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Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień 
duchowej wspólnoty wszystkich odkupionych, to 
dzień spotkania zwłaszcza z tymi, którzy oglądają 
Boga twarzą w twarz. Nie jest to uroczystość 
smutna, bo trudno, by ktoś smucił się ze spotkania 
z ukochaną osobą. W takim dniu jak Uroczystość 
Wszystkich Świętych, posługując się językiem 
wiary – możemy wejść w bezpośredni kontakt z 
naszymi świętymi w niebie tak, jak to czynimy w 
modlitwie kierowanej na co dzień do Boga. 

W historii chrześcijaństwa najwcześniej spo-
śród ludzi czcią została otoczona Maryja, jako 
Matka Wcielonego Słowa. W katakumbach z III 
w. spotykamy Jej wizerunki otoczone aureolą, co 
świadczy o Jej kulcie. W tym samym czasie daje 
się zauważyć w Kościele kult świętych aniołów. 
Krwawe prześladowania chrześcijan, którym po-
czątek w I w. dali Żydzi, a potem kontynuowali je 
Rzymianie, rozbudziły kult męczenników. Ze 
względu na wielość anonimowych męczenników 
już w IV w. w Kościele antiocheńskim obchodzo-
no ich święto. Od IV w. datuje się również kult 
świętych wyznawców: Ojców Kościoła, bisku-
pów, pustelników, ascetów. W Kościele zachod-
nim przez długi czas czczono świętych w Okresie 
Wielkanocnym, który przepełniony jest atmosferą 
tryumfu życia nad śmiercią. W 935 r. papież Jan 
XI ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich 
Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada.  
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MODLITWA ZA ZMARŁYCH  
W LISTOPADZIE 

W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych można zyski-
wać odpusty za zmarłych: 

 wierni, którzy w dniach 1 i 2 listopada nawiedzą kościół 
lub kaplicę i odmówią Ojcze nasz i Wierzę, mogą zyskać 
jeden raz w ciągu dnia odpust zupełny, który może być 
ofiarowany tylko za zmarłych; 

 wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie na-
wiedzą cmentarz i pomodlą się tam za zmarłych, mogą zy-
skać jeden raz w ciągu dnia odpust zupełny, który może 
być ofiarowany tylko za zmarłych; 

 zawsze należy wypełnić pozostałe warunki zyskania od-
pustu zupełnego, jakimi są: Komunia Święta, modlitwa 
według intencji Ojca Świętego, zerwanie z przywiązaniem 
do jakiegokolwiek grzechu i spowiedź sakramentalna (jeże-
li jest niezbędna). 

W naszym kościele parafialnym:  

 za zmarłych, wspominanych w wypominkach jednorazo-
wych, modlimy się w listopadzie, codziennie o godz. 
18.00; 

 za zmarłych, wspominanych w wypominkach całorocz-
nych, modlimy się przez cały rok, w niedziele o godz. 7.30. 

 

ZE ŚWIĘTYMI 
W NIEBIE  
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Są już do nabycia w zakrystii Dzieje kościoła i parafii 
pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie na 
Nowej Wsi w latach 1894—1973 autorstwa ks. Marcina 
Rolke CM. Każdy czytelnik, a zwłaszcza parafianie będą 
mogli dowiedzieć się z niej o początkach swego kościoła i 
prężnie działającej od samych początków parafii. 

Dla wielu lektura książki będzie być może podróżą 
sentymentalną, odświeżającą zacierające się już wspomnie-
nia. Jednak dla coraz większej liczby naszych parafian bę-
dzie to źródło poznania dziejów i wystroju naszej świątyni 
oraz życia religijnego mieszkających na terenie naszej parafii 
ludzi. Świadomość korzeni pomaga budować na doświad-
czeniu, uczy szacunku, a może nawet podziwu dla przodków. 
Poznanie przeszłości być może czasem wywoła uśmiech, ale 
z pewnością pobudzi do myślenia, rozbudzi wyobraźnię i – 
miejmy nadzieję – natchnie do bardziej aktywnego zaangażo-
wania się w religijne życie w naszych czasach oraz nauczy 
odpowiedzialności za duchową i materialną stronę tego, co 
tworzy naszą wspólnotę. 

W jubileuszowym roku 400-lecia charyzmatu wincen-
tyńskiego każdy czytając tę książkę będzie miał możliwość 
poznać, jak ów charyzmat realizowano na Nowej Wsi pod 
Krakowem, a później w Krakowie. Może nie od początku, bo 
tutejsze ziemie misjonarze otrzymali dużo wcześniej, zanim 
powstał kościół i parafia, ale od czasu zbudowania kościoła i 
organizacji życia parafialnego. Wszystkim życzę wzbogaca-
jącej lektury. 

ks. proboszcz Jacek Kuziel CM 

Tajemnica tego dnia uzmysławia nam przede 
wszystkim niezliczone rzesze bezimiennych świętych, z 
każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, o 
których czytamy w Apokalipsie św. Jana Apostoła. We-
dług tej proroczej księgi do chwały nieba z radością wcho-
dzą ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, którzy opłu-
kali swe szaty i w krwi Baranka je wybielili (zob. Ap 7, 9 i 
14). Zauważmy, że również błogosławieństwa ewange-
liczne tyczą tych, którzy się smucą, którzy płaczą, którzy 
cierpią. Powstaje zatem pytanie: czy tylko męczennicy, 
tylko ci, którzy cierpią mogą osiągnąć zbawienie? Czy ko-
niecznie trzeba cierpieć, by się zbawić? Czy do nieba nie 
mogą wejść ludzie, którzy nie znają cierpienia? Chrystus 
niejednokrotnie mówił o tym, że aby się zbawić, trzeba 
wziąć swój krzyż, że trzeba wchodzić przez ciasną bramę, 
że niełatwo jest zbawić się bogatemu itd. W naszym chrze-
ścijańskim życiu chodzi o zjednoczenie się z Bogiem. Je-
żeli mamy naśladować Chrystusa, to musimy pamiętać, że 
On do zwycięstwa doszedł przez mękę i krzyż. Nie ma 
więc innej drogi. Nasza droga do świętości wiedzie przez 
cierpienie. Czy w takim razie mamy zająć się gorączko-
wym poszukiwaniem cierpienia? 

Życie każdego z nas naznaczone jest cierpieniem, 
ale nie każdy dane doświadczenie ujmuje od razu w kate-
gorii krzyża. Stąd też trudno nam znieść różne bolesne do-
świadczenia, często tylko dlatego, że nie umiemy na nie 
popatrzeć jako na krzyż, dzięki któremu zostajemy uświę-
cani i podobni do Zbawiciela. Z pewnością cierpią ci, któ-
rzy doświadczają jakiejś choroby, cierpią ci, którzy są 
osamotnieni, odrzuceni. Cierpią ci, którzy mają wrażliwą 
duszę, którzy widzą, słyszą i czują więcej niż pozostali. 
Wrażliwość bowiem, choć jest pięknym darem, przyczynia 
się do wielu cierpień.  

Mało się też mówi o ucisku, którego doświadcza 
chyba każdy z nas. Jest to ucisk związany z niedoskonało-
ścią społecznych układów, z małością człowieka, ludzkich 
intencji. Tak bardzo byśmy chcieli, by w naszym społe-
czeństwie działo się dobrze. Jednak wskutek ludzkiej 
ułomności, nie możemy tego doświadczyć. Niemożność 
osiągnięcia stabilnego szczęścia tu na ziemi jest również 
dokuczliwym cierpieniem każdego z nas.  

