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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Mk 12,38–44/

WRZUCIŁA WSZYSTKO, CO MIAŁA
Dzisiejszy fragment Ewangelii kończy dyskusje Jezusa
z faryzeuszami i uczonymi
w Piśmie w świątyni. Jezus
odpowiadał na zarzuty dotyczące Jego autorytetu, dyskutował o podatkach dla Cezara, na temat zmartwychwstania i największego przykazania. I zakończył te dyskusje w sposób zaskakujący.
Nie poprzez egzegezę Pisma,
ale poprzez egzegezę gestu
ubogiej wdowy.
W czasach Jezusa uważano,

że od kobiety nie można się
wiele nauczyć. Kobiety były
traktowane na równi z dziećmi i niewolnikami. Nie mogły
modlić się w świątyni ani
studiować Pisma. Kobiety nie
miały również żadnych praw
społecznych ani politycznych.
Niemal jak przedmioty przechodziły z rąk ojców w ręce
mężów. Wdowy uznawano
za osoby znajdujące się na
marginesie życia: były pozbawione prestiżu społecznego
i szacunku. Jezus natomiast
ukazuje kobietę – wdowę
jako niezwykły przykład do
naśladowania, wzór bezinte-

resownej hojności.
Jezus podziwia i wyróżnia
tę kobietę: „Zaprawdę, powiadam wam: ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze
wszystkich, którzy kładli do
skarbony”. Ona wpisuje się
w hierarchię Jezusa, w perspektywę Ewangelii: ten, kto
dał więcej, ale na pokaz
i z tego, co mu zbywa,
w istocie dał mniej. Kto chce
być pierwszy, będzie ostatni.
Komu się wydaje, że jest
wielki, w rzeczywistości jest
mały. W perspektywie Bożej
nie jest ważne, czy daje się
dużo, czy mało. Ważne jest,

czy daje się bezinteresownie,
z czystego serca. Nie chodzi
więc o ilość, ale o wartość,
o czystość intencji.
Uboga wdowa pokazuje, że
można dać bardzo wiele, nic
nie znacząc i prawie nic nie
posiadając. Wystarczy otworzyć swoje serce, nieraz bardzo skurczone. W dzisiejszym
świecie rodzice chcą przekazać
dziecku jak najwięcej rzeczy
materialnych. Dzieci mają niemal wszystko. Brakuje im tylko
jednego – miłości. To jest ten
grosik, który przewyższa
wszystkie inne dary.
Na podstawie: „Deon”

Okruchy wspomnień
W listopadzie, gdy pochylamy się nad grobami bliskich, wspominamy ich słowa, marzenia, pasje, przyzwyczajenia, wspólnie spędzone chwile. Odnajdujemy je w pamięci, ponieważ w drobnych, codziennych sytuacjach mieliśmy szansę dostrzec w tych, których kochaliśmy, ich niezwykłe cechy i piękno ducha.
Na łamach Biuletynu wspominamy parafian, którzy na różne sposoby włączając się w życie Kościoła, ubogacili
naszą wspólnotę. Oddajemy głos rodzinie i przyjaciołom, którzy byli świadkami ich zwykłego – niezwykłego życia.
Wspomnienia te zaczniemy od zmarłych
w tym roku naszych wyjątkowych parafian:
panów Jana Tekieli i Mariana Zawiszy.

śp. Jan Tekiela
Halina Tekiela (córka): Tata był kraw-

cem z zawodu, lubił swoją pracę i całymi
dniami sam pracował na utrzymanie rodziny, ponieważ nasza Mama Janina zajmowała się domem i wychowywaniem naszej
czwórki (trzy córki i syn). Czas dla rodziny
Tata miał zwłaszcza w niedziele i święta –

wtedy chętnie się nami zajmował, a gdy
byliśmy jeszcze mali, lubił nas zabierać na
spacery. Bardzo nas kochał i był z nas dumny, podobnie jak dumny był ze swoich
trzech wnuczek, jednego wnuka oraz trzech
prawnuczek.
Tata był bardzo aktywny również po
przejściu na emeryturę – zajmował się krawiectwem, a także zaangażował się w pomoc w kościele parafialnym Świętej Jadwigi.
Był człowiekiem bardzo pracowitym. Prawie do końca swoich dni liczył niedzielną
składkę w kościele, a także zajmował się
jej wymianą. Chętnie też wykonywał rozmaite poprawki krawieckie.
Dok. na str. 3

