
Święty Rafał od św. Józefa 

Józef Kalinowski (imię zakonne Rafał) 
urodził się 1 września 1835 roku w Wilnie. 
Otrzymał staranne wychowanie i wykształ-
cenie i został inżynierem wojskowym. Po 
wybuchu powstania styczniowego przyłą-
czył się do walczących. Pochwycony przez 
Rosjan, został zesłany na dziesięć lat na 
Syberię. Po odzyskaniu wolności był wy-
chowawcą Augusta Czartoryskiego. 

W roku 1877 wstąpił do karmelitów bosych. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1882 roku w Czernej. Niestrudzenie oddawał 
się posłudze sakramentu pokuty i kierownictwu. Odnowił karmelitów bosych 
w Polsce. Zmarł w Wadowicach 15 listopada 1907 roku. W roku 1983 papież 
Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych, a w 1991 roku ogłosił go 
świętym. 
Na podstawie https://karmelczerna.pl/sw-rafal-kalinowski/ 

 
Do parafian i wszystkich, którzy przeczytają te słowa. 

Jeśli kiedykolwiek będziemy się zastanawiać, jak spędzić dzień wolny, 
to rozważmy możliwość odwiedzenia św. Rafała. Jego relikwie znajdu-
ją się w kaplicy klasztoru karmelitów w Czernej—małej miejscowości 
położonej gdzieś między pagórkami. Jadąc z Krupskiego Młyna kieru-
jemy się w stronę Krakowa. Obraz Matki Bożej, kalwaria, muzeum, 
piękny klasztor Miejsce, modlitwy, refleksji, wyciszenia oraz obcowa-
nia z przyrodą. Szczególnie jesień jest tam piękna ze względu na 
oszołamiające kolory liści. W czasach kiedy mieszkał tam święty Rafał 
Kalinowski przybywało tam mnóstwo ludzi prosząc o spowiedź i umoc-
nienie duchowe. Większość wracała odmieniona. Dziś także można 
tam poprosić o spowiedź i rozmowę oraz spędzić nabożnie i refleksyj-
nie dzień. Sam staram się tam  jeździć regularnie od wielu lat. To nie-
co ponad godzina drogi samochodem. Polecam.  

Ks. Proboszcz 
 
 
Boże, Ty dałeś nam w świętym Rafale wzór zawierzenia Maryi, Matce 
Miłosierdzia, i przykład wytrwałej modlitwy pośród przeciwności, spraw 
łaskawie, abyśmy za jego wstawiennictwem, pod opieką Maryi odda-

wali się nieustannej modlitwie i żyli w miłości, która wszystko przetrwa. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/  Dn 12, 1-3; Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych 
Ref : STRZEŻ MNIE, MÓJ BÓŻE, TOBIE ZAUFAŁEM 
2/  Hbr 10, 11-14 i 18; Skuteczna jest ofiara Chrystusa 
3/ Mk 13, 24-32; Sąd ostateczny 

 

 



Za + męża Antoniego Klimaszewskiego, jego rodziców Wacława i 
Teofilę, 3 braci, 2 siostry, 2 bratanków, szwagierkę, Artura Skiba pro-
sząc o dar życia wiecznego, dusze w czyśćcu cierpiące 
Za + męża Zbigniewa (20 rocznica +), ++ z rodzin Kobyliński, Szy-
moś 

7.00 

18.00 

W intencji Magdalenę i Piotra Zuń,  ich rodziców Annę i Henryka, 
chrzestnych i dziadków z obu stron, prosząc o dary Ducha Świętego, 
pomoc w nauce i zdrowie dla całej rodziny 

15.11.2021 

14 LISTOPADA: MSZE ŚWIĘTE ; 7.30; 10.30;  

Za ++ synów Mieczysława i Tadeusza Barys, ++ z ro-
dzin Barys, Pytlowski 

16.11.2021  

7.00 
 
 

18.15 

20.11.2021; wsp. św. Rafała Kalinowskiego 

Za ++ rodziców Teklę i Marcina, Stanisławę i Kazimie-
rza, dziadków, babcie, chrzestnych, rodzeństwo z obu 
stron, ++ z rodzin Mazur, Baron, Bagiński, Manowski 

17.11.2021; wps. św. Elżbiety Węgierskiej 

18.00 
 

7.00 
17.00 

Za + Stanisława Fliszta (30 dni po +) 
Msza szkolna: Za + Julię Wiktorowicz (od Renaty i Ad-
ama Krzanowskich) 

 18.11.2021; wsp. bł. Karoliny Kózkówny 

19.11.2021 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 

Wtorek 

Poniedziałek 

Za ++ rodziców Adelajdę i Alojzego Gad, Wiktorię i Franciszka 
Dudek, 3 siostry, 2 braci, 2 bratowe, 3 szwagrów, 4 siostrzeń-
ców, dziadków z obu stron, chrzestnych, Gertrudę Kaufman 

 

7.30 
 

10.30 
 
 
 

15.15 
 
 
 

Za + Mariusza Kulbat (od sąsiadów z bloku) 
 
Do Bożej Opatrzności za wstaw. MB i św. Józefa, z podziękowaniem 
za laski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże w 
intencji Stefanii Korzeniowskiej z okazji 90 rocznicy urodzin oraz o 
zdrowie i opiekę Bożą dla całej rodziny (TD)

Za + Władyslawa Bakaja (od Rodziny Chromy) 
Za + JulIę Wiktorowicz (od R i A Krzanowskich)

21.11.2021; UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

 
1. Witamy w naszej wspólnocie o. Jana, który wygłosi Słowo Boże. Po 
Mszy świętej można wesprzeć dzieło dominikanów na Ukrainie. 
2. Dzisiaj V Światowy Dzień Ubogich. Zbiórka do skarbony na rzecz 
Kościoła w Potrzebie. 
3. Kolekta na  potrzeby parafii. 
3. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w środę o 16.30. 
4. W czwartek - Msza szkolna, po niej spotkanie przed pierwszą ko-
munią. 
5. W sobotę o 16.00 w salce spotkanie dla osób walczących z uzależ-
nieniami. 
6. Próby scholi w każdą niedzielę o 9.30. 
7. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Zakopanego. 
8. W przyszłym tygodniu będziemy gościć w naszej parafii ks. Szymo-

na Zurka naszego byłego wikarego pracującego obecnie w Boliwii. 
9. Bóg zapłać za pracę przy kościele, pielęgnowanie zieleni, złożone 

ofiary i sprzątanie kościoła. Sprzątanie za tydzień: Kasprowicza 
17,19,21,23 

 Gość Niedzielny: O Matce Bożej Ostrobramskiej, o następstwach Covi-
du, są także do nabycia: Rycerz Niepokalanej, Głos św. Franciszka i 
specjalny numer Gościa Niedzielnego o ks. Janie Macha w cenie 10 
PLN. 

 

KANCELARIA ŚRODA PO MSZY 


