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Na zdjęciu: chłopcy w „patriotycznych”
czapeczkach w czasie wspólnej wyprawy
do stolicy Czech w 2012 roku

Jeszcze około trzydzieści lat temu, gdy chodziłem
do liceum, nie miałem problemu z rozróżnieniem rzeczywistości kryjących się za pojęciami: patriotyzm (z łac. patria = ojczyzna), nacjonalizm (z łac. natio = naród), szowinizm, faszyzm. Istniał Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego, w którym znajdowały się zwięzłe
definicje obco brzmiących terminów, pewnie bardziej
etymologiczne, niż socjologiczne, historyczne czy antropologiczne, pewnie nacechowane poglądami ideologicznymi
autora, a może także jego pochodzeniem... Ale krótkie,
zwięzłe. Dziesięć lat temu, gdy pewien kontrowersyjny
dzisiaj eks-ksiądz, a wówczas mój student zadał mi pytanie, czy jestem bardziej nacjonalistą czy patriotą – dziwiłem się, że tego rodzaju pytanie jest w ogóle potrzebne.
Dzisiaj, wskutek rewolucji pojęciowej spowodowanej
między innymi neomarksizmem kulturowym – zmuszeni
jesteśmy na nowo definiować pojęcia, którymi się posługujemy lub bronić takiego rozumienia tych pojęć, jakie
mieliśmy trzydzieści lat temu i dawniej… Jest to i łatwe, i
trudne. Łatwe, bo w dobie Internetu mamy dostęp do otchłani wiedzy w danym temacie, trudne – bo na łamach
parafialnej gazetki nie jest możliwe wyczerpanie zagadnienia.
Świadomość przynależności do jakiegoś narodu
wzrosła, by nie powiedzieć wręcz – powstała w XIX wieku. Wcześniej nie była ona tak rozumiana, jak jest pojmowana dzisiaj. Samo pojęcie narodu jest zresztą stosunkowo
młode, bo pojawiło się dopiero w XVIII wieku. Przez wieki istniało przywiązanie do języka, ziemi, religii i było się
poddanym danego króla, księcia, mieszkańcem np. Ziemi
Dobrzyńskiej, Księstwa Oświęcimskiego. Nawet granice
państwowe nie były ściśle określone. W przypadku Polski
ponoć precyzyjnie wytyczono je dopiero wtedy, gdy trzeba
je było podzielić, czyli podczas rozbiorów…
Dzisiaj pod pojęciem narodu rozumiemy najczęściej wspólnotę o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzoną w procesie dziejowym, przejawiającą się w świadomości swych
członków. Ważnym jest istnienie owej „świadomości narodowej”, czyli kwestia postrzegania własnej zbiorowości
jako narodu.
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Zauważmy, iż inaczej naród postrzegają mieszkańcy USA, inaczej Polacy, a inaczej Ukraińcy czy
Słowacy. Amerykanie postrzegają naród podobnie do
tego, jak my postrzegamy ojczyznę. Trudno bowiem się
zgodzić, iż obywatele Stanów Zjednoczonych są etnicznie jednorodni. To w końcu swoisty tygiel narodowości przede wszystkim europejskich (Anglików,
Francuzów, Włochów, Niemców, Irlandczyków, Rosjan, Polaków, afroamerykanów i… Indian), a jednak
dzisiaj mówimy o jednym narodzie amerykańskim...
Także w wielonarodowej przez wieki Polsce pod
pojęciem narodu rozumiano szerszą etnicznie zbiorowość. Jeśli bowiem pośród największych twórców polskiej kultury mamy Litwinów, Ormian, Włochów,
Francuzów, Niemców i Żydów – to nie należy się dziwić, iż polskie pojmowanie narodu najbliższe jest ujęciu amerykańskiemu. A może – chronologicznie rzecz
biorąc – amerykańskie pojmowanie jest najbliższe polskiemu? Wszak wielonarodowa Rzeczpospolita była o
wiele wcześniej, niż Stany Zjednoczone Ameryki Północnej…
Pięknie specyfikę polskiego nacjonalizmu rozumianego jako umiłowanie swojego narodu w powyższym ujęciu wieloetnicznym wyraził polski filozof,
przez wiele lat związany z Krakowem – Wincenty Lutosławski (1863-1954): Do polskiego narodu należą
spolszczeni Niemcy, Tatarzy, Ormianie, Cyganie, Żydzi,
jeżeli żyją dla wspólnego ideału Polski. Murzyn lub
czerwonoskóry może zostać prawdziwym Polakiem, jeśli przyjmie dziedzictwo duchowe polskiego narodu zawarte w jego literaturze, sztuce, polityce, obyczajach,
jeśli ma niezłomną wolę przyczyniania się do rozwoju
bytu narodowego Polaków.
Znamienną jest rzeczą, iż prędzej czy później,
wraz z rozwojem świadomości odrębności etnicznej, w
każdym narodzie pojawia się pragnienie samostanowienia i posiadania własnej państwowości. Widzimy to
chociażby na przykładzie naszych sąsiadów – Słowaków i Ukraińców. Są narodami o długiej historii, ale
nigdy nie mieli własnego państwa. W ramach organizmów państwowych, na których terenach żyli (Rosji,
Węgier, Polski) – przez wieki próbowali wywalczyć
sobie godne traktowanie. Na marginesie omawianego
tematu pojawia się pytanie z rodzaju hipotez historycznych: gdyby tak w XVI wieku Rzeczpospolita, zamiast
stać się unią dwóch narodów (polskiego i litewskiego),
dopuściła także do równych praw naród ukraiński – czy
wtedy doszłoby do dramatów powstania Chmielnickiego czy rzezi Wołyńskiej?
Niebezpieczną stroną nacjonalizmu jest przedkładanie interesów własnego narodu nad interes innych
narodów. Może to być bowiem różnie rozumiane. Jednak w czasie, gdy współcześnie z Polaków robi się egoistów, podczas gdy Francuzom okazuje specjalne

