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Wraz z minionym Adwentem rozpoczął się 
nowy rok duszpasterski 2017/2018, którego ha-
sło brzmi: Zostaliśmy napełnieni Duchem 
Świętym. To wielka prawda, która zawiera w 
sobie bogactwo treści, radość obdarowanych 
serc, otwarcie niebios, nasycenie wielkiej tęskno-
ty za upragnionym Mesjaszem. Warto, byśmy 
rozważyli ją najpierw w kontekście tajemnicy Bo-
żego Narodzenia.   

Ojcowie Kościoła zapisali w symbolu wiary 
nicejsko-konstantynopolitańskim: I za sprawą 
Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewi-
cy, i stał się człowiekiem. Jedno proste zdanie, 
a przecież zawiera w sobie treść, która nieod-
wracalnie odmieniła świat, rozjaśniając mroki 
pychy i egoizmu, zagubienia, zwątpienia i osa-
motnienia. 

Jezus Chrystus, jedyny Pan i Zbawiciel 
świata, przyjął ludzkie ciało i narodził się na zie-
mi. Narodził się w Duchu Świętym nie dla Siebie, 
ale dla Ciebie i dla mnie, aby wreszcie na ziemi 
zapanował pokój, abyśmy łatwiej mogli opowia-
dać się po stronie dobra, prawdy i miłości. 

Narodził się w Duchu Świętym dla Ciebie i 
dla mnie, abyśmy mogli dzielić się Nim z innymi, 
aby nas uczył, jak kochać bliźniego, troszczyć się 
o wspólnotę Kościoła, o własną rodzinę, a przy 
tym swoje życie ubogać Jego obecnością w sa-
kramentach. 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Życzę na czas Świąt Narodzenia Pańskie-
go, ale i na każdy dzień Nowego Roku Pańskiego 
2018, aby nigdy nie zabrakło Wam otwartości 
serc na światło Ducha Świętego i dla Jego sub-
telnego prowadzenia oraz przebogatych darów. 

ks. proboszcz Jacek Kuziel CM 
 

Na zdjęciu: 
Bożonarodzeniowa szopka w naszym kościele 
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Czym są święta Bożego Narodzenia dla nas, dla 
ludzi żyjących na przełomie dwóch tysiącleci?  

Kiedy rozejrzymy się wokół – dostrzeżemy wiele 
sygnałów świadczących o świątecznym charakterze tych 
dni. Witryny sklepów są poprzystrajane w lampki i ga-
łązki choinek. Na niektórych ulicach, zresztą też często 
pięknie zdobionych, można spotkać różnych ludzi po-
przebieranych w czerwone lub niebieskie stroje w czer-
wonych lub niebieskich czapkach z białymi pomponami. 
W domach pojawiła się choinka. Wokoło obfitość sym-
boli mówiących o tym, że oto nadszedł czas Bożego Na-
rodzenia.  

Niektórzy mówią, że jest to czas magiczny, czas 
wielkiego spokoju, miłości, rodzinnego ciepła, czas, w 
którym nie powinno być człowieka czującego się samot-
nie. Nie wiem, czy zauważacie, że powoli w naszej kultu-
rze te święta robią się takie piękniutkie, cieplutkie i mi-
lutkie. Mówiąc o nich – odwołujemy się nawet do warto-
ści właściwych tym świętom, jakimi są: przyjaźń, brater-
stwo, miłość, pokój, uprzejmość. Ale... Nie uważacie, że 
coraz częściej zapomina się o tym, co tkwi już w samej 
nazwie tych świąt. Jest to ciekawe, że pozbawia się zna-
czenia samej nazwy tych świąt. A te wszystkie symptomy 
i znaki, zdobnictwa i wartości, życzenia i miła atmosfera 
– są mało warte bez tej jednej wartości: że to przecież są 
święta Bożego Narodzenia.  

Kiedyś w pewnym miejscu, tu w Krakowie, słysza-
łem takie oto życzenia świąteczne: „smacznego karpika” 
– i to wszystko, człowiek ów wyszedł po złożeniu tych 
życzeń. Może dla niektórych są to święta, podczas któ-
rych obchodzi się uroczyście spożywanie karpia, ale to 
nie ma nic wspólnego ze świętami Bożego Narodzenia. 
Boże Narodzenie – to nie święto karpia, to nie święto 
dziwnych postaci poubieranych w czerwone lub niebie-
skie stroje w szlafmycach z białymi pomponikami, to nie 
święto kolorowych światełek i zielonych choinek. Te 
święta – to Boże Narodzenie. I nie ma nic ważniejszego 
w te dni, jak pochylenie się nad tajemnicą Bożej miłości.  

