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Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie od-
rzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w 
Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie 
(Łk 9, 22). W tych słowach Jezusa naszą uwagę zwraca 
czasownik dei – musi. A nam się czasem wydaje, że czło-
wiek nic nie musi, jest wolny. «Musi to na Rusi, a w Polsce 
jak kto chce» – mówi znane porzekadło. A przecież każdy z 
nas raz po raz musi. Matka musi w nocy utulić płaczące 
dziecko. Pracownik musi wstać rano, aby na czas dojechać 
do pracy. Policjant musi założyć mundur, bo bez munduru 
na patrol wyjść się nie da. Córka musi wezwać lekarza do 
chorej matki. Człowiek wierzący musi znaleźć czas na mo-
dlitwę. Uczeń musi posiedzieć w nocy, aby być dobrze 
przygotowanym do egzaminu. Nawet ministrant musi ode-
rwać się od komputera, aby stawić się na służbę w kościele. 
Wiele w naszym życiu jest takich sytuacji, w których czło-
wiek rozumny i wolny musi. Właśnie dlatego, że jest ro-
zumny i wolny – wie, że musi. Może miał rację filozof 
(Hegel), gdy twierdził: «Wolność to uświadomiona ko-
nieczność»?  

 Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie od-
rzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w 
Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. 
To dei – musi – wyraża konieczność zaistnienia jakiegoś 
wydarzenia, aby spełniła się wola Ojca. Okazuje się, że całe 
życie Jezusa, Jego słowa, czyny, cierpienie i zmartwych-
wstanie znajdują się pod wszystko ogarniającą wolą Boga 
wyrażoną w słowie dei. Okazuje się, że w Bogu jest jakiś 
przeogromny imperatyw miłości, który determinuje Go, 
zmusza Go do wychodzenia w stronę grzesznego człowieka 
aż po oddanie za niego życia. Okazuje się, że Bóg, który 
wszystko może, który jest wolny i nieskończenie doskonały 
– musi! Co musi? Musi uczynić to, co jest konieczne dla 
zbawienia człowieka, musi uczynić to, ku czemu prowadzi 
miłość do potrzebującego ocalenia człowieka. Wszak Bóg 
jest Miłością – jak napisał św. Jan Ewangelista.  

I zaraz po podkreśleniu tego Bożego musi, które 
prowadzi Jezusa na krzyż – Jezus wzywa na tę samą drogę 
swoich uczniów: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się za-
prze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i 
niech Mnie naśladuje (Łk 9, 23).  
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Zauważmy, że Jezusowe niech nie przeczy wolno-
ści człowieka – Jezus najpierw mówi: Kto chce. Ale jeże-
li poszedłeś za Jezusem, musisz co dnia brać Jego krzyż. 
Na szczególną uwagę zasługuje wyrażenie co dnia – kath 
hemeran. Otóż branie krzyża co dnia wskazuje na ofia-
rowanie siebie mniej spektakularne, ale nie mniej warto-
ściowe, bowiem dokonuje się ono w codzienności. Nie 
chodzi więc o krzyż, który Jezus niósł na Kalwarię, lecz o 
drogę, którą musi przejść każdy chrześcijanin. I która 
winna być nie moją drogą, lecz drogą, którą wyznacza i 
wskazuje Jezus. Pójście za Jezusem mierzy się więc przy-
jęciem z miłości ciężaru, jaki niesie codzienne życie. 
Tych wszystkich codziennych muszę, które wskaże mi 
wiara w Jezusa i miłość – do Boga i do drugiego czło-
wieka. 

Prośmy w Wielkim Poście o przymnożenie w 
naszych sercach Bożej miłości. Aby każdego dnia bar-
dziej i bardziej Boża miłość w nas przymuszała nas do 
chodzenia Jego drogami, pełnienia Jego nakazów, pole-
ceń i przykazań. Aby Boża miłość w nas przynaglała nas 
do wychodzenia naprzeciw ludziom w ich troskach i po-
trzebach. 

(XYZ)   

Ks. wizytator Kryspin Banko CM podjął decyzję, 
aby każdemu miesiącowi Jubileuszu 400-lecia Win-
centyńskiego Charyzmatu patronował kapłan (albo 
brat) polskiej prowincji, który w sposób szczególny 
zasłużył się dla Zgromadzenia i dla naszej Ojczyzny. 
Na miesiąc marzec 2017 roku jako „patron miesiąca” 
został wyznaczony ks. Kazimierz Siemaszko CM 
(1847-1904) ekonom domu i prowincji, katecheta, ka-
pelan szpitala, spowiednik szarytek, opiekun ubogich, 
społecznik, założyciel schroniska opiekuńczego dla 
chłopców. 

============= 

Ks. Kazimierz Siemaszko urodził się 19 grud-
nia 1847 roku w Dyskajmie (parafia Betygoła), na 
Żmudzi w powiecie rossieńskim, w rodzinie zaścian-
kowej szlachty litewskiej. Był synem Kazimierza i 
Józefy Wojtkiewicz. Szkołę ludową ukończył w ro-
dzinnej wsi; do gimnazjum uczęszczał zapewne w Wil-
nie, ponieważ w czerwcu 1863 roku w okresie terroru 
M. N. Murawiewa był świadkiem egzekucji ks. Stani-
sława Iszory. Od roku 1864 należał do Bractwa Wzy-
wania Dusz Czyścowych przy karmelickim kościele 
Wszystkich Świętych. W dniu 6 IX 1865 r. został zali-
czony do mieszczan wileńskich spośród stanu byłej 
szlachty polskiej [...] jako pracujący mieszczanin. 

W dniu 28 VIII 1868 roku uzyskał zgodę Wileń-
skiej Rady Miejskiej na wstąpienie do stanu duchow-
nego. Od ks. Józefa Bąkowskiego, misjonarza, profeso-
ra seminarium diecezjalnego w Białymstoku otrzymał 
list polecający do Zgromadzenia Misji w Krakowie na 
Kleparzu, gdzie 4 I 1870 roku został przyjęty przez 
wizytatora Piotra Soubieille’a. Studiował tam filozofię i 
teologię. W dniu 19 VII 1872 roku złożył śluby wie-
czyste, a święcenia kapłańskie otrzymał 19 XII 1875 
roku we Lwowie. Obywatelstwo austriackie uzyskał, 
po długich staraniach, w grudniu 1885 roku. 

W okresie studiów teologicznych uczył katechi-
zmu ubogich i zaniedbanych moralnie chłopców z Kle-
parza oraz prowadził męską Sodalicję Mariańską. Jako 
diakon wygłaszał nauki katechizmowe podczas spotkań 
organizowanych na Kleparzu dla ubogich, którym na-
stępnie podawał posiłek. W roku 1874/1875 przewod-
niczył także w rekolekcjach dla ubogich. 

W pierwszych latach kapłaństwa pełnił obowiąz-
ki kapelana w szpitalu św. Łazarza i w szpitalu dziecię-
cym Św. Ludwika. Był także katechetą w szkole pro-
wadzonej przez siostry miłosierdzia przy ul. Warszaw-
skiej 10. Do końca życia był spowiednikiem sióstr mi-
łosierdzia w Krakowie. Od 1880 roku przez dwadzie-
ścia lat pełnił obowiązki ekonoma domu kleparskiego, 
a także ekonoma prowincjalnego księży misjonarzy. 

WIELKI POST 2017: 
DROGA KRZYŻOWA 

w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17.00 (dla 
dzieci), 18.00 (dla dorosłych) i 20.30 (dla studentów 
i młodzieży szkół średnich). 

GORZKIE ŻALE 

w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30 (z 
kazaniem pasyjnym, głoszonym przez ks. Mariusza 
Czajkowskiego CM). 