Cierpienie jednak może stać się przyczyną gwał-
townego wzrostu duchowego. Wielką tajemnicą cierpienia 
jest to, że najwięcej w nas dokonuje się w tyglu ognia, 
właśnie poprzez cierpienie. Ogromny rozwój duchowy za-
zwyczaj jest okupiony przejściem przez kolejną wąską 
bramę bolesnych doświadczeń. Może dlatego w przywo-
ływanej w tym dniu wizji św. Jana byli ci, którzy przybyli z 
wielkiego ucisku? Może tylko oni osiągnęli dojrzałość 
chrześcijańską, której nie da się zdobyć bez cierpienia, a 
bez której nie da się wejść do Królestwa niebieskiego? 

Dzisiejszy dzień kieruje nas do świata duchowego, 
do tych, którzy już są w pełni szczęścia, przed Obliczem 
Boga, wolni od ludzkiej niesprawiedliwości. Róbmy zatem 
wszystko, byśmy mogli razem ze świętymi w niebie rado-
wać się w Królestwie Ojca przez całą wieczność. 

ks. Wojciech Kałamarz CM 

 

O HISTORII NASZEJ PARAFII 
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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 za-
służył się dla Zgromadzenia i dla naszej Ojczyzny. Na 
miesiąc listopad 2017 roku jako „patron miesiąca” zo-
stał wyznaczony ks. Ludwik Sieńko CM (1912-1985) 
misjonarz ludowy, ojciec duchowny w seminarium go-
rzowskim, charyzmatyczny duszpasterz w Bydgoszczy, 
wieloletni proboszcz i superior, „sól ziemi i światło 
prowincji”. 

***** 
Ks. Ludwik Sieńko urodził się 15 stycznia 1912 

roku w Więcławicach koło Miechowa w diecezji kra-
kowskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w miej-
scowości rodzinnej, a od roku 1924 uczył się w Małym 
Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. W dniu 
28 października 1932 roku został przyjęty do Zgroma-
dzenia w Wilnie, śluby misjonarskie złożył tamże 2 lu-
tego 1935 roku. Filozofię i teologię studiował w Insty-
tucie Teologicznym w Krakowie na Stradomiu (1936-
1941). Święcenia kapłańskie przyjął 1 maja 1941 ro-
ku z rąk krakowskiego biskupa pomocniczego Stani-
sława Rosponda. 

Od stycznia 1942 roku do lipca tegoż roku był 
wikariuszem i katechetą w Jezierzanach w diecezji 
lwowskiej. Przez następne cztery lata pełnił podobne 
obowiązki duszpasterskie w Milatynie Nowym koło 
Lwowa. W maju 1946 roku zamieszkał w domu Księ-
ży Misjonarzy w Tarnowie, a w listopadzie tegoż roku 
przeniósł się do Krakowa na Stradom, z nominacją do 
pracy w nowoutworzonej grupie misyjnej pod kierun-
kiem ks. Franciszka Matelskiego. Działalność grupy w 
powojennych warunkach społecznych i duszpaster-
skich była niezwykle intensywna, obejmowała niemal 
wszystkie diecezje, odsłoniła równocześnie wiele 
przymiotów ludzkich i talentów misjonarskich ks. Lu-
dwika Sieńki. 

Kiedy w 1952 roku otwarto Wyższe Semina-
rium Duchowne (Wydział Filozoficzny) dla diecezji 
gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu, a jego zarząd 
powierzono Zgromadzeniu, ks. wizytator Józef Kry-
ska skierował tam ks. Sieńkę, by podjął misję ojca du-
chownego. Pełnił ją przez siedem lat w Paradyżu, a 
przez następne dwa lata (1959-1961) w Gorzowie 
Wielkopolskim (Wydział Teologiczny). Pozostawił 
wśród wychowanków seminarium wspomnienie wy-
chowawcy – przewodnika kompetentnego, przyjaznego 
młodym, gorliwego i ofiarnego. Z niektórymi spośród 

wychowanków utrzymywał kontakty do końca życia, a 
oni go odwiedzali. 

W 1961 roku został skierowany do seminarium 
diecezjalnego w Gdańsku-Oliwie, z nominacją na wykła-
dowcę teologii duszpasterskiej, homiletyki i etyki spo-
łecznej. Jednak w 1962 roku zarząd prowincji poszukiwał 
duszpasterza i organizatora prac remontowo-budowla-
nych w parafii pw. Św. Wincentego a Paulo w Bydgosz-
czy. Wyzwanie było ogromne. Ks. wizytator Aleksander 
Usowicz skierował tam ks. Sieńkę z nominacją na pro-
boszcza 50-tysięcznej parafii oraz superiora domu (17 
konfratrów). Pełnił tę funkcję przez osiemnaście lat (do 
1980 roku), a przez siedem ostatnich lat (od 1973 ro-
ku) był także dziekanem dekanatu Bydgoszcz II. Okres 
pracy duszpasterskiej w Bydgoszczy ks. Ludwika Sieńki 
to lata najintensywniejszych prac budowlanych wokół 
i we wnętrzu bazyliki. Większość z głównych elementów 
wystroju świątyni pochodzi właśnie z tego okresu. Ksiądz 
Ludwik Sieńko, wrażliwy na piękno – był z zamiłowania 
poetą – pisał teksty pieśni, wierszy okolicznościowych, 
równocześnie tworzył utwory muzyczne własnej kompo-
zycji. Spod jego pióra wyszły m.in. kantaty ku czci 
św. Wincentego a Paulo.  

JUBILEUSZ 400-LECIA WINCENTYŃSKIEGO CHARYZMATU 

PATRON LISTOPADA:  
KS. LUDWIK SIEŃKO CM 

Ks. Ludwik Sieńko jako proboszcz bydgoskiej 
parafii pw. Św. Wincentego a Paulo  



Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 11 (187) 2017 r. 

 

 

4

W piątek 22 września br. ks. Bogdan z s. Beatą i 
przedstawicielami służby liturgicznej udali się do Byd-
goszczy, by w Bazylice św. Wincentego a Paulo wziąć 
udział w święceniach kapłańskich i prymicjach ks. Ja-
na Prackiego CM oraz uroczystościach 400-lecia Cha-
ryzmatu Wincentyńskiego. 

W sobotę 23 września o godz. 11.00 ks. biskup 
senior Paweł Socha CM udzielił święceń kapłańskich 
dwóm diakonom pochodzącym z Bydgoszczy: ks. Jano-
wi Prackiemu CM i ks. Jerzemu Rutkowskiemu CM. 
Potem było dużo wolnego czasu, była więc wizyta w ga-
lerii FOCUS i seans filmowy: najnowszy polski film dla 
dzieci – czyli Tarapaty…  

O godz. 19.30 goście z Krakowa wzięli udział w 
koncercie z okazji Jubileuszu 400 lat Charyzmatu 
Wincentyńskiego: w Bazylice wypełnionej wiernymi 
wystąpiła Polska Orkiestra Muzyki Filmowej pod dyrek-

cją ks. Przemysława Pasternaka CM oraz Chór 
sytetu Śląskiego «Harmonia» z Cieszyna pod kierun-
kiem p. Izabeli Zieleckiej-Panek. Uczestniczyli także: 
ks. bp Paweł Socha CM, o. generał Tomaž Mavrič CM 
i ks. wizytator Kryspin Banko CM. 

