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Ewangelia: Mk 10, 42 – 45
Kto by między wami chciał się stać wielkim, 
niech będzie sługą waszym. A kto by ciał być 
pierwszym między wami, niech będzie niewol-
nikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać 
swoje życie na okup za wielu.

 Oto jeszcze jeden Boży paradoks. Jezus myśli zupełnie inaczej niż samo-
lubny, próżny i skłonny do gwałtów człowiek. Jezusowe duchowe królestwo 
miłości jest zupełnie inne niż świat, którym rządzi ten, kto jest silniejszy, 
bardziej przebiegły i bezwzględny. Żeby podciąć korzenie chorobliwych 
pragnień i szalonych ambicji swoich uczniów, Jezus przedstawia swój mo-
del władzy i zaszczytów. Kto chce rządzić, musi służyć. Istnieje tylko jedna 
władza i jedno pierwsze miejsce: ofiarna i bezinteresowna służba braciom. 
Jakże bardzo różni się to od tego, co my myślimy i czego pragniemy!
 Przyjacielu! Mało jest takich, którzy nie chcieliby być „wielkimi” i „pierw-
szymi”. Mało jest jednak i takich, którzy chcą być „sługami” i „niewolnikami” 
wszystkich. Już małe dziecko walczy swymi piąstkami o pierwsze miejsce 
obok matki, o najładniejszą zabawkę i największą porcję smakołyka. Taki jest 
człowiek i trudno jest nie być takim. Chrystus zachęca do pracy nad sobą, do 
zmiany swego egoistycznego myślenia. Wybór należy do Ciebie, ale pamiętaj, 
że Kościół jest Bożą rodziną oraz wspólnotą miłości i służby.

ks. Sylwester 

Cichy towarzysz
W czasie odrabiania lekcji krótka 
przerwa. Odliczając paciorki różań-
ca, nie rozwiązuję żadnego zadania, 
ale jestem spokojny o rozwiązanie 
wielu problemów – nie tylko mate-
matycznych.

Koran (arab. recytować) − święta księga 
islamu, która jest zapisem objawienia, ja-
kie otrzymał Mahomet (zawiera elementy 
arabskie, żydowskie, gnostyckie i chrze-
ścijańskie; pochodzi z początku VII w.). 
Koran jest podstawą wszystkich nakazów 
i norm, które obowiązują muzułmanów. 
Składa się ze 114 rozdziałów (sur), uło-
żonych od najdłuższej do najkrótszej. 
Każda sura dzieli się na wersety, których 
liczba waha się od 3 do 280. Muzułmanie 
uważają Koran za księgę nieomylną.
Korporał (łac. corpus − ciało) − kwadra-
towa tkanina lniana, na której stawia się 
naczynia liturgiczne z Hostią, Ciałem 
Pańskim, a więc kielich wraz z pateną 
w czasie Mszy Św., puszkę, monstrancję. 
Korporał na stałe znajduje isę w taber-
nakulum. Kapłan (diakon, względnie 
szafarz Eucharystii), udając się z wiaty-
kiem, również zabiera z sobą korporał, 
na którym kładzie Ciało Pańskie. 
Kruchta (niem. Kruft, może z gr. kryp-
te − ukrycie) − przedsionek kościoła, w 
którym znajduje się kropielnica, tablice 
ogłoszeń parafialnych, często, gazetki 
parafialne. W wielu kościołach, które są 
zamknięte poza godzinami odprawiania 
nabożeństw, w kruchcie znajdują się też 
klęczniki dla wiernych odwiedzających 
świątynie w czasie dnia.