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ 
Z okazji Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu 

Św. Wincentego a Paulo w Muzeum Historyczno-
Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy przy 
ul. Stradomskiej 4 została przygotowana okoliczno-
ściowa wystawa pt. Realizacja powołania w Rodzi-
nie Wincentyńskiej. Wystawa ma przybliżyć różno-
rodną działalność Rodziny Wincentyńskiej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem posługi Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia. 

Wystawę można oglądać od 29 stycznia do 27 
września 2017 roku z przerwą wakacyjną w lipcu i 
sierpniu w następujących godzinach: w poniedziałki, 
wtorki i środy od 14.00 do 17.00, a w niedziele od 
15.00 do 17.00. W miesiącach wakacyjnych wystawa 
będzie dostępna po wcześniejszym uzgodnieniu mai-
lowym lub telefonicznym. Wejście do muzeum przez 
furtę seminaryjną. 

PATRON MARCA:  
KS. KAZIMIERZ SIEMASZKO 
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Wkrótce po święceniach kapłańskich rozpoczął or-
ganizowanie izb noclegowych dla bezdomnych, zanie-
dbanych moralnie młodych włóczęgów. Od roku 1882 
jego opieka nad chłopcami obejmowała również zajęcia 
dzienne. Powstało wówczas półzamknięte schronisko 
przy ul. Krzywej dla 23 chłopców w wieku od ośmiu do 
szesnastu lat. Młodsi uczęszczali do pobliskich szkół 
podstawowych, a starsi jako terminatorzy uczyli się za-
wodu w warsztatach rzemieślniczych w mieście. W 1886 
r. przeniósł schronisko do zakupionego wówczas domu 
czynszowego przy ul. Długiej 38 (obecnie 42), nazwał je 
Domem Schronienia i Dobrowolnej Pracy dla Biednych i 
Opuszczonych Chłopców. Fundusze na zakup i adaptację 
budynku pochodziły z pożyczek i darów zarówno od 
sejmu, Rady miasta Krakowa, jak i od osób prywatnych, 
m.in. od księżnych Marii Ogińskiej i Marceliny Czartory-
skiej, hr. Stanisławy Tarnowskiej, Franciszka Wacława 
Popiela i ks. Jana Schindlera. Stałego finansowego 
wsparcia udzielali Siemaszce wizytatorzy misjonarzy ks. 
Piotr Soubieille i ks. Józef Kiedrowski. 

ks. Siemaszko brał udział w organizowaniu bliźniacze-
go domu opieki nad zaniedbaną młodzieżą – fundacji 
księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowic-
kiej w Krakowie. Od 1887 roku był konsultantem pro-
jektów budowy zakładu. Fundator zamierzał oddać 
dzieło pod zarząd Zgromadzenia, ale Siemaszko, po 
rozważeniu warunków, odmówił przyjęcia kierownic-
twa zakładu. Od 1893 roku należał jednak do rady nad-
zorczej fundacji, a od roku 1902 był członkiem Wy-
działu Wykonawczego Kuratorii Zakładu. Do końca 
życia utrzymywał kontakt z zarządem fundacji.  

W 1897 roku ks. Siemaszko otrzymał współpra-
cownika do prowadzenia zakładu przy ul. Długiej i 
domu wakacyjnego w Czernej. Był to ks. Jan Rzymeł-
ka, który później, jako dyrektor obu zakładów, dopro-
wadził dzieło założyciela do drugiego rozkwitu. W 
latach 30-tych XX wieku w ośrodkach założonych 
przez ks. Siemaszkę przebywało ponad 400 chłopców. 
Dodać należy, że dyrektorami „siemaszkowskich” za-
kładów wychowawczych byli m.in.: późniejszy biskup 
sandomierski Jan Lorek oraz biskup pomocniczy Ar-
chidiecezji Krakowskiej – Albin Małysiak. W  1953 
roku komunistyczne władze zamknęły zakłady wycho-
wawcze i przejęły ich majątek. 

Ks. Siemaszko zmarł w dniu 20 maja 1904 roku 
w Krakowie; pogrzebano go w grobowcu Zgromadze-
nia na Cmentarzu Rakowickim. 

W uznaniu zasług nazwano jego imieniem zakład 
przy ul. Długiej oraz jedną z ulic na Białym Prądniku w 
Krakowie. W 1987 r. z okazji stulecia zakładu w Czer-
nej (dziś Dom Pomocy Społecznej) na budynku wmu-
rowano tablicę pamiątkową, ufundowaną przez byłych 
wychowanków zakładu. 

Po latach dzieło ks. Siemaszki otrzymało „drugie 
życie”. W październiku 1993 roku, po wielu latach 
przerwy, rozpoczęło działalność Centrum Młodzieży 
„U Siemachy” przy ul. Długiej 42 w Krakowie. Uro-
czystego otwarcia pierwszej placówki edukacyjno-
wychowawczej dla dzieci i młodzieży dokonał metro-
polita krakowski – ks. kardynał Franciszek Macharski. 
W czerwcu 1997 roku powstała młodzieżowa grupa 
„Progres”, której celem stało się przygotowywanie 
młodych ludzi do funkcji przyszłych liderów ośrodków 
młodzieżowych. W styczniu 1998 roku Centrum Mło-
dzieży „U Siemachy” zostało wpisane do rejestru Kura-
tora Oświaty w Krakowie. Dwie kolejne placówki dla 
dzieci i młodzieży powstały w kwietniu 1998 roku – 
jedna przy ul. Lea 55 (czyli w naszej parafii), druga 
przy ul. Podbrzezie 6 w Krakowie. Cztery lata później, 
w lutym 2002 roku, działalność rozpoczęły dwa nowe 
ośrodki przy ul. M. Konopnickiej 19 oraz przy ul. Na 
Kozłówce 25 w Krakowie. 

 W grudniu 1886 roku otrzymał zgodę kuratorium 
na otwarcie w schronisku szkoły powszechnej z „prawem 
publiczności”, w której uczyła się także młodzież z mia-
sta. W zakładzie było wtedy sześćdziesięciu chłopców; 
młodsi uczęszczali do klas dziennych, a starsi – termina-
torzy – do wieczorowych, w tzw. przemysłowych szko-
łach miejskich. Szkoła w schronisku miała warsztat intro-
ligatorski i własną orkiestrę. W 1889 roku powiększył 
schronisko, dobudowując trzypiętrową oficynę z kuchnią, 
pralnią, obszerną świetlicą i salą gimnastyczną. W tym 
samym roku, działając w imieniu Zgromadzenia, zakupił 
w Czernej koło Krzeszowic dziesięciomorgową parcelę 
pod budowę willi wakacyjnej dla najmłodszych chłop-
ców. Budynek był gotowy już w roku następnym, a od 
1906 r. stał się filialnym zakładem dla najmłodszych 
chłopców z czteroklasową szkołą podstawową. 

Poza pracą wychowawczą i organizacyjną w za-
kładzie, którym przez piętnaście lat kierował osobiście, 

JUBILEUSZ 400-LECIA WINCENTYŃSKIEGO CHARYZMATU 

Ksiądz 
Kazimierz 
Siemaszko 

CM 
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Na miesiąc kwiecień 2017 roku został wyznaczony 
jako „patron miesiąca” ks. Czesław Lewandowski CM 
(1864-1934) – długoletni ojciec duchowny w semina-
riach, kierownik duchowy św. Brata Alberta i bł. Bernar-
dyny Jabłońskiej, spowiednik Sługi Bożego kard. Stefana 
Sapiehy. 

