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 W środę 24 lutego 1858 roku w Lourdes miało 
miejsce ósme objawienie. Bernadetta wstała z klęczek ze 
łzami w oczach. Ludzie, którzy byli najbliżej, usłyszeli 
jak – ciężko oddychając – powtarza słowa: Pokuty, poku-
ty, pokuty. Słowa rozeszły się w tłumie, powtarzane z ust 
do ust. Pani powiedziała Bernadecie: Pokuty, pokuty, 
pokuty! Módlcie się do Boga o nawrócenie grzeszników.  

Dzień później następuje ciąg dalszy. Maryja wska-
zuje na źródło – ale źródła nie ma! Bernadetta ma napić 
się ze źródła – ale jest tylko błoto, którym Bernadetta jest 
umazana. To za grzeszników – wyjaśnia. Woda zacznie 
wypływać dopiero po południu, coraz obfitsza i czyst-
sza… Błoto, które przemienia się w czystą wodę, jest 
zrozumiałym wezwaniem do nawrócenia grzeszników: 
wszyscy jesteśmy w błocie grzechów, ale Zbawiciel chce 
nas obmyć i oczyścić wodą, która wypłynęła z Jego prze-
bitego boku. Jeżeli pozwolimy. Jeżeli się nawrócimy.  

Zdaniem autora jednego z pierwszych opisów wy-
darzeń – żadne z francuskich miast nie było tak przesiąk-
nięte masońską ideologią i zeświecczeniem jak właśnie 
Lourdes. Wszelkie świeckie stanowiska zajmowane były 
wówczas przez wolnomyślicieli, którzy do wiary, religii 
odnosili się nie tylko sceptycznie, ale i pogardliwie. Dla-
tego Wizjonerka musiała przeżyć różnorakie szykany i 
przeciwności, dlatego też ostatecznie miejscowe władze 
ogrodziły miejsce objawień wysokim płotem – pod pozo-
rem zagrożenia bezpieczeństwa gromadzących się tam 
ludzi… 

Tymczasem Matka Boża w Lourdes, a potem z 
jeszcze większym naciskiem w Fatimie, przypomniała 
światu, że odejście od Boga jest największą tragedią 
człowieka i całych narodów. Jest zagrożeniem więk-
szym, aniżeli różne kataklizmy i katastrofy. 

 

POKUTY, POKUTY, 
POKUTY… 

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI  
NASZEJ PANI Z LOURDES 

W NIEDZIELĘ 11 LUTEGO 2018 ROKU: 
MSZE ŚW. W PORZĄDKU NIEDZIELNYM;  
UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA ODPUSTOWA  

Z UDZIAŁEM KSIĘŻY-GOŚCI  
O GODZ. 12.30:   

MSZY ŚW. BĘDZIE PRZEWODNICZYŁ  
KS. KARDYNAŁ STANISŁAW DZIWISZ; 

MSZA ŚWIĘTA 
Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU CHORYCH 

O GODZ. 15.00; 
UROCZYSTE NIESZPORY MARYJNE  

O GODZ. 18.00 

Przed nami uroczystość ku czci Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes – Patronki naszej parafii, ale także – 
kilka dni później – Środa Popielcowa i początek Wiel-
kiego Postu. Rozważania poświęcone nawróceniu i 
pokucie wydają się więc być jak najbardziej na czasie.     
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I rzeczywiście: w minionym XX wieku nastąpił 
wielki kryzys wiary. To wtedy ateiści, zarówno komuni-
ści, jak i faszyści doszli do władzy i stali się twórcami 
największych ludobójstw w historii – od Rosji poczyna-
jąc, a na Kambodży kończąc. W XX wieku, z powodu 
nienawiści do wiary, zginęło więcej chrześcijan aniżeli w 
poprzednich 19. wiekach po narodzeniu Chrystusa! 

Tymczasem odchodzenie ludzi od Boga wciąż po-
stępuje. Zwłaszcza w Europie zdaje się przybierać na sile. 
Trzeba więc pytać: dokąd zmierzamy? Gdzie prowadzą 
nas ludzie pozbawieni odniesienia do Boga?  

Przed kilku laty w jednym z dzienników ukazał się 
interesujący artykuł o gimnazjaliście, który z rodziną 
wyprowadził się z Łodzi do Anglii, ale sam powrócił do 
Polski, by tutaj kontynuować naukę. Dlaczego? Dlatego, 
że w Polsce spotka nauczycieli, którzy mówią, co myślą, 
także o swoich przekonaniach religijnych, i kolegów, z 
którymi jest o czym porozmawiać! W Anglii spotkał 
dobrych nauczycieli, którzy jednak nie mieli prawa mó-
wić, co naprawdę myślą, i kolegów, których określił jed-
nym słowem: dziecinni. Chłopcy mówili tylko o jednym: 
o tzw. zaliczonych dziewczętach, a dziewczęta o nowych 
kreacjach i kolorze lakieru do paznokci. Dlatego wolał 
polską szkołę… A ja sobie pomyślałem: dokąd poprowa-
dzą w przyszłości swój kraj ludzie pozbawieni ważnych 
zainteresowań, prawdziwych ideałów, wartości, zasad, 
własnych przekonań – bo pozbawieni prawd religijnych i 
żywej więzi z Bogiem? Dokąd? 

