
  

Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie  nr 1 (177)  styczeń 2017 r. 

BOŻE NARODZENIE  
OBJAWIENIEM WIELKOŚCI  

CZŁOWIECZEŃSTWA 

W numerze znajdziemy m.in.: 

 Zaproszenie do Łagiewnik …………… 3 
 Wspólnota APDC na Jasnej Górze …... 3 
 Sigla zakonne ……………….……...…........... 4 
 Misericordiae Vultus III ……..………... 5 
 Warto wiedzieć, że… …………..……….. 6 
 Plan wizyty duszpasterskiej 2017 ….... 7 
 Informacje parafialne ............................. 8 
 Kalendarium na styczeń ……................. 8 

Przed wielu laty Stanisław Wyspiański pisał:  

Bożego narodzenia – ta noc jest dla nas święta, 
Niech idą w zapomnienie niewoli gnuśne pęta. 
Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą, 

By słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. 
Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi, 

Niechże w nie Duch Twój zstąpi i śpiące niech pobudzi. 
Te przejmujące słowa były pisane w czasie, w którym 

Polakom najbardziej była potrzebna nadzieja. A czym 
powinny być święta Bożego Narodzenia dla współczesne-
go Polaka? Każda i każdy z nas potrzebuje nadziei, która 
pozwoli popatrzeć optymistycznie w przyszłość. Tajemnica 
nocy betlejemskiej jest przecież afirmacją człowieczeństwa, 
jego powołania do zwycięstwa. Patrząc na żłóbek, każdy 
powinien uświadomić sobie, iż jest on wezwaniem do szuka-
nia dróg ku pełni tego człowieczeństwa. Narodzenie Jezu-
sa jest niejako wezwaniem do stawania się bardziej człowie-
kiem. O co zatem trzeba zadbać, aby nie zaprzepaścić 
łaski płynącej z faktu Bożego Narodzenia? 

Najpierw w świetle Tajemnicy Wcielenia w żłóbku 
odnajdujemy własną wielką godność. Święty Leon wzy-
wał: Poznaj swą godność chrześcijaninie, stałeś się uczest-
nikiem Boskiej natury. W obliczu narodzenia Bożej Dzieciny 
potrzeba weryfikacji swoich wyborów. Wszystko, co upokarza, 
co stoi w sprzeczności z zasadami, które przekazał Bóg-
Człowiek, musi być zlikwidowane. W wielu domach nie 
ma, niestety, miejsca na Bożą Miłość. Zawiść połączona z 
zawziętością narusza godność człowieka. Święta Bożego 
Narodzenia muszą stać się czasem odzyskiwania tej god-
ności. Z niej to przecież wypływa prawo do szacunku i wza-
jemnego zrozumienia. 

Jeśli zatem pojawiamy się całymi rodzinami w koście-
le, aby oddać pokłon Jezusowi, to podzielmy się tą prawdą o 
ludzkiej godności z naszymi najbliższymi. Niech to będzie 
czas dzielenia się sobą, wzajemnej radości z siebie. Zaak-
ceptujmy drugiego z jego pięknem oraz „brzydotą” przy-
war i przyzwyczajeń. 

 

Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer:  
Narodzenie Pańskie 
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Oprócz swojej godności w Tajemnicy Betlejemskiej 
każdy powinien odnaleźć prawdę o wierności Boga wzglę-
dem człowieka. Skoro Słowo stało się Ciałem i zamieszka-
ło między nami (J 1, 14) – znaczy to, że Bóg pamięta o czło-
wieku, nie zostawia go samego. Chrystus poprzez Wciele-
nie udowadnia, że jest wierny i wypełnia obietnice. Skoro 
„Bóg jest z nami”, to znaczy, że nikt z nas nie może czuć się 
samotnym. 

Wzruszające są relacje z więzienia. Kapelan aresztu w 
Katowicach wspomina, że więźniowie podkreślają, iż naj-
trudniejszym dla nich czasem jest okres świąteczny. Wtedy to 
człowiek najbardziej odczuwa samotność i rozłąkę z najbliż-
szymi. Ten stan jest niejako „łagodzony” poprzez celebro-
wanie liturgii Bożego Narodzenia. Świadomość, że Pan jest 
blisko, że nie tylko przychodzi do żłóbka, ale także do ludz-
kiego serca, rozprasza ciemności smutku i rozstania. Tajem-
nica Wcielenia potwierdza ogromną miłość Boga wobec 
człowieka. Miłość, która się nie narzuca: Przyszło do swojej 
własności, a swoi Go nie przyjęli. Tym zaś, którzy je przyjęli 
dało moc aby sie stali Dziećmi Bożymi (J 1, 11-12). Do miło-
ści Boga powinniśmy sięgać w chwilach zwątpień i trudno-
ści, jakie mogą piętrzyć się w naszym życiu. To ona daje 
nadzieję, która pozwala przeżyć nawet największe tragedie 
i rozczarowania. 