W niedzielę 24 września o godz. 10.00 neopre-
zbiter ks. Jan Pracki CM odprawił Mszę św. prymi-
cyjną. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Dariusz 
Okoński CM, a uczestnicy Mszy św. przed Bazyliką 
przyjęli z rąk ks. Jana błogosławieństwo prymicyjne.  

O godz. 13.00 uroczystą Mszą św., pod prze-
wodnictwem biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy, 
uczczono 400-lecie charyzmatu św. Wincentego a Pau-
lo, który po zetknięciu się z ubóstwem duchowym i 
materialnym zmienił swoje życie i zajął się pomocą ta-
kim osobom. Jednym z koncelebransów był biskup se-
nior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Paweł So-
cha CM; Mszę św. koncelebrowali także: ks. Kryspin 
Banko CM – wizytator Polskiej Prowincji Zgromadze-
nia Misji, ks. Marek Sadowski CM – wizytator Prowin-
cji Nowej Anglii w USA, ks. Jan Trzop CM – wicewi-
zytator Wiceprowincji Świętych Cyryla i Metodego, 
proboszcz naszej parafii – ks. Jacek Kuziel CM, ks. 
Bogdan Markowski CM, ks. Jacek Piotrowski CM, 
a także konfratrzy z Domów Zgromadzenia z całej Pol-
ski i z zagranicy; uczestniczyli również klerycy z na-
szego stradomskiego seminarium. Uroczystość była 
transmitowana przez Telewizję TRWAM.  

Homilię wygłosił przełożony generalny Zgroma-
dzenia Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia ks. 
Tomaž Mavrič CM (a tekst polski odczytał ks. rektor 
Paweł Holc CM). Oto tekst homilii Ojca Generała:  

Jak wszyscy dobrze wiecie, w tym roku Kościół ob-
chodzi 400. rocznicę Charyzmatu Wincentyńskiego. Obchody 
rozpoczęliśmy 25 stycznia pielgrzymką Serca św. Wincente-
go do Folleville, gdzie cztery wieki wcześniej nasz Założyciel 
wygłosił pierwsze kazanie misyjne. W ciągu ostatnich dzie-
więciu miesięcy w wielu prowincjach i na misjach odbywały 
się uroczystości, które nawiązywały do tego wydarzenia. Dzi-
siejsza uroczystość w Polsce, w Bydgoszczy, wpisuje się w 
nasze jubileuszowe świętowanie. 

W wiosce Folleville Wincenty a Paulo zdobył pierwsze 
z dwóch doświadczeń zmieniających całe jego życie, gdy ze-
tknął się z duchowym ubóstwem ludności wiejskiej. Drugie 
doświadczenie przyszło kilka miesięcy później, w mieście 
Châtillon, gdzie musiał zmierzyć się z ubóstwem material-
nym. Te dwa doświadczenia doprowadziły Wincentego do 
osobistego nawrócenia: zrozumiał, że to sam Jezus wzywa 
go, aby porzucił dotychczasowe życie i podjął służbę na 
rzecz ubogich. W odpowiedzi na to Jezusowe wezwanie 
Wincenty zaczął reagować na pilne potrzeby, które odkrywał 
w otaczającej go rzeczywistości. Warto zaznaczyć, że Jego 
podejście było skierowane do osoby jako całości, szukał i sta-
rał się pomóc w sposób całościowy ludziom znajdującym się 
na marginesie społeczeństwa. Zaczął tam, gdzie ubóstwo by-
ło najdotkliwsze i przejawiało się w konkretnych sytuacjach: 
ubóstwo duchowe, emocjonalne, fizyczne, materialne… 

 

Dom misjonarski był w tym czasie ośrodkiem 
promieniowania na całe prezbiterium bydgoskie. W okre-
sie duszpasterzowania ks. Sieńki wstąpiło do Zgroma-
dzenia i pozostało w nim jako misjonarze około trzydzie-
stu jego parafian-ministrantów. Zatrzymywał się tam 
wówczas w drodze z Warszawy do Gniezna i z powrotem 
ks. kardynał-prymas Stefan Wyszyński, utrzymując stale 
przyjazne relacje z ks. Sieńką. 

W 1980 roku, po osiemnastu latach pracy w Byd-
goszczy, z zaawansowaną chorobą krążenia, mając 68 lat 
życia przeniósł się do Warszawy i podjął pracę jako nie-
strudzony i poszukiwany spowiednik w kościele św. 
Krzyża. 

Zmarł w Warszawie 25 września 1985 roku. Po-
grzebowej Mszy Świętej koncelebrowanej 27 września 
przewodniczył kolega szkolny zmarłego – bp Albin Ma-
łysiak CM. Zmarłego przewieziono następnie do Byd-
goszczy. W pogrzebie uczestniczyli biskupi: Jan Czer-
niak i Jan Nowak z Gniezna oraz bp Tadeusz Gocłowski 
CM z Gdańska, który wygłosił kazanie. Ciało zmarłego 
złożono w grobowcu Zgromadzenia na cmentarzu para-
fialnym na Bielawkach. 

W dowód uznania za długoletnią pracę Rada Mia-
sta Bydgoszczy, na wniosek parafian i mieszkańców mia-
sta, w dniu 27 września 1993 roku podjęła uchwałę nada-
jącą imię ks. Ludwika Sieńki ulicy łączącej rondo Osso-
lińskich z ulicą Ogińskiego. W tym samym roku w nawie 
Bazyliki została wmurowana tablica pamiątkowa poświę-
cona długoletniemu proboszczowi. 

(zaczerpnięto ze strony: misjonarze.pl) 

UROCZYSTOŚCI 
KU CZCI ŚW. WINCENTEGO 

W BYDGOSZCZY 
I W KRAKOWIE 
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Wincenty a Paulo odkrył „oblicze Jezusa” w ubogim i ubogiego 
w Jezusie. I to było jego największym skarbem. Dlatego mógł 
powiedzieć do swoich współbraci: „Jak pięknie jest widzieć 
biednych ludzi, jeśli postrzegamy ich w Bogu i z szacunkiem, 
jaki miał dla nich Jezus Chrystus!” Wincenty często podkreślał, 
że kiedy idziesz do ubogiego, to tam spotykasz samego Jezu-
sa. Żył tym, co niegdyś wyraził tak uderzająco w słowach: „Twój 
ból jest moim bólem”. Dlatego bez względu na miejsce, do któ-
rego zostaliśmy wezwani, by służyć, wiemy, że ubodzy są „na-
szymi Panami i Mistrzami”, i że to „miłość Chrystusa Ukrzyżo-
wanego przynagla nas” do służenia im. 

Wincenty odkrył nierozerwalną jedność pomiędzy modli-
twą i służbą, sakramentami i służbą, tajemnicami wiary i służbą. 
Wcielenie, Trójca Święta, Eucharystia i Maryja stały się filarami 
Jego duchowości, zaś cnoty prostoty, pokory, łagodności, da-
wania pierwszeństwa Jezusowi, a nie osobom i rzeczom – ce-
lem misji, celem zbawienia ludzi. Te cnoty, które Wincenty od-
krył w samym Jezusie, stały się istotną częścią duchowej struk-
tury, którą Jezus budował w sercu Wincentego. 