Dlatego wezwanie do nawrócenia i pokuty za 
grzeszników jest wciąż aktualne. Ale… Ale to wezwanie 
każdy musi najpierw odnieść do siebie! Dlatego potrzeb-
ny jest nam Wielki Post, potrzebne są rekolekcje święte 
i sakrament pokuty. 

Poświęćmy chwilę uwagi dobrej spowiedzi świę-
tej. Przynajmniej od pierwszej Komunii św. wiemy o 
tym, że najpierw potrzebny jest dokładny, gruntowny 
rachunek sumienia – i to poczynając od grzechów cięż-
kich. Nie mówmy: Paciorka nie mówiłem, cudzołożyłem, 
kłamałem – bo takie wrzucenie wszystkiego do jednego 
worka wygląda śmiesznie. Trzeba zauważyć grzechy 
ciężkie i wyznać je osobno. Ale co to są: grzechy cięż-
kie? Pismo św. daje nam tutaj konkretne wytyczne: Czyż 
nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bo-
żego? Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołoż-
nicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, 
ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani 
zdziercy… (1 Kor 6, 9-10). A teraz i wy odrzućcie to 

wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, 
haniebną mowę od ust waszych. Nie okłamujcie się 
nawzajem… (Kol 3, 8-9). I dalej: Pamiętajcie o uwię-
zionych – o tych, co cierpią – we czci niech będzie mał-
żeństwo, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg 
(por. Hbr 13, 3-4). I dalej: Nie dręcz duszy głodnego – 
nie dawaj człowiekowi sposobności, aby cię przeklinał 
– wyrwij krzywdzonego z ręki krzywdziciela (por. Syr 4, 
2-9). To smutna, aczkolwiek jeszcze niepełna lista 
grzechów ciężkich. Wynika z niej, że można ciężko 
zgrzeszyć nawet w myślach – tak jak można ciężko 
zgrzeszyć zaniedbaniem, o czym świadczy przypo-
wieść Pana Jezusa o Sądzie Ostatecznym (zob. np. Mt 
25, 43: byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie). 
Owszem, nie każdy grzech jest zaraz grzechem ciężkim 
– takim jest przekroczenie przykazania w rzeczy 
ważnej i z całą premedytacją! – ale też w momencie, 
gdy taki grzech stwierdzimy, powinniśmy wyznać go 
precyzyjnie i w pierwszej kolejności. Wyznając także 
liczbę takich grzechów – o czym wielu zapomina.  

A jeżeli mówisz: nie mam grzechów? To dziękuj 
Panu Bogu, ale… Musimy pamiętać, że dekalog (10 
przykazań) to tylko drogowskaz, wskazówka. I że Pan 
Jezus oczekuje od nas o wiele więcej. Czego oczeku-
je? Mówi: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie więk-
sza niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie 
do królestwa niebieskiego (Mt 5, 20). Mówi: Powie-
dziano przodkom… A ja oczekuję od was więcej. Mówi: 
Będziesz miłował Boga z całego serca… Będziesz mi-
łował bliźniego jak siebie samego… Miłujcie się wza-
jemnie, jak Ja was umiłowałem… Jeżeli nie przebaczy-
cie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych 
przewinień… Więcej jest radości w dawaniu aniżeli w 
braniu... Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz w niebie 
jest doskonały (por. Mt 5, 21-22; Łk 10, 27; J 15, 12; 
Mt 6, 15; Dz 20, 35; Mt 5, 48). Postawmy więc sobie 
pytania: Naprawdę, kochasz Boga z całego serca i ze 
wszystkich sił? Bliźniego – tak bezinteresownie i wiel-
kodusznie, jak ciebie kocha Jezus? Rzeczywiście chęt-
nie przebaczasz? Chętnie dajesz potrzebującym? Mo-
dlisz się za swoich krzywdzicieli? Rzeczywiście, starasz 
się być człowiekiem jak Jezus – Boży Syn? Naprawdę? 
Jeżeli tak nie jest – nie jesteś jeszcze w porządku i 
masz się z czego spowiadać. Właśnie z tego: że nie 
jesteś w porządku wobec Jezusa, który daje ci wię-
cej i oczekuje więcej.  

W sakramencie pokuty Bóg wciąż przychodzi z 
mocą darowania win i odnowy świata. Jak dobry pa-
sterz z Ewangelii – cieszy się z odnalezienia owcy, 
która się zabłąkała. Ale uczynił nas istotami wolnymi, a 
skoro tak – sami musimy pozwolić Mu się odnaleźć. 
Musimy wyjść Mu naprzeciw przez krytyczną ocenę 
swojej postawy, żal serca, mocne postanowienie po-
prawy i zadośćuczynienie za wyrządzone zło. W ten 
sposób dziś realizujemy wezwanie Matki Bożej z Lo-
urdes: Pokuty, pokuty, pokuty! Módlcie się do Boga o 
nawrócenie grzeszników. 

ks. Bogdan Markowski CM 

W numerze znajdziemy m.in.: 

 Pokuty, pokuty, pokuty… ……………….. 1  
 Słowo o nawróceniu ………………………... 3 
 Roma mi chiama! ……………………………….. 4 
 O. Generał w Krakowie i naszej parafii …. 4 
 Poradnia Szpitala Domowego …………… 7 
 Informacje i kalendarium ………………… 8 



Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 2 (190) 2018 r. 

