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Dom Dziennej Opieki dla osób w wieku 60+, zapraszamy codziennie od 7.30 do 15.30, zachęca-
my, mamy wiele planów. Są możliwości – wystarczy tylko trochę odwagi. Infolinia 797 919 614  

Ojciec Michał Czartoryski urodził się 19 lutego 1897 
roku w Pełkiniach koło Jarosławia. Na chrzcie nadano mu 
imiona Jan Franciszek. Był szóstym z jedenaściorga dzie-
ci Witolda i Jadwigi z domu Dzieduszyckiej. Jedną z cha-
rakterystycznych jego cech była stanowczość. Sam był 
świadom, że jest to główna cecha "prawdziwego charak-
teru", dzięki której możliwe jest sięganie po rzeczy trudne 
i wartościowe. Z drugiej strony wiedział, że jeśli braknie 
stanowczości, to "praca, życie całe, zajęcia i obowiązki 
będą się rozłazić". Dzięki tej stanowczości udawało mu 
się wprowadzać w życie program zupełnego oddania się 
na służbę Bogu. Dokonywało się to przez bezapelacyjną, całkowitą wierność w codziennych 
obowiązkach, poprzez pokorne przyjmowanie strapień, bólu, oschłości. Miał świadomość, że to 
wszystko prowadzi do męczeństwa, bo taka jest miłość. Ogromnie szanował czas i starał się go 
maksymalnie wykorzystać. W swoich notatkach przypominał sam sobie, że ma "być bardziej 
punktualny, bardziej akuratny, bardziej wierny i stanowczy. Z pierwszym dzwonkiem przerywać 
pracę i zajęcia. Nie marnować tak drogiego (sic) czasu!". 
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w Domu Generalnym Sióstr Służebniczek NMP 
NP w Starej Wsi, zakończył się proces beaty-
fikacyjny na szczeblu diecezjalnym 
Sługi Bożej s. Roberty Zofii Babiak. Uroczy-
stej Mszy św. o godz. 11.00 będzie przewodni-
czył Metropolita Przemyski, abp Adam Szal. 
Rodzinną miejscowością Babiaków było Stu-
bienko k. Przemyśla. Na ich życie i kształtowa-
nie religijnych postaw miała wpływ kultura 
chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, bowiem 
ojciec, Jerzy, był wyznania greckokatolickiego, 
a matka, Katarzyna z Kowalskich, rzymskoka-
tolickiego. S. Roberta - Zofia Babiak urodziła 
się 24 czerwca 1905 r. w Brandwicy k. Rozwa-
dowa, gdzie w latach 1903 – 1912 przebywali 
jej rodzice, pracując w dobrach księcia Jerzego 
Lubomirskiego Została ochrzczona 29 czerwca 
1905 r. w kościele rzymskokatolickim – u OO. 
a Kapucynów w Rozwadowie. Zosia wychowa-
na w atmosferze gorliwej pobożności, mając 
zaledwie cztery lata przeżyła wielkie pragnienie 
przyjęcia Komunii świętej. Po raz pierwszy 
złączyła się z Jezusem Eucharystycznym, kiedy 
powrócili do Stubienka, w wieku ośmiu lat - 17 
maja 1913 roku w kościele parafialnym w Stub-
nie. Już od najmłodszych lat pragnęła swoje 
życie poświęcić Bogu. Aby zrealizować swoje 
marzenie w roku 1924 podjęła starania o przyję-
cie do zgromadzenia. Zrealizowała je dopiero 
po śmierci ojca, wstępując w roku 1929 do 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starej 
Wsi k. Brzozowa (woj. podkarpackie). Do tej 
samej rodziny zakonnej wstąpiła za rok również 
jej młodsza siostra Michalina – s. Cypriana. 