W tym świątecznym dniu w liturgii słowa wszyst-
kie czytania traktują o tej tajemnicy: że Bóg zamieszkał 
pośród nas – o niczym innym nie mówią. Więc zwróćmy 
uwagę na to, co istotne, by te święta nie były w sobie 
puste, by poza symboliką i bogatą formą, posiadały rów-
nież to uposażenie treściowe, tę głębię, która właściwie 
nadaje sens tym świętom.  

Boże Narodzenie to prawda, która powala na ko-
lana wszystkie istoty ludzkie i anielskie, cały świat stwo-
rzony, ziemski i podziemny. Ale tylko człowiek potrafi 
przejść wobec tej prawdy obojętnie. Nie pozwólmy na to! 
Bo wówczas te święta utracą swój głęboki i niepowta-

rzalny wymiar tajemnicy Bożej miłości. Nie pozwól-
my, by te święta stały się tylko tematem do bajek, po-
żywką dla przemysłu różnego rodzaju. Nie pozwólmy 
odrzeć tych świąt z tego, co w nich najważniejsze – 
czyli z Boga.  

Bóg jest Tym, który sam w Sobie jest święty, jest 
źródłem szczęścia i sam w Sobie jest jego nieskończo-
ną pełnią. Bóg jest źródłem miłości, jest wiecznym 
Byciem miłością Trzech Osób Świętych. Bóg stworzył 
świat z nieskończenie wielkim bogactwem stworzeń, na 
miarę hojności swej miłości, nastawionej na bezustanne 
dawanie. Bóg sam w sobie jest szczęśliwy i przebywa 
w pełni tej szczęśliwości. Zapragnął jednak włączyć w 
ten obszar swojej miłości człowieka i uczynił to w spo-
sób iście Boski. Tylko Bóg mógł uczynić taki gest swej 
wielkiej miłości: zejść z nieba na ziemię, by tę Swoją 
doskonałość i świętość zjednoczyć z człowieczeń-
stwem. Wybrał właśnie taki sposób wyniesienia czło-
wieka do godności Bożej. Niesamowita tajemnica Bo-
żej miłości… Przecież mógł to uczynić inaczej, mógł 
tego zresztą w ogóle nie czynić.  

A jednak to uczynił, i to w sposób przekraczają-
cy wszelkie oczekiwania i wszelkie ludzkie wyobraże-
nie. Przedwieczne Słowo, odwieczna Światłość, która 
stworzyła wszystko, sama stała się stworzeniem i we-
szła w granice ludzkiej kondycji, przebóstwiając ją i 
wynosząc nasze człowieczeństwo do godności Boskiej. 
Jak można wobec tej prawdy przejść obojętnie? 
Owszem, człowiek może to zbagatelizować. Człowiek 
jest zdolny do wszystkiego: może odrzucić ten wielki 
dar Bożej miłości. Ale może go też przyjąć.  

Czym zatem jest Boże Narodzenie dla nas – 
dzisiaj? Ktoś może mieć jakieś wątpliwości, że to 
przecież zdarzyło się 2.000 lat temu i nie jest już 
aktualne. Pomyślmy... Boże Narodzenie jest wyda-
rzeniem BOSKO–LUDZKIM.  

Jeżeli chodzi zatem o człowieka – to (wbrew 
opinii niektórych) ośmielę się zauważyć, że czło-
wiek w swej istocie nie zmienił się od tysiącleci. 
Dlaczego, gdy słyszymy o bohaterach starożytnych 
dzieł, są one tak żywe i aktualne, czasem wręcz 
żałujemy, iż dzisiaj człowiek nie jest tak rozwinię-
ty, jak było to za czasów Homera itd. Oczywiście i 
wtedy istniały dziwne prawa, nas dzisiaj bulwersu-
jące, jak choćby prawo spartańskie – ale czym ono 
w swym okrucieństwie różni się od dzisiejszego 
prawa zezwalającego na aborcję, czy w niektórych 
krajach nawet na eutanazję? W czym jesteśmy lepsi 
czy doskonalsi od ludzi żyjących tysiące lat temu? 
Na pewno w technice i postępie cywilizacyjnym, 
choć zadziwiają nas i dzisiaj wiedza i postęp cywi-
lizacyjny antycznych kultur do tego stopnia, iż nie-
którzy, by to wytłumaczyć posuwają się do teorii 
science fiction. A trzeba zauważyć, że znamy tylko 
nikły ułamek wiedzy i technologii dawnych cywili-
zacji, który się zachował.  