Szanownemu Solenizantowi
Księdzu Tadeuszowi Nowkowi
składamy serdeczne życzenia

wielu łask Bożych,
obfitych darów Ducha Świętego,
błogosławieństwa Najświętszej 

Maryi Panny
na każdy dzień posługiwania 

apostolskiego
Redakcja

Naśladować Chrystusa!
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Do Rodziców, Nauczycieli, Wychowawców
 Rozpoczął się nowy rok szkolny. Miliony naszych dzieci podejmują naukę 
w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich.
 Wśród wielu innych przedmiotów będą prowadzone także zajęcia z „wy-
chowania do życia w rodzinie”. Ten jakże ważny przedmiot: jego program, 
podręczniki i pomoce dydaktyczne winny odpowiadać życzeniom i poglądom 
rodziców.
 Jak wiemy, od lat kręgi lewicowe, liberalne próbują na różne sposoby 
wprowadzić programy, treści, podręczniki i pomoce dydaktyczne, które 
są sprzeczne z moralnością katolicką, z godnym człowieka podejściem do 
ludzkiej płciowości, małżeństwa, prokreacji i rodziny.
 Apelujemy do wszystkich rodziców, aby zainteresowali się, kto i w jaki 
sposób będzie z ich dziećmi realizował „wychowanie do życia w rodzinie”. 
Jakie podręczniki i pomoce dydaktyczne zamierza wykorzystać w tym na-
uczaniu? 
Ze swej strony pragniemy polecić podręczniki:
− „Wędrując ku dorosłości” (red. T. Król), wyd. Rubikon, tel./faks (012) 
633 26 52, dla kl. 5−6 szkoły podstawowej oraz dla kl. 1−3 gimnazjum
− „Wokół nas” (red. E. Kosińska), wyd. Rubikon; dla klas 1−3 gimnazjum. 
Dla uczniów liceów, techników i szkół zawodowych rekomendujemy:
− „Wychowanie do życia w rodzinie” (red. M. Ryś), wyd. CMPPP MEN, 
tel./faks (022) 825 23 67,
− „Zanim wybierzesz” (red. M. i W. Grabowscy, A. i M. Niemyscy, M. i P. 
Wolochowiczowie), wyd. Szkolne PWN, Warszawa, infolinia 0 800 22 34 44
 Pragniemy również polecić nauczycielom, wychowawcom zestaw 10 vi-
deokaset „Czlowiek−Milość−Rodzina” zrealizowany przez Zakład „Wycho-
wawca” Fundacji „Źródło” (tel/faks (012) 423−23−24), który stanowi dobrą 
pomoc dydaktyczną w starszych klasach gimnazjów i szkołach średnich. 
Informujemy, że ten zestaw kaset edukacyjnych został wpisany na lisię po-
mocy dydaktycznych MEN (nr 743−752/1999), a w roku bieżącym zdobył l 
nagrodę, w kategorii filmów edukacyjnych, na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym Niepokalanów 2000. Ten zestaw wideokaset w cenie 380 zł szkoła 
może nabyć ze swoich środków budżetowych lub z funduszu Rady Szkoły 
(tzw. komitetu rodzicielskiego).
 Rodzicom, nauczycielom i wychowawcom życzymy wielu radości i satys-
fakcji w wychowywaniu młodego pokolenia do życia w zdrowych, szczęśli-
wych rodzinach.

 prof. dr hab. Janusz Kawecki 
przewodniczący 

Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców
 mgr Jerzy Pyrdoł 

przewodniczący 
KO Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

dr inż. Antoni Zięba
prezes 

Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Jesień, ta złocista, z „babim latem”

Niepodzielnie na świecie króluje

Każde ziemskie stworzenie podziwia 

brąz, złocistość, purpurę jesieni i tych liści,

Które sypią się, sypią się na ziemię...

Złota jesień właśnie przyniosła barwne brze-

mię...

Każde ziemskie stworzenie to czuje,

że ta jesień, złocista, pogodna,

z masą światła, ciepła i błękitu

I wypije kielich swego piękna do dna

I − rozpłacze się srebrzystością deszczu...

Spójrz − już teraz dąb ten, tam, za oknem

Jeszcze wczoraj purpurą szeleścił

taki dumny, potężny, wyniosły,

pieśń jesienną, pieśń śpiewał radosną.

Każdy jego purpurowy liść pachnący

Przypominał kiście bzu czerwonego na wiosnę...

Dąb ten − w pięknie jesieni rozkochany...

A dziś − kiedy wiatr, ciepły wprawdzie, lecz 

− jesienny

„Roztańcował” się obereczkiem od rana,

Dąb zapłakał purpurą swych liści

Rozsypały się, biedne, w powietrzu

I zmieszały się z liśćmi klonu, brzóz i kasztana

W pożegnalną mozaikę jesieni...

Och, ileż barw najróżniejszych w błękicie!

Boże, Ojcze nasz − Ty władasz światem

jakież piękne jest jesienią życie!

Dzięki Ci za to...

