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Pewien młodzieniec kiedyś spowiadał się co
miesiąc. Tak jak go na lekcjach religii uczono. Potem,
pod wpływem ojca duchownego, zaczął korzystać z
sakramentu pokuty co dwa tygodnie. A potem postanowił sobie spowiedź co tydzień. Proszę Księdza, ja
tego nie rozumiem – mówiła jego dziewczyna, lekko
przerażona. Czy on ma takie straszne grzechy, że
musi chodzić do spowiedzi co tydzień? No, niekoniecznie – odpowiedziałem.
Zaraz na wstępie Dziennika duszy św. Jana
XXIII znajdziemy zasadę, którą wiernie praktykował
przez całe życie: Co tydzień przystąpić do spowiedzi i
Komunii św. (to był koniec XIX wieku – dlatego
tak… rzadka Komunia). Wiadomo, że św. Jan Paweł
II także przystępował do spowiedzi każdego tygodnia,
biorąc przykład z licznych świętych. Z których niektórzy potrafili się spowiadać nawet codziennie!
Tymczasem zdarza się, że ktoś przez 25 lat nie przystępował do tego sakramentu – i twierdzi, że nie ma
się z czego spowiadać. Przecież nikogo nie zabiłem…
nikogo nie okradłem! Czy rzeczywiście jest tak dobrym chrześcijaninem, jak to sobie wyobraża? No,
niekoniecznie.
W czym problem? W ilości dostępnego światła.
Jeżeli w pokoju przysłoni się okna, jedynie z trudem
dostrzeże się panujący tam nieporządek. Podobnie fakt,
iż ktoś nie dostrzega zła – nie dowodzi jeszcze, że ono
nie istnieje. Żyjący w II wieku po Chrystusie biskup
Antiochii – św. Teofil pisał tak: Chociaż bowiem wszyscy mają oczy, u niektórych są one zaćmione i dlatego
nie mogą zobaczyć światła słonecznego. Z tego jednak, że ślepi nie widzą, nie wynika, iż słońce nie świeci, lecz że oni są dotknięci ślepotą. Tak i ty masz zaćmione oczy swojej duszy z powodu grzechów i złych
czynów twoich. Niektórzy tak mają. Św. Jan Apostoł w
swoim pierwszym liście pisał o tym krótko: Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. […] Jeśli mówimy, że nie
zgrzeszyliśmy, czynimy [Boga] kłamcą i nie ma w nas
Jego nauki (1 J 1, 8 i 10).
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Chrystus Pan w Ewangelii powie o takiej sytuacji:
Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono
jego uczynków (J 3, 20). Grzeszy, i chce trwać w grzechu, i dobrze mu z tym – zrobi więc wszystko, aby Boże
światło nie dotarło do jego duszy i nie wydobyło na jaw
całej jej brzydoty.
Tymczasem – jak mówił biskup Fulton John Sheen
z Nowego Jorku – Być grzesznikiem to nasze nieszczęście, ale być tego świadomym to nasza nadzieja.
Co się stanie, jeżeli dopuścimy światło? Więcej:
włączymy reflektor – albo „włączymy” słońce? Wtedy
łatwo zobaczy się całą prawdę. Prawdę, że nawet święty
siedem razy na dzień zgrzeszy (zob. Prz 24, 16). Patrząc
na siebie w tym świetle – świetle Chrystusa – św. Paweł
Apostoł pisał, że jest poronionym płodem: Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół
Boży (1 Kor 15, 9). Św. Wincenty a Paulo mówił kiedyś
do księży: Czyż to nie jest nieszczęściem dla mnie, że
choć widzę, jak moi Bracia żyją życiem Jezusa Chrystusa, mili w oczach Ojca niebieskiego, sam jednak żyję
życiem zmysłowym, zwierzęcym, i zasługuję jedynie na
wyrzucenie z ich towarzystwa jako przedmiot niemiły
Panu Bogu? Wielcy święci widzieli siebie jako… wielkich grzeszników! I wówczas dzieje się to, o czym pisał
św. Jan w swoim liście: Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
[Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości (1 J 1, 7 i 9).
Chrystus Pan w Ewangelii powie o takiej sytuacji:
Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła,
aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu (J
3, 21). Jakie uczynki? Te uczynki – to uznanie swojego
grzechu, przyznanie się do winy, szczery żal, nawrócenie.
Wysiłek, by podjąć nowe życie, ze świadomością, że to
nowe życie jest darem Bożym. Że – jak pisał św. Paweł –
łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie
od was, lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się
nikt nie chlubił (Ef 2, 8-9).
Pan Jezus powie na kartach Ewangelii: A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich
uczynki (J 3, 19). Może jednak nie jest tak źle? Może nie
lękamy się zbliżyć do światła, którym jest Jezus? Po
czym to można poznać? Również po tym, jak często korzystamy z sakramentu pokuty: by widzieć coraz to lepiej
i lepiej nasze grzechy i niewierności. I jak często przyjmujemy Chrystusa w Eucharystii – by mieć siłę do walki
z naszym brakami i zaniedbaniami.
ks. Bogdan Markowski CM

MYŚL MIESIĄCA
Tylko ten, kto wie, gdzie stoi, potrafi powiedzieć,
dokąd chce iść.
bł. John Henry Newman

WIELKI TYDZIEŃ
I TRIDUUM PASCHALNE
NIEDZIELA PALMOWA
(14 KWIETNIA):
Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą Świętą
WIELKI PONIEDZIAŁEK, WTOREK
i ŚRODA (15, 16 I 17 KWIETNIA):
Rekolekcje dla uczniów VII LO – przed południem
Spowiedź święta
w godzinach 6.00—9.00 i 16.00—20.00
«Święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego»
WIELKI CZWARTEK (18 KWIETNIA):
Spowiedź św. tylko w godzinach 6.00—12.00
[Msza Krzyżma w Bazylice Miłosierdzia Bożego
w Łagiewnikach o godz. 10.00]
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00
Adoracja przy Ciemnicy do godz. 22.00
WIELKI PIĄTEK (19 KWIETNIA):
Adoracja przy Ciemnicy w godz. 6.00—17.30
Spowiedź w godz. 6.00—12.00
Jutrznia o godz. 8.00
Droga Krzyżowa o godz. 15.00
Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00
Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 24.00
WIELKA SOBOTA (20 KWIETNIA)
i WIELKA NOC:
Adoracja przy Grobie Pańskim w g. 6.00—18.30
Spowiedź w godz. 6.00—12.00
Jutrznia o godz. 8.00
Poświęcenie pokarmów (przed kościołem)
w godz. 9.00—17.00
Wigilia Paschalna i Rezurekcja o godz.
19.00 (należy przynieść ze sobą świece)
Procesja rezurekcyjna – po zakończeniu
świętej liturgii (około godz. 21.00)
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO (21 KWIETNIA):
Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą Świętą
Msze Święte – jak w każdą niedzielę
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DLA KOGO BYŁY
TE REKOLEKCJE?
W tym roku w dniach od 17 do 20 marca odbyły
się rekolekcje wielkopostne pod przewodnictwem ojca
Adama Szustaka, dominikanina. Jak dowiedziałam się,
że dominikanin będzie głosił nauki – pomyślałam sobie:
będzie ciekawie. Ale nie spodziewałam się, że aż tak.
W niedzielę na Mszy Świętej o godz. 9.30, na którą
uczęszczam (a przychodzę z dwudziestominutowym wyprzedzeniem), zazwyczaj jest tyle osób, ile mieści się w
ławkach. A tu zdziwienie: 20 minut wcześniej ławki są
zajęte przez młodych ludzi (którzy na wojskowej komisji
poborowej otrzymaliby kategorię A), a którzy w ogóle nie
uważają, że należałoby ustąpić miejsca starszym, nieraz
osobom o kulach. Starsze panie zdezorientowane, bo
zazwyczaj siedzą na swoich miejscach, muszą wpychać się
na siłę jako szósta osoba do ławki. Trochę zdziwiła mnie ta
znieczulica młodych ludzi.
Nauka rekolekcyjna ciekawa, ponieważ o. Szustak
przybliża nam osoby z ewangelii do poziomu zwykłych
ludzi, pokazuje, że mają takie same problemy życiowe jak
my, i wszystko to mówi językiem bardzo współczesnym,
młodzieżowym (np. według niego Mojżesz to największy
przegrany tamtych czasów, bo w momencie, kiedy zrobił
już wszystko, co do niego należało, co mu polecił Bóg, i
wszystko mu się udało – nagle zniknął, może umarł na
zawał serca, i do tego nie ma nawet grobu).
W drugim dniu byłam na Mszy Świętej o godz.
15.00. Na tę Mszę przychodzi niewiele starszych pań, i są
to te, które rano były w przychodni lekarskiej i nie mogły
przyjść na naukę o godz. 9.00, a w telewizji między godzinami 14.00 a 16.00 jest przerwa w nadawaniu tureckich
seriali, można więc przyjść na naukę o godz. 15.00. Tym
razem szok: o godz.14.30 kościół jest pełen młodzieży,

