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Św. Augustyn, który po 33 latach życia w 
grzechu przyjął wreszcie chrzest święty i rozpoczął 
nowe życie – w swoich „Wyznaniach” zapisał taką 
ciekawą obserwację. Im bliższy był moment, w któ-
rym się miałem stać czymś innym, niż byłem, tym 
większą wzbudzał on we mnie grozę. (...) Zatrzy-
mywały mnie zupełne głupstwa, skończone marno-
ści, moje stare przyjaciółki. Chwytały mnie za szatę 
cielesności i szeptały: «Opuścisz nas? I od tej chwi-
li już przenigdy nie będziemy z Tobą? I od tej chwi-
li już przenigdy nie będzie ci wolno tego czy tamte-
go?» (...) Bo przemożne przyzwyczajenie mówiło: 
«Czy sądzisz, że będziesz mógł żyć bez tych rze-
czy?» To było przyzwyczajenie do starego stylu 
życia. Ale św. Augustyn potrafił z nim zerwać! 
Chociaż jest to wielka sztuka! I bardzo trudna! 
Najmocniejszy człowiek okazuje się tutaj często 
tchórzem i słabeuszem. I wówczas szuka usprawie-
dliwienia dla swojej słabości i swojego tchórzostwa. 
I mówi, że inni mają przecież większe grzechy na 
sumieniu. Tymczasem Jezus mówi nam, że wszyscy 
jesteśmy grzesznikami, i wszyscy wymagamy na-
wrócenia i potrzebujemy miłosierdzia.  

Całe swoje nauczanie Pan Jezus zaczął od 
wezwania: Nawracajcie się (zob. Mk 1, 15). 
Μετανοεῖτε – metanoeite znaczy dosłownie: od-
mieńcie swoje myślenie. Od tego wszystko się za-
czyna: od zmiany sposobu myślenia! A jakie jest 
nasze myślenie? Właśnie takie: przecież nie jestem 
takim wielkim grzesznikiem! Przecież znowu nie 
popełniam takiego wielkiego grzechu, gdy jem mięso 
w piątek! Tak? Przecież człowiek musi wszystkiego 
w życiu spróbować! Wszystkiego? Przecież to nor-
malne, że jak dwoje ludzi się kocha, to idą razem do 
łóżka! Normalne? Przecież nie da się być uczciwym 
wobec fiskusa, bo obedrą ze skóry! Nie da się? 
Przecież takie jest życie, że jak się nie da w łapę, to 
się niczego nie załatwi! Rzeczywiście? Przecież nie 
mogę słuchać rodziców, którzy niczego nie rozumie-
ją... Niczego nie rozumieją? A księża – to niech się 
nie wtrącają do mojego życia, ale zajmą się wła-
snym… 

W numerze znajdziemy m.in.: 

 Z żałobnej karty: śp. ks. Jacek Moryto ….. 2 
 Wydarzyło się: zimowisko w Karłowie ….. 3 
 Wydarzyło się: odpust parafialny …….….... 4 

 Nowy organista i dyrygent:  
    Pan Marcin Miotelka …………………….……… 6 

 Posługa szafarzy Komunii św. ……………..… 6 

 Tak wiele dobra: wspomnienia  
     o śp. Maestro Janie Rybarskim ……..……… 7 

 Program rekolekcji wielkopostnych ……. 11 

 Informacje i kalendarium ………..…….....… 12 

METANOEITE 

WIELKI POST 2019: 
DROGA KRZYŻOWA 

w piątki Wielkiego Postu o godz. 16.30 (dla dzieci), 
18.00 (dla dorosłych) 

i 20.30 (dla studentów i młodzieży szkół średnich). 

GORZKIE ŻALE 
w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.30, 

z kazaniem pasyjnym, 
głoszonym przez ks. Pawła Dobroszka CM. 
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Bywa, że tak lub podobnie myślimy – a bez zmia-
ny takiego myślenia nie będzie nawrócenia. Będzie co 
najwyżej odklepany pacierz i odklepana spowiedź, i 
wszystko pozostanie po staremu. A miał być sakrament 
nawrócenia, miała być przemiana myślenia, i przemiana 
życia jako owoc nawrócenia.  

Św. Siostra Faustyna Kowalska w swoim «Dzien-
niczku» zapisała takie słowa Jezusa: Powiedz grzeszni-
kom, że zawsze czekam na nich. (...) Napisz, że przema-
wiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowo-
dzenia, przez cierpienia, przez głos Kościoła... Królestwo 
Moje na ziemi, to życie Moje w duszy ludzkiej. Nim 
przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na 
oścież drzwi Mojego Miłosierdzia. Czas Wielkiego Postu, 
czas nabożeństw pasyjnych, czas rekolekcji jest daną nam 
kolejną szansą. To czas, by wsłuchać się w głos Kościoła 
i głos własnego sumienia, by przed Jezusem zastanowić 
się, co zmienić w swoim myśleniu i swoim stylu życia, 
by wołać o Jego miłosierdzie i pomoc, by podjąć kon-
kretne postanowienia i wypełnić je! Bo Jezus zawsze na 
nas czeka. Owszem, może czekać i pięć, i dziesięć lat. 
Ale jednocześnie mówi: Bądźcie gotowi! Czuwajcie, bo o 
godzinie, której się nie spodziewacie, Pan wasz przyjdzie 
(zob. Mk 13, 35-37). Bo kiedyś czas oczekiwania Pana się 
skończy, skończy się czas miłosierdzia. Oby nie okazało 
się wówczas, że mimo całej troskliwości naszego Pana i 
kolejnej danej nam szansy – jesteśmy jak drzewo figowe, 
które nie przyniosło oczekiwanych owoców. Wykorzy-
stajmy więc dany nam czas łaski: czas Wielkiego Postu, 
czas rekolekcji, czas wielkopostnej spowiedzi. 

ks. Bogdan Markowski CM   

nie pracował w Tarnowie (1983-1989) i Odporyszo-
wie, gdzie przez 2 lata był proboszczem i superiorem 
tamtejszego domu Zgromadzenia Misji (do 1991 roku). 
Po krótkim pobycie w Bydgoszczy, w parafii św. Win-
centego a Paulo – zamieszkał na Kleparzu w Krakowie 
i przez krótki czas był katechetą w pobliskiej szkole 
średniej. W roku 1992 wyjechał do pracy w Austrii. 
Tam najpierw przebywał w Berndorfie i Salzburgu, 
doskonaląc znajomość języka niemieckiego. Nie trwało 
to długo, skoro w 1993 roku został proboszczem w 
Hochfilzen, następnie w Berndorfie. W 2004 roku 
został mianowany proboszczem parafii św. Seweryna w 
Wiedniu, a w 2008 roku superiorem tamtejszego domu 
Zgromadzenia Misji. 

W tym czasie m.in. w naszym kościele parafial-
nym świętował 25-lecie kapłaństwa. Żywo wspominał 
wówczas zwłaszcza pierwsze lata kapłaństwa: pracę 
katechety oraz opiekuna ministrantów i młodzieży 
oazowej w Bydgoszczy, i ponad 6 lat pracy w parafii 
Świętej Rodziny w Tarnowie, gdzie był katechetą oraz 
moderatorem Oazy Dzieci Bożych i Oazy Młodzieży. 

Śp. ks. Jacek Moryto CM „od zawsze” związany 
był z naszą parafią: tutaj urodził się w dniu 21 lutego 
1955 roku (w mieszkaniu przy ulicy Galla), w naszej 
świątyni otrzymał chrzest święty i przystąpił do pierwszej 
Komunii św. oraz sakramentu bierzmowania, tutaj – przy 
ołtarzu Najśw. Maryi Panny z Lourdes – od roku 1964 
służył jako ministrant, a potem lektor i prezes grona mi-
nistrantów (które wówczas było bardzo liczne), tutaj 
śpiewał w naszym Chórze Mariańskim. Po maturze roz-
począł przygotowanie do kapłaństwa w seminarium in-
ternum Zgromadzenia Misji przy ul. Stradomskiej, a po-
tem studia filozoficzno-teologiczne w mieszczącym się 
tamże Instytucie Teologicznym. Święcenia kapłańskie z 
rąk ks. bpa Albina Małysiaka przyjął w sobotę 25 kwiet-
nia 1981 roku; dzień później odprawił w naszym kościele 
swoją pierwszą Mszę Świętą. 