względy – tłumacząc, że to jest po prostu Francja…; w
czasie, gdy przy ustalaniu unijnego budżetu każde państwo usiłuje ugrać dla siebie jak najwięcej, kierując się
dobrem przede wszystkim własnej gospodarki – w takich
okolicznościach trzeba być wielkim naiwniakiem, by nie
rzec: wręcz głupcem, by odbierać rację nacjonalizmowi.
Przypomnijmy zatem krótko popularne definicje
podstawowych pojęć. Nacjonalizm jest to postawa społeczno-polityczna uznająca naród za najwyższe dobro w
sferze życia oraz polityki. Głosi solidarność wszystkich
grup i klas społecznych danego narodu. Nacjonalizm uważa interes własnego narodu za nadrzędny wobec interesu
jednostki, grup społecznych, czy społeczności regionalnych. Uznaje naród za najwyższego suwerena państwa, a
państwo narodowe za najwłaściwszą formę organizacji
społeczności, złączonej wspólnotą pochodzenia, języka,
historii i kultury. Nacjonalizm ponadto przedkłada interesy
własnego narodu nad interesami innych narodów.
Celowo przytoczyłem popularne rozumienie nacjonalizmu za Wikipedią – popularnym źródłem informacji. Dzisiaj próbuje się negatywnie nacechować nacjonalizm i niestety wielu osobom się to udaje. Co jednak złego jest w tym, co zawiera powyższa definicja, zwłaszcza
gdy pod pojęciem narodu rozumiemy to, co Amerykanie i
Polacy rozumieją od wieków? Trzeba mieć złą wolę, by
nie być nacjonalistą w powyższym rozumieniu. Nawet ci,
którzy udają, że nimi nie są, to jednak w sprawach np.
gospodarczych czy kulturowych – są nacjonalistami.
Dlaczego my Polacy mamy nimi nie być? Tym bardziej,
jeśli mamy bardzo mocno społecznie i historycznie poszerzone pojęcie narodu, o czym była mowa wyżej?
Patriotyzm (wg Wikipedii) jest to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć
ponoszenia za nią ofiar i pełna gotowość do jej obrony, w
każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra, i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub czasami nawet życia.
Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Oparty jest on na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.
Zauważmy zatem ogromne pokrewieństwo między
patriotyzmem a nacjonalizmem. Nie dziwię się, że wobec
rewolucji pojęciowej, która nacjonalizm za wszelką cenę
próbuję nacechować negatywnie, niektórzy (np. polscy
biskupi) starają się ocalić resztki „pozytywnego nacjonalizmu” w nowo pojmowanym patriotyzmie (por. odczytywany niedawno list Episkopatu Polski na ten temat).
Czym jednak, tak na chłopski rozum, różni się nacjonalizm od patriotyzmu? Uderza w powyższych definicjach
bohaterski charakter patriotyzmu. W nacjonalizmie jakby
to nie jest uwypuklone.
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Patriotyzm jest bardziej emocjonalny – oparty
na miłości, nacjonalizm chyba bardziej racjonalny –
oparty na pragmatycznym rozumie. Myślę też, że patriotyzm jest mocno związany z pojęciem ojczyzny, a ta
w odróżnieniu od narodu (do którego przywiązany jest
nacjonalizm) związana jest z jakimś terytorium, np.
krajem nad Wisłą, Bałtykiem, Tatrami; krajobrazem,
florą i fauną (wierzbami, orłami), specyficznym jedzeniem (kiełbasą, kapustą), zwyczajami (np. choinką,
Wigilią) itd. Naród tymczasem żyje często na różnym
terenie, np. polonia amerykańska, australijska, szwedzka itd.
Ja osobiście zwracam uwagę na to, iż patriota
jest mieszkańcem danego kraju (państwa-ojczyzny) i
wszystko, co jest dla tego kraju dobre, uważa za ważne.
Nacjonalista zaś (za wyjątkiem rozumowania polskiego
i amerykańskiego, o czym wyżej) uważa dobro własnego narodu za ważniejsze od dobra kraju, w którym
mieszka. I tu bym widział pewne niebezpieczeństwo.
Widać to obecnie zwłaszcza w krajach zachodnich
(Niemcy, Francja), w których getta/dzielnice narodowościowe mocno odstają od postępowania patriotycznego, a więc nie kierują się miłością do państwa, w którym żyją, lecz dbają o etniczny (np. arabski, kurdyjski)
interes. W Polsce nie mamy tego problemu (?) i nie
powinniśmy się zgadzać na narzucanie nam rozumienia
rozważanych w tym artykule pojęć rodem z innych krajów.
Oczywiście, jednoznacznie należy potępiać szowinizm i faszyzm. Szowinizm jest czasem nazywany
skrajnym nacjonalizmem, co nieszczęśliwie zabarwia
ten drugi dość negatywnie. Jednak nacjonalizm to nie
szowinizm. Szowinizm bowiem głosi nienawiść do innych narodów i mniejszości narodowych. Nakazuje
wrogość wobec ludzi obcych etnicznie i kulturowo.
Nacjonalizm zaś nie głosi nienawiści, mówi: Najpierw
rodzina, potem obcy. Cóż to za ojciec, który dba o
sprawy wszystkich sąsiadów, a zaniedbuje swoje dzieci?
Wobec polskich patriotów coraz częściej w
ostatnich miesiącach słyszymy z ust obcych i polskich
polityków oraz dziennikarzy mocno obciążone historycznie słowo – faszyzm. Mamy tu do czynienia z kuriozalną mega-manipulacją pokrętnie myślących ludzi.
Jest to kalumnia dlatego, iż faszystami nazywa się tych,
którzy od faszystów najbardziej ucierpieli. To powinno
być wręcz karalne! Tymczasem faszyzm (za Wikipedią)
jest minionym zjawiskiem historycznym: był doktryną
polityczną, powstałą w okresie międzywojennym we
Włoszech, sprzeciwiającą się demokracji parlamentarnej i głoszącą kult państwa. Mówiąc krótko, faszyzm =
totalitaryzm państwowy. Cechowały go także: szowinizm, militaryzm, imperializm, totalitaryzm, antykapitalizm, antykomunizm, korporacjonizm, populizm, kolektywizm oraz opozycja do politycznego i ekonomicznego liberalizmu. Państwami faszystowskimi były
przede wszystkim Włochy Mussoliniego i Niemcy Hitlera, ale epizody faszystowskie miało także wiele państw Europy, Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki. Każde-
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CUDOWNY MEDALIK
MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ
będzie można otrzymać
we wtorek 27 listopada po każdej Mszy Świętej

go jednak, kto Polaków nazwie faszystami, należałoby
(kierując się chrześcijańskim miłosierdziem) uznać za
nieświadomego tego, o czym mówi.
Zatem, przed każdą dyskusją na temat nacjonalizmu, patriotyzmu, szowinizmu i faszyzmu – należałoby
ustalić wspólne rozumienie tych pojęć. Inaczej, każda
dyskusja będzie skazana na niezrozumienie, a wskutek
tego na kłótnie, wzajemne obrażanie się. Niczego nie
zbuduje, a tylko ludzi oddali od siebie. Szkoda czasu na
tego rodzaju rozmowy. Mogą one jednak być owocne –
jednak tylko wtedy, gdy wspólnie ustalimy i przyjmiemy,
co rozumiemy pod danym pojęciem.
ks. Wojciech Kałamarz CM

