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Odpust to raj dla dzieciaków, 

                         Dla dziewczynek                  i chłopaków. 

                         Odpust to jest                              wielkie święto, 

A zaczyna się                                      Mszą świętą. 

 

 

 

 

                      J. Snopek- Stefaniak 

 

 

 

 

 



AKTUALNOŚCI 
 

2 października – święto Aniołów Stróżów 

Nasi opiekunowie, którzy nigdy nas nie opuszczają. Módlmy się do nich by czuwali i 

ochraniali nas na ścieżkach naszego życia. 

 

7 października –  Matki Bożej Rożańcowej  

Postaramy się w miesiącu tak bardzo związanym z różańcem chociaż raz 

uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym w naszym kościele.  

 

12 października – XIV Dzień Papieski 

Hasłem tego roku jest: „Jan Paweł II –Świętymi bądźcie” 

Wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II jest szczególnym momentem aby się 

 zastanowić jak stawać się świętymi w naszym codziennym życiu. 

 

Odpust w naszej parafii 

Uroczysta Msza św.wraz z poświęceniem sztandaru o godz 11:30. 

 

17-18 października – Jasnogórska Noc Czuwania 

 w intencji polskich emigrantow i ich duszpasterzy. 

W tym roku hasłem przewodnim są słowa wypowiedziane przez  

świętego Jana Pawła II na Jasnej Górze  4 czerwca 1979 r 

„ Serce Matki ogarnia każdego i wszystkich, wszędzie i zawsze”. 

W naszej parafii w łączności z pielgrzymami z narodowego sanktuarium odbędzie 

się czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w kościele św. Cyriakusa  

 

19  października – Niedziela Misyjna 

Rozpoczyna ona cały tydzień modlitw za misjonarzy i misjonarki, którzy głoszą 

Ewangelie. 

W liście na ten dzień papież Franciszek wzywa do powrotu do źródeł 

chrześcijańskiej radości, zaznacza jednocześnie, że obowiązek ewangelizowania 

spoczywa na każdym z nas.  

 

22 października – liturgiczne wspomnienie Jana Pawla II 

Dzień ten jest rocznicą uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża Polaka  

w 1978 roku. 

 



Znane i nieznane ciekawoski zasłyszane. 

 

Kolekcja rożańców. 

 Jedną z największych kolekcji różańców można obejrzeć w 

publicznym muzeum Columbia Gorge Interpretive Center 

Museum w Stevenson, w stanie Waszyngton w USA. Twórcą 

niezwykłego zbioru ok.4 tysięcy różańców jest zmarły w 1975 

roku Donald Brown, który tworzył swoją kolekcję od 1917 roku 

kiedy to przebywając w szpitalu, zobaczył różańce jakie nosiły 

siostry miłosierdzia opiekujące się chorymi. 

Każdy z różańców jest szczegółowo opisany, nie tylko z czego jest 

zrobiony ale także skąd pochodzi, kto go wykonał, jakiemu 

wydarzeniu towarzyszył. 

W kolekcji znajdują się niezwykle cenne różańce np. 

pobłogosławiony przez ojca Pio i Jana Pawła II czy wykonany 

przez siostrę Łucję z Fatimy. 

Jest także różaniec jaki nosił J.F.Kennedy ( prezydent USA) jako 

żołnierz. 

Ulubionym eksponatem kolekcjonera był ogromny różaniec 

wykonyny przez dzieci ze styropianowych kul do przedstawienia 

teatralnego. 

 

 

 

 



Blaski i cienie  

                      czyli co w historii drzemie 
 

Pierwsza wojna światowa.                                              

 

 Wojna ta rozpoczęła się w 1914 roku od zamachu na arcyksięcia 

austriackiego, następcy tronu. Po jednej stronie stanęły Austria i Niemcy,  

a po drugiej Rosja, Francja i Anglia. 

Dla Polaków najważniejsze było to, że walczyły w niej przeciwko sobie 

państwa zaborcze. W ich armiach było wielu Polaków, których zmuszono bić 

się za obcą sprawę. Front, który przebiegał przez ziemie polskie doprowadził 

do ogromnych zniszczeń (spalone wsie, zrujnowane miasta, stratowane pola). 

Po wybuchu wojny polscy działacze narodowi uzyskali od władz austriackich 

zgodę na utworzenie polskich oddziałów wojskowych pod nazwą Legiony 

Polskie.Początkowo liczyły jedną kilkutysięczną brygadę pod dowództwem 

J.Piłsudskiego, lecz wkrótce utworzono kolejne brygady – drugą i trzecią. 