============= 

Ks. Czesław Lewandowski CM urodził się dnia 
15 października 1864 roku w Błotnicy (Wielkie Księ-
stwo Poznańskie); był drugim spośród dziesięciorga dzie-
ci Wawrzyńca Lewandowskiego i Anastazji Wrzesiń-
skiej. Do Zgromadzenia wstąpił we wrześniu 1884 roku, 
a w dwa lata potem złożył śluby święte. W Notatniku 
rekolekcyjnym ówczesnego kandydata do kapłaństwa 
zapisał: ...złożyłem Bonum Propositum. Oświadczyłem 
Bogu, że do Niego chcę całkiem należeć. Oddałem Mu 
wszystko: miłość, nadzieję, ciało i własną osobę. Jestem 
więc jako ofiara całopalenia Bogu. Jako kleryk studiował 
obok teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim przyrodę. 
Studium tego nie dokończył (jego delikatna natura nie 
mogła znieść wiwisekcji, dokonywanych na zwierzę-
tach). W tym czasie uczył również łaciny i historii ko-

ścielnej w Małym Seminarium Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy.  

Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 21 grudnia 
1889 roku. Po święceniach spełniał funkcje kapelana w 
Zakładzie im. Helclów w Krakowie, a w roku 1892 
powołano go na stanowisko ojca duchownego w semi-
narium duchownym we Lwowie. Pracował tam do roku 
1900, kiedy został mianowany superiorem domu na 
Kleparzu w Krakowie i profesorem teologii moralnej. 
Równocześnie wszedł w skład rady prowincjalnej 
Zgromadzenia jako pierwszy jej członek – wicewizyta-
tor polskiej prowincji. Funkcję tę spełniał za trzech 
wizytatorów: ks. Józefa Kiedrowskiego, ks. Kaspra 
Słomińskiego i ks. Józefa Kryski. Na tym stanowisku 
bardzo się przyczynił do podjęcia w 1903 roku przez 
polską prowincję Zgromadzenia posługi duszpaster-
skiej pośród wychodźców w Ameryce Północnej, a 
potem w Brazylii. W roku 1901 został superiorem na 
Stradomiu i spełniał ten urząd przez dwa lata, a następ-
nie powrócił na Kleparz jako superior i profesor homi-
letyki. 

Zgodnie z panującym wówczas zwyczajem w 
Zgromadzeniu, każdy kapłan – misjonarz (bez względu 
na zajmowane stanowisko) prowadził misje ludowe. 
Również  ks. Lewandowski żywił przekonanie, że ża-
den misjonarz św. Wincentego a Paulo nie może od-
mówić, gdy wzywają go do pracy misyjno-
rekolekcyjnej. Sam oddawał się jej z misjonarskim 
zapałem. Jako ojciec duchowny czy też przełożony – 
superior, na ten cel często przeznaczał wakacje. Nie 
odstraszały go i nie zniechęcały ofiary i umartwienia, 
jakie łączyły się z pracą misyjną, i różne dolegliwości, 
które towarzyszyły mu na misjach z powodu wątłego 
zdrowia. Lata spędzone na Stradomiu i pierwsze lata na 
Kleparzu były najbogatszymi pod tym względem. Z 
biegiem lat, coraz bardziej osłabiony i podejmując ob-
owiązki superiora domu centralnego na Kleparzu, mógł 
rzadziej wyjeżdżać z rekolekcjami czy misjami. Zaw-
sze natomiast udzielał rekolekcji mieszkańcom Śląska, 
którzy wówczas na takie rekolekcje licznie przybywali 
na Kleparz. 

W roku 1914 ks. Lewandowski otrzymał nomi-
nację na ojca duchownego w seminarium duchownym 
w Krakowie. Życzył sobie tego sam książę metropoli-
ta Adam Stefan Sapieha, który jeszcze jako kleryk w 
seminarium duchownym we Lwowie był synem du-
chowym ks. Czesława (a jako metropolita krakowski 
został jego penitentem). Na trudnym stanowisku ojca 
duchownego pozostał przez 17 lat, wychowując szeregi 
świątobliwych i dzielnych kapłanów dla diecezji kra-
kowskiej i zyskując powszechne zaufanie, niekłamaną 
miłość i szczere przywiązanie swoich duchowych sy-
nów. Ojciec Duchowny Seminarium miał być drugim 
ojcem, miał zastępować rodziców w całym tego słowa 
znaczeniu – tak charakteryzował jego pedagogię i jego 
posługę wobec krakowskich alumnów dyrektor semina-
rium ks. Józef Gaworzewski.  

W listopadzie 2003 roku, w Sali Hołdu Pruskiego 
Muzeum Narodowego w Sukiennicach odbyło się spo-
tkanie założycielskie Stowarzyszenia „U Siemachy”. 
Kilka miesięcy później Stowarzyszenie stało się organem 
prowadzącym oddziały Centrum Młodzieży „U Siema-
chy” w różnych dzielnicach Krakowa.  

Dziś Stowarzyszenie zatrudnia blisko 250 pracow-
ników, działa w 30 lokalizacjach w Polsce i każdego dnia 
zapewnia bezpłatną pomoc ponad 2.000 młodych osób. 
Główna siedziba znajduje się w Krakowie, w historycznej 
kamienicy przy ul. Długiej 42. 

Z idei ks. Kazimierza Siemaszki czerpała także ini-
cjatywa stworzenia nowoczesnego ośrodka edukacyjno-
wychowawczego „Radosna Nowina 2000” w Pieka-
rach koło Krakowa. Wybudował je ks. Bronisław Sień-
czak CM dzięki finansowemu wsparciu pani Josephine 
Gebert. Jej wyjątkowa hojność przyniosła niezwykłe 
efekty: w 2002 roku powstało okazałe Liceum Ogólno-
kształcące, Klub Sportowy UKS Siemaszka, Zespół Spor-
towo-Rekreacyjny (baseny, jacuzzi, zjeżdżalnia, sauny, 
siłownia, sala fitness, wielofunkcyjna hala sportowa, 
boiska, korty) oraz mała elektrownia wodna (MEW) na 
Wiśle, na stopniu wodnym Kościuszko, która utrzymuje 
działalność ośrodka. 

ks. Jan Dukała CM 
(dodano nowe informacje według: 

www.siemacha.org.pl  
oraz www.radosnanowina.pl) 

PATRON KWIETNIA:  
KS. CZESŁAW 

LEWANDOWSKI 
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za drugich, od czego jest kapłanem. Dopóki dziecko 
będzie myśleć o wystąpieniu, o zrzuceniu sukni – to 
ojciec nie przestanie przyjmować za nie cierpień, poku-
ty i śmierci. Wolę nie żyć, aniżeli się doczekać tego 
głupstwa, któreby miało dziecko zrobić. Można twier-
dzić, że gdyby ks. Lewandowski nie okazał jej tak wie-
le serdeczności i cierpliwości, nie poświęcił jej tak 
wiele czasu – nie starczyłoby jej sił, aby przezwyciężyć 
wszystkie trudności, na jakie napotykała w życiu we-
wnętrznym. Otoczona jego ojcowską opieką – nie tylko 
wytrwała w powołaniu, ale stała się współzałożycielką 
Zgromadzenia Sióstr Albertynek i wyjątkową postacią 
w jego dziejach. 

Ks. Kazimierz Figlewicz, wychowanek ks. Lewan-
dowskiego w latach 1921—1926, pisał: Był to kapłan 
świątobliwy i dobry dla drugich, i dlatego powszechnie 
był ceniony i szanowany, zarówno przez przełożonych jak 
i przez alumnów, bo świętość jego nie odpychała lecz 
przyciągała. Tak też oceniał ojca duchownego książę 
metropolita Adam Sapieha: Jest to rzadko spotykany typ 
mądrego i dobrego człowieka. Po latach ks. bp Julian 
Groblicki, wychowanek ks. Czesława, powiedział krótko: 
My nim żyjemy, On dla nas nie umarł, jest wśród nas. 
Wiedza, mądrość i duchowa dojrzałość pozwoliły ks. 
Lewandowskiemu podołać tak odpowiedzialnemu powo-
łaniu: w setkach sług Bożych skutecznie kształtował ka-
płańskiego ducha w ciągu 25 lat pracy w seminariach 
duchownych, we Lwowie i w Krakowie. 

