
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie  nr 4 (192)  kwiecień 2018 r. 

WYRUSZYĆ 
W DROGĘ 

 

W numerze znajdziemy m.in.: 

 Wyruszyć w drogę ………………….….................. 1 
 Wypracowanie syryjskiego dziecka ….………...... 3 
 Sprawiedliwość i miłosierdzie ….…………..…..... 4 
 Z kroniki parafialnej ….………………………..... 5 
 Informacje i kalendarium parafialne …………… 8 

 

Powyżej:  Giotto di Bondone, Noli me tangere, fresk, 
1304–1306, Kaplica Scrovegni, Padwa, Włochy (fragment) 

Drodzy w Panu, Siostry i Bracia! 
Niech świętowanie Zmartwychwstania Pana wyzwoli nas z niewo-
li obojętności, niech wyzwoli nas z bylejakości i zniechęcenia. 
Niech ta moc Ducha Świętego, która wskrzesiła Jezusa, wleje w 
nasze życie nowy zapas energii i sił do działania. Niech Jezus 
zmartwychwstały obdarza nas niesłabnącą pewnością swojej 
wśród nas obecności i niegasnącą radością, że z Nim potrafimy 
wszystko, że On, tak jak przyszedł do apostołów, tak i do nas 
przyjdzie pomimo drzwi zamkniętych i powie każdemu z nas: 
Pokój Wam. 

ks. proboszcz Jacek Kuziel CM 

Ewangelię przeznaczoną na uro-
czystość Zmartwychwstania Pańskiego 
cechuje niesamowity dynamizm. Gdy 
wsłuchamy się w czytane słowa (zob. J 
20, 1-9) – w opisywanej nimi rzeczywi-
stości dostrzeżemy ogromne poruszenie, 
szybką akcję. Na przestrzeni tego krót-
kiego fragmentu ewangelista nagroma-
dził bowiem mnóstwo czasowników, 
oznaczających ruch, dzianie się. Oto 
Maria Magdalena udała się, zobaczyła, 
pobiegła, przybyła; Piotr wyszedł; razem 
z Janem szli, biegli; Jan wyprzedził, 
przybył, nachylił się, zobaczył; Piotr nad-
szedł, wszedł; Jan ujrzał i uwierzył. Aż 
dziw, że w tym krótkim tekście, oprócz 
wymienionych, pomieściły się też inne 
słowa. 

Zmartwychwstanie Chrystusa Pana 
wstrząsnęło uczniami, spośród których 
pierwsza przy grobie była Maria Magda-
lena. Jak zwykle – zawstydziła Aposto-
łów swoją wierną miłością. Bardzo umi-
łowała, bo wiele jej odpuszczono. Ona 
była tą, która czuwała, troszczyła się, 
przeżywała zdarzenia męki, spać nie 
mogła, gdyż serce jej było związane z 
Chrystusem. Pierwsza wczesnym ran-
kiem przybyła do grobu i odkryła praw-
dę. Ze wstrząsającą wiadomością pobie-
gła do uczniów. A ci, trochę jak dzieci – 
ścigali się, który pierwszy przybędzie do 
grobu. Jan był młodszy, więc szybszy – 
pierwszy przybiegł. Piotr starszy, więc 
wolniejszy, ale i bardziej odważny. 
Pierwszy wszedł do środka. Jan jednak 
bardziej miłował, prościej myślał. Gdy 
ujrzał płótna – od razu uwierzył. 
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Cóż takiego ujrzeli apostołowie w środku grobu, że 
uwierzyli? Jan i Piotr ujrzeli płótna nie rozrzucone, nie roz-
darte, jak trzeba by czynić przy zdejmowaniu tkaniny skle-
jonej krwią z ciałem zmarłego. Jak czytamy w Ewangelii, 
uczniowie ujrzeli leżące płótna oraz chustę, która była na 
głowie Jezusa, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie 
zwiniętą na jednym miejscu. Po znakach krwi uczniowie 
rozpoznali pogrzebowe płótna Jezusa, ale sposób w jaki 
zostały te płótna oddzielone od zakrzepłych ran – wzbudził 
w nich osłupienie i wielką radość. Oto ciało Chrystusa prze-
niknęło przez płótna nie naruszając struktury włókien, z 
jakich było uczynione, podobnie jak niedługo przeniknie 
drzwi wieczernika. Widok dostojnego ładu panującego w 
grobie, tajemnicy nietkniętego, pogrzebowego całunu – 
niemego świadka Zmartwychwstania i nieobecność Zbawi-
ciela – to wszystko wstrząsnęło uczniami oraz zrodziło w 
nich wiarę i zrozumienie wielokrotnie zapowiadanego zmar-
twychwstania.  

We wspaniałym wielkanocnym oratorium, napisa-
nym w 1725 r. przez Jana Sebastiana Bacha, po wyśpiewa-
niu wszystkich zdarzeń opisanych w Ewangelii św. Jana, 
znajduje się przepiękna aria św. Piotra. Ten pierwszy wśród 
apostołów znalazłszy w grobie chustę Jezusa, wysuwa pełen 
wiary wniosek, że po tym, jak trzymał w rękach chustę Je-
zusa będącą świadectwem zmartwychwstania, także jego 
własna śmierć będzie tylko zaśnięciem. Na tle ciepłego 
brzmienia instrumentów nucących jakby kołysankę do snu, 
rozbrzmiewają urzekające prostotą słowa św. Piotra:  

Nie groźna mi już śmierci męka: 
Śmierć to drzemka, 
Za sprawą Twojej chusty Chryste. 
Bo ona we śnie mnie odświeży. 
Obetrzeć mogę nią zaiste 
Łzę, co z moich oczu bieży. 

