nagrobki 
oraz poświęcono miejsca wiecznego spoczynku.

W centrum nekropolii znajdował się okrąg obsadzony drze-
wami. W jego otoczeniu powstały najstarsze obiekty, w tym 
stara kaplica cmentarna p. w. Świętej Kingi oraz najstarszy za-
chowany nagrobek Józefa Lilla-Lillenbacha z 1882 roku. Na-
tomiast układ kwaterowy cmentarza wprowadzono w 1887 r. 
wyznaczając aleję główną w kierunku północ-południe oraz 
aleję poprzeczną, identyczną z pierwotną granicą cmentarza. 
Wraz z wybuchem I wojny światowej Wojskowa Komenda 
Rejonowa przy austriackim dowództwie Okręgu Wojskowe-
go „Galicja Zachód” przeprowadziła budowę Kwatery Woj-
skowej, która służyła również przy następnej wojnie.

W tym samym czasie, początkiem XX wieku wybudowa-
no Dom Pogrzebowy, w miejscu, którego aktualnie znajdu-
je się kaplica i administracja cmentarza. Nieco później, w 75 
rocznicę powstania styczniowego, w dniu 21.01.1938 r. na 

Wielicka NEKROPOLIA

OKRUCHY PAMIĘCI

BOŻENA NOWAK
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ścianie frontowej kaplicy wmurowano pamiątkową tablicę 
okolicznościową ku czci powstańców.

Na wielickim cmentarzu znajdują się zabytkowe nagrobki. 
Dlatego od 2005 roku w Dniu Wszystkich Świętych prowa-
dzona jest społeczna zbiórka na rzecz ich konserwacji. Dzięki 
tej akcji odnowiono już kilkanaście ponad 100-letnich na-

grobków. Uratowano między innymi: mogiłę notariusza - ba-
rona Kazimierza Przychockiego, uczestnika powstania Stycz-
niowego Seweryna Junoszy Łempickiego, pomniki nagrobne 
Julusia i Anusi Szafrańskich oraz nagrobek Józefy Giechlówny.  

W tym dniu tradycyjnie przy kwaterze wojskowej śpiewa pie-
śni patriotyczne chór Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości było procesem 
stopniowym. Wybór daty 11 listopada 1918 r. uzasad-
nia się zakończeniem I wojny światowej, zawarciem 

rozejmu w Compiegne, pieczętującego ostateczną klęskę Nie-
miec. W tym dniu Rada Regencyjna przekazała władzę nad 
wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu, a dzień póź-
niej, 12 listopada, powierzyła mu utworzenie Rządu Narodo-
wego, mianując go Naczelnym Wodzem. 
14 listopada nastąpiło rozwiązanie Rady Regencyjnej i prze-
kazanie zwierzchności nad państwem. Piłsudski mianował 
Ignacego Daszyńskiego Prezydentem gabinetu ministrów. W 
latach 1919-1936 rocznicę odzyskania niepodległości świę-
towano jako uroczystość o charakterze wojskowym. Ran-
gę święta państwowego nadano dopiero ustawą z dnia 23 
kwietnia 1937 roku. Podczas okupacji niemieckiej w latach 
1939-1945 obchodzenie świąt państwowych było niemożliwe, 
jednak pamięć o Święcie Niepodległości starano się podtrzy-
mywać. Pojawiały się afisze, oraz napisy na murach „Polska 
żyje, Polska zwycięży, Jeszcze Polska nie zginęła.» Pomniki 
przystrajano biało-czerwonymi wstążkami i kwiatami. 

Po zakończeniu  II wojny światowej w 1945 r. ustanowiono 
„Narodowe Święto Odrodzenia Polski”, obchodzone 22 lip-

11 LISTOPADA
Święto Niepodległości w Wieliczce Krzyszkowicach

ca w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN a jednocześnie 
zniesiono święto niepodległości 11 listopada. W okresie PRL 
środowiska Niepodległościowe organizowały obchody 11 li-
stopada nielegalnie, co wiązało się z represjami w stosunku 
do organizatorów jak i uczestników. Święto Niepodległości 11 
listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL ustawą z dnia 
15 lutego 1989r. pod nazwą Narodowe Święto Niepodległości 
i ustanowione dniem wolnym od pracy.
 