Na zdjęciu: zmiana warty przy Grobie
Nieznanego Żołnierza w Warszawie

MYŚL MIESIĄCA
Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy.
ks. Piotr Skarga
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KOPIEC PIŁSUDSKIEGO:
POLSKA MOGIŁA MOGIŁ
Obchodzimy właśnie 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości po 123 latach trójrozbiorowej niewoli. To przełomowe wydarzenie uczczono w
dwudziestoleciu międzywojennym w nietypowy sposób. Zamiast budować kolejny pomnik, Związek Legionistów Polskich postanowił nawiązać do słowiańskiej tradycji sypania kopców (kurhanów sławy) wielkim postaciom i przełomowym wydarzeniom. Tak zrodziła się idea budowy kopca w mieście, z którego 6
sierpnia 1914 roku wyruszyła garstka chorych na Polskę romantycznych szaleńców pod wodzą Komendanta
Józefa Piłsudskiego.
A że z Sowińca dobrze widać Oleandry, gdzie
formowała się Pierwsza Kompania Kadrowa, właśnie
na tym wzgórzu rozpoczęto wznoszenie kopca w 20.
rocznicę wymarszu. Ten pomysł spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem w społeczeństwie. Tysiące rodaków przyjeżdżało na Sowiniec, aby wywieźć w górę
choć jedną taczkę budulca, a setki delegacji przywoziło
urny z ziemiami z pól bitewnych i miejsc kaźni naszego
narodu, składając je w jego zboczu, co pozwoliło nadać
mu drugą nazwę – polskiej Mogiły Mogił.
9 lipca 1937 roku kopiec był gotów. Jego imponująca rozmiarami, szlachetna sylwetka zamykała –

wraz ze wzniesionym w latach 20. XIX wieku kopcem
Tadeusza Kościuszki – południowo-zachodnią panoramę
Krakowa. Osiągnął wysokość 35 metrów (obecnie: 33,7
m), jego średnica wyniosła u podstawy 111 metrów, zajął
powierzchnię 1 hektara. Planowano otoczyć go jeszcze
kilkoma obiektami składającymi się na sanktuarium polskiej krwi, ale wybuchła wojna.
Niemcy zdawali sobie sprawę, że oba kopce są widocznymi symbolami nieugiętości Polaków w ich dążeniach niepodległościowych. Dlatego generalny gubernator Hans Frank polecił je zburzyć. Na szczęście zabrakło
na to środków i czasu.
Dla rządzących Polską po 1945 roku z mandatu
Kremla komunistów Mogiła Mogił także była cierniem
w oku. Nie mogąc zrównać jej z ziemią postanowili wtopić ją w otoczenie i uczynić całkiem niewidzialną
z miasta. Zalesiono więc otaczającą kopiec polanę,
a także jego zbocza, co wywołało proces sztucznej erozji.
Celem jej przyspieszenia zdarto z początkiem lat 50.
ze szczytu gra-nitową płytę z krzyżem legionowym; zsuwając się, wyryła ona wielką bruzdę, którą, niczym
ogromną rynną, popłynęła woda – największy wróg budowli ziemnych.
Równolegle podjęto działania w sferze świadomości społecznej usuwając ze wszystkich map, planów
i przewodników informacje o kopcu Piłsudskiego, zastępując jego nazwę określeniami w rodzaju: „punkt
widokowy na Sowińcu”. Dowcipni krakowianie natychmiast uznali, że mają w swym mieście nie tylko
Grób Nieznanego Żołnierza, ale także Kopiec Nieznanego Marszałka.