Swoją kapłańską posługę rozpoczął w parafii św. 
Wincentego a Paulo w Bydgoszczy (1981-1983), następ-

Z ŻAŁOBNEJ KARTY: 
ŚP. KS. JACEK MORYTO CM 

Gdy przyjeżdżał do Krakowa – zawsze chętnie stawał 
przy ołtarzu w „swoim” kościele parafialnym i odwie-
dzał tutejszy dom Zgromadzenia.  

W 2014 roku przez krótki czas pracował w Pa-
bianicach, w parafii Matki Bożej Różańcowej. W tym 
samym roku powrócił do swojej rodzinnej parafii i 
tutejszego domu Zgromadzenia, podejmując obowiąz-
ki kapelana Szpitala MSWiA i ekonoma domu. Po 
poważnym wypadku, któremu uległ we wtorek 3 lipca 
2018 roku – trafił na OIOM Szpitala Wojskowego 
przy ul. Wrocławskiej, a po czterech miesiącach ho-
spitalizacji został przeniesiony na Oddział Stacjonarny 
Medycyny Paliatywnej przy ul. Wielickiej.  

Zmarł przed godz. 7.00 w niedzielę 24 lutego. 
Pogrzeb śp. ks. Jacka Moryto CM odbył się w czwar-
tek 28 lutego: Mszy św. o godz. 11.00 w naszym ko-
ściele przewodniczył ks. biskup Paweł Socha CM – 
emerytowany biskup pomocniczy diecezji zielonogór-
sko-gorzowskiej. O godz. 13.30 rozpoczęły się uro-
czystości pogrzebowe na cmentarzu parafialnym na 
Batowicach: tam ciało śp. ks. Jacka zostało złożone do 
grobu rodzinnego.  

(XYZ)  
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okazała się prawdziwą drogą przez mękę, a to z tej racji, 
że szlak był nie przetarty i pokryty grubą warstwą śniegu. 
Prowadził Tomek, z powodu dużego zamglenia wciąż 
pytany przez s. Beatę, czy na pewno wie, jak iść. Okazało 
się, że wiedział!  

O godz. 18.00 cała grupa stawiła się karnie na 
wykwintnej kolacji w restauracji Carlsberg, a o godz. 
20.00 rozpoczął się seans filmowy, kończony wieczorną 
modlitwą. I tak miało być codziennie. 

W poniedziałek cała grupa zjechała do Kudowy-
Zdroju i po małej wycieczce do Czech, czyli do wioski 
Malá Čermná, mogli czas spędzić na zwiedzaniu ka-
wiarni i sklepów, i na zakupach, którym niektórzy oddali 
się z dużą ochotą. Po wspólnej modlitwie w kościele pw. 
Miłosierdzia Bożego przy ul. Słonecznej – przyszedł czas 
na powrót do Karłowa. 

Wtorek stał się tzw. „dniem wagarowicza”: 
uczestnicy zajęli się obróbką śniegu na miejscu. Przy 
padającym nieustannie śniegu powstał uroczy bałwan, 
ławeczka dla dwojga oraz jedno i drugie igloo, w których 
swobodnie mieścili się ich budowniczowie.  

W środę odbyła się kolejna wyprawa piesza: ca-
ła ekipa powędrowała szlakiem czerwonym, potem drogą 
na Pasterkę i szlakiem niebieskim wokół Szczelińca Ma-
łego i Szczelińca Wielkiego. Co zajęło trzy godziny 
zdrowego, zimowego marszu.  

W czwartek grupa wyruszyła na wymarzoną wy-
prawę do Czech: pociągiem pojechali z Nachodu do No-
wego Miasta nad Metują, by po przechadzce na Stare 
Miasto i z powrotem tą samą drogą powrócić do Nacho-
du. Wyprawa była wymarzona, bo teraz przyszedł czas na 
najważniejszy punkt programu: ze stacji kolejowej wszy-
scy powędrowali ku granicy, by w przygranicznym mar-
kecie nakupić czeskich towarów. Wizyta w Albercie trwa-
ła dobrą godzinę, a największym wzięciem cieszyła się 
kofola i czekolada Studencka… 

W sobotę, 12 stycznia, na zimowisko służby li-
turgicznej do Karłowa w Górach Stołowych wyruszyła 
bardzo mała ekipa: ks. Bogdan, s. Beata oraz kilka 
dziewcząt i chłopców. We Wrocławiu do grupy dołączyli 
– znani niektórym uczestnikom – goście z Pabianic. 

Podróż pociągami do Kudowy-Zdroju, a potem 
busami wiodła przez różne pory roku: od przedzimia w 
Krakowie przez przedwiośnie we Wrocławiu do zimy w 
Karłowie. Była to zima w pełnej krasie i uczestnicy wy-
jazdu mieli się nią cieszyć przez kilka dni. Ze świadomo-
ścią, że takiej zimy więcej nie zobaczą, jeżeli już nie pla-
nują zimowego wyjazdu w góry. 

Wiodąca w górę z Kudowy do Karłowa Droga 
stu zakrętów, niby odśnieżona, wyglądała nietypowo i 
groźnie, zaś sam Karłów okazał się zimowo wyludniony: 
zamieszkały przez nielicznych gospodarzy i równie nie-
licznych gości. Którzy zresztą niewiele mieli tam do ro-
boty: dla turystów pozbawionych raków Szczeliniec 
Wielki był raczej niedostępny (a z powodu mgły pozba-
wiony pięknych widoków), zaś biegowe szlaki narciar-
skie były nie do użycia, ponieważ zepsuł się ratrak nale-
żący do Stołowogórskiego Parku Narodowego.    

W niedzielę po długim spaniu w bazie (znanej z 
wcześniejszych wyjazdów), śniadaniu i Mszy św. – w samo 
południe cała grupa wyruszyła niebieskim szlakiem wokół 
Szczelińca Małego do Pasterki, by w tamtejszym schroni-
sku PTTK skosztować miejscowych specjałów: zapiekane-
go serca czy pierogów z wątróbką; bardziej zdeterminowani 
chłopcy mieli tam również okazję do długich zjazdów z 
górki na wypożyczonych jabłuszkach. A potem wszystkich 
czekała droga powrotna przez Sawannę Pasterską. Trasa 

Na zdjęciu: 

Służba  
liturgiczna  

z opiekunami  
u stóp Szczelińca  

Wielkiego  
w samym środku 

pięknej zimy 

WYDARZYŁO SIĘ: 

ZIMOWISKO W KARŁOWIE 
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W poniedziałek 11 lutego świętowaliśmy odpust 
parafialny ku czci NMP z Lourdes. Okolicznościowe 
homilie na Mszach św. przedpołudniowych głosił ks. 
Bogdan Markowski CM, który przewodniczył również 
Mszy Świętej w intencji chorych o godz. 15.00 (z 
udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych). Sakra-
ment chorych był udzielany także po Mszy św. o godz. 
8.00, 9.00, 18.30 i 20.00; przyjęcie sakramentu w sumie 
zgłosiło w tym dniu 230 osób – przyjmujących sakrament 
było więcej, ale niektórzy zlekceważyli wezwanie do 
stawienia się w zakrystii i zgłoszenia swoich danych oso-
bowych. Po Mszy św. o godz. 15.00 – już tradycyjnie – u 
siostry Beaty Woźniak chętni mogli otrzymać wodę z 
Lourdes.  

O godz. 18.30 rozpoczęła się główna uroczystość 
odpustowa: Mszy Świętej koncelebrowanej przewodni-
czył krakowski biskup pomocniczy – ks. biskup Damian 
Muskus; Mszę św. koncelebrowali ks. proboszcz Jacek 
Kuziel i ks. Piotr Klimczak oraz 10 księży-gości, z ks. 
dziekanem Józefem Caputą na czele.  