Przed samym wyborem na Stolicę Piotrową św. Jan 
Paweł II mówił: Nadzieja to znaczy oczekiwanie. To znaczy 
także i pewność, że przedrzemy się do Boga poprzez wszyst-
kie przeszkody, że sprostamy przeznaczeniu człowieka, po-
mimo wszystkich naszych ludzkich słabości. 

Poprzez Tajemnicę Wcielenia płynie prawda o 
wierności Boga, który kocha i daje nadzieję. Dlatego też święta 
Bożego Narodzenia posiadają tak ogromny ładunek radości i 
pokoju. Dlatego Polacy tak bardzo kochają te święta. 

I jest jeszcze jedna prawda, która wiąże się z cele-
browaniem Tajemnicy Bożego Przyjścia. Jest nią prawda o 
znakach, jakie daje Bóg. Gwiazda betlejemska przypro-
wadziła mędrców do żłóbka. Stanęli oni w grocie dlatego, 
że potrafili odczytać znaki Bożej Opatrzności. Ich konse-
kwentne kroczenie za gwiazdą zostało wynagrodzone. Stali się 
świadkami największego cudu: Wcielenia. 

Wszyscy powinniśmy odczytać tę Bożą lekcję. Każda i 
każdy z nas posiada swoją niepowtarzalną „gwiazdę betle-
jemską”, która prowadzi do Chrystusa. Trzeba ją tylko wy-
trwale odnajdywać na firmamencie ludzkich wydarzeń. Nie 
można pozwolić, aby ona zginęła albo przeszła niezauwa-
żona. Ten znak Bożej obecności prowadzi każdą i każdego 
z nas przez meandry i labirynty ludzkich doświadczeń. 
Można go dostrzec zarówno w swoim sumieniu, jak i w 
drugim człowieku. Trzeba iść za ową „gwiazdą”, aby odkryć, 
iż Tajemnica Wcielenia dokonuje się w nas samych, bo-
wiem w każdym człowieku Chrystus rodzi się codziennie. 

Weźmy sobie do serca – i niech zapadną w nich 
głęboko słowa Orędzia z groty betlejemskiej Lamberta 
Nobena: 

Narodziłem się nagi, mówi Bóg, 
abyś ty potrafił wyrzekać się siebie samego. 

Wszystkim Czytelnikom życzymy radosnego świę-
towania spotkania z Panem podczas świąt Bożego 
Narodzenia! Z sercami oczyszczonymi przez pokutę! 
Skoro błogosławieni czystego serca, albowiem oni 
Boga oglądać będą (Mt 5, 8) –    

  REDAKCJA   

Narodziłem się ubogi, 
abyś ty mógł uznać Mnie za jedyne bogactwo. 

Narodziłem się w stajni, 
abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce. 

Narodziłem się bezsilny, 
abyś ty nigdy się Mnie nie lękał. 

Narodziłem się z miłości, 
abyś ty nigdy nie zwątpił w Moją miłość. 

Narodziłem się w nocy, abyś ty uwierzył, iż  
mogę rozjaśniać każdą rzeczywistość spowitą ciemnością. 

Narodziłem się w ludzkiej postaci, mówi Bóg, 
abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą. 

Narodziłem się jako człowiek,  
abyś ty mógł stać się synem Bożym. 

Narodziłem się prześladowany od początku, 
abyś ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności. 

Narodziłem się w prostocie, 
abyś ty nie był wewnętrznie zagmatwany. 

Narodziłem się w twoim ludzkim życiu, mówi Bóg, 
aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca. 

ks. Andrzej Telus CM 

Ubiegłoroczna szopka w naszym kościele 
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CZCIGODNY KSIĘŻE PROBOSZCZU, 

Serdeczne pozdrawiam z krakowskich Łagiewnik i na 
ręce Czcigodnego Księdza Proboszcza pragnę wyrazić 
wdzięczność dla całej Parafii, która od wielu już lat włącza się w 
nieustanną modlitwę w kaplicy Wieczystej Adoracji. 

O taką modlitwę prosił nas św. Jan Paweł II, który na kil-
ka dni przed swoim odejściem do domu Ojca, w specjalnym 
liście na jej rozpoczęcie, napisał wymowne słowa: Cieszę się, 
że w tę niedzielę rozpocznie się w Sanktuarium wieczysta ado-
racja Najświętszego Sakramentu. Nic tak, jak eucharystyczna 
obecność Pana, nie uobecnia dzieła miłosierdzia, jakie dokona-
ło się przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Niech zatem ta obec-
ność będzie dla wszystkich pielgrzymów źródłem mocy i nadziei 
(Watykan, 31 marca 2005 roku). 

