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PRZED UROCZYSTOŚCIĄ 
ŚW. WINCENTEGO A PAULO 

Uroczystość św. Wincentego a Paulo jest okazją 
do odnowienia naszego obrazu jego postaci. Prawdą jest, 
że czasy się zmieniają, a wraz z nimi przemianie ulega-
my my sami. W obliczu nowych doświadczeń dawna re-
fleksja o św. Wincentym może okazać się nieaktualna. 
Celowo piszę tu – refleksja, a nie sam św. Wincenty. 
Ten wielki człowiek w każdym czasie powinien być od-
czytywany na nowo, podobnie jak Ewangelia, którą on 
żył. To Chrystus i Jego nauka uczyniły z Wincentego 
postać o niezatracalnym, ponadczasowym przesłaniu. 
Nic to, że Wincenty żył w XVII wieku. Nie tak ważne 
jest też to, że Ewangelie powstały prawie dwa tysiące lat 
temu. Nauka w nich zawarta jest ponad czasem, podob-
nie jak życie Wincentego może być na nowo odczytane 
w realiach naszego świata. Może okazać się, że mamy 
przestarzałe pojęcie o Wincentym, nieaktualne, pokryte 
kurzem. Kiedy bierze się do ręki opis historii jego życia, 
kiedy czyta się słowa jego nauki, praktyczne wskazania, 
można odkryć pewną niesamowitą prawdę, że są one za 
każdym razem bardzo aktualne i w niewytłumaczalny 
sposób nowe. Zadziwia ponadczasowość nauki Wincen-
tego, praktyczność jego wskazówek. Myśl Wincentego 
ma wieczną aktualność, bo wypływa z Ewangelii, bo 
jest na wskroś nauką Chrystusową.  

Święty Wincenty swoją działalność skoncentrował 
na ubogich, których – jak mówił Jezus – zawsze mieć 
będziemy. Wokół ubogich skupił wszelkie powołane 
przez siebie dzieła. Spójrzmy na nie przez pryzmat dzi-
siejszych doświadczeń.  

Podczas swojego życia Wincenty zajmował się 
chorymi i cierpiącymi. Każdy chyba przyzna, że i dzisiaj 
potrzebują oni szczególnej opieki. Zobaczmy, jak wiel-
kiego uzdrowienia potrzebuje dzisiejsza służba zdrowia. 
Może jej głęboka reforma powinna odbyć się na drodze 
doświadczeń Wincentego? Może to szpitale, lub coś na 
nowo powołanego powinno stać się polem działalności 
zgromadzeń wincentyńskich? 
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W poniedziałek, 11 czerwca, o godz. 19.30 
rozpoczęło się ostatnie w tej kadencji spotkanie 
Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Na wstępie sekre-
tarz Rady przedstawił sprawozdanie z poprzedniego 
posiedzenia Rady. Przewodniczący spotkaniu ks. 
proboszcz Jacek Kuziel zapowiedział, że wybory do 
nowej Rady Parafialnej odbędą się jesienią, w paź-
dzierniku. 

Ks. Proboszcz dokonał oceny działalności 
duszpasterskiej. Co szczególnie cieszy? Duża ilość 
dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Komunię św. i 
duża ilość osób, które przyjęły sakrament namasz-
czenia chorych oraz młodych, którzy korzystają z 
Poradni Przedmałżeńskiej i Rodzinnej. 

Bardzo ważnym wydarzeniem było zakończe-
nie renowacji prezbiterium naszego kościoła, które 
teraz wygląda imponująco. 

Ks. Proboszcz szczegółowo przedstawił prace 
remontowo-budowlane w zabudowaniach parafial-
nych: na plebanii i w Domu Katolickim. Budynki te 
są już stare i wymagają remontów; pracom remon-
towym należy poddać zwłaszcza sieci energetyczną, 
wodną i kanalizacyjną.  

Na jesień bieżącego roku zaplanowana jest w 
parafii wizytacja biskupia (wyznaczony jest ks. bi-
skup Jan Szkodoń). Obchodzić też będziemy 60-lecie 
powstania Duszpasterstwa Akademickiego «Na Mia-
steczku» i 60-lecie pracy w naszej parafii organisty – 
p. dra Jana Rybarskiego. 

Do naszej parafii został skierowany nowy 
ksiądz: ks. Jacek Hareńczyk CM.  

Rozważano także sprawę umieszczenia w na-
szej świątyni tablic poświęconych ks. biskupowi Al-
binowi Małysiakowi, proboszczowi naszej parafii w 
latach 1959—1970, i św. Janowi Pawłowi II, który 
jako biskup i kardynał przybywał do naszej parafii 
około 50 razy.  

Zebrani zostali poinformowani o planowanej 
wkrótce renowacji naszej zakrystii oraz o sprzedaży 
starego samochodu parafialnego i zakupieniu nowe-
go, 9-osobowego pojazdu, który będzie bardziej od-
powiedni dla transportu towarów i rzeczy oraz prze-
jazdu małych grup. 

Modlitwą i błogosławieństwem ks. Proboszcza 
o godz. 20.30 zakończyło się zebranie Rady. 

Adam Markowski  
sekretarz Rady Parafialnej   

 Wincenty organizował świeckich dla działalności 
pośród potrzebujących. Angażował wielkich ówczesnego 
świata w służbie ubogim. Dzisiaj zakłada się fundacje, 
które obracają olbrzymimi kwotami, z czego nie zawsze 
mają pożytek ludzie ubodzy – o czym świadczą kolejne 
afery odkryte, albo utrzymywane w tajemnicy. Może 
czas, by tak jak Wincenty, stwarzać organizacje, powo-
ływać fundacje, organizować sponsoring w służbie ludzi 
ubogich? Wincenty za swojego życia obracał pieniędzmi 
daleko przekraczającymi wielkość depozytów zgroma-
dzonych w ówczesnych, europejskich bankach. Pomyśl-
my, jak wielkim zmysłem organizacyjnym był on obda-
rzony. Wincenty organizował nie tylko struktury na gó-
rze, ale i lokalne komórki przy poszczególnych parafiach. 
Jego praktyczne wskazania stały się inspiracją do po-
wstania przy kościołach prężnie działających stowarzy-
szeń, zaradzających potrzebom lokalnego środowiska.  

Wiele zgorszenia dawało ówczesne duchowień-
stwo i ówczesna arystokracja. Wincenty organizował dla 
nich domy, w których pod nadzorem prostowali swoje 
życie, odnajdywali swoje powołanie, leczyli zranienia, 
stawali się na powrót społecznie użytecznymi. Jakże bar-
dzo potrzebna jest taka działalność również dzisiaj, gdy 
Kościół i państwo wstrząsane są kolejnymi aferami.  

Wincenty starał się o podniesienie społecznej 
świadomości ludzi, najpierw poprzez edukację religijną. 
Może potrzebna jest jakaś forma pracy u podstaw w dzi-
siejszych czasach? Nikt chyba nie ma wątpliwości co do 
ogromnego zacofania dużej części społeczeństwa w sfe-
rze zdrowego systemu wartości, podstawowej wiedzy z 
zakresu zasad życia społecznego itd. 