Po pozdrowieniu wiernych przez ks. Biskupa – ze-
branych powitał ks. proboszcz Jacek Kuziel CM:  

W dniu 6 stycznia 2019 roku w Lourdes został ogłoszony 
Rok św. Bernadety Soubirous. Ma to związek z rocznicami 
dotyczącymi jej życia. Mija bowiem 175 lat od narodzin i 140 lat 
od śmierci św. Bernadety. Przywołujemy z nabożeństwem jej 
skromną osobę, albowiem to jej 11 lutego 1858 roku objawiła 
się Maryja określając siebie jako Niepokalane Poczęcie.  Pra-
gniemy dzisiaj, w dniu parafialnego odpustu, podziękować Bogu 
za dar szczególnej obecności Maryi w tym cudownym miejscu 
na południu Francji, ale chcemy również podziękować za Jej 
czułą i matczyną obecność w tej świątyni i w naszej parafii. 

Dziękując za przyjęcie zaproszenia – bardzo serdecz-
nie witam w naszej wspólnocie pasterza naszej archidiecezji 
Ks. Biskupa Damiana Muskusa. Serdecznie witam Księży z 
dekanatu i Księży gości, na czele z Ks. Dziekanem Józefem 
Caputą. 

Witam Rodzinę Wincentyńską: Księży Misjonarzy, Sio-
stry Miłosierdzia, Członków stowarzyszeń wincentyńskich. 
Witam zaprzyjaźnione z nami Siostry z innych wspólnot za-
konnych.  

Witam nasz parafialny Chór Mariański pod dyrekcją 
nowego dyrygenta i organisty naszej parafii – Pana Marcina 
Miotelki. Witam zacnych Parafian i Przedstawicieli naszych 
grup parafialnych. Witam naszych Przyjaciół i Sympatyków, i 
wszystkich zapraszam do wspólnej modlitwy dziękczynno-
błagalnej. 

Hasłem roku św. Bernadety są słowa wyjęte z Ewan-
gelii według św. Łukasza, z rozdziału szóstego: Błogosła-
wieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy 
królestwo Boże. Chcemy się dzisiaj modlić, abyśmy stawali 
się godnymi uczestniczenia w królestwie Bożym. Ks. Biskupa 
Damiana proszę o przewodniczenie tej uroczystej liturgii oraz 
o wygłoszenie do nas Słowa Bożego.  

W okolicznościowej homilii ks. biskup Damian 
powiedział do wiernych:   

W tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Chorego 
papież Franciszek pisze: Każdy człowiek jest biedny, 
potrzebujący i ubogi. (...) W żadnej fazie i na żadnym 
etapie życia nikt z nas nie jest w stanie całkowicie 
uwolnić się od potrzeby i pomocy innych. Ojciec Święty 
zwraca uwagę, że uznanie tej prawdy pozwala odważnie 
praktykować solidarność, którą nazywa „cnotą nieodzowną 
do istnienia”. 

O tym, jak tę cnotę solidarności praktykować – 
mówi dzisiejsza Ewangelia (zob. Mk 6, 53-56). Uderza w 
niej ogromny ruch. Słyszeliśmy przed chwilą, że ludzie na 
wieść o przybyciu Jezusa biegali po całej okolicy, znosili 
łoża z chorymi i błagając o ich uzdrowienie kładli na Jego 
drodze. Cud uzdrowienia Ewangelista kwituje jednym, krót-
kim zdaniem, całą naszą uwagę skupiając na opisie tego, 
co się działo, zanim doszło do uleczenia. Uderzające jest 
bezinteresowne i spontaniczne zaangażowanie ludzi, którzy 
nieśli Nauczycielowi chorych i słabych krewnych, przyjaciół, 
sąsiadów. Uderzające jest to, że w ich imieniu prosili Go o 
cud. Budzi zdumienie i respekt ich wiara i przekonanie, że 
wystarczy dotknąć frędzli u Jezusowego płaszcza, by odzy-
skać zdrowie. Nie oczekują specjalnego zainteresowania, 
osobistych spotkań. Wystarczy im bliskość Pana. 

Nie musimy się zastanawiać, co stałoby się z chory-
mi w okolicy Genezaret, gdyby nikt nie zainteresował się ich 
losem i nie chciał im pomóc w dotarciu do Jezusa. Ci ludzie 
doświadczali boleśnie własnej bezradności, cierpienia i 
osamotnienia. Nie byli w stanie o własnych siłach wyruszyć 
w stronę Jezusa. Potrzebowali pomocy drugiego człowieka, 
jego uważności i wrażliwości, jego poczucia braterstwa z 
bliźnim, który niedomaga. Jak pisze papież Franciszek – 
niezwłoczne i proste gesty, jak zwyczajny dotyk, są sygna-
łem: jesteś dla mnie ważny. Chorzy z dzisiejszej Ewangelii 
byli ważni dla tych anonimowych osób, które przyniosły ich 
do Jezusa. 

Żyjemy w kulturze, która łatwo pozbywa się z zasię-
gu wzroku słabych, chorych i bezradnych – jednym słowem: 
nieprzydatnych. Źródłem tej krótkowzroczności jest lęk, 
egoizm i ignorowanie faktu, że – prędzej czy później – każ-
dy z nas będzie potrzebował opieki, zainteresowania i ge-
stów solidarności ze strony drugiego człowieka. 

WYDARZYŁO SIĘ: 

ODPUST PARAFIALNY 

W piątek po Mszy Świętej, śniadaniu i pakowa-
niu – cała grupa wyruszyła w drogę powrotną do Krako-
wa. Najpierw busami, a potem koleją ze stacji Kudowa-
Zdrój. A pociągi w tym dniu były tak punktualne, że nie-
którzy rodzice zdążyli się spóźnić po odbiór swoich (stę-
sknionych?) pociech o godz. 15.57 na stacji PKP Kraków 
Główny.  

(XYZ)                        
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rzy powierzają Jej swoją bezsilność, cierpienie, ograniczenia 
fizyczne i duchowe. Doświadczają Jej opieki miliony piel-
grzymów, którzy wędrują do poświęconych Jej sanktuariów, 
jak i ci, którzy modlą się w kaplicach i świątyniach pod Jej 
wezwaniem. 

Lekcję człowieczeństwa daje Najświętsza Maryja 
Panna z Lourdes, opiekująca się waszą parafią. To Ona, 
wzywana jako Uzdrowienie chorych, pomaga dzielić się 
darami bliskości i solidarności z najsłabszymi. Uczy, abyśmy 
żyli jak wspierająca się we wszystkim rodzina, uważna na 
potrzeby innych. To Ona prowadzi nas do radości służenia, 
będąc wzorem bezinteresowności i prostoty w pomaganiu 
bliźnim. 

Przez Jej wstawiennictwo prośmy dziś za chorych i 
cierpiących, zwłaszcza w tej wspólnocie parafialnej, by nie 
byli sami w swojej słabości. Prośmy za nas samych, byśmy 
mieli odwagę budowania sieci solidarności i otaczali nią tych, 
którzy doświadczają różnego rodzaju bólu i niedomagań. 
Prośmy za tych, którzy niosą profesjonalną pomoc chorym, 
by byli dla nich znakami nadziei i zawsze stawiali ich w cen-
trum swojej posługi. 

Prośmy o to słowami Jana Pawła II: Dziewico, Matko 
Kościoła, pomóż nam zawsze zdawać sprawę z nadziei, 
która jest w nas, ufając w dobroć człowieka i w miłość 
Ojca. Naucz nas budować świat od środka: w głębokości 
milczenia i modlitwy, w radości miłości braterskiej, w 
niezastąpionej płodności Krzyża. Święta Maryjo, Matko 
wierzących, Pani nasza z Lourdes, módl się za nami. 
Amen. 

Wcześniej wierni modlili się jeszcze u stóp Na-
szej Pani z Lourdes podczas wspólnej modlitwy ró-
żańcowej o godz. 18.00, którą poprowadził ks. An-
drzej Telus CM. A studenci modlili się w czasie „swo-
jej” Mszy św. o godz. 20.00, której przewodniczył ks. 
Paweł Dobroszek CM. Wypraszając łaskę odpustu 
zupełnego dla siebie albo dla swoich zmarłych. 