Duch Boży, Duch Jezusa, Duch Święty działa, porusza, 
pobudza, roznieca ogień wewnątrz Kościoła poprzez liczne da-
ry i nie przestaje zadziwiać i zaskakiwać, aby doprowadzić nas 
do ostatecznego celu całej ludzkości: do Królestwa, życia 
wiecznego, życia w Jezusie i życia z Jezusem w wiecznej 
szczęśliwości. Duch Święty wzbudza różne charyzmaty w Ko-
ściele, różne drogi prowadzące do tego samego celu. Specy-
ficzny charyzmat oznacza odkrycie szczególnego odcienia na 
twarzy Jezusa, przyciągania, zainspirowania, wezwania do pój-
ścia za Jezusem, znalezienia miejsca w Kościele, sposobu słu-
żenia, życia wiarą, uczestnictwa w planie zbawienia, jaki nakre-
ślił Jezus, dla każdego pojedynczego człowieka i dla całej ludz-
kości.  

Małe ziarnko gorczycy, zasadzone w 1617 r., dzisiaj 
wyrosło na wielkie drzewo, które nazywamy Rodziną Wincen-
tyńską. Składa się ona ze stowarzyszeń świeckich zarówno 
mężczyzn jak i kobiet, a także męskich i żeńskich zgroma-
dzeń życia konsekrowanego. Liczy ona ponad 200 gałęzi i 
gromadzi około dwóch milionów osób; Rodzina Wincentyńska 
jest obecna w 150 krajach. 

Dziś zwracam się do was, którzy formalnie stanowicie 
część Rodziny Wincentyńskiej, a także do wszystkich, którzy 
pociągnięci przykładem św. Wincentego a Paulo, poświęcają 
się na służbę ubogim. Mam nadzieję, że Jubileusz 400-lecia 
charyzmatu wincentyńskiego, ukazujący, jak ważna jest na-
sza posługa wobec tych wszystkich, którzy żyją na margine-
sie społeczeństwa, „na peryferiach”, zachęci wielu innych lu-
dzi, zwłaszcza młodych, do rezygnacji z siebie, aby pomagać 
braciom i siostrom doświadczonym różnymi formami ubó-
stwa. 

Jezus postawił ubogich w centrum swojej misji, w cen-
trum swojego planu ewangelizacji, w centrum Królestwa Bo-
żego. Wincenty pragnął naśladować Jezusa, idąc drogą 
przez Niego wskazaną. Punkt zwrotny w życiu naszego Zało-
życiela nastąpił wówczas, gdy zaczął identyfikować się z 
ubogimi, gdy dostrzegł własne ubóstwo. Kiedy Wincenty od-
krył ubogiego w sobie samym, kiedy doszedł do takiego mo-
mentu, że nie mówił już więcej „ubodzy”, ale mógł zawołać 
„my ubodzy”, wtedy dopiero stał się czytelnym znakiem, po-
nieważ otwarcie uznał swoją własną nędzę, swoją słabość i 
grzeszność. I dopiero od tego momentu mógł autentycznie 
wychodzić na spotkanie innych. 

W ten sposób drugi człowiek, ubogi duchowo, mate-
rialnie, fizycznie, psychicznie, stał się częścią jego samego, 
jego rodziny, stał się jego bratem lub siostrą. Tym samym 

JUBILEUSZ 400-LECIA WINCENTYŃSKIEGO CHARYZMATU 

Na zdjęciu: 

Młodzież  
z naszej parafii,  

opiekunowie  
i neoprezbiter  

ks. Jan Pracki CM  
przed bydgoską  

Bazyliką 
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zakonna, brat zakonny czy kapłan, z całkowitym oddaniem i 
zaufaniem Jemu samemu powiedz: „Tak, Jezu, oto jestem!” 
Mam nadzieję, że rocznica 400-lecia zainspiruje wielu z was 
do podążania śladami św. Wincentego a Paulo. 

Niech wstawiennictwo Matki Bożej od Cudownego 
Medalika oraz wszystkich Świętych i Błogosławionych Rodzi-
ny Wincentyńskiej pomoże nam kontynuować misję, która nie 
zakończy się, dopóki „miłosierdzie nie będzie globalne”, do-
póki miłosierdzie nie dotrze do najdalszych zakątków ziemi. 

Po Mszy św. przy Bazylice zorganizowano 
„piknik rodzinny”: były występy zaproszonych zespo-
łów, była kiełbasa, parówki i pieczone kurczaki, a 
zwłaszcza autentyczna wojskowa grochówka. Ale mała 
grupa z Krakowa o godz. 15.30 zebrała się do wyjazdu 
– wszak musieli wrócić o przyzwoitej porze, by następ-
nego dnia bez poślizgu przejść do codziennych zajęć… 

***** 

A w środę 27 września w naszej parafii odbyła 
się uroczystość odpustowa ku czci św. Wincentego 
a Paulo. Okolicznościowe homilie głosił ks. Woj-
ciech Kałamarz CM. Główna uroczystość rozpoczęła 
się o godz. 18.30 modlitwą przy pomniku św. Win-
centego a Paulo w parku jego imienia. Po litanii do 
św. Wincentego a Paulo wyruszyła procesja do ko-
ścioła. Modlitwie i Mszy św. przewodniczył biskup 
pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian 
Muskus OFMBern., który też wygłosił okoliczno-
ściową homilię, poświęconą osobie i dziełu św. Win-
centego a Paulo. Koncelebrowali: ks. dziekan Józef 
Caputa, ks. proboszcz Jacek Kuziel CM, ks. Krzysztof 
Dura CM, i księża-goście z dekanatu Kraków-Brono-
wice. Śpiewał Chór Mariański i grała Orkiestra Mło-
dej Filharmonii, przy ołtarzu stawili się ministranci i 
krucjatki. Było podniośle, długo i pięknie.                                              

(XYZ) 

Jako członkowie Rodziny Wincentyńskiej kontemplujemy 
oblicze Jezusa, które Wincenty a Paulo odkrył i które go inspi-
rowało. Widzimy twarz Jezusa, która zmieniła jego życie, w któ-
rej znalazł prawdziwe znaczenie swego istnienia i zrozumiał mi-
sję, do której został powołany. Naśladując go, staramy się to 
realizować tu i teraz. Dlatego Wincenty a Paulo zaprasza nas 
do pogłębiania w naszym życiu odkrywania i naśladowania „ob-
licza Jezusa", które nam zostawił, a także do zachęcania in-
nych, by też poszli tą drogą. 

Charyzmat wincentyński to droga życia. Jako droga ży-
cia wewnątrz Kościoła charyzmat prowadzi nas do świętości, do 
uświęcenia własnego życia i życia naszych braci. Dlatego mo-
żemy nazwać Rodzinę Wincentyńską ruchem złożonym z osób, 
które należą do konkretnej gałęzi Rodziny, ale także z tych 
osób, które nie należą formalnie do naszych wspólnot, niemniej 
są zafascynowane sposobem życia św. Wincentego a Paulo. 
To  ruch, który został zainspirowany „obliczem Jezusa”, odkry-
tym i naśladowanym przez Wincentego. 