ŚWIĘTA…  
BOŻEGO NARODZENIA 
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Ośmielę się stwierdzić, że dawniejsze kultury stały 
na o wiele wyższym poziomie życia duchowego i intelek-
tualnego, tylko dostęp do tych dóbr posiadali, niestety, 
nieliczni. Zaletą dzisiejszych czasów jest to, że dostęp do 
dóbr kultury jest powszechniejszy, ale czy aby na pewno 
tak jest?... Nie czas teraz na odpowiadanie sobie na tak 
postawione pytanie. Chcę tylko powiedzieć, że człowiek 
od czasów narodzenia Chrystusa jest tym samym stwo-
rzeniem, które – w swojej strukturze psychofizycznej – 
niewiele się przez te dwa tysiące lat zmieniło (nie roz-
strzygając już, czy na lepsze czy na gorsze). A więc na 
pytanie: czym jest Boże Narodzenie dla nas dzisiaj? – 
patrząc od strony ludzkiej możemy śmiało odpowiedzieć: 
jest tym samym, czym było dla człowieka żyjącego dwa 
tysiące lat temu.  

Patrząc od strony Boskiej – o ile w ogóle możemy 
się odważyć na patrzenie od tej strony – to wydarzenie 
jest wniknięciem wieczności w czas historyczny i wynie-
sieniem ludzi żyjących w tym czasie do sfery wieczności.  

Tak więc – czym jest Boże Narodzenie dla nas 
dzisiaj? Zapewne tym samym, co dla człowieka ówcze-
śnie żyjącego. Również wówczas ludzie różnie zareago-
wali na Boże Narodzenie. Byli też pewnie i tacy, co w 
ogóle nie zareagowali, bo nawet nie zauważyli, że Bóg 
zstąpił na ziemię. Zapytajmy więc dzisiaj każdy siebie: 
czym dla mnie jest Boże Narodzenie? Czy tylko kilkoma 
dniami wolnego, spędzonymi w gronie najbliższych? Czy 
tylko pachnącą choinką i smacznym karpiem? Czy tylko 
kolorowymi światełkami i pięknymi bańkami.  

Zobaczmy, że te święta są autentycznym zejściem 
na ziemię – tu i teraz – Boga w postaci dziecka. Może 
gdyby Bóg zszedł na ziemię w postaci wszechmocnego 
króla, to byłby bardziej szanowany również dzisiaj? Ale 
wtedy nie każdy odważyłby się podejść do niego i spoj-
rzeć Mu w oczy. Dlatego Bóg przychodzi w postaci ma-
łego, bezbronnego dziecka, wyciągającego do nas ręce w 
geście żebrzącym o naszą miłość. Bóg potrzebuje Ciebie, 
Bóg potrzebuje Twojej miłości. Weź zatem to Boże 
Dziecię w swoje ramiona i przytul je do swego serca, a 
wtedy zobaczysz, jaką miłością Ono odpowie na Twój 
gest, i zanim zdasz sobie sprawę z tego, co się z Tobą 
dzieje, będziesz w samym środku pełnego miłości Boże-
go serca. 

ks. Wojciech Kałamarz CM 

 

O HISTORII NASZEJ PARAFII 

W zakrystii są do nabycia 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 książki, a zwłaszcza parafianie 
mogą 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 
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Niedawno – po wieczornym skupieniu modlitew-
nym w kaplicy domowej – wśród księży rozgorzała dys-
kusja na temat abstynenckich przyrzeczeń dzieci 
pierwszokomunijnych. Dyskusja, w której – jak w so-
czewce – uwidoczniły się problemy wychowawcze 
współczesnej rodziny, szkoły i Kościoła, a dokładniej: 
jak dziś traktujemy dzieci i pracę wychowawczą z dzieć-
mi.  

Gdy przygotowywałem dzieci do I Komunii św., za-
równo w latach osiemdziesiątych XX wieku, jak i na po-
czątku nowego tysiąclecia – w latach 1999-2004 – zawsze 
dawałem dzieciom możliwość (możliwość!) i zachęcałem 
do podpisania takiego przyrzeczenia. Zresztą, zawsze były 
dzieci, które przyrzeczenia nie podpisywały (któregoś roku 
było to ponad 20 dzieci – na 140 przystępujących po raz 
pierwszy do Komunii); bywało, że przyrzeczenie było 
poprawiane: do ukończenia 16 roku życia.  