(XYZ) 

Spychanie cierpiących na margines, do ostatnich miejsc 
na liście priorytetów i zadań do wykonania, jest jednak nie tylko 
krótkowzroczne i okrutne, ale przede wszystkim niebezpieczne. 
Brak wrażliwości i poczucia solidarności z braćmi najmniejszymi 
prowadzi nieuchronnie do śmierci społeczeństw, które przecież 
– paradoksalnie – promują kult witalności, siły i zdrowia. 

W ostatnich dniach media społecznościowe obiegła hi-
storia maleńkiej Anielki. Dziewczynka urodziła się z ciężką 
wadą letalną, choć wedle lekarskich prognoz miała w ogóle nie 
przeżyć porodu. Rodzice maleństwa byli od początku świadomi, 
że ich dziecko umrze. Postanowili jednak dać mu tyle miłości, 
ile to tylko możliwe. Poprosili też o wsparcie modlitewne. W 
mgnieniu oka obcy sobie ludzie zjednoczyli się w modlitwie za 
tę rodzinę, otaczając ją siecią solidarności. 

Zdarzył się cud: Anielka żyła tydzień, o wiele dłużej niż 
przewidywali lekarze. Odeszła w domu, wśród najbliższych, ale 
zanim odeszła, spowodowała, że świat wokół niej stał się lep-
szy. Przerasta mnie to szczęście i nie zapomnę Wam nigdy, 
że o nią walczyliście – napisała jej mama. Bohaterstwo to czy 
zwyczajne człowieczeństwo? Maleńkie, słabiutkie dziecko 
sprawiło, że życie zwyciężyło, że zwyciężyła miłość, a nie 
śmierć. Jezus był i jest blisko dziewczynki i jej rodziny. Do-
świadczyli tej bliskości również dzięki temu, że nie pozostali ze 
swoim cierpieniem sami. 

Ta historia pokazuje, jak bardzo Bóg ukochał tych, któ-
rzy w oczach świata nie znaczą nic. On ich otacza swoją miło-
ścią i to przez nich – tych najsłabszych, bezbronnych i najbar-
dziej bezradnych – przemawia do świata. To historia, która idzie 
pod prąd kultury odrzucenia, historia opowiedzenia się za ży-
ciem, które mimo cierpienia i słabości jest piękne i wartościowe. 
Jest to też historia o tym, jak wielka jest siła wiary. Wprawdzie 
cud medyczny się nie zdarzył, nikt go zresztą nie oczekiwał, ale 
zdarzył się cud miłości i ludzkiego braterstwa. 

Lekcje solidarności i wrażliwości uczniowie Jezusa mogą 
i powinni pobierać u Jego Matki. Maryja, zwłaszcza jako Matka 
cierpiąca pod krzyżem umiłowanego Syna, jest prawdziwą, 
przekonującą Promotorką życia i miłości. Wiedzą o tym ci, któ-

 

Na zdjęciu: 
 

Ks. biskup Damian 
i księża 

koncelebrujący 
przy ołtarzu 

podczas odpustowej 
Mszy św. wieczornej 

w czasie  
głoszenia Ewangelii 
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Marcin Miotelka urodził się 25 września 1988 roku w 
Krakowie. W latach 2011—2015 studiował Filozofię na Uniwer-
sytecie Jana Pawła II w Krakowie. Ukończył Archidiecezjalną 
Szkołę Muzyczną II st. w Krakowie w klasie organów dr Anny 
Dzioby oraz s. dr hab. Susi Ferfogli. Od 2014 roku do chwili 
obecnej studiuje Muzykę Kościelną w Międzyuczelnianym Insty-
tucie Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej oraz Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w klasie organów s. dr 
hab. Susi Ferfogli i dra Krzysztofa Pawlisza, w klasie śpiewu o. 
dra Tomasza Jarosza oraz mgr Ludmiły Staroń, a także w kla-
sie dyrygentury prof. dra hab. Wiesława Delimata i prof. dra 
Jerzego Kurcza. Brał udział w kursach mistrzowskich z zakresu 
interpretacji muzyki organowej, prowadzonych przez prof. Chri-
stopha Bosserta (Niemcy), prof. Brice'a Montagnoux (Francja) 
oraz prof. Andrew Reid'a (Anglia), a także w kursach mistrzow-
skich metodyki pracy z chórem prowadzonych przez prof. 
Paul'a Trepte (Anglia, Ely Cathedral Choir) oraz w kursie mi-
strzowskim interpretacji śpiewu gregoriańskiego u prof. Juan'a 
Carlos'a Asencio Palacios'a (Hiszpania). Od 2016 roku realizuje 
praktykę z zakresu organmistrzostwa. Jako organista oraz 
chórzysta koncertował w licznych kościołach w Polsce, m.in. w 
Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, oraz brał udział w kilku nagra-
niach płytowych. Pełnił rolę kantora podczas Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie w 2016 roku oraz podczas Ingresu ks. 
abp. Marka Jędraszewskiego w Katedrze Wawelskiej.  

Od młodzieńczych lat pełnił rolę organisty, początkowo 
w kościele rektoralnym Ojców Augustianów pw. św. Mikołaja z 
Tolentino w Krakowie, a następnie pracował jako organista i 
dyrygent chórów mieszanych w parafiach pw. św. Marii Magda-
leny w Krakowie-Witkowicach, pw. św. Pawła Apostoła w Wie-
liczce, pw. Matki Bożej Fatimskiej w Krakowie na os. Podwa-
welskim oraz pw. Stygmatów Świętego Franciszka z Asyżu w 
Krakowie-Bronowicach. Od 1 lutego tego roku pracuje w na-
szej parafii.   

W 2012 roku poślubił Monikę Jeżynę, z którą doczekał 
się dwóch córek: Zofii oraz Barbary. Interesuje się muzyką 
organową, chóralną, symfoniczną, organoznawstwem, elek-
troenergetyką, literaturą oraz piłką nożną. 

NOWY ORGANISTA I DYRYGENT: 
PAN MARCIN MIOTELKA 

P. Adam Markowski: 
stale odwiedzanych chorych – 4; 
ogólna liczba odwiedzonych chorych – 14;  
dni posługi indywidualnej – 50; 
ilość Komunii udzielonych chorym – 127; 
pomoc w kościele parafialnym – 238 razy. 
 

P. Władysław Wójcik:   

stale odwiedzanych chorych – 5; 
ogólna liczba odwiedzonych chorych – 9;  
dni posługi indywidualnej – 34; 
ilość Komunii udzielonych chorym – 107; 
pomoc w kościele parafialnym – 117 razy. 
 

P. Hieronim Zych:   
stale odwiedzanych chorych – 6; 
ogólna liczba odwiedzonych chorych – 13;  
dni posługi indywidualnej – 52; 
ilość Komunii udzielonych chorym – 239; 
pomoc w kościele parafialnym – 65 razy. 

 

POSŁUGA NADZWYCZAJNYCH  
SZAFARZY KOMUNII ŚW.  

W ROKU 2019 

REKOLEKCJE DLA SZAFARZY 
W dniach 1—3 lutego br. w Domu Rekolekcyj-

nym Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie «Mak-
symilianum» w Bystrej Podhalańskiej odbyła się ostatnia 
seria rekolekcji dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
Świętej. W obowiązkowych, dorocznych rekolekcjach 
uczestniczyło 55 szafarzy z archidiecezji krakowskiej (z 
naszej parafii: Adam Markowski). 

Rekolekcje prowadził ks. Andrzej Nackowski, 
wicedyrektor Wydziału Duszpasterstwa diecezji sosno-
wieckiej. Podczas codziennej Eucharystii i sześciu konfe-
rencji poruszone zostały ważne, zasadnicze pytania: Kim 
naprawdę jest Bóg? Jak rozumieć dążenie do świętości w 
Kościele? Skąd w ogóle jest grzech? W grupach medyto-
wano nad fragmentem tekstu papieża Franciszka i pyta-
niem: Co znaczy dla nas dzisiaj utrata poczucia wartości 
czyli rozmycie naszej chrześcijańskiej tożsamości?  

Pan Bóg nie powołuje do służby w Kościele ludzi 
doskonałych, lecz osoby, które mają stale się formować w 
swej duchowości. O tym muszą zawsze pamiętać szafarze 
– i nie tylko szafarze.  

(XYZ) 

MYŚL MIESIĄCA 
Urok życia nigdy nie jest sensem życia. 