Skarbnica św. Wincentego jest olbrzymia. Kryje w 
sobie wiele potencjalnych rozwiązań problemów nurtują-
cych nasze społeczeństwo. Czy jednak znajdzie się czło-
wiek podobny profesorowi Sorbony – Fryderykowi Oza-
namowi, żyjącemu w XIX w., który dzisiaj będzie potra-
fił odczytać Wincentego i praktycznie zastosować jego 
naukę we współczesnym świecie? 

Prośmy Boga o takiego charyzmatyka. Prośmy o 
jednego człowieka, który będzie umiał wprowadzić 
wskazania Wincentego w życie. W XVII w. wystarczył 
jeden człowiek. Również dzisiaj wystarczy jeden chary-
zmatyk, noszący Boży płomień, aby rozpalić ludzkie ser-
ca w służbie ubogim. 

ks. Wojciech Kałamarz CM  

 

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA 
KU CZCI ŚW. WINCENTEGO A PAULO 
W CZWARTEK 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU: 

MSZE ŚW. PRZED POŁUDNIEM 
o godz. 6.00, 7.00, 8.00 i 9.00; 

MODLITWA PRZY POMNIKU 
ŚW. WINCENTEGO A PAULO 

i UROCZYSTA MSZA ŚW. o godz. 18.30. 

ZEBRANIE  
RADY PARAFIALNEJ 
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„Na Miasteczku”. W dniu 12 lipca 1976 roku został 
mianowany superiorem tutejszego domu Zgroma-
dzenia Misji, podjął też wykłady w Instytucie Teolo-
gicznym na Stradomiu. Ks. Jankowiczowi swój osta-
teczny kształt zawdzięcza tzw. przewiązka (kaplica 
pojednania) oraz plebania, która została gruntownie 
przebudowana. Zwolniony (na własną prośbę) w dniu 
12 czerwca 1980 roku z obowiązków superiora i pro-
boszcza parafii – zamieszkał w krakowskim domu 
Zgromadzenia na Kleparzu i ponownie podjął posługę 
w grupie rekolekcyjno-misyjnej (od 1982 roku był jej 
dyrektorem). 

We wtorek 10 lipca br. ks. proboszcz Jacek Ku-
ziel i ks. Zbigniew Kopciński wzięli udział w pogrze-
bie śp. ks. Władysława Jankowicza CM, proboszcza 
naszej parafii w latach 1976—1980. Mszy św. pogrze-
bowej w kościele św. Wincentego a Paulo na Kleparzu 
przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup Paweł 
Socha CM („kursowy” współbrat Zmarłego). Na za-
kończenie Mszy św. przemówił przedstawiciel Drogi 
Neokatechumenalnej, wspominając, że to właśnie ks. 
Władysław Jankowicz w 1976 roku – jako proboszcz 
naszej parafii – po rozmowach z ks. kard. Karolem 
Wojtyłą zorganizował pierwszą w Krakowie grupę 
neokatechumenalną. Przy ołtarzu zgromadziło się oko-
ło 50 księży, a w nawie kościoła liczne Siostry Miło-
sierdzia (którym Zmarły posługiwał przez wiele lat), 
najbliższa rodzina (siostra i dwóch braci z rodzinami), 
delegacja z Krzęcina – rodzinnej parafii Zmarłego 
(wraz z ks. Proboszczem), księża pochodzący z Krzęci-
na oraz członkowie Drogi Neokatechumenalnej. 

Śp. ks. Władysław Jankowicz CM urodził się 
w Krzęcinie (pow. Kraków) w dniu 1 września 1933 
roku. Ukończył Małe Seminarium Księży Misjonarzy 
na Kleparzu, ale z powodu odebrania seminarium praw 
szkoły państwowej egzamin maturalny musiał zdawać 
zaocznie (podobnie jak wielu księży w tym okresie). 
Na Kleparzu odbył również seminarium internum (no-
wicjat) i studia filozoficzne. Śluby święte złożył w dniu 
8 grudnia 1956 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 
kościele Nawrócenia św. Pawła na Stradomiu z rąk ks. 
abpa Baziaka w dniu 22 maja 1958 roku. 

Po święceniach kapłańskich zastępował kapelana 
Sióstr Miłosierdzia w Zdunach. We wrześniu 1958 ro-
ku został skierowany do grupy misyjno-rekolekcyjnej i 
zamieszkał w domu Zgromadzenia na Kleparzu. W 
1963 roku podjął studia na KUL-u, uwieńczone w mar-
cu 1967 roku magisterium z filozofii chrześcijańskiej. 
Po czym na krótko został skierowany do pomocy dusz-
pasterskiej w parafii Św. Krzyża w Warszawie. 

We wrześniu 1967 roku rozpoczął się nowy etap 
kapłańskiej służby ks. Jankowicza: został skierowany 
do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościko-
wie-Paradyżu, gdzie podjął obowiązki wykładowcy 
teologii pastoralnej, homiletyki i etyki społecznej. Był 
też prefektem kleryków, a ówczesny pasterz diecezji 
gorzowskiej, ks. bp Wilhelm Pluta powoływał go do 
coraz to nowych zadań: był m.in. animatorem powołań 
w diecezji, duszpasterzem rodzin, koordynatorem dzia-
łalności charytatywnej i sędzią Sądu Biskupiego w Go-
rzowie Wielkopolskim.  

W 1975 roku powrócił do Krakowa – tym razem 
do naszej parafii, by zajmować się studentami w DA 

W dniu 20 czerwca 1987 r. został mianowany 
superiorem domu Zgromadzenia na Kleparzu. To za-
danie przyszło mu pełnić krótko, ponieważ w dniu 18 
września tegoż roku Ojciec Generał mianował go dy-
rektorem krakowskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia. Na tym stanowisku posługiwał aż 13 lat: 
dwie kadencje i rok dłużej (na życzenie ówczesnego 
Ojca Generała). 

Mieszkał nadal na Kleparzu, w latach 2001—
2005 pełniąc obowiązki kapelana Domu Pomocy Spo-
łecznej im. Ludwika i Anny Helclów. Posługiwał także 
wiernym na drodze neokatechumenalnej (jak wspo-
mniano – ks. Jankowicz w 1976 roku organizował w 
naszej parafii pierwsze katechezy neokatechumenalne). 

Zmarł w Domu Kleparskim w pierwszy piątek 
miesiąca – 6 lipca 2018 r. o godz. 2.20. 

 (XYZ)  

Z ŻAŁOBNEJ KARTY:  
ŚP. KS. WŁADYSŁAW 

JANKOWICZ (1933–2018) 

MYŚL MIESIĄCA 
Życzę ci młodego serca i pierwszej miłości do Tego, 
który kocha nas nieustannie i tak delikatnie, jak gdyby 
dopiero zaczął nas kochać. Ponieważ Boża miłość jest 
zawsze nowa i różnorodna, chociaż On nigdy się nie 
zmienia. 

z listu św. Wincentego a Paulo 

 
Śp.  

Ksiądz 
Władysław 
Jankowicz  

CM 
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W sobotę, 2 czerwca, Wspólnota Żywego Różań-
ca w naszej parafii, z ks. proboszczem Jackiem Kuzielem 
– moderatorem Żywego Różańca oraz przewodniczącą 
Wspólnoty Żywego Różańca – p. Heleną Błaut, wzięła 
udział w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Ró-
żańca na Jasną Górę. 

Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja – te słowa 
św. Jana Pawła II wypowiedziane w czasie pielgrzymki 
do Polski w roku 1983 były hasłem pielgrzymki Żywego 
Różańca na Jasną Górę, odbywanej w czasie świętowania 
100. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Oj-
czyznę. W pielgrzymce uczestniczyło około 20 tysięcy 
osób, około 150 księży moderatorów i kilku biskupów. 

Na początek wysłuchaliśmy słowo krajowego mo-
deratora Żywego Różańca – ks. Szymona Muchy. To 
największa wspólnota modlitewna w Polsce – mówił ks. 
Mucha. To potężna armia ludzi modlących się na różań-
cu, i wspierających Polskę i świat. W obecnych czasach, 
wielkiej laicyzacji i odrzucenia Boga, istnieje ogromna 
potrzeba przyjęcia orędzia z Fatimy – że to różaniec jest 
ratunkiem dla świata. 

Podczas pielgrzymki została uroczyście zainaugu-
rowana Wielka Nowenna Różańcowa, która będzie 
trwała do 8 grudnia 2026 roku. Został do niej zaproszony 
cały Żywy Różaniec (modlitwa jubileuszowa w załącze-
niu). Nowenna jest przygotowaniem do Jubileuszu 200-
lecia założenia Żywego Różańca przez sł. B. Paulinę Ja-
ricot. Modlitwę jubileuszową wspólnoty parafialne winny 

odmawiać na comiesięcznych spotkaniach. Ks. Mucha 
zaapelował, by każdy z członków Żywego Różańca za-
prosił 1—2 osoby do wspólnoty, by mogły powstawać 
nowe róże. Stańmy się apostołami modlitwy różańco-
wej, bo to potężna broń przeciwko złu – mówił. Popro-
sił też, aby 10 listopada br. – przed Świętem Niepodle-
głości – w godzinach 18.00—21.00 w każdej parafii 
zorganizować czuwanie modlitewne i wspólnie odmó-
wić różaniec.  

Następnie p. prof. Krzysztof Ożóg wygłosił bar-
dzo interesującą konferencję pt. Odnowa moralna na-
rodu drogą do jego niepodległości. O godz. 11.00 od-
mówiliśmy różaniec, a o godz. 12.00 rozpoczęła się 
uroczysta Msza św. na jasnogórskim Szczycie, którą 
celebrował ks. bp Zbigniew Zieliński – biskup pomoc-
niczy archidiecezji gdańskiej. Ks. Biskup w homilii 
powiedział m.in., że trudno bez różańca opisać dzieje 
Narodu Polskiego. Różaniec jest skutecznym środkiem 
przekazu wiary, to jest obrona Kościoła. Proszę Was, 
módlcie się nieustannie za naszą Ojczyznę. Bogu 
niech będą dzięki za Was. Weźcie różaniec jak kotwicę 
wśród fal – apelował ks. Biskup.  

Niektórzy z nas mieli szczęście dotrzeć do Ka-
plicy Cudownego Obrazu i choć przez chwilę spojrzeć 
w Jej oczy na Cudownym Wizerunku… Ze względu na 
liczbę zgromadzonych nie było to dane wszystkim. A 
przecież przez cały czas Ona była z nami, także na ja-
snogórskich błoniach – czuliśmy to wszyscy. 

W drodze powrotnej do Krakowa udaliśmy się 
jeszcze do Myszkowa: nawiedziliśmy tam Sanktua-
rium Matki Bożej Mrzygłodzkiej, gdzie Maryja od-
biera cześć w wizerunku Matki Bożej Różańcowej, któ-
ry jest umieszczony w głównym ołtarzu. 

PARAFIA NA PIELGRZYMKOWYCH SZLAKACH I NA WAKACJACH 

PIELGRZYMKA WSPÓLNOTY  
ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

Na zdjęciu: 

Pielgrzymi  
w sanktuarium  

Matki Bożej  
Mrzygłodzkiej  
w Myszkowie 



Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 9 (197) 2018 r. 

 

 

5

 

Później niż zwykle, bo dopiero w lipcu odbył się 
21. Turniej Sportowy o Puchar Księdza Wizytatora w 
Piekarach. Stało się tak dlatego, że na wakacje, czyli na 
koniec czerwca został przeniesiony 33. Przegląd Pio-
senki Religijnej Vincentiana (opisany pokrótce zarówno 
w krakowskim dodatku Niedzieli, jak i Gościa Niedziel-
nego); przegląd zwykle odbywał się na początku maja i 
gromadził zespoły muzyczne i młodych fanów muzyki z 
całej Polski, dawniej w seminarium duchownym Księży 
Misjonarzy przy ul. Stradomskiej, a ostatnio w Centrum 
Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 w Piekarach. 

W poniedziałek 2 lipca po południu wyjechali do 
Piekar uczestnicy Turnieju z naszej parafii: ks. Bogdan 
Markowski CM, Marek Dunaj jako drugi opiekun i 13 
ministrantów – sześciu ze szkoły podstawowej i siedmiu 
starszych. Tylko tylu – bo zmiana terminu zmyliła nie-
których potencjalnych uczestników, którzy wcześnie za-
planowali swoje wakacje. A poza tym (już pewnie trady-
cyjnie) – niektórzy chłopcy do ostatniej chwili rezygno-
wali z zawodów: tak uczyniło sześciu zgłoszonych 
uczestników.    

Przybysze z całej Polski – w liczbie ponad 300 
osób – mieli stawić się, zarejestrować i rozlokować na 
miejscu przed kolacją o godz. 18.00, by o godz. 20.00 
wziąć udział w inauguracyjnej Mszy Świętej, której 
przewodniczył asystent wizytatora Polskiej Prowincji 
Księży Misjonarzy – ks. rektor Paweł Holc CM (pod 
nieobecność ks. Wizytatora). Po Mszy św. w auli odbyło 
się spotkanie organizacyjne, na którym główny organiza-
tor przedsięwzięcia – ks. Jacek Piotrowski CM przed-
stawił program wydłużonego, bo pięciodniowego spotka-
nia. Grupa ministrantów z naszej parafii została uloko-
wana w domku mieszkalnym nr 4 – z łóżkiem dla każde-
go uczestnika i kilkoma łazienkami; w domku nocowali 
również ministranci z Wrocławia, dwaj klerycy i dwóch 
księży.  

Program pięciu dni zmagań, nie tylko sportowych, 
był wypełniony po brzegi. Chłopcy (i dziewczęta) zrywa-
li się wczesnym rankiem, by uczestniczyć w modlitwach 
porannych w kościele pw. Narodzenia Pańskiego, a na-
stępnie we Mszy Świętej o godz. 7.30. Wieczorem, po 
godz. 19.00 odbywały się warsztaty formacyjne – osob-
no w trzech grupach wiekowych – a o godz. 21.00 rozpo-
czynały się modlitwy wieczorne, kończone adoracją eu-
charystyczną w ciszy. Bardzo wielu uczestników zawo-
dów skorzystało z okazji do spowiedzi świętej: tylko we 
wtorek kilku księży sprawowało sakrament pokuty od 
godz. 21.00 do godziny… 23.00. Wszystkie modlitwy 
prowadził i homilie do młodych głosił ojciec duchowny 
Turnieju o Puchar Księdza Wizytatora – ks. Maciej Mu-
sielak CM z Bydgoszczy. 