Legiony biły się po stronie austriackiej. Wierzyli, że ich walka przybliża 

wyzwolenie Polski. Gdy Niemcy i Austriacy opanowali ziemie zaboru 

rosyjskiego, a nie uczynili nic dla odrodzenia Polaki, legioności odmówili 

złożenia przysięgi na wierność Austrii. W odpowiedzi na to Austriacy 

rozwiązali Legiony, a Niemcy uwięzili i wywieźli do Niemiec Józefa 

Piłsudskiego. 

Sprawą niepodległości Polski interesowały się państwa zachodniej Europy, a 

także Stany Zjednoczone Ameryki. Prezydent Stanów Zjednoczonych 

Thomas Woodrow Wilson na początku 1917 roku wygłosił orędzie, w którym 

oświadczył, że powinna powstać zjednoczona, niepodległa Polska. Francja i 

Anglia nie wypowiadały się, ponieważ były związane przymierzem z Rosją, a 

Rosja nie godziła się na istnienie Polski. 

W lutym 1917 roku wybuchła rewolucja. Carat został obalony. Powstał Rząd 

Tymczasowy, który uznał prawo Polski do niepodległości. Polacy w Rosji 

przystąpili do organizowania polskiego wojska. Także prezydent Francji 

wydał dekret o tworzeniu polskiej armii we Francji. Do armii tej, którą 

dowodził generał Józef Haller, wstępowali przede wszystkim z armii 

niemieckiej, którzy dostali się do francuskiej niewoli. 



W listopadzie 1917 roku wybuchła w Rosji następna rewolucja pod 

przewodnictwem partii bolszewickiej na czele z W. Leninem. Nowy 

bolszewicki rząd zawarł z Niemcami pokój. 

W październiku 1918 roku cesarstwo austriackie rozpadło się. Narody 

dotychczas należące do Austrii zaczęły budować własne państwa. 

 

 

J.Kossak „Pilsudski wkracza na teren Krolestwa Polskiego” 

 

 

 



 

Poczytaj mi mamo, 

Poczytaj mi tato.......          

 

POWIEDZIELI O JANIE PAWLE II 

 

Leżał krzyżem 

Widziałem, jak kardynał Wojtyła leżał wieczorem krzyżem między ławkami. 

Leżenie krzyżem jest spotykane do dzisiaj, ale to dość rzadkie zjawisko. 

Również wówczas tak było. Dwa tygodnie temu też przeżyłem podobne 

zdarzenie. Siedziałem na chórze, nagle patrzę i przeraziłem się: Ktoś leży. 

Może upadł? Może coś się stało? Czekam 5-10 minut. Już pomyślałem: „Mój 

Boże, będę musiał dzwonić do rodziny, że ksiądz im umarł w kaplicy!”. Ale po 

20 minutach, dzięki Bogu, wstał. 

 

                                                          Ojciec Jerzy Tomziński- 

                                                          paulin z Jasnej Góry 

 

 

Jaki on jest? 

Kiedyś spotkałam się z ks. Stasiem Dziwiszem i rozmawialiśmy o arcybiskupie 

Karolu Wojtyle. Nagle spytałam go:”Jaki on jest?”. Staś popatrzył na mnie i 

stwierdził: „Pani Marysiu, gdyby dzisiaj umarł, to jutro już możemy zacząć 

proces beatyfikacyjny!”. „To on jest aż tak święty?”- spytałam. A ksiądz Staś 

Dziwisz z całym przekonaniem powiedział: „Tak, on jest aż tak święty!”. Ta 

rozmowa odbyła się jeszcze w czasach krakowskich. 

 

                                                             Maria Okońska- 

 współzałożycielka Instytutu Świeckiego 

Pomocnic Maryi  

Jasnogórskiej Matki Kościoła 

 

 



Człowiek święty? 

Jan Paweł II nieraz mówił o świętości jak o czymś naturalnym, do czego 

powinien dążyć każdy z nas. To było dla niego coś normalnego. I dążył do 

tego. Szedł na czele wiernych Kościoła, ogromną wagę przywiązywał do 

modlitwy, do przebywania z Panem Bogiem. Jak on się modlił! Często 

pochylony, podparty – wtedy nas nie widział. My patrzyliśmy na niego i 

widzieliśmy, jakby mocował się z Bogiem. Widziałem twarz mistyka,  

który dotyka spraw Bożych. Współpracował z Panem Bogiem i odczytywał 

zamysły, plany Boga. A Pan Bóg i Matka Boża bardzo mu dopomagali. 

Świadczą o tym: przeżyty zamach, sprawowanie posługi pomimo choroby, 

łaska umierania... 

Patrząc na te wszystkie lata, mogę z wewnętrznym przekonaniem powiedzieć, 

że widziałem jego świętość, że dotykałem świętości Jana Pawła II. 

 

                                                       

 

 

 

 

Ks. prałat Jakub Gil 

                                                   proboszcz parafii                            

                                                              Ofiarowania Najświętszej 

                                                        Maryi Panny w Wadowicach 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rys Anna Gulak 



 