INTENCJE

MSZALNE

PONIEDZIAŁEK 09.11
06:30 + Krzysztof Magdziarz (od rodziny Magdziarzów)
07:00 + Jerzy Okoń
07:00 + Mariusz – 21. rocznica śmierci oraz + Loretta – 5. rocznica
śmierci
08:00 + Stanisław Warczak
18:30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Janiny
i Władysława oraz całej rodziny
18:30 + Andrzej – 29. rocznica śmierci, + Adam – 8. rocznica śmierci
oraz + Matylda i Jan
18:30 + Janina Pietrzyk – msza gregoriańska
WTOREK 10.11
06:30 + Stanisław Warczak
07:00 + Aleksander Stachoń (od Barbary Wnęk z Lipnicy)
07:00 + Stanisław Brzezicki (od żony)
08:00 + Janina Pietrzyk – msza gregoriańska
18:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Nikodema w 2. rocznicę
urodzin
18:30 Za Ojca św., Ojczyznę, TV Trwam i Radio Maryja
18:30 + Stanisław Jurkin – 31. rocznica śmierci
18:30 + Sebastian i Antonina Gacek
ŚRODA 11.11
06:30 + Janina Pietrzyk – msza gregoriańska
06:30 ——————————————–
07:00 + Stanisław Warczak
07:00 + Anna Okoń
07:00 + Bronisław Wołek, Tadeusz Kordaszewski
08:00 ——————————————–
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 12.11
06:30 + Wojciech Grelowski – 8. rocznica śmierci
07:00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Renaty
z okazji imienin
08:00 + Stanisław Warczak
18:30 + Janina Pietrzyk – msza gregoriańska
18:30 + Irena Wierzbicka i zmarli z rodziny Wąsaczów
PIĄTEK 13.11
06:30 + Adam Gaździcki
07:00 + Stanisław Kaczmarczyk
08:00 + Olga i Józef Bobowscy
18:30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Marcina
z okazji imienin
18:30 + Julian Górka – 8. rocznica śmierci
18:30 + Janina Pietrzyk – msza gregoriańska
18:30 ——————————————–
SOBOTA 14.11
06:30 + Adam Gaździcki
07:00 + Aleksander Stachoń (od córki Anny z rodziną)
08:00 + Stanisław Lisowski
08:00 + Janina Pietrzyk – msza gregoriańska
08:00 + Wit Szeląg
08:00 + Zygmunt Skowron w 15. rocznicę śmierci oraz rodzice
+ Józef i Józefa Borkowscy
18:30 + Henryka, Jerzy, Andrzej Magrelowie
NIEDZIELA 15.11
06:30 + Stefan Mielnicki – pierwsza msza gregoriańska
08:00 + Józef Pyto – 5. rocznica śmierci, + Krystyna Ślósarczyk –
5. rocznica śmierci oraz + Jan Ślósarczyk i zmarli z rodziny
09:30 + Józef, Maria, Józef
10:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Stanisława z okazji
urodzin oraz całej rodziny
11:00 W intencji Dominika Doniec z okazji 6. rocznicy urodzin
o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Św.
11:00 + Stanisław Barcik – 12. rocznica śmierci oraz + Jan i Helena
Barcik
12:30 + Andrzej First w 19. rocznicę śmierci oraz + Stanisław First
17:00 + Jan Kleszyk w 36. rocznicę śmierci
18:30 + Leon Lewiński – 30. rocznica śmierci
20:30 + Janina Pietrzyk – msza gregoriańska

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
opieki Bożej i wszelkiej pomyślności.

Zapraszamy na różaniec za
zmarłych z wypominkami,
który odmawiamy codziennie
o 18:00.