 

W 1664 roku utworzono tam Arcybractwo Ró-
żańcowe, które działa do dzisiaj. Ciekawostką jest po-
siadanie przez parafię 120 relikwii, w tym relikwii 
drzewa Krzyża Świętego. Zaś tajemnice różańcowe są 
umieszczone na ścianie kościoła wokół ołtarza. Cu-
downy wizerunek (umieszczony tam w 1804 roku w 
miejsce wcześniejszego, który uległ zniszczeniu) – w 
1996 roku został uroczyście ukoronowany koronami 
papieskimi. Aktu koronacji dokonał kardynał Adam 
Majda z Detroit, w obecności 4 kardynałów i 34 bisku-
pów, na zakończenie Międzynarodowego Kongresu 
Mariologicznego. 

Po sanktuarium oprowadzał nas proboszcz para-
fii i kustosz sanktuarium – ks. Jacek Gancarek, wielki 
czciciel i propagator modlitwy różańcowej. 

Cudowna Matka Boża, którą uczciliśmy w Jej 
wizerunkach, dodała nam nowych sił, dlatego z wielką 
radością w sercach wracaliśmy do domów. Zachęceni 
pięknym głosem ks. proboszcza Jacka – śpiewaliśmy w 
autokarze pieśni maryjne i pielgrzymkowe. 

Ewa Markowska 

MODLITWA NA JUBILEUSZ 
ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjedno-
czona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystu-
sem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, 
dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą 
ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różań-
ca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących 
w Chrystusa, za służebnicę Bożą Paulinę Jaricot, 
która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, 
jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga.  

Niepokalana Dziewico i Matko, otaczaj nas 
zawsze swą macierzyńską miłością, ucz przeżywać 
słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach ra-
dości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie 
swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańco-
wej. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia 
się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego 
życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. 
Amen.  

TURNIEJ O PUCHAR KSIĘDZA  
WIZYTATORA: PIEKARY 2018 
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We wtorek po śniadaniu w szkolnej stołówce 
rozpoczęły się zmagania sportowe. Rozpoczął je bieg 
na 600 metrów. Do udziału w biegu tylko ze szkoły 
podstawowej zgłosiło się 50 chłopców (i dziewcząt), 
wśród nich nasz zawodnik Adam Duszyk, który jed-
nak nie odniósł sukcesu. W ogóle najmłodsi uczestni-
cy – czyli ministranci ze szkoły podstawowej walczy-
li dzielnie, ale nie zdobyli ani jednego medalu. Nasz 
nowy „intelektualista” – najmłodszy w ekipie Antoś 
Bednarek (klasa II) wystąpił w konkursie wiedzy o 
Ewangelii według św. Łukasza, ale nie uplasował się 
na podium. Nazbyt wolno płynęli pływacy Jakub An-
tolak i Przemysław Percik. Team Adam Bętkowski – 
Antoni Bednarek wygrał cztery kolejne mecze „piłka-
rzyków”, by po przegranej 8:10 odpaść z dalszych 
rozgrywek. Szachista Jakub Antolak rozegrał pięć po-
jedynków, ale dwa przegrał. Krzyś Nuckowski i 
Przemek Percik przegrali pierwsze pojedynki w grze 
komputerowej FIFA 17 i odpadli z dalszych zawo-
dów. Niepowodzenia chyba zniechęcały najmłodszych 
(nie tylko z naszej parafii): na turnieju tenisa stołowe-
go wielu chłopców nie pojawiło się wcale, a Adam 
Duszyk wyszedł z grupy po dwóch wygranych wal-
kowerem i przegrał swój pierwszy i jedyny pojedynek 
„w realu”. 

W meczach piłki nożnej najmłodsi wystąpili w 
komplecie: Adam Duszyk (kapitan), Jakub Antolak 
(bramkarz), Adam Bętkowski, Antoni Bednarek, 
Krzysztof Nuckowski i Przemysław Percik. Chłop-
cy, pozbawieni jakichkolwiek rezerw, rozegrali bar-
dzo ładne mecze (co widać nawet na krótkich fil-
mach z turnieju, zamieszczonych na YouTube w In-
ternecie). Wygrali mecz z Sopotem 2:0, przegrali 
mecz z Odporyszowem 0:1 i w ten sposób zakończyli 
udział w rozgrywkach. Co powiedział ks. Bogdan? 

Jeżeli razem będziecie trenować, za dwa lata, a najda-
lej za trzy zostaniecie zwycięzcami turnieju…       

Inaczej było z gimnazjalistami, którzy wystarto-
wali wyłącznie w konkurencjach „siłowych”. Nasz repre-
zentant Jakub Ciszewski zajął 1. miejsce w zawodach 
pływackich! Team Paweł Krasicki – Tomasz Antolak 
zajął 2. miejsce w „piłkarzykach”: wygrali kolejno swoje 
pojedynki 10:1, 10:1 i 10:2, by w emocjonującym poje-
dynku finałowym ulec ministrantom z Laskówki 9:10. 
Drugi team w „piłkarzykach”: Łukasz Dunaj – Szymon 
Chochoł zakończył udział w turnieju na fazie grupowej.  

Z kolei team Jakub Ciszewski – Tomasz Antolak 
zajął 1. miejsce w turnieju siatkówki plażowej: chłopcy 
wygrali kolejno pojedynki z reprezentantami Ignacowa 
(15:3), Tarnowa (15:6), Bydgoszczy (15:9) i Warszawy 
(15:10), by zafundować widzom prawdziwy horror w 
meczu finałowym z Pabianicami, w którym zwyciężyli 
wynikiem 24:22! Drugi team w „plażówce”: bracia Mi-
chał i Mateusz Studziżbowie przegrali dwa pierwsze me-
cze i zakończyli udział w zawodach. 

Natomiast „ze zmiennym szczęściem” – czyli bez 
powodzenia walczyli zawodnicy startujący w grze kom-
puterowej FIFA 17: Szymon Chochoł, Michał Studziżba i 
Mateusz Studziżba. Najbliżej sukcesu był Mateusz Stu-
dziżba: po pięciu wygranych meczach – przegrał dwa 
ostatnie i zajął w rozgrywkach najbardziej nielubiane, bo 
4. miejsce. 

Oczywiście, najważniejsze były rozgrywki „w no-
gę” – i tu chłopcy okazali się bezkonkurencyjni! Drużyna 
w składzie: Paweł Krasicki (kapitan), Jakub Ciszewski 
(bramkarz), Tomek Antolak, Łukasz Dunaj, Michał 
Studziżba, Mateusz Studziżba i Szymon Chochoł – 
walczyła dzielnie i do końca, zdobywając złote medale.   

Na zdjęciu: 

„Złota”  
drużyna  

gimnazjalistów  
na boisku  

w Piekarach 
przed meczem  
z Zakopanem-

Olczą  
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W eliminacjach gimnazjaliści wygrali mecze z 
Zakopanem 7:0 i Trzcielem 1:0, następnie w meczu 
półfinałowym pokonali Pabianice 3:0 i w emocjonują-
cym pojedynku z Odporyszowem, po zarządzonej do-
grywce, zwyciężyli wynikiem 2:1! Radości nie było 
końca! 