Najpierw do rodziców dzieci szedł taki przekaz:  

Dzieci otrzymają w tym tygodniu do podpisania przyrze-
czenie pierwszokomunijne dotyczące abstynencji od papie-
rosów, alkoholu i narkotyków: ma być ono dobrowolnym 
darem dziecka dla Pana Jezusa w dniu Pierwszej Komunii 
Świętej. Dziecko – jeżeli rzeczywiście chce taki dar złożyć i po 
rozmowie z rodzicami – niech podpisze przyrzeczenie i odda 
na lekcji religii lub na próbie w kościele.  

Dodam, że przyrzeczenia, umieszczone w koper-
cie, były niesione jako dar ołtarza w czasie uroczystości 
pierwszokomunijnej. 

Jak wyglądało przyrzeczenie dzieci?  

MOJE PRZYRZECZENIE 
Panie Jezu Chryste, Ty ukochałeś mnie aż do ofiarowa-

nia swojego życia na krzyżu dla mojego zbawienia. Chcę od-
wdzięczać się za dar Twojej miłości i na Twoją chwałę wyko-
rzystać dane mi życie i zdrowie. Dlatego w tym wielkim dniu, w 
którym przychodzisz do mnie w Komunii Świętej – obiecuję 
Tobie, że przynajmniej do osiągnięcia pełnoletniości, czyli do 
ukończenia 18 roku życia nie będę pić alkoholu i palić papiero-
sów. Nigdy też nie będę sięgać po narkotyki. Matko Najświęt-
sza i Wszyscy Święci – dopomóżcie mi w wypełnieniu tego 
przyrzeczenia.  

I pod przyrzeczeniem dziecko umieszczało swój 
podpis. 

Otóż taki pomysł zawsze przez część rodziców, a 
dziś także przez niektórych duchownych nie jest akcep-

towany. Dlaczego? Bo rodzice nie są na tyle odpowie-
dzialni, by taką drogą – drogą wierności przyrzecze-
niom – poprowadzić swoje dziecko; bo ksiądz-
katecheta brałby na siebie odpowiedzialność za zlek-
ceważenie przyrzeczenia; bo nie można narażać dziec-
ka na niepotrzebny stres i wyrzuty sumienia, które będą 
związane z niewypełnieniem przyrzeczenia; bo dziecko 
jest jeszcze za małe, by podejmować takie zobowiąza-
nie. Rzeczywiście? 

Św. Dominik Savio miał 7 lat, gdy został do-
puszczony do pierwszej Komunii Świętej. Otóż Domi-
nik jeszcze słabo pisał, ale po przyjęciu pierwszej Ko-
munii św. napisał tak:  

Postanowienia z dnia mojej pierwszej Komunii 
Świętej: 
Będę często chodził do spowiedzi i do Komunii św., 
ilekroć mi spowiednik pozwoli. 
Będę świętował w dni świąteczne. 
Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja. 
Wolę umrzeć niż zgrzeszyć. 
Nie należy sądzić, że wymyślił to wszystko sam. 

Ale czy znaczy to, że ks. Jan Zucca, proboszcz w Mu-
rialdo, nie wiedział, co podpowiada Dominikowi? Czy 
znaczy to, że Dominik nie wiedział, co pisze? Czy zna-
czy to, że nie był zdolny do podjęcia i wypełnienia 
swoich obietnic? 

Zwykle w marcu mali chłopcy – czasem jeszcze 
przed pierwszą Komunią Świętą – są przyjmowani do 
grona służby liturgicznej. Ale zanim to nastąpi, składa-
ją swoje ministranckie przyrzeczenia. Pytania i od-
powiedzi chłopców są nadzwyczaj „dorosłe”:  

Ks. Proboszcz pyta: Czy chcesz służyć Jezusowi 
Chrystusowi i swojej wspólnocie parafialnej? I odpowiedź: 
Chcę. Czy wierzysz mocno i żywo, że Pan nasz Jezus Chry-
stus ofiaruje się za nasze grzechy na tym ołtarzu w czasie 
Mszy Świętej? I odpowiedź: Wierzę. Czy wierzysz, że Pan 
Jezus prawdziwie zamieszkuje wśród nas w tabernakulum? I 
odpowiedź: Wierzę. Czy wierzysz mocno we wszystkie 
prawdy wiary, które katolicki Kościół do wierzenia podaje? I 
odpowiedź: Wierzę. Czy z miłości ku Jezusowi Chrystusowi 
jesteś gotowy z czystym sercem, pobożnie i sumiennie wy-
konywać swoje ministranckie obowiązki? Odpowiedź: Je-
stem gotowy. I ks. Proboszcz dodaje: Jezus Chrystus, 
który was powołał, niech pomoże wam wypełnić te świę-
te zobowiązania. 