 Zespół Charytatywny prowadzi dzisiaj przed kościołem po
Mszach św. zbiórkę do puszek na działalność kuchni
św. Jadwigi dla ubogich. Bóg zapłać za każdy dar serca.
 W poniedziałek 9 listopada o godz. 17:00 zostanie odprawiona comiesięczna Msza święta w kaplicy św. Jadwigi
Królowej w Sanktuarium św. Jana Pawła II „Nie lękajcie
się”. Zapraszamy.
 Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza w najbliższy
wtorek 10 listopada na modlitwę różańcową za zmarłych
o godz. 18.00, potem na Mszę św. o 18.30, a po niej na
spotkanie koła w sali nr 6.
 W zakrystii można jeszcze składać na wypominki roczne
i jednorazowe.
 W polskich kinach można oglądać film pt.: „Zakazany Bóg”.
To przejmująca opowieść o potędze prawdziwej wiary i sile
odważnego świadectwa 51 męczenników z Barbastro, którzy
oddali swoje życie za Chrystusa podczas wojny domowej
w Hiszpanii. Zachęcamy, by wybrać się do kina i poznać ich
historię. Film jest wyświetlany w kinie Kijów.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.:
Barbara Prokopeczko z ul. Opolskiej 45, Anastazja Wyczawska z ul. Stachiewicza 35, Barbara Lossow-Samek
z ul. Krowoderskich Zuchów 25, Tadeusz Nowak z ul. Wybickiego 3.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
09.11 PONIEDZIAŁEK
Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Ez 47,1–2.8–9.12; J 2,13–22
10.11 WTOREK
św. Leona Wielkiego,
papieża i doktora Kościoła
Mdr 2,23–3,9; Łk 17,7–10
11.11 ŚRODA
św. Marcina z Tours,
biskupa; Narodowe
Święto Niepodległości
Mdr 6,1–11; Łk 17,11–19
12.11 CZWARTEK
św. Jozafata, biskupa

i męczennika
Mdr 7,22–8,1; Łk 17,20–25
13.11 PIĄTEK
św. Benedykta, Jana,
Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
Mdr 13,1–9; Łk 17,26–37
14.11 SOBOTA
Mdr 18,14–16; 19,6–9;
Łk 18,1–8
15.11 NIEDZIELA
Dn 12,1–3; Ps 16;
Hbr 10,11–14.18;
Mk 13,24–32

Dokończenie ze str. 1

Był człowiekiem skromnym, pobożnym i uczciwym i takie wartości nam
przekazał. Był również życzliwy i otwarty na ludzi, a oni go lubili i szanowali.
Zawsze chętnie z każdym porozmawiał,
podał rękę, każdemu okazywał szacunek i jeśli tylko mógł, zawsze służył pomocą. To Go umacniało na drodze
ziemskiego pielgrzymowania i taki pozostanie w naszych wspomnieniach.
Państwo Maria i Eugeniusz Konieczni:

Świętej pamięci Jan Tekiela to był

przede wszystkim wspaniały parafianin,
który od samego początku we wszystkim pomagał, jak tylko mógł. Włączał
się w starania o pozwolenie na budowę
naszego kościoła, uczestnicząc wraz
z innymi zaangażowanymi osobami
w delegacjach do Warszawy. Wprawdzie nie brał udziału w tych ciężkich
pracach budowlanych, ale chętnie podejmował się rozmaitych innych działań
– jak choćby zrobienia robotnikom
herbaty. Niewielkie gesty, a tak przecież
potrzebne.

Pan Jan zbierał pieniądze na budowę
naszego kościoła nie tylko u nas, ale
także w parafii świętego Szczepana.
Pomagał również Zespołowi Charytatywnemu, robiąc zakupy czy przywożąc
chleb do kuchni świętej Jadwigi, gdzie
służył też pomocą przy rozpalaniu ognia
w piecu albo wynoszeniu popiołu. Przez
wiele, wiele lat zbierał, liczył i wymieniał
składkę, a w okresie przedświątecznym
roznosił opłatki. To był uczynny, skromny i niezwykle uczciwy człowiek, który
nigdy nie odmawiał żadnej pomocy.

śp. Marian Zawisza

Przez wiele lat podczas procesji św. Stanisława pełnił służbę medyczną na Skałce.
Był temu zawsze wierny.