Katarzyna Wilczyńska

Pożegnalny taniec kolorowej 
mozaiki liści...
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 Całun Turyński, o długości 4,37 m i szero-
kości 1,11 m, jest płótnem lnianym tkanym 
w stylu ukośnym („rybi ścieg”).
 Według tradycji Całun Turyński jest 
prześcieradłem pogrzebowym, w którym 
Pan Jezus był owinięty po zdjęciu z krzyża. 
Jest to potwierdzone w Ewangelii, według 
której Józef z Arymatei, przed złożeniem 
ciała Jezusa w grobie, owinął je w „Całun”.
 Dokumentacja, historycznie potwier-
dzona, odnośnie Całunu Turyńskiego, ma 
początek dopiero od połowy XIV wieku. 
Dla okresu poprzedzającego istnieją histo-
rycznie potwierdzone rezultaty naukowe, 
ikonograficzne i archeologiczne, które 
pozwalają zrekonstruować z satysfakcją 
niektóre możliwe drogi tego całunu. 
 Podczas publicznego wystawienia w 1898 
roku, adwokat Secondo Pia był upoważnio-
ny do sfotografowania Całunu Turyńskiego. 
Było to dla niego wielkim przeżyciem, gdy 
zobaczył formująca się na negatywie foto-
graficznym figurę pozytywną (to znaczy 
tak jak widzimy osoby w rzeczywistości) 
człowieka z wyraźnie określonym majesta-
tycznym obliczem; ślady na Całunie Turyń-
skim są zatem obrazem negatywnym; za 
wyjątkiem śladów krwi i ran. Na Całunie 
Turyńskim znajdują się cztery rodzaje śla-
dów:
ślady zwęglonego płótna: na Całunie Tu-
ryńskim, oprócz małych zwęglonych dziur, 
widoczne są dwie równoległe ciemne linie 
wzdłuż całego płótna pokryte częściowo 
przez 29 trójkątnych łat z różnego rodzaju 
materiałów, te łaty pokrywają dziury wy-
palone przez roztopione srebro urny, która 
zawierała Całun Turyński, wielokrotnie 
poskładany, podczas pożaru w 1532 roku, 
w Kaplicy Chamery gdzie był przechowywany.
zacieki wodne: na Całunie Turyńskim 
znajdują się zacieki wody używanej do 
zagaszenia pożaru w 1532 roku;
wyraźne odbicie postaci ludzkiej: w środ-
kowej części wzdłuż Całunu Turyńskiego 
zarysowuje się podwójny ślad (przód i 
tył) człowieka; obraz ten jest wyraźnie 
uwidoczniony, prawie jak płaskorzeźba, 
dzięki szaro−jasnemu kolorowi (kolor jest 
bardziej intensywny na częściach wystają-
cych tej postaci − czoło, nos, policzki, klatka 
piersiowa, itd. − mniej intensywny, prawie 
zanikający, na innych częściach); osoba, 
która pozostawiła to odbicie, przekracza 
170 cm wysokości;
odbicia: na niektórych szczególnych punk-
tach (jak: czoło, czaszka, przegub, stopy 

Całun Turyński
i prawy bok) kształt i kolor plam są różne 
od tych, które znajdują się na pozostałej 
części ciała, bez uwidocznień i wyraźnego 
zarysu (tzn. nie są zcieniowane ku części 
zewnętrznej); wydaje się że jakaś substancja 
„odkalkowała się” na płótnie pozostawiając 
na nim swoją odbitkę.
 Studia i badania, które od prawie wieku 
interesują się Całunem Turyńskim, doszły 
do następujących naukowo potwierdzo-
nych odkryć:
− Całun Turyński nie jest malowidłem;
− odbicie na Całunie Turyńskim nie jest 
sfałszowane, będąc odbitką negatywu, 
która powstała wiele wieków zanim wie-
dza odkryła różnicę między negatywem i 
pozytywem;
− podczas gdy odbitka postaci ludzkiej 
posiada wszystkie cechy obrazu negatyw-
nego, plamy krwi widoczne na Całunie są 
spowodowane bezpośrednim kontaktem 
z krwią, która zakolorowała płótno;
− figura została odbita ze zwłok, które 
jeszcze nie podległy rozkładowi: ciało 
pozostało owinięte w prześcieradło przez 
okres czasu potrzebny na utworzenie od-
bitki, ale nie aż do czasu odczucia skutków 
rozkładu zwłok;
− przebicie rąk nie jest widoczne na dło-
ni (miejsce, które ewentualny fałszerz 
mógłby zaznaczyć kierując się tradycją 
ikonograficzną); ale na nadgarstku, jedyne 
miejsce odpowiednie, aby utrzymać ciężar 
ukrzyżowanego ciała;
− na rękach są widoczne tylko cztery pal-
ce, ponieważ kciuk zgina się gwałtownie 
wskutek przebicia nadgarstka;
− krew (razem z surowicą), która wypłynęła 
z przebitego boku, jest na pewno krwią wy-
tryśniętą z rany spowodowanej po śmierci 
ukrzyżowanego, a Pan Jezus, jak czyta 
się w Ewangelii św. Jana (19,33−34), był 
przebity włócznią po śmierci;
− analiza hematologiczna wykazała z całą 
pewnością, że na Całunie Turyńskim znaj-
dują się ślady krwi ludzkiej;
− nowoczesna analiza elektroniczna wy-
kazała, że fotografie Całunu Turyńskiego, 
inaczej niż w przypadku malowideł czy 
też zwykłych zdjęć, zawierają w sobie 
trzeci wymiar, dzięki któremu jest możliwe 
wyodrębnić szczegóły, inaczej nieuwi-
docznione;
− analiza pyłków odkrytych na płótnie 
potwierdza hipotezę pochodzenia Całunu 
Turyńskiego z regionów ziemi palestyń-
skiej i bliskiego wschodu.
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W minionym tygodniu
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INFORMACJE