Jesteśmy jak ziarna gorczycy   
Z przypowieści Pana Jezusa słychać o ziarnach 
wrzuconych w ziemię. To jedno z wielu porów-
nań człowieka do natury. Natura, stworzona 
przez samego Boga, jest wspaniałym systemem 
zwierząt i roślin idealnie ze sobą powiązanych. 
Równie zadziwiający jest ludzki organizm. 
Każda najmniejsza komórka jest powiązana z 
innymi i tworzą jeden szczelny i całkowity 
układ. Dzisiaj Nauczyciel porównał Królestwo 
Boże, a tym samym Kościół jako wspólnotę, do 
nasiona w ziemi. Jako że ta wspólnota to my, 
możemy założyć, że każdy z nas jest takim ziar-
nem, które cały czas wzrasta, choć nie zawsze 
jesteśmy tego świadomi.  
Przykładowo, często nie zdajemy sobie sprawy, 
że zajmując się sobą wpływamy na światopo-
glądy ludzi wokół nas. Skupiając się na swojej 
pracy, możemy dać innym pracowitość, jako 
wzór do naśladowania. Tym samym, marnotra-
wiąc swój czas dajemy innym „społeczne przy-
zwolenie” na takie samo zachowanie. Czy śpi-
my, czy czuwamy, nasze życie rozwija się, a 
czas idzie do przodu. Nie ma też znaczenia na-
sza wielkość, siła mięśni ani status społeczny. 
Ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, 
jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. 
Jednak daje nieraz dużo większy plon niż ziarna 
bardzo duże, które potrzebują skrupulatnej opie-
ki i zaangażowania. Każdy z nas ma taką samą 
siłę, by współtworzyć Kościół i być dobrym 
przykładem, a także wsparciem dla bliźnich.  
Sebastian Niemkiewicz 

Każdy z nas może i powinien wstąpić do  

Prosimy o kontakt  
z ks. Proboszczem.  Tel. 660465243 
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JASNE ŚWIATŁO – 
Mariagrazia Magrini 
Chiara Badano - niespeł-
na dziewiętnastoletnia 
zwyczajna dziewczyna - 
w 2010 roku została ogło-
szona błogosławioną. 
Zmarła na nowotwór 
kości, lecz z niezwykłą 
dojrzałością traktowała 
chorobę jak dar od Boga. 
Radosnym usposobie-
niem podnosiła na duchu 
każdego, kto się z nią 
spotkał. Często nazywa-
no ją Chiarą Luce, czyli 

Jasnym Światłem. Dzięki niej wielu uwierzyło w 
miłość Boga.  
REKOLEKCJE ZE ŚW. 
CHARBELEM MAKH-
LOUFEM. 15 DNI ROZ-
WAŻAŃ I MEDYTACJI 
– Fady Noun 
Najsłynniejszy libański ma-
ronita z klasztoru w Annaya 
pozostawił nam wzniosły 
przykład życia i intrygujące 
duchowe przesłanie. Pokor-
ny i bezgranicznie oddany 
Bogu pustelnik czynił rzeczy 
niemieszczące się w ludz-
kich kategoriach. Wielu 
chrześcijan i muzułmanów 
przychodziło do niego z okolicznych wiosek: jedni do 
spowiedzi, inni z prośbą o modlitwę czy wodę świę-
coną. Przez wstawiennictwo św. Charbela Pan doko-
nał niezliczonych cudów już za jego życia i dokonuje 
nadal. Autor, libański dziennikarz, zachęca do rozwa-
żań i medytacji inspirowanych niezwykłymi losami 
świętego. 

MALI BOHATERO-
WIE BIBLII – Agnes i 
Salem De Bezenac 
Dzięki tej książeczce 
dzieci łatwiej zrozumie-
ją, co to znaczy ufność, 
cierpliwość i posłuszeń-
stwo. Nauczą się dziele-
nia wiarą, systematycz-
nej modlitwy, dawania 
dobrego przykładu, spie-
szenia z pomocą, czyli 
tego wszystkiego, co 
kształtuje charakter i 
pomaga nad nim praco-

wać. Każda z historii wzbogacona jest o werset z 
Biblii i refleksję do przemyślenia. Pozycję dopełniają 
łamigłówki i zagadki.  



 

Na piknik  
są zaproszeni  
również OSTROWIACY! 