Na zdjęciu:
Zakończenie
rekolekcji
z O. Adamem,
w środę
20 marca,
około godz.
22.45…
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chociaż wiadomo, że o godz. 20.00 jest nauka rekolekcyjna
dla studentów.
Nie będę przytaczać kolejnych nauk rekolekcyjnych, które były prowadzone w podobnym stylu, ale
zdziwiona tak licznym uczestnictwem młodzieży postanowiłam w Internecie sprawdzić, kto to jest Ojciec Adam
Szustak. Okazało się, że jest to gwiazda Internetu, ma tam
swoje programy (Langusta na palmie), a opowieść o jego
życiu ma ponad milion wyświetleń.
Teraz zrozumiałam, że kiedyś chodziło się na kazania konkretnego kaznodziei (pamiętam, że w latach 50tych moja matka chodziła specjalnie na kazania ks. Ferdynanda Machaya do Kościoła Mariackiego), a teraz młodzież chodzi na kazania o. Szustaka.
W każdym kolejnym dniu naszych rekolekcji liczba
tej młodzieży rosła. W ostatnim dniu rekolekcji byłam na
Mszy o godz. 18.30. Gdy wychodziliśmy z kościoła tuż
przed godz. 20.00 – tłum młodych ludzi czekających przed
kościołem był ogromny i my wychodzący szliśmy tunelem
utworzonym z oczekujących ludzi. Osoby postronne, które
nie wiedziały, co się dzieje w naszym kościele, pytały: czy
to ćwiczenia ewakuacji kościoła w razie pożaru czy innego
niebezpieczeństwa?
Ale nie wiem, czy ta wielka liczba młodych ludzi
przełożyła się na ogromną liczbę Komunii, bo na „mojej”
Mszy z mojej ławki i ławki obok do Komunii przystąpiło
tylko dwoje starszych osób, a był to ostatni dzień rekolekcji. Podejrzewam, że ci młodzi ludzie przychodzili na ojca
Szustaka, a nie na rekolekcje, ale może dobre i to, że na
półtorej godziny byli oderwani od telefonu, który cały czas
trzymają w ręce.
Mam mieszane uczucia… Czy dziękować naszym
duszpasterzom za zaproszenie takiej gwiazdy Internetu, bo
faktycznie mówił ciekawie? Ale cała ta otoczka koło jego
osoby w postaci tych tłumów młodych ludzi (pozbawionych empatii) przeszkadzała mi przeżyć w skupieniu kolejne rekolekcje.
Zdezorientowana Seniorka
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CARITAS
PARAFIALNA 2018
DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO:
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018
Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
– Jednostka Terenowa przy parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie działa w następującym składzie:
Zarząd: prezes Barbara Dudek,
sekretarz Halina Baran,
skarbnik Barbara Partyczyńska;
Komisja Rewizyjna:
przewodnicząca Danuta Wójcik,
członkowie Krystyna Wasylik i Ewa Golonka.
Opiekunowie:
ks. Bogdan Markowski i s. Beata Woźniak.
Ilość członków: 13 osób.
Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są
ze środków finansowych uzyskanych z ofiar pieniężnych,
zbieranych w czasie kwesty wiosennej i jesiennej na terenie naszej parafii, odpisu od podatku 1% oraz ofiar darczyńców na konto Stowarzyszenia.
Nr konta: 27 85910007 0021 0048 1476 0001.
Zakres działalności Stowarzyszenia:
 Pomoc charytatywna osobom starszym, samotnym,
chorym zamieszkującym na terenie parafii pw. NMP z
Lourdes w Krakowie, we współpracy z wolontariatem
studentów oraz osobami z Neokatechumenatu (pod
opieką s. Beaty Woźniak SM).
 Odwiedziny domowe: 25 osób stale objętych opieką.
 Pomoc finansowa ubogim (dofinansowanie kosztów
mediów, leków, zakup podstawowej żywności, środków czystości) oraz bezdomnym (zakup żywności,
leków). W losowych przypadkach (udokumentowanych) udzielano wsparcia w formie zapomogi
gotówkowej.
 Paczki świąteczne dla ubogich: 200 sztuk rozdanych
paczek świątecznych.
 Organizowanie spotkania świątecznego (Wigilia) z
wyżywieniem dla około 100 osób oraz spotkań okolicznościowych wraz z poczęstunkiem, każdorazowo
dla około 20-30 osób (odpust parafialny czyli Dzień
Chorego, śniadanie wielkanocne, święto Patrona Miłosierdzia – św. Wincentego a Paulo, zakończenie Tygodnia Miłosierdzia).
 Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Kraków oraz
MOPS poprzez realizację zadania publicznego – «Prowadzenie na terenie dzielnicy V Kraków – Krowodrza
Klubu Samopomocy dla 20 osób starszych».

Z dniem 8 listopada 2018 roku, za porozumieniem
stron, zakończono 6-letnią współpracę z UMiG Kraków, trwającą nieprzerwanie od 2013 roku.
 Współpraca z Caritas Archidiecezji Krakowskiej
poprzez uczestnictwo w XIV i XV Ogólnopolskiej
Zbiórce Żywności, przy wsparciu wolontariatu studentów. Zebrane artykuły spożywcze zostały dołączone do paczek przeznaczonych dla ubogich. W
wiosennej edycji OZŻ zebrano 648 kilogramów
żywności na kwotę 5.595 złotych, natomiast w zimowej edycji OZŻ zebrano 733 kilogramy żywności
na kwotę 5.684 złote.
 Współpraca z wolontariatem studentów z «Projektu a
Paulo» (dyżury w Klubie Seniora, pogadanki, organizacja okolicznościowych spotkań dla seniorów).
 Współpraca ze szkołami podstawowymi na terenie
parafii (spotkania integracyjne, okolicznościowe, połączone z występami artystycznymi oraz poczęstunkiem).