 

 

3

 

Trudno jest jednoznacznie rozstrzygnąć, co było 
początkiem Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Czy było 
nim kazanie o spowiedzi generalnej, wygłoszone 25 
stycznia 1617 roku w Folleville, czy może spowiedź 
szanowanego w swym otoczeniu i ciężko chorego czło-
wieka w Gannes, której efektem było owo kazanie w 
Folleville. Święty Wincenty a Paulo chciał, by właśnie 
kazanie w Folleville uważać za początek zgromadzenia. 
Tak też czynimy od ponad 400 lat. Nie byłoby jednak 
tego kazania, gdyby nie wyznanie wyspowiadanego 
człowieka, iż byłby potępiony, gdyż całe życie źle się 
spowiadał. Zatrzymajmy się przez chwilę nad treścią 
oświadczenia tego człowieka.  

Na łożu boleści, po spowiedzi u św. Wincentego a 
Paulo, wyznał przed właścicielką okolicznych ziem, iż 
przez wiele lat źle się spowiadał, gdyż wstydził się nie-
których grzechów. Zatajenie grzechów jest świętokradz-
twem! Czyni spowiedź nieważną oraz powoduje kolejny 
grzech: znieważenia sakramentu świętego. Zastanówmy 
się przez chwilę, czy my sami mamy czyste sumienia. 
Czy nie ukrywamy jakichś grzechów. Może chowamy się 
za jakieś ogólne sformułowanie w nadziei, że spowiednik 
nie dopyta szczegółów. Ale gdy ksiądz jest na tyle deli-
katny, że nie dopyta – miejmy świadomość, że ogólne 
stwierdzenie nie jest wyznaniem grzechu! Jak wyglądają 
nasze rachunki sumienia? Czy nazywamy rzeczy po 
imieniu? Tylko grzechy wyznane – będą odpuszczone. 
Grzechy ciężkie schowane pod płaszczem ogólnych 
stwierdzeń – czynią spowiedź nieważną i świętokradzką. 
Nie ma odpuszczenia grzechów przy okazji! To tak nie 
działa! Jeśli ktoś myśli, że wymieni jeden grzech, resztę 
zaś zatai, jeżeli ktoś myśli, że ta reszta jest wówczas tak-
że odpuszczona, to jest w błędzie! Żaden grzech nie jest 
odpuszczony w spowiedzi świętokradczej. Więcej, samo 
świętokradztwo, czyli znieważenie świętości sakramentu 
– jest dodatkowym grzechem!  

Moi drodzy, warto spojrzeć w swoje sumienia, w 
swoje dotychczasowe spowiedzi. Ale warto też podczas 
rozmów z naszymi bliskimi i znajomymi mówić o tych 
sprawach. Przecież nierzadko tematem naszych rozmów 
są sprawy religijne, życia sakramentalnego. Pouczajmy 
się nawzajem także w materii ważnie odbywanych spo-
wiedzi świętych. 

Podobnie jak trudno ustalić, co tak naprawdę było 
początkiem zgromadzenia: czy spowiedź, czy kazanie – 
tak równie trudno jest nam odpowiedzieć na pytanie, w 
którym momencie zaczyna się nawrócenie człowieka. 

Wokół nas jest wiele osób – krewnych i znajo-

mych, o których zbawienie często się martwimy. Cza-
sem wydaje się nam, iż wystarczy rozmowa, zwłaszcza 
z księdzem, czasem sami poświęcamy wiele godzin na 
bezskuteczne tłumaczenia.  

By lepiej zrozumieć, jak dokonuje się nawrócenie, 
przypomnijmy sobie opowiedzianą przez św. Pawła 
historię jego nawrócenia. Zauważmy najpierw, że był on 
zapiekłym przeciwnikiem Chrystusa, prześladowcą, 
mordercą. Rzadko kto z tych, o których nawrócenie się 
martwimy, jest tak wielkim grzesznikiem, jakim był 
Paweł z Tarsu. Prześladował chrześcijan z przekonania 
i posłuszeństwa wyznawanym przez siebie zasadom.  

Kluczowym momentem jego nawrócenia było 
spotkanie z Jezusem pod Damaszkiem. Nikt inny nie 
ma mocy tak wielkiego oświecenia człowieka, jak tylko 
sam Bóg.  