W okresie PRL w Krzyszkowicach, przed powołaniem do 
życia parafii Rzymsko-Katolickiej, pamięć o święcie Niepod-
ległości ograniczała się do odprawiania Mszy Świętych w in-
tencji Wolnej Niepodległej Ojczyzny w nieistniejącej kaplicy 
przy ul. Krzyszkowickiej. Kaplica ta w latach 1980-1982 zo-
stała rozbudowana a po ustanowieniu Parafii stała się kościo-
łem parafialnym. W latach 2006-2010 podczas gromadzenia 
materiałów do wystawy, związanych z naszym osiedlem, 
dotarliśmy do informacji o krzyżu i wówczas z inicjatywy p. 
Bożeny Nowak i mojej zrodził się pomysł uczczenia święta 
Niepodległości poprzez składanie kwiatów pod krzyżem. 
Usytuowanym naprzeciw Domu Ludowego.

Pierwszy raz uroczystości pod krzyżem odbyły się 11 listo-
pada 2012r. Poprzedziła je uroczysta Msza Święta w nowo 
wybudowanym kościele, a następnie przejście pod krzyż, 
złożenie kwiatów i odśpiewanie hymnu Polski. Podtrzymując 
tradycję i pamięć o tych wszystkich, którzy przyczynili się do 
odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, zapraszamy 
wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w uroczysto-
ściach obchodów Święta Niepodległości, które odbędą się 11 
listopada. Uroczystości rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 
15:00 w kościele parafialnym w Krzyszkowicach. Po liturgii 
nastąpi przejście na plac pod Krzyż przy Szkole nr 4, gdzie 
nastąpi uroczyste poświęcenie krzyża oraz obelisku z pamiąt-
kową tablicą. Szczegółowy program imprez towarzyszących 
podany zostanie w późniejszym terminie na plakatach.
 
Na uroczystości związane z obchodami Święta Odzyskania 
Niepodległości zaprasza Społeczny Komitet Organizacyj-
ny. 

Przy tej okazji wielkie podziękowania należą się państwu Lu-
cynie i Józefowi Świetlikom, którzy przez ostatnich kilkadzie-
siąt lat opiekowali się krzyżem, dbając o jego wygląd, świeże 
kwiaty oraz porządek wokół. BÓG ZAPŁAĆ.

JACEK GRABOWSKI
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Niedziela – 14 X 2018
7.00 + Franciszek Kaczmarczyk, jego 
rodzice
9.00 1) + Mariusz Kuć – od mamy 
2) rez.
3) rez.
11.00 1) + Elżbietę Zapalską - od Zofii z 
rodziną
2) + Annę Wawrzkiewicz – od róży MB 
Loretańskiej
13.00 + Bogdan Strzępek 16r. śm.
15.00 + Florian Michaldo w 23 r.śm., 
żonę Marię i Stanisław Bujak w 18 r.śm., 
Anetę Schulc 15r. śm.
18.00  + Kazimierz Komperda 
20.00 + Tadeuszę i Walentego Dokuczał
Poniedziałek – 15 X 2018
7.00 1) + Kazimierz Komperda 
2) + Joanna Kołodziejczyk – od Ryszarda 
i Janiny Paździor
18.00 + Grzegorz Węc
Wtorek – 16 X 2018
7.00 1) + Kazimierz Komperda 
2) + Elżbieta Zapalska – od  Danuty i 
Tadeusza
18.00 + Maria i Jan Nowak
Środa – 17 X 2018
7.00  1) + Kazimierz Komperda 
2) + Józef Kwarciński – od pracowników 
pracowni protetycznej w K-wie
18.00 o Boże błog. i zdrowie dla Pana 
Stanisława
Czwartek – 18 X 2018
7.00 1) + zm. wypominanych w wypo-
minkach rocznych
2)  + Kazimierz Komperda 
18.00 + Stefana Ozga i Józefę oraz Stefa-
na Kowal w r. śm.
Piątek – 19 X 2018
7.00 1) + Kazimierz Komperda (Msza 
Św. greg.)
2) + Piotr Pawlik – od Wiesława i Kry-
styny Maciąg z Ochotnicy
18.00 + Cecylia Grebla
Sobota – 20 X 2018
7.00 1) + Kazimierz Komperda 
2) + Antoniego i Augustynę w r. śm
18.00 Msza św. zbiorowa:
1) w 55r. ślubu Józefy i Zbigniewa 
Seweryn – dziękczynna z prośbą o Boże 
błog. i zdrowie oraz opiekę MB dla nich 
i rodziny
2) + Czesław Widur, siostra Maria i 
dziadkowie
Niedziela – 21 X 2018
7.00 + Tadeusz i Edward Juszczyk
9.00 1) rez.
2) + Annę Wawrzkiewicz od róży MB 
Opiekunki Rodzin