Taką chwilę od lat – od początków mojego ka-
płaństwa – przeżywam bardzo mocno. Zawsze z pewną 
wątpliwością, czy powyższe pytania nie są „na wy-
rost”, ponad miarę małych chłopców (dodam, że nie 
ja te pytania wymyśliłem)? A jednocześnie z przekona-
niem, że to rzeczywiście Pan Jezus ich powołuje, a 
skoro tak, to oczekuje od nich więcej – i daje więcej. 
Czy potrafią ten dar przyjąć i wykorzystać? Ufam, że 
tak. Że jest to możliwe? Dowodem na to są moi dawni 
podopieczni, którzy też takie przyrzeczenie składali, a 
dziś są kapłanami. 

 

PONAD MIARĘ DZIECI?  
PONAD MIARĘ DOROSŁYCH?  

Kreda i kadzidło do poświęcenia  
będą do nabycia przed kościołem  
w święto Trzech Króli – 6 stycznia  
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świadomego złożenia Panu Bogu ofiary z papierosów czy 
z alkoholu, i to na krótki czas? Są tak niedojrzałe, że po 
pierwszokomunijnej obietnicy należy być pewnym jedne-
go: że nie dotrzymają słowa? 

To co Pan Jezus miał na myśli, gdy mówił: Za-
prawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie 
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa nie-
bieskiego (Mt 18, 3)? 

Dziś moi uczniowie, których przygotowywałem do 
pierwszej Komunii Świętej, przystępują do sakramentu 
małżeństwa. I znowu przed ołtarzem składają przyrze-
czenie: Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską 
oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Czy dotrzymają 
słowa? Czy są zdolni do złożenia takiej obietnicy? Nie 
wątpimy, że są zdolni (przecież nie są małymi dziećmi!) – 
a przecież niektórzy z nich zawiodą na całej linii. Otóż, 
świadomi tego faktu – imputujemy nasze myślenie na-
szym dzieciom. Na dzieci przenosimy nasz brak odpo-
wiedzialności, nasze obawy i lęki, naszą słabość i nieu-
miejętność radzenia sobie z wyzwaniami.  

Problem jest tak naprawdę w dorosłych. Nie w 
dzieciach – ale w nas, dorosłych. To my boimy się sta-
wiać dzieciom wymagania – bo już dawno nie stawiamy 
ich sobie. To nas nie stać na ofiarę i wierność przyrzecze-
niom – także tym złożonym przy ołtarzu w wieku nie 
dziewięciu, ale… 29. lat. Może więc czas, by zamiast 
jedynie głaskać dzieci, martwić się o ich zdrowie i oceny 
w szkole, i nasłuchiwać, czy aby nie są szykanowane w 
szkole (nakaz wiązania włosów? nakaz zmiany obuwia? 
zakaz wnoszenia telefonów komórkowych?) – by posta-
wić na wartości duchowe, na wymagania natury moralnej, 
na mobilizowanie do pracy nad sobą i podążania wzwyż – 
zaczynając od siebie i w odniesieniu do wszystkich przy-
kazań Boskich i kościelnych.  

Popatrzmy na siebie: czy tutaj nie mamy wiele do 
zrobienia, do naprawienia? Czy zamiast stawiać na 
obietnice uczynione przy chrzcie, a dotyczące wychowa-
nia dzieci w wierze czyli prowadzenia ich do świętości – 
nie stawiamy na to, „co w życiu najświętsze”: święty spo-
kój? Czy zamiast stawiać i egzekwować wymagania, 
najpierw od siebie – nie oglądamy się na innych, by rów-
nać w dół: bo tak robią wszyscy? Tymczasem tylko święci 
rodzice i wychowawcy potrafią ku świętości prowadzić 
swoje dzieci. 

Niedawno w rozmowie ze znajomą opowiadałem o 
młodych małżonkach, którzy w czasie uroczystości zaślu-
bin złożyli na ołtarzu dozgonne przyrzeczenia abstynencji. 
Moja rozmówczyni nieco się zdumiała. Po czym stwier-
dziła (czyli… pochwaliła się): Ja, owszem, też złożyłam 
przyrzeczenie abstynencji, ale przy pierwszej Komunii 
św. i do 18. roku życia. I słowa dotrzymałam! I tu się 
zawiera puenta całego wywodu. Nie przeszkadzajcie 
dzieciom… (zob. Łk 18, 16). Więcej: zachęcajcie dzieci 
do dobrych obietnic i przyrzeczeń, by – wypełniając je – 
okazali się, jako ludzie dorośli, gotowi do podjęcia i reali-
zowania tego, co ślubują i przysięgają. 

ks. Bogdan Markowski CM      

 

Przypomnijmy, że nieletni harcerze też składają przy-
rzeczenie: przyrzeczenie harcerskie. Najbardziej dobitnie 
wybrzmiewa ono w Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolic-
kiego «Zawisza» (które działa w ramach Skautów Europy):  

Na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam całym życiem słu-
żyć Bogu, Kościołowi, mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej, 
nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim, i przestrzegać Prawa 
Harcerskiego. 