Radość gimnazjalistów nieco zmącił fakt, że 
zdobyli dla naszej parafii Puchar Wizytatora za III 
miejsce. Dlaczego dopiero 3. miejsce? – pytali chłop-
cy. Skoro rok temu zajęli takie samo miejsce w osta-
tecznej klasyfikacji, ale przy gorszych wynikach w 
dyscyplinach obstawionych przez ks. Opiekuna, zaś 
trafność „obstawienia” miała decydować o miejscu w 
ostatecznej klasyfikacji? Okazało się, że ekipa o czymś 
nie wiedziała…   

Uroczyste zakończenie turnieju miało miejsce w 
pierwszy piątek miesiąca. Mszy Świętej o godz. 11.00 
przewodniczył ks. wizytator Kryspin Banko CM, 
koncelebrowało z nim 15 księży – opiekunów służby li-
turgicznej, a asystę przygotowali ministranci z naszej 
parafii. Zaś po Mszy św. w auli szkolnej odbyła się ga-
la na zakończenie turnieju: medalistów udekorował ks. 
Mikołaj Żebrowski CM – katecheta w CE «Radosna 
Nowina 2000» i współorganizator całego przedsięwzię-
cia, zaś Puchary Księdza Wizytatora (trzy puchary w 
każdej kategorii wiekowej) wręczył osobiście ks. wizy-
tator Kryspin Banko. 

Jeszcze raz okazało się, że Turniej Sportowy o 
Puchar Księdza Wizytatora jest doroczną imprezą 
bardzo potrzebną, pożądaną i oczekiwaną przez 
wszystkich. Dlatego chłopcy i opiekunowie, mniej lub 
bardziej usatysfakcjonowani osiągniętymi wynikami, 
przecież rozjeżdżali się do domów pełni wakacyjnej ra-
dości i nadziei na kolejne spotkanie w Piekarach już za 
rok.  

(XYZ)   

W sobotę, 14 lipca, z ks. proboszczem Jackiem 
Kuzielem wyruszyliśmy na kolejną pielgrzymkę parafial-
ną – tym razem, by poznać i zobaczyć miejsca związane 
z niezwykłymi postaciami w historii naszej Ojczyzny i 
Kościoła: św. Andrzejem Bobolą, bł. Bronisławem Mar-
kiewiczem i św. Janem z Dukli. 

Strachocina na Ziemi Sanockiej to miejscowość, 
w której w 1591 roku przyszedł na świat św. Andrzej 
Bobola – wielki męczennik i patron Polski. W Sanktua-
rium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie uczestniczymy 
we Mszy Świętej, odprawianej przez ks. proboszcza Jac-
ka Kuziela. Od oprowadzającej nas siostry zakonnej do-
wiadujemy się, że św. Andrzej w roku 1613 wstąpił w 
Wilnie do nowicjatu Ojców Jezuitów, a święcenia ka-
płańskie przyjął w 1622 roku. Został kaznodzieją w ko-
ściele Ojców Jezuitów w Warszawie, ale w 1646 roku 
powrócił do Wilna i podjął działalność misyjną wśród 
prawosławnych. Jego działalność spotkała się z niesły-
chaną wrogością. Pochwycony przez prawosławnych Ko-
zaków – został przez nich zamordowany z ogromnym 
okrucieństwem 16 maja 1657 roku w Janowie Pole-
skim. Papież Pius IX w roku 1853 dokonał beatyfikacji 
Męczennika, zaś papież Pius XI w roku 1938 włączył go 
do grona świętych Kościoła.  

Na zdjęciu: 

Obiad  
czyli spaghetti  

bolognese  
w stołówce  

CE Radosna  
Nowina 2000  
w Piekarach 

PIELGRZYMKA PARAFIALNA 
SZLAKIEM ŚWIĘTYCH  

Zdjęcia z turnieju w Piekarach oraz wspólnych 
wakacji służby liturgicznej znajdziemy w galerii 
na stronie parafialnej: www.misjonarska.pl 
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Burzliwe były losy relikwii Męczennika. Sam się 
też upomniał o swój kult. W nocy z 16 na 17 maja 1987 
roku w Strachocinie ks. proboszcz Józef Niżnik (autor 
książki poświęconej Świętemu) usłyszał pukanie do 
drzwi. Na pytanie: Kim jesteś i czego chcesz? – usły-
szał w odpowiedzi: Jestem św. Andrzej Bobola. Za-
cznijcie mnie czcić w Strachocinie. Rok później reli-
kwie św. Andrzeja zostały uroczyście wprowadzone do 
kościoła i umieszczone w bocznym ołtarzu, a w roku 
2007 ks. abp Józef Michalik podpisał dekret ustanawia-
jący Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachoci-
nie. Na terenie Sanktuarium znajduje się też tzw. „Bo-
bolówka” – miejsce urodzenia św. Andrzeja oraz dróż-
ki różańcowe i droga krzyżowa.  

Głównym miejscem kultu św. Andrzeja Boboli 
w Polsce jest sanktuarium Księży Jezuitów w Warsza-
wie, gdzie znajduje się srebrna trumna z jego ciałem. 
Dodać należy, że w 2002 roku św. Jan Paweł II ogłosił 
św. Andrzeja drugorzędnym patronem Polski. Nato-
miast w tym roku mija 80. rocznica kanonizacji i spro-
wadzenia ciała św. Andrzeja Boboli do Polski.  

Następnie kierujemy się do Miejsca Piastowego 
k. Krosna, gdzie znajduje się dom macierzysty Zgro-
madzenia Księży Michalitów, założonego w 1898 roku 
przez ks. Bronisława Markiewicza, i Sanktuarium św. 
Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza 
(od 2007 roku). Bł. Bronisław Markiewicz przyjechał 
tam w 1892 roku na zaproszenie biskupa przemyskie-
go, by objąć stanowisko proboszcza i zająć się wycho-
waniem zaniedbanej młodzieży oraz walczyć z plagą 
pijaństwa. Wcześniej w Turynie we Włoszech poznał 
św. Jana Bosko, który przywitał go słowami: Czekałem 
na księdza od dawna. Jako salezjanin – duchowy syn 
św. Jana Bosko – przybył do Polski i z całą determina-
cją poświęcił się zaniedbanej młodzieży i akcji trzeź-
wościowej. Mówił: Moim marzeniem jest zebrać dzieci 
z całego świata i za darmo je żywić, na duszy i na ciele. 

 Bł. Bronisław Markiewicz założył czasopismo 
Powściągliwość i praca, zakładał bractwa trzeźwościo-
we, inicjował pomoc dla zaniedbanej młodzieży męskiej. 
Jeszcze w czasie studiów miał widzenie Matki Bożej, 
która umocniła go w powołaniu kapłańskim i powiedziała 
do niego: Biorę cię pod specjalną moją opiekę. Widział 
też Anioła Stróża Polski i słyszał słowa: Naród Polski 
będzie uciskany, ale macie być wierni. W jego pismach 
znajduje się zadziwiające proroctwo: Najwyżej zaś Pan 
Bóg was wyniesie, gdy dacie światu wielkiego papieża. 

Bł. Bronisław Markiewicz stał się założycielem 
dwóch zgromadzeń zakonnych: Zgromadzenia Księży 
Michalitów i Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanio-
ła. Ale ich zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską już nie 
doczekał. Zmarł 29 stycznia 1912 roku. Jego beatyfika-
cji – w imieniu papieża Benedykta XVI – dokonał w 
Warszawie w dniu 19 czerwca 2005 roku Prymas Polski 
– kard. Józef Glemp.  