JUBILEUSZ 400-LECIA WINCENTYŃSKIEGO CHARYZMATU 

SŁOWO O NAWRÓCENIU 
NA ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZU* 

Na ilustracji:   Św. Wincenty a Paulo 
głosi kazanie o spowiedzi generalnej 

(fragment witraża w kościele w Folleville) 
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Światłość, która oślepiła Pawła, na wskroś prze-
niknęła również jego umysł, a głos Zbawiciela zwrócił 
się do otchłani serca Pawła, rozbudzając w nim żal za 
popełnione zbrodnie i pragnienie nowego życia.  

Zadziwia w tym wszystkim autentyczne nawróce-
nie apostoła. Tak, jak gorliwie i szczerze nienawidził 
chrześcijan, tak szczerze i bezgranicznie pokochał Chry-
stusa. Także inni ludzie odegrali pewną rolę w nawróce-
niu św. Pawła. Gdy oślepł, pomogli mu dojść do Da-
maszku. Wzięli go za ręce i zaprowadzili do wspólnoty 
chrześcijan, czyli do Kościoła. Tam Ananiasz włożył na 
Pawła ręce, a wówczas Paweł przejrzał. Następnie przyjął 
chrzest i obmył się z grzechów. Po pewnym zaś czasie 
zaczął gorliwie głosić ewangelię o Chrystusie – Synu 
Bożym, który za nas umarł i zmartwychwstał.  

Nawrócenie jest wielką tajemnicą. Nie da się jed-
nak wymusić go na nikim. Powinno się ono dokonać w 
umyśle i w sercu człowieka. To sam Bóg dotyka swoją 
łaską grzesznika, a ten oświecony Bożym światłem i po-
ruszony dogłębnie Jego miłością, może na ten dar odpo-
wiedzieć i rozwinąć w chrześcijańskie, gorliwe życie. 
Oczywiście, każdy z nas odgrywa pewna rolę w nawró-
ceniu naszych bliźnich. Znajomi i krewni – podają zaśle-
pionemu rękę i prowadzą go do Kościoła. Kapłan przy-
wraca mu wzrok i oczyszcza z grzechów. Ale samo na-
wrócenie jest kwestią intymnego, osobistego spotkania 
grzesznika z Bogiem. 

W tym szczególnym dniu Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła, w dniu czterysta pierwszej rocznicy powstania 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy, módlmy się w sposób 
szczególny o łaskę nawrócenia dla tych, którzy prześla-
dują Kościół, dla zaślepionych nienawiścią przeciwników 
naszej wiary. Oby Bóg także ich uczynił swoimi dziećmi 
w jednej rodzinie Kościoła Chrystusowego. Amen. 

ks. Wojciech Kałamarz CM 

*Homilia wygłoszona w czasie uroczystości  
zakończenia w naszej parafii  

Jubileuszu 400-lecia Wincentyńskiego Charyzmatu 
w dniu 25 stycznia 2018 roku o godz. 18.30  

Młodzi, pełni zapału i entuzjazmu – tak, tacy je-
steśmy!  – zdecydowaliśmy w intencji Projektu a 
Paulo udać się na pielgrzymkę, by podziękować, ale 
przede wszystkim prosić, aby było to Boże Dzieło. A 
ponieważ studenci uwielbiają wakacje – postanowiliś-
my nie zwlekać.  Wyruszyliśmy już w październiku 
(2017 roku), grupą 9-osobową pod czujnym okiem 
księdza Piotra. Punktem docelowym pielgrzymki był 
Rzym, gdzie w tym czasie odbywało się Sympozjum 
Wincentyńskie z okazji 400. rocznicy charyzmatu 
wincentyńskiego. Po drodze udało nam się zwiedzić 
również Słowenię oraz Austrię, a co poniektórym na-
wet popływać w Morzu Tyrreńskim.   

Udział w konferencjach, wspólnych Mszach 
Świętych, spotkaniach integracyjnych, a także na au-
diencji z Papieżem Franciszkiem na Placu św. Piotra 
był doskonałą okazją, by poznać działalność wincen-
tyńską na całym świecie, podzielić się własnymi do-
świadczeniami i spostrzeżeniami, a także spotkać wielu 
młodych, którzy w ubiegłym roku gościli w Piekarach 
na Wincentyńskich Dniach Młodych. Spotkanie w sto-
licy Włoch trwało 3 dni. W tym czasie mieliśmy rów-
nież czas na zwiedzanie, a przy tym poznanie choćby 
niewielkiej cząstki Wiecznego Miasta i jego historii. 
Posmakowaliśmy włoskiej pizzy, a także najlepszych 
lodów w mieście.  Nie brakowało uśmiechu, pięknej 
słonecznej pogody oraz wspaniałej, dosłownie radosnej 
atmosfery. Był czas na duchowe wyciszenie oraz mo-
dlitwę, no bo w końcu z takim zamysłem tu przyjecha-
liśmy! Podczas Mszy Świętej wieńczącej Sympozjum 
Przełożony Generalny, ks. Tomaž Mavrič CM zachę-
cał wszystkich do tego, by w swoim środowisku zau-
ważać ubogiego, chorego czy potrzebującego i – czer-
piąc przykład ze św. Wincentego – służyć im gorliwie, 
niosąc pomoc i dobre słowo.   

