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Podobnie jak w roku ubiegłym – ksiądz arcy-
biskup Marek Jędraszewski w czasie Wielkiego 
Postu zaprasza wiernych archidiecezji krakowskiej, 
szczególnie mieszkańców Krakowa, do codziennego 
pielgrzymowania do kościołów stacyjnych. Do 
naszego kościoła zapraszamy na całodobowe czuwa-
nie modlitewne w dniach 9—10 marca (piątek—
sobota).   

Tradycja Liturgii stacyjnej zrodziła się w 
Rzymie zasadniczo z dwóch źródeł. Pierwszym był 
fakt, że przez kilka pierwszych wieków biskup Rzymu 
nie miał „swojego” kościoła. Katedra biskupa Rzymu 
została wybudowana dopiero po roku 313 i znajdowa-
ła się poza terenami, gdzie mieszkali chrześcijanie. 
Papież nawiedzał więc rzymskie kościoły, by spra-
wować w nich uroczystą Eucharystię. Oczywiście, 
przybycie biskupa Rzymu dla przewodniczenia Eu-
charystii w danej lokalnej społeczności nadawało jej 
szczególnie uroczysty charakter. Drugie „źródło” 
świątyń stacyjnych stanowiły kościoły związane z 
kultem świętych – szczególnie męczenników. 

Liturgiczne „wędrowanie” papieża po rzym-
skich kościołach nie ograniczało się jedynie do okresu 
Wielkiego Postu, lecz trwało przez cały rok, obejmu-
jąc najważniejsze święta i okresy liturgiczne. Tradycja 
wielkopostnych kościołów stacyjnych, obejmująca 
wszystkie dni Wielkiego Postu, była jednak najtrwal-
sza. Kultywowano ją w Rzymie aż do początków XIV 
wieku. Przywrócono ją tam w roku 1979 – nie tylko 
jako szacowny zabytek przeszłości, ale inicjatywę 
duszpasterską, do której warto powrócić. Liturgię tę 
podjęło więc z czasem wiele innych stolic biskupich. 
Zaczęto ją sprawować także w polskich miastach: w 
Łodzi (2013) i Warszawie (2015), a w 2017 roku tak-
że w Krakowie i w Poznaniu. 
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«24 GODZINY DLA 
PANA»  

I MODLITWA WIELKOPOSTNA 
W KOŚCIOŁACH  

STACYJNYCH KRAKOWA 

Na zdjęciu powyżej:  Dobry Ojciec i syn mar-
notrawny na obrazie w Kaplicy Pojednania 
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Duchowość całej Liturgii stacyjnej koncentruje się 
wokół trzech zasadniczych elementów. Pierwszym jest 
wymiar pokutny, dzięki któremu możemy głębiej przeżyć 
Wielki Post. Uczestnicy „dnia stacyjnego” słuchają słowa 
Bożego, trwają na modlitwie, podejmują post, przystępu-
ją do sakramentu pokuty i składają ofiarę na rzecz po-
trzebujących. Drugim celem Liturgii stacyjnej jest ukaza-
nie miasta jako „przestrzeni świętej”: całe miasto staje się 
jakby Kościołem Boga, gdyż w każdej jego części wierni 
gromadzą się na liturgii pokutnej. „Sieć stacyjna” obej-
muje obecnie wszystkie dzielnice Krakowa. Ważny jest 
również trzeci aspekt Liturgii stacyjnej. Jest nim przyby-
cie biskupa do wspólnoty. Biskup umacnia uczestników 
Eucharystii w gorliwym podejmowaniu modlitwy, postu, 
i jałmużny, a jego obecność jest znakiem jedności Ko-
ścioła lokalnego. 

Liturgia stacyjna może mieć różną formę. Zwykle 
rozpoczyna się od Eucharystii, której przewodniczy bi-
skup. W naszym kościele już po raz drugi Liturgia sta-
cyjna zostanie połączona z celebracją «24 Godzin dla 
Pana». W piątek 9 marca Mszy św. o godz. 20.00 bę-
dzie przewodniczył ks. bp Damian Muskus, a po niej 
studenci z naszego Duszpasterstwa Akademickiego po-
prowadzą rozważania Drogi krzyżowej. Od godz. 21.45 
będzie trwała adoracja eucharystyczna, po części w 
ciszy, a w określonych godzinach prowadzona przez stu-
dentów z DA Skałka, DA U Szczepana, DA Św. Anna i 
DA Na Miasteczku (dokładny program został podany na 
przygotowanych folderach). Przez całą dobę w Kaplicy 
Pojednania będzie można skorzystać z sakramentu po-
kuty. Adoracja zakończy się o godz. 18.00 w sobotę, by 
uczestnicy mogli udać się na Eucharystię wieńczącą «24 
Godziny dla Pana» w Bazylice Ojców Franciszkanów o 
godz. 19.00.  

