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Błażowa odpoczęła „W cieniu Jezusa”

Na specjalne zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Błażowej Młodzieżowy Teatr ATMOSFERA w Niedzielę
Palmową (14 kwietnia 2019 r.) miał zaszczyt przedstawić
Misterium Pasyjne „W cieniu Jezusa” podczas podsumowa-
nia XXXII edycji konkursu „Najładniejsza pisanka wielka-
nocna”. Była to okazja do odkurzenia i odświeżenia tego
spektaklu, który swoją premierę miał w marcu 2016 roku.
Po trzech latach ponownie zostaliśmy oddzieleni od 
widowni białym materiałem i mogliśmy raz jeszcze od-
począć sobie w cieniu krzyża. Trzeba zaznaczyć, że w tego-
rocznym Misterium pojawiło się kilka nowych rozwiązań...
W imieniu naszych Gospodarzy z GOK w Błażowej bardzo
serdecznie zapraszamy wszystkich parafian oraz czytelni-
ków „Kalasancjusza Rzeszowskiego” do jedynego w swoim
rodzaju „Muzeum Pisanki” w Błażowej. My byliśmy pod
wrażeniem tego pięknego rękodzielnictwa! Sztuka. Piękno.
Precyzja. Dziękujemy za swojską gościnność!   

„Towarzyszka Stwórcy” pod Giewontem

Młodzieżowy Teatr ATMOSFERA w dniach od 10 do 
12 maja 2019 roku uczestniczył w XIV Festiwalu Twórczości
Chrześcijańskiej „Szukałem Was”, który odbył się z Zako-
panem. Festiwal jest odpowiedzią na papieskie słowa „Szu-
kałem Was, teraz Wy przyszliście do mnie” i upamiętnia
wizytę Jana Pawła II w Zakopanem w czerwcu 1997 r. Or-
ganizatorami byli: Burmistrz Miasta Zakopane, zakopiań-
skie parafie, Zakopiańskie Centrum Edukacji oraz Ruch
Młodzieży Salwatoriańskiej, którzy od 14 lat gromadzą
młodzież z całej Polski wokół osoby św. Jana Pawła II – Jego
życia i nauczania. Podczas trzech dni uczestnicy mogą po-
dzielić się z innymi swoimi talentami w następujących ka-

tegoriach konkursowych: muzyka, teatr, film i fotografia
oraz wziąć udział w warsztatach poświęconych każdej z wy-
mienionych dziedzin sztuki. Warsztaty teatralne, które po-
prowadzone zostały przez dwóch aktorów – Bogusława
Słupczyńskiego i Wojciecha Chowańca – dotyczyły świado-
mości ruchu swojego ciała oraz pracy ze słowem, które 
wypowiadamy nie tylko na scenie, ale także w życiu co-
dziennym. Niesamowitym przeżyciem było uczestnictwo 
w koncercie pani Haliny Frąckowiak, która zaśpiewała nie
tylko piosenki religijne, ale także swoje najbardziej znane
przeboje. Koncert był poprzedzony galą podsumowującą
Festiwal, podczas której miało miejsce ogłoszenie wyników
konkursów. W kategorii teatralnej Młodzieżowy Teatr 
ATMOSFERA zajął I miejsce oraz dzielił radość z wyróżnie-
nia aktorskiego dla Zuzanny Wąsacz za pierwszoplanową
rolę w „Towarzyszce Stwórcy”. Festiwal ten był doświad-

Młodzieżowy Teatr ATMOSFERA gościnnie…
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czeniem, które rozwinęło nas,
jako aktorów, ale przede wszyst-
kim jako młodych ludzi, którzy
ze sobą współpracują, przeży-
wają razem smutki i radości,
ludzi, którzy uczą się życia. Dla-
tego bardzo dziękujemy wszyst-
kim, dzięki którym mogliśmy
wziąć udział w tegorocznym Fes-
tiwalu. Szczególne podziękowa-
nia składamy Ojcu Proboszczowi
za sfinansowanie naszego uczest-
nictwa w Festiwalu oraz Ojcu
Dariuszowi za wsparcie ducho-
we i modlitewne. Dziękujemy
także Wam, Parafianom i naszym
Sympatykom, za ciepłe słowa
wsparcia i za modlitwę. Wszyst-
ko, co robimy – robimy dla WAS!
Dziękujemy WAM! 

ATMOSFERA

ATMOSFERA z Haliną Frąckowiak

Dyplom dla ATMOSFERY
Zdjęcia ze spektaklu „Towarzyszka Stwórcy” wystawionego w auli pod kościołem 
w grudniu 2018 r.

Zuzia Wąsacz z wyróżnieniem aktorskim
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Nasi siatkarze na najwyższym stopniu podium

Wracając z poprzedniej Parafiady czułem lekki niedosyt,
dobrze graliśmy, walczyliśmy, ale zawsze brakowało nam tro-
chę do miejsca na podium. Przecież nasi chłopcy nie są gorsi
od kolegów z innych drużyn… Po rozmowie z ojcem Bart-
kiem doszliśmy do wniosku, że mamy rok czasu na treningi
i przygotowanie drużyny, która powalczy o najwyższe
miejsca. 

1 maja 2019 r. siedemnastoosobowa drużyna z naszej pa-
rafii wyruszyła pociągiem do Krakowa. W dobrych nastro-
jach szczęśliwie dotarliśmy na miejsce, które przez następne
cztery dni było naszą baza noclegową i areną sportową. 

Pierwsza dobra informacja: jest Ewa Dziedzic i Ela Tar-
nawska, czyli na pewno głodni nie będziemy chodzić. Trzeba
tu wyjaśnić, że Ewa i Ela wraz z grupą wolontariuszy dbają
o zdrowe i pyszne jedzenie dla wszystkich uczestników za-
wodów. 

Pierwszy dzień mija bardzo szybko, wieczorem spotka-
nie integracyjne, zabawa bum-bum rurkami i… pierwsze
konkurencje sprawnościowe zaliczane do ogólnej klasyfika-
cji. To był jedynie przedsmak następnego dnia, szczęśliwego
dnia dla naszej ekipy.

Po porannej toalecie i śniadaniu rozpoczynamy turniej
piłki nożnej w kategorii podstawówka i gimnazjum. Gimba
gra na orliku, a podstawówka na sali gimnastycznej. 

Mamy to, podstawówka zajmuje 3 miejsce! Nikt się tego
nie spodziewał, wygrywamy w karnych z Elblągiem. Jest ra-
dość, jest duma, jest świadomość dobrze wykonanej pracy,
jest efekt naszych całorocznych treningów. Drużyna złożona
z ministrantów wygrywa z drużynami, w których grają
chłopcy ze szkół pijarskich. Myślę, że dla niektórych był to
szok, ale my – powiem nieskromnie – pokazaliśmy klasę,
konsekwencję i wielką wolę walki, która dała nam sukces.
Gimnazjum równolegle kończy rozgrywki i zajmuje 
5 miejsce. 

Piłka piłką, ale w tym dniu odbył się także konkurs wie-
dzy i bieg. W obu tych konkurencjach startujemy, zajmujemy
dobre miejsca i zdobywamy punkty.

Wieczorem idziemy na grę terenową, zwiedzamy Kraków,
bawimy się i zdobywamy kolejne punkty. Tym razem kolacja
w mieście, chłopcy wybrali KFC. Może niezdrowo, ale
zasłużyli sobie po całodniowej ciężkiej rywalizacji. 

W dobrym nastroju wracamy na zasłużony odpoczynek,
jutro siatka i kosz. 

Rozpoczynamy zawody, podstawówka zaczyna od siatki,
a gimnazjum od kosza. 

Jesteśmy mistrzami! W finale podstawówka wygrywa 2:1
w setach z Poznaniem, mamy złoto w siatkówkę. Przypadek?
Nie, to było pewne zwycięstwo, zaskoczyliśmy przeciwników
konsekwencją i pomysłem na grę. Gimba w kosza zajmuje 
5. miejsce. 

Po obiedzie zmieniliśmy dyscypliny, gimnazjum gra 
w siatkówkę, a podstawówka w kosza. W siatkówce zajęliśmy
4. miejsce po zaciętej walce, przegraliśmy w tie-breaku z Bol-
szewem, mając już piłkę meczową. Zagraliśmy naprawdę
dobre zawody. Trudno, przegraliśmy, ale tanio skóry nie
sprzedaliśmy.

W kosza podstawówka zajmuje 5. miejsce. 
Parafiada kończy się, jeszcze rozdanie medali za kon-

kursy indywidualne i gry zespołowe. Stajemy dwa razy na
podium, pokazujemy, że niemożliwe nie istnieje. W klasy-
fikacji ogólnej zajęliśmy 4. miejsce, zabrakło nam tylko
dwóch punktów do trzeciego miejsca. Niewiele, ale za rok
będzie lepiej, bo mamy drużynę, mamy kolektyw, mamy
team, który walczy.

Grzegorz Stęchły

PS. 
Tak jak przypuszczałem, nie chodziliśmy głodni, ale ja mu-
siałem przebiec sporo kilometrów, aby wrócić do poprzed-
niej formy.

XVIII Parafiada Środowisk Pijarskich w Krakowie 
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Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże (Mk 10,14). 

19 maja br. na Mszy świętej o godz. 11.00 w naszym kościele parafialnym 26 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej. Pierw-
sza Komunia Święta to bardzo ważny moment w życiu każdego dziecka. Do tej wyjątkowej chwili dzieci przygotowały się
przez cały rok. Na Eucharystii licznie zgromadzili się rodzice oraz krewni i znajomi dzieci pierwszokomunijnych. W ponie-
działek rozpoczął się w naszej parafii tak zwany Biały Tydzień, w czasie którego dzieci każdego dnia w komunijnych strojach
przybywały na popołudniową Mszę Świętą i nabożeństwo majowe. Polecajmy dzieci modlitwie, aby zawsze szczerze kochały
Jezusa i szły z Nim przez życie.

Już teraz z całego serca dziękujemy i składamy serdeczne Bóg zapłać rodzicom i dzieciom pierwszokomunijnym 
i tym wszystkim, którzy zaangażowali się w tak ważne wydarzenie w naszej parafii.

Duszpasterze

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Oto wspomnienia dzieci pierwszokomunijnych:

Na mojej Pierwszej Komunii Świętej czułem tremę. Kiedy
po raz pierwszy przyjąłem Ciało i krew Jezusa, czułem
szczęście i radość. Cieszyłem się, że wraz z innymi
przyjąłem Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Po-
stanowiłem, że co miesiąc w każdy piątek pójdę do spo-
wiedzi. Bardzo się z tego cieszę. Już rozpoczęliśmy Biały
Tydzień i codziennie przychodzimy do kościoła na na-
bożeństwo majowe. Do Pierwszej Komunii Świętej przy-
gotowywali nas „ciocia” Agata, „wujek” Damian i ojciec
Bartek. Dziękuję!

Filip

W dniu Pierwszej Komunii Świętej wszystko było wy-
jątkowe: mój ubiór, wystrój kościoła, przyjęcie, prezenty,
rodzina zgromadzona przy wspólnym stole i wiele innych
rzeczy. Ale nic z tych rzeczy nie może się równać z faktem,
że tego dnia po raz pierwszy przyjęłam Ciało i Krew 
Jezusa. Warto było ponieść trudy przygotowań: naukę
modlitw i udział w próbach. Bardzo ważna też była dla

mnie pierwsza Spowiedź Święta. Z każdym dniem, z każdą roz-
mową z mamą, babcią, księdzem dociera do mnie, jak wielkie
jest to szczęście i wyróżnienie – móc mieć Pana Jezusa w sercu.