Napełnieni Bożym Duchem, z głowami pełnymi 
pomysłów, sercami otwartymi na nowe wyzwania – wró-
ciliśmy do Polski, by tutaj swoim czynem i słowem 
świadczyć o Chrystusie, głównie wśród ubogich i potrze-
bujących, oraz naśladować w tym św. Wincentego.  

Marcelina Zgama  

ROMA MI CHIAMA! 
O WYJEŹDZIE DO RZYMU 

RAZ JESZCZE 

Początek nowego roku akademickiego to idealny 
czas do tego, by podjąć nowe wyzwania i jak najlepiej 
spożytkować energię nagromadzoną w czasie wakacji. 
Co prawda istniejący przy DA «Na Miasteczku» Projekt 
a Paulo powstał w ubiegłym roku, jednak w tym rozpo-
czął prężnie swoją działalność prowadząc wolontariat i 
pomagając osobom starszym i samotnym w Klubie Se-
niora. Projekt a Paulo to grupa ludzi, którzy chcą robić 
Dobro i tym Dobrem się dzielić – dla innych i z innymi. 

OJCIEC GENERAŁ 
W KRAKOWIE 

I W NASZEJ PARAFII 
 

W dniach 14—15 grudnia przebywał w Polsce 
Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji – ks. To-
maž Mavrič CM. W czwartek rano, bezpośrednio po 
przylocie na lotnisko w Balicach, udał się do Domu na 
Kleparzu, gdzie odwiedził Konfratrów chorych przeby-
wających w pokojach, następnie spotkał się ze wspólno-
tą w salce rekreacyjnej oraz w refektarzu na obiedzie. 
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Po południu odwiedził Siostry Miłosierdzia prze-
bywające na Infirmerii; następnie spotkał się z Siostrami w 
Domu Prowincjalnym i o godz. 17.00 odprawił Mszę św. 
kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy ul. Warszawskiej 8; od-
wiedził także Siostry w Domu przy ul. Warszawskiej 11.  

Po kolacji u Sióstr Miłosierdzia – przybył do Do-
mu Centralnego na Stradomiu, gdzie o godz. 19.00 spo-
tkał się z klerykami i seminarzystami, a o godz. 20.00 z 
Konfratrami Domu Stradomskiego, Radą Prowincji oraz 
delegacjami Domów krakowskich i Domu w Piekarach.  

W piątek o godz. 7.00 w kościele seminaryjnym 
przewodniczył uroczystej Mszy św. roratniej (po łacinie). 
Po śniadaniu miało miejsce spotkanie robocze z Ks. Wi-
zytatorem. Następnie pojechał odwiedzić Konfratrów w 
Piekarach. W auli Liceum w Piekarach spotkał się rów-
nież z uczniami CE «Radosna Nowina 2000». 

Po obiedzie na Stradomiu – po południu (z lekkim 
opóźnieniem…) Ojciec Generał przybył do naszej pa-
rafii. W Domu Katolickim spotkał się z gronem star-
szych parafianek i dziećmi przygotowującymi jasełka, z 
zarządem Stowarzyszenia Miłosierdzia i liderami Kursu 
Alfa, księżmi oraz studentami-wolontariuszami, pomaga-
jącymi w pracy charytatywnej.  

Spotkanie w Domu Katolickim rozpoczęło się od 
powitania w Klubie Seniora: młodzież i seniorki śpiewa-
li Bądź pozdrowiony, Gościu nasz i Barkę, po czym z 
bukietem kwiatów w imieniu seniorek powitała Ojca 
Generała pani Maria Kornecka.  

Krótko powitał Ojca Generała także ks. proboszcz 
Jacek Kuziel CM: 

Drogi Ojcze Generale! W imieniu naszej wspólnoty para-
fialnej pragnę serdecznie podziękować za to, że Ojciec Generał 
znalazł chwilę czasu, by tutaj nas odwiedzić. Zwykle takie wizy-
ty Ojca Przełożonego odbywają się w kościele, ale przeżywamy 
400 lat charyzmatu, stąd też nie powinno nas dziwić, że Ojciec 

Generał wizytuje także Dom Katolicki naszej parafii – to miej-
sce: Klub Seniora, jak też inne sale, które tutaj obejrzymy. 
Bardzo się cieszymy z obecności i życzymy wielu łask Bo-
żych w tej trudnej, a jakże pięknej posłudze prowadzenia 
całej Rodziny Wincentyńskiej śladami św. Wincentego. Dom, 
w którym się znajdujemy, jest miejscem, gdzie z powodze-
niem współpracuje Rodzina Wincentyńska. Są tu razem 
Księża Misjonarze, Siostry Miłosierdzia oraz świeccy człon-
kowie wincentyńskich wspólnot, i to tutaj opiekujemy się 
ludźmi ubogimi, potrzebującymi i samotnymi. O szczegółach 
naszych działań opowiedzą teraz wolontariusze.  