11.00 1) rez.
2) Roczki: Tymoteusz Pańczyk
13.00 1)+ Marcina Kloc - o spokój jego 
duszy
2) + Mariusz Kuć – od dziadków Łucji i 
Tadeusza
15.00 + Małgorzata Suwalska
18.00 rez.
20.00 + Kazimierz Komperda 
Poniedziałek –22 X 2018
7.00 1) + Kazimierz Komperda 
2) + Marię Cisło – od Anny
18.00 + Bronisław Konofalski 11r. śm.
Wtorek – 23 X 2018
7.00 1) + Kazimierz Komperda 
2) + Rajmund Nowak – od rodziny Tyl-
manów z Gliwic
18.00 + zm. z rodzin Trębacz i Rojewski
Środa – 24 X 2018
7.00 1)  + Kazimierz Komperda 
2) o Boże błog. dla Jolanty
18.00 + Tadeusz Konopka
Czwartek – 25 X 2018 
7.00 1) + Gertruda i Tadeusz Powroźnik 
z synem Jerzym i Eugeniuszem
2) + Kazimierz Komperda (Msza Św. 
greg.)
18.00 + Wandę Kosobudzką
Piątek – 26 X 2018
7.00 1) + Kazimierz Komperda (Msza 
Św. greg.)
2) + Mieczysław Świeczka – od Renaty i 
Anieli Gara z rodziną
18.00 1) rez.
2) + Annę Wawrzkiewicz – od Róży MB 
Opiekunki Rodzin
Sobota – 27 X 2018
7.00 1) + Kazimierz Komperda (Msza 
Św. greg.)
2) + Elżbietę Sosin 1r. śm.
18.00 Msza św. zbiorowa:
1) + Stefan Grabek r. śm.
2) + Wacław Gąstoł
Niedziela – 28 X 2018
7.00 1) + Tadeusz Chmura z ok. imienin
2) + Stanisław Dudek
9.00 1) + Kazimierz Komperda (Msza 
Św. greg.)
. 2) + Zofia Lebiest, Marcin Makuch, 
Andrzej Śliwa
11.00 1) + Apolonię i Tadeusza Grabow-
skich
2) + Annę Wawrzkiewicz od Róży 
Misyjnej
13.00 1) o szczęśliwe rozwiązanie dla 
Ewy
2) dziękczynna z okazji ur. Hani z prośbą 
o Boże błog. i opiekę MB
15.00 1) rez.