Przychody i wydatki za 2018 rok
I. Przychody razem:
w tym – darowizny gotówkowe
składki członkowskie
kwesty (wiosenna i jesienna)
1% odpisu z podatków
odsetki bankowe

24.300,32 złotych
1.925,00
610,00
12.323,00
9.388,35
53,97

II. Koszty – wydatki razem:
22.166,64 złotych
w tym – administracyjne
1.925,78
opłaty, prowizje bankowe
1.467,40
wynagrodzenie księgowej
1.800,00
zapomogi gotówkowe
2.889,99
spotkania świąteczne i paczki
10.349,98
zwrot z dotacji UMiG Kraków
2.692,33
koszty pozostałe
1.041,16
(spotkania formacyjne, rekolekcje,
msze pogrzebowe, kwiaty)
SALDO za rok 2018:

+ 2.133,68 złotych

Przekaż 1% swojego podatku potrzebującym!

Można wspomóc działalność Stowarzyszenia Miłosierdzia poprzez przekazanie jednego procenta
podatku na rzecz Stowarzyszenia. Wystarczy w
rozliczeniu PiT wpisać nazwę „Stowarzyszenie
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo” oraz numer
KRS 0000175353 (z dopiskiem: AIC Lourdes).
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W 2018 roku kontynuowano współpracę z Urzędem Miasta i Gminy Kraków, realizując zadanie publiczne:
«Prowadzenie na terenie dzielnicy V Kraków – Krowodrza Klubu Samopomocy dla 20 osób starszych». Uzyskana na ten cel dotacja została wydatkowana w całości:
koszty merytoryczne
37.200,00
(wycieczki, wyjścia, warsztaty,
prelekcje, ciepłe posiłki,
poczęstunki, materiały, sprzęt)
koszty osobowe
25.630,00
(umowy z ZUS, 2 wychowawcy,
kierownik Świetlicy)
koszty rachunkowe i administracyjne 10.530,00
(opłaty, wyposażenie, materiały,
obsługa finansowa)
RAZEM:

73.360.00 złotych

Dziękujemy za wszelkie formy wsparcia. Serdecznie
zapraszamy do współpracy.
Sprawozdanie przygotowały:
Barbara Dudek (prezes),
Barbara Partyczyńska (skarbnik)

POMOC ŚWIADCZONA PRZEZ
CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
Dzięki staraniom podjętym przez s. Beatę Woźniak SM –
w minionym roku uzyskano bezpośrednie wsparcie dla
najuboższych parafian ze strony Caritas Archidiecezji
Krakowskiej (pomoc jest kontynuowana w roku bieżącym). Były to bony żywnościowe o wartości 200 złotych
każdy, przekazywane w liczbie 12 sztuk raz w miesiącu
od marca 2018 roku. Rzeczona pomoc zamknęła się więc
sumą 24.000 złotych, przekazaną na pomoc najuboższym przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

BEZPOŚREDNIA POMOC PARAFII
Jak każdego roku – również w roku 2018 osoby i wspólnoty znajdujące się w potrzebie były wspierane bezpośrednio przez parafię. Wydatkowano na ten cel nieco
większą sumę, aniżeli w roku ubiegłym, bo 40.560 złotych:
3.900 złotych - pomoc dzieciom: rehabilitacja, „zielone
szkoły”, paczki świąteczne;
1.080 złotych - zapomogi na leczenie i zakup leków;
11.000 złotych - wakacyjna pomoc dzieciom i młodzieży: dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych;
5.000 złotych - regularne wsparcie leczenia ciężko chorej Moniki Z., żony i matki trójki dzieci;
11.180 złotych - udzielane raz w miesiącu regularne i
doraźne zapomogi dla osób samotnych i chorych, bezrobotnych, matek samotnie wychowujących dzieci i
rodzin ubogich (udzielono 129 zapomóg, średnia wysokość zapomogi wyniosła 87 złotych);
3.000 złotych - udzielana przez s. Beatę pomoc materialna osobom indywidualnym;
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2.400 złotych - wsparcie dzieła Pomoc Kościołowi w
Potrzebie (pomoc dla Bliskiego Wschodu);
2.000 złotych - wsparcie pomocy Kościołowi na
Wschodzie (w krajach postsowieckich);
500 złotych - bezpośrednie wsparcie duszpasterstwa
na Ukrainie;
500 złotych - wpłata na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka (Kraków).
Pomoc udzielana bezpośrednio przez parafię uzależniona jest od ofiarności Wiernych: są to ofiary składane
do skarbon znajdujących się w kościele, a także ofiary
Sponsorów, składane bezpośrednio na moje ręce. Wysokość tych ofiar jest zmienna (zależna od pory roku) i
nieprzewidywalna. Ale zasadniczo hojność Darczyńców zwiększa się nieustannie! I za to niech będzie
chwała Panu!
ks. Bogdan Markowski CM

SKŁADKI CHARYTATYWNE
W roku 2018 – podobnie jak w latach ubiegłych – miały miejsce parafialne zbiórki na cele charytatywne:
 11.02.- kwesta «HCPT Polska» na dofinansowanie
udziału parafianki Agnieszki w pielgrzymce
osób niepełnosprawnych do Lourdes:
2.800 złotych;
 04.03.- kwesta wiosenna Stowarzyszenia Miłosierdzia na pomoc najuboższym parafianom:
5.465 złotych;
 18.03.- kwesta na rzecz krakowskiego Hospicjum
dla Dzieci Alma Spei:
16.878 złotych;
 07.04.- «Jałmużna Wielkopostna» dzieci:
700 zł;
 06.05.- kwesta na Fundację «Pomoc Polakom Donbasu»:
12.396 złotych oraz 3€;
 13.05.- kwesta «MISEVI Polska» (na pomoc misjom):
brak danych;
 23.09.- na organizację Seminarium Odnowy Wiary:
1.833 złote;
 07.10.- taca na budowę nowego kościoła w parafii
Św. Jacka:
16.946 złotych, 17€ oraz 5$;
 14.10.- kwesta na fundusz «Dzieło Nowego Tysiąclecia»:
6.450 złotych oraz 5€;
 11.11.- kwesta Stowarzyszenia Charytatywnego
DOBROSŁAW na pomoc dla dzieci (Karolinki i Kamila):
2.373 złote;
 do 11.11.- na organizację Światowego Dnia Ubogich
w archidiecezji krakowskiej: 3.660 złotych;
 02.12.- kwesta jesienna Stowarzyszenia Miłosierdzia na pomoc najuboższym parafianom:
6.832 złote.
W imieniu Członków Stowarzyszenia Miłosierdzia i
Siostry Beaty Woźniak, Waszych Duszpasterzy i od
siebie – Wszystkim Ofiarodawcom, Darczyńcom i
Sponsorom wspomagającym naszych (i nie tylko naszych) ubogich składam serdeczne Bóg zapłać!
ks. proboszcz Jacek Kuziel CM
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OBRAZ
ŚW. BERNADETY
SOUBIROUS
Co jakiś czas, z ust naszych parafian można usłyszeć pytanie: dlaczego w naszym kościele nie ma obrazu
św. Bernadety Soubirous? Rzeczywiście, w kościołach, w
sanktuariach poświęconych danemu objawieniu, zazwyczaj istnieje także figura, obraz lub chociaż witraż wizjonera lub wizjonerki. Tak jest np. na Krzeptówkach w Zakopanem, czy w Bazylice Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach. Dzieci z Fatimy, Faustyna Kowalska, Katarzyna Labouré – to święci, przed którymi Niebo otworzyło
się i przekazało całemu światu swoje przesłanie. Tymczasem w naszym kościele, dedykowanym Najświętszej Maryi Pannie z Lourdes, pojawiały się różne wizerunki świętych (Józefa Oblubieńca NMP, Antoniego z Padwy, Wincentego a Paulo, Maksymiliana Kolbe – w zakrystii, św.
Katarzyny Labouré – w Sali Parafialnej), ale Bernadety jak
dotąd nie było. I trzeba przyznać, że jest to święta, której
przedstawienia można spotkać niezwykle rzadko.