Działalność Stowarzyszenia Miłosierdzia, Klubu 
Seniora i wolontariuszy Projektu a Paulo – przedstawili 
zaangażowani młodzi – Sylwia Rapacz i Karol Ralski: 

Klub Seniora to jedno z dzieł Stowarzyszenia Miło-
sierdzia, działającego przy naszej parafii od początku jej 
istnienia, a nawet wcześniej. Opiekunem Stowarzyszenia jest 
s. Beata Woźniak SM – „najlepsza siostra w Polsce” ; 
duszpasterzem ks. Bogdan Markowski CM, a prezesem p. 
Barbara Dudek. Klub Seniora istnieje od 5 lat. Gromadzą się 
tu osoby samotne, w podeszłym wieku (przeurocze Panie  i 
Panowie), by spotkać się razem, wypić kawę, herbatę, po-
modlić, pośpiewać, trochę poplotkować i choć na chwilę za-
pomnieć o często szarej codzienności. Stowarzyszenie Miło-
sierdzia prowadzi również pomoc ubogim, każdy może tu 
przyjść i poprosić o pomoc s. Beatę. Stowarzyszenie przez 
cały rok organizuje wiele akcji pomocy ubogim: zbiórki żyw-
ności, paczki na święta (właśnie od rana trwa wydawanie 
paczek), spotkanie wigilijne, świetlica dla dzieci, opieka nad 
chorymi i opuszczonymi w domach, i wiele innych… 

W styczniu 2017 roku, wśród studentów – absolwen-
tów Liceum Ogólnokształcącego «Radosna Nowina 2000» w 
Piekarach pojawiła się inicjatywa wolontariatu w duchu 
wincentyńskim, który został rozpalony na Wincentyńskim 
Spotkaniu Młodych, poprzedzającym Światowe Dni Młodzie-
ży 2016 w Krakowie.  

Na zdjęciu: 

Ojciec Generał To-
maž Mavrič CM, ks. 

proboszcz  
Jacek Kuziel CM  

i seniorki  
podczas prezentacji 

działalności  
Stowarzyszenia  

Miłosierdzia 
i Projektu a Paulo   
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Poszukiwania – komu pomagać? – rozpoczęliśmy od 
modlitwy. W marcu 2017 roku wyruszyliśmy na pielgrzymkę do 
relikwii św. Wincentego a Paulo oraz miejsc wincentyńskich w 
Paryżu, od tego czasu raz w miesiącu spotykamy się w tej 
intencji na Wieczorach Uwielbienia. W październiku 2017 roku 
– jadąc na Sympozjum Wincentyńskie do Rzymu – już wiedzie-
liśmy, gdzie i do kogo chcemy iść. Włączając się w jedno z 
większych w Krakowie Duszpasterstwo Akademickie «Na Mia-
steczku», którego wieloletnim duszpasterzem jest ks. Andrzej 
Telus CM i w którym już istniał wolontariat studentów pod opie-
ką Michała Duszy, a wcześniej Pawła Rożka – chcemy iść do 
(według nas) najbardziej potrzebujących: samotnych, w pode-
szłym wieku, uwięzionych w pobliskich blokach, bardzo często 
pozostawionych samym sobie. To ubóstwo, którego nie widać, 
a jest obecne na ogromną skalę tuż obok nas. 

W roku Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu Wincentyń-
skiego – przy współpracy z parafią, Stowarzyszeniem Miłosier-
dzia i Duszpasterstwem Akademickim – zrodził się Projekt a 
Paulo, którego liderami są Sylwia Rapacz, Paulina Pasiud i 
Michał Dusza , a opiekunem ks. Piotr Klimczak CM. Przycho-
dzimy do Klubu Seniora od października i najlepszą weryfikacją 
naszej obecności może być opinia naszych kochanych Babć . 
W przyszłości chcemy otoczyć naszą opieką tych, którzy nie 
mogą już tu przychodzić z powodu podeszłego wieku i choroby.  

Chcemy prosić Ojca Generała o modlitwę i Boże błogo-
sławieństwo dla „naszych” kochanych Seniorek i Seniorów oraz 
„Projektu a Paulo”. Szczęść Boże. 

Ks. Tomaž Mavrič CM powiedział do zebranych:   

Na pierwszym miejscu bardzo chciałbym podziękować 
za możliwość spotkania się dzisiaj, tutaj z Paniami.  

Tak jak to zostało powiedziane w prezentacji, w tym roku 
obchodzimy 400-lecie charyzmatu wincentyńskiego. I to jest 
taki znak, że to co zostało nam dane przez Boga, przez Pana 
Jezusa, a do czego narzędziem był św. Wincenty a Paulo, 
wciąż tutaj w nas żyje. I ten charyzmat jest żywy, chociaż jest to 
aż 400 lat. I przykładem takiego życia jesteśmy my wszyscy, 

tutaj zgromadzeni. Chciałem powiedzieć, że ten charyzmat 
jest dzisiaj bardzo ważny, jest ważny nie tylko tutaj, ale w 
całym świecie.  