Leopold Rene Nowak 
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Widzącą wiarę zdobądź sobie duchu… 
i oglądaj Boga twarzą  
w twarz 
– tak pisała niegdyś Maria Konopnicka. Oby te słowa 

oddały sens mojego słowa, dedykowanego Panu Janowi Ry-
barskiemu. 

Uczestnicząc w pogrzebach zawsze zastanawiałam się 
nad tajemnicą naszych relacji z innymi i okolicznościami, w 
jakich one zaistniały. Zawsze czułam, że to nie przypadek, a 
dar od Boga i jego tajemnica. Spotykamy i odnajdujemy osoby 
w zwyczajnych nieraz okolicznościach, wiążemy się z nimi 
przyjaźnią, miłością. Niektóre takie związki bywają bardziej 
trwałe, jedne osoby zaznaczają się bardziej w pamięci i w ser-
cu, inne mniej, jeszcze inne wcale. 

Są jednak osoby szczególne, takie które Bóg powołuje 
do pewnych „misji”, z którymi nie da się rozerwać więzów (jak 
słońce i jego promienie). Wiem, że taką osobą jest na pewno 
Pan Rybarski – dyrygent umiłowanego przeze mnie chóru.  

Chórzystów sam często poszukiwał, odwiedzał ich do-
my, trudził się bardzo, by chcieli śpiewać w chórze, i pomagał 
im się tam odnaleźć. Sam dbał o właściwą atmosferę, aby każ-
dy czuł się bezpieczny. Każdy chórzysta miał swoje jedyne 
miejsce w zespole i w Jego sercu. Każdy czuł się wartościowy.  

Pan Jan poczuwał się do odpowiedzialności za każdego. 
Wiele osób przecież przychodziło do chóru tak jak ja, niepełno-
letnia wówczas dziewczynka z 7 klasy. A był bardzo wymagają-
cy. Wszyscy czuliśmy się jak Jego dzieci; mówiono o nas 
„aniołki Rybarskiego”. Przy panu Janie nikt nie czuł się zniewo-
lony, nikt też nikogo nie podporządkowywał sobie. Szanowali-
śmy siebie nawzajem. Zdarzało się, że ktoś wprowadzał zamęt, 
ale Pan Jan to wszystko kontrolował. Próby chóru odbywały się 
wtedy w skromnej salce katechetycznej w Domu Katolickim, 
potem w pozyskanej większej sali kinowej, aż przyjęto nas do 
przykościelnej wielkiej sali chórowej. Na próby miał niedaleko, 
bo zamieszkiwał w zaadoptowanej salce, w suterenie Domu 
Katolickiego. Materialnie miał tak niewiele.  

Dyrygent zawsze był wizjonerem. Miał wielką charyzmę 
– był świetnym organistą, organizatorem życia chórowego, 
wychowawcą, fenomenalnym obserwatorem i dyrygentem. 
Dzięki temu skład zespołu stale się rozrastał i odmładzał. Przy 
tym wszystkim wyróżniała Go niezwykła skromność i pokora. 

Mówił, że to Bóg tak chciał, aby został dyrygentem i obdarzył 
go niespodziewanym i niezasłużonym dobrem, a chórzyści 
dodają mu energii i siły. Zawsze wiedziałam, że miał też 
wyjątkową opiekę św. Cecylii – również mojej patronki. Każda 
próba zaczynała się modlitwą do Niej, a więc umiał przyjaźnić 
się ze świętymi! 

Czas jego działania przypadł na okres bardzo trudny 
historycznie, ale jednocześnie bardzo ciekawy i radosny. 
Śmiem twierdzić, że to plan Boży wypełniał się tu i teraz, a 
my byliśmy tego świadkami. Troszczył się zawsze o to, aby 
chórowi niczego nie brakowało, nabiegał się nieraz prosząc, 
stukając do wielu drzwi, ciężko zdobywając nuty, partytury, 
zyskując przychylność u ludzi. Był też zawsze wspierany 
przez tutejszych proboszczów i księży, bo Panu Janowi pro-
boszczowie ufali bezgranicznie. On zaś mógł czuć się w pełni 
wolnym twórcą. To dodawało mu odwagi i pewności siebie. 
Mogę zaświadczyć, że zawsze prowadził chór po właściwych 
ścieżkach, pomimo ciemności i czyhających niebezpie-
czeństw. Wszędzie chór legitymował się jako parafialny, co 
budziło aplauz i zaciekawienie.  

Okres świetności chóru przypadł na czas pontyfikatu 
papieża Jana Pawła II. Tam, gdzie papież – był i Mariański. 
Chciałoby się powiedzieć sentymentalnie: jeden duch – jedno 
Ciało, a to Polska właśnie. Były wielkie wspólne uniesienia, 
radości, ale i ofiary, cierpienia. W objeżdżanych krajach – 
głównie zachodnich, za żelazną kurtyną – chór zawsze dawał 
świadectwo wiary, przywiązania do papieża, imponował ra-
dością i skupieniem podczas Mszy Świętych i koncertów. 
Wszyscy tam budowali się naszą radością, ofiarnością, zdy-
scyplinowaniem, odmiennością.  

Pan Jan miał wielkie serce otwarte dla każdego, potrafił 
słuchać, rozważać. Jego wiarę porównuję do wiary ojca Abra-
hama, wykazywał cierpliwość Hioba, a nadzieję Mojżesza. Bo 
takie, według mnie, było jego życie. Był wielkim jasnym pro-
mieniem Słońca Słońc. U schyłku życia tak wiele osiągnął, a 
chórowi pomógł wspiąć się na wyżyny artystyczne. 

Tytan pracy, pasjonat, obowiązkowy, wiecznie poszu-
kujący sposobów realizacji własnych pomysłów, odkrywający 
wolę Bożą nieustannie, ale jako dyrygent i twórca często był 
samotny i chyba też niezrozumiany w środowisku artystycz-
nym Krakowa. Może też trochę niespełniony, a przy końcu 
życia rozumiejący bardziej samego siebie. Bóg jeden wie, czy 
Kraków zasłużył na takiego Rybarskiego, bo Pan Rybarski 
przyniósł Krakowowi chlubę, tak samo Kościołowi i Polsce. 
Dzisiaj to wiemy i uznajemy.  

Nie byłoby chóru bez Rybarskiego i Rybarskiego bez 
chóru. Ja też pewnie byłabym dziś inną osobą, gdyby nie Pan 
Dyrygent. To jego osobowość, wiara, upór, wytrwałość i mą-
drość kształtowały mój charakter i znaczyły moją drogę. 
Dziękuję Bogu, że dane mi było żyć i rozwijać się w otoczeniu 
tak wielkiego i dobrego człowieka, we wspólnocie chórowej i 
w Kościele Jezusowym przy tak wielkim kreatorze ducho-
wych wartości: miłości, przyjaźni, szczęścia, dobra, piękna. 
Rok przed swoim odejściem rozważał mocno ten swój „wam-
piryzm” – jak mawiał. A mnie cieszyło to ponowne spotkanie 
z nim i rozmowa. Pan Jan wiedział, że mnie za nic nie musiał 
przepraszać, a i ja Jego również.  

 

TAK WIELE DOBRA 
WSPOMNIENIA  

CHÓRZYSTÓW – CIĄG DALSZY 

Nie sposób wymienić wszystkich jego zasług – 
tak zaczyna się tekst poświęcony śp. Janowi 
Rybarskiemu w krakowskim dodatku Gościa 
Niedzielnego (GN nr 49/2018). Nie sposób? 
Chórzyści Chóru Mariańskiego próbują to czy-
nić na łamach naszego parafialnego pisma…  
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Pan Dyrygent odszedł do domu Ojca w przededniu uro-
czystości św. Cecylii – patronki muzyki i w dzień wspomnienia 
ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Na Cmentarzu podczas 
pogrzebu żegnały Go tłumy, śpiewał mu Jego chór, zaświeciło 
słońce. Żegnał go też chór śpiewaczy sikorek. Ja je widziałam i 
słyszałam. Kolejny cudowny znak od Boga. Tu, na ziemi zostaje 
nasze wspomnienie, pamięć, wdzięczność, tęsknota, nieroz-
wiązane węzły przyjaźni i wiara, że i my kiedyś z Woli Bożej 
przyjęci będziemy do chóru w Niebie. Teraz Pan Dyrygent 
niech nam pomaga jeszcze trwać przy Kościele! 