Anna Krzyżak (córka): Tata był wspa-

Państwo Maria i Eugeniusz Konieczni:

niałym człowiekiem. Dobrym ojcem i wybitnym lekarzem. Ujmowały mnie w nim
szczególnie cierpliwość i pokora, swoiste
poczucie humoru i pogoda ducha. Nigdy
się nie skarżył, wszelkie cierpienia znosił
w milczeniu. Nikomu nie odmawiał pomocy i fachowej rady. Jego pasją były książki i krzyżówki. Miał ogromną wiedzę,
a przy tym był bardzo skromny. Dopóki
pozwalało mu na to zdrowie, codziennie
przemierzał osiedle treningowym krokiem, zawsze z różańcem w ręku. Lubiłam towarzyszyć mu w tych spacerach.

Pan Marian Zawisza to był wspaniały człowiek,
mąż, ojciec i świetny kolega. Był członkiem
kręgu Domowego Kościoła oraz Parafialnej
Służby Zdrowia. Zawsze chętnie udzielał nieodpłatnych porad lekarskich, jeśli tylko ktoś
Go o coś zapytał czy poprosił. Służył też pomocą i przewoził osoby chore czy starsze do
kościoła, tak by mogły uczestniczyć w nabożeństwach czy Mszy św. Jego odejście było
dla nas nie tylko zaskoczeniem, ale i wielką
stratą. Coraz mniej tak uczynnych i chętnych
do pomocy ludzi, dlatego tym bardziej żal, gdy
ktoś tak wspaniały odchodzi…
E.W.

K i e d y ś w y k l ę c i , d zi ś z a p o m n i a n i

Za trzy dni przypada 97.
rocznica odzyskania przez
naszą Ojczyznę niepodległości po okresie rozbiorów. Ponieważ jednak
w biuletynie staramy się

zawsze prezentować treści w jakiś sposób związane z naszą parafią, więc
dziś przypomnijmy sobie
zmagania Polaków walczących o wolność w okresie
nieco późniejszym. W czasach PRL-u nie wolno było
uczyć o tym w szkole;
obecnie zakazu nie ma, ale
redukowanie godzin nauki
historii nie sprzyja dokładnemu jej poznawaniu
przez młodzież. Rzućmy
okiem na mniej znaną

kartę naszej historii, upamiętnioną w Panteonie
Narodowym w dolnym
kościele.
Od pierwszych dni okupacji
hitlerowskiej naród polski,
mimo klęski poniesionej
w wojnie obronnej z Niemcami i zajęcia przez wojska sowieckie wschodnich województw kraju, nie przerwał
walki o wyzwolenie Ojczyzny.
Przybierała ona różne formy:
od biernego oporu poprzez
sabotaż, dywersję aż po

otwartą walkę formalnych
oddziałów zbrojnych, przede
wszystkim Armii Krajowej.
Dowództwo sił zbrojnych
w Londynie i konspiracyjne
władze Polski Walczącej przygotowywały ogólnonarodowe
powstanie; jednak zmiany
sytuacji międzynarodowej,
a zwłaszcza decyzje podjęte
w Teheranie i Jałcie zrodziły
nową koncepcję użycia AK do
potężnej akcji dywersyjnopolitycznej.
Dok. na str. 4

Dokończenie ze str. 3
Akcja ta otrzymała kryptonim „Burza”
i miała dwa cele: militarny – atakowanie
cofających się Niemców i polityczny –
utworzenie na obszarach wyzwolonych
przez AK administracji, która występowałaby wobec wkraczającej Armii Czerwonej
jako prawowita władza.
W listopadzie 1943 r. komendant główny AK, gen. Tadeusz Komorowski „Bór”,
wydał rozkaz przeprowadzenia akcji
„Burza” na Kresach Wschodnich. Po tym
rozkazie rozpoczęła się na Wołyniu cicha
koncentracja sił. W dniu 28 stycznia 1944
r. na odprawie oficerów sztabu w miejscowości Suszybaba podjęto decyzję
o powołaniu do życia przedwojennej 27
Dywizji Piechoty, którą wkrótce nazwano
27 Wołyńską Dywizją Piechoty AK.
Prof. W. Filar w swych opracowaniach
nazywa dywizję „fenomenem” i słusznie,
bo to był ostatni, rozpaczliwy wysiłek
resztek Polaków z Wołynia, ocalałych
z mordów i zsyłek podczas pierwszej sowieckiej okupacji tych terenów w latach
1939–1941 i późniejszego ludobójstwa ze
strony OUN-UPA.
27 DP AK utworzona została –
wobec zbliżającego się frontu sowieckoniemieckiego – z oddziałów stanowiących
wcześniej obronę ludności polskiej przed
napadami UPA. Liczyła ok. 7 tysięcy żołnierzy, w tym 500 kobiet, a jej pierwszym
dowódcą został ppłk. Jan W. Kiwerski
pseud. „Oliwa”. Wysoko ceniony zarówno przez podwładnych, jak i przełożonych, stosował się do rozkazów rządu
londyńskiego, aby w żadnym wypadku
nie podejmować działań zbrojnych przeciwko Rosjanom (z wyjątkiem koniecznej
samoobrony), natomiast występować