Od ponad 10 lat trwa ta modlitewna „sztafeta miłosier-
dzia” obejmująca rodziny, parafie, wspólnoty, sprawy naszej 
Ojczyzny, Kościoła i świata. Na to święte miejsce, wybrane 
przez Boga, pielgrzymowała młodzież całego świata wraz z 
papieżem Franciszkiem, doświadczając Bożej łaski, przeba-
czenia oraz pokrzepienia do podejmowania dalszych zadań. 
Niech wymownym owocem tych duchowych przeżyć będzie 
jeszcze głębsze umiłowanie Eucharystii, która umacnia nas na 
naszej, tak często krzyżowej drodze. 

Boże Miłosierdzie wszystkich nas duchowo odmładza i 
umacnia. Dlatego serdecznie proszę o podjęcie modlitewnego 
czuwania w wyznaczonym dla Was terminie nocnej Adoracji – 
17 stycznia 2017 roku. Niech to ufne spojrzenie w oczy 
Miłosiernego Jezusa zaspokaja te najgłębsze pragnienia Wa-
szych serc: pragnienie miłości, pokoju, radości i prawdziwego 
szczęścia. 

Z wyrazami wdzięczności i pamięcią przed Panem 
Ks. Prałat Franciszek Ślusarczyk,  
Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

UWAGI ORGANIZACYJNE 

Nasi parafianie docierają na adorację i powracają do 
domów we własnym zakresie. Wieczysta adoracja Najświęt-
szego Sakramentu odbywa się w osobnej kaplicy obok Bazyliki 
Bożego Miłosierdzia. Mieści ona jednorazowo około 40 osób. 
Adoracja nocna trwa od godz. 21.00 do 6.00, można jednak 
rozpocząć czuwanie już w godzinach południowych. W nocy 
może czuwać jedna grupa całą noc lub kilka grup w poszcze-
gólnych godzinach (zależy to od podejmowanych zajęć i możli-
wości dojazdu). Modlitwa adoracji odbywa się w ciszy. W przy-
padku grupy z parafii może ona być prowadzona na głos, jed-
nak należy zachować ciszę w godz. 23.00—23.30, 1.30—
2.00 oraz 4.00—4.30. Podczas czuwania w recepcji Domu 
Duszpasterskiego można skorzystać z automatu z gorącą kawą 
i herbatą oraz zjeść przyniesiony suchy prowiant. 

 

W pielgrzymce do Częstochowy na Jasną Górę 
we wtorek 25 października 2016 roku, razem z ks. 
Jackiem Moryto CM, opiekunem Wspólnoty, udział 
wzięli członkowie Wspólnoty APDC i parafianie, któ-
rzy do Wspólnoty nie przynależą.  

Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od odprawienia 
Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich, którą po-
prowadził ks. Jacek – w intencji dusz w czyśćcu cier-
piących. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. w 
Kaplicy Cudownego Obrazu, koncelebrowanej przez 
ks. Jacka. Polecaliśmy Maryi Jasnogórskiej wszystkie 
nasze intencje: całą naszą parafię z ks. proboszczem 
Jackiem Kuzielem i naszymi księżmi, wszystkich, któ-
rzy prosili nas o modlitwę, a także naszych bliskich 
zmarłych. Wielką łaską i szczęściem było dla nas trwa-
nie na modlitwie w Kaplicy Cudownego Obrazu i pa-
trzenie prosto w oczy Pani Jasnogórskiej, która słucha 
każdego z nas z wielką miłością i uwagą. Wierzymy i 
ufamy, że nas też wysłuchała. 

Modliła się z nami też młodzież maturalna z 
Warszawy. Po Mszy św. nastąpiła ceremonia zasłonię-
cia Obrazu przy dźwięku trąb. 

Po krótkiej przerwie na gorącą herbatę i kawę 
(pogoda była „w kratkę”, trochę padało i wiał wiatr) – 
pojechaliśmy do Parku Miniatur Sakralnych. 