Natasza
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Rocznica Pierwszej Komunii Świętej
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1 czerwca br. z okazji Dnia Dziecka razem z Małym Chórem św. Józefa Kala-
sancjusza odwiedziliśmy Momoty w Lasach Janowskich. Wzięliśmy tam udział
w grach i zabawach, które zostały specjalnie dla nas przygotowane. Mogliśmy
sprawdzić się w różnych konkurencjach drużynowych, a kluczem do świet-
nej zabawy była współpraca i zaangażowanie wszystkich uczestników wy-
jazdu. Po południu młodzież wzięła udział w godzinnym spływie kajakowym
rzeką Bukową. W tak zwanym międzyczasie „młodsze” dzieci uczestniczyły
w grze terenowej, więc każdy mógł bardzo dobrze spędzić czas. Wróciliśmy
do naszych domów zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Ten wyjazd pokazał, że
wszystko, co robimy, nawet te najprostsze rzeczy, mogą dawać niesamowitą
radość. Bogu niech będą dzięki za cały wyjazd i wszystkim, którzy przyczynili
się do jego organizacji.

LSO Pijarzy Rzeszów

KALASANCJUSZ RZESZOWSKI 9

Dzień Dziecka w Momotach
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Wzorem innych polskich miast, z inicjatywy Męskiej
Grupy św. Andrzeja Boboli, w czerwcu rozpoczę-
liśmy w Rzeszowie nabożeństwo pięciu pierwszych
sobót miesiąca – wynagrodzenie składane Niepoka-
lanemu Sercu Maryi. Jako mężczyźni, odpowiadając
na Apel Matki Bożej z Fatimy, zgromadziliśmy się, by
wynagradzać za grzechy nasze i wszystkich ludzi.
Ufamy, że posłuszni najświętszej woli Królowej
Nieba i Ziemi, bierzemy udział w duchowej bitwie,
która jest zadaniem naszego pokolenia. Nabożeń-
stwo rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosier-
dzia w popijarskim kościele pw. Św. Krzyża w Rze-
szowie przy ul. 3 Maja, a następnie wyruszyliśmy
w szyku dwójkowym, odmawiając w milczeniu Róża-
niec w następujących intencjach: za rodziny, małżeń-
stwa, naszą diecezję i Ojczyznę. Szliśmy ulicami
Rzeszowa z figurą Matki Bożej Fatimskiej z parafii św.
Judy Tadeusza, rozmodleni i wzruszeni tą niecodzien-
ną sytuacją. Udaliśmy się do kościoła Ojców 
Pijarów, gdzie uczestniczyliśmy w Eucharystii spra-
wowanej w intencji jedności i zgody w naszych
małżeństwach i rodzinach. Po Eucharystii był czas na
modlitwę różańcową podczas nabożeństwa pierw-
szych sobót miesiąca. 

Na te właśnie nabożeństwa w pierwsze soboty
miesiąca o godz. 18.00 serdecznie zapraszamy
wszystkie rodziny, by wspólnie modlić się o trwałość
naszych małżeństw i rodzin.

Serdecznie zapraszamy na kolejny MĘSKI
RÓŻANIEC, który jest dopełnieniem pierwszych
sobót miesiąca. Zaczynamy 3 sierpnia, o godzinie
16.15 w kościele pw. Św. Krzyża przy ul. 3 Maja 
w Rzeszowie. Bardzo prosimy o modlitwę za wszyst-
kie osoby, które są w jakikolwiek sposób zaan-
gażowane w organizację tego wydarzenia. 

Pozdrawiam! Bóg z Wami!
Paweł Wiśniowski 

10 KALASANCJUSZ RZESZOWSKI
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9 czerwca br., tuż przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego, Liturgiczna Służba Ołtarza i Mały Chór św. Józefa Ka-
lasancjusza spotkały się na podsumowaniu pracy obu wspólnot. Był czas na rozmowy i poczęstunek, była także chwila na
podziękowanie tym, którzy szczególnie przyczyniali się do uświetniania codziennych i niedzielnych Mszy świętych. Słowo
„DZIĘKUJEMY” kierujemy najpierw do Pana Boga, bo bez Niego to wszystko nie miałoby sensu. Tylko dzięki Jego po-
mocy ten rok był tak owocny. Nasze podziękowanie kierujemy jeszcze do opiekunów dwóch wspólnot – o. Bartłomieja
Koszyka i państwa Gabrieli i Piotra Wąsaczów. Dziękujemy za każde dobre słowo, włożone serce w upiększanie Mszy świę-
tych. Liczymy na to, że od przyszłego roku do naszych wspólnot dołączą kolejne osoby, dla których Służba przy Ołtarzu
będzie zaszczytnym i pięknym zadaniem. 

Redakcja

Zakończenie roku szkolnego przez Scholkę i LSO

Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce
Abyśmy byli razem i jedno mieli serce…

Ta współczesna pieśń, do której autor zapewne zaczerpnął
inspiracje po pierwszej pielgrzymce Świętego Jana Pawła II
do Polski, jest też przesłaniem dla nowych pokoleń (auto-
rem słów jest biskup Józef Zawitkowski, muzykę napisał
ksiądz Wiesław Kądziela – red.). Jednak wszyscy – 
z wyjątkiem braci Nowicjuszy – których zaprosiła parafialna
Caritas na drugie w tym roku spotkanie przy herbatce i ciast-
ku, to ludzie, którzy pamiętają czas powstawania takich pie-
śni. W tym duchu jedności, z inicjatywy Ojca Proboszcza i
z Ojcem Proboszczem, parafialna Caritas zorganizowała
spotkanie dla osób starszych, chorych i samotnych.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się w święto Matki
Bożej z Lourdes – w Dniu Chorego 11 lutego 2019 roku.
Drugie, w drugi dzień Zesłania Ducha Świętego na Matkę
Chrystusa i Apostołów – w święto Matki Kościoła 10 czerw-
ca 2019 roku.

Najważniejszą częścią spotkania była Eucharystia spra-
wowana przez Ojca Proboszcza. Bez zbiegu okoliczności
intencja Mszy świętej łączyła się z wydarzeniami sprzed
dwu tysięcy lat: „Tak jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was po-
syłam”. Po Mszy św. przy słodkościach upieczonych przez
panie z Caritas, kawie, herbatce i owocach można było
dzielić się ze swoimi sąsiadami przy stole wieloma spra-

wami w radosnej atmosferze. A i muzyki nie zabrakło.
Mówią, że kto śpiewa, dwa razy Pana Boga chwali. Grająca
na skrzypcach pani Lidia i na akordeonie pani Irena przy-
pomniały nam piękno polskich pieśni i piosenek. Wszyscy
starali się śpiewem ubogacić to spotkanie w radosnej jed-
ności i pokoju, które nie było ostatnim – jeśli Bóg pozwoli.

Parafialna Caritas 
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15 czerwca br., sobota, godz. 7.00 rano, piękna pogoda,
wszyscy pracują, bo musimy o 8.00 rozpocząć turniej piłki
nożnej. Udało się, ruszamy. Zgłosiło się sześć drużyn:
Dżunga-Dżunga, PKS Calasanz, FC Szybciutko, Liverpool,
Górnik Zabrze, Agresywne Bobry.

System gry jest bardzo prosty, gramy każdy z każdym, 
o miejscach decydują punkty, w razie takiej samej ilości – 
liczymy bramki. 

Turniej trwa 3 godziny, oglądamy dobre mecze, ładne
akcje i piękne bramki, poziom sportowy jest naprawdę wy-
soki. Przecieram oczy ze zdumienia, a zarazem jestem bar-
dzo zadowolony, że nasze turnieje przyciągają tak dobre
drużyny. 

Zwyciężyła drużyna Dżunga-Dżunga, ale tu nie ma prze-
granych, tu wszyscy wygrali, każda z drużyn pokazała wiel-
kie zaangażowanie i determinację. Żałuję, że tak szybko się

12 KALASANCJUSZ RZESZOWSKI

Piłkarskie rozgrywki na Parafiadzie
XVI Parafiada Regionalna im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie
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Parafiada opiera się na pochodzącej ze starożytnej Grecji
triadzie: stadion – teatr – świątynia i w takim sensie mówi
się o „parafiadowej triadzie”. Ojciec Józef Joniec, stu-
diując filologię klasyczną, sformułował ją, nawiązując do
kultury greckiej, ale jako hasło wybrał zdanie zaczerpnięte
z myśli najsłynniejszego pijara XVIII wieku, Stanisława Ko-
narskiego, który mawiał: Dokładajcie wszelkich starań,
kształcąc serce cnotami, umysł naukami, a ciało ćwicze-
niami. Dlatego też projekt ten łączy zadania o charakterze
sportowym, kulturalnym i formacyjnym i w ten sposób
tworzy klucz do integralnego wychowania w trzech wy-
miarach: fizycznym, kulturalnym i duchowym. Dzięki temu
każdy uczestnik, a szczególnie człowiek młody, rozwija się
nie tylko w przestrzeni fizycznej, ale także intelektualnej 
i duchowej. Wszystkie podejmowane inicjatywy i działania
odnoszą się do wartości związanych ze sportem, kulturą 
i wiarą. Parafiada w naszej parafii miała miejsce już po raz
szesnasty i odbyła się pod hasłem W Mocy Ducha Bożego.

XVI Parafiada Regionalna im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie
skończyło, ale cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć 
i wspólnie organizować to wielkie święto. 

Ten dzień będę pamiętał także z placuszków robionych
z mąki płaskurki z dodatkiem włoskiej oliwy, takie proste
a takie pyszne. Robert z żoną zgotowali mam tą ucztę. Faj-
nie słuchało się historii powstania tego przysmaku. Widać,
że są to ludzie, dla których gotowanie jest wielką pasją.
Jeszcze raz DZIĘKUJEMY!!!.

Zastanawiam się, czy za rok będzie lepiej? Tak, na
pewno, jestem o tym przekonany!!!
Do zobaczenia za rok!

Trener PKS Calasanz
Grzegorz Stęchły

Grzegorz Stęchły w roli komentatora na turnieju piłkarskim

XVI Parafiada Regionalna „W Mocy Bożego Ducha”

Przygotowania
Przygotowania do imprezy rozpoczęliśmy już kilka miesięcy
wcześniej. Trzeba było poszukać sponsorów, zaplanować
rozstawienie stanowisk, zapewnić catering, zorganizować sę-
dziów do poszczególnych konkurencji, zapewnić obsługę
medyczną, wybrać hasło przewodnie, zaprojektować logo
XVI Parafiady, natomiast najwięcej zachodu kosztowało zor-

Św. Józef Kalasancjusz i sponsorzy Parafiady...
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14 KALASANCJUSZ RZESZOWSKI

ganizowanie VI Biegu Kalasancjusza. W organizację włączyło
się dużo dobrych ludzi, bardziej lub mniej związanych 
z naszą wspólnotą parafialną. Wszystkim serdecznie dzię-
kujemy!

Dzień pierwszy
W sobotę, 15 czerwca br. o godz. 8.00 rano wszyscy uczest-
nicy, animatorzy oraz sędziowie rozpoczęli Parafiadę mod-
litwą i błogosławieństwem o. Proboszcza. Później przyszedł
czas na rywalizację sportową i konkursy. Rozegrane zostały
zawody piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, ping-ponga,
ringo oraz turniej szachowy. Odbył się także konkurs plas-

Całą sobotę państwo Stefanowscy karmili nas pysznymi
podpłomykami z oliwą

Przygotowania do niedzielnego turnieju łuczniczego

tyczny pt. „Misje oczami dziecka” i konkurs wiedzy o świę-
tych i błogosławionych Kościoła rzymskokatolickiego 
pt. „Św. Maksymilian Kolbe, Św. Jan Paweł II oraz Bł. Karo-
lina Kózkówna”. Przez całą upalną sobotę (temp. w cieniu
+35°C) państwo Ania i Robert Stefanowscy wraz z córkami
piekli podpłomyki, którymi mogli częstować się uczestnicy
parafiady. Powstawały one z mąki i zakwasu, ale mąka 
pochodziła z ziaren dawnych odmian zbóż: płaskurki i sa-
mopszy. Na zakończenie intensywnej, przepełnionej roz-
grywkami sportowymi soboty przyszedł czas na drugi filar
Parafiady – teatr. Na scenie auli odbyła się prapremiera
spektaklu „Podróże Pana Kleksa” w wykonaniu teatru 
ATMOSFERA JUNIOR.