Na stronie internetowej Skautów Europy można 
przeczytać, że nie może być harcerzem ktoś, kto nie przyjmuje 
wspólnych reguł gry. Dwunastolatek, oczywiście, nie rozumie w 
pełni znaczenia Przyrzeczenia. Istotne jest, że chce zostać harce-
rzem i złożyć Przyrzeczenie. Później do sprawy dojrzewa, i to trwa 
zazwyczaj przez całe życie. […] Istotą Przyrzeczenia jest więc 
osobista i dobrowolna decyzja młodego harcerza: „Ja chcę być 
dobrym człowiekiem, chcę być dobrym chrześcijaninem”. 

I znowu można pytać: czy powyższe przyrzeczenie 
nie jest „na wyrost”, ponad miarę dwunastolatków? Jak 
wynika z wyjaśnienia na stronie internetowej – najwyraźniej 
uznano, że nie jest ponad miarę. 

Jeszcze jedno. Dziś czasem rodzice odkładają chrzest 
swojego dziecka. Co nie jest dobrym pomysłem. Dlaczego? 
Ponieważ Kościół zna tylko chrzest niemowląt – i chrzest 
dorosłych. Tymczasem rodzice proszą o chrzest dla swojego 
8-letniego syna… I zaczynają się schody. Ponieważ na 
chrzest dziecka powyżej 7. roku życia pozwolenie musi 
wydać biskup. I wydaje takie pozwolenie – wyraźnie zazna-
czając, że dziecko musi odbyć duchowe przygotowanie do 
chrztu (nieco podobne do przygotowania człowieka doro-
słego), a sam chrzest nie może być udzielony bez osobistej 
zgody dziecka. Kościół żąda od siedmiolatka świadomej 
zgody na chrzest! On też osobiście – a nie rodzice i rodzice 
chrzestni – ma złożyć chrzcielne przyrzeczenia! Oczywi-
ście, chrzest nie może się odbyć bez zgody rodziców, ale 
decyzja rodziców nie wystarczy – tę decyzję musi zaakcep-
tować dziecko.  

Czy uznamy, że Kościół się myli? Że żąda zbyt wie-
le? Że naraża dziecko na niepotrzebny stres w przyszłości i 
wyrzuty sumienia, które będą związane z niewypełnieniem 
chrzcielnych przyrzeczeń?         

Ciekawe, że laickie państwo nie boi się postawić 
wymagań dotyczących alkoholu (i papierosów) – zakazując 
sprzedaży alkoholu nieletnim i grożąc prawnymi sank-
cjami dorosłym, którzy przekroczą ten zakaz. Po co państwo 
to robi? Odpowiedź jest prosta: z troski o zdrowie młodego 
pokolenia. A co zrobi Kościół w trosce o zdrowie młodego 
pokolenia? Ograniczy się do pogadanek o szkodliwości 
alkoholu? Oczywiście, Kościół robi i chce zrobić więcej. 
Ale jakby nie wszystkim się to podoba… 

Żyjemy w czasach, gdy w chwale ołtarzy umieszcza 
się coraz więcej dzieci: św. Dominik Savio – piętnastoletni 
święty. św. Kizito, czternastoletni męczennik z Ugandy, św. 
Piotr Yu Tae-ch’ol, trzynastoletni męczennik z Korei, św. 
José Sánchez del Río, piętnastoletni męczennik z Meksyku, 
św. Hiacynta i św. Franciszek – pastuszkowie z Fatimy. 
Czy Kościół nie wie co czyni, gdy dzieci ogłasza zdolnymi 
do osiągnięcia świętości? A nasze dzieci są niezdolne do 
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ski to sposób życia. Jako sposób życia jest w Kościele drogą 
do świętości, uświęcenia naszego własnego życia i życia 
innych. Możemy nazywać Rodzinę Wincentyńską ruchem 
składającym się z osób należących do określonej gałęzi Ro-
dziny, a także tych, którzy jeszcze nie należą do konkretnej 
gałęzi, ale są inspirowani drogą św. Wincentego a Paulo i 
żyją tą inspiracją na co dzień. Jest to ruch zainspirowany 
„twarzą Jezusa”, którą odkrył i za którą poszedł św. Wincenty 
a Paulo. 

według: www.misjonarze.pl   

W październiku w Rzymie odbyło się Międzyna-
rodowe Sympozjum Rodziny Wincentyńskiej z okazji 
400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego. Z Polski na 
Sympozjum licznie przybyła Rodzina Wincentyńska z 
licznych gałęzi: AIC, MISEVI Polska, Dzieci Maryi, 
Siostry Miłosierdzia, Księża, Bracia i klerycy ze Zgro-
madzenia Księży Misjonarzy. Naszą parafię – z małą 
grupą młodzieży – reprezentował ks. Piotr Klimczak 
CM, zaś w gronie organizatorów Sympozjum pracował 
ks. Jacek Piotrowski CM.   