Nasz Założyciel przypomina nam również, że „miłość 
jest twórcza aż do nieskończoności”.  Dlatego mam nadzieję, 
że nadal będziemy poszukiwać nowych i twórczych sposobów, 
aby odpowiedzieć na potrzeby ubogich. W przyszłym miesiącu, 
podczas Międzynarodowego Sympozjum Rodziny Wincentyń-
skiej, które odbędzie się w Rzymie, podejmiemy dwie nowe ini-
cjatywy: pierwsza to Globalna Inicjatywa Rodziny Wincentyń-
skiej na rzecz Bezdomności; druga to Wincentyński Festiwal 
Filmowy. Mamy nadzieję – a zachęca nas do tego Ojciec Świę-
ty w swoim przesłaniu na Pierwszy Światowy Dzień Ubogich – 
że te dwie nowe inicjatywy przyczynią się do jeszcze intensyw-
niejszej ewangelizacji współczesnego świata, a zarazem po-
mogą nam głębiej praktykować w naszym życiu istotę Ewange-
lii. 

Pozwólcie, że na zakończenie zwrócę się do młodych 
ludzi obecnych tu dzisiaj. Droga młodzieży, młodzieńcy i dziew-
częta, wszyscy, którzy czujecie, że Jezus wzywa was, abyście 
ofiarowali wasze życie, by służyć Mu w ubogich: jako siostra 

Na zdjęciu: 

Ksiądz Tomaž  
Mavrič CM,  

biskup bydgoski 
Jan Tyrawa  

i biskup 
Paweł Socha CM 

w czasie  
uroczystości  

w Bydgoszczy 
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W położonym na terenie naszej parafii VII Li-
ceum Ogólnokształcącym z okazji Jubileuszu 400-lecia 
Charyzmatu Wincentyńskiego na początku października 
odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o św. Wincentym 
a Paulo. Test składający się z 44 pytań odnoszących się 
do faktów z życia Patrona Dzieł Miłosierdzia napisało 
18 ochotników z klas pierwszych i drugich. W rywaliza-
cji zwyciężyła Wiktoria Jacher, drugie miejsce zajęła 
Wiktoria Baziak, a miejsce trzecie zajął Paweł Jarosz. 
Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom gratulujemy i de-
dykujemy słowa św. Wincentego: Bóg nie patrzy na 
sukces podejmowanych w imię dobra działań, lecz na 
miłość, z której czyn dobry wypełniamy. 

Z okazji Dnia Papieskiego w VII Liceum Ogól-
nokształcącym odbyła się  kwesta słodkości przygoto-
wanych przez «Siódemkowiczów». W akcję zaangażo-
wało się 30 uczniów z różnych klas. Zebrano 396,12 zło-
tych. Pieniądze zostaną przekazane Fundacji «Dzieło 
Nowego Tysiąclecia» na stypendia dla młodzieży: budu-
jemy w ten sposób żywy pomnik dla św. Jana Pawła II.  

Piotr Pikuła – katecheta 

Niech ci, którzy potrafią znieść trochę milczenia, 
znajdą innych ludzi, którzy lubią milczenie, i niech tworzą 
milczenie i pokój jedni dla drugich. 

Tomasz Merton 

Milczenie wartością pozytywną? To niemożliwe, 
nieprawdopodobne – pomyśli sobie niejeden z ludzi 
współczesnych. Pisać o milczeniu jako pozytywnej war-
tości w XXI wieku, który jest tak bardzo rozgadany, ha-
łaśliwy i lubuje się w pośpiechu – jest niezmiernie trud-
no. A jednak trzeba koniecznie pisać o pozytywnej war-
tości milczenia dla rozwoju i pogłębiania życia religijne-
go i wewnętrznego człowieka wierzącego.  

Obserwacja i doświadczenie codziennego życia 
pokazuje nam, że człowiek nie może, a w niektórych wy-
padkach nie umie skupić się w tym nieustannym zgiełku i 
często czczej gadaninie. Zresztą, milczenie przeraża nie-
których ludzi tak dalece, że czują się oni niezdolni do 
działania, jeżeli uświadomią sobie, że jednym z elemen-
tów w poważnej pracy wewnętrznej może być milczenie.  

Tomasz Merton opisuje w swojej autobiografii 
«Siedmiopiętrowa góra», że przy wstępowaniu do zakonu 
trapistów jedno z pierwszych pytań, które zadał mu „pe-
łen uderzającej prostoty, łagodności i dobroci” ojciec 
brzmiało: Czy milczenie cię nie przestrasza? Przeszedłem 
sam siebie – pisze Merton – w gorliwym zapewnieniu go, 
że nie tylko mnie nie przeraża, ale nawet zachwyca i już 
czuję się jak gdyby w niebie. 

Zastanówmy się: w jakich sytuacjach życiowych 
i stanach psychicznych człowiek może milczeć? 
Zwróćmy uwagę na kilka tylko najważniejszych momen-
tów. 

Na zdjęciu: 

Ks. Paweł  
Dobroszek  

z uczestnikami 
Konkursu Wiedzy  
o św. Wincentym  

podczas  
rozdania nagród  
w auli szkolnej 

«SIÓDEMKOWICZE»: 
KONKURS WINCENTYŃSKI  

I KWESTA SŁODKOŚCI 

CUDOWNY MEDALIK  
MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ   

będzie można otrzymać  
w poniedziałek 27 listopada po każdej Mszy Świętej 

O MILCZENIU 



Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 11 (187) 2017 r. 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po pierwsze – wtedy, gdy ktoś przebywa sam ze 
sobą. Choć czasami można mówić do siebie – nie jest to 
jednak sytuacja w pełni normalna. 

Po drugie – kiedy uczciwie i szczerze stwierdzi się, 
że na dany temat nie ma się już rzeczywiście nic do po-
wiedzenia. 

Po trzecie – w momencie zetknięcia się z czyimś 
wielkim cierpieniem i bólem: słowa wówczas nie oddają 
powagi sytuacji. 

Po czwarte – w sytuacji, kiedy trzeba oddać hołd, 
okazać szacunek i poważanie. 

Po piąte – nieraz chwila wielkiej radości powoduje, 
że człowiek bardziej oceni jej wartość przez milczenie niż 
przez wielosłowie i głośne trąbienie wokoło. 

Po szóste – milczymy często zachwyceni urokiem, 
pięknem i bogactwem przyrody, świata stworzonego przez 
Boga. 

Po siódme – milczymy także, gdy stwierdzimy 
swoją własną niewystarczalność i nieprzekazywalność na-
szej osobowości. To właśnie w ciszy, samotności i odoso-
bnieniu zapadają naprawdę wielkie decyzje. Jest to mil-
czenie łączące się w jakiś sposób z kontemplacją Boga i 
świata. Takie milczenie ma wielką pozytywną wartość.  

Po ósme – niezwykle ważną rolę odgrywa milcze-
nie w liturgii Kościoła, jest wartością bezcenną  dla głębo-
kiego przeżywania misterium w liturgii. 

Po dziewiąte – milczenie może być też (i często, 
niestety, jest) oznaką wrogości w stosunku do innej osoby, 
wtedy przybiera ono postać milczenia złowrogiego.  

Wreszcie milczenie jest konkretną, realną i rzeczy-
wistą postawą apostolską. Merton w «Nikt nie jest samotną 
wyspą» napisze: A jeśli On (Bóg – przyp. AM) wolałby, 
żebyś milczał? Czy nigdy nie słyszałeś, że można Go chwa-
lić milczeniem? Jeśli dbasz o Jego chwałę, będziesz szukał 
tego, co transcendentne – a tego można szukać tylko w 
milczeniu.  

Zapytajmy: jaka jest rola milczenia w ogóle?  

Jakże często nawiązuję kontakt milczeniem – napi-
sze Wanda Półtawska, lekarz-psychiatra, w swojej książce 
«Stare rachunki». 