Prawdopodobnie w roku 1901 do domu Księży 
Misjonarzy na Stradomiu, z prośbą o kapłana dla swoich 
ubogich, udał się św. Brat Albert Chmielowski. Odtąd 
często kontaktował się z ks. Lewandowskim w swoich 
sprawach osobistych, ale również w problemach wspól-
not, którym dał początek, oraz licznych ubogich, którymi 
się zajął. Przychodził do niego szukać pociechy ducho-
wej lub poradzić się, w jaki sposób ma urządzić swoje 
zgromadzenia: często przychodził do ks. Lewandowskie-
go, by się radzić i radzić, bo nie mógł i nie chciał inaczej 
niż św. Franciszek z Asyżu ująć sprawy bezwzględnego 
ubóstwa. Nie było przypadkowym, że na wiele lat życia 
obrał sobie jako kierownika swego sumienia ks. Czesława 
Lewandowskiego (ks. Konstanty Michalski CM). Ks. Le-
wandowski był spowiednikiem Brata Alberta, patrzył na 
jego wysiłki i prace, wspierał go swymi radami – aż do 
ostatniej chwili jego życia. W niedzielę 24 grudnia 1916 
roku po południu, w przeddzień śmierci Brata Alberta 
przybył do przytuliska dla ubogich przy ul. Krakowskiej i 
po raz ostatni go wyspowiadał. Podał mu do ucałowania 
krzyż oraz zachęcił, aby swe cierpienia połączył z cier-
pieniami Chrystusa. Poprosił także, aby zebranym wokół 
niego braciom i siostrom pobłogosławił na drogę ich 
życia, aby pobłogosławił nieobecnych. Dzięki zachęcie 
spowiednika błogosławieństwo Założyciela objęło całą 
jego duchową rodzinę, gdyż na życzenie ks. Czesława 
pobłogosławił też wszystkich braci i siostry, którzy w 
przyszłości będą w zgromadzeniach. Z serca, pobłogo-
sławił też wszystkich ubogich i bezdomnych pozostają-
cych w założonych przytuliskach.  

W roku 1904 Brat Albert polecił ks. Lewandow-
skiego bł. Siostrze Bernardynie Jabłońskiej, której  
powierzył urząd przełożonej generalnej formującego się 
dopiero Zgromadzenia Sióstr Albertynek: Bardzo bym się 
cieszył, żebyś poszła do Ojca Lewandowskiego się wy-
spowiadać, bo on dobrusi, łagodniusi i duchowy. Odtąd s. 
Bernardyna, która przez długi okres przeżywała silne 
niepokoje wewnętrzne, skrupuły oraz wątpliwości co do 
słuszności obranej drogi – znajdowała się pod opieką 
duchową ks. Lewandowskiego. Tak jak Brat Albert – 
wiązał on z s. Bernardyną wielkie nadzieje na przyszłość, 
dlatego pozwolił sobie pisać: Jak dziecku za ciężko krzyż 
dźwigać, to ja go biorę, bom grzesznik – niech on cierpi 

Ksiądz Czesław Lewandowski CM 

Po śmierci Brata Alberta wspólnoty albertyńskie 
potrzebowały różnorakiej pomocy: prawnej, finanso-
wej, a nade wszystko pomocy duchowej. Siostry Alber-
tynki właśnie w osobie ks. Lewandowskiego znalazły 
przedłużenie dobroci i miłości Założyciela. Ks. Lewan-
dowski znał każdą siostrę w Zgromadzeniu, każdej 
okazywał szacunek i życzliwość, obdarowywał słody-
czami, które starał się zawsze mieć pod ręką, a nawet 
pierwszy zwracał uwagę, czy konkretnej siostrze coś 
nie dolega, czy nie jest chora, dlaczego jest smutna. 
Świadectwa sióstr albertynek są bardzo wymowne: od 
samego początku uważałam Ojca za świętego księdza. 
Uderzała u niego wielka miłość i dobroć. Chyba żaden 
ojciec nie odnosi się z taką miłością do swego dziecka, 
jak Ojciec Lewandowski odnosił się do sióstr. Gdyby 
mógł, oddałby im swe serce (s. Ferdynanda Grzenko-
wicz).  
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Natomiast teksty wydane drukiem są nieliczne. W 
roku 1903 w Rocznikach Obydwóch Zgromadzeń opubli-
kował Krótki rys historyczny Małego Seminarium XX 
Misjonarzy w Krakowie z okazji 25-letniego jubileuszu, a 
w następnych latach biogramy księży Antoniego Bucz-
kowskiego (1905), Franciszka Blocka (1913) i wizytatora 
Józefa Kiedrowskiego (1921) oraz Wiązankę wspomnień 
o 1903 roku z okazji ćwierćwiecza zamorskich wypraw 
naszych wychowanków Małego Seminarium w Krakowie 
(1928). W piśmie Miłosierdzie Chrześcijańskie (w latach 
1910—1913) pisał o opiece nad opuszczonymi niemow-
lętami (podrzutkami) w Krakowie i we Lwowie. W roku 
1905 wydano modlitewnik Przyjdź, Duchu Święty. No-
wenna do Ducha Przenajświętszego, a w 10. rocznicę 
śmierci Brata Alberta ukazała się drukiem niewielkich 
rozmiarów książeczka pod tytułem Brat Albert. Do końca 
życia pracował też nad obszernym żywotem Brata Alber-
ta, który pozostawił w rękopisie (krytyczne wydanie tej 
pracy – na życzenie Sióstr Albertynek – być może w tym 
roku doczeka się wydania w Wydawnictwie Instytutu 
Teologicznego Księży Misjonarzy). 

Sterany pracą i chorobą – w roku 1931 ks. Lewan-
dowski zamieszkał u Sióstr Albertynek na Prądniku 
Czerwonym. Ostatnią Mszę św. w swoim życiu odprawił 
u sióstr 14 lutego 1934 roku. Sakrament chorych otrzy-
mał z rąk ks. wizytatora Józefa Kryski 26 lutego 1934 
roku w obecności bł. Siostry Bernardyny i wielu sióstr. 
Zmarł w Domu Sióstr Albertynek 20 marca 1934 r. 
Nazajutrz wśród licznie nawiedzających zwłoki zmarłego 
pojawił się także książę metropolita abp A. S. Sapieha. 
Do zasmuconych sióstr powiedział krótko: Dużo straciły-
ście. Pogrzeb ks. Lewandowskiego odbył się dnia 22 

marca: ciało Zmarłego złożono w grobowcu Księży 
Misjonarzy na Cmentarzu Rakowickim. 

Opinii świętości, jaką cieszył się już za życia, nie 
zdołał zatrzeć czas, co więcej, zauważa się prywatny 
kult, jakim otoczona jest jego osoba, zwłaszcza w śro-
dowisku albertyńskim, i przekonanie, że można w nim 
znaleźć orędownika w wielu codziennych sprawach. 
Jeżeli jest prawdą, że święty skutecznie patronuje w 
sprawach, które sam w życiu podejmował – w ks. Cze-
sławie mogliby znaleźć swojego patrona kapelani, oj-
cowie duchowni, formatorzy, spowiednicy, wykładow-
cy, kierujący wspólnotami, ale także dobroczyńcy, 
biedni, chorzy czy poszukujący swojej życiowej drogi.  

