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Tak na marginesie – jako żywo przypomina to absurdalną sytuację, gdy młodzi mieszkający razem (czasem już z dzieckiem) tłumaczą niemożność zawarcia
sakramentalnego małżeństwa… brakiem pieniędzy. Bo
przecież musi być wesele! Kosztowne i wystawne! I tak
konieczność gromadzenia kasy staje się usprawiedliwieniem dla… życia w stanie ciężkiego grzechu, z dala od
Jezusa i sakramentów świętych.
Przywołując sytuację z Betanii – mówimy, że osoba Jezusa i Jego słowo ma być ważniejsze od innych
spraw. To prawda. Ale jednocześnie Jezus udzielił nam
lekcji dotyczącej spotkań z ludźmi w ogóle. Można powiedzieć, iż Jezus delikatnie upomniał Martę, iż zachowała się trochę niegrzecznie pozbawiając Go swojego
towarzystwa. Że zatroskana o godny poczęstunek i inne
sprawy, zaniedbała to, do czego posiłek jest tylko pretekstem, okazją. Ważniejsze bowiem są: spotkanie, obecność, rozmowa.
Z drugiej strony, zarówno posłańcy Boży u Abrahama, jak również Jezus – pozwalają sobie usługiwać.
Przyjmują posiłek od swych gospodarzy, dając tym samym do zrozumienia, iż mają potrzeby, oczekiwania,
swego rodzaju braki, które drugi człowiek może uzupełnić.
Niech powyższe myśli pomogą nam w dobrym
przeżyciu wakacji i urlopów. W tym czasie, gdy będziemy mieli więcej czasu dla innych ludzi, by z nimi się
spotkać, porozmawiać, często przy czymś smacznym do
picia i jedzenia – otwórzmy się na dar ich obecności, na
bogactwo ich ducha, odmiennego myślenia. Może będą
to osoby niepełnosprawne, cierpiące, samotne? Może
bliscy, którzy czekają na wizytę, wsparcie, dobre słowo?
Bądźmy także dla nich, by dzielić się sobą. Ale także oni
mają nam do zaoferowania nierzadko zupełnie inne spojrzenie na życie i jego sens. Inne spojrzenie, które okaże
się dla nas potrzebne i ubogacające.
ks. Wojciech Kałamarz CM
ks. Bogdan Markowski CM

NIECO SPÓŹNIONE
SŁOWO NA JUBILEUSZ
PISMA PARAFIALNEGO
Piękny jubileusz gazetki parafialnej – w grudniu
2018 roku ukazał się 200. numer naszego parafialnego
pisma i jednocześnie minęło 20 lat od jego powstania –
to wyraz wytrwałości i wielkiej pracy redaktora naczelnego, ks. Bogdana Markowskiego (który nie jest moim
krewnym), za co składam Mu wielkie podziękowanie.
Gazetka parafialna powstała w czasie, gdy proboszczem parafii był ks. Jerzy Owsiak CM, ale z inicjatywy ludzi świeckich – członków ówczesnej Akcji Katolickiej: śp. Adama Stoszko, Stanisława Kuty, Piotra Osa-

MYŚL POD ROZWAGĘ
Inteligencja nie daje gwarancji przyzwoitości. Przeciwnie, zaostrza konflikty wyborów moralnych.
Norman Davies
ka, Pawła Pytki i niżej podpisanego. Cieszę się, że do
dziś mogę współpracować z tak powstałym pismem.
Na zebraniu Zarządu Akcji Katolickiej w dniu 16
listopada 1999 roku podjęto uchwałę, aby przed świętem Bożego Narodzenia wydać pierwszy numer. Wtedy
też uzgodniono tytuł: Z Życia Parafii… Ustaliliśmy, że
istnieje potrzeba szerszego informowania wiernych o
życiu parafii, podejmowanych działaniach i zamierzeniach, opisywania wszystkich wydarzeń i uroczystości,
spotkań i relacji z pielgrzymek.
Po tylu latach trzeba postawić zasadnicze pytanie: czy gazetka spełnia pożyteczną rolę w parafii?
Odpowiedź jest jedna: zdecydowanie TAK!
Pismo jest obszerne, ciekawe i zawsze bogate w
treści. Przykładowo wspomnę o szczegółowych opisach
przebiegu Światowych Dni Młodzieży 2016 w naszej
parafii czy relacje związane z 400-leciem charyzmatu
św. Wincentego a Paulo. Znam osoby, które czekają z
niecierpliwością na każdy kolejny numer pisma.
A krytycznie o gazetce? Bo przy jubileuszowej
recenzji i takie uwagi mogą być.
Niektóre teksty teologiczne czy religijne są za
długie.
W parafii odbywa się wiele uroczystości, które są
uwieczniane na zdjęciach, ale nie zawsze te zdjęcia są w
gazetce. Choćby zdjęcia pięknych artystycznie kompozycji: Szopki, Ciemnicy, Grobu Pańskiego.
Prawie nie ma informacji o działalności duszpasterstwa akademickiego. Może raz na kwartał dobrze
byłoby drukować Diariusz duszpasterstwa akademickiego?