Inicjatywa «24 Godziny dla Pana» nawiązuje do 
wezwania papieża Franciszka z 2015 roku: Inicjatywa 24 
godziny dla Pana, którą będziemy przeżywać w piątek oraz w 
sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Postu, powinna zostać 
rozpropagowana w diecezjach. Wiele osób powraca do Sakra-
mentu Pojednania, a wśród nich wiele osób młodych, którzy w 
podobnym doświadczeniu odnajdują często drogę powrotu do 
Pana, aby żyć chwilą intensywnej modlitwy oraz nadać sens 
własnemu życiu. Z przekonaniem na nowo kładziemy w cen-
trum Sakrament Pojednania, ponieważ pozwala dotknąć nam 
wielkość miłosierdzia. Będzie to dla każdego penitenta źródłem 
prawdziwego pokoju wewnętrznego. Nie zmęczy mnie nigdy 
powtarzanie, żeby spowiednicy stali się prawdziwym znakiem 
miłosierdzia Ojca. Każdy spowiednik powinien przyjmować 
wiernych jak ojciec z przypowieści o marnotrawnym synu: to 
ojciec, który wybiega na spotkanie syna, pomimo, że ten ostatni 
roztrwonił majątek. Spowiednicy są wezwani, aby objąć skru-
szonego syna, który wraca do domu i by wyrazić radość do 
drugiego syna, który pozostał na zewnątrz i jest niezdolny do 
radości. Spowiednicy są wezwani do tego, aby byli zawsze i 
wszędzie, w każdej sytuacji i pomimo wszystko, znakiem pry-
matu miłosierdzia (z bulli MISERICORDIAE VULTUS). 

(według informacji na www.diecezja.pl  
i www.24hdlapana.pl) 

Tym razem w niedzielę 11 lutego świętowana 
była doroczna uroczystość odpustowa ku czci Najśw. 
Maryi Panny z Lourdes. Jako pierwsza przez ks. An-
drzeja Telusa była celebrowana Msza św. w intencji 
Ojczyzny o godz. 6.30 – w ramach „Jubileuszowej 
Nowenny” przed setną rocznicą odzyskania niepodle-
głości przez Polskę i w odpowiedzi na apel ks. abpa 
Marka Jędraszewskiego. Kolejne Msze Święte groma-
dziły wiernych o godz. 8.00, 9.30 i 11.00.    

Główna uroczystość odpustowa rozpoczęła się 
procesją do ołtarza o godz. 12.30. Mszy św. przewod-
niczył ks. kardynał Stanisław Dziwisz; Mszę św. kon-
celebrowali wraz z nim: ks. proboszcz Jacek Kuziel, ks. 
dziekan Józef Caputa i 9 księży-gości. W czasie Eucha-
rystii śpiewał nasz Chór Mariański, stawili się mini-
stranci i Krucjata Maryjna (z racji ferii szkolnych – w 
bardzo okrojonym składzie), w miarę licznie stawili się 
czciciele Matki Bożej z Lourdes. 

Po pozdrowieniu wiernych przez ks. Kardynała – 
zebranych powitał ks. proboszcz Jacek Kuziel:  

W 2004 roku, podczas ostatniej swojej pielgrzymki do 
Lourdes Ojciec św. Jan Paweł II powiedział: Drodzy bracia i 
siostry! Z Groty Massabielskiej Dziewica przemawia także do 
nas, chrześcijan trzeciego tysiąclecia. Wsłuchujmy się w Jej 
głos! Wsłuchajcie się zwłaszcza wy, młodzi, szukający odpo-
wiedzi, która nadałaby sens waszemu życiu. Tu możecie ją 
znaleźć. Jest to odpowiedź wymagająca, ale jest to jedyna 
ważna odpowiedź. W niej tkwi sekret prawdziwej radości i 
pokoju. (...) Dziewica z Lourdes przekazuje przesłanie dla 
nas wszystkich. Oto ono: bądźcie kobietami i mężczyznami 
wolnymi! Pamiętajcie jednak: ludzka wolność to wolność 
naznaczona grzechem. Ona sama musi być również wyzwo-
lona. Chrystus jest jej wyzwolicielem. On, który «wyswobodził 
nas ku wolności» (por. Ga 5,1). Brońcie waszej wolności! Moi 
drodzy, wiemy, że możemy w tym liczyć na Tę, która nigdy 
nie uległszy grzechowi, jest jedynym stworzeniem doskonale 
wolnym. Jej was powierzam. Idźcie z Maryją drogą pełnej 
realizacji waszego człowieczeństwa! 