2) w 36r. ślubu Ewy i Krzysztofa Nędza i 
5r. ślubu Macieja i Katarzyny, dziękczyn-
no-błagalna
18.00  + Piotr Zajma 17r. śm., zm. z 
rodzin Gądków i Zajmów
20.00 + Annę i Jana Musiał r. śm.
Poniedziałek –29 X 2018
7.00 1) + Kazimierz Komperda (Msza 
Św. greg. rozpoczęcie)
2) + Genowefę Pogorzelczyk – od 
wnuczki Joanny i Elżbiety Kluska 
18.00 + Edward Moskalewicz i rodzice
Wtorek – 30 X 2018
7.00 1) + Kazimierz Komperda 
2) + Małgorzata Zawadzka – od sąsia-
dów Beaty i Wiesława Krok
18.00 + Piotr Bylica – od Tomasza z 
rodziną
Środa – 31 X 2018
7.00  1) rez.
2) + Irena Męka – od córki Elżbiety
18.00 o zdrowie i Boże błog. dla rodzi-
ców Ewy i Jana Sowa oraz Marii Moska-
lewicz
Czwartek – 1 XI 2018
7.00 rez.
9.00 1) + Józef Rozwadowski 9r. śm.
. 2) +Annę Wawrzkiewicz – od Róży MB 
Nieustającej Pomocy
11.00 1) + Grzegorz Węc
2) + Mariusz Kuć – od chrzestnej cioci 
Krysi z Rodziną
13.00 + Jerzy Wyrębski – od Pawła Wy-
rębskiego z rodziną
15.00 + Zofię i Józefa Głowackich oraz 
Witolda Grodzickiego – o wieczny spo-
kój duszy
18.00  + Piotr Bylica - od syna Pawła z 
rodziną 
20.00 + Stanisławę Stachura 
Piątek – 2 XI 2018
7.00 1) + zm. z rodzin Dzido i Bała
2) + Stanisławę Stachura 
18.00 Aby Miłosierne Serce Pana Jezusa 
otworzyło bramy nieba dla zm. sióstr 
i braci – Członków Straży Honorowej 
Bożego Serca z naszej parafii
Sobota – 3 XI 2018
7.00 + Stanisławę Stachura 
8.00  Wynagradzająca Niepokalanemu 
Sercu NMP 
18.00 Msza św. zbiorowa:
Niedziela – 4 XI 2018
7.00 + zm. z rodzin: Matusiaków, Kwa-
śniowskich, Witkowskich i Odroniów
9.00 1) + Annę Wawrzkiewicz – od róży 
Św. Józefa
2) w 1r. urodzin Igi i 5r. urodzin Karola, 
dziękczynno-błagalna

INTENCJE MSZY ŚW. OD 14 PAŹDZIERNIKA  DO 30 LISTOPADA
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11.00 o Boże błog. dla Jarosława w 50r. 
urodzin
13.00 + Marcin Dębowski w r. urodzin
15.00 o Boże błog. i zdrowie i potrzebne 
łaski dla Radomira z ok. urodzin
18.00 + Aleksandrę r. śm.
20.00 + Stanisławę Stachura 
Poniedziałek –5 XI 2018
7.00 1) za chorych odwiedzanych w 
listopadzie
2) + Stanisławę Stachura 
18.00 + Karol Majchrowski
Wtorek – 6 XI 2018
7.00 1) + Helena Słomka – od Marii 
Wiecheć
2) + Marię Braś – od rodziny Dzięgał
18.00 + Stanisławę Stachura 
Środa – 7 XI 2018
7.00 1)  + Eugenię Seweryn – od rodziny 
Ściórków i Waligórskich z N. Targu
2) + Jan Mrugała – od Jadwigi i Andrzeja 
z Węgierskiej Górki
18.00 + Stanisławę Stachura 
Czwartek – 8 XI 2018 
7.00 1) + Stanisławę Stachura 
2) + Bogdan Antolski i zm. z rodzin 
Antolskich oraz Piotrowskich
18.00 + Piotr Bylica – od rodziny Kubia-
ków z Piebieczan
Piątek – 9 XI 2018
7.00 1) + Stanisławę Stachura 
2) + Władysławę Kaczmarczyk – od 
Zbigniewa Paryła z rodziną
18.00 + Józef Kotula 25r. śm., żonę Zofię
Sobota – 10 XI 2018
7.00 1) + Stanisławę Stachura 
2) + Joannę Kołodziejczyk – od Małgo-
rzaty i Marcina Paździor
18.00 Msza św. zbiorowa:
Niedziela – 11 XI 2018
7.00 + Marcinek Dyna 29r. śm.
 9.00 1) zm. z rodzin Tureckich, Pachów, 
Szelągów i Strojków
 2) + Annę Wawrzkiewicz – od Róży MB 
Miłosierdzia
11.00 rez.
13.00 dziękczynna w 50r. ślubu o Boże 
błog. i opiekę
15.00 1) rez.
2) w int. Ojczyzny
18.00  +rez.
20.00 + Stanisławę Stachura 
Poniedziałek – 12 XI 2018
7.00 1) + Stanisławę Stachura 
2) + Elżbietę Zapalską – od sąsiadów 
Haberkiewiczów 
18.00 w int. Dominiki i Ligia o zdrowie i 
Boże błog.
Wtorek – 13 XI 2018
7.00 1) + Kazimierz Komperda 
2) + zm. wypominanych w wypomin-