XVI Parafiada Regionalna im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie
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Dzień drugi – Piknik rodzinny
Po sportowej sobocie nadszedł czas na tradycyjny nie-
dzielny „Rodzinny Piknik Parafiadowy”. Inauguracja Para-
fiady poprzedzona była Eucharystią, której przewodniczył
Proboszcz o. Tomasz Jędruch, o oprawę mszy zadbała
służba liturgiczna ołtarza oraz schola pod batutą naszej dy-
rygentki, cioci Gabrysi. Z kościoła scholka przemaszero-
wała ze śpiewem na ustach i flagami w dłoniach – na scenę,
z której o. Proboszcz pobłogosławił uczestników pikniku.
I rozpoczęliśmy świętowanie. Z racji tego, że była to 
godzina obiadowa, stoiska z różnymi daniami były oble-
gane. W „Namiocie Łasucha” można było spróbować sytej
zupy od państwa Lelków, pierogów rożnego rodzaju, 
zjeść kiełbasę z grilla, którą dzielnie pilnowała i obsmażała

XVI Parafiada Regionalna im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

„Pijarska Wspólnota Wiary”. W namiocie „Kawiarenka” nie
zabrakło też ciast i ciasteczek, kawy, herbaty oraz zimnych
napojów. Równolegle z poczęstunkiem odbywała się druga
część rozgrywek sportowych – wyciskanie sztangi, ringo,
czy – oblegane przez młodszych i starszych parafiadowi-
czów – strzelanie z łuku. Ogromną popularnością cieszył
się „VI Bieg Kalasancjusza”, który odbył się w rożnych ka-
tegoriach wiekowych – począwszy od maluszków. Miały
miejsce pokazy fizyki oraz pokaz jeżdżącej „Platformy 4x4”
zaprojektowanej i wykonanej przez Dominika Pyjora. Dla
najmłodszych też nie zabrakło atrakcji, o które troszczyły
się panie i młodzież w „Namiocie Malucha”. Były też dmu-
chane zjeżdżalnie i plac zabaw oraz słynna „kocykówka”,
czyli przerzucanie przy pomocy kocyków balonów na-
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pełnionych wodą. Odbył się też pokaz możliwości nowego
wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej z Wilkowyi,
zakupionego w tym roku za pieniądze uzyskane z Rze-
szowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ale na tym nie ko-
niec. O godzinie 17.00 nastąpiło oficjalne wręczenie medali
i nagród. Wśród uczestników „VI Biegu Kalasancjusza” 
w kategorii OPEN została wylosowana nagroda specjalna, 
a szczęśliwym numerem był  „24”. Po wręczeniu nagród
mieliśmy uwielbiać Boga wsłuchując się w muzykę zespołu
„Let Him Run”, lecz pogoda spłatała figla i koncert nie mógł
się odbyć. „Co się odwlecze, to nie uciecze” – zapewnia 
o. Proboszcz i Zespół. Szczegóły wkrótce...

Parafiada odbyła się kolejny raz dzięki wielkiemu zaan-
gażowaniu osób związanych z naszą wspólnotą parafialną,
młodzieży, (która, jak co roku, nie zawiodła) oraz dzięki
sponsorom i partnerom.

Gratulujemy laureatom konkursów i rozgrywek sporto-
wych. Było ich tak wielu, że nie sposób ich wszystkich wy-
mienić. Dziękujemy sponsorom i osobom zaangażowanym
w organizację Parafiady. Liczymy na równie liczne uczest-
nictwo za rok. Zapraszamy serdecznie.

Ewa Dziedzic

16 KALASANCJUSZ RZESZOWSKI

XVI Parafiada Regionalna im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

AGENCJA REKLAMOWA ACTIV-MEDIA 
ARINI
BESTA
DELIKATESY CENTRUM 
DRUKARNIA EUROPRINT  
EDYCJA ŚWIĘTEGO PAWŁA
GAMTECH
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
INTER-COMP
INVESTMAX
ISOFT
LABORATORIUM PROTETYCZNE 

POPEK-PROTETYKA
LELEK

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 
MISIEK SP.J.
MYSZKA S.C.
PARAFIA ŚW. J. KALASANCJUSZA
PIELGRZYM
PKS CALASANZ
POLSKI CZERWONY KRZYŻ
PRO-ONE
ROMIKO
RODZINA STEFANOWSKICH
STOWARZYSZENIE PARAFIADA 

IM. ŚW. J. KALASANCJUSZA
TUiR WARTA S.A.
OSOBY PRYWATNE 

Dziękujemy sponsorom i partnerom XVI Parafiady Regionalnej!Dziękujemy sponsorom i partnerom XVI Parafiady Regionalnej!

W „Namiocie Malucha”
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XVI Parafiada Regionalna im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie
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XVI Parafiada Regionalna im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

Cała naprzód ku nowej przygodzie!
Niech piecuchy zostaną na brzegu

Teatr ATMOSFERA JUNIOR na zakończenie sezonu
2018/2019 chciał zabrać wszystkich w podróż pełną niespo-
dzianek i zwrotów akcji, bo te są nieodłącznymi elementami
życia bohatera, jakim jest Pan Ambroży Kleks, zapewne
znany Państwu skądinąd Jegomość, doktor filozofii, chemii
i medycyny, uczeń i asystent słynnego doktora Paj-Chi-Wo...
Młodzi artyści ATMOSFERY od marca prężnie przygotowy-
wali się do tej wymagającej wyprawy – pakowali do swoich
bagaży kolejne kroki układów choreograficznych przy po-
mocy pani Agaty Chmiel, trenowali mięśnie języka oraz strun

głosowych pod czujnym uchem pani Gabrieli Wąsacz, a także
cierpliwie poddawali się zabiegom reżyserskim pana Da-
miana Ruszla, by podczas niedalekich wojaży każdy wiedział,
jakie zadanie ma do wykonania. Wieści o naszej ekspedycji
rozeszły się bardzo szybko drogą morską oraz lądową i udało
się zwerbować do załogi ATMOSFERY kolejnych nieustra-
szonych marynarzy. W sumie załoga ATMOSFERY JUNIOR
stanowi 40 wilków morskich gotowych do zmierzenia się 
z potężnym, nieogarnionym żywiołem, jakim jest sztuka 
teatralna. 

My odpocząć możemy i w biegu
ATMOSFEROWE przygotowania do wojaży to nie tylko wy-
siłkowe treningi. To również rekreacja z dala od morza, (bo
ile można patrzeć na wodę?!). W ramach dnia wolnego od
wszelakich prób i zwolnienia z obowiązków pokładowych

(13 czerwca) załoga Pana Kleksa wyruszyła na rozgrzane do
czerwoności tereny, gdzie rządzi nikt inny jak sam „Lew –
Król Sawanny”. Marynarze mogli odpocząć podczas musi-
calu o wspomnianym tytule w wykonaniu Krakowskiej Aka-
demii Musicalowej, w którym wzięło udział ponad 90
aktorów. Duże wrażenie wśród rzeszowskich wilków mor-
skich zrobiła choreografia, tańce oraz zdolności akroba-
tyczne aktorów. Spektakl trwał ponad godzinę i streszczał
fabułę filmu „Król Lew”. Po zakończeniu publiczność po-
gratulowała krakowskim aktorom głośnymi oklaskami. Po-
zostając nadal w gorących klimatach, rzeszowscy marynarze
mogli ochłodzić się dzięki przepysznym lodom, a także zna-
leźć odrobinę orzeźwienia w wśród murów starego klasz-
toru cystersów w Mogile. Podczas oprowadzania jeden 
z braci opowiedział o historii zakonu, a także odkrył przed
podróżnikami największe klasztorne tajemnice.

Po trzech miesiącach ciężkiej pracy, nadszedł wreszcie
dzień 15 czerwca 2019 roku (zarazem pierwszy dzień XVI
Parafiady Regionalnej w Rzeszowie), kiedy to wszyscy młodzi
podróżnicy wsiedli na pokład okrętu o nazwie „Podróże
Pana Kleksa”, podnieśli kotwice, wznieśli żagle na maszt 
i dali się ponieść falom fantazji oraz wiejącym od strony wi-
downi wiatrom niosącym ze sobą pozytywną energię. Pod-
czas każdej podróży należy kierować się mapą, by osiągnąć
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upragniony cel. Mapa, z której korzystaliśmy, została opraco-
wana w 1961 roku przez wybitnego mistrza pióra – Jana
Brzechwę, który odkrywszy wybrzeża Bajdocji, Patentonii, czy
Parzybrocji, opisał je w swojej baśni „Podróże Pana Kleksa”.
Korzystając z jego wskazówek i pomysłów dobiliśmy pomyśl-
nie do celu wyprawy z Ambrożym Kleksem, gdzie czekały na
wszystkich „Latających Holendrów” wiwaty i brawa. Jeśli
wśród czytelników są jeszcze tacy, którzy nie mieli okazji
razem z nami wypłynąć na szerokie wody wyobraźni, zapra-
szamy na spektakle po wakacjach! Na przełomie września 
i października Pan Kleks razem ze swoimi towarzyszami po-
nownie wyruszy w poszukiwaniu atramentu. Bądźcie na
bieżąco z zapowiedziami, obserwując naszą stronę na Face-
booku, a także śledząc informacje na naszej pijarskiej stronie
parafialnej. Nie może Was wtedy zabraknąć!

Bez Was nie popłynęlibyśmy
Dziękujemy wszystkim, dzięki którym „Podróże Pana Kleksa”
stały się spełnieniem dziecięcych marzeń o niebezpiecznych
przygodach, dalekich wypadach i spotkaniach pełnych nie-
spodzianek. Dziękujemy Wam, nasi rodzice – za to, że nie
zapominacie o tym, jak to jest być dzieckiem! Dziękujemy
Wam, nasi Ojcowie Pijarzy – za to, że nie przestajecie ma-
rzyć! Dziękujemy wszystkim odpowiedzialnym za sceniczne
zrealizowanie „Podróży Pana Kleksa”, za to, że jesteście
prawdziwymi przykładami tego, że dobro, to nie fantazja
spotykana dzisiaj już tylko w bajkach, ale że dobro jest 
w WAS! Dziękujemy WAM, naszej wspaniałej widowni, za to,
że możemy razem podróżować po wszystkich zakątkach na-
szej wyobraźni, nie wychodząc z auli pod kościołem! Takie
rzeczy tylko w dobrej ATMOSFERZE! 