Również dzisiaj, chrześcijanie na całym świecie nie 
mogą spokojnie spać. Mają wolny od pracy dzień, ale wie-
lu wczesnym rankiem biegnie do kościoła, by jak co roku 
przeżyć tą samą radość, co uczniowie 2000 lat temu. By 
ujrzeć i uwierzyć. Także dzisiaj, pierwszymi w kościołach 
były kobiety, a panowie prześcigali się i który młodszy – 
pierwszy dotarł do kościoła. Wszyscy z radością usłyszeli-
śmy słowa: Zmartwychwstał Chrystusa Pan. Alleluja! 
Który za nas zawisł na drzewie krzyża. Alleluja! 

Jednak prawda o zmartwychwstaniu wzywa nas do 
odmiany życia. Od momentu zmartwychwstania Chrystusa 
życie jego uczniów doznało gwałtownej przemiany. Otóż, 
jak pisze św. Paweł – wszyscy ochrzczeni są ludźmi, któ-
rzy umarli dla świata. Wprawdzie żyjemy na tym świecie, 
ale nie jesteśmy z tego świata. Więcej – ten świat nie jest 
celem naszego życia, a jedynie drogą, którą podążamy ku 
ojczyźnie. Idziemy nią, biegniemy, jeden wolniej, drugi 
szybciej, potykamy się, przewracamy, podnosimy, ale 
biegniemy i pędzimy do grobu Chrystusa, który jest pusty. 
Nie boimy się śmierci, bo zgodnie z nauką św. Pawła – już 
we chrzcie umarliśmy i nasze życie zanurzone jest w 
Chrystusie, który zmartwychwstał. Stąd dobitnie roz-
brzmiewają dzisiaj w naszych uszach słowa św. Pawła: 

szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus 
zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w gó-
rze, nie do tego, co na ziemi.  

Powtarzajmy sobie te Pawłowe słowa. Przejmijmy 
się tym wezwaniem: szukajcie tego, co w górze! Nie dąż-
cie do tego, co na ziemi! Bo my przez chrzest zostaliśmy 
zanurzeni w śmierci Jezusa i razem z Nim powstaliśmy 
z martwych. Szukajmy więc tego, co w górze. Nie jest to 
łatwe, bo w tej drodze ku bramie życia, jaką jest śmierć, 
mamy wiele przeszkód. Wiele osób ulega złudzeniom i 
cel swego życia wiąże z tym światem, z pracą, dobrami 
materialnymi, właściwą pozycją społeczną, przyjemno-
ściami. 

Jak przy każdej autostradzie, tak i w naszym życiu, 
po bokach rozstawione są różne alternatywne rozwiąza-
nia. Szatan kusi, byśmy zeszli z drogi wiodącej ku Bogu, 
byśmy związali swe życie z tą ziemią na wieki. Pobocza 
drogi naszego życia proponują łatwą i krótką radość. 
Przeciwnik człowieka poprowadził wiele bocznych, po-
krętnych i ślepych dróg. Nie ustaje w zwodzeniu wieloma 
przydrożnymi reklamami, byśmy tylko zjechali z drogi 
wiodącej ku życiu i obrali drogę wiodącą ku wiecznej 
śmierci. Jednak przypomnijmy sobie słowa św. Piotra: 
Chrystus przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszyst-
kich, którzy byli pod władzą diabła. 

Droga, którą idziemy jest wytyczona, udeptana 
stopami Chrystusa, zroszona Jego krwią, oznaczona Jego 
krzyżem, ale i rozświetlona Jego chwałą. Ta droga wie-
dzie ku życiu, ku zmartwychwstaniu. Nie bójmy się nią 
iść. Na niej wciąż obecny jest Chrystus w swoim Kościele 
i w sakramentach. Powiedzmy więcej: to On sam uczynił 
Siebie drogą życia. Chrystus przybrawszy postać ludzką, 
przeszedłszy przez ziemię, przez mękę i krzyż, zwycięża-
jąc śmierć – sam stał się Drogą dla tych, którzy wybrali 
życie. 

Wspominany już Jan Sebastian Bach, rozważając 
Mękę Jezusa Chrystusa w Pasji wg św. Mateusza, prze-
rywa tok ewangelicznej dramaturgii i w pewnym momen-
cie opisu Męki, zamieszcza tekst chóralny, będący swego 
rodzaju modlitwą, kontemplacją Miłości Chrystusa, za-
chętą dla nas wszystkich. Chór śpiewa: 

Powierz swoje drogi 
I wszystko, co trapi twe serce 
Najwierniejszej opiece Tego, 
Który czuwa nad niebem, 
Daje obłokom, powietrzu i wiatrom 
Ich ścieżki, kierunek i szlaki. 
On znajdzie także drogi,  
Po których twoje stopy będą kroczyć. 

Z wielką radością i mocną nadzieją, świadomi swo-
jej godności dzieci Bożych, dumni i zanurzeni w Chrystu-
sa – dążmy do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. 
Idźmy z Chrystusem, drogą Chrystusa i w samym Chry-
stusie ku Jego chwale, byśmy tą chwałą mogli jaśnieć na 
wieki. 

ks. Wojciech Kałamarz CM 
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Uciekłem z Syrii i nazwano mnie uchodźcą. Moim 
marzeniem było dorosnąć w Syrii, ale moje życie i przy-
szłość zostały zrujnowane z powodu wojny – pisze w szkol-
nym wypracowaniu 12-letni Kurd, Habib, który z rodziną 
uciekł 4 lata temu z Syrii do Libanu. Habib nie pamięta, kto 
po raz pierwszy nazwał go uchodźcą, pamięta jednak, że 
pierwszy raz powiedziano tak do niego w Libanie. Libań-
czycy do nas tak mówią na ulicy – wyjaśnia Rosaline, matka 
chłopca. 