 

ZAPROSZENIE NA ADORACJĘ 
W ŁAGIEWNIKACH 

WSPÓLNOTA  
APOSTOLATU POMOCY  
DUSZOM CZYŚĆCOWYM  

NA JASNEJ GÓRZE 

Nasi pielgrzymi na wałach jasnogórskich 
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Kiedyś (już dosyć dawno temu) proszono mnie o 
słów kilka o tajemniczych literach, które często pojawiają 
się w tekstach przy nazwiskach księży i sióstr zakonnych. 
Otóż są to tzw. sigla zakonne. Sigla zakonne (jak podaje 
Wikipedia) – to skróty nazw zakonów i zgromadzeń 
zakonnych (z łac. singlae litterae – pojedyncze litery; 
l.mn. sigla), pierwotnie pochodzące od ich nazw łaciń-
skich, obecnie także od nazw w językach narodowych. W 
Wikipedii czytamy, że jako pierwsi siglów zaczęli uży-
wać w XIV wieku Benedyktyni (skrót: OSB – Ordo 
Sancti Benedicti – Zakon św. Benedykta) oraz Francisz-
kanie (skrót: OFM – Ordo Fratrum Minorum – Zakon 
Braci Mniejszych). Dziś jest to powszechny zwyczaj, 
skrótów używają także zakony żeńskie. Dodać należy, że 
tam, gdzie pojawiają się skróty – brak skrótu będzie 
oznaczał księdza diecezjalnego, który nie przynależy do 
żadnego zgromadzenia zakonnego, a podlega bezpośred-
nio swojemu biskupowi. 

Oto skróty niektórych zakonów i zgromadzeń oraz 
ich objaśnienie:   

CM (Congregatio Missionis) – lazaryści (Misjonarze św. 
Wincentego a Paulo); 
OMI (Oblati Mariae Immaculatae) – Misjonarze Oblaci 
Maryi Niepokalanej; 
SJ lub SI (Societas Iesu) – jezuici (także: TJ – Towarzy-
stwo Jezusowe);  
OP (Ordo Praedicatorum) – dominikanie (Zakon Kazno-
dziejski); 
CR (Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu 
Christi) – zmartwychwstańcy; 
OT (Ordo Teutonicus) – krzyżacy; 
OSA (Ordo Sancti Augustini) – augustianie;  
OC (OCarm) (Ordo Fratrum Beatae Virginis Mariae de 
Monte Carmelo) – karmelici (trzewiczkowi); 

OCD (Ordo Fratrum Carmelitarum Discalceatorum Beatae 
Mariae Virginis de Monte Carmelo) – karmelici bosi; 
OFMConv (Ordo Fratrum Minorum Conventualium) – 
franciszkanie konwentualni (czarni); 
OFM (Ordo Fratrum Minorum) – franciszkanie (brą-
zowi); 
OFMCap (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum) – 
kapucyni;     
SVD (Societas Verbi Divini) – werbiści (Zgromadzenie 
Słowa Bożego); 
CSMA (Congregatio Sancti Michaelis Archangeli) – 
michalici (Zgromadzenie św. Michała Archanioła); 
FSC (Fratres Scholarum Christianarum) – bracia 
szkolni; 
MIC (Congregatio Clericorum Marianorum ab Imma-
culata Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae) – 
marianie; 
OH (Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo) – 
bonifratrzy; 
SchP (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei 
Scholarum Piarum) – pijarzy (Zakon Szkół Pobożnych);    
OSPPE (Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae) – paulini 
(Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika); 
SM (skrót francuski: FdlC – Filles de la Charité) – 
szarytki (Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo); 
MC (Congregatio Sororum Missionarium Caritatis) – 
Misjonarki Miłości;  
CHR (Congregatio Sororum Sanctae Hedvigis Reginae 
Ancillarum Christi Praesentis) – jadwiżanki wawel-
skie; 
ZSAPU (skrót łaciński: CSAPI – Congregatio Sororum 
Albertinarum Pauperibus Inservientium) – albertynki 
(Zakon Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim).  

ks. Bogdan Markowski, oczywiście CM 

Park Miniatur Sakralnych (nieopodal Jasnej Góry) 
– to miejsce, gdzie w pięknym parkowym terenie jest 
umieszczonych 17 miniatur najpiękniejszych bazylik, 
katedr i sanktuariów Europy, i nie tylko Europy. Byliśmy 
zachwyceni pietyzmem i dokładnością wykonania minia-
tur. Przemierzając park – mogliśmy też spotkać postaci z 
Pisma św. Oprowadzał nas przewodnik, którego wiedza i 
erudycja okazała się godna podziwu. Przy wyjściu z Par-
ku żegnał nas Święty Jan Paweł II, którego 14-metrowy 
pomnik z białego marmuru został umieszczony w ogro-
dzie. 

Jasna Góra w Częstochowie to miejsce, które jest 
szczególnym Królestwem Maryi. Pobyt tam to swoisty 
„spacer po niebie”. Jak Bóg pozwoli – to rychło przyje-
dziemy tutaj znowu. Wszak to nasz obowiązek: odwie-
dzać Matkę. Choćby tylko raz w roku. 