Jeden z projektów wizerunku św. Bernadety
Co jakiś czas temat ten wracał w rozmowach między księżmi, w końcu ks. proboszcz Jacek Kuziel podjął
decyzję, by zamówić obraz. Decyzja zapadła w 160. roku
od objawień, a obraz będzie być może gotowy w roku 140.
rocznicy śmierci św. Bernadety (2019). Kilka lat temu, na
zamówienie ówczesnego proboszcza – ks. Pawła Holca
powstał obraz Jana Pawła II. Został bardzo ciepło przyjęty
przez parafian, dlatego postanowiliśmy poprosić jego
twórców o namalowanie portretu św. Bernadety.

Zaprosiliśmy więc Teresę Śliwkę-Moskal i jej
męża Piotra Moskala do przeprowadzenia wizji lokalnej docelowego miejsca, w którym obraz miałby być
umieszczony. Na terenie naszego kościoła istnieje bowiem jedno wnętrze, a w zasadzie kaplica, która do tej
pory nie miała swego wezwania. Wszyscy wiemy o
kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej (pod zakrystią),
o kaplicy św. Wincentego (akademickiej), o kaplicy
(miejscu) pojednania. Jednak pomieszczenie nad kaplicą pojednania (zwane czasem „komnatą”), gdzie gromadzą się wierni zwłaszcza w niedziele, nie miało dotąd żadnego wezwania. Od lat wisi w nim centralnie
umieszczony krzyż. Pierwotnie myśleliśmy, by go nie
przenosić: to w końcu Ofiara Krzyża uobecniana jest na
ołtarzu, a wierni przychodzą do tej kaplicy głównie na
Mszę Świętą. Po tygodniach namysłu postanowiliśmy
jednak, by krzyż powiesić na ścianie od plebanii, po
jego bokach – obrazy wzięte z Sali Parafialnej: św.
Katarzyny Labouré i św. Teresy z Lisieux, zaś obraz
Patronki kaplicy umieścić na przedniej ścianie.
Charakterystyczną cechą hagiograficznych obrazów państwa Moskalów jest umieszczenie na nich atrybutów świętych oraz miejsc związanych z ich życiem. Jeśli
przypatrzymy się portretom Bernadety znajdującym się w
muzeum w Lourdes czy w kaplicy na rue du Bac w Paryżu – święta przedstawiona jest na jednolitym tle, niczym
zdjęcie na tle ściany. Pani Teresa nie chciała nawet słyszeć o takiej formie. Święta wg niej, winna być rozpoznawana nie tylko z rysów twarzy, ale także z charakterystycznego wydarzenia (np. cud płonącej świecy, która nie
oparzyła dłoni Bernadety; wypływającego źródła danego
przez Niebo dla uzdrowienia chorych), z charakterystycznych atrybutów (np. zwykły, prosty różaniec „za kilka
groszy”, na którym Maryja kazała Bernadecie się modlić),
oraz z miejsca (grota) i formy objawienia (jasność z niszy
skalnej). Warto też, zdaniem malarki, w tle dodać budynek obecnego sanktuarium, oraz jakieś symboliczne okoliczności przyrody (świt, jutrzenka, czas przed wschodem
słońca – Bernadeta wszak do groty przychodziła o świcie,
nadto jutrzenka jest symbolem Niepokalanego Poczęcia, a
to jeden z najważniejszych elementów objawienia w Lourdes). Trudno z takim uzasadnieniem polemizować.
Problemem jest tylko, który z dwóch projektów wybrać,
bo obydwa są piękne.
Państwo Teresa i Piotr Moskalowie są bardzo
zgodnym małżeństwem, idącym niemal przez całe swoje życie – razem. Także ich twórczość nierzadko jest
dziełem wspólnym: pani Teresa jest znakomitą portrecistką, mistrzowsko maluje także szaty, w które odziewa swe postaci. Pan Piotr uzupełnia te obrazy malując
tło, umieszczając charakterystyczne budynki, elementy
krajobrazu, pośród których nie może zabraknąć ulubionych przez pana Piotra… wróbli. Oczywiście każde z
małżonków ma swoje autorskie obrazy, gdyż pani Teresa oprócz znakomitych portretów maluje także kwiaty (cudowne kompozycje w wazonie) oraz zwierzęta,
zwłaszcza domowe – psy i koty. Robi to – jak sama
wyznaje, by trochę oczyścić umysł.
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Pan Piotr zaś (oprócz wróbli) uwielbia malować zbiorowiska ludzkie, zwłaszcza dawne, zapomniane już prawie
przez współczesnych – targi wszelkiego rodzaju. Przy
tym, nie robią problemu, gdy ktoś (np. ja osobiście) błędnie przypisze autorstwo obrazu jednemu z małżonków,
zamiast obydwojgu…
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chromię. Polichromię zaś w pełni zaprojektowaną i
wykonaną przez Teresę i Piotra Moskalów podziwiać
można w kościele w Szaflarach.
Wszystkich parafian, którzy chcą mieć swój
udział w powstaniu obrazu św. Bernadety i w remoncie
kaplicy jej dedykowanej zachęcamy do nabycia kolorowej kartki – reprodukcji szkicu, którą można otrzymać w kancelarii lub w zakrystii w formie cegiełki,
celem sfinansowania tego projektu.

ks. Wojciech Kałamarz CM

Państwo
Teresa
i Piotr
Moskalowie

Obrazy Teresy Śliwki-Moskal i Piotra Moskala
można podziwiać m.in. w Rzymie, na Sycylii, w Hanowerze, ale przede wszystkim w Polsce. Portrety Jana
Pawła II znajdują się w krużgankach franciszkanów w
Krakowie, w ołtarzu kościoła pw. Wniebowzięcia NMP
w Złocieńcu, w bazylice św. Floriana w Krakowie, w
kościele w Niegowici, w pałacu arcybiskupów krakowskich, w naszym parafialnym kościele NMP z Lourdes,
oraz cała seria obrazów z Janem Pawłem II znajduje się
w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach
(m.in. Pielgrzymka Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej, Pielgrzymka Jana Pawła II do Częstochowy).
Wiele obrazów państwa Moskalów można oglądać także
w Muzeum św. Jana Pawła II. Niezwykle udane kopie
obrazu Adolfa Hyły Jezu, ufam Tobie znajdują się w nowo wybudowanym kościele Miłosierdzia Bożego w
Mszanie Dolnej (imponuje rozmiar obrazu – wysokość
520 cm), inny potężny obraz Jezusa Miłosiernego znajduje się na Sycylii (500 x 260), pozostałe są na przykład w
Krośnie, Bielsku-Białej, Bystrej Podhalańskiej. Portrety
św. Jadwigi Andegaweńskiej znajdują się m.in. w kościele św. Jadwigi Królowej w Krakowie (obraz kanonizacyjny), w Muzeum Katedralnym, Muzeum Archidiecezji
Krakowskiej, w bocznym ołtarzu bazyliki na Jasnej Górze. Państwo Moskalowie są także autorami portretów
św. Faustyny Kowalskiej (w prezbiterium Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach), bł. Honorata Koźmińskiego, bł. Anieli Salawy (w kościele na al.
Kijowskiej), bł. Matki Małgorzaty Szewczyk, św. Kingi
(kanonizacyjny), bł. Jolenty, św. Maksymiliana Kolbe,
służebnicy Bożej s. Emanueli Kalb. Swoistą galerią olejnych obrazów Państwa Moskalów jest kościół w Raciborowicach koło Krakowa, w którym także odnawiali poli-