Na zdjęciu:
Dzieci i młodzież
z naszej parafii
na wyprawie
do
Lasu Wolskiego
i na Kopiec
Piłsudskiego
w maju
2018 roku
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Na szczęście komunistom nie udało się fizycznie
zniszczyć Mogiły Mogił, ani wymazać jej z narodowej
pamięci. Mieszkający w Krakowie legioniści dopominali się o cześć i szacunek dla tego symbolu niepodległości. Stojący na ich czele żołnierz 1 pułku piechoty
I Brygady pułkownik Józef Herzog pisał liczne memoriały i listy do władz, ale równie dobrze mógł adresować je na przysłowiowy Berdyczów.
Jedyne wsparcie otrzymał od księdza metropolity, krakowskiego kardynała Karola Wojtyły – gościa
dorocznych spotkań opłatkowych legionistów, który
napisał do niego:
Pragnę wyrazić moją solidarność z Pańskimi
poczynaniami, które mają na celu obronę godności
narodu, a zwłaszcza honoru polskiego żołnierza – tego, któremu Polska zawdzięcza niepodległość. Wołanie o szacunek dla pamiątek przeszłości, m.in. dla
Kopca Józefa Piłsudskiego na Sowińcu jest w pełni
uzasadnione. Oby jeszcze było skuteczne...
Tą skutecznością zaimponowali krakowscy piłsudczycy. Pod koniec lat 70., kiedy komunistyczny reżim zdawał się chylić ku upadkowi, rozpoczęli społeczne prace przy ratowaniu kopca. Najpierw wycięto
około 600 drzew, porastających jego zbocza, później
zabrano się za ich profilowanie, odtwarzanie przedwojennego kształtu, dokopywanie się do asfaltowych ścieżek.
23 czerwca 1980 roku powstał z oddolnej inicjatywy Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Karnawał „Solidarności” wyzwolił
entuzjazm wielu rodaków spontanicznie włączających
się w renowację Mogiły Mogił.
Stan wojenny nie przerwał prac. Spotykali się
przy nich czołowi krakowscy opozycjoniści w pocie
czoła pchając taczki. Ożywiało ich przekonanie, że
każda łopata ziemi wysypana na kopcu jest kolejnym
gwoździem do trumny nienawistnego reżimu.
Po 1989 roku nadszedł czas na fachowe prace
z użyciem sprzętu zmechanizowanego (przy wykorzystaniu amerykańskiej technologii stabilizowania zboczy, z powodzeniem wypróbowanej podczas wojny w
Zatoce Perskiej w 1991 roku), co wymagało zaangażowania sporych nakładów finansowych. 26 listopada
1992 roku Sejm RP objął kopiec Piłsudskiego honorowym patronatem.
I tak oto konsekwencja, wytrwałość oraz twórczy
optymizm grupy czynnych krakowskich patriotów doprowadziły do końcowego triumfu, jakim stało się
przywrócenie Kopcowi Józefa Piłsudskiego przedwojennego wyglądu. Życzliwa i ufająca grupie społeczników władza umiejętnie spożytkowała zaś oddolne inicjatywy, wspomagając je i wzbogacając środkami, które są niedostępne dla entuzjastów-amatorów.
przewodniczący Komitetu Opieki
nad Kopcem Józefa Piłsudskiego
dr Jerzy Bukowski
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DOKĄD IDĄ PO ŚMIERCI?
Gdy z ust niewierzącej profesor etyki słyszymy
pełne sprzeczności twierdzenia, że jednak wierzy, a nawet wie, iż zmarła osoba patrzy na nas z góry: Trudno
mówić o Korze, której nie ma, ale o której wiem, że
wszystko słyszy (nie istnieje, a jednak wszystko słyszy?).
Nie dlatego, żebym wierzyła w jej wieczne życie, ale dlatego, że ta ilość energii, którą w sobie miała, którą była,
nie mogła tak po prostu rozproszyć się i zniknąć...
Gdy opłakiwana artystka za życia w jednym z
wywiadów mówi, iż nie wierzy w jednego Boga, bo z
jednym jest wiele kłopotów i lepiej jej zdaniem wierzyć
w słońce, siły natury…, gdyż one są takie tajemnicze,
widoczne, niszczą i odradzają…
Gdy wobec niewierzącej o skomplikowanej historii rodzinnej (mająca rodziców – oddana do domu
dziecka), jej rodzona siostra wyraża na pogrzebie pewność, że teraz jest w ramionach utęsknionej mamy i teraz nikt ich już nie rozłączy...
Gdy znany jasnowidz o tym samym nazwisku,
które przez jakiś czas nosiła zmarła piosenkarka – wyznaje po jej śmierci, iż zmarli na pewno żyją, ale o ich
sposobie egzystencji on nic więcej powiedzieć nie potrafi…
Gdy minister kultury wypowiada słowa, w których żegna artystkę pogubioną, o zawikłanym, mrocznym myśleniu, szarpiącą się w stronę to mroku, to różnobarwnego światła, w dodatku jawnie protestującą wobec obecnie rządzącej opcji politycznej – słowami oddającymi jej hołd niczym wieszczce, przewodniczce polskiego narodu… Gdy jednocześnie (28 lipca – dzień
śmierci Zbigniewa Herberta w 1998 r. i Olgi Sipowicz
w 2018 roku) brak jakichkolwiek państwowych, nagłośnionych medialnie wydarzeń upamiętniających 20.
rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych poetów
XX wieku – Zbigniewa Herberta, i to w „Roku Herberta”, który przecież powinniśmy w jakiś godziwy sposób
obchodzić: poznawać twórczość poety, upamiętniać
osobę…
Gdy tak to wszystko obserwuje, tego słucham, o
tym czytam – dostrzegam ogromne zagubienie.
Przyzwyczailiśmy się przez wieki do tego, iż
sztuka (architektura, malarstwo, rzeźba, muzyka) czyni
nas lepszymi. Czasem odzwierciedla nasze najlepsze
uczucia, czasem je idealizuje, czasem pokazuje piękno
otaczającego nas świata, intensyfikuje w drobnej formie.
Dobrze, gdy nierzadko sztuka zmusza do myślenia, zadziwia, inspiruje, niepokoi. Jednak w tym wszystkim jej
głównym zadaniem zawsze było czynienie nas lepszymi. Piękno, którego domagamy się w dziełach sztuki, na
drugiej stronie swego istnienia (jak w medalu, czyli na
rewersie) winno być dobrem.
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Sporo światła na ten problem rzuca starożytne pojęcie: kalokagathia = pięknodobro. O tym wydaje się
wielu z dzisiejszych artystów dawno zapomniało i za
sztukę zaczęto uważać coś, co może i jest porządnie zrobione, może i warsztatowo doskonałe, czyli zachwyca
rzetelnym rzemiosłem, ale na rewersie ma nie dobro,
lecz zło, czasem kpinę, szyderstwo. Niestety, twórcy
zwani artystami, domagają się, by i takie wytwory ich
umysłu (ducha?) uważać za dzieła sztuki. Czy one są
piękne, skoro na rewersie mają zło? Podam kilka przykładów.
Ze względu na kościelny charakter naszego pisma
pominę szczegóły rzeźbiarskiej działalności pewnej artystki z Sanoka, która w krakowskiej ASP uzyskała doktorat na podstawie pracy o dość skandalizującej tematyce. Co gorsza, w swych rzeźbach pasożytuje ona na
uczuciach religijnych, świadomie znieważając to, co
święte w oczach wielu, licząc pewnie przy tym na rozgłos, jak wielu przed nią i pewnie wielu po niej...
Do kin wszedł paszkwil na temat katolickiego duchowieństwa, nakręcony według ubeckiego, a wcześniej
nazistowskiego klucza, próbując zohydzić polskiemu
społeczeństwu nie tylko duchownych, ale także to, co
święte: sakramenty Eucharystii, pokuty, namaszczenia
chorych, kapłaństwa… O reżyserze filmu jedna z parafianek – znawca sztuki teatralnej i filmowej powiedziała:
jego kino jest zawsze monochromatyczne, czarne, ciemne. Tam nie ma innych kolorów, nie ma światła. Ciężko
się to ogląda…
Zło od zawsze bazuje na dobru, z niego czyniąc
podstawę swej egzystencji. Ulegamy więc złudzeniu
idąc za „malowanym złotem” (żółty kolor w sztukach
plastycznych przez wieki udawał kolor złoty, był więc
kolorem fałszu, zdrady; dlatego czasem Judasza odziewano w szaty w kolorze żółtym…), niepomni na to, że
jest ono „fałszywym dobrem” – takim, które zostało zatrute, zniekształcone w krzywym zwierciadle…
Jeden z problematycznych, zatrutych, zniekształconych, moim zdaniem, wytworów artystów muzyków
został wykonany na świeckim pogrzebie Kory (w miejsce Salve Regina?). Nagrany jakiś czas wcześniej z
udziałem wówczas ciężko już chorej piosenkarki, jest
kolejnym przykładem czegoś, co może i jest warsztatowo rzetelnie zrobioną piosenką i obiektywnie ciekawym
teledyskiem. Ale czy jest czymś pięknym, skoro nie jest
dobre? Skoro szydzi z Matki Najświętszej, z religijnych
uczuć milionów Polaków?
Już sam tytuł jest prowokacją. Czarna Madonna w
wielowiekowej tradycji jest utożsamiona z jasnogórskim
obrazem Maryi, a więc wizerunkiem otoczonym ogromną czcią wiernych. Sama Jasna Góra dzięki wizerunkowi
Czarnej Madonny od lat uchodzi za duchową stolicę polskiego katolicyzmu. Jasnogórska ikona, przyozdabiana
pięknymi, wielobarwnymi sukniami, wskutek osadów z
dymiących świec oraz naturalnego wskutek wielu wieków pociemnienia koloru oraz w kontraście do nowych,
czystych, skrzących się w świetle sukien – sprawia wra-