W głównym ołtarzu Sanktuarium w Miejscu Pia-
stowym znajduje się piękna figura Matki Bożej Królowej 
Polski, zaś w bocznej kaplicy umieszczony jest sarkofag 
z doczesnymi szczątkami Założyciela zgromadzeń mi-
chalickich. Po nawiedzeniu kościoła – w klasztorze zwie-
dzamy jeszcze muzeum z pamiątkami po błogosławio-
nym Bronisławie Markiewiczu. 

Sanktuarium św. Jana z Dukli to już ostatnim 
przystanek na naszym pielgrzymkowym szlaku. Baroko-
wy kościół Ojców Bernardynów, z połowy XVIII wieku, 
znajduje się w Dukli, miejscowości położonej na Pod-
karpaciu, około 20 kilometrów od Krosna. To tutaj ok. 
1414 roku urodził się św. Jan. Po ukończeniu szkół od-
dalił się od świata, by w samotności szukać Boga. Pustel-
nię urządził sobie w puszczy okalającej Duklę. Następnie 
25 lat spędził w Zakonie Ojców Franciszkanów, a w 1463 
roku we Lwowie przeniósł się do Ojców Bernardynów 
(dziś jest to odrębna prowincja zakonu franciszkańskie-
go).  

Na zdjęciu: 
 

Pielgrzymi 
przed kościołem 

Św. Michała  
Archanioła  

i Bł. Bronisława  
Markiewicza  

w Miejscu  
Piastowym  
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Św. Jan zasłynął jako wspaniały kaznodzieja i 
spowiednik, potrafił jak nikt inny przyciągać ludzi do Bo-
ga. Cechowały go: wielka pobożność, skromność, asceza i 
posłuszeństwo. Już za życia otaczała go sława świętości. 
Św. Jan zmarł we Lwowie 29 września 1484 roku. 

Liczne cuda i łaski za jego wstawiennictwem 
sprawiły, że papież Klemens XII ogłosił go błogosławio-
nym 21 stycznia 1733 roku. Przez wiele lat był czczony 
jako błogosławiony, zanim Ojciec Święty Jan Paweł II 
dokonał jego kanonizacji w Krośnie w dniu 10 czerwca 
1997 roku. Relikwie bernardyńskiego Zakonnika zostały 
przeniesione do rodzinnej Dukli i dziś spoczywają w 
srebrnej trumience pod ołtarzem w poświęconej mu kapli-
cy. 

Po krótkiej modlitwie przy relikwiach Świętego – 
idziemy jeszcze do pustelni św. Jana „Na Puszczy”. 
Droga prowadzi wśród bujnego lasu na wzniesienie, gdzie 
znajduje się źródełko z cudowną wodą i kamienna statua 
Świętego. Powyżej pustelni, w lesie stoi kościółek „Na 
Puszczy”, gdzie – według tradycji – św. Jan miał spędzić 
kilka lat swojego życia. 

Trudno oddać w słowach piękno beskidzkiej 
przyrody – trzeba po prostu podziwiać i wznosić swój 
wzrok do nieba. Ojciec Święty Jan Paweł II, przebywa-
ją tutaj w czerwcu 1997 roku, powiedział krótko: Bra-
cia i Siostry, nawiedzajcie często to miejsce.  

Z żalem powracamy do autokaru. Przeżycia du-
chowe, zachwycająca przyroda tych stron - powodują, 
że nie odczuwamy zmęczenia. To także zasługa na-
szych Świętych. Dziękujemy Bogu, że dał nam takich 
mocarzy duchowych, którzy poświęcili całe swoje ży-
cie dla Niego i dla braci. Dobrze, że pamięć o nich po-
została i nieustannie wydaje nowe owoce, utrwalone w 
niezliczonych świadectwach łask, jakich Bóg udzielił 
za ich wstawiennictwem. A przecież wciąż, nadal po-
trzebna jest wielka modlitwa, by nasz Naród zawsze 
był wierny Bogu, Kościołowi i swoim Świętym.  

Ewa Markowska 

W poniedziałek 16 lipca zebraliśmy się na Mszy 
Świętej w naszym kościele o godzinie 7.00, a następnie 
wyruszyliśmy w długą, liczącą aż 500 kilometrów trasę 
do Bysławka, który znajduje się na terenie Borów Tu-
cholskich.  

Mieliśmy okazje zwiedzić pałac w Polednie, w 
którym oglądaliśmy spektakl przyrodniczo-edukacyjny 
czy z rozmachem przygotowaną wystawę wypchanych 
zwierząt z całego świata (czego nie było w planie), po-
tem pojechaliśmy do Fojutowa, gdzie przeszliśmy pod 
najdłuższym akweduktem w Polsce i zostawiliśmy tam 
swoje animozje. Kolejnego dnia pojechaliśmy do Byd-
goszczy, gdzie popłynęliśmy w rejs po Brdzie tramwa-
jem wodnym, zwiedziliśmy Starówkę (rynek, katedrę, 
Wyspę Młyńską) oraz mało znane Muzeum Mydła i Hi-
storii Brudu, w którym własnoręcznie wyrobiliśmy swo-
je mydła.  

Kolejny dzień był uznany przez niektórych uczest-
ników za najbardziej ciekawy, ponieważ pojechaliśmy na 
Kaszuby do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w 
Szymbarku, gdzie widzieliśmy Dom Sybiraka liczący 
sobie prawie 300 lat, odtworzone pomieszczenie miesz-
kalne z sowieckiego łagru i pociąg, jakim wywożono na 
Syberię naszych rodaków, przeżyliśmy nalot bombowy 
(oczywiście, symulację) w bunkrze Gryfa Pomorskiego 
oraz chodzenie po domu „do góry nogami” (nie było ła-
two). Niestety, nie udało nam się dostać na Wieżycę z 
powodu niekorzystnej pogody. Kolejnego dnia przecha-
dzaliśmy się po Starówce w Tucholi i zrobiliśmy też tra-
dycyjne zdjęcia pod starym spichlerzem (w którym znaj-
duje się Muzeum Borów Tucholskich). 

Na zdjęciu: 

Uczestnicy  
wspólnych  

wakacji  
na stacji  

kolejowej w 
Wierzchucinie 
w oczekiwaniu 

na pociąg  

WAKACJE MŁODYCH 2018: 
POLOWANIE NA WĘŻA  

I INNE ATRAKCJE 
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Jeszcze w tym samym dniu pojechaliśmy do Wymy-
słowa i zwiedzaliśmy tam muzeum indiańskie im Sat-Okha, 
w którym twórca muzeum i przyjaciel Sat-Okha – pan Jan 
Kłodziński opowiedział nam przejmującą historię tego In-
dianina (i jego rodziny), który przed wojną przyjechał z 
matką Polką do Polski i już nie mógł wrócić do rodzinnej 
Ameryki Północnej.  

Kolejnego dnia przeszliśmy najdłuższa trasę pieszą 
podczas całego wyjazdu: 16-kilometrową trasę z Bysławka 
do Piły i dalej doliną rzeki Brdy do Rudzkiego Mostu. 