ATMOSFERA

OBSADA
Pan Kleks – Emilia Wąsacz
Wielki Bajarz – Aleksandra Demków
Nadworny Bajdota – Oliwia Różańska
Kapitan – Dominika Filip
Kucharz Telesfor – Emilia Borcz
Bosman – Michał Kaczmarek
Pietrek – Filip Kaczmarek
Abetki – Martyna Bilut, Basia Grzegorzewska, 

Pola Grzegorzewska
Królowa Aba – Wiktoria Borys
Arcymechanik – Zuzanna Kusz
Nauczyciel – Iza Rut
Nadmakaron – Wojciech Stanek
Parzybrodzi – Kacper Knasiak, Tomasz Sowa
Alojzy Bąbel – Anna Ruszel
Pigularz – Aleksandra Duda
Farmaceuta – Zuzanna Ulak
Smuteczek –  Anna Rut
Nibyci – Milena Bielenda, Emilia Drabicka, 

Wojciech Pastuła, Julia Radlińska, Jaś Radliński
Księżniczka Bajka – Julia Stachyra
Marynarze – Ola Bawoł, Ania Biskup, Iza Fudali,  

Hanna Lelek, Zosia Lelek, Zosia Mazur, Zuzia
Mazur, Julia Pisz, Natalia Pustelak, Anna Rut, 
Julia Stachyra, Justyna Stachyra, Oliwia Stanek, 
Emilia Stefanowska

Reżyseria – Damian Ruszel
Kierownictwo muzyczne – Gabriela Wąsacz
Aranżacja podkładów muzycznych – Gabriel Górka
Choreografia – Agata Chmiel
Scenografia – Agata Chmiel, Bernadetta Chmiel, 

Dominik Pajor
Kostiumy – Lucyna Niemiec, Bernadetta Chmiel
Obsługa techniczna – Agata Chmiel, Michał Kula, 

Julian Pelczar, Maria Pelczar, Dorota Rut, 
Łucja Stachyra, Tomasz Stachyra, 
Jakub Tarnawski, Jakub Tyzak, Zuzanna Wąsacz, 
Kacper Wilk, Karol Wojnicki

Obsługa kurtyny – Patryk Cyran, Michał Kubrak
Zestaw oświetlenia estradowego – Bogdan Sopel

Scenariusz spektaklu na podstawie baśni Jana Brzechwy
pt. „Podróże Pana Kleksa”. 

W spektaklu wykorzystano piosenki o Panu Kleksie z serii
filmów w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego.

XVI Parafiada Regionalna im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie
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Uroczystość Bożego Ciała 
20 czerwca br. obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Po Mszy św. o godz.
11.00 wyruszyliśmy w procesji Eucharystycznej ulicami na-
szej parafii. Ołtarze przygotowali parafianie przy bloku 
na ul. Leszka Czarnego 2, następnie przy ul. Bolesława
Śmiałego, Królewskiej i Saskiej. Procesję prowadzili pijarzy
z naszej parafii i z Krakowa. Bóg zapłać wszystkim za zaan-
gażowanie, za budowę ołtarzy, za udział w tej podniosłej 
i ważnej uroczystości. Procesję zakończył krótkim słowem
do wiernych znany nam bardzo dobrze, posługujący kilka
lat w Rzeszowie, niegdyś opiekun wspólnoty Przyjaciele
Oblubieńca, o. Mariusz Rabczak.

Homilia o. Mariusza Rabczaka SP
Dziękujmy Panu, bo Bóg zechciał przyjść do nas, zechciał
stać się człowiekiem, dać nam zbawienie. Dziękujmy Panu,
bo Bóg tak nas ukochał, że dał nam przystęp do siebie, po-
konał nasz grzech, który oddzielał nas od Niego. I możemy
Go przyjmować, możemy Go spożywać. I Bóg chce być dla
nas tym pokarmem, który nas podtrzymuje. Chce być po-
karmem, który daje nam nadzieję, który daje nam siłę na
ten codzienny trud. Bo chce tutaj, już na ziemi, dać nam
niebo. Chce, żeby tu na ziemi ludzie zjednoczyli się i to się
dokonuje w Eucharystii. Gdy Go przyjmujemy – przyjmu-
jemy Boga Żywego, spotykamy się z Bogiem Żywym już
tutaj. Nie musimy czekać na jakieś „kiedyś”, na „gdzieś
tam”, „na przyszłość” być może – ale już tutaj, już teraz Bóg
Żywy jest w nas i życie jest w nas. Pan Jezus mówi: – „Kto
spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne”.
Ma życie wieczne już teraz – nie kiedyś, ale już teraz mamy
życie wieczne, bo przyjmujemy żywego Boga do swojego
serca. Bo Bóg żyje i to nasze życie tu na ziemi ma inny wy-
miar niż tylko cielesny. Pan Jezus, gdy przychodzi do grobu
Łazarza mówi: – „ Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem.”.
I mówi, że Łazarz zasnął, nie umarł, tylko zasnął. Bo ta rze-

czywistość, w jakiej my żyjemy, to jest rzeczywistość też
tego życia duchowego, które mamy, życia wiecznego, które
już teraz przeżywamy. Święty Paweł mówi: – „Teraz zaś już
nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”. W tobie już nie
tylko ty żyjesz, ale i w tobie żyje Chrystus. W innym miejscu
Paweł pisze: – „Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”.
I chciejmy dziś wyrażać Bogu swoje – „Dziękuję”. Dziękuję
Ci za wiarę, dziękuję Ci za to, że wierzę w Ciebie, Boga
Żywego, dziękuję Ci, że żyję w Tobie, a Ty żyjesz we mnie.
Dziękuję Ci za to, że mogę Cię uwielbiać, dziękuję Ci za to,
że mnie pokrzepiasz, dziękuję Ci za to, że kochasz, kochasz
mnie zawsze cały czas. Amen. Prośmy Pana Boga, by uwol-
nił nas od grzechu i zjednoczył wszystkich, którzy przyj-
mują Chleb Eucharystyczny. 
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Procesja Bożego Ciała
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Szczęść Boże Ojcze Łukaszu!
23 czerwca br. Mszę świętą Prymicyjną odprawił w naszym
kościele parafialnym o. Łukasz Czub. Z racji tego, że była to
msza dla dzieci, słowo tego dnia skierował do najmłodszych
parafian. Msza zakończyła się uroczystym, indywidualnym
błogosławieństwem kapłanów, ministrantów i lektorów. Po
mszy Ojciec Łukasz błogosławił parafian, którzy życzyli Ojcu
Prymicjantowi wytrwałości w powołaniu i opieki Bożej na
każdy dzień.

W czasie mszy w imieniu „Wspólnoty modlącej się przez
wstawiennictwo św. Józefa Kalasancjusza za powołanych”
zwróciła się do Ojca Łukasza pani Wernika Malec.

Drogi Ojcze Prymicjancie!

Może wtedy, gdy wszedłeś w ciszę kościoła
Z rozpędzonej na oślep ulicy,
Może wtedy, gdy wzrokiem ściągałeś gwiazdy
Może wtedy, gdy ktoś – ratunku! – krzyczał.
Może wtedy, jak wiatru powiew
Szept Pana serdecznie słyszałeś:
„Pójdź za mną” – żniwo bieleje
A robotników wciąż za mało…

Odpowiedziałeś: – „Oto jestem”. Otwarty na głos Pana Boga
przybyłeś z parafii pw. Świętego Jana Pawła II w Poznaniu do
Nowicjatu w naszej parafii. Tu złożyłeś pierwszą profesje za-
konną, tu przyjąłeś po raz pierwszy habit, pijarską szatę, i po
latach Seminarium Duchownego w Krakowie stajesz przed
nami jako kapłan. Bogu niech będą dzięki za Twoje: – „Oto
jestem”. Zostałeś zaproszony przez samego Jezusa Chrys-
tusa, Najwyższego Kapłana, do Jego ołtarza, byś złożył na
nim ofiarę kapłańskiego życia.
Dzień prymicyjnej Mszy Świętej to dla Ciebie, Ojcze, i dla
naszej wspólnoty parafialnej niepowtarzalne święto! Radu-
jemy się, że jesteś wśród nas, że Twoje namaszczone ręce
niosą nam Chrystusa w Komunii Świętej i życzymy Ci, Ojcze
Łukaszu, byś na swej kapłańskiej drodze tą niezwykłą mocą
otwierał ludzkie serca przezwyciężając wszelki niepokój 
i lęk. Jak powiedział św. Józef Kalasancjusz: – „Byś wbrew
nadziei miał nadzieję i nigdy jej nie utracił”.
Wdzięczni za dzisiejszą Eucharystię obiecujemy pamiętać 
o Ojcu w modlitwie za powołanych, byś z wiarą, nadzieją 
i miłością, dzięki opiece Matki Szkół Pobożnych i przez wsta-
wiennictwo św. Józefa Kalasancjusza – szedł w nowy czas
pełnienia woli Bożej. 

Niech Bóg Cię wspiera Swą wszechmocną dłonią. 
Niech Twoja praca obfity plon przynosi. 
A po wielu latach z pobielałą skronią 
Niech żniwo Twej pracy chwałę Stwórcy głosi.

Szczęść Boże na kapłańską drogę!

O. Łukasz przyjmuje życzenia od parafian. Po prawej Tomasz Sta-
chyra, prezes LSO
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Wakacyjny wyjazd dla młodzieży bierzmowanej i kan-
dydatów do bierzmowania

Obóz w Tyliczu zaczął się 22 czerwca br. tak jak każda
mniejsza, czy też większa podróż. Jadąc, każdy myślał 
o tym, co może go spotkać. Gdy dotarliśmy na miejsce, oka-
zało się, że wszystkie obawy były niepotrzebne, ponieważ
ośrodek i okolica wręcz zachęcały do odpoczynku, a właś-
ciciele pensjonatu ,,U Babci Mili” okazali się być wspa-
niałymi ludźmi o wielkich, ciepłych sercach. Kierownik
obozu, którego rolę pełnił diakon Przemek Kołacki, oraz
ojciec Dariusz Bakalarz codziennie zaskakiwali uczestni-
ków nowymi wyzwaniami i zadaniami, tworząc kreatywne
plany dnia. Obozowicze podzielili się na dwie grupy.
Dziewczętami, jako Cebulowymi Niewiastami zaopieko-

Na szczycie Huzarów

Tutaj mieszkaliśmy i modliliśmy się

wała się siostra pijarka Marina, a chłopcy, czyli Sympatycy,
znaleźli się w grupie po opieką pana Krzysztofa Micała. 

Każdy dzień rozpoczynał się pobudką o 7.30, modlitwą
oraz śniadaniem. Po wspólnym posiłku przygotowywaliśmy
się do różnorodnych wyjść. Zwiedziliśmy Ty-
licz, Krynicę oraz Muszynę. Mieliśmy okazję
do pływania w otwartym basenie, zjeżdżania
po torze saneczkowym oraz wspólnego tań-
czenia pod rozgwieżdżonym niebem. Naby-
waliśmy nowych umiejętności, uczyliśmy się
różnych gier i zabaw, a przede wszystkim
mieliśmy dużo czasu na prawdziwy odpo-
czynek. Codziennie uczestniczyliśmy we
Mszy Świętej na świeżym powietrzu, chwaląc
Boga śpiewem, co było pięknym doświad-
czeniem.

Na tym wyjeździe poznaliśmy nowe
osoby, odkryliśmy siebie, ujrzeliśmy swoje
słabości i mocne strony. Nauczyliśmy się po-
magać sobie w trudnych sytuacjach, nie pod-
dawać się oraz odważnie podążać w stronę
Najwyższego. Nie jest to mój pierwszy wyjazd
w gronie przyjaciół z naszej Parafii, ale na
pewno też nie ostatni, a spędzony tam czas
na zawsze pozostanie w moim sercu. 