ŻYCZENIA

 

 

W 33. rocznicę ślubu Kamili i Mieczysława,
w 30. rocznicę ślubu Barbary i Stanisława,
w 25. rocznicę ślubu Natalii i Antoniego, 
w 5. rocznicę ślubu Kariny i Roberta,
w 4. rocznicę ślubu Klaudii i Jacka,
w 3. rocznicę ślubu Kamili i Stanisława,
w 25. rocznicę urodzin Tomasza,
Bożego błogosławieństwa i nieustannych 
Darów Ducha Świętego życzy 

Redakcja

W 30. rocznicę ślubu Barbary i Stani-
sława Gos błogosławieństwa Bożego i 
opieki Najświętszej Maryi Panny

życzą Dzieci

1.  Dziś Nabożeństwo Różańcowe dla wszystkich o godz. 17.00.
2.  W dni powszednie:
 • dla dzieci o godz. 16.30
 • dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30.
3.  Dziś i w przyszłą niedzielę młodzież z Ruchu Światło−Życie będzie sprzedawać 

przed kościołem znicze nagrobkowe. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony 
na pomoc dla dzieci i młodzieży z biednych rodzin, aby umożliwić im wyjazd 
na oazy wakacyjne w przyszłym roku. Cena znicza 2 zł. Z serca dziękujemy za 
wszelkie ofiary złożone na ten cel.

4.  W listopadzie odprawiać będziemy codziennie Mszę Św. i odmawiać różaniec za 
zmarłych, których imiona będą nam podane. Ponadto za tych zmarłych będziemy 
odprawiać w naszych kościołach pallotyńskich, codziennie przez cały miesiąc 
listopad 18 Mszy Św. Będą również wypominki roczne połączone ze Mszą Św. 
i różańcem w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Wypominki listopadowe i 
roczne można składać w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

5.  Miejsce na chórze tylko dla dorosłych.

Ochrzczeni zostali:

Wiktoria Anna Supłatowicz
Mateusz Urbański

Związek małżeński zawarli:

Monika Katarzyna Niewiadoma 
i Robert Kowalczyk,
Aleksandra Brożyna 
i Marek Andrzej Barski

Odeszli do Pana:

Marcin Antoni Jęczkowski − l. 29
Józefa Adamus − l. 93
Stanisław Adam Tuzimek − l. 51
Dionizy Krzętowski − l. 70
Władysław Furmański − l. 66
Edward Dąbrowski − l. 80

 1. Kontynent, na który wyjeżdżają misjonarze
 2. Wszedł na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa
 3. Pierwsza tajemnica radosna
 4. Modlitwa, w której rozważamy wydarzenia 

z życia Maryi i Jezusa
 5. Miasto, w którym poniósł męczeńską śmierć 

św. Piotr
 6. Anioł, który jest z nami w dzień i w nocy.
 7. Jak nazywa się święty – patron dzieci i mło-

dzieży?
 8. Ojciec Jana Chrzciciela
 9. Jeden z grzechów głównych
 10. Ewangelista
 11. Apostoł, brat Szymona Piotra
 12. Kusi nas do złego

KRZYŻÓWKA