W niedziele mieliśmy ,,Dzień wagarowicza”, po-
nieważ byliśmy w Bysławiu nad Jeziorem Bysławskim, 
gdzie mieliśmy okazje popływać kajakami, a wieczorem 
piekliśmy kiełbaski na ognisku i wspólnie śpiewaliśmy. 
W poniedziałek pojechaliśmy na Pałuki i przejechaliśmy 
koleją wąskotorową z Gąsawy do Żnina. Na trasie mo-
gliśmy oglądać ruiny zamku w Wenecji i Biskupin z Je-
ziorem Biskupińskim. Kolejnego dnia… plan w ogóle nie 
wypalił. Pojechaliśmy do Gródka, z którego przeszliśmy 
nieznaną nikomu trasą pieszą do Laskowic Pomorskich 
(9 kilometrów). Tam zwiedziliśmy Muzeum Misyjne 
Księży Werbistów: mogliśmy oglądać eksponaty z kra-
jów, w których ten zakon prowadzi misje. Kolejnego dnia 
byliśmy na ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej „Jelenia 
Wyspa” koło Gołąbka, a następnie pojechaliśmy do 
Wierzchlasu, do rezerwatu „Cisy Staropolskie’’, lecz 
tam szybko zawróciliśmy: komary atakowały jak oszala-
łe. Udaliśmy się na stację PKP Wierzchucin, skąd poje-
chaliśmy do Tucholi pociągiem spółki ARRIVA RP. A 
po południu była obowiązkowa kąpiel w jeziorze.  

Kolejnego dnia pojechaliśmy do Wielkiego Mędro-
mierza, w którym znajduje się „Wioska Miodowa”. Na do-
bry początek wykonaliśmy świece z wosku pszczelego, a 
potem wybraliśmy się na dłuższy spacer po wiosce (prawie 
3 godziny!); byliśmy tam w prywatnej Izbie Pamięci, by 

oglądać stare przedmioty i samochody, oraz oglądaliśmy 
ule, pracę pszczół i produkcję miodu. W ostatnim dniu 
powędrowaliśmy żółtym szlakiem z Zacisza (gdzie to 
jest?), po polach, starym torowisku i mostach kolejowych 
do Pruszcza-Bagienicy, a wieczorem był konkurs, po-
dziękowania i zakończenie wyjazdu. Walka w konkursie 
była zacięta: pierwsze miejsce zajęła Ania Rybak, drugie 
Bartek Wesołowski, a trzecie najmłodszy uczestnik wy-
jazdu – Radzim Kołoczek.  

W sobotę, po wspólnej Eucharystii, ostatnim 
śniadaniu i pamiątkowym zdjęciu wyruszyliśmy w dro-
gę powrotną. Punktualnie o godzinie 20.00 nasz bus 
wjechał na plac przed kościołem.   

CIEKAWOSTKI 
 W drodze do Bysławka w naszym busie było jedno miej-

sce wolne, ale jak wracaliśmy – wolne były miejsca trzy, 
ponieważ dwójka uczestników opuściła nas wcześniej (z 
powodu rodzinnego wyjazdu nad morze). Przy wyraźnym 
niezadowoleniu ks. Opiekuna – nie było ich na zakończe-
niu: konkursie z wiadomości, pisemnej ankiecie o wyjeź-
dzie, ocenach dla uczestników wyjazdu i podziękowa-
niach dla Organizatorów i Gospodarzy. 

 Jezioro Głęboczek w Tucholi kilka razy pojawiło się w 
planie wyjazdu, ale nigdy tam nie dotarliśmy (z powodu 
niechęci uczestników?). Okazało się, że nasza ekipa lubi 
najbardziej nasze „domowe” jezioro – czyli Jezioro By-
sławskie Małe. Które – jak orzekł nasz gospodarz, Pan 
Tomasz – powinno być nazywane Jeziorem Bysławko-
wym Małym.  

 Podczas wyjazdu codziennie uczestniczyliśmy we Mszy 
św. w kościele w Bysławku i mogliśmy przyjmować Ko-
munię Świętą pod dwoma postaciami: chleba i wina.  

Na zdjęciu: 
 

Chłopcy w  
Wiosce Miodowej  

czyli  
w Wielkim  

Mędromierzu 
przed  

zaglądaniem  
do ula 
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 W naszej ekipie nie brakowało odważnych, którzy podej-
mowali się wstawania o godz. 6.00 rano i biegania po 
okolicy (jednorazowo nawet do 5 kilometrów). Zdarzyło 
się, że zamieniali tę atrakcję na kąpiel w jeziorze o godz. 
6.00 rano, twierdzi się bowiem, że woda jest wówczas 
cieplejsza niż normalnie. 

 Podczas jednej z tras pieszych dotarliśmy do Kamienia 
św. Wojciecha. Miał on około 24 metry obwodu i ponad 3 
metry wysokości – i nasi chłopcy od razu wpadli na po-
mysł, by wspinać się nań i zjeżdżać w najbardziej stro-
mym miejscu. Nawet ks. Bogdan wspiął się na kamień i 
wygłosił kazanie na szczycie (pod pretekstem, że na dru-
gie imię ma Wojciech). A potem zjechał na dół. 

 W piątek 27 lipca mieliśmy okazję oglądać oczekiwane 
przez wszystkich całkowite zaćmienie Księżyca: młodsi 
wraz z ks. Opiekunem oglądali to zjawisko do godziny 
23.00, a starsi z p. Przemkiem – prawie do godziny 1.00. 

 Oceny wystawione przez Kadrę dla uczestników wyjazdu 
były bardzo pozytywne: wszyscy, którzy byli pierwszy raz 
na wspólnym wyjeździe, otrzymali w większości ocenę 6 z 
minusem (bo nie mogli mieć wyższej), zaś starsze dziew-
czynki otrzymały 6, a chłopcy – 6 z minusem.  

 Na naszym wyjeździe było bardzo duże zapotrzebowanie 
na wodę: ks. Opiekun kupował codziennie 6—7 zgrzewek 
wody mineralnej, źródlanej i smakowej, my zaś wszystko 
błyskawicznie wypijaliśmy. Ksiądz pochwalił się, że tylko 
w tym przypadku planowane wydatki miały się nijak do 
faktycznych: na zakup wody wydano w sumie 800 złotych.    

 Któregoś dnia podczas zakupów w Biedronce ks. Opiekun 
kupił 2 puszki produkowanego w browarze w Warce ra-
dlera 0,0% (w którym, jak wynika z opisu, nie ma ani kro-
pli alkoholu). Jedna z nich trafiła do rąk najmłodszego 
uczestnika, który wieczorem zadzwonił do mamy i zawia-
domił ją radośnie, że… pił piwo. Podejrzewam, że mama 
mogła być nieco zdziwiona. 