Panie Dyrygencie! Przyszedłeś z wieczności i tam od-
chodzisz pozostawiając tajemnicę swojego geniuszu w muzyce 
i w pełni człowieczeństwa. Tajemnicą pozostaje też Twoje cier-
pienie – to przy końcu życia, jak i wcześniejsze. Zadziwiaj teraz 
wszystkich w niebiańskiej krainie. Wierzę mocno, że tam, po 
tamtej stronie na Twoje powitanie wyszły tłumy. Całe Niebo 
radowało się z Tobą. To Ty przecież w ostatniej drodze żegna-
łeś tu tak wielu, odprowadzałeś ich ciała na cmentarze, uczest-
niczyłeś w tak wielu pogrzebach, grając dla nich ostatnie na 
Ziemi tony, jak nikomu z nas nie było dane.                    

Cecylia Ślęczka (w chórze Cecylka),  
niegdyś chórzystka z prawie 30-letnim stażem śpiewaczym,  

w latach 60-90 ubiegłego wieku 

***** 
Pan Jan dbał o swoich chórzystów. Wielu z nas mówiło 

otwarcie, że jest jak ojciec. 
Kiedyś z początkiem roku dopadła mnie infekcja i na kil-

ka tygodni straciłem głos. O śpiewaniu nie było mowy. Pan Jan 
regularnie do mnie dzwonił pytając, jak się czuję. Pozdrawiał 
mnie i całą rodzinę, a przy okazji zawsze opowiedział coś cie-
kawego. Pewnej niedzieli, nie mogąc się do mnie dodzwonić, 
nagrał wiadomość na poczcie głosowej o treści: Drogi Wojtku, 
kiedy przyjdziesz? Bo smutno bez Ciebie – nigdy tych słów nie 
zapomnę.  

Pan Jan miał duże poczucie humoru. Podczas jedno-
dniowej wizyty w Rzymie, przy okazji pobytu w Pescarze we 
Włoszech, staliśmy dużą grupą chórzystów na Palatynie. Roz-

poznałem to miejsce i nagle z ożywieniem zawołałem: Pa-
miętam! Byłem tu w podróży poślubnej – na co Pan Jan jed-
nym słowem rozbawił nas wszystkich, zadając mi pytanie: 
Sam? 

Wojciech Kwinta 

***** 
Latem 1995 roku przeprowadziliśmy się z mężem do 

dzielnicy Nowa Wieś i stopniowo zaczęliśmy wrastać w 
naszą nową parafię. To, co nas od razu przyciągnęło do 
kościoła NMP z Lourdes, to pięknie celebrowane nabożeń-
stwa. Jako zawodowy muzyk, z przyczyn losowych nie wy-
konujący swojego zawodu, z coraz większym zaintereso-
waniem przysłuchiwałam się śpiewającemu w trakcie nabo-
żeństw chórowi. Stopniowo zajmowaliśmy miejsca coraz 
bliżej chóru…  

Trzy lata trwało, zanim zebrałam się na odwagę, by 
pójść na próbę i poprosić Dyrygenta o przyjęcie do zespołu. 
Była to ostatnia próba przed wyjazdem zespołu do Nowego 
Jorku. Pamiętam jak dziś pewne zawahanie Pana Rybar-
skiego, nie byłam już bowiem „w wieku poborowym”. Usły-
szałam jednak: „Dobrze, niech Pani przyjdzie na próbę, jak 
wrócimy ze Stanów”. I tak minęło moich 10 lat u boku Pana 
Dyrygenta.  

Od początku uderzyła mnie wyjątkowa atmosfera, ja-
ką stwarzał pan Dyrygent – dało się wyczuć jego ogromne 
zaufanie do Boga i otaczających go ludzi. I tego oczekiwał 
od członów swojego zespołu. Zawsze powtarzał, że Chór 
Mariański ma dawać świadectwo wiary i patriotyzmu. Czę-
sto więc angażował zespół w obchody różnorodnych uro-
czystości kościelnych i patriotycznych, zarówno o zasięgu 
lokalnym jak i ogólnopolskim. Żadna próba nie mogła za-
kończyć się bez modlitwy, żaden wyjazd zagraniczny nie 
mógł obejść się bez pieśni nabożnych Karpińskiego „Kiedy 
ranne wstają zorze” lub „Wszystkie nasze dzienne sprawy”.  

Organizowane przez Pana Dyrygenta wyjazdy za-
graniczne były w istocie swoistymi pielgrzymkami do miejsc 
ważnych i drogich polskiemu, chrześcijańskiemu sercu. 
Choćby wyjazd do Wilna w czerwcu 2012 roku, by zaśpie-
wać podczas uroczystości poświęcenia pierwszego na Li-
twie stacjonarnego hospicjum dla chorych dotkniętych cho-
robą nowotworową, które zorganizowała siostra Michaela 
Rak (sic!) ze zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. 
Jadąc tam nie wiedziałam, że dane nam będzie śpiewać 
dokładnie w miejscu bezpośrednio związanym z orędziem 
Miłosierdzia Bożego. Właśnie tam, przy ul. Rasu 4a, w la-
tach międzywojennych mieszkali ksiądz Michał Sopoćko, 
duchowy przewodnik siostry Faustyny Kowalskiej, i malarz 
Eugeniusz Kazimirowski. Właśnie tam, w 1934 roku, według 
wskazówek siostry Faustyny i pod nadzorem księdza Mi-
chała, powstawał pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, który 
potem udało się nam zobaczyć w centrum Wilna, w nowym 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Od tej pory Miłosierdzie 
Boże towarzyszy mi cały czas. To jedna z najważniejszych 
rzeczy, jaką zawdzięczam Panu Dyrygentowi. A jest ich w 
sumie bardzo wiele. 

Grażyna Wieczorek 

Na zdjęciu: 

Maestro 
Jan Rybarski 

na procesji  
do kościoła 

Bł. Anieli 
Salawy 
(2014) 
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***** 
Do Mieszanego Chóru Mariańskiego dostałam się z 

tzw. „łapanki”. Miałam do wyboru: albo chór, albo zmienić 
kościół. Co było bardzo trudne, bo tutaj prowadziłam moje 
dzieci na lekcje religii – pozostało mi więc tylko ulec perswazji 
Pana Jana. I tak zaczęła się cudowna, prawie 35 lat trwająca 
przygoda. W czarnych latach naszej historii – panowania 
komuny i stanu wojennego – żyłam zanurzona w dawnej 
muzyce polskiej i utworach Kilara, Haendla, Bacha, Beethov-
ena, Mozarta… Dziękuję Ci, Janku! 

Janina Bukowy   

***** 
Nasza rodzina związana jest z Chórem Mariańskim od 

1975 roku, od momentu, kiedy śpiewać zaczął Krzysztof. 
Kiedy urodził się nam syn mieliśmy nadzieję, że i on podzieli 
pasję ojca. Wydawało się to jednak tak odległe, nierealne. 
Dziś mija już trzynaście lat, odkąd Michał dołączył do zespo-
łu. Co daje naszej rodzinie chór? Możliwość realizacji zainte-
resowań, radość z tworzenia, uczestnictwo w grupie – wyjąt-
kowej, o podobnych wartościach, dumę z sukcesów, naukę 
samodyscypliny i pokory. Wszystko to za sprawą jednego 
człowieka – Jana Rybarskiego, jego zdolności, kreatywności, 
zaangażowania, konsekwencji, patriotyzmu, charyzmy, talen-
tów pedagogicznych, empatii.  