W czwartek 12 października w Bazylice św. Jana 
na Lateranie odbyło się nabożeństwo ku czci Matki Bożej 
objawiającej Cudowny Medalik, któremu przewodniczył 
ks. Carl Pieber CM – dyrektor Stowarzyszenia Cudow-
nego Medalika, a kazanie wygłosił ks. Joseph V. Ago-
stino CM – Koordynator Biura Rodziny Wincentyńskiej. 

Piątek 13 października był dniem na spotkania w 
grupach językowych. Polska grupa językowa spotkała się 
w kościele San Gioacchino in Prati, w którym konferen-
cje wygłosili: ks. Damian Wyżkiewicz CM – „Ducho-
wość wincentyńska i jej profetyczne wyzwania”, następ-
nie p. Olga Figiel z MISEVI Polska – „Formacja i ko-
munikacja wincentyńska w erze informacyjnej” oraz s. 
Stanisława Jagieła SM – „Dzieła wincentyńskie – stąd 
dokąd?”. Po konferencji oraz dyskusji wszyscy uczestni-
czyli we Mszy św., której przewodniczył bp Milan Šašik 
CM, biskup tytularny Bononi i administrator apostol-
ski ad nutum Sanctae Sedis eparchii mukaczewskiej ob-
rządku bizantyjskiego, zaś homilię wygłosił asystent wi-
zytatora polskiej prowincji Zgromadzenia Misji – ks. 
Józef Łucyszyn CM. 

W sobotę 14 października na placu św. Piotra w 
Watykanie odbyło się  spotkanie uczestników Sympo-
zjum z papieżem Franciszkiem, którego przywitał Oj-
ciec Generał Tomaž Mavrič CM. Papież Franciszek 
przywitał uczestników sympozjum i powiedział, że „św. 
Wincenty jest zawsze z nami obecny sercem, nawet teraz, 
w tym tu relikwiarzu”. Wieczorem odbyło się czuwanie 
modlitewne w Bazylice św. Pawła za Murami. 

W niedzielę 15 października odbyła się uroczysta 
Msza św. na zakończenie Sympozjum w Bazylice św. 
Pawła za Murami, której przewodniczył oraz homilię 
wygłosił  Ojciec Generał Tomaž Mavrič CM, a Eucha-
rystię koncelebrowali: poprzedni generałowie Zgroma-
dzenia Księży Misjonarzy – ks. Robert P. Maloney CM 
oraz ks. Gregory Gay CM, a także kardynałowie – 
kard. Berhaneyesus Souraphiel CM z Addis Abeby 
(Etiopia) i kard. Franc Rode CM (Słoweniec) oraz bi-
skupi i księża ze Zgromadzenia Misji. W homilii Ojciec 
Generał powiedział między innymi: Charyzmat Wincentyń-

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 
 Episkopat Polski liczy 150 biskupów, w tym 94 

czynnych: 14 metropolitów, 30 biskupów diece-
zjalnych i 50 pomocniczych. Do episkopatu należy 
56 biskupów seniorów. Najpopularniejsze imiona 
biskupów to: Jan  (14), Stanisław (12), Józef (9) i 
Tadeusz (7).  

 W prawie 210 objawieniach Matka Najświętsza 
pojawiała się z różańcem w dłoniach i gorąco zachę-
cała do odmawiania modlitwy różańcowej.  

 Tylko 37% parafii w Polsce podejmuje fatimskie 
nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca.  

 W wyniku kampanii «40 dni dla życia» zostało cał-
kowicie zamkniętych 89 klinik aborcyjnych w Sta-
nach Zjednoczonych. .  

 Co 22 sekundy kapłan na świecie rozpoczyna Mszę 
św. zamówioną przez Stowarzyszenie Pomoc Ko-
ściołowi w potrzebie.  