Milczenie nie istnieje w naszym życiu jako cel sam 
w sobie. Ma służyć czemu innemu. Milczenie jest nutką 
mowy – powie Merton. Jean Guitton w książce «Dialogi z 
Pawłem VI» doda jeszcze: W sztuce posługiwania się 
dźwiękiem jednym z tonów jest milczenie i trzeba umieć je 
wygrywać, trzeba umieć wypowiadać się także poprzez 
milczenie.  

Wszystko co wielkie, wspaniałe i zachwycające, tak 
w dziedzinie sztuki, jak i literatury powstaje powoli w tru-
dzie i cierpliwości, a także w ciszy, samotności i milcze-
niu. 

Można pytać: dlaczego tak jest?  

Słynny amerykański trapista, Tomasz Merton tak o 
tym pisze:  W milczeniu uczymy się rozróżniać rzeczy. Ci, 
którzy unikają milczenia, unikają także rozróżnień. Nie 
chcą widzieć zbyt jasno. Wolą chaos. Człowiek kochający 

Boga z konieczności musi także kochać milczenie, ponie-
nieważ boi się straty zmysłu rozróżnienia. 

W ciszy, refleksyjnym skupieniu, a także właśnie 
w milczeniu człowiek może „popatrzeć” głębiej na stan 
swojej duszy, ocenić spokojnie swoje uczynki i postę-
powanie, pozwolić wreszcie przemówić sumieniu, które 
gwar świata i hałas rzeczy materialnych chce nieraz za-
głuszyć. Milczenie odgrywa więc w życiu wewnętrznym 
bardzo ważną rolę. Dlatego tak pięknie mówi o tym cy-
towany wielokrotnie Merton: Milczenie jest siłą naszego 
życia wewnętrznego. Milczenie wchodzi w sam rdzeń 
istoty moralnej, tak że jeśli jest nam zupełnie obce, nie 
możemy mieć prawdziwej moralności.  

Adam Markowski      

 

Ostatnio zauważyłam, że coś się przestawiło w hie-
rarchii wartości u ludzi. Na kilku przykładach chcę poka-
zać, że miłość do zwierząt jest dziś ważniejsza niż miłość 
do ludzi. 

Przykład I. Oglądałam w czasie wakacji film pt. 
Co jest grane. Amerykańska komedia z plejadą hollywo-
odzkich gwiazd z roku 2008. Treścią jest praca producen-
ta filmowego, który ma wiele trudności z rozkapryszony-
mi gwiazdami, zwariowanymi reżyserami, a największym 
problemem jest ostatnia scena w kręconym aktualnie fil-
mie, w której gangsterzy zabijają głównego bohatera i je-
go psa. W czasie pokazu, który ma dopuścić film do dys-
trybucji, wszyscy są oburzeni: jak można zabić psa? – a 
nikt nie żałuje zabitego człowieka. Pomyślałam sobie: 
wydumany temat, tak może być w Ameryce. 

Przykład II. Nie długo czekałam na przykład z ro-
dzimego podwórka. Jedna osoba w bloku bardzo zniedo-
łężniała. Posiada dużego psa. Na moje zapytywanie sąsia-
dów, czy można by tej osobie jakoś pomóc – pierwszą 
odpowiedzią było: a co z psem, jak on będzie cierpiał z 
powodu braku spacerów? Zainteresowanie człowiekiem 
było znikome. 

Przykład III. Bardzo modnym teraz zawodem jest 
behawiorysta (taki psycholog zwierzęcy, może być od 
psów, kotów, koni itd.). Pomimo ich coraz większej ilości 
– terminarze mają zapełnione i trzeba długo czekać z nie-
sfornym pupilem na upragnioną wizytę. To dla zdrowia 
psychicznego naszych zwierząt. A co dla ludzi? W naj-
nowszym numerze pisma Z Życia Parafii… przeczyta-
łam, że w Polsce rocznie próbuje się targnąć na życie oko-
ło 60 tysięcy osób, a 10% robi to skutecznie. Nasuwa się 
pytanie: gdzie są ludzie, którzy mogliby im pomóc? Cza-
sem szczerą rozmową, okazaniem zainteresowania, na-
mówieniem na wizytę u psychologa. 

Może warto byłoby przywrócić właściwą hierar-
chię wartości i zacząć kochać ludzi.  

Zbulwersowana Seniorka 

KOCHAJMY TEŻ LUDZI 
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Czas wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą, to 
okazja bliższego poznania się parafian z duszpasterza-
mi. To także możliwość wymiany poglądów. Podczas 
odwiedzin u Państwa Krystyny i Włodzimierza Ol-
szynków uzyskałem wiele cennych informacji nt. prac 
przy polichromii naszego kościoła, wykonanych od 
marca do sierpnia 1982 roku (daty na dokumentach 
konserwatora: 8 marca – 3 sierpnia 1982 r.). Dowie-
działem się np., że pracami malarskimi kierował pan 
Paweł Mitka (ojciec Aleksandra), pomagali mu dwaj 
bracia: Jan i Stefan. Złocenia wykonywał pracownik 
firmy – Wojciech Golarz. Dostałem także adres kon-
serwatora, który wówczas kierował pracami renowa-
cyjnymi. Odwiedziłem go w pracowni przy ul. św. 
Agnieszki w Krakowie. Pan Aleksander Mitka przyjął 
mnie serdecznie i wypożyczył dokumentację wraz ze 
zdjęciami stanu polichromii sprzed i po jego pracy. 
Dokumenty te nie były mi znane przy pisaniu artykułu 
do naszej gazetki w ubiegłym roku. Dlatego warto nie-
które rzeczy uzupełnić, inne – poprawić. 

Na początku dwa ustalenia. Pierwsze dotyczy 
dat, drugie – stylu polichromii. Pan Aleksander w do-
kumentach podaje daty: 1930 jako rok powstania poli-
chromii, zaś 1947 jako rok poprzednich, wykonanych 
przed 1982 r., prac konserwatorskich. Jednak, z książki 
o dziejach naszego kościoła i naszej parafii – autorstwa 
ks. Marcina Rolke CM, opartej na dokumentach do-
wiadujemy się, iż polichromia powstała w 1929 roku, 
zaś renowacji została poddana w 1957 roku. Pan Mitka 
powołuje się na tradycję ustną, zaś ks. Rolke na doku-

menty, o czym informuje w przypisach. Druga rzecz do-
tyczy stylu polichromii. W swoim poprzednim artykule 
nazwałem go art déco. W dokumentacji, konserwator 
Aleksander Mitka pisze o stylu bronowickim. Jak napi-
sał w liście do mnie – chodziło mu o żywą kolorystykę 
polichromii wnętrza kościoła: Tak ją określiłem na komi-
sji konserwatorskiej, porównując do kolorystyki piór pa-
wiego ogona, a więc ozdoby czapek bronowickich krako-
wiaków.  