Mieliśmy to wyjątkowe szczęście, że nasze kontakty 
miały miejsce także na płaszczyźnie poza chórowej. Jedną z 
nich były wspólne wakacje. Pod koniec lat dziewięćdziesią-
tych wybraliśmy się do Włoch. Ponieważ mieliśmy małe 
dziecko, trasę pokonywaliśmy w dwóch etapach, zatrzymując 
się w gasthofie w Austrii. Nocleg ze śniadaniem. Byliśmy 
jedynymi gośćmi. Rano schodzimy do jadalni, a tam szwedzki 
stół, jedzenia dla kilkunastu osób. Piękna zastawa, feeria 
barw różnych zakąsek, nabiału, wędlin, soków, napojów, 
owoców, słodyczy. No, nie ma co ukrywać, w domu tego nie 
było. Właściciel kręci się, dyskretnie obserwuje. Pyta, jakby 
się upewniając: Polacy? Jan coś marudzi, mruczy pod no-
sem, w końcu mówi: Widzicie Go myśli, że Polaczki przyje-

chały, rzucą się na jedzenie i jeszcze wyniosą. Z godnością 
się zachowywać, z godnością. Jesteśmy dumnymi Polakami! 
A trzeba wiedzieć, że lubił dobre jedzenie, doceniał estetykę 
stołu, lubił smakować nowości. Skończyło się więc na małej 
kajzerce z dżemem. Ale za to wychodząc usłyszeliśmy: Kul-
tur! Do widzenia. Zapraszamy na dłużej. 

Przed kolejnymi wyjazdami grzmiał: żadnych cyno-
wych talerzyków, gotowanych jajek jedzonych na parkingach. 
Jeśli stać nas na wyjazd, musi nas być stać choćby na kawę. 
Nie jesteśmy ubogimi krewnymi Europy. 

Kiedyś w pensjonacie, gdzie byliśmy jedynymi Pola-
kami, sprytny gospodarz podał do obiadu domowe wino, 
cmokał nad nim, zachwycał się. Papa! Waleza! Cracovia! – 
mówił. Dla specjalnych gości. No, można by pomyśleć: am-
brozja. Jan skosztował, popatrzył na Włocha takim wzrokiem, 
że ten galopem przyniósł nową butelkę i z radością poklepał 
Go po ramieniu. Zna się. Szacunek. 

Jego postawa, wysokie stawianie sobie poprzeczki, 
wywoływało u nas refleksje, powodowało, że wszędzie byli-
śmy traktowani z szacunkiem, a goszczący nas nie raz pod-
kreślali, że odbiegamy od stereotypu Polaka na wakacjach. 

Jan intensywnie pracował, ale też intensywnie odpo-
czywał. Nie lubił monotonii, potrzebował nowych bodźców, 
smaków, ludzi. Gadał z każdym, często na migi, ale zawsze 
się dogadywał, a bywało, że takie spotkanie kończyło się „na 
misia”. Odpoczywał też od grania. Tzn. chciał. Bo kiedy go-
spodarz dowiedział się, że jest muzykiem, nie dawał mu żyć. 
Jan swiraj!  Słychać było od rana do wieczora. Ambitny 
Chorwat postanowił nauczyć nas miejscowej pieśni. My kar-
nie powtarzaliśmy za Nim słowa, Rybarski też tam coś po-
mrukiwał, ale widać było, że chce mieć święty spokój. Kiedy 
przyszło do naszego prawykonania – Ante z wyrzutem patrzy 
na Dyrygenta, a On niewiele myśląc na podaną melodię 
śpiewa „…na piecu siedziała…” Konsternacja. Wiesz, An-
te, ja to przetłumaczyłem na polski… Cały Janek! Żartowniś, 
taki trochę z cicha pęk. 

Kiedyś z okazji czyichś urodzin siedzimy przy ognisku 
w małej podgórskiej miejscowości. Przyszła starsza pani, 
członkini miejscowego chóru parafialnego. Śpiewamy: Pluri-
mos annos. Pani wywrzaskuje: Prulimos. No cóż, nie ukry-
wamy śmiechu. Jan mówi: Ładnie pani śpiewa, a proszę 
spróbować delikatniej – i śpiewa z Nią: plurimos, plurimos. 
Do końca spotkania patrzyła na Niego z zachwytem, jak 
sroka w kość, a do końca życia opowiadała wszystkim, jak ją 
pan z Krakowa uszanował. 

Codzienne zdarzenia, drobne sytuacje, a każda wyko-
rzystana do podkreślenia wagi szacunku, godności, poczucia 
wartości, dumy z tego, kim jesteśmy. Nie w sposób akade-
micki, ale przez przykład. Najtrudniej.  

Janie! Towarzyszyłeś naszej rodzinie od ślubu przez 
chrzciny, inne uroczystości radosne i smutne. Byłeś przy nas 
w ostatniej drodze naszych Rodziców, Rodzeństwa, cieszyłeś 
się naszymi sukcesami i martwiłeś się z nami. Zachęcałeś do 
rozwoju, nauki, pokonywania naszych słabości. Mamy za 
sobą setki godzin spotkań, rozmów, sporów. Ale nawet jeśli 
mieliśmy inne zdanie, cierpliwie argumentowałeś. 

Na zdjęciu: 

Maestro 
Jan Rybarski 

w dniu  
dekoracji 
Złotym  

Krzyżem 
Zasługi 
(2010) 
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Zawsze mieliśmy w Lucynie i w Tobie wsparcie du-
chowe i materialne. Mamy nadzieję, że nie będzie naduży-
ciem nazwanie Cię naszym przyjacielem.  A więc, żegnaj 
PRZYJACIELU. 

Rodzina Woźniaków (Jadwiga, Krzysztof i Michał) 

***** 
Wraz z odejściem Dyrygenta Jana Rybarskiego, dla nas, 

chórzystów, skończyła się pewna epoka. Jego niezwykła oso-
bowość i pasja sprawiały, że dla wielu chór był nie tylko przy-
stankiem w życiu, ale stawał się prawdziwym „drugim domem”. 
Wspominam Go jako człowieka z  jednej strony mocnego, kon-
sekwentnego w dążeniu do celu, niezwykle wymagającego i 
upartego, a z drugiej – charyzmatycznego, wrażliwego, z dużym 
poczuciem humoru i dystansem do siebie. Posiadał wyjątkowy 
dar łączenia pokoleń, znajdując wspólny język zarówno ze star-
szymi, jak i najmłodszymi chórzystami. I w tym naszym zespole 
tak właśnie się czuliśmy – jak wielka wspólnota rodzinna, połą-
czona miłością do muzyki. Całe życie dawał też świadectwo 
swojej głębokiej wiary, miłości do Ojczyzny i troski o najbliż-
szych. Na przestrzeni pół wieku istnienia chóru ludzie przycho-
dzili, odchodzili, wracali do chóru, a ON – zawsze BYŁ. Pełen 
energii i optymizmu wierzył, że uda mu się pokonać chorobę… 
Trudno mi sobie wyobrazić, że nigdy już nie stanie przed chó-
rem, nie zasiądzie przy kościelnych organach, z których płynęło 
jedyne takie gromkie "Boże, coś Polskę", nie rozbawi nas aneg-
dotą... Pozostaje więc tylko nadzieja, a może i pewność, że 
cząstkę siebie pozostawił w każdym z nas. 

Teresa Feliks 

***** 
Poznał się proboszcz, jak wspaniale mu szło granie. 
Rzekł: „Daję ci chór parafialny we władanie. 
Uczyń go najlepszym i sławnym na świat cały, 
Tak, iżby mu żadne nigdy nie dorównały!” 
                                            („Pan Jan” Księga I) 

Trzydzieści osiem lat i cztery miesiące śpiewania 
w chórze, czterdzieści cztery wyjazdy chórowe, sześć 
spotkań w Watykanie ze Świętym Janem Pawłem II, 
sześć spotkań podczas Jego pobytu w Ojczyźnie, niezli-
czona ilość koncertów, występów w parafii, w Krakowie i 
w całej Polsce. 

To wszystko zawdzięczam Panu Dyrygentowi Ja-
nowi Rybarskiemu. To On w 1980 roku zaprosił mnie do 
Chóru Mariańskiego, nauczył śpiewać w chórze, inspi-
rował do tworzenia programów „cecyliankowych” i tek-
stów pieśni, do których komponował muzykę. To jego 
pasja, umiłowanie muzyki, wiara w człowieka, a nade 
wszystko ciężka praca – aby coś „wykrzesać” z takich 
osób jak ja, bez wykształcenia muzycznego – sprawiły, 
że Chór Mariański stał się znany i uznany nie tylko w 
Krakowie, Polsce, ale także poza jej granicami. 