Z ŻAŁOBNEJ KARTY:

ŚP. KAMILA GENOWEFA

JANOWICZ-SYCZ

Mieszkała na ul. Adama Chmiela 1, do kościoła
miała bardzo blisko. W latach, kiedy była w dobrej
fizycznej formie, w niedziele i święta uczestniczyła w
Mszach Świętych i lubiła słuchać w kościele koncertów Chóru Mariańskiego, prowadzonego przez śp.
Jana Rybarskiego, którego znała osobiście. Zdążyła
jeszcze pożegnać Maestro, uczestnicząc w pogrzebowej Mszy Świętej za spokój jego duszy w listopadzie
2018 r. Ostatnio cieszyła się z pierwszopiątkowych
wizyt ks. Andrzeja Telusa, który przynosił Jej Komunię Świętą. Po krótkiej chorobie zmarła 28 stycznia
2019 r. w Krakowie. Została pochowana z honorami
wojskowymi na cmentarzu Rakowickim w Krakowie,
w czwartek 31 stycznia.
Była więźniarką niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, harcerką Tajnej Drużyny „Mury” założonej w obozie jako forma ruchu oporu, inicjatorką powstania Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek
Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”.
Mieszkamy obok, przechodzimy nie pytając, mijamy nie podnosząc głowy – a żyją wśród nas tak
dzielni i wspaniali ludzie, jak śp. Kamila JanowiczSycz. Czy była rozpoznawana, czy znana była parafianom historia Jej życia?
Urodziła się 31 października 1920 r. w Warszawie, taka data urodzin i miejsce podane są w dowodzie osobistym. Natomiast prawdziwe miejsce urodzenia to Brześć nad Bugiem. Dlaczego jest rozbieżność w
datach i miejscach urodzenia? Zmienione zostały, aby
uchronić Ją od wywózki na Sybir, kiedy Armia Czerwona wkraczała, by wyzwolić obóz. W tym miejscu
prawie słyszę oburzony głos Pani Kamy: Co za głupoty
opowiadają z tym wyzwoleniem obozu przez Armię
Czerwoną, obóz był pusty, zaminowany, jedynymi więźniarkami były umierające i ciężko chore, z którymi
zostały lekarki i więźniarki. Mimo możliwości opuszczenia obozu, zdecydowały się pomagać. Wśród nich
była Kamila Janowicz.
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To było prawdziwe bohaterstwo – po ponad czterech dramatycznych latach spędzonych w obozie, czekała na Nią upragniona i wyczekiwana wolność, jaką
przywiozły tzw. białe autobusy, które wywoziły więźniarki z obozu do Szwecji. Miejsce na nią czekało. Zrezygnowała.
Losy przedwojenne
Córka Konstantego Janowicza i Aleksandry Malimon. Wychowała się w patriotycznej rodzinie, ojciec
służył w legionach Józefa Piłsudskiego, a matka w czasie
II wojny zesłana została na Sybir, skąd – jako ochotniczka Pomocniczej Służby Kobiet – przeszła cały szlak bojowy II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa.
Wojna nie oszczędziła też siostry p. Kamili, która jako
nastoletnie dziecko została wywieziona na roboty do
Niemiec. Kamila do 1937 r. mieszkała z rodzicami w
Brześciu n/Bugiem. Przedwczesna śmierć ojca, następnie
ojczyma spowodowała, że w 1937 r. podjęła prace w
biurze Elektrowni Miejskiej w Brześciu. Aktywnie działała też w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP).
Tuż przed wybuchem wojny ukończyła kursy Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) i Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP).
Wojna i koncentration lager Ravensbrück
Z wybuchem wojny powierzono jej organizację
komórki sanitarnej PCK na terenie Brześcia. Stację sanitarną urządziła we własnym mieszkaniu przy ul. Kobryńskiej w Brześciu. Dzięki jej pracy i poświęceniu pomoc i
ratunek znalazło wielu oficerów i żołnierzy – obrońców
twierdzy, jak i ludność cywilna miasta, która ucierpiała w
wyniku bombardowania. W czasie oblężenia miasta pod
gradem kul i eksplozji bomb nosiła opatrunki i żywność
broniącym twierdzę polskim żołnierzom. Po zakończeniu
wojny obronnej 1939 r. pomagała zdobyć dokumenty i
cywilne ubrania dla chorych i rannych oficerów i żołnierzy, którzy przebywali w Szpitalu Kolejowym. Zorganizowała w Brześciu w swoim mieszkaniu i w Terespolu w
domu sierż. Jaworskiego punkty przerzutu dla żołnierzy
uciekających przed niewolą. Osoby potrzebujące pomocy
medycznej najpierw trafiały do Szpitala Ujazdowskiego
w Warszawie, gdzie działała zorganizowana komórka
Związku Walki Zbrojnej, z którą współdziałała.
Była kurierką na trasie Warszawa-Lublin-ZamośćTerespol jako Członek Związku Walki Zbrojnej. Miała
pseudonim „Kama”. Działalność konspiracyjną w strukturach Związku Walki Zbrojnej prowadziła do momentu
aresztowania 19 listopada 1940 roku w Terespolu. Przewieziona przez Gestapo do Białej Podlaskiej, była niezwykle brutalnie torturowana, następnie została przewieziona na Zamek Lubelski. 31 grudnia 1940 roku w Kaplicy zamku Sąd Doraźny III Rzeszy (Sondergericht Krakau) skazał ją na karę śmierci. Po kilkumiesięcznym pobycie w lubelskim więzieniu została przewieziona w
1941 r. do niemieckiego Obozu Koncentracyjnego dla
kobiet i dzieci Ravensbrück (nr obozowy 6009).
Od listopada 1941 r. działała na terenie obozu w
Tajnej Drużynie Starszych Harcerek „Mury”, należała do