Wedle ludzkiego przekonania musiał być świę-
tym ten, który do świętości prowadził innych – a ks. 
Czesław prowadził ku realizowaniu swojego powołania 
całe pokolenia kapłanów diecezjalnych, księży misjo-
narzy czy sióstr albertynek. Prowadził pewnie i z Bo-
żym błogosławieństwem, skoro jego duchowe dzieci 
doznają dziś chwały ołtarzy: św. Brat Albert Chmie-
lowski i bł. Siostra Bernardyna Jabłońska. Jeżeli drze-
wo poznaje się po owocach – ks. Czesław był dobrym 
drzewem. Niewątpliwie dawał innym to, co sam posia-
dał. Na jego żywym przykładzie wielu uczyło się szu-
kać w życiu tego, co nieprzemijalne, i utwierdzało się 
w przekonaniu, że warto iść przez życie dobrze czy-
niąc, stając się tym samym wiernym świadkiem i na-
śladowcą Jezusa Chrystusa. 

ks. Bogdan Markowski CM 

 

Po śmierci Brata Alberta ks. Lewandowskiemu 
przyszło też bronić idei albertyńskiego ubóstwa poprzez 
zasadniczy wkład w zredagowanie konstytucji Braci Al-
bertynów i Sióstr Albertynek. 

Zachowało się wiele rękopisów ks. Lewandow-
skiego: są to przede wszystkim listy, konferencje, rozwa-
żania i notatki, które spisywał w różnych okresach swo-
jego życia. Dziś znaleźć je można w archiwach Zgroma-
dzenia Sióstr Albertynek, Zgromadzenia Księży Misjona-
rzy, Naszej Przeszłości i Kurii Metropolitalnej w Krako-
wie. 

Ksiądz  
Lewandowski 

i siostra  
Bernardyna 
na kapitule  

sióstr  
albertynek  

w 1927 roku 

Miniony rok 

Chyba można tak powiedzieć, że rok 2016 nale-
żał do kategorii roku długo wyczekiwanego i z pewno-
ścią pozostanie on w naszej pamięci jako rok histo-
rycznej pielgrzymki papieża Franciszka do naszej Oj-
czyzny, a także jako rok Światowych Dni Młodzieży w 
Krakowie. Te kilkanaście dni w całej Polsce i ostatni 
tydzień w Krakowie były czasem festiwalu młodości, 
radości i wiary. Dziś patrząc z perspektywy już kilku 
miesięcy możemy przyznać, że był to bardzo owocny 
czas. Daje się bowiem zauważyć ożywienie wiary 
wśród ludzi młodych, którzy odnajdują się m.in. we 
wspólnotach działających przy DA «Na Miasteczku» i 
podejmują pracę nad sobą. Ale bardzo pozytywnym 
sygnałem jest też chęć dalszej formacji duchowej ze 
strony małżeństw i rodzin. Jako parafia i duszpasterze 
wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom z ciekawą 
ofertą dla małżeństw i rodzin, ale także dla tych, którzy 
przygotowują się do małżeństwa. 

 

MINĄŁ ROK 2016 
SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
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Dane statystyczne 

Rozpocznijmy od danych statystycznych. W ubie-
głym roku w naszej wspólnocie parafialnej sakrament 
chrztu świętego otrzymało 65 dzieci (25 spoza parafii). 
Do pierwszej spowiedzi i Komunii św. przystąpiło 93 
dzieci, zaś umocnionymi darami Ducha Świętego w sa-
kramencie bierzmowania zostały 23 młode osoby. 
Umoc-nionych sakramentem chorych zostało 395 osób 
(w tym w Dniu Chorego 284 osoby). Kapłani pobłogo-
sławili 29 par małżeńskich (spoza parafii 15 par). Do 
wieczności odeszło 149 naszych parafian, natomiast we 
Mszy św. uczestniczyło średnio podczas każdej niedzieli 
około 6.000 wiernych. 

Sprawy materialne 

W 2016 roku przeprowadziliśmy następujące prace 
remontowe:  

 renowacja trzech ścian prezbiterium zamknęła się sumą 140 
tysięcy złotych (50 tys. zł – SKOZK i 50 tys. zł – Urząd 
Miasta Krakowa; udział własny parafii – 40 tys. zł); 

 odnowienie ławek w kościele – 14 tysięcy złotych;  
 miękkie obicia na ławkach – 8 tysięcy złotych; 
 renowacja wszystkich drzwi wejściowych do kościoła – 15 

tysięcy złotych; 
 renowacja portalu z piaskowca przy głównym wejściu do 

naszej świątyni – 18,5 tysięcy złotych; 
 renowacja kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej – 5 tysięcy 

złotych. 
 

Dodać należy, że organizacja ŚDM w naszej parafii wynio-
sła 20 tysięcy złotych, a dodatkowym kosztem jest utrzymanie 
zimowe kościoła i budynków parafialnych, które co miesiąc 
wynosi ponad 9 tysięcy złotych. 

Co przed nami? 

W planie mamy renowację prezbiterium – część II 
(jeżeli dostaniemy dofinansowanie ze SKOZKu i z Wy-
działu Kultury Miasta Krakowa), zabezpieczenie przed 
wilgocią frontowej ściany kościoła, konserwacja pia-
skowca wokół kościoła, remont zakrystii, renowacja ta-
bernakulum i naczyń liturgicznych, wykonanie górnej 
części chrzcielnicy, remont dachu na Domu Katolickim, 
wymiana okien w Domu Katolickim, wymiana drzwi 
głównych na plebanii, odnowienie kancelarii parafialnej. 

Dzięki ofiarności naszych Parafian i Przyjaciół w 
ubiegłym roku udało się dokonać naprawdę dużo. Za 
wszelkie ofiary pieniężne, a także za modlitewne wspar-
cie podjętych prac remontowych składam serdeczne Bóg 
zapłać! 

Wspólnoty i grupy parafialne 

Darem dla duszpasterstwa parafialnego są 
wspólnoty i grupy parafialne. Dziękuję za troskę o 
działalność apostolską wszystkim Wspólnotom działają-
cym w naszej parafii: Chórowi Mariańskiemu, Duszpa-
sterstwu Akademickiemu «Na Miasteczku», Ministran-
tom i Lektorom oraz Krucjacie Maryjnej, Stowarzyszeniu 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Wspólnocie Ży-

wego Różańca, Wspólnocie dla Intronizacji 
szego Serca Pana Jezusa, Wspólnocie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Pracownikom poradni 
parafialnych, Członkom Apostolatu Maryjnego, Radzie 
Parafialnej, parafialnej Grupie Pielgrzymkowej oraz 
wszystkim, którzy swoją aktywnością, zaangażowa-
niem, świadectwem wiary i miłości nieśli dobro całej 
wspólnocie parafialnej przez cały rok. 

Ks. proboszcz Jacek Kuziel w czasie wieczerzy  
wigilijnej dla parafian ubogich i samotnych  

w Domu Katolickim we wtorek 20 grudnia 2016 r. 

Wspomniałem na wstępie o dużym zaintereso-
waniu formacją dla małżeństw i rodzin. W naszej para-
fii małżonkowie mogą znaleźć ciekawą ofertę dla sie-
bie. Należą do niej między innymi: 

 Kręgi Domowego Kościoła – Oaza Rodzin [moderator – 
ks. Bogdan Markowski CM] – więcej na 
www.rdk.krakow.pl; 

 Wspólnota Góra Oliwna, powstała na fundamencie 
Kursu Alfa [opiekun – ks. Andrzej Telus CM] – więcej na 
www.kursalfa.goraoliwna.org; 

 Spotkania Małżeńskie [opiekun – ks. Paweł Dobroszek 
CM] – więcej na www.spotkaniamalzenskie.pl;  

 Grupa formacyjno-ewangelizacyjna św. Pawła [opie-
kun – ks. Jacek Moryto CM] – więcej na 
www.wspolnotapawla.pl;  

 Droga Neokatechumenalna [opiekun – ks. Zbigniew 
Kopciński CM] – więcej na neokatechumenat.org.pl. 