wobec nich w roli gospodarza tych ziem. nym obozie NKWD w Skrobowie, skąd
Oto jak czasem wyglądało takie spotka- trafiali do sowieckich łagrów. 27 marca
nie: 25 marca 1944 r. ppłk. dypl. „Oliwa” 1945 r. 48 więźniów tego obozu dokonawitał gen. „Sergiejewa”, dowódcę armii ło brawurowej ucieczki. Należy w tym
radzieckiej słowami: „W imieniu władz miejscu wspomnieć, że ci, którzy nie dali
i Wojska Polskiego witam pana generała się zniewolić, dołączyli do oddziałów walna polskiej ziemi”, na co gen. „Sergiejew” czących z nową okupacją aż do początku
odparł: „Na kakoj polskoj zemli – na lat 50. ubiegłego wieku. Na koniec zacyukrainskoj zemli” – wspomina mjr Tade- tujmy wspomnianego już prof. W. Filara,
usz Świąder pseud. „Wytrwały Żubr”, również żołnierza 27 WDP: Czyny bojowe
żołnierz 27 WDP AK, nasz dawny parafia- 27 WDP AK nie znalazły należnego uznanin i współtwórca Panteonu (+ 1998).
nia w powojennym 50-leciu. O walkach
Po przeprowadzeniu mobilizacji oddzia- dywizji nie mówiło się lub przedstawiano
łów samoobrony dywizja wyruszyła na je w nieprawdziwym świetle.
M.Sz.
szlak bojowy, który trwał sześć i pół miesiąca i miał długość ponad 600 km. 27
WDP AK była największą jednostką partyzancką, która od stycznia do lipca 1944
Pieśń bojowa
r. działała nieprzerwanie jako zwarty
27 Wołyńskiej
i zorganizowany związek taktyczny. Zapoczątkowała ona jako pierwsza formaDywizji Armii Krajowej
cja AK akcję „Burza” i najdłużej realizowała jej założenia, najpierw na Wołyniu,
a później na Lubelszczyźnie, tracąc przy
Ziemi Wołyńskiej synowie
tym 42% swego pierwotnego stanu. Nikt
Dywizji kresowej my brać!
nie znał wtedy dyrektywy naczelnego
Pierwsi powstańcy AKowi
dowództwa Armii Czerwonej z 1.07.1944
Jesteśmy, by wiernie tu trwać
r., nakazującej rozbrajanie oddziałów
Armii Krajowej. Żołnierzy 27 Wołyńskiej
DP AK – podobnie jak wcześniej akowCzy śmierć nas z szeregu
ców wileńskich, a później i wszystkich
zabierze,
innych żołnierzy Polskiego Państwa PodCzy laur zwycięstwa dziś nasz
ziemnego – spotkał ten sam los. Szlak
– Armii Krajowej żołnierze,
bojowy 27 WDP AK zakończył się 25 lipca
1944 r. w Skrobowie, gdzie żołnierze AK
Polski trzymamy tu przednią
zostali otoczeni przez jednostki sowieckie
straż,
i zmuszeni do złożenia broni. Uwięzione
Polski trzymamy tu straż!!
dowództwo wywieziono do Rosji, pozostałych mordowano na lubelskim zamku
i w Kąkolewnicy lub więziono w specjal-