Rosaline wraz z mężem, bratem Habiba i jego siostrą 
mieszka w jednej z biedniejszych dzielnic Bejrutu. Do ich 
mieszkania wchodzi się ciasną i brudną klatką schodową, 
tuż za zapleczem restauracji. Siedzimy w niedużym pokoju, 
do którego wchodzi się prosto z korytarza. Ze ścian w nie-
których miejscach schodzi farba, na podłodze leżą dywany. 
W mieszkaniu są jeszcze kuchnia i nieduża łazienka. Koszt 
wynajęcia tego lokum to 390 dolarów za miesiąc. 

Habib czyta dalszą część swojego wypracowania: 
Bardzo lubię szkołę, ale każdego dnia nic się nie zmienia w 
moim życiu. A najtrudniejsze jest to, że żyję na obczyźnie, 
daleko od mojego kraju. Czyta powoli. Napisał je ręcznie na 
kartce w linie. Każde zdanie jest zapisane w oddzielnej li-
nijce. Chłopiec czasem ma problem z odczytaniem słów, nie 
wszystkie litery napisał wyraźnie. 

Rosaline nie ma wykształcenia, ale dla swoich dzieci 
pragnie innego życia. Nie potrafię czytać, to już nie jest 
istotne. Chcę tylko, żeby moje dzieci żyły, jak zechcą. Moje 
dzieci powinny mieć inną przyszłość – podkreśla stanowczo. 

W Libanie nie dostaję tego, co jest moim prawem, ja-
ko dziecka. W szkole nie dostaję całkowitej uwagi – czyta 
Habib. Wypracowanie napisał na zajęcia z języka arabskie-
go. Miał je przeczytać dyrektorce szkoły, ona jednak o tym 
zapomniała. Nie za bardzo się interesują w szkole dziećmi – 
ubolewa jego matka. 

Chłopiec bardzo cierpi z powodu rozstania z babcią. 
Byłem najsmutniejszy, kiedy przedostaliśmy się do Libanu, 
bo zostałem rozłączony z moją babcią. Nie widziałem babci 
od trzech lat, a bardzo za nią tęsknię i bardzo tęsknię za 
swoim dziadkiem. Nie mogę dowiedzieć się, czy wszystko z 

babcią jest w porządku, pod bombami, które są zrzucane z 
powietrza – wyznaje Habib. Miałem osiem lat, kiedy po-
zbawiono mnie mojego dzieciństwa; nic nie widziałem 
oprócz krwi, obcinania głów, bomb, wybuchów pocisków 
rakietowych – kończy swoje wypracowanie. 

Chłopiec chodzi do publicznej szkoły podstawo-
wej. Zajęcia rozpoczyna o godzinie 14.00, a kończy o 
19.00. Publicznych szkół podstawowych w Libanie jest 
około 20 procent. Pozostałe są prywatne, czyli trzeba za 
nie płacić. Rodziny Habiba na taką nie stać. Nauczyciele 
powiedzieli, że on jest bardzo inteligentny i powinien cho-
dzić do jakiejś lepszej szkoły – mówi Rosaline. Habib 
najbardziej lubi język angielski. Chciałby pracować jako 
chirurg. 

UNHCR podaje, że 54% dzieci uchodźców syryj-
skich w Libanie nie uczęszcza do szkoły na poziomie 
podstawowej. UNICEF i inne organizacje mówią, że mo-
że to być stracone pokolenie. 

Dzieci całe dnie spędzają w domu. Matka nie po-
zwala im wychodzić na ulicę, bo się o nich boi. Pytam 
Rosaline, czy są grzeczni w domu. Czy widzisz moje siwe 
włosy? – odpowiada ze śmiechem. Podczas rozmowy 
Rosaline jest zadowolona i często się uśmiecha. Co mam 
robić, muszę żyć – odpowiada, kiedy zwracam jej na to 
uwagę. 

Rosaline jest Kurdyjką. Mieszkała z mężem i 
dziećmi w Aleppo. Uciekli do Libanu w 2013 roku. Jej 
mąż w Syrii pracował jako krawiec. Nasze życie było 
bardzo dobre w Syrii – wspomina. W Bejrucie jej mąż 
pracuje, dzięki temu mogą pozwolić sobie na wynajęcie 
mieszkania. Chcieliśmy zapewnić naszym dzieciom jakąś 
przyszłość. Myśleliśmy, że tutaj, w Libanie będziemy mo-
gli to zrobić, ale tutaj też nie mamy przyszłości – mówi. 
Do Syrii nie wrócą, ale nie chcą też zostać w Libanie. 
Złożyłam dokumenty do ONZ, żeby stąd wyjechać gdzie-
kolwiek, tam, gdzie będziemy traktowani jak ludzie – tłu-
maczy. Moja córka ma jakąś chorobę, która powoduje, że 
nie rośnie. To wymaga operacji, ale nie mam na to pie-
niędzy. Nawet nie mogę zrobić jej badań – mówi. 

Rosaline chwali się, że Habib zagrał w libańskim 
serialu opowiadającym o wydarzeniach w Syrii. Chłopiec 
nieśmiało tłumaczy, że jego zadaniem i innych dzieci było 
pakować do worków „narkotyki”. Młody Kurd razem ze 
swoją mamą zagrał także w teledysku libańskiego artysty 
poświęconym sytuacji uchodźców syryjskich. 