Przypominamy te słowa w 160. rocznicę objawień, 
kiedy to gromadzimy się w naszej świątyni, aby podziękować 
Bogu za dar matczynej obecności Maryi. Pragniemy też po-
dziękować Bogu za dar papieża Polaka, świętego Jana Paw-
ła Wielkiego. Doniosłą Osobą, która łączy naszą dzisiejszą 
modlitwę i to spotkanie z Papieżem w Lourdes – jest osobisty 
sekretarz Ojca Świętego i emerytowany Arcybiskup krakow-
ski, ks. kardynał Stanisław Dziwisz, którego bardzo ser-
decznie witamy w naszej parafii i dziękujemy za ojcowską 
dobroć i życzliwość, których to łask doświadczamy z rąk ks. 
Kardynała. Dziękujemy, że przyjął nasze zaproszenie i bę-
dzie modlił się razem z nami, wypraszając nam potrzebne 
łaski. 

 

ODPUST PARAFIALNY  
KU CZCI NMP Z LOURDES 
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Wśród znamienitych Księży-Gości bardzo serdecznie wi-
tam ks. Tomasza Szopę – kanclerza Kurii Krakowskiej, ks. 
dziekana Józefa Caputę, ks. Ryszarda Andrzejewskiego CSMA 
– rektora Seminarium Księży Michalitów. Witam Rodzinę Win-
centyńską: Księży Misjonarzy, a wśród nich nowo wybranego 
radcę polskiej prowincji Zgromadzenia Misji – ks. Kazimierza 
Stelmacha, witam wicerektora ITKM – ks. Cezarego Kokociń-
skiego, witam Siostry Miłosierdzia oraz siostry z innych zgro-
madzeń zakonnych, witam świeckich członków wincentyńskich 
stowarzyszeń. 

Witam serdecznie nasz parafialny Chór Mariański z Pa-
nem dyrygentem Janem Rybarskim. Serdecznie witam zaprzy-
jaźnioną z naszą parafią Wspólnotę HCPT Polska, która opie-
kuje się dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi, i organizuje im 
co roku pielgrzymkę do Lourdes, a pielgrzymka ta rozpoczyna 
się Mszą św. właśnie w naszej parafii. 

Witam Przedstawicieli naszych grup parafialnych. Witam 
naszych Drogich Parafian, Przyjaciół i Gości. 

Czcigodny Księże Kardynale Stanisławie – prosimy o 
przewodniczenie dzisiejszej uroczystości oraz o wygłoszenie do 
nas Słowa Bożego. 

W okolicznościowej homilii ks. kardynał Stani-
sław Dziwisz mówił do zgromadzonych w świątyni:  

Drodzy Bracia i Siostry! 

1. Ewangelia dzisiejsza w niewielu oszczędnych słowach 
kreśli nam duchową sylwetkę Matki Chrystusa. To ona odegrała 
kluczową rolę w dokonaniu pierwszego cudu przez Syna. Ona 
pierwsza zauważyła brak wina. Ona zwróciła się z tą sprawą do 
Jezusa. Ona przygotowała sługi, by zrobili wszystko, cokolwiek 
im Jezus powie, choć Jego pierwsza reakcja mogła Ją zniechę-
cić. Powiedział przecież: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Nie-
wiasto. Jeszcze nie nadeszła godzina moja” (J 2, 4). A jednak 
potem On, będąc gościem na weselu, poprosił służących o 
napełnienie wodą sześciu stągwi kamiennych, co mogło się im 
wydawać rzeczą co najmniej dziwną. 

2. Kościół zachowuje w pamięci wydarzenie z Kany 
Galilejskiej, stanowiące cząstkę Dobrej Nowiny o Bogu, który 
do tego stopnia umiłował świat, że „Syna swego Jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne” (J 3,16).  

Pośród wielu ważnych wydarzeń, jakie wpisały się w 
dzieje Kościoła ostatnich wieków, jest również wydarzenie z 
Lourdes. Dokładnie 160 lat temu, 11 lutego 1858 roku, pro-
stej i ubogiej, czternastoletniej dziewczynce, Bernadecie 
Soubirous, w pirenejskiej wiosce Lourdes ukazała się Naj-
świętsza Maryja Panna. Nazwała się „Niepokalanym Poczę-
ciem”, nawiązując do ogłoszonego cztery lata wcześniej 
dogmatu wiary katolickiej o tym nadzwyczajnym przywileju 
Matki Chrystusa. W tym czasie Niepokalana za pośrednic-
twem Bernadety zwróciła się do całej ludzkości, zachęcając 
wszystkich do modlitwy i pokuty. Jest to podstawowe, ewan-
geliczne przesłanie, które skierowane jest również do każdej i 
każdego z nas. 