zastępu „Cegieł”. Organizacja była ruchem oporu w
obozie. Pracując w obozowej kuchni, pomimo fatalnych warunków i złego stanu zdrowia, pomagała więźniarkom przetrwać w obozie narażając własne życie.
Była to zwłaszcza pomoc świadczona ofiarom eksperymentów pseudomedycznych, tzw. „królikom”, wśród
których były 74 Polki.
Na szczególne uznanie zasługuje jej postawa po
likwidacji obozu 26 kwietnia 1945 r. Gdy Niemcy zarządzili ewakuację obozu, który został zaminowany,
pozostać miały tylko ciężko chore więźniarki, które
miały wraz z obozem ulec całkowitej zagładzie. Kamila
Sycz na apel dr Janiny Węgierskiej razem z p. Anną
Burdówną pozostała w obozie, by opiekować się chorymi, które nie mogły samodzielnie opuścić obozu –
było to ok. 2.000 osób. Podjęła taką decyzję mimo tego, że miała miejsce w tzw. białym autobusie Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, który miał wywieźć więźniarki do Szwecji. Podjęła taką decyzję, chociaż miała
świadomość, że zostaje nielegalnie i za to grozi jej
śmierć. Opuściła obóz wraz z ostatnim transportem 15
lipca 1945 r., ponad 2 i pół miesiąca po likwidacji obozu. Wiele więźniarek przeżyło tylko dzięki tym dzielnym kobietom, które nie bacząc na niebezpieczeństwo,
zamiast wolności wybrały pomoc innym w zaminowanym przez Niemców obozie. Kamila Sycz przez całe
swoje życie cieszyła się ogromnym szacunkiem i
wdzięcznością wielu współwięźniarek zwłaszcza tzw.
„królików” i tych, którym ocaliła życie. Otrzymywała
listy z całego świata. Postawa Pani Sycz po likwidacji
obozu zasługuje na szczególne wyróżnienie. Dzięki jej
heroicznej postawie w obozie koncentracyjnym uratowała i pomogła przetrwać wielu więźniarkom obozu.
Były to nie tylko Polki, ale Niemki, Francuzki, Rosjanki, kobiety narodowości romskiej i żydowskiej.
Czasy powojenne
Gdy znalazła się na ziemiach polskich, pomimo
wycieńczenia i bardzo złego stanu zdrowia, podjęła
pracę w szpitalu PCK w Gorzowie Wielkopolskim,
gdzie opiekowała się więźniarkami, z którymi powróciła do kraju. Jako instruktor działała dalej w ZHP.
Stan zdrowia nie pozwolił jej dalej pracować, zmuszona była wyjechać do Zakopanego na leczenie. Po
kilkumiesięcznym leczeniu sanatoryjnym podjęła dalszą pracę jako pielęgniarka. W 1951 r. ze względów
rodzinnych zamieszkała z mężem w Krakowie, gdzie
pracowała do 1955 r. jako pracownik umysłowy w
Związkach Zawodowych. Wyniszczony pobytem w
obozie organizm nie pozwolił na dalszą pracę zawodową. Kolejne lata spędziła na rencie inwalidzkiej,
następnie wyjątkowej i metrycznej. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia aktywnie udzielała się w
pracy społecznej, m.in. jako członek ZHP, Klubu Inteligencji Katolickiej, Sue Ryder Foundation, i organizacji kombatanckich. Wielokrotnie wyróżniana była
za pracę społeczną, działalność kombatancką i niepodległościową.
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W 2001 r. Prezydent RP nadał Jej stopień podporucznika Wojska Polskiego. W 2011 r. za wybitne zasługi
na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski. Ostatnie odznaczenie i dyplom otrzymała 23 stycznia 2018 r. – decyzją
Kapituły Stopni Harcerskich Harcerskiego Kręgu Seniorów Kombatantów ZHP Chorągwi Krakowskiej otrzymała stopień Harcerki Rzeczpospolitej, i z tego odznaczenia
i stopnia była bardzo dumna. Niestety, nigdy nie otrzymała podziękowania od Państwa Polskiego za ratowanie
życia ludzkiego i opiekę nad więźniarkami, zwłaszcza po
ewakuacji obozu. A Jej postawa zasługiwała na bardzo
wysokie wyróżnienie.

Śp. Kamila Genowefa Janowicz-Sycz
Była aktywna w pracy społecznej pomimo zaawansowanego wieku. Dokąd pozwalały jej siły, uczestniczyła w corocznych Mszach św. w Częstochowie, które
są odprawiane nieprzerwanie od 1946 roku w intencji
zmarłych, zamordowanych, żyjących więźniarek i członków ich rodzin, w kolejnych rocznicach wyzwolenia obozu w Ravensbrück, wernisażach wystaw dedykowanych
więźniarkom KL Ravensbrück, finałach Ogólnopolskiego
Konkursu Poezji i Prozy Lagrowej, w koncertach „Siła
Miłości” opartych na wierszach i prozie więźniarek. Lubiła też spacery po parku, po Ogrodzie im. Polskich
Kombatantów w dzielnicy Ugorek, po Parku Decjusza,
oddychać powietrzem nasyconym solą pod tężniami solankowymi w Wieliczce. Lubiła przyrodę w każdej porze
roku. Pod koniec życia mieszkała sama. Po śmierci jedynego syna żyła wspomnieniami o nim, o podróżach jakie
odbywała, a wśród nich podróż do Ziemi Świętej była
najważniejsza. Prowadziła księgę, do której wpisywali się
Jej znajomi, przyjaciele, koleżanki więźniarki. Ten bezcenny dokument przyjaźni, miłości, wspomnień znajduje
się razem z innymi pamiątkami w archiwum Muzeum
„Pod Zegarem” w Lublinie.
O jej głębokim rozumieniu potrzeby bycia Świadkiem – dowodzi to, że mając 99 lat jako Świadek historii
spotykała się z historykami, dziennikarzami, reżyserami
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filmowymi (w tym z ekipą amerykańską w 2018 r.) i
młodzieżą, by mówić jak było. Była jedną z inicjatorek
założenia Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”,
aby następne pokolenia – dzieci, wnuki, prawnuki byłych więźniarek przekazywały wiedzę o tych dzielnych
Kobietach i o wartościach, dla których traciły wolność i
życie. Aby echo Ich głosów nigdy nie zamilkło.
Elżbieta Kuta

POGRZEB
ŚP. KS. JACKA MORYTO
W czwartek 28 lutego w naszym kościele odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Jacka Moryto
CM. Przy licznie zgromadzonych wiernych naszej
parafii, delegacjach z innych parafii i przyjaciołach
zmarłego Kapłana z lat jego młodości i kapłańskiej
posługi – Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył ks.
biskup Paweł Socha CM (emerytowany biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej). Mszę
św. pogrzebową koncelebrowało 71 kapłanów, w tym
konfratrzy, którzy razem ze śp. ks. Jackiem przyjęli
święcenia kapłańskie: ks. wizytator Kryspin Banko, ks.
Stanisław Basiuk, ks. Jacek Gasiński, ks. Józef Kapias,
ks. Tadeusz Lubiatowski, ks. Jerzy Młynek, ks. Joachim Selka, ks. Andrzej Siemiński i ks. Marcin Stasiowski. Zgromadzonych powitał i wprowadził w święte obrzędy ks. wizytator Kryspin Banko CM, po
czym zgromadzeni odśpiewali jutrznię za zmarłych.
Okolicznościową homilię wygłosił ks. Marcin Stasiowski CM. Homilista powiedział m.in.:
Bierzemy udział w pogrzebie Kapłana – prosząc Boga
o miłosierdzie dla ks. Jacka. Uroczystość ta jest szczególną
okazją, aby odczytać przesłanie do żywych, które płynie z tej
celebracji. Na tym pragnę się skupić. A przesłanie to jest
poczwórne. Są to – lepiej powiedzieć – cztery Dobre Nowiny!
Pierwsza Dobra Nowina to Jezus! W Dziejach Apostolskich znajdujemy stwierdzenie: Znacie sprawę Jezusa z
Nazaretu. To On pokazuje porywającą wizję losu ludzkiego:
przez ziemski odcinek życia i bramę śmierci do ojczyzny w
niebie (o tym mówi dzisiejsza lektura z listu św. Pawła do
Filipian: nasza ojczyzna jest w niebie). A Ewangelia jeszcze
bardziej doprecyzowała tę wspaniałą perspektywę, przywołując fragment modlitwy arcykapłańskiej Jezusa: Ojcze, chcę,
aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja
jestem… Pan Jezus pokazuje miłość „do końca” – po Wcielenie, po Krzyż, po Eucharystię i aż do końca świata. Ta
Dobra Nowina jest zawsze aktualną, mocną i jedyną odpowiedzią na różne utopijne pomysły umysłu ludzkiego, zwłaszcza w czasach zamętu i pomieszania pojęć, co obserwujemy
w naszej współczesności naznaczonej spoganieniem i zdziczeniem myślenia i działania. Dbajmy więc pieczołowicie o
obecność Jezusa w naszym życiu.
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Na zdjęciu:
Ks. biskup
Paweł Socha
przy trumnie
śp. ks. Jacka
podczas obrzędu
ostatniego
pożegnania

