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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Św. Rafał (Józef) Kalinowski pochodził ze szlacheckiej rodziny herbu Kalino-
wa, urodził się 1 września 1835 r. w Wilnie. Kształcił się w Instytucie szla-
checkim, w szkole rolniczej w Hory-Horkach oraz na studiach wojskowo 
inżynieryjnych w Petersburgu. W roku 1856 zdobył tytuł inżyniera oraz sto-
pień porucznika. Wziął udział w powstaniu styczniowym. Przez objęcie do-
wodzenia nad powstaniem na Litwie został skazany na karę śmierci 24 marca 
1864 roku, jednak w wyniku starań rodziny karę śmierci zamieniono na 10 lat 
katorgi na Syberii. W maju 1874 roku w Paryżu został wychowawcą Augusta 
Czartoryskiego. W 1877 roku wstąpił do zakonu Karmelitów Bosych w Au-
strii, przyjmując imię zakonne Rafał od św. Józefa. Święcenia kapłańskie 
przyjął 15 stycznia 1882 roku w Czernej i został wybrany przeorem oraz to 

samo stanowisko piastował w Wadowicach. Wiele godzin spędzał w konfesjonale - nazywano go "ofiarą 
konfesjonału". Miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem i przywracania spokoju sumienia lu-
dziom dręczonym przez lęk i niepewność. Przeżyty w młodości kryzys wiary (gdy przez ponad 10 lat żył bez 
sakramentów) ułatwiał mu zrozumienie błądzących i zbuntowanych przeciwko Bogu. Nikogo nie potępiał, 
ale starał się pomagać. Zawsze skupiony, zjednoczony z Bogiem, był człowiekiem modlitwy, posłuszny 
regułom zakonnym, gotowym do wyrzeczeń, postów i umartwień. Zmarł 15 listopada 1907 r., po 11 miesią-
cach choroby, w klasztorze w Wadowicach, którego 
był budowniczym i przeorem w latach 1892–1894, 
1897–1898 oraz w 1906. Został pochowany na cmen-
tarzu klasztornym w Czernej. 22 czerwca 1983 w 
Krakowie Jan Paweł II beatyfikował o. Rafała Kali-
nowskiego. Kanonizacja bł. Rafała Kalinowskiego 
odbyła się 17 listopada 1991 w Rzymie. Św. Rafał 
Kalinowski jest patronem oficerów i żołnierzy, orę-
downikiem w sprawach trudnych.  

Od figowca się uczcie             
         Oto Nauczyciel zapowiada koniec. Koniec wszystkiego. Ale czy to ma znaczenie dla 
współczesnego człowieka? Czy informacja, że niedługo Pan Jezus przyjdzie znowu, ale tym 
razem już nie po to, by nauczać, ale by sądzić robi na nas wrażenie? 
         Co w ogóle robi na nas dziś wrażenie? Skandale, polityka i cudze problemy. Karmimy się 
tym na co dzień, a przecież te rzeczy nie mają żadnego znaczenia. Nauczyciel zwraca nam uwa-
gę, że trzeba obserwować naturę i to, co się dzieje wokół nas, a my patrzymy nie w tą stronę co 
trzeba. Rozliczani będziemy z miłości i uczynków względem ludzi, z tego jak wywiązywaliśmy 
się z własnych obowiązków. Zastanówmy się szczerze, czy nie pogubiliśmy się w szarej co-
dzienności na tyle, że nawet nie zwracamy uwagi na to, że krzywdzimy najbliższych niektórym 
swoim zachowaniem.           
         Figowiec symbolizuje nieuchronność tego, co ma się wydarzyć. To, że Sąd Ostateczny 
nadejdzie jest pewne jak to, że zmieniają się pory roku. Gdybyśmy tylko tak samo pewni i stali 
byli w swojej wierze... Niestety, zbyt często się potykamy. Ludzka natura działa inaczej niż 
natura figowca. U nas miłość miesza się z zazdrością, a zawiść z serdecznością. Dlaczego? 
Czyżbyśmy myśleli, że wciąż mamy czas?  
       A gdyby Pan Jezus przyszedł dziś, to otworzyłbyś Mu drzwi z radością, czy ze wstydu 
schował się i udawał, że Cię nie ma w domu?                     Sebastian Niemkiewicz 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

ZOBACZYĆ BOGA. 
CHRZEŚCIJAŃSKI 
SENS ŚMIERCI, LI-
TURGIA POGRZEBU, 
MODLITWA ZA 
ZMARŁYCH – wyd. 
WAM 
Życie zmienia się, ale się 
nie kończy. Jak towarzy-
szyć umierającym i za-
troszczyć się o nich po 
śmierci? Po co się za 

nich modlić? Na czym polega symbolika ob-
rzędów pogrzebowych? Co zrobić, gdy przyj-
dzie nam się mierzyć z tragedią utraty dziecka 
nienarodzonego – czy można je pochować i jak 
wygląda cała procedura? Czy świętość jest 
zarezerwowana tylko dla doskonałych? 
TAJEMNICE ŻYCIA 
POZAGROBOWE-
GO – A. Sieradzki 
Odpowiedzi na najbar-
dziej nurtujące pytania 
dotyczące śmierci, 
czyśćca, piekła i nieba. 
Książka zmusza do 
refleksji nad sensem 
życia, jego kruchością i 
przemijaniem, a także 
uświadamia czytelniko-
wi, że życie nie kończy 
się na miejscowym 
cmentarzu a nieśmiertelna dusza trwa wiecznie, 
niezależnie od wyznawanego światopoglądu. 

NIE PORZUCAJMY 
WIARY. 10 POWO-
DÓW DLA KTÓ-
RYCH WARTO ZO-
STAĆ W KOSCIELE 
– ks. R. Skrzypczak 
Co nam daje relacja z 
Bogiem? Dlaczego 

warto trwać w wierze? 
Czemu warto przynale-

żeć do kościoła? Autor 
w dziesięciu klarow-
nych tezach tłumaczy, 

co zyskujemy będąc w 
żywej więzi z Bogiem. Jeśli zależy Ci na zba-

wieniu czas poświęcony na tę lekturę będzie 
doskonałą inwestycją w życie wieczne. 



SŁUCHAJ RADIO FARA Szturm modlitewny ze św. Michałem Archaniołem 
za zmarłych. Redakcja dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” prowadzi akcję modlitewną za 
zmarłych, przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła. Inicjatywa prowadzona jest od 
1 do 30 listopada na Facebooku. 
O szczegółach rozpoczętej w uroczystość Wszystkich Świętych modlitewnej inicjatywie, w 
ramach audycji z cyklu „W rytmie wydarzeń” 3 listopada 2021 r., opowiedział ks. Piotr Prusa-
kiewicz CSMA, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”. 
Jak zaznaczył podczas rozmowy, w intencji zmarłych możemy modlić się nie tylko bezpośred-
nio do Boga, ale też przez wstawiennictwo świętych, w tym przypadku św. Michała Archanio-
ła. Ponadto ks. Prusakiewicz zaprosił do tej modlitwy wszystkich wierzących, aby w ten spo-
sób, szczególnie w czasie kiedy możemy zyskiwać odpusty, wspierać dusze przebywające w 
czyśćcu. Ważną częścią modlitewnej akcji będzie m.in. Eucharystia w intencji zmarłych, zapla-
nowana na 16 listopada. 