Uczestniczka obozu, Emilia Wąsacz W Krynicy przy pomniku Nikifora
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Na czym polega wynagrodzenie Panu Bogu i jak je należy
rozumieć? Jest ono odpowiedzią na miłość Chrystusa
względem nas, współpracą w Jego zbawczym dziele. Jezus
Chrystus, który podejmuje dzieło zadośćuczynienia Ojcu za
brak miłości i za grzechy ludzi, jest najlepszym wzorem 
i przykładem naszego wynagrodzenia. Wszyscy wierni dzięki
włączeniu w Mistyczne Ciało mają udział w zasługach i mo-
dlitwach innych. Dzięki zjednoczeniu z Ofiarą Chrystusa
jedni chrześcijanie mogą pomagać innym ludziom uzu-
pełniać braki powstałe przez zaniedbania oraz grzechy. 
W ten sposób mogą wynagradzać Bogu za wszelką nie-
wdzięczność i obojętność ludzką. By włączyć się w Jezusowe
dzieło wynagrodzenia poprzez miłość, konieczne jest od-
krycie tej miłości i życie nią na co dzień. 

Żyjemy na początku XXI wieku, w którym zanika poczu-
cie grzechu i coraz więcej jest obojętności na sprawy Boże.
Ludzie żyją tak, jakby Bóg nie istniał. Potrzebni są zatem lu-
dzie gorliwi, którzy swoje modlitwy i cierpienia będą łączyć
z cierpieniami Chrystusa i przez to przyczyniać się będą do
zbawienia świata. Dzieje ludzkości zostały nasycone Bożą
obecnością i nasze ocalenie jest jedynie w Bożym Sercu. 
O potrzebie wynagradzania Jezus dopominał się w słowach
przekazanych za pośrednictwem mistyków i wizjonerów po-
cząwszy od Św. Małgorzaty Alacoque, poprzez Św. Faustynę
i Służebnicę Bożą Rozalię Celak. Św. Małgorzata Alacoque,
wizjonerka, otrzymała dar objawień związanych z tajemni-
cami Serca Jezusa. Podczas trzeciego objawienia Chrystus
otoczony był chwałą, miał pięć jaśniejących jak słońce ran, 
z których wydobywały się płomienie, zaś Jego otwarta pierś
ukazywała Serce. W czasie tej wizji Jezus skarżył się 
Św. Małgorzacie na oziębłość i niewdzięczność, że jest ra-
niony lekceważeniem wierzących, świętokradztwami bez-
bożnych, szczególnie osób konsekrowanych. „Oto Serce,
które tak ogromnie umiłowało ludzi, że niczego nie szczę-
dziło aż do zupełnego wyniszczenia siebie dla okazania im
swej miłości. A jednak w zamian za to doznaję od większości
ludzi gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania,
lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie mi oddają 
w Sakramencie Miłości”. Pan Jezus domagał się też zadośću-
czynienia i wynagrodzenia. Wyraził pragnienie, aby w piątek
po oktawie Bożego Ciała obchodzono w Kościele święto ku
czci Jego Serca z Komunią Świętą wynagradzającą i uroczy-
stym aktem wynagrodzenia przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem. 

Z kolei nasza Święta, s. Faustyna, rozumiała, że po-
wołanie chrześcijańskie polega na upodobnianiu się do
wzoru, jakim jest Chrystus, w naśladowaniu Jego miłości 
i pokory oraz zgody na ofiarę. Pan Jezus wielokrotnie kiero-
wał do niej żądanie ofiary wynagradzania za Polskę. Święta
Faustyna złożyła z siebie Bogu całkowitą ofiarę za dusze ob-
rażające Boga stojące na brzegu piekielnej otchłani; w tej 
intencji oddała Panu wszystkie swe cierpienia, prace i mod-
litwy. Wtedy usłyszała słowa, które możemy odczytać jako
obietnicę skierowaną do każdego, kto nawróci swoje serce.
„Dla ciebie są otwarte wszystkie skarby Serca Mojego. Bierz
z tego Serca co ci potrzeba dla siebie i całego świata. Dla two-
jej miłości odwracam sprawiedliwe kary, na które ludzkość
zasłużyła. Jeden akt miłości ku Mnie milszy jest Mi niżeli ty-
siące hymnów dusz niedoskonałych. Jedno twoje wes-
tchnienie miłości wynagradza Mi za wiele zniewag, jakimi
mnie karmią bezbożnicy” (Dz. 1489). 

Przesłanie przekazane nam przez Służebnicę Bożą Ro-
zalię Celakównę jest ciągiem dalszym wielkich zamiarów
Serca Bożego względem nas, Serca, które tłoczy w dzieje
świata życiodajną krew łaski i miłosierdzia, zdolną leczyć
choroby i niweczyć zło. Nigdy nie przestańmy wierzyć 
w moc modlitwy, postu i cierpienia. Rozalia codziennie
uczestniczyła we Mszy św. i adorowała Pana Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie. Modliła się o świętych kapłanów 
i o nawrócenie grzeszników. Pan Jezus wyjawił jej potrzebę
wynagrodzenia za grzechy narodu i kapłanów. Dwa lata
przed wybuchem II wojny światowej Pan Jezus wspominał,
że jego Boskie Serce nie może znieść tych strasznych grze-
chów i zbrodni. To Jego pełne smutku i boleści słowa prze-
kazane przez Służebnicę Bożą Rozalię: „Moje dziecko, tak
strasznie mnie ranią i napełniają boleścią grzechy nieczyste,
zbrodnie, nienawiść i inne, więc mnie pocieszajcie, wyna-
gradzajcie za tych grzeszników. Już dalej nie mogę znieść
tej obrazy i zniewag, jakie mi zadają grzechy nieczyste.
Jeżeli Polska nie odrodzi się duchowo, nie porzuci swych
grzechów, to zginie, bo czyni Mi straszną zniewagę. Ty
dziecko, przynajmniej wynagradzaj mi i przepraszaj za te
zniewagi. (…) Jedynie całkowite odrodzenie duchowe i od-
danie się pod panowanie Mego Serca może uratować od
całkowitej zagłady nie tylko Polskę, ale i inne narody”. Czy
to nie jest apel skierowany do każdego z nas? 

Papież Paweł VI pisał, że trzeba „swoje życie dostoso-
wać ściśle do zasad Ewangelii, by dogłębnie poprawić oby-
czaje i skutecznie wprowadzić w czyn nakazy Bożego
prawa”. Ta reforma życia łączy się z powierzeniem się

Wynagradzanie w imieniu tych, 
którzy Serca Bożego nie kochają
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całkowicie woli Bożej. A miejscem, gdzie objawi się pełnia
Jego miłosierdzia są nasze serca. Formy zadośćuczynienia,
to unikanie grzechu, modlitwa wynagradzająca, jak rów-
nież dobrowolnie podejmowane umartwienia oraz całe
życie przeniknięte duchem pokuty. Naprawianie zniewag
rozumianych nie tylko w sensie modlitw wynagradzających,
ale również usuwanie źródeł zła w świecie, wypełnianie
przykazania miłości wzajemnej i zaangażowanie w sprawy
człowieka, to budowanie cywilizacji miłości. Trud jej bu-
dowania we współczesnym świecie, często niszczonym
przez nienawiść, niesprawiedliwość i przemoc, które
tworzą „kulturę śmierci” jest również formą zadośćuczy-
nienia Bożemu Sercu. Św. Jan Paweł II pisał do generała je-
zuitów: „Tak oto – a jest to prawdziwe zadośćuczynienie,
którego oczekuje Serce Zbawiciela – na ruinach nienawiści
i przemocy będzie mogła powstać cywilizacja Serca Chrys-
tusa”. Czciciele Serca Jezusowego widząc, że „miłość nie
jest kochana” starają się Je kochać, żyć w jedności z Nim, 
a także być apostołami tego Serca, aby coraz więcej ludzi
kochało Chrystusa i odpowiadało miłością na miłość. Nie
wiemy, ile było grzechów przed nami, ile będzie ich w przy-
szłości, ile ich jest w naszych czasach? Dlatego trzeba pro-
sić o Boże miłosierdzie dla świata. Z tego względu
potrzebne jest wynagrodzenie. W kulcie Najświętszego
Serca Jezusowego wyjątkowe miejsce zajmuje wynagro-
dzenie eucharystyczne. Koncentruje się ono przede wszyst-
kim na Eucharystii, którą należy uważać za szczyt
wynagrodzenia, ponieważ w niej dokonuje się wyjątkowe
zjednoczenie człowieka z Bogiem. Eucharystia jest naj-
wyższym aktem miłości, dziękczynienia i wynagrodzenia.
W niej obecne jest żywe, kochające i zranione Serce Jezusa.
Przeżywając pobożnie Mszę świętą, człowiek pogłębia
swoją miłość do Boga. To zjednoczenie z Nim może ofia-
rować Bogu Ojcu, jako wynagrodzenie Jego Jednorodzo-
nego Syna i zasługi Jego ofiary wynagradzającej. W bardzo
ścisłym związku ze sprawowaniem Eucharystii jest adoracja
Najświętszego Sakramentu, która jest jej przedłużeniem 
i jest najlepszym wyrazem wynagrodzenia. Do innych po-
bożnych praktyk związanych apelem Pana Jezusa przeka-
zanych Kościołowi przez św. Małgorzatę Alacoque należą:
praktyka pierwszych piątków miesiąca związanych ze Mszą
Świętą i Komunią wynagradzającą oraz praktyka Godziny
Świętej (Godzinę Świętą odprawia się w każdy czwartek od
godz. 23.00 do północy). Te wszystkie formy pobożności
wynagradzającej wylicza w swej encyklice papież Pius XI 
i zachęca do pobożnego ich odprawiania. Jak widać, wy-
nagrodzenie nie polega tylko na pobożnych praktykach, ale
na zaangażowaniu człowieka w osobisty kontakt z Bogiem.
Całe chrześcijańskie życie może i powinno mieć wartość
wynagradzającą. Zależeć to będzie od tego, czy nasze mod-
litwy, ofiary i cierpienia potrafimy złączyć z ofiarą Jezusa.
Tak powinno wyglądać życie każdego z nas, życie w zjed-
noczeniu z Bogiem, życie na wzór życia naszego Mistrza 
i Zbawiciela. Bóg ma zamieszkać w nas ze swoją mocą i czy-
nić cuda w naszej Ojczyźnie i świecie. 

Ratuj siebie i świat z Maryją

A co znajdujemy w treści Orędzia z Fatimy? Słowa Maryi ze
Wspomnień Siostry Łucji z Fatimy: „ Jezus chce się
posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali.
Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego
Niepokalanego Serca. Kto je przyjmuje, temu obiecuje
zbawienie dla ozdoby Jego tronu”. Spójrzmy na aktual-
ność wezwania Matki Bożej, które wciąż nie jest w pełni
znane, nie jest również podjęte i realizowane: − „Łudziłby

się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została za-
kończona. W Piśmie Świętym często widać, że Bóg poszu-
kuje sprawiedliwych, aby ocalić miasto ludzkie i to samo
czyni tutaj w Fatimie, kiedy pyta: Czy chcecie ofiarować się
Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, które On zechce na
was zesłać w akcie zadośćuczynienia za grzechy, przez które
jest obrażany i jako błaganie o nawrócenie grzeszników?”
(Benedykt XVI, w Fatimie 13 maja 2010 r.)