Chór Mariański to grupa ludzi różniących się wie-
kiem, wykształceniem, charakterem – tygiel różnych 
osobowości. Aby utrzymać taki zespół jako całość, nie 
wystarczy tylko ich chęć do śpiewania.  

Bo tu musi być: porządek i dyscyplina! 
Cóż to za wódz, który tak chór w ryzach trzyma?! 
   („Pan Jan”, Księga I) 

Pan Dyrygent uczył i wymagał, stawiał cel i wyko-
rzystując wszystkie swoje umiejętności pokazywał, jak 
mamy wszyscy – jako chór – osiągnąć ten cel. Kochał to 
co robił, a nade wszystko kochał ludzi, zawsze dawał im 
szansę rozwoju i wykorzystania swoich talentów. W 
grupie ludzi śpiewających stworzył „jedność w różnorod-
ności”, stworzył jedną wielką rodzinę chórową! 

Wiecie, gdzie tkwi naszego sukcesu przyczyna? 
Chór Mariański jest to jedna wielka rodzina! 
   („Pan Jan”, Księga IV) 

I ja miałam szczęście znaleźć się w tej rodzinie 
chórowej. Tutaj poznałam wspaniałych, wartościowych 
ludzi, serdecznych przyjaciół, których oprócz śpiewania 
łączą te same wartości chrześcijańskie, patriotyzm, a 
przede wszystkim wiara w Boga. 

Panie Dyrygencie! Za wszelkie dobro, za wszyst-
kie chwile spędzone w Chórze Mariańskim i za te pry-
watne z Twoją Rodziną – dziękuję! 

Ścieżką do nieba dla nas bądź 
Nasza Matko jedyna 
Bo tam mieszkanie dla nas jest 
W Królestwie Twego Syna. 
Dopomóż byśmy doszli tam 
Królowo Niebios Bram! 
Salve Regina Maryja! 
Ave Maryja 

Tej zwrotki Twojej pieśni „Ave Maryja” już nie 
usłyszymy u naszej Lourdeńskiej Pani. Zagraj i zaśpie-
waj Matce Bożej sam, tam w niebie, u Jej tronu. 

Stanisława Zawisza 

 

Na zdjęciu: 

Maestro  
Jan Rybarski  
jako dyrygent 
na koncercie 
w Filharmonii 
Krakowskiej 

(2013) 
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PROGRAM REKOLEKCJI 
WIELKOPOSTNYCH 

REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH  
I DLA STUDENTÓW 

NIEDZIELA 17 MARCA 2019 ROKU 

 o godz. 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. z nauką rekolekcyjną dla studen-
tów 

PONIEDZIAŁEK 18 MARCA 2019 ROKU  

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

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

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

WTOREK 19 MARCA 2019 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. 9.00, 15.00 i 18.30:  
Msza św. z nauką rekolekcyjną; 

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

ŚRODA 20 MARCA 2019 ROKU 

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

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

 godz. 20.00: Msza św. z nauką rekolekcyj-
ną dla studentów. 

 

REKOLEKCJE PROWADZI   

O. Adam Szustak OP 
 

REKOLEKCJE DLA UCZNIÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 

PONIEDZIAŁEK 25 MARCA 2019 ROKU:  
- o godz. 10.00 spotkanie dla klas VII, VIII        

i III gimnazjum 
- o godz. 11.30 spotkanie dla klas IV, V i VI 
- o godz. 13.00 spotkanie dla klas I, II i III 

WTOREK 26 MARCA 2019 ROKU: 
- o godz. 10.00 nabożeństwo pokutne i spo-

wiedź św. dla klas VII, VIII i III gimnazjum 
- o godz. 11.30 nabożeństwo pokutne i spo-

wiedź św. dla klas IV, V i VI  
- o godz. 13.00 spotkanie dla klas I, II i III  

ŚRODA 27 MARCA 2019 ROKU: 
- o godz. 10.00 Msza św. dla klas VII, VIII        

i III gimnazjum 
- o godz. 11.30 Msza św. dla klas IV, V i VI 
- o godz. 13.00 Msza św. dla klas I, II i III 

REKOLEKCJE DLA UCZNIÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 

PONIEDZIAŁEK 1 KWIETNIA 2019 ROKU:  

- o godz. 10.00 spotkanie dla klas I, II i III  
- o godz. 11.00 spotkanie dla klas IV i V 
- o godz. 12.00 spotkanie dla klas VI i VII 
- o godz. 13.00 spotkanie dla klas VIII i III gim. 

WTOREK 2 KWIETNIA 2019 ROKU: 

- o godz. 10.00 spotkanie dla klas I, II i III  
- o g. 11.00 spotkanie i spowiedź dla klas IV i V  
- o g. 12.00 spotkanie i spowiedź dla klas VI i VII 
- o godz. 13.00 spotkanie i spowiedź św. dla 

klas VIII i III gimnazjum 

ŚRODA 3 KWIETNIA 2019 ROKU: 

- o godz. 10.00 Msza św. dla klas I, II i III  
- o godz. 11.00 Msza św. dla klas IV i V 
- o godz. 12.00 Msza św. dla klas VI i VII 
- o godz. 13.00 Msza św. dla klas VIII i III gim. 

PROWADZI  Ks. Piotr Klimczak CM 

REKOLEKCJE DLA VII LO 
w dniach 15—17 kwietnia 2019 r. 

PROWADZI  Ks. Marek Krawczyk CM 
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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 – z udziałem dzieci  
przedszkolnych 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

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

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
w niedziele: 
pół godziny przed Mszą św. 
w tygodniu:  
w g. 6.00÷9.00; 18.00÷19.00;  
19.30÷20.00 (z wyjątkiem sobót)  

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

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

środy, godz. 18.15÷19.15 
(tel. 694-100-644 – poza godzinami) 

Tzw. kurs przedmałżeński: 
poniedziałki, godz. 19.00 

Klub Parafialny 
czynny od wtorku do piątku:  
w godz. 14.00÷17.00 

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

NUMERY TELEFONÓW 
dyżurny:        12-622-59-19; 
kancelaria:        12-622-59-21; 
zakrystia:          12-622-59-27; 
do umierającego:   880-479-042 

 

MARZEC 
1 (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).   

2 (sobota): Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP o godz. 7.40 i Msza św. wotywna o Nie-
pokalanym Sercu NMP o godz. 8.00, a po niej nabożeń-
stwo wynagradzające. 

3 (niedziela): 8. niedziela zwykła. 
4 (poniedziałek):  Święto św. Kazimierza Królewicza, patrona archi-

diecezji krakowskiej. 
6 (środa): Środa Popielcowa: początek okresu Wielkiego Postu. 

Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.30 (dla 
dzieci), 18.30 i 20.00; posypanie głów popiołem w czasie 
wszystkich Mszy Świętych. 
Obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych. 
Początek kwartalnych dni modlitw o ducha pokuty. 

8 (piątek): Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.30 (dla dzie-
ci), 18.00 i 20.30 (dla młodzieży i studentów). 

10 (niedziela): 1. niedziela Wielkiego Postu. 
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.30. 
Składka przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II Nie 
lękajcie się! 

17 (niedziela): 2. niedziela Wielkiego Postu. 
Inauguracja rekolekcji wielkopostnych dla dorosłych w 
czasie niedzielnych Mszy Świętych – od godz. 8.00 
(patrz: s. 11). 

 Inauguracja rekolekcji akademickich w czasie Mszy 
św. o godz. 20.00 (patrz: s. 11). 
Dzień imienin ks. Zbigniewa Kopcińskiego. 

19 (wtorek):   Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi 
Panny. 
Dzień imienin ks. Bogdana Markowskiego. 

24 (niedziela):  3. niedziela Wielkiego Postu. 
25 (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, 15.00 i 18.30. 
Inauguracja rekolekcji wielkopostnych dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 5 (patrz: s. 11). 

31 (niedziela):  4. niedziela Wielkiego Postu. 
Uroczystość przyjęcia dziewcząt i chłopców do grona 
służby liturgicznej – w czasie Mszy św. o godz. 11.00. 

1 kwietnia (poniedziałek):  Inauguracja rekolekcji wielkopostnych dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 (patrz: s. 11). 
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