I co najważniejsze: w parafii działa wiele wspólnot, o których wierni często niewiele wiedzą – może
byłoby dobrze przedstawiać te wszystkie wspólnoty i
pisać o ich działalności. To znaczy: może mogliby to
robić liderzy czy członkowie tych wspólnot?
Osobiście uważam, że od czasu do czasu cenna
byłaby informacja o wartościowych czy ważnych książkach religijnych i gdzie można je nabyć – czyli gdzie są
w Krakowie księgarnie katolickie.
Osobne podziękowanie należy się księżom proboszczom: Jerzemu Owsiakowi (raz jeszcze), Pawłowi Holcowi i Jackowi Kuzielowi, że zawsze doceniali potrzebę istnienia w życiu parafii takiej duszpasterskiej pomocy, jaką jest gazetka parafialna.
I w takim stanie niech Z Życia parafii… trwa i
rozwija się dla dobra wspólnoty wierzących.
Adam Markowski
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY:
ŚP. KS. JAN KOWALIK CM

W dniu 4 maja 2019 r. w Domu Zgromadzenia
Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu w wieku 87
lat, powołania 70, kapłaństwa 63, zmarł śp. ks. mgr Jan
Kowalik CM. Urodził się 12 lutego 1932 r. w podkrakowskiej wsi Liszki w licznej rodzinie (miał sześcioro
rodzeństwa). Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył
się w Niższym Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. Dnia 7 października 1949 r. został przyjęty do
Zgromadzenia Księży Misjonarzy. W latach 1951—1956
studiował w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy
w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 24
czerwca 1956 r. w kościele seminaryjnym na Stradomiu
w Krakowie z rąk ks. bpa Stanisława Rosponda, biskupa
pomocniczego archidiecezji krakowskiej.
Jego 63-letnia posługa kapłańska obejmowała
duszpasterstwo parafialne z równoczesnym prowadzeniem misji i rekolekcji w kraju, jak również wśród Polonii na terenie Francji i Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej. Stało się to możliwe, ponieważ zaraz po święceniach kapłańskich przełożeni skierowali go do posługi
rekolekcyjnej (1956—1964 Kraków-Stradom; 1967—
1970 Kraków-Kleparz). W ciągu długich lat życia ks. Jan
Kowalik przeprowadził ponad 800 serii rekolekcji i misji.
Swoje doświadczenia misyjne wykorzystał podczas pisania pracy magisterskiej z zakresu homiletyki, obronionej
na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.
Przez 9 lat był katechetą w trzech parafiach: w
Sanktuarium Matki Bożej w Odporyszowie (1964—
1965), w parafii św. Anny we Wrocławiu na Oporowie
(1965—1967) i w parafii Matki Bożej z Lourdes w Krakowie; w naszej parafii pracował w latach 1970—1976
i ponownie, jako wikariusz parafii, w latach 1991—
1996 (do utworzenia parafii pw. Bł. Anieli Salawy).
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Przełożeni dostrzegając jego umiejętności organizacyjne – powierzyli mu budowę dwóch kościołów
na terenie archidiecezji krakowskiej. W 1976 r. został
mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej
Objawiającej Cudowny Medalik w ZakopanemOlczy. Od lat dwudziestych XX wieku posiadała ona
jedynie dużą kaplicę urządzoną w części domu Zgromadzenia, zaś kolejnym proboszczom nie udało się
wybudować odpowiedniej świątyni, także ze względu
na przeszkody stawiane przez komunistyczne władze
po II wojnie światowej. Ks. Jan Kowalik, pełniąc
urząd proboszcza i przełożonego wspólnoty w latach
1976—1990, wybudował monumentalny kościół przy
znacznym udziale miejscowych parafian oraz przy
wsparciu finansowym środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych i Francji. Przy nowej okazałej
świątyni powstał także Dom Misyjny przeznaczony na
mieszkania dla księży oraz na rekolekcje i wypoczynek dla duchownych i świeckich. Uporządkował i
powiększył cmentarz parafialny oraz zbudował nową
kaplicę cmentarną. Zadbał o odnowienie ponad 20
kapliczek przydrożnych. Wyremontował należącą
wówczas do parafii olczańskiej znaną drewnianą kaplicę pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na Jaszczurówce, zaprojektowaną przez Stanisława Witkiewicza. Zadbał także o inne inwestycje dla mieszkańców parafii: remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i budynku Gminnej Spółdzielni, podmurowanie
przystanków komunikacji miejskiej, a przy pomocy
funduszy z miasta wybudował 3-kilometrową drogę
asfaltową z Olczy na Cyrhlę.
We wszystkich placówkach parafialnych, w których posługiwał ks. Jan Kowalik, z wielkim sercem
umiejętnie organizował wiernych i prowadził grupy
parafialne: m.in. Żywy Różaniec, ministrantów i krucjatki (w naszej parafii stworzył Wspólnotę Krucjaty
Matki Bożej Niepokalanej). W Zakopanem-Olczy przy
pomocy pana Franciszka Bachledy Księdzulorza założył Parafialny Regionalny Zespół „Giewont”, dzięki
któremu udało się ożywić zanikające zwyczaje i tradycje góralskiego śpiewu i tańca. To on zachęcił młode
pary, aby ślub kościelny brały w strojach regionalnych.