Kiedy mówimy o charyzmacie wincentyńskim – to 
chodzi przede wszystkim o to, żeby on był współodczuwa-
niem z drugim człowiekiem, ale żeby też był efektywny (po 
hiszpańsku gra słów: afectivo i efectivo ). To nie znaczy 
tylko rozmawiać z Bogiem czy mówić o Bogu, ale robić „coś” 
czyli czynić dla Niego, dla Boga. I w związku z tym, że ten 
charyzmat jest wciąż aktualny – jest to coś takiego, czym 
powinniśmy się dzielić, zarażać innych ludzi wokół i pokazy-
wać go swoim życiem. I ta nasza miłość przede wszystkim do 
ludzi biednych, tych którzy nie mają tyle co my, powinna 
objawiać się w naszej miłości, i nasze życie powinno o tym 
świadczyć, czyli ktoś kto widzi nas z zewnątrz powinien wie-
dzieć, dlaczego służymy. 

W naszych sercach niesiemy Jezusa i droga wincen-
tyńskiego charyzmatu jest naszą wspólną drogą do świętości, 
na której wszyscy mamy się wspierać i – oczywiście – pamię-
tać, że cały czas celem tej drogi jest właśnie Jezus. 

Nasz wiek XXI jest dla nas czasem, w którym musimy 
odkryć odpowiedzi na takie pytania: co to znaczy naśladować 
św. Wincentego a Paulo? iść jego drogą? co znaczy być 
członkiem Rodziny Wincentyńskiej? i co to w ogóle znaczy 
służyć? 

Obyśmy byli takimi powiernikami miłosierdzia.  

W czasie spotkania przy kawie i ciastku z Senio-
rami – Ojciec Generał wpisał się do Księgi Zacnych 
Gości i przyjął upominki od młodzieży, po czym został 
oprowadzony przez ks. Proboszcza po Domu Katolic-
kim. Po „wizytacji” i pożegnaniu z Seniorkami – Oj-
ciec Generał bezpośrednio udał się na lotnisko w Bali-
cach i odleciał do Rzymu. 

(zebrali: ks. Piotr Klimczak CM  
i ks. Bogdan Markowski CM) 

Na zdjęciu: 

Ojciec Generał  
Tomaž Mavrič CM 

i wolontariuszki 
Projektu a Paulo 

z okolicznościową  
koszulką 

 – upominkiem  
dla Ojca Generała 



Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 2 (190) 2018 r. 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Krakowie od dwóch lat przy kościele św. Woj-
ciecha na Rynku działa Szpital Domowy. Jest to miejsce 
codziennej modlitwy w intencji Miasta. Inicjatywę podję-
li studenci z duszpasterstw akademickich przy wsparciu 
ks. kardynała Stanisława Dziwisza. W dniu 6 stycznia 
2015 r. w krakowskich parafiach odczytany został list 
Księdza Kardynała: Gorąco proszę, by ta inicjatywa, 
która zrodziła się z Ducha Świętego nie zgasła, lecz była 
zachowana – napisał Metropolita. I tak, każdego wieczo-
ru, od godz. 20.00 do 21.30 trwa Adoracja Najświętszego 
Sakramentu, w konfesjonale dyżuruje kapłan, a o godz. 
21.37 jest odprawiana Eucharystia. 

Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz napisał do 
wiernych miasta Krakowa: Jezus Eucharystyczny w po-
kornym milczeniu, nie narzucając się, czeka na każdego 
z nas, aby dać nam nowe życie. Pragnie być obecny w 
samym sercu ludzkich spraw, także tych najtrudniej-
szych. Niech Jego obecność będzie jeszcze bardziej 
oczywista i widoczna dla wszystkich, którzy chcą pomóc 
ludziom uwikłanym w zło i którzy sami przeżywają prze-
rastające ich problemy. Dla Boga bowiem nie ma nic 
niemożliwego. 

Ważną formą pomocy, działającą przy Szpitalu 
Domowym jest katolicka Poradnia Szpitala Domowego 
świadcząca pomoc psychologiczną w sferze seksualno-
ści. Poradnia oferuje trzy darmowe spotkania z psycholo-
giem, w trakcie których osoba korzystająca z pomocy 
Poradni poszukuje najlepszej drogi wyjścia ze swojego 
problemu np. zostanie skierowana do wskazanego kapła-
na lub psychoterapeuty kierującego się wartościami 
chrześcijańskimi, do poradni rodzinnej lub na leczenie 
pod kątem uzależnień. Poradnia Szpitala Domowego ma 
swój punkt konsultacyjny w siedzibie Arcybractwa Miło-
sierdzia przy ul. Siennej 5 w Krakowie. 

Kto może zgłosić się do Poradni? 
 każdy, kto ma problem w sferze seksualności (zarówno 

osoby skrzywdzone w przeszłości, mające problemy z 
budowaniem relacji, osoby zaplątane w pornografię, 
masturbację lub uzależnione w obrębie tej sfery); 

 osoby mające trudności z identyfikacją swojej płci, 
homoseksualiści.  