Ewa Markowska 

SIGLA ZAKONNE 

MYŚL MIESIĄCA 
Diabeł budzi strach, ale strach jego nie jest groźny. Nie 
może panować nad sługami Bożymi, którzy z całego 
serca Bogu ufają. Diabeł może się z nimi zmagać, ale 
zmóc ich nie może. Przychodzi do wszystkich sług Bo-
żych i kusi ich; ci, którzy pełni są wiary, mężnie mu czoło 
stawiają, a on od nich odchodzi, bo nie znajduje miejsca, 
w które by się mógł przedostać. Przychodzi do ludzi 
próżnych i miejsce znajduje, i wchodzi do nich, i czyni w 
nich, co tylko zechce, a oni się stają jego sługami.  

«Pasterz» Hermasa (ok. 150 r.) 

Kreda i kadzidło do poświęcenia  
będą do nabycia  

w piątek 6 stycznia przed kościołem 
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że w okresie obowiązywania dekretu Świętego Oficjum 
zakazującego szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego w 
formie podanej przez siostrę Faustynę, przez niemal 20 
lat replika konkursowego obrazu Śleńdzińskiego wę-
drowała po krakowskich klasztorach. Ksiądz Sopoćko 
przekazał ją najpierw na przechowanie do Ojców Re-
formatów, do kaplicy Miłosierdzia Bożego. Po kilku 
latach obraz został przeniesiony do korytarza, gdzie 
odbywały się lekcje religii. Relokacja obrazu w to kon-
kretne miejsce nie była dla obrazu szczęśliwa, gdyż 
właśnie tam płótno zostało uszkodzone. Po renowacji u 
artysty, ksiądz Sopoćko przeniósł obraz do Ojców 
Franciszkanów, którzy zgodzili się przyjąć go do kapli-
cy, jako ostatnią stację Drogi Krzyżowej. Niestety, tutaj 
też obraz uległ uszkodzeniu – tym razem na skutek 
zalewania woskiem ze świec zapalanych przez wier-
nych. Po jakimś czasie również i z tej kaplicy obraz 
usunięto, a ksiądz Sopoćko kursował pomiędzy Bia-
łymstokiem a Krakowem starając się o kolejną renowa-
cję. Ostatecznie, w roku 1973 zabrał go do Białegosto-
ku. Za zgodą ówczesnego administratora archidiecezji, 
bpa Henryka Gulbinowicza, ten wizerunek Jezusa Mi-
łosiernego znalazł swoje stałe miejsce w katedrze bia-
łostockiej (obecnie jest to kaplica Miłosierdzia Bożego, 
ozdobiona witrażem św. Siostry Faustyny – patrz zdję-
cie poniżej). 

Ksiądz Michał Sopoćko, pragnąc propagować wi-
zerunek zgodny z przekazem ewangelicznym, zamówił u 
prof. Śleńdzińskiego replikę konkursowego obrazu, fi-
nansując ją z własnych środków. Na tej właśnie replice (z 
1955 roku)  po raz pierwszy – prócz napisu „Jezu ufam 
Tobie”,  w górnej partii płótna, na drzwiach wieczernika 
pojawia się napis „Pokój Wam”. Ciekawostką jest fakt, 

MISERICORDIAE VULTUS 
– OBLICZE MIŁOSIERDZIA III 

W ostatnich dwóch numerach naszego pisma Z 
życia parafii… można było przeczytać o trzech ważnych, 
w pewnym sensie „wzorcowych”, malarskich przed-
stawieniach Jezusa Miłosiernego według wizji siostry 
Faustyny. Podsumowując to, co było napisane – przy-
pomnę, że z jednej strony mamy wizerunek wileński 
pędzla Eugeniusza Kazimirowskiego, który powstawał 
w 1934 roku na oczach świętej wizjonerki, pod nadzorem 
ks. Michała Sopoćki – wizerunek, który w wyniku zawi-
rowań historii pozostaje poza Polską (nasz Chór Ma-
riański kilka lat temu miał szczęście pomodlić się przy 
tym obrazie w wileńskim sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia, a nawet gościć w budynku, w którym artysta 
obraz malował).  

Z drugiej strony, mamy wizerunek z 1944 roku, 
namalowany w krakowskich Łagiewnikach przez Adolfa 
Hyłę, w konsultacji z ojcem Józefem Andraszem SJ, po-
czątkowo z pejzażowym tłem, zamalowanym 10 lat póź-
niej w wyniku perswazji  ks. Sopoćki. 

I w końcu mamy obraz Ludomira Śleńdzińskie-
go, namalowany w 1954 roku na konkurs zorganizowany 
z inspiracji ks. Michała Sopoćki, dzieło z pogłębioną o 
przekaz ewangeliczny ikonografią przedstawiającą Pana 
Jezusa na tle zamkniętych drzwi Wieczernika, w mo-
mencie ustanawiania Sakramentu Pokuty. Jest to jedyny 
wizerunek Jezusa Miłosiernego oficjalnie dopuszczony 
do kultu przez Episkopat Polski i zalecony jako naj-
bardziej zgodny z Objawieniem wzór, na którym artyści 
mieli się opierać. Pomimo starań bł. ks. Sopoćki – 
wzór ten nie został jednak powszechnie przyjęty. 