żenie ciemnej, popularnie mówimy „czarnej”, a w rzeczywistości ponoć bursztynowej (brunatnej?). Dla każdego
więc Polaka termin „Czarna Madonna” utożsamiany jest z
otoczonym czcią obrazem jasnogórskim. Bawarczyk pewnie pomyśli tutaj o otoczonej równie wielowiekową czcią
figurze w Altötting, Katalończyk o figurze w Montserrat
itd. Za każdym razem będą to jednak wizerunki Maryi.
Tymczasem w teledysku do piosenki autorstwa Tomasza
Organka, tytułową Czarną Madonną okazuje się Kora.
Przez cały teledysk wyłania się bardzo powoli z otchłani
ciemności, odziana w czarne, powłóczyste szaty, z czarną
koroną i bladą twarzą. Z tekstu piosenki dowiadujemy się,
że ta ciemność jest pustką, a wszechobecne atakujące widza krople wody – czarną rozpaczą. I gdy początek piosenki może jeszcze sprawiać wrażenie modlitwy, zaś wyłaniająca się Kora – jedynie udzieliła swej twarzy wizerunkowi Maryi, to dalsza część tekstu nie pozostawia złudzeń, iż intencją autora jest kpina z uczuć religijnych katolików, albo wyznaniem bałwochwalczego kultu piosenkarki. Autor śpiewa, modląc się jakby do wyłaniającej się postaci: Czarna Madonno, pocałuj mnie w usta, obejmij nogami i niech się przekonam, ile słodyczy jest w twych ramionach…Cały tekst wydaje się niezbyt udanym zlepkiem
cytatów, nawiązań do znanych utworów literackich i piosenek rozrywkowych. Czemu ma to służyć? Jak świadczy
o zmarłej piosenkarce i jej otoczeniu, o autorze tekstu,
twórcach teledysku?
I może ktoś krzywo patrzeć na niniejszy artykuł,
gdyż przecież pani Olga Aleksandra Ostrowska-Jackowska
-Sipowicz stała się antyklerykalna, ponieważ została
skrzywdzona przez osoby duchowne, że ona ma prawo tak
się wypowiadać i nie należy jej krytykować, zwłaszcza po
śmierci... Jeżeli to prawda, że była molestowana, to niewątpliwie jest to bardzo przykre doświadczenie dla niej,
głęboka rana dla Kościoła i domagająca się – dzisiaj już
tylko potępienia – historia, bo sprawcy pewnie już nie żyją
i nie mogą zostać ukarani (ani zweryfikować opowiedziane
historie). Ale i ja sam, choć zostałem skrzywdzony przez
kilku lekarzy, nie obrażam się na medycynę i nie unikam
kontaktu ze służbą zdrowia. Szukam po prostu osób z powołania i kompetentnych fachowców, a tych, którzy mnie
skrzywdzili – omijam z daleka. Nie tworzę jednak alternatywnej domorosłej medycyny, nie podważam wiedzy i
umiejętności wszystkich lekarzy jako takich. Podobnie jeśli chodzi o inne profesje: nauczycieli, urzędników, policjantów, księży, sióstr zakonnych... Co zawiniła pani Sipowicz Matka Najświętsza, że tak z Niej zakpiła w swojej
piosence? Co zawinił Bóg w Trójcy Jedyny, że się Go pani
Sipowicz wyparła?
Niestety, jeśli ktoś odrzuca Boga, odrzuca tym samym niebo, które jest rzeczywistością Bogu przynależną.
Dokąd zatem idą po śmierci ludzie, którzy odrzucają Boga? Dokąd idą po śmierci ludzie, którzy w życie wieczne
nie wierzą? Gdzie mają się spotkać ze swoimi rodzicami?
Nie ma innego nieba, nawet dla – jak to w swej mowie ujęła cytowana już pani profesor etyki – „bogiń, które nigdy
nie umierają”…
ks. Wojciech Kałamarz CM
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MODLITWA ZA ZMARŁYCH
W LISTOPADZIE
W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych można
zyskiwać odpusty za zmarłych:
 wierni, którzy w dniach 1 i 2 listopada nawiedzą kościół lub kaplicę i odmówią Ojcze nasz i Wierzę, mogą
zyskać jeden raz w ciągu dnia odpust zupełny, który
może być ofiarowany tylko za zmarłych;
 wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie
nawiedzą cmentarz i pomodlą się tam za zmarłych,
mogą zyskać jeden raz w ciągu dnia odpust zupełny,
który może być ofiarowany tylko za zmarłych;
 zawsze należy wypełnić pozostałe warunki zyskania
odpustu zupełnego, jakimi są: Komunia Święta, modlitwa według intencji Ojca Świętego, zerwanie z
przywiązaniem do jakiegokolwiek grzechu i spowiedź
sakramentalna (jeżeli jest niezbędna).
W naszym kościele parafialnym:
 za zmarłych, wspominanych w wypominkach jednorazowych, modlimy się w listopadzie, codziennie o
godz. 18.00;
 za zmarłych, wspominanych w wypominkach całorocznych, modlimy się przez cały rok, w niedziele o
godz. 7.30.

Na zdjęciu: gdzieś w Niemczech –
groby bez wezwania Imienia Bożego
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JEZUS CHRYSTUS
NASZYM KRÓLEM
Niespełna dwa lata temu w Polsce odbyła się
proklamacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Króla i Pana, najpierw 19 listopada
2016 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Krakowie-Łagiewnikach w obecności przedstawicieli
najwyższych władz państwowych i kościelnych, a następnego dnia – w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – w kościołach całej Polski. Ogłoszenie tego Aktu wiąże się z przyjęciem przez nasz
naród zobowiązań mających na celu umacnianie Królestwa Chrystusowego w Polsce. Wciąż mamy na tym
polu wiele do zrobienia. Jednym z bardzo ważnych
zadań jest obrona i głoszenie chwały Jezusa Króla.
Akt intronizacyjny, obok wezwań wyrażających
nasze pragnienie poddania się Chrystusowi i
wdzięczność za otrzymane łaski, zawiera pięć bardzo
ważnych przyrzeczeń. Wśród nich pierwsze miejsce
zajmuje następujące: Przyrzekamy bronić Twej
świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy! Wydany przez
Episkopat Polski Komentarz do Jubileuszowego Aktu
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana wyraźnie
podkreśla, że współcześnie coraz większej liczbie ludzi, na skutek odrzucenia Chrystusa, zagraża utrata
zbawienia. Stąd pragnienie – piszą biskupi – aby
powszechnej w świecie detronizacji Chrystusa
Polska przeciwstawiła Jego intronizację.
Obrona przed odrzuceniem Chrystusa i głoszenie Go współczesnym ludziom wymaga od wiernych
pewnego przygotowania, intelektualnej i duchowej
formacji. Św. Paweł naucza: Każdy, który staje do
zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą.
Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak,
jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam
moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc
naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego (1 Kor 9, 25-27).
Naśladując przykład Apostoła, powinniśmy
między innymi coraz bardziej zgłębiać naukę Kościoła o królewskiej godności Pana Jezusa. Oczywiście w
pierwszej kolejności należy sięgać do Pisma Świętego
i Tradycji. Ponieważ jednak Dzieło Intronizacji jest
sprawą bardzo aktualną, wszystkim wiernym wypada
zapoznać się z wydanymi w związku z proklamacją
Aktu dokumentami Episkopatu Polski. Oprócz cytowanego powyżej Komentarza bardzo ważnym jest
List pasterski KEP podpisany na 374. Zebraniu Plenarnym w Warszawie w dniu 5 października 2016 r.
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Biskupi wykładają w nim istotę Dzieła Intronizacji:
Zasadniczym celem dokonania aktu jest uznanie z
wiarą panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu
życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszelkich jego wymiarach i kształtowanie go według Bożego prawa. Jesteśmy bowiem świadkami wielorakiego
pozostawiania Boga na marginesie życia, czy wręcz
odchodzenia od Boga. W naszym życiu ma nieraz
miejsce swego rodzaju detronizacja Jezusa, pozbawianie Go należnego Mu miejsca i czci, możliwości
wpływu na nasze życie i postępowanie.
Pasterze Kościoła w Polsce tłumaczą ponadto, że
Chrystusa nie trzeba intronizować w znaczeniu wynoszenia
Go na tron, nadawania Mu władzy, czy ogłaszania Go Królem, ponieważ w świetle Pisma Świętego jest to oczywiste.
Natomiast naszym wielkim zadaniem – piszą biskupi –
jest podjęcie dzieła intronizacji Jezusa w znaczeniu
uznawania Jego królewskiej godności i władzy całym
życiem i postępowaniem. Uznanie Chrystusa za Króla i
dobrowolne poddanie się Prawu Bożemu ma prowadzić do
ułożenia „po Bożemu” naszego życia osobistego i społecznego. Dlatego, co warto podkreślić, według biskupów nie
chodzi o jakiś zewnętrzny wyraz uznania Jezusa Królem i
Panem, ale o akt natury duchowej, który z głębi wnętrza
człowieka wierzącego będzie promieniował na wszystkie
sfery życia i będzie zdolny przeobrazić społeczeństwo.
W zakończeniu części listu prezentującej znaczenie
Intronizacji biskupi zauważają: Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana trzeba zatem
widzieć szerzej, jako początek realizacji wielkiego
dzieła otwarcia Jezusowi drzwi: naszych domów i
serc, świątyń i miejsc pracy. Chodzi o dzieło umiłowania Jezusa do końca, oddania Mu życia, zawierzenia
Mu siebie, swej przyszłości i pracy nad sobą, podejmowania posługi miłości miłosiernej ze względu na
Niego oraz realizacji Ewangelii we wszelkich sferach
życia, również społecznej, ekonomicznej i politycznej.
W świetle powyższych stwierdzeń proklamacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i
Pana jawi się jako wydarzenie doniosłej wagi dla całego
Kościoła w Polsce. Musimy jako naród podjąć codzienny
wysiłek wypełniania zawartych w Akcie zobowiązań, a
wówczas – z Bożą pomocą – Polska się odmieni i stanie się
rzeczywistym królestwem Jezusa Chrystusa.
Piotr Pikuła