 (z prasy polskiej wybrał AM) 

JUBILEUSZ 400-LECIA WINCENTYŃSKIEGO CHARYZMATU 

SYMPOZJUM W RZYMIE 

Na zdjęciu: 
Ojciec Generał Tomaž Mavrič CM  

wita się z Ojcem Świętym Franciszkiem 



Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 1 (189) 2018 r. 

 

 

7

 

Data Dzień Ulica 

 06.01.2018  SOBOTA  Uroczystość Trzech Króli – «Kolędy» nie będzie 

 07.01.2018  NIEDZIELA  Niedziela Chrztu Pańskiego – «Kolędy» nie będzie 

 08.01.2018  Poniedziałek  Beniowskiego, Chodowieckiego, Cichy Kącik, Domeyki,  

 Goetla, Olimpijska, Radwańskiego, Reymonta   

 09.01.2018  Wtorek  Królewska    

 10.01.2018  Środa  Rydla;  KOLĘDA AKADEMICKA         

 11.01.2018  Czwartek  Nawojki;  KOLĘDA AKADEMICKA      

 12.01.2018  Piątek  Krzywy Zaułek; Jadwigi z Łobzowa 

 13.01.2018  Sobota  Gramatyka; Rolnicza; Staszczyka 

 14.01.2018  NIEDZIELA  Lea numery nieparzyste 

 15.01.2018  Poniedziałek  Lea numery parzyste 

 16.01.2018  Wtorek  Chocimska 

 17.01.2018  Środa  Galla; Nowowiejska; Staffa 

 18.01.2018  Czwartek  Czarnowiejska; Warmijska 

 19.01.2018  Piątek  Armii Krajowej 

 20.01.2018  Sobota  Piastowska; Obopólna 

 21.01.2018  NIEDZIELA  Bronowicka; Kadecka; Kazimierza Wielkiego 

 22.01.2018  Poniedziałek  Altanowa; Młodej Polski; Niedziałkowskiego;   

 Szlachtowskiego; Żelechowskiego 

 23.01.2018  Wtorek  Miechowska; Ogrodniczek; Spokojna; Urzędnicza;  

 Kawiory    

 24.01.2018  Środa  Skarbińskiego 

 25.01.2018  Czwartek  Chmiela; Smoluchowskiego; Tokarskiego; Toruńska 

 26.01.2018  Piątek  Kijowska 

 27.01.2018  Sobota  KOLĘDA DODATKOWA 

 

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

 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2018 
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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 – z udziałem dzieci  
przedszkolnych 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

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

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

w niedziele: 
pół godziny przed Mszą św. 

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

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

środy, godz. 18.15÷19.15 

Tzw. kurs przedmałżeński: 
poniedziałki, o godz. 19.00 
(w styczniu nie odbędzie się) 

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

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

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

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

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

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

Dziś przypada 51. Światowy dzień Pokoju. 
Składka przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II 
«Nie lękajcie się!».    

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

4 (czwartek):  W Rodzinie Wincentyńskiej: wspomnienie św. Elżbiety 
Bayley Seton, zakonnicy.  
Pierwszy czwartek miesiąca: dzień modlitwy o nowe 
powołania do kapłaństwa i życia zakonnego oraz o świę-
tość kapłanów. 

5 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny kapłanów w do-
mach chorych – od godz. 9.00 (albo według uzgodnienia 
z księdzem); dodatkowa Msza św. z udziałem dzieci – o 
godz. 16.30. 

6 (sobota):   Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). 
Msze Święte – w porządku niedzielnym. 
Po każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła. 
Ofiary mszalne będą przeznaczone na cele misyjne. 

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

 Spotkanie opłatkowe grup i wspólnot parafialnych – 
po Mszy św. o godz. 16.30 w sali akademickiej. 

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

 14 (niedziela):  2. niedziela zwykła. 
 18 (czwartek): Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

19 (piątek):  Dzień imienin ks. Mariusza Czajkowskiego. 
21 (niedziela):  3. niedziela zwykła. 
25 (czwartek):   Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.  

W Rodzinie Wincentyńskiej: Rocznica założenia Zgroma-
dzenia Księży Misjonarzy.  
Zakończenie Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu Win-
centyńskiego w parafii:  uroczysta Msza Święta o godz. 
18.30. 

28 (niedziela):  4. niedziela zwykła. 

 

Kalendarium duszpasterskie IINNFFOORRMMAACCJJEE    
PPAARRAAFFIIAALLNNEE  

Bezpłatne porady prawne (w Domu Katolickim): 
konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania 

pod numerem telefonu 734-177-015 albo 882-777-655 

Porady psychologa- psychoterapeuty (w Domu Katolickim): 
konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania 

pod numerem telefonu 501-642-275 