W Fatimie Maryja pokazała nam swe Niepokalane Serce,
wskazując drogę ocalenia dla grzeszników, warunek po-
koju na świecie oraz zapowiadając triumf Jej Niepokala-
nego Serca. W wielu miejscach w Polsce i na świecie
chrześcijanie jednoczą się we wspólnej modlitwie wyna-
gradzającej w pierwsze soboty miesiąca. Papieże: Pius XII,
Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek poświęcili
zgodnie z prośbą Matki Bożej: świat, Kościół, kapłanów.
Różne kraje Europy i świata poświęciły się Niepokalanemu
Sercu Maryi. Polska dwukrotnie dokonała tego aktu po-
święcenia w 1946 i 2017 roku. W liście pasterskim Episko-
patu Polski z 21 maja 2017, napisanym w setną rocznicę
objawień fatimskich, czytamy: „Podejmijmy przesłanie 
z Fatimy! Orędzie fatimskie kierowane jest nieprze-
rwanie do całego Kościoła. Przyjęcie orędzia z Fatimy
wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie
pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięć ko-
lejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświę-
cającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca
św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajem-

Figura Matki Bożej Fatimskiej

Kalasancjusz_5-7_2019_druk:Layout 1  2019-07-03  12:45  Strona 25



26 KALASANCJUSZ RZESZOWSKI

nice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy
świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestni-
kiem tego orędzia”. Razem z Pastuszkami z Fatimy sta-
rajmy się często odmawiać modlitwę do Trójcy św., której
nauczył ich Anioł w czasie swego trzeciego zjawienia.
„Kiedy tam byliśmy, ukazał się nam Anioł. Trzymał w ręce
kielich, nad którym unosiła się święta Hostia, z której

spływały krople Krwi do kielicha. Nagle kielich z Hostią za-
wisł w powietrzu, a Anioł uklęknął na ziemi i powtórzył
trzy razy modlitwę: 

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty,
uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przenaj-
droższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Je-
zusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach
świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa 
i zaniedbania, które Go obrażają. Przez niezmierzone
zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca
Maryi proszę Was o nawrócenie biednych grzeszników.

Następnie podnosząc się z klęczek wziął znowu w rękę
kielich i Hostię. Hostię podał mnie, a zawartość kielicha
podał Hiacyncie i Franciszkowi do wypicia mówiąc rów-
nocześnie Przyjmijcie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, 
okropnie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wy-
nagrodźcie ich grzechy i pocieszajcie waszego Boga!” (Zja-
wienie się Anioła na podstawie Wspomnień Siostry Łucji)

Swoją modlitwą możesz przyczynić się, by nadszedł
triumf Niepokalanego Serca Maryi, by nastał pokój na świe-
cie, a tym samym może ocalisz całe narody. Tak dużo za-
leży od TWOJEJ MODLITWY!

Opracowała L.G.

Teksty źródłowe:
Ks. Józef Gaweł, Najświętsze Serce Jezusa Nadzieja dla
świata;
Wincenty Łaszewski, Polska dla Króla. Intronizacja, która
ma zmienić świat;
O. Zygmunt Dobrzycki OSPPE, O. Sykstus Szafraniec
OSPPE, Wielkie wezwanie Serca Jezusa do Narodu Pol-
skiego; 
Ulotki o Krucjacie Jednej Intencji opracowanej przez Se-
kretariat Fatimski

Zadumki
24 marca 1985 r.

***
O. Stefan Denkiewicz

Nie ma
głupszej babci
w świecie
Od tej, 
Co z uśmiechem prosi 
Młodą,
By z powrotem sobie usiadła,
„Bo ja wnet wysiadam”.

Potem jedzie sześć przystanków
Na stojąco,
Siada, gdy są wolne miejsca
I tak jedzie znów przystanków
Sześć.

Zadumki. Celny tytuł zbioru krótkich tekstów: lirycznych,
satyrycznych i dydaktycznych, czasem nawet publicystycz-
nych, które puentują rzeczywistość. Może nawet zaskakują

czytelnika, bo pokazują nieznaną twarz Ojca Stefana. Nie-
znaną, nie znaczy mniej interesującą. Może bardziej niż
utwory prezentowane poprzednio w „Kalasancjuszu”, po-
kazują Autora, który przyjeżdżał do „krajów demokracji so-
cjalistycznej” ze wsparciem dla ukrywających się osób
duchownych i to z „inną tożsamością” ryzykując co naj-
mniej utratę wolności. Może pokazują lepiej zakonnika,
który nie chciał opowiadać o sobie, a sądząc z tych
ułomków opowieści o działaniach o. Stefana, które dane
mi było poznać, niejeden scenariusz filmowy o „zimnej
wojnie”, poświęceniu i ofiarach wśród duchownych i osób
ich wspierających mógłby zostać napisany.

Stanisław Alot
PS. Moja zadumka dotyczy transportu publicznego. 
Przejeżdżam w autobusie miejskim obok kościoła pw. 
św. Józefa Sebastiana Pelczara czasem kilka razy dziennie. 
W autobusie za każdym razem jest od kilku do kilkudzie-
sięciu osób, ale żegna się rzadko kto – zwykle nikt. Czytam
w internecie odpowiedź księdza: nie trzeba się żegnać przy
każdym kościele, to nie jest obowiązek. Pod tym wyjaśnie-
niem znalazłem odpowiedź laika: – „A może nie żegnasz
się, bo jak nikt tego nie czyni, to ty też nie musisz? Bo to
trochę takie nienowoczesne?” A może od smartfonu da się
oderwać na kilkanaście sekund? Może w kościele żegnać
się można, a na ulicy, czy w autobusie już nie? A może to
nie pomijanie kościoła, obok którego przejeżdżają dwa
razy dziennie, ale stopniowe pomijanie Pana Boga? Nie
wiem, ale jakoś bliżej mi do tych, którzy w autobusie żeg-
nają się mijając Pana Boga w tabernakulum…

SA
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Chciałbym zaproponować i tym dwudziestu procen-
tom młodych licealistów i gimnazjalistów, którzy „coś
czytali” w szkole i tym trzydziestu siedmiu procentom
dorosłych, którzy przeczytali w ubiegłym roku „co
najmniej jedną książkę” – lektury na lato – o pozos-
tałych młodych i dojrzałych Polakach bez balastu
książkowego też ciepło myśląc, a może się skuszą?
Proponuję różne pozycje, zaczynając od „Pisma Świę-
tego”, książki najczęściej przekładanej i wydawanej
we wszystkich znanych językach

1. Cierpienie nauczyło mnie radości
Gdyby ludzie wiedzieli,
jaką wartość ma cier-
pienie, to o nic innego
by nie prosili
Tak powiedział kiedyś Oj-
ciec Pio, ale nie bardzo to
do mnie trafiało – cierpie-
nie jako wartość? Nie bar-
dzo zgadzałem się też 
z sentencją – „Cierpienie
uszlachetnia”. I chodź
Mądrość nie z wiekiem
przychodzi, a prawość nie
tylko starcom jest znana
(H 32,9), to moja młodość
nie sprzyjała docenieniu
cierpienia. Tymczasem
Paweł Szkutnicki z Mielca
zmierzyć się musiał z losem Hioba: piętnastolatek żywy 
jak iskra, wysportowany, harcerz, ministrant, 7 listopada
2000 roku zaczął odczuwać drętwienie nogi, trafił do szpi-
tala w Mielcu, potem do Szpitala Wojewódzkiego nr 2 
w Rzeszowie, na Lwowską. Wszyscy lekarze stwierdzali
fakty – porażenie czterokończynowe – i rozkładali ręce. Po
trzech dniach stracił czucie w rękach i nogach, przestał się
poruszać, przestał samodzielnie oddychać – żył tylko dzięki
respiratorowi. W końcu przestał mówić. Ale żył. Kiedy jesz-
cze mówił, pytał szeptem: – „Co mi jest mamo?”

Czekałem na szczęście – a przyszło zło, szukałem
światła – a nastał mrok (H 30,26)
Tylko rodzice wierzyli w szansę Pawła, a wypowiedź leka-
rza: – „Z niego już nic nie będzie” i że „nie ma żadnych
szans” doprowadziła Pawła do myśli samobójczych. Do-
piero później, po czasie, mówił do siebie: – „Puknij się 
w łeb głupolu, co byś najlepszego narobił?” (Szkutniccy do
dziś nie chcą ujawniać nazwiska tego lekarza, ale zapamię-
tali tylko jednego takiego doktora). Skąd mama Krystyna
zdobyła numer telefonu Naczelnego Lekarza Kraju i dla-
czego po rozmowie przed północą mogła następnego dnia
wraz z synem lecieć śmigłowcem z Rzeszowa do Centrum
Zdrowia Dziecka – do dziś nie wie. Po dwóch miesiącach 
w Centrum odesłano Pawła do szpitala powiatowego 
w Mielcu – niewyleczonego, bez żadnych zaleceń dla kole-
gów lekarzy, ale uzależnionego od morfiny. Schudł: przy
stu osiemdziesięciu centymetrach wzrostu ważył czter-
dzieści sześć kilogramów – przed 7 listopada 2000 r. ważył
osiemdziesiąt. Żywiony był sondą przez nos. Koledzy przy-

nieśli Pawłowi do szpitala złotą rybkę w kulistym słoju-
akwarium wraz z prawem do trzech życzeń. Miał tylko
jedno: – „Chcę być zdrowy”. Nikt w Polsce nie dawał mu
żadnych szans, a zresztą miał żyć jeszcze miesiąc. Ani Mi-
nisterstwo Zdrowia, ani żaden z lekarzy nie wskazał rodzi-
com, gdzie mogliby znaleźć cień nadziei.

Człowiek swej drogi jest nieświadomy (H 3,23)
W niedzielę Miłosierdzia Bożego jeden z rozsyłanych na
chybił trafił listów pani Krystyny odczytała Barbara Kot 
w redakcji polonijnego „Naszego Dziennika” i pokazała
Elżbiecie Wirkowskiej, neurolog z Mineoli w stanie New
York. Pani doktor zadzwoniła do pani Krystyny i poprosiła
o dokumentację medyczną Pawła. Nie doczekała się prze-
syłki, więc zadzwoniła drugi raz do Mielca. Mama Pawła
dopiero wówczas uwierzyła, że coś dobrego może się
wreszcie zdarzy – zadzwoniła zainteresowana pani doktor
z USA! Więc dokumentację wysłała. W maju przyszło za-
proszenie do USA – badania i operacja będzie darmo,
trzeba zapłacić za przelot i pobyt w szpitalu. Dzięki gazecie
z Mielca i programowi w TVN mieszkańcy Mielca zebrali 
w szkołach, parafiach, przez stowarzyszenia i instytucje 
15 tysięcy dolarów – miało wystarczyć na siedem, dziesięć
dni. Żaden urząd nie pomógł Pawłowi. Przed lotem lekarz
z Warszawy zadzwonił do PLL LOT, że Paweł zarazi pa-
sażerów. To było kłamstwo, ale LOTOWI potrzebne było
zaświadczenie od lekarza, że pasażerowie nie ucierpią.
Pani ordynator z Mielca nie zawiodła. A dlaczego tamten
lekarz dopuścił się podłości? Nie chciał, by okazało się, że
lekarze z najlepszego szpitala w Polsce nie umieli postawić
diagnozy, nie umieli pomóc, nie wskazali możliwości le-
czenia za granicą? Mama z synem z pożyczonym respirato-
rem jednak polecieli…

On czyni niezmierne dziwy, a cudów Jego bez liku
(H 5,9)
Od 8 lipca 2001 roku Paweł z mamą przebywali w USA. 
W październiku 2006 roku wrócili do Polski. Lekarze ame-
rykańscy i rehabilitanci (polscy) pomogli – wracał nie leżąc,
lecz siedząc, mówił, bez popsutego respiratora przez dzie-
więć godzin lotu oddychał dzięki wszczepionemu stymu-
latorowi oddechowemu. Wracał ze zdaną w czerwcu
maturą, z wózkiem sterowanym ruchem brody i samocho-
dem przystosowanym do przewożenia Pawła na wózku. Oj-
ciec Pawła przeniósł się do USA, by zapracować na leczenie
i rehabilitację syna, ale praktycznie cały pobyt i rehabilita-
cję sfinansowali Polonusi – łącznie z wózkiem. Na samo-
chód złożyli się na balu charytatywnym i Polonusi 
i Amerykanie. Bez bezinteresownej ofiarności setek ludzi,
bez sióstr benedyktynek, u których za darmo mieszkali, bez
zgody na naukę w odpowiedniku naszego liceum – po an-
gielsku, oczywiście – bez ponoć jedynego w historii tole-
rowaniu pobyty mamy z synem na wizach turystycznych
przez kilka lat – Paweł nie przeżyłby. W Domu Opieki be-
nedyktynek dorośli ludzie, nawet bardzo dorośli, chcieli
rozmów z Pawłem, chcieli od niego zaczerpnąć siłę i ra-
dość życia, szukali u Pawła porad dla bardzo skompliko-
wanych dorosłych, życiowych dróg. Paweł mówił o tym tak:
– „Myślę, że to Duch Święty dawał mi natchnienie, co mam
powiedzieć. Ja byłem tylko pośrednikiem”. W USA odwie-

Wakacje, wakacje, dla dorosłych i dla dzieci…
a może słowo drukowane też?
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dził Pawła abp Józef Życiński, Józef Budziaszek, franciszka-
nie, u których został przyjęty do III zakonu – dostał szka-
plerz, dyplom i krzyżyk.