3. Wydarzenie z Lourdes nie przeszło bez echa. Prze-
kroczyło granice francuskiej pirenejskiej wioski, a łączące się 
z nim przesłanie zaczęło docierać do milionów chrześcijan na 
całym świecie, i tak jest po dzień dzisiejszy. Wydarzenie 
obudziło wiarę ludu Bożego, pobudziło go do większej gorli-
wości, do modlitwy i pokuty, a także dobitnie przypomniało, 
że Matka Chrystusa nieustannie czuwa nad nami, pomaga 
nam, bo jest Matką Kościoła, którą została pod krzyżem 
umierającego na nim Syna. Maryja od samego początku 
pełniła tę rolę i nadal ją pełni. Ona, Niepokalanie Poczęta i 
Wniebowzięta, oręduje za nami u tronu Syna, Pana i Króla 
Wszechświata. 

Prawda o wydarzeniu z Lourdes dotarła również w 
drugiej połowie XIX wieku na nasze ziemie. Tą prawdą zaczął 
żyć lud Boży Kościoła krakowskiego. Trwałym symbolem 
tego zbiorowego duchowego doświadczenia stał się wznie-
siony przez Księży Misjonarzy kościół pod koniec XIX wieku, 
w którym dziś sprawujemy odpustową Mszę Świętą, dzięku-
jąc za tę świątynię. 

Na zdjęciu: 

Ksiądz kardynał 
Stanisław  
Dziwisz  
podczas  

rozdzielania 
wiernym  

Komunii św. 
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Wokół tej świątyni skupia się życie żywotnej parafii, rów-
nież pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, 
którą erygował arcybiskup Stefan Sapieha dziewięćdziesiąt pięć 
lat temu, 1 stycznia 1923 roku. Za pięć lat wasza wspólnota 
będzie więc obchodziła pierwsze stulecie swego istnienia. Jest 
za co dziękować Bogu. Dziękujemy dziś Panu za budowniczych 
kościoła, za pracujących w nim przez całe lata duszpasterzy - 
Księży Misjonarzy, a wśród nich gorliwego proboszcza, a na-
stępnie biskupa Albina Małysiaka, który przez czterdzieści lat 
wiernie wspomagał pasterską posługę najpierw kardynała Karo-
la Wojtyły, następnie kardynała Franciszka Macharskiego, a 
także moją posługę. Dziękujemy Bogu za kolejne pokolenia 
parafian, którzy w tej wspólnocie dawali świadectwo chrześci-
jańskiego życia i nadal to świadectwo składają. Dziękujemy za 
niezliczoną rzeszę młodych ludzi z różnych stron Polski, którzy 
w okresie swoich krakowskich studiów mieszkali na terenie 
parafii i tu utrzymywali żywą więź z Jezusem Chrystusem i Jego 
Kościołem. Polecamy Bożemu miłosierdziu wszystkich, którzy 
w tej maryjnej parafii tworzyli wspólnotę i którzy już odeszli do 
wieczności. 

4. Dla wielu chrześcijan na całym świecie Lourdes koja-
rzy się z nadzwyczajnymi uzdrowieniami, jakich wielu chorych 
doświadczyło w tym wybranym przez Maryję miejscu. Nieprzy-
padkowo zresztą pobożność ludu chrześcijańskiego obdarzyło 
Ją tytułem Uzdrowienia Chorych. Obok wielu autentycznych 
fizycznych uzdrowień, zarejestrowanych w pirenejskim Sank-
tuarium, jeszcze większa liczba chorych i kalekich ludzi doznaje 
w Lourdes wewnętrznego uzdrowienia. Znoszą dalej ciężar 
choroby czy kalectwa, ale doświadczają pokoju duszy i łącząc 
swoje cierpienia z cierpieniem Chrystusa, ofiarują je za zbawie-
nie świata. 

Ojciec Święty Jan Paweł II nawiedził Lourdes dwa razy. 
Pierwszy raz w połowie sierpnia 1983 roku, w 125. rocznicę 
objawień Matki Bożej w tym miejscu oraz w 50. rocznicę kano-
nizacji św. Bernadety. Drugi raz w 2004 roku, również w poło-
wie sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Maryi, w 150. rocz-
nicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. 
Wtedy to Jan Paweł II, sam poważnie chory, modlił się z cho-
rymi i za chorych. Była to jego ostatnia, sto czwarta apostolska 
podróż poza granice Italii. Siedem miesięcy później odszedł do 
wieczności. 