kach rocznych
18.00 1)rez.
2)rez.
Środa – 14 XI 2018
7.00  1) + Józef Kwarciński – od wnucz-
ki Magdy z mężem Piotrem i dziećmi 
Mikołajem i Brunem
2) + Piotr Pawlik – od pracowników 9 
Samorządowego Przedszkola nr. 145
18.00 + Stanisławę Stachura 
Czwartek – 15 XI 2018
7.00 1) + Marię Cisło – od rodziny Głuś
2) + Marek Śmietana – od koleżanek i 
kolegów z sekcji drużyn pociągowych 
Kraków - Płaszów
18.00 Stanisławę Stachura 
Piątek – 16 XI 2018
7.00 1) + Stanisławę Stachura 
2) + Mieczysław Świeczka – od rodziny 
Wilków i Bogutów z Tropiszowa
18.00 + Jerzy Wyrębski – od Ryszarda 
Wyrębskiego z rodziną
Sobota – 17 XI 2018
7.00  1) + Stanisławę Stachura 
2) Genowefę Pogorzelczyk – od Czesła-
wy i Tadeusza Kluska
18.00 Msza św. zbiorowa:
Niedziela – 18 XI 2018
7.00 rez.
9.00 1) + Feliksa Kaczmarczyk
2) + Annę Wawrzkiewicz – od Straży 
Honorowej NSPJ
11.00 + Władysław i Helena Mieszaniec
13.00 + Marcin Dębowski 13r. śm.
15.00 rez.
18.00 + Maria, Jan Szypuła oraz zm. z 
rodziny Lisków
20.00 Stanisławę Stachura 
Poniedziałek –19 XI 2018
7.00 1)+ Stanisławę Stachura 
2) + Małgorzatę Zawdzką – od pracow-
ników Domu Pomocy Społecznej w 
Krakowie przy ul. Łanowej 43
18.00  + Elżbietę Zapalską
Wtorek – 20 XI 2018
7.00 1) + Cecylię Kluza – od rodziny 
Łysików
2) + Irena Męka – od rodziny Kaczmar-
czyk
18.00 + Stanisławę Stachura 
Środa – 21 XI 2018
7.00 1)  + Mariusz Kuć – od Grzegorza z 
rodziną
2) + Stanisławę Stachura
18.00 + Marek Śmietana – od chrzestne-
go z Pasiecznej
Czwartek – 22 XI 2018 
7.00 1) + Małgorzatę Zawadzką – od 
rodziny Paździor
2) + Stanisławę Stachura 