W naszej parafii działa poradnictwo rodzinne, w 
którym w ubiegłym roku prowadzący poprowadzili 44 
wykłady w ramach kursu przedmałżeńskiego i udzielili 
490 porad dla przygotowujących się do małżeństwa i 
dla małżonków. Pragnę w tym miejscu bardzo serdecz-
nie podziękować Państwu Jackowi i Janinie Bemben-
kom za pełne ofiarności i sumienności prowadzenie 
naszej poradni. 
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Módlmy się z wiarą, aby wszystkie rodziny naszej 
parafii znalazły swoje miejsce we wspólnocie Kościoła, 
ale także prośmy miłosiernego Boga, ażeby wszyscy ży-
jący w „luźnych” związkach przyjęli dar sakramentu 
małżeństwa. 

Dziękuję za pełną gorliwości i zapału troskę dusz-
pasterską moim współbraciom – Kapłanom. Panu Janowi 
Rybarskiemu za posługę organisty i dyrygenta chóru. Za 
troskę katechetyczną naszym Katechetom tak świeckim, 
jak i duchownym. Za troskę o kościół i budynki parafial-
ne dziękuję siostrze Marii Skawinie SM, panom kościel-
nym Alojzemu Wamberskiemu, Tomaszowi Łołce i Ro-
manowi Tomali. Dziękuję także za pełną oddania i rze-
telności pracę paniom Edycie Rollauer, Urszuli Limber-
ger, a także paniom Stefanii Czubak, Krystynie Marczyk, 
Ewie Moksie oraz Helenie Skawińskiej. Dziękuję z serca 
naszym szafarzom nadzwyczajnym – panom Adamowi 
Markowskiemu, Władysławowi Wójcikowi i Hieroni-
mowi Zychowi za każdą Komunię św. zanoszoną cho-
rym. Serdeczne Bóg zapłać! 

Stowarzyszenie Miłosierdzia 

Dzięki opiece Matki Najświętszej kolejny już raz 
uzyskaliśmy grant na funkcjonowanie Klubu Parafialne-
go dla seniorów i świetlicy dla dzieci. Pragnę w tym 
miejscu bardzo serdecznie podziękować wszystkim 
Członkom naszego zespołu charytatywnego. W pierwszej 
kolejności za wielkie serce i poświęcony czas pani prezes 
Barbarze Dudek, dziękuje serdecznie siostrze Beacie 
Woźniak i paniom wyróżniającym się w pracy na rzecz 
Stowarzyszenia: Halinie Baran, Kazimierze Bukowiec, 
Danucie Wójcik, Krystynie Wasylik. Bez Waszego czasu 
i poświęcenia nasz Klub Parafialny, ale i świetlica nie 
wyglądałyby tak pięknie i tak wielu starszych i samot-
nych, a także biednych i potrzebujących ludzi nie uzyska-
łoby pomocy. Sam Pan Bóg niech Was hojnie wynagro-
dzi! Pragnę w tym miejscu również podziękować wszyst-
kim studentom wolontariuszom, a pośród nich najbar-
dziej zaangażowanym: Pawłowi Rozakowi, Edycie Dur-
lak, Paulinie Węgrzyn, Tomaszowi Gałoszowi, Marcino-
wi Cyburtowi, Robertowi Rachwałowi i Michałowi Du-
szy. Bardzo się cieszę, że nieustannie wzrasta liczba mło-
dych ludzi, którzy pragną służyć ubogim i potrzebują-
cym. Niech owocem Jubileuszu Charyzmatu Wincentyń-
skiego będzie codzienna dobroć okazywana drugiemu 
człowiekowi. 

Wizyta duszpasterska 

Bardzo ciekawa jest statystyka „kolędowa”. Obli-
czono, że w roku 2017 przyjęło księdza w ramach wizyty 
duszpasterskiej 34,2% naszych parafian (dla porówna-
nia w roku 2014 – 40,57%). Zamkniętych było 49% 
mieszkań (w roku 2014 – 41,37%). Zaś nie przyjęto 
księdza w 16,7 % lokali mieszkalnych (w roku 2014 – 
13,89%). Z pewnością powodów nieobecności jest bar-
dzo dużo i można by tu wymieniać chociażby pracę czy 
inne zajęcia. Natomiast zasmuca nas kapłanów postawa 
tych, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z parafią. Ma to 

oczywiście swoje konsekwencje, z których największe 
dotykają sfery życia duchowego. 

Pośród tematów pojawiających się na „kolędzie” 
przede wszystkim były te, które dotyczyły funkcjono-
wania naszej parafii. Dało się odczuć wielką troskę 
naszych parafian o Kościół jako wspólnotę i jako bu-
dynek. Można powiedzieć, że prawie wszędzie kapłani 
byli przyjmowani z wielką serdecznością i radością. Za 
wszelkie opinie i uwagi, sugestie i wyrazy sympatii z 
serca dziękujemy. Składamy również serdeczne wyrazy 
wdzięczności za ofiary złożone przy okazji „kolędy” na 
Seminarium Księży Misjonarzy na Stradomiu. 

Zakończenie 

Ufam, że przeżywany na całym świecie rok jubi-
leuszowy Rodziny Wincentyńskiej – 400-lecia Chary-
zmatu Wincentyńskiego, rok jubileuszowy 100. roczni-
cy objawień w Fatimie i 100. rocznicy śmierci św. Bra-
ta Alberta w naszym mieście – przyniosą nam wszyst-
kim wiele błogosławionych duchowych owoców. Po-
wierzam je wszystkie opiece i orędownictwu Maryi 
Niepokalanej. 

ks. proboszcz Jacek Kuziel CM 

 

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 
MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO  

A PAULO:  SPRAWOZDANIE 
 

Stowarzyszenie Miłosierdzia przy parafii NMP z 
Lourdes w Krakowie działa w następującym składzie:  
Zarząd: prezes Barbara Dudek, 
 sekretarz Halina Baran,  
 skarbnik Barbara Rytlewska,  
 członek Kazimiera Bukowiec;   
Komisja Rewizyjna:  
 przewodnicząca Mariola Stachna-Lis; 

członkowie Krystyna Wasylik i Ewa Golonka.        
Opiekun: ks. Bogdan Markowski CM.    
Ilość członków: 15 osób. 
 

Zakres działalności Stowarzyszenia:  
 organizuje spotkania świąteczne z wyżywieniem – 

spotkania okolicznościowe kilka razy w roku wraz z 
poczęstunkiem, każdorazowo dla około 30-50 osób 
(m.in. w Światowym Dniu Chorego, śniadanie wiel-
kanocne, na uroczystość św. Wincentego a Paulo 
oraz wigilijne spotkanie dla około 100 osób wraz z 
programem artystycznym w  wykonaniu dzieci i 
młodzieży ze świetlicy „Świat Młodzieży”);  

CARITAS 
PARAFIALNA 2016 
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 współpracuje z Caritas Archidiecezji Krakowskiej 
poprzez uczestnictwo w wiosennej oraz zimowej zbiór-
ce żywności (dwukrotnie w 2016 roku), przy wsparciu 
wolontariatu studentów i młodzieży gimnazjalnej; 

 przygotowuje świąteczne paczki żywnościowe (120 
na Wielkanoc oraz 120 na Boże Narodzenie);  

 organizuje odwiedziny chorych, samotnych i potrze-
bujących pomocy parafian;  

 wypłaca zapomogi osobom ubogim mieszkającym na 
terenie parafii (najczęściej jest to dofinansowanie kosz-
tu mediów oraz zakupu leków); 

 wspomaga bezdomnych przez zakup leków i żywno-
ści. 