Jak się zgłosić? 
 zadzwonić na numer rejestracji: 608 757 667, w godzi-

nach dyżuru 18.00—20.00 (od poniedziałku do piątku); 

 napisać e-mail na adres: poradnia.szpitaldomowy@ 
gmail.com 

Jak to działa? 
 umówienie pierwszego spotkania z psychologiem Po-

radni Szpitala Domowego; 

PORADNIA SZPITALA 
DOMOWEGO 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ 

Ks. abp Marek Jędraszewski w liście z dnia 10 
stycznia br. napisał: W roku 2018 przypada setna rocznica 
odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Główne 
uroczystości, związane z tym jubileuszem, będziemy przeży-
wać w listopadzie, ale modlitwa dziękczynna za dar wolnej 
Ojczyny oraz prośba o błogosławieństwo Boże dla niej, po-
winna być obecna we wszystkich miesiącach roku. Jej 
szczególnym wyrazem będzie „Jubileuszowa Nowenna". 
Rozpocznie się ona w lutym, a zakończy w październiku. […] 

Nowenna będzie najpierw dziękczynieniem za to, że 
Bóg dał naszemu narodowi licznych świętych i błogosławio-
nych, którzy przyczyniali się do zachowania wiary w rodzi-
nach i nieustannej odnowy ładu moralnego w życiu Polaków. 
[…] Przeżywając nowennę będziemy również prosić Pana, 
aby zesłał na nas swego Ducha i odnowił oblicze ziemi. Pra-
gniemy, aby Duch Prawdy i Miłości przemieniał wszystkie 
sfery naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. 
[…]   

Bardzo proszę, aby w każdej parafii i w kościołach 
rektoralnych odprawić w wybranym dniu miesiąca „Mszę za 
Ojczyznę” – napisał Metropolita Krakowski. 

W naszym kościele „Msza za Ojczyznę” będzie 
odprawiana w 11. dniu każdego miesiąca – począw-
szy od lutego. W niedzielę 11 lutego zapraszam do mo-
dlitwy w intencji Ojczyzny w czasie Mszy św. o godz. 
6.30. 

ks. proboszcz Jacek Kuziel CM   

 konsultacje i kolejne spotkania w zależności od po-
trzeby; 

 skierowanie do miejsca, świadczącego długotrwałą 
pomoc – np. terapia, leczenie uzależnień, konkretna 
wspólnota lub grupa wsparcia; 

 spotkania z psychologiem są bezpłatne, trwają około 
50 minut. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie in-
ternetowej: www.szpitaldomowy.pl 
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MSZE ŚW. W NIEDZIELE: 

6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci), 
12.30, 15.00, 16.30, 18.30, 
20.00 (studenci); 
w kaplicy akademickiej  
(oprócz niedziel 11, 18 i 25 lutego): 
11.00 – dzieci przedszkolne 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

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

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

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

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

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,  
w 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 

 

LUTY 
1 (czwartek):   Pierwszy czwartek miesiąca: dzień modlitwy w intencji 

nowych powołań do służby Bożej i o świętość kapłanów.   
2 (piątek): Święto Ofiarowania Pańskiego: XXII Dzień Życia 

Konsekrowanego. 
Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.30 (dla 
dzieci), 18.30 i 20.00; poświęcenie świec (gromnic) na 
początku każdej Mszy Świętej. 
Składka przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne. 
Pierwszy piątek miesiąca: wizyta kapłanów w domach 
chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00. 

3 (sobota):   Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP o godz. 7.40 i Msza św. wotywna o Nie-
pokalanym Sercu NMP o godz. 8.00 oraz nabożeństwo 
wynagradzające. 

4 (niedziela): 5. niedziela zwykła. 
7 (środa): Inauguracja Triduum ku czci Najśw. Maryi Panny z 

Lourdes: modlitwa różańcowa o godz. 18.00, nowenna 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św. wotyw-
na o NMP z Lourdes. 

11 (niedziela):  Uroczystość odpustowa Najświętszej Maryi Panny z 
Lourdes; XXVI Światowy Dzień Chorego (zob. s. 1). 
Msze Święte w porządku niedzielnym. 
Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 6.30.  
Uroczysta Msza św. odpustowa o godz. 12.30: Mszy św. 
będzie przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosi 
ks. kardynał Stanisław Dziwisz, emerytowany arcybi-
skup krakowski. 
Msza św. z udzieleniem chorym sakramentu namaszcze-
nia – o godz. 15.00. 
W archidiecezji krakowskiej rozpoczyna się okres spo-
wiedzi i Komunii św. wielkanocnej. 

14 (środa): Środa Popielcowa: początek okresu Wielkiego Postu. 
Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.30 (dla 
dzieci), 18.30 i 20.00; posypanie głów popiołem w czasie 
wszystkich Mszy Świętych. 
Obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych. 

16 (piątek): Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.00 (dla dzie-
ci), 18.00 i 20.30 (dla młodzieży i studentów). 

18 (niedziela): 1. niedziela Wielkiego Postu. 
 Składka jest przeznaczona na Centrum Jana Pawła II Nie 

lękajcie się! 
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.30. 

22 (czwartek):  Święto Katedry św. Piotra, Apostoła. 
25 (niedziela):  2. niedziela Wielkiego Postu. 
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