 Podczas przedostatniego wieczornego spotkania do ja-
dalni wszedł Pan Tomasz – nasz gospodarz i ogłosił, że 
na naszym terenie widziano… węża (tego spod Warsza-
wy), i że sołtys prosi m.in. naszą grupę o udział w spraw-
dzeniu, czy ta informacja jest prawdziwa. Od razu prze-
rwaliśmy spotkanie i wyruszyliśmy na poszukiwania. Pan 
Tomasz najstarszym chłopcom wręczył pochodnie, by 
prowadzili grupę, a mały Bartek otrzymał cudowny pro-
szek do odganiania węża (czyli… mieszankę soli z pie-
przem). Kiedy doszliśmy nad nasze „domowe” jezioro – 
ujrzeliśmy ślady: Widać, jakby wąż wychodził  z jeziora 
pod pomost – orzekli badacze. Wykonano zdjęcia – i… 
Niech Ksiądz patrzy, tutaj widać paszczę węża – mówili 
podekscytowani chłopcy (tylko Kazimierz widział tam su-
ma, ale jemu wszystko kojarzy się z rybami). Dalej szuka-
liśmy śladów – i zauważyliśmy ślady w trawie, a dalej skó-
rę… z zagryzionego królika. Tego już było za wiele: z po-
wodu coraz większego strachu niektórych osób – musieli-
śmy czym prędzej zawrócić do domu. Pan Tomasz przy-
szedł i ogłosił, że węża widziano już w innym miejscu (w 
Zalewie Koronowskim), ale to niewiele pomogło. Kadra 
musiała zapewnić chłopców i dziewczęta, że okna są po-

zamykane, a drzwi zaryglowane, by wszyscy mogli spokoj-
nie zasnąć. No, nie wszyscy. Jeden z chłopców tak się 
przestraszył, że nie mógł zasnąć, więc Pan Przemek czuwał 
przy jego łóżku. O godz. 2.00 w nocy odetchnął z ulgą i udał 
się do siebie na spoczynek, ale… O godz. 2.15 rozległo się 
pukanie i Pan Przemek usłyszał prośbę: Czy mogę spać u 
Pana? I tak oto Pan Przemek następnego dnia okazał się 
jedyną ofiarą poszukiwanego węża…  

Bartłomiej Wesołowski 

 

Parafia na pielgrzymkowych szlakach i na 
wakacjach – c.d. w następnym numerze: 

 o pobycie Chóru Mariańskiego w Macedonii; 
 o wakacjach młodzieży na Warmii i Mazurach 

ZAPROSZENIE 
Ks. Piotr Klimczak zaprasza 

dziewczęta i chłopców z klas drugich i starszych 
do scholi dziecięcej, 

która śpiewa w niedziele w czasie Mszy Świętej 
o godz. 11.00. 

Spotkania (próby) scholi odbywają się 
w niedziele o godz. 10.20 

w Sali Parafialnej (powyżej zakrystii) 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 
 W Polsce w tym roku sakrament święceń przyjęło 

ponad 300 księży: najwięcej w Tarnowie – 27, w War-
szawie – 21, w Krakowie – 20, w Przemyślu – 19, a we 
Wrocławiu, Kielcach, Katowicach i Opolu – po 10.   

 Z badań Instytutu Pew Reserch Center wynikało, że 
uczestnictwo w Mszy Świętej deklaruje 55% Polaków 
po 40 roku życia i tylko 26% młodych.  

 W Polsce jest około pół miliona osób noszących 
szkaplerz karmelitański, a ponad 60 parafii nosi we-
zwanie Matki Bożej Szkaplerznej. 

 Siostra Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia poinformowała, że 5.300 relikwii 
św. Faustyny Kowalskiej czczonych jest w ponad 120 
krajach świata. W 2017 roku relikwie trafiły m.in. do 
Czadu, Serbii i Republiki Środkowoafrykańskiej. 

 W Polsce w czerwcu było 969 tysięcy bezrobotnych. 
To absolutny rekord polskiego rynku pracy: nigdy nie 
było tak mało bezrobotnych.  

 W Niemczech 100 rodziców ma 64 dzieci i 44 wnu-
cząt. To znaczy, że w ciągu dwóch pokoleń populacja 
(nie licząc imigracji) zmniejsza się o połowę.                                                          

 (z prasy polskiej wybrał AM) 

 



Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 9 (197) 2018 r. 

 

 

12 

 

Z Życia Parafii – pismo parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie; redakcja: ks. Bogdan Markowski CM, ks. Wojciech Kałamarz CM  
Parafia: ul. Misjonarska 37, 30-058 Kraków, tel.: (12) 637-13-94; www.misjonarska.pl; e-mail: deusdedit13@interia.pl  

Druk: Firma PLATAN, Kryspinów 256, 32-060 Liszki, tel.: (12) 429-96-60; www.wydawnictwoplatan.pl; nakład: 2.200 bezpłatnych egzemplarzy 

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 – przedszkolaki (od 09.09) 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 18.30  
(Mszy św. o godz. 20.00 jeszcze  
nie będzie) 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
w tygodniu:  
w g. 6.00÷9.00, 18.00÷19.00 

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 

Tzw. kurs przedmałżeński: 
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, 
godz. 9.00÷15.00 

Biblioteka Żywego Różańca: 
środy, godz. 17.00÷18.00 

Klub Parafialny 
czynny od poniedziałku do piątku:  
w godz. 12.00÷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; 
dyżurny:        12-622-59-19; 
kancelaria:   12-622-59-21; 
zakrystia:     12-622-59-27 

WRZESIEŃ 
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. 

 Dzień Dziękczynienia za Świat Stworzony. 
2 (niedziela): 22 niedziela zwykła. 
3 (poniedziałek): Msza św. na inaugurację nowego roku szkolnego dla 

uczniów SP nr 12 oraz rodziców i nauczycieli – o godz. 
8.00 (z poświęceniem przyborów szkolnych). 
Msza św. na inaugurację nowego roku szkolnego dla 
uczniów i nauczycieli VII Liceum Ogólnokształcącego – 
o godz. 9.00. 

4 (wtorek):  Msza św. na inaugurację nowego roku szkolnego dla 
uczniów SP nr 5 oraz rodziców i nauczycieli – o godz. 
11.00 (z poświęceniem przyborów szkolnych). 

5 (środa):   Uroczystości pierwszej środy miesiąca o godz. 18.00: 
nabożeństwo różańcowe, nowenna do Matki Bożej Nieu-
stającej Pomocy, Msza św. wotywna o Najśw. Maryi 
Pannie z Lourdes i błogosławieństwo na sposób ludzki. 

6 (czwartek): Pierwszy czwartek miesiąca: inauguracja nowego ro-
ku formacji służby liturgicznej, z udziałem rodziców i 
rodzin ministrantów i lektorów – o godz. 18.30. 

7 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca: Msze św. wotywne o Najśw. 
Sercu Pana Jezusa z nabożeństwem wynagradzającym – 
o godz. 8.00 i 18.30; dodatkowa Msza św. «pierwszo-
piątkowa» dla dzieci – o godz. 16.30. 
Posługa sakramentalna kapłanów w domach chorych – od 
godz. 9.00. 

8 (sobota): Święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny. 
9 (niedziela): 23 niedziela zwykła.  
14 (piątek): Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
16 (niedziela): 24 niedziela zwykła. 

Dzień Środków Społecznego Przekazu. 
XXVI Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.  

18 (wtorek):  Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski. 
21 (piątek): Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.  
23 (niedziela): 25 niedziela zwykła. 
24 (poniedziałek): Inauguracja triduum przed uroczystością św. Wincen-

tego a Paulo – w czasie Mszy św. o godz. 18.30. 
27 (czwartek): Uroczystość św. Wincentego a Paulo, patrona dzieł 

miłosierdzia, założyciela Zgromadzeń Księży Misjo-
narzy i Sióstr Miłosierdzia. 
Uroczysta Msza św. odpustowa o godz. 18.30: Mszy 
św. będzie przewodniczył i okolicznościową homilię wy-
głosi ks. Aleksander Bandura CM, proboszcz sąsied-
niej parafii pw. Bł. Anieli Salawy. 

29 (sobota): Święto Św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.   
30 (niedziela): 26 niedziela zwykła. 
   

Kalendarium duszpasterskie IINNFFOORRMMAACCJJEE    
PPAARRAAFFIIAALLNNEE  