Po rocznym pobycie w Domu Centralnym polskiej prowincji Zgromadzenia w Krakowie na Stradomiu (1990—1991) powierzono mu budowę kolejnego
kościoła – pw. bł. Anieli Salawy w Krakowie. Zamieszkał w domu Zgromadzenia przy parafii Matki
Bożej z Lourdes w Krakowie (1991—1996), a następnie przeniósł się do nowopowstałego domu przy kościele (1996—2015) jako budowniczy, superior wspólnoty, a po erygowaniu nowej parafii jako jej pierwszy
proboszcz (1996—2001). Po zakończeniu urzędu proboszcza, pozostał w parafii jako duszpasterz, pełniąc
równocześnie rozmaite urzędy w domu Zgromadzenia.
W ostatnich latach postępującej choroby zamieszkał w Domu Zgromadzenia na Kleparzu w Krakowie, i tam zmarł otoczony do końca troskliwą opieką.
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Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Jana Kowalika
CM odbyły się w dniach 8 i 9 maja br. w kościele pw.
bł. Anieli Salawy – kościele, którego był budowniczym i
w którym sprawował posługę pierwszego proboszcza
nowo powstałej parafii. W środę 8 maja o godz. 19.00
trumna z ciałem Zmarłego Kapłana została wniesiona do
kościoła bł. Anieli Salawy, po czym przy trumnie zostały
odśpiewane nieszpory żałobne i odprawiona Msza Święta, której przewodniczył dziekan dekanatu Bronowice –
ks. Józef Caputa, koncelebrowało ją 11 kapłanów (wśród
nich ks. Bogdan Markowski CM), a okolicznościowe
kazanie poświęcone osobie Zmarłego wygłosił ks. Józef
Łucyszyn CM, były dyrektor krakowskiej prowincji
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Główne uroczystości
pogrzebowe rozpoczęły się następnego dnia – w czwartek 9 maja o godz. 10.30. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył i mowę pogrzebową wygłosił ks. biskup Paweł Socha CM – emerytowany biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Mszę św. pogrzebową
koncelebrowali księża biskupi: bp Jan Zając (emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej) i
abp Stanisław Nowak (emerytowany metropolita częstochowski), a także ponad 50 księży – konfratrów Zmarłego i spoza Zgromadzenia Misji; pośród nich byli księża
z naszej parafii: ks. proboszcz Jacek Kuziel CM, ks. Andrzej Telus CM i ks. Marek Krawczyk CM. Po południu
trumna z ciałem śp. ks. Jana Kowalika złożona została w
grobowcu Zgromadzenia na cmentarzu Rakowickim
(zgodnie z wolą wyrażoną przez Zmarłego w pozostawionym testamencie).
ks. Stanisław Rospond CM;
uzupełnił ks. Bogdan Markowski CM

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…
 Dwadzieścia lat temu w Polsce posługiwało tylko 4
księży egzorcystów; w 2016 roku egzorcystów było
136, a obecnie jest ich 150.
 „Nie lękajcie się” – to wezwanie 365 razy pojawia się
na kartach Pisma Świętego.
 Jeszcze 5 miliardów mieszkańców Ziemi nie zna
Chrystusa.
 Ekstremalną Drogę krzyżową przeszło w 2018 roku 80
tysięcy ludzi na 720 trasach w Polsce i na świecie.
 Policja ujawniła, że w 2018 roku próbę samobójstwa
podjęło 746 osób w wieku 13—18 lat; to o 44 osoby
więcej aniżeli rok wcześniej.
 Według danych Eurostatu – w Polsce jest ponad 74
tysięcy dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
 Wśród małżeństw, które razem chodzą na niedzielną
Mszę Święta, odsetek rozwodów wynosi 2%, a wśród
tych, które codziennie razem się modlą, tylko 0,07%.
 Z badań CBOS wynika, że 97% ankietowanych odczuwa dumę ze swojego pochodzenia narodowego.
Z polskiej prasy wybrał AM

PIELGRZYMKA PARAFIALNA

NA PÓŁNOC POLSKI

W piątek 10 maja o godz. 5.00, czyli bladym świtem wyruszyła, jak zawsze perfekcyjnie przygotowana,
parafialna pielgrzymka pod duchowym przewodnictwem
nieocenionego ks. proboszcza Jacka Kuziela, oraz pod
okiem pilotki – p. Kornelii. Rozpoczęliśmy podróż autokarem od krótkiej modlitwy do św. Krzysztofa i odśpiewaniem Godzinek do Najświętszej Maryi Panny.