18.00 + Mariusz Kuć – od Wojciecha 
Bylicy oraz zarządu firmy Henwel
Piątek – 23 XI 2018
7.00 1) + Stanisławę Stachura 
2) + Mieczysław Świeczka – od Renaty i 
Anieli Gara z rodziną
18.00 + Józefę Chorzępa
Sobota – 24 XI 2018
7.00 1) + Stanisławę Stachura 
2) + Mariusz Kuć – od Anny i Łukasza 
Wilk
18.00 Msza św. zbiorowa:
1) + Franciszek Mielec z żoną Genowefą
Niedziela – 25 XI 2018
7.00 + Tadeuszę i Walentego Dokuczał
9.00 1) + Stefan Stępień
2) + Annę Wawrzkiewicz – od Bractwa 
Adoracyjnego
11.00 + Pelagia, Jan, Konstanty, Michał
13.00 + rodziców Ludwika i Helenę 
Panek
15.00 1) + Jerzy Ślusarek 3r. śm.
2) + Irena i Władysław Badoń, Marian-
na i Stanisław Bujak, Wiktoria Nowak i 
Stanisław
18.00  + Piotr Bylica – od rodziny Kubi-
ków, teściów
20.00 + Stanisławę Stachura 
Poniedziałek – 26 XI 2018
7.00 1) + Stanisławę Stachura 
2) + Marię Cisło – od rodziny Dadej 
18.00 + Mariusz Kuć – od rodziny 
Didurów
Wtorek – 27 XI 2018
7.00 1) Stanisławę Stachura 
2) + Mariusz Kuć – od rodziny Wiśniew-
skich
18.00 + Annę Wawrzkiewicz – od Da-
nuty Zając, Beaty Bartosiak i Katarzyny 
Lichoń
Środa – 28 XI 2018
7.00  1) + Stanisławę Stachura (
2) + Marek Śmietana - od rodziny Mu-
rzyn
18.00 + Mariusz Kuć – od Doroty i 
Pawła Orkisz
Czwartek – 29 XI 2018
7.00 1) + Stanisławę Stachura 
2) + Mariusz Kuć – od sąsiadów z ul. 
Strzelców Wielickich nr. 1-4
18.00 w int. Rodziców dzieci utraconych
Piątek – 30 XI 2018
7.00 1) + Stanisławę Stachura 
2) + Mieczysław Świeczka – od rodziny 
Główków
18.00 1) Aby Najświętsze Serce Jezu-
sa wylało obfitość łask i błog. na ks. 
Proboszcza Andrzeja Klimarę, a Matka 
Najświętsza wspierała Go nieustannie – 
prośby z ok. imienin
2) rez.
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Z ŻYCIA PARAFII

26.08.2018r.
- Adam Mateusz Frączyk

02.09.2018r. 
- Filip Władysław Wilk
- Filip Markocki

08.09.2018r.
- Adam Bartłomiej Kuniczuk
- Kacper Władysław Molek

15 i 16.09.2018r.
- Maja Milena Grochal
- Lidia Krakowska
- Nikodem Daniel Gąska
- Adam Krzysztof Purgacz
- Zofia Anna Haliniak

ODESZLI Z NASZEJ WSPÓLNOTY
+ Piotr Pawlik  zm. 27.08.2018r.

+ Maria Anna Wawrzkiewicz zm. 14.09.2018r.
+ Mariusz Stanisław Kuć zm. 19.09.2018r.

+ Cecylia Anna Kluza zm. 29.09.2018r.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE.....
Rodzinie pogrążonej w żałobie składamy wyrazy współczucia. 

- Magdalena Katarzyna Kuc

22 i 23.09.2018r.
- Miłosz Marcin Witek
- Amelia Piaskowska
- Melania Florek
- Filip Rojewski
- Tomasz Kozieł
- Maja Barbara Sularz
- Lena Hanna Miksa

29 i 30.09.2018r.
- Maja Joanna Krzeczkowska
- Marcelina Małgorzata Mysza
- Maja Cisek
- Bruno Wojciech Mermer
-  Maksymilian Andrzej Pabian

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO PRZYJĘLI:
28.06.2018 
Józef Szałomski 
i Zdzisława Żygolewska
08.09.2018 
Marcin Gruca 
i Bogumiła Woźniak
15.09.2018 
Bartosz Witek 
i Katarzyna Nowak
15.09.2018 
Wojciech Obszyński 
i Gabriela Słonina
22.09.2018 
Bartosz Mistat 
i Magdalena Jania
29.09.2018 
Michał Gawor i Anna Kłapa

MAŁŻONKOM ŻYCZYMY WIELU 
ŁASK BOŻYCH NA NOWEJ DRODZE 

ŻYCIA ORAZ ZDROWIA 
I SZCZĘŚLIWEJ RODZINY

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
ZAWARLI:

DZIECIOM ŻYCZYMY, BY TRWAŁY W JEDNOŚCI Z CHRYSTUSEM, KTÓREGO 
OTRZYMAŁY W SAKRAMENCIE CHRZTU ŚWIĘTEGO ORAZ ZDROWIA