Rosaline i jej rodzina to jedna z kilkuset rodzin, 
którym Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej po-
maga w ramach projektu Cash for Rent. Syryjscy uchodź-
cy w Bejrucie otrzymują na konto około 120 dolarów 
miesięcznie, żeby przynajmniej w części móc zapłacić za 
mieszkanie. W rejonie Bejrutu według danych UNHCR 
przebywa około 270 tysięcy syryjskich uchodźców. 

Krzysztof Markowski 

Podano za: Codzienny serwis informacyjny Polskiej 
Agencji Prasowej, z dnia 05.12.2017 r.   

 

WYPRACOWANIE 
SYRYJSKIEGO DZIECKA 

 

W mediach dużo się pisze o syryjskich problemach. Aż do 
zobojętnienia odbiorców. A przecież wojna w Syrii trwa i 
nie skończyły się problemy jej mieszkańców.  Jak zwykle, 
skutki wojny najbardziej dotykają rodziny i najmłodszych. 
Poniższa relacja dziennikarza PAP, a niegdyś naszego 
parafianina – niech nam przypomni o Syryjczykach w po-
trzebie, i o dalszej konieczności naszej pomocy, ale rów-
nież o tym, że nasze powody do narzekania są niczym w 
porównaniu z troskami ludzi dotkniętych skutkami wojny.    
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SPRAWIEDLIWOŚĆ 
I MIŁOSIERDZIE 

Ojcze nasz… Modlitwa, którą odmawiamy co-
dziennie. Modlitwa bardzo krótka i zwięzła. Modlitwa, 
którą odmawiamy po wielokroć – i nie może być inaczej, 
skoro nauczył nas tej modlitwy sam Jezus. I jeden jedyny 
komentarz, który dodał do modlitwy sam Jezus: Jeśli 
bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam 
przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przeba-
czycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam wa-
szych przewinień (Mt 6, 14-16). Przebaczenie, pojedna-
nie z ludźmi – to widocznie bardzo ważne. 

Ks. biskup Grzegorz Ryś snuł taką refleksję: Kie-
dyś zastanawiałem się nad tym, ile to już razy byłem u 
spowiedzi. Zacząłem liczyć i wyszło mi, że jakieś pięćset 
razy. Z pewnością nie jest to rekord. Był czas, kiedy 
spowiadałem się co tydzień, ale był i taki czas, kiedy 
spowiadałem się znacznie rzadziej. Tak więc pięćset razy 
powiedziałem Bogu w konfesjonale, że się poprawię. Czy 
znalazłbym człowieka, któremu mógłbym pięćset razy 
obiecać, że się poprawię? (bp Grzegorz Ryś, Mandatum. 
To czyńcie na Moją pamiątkę, Kraków 2013, s. 58). Od-
powiedź jest oczywista: trudno to sobie wyobrazić. Trud-
no byłoby znaleźć takiego człowieka.  

Jest coś jeszcze. Doświadczenie mówi, że spo-
wiadamy się na okrągło z tych samych grzechów. Że 
nasza obietnica poprawy jest tyle warta, co… obietnica 
gruszek na wierzbie. A ja za każdym razem obiecuję Bo-
gu, że się poprawię – a Bóg? Czego mogę się spodzie-
wać? Otóż zawsze spodziewam się przebaczenia – i nie-
wątpliwie przebaczenie otrzymuję. Ilekroć mówię: Za-
biorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie 
jestem godzien nazywać się twoim synem (Łk 15, 7).  

Skąd taka pewność? Bo wystarczyło wstawienie 
się Mojżesza za wiarołomnym ludem, by Pan zaniechał 
zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud (Wj 32, 14). Bo – 
jak napisał św. Paweł – Nauka to godna wiary i zasługu-
jąca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł 
na świat zbawić grzeszników (1 Tm 1, 15). Po to przy-
szedł na świat! Bo Chrystus Pan zapewnia nas: W niebie 
większa jest radość z jednego grzesznika, który się na-
wraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedli-
wych, którzy nie potrzebują nawrócenia (Łk 15, 18-19). 

Skąd pewność przebaczenia? Czy przypominamy 
sobie odpowiedź Pana Jezusa na pytanie Piotra (zob. Mt 

18, 21): Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat 
wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? – pytał 
Szymon Piotr. A Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 
siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Nie-
którzy tłumaczą: aż siedemdziesiąt po siedem razy. I 
tak oto mamy sumę około pięciuset przebaczeń… Tak 
mamy wybaczać ludziom. Dlaczego? Bo taki w prze-
baczaniu jest nasz Bóg. Bo tak możemy liczyć na 
przebaczenie, ilekroć z żalem i skruchą stajemy przed 
Bogiem. Ilekroć stajemy przed nim mówiąc: Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie. 