Druga Dobra Nowina to kapłaństwo! Służebne! A to
oznacza, że jedyna uprawniona „kariera” kapłańska to „kariera
ku dołowi” czyli do umywania nóg braciom i siostrom. W praktyce, w codzienności kapłańskiej sprowadza się to do posługi
przede wszystkim w trzech miejscach: przy ołtarzu, na ambonie
i w konfesjonale. Można śmiało powiedzieć, że w tych miejscach jest 100% Boga. Tak właśnie: 100% Boga! W Eucharystii
– na ołtarzu, i w Słowie – na ambonie, i w Miłosierdziu – w
konfesjonale. Taka służba stanowi o sensie kapłaństwa. Jest to
nieustanne „tak” mówione Bogu oraz nieustanne „nie” wobec
antywartości. Ceńmy sobie miłość samego Boga, która jest
dostępna przez posługę kapłańską.
Trzecia Dobra Nowina to śp. ksiądz Jacek, za którego
dzisiaj się modlimy! To, o czym przed chwilą mówiłem, ks. Jacek realizował w swoim kapłańskim życiu. Ksiądz Wizytator
przedstawił na wstępie Mszy św. jego CV. To był dobry współbrat, człowiek życzliwy dla całego świata, gorliwy duszpasterz.
Pamiętam nasze czasy seminaryjne, gorące braterstwo tamtych
lat i wielkie plany na przyszłość kapłańską. Już wtedy Jacek
interesował się m.in. tzw. „małą metodą św. Wincentego”, która
w prosty sposób pozwalała skutecznie głosić Ewangelię. Sprowadzała się do schematu według trzech pytań: co? dlaczego?
w jaki sposób? Każdy temat można podjąć tą metodą. Opatrzność Boża darowała ks. Jackowi 45 lat na drodze powołania
misjonarskiego, w tym 38 lat w kapłaństwie. Zachowajmy Jacka
we wdzięcznej modlitewnej pamięci.
Czwarta Dobra Nowina to każdy z nas tu obecnych, ty
i ja! Z całym bogactwem swego człowieczeństwa, osobowości,
temperamentu i charakteru, talentów naturalnych i nadprzyrodzonych. Pogrzeb jest zawsze apelem do żywych. Dzisiejszy
także przynosi wezwanie, aby być osobą chrysto-centryczną!
Nie ego-centryczą ani allo-centryczną, ale właśnie chrystocentryczną. Zajmujmy się wpierw Chrystusem, a potem w blaskach
tej bliskości z Panem zajmujmy się resztą świata. Wszystko
wówczas będzie na właściwym miejscu. I nasze życie będzie
chwałą dla Boga, pożytkiem dla ludzi i radosną drogą do Pana
dla nas samych.