Pierwszy przystanek to Msza Święta o godz.12.00
w Toruniu, w Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy
Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II. Tuż przed
godz. 12.00 zatrzymujemy się pod Sanktuarium, które
robi wrażenie już na zewnątrz ciekawą bryłą architektoniczną. Po Mszy Świętej zapoznajemy się z krótką historią idei powstania Sanktuarium i jego budową: wszystko trwało od 26 stycznia 2007 roku do 18 maja 2016
roku, czyli do momentu konsekracji kościoła przez ks.
kardynała Zenona Grocholewskiego. A zaczęło się od
tego, że śp. ks. Mirosław Drozdek w grudniu 2004 roku,
w czasie wizyty w Watykanie, poprosił Ojca Świętego o
obraz Matki Bożej Częstochowskiej wiszący w jego
prywatnej kaplicy. Ojciec Święty zgodził się i podarował obraz ks. Drozdkowi, a ten przekazał obraz o. Tadeuszowi Rydzykowi z intencją wybudowania kościoła,
który byłby wotum wdzięczności za osobę Papieża Polaka. O . Rydzyk rozpoczął zbiórkę funduszy wśród
słuchaczy Radia Maryja – i już w 2008 roku ogłoszono
konkurs na projekt świątyni. W 2012 poświęcono plac
budowy i w ciągu 4 lat powstał kościół wraz z otoczeniem. Główna świątynia znajduje się na I piętrze i w jej
centrum, jako prezbiterium uwieczniona jest wierna
replika watykańskiej kaplicy św. Jana Pawła II, z ampułką jego krwi w relikwiarzu i opisywanym już wcześniej obrazem Matki Najświętszej. W tej kaplicy jest
umieszczona wiernie odtworzona postać klęczącego św.
Jana Pawła II. Cała świątynia jest wypełniona odniesieniami do historii Polski, ma trzy poziomy, a cały wystrój
wewnętrzny i zewnętrzny (witraże, malowidła ścienne,
metaloplastyka, figury) jest wykonany z najlepszych
materiałów i przez wysokiej klasy artystów. Na terenie
Sanktuarium mieści się kampus i zabudowania Wyższej
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, którą pobieżnie
zwiedziliśmy. Szkoła oferuje takie kierunki studiów, jak
dziennikarstwo, komunikacja społeczna, politologia czy
informatyka.
Następnie udaliśmy się autokarem do innej dzielnicy Torunia, gdzie znajdują się główne studia Radia
Maryja i TV Trwam. Przypomnijmy, że Radio Maryja
ma 27 lat: powstało w dniu 8 grudnia 1991 roku w niewielkim domu zwanym „Betlejemką”, gdzie trzech kapłanów i mała grupa świeckich rozpoczęła nadawać audycje na cały świat.
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Na zdjęciu:
Pielgrzymi
z ks. Marianem
Sojką CSsR
podczas
zwiedzania studia
Radia Maryja

Telewizja Trwam powstała w 2003 roku, a od 15
lutego 2014 roku nadaje w ramach naziemnej telewizji
cyfrowej, dostępnej na ponad 95% powierzchni Polski.
Z historią Radia Maryja i TV Trwam zapoznał nas redemptorysta – ks. Marian Sojka, który grupę naszych
pielgrzymów oprowadził po studiach, w których nagrywa się programy oraz montuje i przesyła do słuchaczy
i telewidzów.
Teraz szybko udaliśmy się na przedmieścia Torunia i dalej – do miejscowości Górsk, gdzie został zatrzymany i porwany bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Miejsce to
upamiętnia pomnik w kształcie powalonego dużego białego krzyża, przepasanego czerwoną wstążką. Niedaleko
powstało muzeum multimedialne im. ks. Jerzego Popiełuszki, które zwiedzamy pośpiesznie, bo mieliśmy
jeszcze zwiedzić Toruń i zakupić sławne toruńskie pierniki. A ponieważ zostało nam mało czasu – zwiedziliśmy
tylko Starówkę i Bazylikę Katedralną Świętych Janów.
Po czym pozostało nam szybko wrócić do autokaru, by
zdążyć na obiadokolację i nocleg w Domu Pielgrzyma.
W sobotę po śniadaniu wyruszyliśmy w stronę
Warmii i Mazur: do Gietrzwałdu, który jest jedynym
w Polsce zatwierdzonym przez Kościół miejscem objawień Matki Bożej. Rozpoczęły się one 27 czerwca
1877 roku. Wracająca z egzaminu przed I Komunią
Świętą Justynka Szafryńska zobaczyła na drzewie (na
klonie), znajdującym się niedaleko od kościoła, jasną
postać pięknej Pani siedzącej na żółtym krześle, do której zstąpiło z nieba Dzieciątko w białej sukience ze złotymi skrzydełkami i wiankiem na głowie. Wszystko to
Justynka opowiedziała proboszczowi – ks. Augustynowi Weichselowi, który namówił ją do przyjścia w następnym dniu o tej samej porze przed klon. Podczas
odmawiania różańca Justyna znowu zobaczyła Panią w
towarzystwie dwóch aniołów, którzy przynieśli Dziecko
ubrane w białą szatę i trzymające w ręce złotą kulę z
krzyżem. Takie samo widzenie miała 12-letnia Barbara
Samulowska.

Zjawisko to powtarzało się codziennie, później
już bez aniołów i Dzieciątka ukazywała się sama Pani, którą dziewczynki zapytały, czego od nich żąda.