Istnieją jeszcze dwie, nieco inne wersje 
konkursowego obrazu Śleńdzińskiego, które ks. 
Sopoćko zamówił u artysty w roku 1966. Ideą księdza 
Sopoćki było, aby jedna z nich, z napisem „Pokój 
Wam” została przyjęta w darze przez biskupów, jako 
wzór do swych diecezji. Druga wersja – z napisem 
„Pax Vobis” – miała być darem dla Papieża. 

 

Replika obrazu Ludomira Śleńdzińskiego  
w katedrze białostockiej  
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Długo zabiegał ksiądz Sopoćko, aby sprawa tych 
dwóch obrazów była poruszona na Konferencji Epis-
kopatu. W swoim dzienniku notuje: Dziś dłuższy czas 
rozmawiałem z J.E. Bpem Kowalskim, a po obiedzie 
pojechałem do Oliwy, gdzie konferowałem z J.E. Bis-
kupem Nowickim w sprawie Miłosierdzia Bożego i obra-
zu mającego być zaofiarowanym Jego Świątobliwości 
Ojcu Świętemu; […] Pojechałem do Warszawy. Dowie-
działem się, że obrazy Najmiłosierniejszego Zbawiciela 
są u Prymasa, który się nimi nie zachwyca i nie ma 
pewności, czy postawi sprawę na porządek obrad […]. 
Dowiedziałem się, że sprawa Najmiłosierniejszego Zba-
wiciela wcale nie była poruszona. Wola Boża [notatki z 
lipca-sierpnia 1966 roku]. 

Oba obrazy pozostawały w Warszawie do lat 70. 
XX wieku. Obecnie obraz z polskim napisem znajduje się 
w kaplicy metropolity białostockiego, zaś bliźniaczy 
obraz z łacińskim napisem – w kościele pw. Świętego 
Antoniego w Sokółce – właśnie tym, gdzie w 2008 roku 
miał miejsce Cud Eucharystyczny (a był to jednocześnie 
rok beatyfikacji księdza Sopoćki).  

W Krakowie jest jeszcze jedno, nietypowe przed-
stawienie Jezusa Miłosiernego, gdzie postać Zbawiciela, 
z charakterystycznymi blado-czerwonymi promieniami 
wychodzącymi z Jego Serca, ujęta jest na tle świetlistego 
krzyża. To obraz pędzla lwowskiego artysty Stanisława 
Kaczora-Batowskiego z roku 1943, którego historia jest 
w pewien sposób spleciona z obrazem Adolfa Hyły. Otóż 
Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bo-
żego zamówiła u Batowskiego obraz Jezusa Miłosiernego 
dla kaplicy w Łagiewnikach. Nadszedł on do Łagiewnik 
dokładnie w momencie powstania drugiej wersji obrazu 
Adolfa Hyły. Zgodnie z sugestią kardynała Sapiehy – w 
kaplicy w Łagiewnikach pozostał obraz Hyły, gdyż był to 
obraz-wotum, a zamówione dzieło znalazło swoje 
miejsce w kościele Bożego Miłosierdzia na ul. Smoleńsk 
(patrz zdjęcie). Wizerunek Jezusa Miłosiernego według 
Batowskiego znajduje się także w kościele pw. św. 
Floriana w Krakowie. 

Można mieć różne zdania co do wartości arty-
stycznej wszystkich wizerunków Jezusa Miłosiernego,  
ale… Siostra Faustyna w jednej z wizji (z sierpnia 1936 
roku), u stóp Zbawiciela wyglądającego „jak z obrazu”, 
zobaczyła ks. Michała Sopoćkę i ojca Józefa Andrasza 
trzymających w rękach pióra, z których wychodziły 
«błyski i ogień na kształt błyskawicy, uderzające w tłum 
ludzi pędzących nie wiedząc dokąd». Gdy ktoś został 
dotknięty tym promieniem – odwracał się od tłumu i 
wyciągał ręce do Jezusa.  

Można mieć różne zdania co do wartości arty-
stycznej wszystkich wizerunków Jezusa Miłosiernego, 
lecz – jak pisze siostra Faustyna – nie w piękności far-
by ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w Łasce 
Jezusa Miłosiernego (Dz. 313). Pan Jezus obietnice 
swe warunkuje jednak koniecznością postawy ufności 
wobec Boga i postawy miłosierdzia względem bliźnie-
go, o czym obraz Jezusa Miłosiernego ma nam przy-
pominać. Włączajmy się więc gorliwie w dzieła miło-
sierdzia chrześcijańskiego – np. poprzez współpracę ze 
Stowarzyszeniem Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 
w naszej parafii. Tym bardziej, że wkrótce w Polsce i 
świecie zostanie zainaugurowany Jubileusz 400-lecia 
wincentyńskiego charyzmatu. 