Gdy patrzymy na wizerunek Jezusa Miłosiernego 
– z Jego serca płynie strumień łaski, która oczyszcza 
nas w sakramentach chrztu i pokuty, i strumień Krwi, 
która ożywia nas i karmi w Eucharystii, w Komunii 
Świętej. Jezus Zmartwychwstały pragnie każdemu oka-
zać swoje miłosierdzie i cierpliwie czeka na odpowiedź 
wiary, zawierzenia. Św. Siostra Faustyna Kowalska, 
apostołka Bożego Miłosierdzia, w swoim Dzienniczku 
przekazywała takie słowa Jezusa: Powiedz grzeszni-
kom, że zawsze czekam na nich. (...) Napisz, że prze-
mawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez nie-
powodzenia, przez cierpienia, przez glos Kościoła... 
Królestwo Moje na ziemi, to życie Moje w duszy ludz-
kiej. Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram 
wpierw na oścież drzwi Mojego Miłosierdzia. Niedzie-
la Miłosierdzia to kolejna okazja, by usłyszeć wezwa-
nie Jezusa i przed Jezusem zastanowić się, co zmienić 
w swoim myśleniu i swoim stylu życia. By wołać o 
Jego miłosierdzie i pomoc, by podjąć konkretne posta-
nowienia, by zawierzyć swoje życie miłosiernemu Bo-
gu.   

Można by zapytać: gdzie tu miejsce na Boską 
sprawiedliwość? Starsi parafianie pamiętają, że Bóg 
jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, 
a za złe karze. Tak się uczyliśmy. Ale to tylko pół 
prawdy. I to chyba ta «mniejsza połowa» prawdy. Bo 
czy ojciec, który z pompą przyjmuje marnotrawnego 
syna, jest sprawiedliwy? Czy gospodarz, który wszyst-
kim pracownikom w winnicy daje po denarze – i tym 
całodziennym, i tym pracującym tylko godzinę – czy 
jest sprawiedliwy? Czy Bóg, który daje słońce i zsyła 
deszcz jednakowo na prawych i nieprawych – czy jest 
sprawiedliwy? Bóg, w którego wierzymy, jest nade 
wszystko miłością miłosierną. Dlatego czeka na nas z 
łaską przebaczenia, ilekroć o nią prosimy. Nieustannie 
czeka w sakramencie pokuty.  

Czy znaczy to, że Bóg nie jest sprawiedliwy? 
Jest! Zwłaszcza w jednej sytuacji. Przypominamy ją 
sobie zawsze, ilekroć odmawiamy Modlitwę Pańską: I 
odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy na-
szym winowajcom… Jeżeli bowiem przebaczycie lu-
dziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz 
niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec 
wasz nie przebaczy wam waszych przewinień (Mt 6, 
12. 14-16). Co damy – to otrzymamy. 

ks. Bogdan Markowski CM 

Numer konta parafii NMP z Lourdes w Krakowie:   

Bank PEKAO S.A. 04 1240 1431 1111 0000 1045 8488 
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W poniedziałek, 5 lutego, Mszą św. w kościele 
pw. Nawrócenia św. Pawła na Stradomiu został 
zainaugurowany kolejny Konwent Prowincjalny 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Z tutejszego 
domu Księży Misjonarzy do udziału w Konwencie zostali 
wybrani: ks. proboszcz Jacek Kuziel (z urzędu), ks. Woj-
ciech Kałamarz, ks. Piotr Klimczak, ks. Bogdan Mar-
kowski, ks. Jacek Piotrowski i ks. Andrzej Telus. 

***** 
We wtorek, 6 lutego – wieczorem odbył się krąg 
rejonowy Domowego Kościoła, z udziałem modera-
tora rejonowego, ks. Bogdana Markowskiego, i pod kie-
runkiem pary rejonowej, Lidii i Zdzisława Bednarków; 
na spotkaniu zgromadziły się pary animatorskie (czasem 
był to tylko jeden z małżonków) poszczególnych 13. 
kręgów z rejonu IV. 

***** 
W niedzielę, 11 lutego, wiernych w naszym ko-
ściele zgromadziła doroczna uroczystość odpu-
stowa ku czci Najśw. Maryi Panny z Lourdes 
(zob. Z życia Parafii…, nr 191, s. 2-4). 

***** 
Ks. Bogdan Markowski, s. Beata Woźniak i 13-
osobowa grupa chłopców i dziewcząt (15+) uda-
ła się do Kalwarii Zebrzydowskiej (do tamtejsze-
go Domu Pielgrzyma) na dni skupienia «nie tylko 
dla par» (zob. Z życia Parafii…, nr 191, s. 5). 

***** 
W niedzielę, 4 marca, ks. profesor dr hab. Jan 
Szczepaniak, wykładowca akademicki na UPJPII 
w Krakowie, zainaugurował parafialne rekolekcje 
wielkopostne dla dorosłych i studentów, które 
potrwają do najbliższej środy. Temat rekolekcji wzięty 
został z Listu św. Jakuba: Przystąpcie bliżej do Boga, to i 
On zbliży się do was (Jk 4, 8). 

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 
przeprowadziło kwestę wiosenną na pomoc 
najuboższym parafianom. Do skarbonek przed ko-
ściołem wierni złożyli 5.465 złotych (mimo iż kwesta… 
przez zapomnienie nie była ogłoszona w ubiegłą niedzie-
lę). 

***** 
W piątek, 9 marca, nasza świątynia ponownie 
stała się wielkopostnym kościołem stacyjnym i 
jednocześnie rozpoczęło się całodobowe nabo-
żeństwo «24 Godziny dla Pana». O godz. 20.00 
przy ołtarzu – pod przewodnictwem ks. biskupa Damia-
na Muskusa – zgromadziło się 15 księży-koncelebran-
sów, a w nawie kościoła wierni, przede wszystkim mło-
dzi (w niezbyt imponującej ilości). Księdza Biskupa i 

zebranych powitał ks. asystent Bogdan Markowski 
(pod nieobecność ks. proboszcza Jacka Kuziela), który 
powiedział m.in: 