Pani odpowiedziała po polsku: Chcę, abyście codziennie odmawiały różaniec. Na pytanie, kim jest –
Pani odpowiedziała: Jam jest Niepokalane Poczęcie.
Pytały jeszcze: Jak długo Pani będzie się ukazywać?
Usłyszały w odpowiedzi, że przez dwa miesiące, a na
miejscu Jej ukazywania się ma powstać krzyż albo
kapliczka; zapewniła również, że chorzy tam przybywający zostaną uzdrowieni. Matka Boża w objawieniach podkreśliła szczególną rolę Mszy Świętej, która
jest najważniejszą modlitwą Kościoła. W dniu 8
września odbyła się procesja do żródełka, które pobłogosławiła Matka Boża. Maryja poleciła dziewczynkom pójście do klasztoru i 16 września 1877 roku
ukazała się po raz ostatni.
Objawienia gietrzwałdzkie były badane przez
teologów, a dziewczynki były badane przez lekarzy.
Objawienia miały też swoich przeciwników i dopiero
dekretem z 1977 roku (100 lat pożniej!) został zatwierdzony kult objawień Matki Boskiej w Gietrzwałdzie. Obie wizjonerki wstąpiły do Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo i wyjechały do Paryża do nowicjatu. Ślad po życiu Justyny
Szafryńskiej urywa się w 1897 roku, po jej wystąpieniu ze Zgromadzenia, a Barbara Samulowska, będąca
do końca życia misjonarką w Ameryce Południowej,
zmarła 6 grudnia 1950 roku w Gwatemali.
Obok miejsca objawień znajduje się kościół pw.
Narodzenia Najśw. Maryi Panny. W głównym ołtarzu
znajduje się słynący łaskami obraz Matki Boskiej z
Dzieciątkiem nieznanego autora, pochodzący prawdopodobnie z połowy XVI wieku. Po Mszy Świętej w
kościele poszliśmy zaczerpnąć wody z uzdrawiającego żródełka (istnieje długa lista udokumentowanych
uzdrowień).
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Następne miejsce, w którym się zatrzymujemy, to
Stoczek Klasztorny (niedaleko granicy z Obwodem
Kaliningradzkim): Sanktuarium Matki Pokoju i miejsce
uwięzienia w latach 1953-1954 Prymasa Tysiąclecia, ks.
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Powstanie Sanktuarium w dzisiejszej formie związane było z sytuacją Polski
w XVII wieku: wojny z Rosją, Turcja i Szwecją. Biskup
Mikołaj Szyszkowski ślubował, że w podziękowaniu za
oczekiwany czas pokoju we własnej diecezji wybuduje
świątynię ku czci Matki Bożej. Po podpisaniu rozejmu ze
Szwedami wypełnił ślub i zbudował w latach 1639—
1641 okrągłą świątynię z kopuła na wzór rzymskich bazylik jako dar dla Królowej Pokoju, sprowadził też z
Rzymu kopię obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani. Troskę o sanktuarium powierzono Ojcom Franciszkanom, dla których wybudowano klasztor – najpierw
drewniany, a później murowany. Dziś sanktuarium
opiekują się Księża Marianie, a samo miejsce stało się
ostoją ciszy i spokoju, w którym można zadumać się nad
nieprzemijającymi wartościami.
W okresie zaborów świątynia w Stoczku przechodziła różne koleje, nawet była przez 15 lat nieczynna. Po
zakończeniu II wojny światowej Stoczek powrócił do
Polski. Do opuszczonego i częściowo zrujnowanego
klasztoru nocą 12 października 1953 roku przywieziono,
więzionego od kilku dni przez władze komunistyczne,
ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak wspomina w
Zapiskach więziennych – nie wiedział, gdzie się znajduje,
nawet po roku przebywania tam nie wiedział, że obok
znajduje się kościół. Przydzielono mu współwięźniów:
ks. Stanisława Skorodeckiego i siostrę Leonię Graczyk
do prowadzenia skromnego gospodarstwa. Ściany zrujnowanego klasztoru były mokre, posadzki zimne. Przez
cały pobyt, pisze ks. Kardynał, ani w ciągu dnia ani w
nocy nie zdołał rozgrzać stóp. Około 30 funkcjonariuszy
czuwało bez przerwy na korytarzach, a wokół klasztoru
były rozstawione wojskowe straże (w liczbie około 60
żołnierzy). Ks. Prymas otrzymał do dyspozycji dwa po-

koje, łazienkę, część korytarza, i mógł wychodzić do
ogrodu, którego drzewa zasłaniały cały widok. W
czasie rocznego pobytu w tych warunkach ks. Prymas,
znany z maryjnej pobożności, 8 grudnia 1953 roku
dokonał osobistego oddania się Matce Najświętszej w
macierzyńską niewolę, który to akt rozszerzył na cały
naród w postaci Ślubów Jasnogórskich. Dodać należy,
że po rocznym pobycie w Stoczku ks. Kardynał został
przewieziony do Prudnika Śląskiego, a potem do Komańczy, z której został zwolniony 28 października
1956 roku.