Grażyna Wieczorek 

Korzystano m.in. z:  

Ks. Piotr Szweda MS, ks. Andrzej Witko, Obraz Miłosierdzia 
Bożego i jego tajemnica, Kraków 2012; 

Barbara Cichońska, Historia trzech obrazów Jezusa Miłosier-
nego autorstwa Ludomira Śleńdzińskiego, w: Biuletyn Kon-
serwatorski Województwa Podlaskiego, Zeszyt XIV, 2008, s. 
7-30. 

Poza wymienionymi tutaj obrazami Jezusa Miło-
siernego – jest jeszcze wiele innych wizerunków malo-
wanych według wizji siostry Faustyny przez różnych 
artystów z większym lub mniejszym powodzeniem (m.in. 
autorstwa Adama Styki, Antoniego Michalaka, Tadeusza 
Okonia, Zofii Baudouin de Courtenay, Hanny Rudzkiej-
Cybisowej). 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 
 Stowarzyszanie SOS Wioski Dziecięce w Polsce 

opiekuje się dziećmi osieroconymi. Obecnie opieką 
objętych jest 1.500 dzieci. A w ciągu 30 lat działalno-
ści wychowało ponad 300 samodzielnych doro-
słych.  

 We Francji w miejscach publicznych będzie można 
ustawiać bożonarodzeniowe szopki. Rada Stanu – 
najwyższy organ sądownictwa administracyjnego – 
postawiła jeden warunek: charakter szopki… nie 
może być religijny. 

 Badania przeprowadzone przez CBOS w 2015 roku 
pokazały, że w istnienie piekła wierzy 56% Polaków, 
reszta uważa, że piekło to mit lub nie ma zdania.  

 Organizacja Open Doors szacuje, że obecnie około 
100 milionów ludzi jest prześladowanych za wiarę 
w Chrystusa.  

 Aż 34 dzieci w 2014 roku odebrał Polakom mieszka-
jącym w Norwegii Urząd Ochrony Dzieci. 

(z prasy polskiej wybrał AM) 
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Data Dzień Ulica 

 04.01.2017  Środa  Bronowicka; Kadecka; Kazimierza Wielkiego; Kawiory   

 05.01.2017  Czwartek  Miechowska; Ogrodniczek; Spokojna; Urzędnicza    

 06.01.2017  PIĄTEK  KOLĘDY NIE BĘDZIE (uroczystość Objawienia Pańskiego) 

 07.01.2017  Sobota  Altanowa; Młodej Polski; Niedziałkowskiego;   

 Szlachtowskiego; Żelechowskiego 

 08.01.2017  NIEDZIELA  Armii Krajowej   

 09.01.2017  Poniedziałek  Galla; Nowowiejska; Obopólna  

 10.01.2017  Wtorek  Kijowska   

 11.01.2017  Środa  Rydla; KOLĘDA AKADEMICKA         

 12.01.2017  Czwartek  Piastowska; KOLĘDA AKADEMICKA      

 13.01.2017  Piątek  Chmiela; Smoluchowskiego; Tokarskiego; Toruńska 

 14.01.2017  Sobota  Skarbińskiego 

 15.01.2017  NIEDZIELA  Staffa; Warmijska  

 16.01.2017  Poniedziałek  Chocimska 

 17.01.2017  Wtorek  Królewska numery parzyste  

 18.01.2016  Środa  Królewska numery nieparzyste; Czarnowiejska 

 19.01.2017  Czwartek  Lea numery nieparzyste 33A – 99  

 20.01.2017  Piątek  Lea numery nieparzyste 101 – 165;    

 Lea numery parzyste 20 – 92 

 21.01.2017  Sobota  Lea numery parzyste 94 – 114A; Gramatyka; Rolnicza 

 22.01.2017  NIEDZIELA  Nawojki 

 KOLĘDA DODATKOWA         

 23.01.2017  Poniedziałek  Beniowskiego, Chodowieckiego, Cichy Kącik, Domeyki,  

 Goetla, Olimpijska, Radwańskiego, Reymonta 

 24.01.2017  Wtorek  Krzywy Zaułek; Jadwigi z Łobzowa; Staszczyka 

 

Kolęda rozpoczyna się w dni powszednie o godz. 16.30, 
a w soboty i niedziele o godz. 15.30 