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie,
które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań,
chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie
i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie,
króluj w każdym narodzie, na większą chwałę
Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło
Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości
i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.
Zapraszamy na obchody 2. rocznicy proklamacji
Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, które odbędą się w dniach
17-18 listopada br. w Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Krakowie-Łagiewnikach pod hasłem
„Niepodległa Polska Królestwem Chrystusa”.

Niech w pracy na rzecz Dzieła Intronizacji połączy nas
wspólna modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana, którą
biskupi zamieścili na końcu omawianego listu.
Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo
Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

Na zdjęciu: figura z brązu przedstawiająca
Chrystusa Króla – dar dla naszej parafii
Bogusławy i Wojciecha Chryczyków z Chicago

Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 11 (199) 2018 r.

9

NA TOTALNEJ WOJNIE
Z KOŚCIOŁEM
Czytam wywiad z Wojciechem Smarzowskim,
twórcą głośnego filmu Kler (Gazeta Wyborcza z dnia 18
września br.). Kościół katolicki w Polsce wyraźnie mu
się nie podoba. Dlaczego? Za dużo lekcji religii: „Kościół pierze mózgi dzieciom i wychowuje ich w przesądach” (zob. Józef Stalin: Religia jest jadem dla naszych
dzieci). „Do tego każda uroczystość państwowa zaczyna
się mszą. Staliśmy się też mistrzami w budowaniu coraz
wyższych krzyży.” „Potem doszły afery pedofilskie.” I
na dodatek: „żaden ksiądz mnie nie skrzywdził”. Smarzowski ubolewał także, że „w Polsce w kościołach jest
średnio pięć mszy dziennie, a w Czechach jest jedna w
tygodniu”. W wywiadzie dla TVN24 mówił, że za dużo
lekcji religii, i nie są one na ostatniej i pierwszej lekcji,
ale w środku. I za dużo egzorcystów! Ciekawe, kogo
usłyszeliśmy w tym zarzucie: za dużo egzorcystów?
Na premierze filmu pojawił się niejaki Jerzy
Urban. Który stwierdził, że wszyscy udają, iż chodzi im
o oczyszczenie i naprawienie Kościoła, a tylko on mówi
prawdę: chciałby, by Kościół w Polsce zniknął raz na
zawsze. Czy mimowolnie odsłonił intencje autorów filmu? Faktem jest, że film – jak ocenił ks. Dariusz Kowalczyk SJ – do żadnej odnowy czegokolwiek się nie
przyczyni, a jedynie posłuży do budowania skojarzeń:
ksiądz pijak, złodziej i pedofil. A co sprawi? Wzmocni –
jak napisał Aleksander Nalaskowski (Sieci z dnia 1-7
października) – sposób przedstawiania problemu pedofilii w Kościele i kompletne milczenie o tej istniejącej
poza Kościołem. Zresztą – według Gazety Wyborczej –
pedofilia w Kościele jest największym problemem naszego kraju i Kościoła w Polsce, a film Smarzowskiego
najbardziej oczekiwaną wypowiedzią w tym temacie:
wymieniona gazeta pisała o jednym albo drugim na
pierwszej stronie raz po raz, bywało, że dzień za dniem,
przynajmniej od 18 września.
W niedzielę 7 października na pl. Matejki w Krakowie manifestowały manifestantki przeciwko pedofilii
wśród duchownych. Niejaka Katarzyna Wójtowicz pozwoliła sobie na opinię dość kuriozalną: Kościół jest jedyną instytucją, która proceder pedofilii ma sformalizowany. Ksiądz pedofil chroni księdza pedofila. Jeżeli
ksiądz ma chęć oczyszczenia sumienia, to idzie do spowiedzi, a ksiądz spowiadający jest zobowiązany do milczenia. To wznieśmy się wyżej w tej piętrowej głupocie:
Droga Pani, Kościół wszystkie procedery ma sformalizowane! Bo jak ksiądz złodziej wyspowiada się u księdza złodzieja, to… A jak przyjdzie do spowiedzi płatny
zabójca? A jak przyjdzie człowiek, który kłamał przed
sądem? To prawda: ksiądz spowiadający jest zobowiązany do milczenia. Czy znaczy to, że katolicy wszystkie
problemy załatwiają w konfesjonale i sądy w krajach katolickich nie mają co robić? A tak całkiem poważnie:

Powyżej: plakat do filmu «Czerwona oberża»
z roku 1951 z Fernandelem w roli głównej
czy pani Katarzyna Wójtowicz ma wiedzę, jak wielu pedofilów, złodziei, morderców i krzywoprzysięzców w ogóle
chodzi do spowiedzi?
Kiedyś odbyła się rozmowa dwóch panów w telewizji Superstacja. Którą przypadkowo oglądałem. Panowie
zastanawiali się nad informacją medialną, że księża nie
będą mogli zawiadamiać władz o przypadkach molestowania nieletnich, o których dowiedzą się w czasie… spowiedzi. I wymądrzali się: co i dlaczego taki ksiądz powinien zrobić? Odnosiło się wrażenie, iż panowie wyobrażają sobie, że do spowiedzi chodzą tylko księża i tylko z jednym grzechem: molestowania nieletnich. Tymczasem –
zapewniam – do spowiedzi przystępują też inne osoby. I…
Jeżeli mąż spowiada się, że pobił żonę? Ojciec, który niesprawiedliwie potraktował dziecko? Złodziej, który napadł
na kantor? Świadek wypadku, który kłamał w sądzie? Albo… morderca? Co ma zrobić ksiądz ze zdobytą wiedzą?
Zadzwonić na 997? Czy na 112?
Przypomniała mi się komedia francuska Czerwona
oberża z Fernandelem w roli głównej. Grany przez niego
mnich dowiaduje się w czasie spowiedzi, że gospodarze
mordują gości i rabują ich majątek. Na taką skalę, że w
ogrodzie zabrakło miejsca na groby. Ale jest zima, wpadli
więc na pomysł, by swoje ofiary ustawiać w ogrodzie jako
bałwany ze śniegu. Tymczasem w oberży pojawia się policja, mnich nie może nic mówić, ale wpada na szalony pomysł: zabawy w rzucanie w bałwany kulami ze śniegu.
Reszty można się domyślić…
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Wracając do pytania: co ma zrobić ksiądz z wiedzą zdobytą na spowiedzi? Niestety, zimy już nie takie,
jak zima w filmie Czerwona oberża… To, oczywiście,
żart. Spowiednikowi nie pozostaje nic innego, jak naśladować św. Jana Nepomucena, patrona spowiedników.
Który zginął w nurtach Wełtawy, ale oprawcom o treści
spowiedzi nic nie powiedział.
Nota bene: czasy naśladowców św. Jana Nepomucena nadejdą. Podano ostatnio, że w dwóch stanach
australijskich wprowadzono nakaz zawiadomienia
władz o przestępstwie pedofilii, o którym ksiądz dowiedział się w czasie spowiedzi! Jaki będzie efekt takiego
„prawa”? Żaden pedofil na pewno do spowiedzi nie
pójdzie, ale prowokatorzy na pewno się znajdą. Co pozostanie spowiednikowi? Albo iść do więzienia – albo
być wykluczonym z Kościoła za zdradę tajemnicy spowiedzi. No, jest jeszcze trzecie wyjście. Bardzo odpowiednie dla naszych czasów: biskupi wprowadzą zakaz… przystępowania do spowiedzi. Czy Kościół w
Australii wybierze taką opcję?
Afery pedofilskie? W Stanach Zjednoczonych
Kościół zlecił zewnętrznej instytucji (uczelni kryminologicznej z Nowego Jorku) zlustrowanie pod kątem
nadużyć seksualnych życiorysów wszystkich księży
pracujących w USA w latach 1950-2002; przebadano
biografie ponad 100 tysięcy kapłanów. Z powstałego w
2004 roku raportu „John Jay Report” wynikało, że przez
ponad pół wieku ofiarą molestowania ze strony 4.392
księży miało paść 10.667 osób nieletnich (czyli czynów uznanych za pedofilskie dopuściło się 4% badanych duchownych). Co zbiegło się z ogłoszeniem innego raportu: opracowanego przez komisję Charol Shakeshaft na zlecenie Departamentu Edukacji, a dotyczącego przypadków nadużyć seksualnych w amerykańskich placówkach oświatowych. Okazało się, że ofiar
molestowania uczniów przez nauczycieli jest w szkołach USA… prawie 100 razy więcej niż ofiar księży
(zob. Sieci z dnia 24-30 września).
Afery pedofilskie? Ks. Dariusz Kowalczyk SJ
(Dziennik Polski z dnia 28 września) podaje, że na stronach Senatu wisi list z Ministerstwa Sprawiedliwości,
który podaje dane dotyczące skazanych za pedofilię (i
„inne czyny seksualne z nieletnimi”) na rok 2012: 1.468
osób, a w tym 900 bez wyuczonego zawodu, 70 murarzy, 40 pracowników dorywczych, 30 ślusarzy itd. Duchowni, wychowawcy, pedagodzy i nauczyciele stanowili „pojedyncze przypadki”. Marek Lisiński z Fundacji
„Nie lękajcie się” podaje inne dane dotyczące księży:
mówi o 56 wyrokach sądowych i ofiarach, których jest
znacznie więcej. Dobrze, że biskupi w Płocku podjęli
decyzję o zebraniu szczegółowych danych statystycznych. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby udało się rzeczywiście wykorzenić zło pedofilii w Kościele i społeczeństwie. Właśnie: również w społeczeństwie. Ale w pewnych kręgach nawołuje się do wyplenienia go tylko w
Kościele, a dokładniej: wśród duchownych. Dobre i to,
ale…
ks. Bogdan Markowski CM

SUKCES PROJEKTU
KULTURA SZANSĄ
DLA WIĘŹNIÓW SAMOTNOŚCI
I STAROŚCI
W imieniu wspólnoty Projekt a Paulo
pragnę z wielką radością poinformować, że
projekt Kultura szansą dla więźniów samotności i starości uzyskał aż 1.468 głosów i dzięki
temu zostanie zrealizowany w przyszłym roku
przez naszych wolontariuszy. Na realizację
projektu z budżetu miasta zostanie przekazane
ponad 70.000 złotych! Bez Państwa wsparcia
oraz zaangażowania w sprawy społeczne nie
byłoby to możliwe. Z całego serca pragniemy
podziękować wszystkim, którzy oddali swój
głos i przyczynili się do tego dzieła.
W ramach projektu chcemy zadbać o
starsze, samotne osoby oraz stworzyć przestrzeń, która na nowo przywróci im radość,
sens oraz cel życia. Jesteśmy przekonani, że
osoby te są w stanie ponownie aktywnie
uczestniczyć w życiu społecznym. Poprzez podejmowane przez nas całoroczne akcje chcemy
pokazać im, że wciąż mają po co i dla kogo
żyć oraz że wiek i dolegliwości zdrowotne nie
muszą być przeszkodą w codziennym spełnianiu marzeń.
Jeżeli znają Państwo starsze, samotne
osoby, które zamieszkują teren dzielnicy Krowodrza oraz mogą potrzebować naszej pomocy
– bardzo prosimy o kontakt pod adresem projektapaulo@gmail.com lub w kancelarii parafialnej. Każda informacja jest na wagę złota,
ponieważ chcemy pomóc jak największej ilości
osób.
Bóg zapłać!
Ewa Jania

Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 11 (199) 2018 r.