Po wizycie w Stoczku Klasztornym udaliśmy się
na nocleg do hotelu w Świętej Lipce. Niedzielę – ostatni
dzień pielgrzymki – rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele pw. Nawiedzenia Matki Bożej w Świętej Lipce.
Kościół w Świętej Lipce jest perłą baroku na terenie Warmii i Mazur. O zapoczątkowaniu kultu maryjnego na tych terenach mówią różne legendy. Jedna z
nich opowiada, że przebywającemu w więzieniu w
Kętrzynie skazańcowi w noc przed egzekucją ukazała
się Maryja przekazując mu kawałek drewna i dłuto,
nakazując mu wyrzeźbienie figurki Matki Bożej z
Dzieciątkiem i postawienie jej na pierwszej napotkanej
lipie. Rankiem sędziowie zobaczyli dzieło więźnia,
uwierzyli w interwencję Bożą i więźnia wypuścili.
Więzień wyruszył w drogę do domu i na pierwszej
napotkanej lipie postawił figurkę Matki Najświętszej.
Gdy wrócił do domu – opowiedział o cudzie i ludzie
zaczęli pielgrzymować do miejsca, gdzie znajdowała
się figurka. Zaczął się czas cudów, wybudowano więc
kaplicę wokół lipy.
Można przyjąć, że kult maryjny rozpoczął się w
pierwszej połowie XV wieku. W czasach reformacji i
powstania w Prusach państwa protestanckiego zaczęto
niszczyć obrazy, figury i kościoły katolickie, spotkało
to też Świętą Lipkę, ale ludzie pod osłoną nocy dalej
tam pielgrzymowali.

Na zdjęciu:
Pielgrzymi
nad Wisłą,
z Przewodnikiem,
w czasie
pobytu
w Toruniu
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Na początku XVII wieku, po uzyskaniu przez
katolików swobód religijnych, postanowiono odbudować
kaplicę w Świętej Lipce, a do jej obsługi sprowadzono
Zakon Księży Jezuitów, którzy do dziś opiekują się sanktuarium. Ale ponieważ nie było już ani lipy, ani cudownej figurki – jezuici zamówili obraz Matki Bożej wzorowany na obrazie Matki Bożej Śnieżnej, znajdującym
się w rzymskiej Bazylice Santa Maria Maggiore. Cały
kult skupił się na tym obrazie, który teraz znajduje się w
ołtarzu głównym barokowego kościoła, wybudowanego
na miejscu dawnej kaplicy.
Nie mieliśmy czasu na dokładne zwiedzenie kościoła, ale wysłuchaliśmy krótkiego koncertu organowego. Organy w Świętej Lipce to piękny instrument, zbudowany na początku XVIII wieku. Atrakcją ich są ruchome figurki, które w czasie gry przedstawiają scenę
Zwiastowania.
Z północy Polski wyruszyliśmy do Krakowa, z
przerwą na przystanek w Warszawie i zwiedzanie Muzeum Żydów Polskich – Polin. Punktualnie o godz.15.00
weszliśmy do ciekawego architektonicznie budynku Muzeum Polin (Polin po hebrajsku znaczy Polska). Budynek
zlokalizowany jest w dzielnicy Muranów, która w czasie II
wojny światowej była fragmentem warszawskiego getta.
Gmach Muzeum został wzniesiony w latach 2009–2013
według projektu fińskich architektów, którzy otrzymali I
nagrodę w rozpisanym międzynarodowym konkursie
(budowla zawiera wiele symboli – np. wejście symbolizuje rozstępowanie się wód Morza Czerwonego). Muzeum
nie koncentruje swego przekazu na II wojnie światowej
czy na Holokauście, ale opisuje tysiącletni wkład Żydów
w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Przedstawia
historię przybycia żydowskich kupców do Polski już w
latach panowania Mieszka I i początków żydowskiego
osadnictwa na obszarze I Rzeczpospolitej aż po historię
najnowszą. Stała ekspozycja składa się z ośmiu tematycznych galerii. Tą stałą wystawę w dużym tempie zwiedza
się od 2 do 3 godzin; jest to ogromna tematyka, którą w
skrócie mogą przekazać przewodnicy. A jeżeli zwiedzający mają więcej czasu – mogą samodzielnie zapoznawać
się z eksponatami i wyciągać własne wnioski. Właśnie te
własne wnioski rozemocjonowały naszych pielgrzymów,
którzy mieli różne zdania na temat ekspozycji – zwłaszcza
uważali, że za mało została wyeksponowana pomoc Polaków w ocalaniu Żydów w czasie II wojny światowej.
Wracając do Krakowa – jak to zwykle na naszych
pielgrzymkach bywa – oglądaliśmy różne filmy. Między
innymi film Misja, w którym główny bohater (grany przez
Roberta de Niro), aby odpokutować swoje ciężkie grzechy
(między innymi polowanie na niewolników wśród Indian
Guarani i zabicie brata), ciągnie za sobą ciężki tobół ze
zbędną zbroją, i dopiero odcięcie go uznaje za moment
odpuszczenie grzechów i przebaczenia. Może nasz naród
też ciągnie za sobą taki ciężki tobół wzajemnych animozji
i uprzedzeń wobec narodu żydowskiego? Który należałoby odciąć? Przecież według słów św. Jana Pawła II są to
nasi starsi bracia w wierze.