Nie jestem historykiem sztuk plastycznych, więc 
powstrzymam się tutaj od rozstrzygnięć… 

Z opisów pana Mitki, a zwłaszcza z dołączonych 
zdjęć wynika, iż polichromia kościoła na początku lat 80-
tych była w stanie opłakanym. Nie tylko bardzo brudna, 
częściowo zamalowana, ale także w wielu miejscach 
uszkodzona, wybrakowana. Stan ten był wynikiem m.in. 
prowadzonych wcześniej w kościele prac remontowych: 
wzmocniono popękane sklepienia nawy głównej i naw 
bocznych, wymieniono instalacje elektryczną i radiofo-
niczną, wykonano otwory wentylacyjne, naprawiono 
uszkodzone tynki (partie nowo tynkowane pokryte były 
pobiałą wapienną, której zasięg znacznie wykraczał poza 
naprawy tynku – na zdjęciu na s. 10 fragment ściany i 
sklepienia przed konserwacją). Konserwator zanim przy-
stąpił do renowacji i rekonstrukcji malowideł, najpierw 
musiał dokonać prac korekcyjnych przy świeżo założo-
nych kitach wapienno-piaskowych, by te fakturalnie nie 
różniły się od pozostałych płaszczyzn ściennych. Potem 
przystąpiono do odkurzenia i przetarcia ścian metalowy-
mi szczotkami. Wymuszone to było licznymi złuszcze-
niami farby (zwłaszcza na sklepieniu), będącymi efektem 
wadliwie dokonanej konserwacji w 1957 roku. Wówczas 
dokonano tzw. „przemalowania po formie” w technice 
tłustej tempery na znacznie słabiej sklejonej warstwie z 
1929 roku. Warstwa z 1957 r. przysparzała konserwato-
rowi sporo kłopotu m.in. wskutek nieprzepuszczania spo-
iwa farby w głąb, aż do podłoża... 

 

Na zdjęciu: 

Rewers  
Cudownego  
Medalika  

i zdobnictwo  
pseudotranseptu  

odsłonięte  
przez p. Mitkę  
w 1982 roku 

POLICHROMIA  
CZYLI WIELOBARWNOŚĆ 

[CZĘŚĆ II] 
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Mając przed oczyma obecny (2017 r.) stan prezbite-
rium, porównując go ze stanem sprzed 1982 r. zauważa-
my, że:  

 w 1982 r. nie było tapety, zamalowanej być może w 
1957, a być może po usunięciu stalli i wybiciu drzwi do 
zakrystii w latach 70-tych;  

 nie było ornamentyki wokół okien (namalowana w 
1929 r., zamalowana chyba w 1957 r., przywrócona w 
1982 r., potem znów zamalowana w latach 90-tych, 
przywrócona w 2016-2017), ale były ornamenty w gli-
fach okiennych w prezbiterium (zamalowane podczas 
konserwacji w 1982 r.);  

 gabloty z wotami zamieszczone były od okien do samej 
posadzki – na zdjęciach z 1982 r. gabloty wotywne wi-
dać pod dwoma oknami, po bokach ołtarza.  

Widać zatem, iż obecnie mamy możliwie pierwot-
ną polichromię prezbiterium, uzupełnioną o pewne 
fragmenty. Pierwotny gzyms, będący jakby przedłużeniem 
gzymsu z pseudotranseptu, a dalej ciągnący się wzdłuż 
empor w nawach bocznych – nie jest obecnie zrekon-
struowany, ale tak namalowany, by sprawiał wrażenie 
przestrzennego. Przeprowadzony w latach 2016-2017 re-
mont polichromii w prezbiterium nie objął sklepienia. 

Uderzającą w historii remontów polichromii w na-
szym kościele jest naprzemienność zamalowywań i od-
krywania polichromii – zarówno jej fragmentów, jak i 
większych całości. W opowieściach wielu parafian powra-
cają sentymentalne wspomnienia malowidła awersu i re-
wersu Cudownego Medalika na ścianach pseudotranseptu 
(dzisiaj w ich miejscu wiszą obrazy Adama Suzina). Ze 
zdjęć wynika, że najprawdopodobniej już w 1957 roku 
zamalowano ornamentykę wokół obramienia wizerunków 
medali, jak również ornamentykę obrzeży ścian, na któ-
rych widniał wizerunek medalika. Pozostawiono tylko sam 
medal. Pełne zdobnictwo zostało odsłonięte przez pana 
Mitkę w 1982 r. (patrz zdjęcie na s. 9), po czym  wraz z 
medalikiem zamalowane w latach 90-tych. 

Przed nami ewentualne dalsze prace renowacyjne. 
W samym pseudotransepcie, poza wspomnianymi obra-
zami Cudownego Medalika oraz ornamentami obramienia 
medali i ścian, zamalowaną na razie pozostaje tapeta po-
dobna do tej, która jest w prezbiterium (inne są kształty 
koron, czy monogramy litery M widoczne na slajdach pa-
na Mitki). 

Do odsłonięcia są barwne ornamenty glifów okien-
nych w nawach bocznych, także malowidła znajdujące się 
pomiędzy i ponad oknami; drobne elementy pomiędzy łu-
kami empor (np. statek, monogram Alfa i Omega i inne), 
czy piękne ornamenty  na płaszczyznach łuków pod bal-
konami w nawach bocznych. Że o sklepieniu naw i prezbi-
terium nie wspomnę. Nie ukrywam, iż stan widoczny na 
kolorowych przeźroczach wykonanych przez Aleksandra 
Mitkę po remoncie w 1982 r. prezentuje się imponująco, a 
wnętrze naszej świątyni jest na tych slajdach po prostu 
piękne. Jakie będą dalsze decyzje odnośnie remontu poli-
chromii – czas pokaże.  

ks. Wojciech Kałamarz CM 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 
 W akcji «Tornister pełen uśmiechów» około 50 ty-

sięcy uczniów otrzymało wyprawkę za pośrednic-
twem Caritas Polska. 

 Od 1 kwietnia 2017 roku w 252. pielgrzymkach 
przybyło na Jasną Górę 121 tysięcy wiernych.  

 W ciągu 800 lat obecności Franciszkanów w Ziemi 
Świętej męczennikami zostało co najmniej 800 braci. 

 W Dublinie i Mediolanie w dawnych świątyniach 
działają kluby nocne, a rząd Holandii dopłaca do ad-
aptacji kościoła na salę koncertową. 

 Siostry zakonne samodzielnie prowadzą w Polsce 33 
szpitale, 244 ambulatoria, 267 domów starców 
oraz ponad 500 sierocińców. 

 Co trzy minuty ginie na świecie jeden chrześcijanin 
(ogłosił ks. prof. W. Cisło z organizacji Pomoc Ko-
ściołowi w potrzebie)     

 Co roku do Medjugoria przyjeżdża około 2,5 miliona 
pielgrzymów.  

 Na ponad 300 języków i dialektów przetłumaczono 
kolędę „Cicha Noc”. 

 Sto tysięcy – tyle ma być w Polsce dzieci powoła-
nych do życia podczas procedury in vitro i zamrożo-
nych w stanie embrionalnym.  

 W Rosji każdego roku dokonuje się 5 milionów 
aborcji. 

 W Hiszpanii w ciągu 30 lat przeprowadzono 2 milio-
ny 100 tysięcy aborcji.     

 (z prasy polskiej wybrał AM) 

 

Na zdjęciu:  Widok polichromii kościoła 
przed renowacją w 1982 roku 
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Sł. B. Rozalia Celakówna, której pisma stały się 
inspiracją dla Ruchów Intronizacyjnych, zanotowała na-
stępujące słowa Pana Jezusa: Jest ratunek dla Polski: je-
żeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez 
intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kra-
ju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie 
ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowi-
tym zwrotem do Boga. Poprzez Jubileuszowy Akt uznali-
śmy Jezusa Chrystusa za naszego Króla i Pana, módlmy 
się jednak żarliwie o wypełnienie zobowiązań i przyrze-
czeń, które jako Naród złożyliśmy Jezusowi Królowi. 
Módlmy się, aby Polska pozostała wierna Bogu, Krzy-
żowi i Ewangelii! By uznanie w Jezusie naszego jedyne-
go Władcy zostało potwierdzone całkowitym zwrotem do 
Boga nas samych, naszych bliskich i całego naszego Na-
rodu.  