 

Inny rodzaj świadczonej pracy: 
  

 w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku, w ramach 
współpracy z Urzędem Miasta Kraków oraz z 
MOPSem – Stowarzyszenie organizuje działalność 
Ośrodka Wsparcia na terenie Domu Katolickiego w 
Krakowie przy ul. Lea 55 (otacza opieką i prowadzi 
Klub Seniora wraz ze Świetlicą „Świat Młodzieży”) – 
środki finansowe na działalność OW uzyskano z dotacji 
Urzędu Miasta Krakowa (trzyletnia umowa na lata 
2015—2017);  

 Stowarzyszenie współpracuje ze szkołami na terenie 
naszej parafii (z Zespołem Szkół Ogólnokształcących 
Integracyjnych nr 1) oraz z przedszkolem „Iskierka” – 
odbywają się spotkania okolicznościowe seniorów z 
młodzieżą i dziećmi w ramach integracji pokoleniowej 
(występy artystyczne, np. Jasełka, na Święto Niepodle-
głości, na Dzień Seniora czy Dzień Dziecka). 

 

Przychody i wydatki za 2016 rok  
 

I. Przychody razem:                           24.864,00 zł 

    w tym – darowizny gotówkowe         6.555,00 
składki członkowskie                          612,00 
kwesty (wiosenna i jesienna)         10.632,00 
1% odpisu z podatków                     7.000,00 
odsetki bankowe                                65,00 
 

II. Koszty razem:        19.070,00 zł 
 

w tym – administracyjne                         1.320,00 
opłaty, prowizje bankowe                  680,00  
składki do centrali                 300,00 
(Kraków, ul. Stradom 4) 
wynagrodzenie księgowej      1.800,00 
zapomogi                          970,00 
spotkania świąteczne, paczki        8.400,00 
(Wielkanoc, Boże Narodzenie)                                                  
koszty pozostałe:        5.600,00 zł 

w tym –   
dotacja na wypoczynek letni  
dla dzieci i młodzieży           1.000,00 
dotacja na  ogrzewanie  
Domu Katolickiego           3.000,00   
spotkania formacyjne           1.350,00 
(Krzeszowice, Częstochowa, Święta Woda)  
zakup stołu do Klubu Seniora            250,00 

SALDO za rok 2016 (przychody—wydatki)    
      + 5.794,00 złote 

Dotacja z Urzędu Miasta (tylko na realizację 
zadania publicznego – Ośrodek Wsparcia dla 30 
osób: 15 seniorów i 15 dzieci i młodzieży) została 
wydatkowana na działalność Klubu Seniora i Świetli-
cy „Świat Młodzieży”: 

 

koszty merytoryczne            57.060,00 
(wycieczki, wyjścia, warsztaty, prelekcje, ciepłe  
posiłki, poczęstunki, materiały, sprzęt AGD)  
koszty osobowe         42.660,00 
(umowy ZUS, dwójka wychowawców,  
kierownik Świetlicy)       
koszty rachunkowe  
i administracyjne         8.280,00 
(opłaty, wyposażenie, materiały,  
 obsługa finansowa)  
Razem:        108.000,00 złotych 

Cele statutowe realizowane są ze środków finan-
sowych uzyskanych z ofiar darczyńców na konto Sto-
warzyszenia (nr konta: 27 85910007 0021 0048 1476 
0001), ofiar pieniężnych zbieranych w czasie kwesty 
wiosennej i jesiennej na terenie naszej parafii oraz od-
pisu od podatku 1%. 

Dziękujemy za wszelkie formy wsparcia dzia-
łalności naszego Stowarzyszenia na rzecz osób ubo-
gich i potrzebujących pomocy. 

Sprawozdanie przygotowały: 
Barbara  Dudek (prezes),  

Barbara Partyczyńska (księgowa) 
 

Przekaż 1% swojego podatku potrzebującym! 

         
Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego 

a Paulo istnieje w Polsce ponad 350 lat, świadcząc 
pomoc potrzebującym w duchu św. Wincentego. Od 
2004 roku posiada status „organizacji pożytku pu-
blicznego”. 

Możecie Państwo wspomóc naszą działal-
ność poprzez przekazanie jednego procenta wa-
szego podatku na rzecz Stowarzyszenia. Wystarczy 
w rozliczeniu PiT wpisać nazwę „Stowarzyszenie 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo” oraz numer 
KRS 0000175353 (z dopiskiem: AIC Lourdes). 

O bezpośredniej pomocy charytatywnej parafii  
– w następnym, majowym numerze pisma 
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DLA DOROSŁYCH I STUDENTÓW 

SOBOTA 4 MARCA 2017 ROKU 
 o godz. 18.30:  

Msza św. niedzielna z nauką na rozpoczęcie 
rekolekcji 

NIEDZIELA 5 MARCA 2017 ROKU 
 o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 15.00, 

16.30 i 18.30:   
Msza św. niedzielna z nauką na rozpoczęcie 
rekolekcji; 

 o godz. 20.00:  
Msza św. niedzielna z nauką dla studentów 

PONIEDZIAŁEK 6 MARCA 2017 ROKU 
 godz. 8.40, 14.40 i 18.10:  

modlitwy wspólne w kościele; 

 godz. 7.00, 9.00, 15.00 i 18.30:  
Msza św. z nauką rekolekcyjną; 

 godz. 20.00:  
Msza św. z homilią i nauka rekolekcyjna 
dla studentów 

WTOREK 7 MARCA 2017 ROKU 
 w godz. 6.00÷9.00 i 14.00÷20.00:  

sprawowanie sakramentu pokuty; 

 godz. 8.40, 14.40 i 18.10:  
modlitwy wspólne w kościele; 

 godz. 7.00, 9.00, 15.00 i 18.30:  
Msza św. z nauką rekolekcyjną; 

 godz. 20.00:  
Msza św. z homilią, nauka rekolekcyjna 
dla studentów i adoracja  

ŚRODA 8 MARCA 2017 ROKU 
 godz. 8.40 i 14.40: modlitwy; 

 godz. 7.00, 9.00, 15.00 i 18.30:  
Msza Święta z nauką na zakończenie 
rekolekcji; 

 godz. 20.00: Msza Święta z nauką na  
zakończenie rekolekcji dla studentów. 

PROWADZI   
O. Lech Dorobczyński OFM 

 

REKOLEKCJE DLA VII LO 
w dniach 10—12 kwietnia 2017 r. 

PROWADZI  ks. Mikołaj Żebrowski CM 

DLA UCZNIÓW ZSOI NR 1 
(SP nr 12 i Gimnazjum nr 15) 

PONIEDZIAŁEK 20 MARCA 2017 ROKU:  
- o godz. 10.00 spotkanie dla klas I, II i III 
- o godz. 11.30 spotkanie dla klas IV, V i VI 
- o godz. 13.00 spotkanie dla gimnazjum 

WTOREK 21 MARCA 2017 ROKU: 

- o godz. 10.00 spotkanie dla klas I, II i III 
- o godz. 11.30 nabożeństwo pokutne i spo-

wiedź św. dla klas IV, V i VI  
- o godz. 13.00 nabożeństwo pokutne i spo-

wiedź św. dla klas gimnazjalnych 

ŚRODA 22 MARCA 2017 ROKU: 
- o godz. 10.00 Msza św. dla klas I, II i III 
- o godz. 11.30 Msza św. dla klas IV, V i VI 
- o godz. 13.00 Msza św. dla klas gimnazjal-

nych 

DLA UCZNIÓW ZSO NR 51 
(SP nr 5 i Gimnazjum Sportowego nr 76) 

PONIEDZIAŁEK 27 MARCA 2017 ROKU:  
- o godz. 10.00 spotkanie dla klas I, II i III 
- o godz. 11.30 spotkanie dla klas IV, V i VI 
- o godz. 13.00 spotkanie dla gimnazjum 

WTOREK 28 MARCA 2017 ROKU: 