Seniorka-korespondentka
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SPOTKANIA
INTEGRACYJNE
Rankiem w sobotę, 25 maja br., autokarem do
Ojcowa na spotkanie integracyjne udali się członkowie
naszego Chóru Mariańskiego i ich rodziny. Chórzyści,
w liczbie 75 osób, z p. dyrygentem Marcinem Miotelką i
pod duchową opieką ks. proboszcza Jacka Kuziela przebywali tam od godziny 10.45 do wieczora.
Program wyjazdu był znany i dokładnie realizowany: najpierw „plenerowa” Msza Święta, ze śpiewem
Chóru, w Bramie Krakowskiej (jedyna taka Msza św. w
ciągu roku!), pod przewodnictwem ks. proboszcza Jacka
Kuziela i z licznym udziałem turystów oraz zrzeszenia
motocyklistów «Iskra Miłosierdzia» («Iskra Miłosierdzia» to ruch motocyklistów, którzy podjęli wezwanie
do niesienia orędzia Bożego Miłosierdzia przez szlaki
Europy; podróżują w grupach „dziesięciomotocyklowych”, spotykając się na wspólnych noclegach, i łączą
odpoczynek z rozwojem duchowym).
Po Mszy Świętej chórzyści udali się do chaty na
pyszny bigos z ogniska (zaproszeni przez motocyklistów), wzięli udział w prezentacji kunsztu zakładu lutniczego, po czym udali się do restauracji «Piwnica pod
Nietoperzem». Grupę poprowadziła p. prof. Beata Barabasz-Krasny, opowiadając o florze, faunie i krajobrazie
Ojcowskiego Parku Narodowego. Po drodze uczestnicy
m.in. zwiedzili kaplicę na wodzie pw. Św. Józefa Rzemieślnika: jest ona znanym zabytkowym obiektem
drewnianym, wzniesionym w 1901 roku na betonowych
fundamentach okrakiem nad dwoma brzegami potoku
Prądnik, jak głosi legenda (a może nie legenda?), by w
ten sposób ominąć carski zakaz budowania kościoła na
ziemi ojcowskiej (zbudowano ją więc… na wodzie).
Spotkanie integracyjne zakończyło się grillem,
śpiewaniem i zabawą w restauracji «Piwnica pod Nietoperzem».
*****
W sobotę, 8 czerwca br., popołudniową porą do
Sierakowa k. Dobczyc na spotkanie integracyjne udali
się członkowie odnowionego Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo – w sumie 14 osób z
s. Beatą i prezesem p. Pawłem Różakiem. Wszyscy byli
gośćmi p. Lucyny – rodzonej siostry naszej s. Beaty.
Gospodyni zadbała o przygotowanie miejsca: cały teren
został spryskany cudownym środkiem przeciwko komarom (? przepis! przepis!), które wyroiły ostatnio w zastraszającej ilości, ale w obrębie posesji zajmowanej
przez gości nie imały się nikogo. Uczestnicy wyjazdu
mogli się więc bez przeszkód oddać twórczym rozmowom, śpiewom przy gitarze i konsumpcji kiełbasy z
grilla. I tak do wczesnego wieczora, gdy trzeba było
wracać do Krakowa.
(XYZ)
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TROSKA O DZIECI:
SPRAWA POLITYCZNA?
Po niedzieli 2 czerwca br. na pocztę mailową
nadeszła wiadomość adresowana do ks. proboszcza Jacka Kuziela: Jestem bardzo zaskoczona pozwoleniem na akcję zbierania podpisów w tę niedzielę
przed kościołem, gdzie nie powinno się prowadzić
akcji politycznych (sprawdziłam w kilku parafiach na
naszym terenie takiej akcji nie było). Nawiązując do
listu sprzed tygodnia arcybiskupów do wiernych w
całej Polsce, dziwię się bardzo, po co to w naszej parafii było, manifestacją za czym? Zniesmaczona jeszcze parafianka.
Po co to w naszej parafii było, manifestacją za
czym? W ogłoszeniach parafialnych informacja była
bardzo krótka: dziś przed kościołem wolontariusze
komitetu «Stop Pedofilii» zbierają podpisy pod projektem ustawy, która ma na celu ochronę dzieci przed
demoralizującą edukacją seksualną, przewidującą
przekazywanie dzieciom od przedszkola seksualizujących i demoralizujących treści. I tylko tyle. Ale nic nie
stało na przeszkodzie, aby podejść do „żółtego” stoiska
i poprosić osoby zbierające podpisy o więcej informacji. Czyżby Autorka anonimu tego nie zrobiła?
Ponad 700 osób poparło zmiany proponowane
przez inicjatywę «Stop Pedofilii». Każda z osób składających swój podpis mogła zapoznać się z podpisywanym projektem zmiany ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z
późn. zm.). Art. 200b w nowym brzmieniu przewidywał m.in.: §1. Kto publicznie propaguje lub pochwala
zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2. §2. Tej samej karze podlega, kto
publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie
przez małoletniego obcowania płciowego. §3. Jeżeli
sprawca dopuszcza się czynu określonego w §2 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3. §4. Kto propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego
obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej,
działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem […], podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.