Nasze spotkanie jest odpowiedzią na wezwanie papieża 
Franciszka z 2015 roku, zawarte w bulli MISERICORDIAE 
VULTUS: Inicjatywa «24 Godziny dla Pana», którą będziemy 
przeżywać w piątek oraz w sobotę przed IV Niedzielą Wiel-
kiego Postu, powinna zostać rozpropagowana w diecezjach. 
Wiele osób powraca do Sakramentu 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 centrum Sakrament 
Pojednania, ponieważ pozwala dotknąć nam wielkość miło-
sierdzia – tak w bulli MISERICORDIAE VULTUS pisał papież 
Franciszek.  
Z radością rozpoczynamy więc celebrację «24 Godzin dla 
Pana». Cale 24 godziny trwania na łamaniu chleba, wspólnej 
modlitwy, adoracji, korzystania z sakramentu pokuty i pojed-
nania. Z udziałem ks. biskupa Damian Muskusa, który przy-
był do nas, by – zgodnie z intencją zawartą w Liturgii stacyj-
nej – umocnić uczestników Eucharystii w gorliwym podejmo-
waniu modlitwy, postu, i jałmużny, a jego obecność stała się 
znakiem jedności Kościoła lokalnego, do którego przynale-
żymy. Z udziałem Księży-Gości. I z udziałem studentów z DA 
Skałka, DA U Szczepana, DA Św. Anna – którzy obok stu-
dentów z DA Na Miasteczku – będą prowadzić modlitewne 
czuwania.  
Ks. biskup Damian Muskus w swoim słowie prze-
strzegł zebranych przed tym, by w poszukiwaniu du-
chowych mistrzów czy też zasłuchaniu w rady różnora-
kich „trenerów” lub popularnych kaznodziejów – nie 
zagubili głosu Boga. Warto wciąż wracać do wyznania 
„Pan Bóg jest jedynym Bogiem”, by nie zgubić się pośród 
wielu atrakcyjnych propozycji tego świata i nie popaść w 
małe, codzienne bałwochwalstwa, które w istocie są zdradą 
Bożej miłości – mówił ks. Biskup. Podkreślił, że konse-
kwencją przyjęcia prawdy o Bogu, jedynym Panu świa-
ta, dziejów i serc, jest właśnie miłość. Przychodzimy dziś 
do Pana z powodu miłości. Wszystkie nasze pokutne prakty-
ki, wielkopostna asceza i modlitwy nie miałyby sensu, gdyby 
były tylko próbą udowodnienia samemu sobie siły własnej 
woli – mówił. Wezwał zgromadzonych, by nie doskona-
lili w Wielkim Poście jedynie ciał i dusz poprzez kolej-
ne wyrzeczenia i posty. Przyszliśmy tu, by doskonalić 
naszą miłość, aby ona nie skarlała w naszych sercach. W niej 
jest nasze jedyne ocalenie – podkreślił ks. biskup Da-
mian. 

***** 
W niedzielę, 11 marca, ks. opiekun Bogdan 
Markowski (pod nieobecność ks. proboszcza Jacka 
Kuziela) o godz. 11.00 przewodniczył uroczy-
stości przyjęcia nowych dziewcząt i chłopców 
do grona służby liturgicznej naszej parafii: no-
wymi członkiniami Krucjaty Matki Bożej Niepokalanej 
zostały Justyna Dunaj i Aleksandra Nowak, a nowymi 
ministrantami – Jakub Koza, Krzysztof Nuckowski, 
Przemysław Percik, Jan Tryba i Paweł Ziobrzyński.          

 

Z KRONIKI 
PARAFIALNEJ 
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We wtorek, 13 marca, w sali parafialnej o godz. 
19.30 odbyło się spotkanie dla rodziców mini-
strantów i krucjatek. Ks. opiekun Bogdan Markowski 
mówił o swoich rozmowach z młodymi i starszymi, o 
obowiązkowości i sumienności chłopców i dziewcząt, ich 
uczestnictwie w tegorocznej kolędzie, o zbliżającej się 
uroczystości bierzmowania i Triduum Paschalnym, o 
wyjazdach do Bydgoszczy i Kalwarii, organizowanych 
dla starszych (i braku chętnych do udziału w nich) oraz o 
planach na wakacje. Frekwencja była nienajgorsza: sta-
wili się rodzice 30 ministrantów i krucjatek (w tym 
wszystkich nowych!) – czyli 56% rodziców. 

***** 
W piątek, 16 marca, ks. Piotr Klimczak udał się 
do Zawadki k. Tokarni na sobotnie warsztaty 
muzyczne dla dziewcząt i chłopców ze scholi dzie-
cięcej. W wyjeździe – pod opieką kilku osób starszych – 
udział wzięło 26 dzieci. 

***** 
W niedzielę, 18 marca, przed kościołem odby-
ła się kwesta na rzecz krakowskiego Hospi-
cjum dla Dzieci Alma Spei. Wolontariusze Ho-
spicjum zebrali przed kościołem 16.878 złotych na 
rzecz nieuleczalnie chorych dzieci. 

***** 
W środę, 21 marca, z inicjatywy księży Andrzeja 
Telusa i Piotra Klimczaka – o godz. 20.40 w ko-
ściele rozpoczęło się spotkanie z Timem 
Guénardem, Francuzem, który opowiedział o tym, jak 
zawiłości życia poprowadziły go do głębokiej, we-
wnętrznej przemiany. Bo dziś Tim Guénard mieszka w 
Pirenejach, niedaleko Lourdes, w pięknym domu położo-
nym na górskim zboczu. Posiada kochającą rodzinę – 
żonę, czworo dzieci oraz wnuki. Zajmuje się pszczelar-
stwem, prowadzeniem gospodarstwa i resocjalizacją 
młodzieży. Wybudował kilka domów, by móc przyjmo-
wać zagubionych młodych ludzi.  