Prawego Bóg nie odrzuci (H 8,20)
Naprawdę, trzeba przeczytać o Pawle, który obiecał mamie:
– „Kiedy wyzdrowieję, będę Cię na rękach nosił”, a na razie
rusza głową, o pani Krystynie, która powtarza: – „Do końca
życia będę walczyła o Pawła” i którą boli, że Paweł mógłby
zostać sam, o ludziach, którzy od lat, co miesiąc dla Pawła
posyłają 50, 150 złotych. Dlaczego? W Rzeszowie w 2012
roku, na koncercie Jednego Serca Jednego Ducha pani Kry-
styna mówiła: – „Ja nawet żartuję nieraz, że Pan Bóg dał
nam nieszczęście, a teraz zastanawia się, jak nam pomóc. 
Z pomocą wysyła nam takich aniołów. Pomogły nam już
setki, a może tysiące ludzi, i to w takich chwilach, w których
bardzo tego potrzebowaliśmy. Kiedy nie spodziewamy się,
wydaje się nam, że to już koniec, że już jest bardzo źle,
nagle znajduje się jedna, druga, dziesiąta osoba, której
nawet nie znamy. Cały czas widzę, że Pan Bóg ma pieczę
nad nami i proszę Go o pomoc, bo sił nam brakuje i po-
trzeba nam ich coraz więcej”.
Cierpienie nauczyło mnie radości. Wszystkie K2 Pawła
Szkutnickiego, Jaromir Kwiatkowski, Wydawnictwo eSPe,
Kraków 2018

2. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów
„Wystarczyło mieć nazwi-
sko o brzmieniu polskim,
żeby być skazanym na
śmierć” – i dlatego wykła-
dowca Antoni Ferdynand
Ossendowski uciekł z Pe-
tersburga w 1918 r. na 
Syberię wówczas we włada-
niu „białego” admirała
Kołczaka. Po jego rozstrze-
laniu przez bolszewików
„los rzucił” Ossendow-
skiego do Krasnojarska, ale
kilku Polaków, z którymi za-
mierzał uciekać od bolsze-
wików, zmarło na ty-
fus, a on sam, ostrzeżony
przez Sybiraków o grożą-
cym mu aresztowaniu, opuścił miasto w przebraniu chłopa.
Tak pisze o sobie, nie wspominając, że dostarczył Amery-
kanom dokumenty potwierdzające nie tylko przewiezienie
przez Niemców 30 bolszewików ze Szwajcarii do Peters-
burga koleją, ale przede wszystkim finansowanie Lenina co
najmniej 50 milionami ówczesnych marek przez niemiecki
sztab; za te pieniądze sfinansowano manifestacje przeciw
rządowi Rosji, prasę bolszewicką (nakład wzrósł sto razy),
tysiące ulotek i płacenie „pensji” kadrze bolszewików – za-
wodowym rewolucjonistom od czerwca 1917 r. Bez kadr
bolszewików i pieniędzy niemieckich „rewolucji bolsze-
wickiej” ani w lipcu, ani w październiku 1917 r. chyba by
nie było. A Ossendowski, patriota polski, geolog, wróg car-
skiej Rosji, ale jeszcze większy wróg bestialstw rewolucji
bolszewickiej musiał uciekać do tajgi. Od początku miał za-
miar uciec z bolszewickiej Rosji, która w części europejskiej
już wygrywała, choć przegrała pod Warszawą marsz rewo-
lucji do Niemiec, Austrii, Francji. Ossendowski chciał uciec
do Mongolii, może dalej do Indii, do Chin, do Polski.

Jeśli ktoś pamięta kilka zdań w podręczniku o „wojnie
domowej” w czasie rewolucji bolszewickiej, to nic nie wie

o terrorze bolszewickim, o bezkarnym mordowaniu
„burżujów” i rabowaniu nie wspominając. „Później, na je-
sieni, przechodząc przez te miejsca, trafiliśmy na niewielką
polanę, gdzie na otaczających ją drzewach wisiało 28 ofi-
cerów [byłej armii Kołczaka – SA] z wyciętymi gwiazdami na
piersiach.” Ossendowski konno, ze strzelbą, żyjąc z polo-
wania, uciekając przed bolszewikami przemierzył kilka ty-
sięcy kilometrów. O nędzy i braku towarów już w 1920 r.,
w drugim roku rewolucji, świadczyła transakcja wymienna
z bolszewikiem, który dał karabin, sto nabojów, dwa pisto-
lety z amunicją za jedną parę sukiennych spodni do konnej
jazdy (Ossendowski miał wówczas fałszywe dokumenty
urzędnika bolszewickiego). W Tybecie spotkał jasno-
włosych i rudych potomków wenecjan, a nawet „dwie ko-
biety o niebieskich oczach i prześlicznie wykrojonych
ustach. Te tybetańskie „signoriny” były jednak nie mniej
brudne i dzikie od innych Tybetanek, których pochodze-
nie ginie w mroku przeszłości.” Przez kilka miesięcy był
gościem i współpracownikiem barona Romana Ungerna
von Sternberga, estońskiego Niemca, obrońcę cara i wroga
bolszewików. Charakterystyczne, że do dziś opisywane jest
okrucieństwo barona, ale nie ma opisów wybijania przez
„rewolucjonistów” całych kozackich osad, tysięcy Rosjan,
Sybiraków, Tybetańczyków, Buriatów, Mongołów, nawet nie
wrogów, wystarczyło, że zbyt bogatych lub niewstępujących
do Armii Czerwonej. Ossendowski tam był. W Urdze, gdzie
mieszkał, już rok po rozstrzelaniu barona Ungerna Mon-
golia „wybrała” komunizm i miasto zostało stolicą komu-
nistycznej republiki jako Ułan Bator. 

Zarzucano Ossendowskiemu nieprecyzyjność w opisy-
wanych wierzeniach ludów Azji, błędne nazewnictwo rzek
i jezior, pasm górskich, niedokładności opisywanych stro-
jów w Mongolii. Nie wierzono w jego rolę, jako wysłannika
barona Ungerna do USA. Ale faktem jest, że wykładowca
uniwersytecki Ossendowski uciekł z ogarniętej mordami
Rosji, że przebył Mongolię, że przez Władywostok dotarł
do USA, gdzie wydał tę książkę tłumaczoną na kilkanaście
języków o wielusettysięcznych łącznych nakładach. A map
niektórych terenów Mongolii do dziś nawet nie
sporządzono…
Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, Antoni Ferdynand
Ossendowski, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2018

3. Mity i fakty. Zeszyty historii Kościoła
„Celem tej książki jest
zwrócenie uwagi na roz-
powszechnione (w niektó-
rych wypadkach już od
XVI wieku) propagando-
we mity dotyczące całych
epok (średniowiecze) 
lub wydarzeń czy instytu-
cji (krucjaty, inkwizycja,
ewangelizacja Ameryk),
mające służyć podstawo-
wemu zamierzeniu: oczer-
nianiu historii Kościoła
katolickiego i katolicyzmu
– nie tylko jako religii, ale
także jako konkretnej wizji
cywilizacyjnej. We współ-
czesnym języku taki za-
mysł nazywa się <czarnym pijarem>” – napisał we wstępie
do I zeszytu autor, prof. Grzegorz Kucharczyk (nie chodzi
o pijarów, lecz o „czarny PR”, po spolszczeniu tak właśnie
zapisywany – SA).

Kalasancjusz_5-7_2019_druk:Layout 1  2019-07-03  12:45  Strona 28



Pierwszy rozdział zaskakuje tytułem: Epoka uniwersytetów
– ciemnym wiekiem? Dziś w Niemczech, trzeciej potędze
gospodarczej świata więcej ludzi korzysta z „porad”
wróżek, jasnowidzów, etc. niż chodzi do kościołów, a rze-
kome okrucieństwo średniowiecza po setkach milionów
ofiar XX wieku wygląda naprawdę niepoważnie. I to właśnie
w średniowieczu zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu
uniwersytety, którym kościół zapewniał niezależność i od
świeckich władców, i od biskupów miejsca. Zresztą przej-
mowanie w XII wieku myśli Greków przez nauczycieli/
wykładowców uniwersyteckich ze święceniami nie było bez-
krytyczne jak to czynili świeccy wykładowcyw XVI wieku –
greccy klasycy byli twórczo wykorzystywani. 

W przedostatnim rozdziale Mit o „krwawej ewangeliza-
cji” Nowego Świata autor zwraca uwagę na związek oskarżeń
o prześladowanie Indian przez Hiszpanię i Portugalię z pró-
bami budowy własnych imperiów przez protestancką Anglię
czy Holandię. Tymczasem Kościół od papieża Pawła III (1534
– 1549) aż do XVIII wieku piętnował obracanie Indian w nie-
wolników niezależnie czy byli to tubylcy ochrzczeni czy nie.
Zresztą byłe kolonie katolickich państw zamieszkują do dziś
w większości potomkowie „rdzennych mieszkańców Ame-
ryki” lub Metysi. W Ameryce kolonizowanej przez protes-
tantów, np. w USA, do dziś przeżyło ponoć ponad milion
Indian, choć kilka milionów Amerykanów przyznaje się do
„indiańskich korzeni”. Protestanci stosowali kryterium ra-
sowe – stąd rezerwaty Indian i apartheid w holenderskich
koloniach afrykańskich podtrzymany później przez Wielką
Brytanię w RPA. A w Ameryce Łacińskiej mieszka ponad
0,5 miliarda ludzi – i ponad 80% to „rdzenni Amerykanie” –
a reszta to Metysi.

Dowiesz się, kiedy z drzwi brytyjskich barów z niechęcią
ściągnięto tabliczki z napisami: – „Psom i katolikom wstęp
wzbroniony”, kiedy katolicy w Japonii – za poradą protes-
tanckich „doradców” – musieli podeptać krzyż, oby ocalić
życie. Katolicy ginęli, a protestanci pokazywali, że oni potra-
fią deptać krzyż – dla nich nic nieznaczący rekwizyt. Pamię-
tacie powieść i serial „Shogun”? To była protestancka wizja
Japonii oszukiwanej przez wrednych katolików, zwłaszcza je-
zuitów, i niosących wiedzę i prawdę postępowych Anglików
i Holendrów – czarny pijar w XX wieku.