Wtedy, w 2004 roku, modlił się w Lourdes na zakończe-
nie procesji różańcowej: „Bądź pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto 
uboga i pokorna, błogosławiona przez Najwyższego! [...] Bądź 
pozdrowiona, Maryjo, pokorna Służebnico Pańska, pełna chwa-
ły Matko Chrystusa! [...] Dziewicza Oblubienico u stóp krzyża, 
nowa Ewo, bądź naszą przewodniczką na drogach świata, 
naucz nas żyć miłością Chrystusa i ją szerzyć, naucz nas trwać 
razem z Tobą przy niezliczonych krzyżach, na których Twój Syn 
nadal jest krzyżowany. [...] Bądź pozdrowiona, Maryjo, [...] 
Matko Kościoła, pomagaj nam zawsze zdawać sprawę z na-
dziei, która jest w nas, ufać w dobroć człowieka i w miłość Ojca. 
Naucz nas budować świat od wewnątrz: w głębi ciszy i modli-
twy, w radości miłości braterskiej, w niezrównanej mocy krzyża” 
(14 VIII 2004). Niech ta modlitwa będzie również naszą dzisiej-
szą modlitwą. 

5. 13 maja 1992 roku, w jedenastą rocznicę zamachu na 
Placu św. Piotra, Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Cho-

rego, obchodzony co roku 11 lutego, a więc związany bezpo-
średnio z liturgicznym wspomnieniem Matki Bożej z Lourdes. 
W orędziu na dzisiejszy XXVI Światowy Dzień Chorego, 
Papież Franciszek pisze: „Maryi, Matce czułości, pragniemy 
powierzyć wszystkich chorych na ciele i duchu, aby umacnia-
ła ich nadzieję. Prośmy Ją także, aby nam pomagała być 
otwartymi na chorych braci. Kościół wie, że potrzebuje spe-
cjalnej łaski, aby mógł sprostać swojej posłudze ewangelicz-
nej w zakresie opieki nad chorymi. Toteż zjednoczmy się 
wszyscy w modlitwie do Matki Pana, błagając usilnie, aby 
każdy członek Kościoła przeżywał z miłością powołanie do 
służby życiu i zdrowiu. Niech Dziewica Maryja [...] pomaga 
osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z 
Panem Jezusem i niech wspiera tych, którzy się nimi opieku-
ją” (n.1). 

6. Siostry i bracia, w duchowej jedności z Ojcem Świę-
tym i wszystkimi modlącymi się dziś za chorych na całym 
świecie, polecajmy Bogu naszych bliskich chorych, cierpią-
cych i osoby w podeszłym wieku. Prośmy o wrażliwość serca 
dla nas samych, w naszych rodzinach i środowiskach, aby 
nikt oczekujący od nas pomocy nie zawiódł się i nie pozostał 
sam ze swym cierpieniem. Powierzajmy Bogu powołanie i 
pracę lekarzy, pielęgniarek i całej służby zdrowia. Prośmy za 
tych, którzy cierpią duchowo, czują się zagubieni, którzy 
szukają sensu życia i motywów nadziei, aby znaleźli w nas 
oparcie i pomoc. Powierzmy dziś wszystkie nasze sprawy, 
nasze trudy, cierpienia i nadzieje Matce Chrystusa, będącej 
Uzdrowieniem Chorych. Prośmy o wstawiennictwo w naszych 
potrzebach wszystkich Świętych, a szczególnie przyjaciela 
ubogich i chorych - świętego Wincentego a Paulo, świętą 
Bernadetę Soubirous oraz świętego Jana Pawła II. 

Matko Boża z Lourdes – Uzdrowienie chorych, Pocie-
szycielko strapionych, Królowo bez zmazy pierworodnej po-
częta – módl się za nami!  

Na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz Jacek 
Kuziel krótko podziękował Gościom, a ks. Kardynała 
poprosił o udzielenie pasterskiego błogosławieństwa. 

Ale to jeszcze nie był koniec odpustowych uroczy-
stości. Największy napływ wiernych dał się zauważyć na 
Mszy św. w intencji chorych o godz. 15.00, połączonej z 
udzieleniem chorym sakramentu namaszczenia, której 
przewodniczył ks. Bogdan Markowski. Sakrament na-
maszczenia przyjęło prawie 260 osób (a dokładniej: tyle 
zgłosiło swoje dane – bo niektórzy chorzy nie zgłosili się 
do zakrystii, by podać swoje dane dla zapisania w Księdze 
Chorych!). Mszę św. zakończyło wystawienie Najśw. 
Sakramentu i modlitwa w intencji chorych za przyczyną 
Naszej Pani z Lourdes. A po zakończeniu Mszy św. od 
Pań ze Stowarzyszenia Miłosierdzia każdy chory mógł 
otrzymać wodę ze źródła w Lourdes (przygotowaną 
przez s. Beatę); przekazano proszącym około 350 sztuk 
małych buteleczek z wodą z Lourdes. Wierni modlili się 
jeszcze u stóp Naszej Pani z Lourdes w czasie Mszy 
Świętych niedzielnych o godz. 16.30, 18.30 i 20.00, oraz 
w czasie uroczystych nieszporów o godz. 18.00, wypra-
szając również łaskę odpustu zupełnego dla siebie albo 
dla swoich zmarłych.   

