☺ KĄCIK DLA DZIECI ☺
Kochane dzieci!
Naszym świętym będzie w tym miesiącu święty Rafał Kalinowski.
Rafał to jednak jego zakonne imię, na
chrzcie dostał imię Józef. Urodził się w
Wilnie. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, jego ojcem był profesor matematyki. Ukończył z wyróżnieniem szkołę w
Instytucie Szlacheckim, a następnie został inżynierem mechaniki, zdobył stopień porucznika w Szkole Wojskowej.
Wziął także udział w powstaniu styczniowym, dowodził powstaniem na Litwie za co został skazany w 1964 roku
na karę śmierci. Rodzina jednak bardzo
starała się i karę śmierci zamieniono na
10 lat katorgi na Syberii. W 1974 roku,
po zwolnieniu z wygnania Józef został
w Paryżu wychowawcą księcia Augusta
Czartoryskiego.
13 lat później wstąpił do zakonu Karmelitów Bosych w Grazu w Austrii,
przyjmując imię Rafał od świętego Jó-

zefa. Święcenia kapłańskie otrzymał w
1882 roku i został wybrany przeorem w
zakonie, to samo stanowisko piastował
później w klasztorze w Wadowicach,
gdzie zmarł po 11 miesiącach choroby. Został pochowany na cmentarzu w
Czernej. Papież Jan Paweł II beatyfikował o. Rafała w 1983 roku w Krakowie,
a kanonizował w 1991 w Rzymie.
We wrześniu 2007 Senat RP
podjął uchwałę w sprawie uznania św.
Ojca Rafała Kalinowskiego za wzór
patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana-zakonnika. Jest patronem
oficerów i żołnierzy , orędownikiem w
sprawach trudnych.
Wspomnienie liturgiczne obchodzone jest w Kościele katolickim
15 listopada.

UWAGA, KONKURS!

Przypominam, że kupon konkursowy z udzielonymi odpowiedziami naklejamy na serduszko i przynosimy na Mszę
świętą dla dzieci w III niedzielę miesiąca.

KUPON KONKURSOWY
1) Jakie imiona nosił ojciec Klinowski?

2) Gdzie przez dekadę był na wygnaniu?

3) Czyim patronem jest ten święty?
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tek i piątek od 19.00 do 20.00.
*****************************************
*****************************************

Nasz kontakt: blizejsiebiewapienica@wp.pl,
pytania i propozycje tematów można
także wrzucać do skrzynki pytań w kościele.

Październik
Śluby

Joanna Habdas i Dariusz Gańczarczyk, Beata Tokarczyk i Tomasz Czernuszka, Aleksandra Ryszka i
Dawid Bobel, Danuta Moskalewicz i Tomasz Wilczek

Mikołaj Gałyszny, Emilia Jaroszewska, Stefan Komędera, Paweł Krzysteczko, Anna Piątek, Bartłomiej
Pietraszko, Elżbieta Pietraszko, Maja Przybylska

Wacław Gabryś, Zofia Kowalska, Sabina Pastuszka, Jan
Uczniak, Wiesław Kamiński, Dariusz Ryszka