 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2017 
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Druk: Firma PLATAN, Kryspinów 256, 32-060 Liszki, tel.: (12) 429-96-60; www.wydawnictwoplatan.pl 

MSZE ŚW. W NIEDZIELE: 

6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci), 
12.30, 15.00, 16.30, 18.30, 
20.00 (studenci); 
w kaplicy akademickiej: 
11.00 – z udziałem dzieci przed-
szkolnych (oprócz 1 i 29 stycznia) 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
18.30, 20.00 (z wyjątkiem sobót) 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
w tygodniu:  
w g. 6.00÷9.00; 18.00÷19.00;  
19.30÷20.00 (z wyjątkiem sobót)  

w niedziele: 
pół godziny przed Mszą św. 
(nie ma spowiedzi w czasie Mszy św.) 

KANCELARIA PARAFIALNA 
czynna od poniedziałku do piątku:  
w g. 10.00÷12.00 i 16.00÷18.00 

Katolicka Poradnia Rodzinna: 
poniedziałki, godz. 18.00÷19.00; 

środy, godz. 18.15÷19.15 

Kursy Przedmałżeńskie: 
poniedziałki, o godz. 19.00 

Warsztaty komunikacji małżeńskiej: 
każda czwarta sobota miesiąca,  
w godz. 9.00÷15.00 

Klub Parafialny 
czynny od poniedziałku do piątku:  
w godz. 14.00÷18.00 

Świetlica dla dzieci 
czynna od poniedziałku do piątku:  
w godz. 14.00÷18.00 

Dyżur Stowarzyszenia Miłosierdzia: 
poniedziałki, w godz. 15.00÷18.00 
czwartki, w godz. 9.00÷12.00 

NUMERY TELEFONÓW 
parafia:  12-637-13-94; 
kancelaria:   12-622-59-21; 
zakrystia:     12-622-59-27; 
dyżurny:        12-622-59-19 
 

STYCZEŃ 
1 (niedziela):   Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 

Dziś przypada 50. Światowy dzień Pokoju. 
Składka przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II 
«Nie lękajcie się!».    

4 (środa):   Początek wizyty duszpasterskiej w domach parafian 
(«kolędy») – od godz. 16.30 (patrz: s. 7). 

 Uroczystości pierwszej środy miesiąca: procesja światła 
o godz. 18.00, nabożeństwo różańcowe, nowenna do 
Matki Bożej i Msza św. wotywna o NMP z Lourdes. 

6 (piątek):   Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). 
Msze Święte – w porządku niedzielnym. 
Po każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła. 
Ofiary mszalne będą przeznaczone na cele misyjne. 
Spotkanie opłatkowe grup i wspólnot parafialnych – 
po Mszy św. o godz. 16.30 w sali akademickiej. 
Spotkanie rejonowe rodzin Domowego Kościoła (Oazy 
Rodzin): Msza św. o godz. 18.30, a po Mszy św. adora-
cja Najśw. Sakramentu w kaplicy akademickiej.   

7 (sobota):    Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP o godz. 7.40; Msza św. wotywna o Nie-
pokalanym Sercu NMP o godz. 8.00; po Mszy św. nabo-
żeństwo wynagradzające. 

 Odwiedziny kapłanów w domach chorych – od godz. 
9.00 (w miejsce pierwszego piątku miesiąca). 

8 (niedziela):  Święto Chrztu Pańskiego. 
  Zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego. 

 15 (niedziela):  2. niedziela zwykła. 
17 (wtorek): Nocna adoracja naszej parafii w Sanktuarium Miłosier-

dzia Bożego w Łagiewnikach (zob. s. 3). 
19 (czwartek):  Dzień imienin ks. Mariusza Czajkowskiego. 
22 (niedziela):  3. niedziela zwykła. 
 Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 

archidiecezji krakowskiej. 
25 (środa):   Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.  

Rocznica założenia Zgromadzenia Księży Misjonarzy: 
uroczysta Msza św. na inaugurację Jubileuszu 400-
lecia charyzmatu wincentyńskiego – o godz. 18.30. 
Uroczysta Msza św. odpustowa w kościele seminaryj-
nym pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła (przy ul. 
Stradomskiej) pod przewodnictwem Nuncjusza Apostol-
skiego w Polsce abpa Salvatore Pennacchio; śpiewał 
będzie Chór Mariański pod dyr. Jana Rybarskiego, wy-
konany zostanie także po raz pierwszy specjalnie zamó-
wiony na rok jubileuszowy hymn kompozycji ks. Woj-
ciecha Kałamarza CM oraz utwór muzyczny p. Jana 
Rybarskiego. 

29 (niedziela):  4. niedziela zwykła. 

Kalendarium duszpasterskie IINNFFOORRMMAACCJJEE    
PPAARRAAFFIIAALLNNEE  