I wiele, wiele innych łącznie z cytatem św. Jana Pawła II:
– „To wszystko, cały ten wielki dramat dziejów zbawienia, za-
nikł w umysłowości oświeceniowej. Człowiek został sam:
sam, jako twórca własnych dziejów i własnej cywilizacji; sam,
jako ten, który stanowi o tym, co jest dobre, a co złe (…).
Skoro człowiek sam, bez Boga, może stanowić o tym, co jest
dobre a co złe, może też zdecydować, że pewna grupa ludzi
powinna być unicestwiona”. I potem przyszły prześladowa-
nia Kościoła i w rewolucji francuskiej, i w wieku XIX, 
i w wieku XX, i zagłada Ormian, i zagłada Cyganów, i zagłada
Żydów …

Mity i fakty. Zeszyty historii Kościoła, Grzegorz Kuchar-
czyk, Wydawnictwo Agape, Poznań 2014

Opracował Stanisław Alot

PS. „Cierpienie…” znajdziecie u pijarów, „Przez kraj ludzi,
…” raczej w internecie, a „Zeszyty” w księgarni św. Pawła (lub
w internecie)
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W środę 26 czerwca 2019 roku w sali kolumnowej
Urzędu Wojewódzkiego spotkało się dwieście osób, by
wziąć udział w „Nawigacji na Ojcostwo. Navi-Tata. 
Ojcostwo dzisiaj”. Nie zauważyłem w Sali Kolumnowej
ani studentów, ani uczniów, ale bardzo dopisali repre-
zentanci „prawa i porządku”. Mimo męskiego tytułu 
i tematu raczej dla mężczyzn, większość uczestników
stanowiły kobiety, ale to pewnie z ciekawości…

W części „diagnostycznej” – jak zwykle referaty naukowców
były zbyt krótkie – poznaliśmy wyniki z badań (przemilcza-
nych lub zakazanych na Zachodzie – to nie żart, niestety, –
SA), o prawdziwych skutkach rozpadu rodzin, rodzin prak-

tycznie lub rzeczywiście egzystujących bez ojców – o skut-
kach dla dzieci w takich chorych lub rozbitych rodzinach do-
rastających i zabierających ze sobą doświadczenia na własną
drogę życia. Wiecie? To posłuchajcie.

Dzieci z zaburzonych rodzin z „deficytem ojca” mają gor-
sze wyniki w nauce, trudniej im podejmować decyzje, częś-
ciej są bezradni życiowo, częściej trafiają do środowisk i grup
przestępczych. Dlaczego? Bo mają niższą samoocenę. W do-
rosłym życiu będą częściej zawierali liczne, nietrwałe związki,
a córki będą wcześniej dojrzewały płciowo i wcześniej po-
dejmowały współżycie płciowe. Obecność ojca w rodzinie,
dobra atmosfera i jego miłość do córki zauważalnie przesuwa
w czasie wiek menstruacji, wiek inicjacji seksualnej, ma
wpływ na pilność w nauce szkolnej, na lepsze wyniki 
w nauce, a szczególnie widać to w znacząco lepszych wyni-
kach nauczania matematyki. Miłość ojca do córki znacząco
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zmniejsza nastroje samobójcze, eliminuje chorobliwą
„dbałość o figurę” – prawie nie ma u córek w normalnych
rodzinach z aktywną, męską obecnością – anoreksji. 

W edukacji feminizacja wśród nauczycieli skutkuje „pa-
cyfikowaniem chłopców” i wychowywaniem chłopców jak
dziewczynki, bo brakuje w szkołach metod wychowawczych
dostosowanych dla chłopców.

Według badań wśród osadzonych w więzieniach aż 95%
wszystkich więźniów „nie miało żadnych/dobrych relacji
z ojcem”, a spośród gwałcicieli aż 80% wychowywało się 
w rodzinach bez ojca. 

Według lewicy/feministek/liberałów każda kobieta 
w małżeństwie/rodzinie to męczennica, ofiara przemocy do-
mowej ze strony mężczyzny, bo wolność kobiety jest ograni-
czona, wręcz zawłaszczona przez macierzyństwo, opiekę nad
dzieckiem, co uniemożliwia kobiecie awans w pracy, jej sa-
morealizację, jej czas wolny. Ale według badań, im więcej
pracy dla kobiet, by zaspokoić lewicowe oczekiwanie rów-
nej, a nawet lepiej opłacanej pracy, tym gorzej dla dzieci.
Groźniejsze jest przejmowanie roli mężczyzny przez kobiety
(maskulinizacja kobiet) i spychanie mężczyzn do roli „matki
dwa”, co skutecznie zakłóca kształtowanie u dzieci cech
związanych z byciem mężczyzną i byciem kobietą. 

przypadkowym seksem – jest uwieńczeniem lewicowej ideo-
logii. Nie ma ojca, nie ma matki, – bo role mężczyzny i role
kobiety nie są realizowane w związku, który przestał być ro-
dziną. W dodatku stosunek rozwodów do małżeństw na Za-
chodzie stale rośnie: w USA – 46%, we Włoszech – 44%, 
w Hiszpanii – 58%, w Belgii – 61%, w Portugalii – 71%, 
w Wielkiej Brytanii – 42%, w Niemczech – 41%, w Polsce –
36%, w Irlandii – 13% (rok 2014). Dzieci dorastając nie będą
miały wzorców mamy i taty. Zamiast rodziny ze ściśle okreś-
lonymi rolami – mamy zbiór jednostek realizujących swoje
interesy kosztem pozostałych jednostek w „rodzinie”.
Dziecko jest obciążeniem, mężczyzna – wrogiem,
małżeństwo na całe życie – głupotą, wiara w Boga –
ciemnotą. Znika miłość rodziców do siebie zastąpiona roz-
rywką z innymi partnerami – seksem, znika miłość rodziców
do dzieci – są zadania przymusowe, znika wspólnota ro-
dzinna, zainteresowanie sprawami dzieci, zanika bez-
względna akceptacja, wybaczanie sobie win dużych i małych,
obrona członków rodziny za wszelką cenę. Tak mniejszość
atomizuje większość, by panować. Rewolucja Stalinowi nie
wyszła, ale teraz wygramy!

Zupełnie przestało się mówić o wynikach badań, które
potwierdzają, że ojciec jest lepszym pracownikiem niż sin-
giel, wydajniejszym, lojalniejszym i odpowiedzialnym
(wyjątki regułę potwierdzają, a nie jej zaprzeczają). 

Wzmocnić ojca, to wzmocnić rodzinę
W egoizmie przedstawianym jako „plan kariery”, „mam tylko
jedno życie”, „najpierw kariera, potem dziecko” (nieko-
niecznie w rodzinie poczęte), „jak się ustawię, to pomyślę 
o rodzinie” owa rodzina jest na planie dalszym, czyli zależną
od innych celów. Ginie przekonanie, że istnieje dobro
wspólne, rozumiane jako suma warunków społecznych,
które pozwalają osobom i społeczeństwu na efektywny, in-
tegralny rozwój. A dobro wspólne jest nam dane i zadane,
więc wymaga ciągłego wysiłku. Ojcostwo jest naszym
dobrem wspólnym, bo dzięki tożsamości mężczyzny są
dobrzy ojcowie, dobrzy ojcowie przekazują dzieciom cechy
męskie, role społeczne mężczyzny i kobiety są wykonywane,
i rola ojca w kulturze jest zachowana. Dzięki wierze w Boga
są wartości, a ojciec jest autorytetem dla dzieci, Jest nor-
malna rodzina, jest naród i jest państwo złożone z mężczyzn
i kobiet, jest Polska.

Ludzie ze stowarzyszenia Tato.Net przedstawili swój pro-
gram realizowany od lat. Mają pomysł na trudną zmianę: do-
danie do zapisów Konstytucji w art. 18 Małżeństwo jako
związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i ro-
dzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypo-
spolitej Polskiej słowa „ojcostwo”. 

A na co dzień propagują odpowiedzialne ojcostwo, bo są
pewni, że ojcostwa można się nauczyć – z trudem i po-
pełniając błędy, ale doskonaląc swoją rolę ojca w rodzinie.
Tworzą kluby – o jednym z nich, od jedenastu lat działa-
jącym, słuchaliśmy z radością. Docierają do sejmu, do urzę-
dów, do więzień i więźniów ojców, powstają prace naukowe
i książki. Zapraszają ojców na kursy, pokazują, że radość i za-
dowolenie dzieci i żony jest warte wysiłku i… wyrzeczeń. 
I choć łączą tylko zainteresowanych ojców, ich osiągnięcia są
godne upowszechnienia.

Ojcowie, sięgnijcie na stronę tato.net, nie pożałujecie.
Stanisław Alot

PS. Polacy mają już określenie warunków, które powinni spełnić
przyszli mężowie i ojcowie dla przyszłych dzieci. Minister wyznań
religijnych i oświecenia publicznego Stanisław Grabski w 1925 roku
stawiał mężczyźnie, który chce założyć rodzinę, tylko dwa pytania:
1. Czy utrzyma rodzinę? 2. Czy będzie wzorem dla dzieci?
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Efektem realizacji lewicowej utopii niszczącej rodzinę 
w imię zwycięstwa rewolucji jest zrealizowane już na Zacho-
dzie upaństwowienie rodziny. To urząd i urzędnik instytucji
państwowej decyduje, kto ma wychowywać dziecko i kon-
troluje, czy rodzice dobrze wykonują „ustawowe” obowiązki
opiekunów dzieci. Dziecko nie może być smutne, musi mieć
swój pokój, dostęp do internetu, nie wolno opiekunom (do
niedawna rodzicom) nie tylko skarcić klapsem, ani nawet
podnieść głosu na dziecko. Wszystkie przytoczone okolicz-
ności są opisane w przepisach, stosowane jako precedensy
prawne w innych postępowaniach sądowych lub są zapisane
w regulaminach postępowań urzędów pilnujących własności
państwa – dzieci. Rodzice/opiekunowie są wobec dzieci tylko
przedstawicielami państwa.

Zbrodnia gender
Ale szczytem zbrodni wobec rodziny, a przede wszystkim
dzieci, czyli przyszłych ludzi, jest ideologia gender. Wma-
wianie ludziom, że płci męskiej i żeńskiej nie ma, że dziecko
może dowolnie przyjmować i zmieniać swoją płeć, zabiera
dzieciom spokój, zachęca do eksperymentów,a w niektórych
krajach i dorośli i piętnastolatki już mogą „wybrać płeć”. Nie-
pewność siebie, próby samobójcze, życie w depresji, niechęć
do jakichkolwiek związków poza przypadkową rozrywką –
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Kronika budowy Szkoły Zakonu Pijarów
Zdjęcia z 10 i 21 czerwca 2019 r.
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Życzymy wszystkim dobrego wypoczynku, udanych urlopów i wakacji. 
Ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji – z Bogiem

i z naszymi Aniołami Stróżami!
Redakcja

PS. I pytanie fotograficzne na wakacje. Pierwsza osoba, która prawidłowo napisze, co przedstawia zdjęcie, otrzyma nagrodę
książkową. Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: kalasancjuszrzeszowski@wp.pl

Dziękujemy 
za nowy sprzęt strażacki!
OSP Wilkowyja ma zupełnie nowy wóz

Ponad rok temu złożyliśmy wniosek do Rzeszowskiego
Budżetu Obywatelskiego pt. „Bezpieczeństwo mieszkańców
i miasta – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, sprzętu
i umundurowania do ratowania życia oraz mienia miesz-
kańców Rzeszowa – OSP Wilkowyja”.

Dzięki Państwu uzyskaliśmy 1712 głosów, co dało nam
zielone światło na realizację naszego zadania. 23 kwietnia br.
został przekazany nam średni wóz bojowy na podwoziu VOLVO z zabudową firmy BOCAR, wyposażony w nowoczesny
sprzęt do ratowania ludzi i mienia.

W imieniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Wilkowyja chciałbym podziękować Państwu za każdy cenny
głos oddany na nasze zadanie. Mogą Państwo zawsze liczyć na naszą pomoc, o każdej porze dnia i nocy!

Strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Wilkowyja
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