11

Na zdjęciu:
Widok
na klasztor
pobenedyktyński
w Brumowie
od strony
zatorza

CO U NASZYCH
POŁUDNIOWYCH
SĄSIADÓW?
W roku 2012 państwo czeskie przekazało na
pensje dla duchownych 1,3 mld koron czeskich, co w
przeliczeniu na obywatela oznaczało ponad 20 złotych. W tym samym roku polskie państwo wydawało na Fundusz Kościelny 94 mln złotych, co w przeliczeniu na obywatela było sumą poniżej 3 zł. Co
jest o tyle ciekawe, że w Czechach 40% społeczeństwa to ludzie, którzy mówią: Nie wierzę w Boga, a
za katolików uznaje się niewiele ponad 10% mieszkańców.
Ponoć w Czechach nie ma już dekanatów – są
wikariaty. Łączy się parafie, bo brakuje księży i…
wiernych. Albo odwrotnie. I tak okolice Brumova, Polic n. Metują i Teplic n. Metują (obszar? mniej więcej
jedna trzecia Kotliny Kłodzkiej) – obsługuje 3 księży.
W Brumovie (liczącym prawie 8 tysięcy mieszkańców) w niedzielę są odprawiane dwie Msze Święte (to
luksus!): w kościele świętych Piotra i Pawła o godz.
10.00 (100 wiernych?) i w kościele poklasztornym o
godz. 18.00 (20 wiernych?), a w pozostałych jedenastu kościołach (niektóre z nich były parafialnymi) –
raz w miesiącu i rzadziej. To zadanie proboszcza z
Brumova, ponieważ ksiądz-emeryt z Brumova wyjeżdża do Teplic n. Metują, by tam pełnić obowiązki
proboszcza i odprawiać Msze św. niedzielne w samym
mieście oraz w okolicznych kościołach – raz w miesiącu i rzadziej. Ot, taki lokalny koloryt.

Owszem, w Hradec Kralove biskup Jan Vokál w
dniu 22 września br. udzielił sakramentu święceń dwóm
kapłanom, ale… Jednocześnie w dniu 18 sierpnia zmarł w
hospicjum w Czechach ks. Marian Lewicki – pochodzący
z Wałbrzycha i od 1991 roku posługujący u naszych południowych sąsiadów, m.in. jako proboszcz w Policach n.
Metują. Pogrzeb – według jego życzenia – odbył się w Policach nad Metują w sobotę 25 sierpnia: przez miasto, w
drodze z kościoła na cmentarz, przeszedł kondukt pogrzebowy, a w nim 2 biskupów i ponad 80 księży (trudno mi
było ich policzyć). Mieszkańcy miasta pewnie w życiu nie
widzieli tylu księży w jednym miejscu.
Przy tej okazji odszukałem fotogalerię na oficjalnej
stronie wspomnianego miasta Police nad Metują
(www.meu-police.cz). W piątek 22 czerwca br. strażacy
mieli tam swoje święto: dzień otwartych drzwi odnowionej
remizy straży pożarnej. Z wszystkimi atrakcjami: okolicznościowymi przemówieniami, programem artystycznym,
pokazem akcji ratunkowej, zwiedzaniem, programem dla
dzieci i poczęstunkiem. Nie mogło też zabraknąć… poświęcenia odnowionej remizy, nowego pojazdu i nowego
sztandaru jednostki gaśniczej: na zdjęciach widać, jak starszy już kapłan poświęca m.in. sztandar z postacią św. Floriana i znanym nam hasłem Bohu ke cti Bližnímu ku pomoci. A ponoć Czechy to jeden z najbardziej zateizowanych krajów świata…
ks. Bogdan Markowski CM
(pomoc: Paweł Jan Chmura)

W następnym numerze znajdziemy m.in.:
 o księżach posługujących w naszej parafii;
 o pielgrzymce Żywego Różańca do Łagiewik;
 o kolejnej pielgrzymce parafialnej (na Śląsk)
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INFORMACJE
PARAFIALNE

MSZE ŚW. W NIEDZIELE:
6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci),
12.30, 15.00, 16.30, 18.30,
20.00 (studenci);
w kaplicy akademickiej:

11.00 – z dziećmi przedszkolnymi
MSZE ŚW. W TYGODNIU:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
18.30, 20.00 (studenci);
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
w tygodniu:
w godzinach 6.00÷9.00,
18.00÷19.00, 19.30÷20.00
w niedziele:
pół godziny przed Mszą św.
KANCELARIA PARAFIALNA
czynna od poniedziałku do piątku:
w g. 10.00÷12.00 i 16.00÷18.00

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,
godz. 9.00÷15.00

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
dyżurny:
kancelaria:
zakrystia:

12-622-59-19
12-622-59-21
12-622-59-27

NR KONTA PARAFII:
Bank PEKAO S.A.
04 1240 1431 1111 0000 1045 8488

Kalendarium duszpasterskie

LISTOPAD
1 (czwartek): Uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze Święte – jak w każdą niedzielę.
2 (piątek): Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
(Dzień Zaduszny).
Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.30
(z udziałem dzieci), 18.30 i 20.00.
Msza św. w intencji zmarłych kapłanów, którzy pracowali
w naszej parafii: o godz. 18.30.
Kancelaria parafialna będzie nieczynna.
Pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny 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.
Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP o godz.
8.00; po Mszy św. nabożeństwo eucharystyczne.
4 (niedziela): 31 niedziela zwykła.
7 (środa): Świętowanie pierwszej środy miesiąca: o godz. 18.00 procesja ze świecami, nabożeństwo różańcowe, nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy i uroczysta Msza Święta.
9 (piątek): Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
11 (niedziela): 32 niedziela zwykła.
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Święto Niepodległości: uroczysta Msza św. w intencji
Ojczyzny o godz. 9.30.
Msza św. w intencji chorych o godz. 18.30; po Mszy Świętej
możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych.
Kwesta Stowarzyszenia Charytatywnego DOBROSŁAW
na pomoc ciężko chorym dzieciom.
18 (niedziela): 33 niedziela zwykła.
II Światowy Dzień Ubogich.
Wizytacja biskupia w naszej parafii: z wiernymi w czasie
wszystkich Mszy Świętych spotka się ks. biskup Jan
Szkodoń.
Kwesta Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo na rzecz parafian ubogich i potrzebujących.
25 (niedziela): Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Święto patronalne Wspólnoty dla Intronizacji Najśw. Serca
Pana Jezusa i służby liturgicznej.
Po Mszy św. o godz. 9.30 wystawienie Najśw. Sakramentu i
akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
27 (wtorek): Święto Najśw. Maryi Panny Niepokalanej od Cudownego
Medalika.
Poświęcenie i rozdawanie Cudownego Medalika po Mszach
św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.30 i 20.00.
30 (piątek): Święto św. Andrzeja, Apostoła.
Dzień imienin ks. Andrzeja Telusa.
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