Panie Jezu Najwyższy i Wieczny Kapłanie, przyjmij
do siebie kapłana Jacka, a kiedyś i nas tutaj zebranych!
Po Mszy św. słowo od rodziny Zmarłego odczytał przyjaciel rodziny – ks. kanonik Rafał Marciak:
W imieniu Rodziny zmarłego ks. Jacka chciałbym złożyć z serca płynące podziękowania wszystkim tym, którzy
przez cały ten trudny czas walki, najpierw o przeżycie, potem
o coraz lepszą jakość życia, o zdrowie, do samego końca byli
z nami. Byli przy nas i wspierali nas zawsze modlitwą i dobrym słowem, pozostawali z nami w stałym kontakcie, odwiedzali Jacka i nas, okazując tym samym wiele empatii, zrozumienia dla jakże ciężkiej i trudnej do oswojenia sytuacji.
Szczególne słowa wdzięczności kierujemy w stronę
Przyjaciół, z Tarnowa, Bydgoszczy, Odporyszowa, Krakowa,
Austrii i Nowego Jorku. Ich modlitewna, duchowa i fizyczna
bliskość była dla nas nieoceniona w każdym momencie tego
trudnego czasu.
Słowa podziękowania kieruję również w stronę grup
parafialnych, których Jacek był opiekunem: Wspólnocie Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca oraz Wspólnocie Św.
Pawła. Ich odwiedziny w szpitalu i ich modlitwa na każdym
etapie leczenia, były zawsze zarówno dla Jacka źródłem
wielkiej radości, jak i dla rodziny znakiem wsparcia.
Wyrażając słowa wdzięczności nie sposób pominąć
grupy rehabilitantów i logopedów, którzy od samego początku
po ostatni dzień życia naszego Jacusia codziennie swoją
pełną oddania i zaangażowania pracą pomagali mu w dojściu
do coraz pełniejszej sprawności. […]
Drogi Jacku, dziękujemy Ci, że byłeś osobą, dla której
nieważne było, z jakiej grupy społecznej ktoś pochodził i jaki
miał stan majątkowy. Z każdym porozmawiałeś, każdego
wysłuchałeś, każdemu pomogłeś. Dziękujemy Tobie za
uśmiech, za poczucie humoru, którym często rozładowywałeś
trudne napięcia.
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Dziękujemy Ci za wspólnie spędzony czas, wspólne wakacje, święta... Teraz już nic nie będzie takie, jak było. Dziękujemy Ci za to, że te codzienne wizyty u Ciebie – przez te ostatnie 8
miesięcy – pozwoliły nam jeszcze bardziej uświadomić, jak bardzo jesteśmy sobie bliscy.
Jesteśmy pełni wiary, że „życie wiernych zmarłych zmienia się, ale się nie kończy”. Jesteśmy też świadomi, że nasze
życie z pewnością się zmieni. Może teraz przyszedł czas, aby
zdać egzamin z miłości, która silniejsza jest niż śmierć. Ci których
kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność. Jacku,
w naszych sercach żyć będziesz zawsze.
Następnie wspominał Zmarłego i wypowiedział
słowo podziękowania ks. proboszcz Jacek Kuziel CM:
Nikt się nie spodziewał, że ubiegłoroczne Mistrzostwa
Świata w Piłce Nożnej zapamiętamy nie tylko z powodu słabej
gry polskiej reprezentacji. Niestety, 3 lipca bardzo poważnemu
w skutkach wypadkowi uległ ks. Jacek Moryto CM. Najpierw
kilka miesięcy na intensywnej terapii i oddziale zakaźnym, potem w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym niósł on swój krzyż
cierpienia. Kiedy się go odwiedzało – zawsze uśmiechnięty,
sprawiał wrażenie jakby mu nic nie dolegało. Jednak lista chorób i schorzeń, na jakie cierpiał Ks. Jacek, była bardzo długa i
pewnie one wszystkie sprawiły, że odszedł do Pana w minioną
niedzielę o godz. 6.55.
Bardzo serdecznie dziękuję Lekarzom, Pielęgniarkom i
Pracownikom krakowskiego Szpitala Wojskowego, a także
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ulicy Wielickiej w Krakowie za wielkie poświęcenie, troskę i opiekę, jaką otaczali ks.
Jacka.
W imieniu wspólnoty parafialnej i księży misjonarzy pracujących przy tej parafii pragnę bardzo serdecznie podziękować
Ks. Biskupowi Pawłowi Sosze CM za obecność i dar Mszy
Świętej. Dziękuję Ks. Marcinowi Stasiowskiemu za wygłoszone
do nas pełne pociechy słowo Boże.
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Z serca dziękuję wszystkim Kapłanom diecezjalnym i
zakonnym za wspólną modlitwę. Dziękuję Ks. Wizytatorowi
Kryspinowi Banko CM i wszystkim Księżom Misjonarzom za
obecność i dar modlitwy. Dziękuję Klerykom, Siostrom Miłosierdzia i Siostrom innych wspólnot zakonnych, a także Wam, Drodzy Bracia i Siostry, którzy uczestniczycie w tej uroczystości, za
Waszą obecność i modlitwę. Za modlitwę śpiewem podczas
dzisiejszej uroczystości bardzo serdecznie dziękuję Chórowi
Mariańskiemu pod dyrekcją Pana Marcina Miotelki. […]
Rodzinie Ks. Jacka składamy – jako kapłani i wspólnota
parafialna – szczere wyrazy współczucia i zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej.
Księże Jacku! Przeżyłeś w kapłaństwie 38 lat. W tym
miejscu pragnę wspomnieć Twoje lata spędzone w Tarnowie.
Był to początek lat 80-tych. Czas bardzo smutny i szary, trwał
stan wojenny. Twoja postawa i świadectwo wiary, Twoje zaangażowanie i współpraca z księżmi wówczas pracującymi w
parafii św. Rodziny roznieciła wśród wiernych, a szczególnie
wśród młodzieży niesamowity entuzjazm i energię do działania.
Wielość rozmaitych akcji, wyjazdów, pielgrzymek, przedstawień
teatralnych, które były Twoją pasją, zaowocowało bardzo liczną
Wspólnotą Oazową, składającą się z rodzin, młodzieży i dzieci.
Chcemy Ci dzisiaj za to wszystko podziękować. Bo byłeś naszym przewodnikiem, a dla niektórych również zachętą do
odkrycia powołania zakonnego i kapłańskiego.
Dziękujemy Ci za twoje pełne pogody ducha usposobienie, dziękujemy za dar obecności przy ołtarzu, przy chorych w
szpitalu MSWiA, za dar obecności na ambonie i w konfesjonale.
Ufamy, że teraz będziesz nas wspierał swoimi modlitwami w
domu naszego Ojca. Odpoczywaj w pokoju.
O godz. 13.30 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu parafialnym na Batowicach: tam ciało śp. ks. Jacka – według życzenia jego rodziny – zostało
złożone do grobu rodzinnego.
(zebrał XYZ)

Na zdjęciu:
Na cmentarzu
parafialnym
na Batowicach
(«prochem jesteś
i w proch
się obrócisz,
ale Pan cię
wskrzesi…»)
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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 – dzieci przedszkolne
(z wyjątkiem 21 I 28 kwietnia)

MSZE ŚW. W TYGODNIU:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00
(do 17 kwietnia), 18.30, 20.00
(z wyjątkiem sobót)

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
w tygodniu:
w g. 6.00÷9.00; 18.00÷19.00;
19.30÷20.00 (z wyjątkiem sobót)
w niedziele:
pół godziny przed Mszą św.
KANCELARIA PARAFIALNA
czynna od poniedziałku do piątku:
w g. 10.00÷12.00 i 16.00÷18.00

Tzw. kurs przedmałżeński
w kwietniu nie odbędzie się!

Katolicka Poradnia Rodzinna:
poniedziałki, godz. 18.00÷19.00;
środy, godz. 18.15÷19.15

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:
kancelaria:
zakrystia:
do umierającego:

12-622-59-19;
12-622-59-21;
12-622-59-27;
880-479-042

NR KONTA PARAFII:

Bank PEKAO S.A.
04 1240 1431 1111 0000 1045 8488

Kalendarium duszpasterskie

KWIECIEŃ
3 (środa):

Pierwsza środa miesiąca: uroczystości ku czci Naszej
Pani z Lourdes o godz. 18.00: procesja ze świecami, modlitwa różańcowa, nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy i Msza św. wotywna o NMP z Lourdes.
4 (czwartek): Pierwszy czwartek miesiąca: Msza św. w intencji ministrantów i ich rodzin o godz. 18.30, połączona z udzieleniem ministrantom wyższych posług liturgicznych.
5 (piątek):
Pierwszy piątek miesiąca: wizyta kapłanów w domach
chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00; dodatkowa Msza św. o godz. 16.30 (dla dzieci).
6 (sobota):
Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP o godz. 7.40; Msza św. o Niepokalanym
Sercu NMP o godz. 8.00 i nabożeństwo wynagradzające.
7 (niedziela): 5. niedziela Wielkiego Postu.
13 (sobota):
Uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania
przez ks. bpa Damiana Muskusa – o godz. 11.00.
14 (niedziela): Niedziela Palmowa Męki Pańskiej.
Porządek Mszy św. (z poświęceniem palm) – jak w każdą
niedzielę; uroczysta Msza św. z poświęceniem palm i
procesją z palmami – o godz. 11.00.
18 (czwartek): Wielki Czwartek (patrz: s. 2).
Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.
19 (piątek):
Wielki Piątek Męki Pańskiej (patrz: s. 2).
Uroczysta Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00.
20 (sobota):
Wielka Sobota (patrz: s. 2).
Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.00.
21 (niedziela): Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc).
Porządek Mszy św. – jak w każdą niedzielę.
22 (poniedziałek): Poniedziałek Wielkanocny.
Porządek Mszy św. – jak w każdą niedzielę.
Składka na wsparcie Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie.
23 (wtorek):
Wtorek Wielkanocny.
Dzień imienin ks. Wojciecha Kałamarza.
25 (czwartek): Czwartek Wielkanocny.
Dzień imienin ks. Marka Krawczyka.
26 (piątek):
Piątek Wielkanocny.
Z racji uroczystego charakteru oktawy Wielkanocy nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
28 (niedziela): 2. Niedziela Wielkanocna (Niedziela Miłosierdzia).
Składka na potrzeby Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
Zbiórka jałmużny wielkopostnej dzieci (ofiar zbieranych
przez dzieci) w czasie Mszy św. o godz. 11.00.
29 (poniedziałek): Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski (przeniesiona z 23 kwietnia).
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