Ale nie zawsze był takim człowiekiem! Tim został po-

rzucony przez matkę, kiedy miał trzy lata. Ta przywią-
zała go do słupa jednej z polnych dróg i odeszła. Nad 
ranem zziębniętego i wystraszonego chłopca znalazła 
policja. Oddano go w ręce agresywnego, uzależnionego 
od alkoholu ojca. Ten znęcał się nad nim bezlitośnie. W 
dniu piątych urodzin ojciec pobił go tak mocno, że Tim 
ledwie przeżył. Po tym ciężkim pobiciu chłopiec spę-
dził w szpitalu, przykuty do łóżka ponad trzy lata. Miał 
zmiażdżone nogi, które lekarze składali jak puzzle. Był 
zupełnie sam, nikt go nie odwiedzał, poza pielęgniar-
kami podającymi zastrzyk. Po szpitalu nie miał dokąd 
pójść… Przeszedł przez takie instytucje jak: szpitale 
psychiatryczne, domy dziecka, domy starców, rodziny 
zastępcze i poprawczaki… 

Ale nie te doświadczenia, a przemiana, jaka w nim 
zaszła – jest najcenniejszym przesłaniem Tima 
Guénarda. Który podstawił nogę genetyce („Jaki ojciec, 
taki syn”?), a Pan Bóg poprowadził go od zamiaru za-
bójstwa ojca i pragnienia zemsty do pełnego przeba-
czenia („Merci, Big Boss!”). Osoby licznie zgroma-
dzone w zimnym kościele mogły bezpośrednio z jego 
ust przez całe dwie godziny słuchać historii, która od 
lat przemienia innych – zawsze na lepsze. 

Tim Guénard jest autorem książki pt. „Silniejszy od 
nienawiści” (we Francji ta książka należy do kanonu 
lektur obowiązkowych) – była ona w sprzedaży w trak-
cie spotkania. A po jego zakończeniu – jeszcze długo 
trwało spotkanie nieoficjalne… 

***** 
W sobotę, 24 marca, odbyła się uroczystość 
bierzmowania młodzieży. O godz. 11.00 rozpoczęła 
się uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. bi-
skup Damian Muskus OFM, a wraz z nim Mszę św. 
koncelebrowali księża proboszczowie Jacek Kuziel, 
Aleksander Bandura (parafia Bł. Anieli Salawy), Le-
szek Garstka (parafia Św. Szczepana) i Jacek Piszczek 
(parafia Św. Jacka). Do sakramentu umocnienia Du-
chem Świętym przystąpiło 31 osób. Kandydatów przy-
gotował ks. Paweł Dobroszek (przy współpracy ks. 
Bogdana Markowskiego). 

Na 
zajęciach 

w 
Zawadce 

w 
sobotę 

17 
marca 
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W niedzielę 4 marca br. w Krakowie odbył się ko-
lejny maraton. Maraton? W każdym razie uczestnicy mie-
li pokonać 5 kilometrów na terenie Muzeum Lotnictwa, 
oczywiście ku czci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdy-
by nie kolor na mapach skażenia powietrza: czerwony, 
jeśli nie bordowy. Komunikat w Internecie był jasny: Jeśli 
to możliwe, należy pozostać w domu. Wystarczyło zresztą 
otworzyć okno, by zaciągnąć się smrodem jak spod rury 
wydechowej starego samochodu. Nieletnie dziewczę, z 
którym rozmawiałem wieczorem, mówiło, że jeszcze 
czuje w płucach powietrze zaczerpnięte podczas marato-
nu. Przy temperaturze minus 15 stopni! Ratownicy z po-
gotowia śmiali się, gdy zobaczyli jak wyglądam po biegu 
– mówiła dziewczyna. Ale najwyraźniej ani wysokie za-
nieczyszczenie powietrza, ani niska temperatura nie prze-
szkodziły organizatorom imprezy. 

Dziwne, że nie przeszkadzały również rodzicom. 
Tym samym, którzy byliby gotowi zrobić aferę na całe 
miasto, gdyby w szkolnym sklepiku dziecko otrzymało 
jogurt przeterminowany o jeden dzień, albo w sklepie 
nieświeżo wyglądającą marchewkę. A w tym wypadku? 
Pięć kilometrów w takich warunkach to pięć lat życia 
mniej – powiedział mój znajomy. Pewnie przesadził, 
ale… W każdym razie dziś liczy się… Właśnie: co? Mo-
da na bieganie? smukła sylwetka? kolejny szczytny cel? 
kasa organizatorów imprezy? W każdym razie jakieś wir-
tualne wartości okazały się ważniejsze od dobra człowie-
ka.            

Pamiętam doskonale informację prasową z lat 70-
tych ubiegłego wieku. Byłem już od kilku lat w semina-
rium duchownym, gdy w prasie krakowskiej ukazała się 
informacja dotycząca Błoń krakowskich. A właściwie 
zakaz administracyjny. Wprowadzono zakaz… wypasu 
krów na Błoniach krakowskich. Przeprowadzone badania 
wykazały bowiem duże stężenie rtęci i metali ciężkich w 
glebie i trawie porastającej Błonia. Miał to być wpływ 
zwiększającej się ilości samochodów, m.in. na ul. Pia-
stowskiej. Ale… Po drugiej stronie ulicy Piastowskiej 
znajdowały się wówczas – i znajdują do dziś – ogródki 
działkowe. Porośnięte marchewką, rzodkiewką i innymi 
warzywami, uprawianymi dla domowego użytku. W ko-
munikacie prasowym nie było wzmianki o ogródkach 
działkowych. Najwidoczniej wpływ spalin samochodo-
wych tam już nie sięgał, tam już nie było zwiększonego 
stężenia metali ciężkich, i mieszkańcy Krakowa mogli 
spokojnie spożywać uprawiane tam warzywa. 