(XYZ)  
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Do sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii 
Zebrzydowskiej służba liturgiczna naszej parafii wyjeż-
dżała niejednokrotnie, i zwykle były to wyjazdy na dni 
skupienia. Tak miało być i tym razem.    

Zaraz po Środzie Popielcowej i w samym środku 
zimowych ferii szkolnych – w czwartek 15 lutego ks. 
Bogdan, s. Beata i 13-osobowa grupa chłopców i dziew-
cząt (15+) wynajętym busem udała się do Kalwarii Ze-
brzydowskiej (do tamtejszego Domu Pielgrzyma) na dni 
skupienia «nie tylko dla par» (podejmując inicjatywę 
zgłoszoną swego czasu przez Kingę Zych). Temat? Bóg a 
miłość, szczęście i seks.  

W czwartek, po zakwaterowaniu się w Domu 
Pielgrzyma i obiedzie w tamtejszej restauracji – ks. Bog-
dan poprowadził spotkanie wstępne Miłość niejedno ma 
imię…, a na piątek rozdysponował teksty Drogi krzyżo-
wej według bpa Grzegorza Rysia (ze ŚDM 2016) do od-
prawienia na kalwaryjskich dróżkach (pokrytych puszy-
stym, białym śniegiem), prowadził też popołudniowe 
rozmowy indywidualne.  

W piątek wieczorem prowadzenie dni skupienia 
przejęli zaproszeni Goście z «Archipelagu Skarbów»: p. 
Mirosław Strumiński (z żoną Wiesławą) i p. Katarzy-
na Świerzewska, a także p. Paulina, która w niedzielny 
wieczór poprowadziła spotkanie na temat Odkrywanie 
siebie.  

Zajęcia z zaproszonymi Gośćmi zainaugurowało 
piątkowe spotkanie integracyjne, zaś sobotę i niedzielę – 

poza posiłkami i Eucharystią – wypełniły szczelnie 
warsztaty prowadzone pod hasłem Miłość – Szczęście – 
Seks; na warsztatach podjęte zostały ważne i bardzo 
ważne dla młodych ludzi pytania: na czym opiera się 
budowanie dobrych relacji w związku? dlaczego warto 
z seksem czekać do ślubu? jak opanowywać silne 
emocje i pożądania? jakie niebezpieczeństwa zagraża-
ją młodym ludziom? co jest tajemnicą udanego mał-
żeństwa? jak zadbać o przyjaźń? czy znam swoje atuty 
i słabe strony? i co na to Pan Bóg? – i tak dalej. Szko-
da więc, że tylko tylu młodych zdecydowało się na 
udział w zimowych dniach skupienia poświęconych 
właśnie takiej tematyce. 

Tylko w sobotę po obiedzie – uwzględniając 
bardzo piękną pogodę – zaproponowano uczestnikom 
nieco czasu na spacer i kontakt z przyrodą. Zaś nie-
dzielne popołudnie wypełniły wspomniane zajęcia na 
temat Odkrywanie siebie.   

Homilie na codziennych Mszach Świętych, od-
prawianych w różnych miejscach, opowiadały również 
o miłości, skoro – jak stwierdził Homilista – Pan Bóg 
w swoim słowie nie mówi nam nic innego, jak o miło-
ści. Czyli – nawiązywały do Hymnu o miłości św. 
Pawła i adhortacji apostolskiej papieża Franciszka 
Amoris laetitia. Młodzież wyjeżdżała z dni skupienia 
bardzo zadowolona – a przecież nie były to dni odpo-
czynku, ale intensywnej i zajmującej czas pracy du-
chowej (uzupełnionej przez… nocne młodych Polaków 
rozmowy). I tylko panie pracujące w „pielgrzymiej” 
restauracji i sami ojcowie bernardyni sprawili wrażenie 
jakby znużonych napływem zimowych gości. Zauwa-
żalny był także brak kaplicy w Domu Pielgrzyma: nie-
możliwe okazało się celebrowanie Eucharystii wcze-
snym rankiem czy późnym wieczorem i zorganizowa-
nie nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu. 

(XYZ)    

Na zdjęciu: 

Uczestnicy 
dni skupienia 

przed wyjściem 
na kalwaryjskie 

dróżki 

DNI SKUPIENIA 
«NIE TYLKO DLA PAR» 
W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 
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P. Adam Markowski: 
stale odwiedzanych chorych – 5; 
ogólna liczba odwiedzonych chorych – 9;  
dni posługi indywidualnej – 35; 
ilość Komunii udzielonych chorym – 58; 
pomoc w kościele parafialnym – 28 razy. 

P. Władysław Wójcik:   

stale odwiedzanych chorych – 7; 
ogólna liczba odwiedzonych chorych – 10;  
dni posługi indywidualnej – 53; 
ilość Komunii udzielonych chorym – 233; 
pomoc w kościele parafialnym – 229 razy. 