Pamiętajmy, co w 2016 roku pisali biskupi w ofi-
cjalnym Komentarzu do Jubileuszowego Aktu: Jubileu-
szowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 
nie jest zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła introniza-
cji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim. 
Przed nami wielkie i ważne zadanie. Oby nie zabrakło w 
naszych wspólnotach osób gotowych do pracy na rzecz 
szerzenia i umacniania królowania Jezusa Chrystusa w 
naszych rodzinach i całej Ojczyźnie.  

Króluj nam Chryste! 

Piotr Pikuła 

 

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego kró-
lowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz 
do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z 
pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem 
Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską 
i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w 
świecie – tymi słowami zwróciliśmy się do naszego 
Zbawiciela 19 listopada 2016 roku podczas proklama-
cji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa 
za Króla i Pana. Był on zwieńczeniem wieloletnich 
starań Ruchów Intronizacyjnych, a jednocześnie roz-
poczęciem pracy nad odnową moralną naszego Naro-
du w duchu posłuszeństwa Panu Jezusowi jako na-
szemu Królowi.  

Obecnie przygotowujemy się do obchodów 
pierwszej rocznicy ogłoszenie Jubileuszowego Aktu, 
z którą wiązać się będzie wiele ważnych wydarzeń. W 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Ła-
giewnikach w dniach 17-19 listopada odbędzie się 
Ogólnopolskie Sympozjum Czcicieli Chrystusa Króla 
„Dziś i jutro dzieła Intronizacji” pod patronatem Ze-
społu ds. Ruchów Intronizacyjnych Konferencji Epi-
skopatu Polski. W piątek 17 listopada o godz. 19.00 
planowana jest adoracja, którą prowadzić mają 
Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. W sobotę o godz. 9.00 ma nastąpić otwarcie 
Sympozjum, a wieczorem adorację Najświętszego Sa-
kramentu poprowadzi Stowarzyszenie „Róża” i Fun-
dacja Serca Jezusa. W niedzielę 19 listopada rozpo-
częcie zaplanowane jest na godz. 9.00. Uroczystość 
zacznie się Aktem pokutnym, po którym odprawiona 
zostanie Msza Święta. Na zakończenie odbędzie się 
ponowienie Jubileuszowego Aktu.  

W celu szerzenia wśród Polaków nauki o kró-
lewskiej godności Pana Jezusa Zespół ds. Ruchów In-
tronizacyjnych KEP opracował m.in. konspekty kate-
chez dla dzieci i młodzieży, katechezy dla dorosłych, 
Modlitewnik czcicieli Chrystusa Króla „Króluj nam, 
Chryste!” oraz czytanki na każdy dzień październiko-
wego nabożeństwa różańcowego, zawarte w broszurce 
„Jezus Chrystus naszym Królem”. Warto zatem sięgać 
do tych materiałów, by indywidualnie i we wspólno-
tach poznać i lepiej zrozumieć naukę Kościoła o Jezu-
sie Królu.  

Ponadto zorganizowany został Ogólnopolski 
Konkurs „Jezus Chrystus naszym Królem”, którego ce-
lem jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży treści 
Jubileuszowego Aktu. Informacja o konkursie rozesła-
na została do Wydziałów Katechetycznych wszystkich 
diecezji w Polsce z prośbą o przekazanie jej kateche-
tom, a za ich pośrednictwem rodzicom i uczniom.  

W NASZEJ OJCZYŹNIE:  
KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! 
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Druk: Firma PLATAN, Kryspinów 256, 32-060 Liszki, tel.: (12) 429-96-60; www.wydawnictwoplatan.pl 

MSZE ŚW. W NIEDZIELE: 

6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci), 
12.30, 15.00, 16.30, 18.30, 
20.00 (studenci); 
w kaplicy akademickiej: 
11.00 – przedszkolaki 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
18.30, 20.00 (studenci); 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
w tygodniu:  
w godzinach 6.00÷9.00, 
18.00÷19.00, 19.30÷20.00 

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, 
godz. 9.00÷15.00 

Biblioteka Żywego Różańca: 
środy, godz. 17.00÷18.00 

Klub Parafialny 
czynny od poniedziałku do piątku:  
w godz. 14.00÷19.00 

Świetlica dla dzieci 
czynna od poniedziałku do piątku:  
w godz. 14.00÷19.00 

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

NUMERY TELEFONÓW 
dyżurny:        12-622-59-19 
kancelaria:   12-622-59-21 
zakrystia:     12-622-59-27 

LISTOPAD 

1 (środa):   Uroczystość Wszystkich Świętych. 
 Msze Święte – jak w każdą niedzielę. 
Nie będzie nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 
godz. 18.30. 

2 (czwartek):  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień 
Zaduszny). 
Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,  
16.30 (z udziałem dzieci), 18.30 i 20.00. 

 Kancelaria parafialna będzie nieczynna.  
3 (piątek):   Pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny kapłanów w domach 

chorych z posługą sakramentalną – od godz. 9.00; dodatkowa 
Msza św. z udziałem dzieci – o godz. 16.30. 

4 (sobota):  Pierwsza sobota miesiąca. 
 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 7.40. 
Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 
8.00; po Mszy św. nabożeństwo eucharystyczne. 

5 (niedziela):  31 niedziela zwykła. 
 Kwesta Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Pau-

lo na rzecz parafian ubogich i potrzebujących.  
6 (poniedziałek):  W Rodzinie Wincentyńskiej: wspomnienie bł. Męczen-

ników Hiszpańskich XX wieku.  
9 (czwartek):  Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 
10 (piątek): Koncert pieśni patriotycznych «Narodowi i Ojczyźnie» w 

Centrum Kongresowym ICE o godz. 18.00 (organizowany 
przez Chór Mariański). 

11 (sobota): Święto Niepodległości.  
 Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 9.00. 
Msza św. w intencji chorych o godz. 18.30; po Mszy Świętej  
możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych.  

12 (niedziela):  32 niedziela zwykła. 
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 

19 (niedziela):  33 niedziela zwykła. 
1. Światowy Dzień Ubogich. 

26 (niedziela):  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 
Święto patronalne Wspólnoty dla Intronizacji Najśw. Serca 
Pana Jezusa i służby liturgicznej. 
Ofiary mszalne będą przeznaczona na budowę nowego ko-
ścioła w parafii pw. Św. Jacka w Krakowie.    

27 (poniedziałek):  W Rodzinie Wincentyńskiej: święto Najśw. Maryi 
Panny Niepokalanej od Cudownego Medalika.  

 Poświęcenie i rozdawanie Cudownego Medalika po Mszach 
św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.30 i 20.00. 

28 (wtorek):  W Rodzinie Wincentyńskiej: wspomnienie św. Katarzyny 
Labouré, powiernicy Matki Bożej Niepokalanej.  

30 (czwartek):  Święto św. Andrzeja, Apostoła. 
 Dzień imienin ks. Andrzeja Telusa. 

 

Kalendarium duszpasterskie IINNFFOORRMMAACCJJEE    
PPAARRAAFFIIAALLNNEE  