Tymczasem już wówczas coś innego (czyli zwie-
rzęta) okazało się ważniejsze od ludzi. Co nam po czasach 
„komuny” w dziedzictwie zostało. 

ks. Bogdan Markowski CM  

MYŚL MIESIĄCA 
Wszyscy potrzebujemy książek, które sprostują 
charakterystyczne błędy naszych czasów. To zna-
czy starych książek. 

Clive S. Levis 

CZY TYLKO 
BEZMYŚLNOŚĆ? 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…  
 W Polsce nadmiernie i szkodliwie pije alkohol 3 mi-

liony ludzi. Rocznie statystyczny Polak powyżej 15. 
roku życia spożywa 12,5 litra czystego alkoholu w 
różnej postaci. 

 Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach 
co roku odwiedza 4 miliony pielgrzymów. Dwa razy 
był tam Jan Paweł II, byli tam także papieże Benedykt 
XVI i Franciszek. 

 W Unii Europejskiej na 28 państw tylko 6 państw, w 
tym Polska, nie zakwestionowało instytucji małżeń-
stwa poprzez zmianę jego definicji. 

 Obecnie Rzym i Watykan znajdują się na 3 miejscu 
najchętniej odwiedzanych miast świata. 

 Lidl, Carrefour, Mevgal i koncern Nestlé prowadzą 
zorganizowaną akcję usuwania znaku krzyża z opa-
kowań swoich produktów.  

 W obcych rękach znajduje się 60% polskiego przemy-
słu. 

 GUS podał, że w 2016 roku 90% dzieci w wieku 5—
15 lat regularnie korzystało z komputerów, a ponad 
44% ze smartfonów. 

Z polskiej prasy wybrał AM 

Przekaż 1% swojego podatku potrzebującym! 

         
Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego 

a Paulo istnieje w Polsce ponad 350 lat, świadcząc 
pomoc potrzebującym w duchu św. Wincentego. Od 
2004 roku posiada status „organizacji pożytku pu-
blicznego”. 

Możecie Państwo wspomóc naszą działalność 
poprzez przekazanie jednego procenta waszego po-
datku na rzecz Stowarzyszenia. Wystarczy w rozli-
czeniu PiT wpisać nazwę „Stowarzyszenie Miłosier-
dzia św. Wincentego a Paulo” oraz numer KRS 
0000175353 (z dopiskiem: AIC Lourdes). 
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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 
(oprócz 1 i 29 kwietnia) 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 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 

 

KWIECIEŃ 
1 (niedziela):  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc). 

Porządek Mszy św. – jak w każdą niedzielę. 
2 (poniedziałek): Poniedziałek Wielkanocny. 

Porządek Mszy św. – jak w każdą niedzielę. 
4 (środa):   Środa Wielkanocna (pierwsza środa miesiąca). 

Uroczystości ku czci Naszej Pani z Lourdes o godz. 
18.00: procesja ze świecami, modlitwa różańcowa  
i nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
oraz zmiana tajemnic Żywego Różańca. 

6 (piątek):  Piątek Wielkanocny (pierwszy piątek miesiąca). 
Wizyta kapłanów w domach chorych z posługą  
sakramentalną od godz. 9.00. 

  Dodatkowa Msza św. o godz. 16.30 (dla dzieci). 
Z racji uroczystego charakteru oktawy Zmartwychwsta-
nia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów  
mięsnych. 

7 (sobota):  Sobota Wielkanocna (pierwsza sobota miesiąca).  
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 7.40; 
po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu NMP z modlitwą za wstawiennic-
twem św. Jana Pawła II. 
Śniadanie wielkanocne dla osób ubogich w Klubie  
Parafialnym po Mszy św. o godz. 9.00. 

8 (niedziela):  2. Niedziela Wielkanocna (Niedziela Miłosierdzia). 
Składka na potrzeby Caritas Archidiecezji Krakowskiej.  
Zbiórka jałmużny wielkopostnej dzieci (ofiar zbieranych 
przez dzieci) w czasie Mszy św. o godz. 11.00. 

9 (poniedziałek): Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.  
Dzień Świętości Życia: okazja do podjęcia dzieła Du-
chowej Adopcji Dziecka Poczętego w czasie Mszy św.  
o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 18.30 i 20.00. 

11 (środa):  Inauguracja Kursu Małżeńskiego w Domu Katolickim o 
godz. 18.30; więcej na stronie: goraoliwna.org.    

15 (niedziela): 3. Niedziela Wielkanocna. 
16 (poniedziałek): Wspomnienie św. Bernadety Soubirous, dziewicy, 

wizjonerki z Lourdes.  
22 (niedziela): 4. Niedziela Wielkanocna. 

Światowy Dzień Modlitw o Powołania i początek dni 
modlitw w tej intencji. 

23 (poniedziałek): Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, 
głównego patrona Polski. 
Dzień imienin ks. Wojciecha Kałamarza. 

25 (środa):  Święto św. Marka, Ewangelisty. 
Dzień imienin księdza Marka Krawczyka. 

29 (niedziela): 5. Niedziela Wielkanocna. 
30 (poniedziałek): Inauguracja nabożeństw majowych – o godz. 18.00. 
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