P. Hieronim Zych:   
stale odwiedzanych chorych – 5; 
ogólna liczba odwiedzonych chorych – 17;  
dni posługi indywidualnej – 67; 
ilość Komunii udzielonych chorym – 428; 
pomoc w kościele parafialnym – 92 razy. 
 

POSŁUGA NADZWYCZAJNYCH  
SZAFARZY KOMUNII ŚW.   

W 2017 ROKU 

REKOLEKCJE DLA SZAFARZY 
W dniach 12—14 stycznia br. w Domu Rekolek-

cyjnym Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie 
«Maksymilianum» w Bystrej Podhalańskiej odbyła się 
ostatnia seria rekolekcji dla nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii św. Wzięło w nich udział ponad 70 szafarzy, w 
tym niżej podpisany (powinnością każdego szafarza jest 
udział w dorocznych rekolekcjach). 

Rekolekcje prowadził ks. Michał Leśniak. Temat 
brzmiał: Matka Kościoła – moją Matką. Przypomniano 
nam, że patrząc na Matkę Bożą – musimy przede wszyst-
kim patrzeć na siebie i swoje życie, i w tym kontekście 
widzieć, do jak wielkiej tajemnicy zostaliśmy dopuszcze-
ni (jako szafarze), stając się w pewien sposób umiłowa-
nymi sługami Chrystusa.  

Czas rekolekcji to czas szczególny i wyjątkowy, 
czas modlitwy, w którym stawiamy sobie różne pytania: 
czy znalazłem Chrystusa w swoim życiu? jaka jest moja 
choroba, z której oczekuję uzdrowienia przez Chrystusa? 
czy w swoim życiu chodzę za Jezusem? By nie tylko w 
czasie rekolekcji, ale zawsze wsłuchiwać się w wołanie 
Boga do człowieka. W wołanie Boga skierowane do mnie 
osobiście.   

Adam Markowski 

NIEDZIELA PALMOWA (25 MARCA): 
Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą Świętą   

WIELKI PONIEDZIAŁEK, WTOREK  
i ŚRODA (26, 27 I 28 MARCA): 
Spowiedź święta  
w godzinach 6.00—9.00 i 16.00—20.00  

WIELKI CZWARTEK (29 MARCA): 
Spowiedź św. tylko w godzinach 6.00—12.00  

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

WIELKI PIĄTEK (30 MARCA): 
Adoracja przy Ciemnicy w godz. 6.00—17.30 

Spowiedź w godz. 6.00—12.00 

Jutrznia o godz. 8.00 

Droga Krzyżowa o godz. 15.00 

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

WIELKA SOBOTA (31 MARCA) 
i WIELKA NOC: 
Adoracja przy Grobie Pańskim w g. 6.00—18.30   

Spowiedź w godz. 6.00—12.00 

Jutrznia o godz. 8.00 

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

Wigilia Paschalna i Rezurekcja o godz. 
19.00 (należy przynieść ze sobą świece) 

Procesja rezurekcyjna – po zakończeniu  
świętej liturgii (około godz. 21.00) 

WIELKI TYDZIEŃ 
I TRIDUUM PASCHALNE 

 

WIELKI POST 2018: 
DROGA KRZYŻOWA 

w każdy piątek Wielkiego Postu 
o godz. 17.00 (dla dzieci), 18.00 (dla dorosłych) 

i 20.30 (dla studentów i młodzieży szkół średnich). 

GORZKIE ŻALE 
w każdą niedzielę Wielkiego Postu 
o godz. 17.30 (z kazaniem pasyjnym). 
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PROGRAM REKOLEKCJI 
WIELKOPOSTNYCH 

DLA DOROSŁYCH I STUDENTÓW 
Przystąpcie bliżej do Boga,  

to i On zbliży się do was (Jk 4, 8) 

SOBOTA 3 MARCA 2018 ROKU 
 o godz. 18.30:  

Msza św. niedzielna z nauką na rozpoczęcie 
rekolekcji 

NIEDZIELA 4 MARCA 2018 ROKU 
 o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 15.00, 

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

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

PONIEDZIAŁEK 5 MARCA 2018 ROKU  
 godz. 8.40, 14.40 i 18.10:  

modlitwy wspólne w kościele; 

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

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

WTOREK 6 MARCA 2018 ROKU 
 w godz. 6.00÷9.00 i 14.00÷20.00:  

sprawowanie sakramentu pokuty; 

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

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

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

ŚRODA 7 MARCA 2018 ROKU 
 godz. 8.40 i 14.40: modlitwy; 

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

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

PROWADZI  ks. prof. Jan Szczepaniak 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ  

Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 

PONIEDZIAŁEK 12 MARCA 2018 ROKU 
- o godz. 10.00 spotkanie dla klas I, II i III  
- o godz. 11.30 spotkanie dla klas IV, V i VI  
- o godz. 13.00 spotkanie dla klas VII oraz  

klas II i III gimnazjalnych 

WTOREK 13 MARCA 2018 ROKU  
- o godz. 10.00 spotkanie dla klas I, II i III 
- o godz. 11.30 nabożeństwo pokutne i spowiedź 

św. dla klas IV, V i VI 
- o godz. 13.00 nabożeństwo i spowiedź św. dla 

klas VII oraz klas II i III gimnazjalnych 

ŚRODA: 14 MARCA 2018 ROKU  
- o godz. 10.00 Eucharystia dla klas I, II, III i IV  
- o godz. 11.30 Eucharystia dla klas V, VI i VII  
- o godz. 13.00 Eucharystia dla klas II i III gimna-

zjalnych 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 12 

PONIEDZIAŁEK 19 MARCA 2018 ROKU  
- o godz. 10.00 spotkanie dla klas I, II i III  
- o godz. 11.30 spotkanie dla klas IV, V i VI  
- o godz. 13.00 spotkanie dla klas VII oraz  

klas II i III gimnazjalnych 

WTOREK 20 MARCA 2018 ROKU 
- o godz. 10.00 spotkanie dla klas I, II i III 
- o godz. 11.30 nabożeństwo pokutne i spowiedź 

św. dla klas IV, V i VI 
- o godz. 13.00 nabożeństwo i spowiedź św. dla 

klas VII oraz klas II i III gimnazjalnych 

ŚRODA 21 MARCA 2018 ROKU 
- o godz. 10.00 Eucharystia dla klas I, II, III i IV  
- o godz. 11.30 Eucharystia dla klas V, VI i VII  
- o godz. 13.00 Eucharystia dla klas II i III gimna-

zjalnych 

PROWADZI  ks. Mikołaj Żebrowski CM 

REKOLEKCJE DLA VII LO 
w dniach 26—28 marca 2018 r. 

PROWADZI  ks. Andrzej Telus CM  
i studenci 
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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: 
11.00 – dzieci przedszkolne 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00        
(do 23 marca), 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 

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 

 

MARZEC 
2 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca: wizyta kapłanów w domach 

chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00; dodat-
kowa Msza św. o godz. 16.30 (dla dzieci). 
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.00 (dla dzie-
ci), 18.00 i 20.30 (dla młodzieży i studentów). 

3 (sobota):   Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP o godz. 7.40; Msza św. o Niepokalanym 
Sercu NMP o godz. 8.00 i nabożeństwo wynagradzające. 

4 (niedziela): 3. niedziela Wielkiego Postu. 
Inauguracja rekolekcji wielkopostnych dla dorosłych  
w czasie niedzielnych Mszy Świętych i rekolekcji aka-
demickich w czasie Mszy św. o godz. 20.00 (patrz: s. 7). 
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.30. 

8 (czwartek): Projekcja filmu «Dwie korony» w kościele po Mszy św. 
o godz. 15.00.  

9 (piątek): «24 Godziny dla Pana»: początek całodobowej adora-
cji i sprawowania sakramentu pokuty – o godz. 20.00; 
inauguruje ks. bp Damian Muskus (patrz też: s. 1). 

11 (niedziela): 4. niedziela Wielkiego Postu. 
 Uroczystość przyjęcia nowych dziewcząt i chłopców do 

służby liturgicznej – w czasie Mszy św. o godz. 11.00. 
 Msza św. w intencji Ojczyzny – o godz. 18.30; po Mszy 

św. udzielenie sakramentu namaszczenia chorych. 
12 (poniedziałek):  Inauguracja rekolekcji wielkopostnych dla uczniów 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 
(patrz: s. 7). 

17 (sobota):  Dzień imienin ks. Zbigniewa Kopcińskiego. 
18 (niedziela):  5. niedziela Wielkiego Postu. 
19 (poniedziałek):  Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. 

Inauguracja rekolekcji wielkopostnych dla uczniów 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  
nr 12 (patrz: s. 7). 
Dzień imienin ks. Bogdana Markowskiego. 

24 (sobota):   Uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania 
przez ks. bpa Damiana Muskusa – o godz. 11.00. 

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

26 (poniedziałek): Inauguracja rekolekcji wielkopostnych dla VII LO. 
29 (czwartek):   Wielki Czwartek (patrz: s. 6). 

Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. 
30 (piątek): Wielki Piątek Męki Pańskiej (patrz: s. 6). 

Uroczysta Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. 
31 (sobota): Wielka Sobota (patrz: s. 6). 

Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.00. 
 

Kalendarium duszpasterskie IINNFFOORRMMAACCJJEE    
PPAARRAAFFIIAALLNNEE  