- o godz. 10.00 spotkanie dla klas I, II i III 
- o godz. 11.30 nabożeństwo pokutne i spo-

wiedź św. dla klas IV, V i VI  
- o godz. 13.00 nabożeństwo pokutne i spo-

wiedź św. dla klas gimnazjalnych 

ŚRODA 29 MARCA 2017 ROKU: 

- o godz. 10.00 Msza św. dla klas I, II i III 
- o godz. 11.30 Msza św. dla klas IV, V i VI 
- o godz. 13.00 Msza św. dla klas gimnazjal-

nych 

PROWADZI  ks. Piotr Klimczak CM 

PROGRAM REKOLEKCJI 
WIELKOPOSTNYCH 
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NIEDZIELA PALMOWA  
(9 KWIETNIA): 
Spowiedź pół godziny przed  
każdą Mszą Świętą   

WIELKI PONIEDZIAŁEK, 
WTOREK i ŚRODA: 
Spowiedź święta w godzinach 
6.00—9.00 i 16.00—20.00  

WIELKI CZWARTEK  
(13 KWIETNIA): 
Spowiedź św. tylko w godzinach 
6.00—12.00  

Msza Wieczerzy Pańskiej  
o godz. 18.00 
Adoracja przy Ciemnicy do godz. 
22.00 

WIELKI PIĄTEK  
(14 KWIETNIA): 
Adoracja przy Ciemnicy w godz. 
6.00—17.30 

Spowiedź w godz. 6.00—12.00 

Jutrznia o godz. 8.00 

Droga Krzyżowa o godz. 15.00 

Liturgia Męki Pańskiej  
o godz. 18.00 
Adoracja przy Grobie Pańskim do 
godz. 24.00 

WIELKA SOBOTA  
(15 KWIETNIA) 
i WIELKA NOC: 
Adoracja przy Grobie Pańskim  
w godz. 6.00—18.30   

Spowiedź w godz. 6.00—12.00 

Jutrznia o godz. 8.00 

Poświęcenie pokarmów (przed 
kościołem) w godz. 9.00—17.00  

Wigilia Paschalna i Rezurek-
cja o godz. 19.00 (należy przy-
nieść ze sobą świece) 

Procesja rezurekcyjna – po za-

MARZEC 
1 (środa): Środa Popielcowa: początek okresu Wielkiego Postu. 

Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.30 
(dla dzieci), 18.30 i 20.00; posypanie głów popiołem w 
czasie wszystkich Mszy Świętych. 
Obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych. 
Początek kwartalnych dni modlitw o ducha pokuty. 

2 (czwartek): Pierwszy czwartek miesiąca: Msza św. w intencji 
ministrantów i ich rodzin z błogosławieństwem do 
wyższych posług liturgicznych – o godz. 18.30. 

3 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca: wizyta kapłanów w do-
mach chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00; 
dodatkowa Msza św. o godz. 16.30 (dla dzieci). 
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.00 (dla 
dzieci), 18.00 i 20.30 (dla młodzieży i studentów). 

4 (sobota):   Święto św. Kazimierza Królewicza, patrona archi-
diecezji krakowskiej. 
Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP o godz. 7.40, a po Mszy św. o godz. 
8.00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu 
Sercu NMP. 

5 (niedziela): 1. niedziela Wielkiego Postu. 
Inauguracja rekolekcji wielkopostnych dla dorosłych 
w czasie niedzielnych Mszy Świętych (patrz: s. 10). 

 Inauguracja rekolekcji akademickich w czasie Mszy 
św. o godz. 20.00 (patrz: s. 10). 
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.30. 

12 (niedziela): 2. niedziela Wielkiego Postu. 
17 (piątek):  Dzień imienin ks. Zbigniewa Kopcińskiego. 
19 (niedziela):  3. niedziela Wielkiego Postu. 
 Dzień imienin ks. Bogdana Markowskiego. 
 Kiermasz strojów pierwszokomunijnych – o g. 12.30. 
20 (poniedziałek):  Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Ma-

ryi Panny. 
Inauguracja rekolekcji wielkopostnych dla uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych 
nr 1 (patrz: s. 10). 

24 (piątek): «24 Godziny dla Pana»: początek całodobowej ado-
racji i sprawowania sakramentu pokuty – o godz. 
19.30 (inauguruje ks. abp Marek Jędraszewski). 

25 (sobota):  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.  
Dzień Świętości Życia: okazja do podjęcia dzieła Du-
chowej Adopcji Dziecka Poczętego w czasie Mszy św. 
o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00 i 18.30. 

26 (niedziela):  4. niedziela Wielkiego Postu. 
Uroczystość przyjęcia nowych dziewcząt i chłopców 
do grona służby liturgicznej – w czasie Mszy św. o 
godz. 11.00. 

27 (poniedziałek):  Inauguracja rekolekcji wielkopostnych dla 
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51 
(patrz: s. 10). 

 

Kalendarium duszpasterskie WIELKI TYDZIEŃ 
I TRIDUUM  

PASCHALNE 
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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  
(oprócz niedzieli 16 kwietnia): 
11.00 – dzieci przedszkolne 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00        
(do 12 kwietnia), 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. 

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

Kursy Przedmałżeńskie: 
poniedziałki, godz. 19.00 

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

środy, godz. 18.15÷19.15 

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 

 

KWIECIEŃ 
1 (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 i nabożeństwo wy-
nagradzające.  

 Uroczystość udzielenia młodzieży sakramentu bierz-
mowania i pobłogosławienia nowych ministrantów 
Słowa Bożego (lektorów) – o godz. 11.00. 

2 (niedziela):    5. niedziela Wielkiego Postu. 
5 (środa):   Pierwsza środa miesiąca: procesja światła i nabożeń-

stwo różańcowe o godz. 18.00, nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i Msza św. wotywna o godz. 18.30. 

7 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca: wizyta kapłanów w domach 
chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00; dodat-
kowa Msza św. o godz. 16.30 (dla dzieci). 

9 (niedziela):    Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. 
Porządek Mszy św. (z poświęceniem palm) – jak w każdą 
niedzielę; uroczysta Msza św. z poświęceniem palm i 
procesją z palmami – o godz. 11.00.  

10 (poniedziałek): Inauguracja rekolekcji wielkopostnych dla młodzie-
ży w godzinach przedpołudniowych. 

13 (czwartek):   Wielki Czwartek (patrz s. 11). 
Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. 

14 (piątek): Wielki Piątek Męki Pańskiej (patrz s. 11). 
Uroczysta Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. 

15 (sobota): Wielka Sobota (patrz s. 11). 
Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej (zakończona pro-
cesją rezurekcyjną) o godz. 19.00. 

16 (niedziela):  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc). 
Porządek Mszy św. – jak w każdą niedzielę. 

17 (poniedziałek):  Poniedziałek Wielkanocny. 
Porządek Mszy św. – jak w każdą niedzielę. 

21 (piątek):  Piątek Wielkanocny. 
Z racji oktawy Zmartwychwstania Pańskiego nie obo-
wiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

23 (niedziela):  2. Niedziela Wielkanocna (Niedziela Miłosierdzia). 
Składka na potrzeby Caritas Archidiecezji Krakowskiej.  
Dzień imienin ks. Wojciecha Kałamarza. 

24 (poniedziałek):  Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, 
głównego patrona Polski. 

25 (wtorek):  Święto św. Marka, Ewangelisty. 
Dzień imienin ks. Marka Krawczyka. 

26 (środa): W Rodzinie Wincentyńskiej: wspomnienie przeniesienia 
relikwii św. Wincentego a Paulo.  

29 (sobota):  Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Ko-
ścioła, patronki Europy. 

30 (niedziela):  3. Niedziela Wielkanocna. 
Inauguracja nabożeństw majowych – o godz. 18.00. 

Kalendarium duszpasterskie IINNFFOORRMMAACCJJEE    
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