W niedzielę przed kościołem nie powinno się
prowadzić akcji politycznych… To znaczy – jakich
akcji? W lipcu ubiegłego roku po raz kolejny trafiła do
więzienia kanadyjska obrończyni życia, 44-letnia Mary Wagner (zatrzymana prawdopodobnie już po raz
dziewiąty). Za co? Ktoś komentował: Nie trzeba się
wysilać, by trafić za kratki w tzw. cywilizowanym świecie. Wystarczy, że pomodlisz się w intencji zabijanego
człowieka w miejscu, gdzie on właśnie jest mordowany.

Uznamy, że powinna zaniechać takiej przestępczej
akcji przed aborcyjnymi klinikami? Dziś we Francji
za upublicznienie treści, które mogą – jak to sprytnie
ujęto – „dezinformować” na temat przerywania ciąży i
które mogłyby zniechęcać kobiety do dokonania
aborcji, grożą 2 lata więżenia i 30 tys. euro grzywny
(w ramach demokracji i wolności słowa?): czy znaczy
to, że katolik stający w obronie nienarodzonych postępuje niegodziwie, bo podejmuje zakazaną przez
państwo akcję polityczną?
Podobnie w Związku Sowieckim prowadzenie
nieletnich do kościoła było wrogą wobec państwa
agitacją polityczną, której skutkiem było m.in. zwolnienie rodzica z pracy: czy uznamy, że katolik słusznie powinien powstrzymać się przed taką akcją polityczną? Ok. 165 roku w Rzymie zginął św. Justyn
męczennik z towarzyszami. W aktach jego męczeństwa zapisano jego rozmowę z prefektem Rustykiem,
który pytał o chrześcijaństwo, ale w pewnym momencie rzekł: Wróćmy do sprawy, o którą chodzi, bo
sprawa jest pilna i nie da się jej uniknąć. Przystańcie
na to, czego się od was żąda, i razem złóżcie ofiarę
bogom. Justyn odparł: Nikt o zdrowych zmysłach nie
przejdzie od wiary do bezbożności. A przecież prefekt
nie żądał od niego wyrzeczenia się wiary, ale jedynie
aktu politycznej lojalności. Czy Justyn postąpił słusznie wzgardliwie odrzucając polityczną uzurpację?
Wniosek? Nasze postępowanie w zgodzie z wyznawaną wiarą raz po raz okaże się akcją polityczną. Tylko chrześcijanin – tchórz i konformista może uważać,
że da się tego uniknąć.
Powróćmy do pytania: Po co to w naszej parafii
było, manifestacją za czym? Ano manifestacją za
ochroną zdrowia duchowego i psychicznego dzieci.
Organizatorzy „politycznej akcji w niedzielę” do zbierania podpisów dołączyli propozycję: Zamów bezpłatny poradnik Jak powstrzymać pedofila? Poradnik dla rodziców i nauczycieli (18+). Jak to zrobić?
Wchodząc na stronę: stoppedofilii.pl. Z broszury
czytelnicy będą mogli się dowiedzieć, jaki jest cel i na
czym polega nowoczesna edukacja seksualna (także
na przykładzie programów i podręczników obowiązujących na Zachodzie), którą usiłuje się wprowadzić do
szkół i przedszkoli, a czemu ma przeciwdziałać proponowana zmiana ustawy. Powiem krótko: włos się
jeży na głowie (jeśli się jeszcze włosy ma…). Bardziej
delikatnie: treści proponowane dzieciom są żenujące i
obleśne. Tylko dwa przykłady. Pierwszy: jedną z
„seksualnych zabaw”, do jakich zmusza się uczniów
w niemieckich szkołach, jest zabawa w dom publiczny, zatytułowana „Burdel dla wszystkich”. Drugi:
jedna z ilustracji w Wielkiej księdze cipek (wydanej
także w Polsce) przedstawia nagą kobietę umieszczoną na krzyżu jak Chrystus. Dodam, że miałem okazję
zobaczyć ten „podręcznik” dla dzieci, jak i Wielką
księgę siusiaków. Recenzja – jak wyżej. A z ciekawości zapytam: czy Autorka anonimu te „podręczniki”
dla dzieci miała okazję zobaczyć?
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BISKUP – DENUNCJATOR?

Na zdjęciu:
Strona tytułowa broszury, o której mowa w tekście
W niedzielę przed kościołem nie powinno się
prowadzić akcji politycznych… Rzeczywiście? Zacytuję więc ks. Dariusza Kowalczyka SJ: Problemem w
Polsce wcale nie jest mieszanie się katolików do polityki. Wręcz przeciwnie! I Ojca Świętego Benedykta
XVI, który pytał retorycznie polskich biskupów: Jak
to możliwe, że chrześcijanie, którzy osobiście są wierzącymi ludźmi, nie mają siły, aby mocniej oddziaływać swoją wiarą na politykę? A od siebie zapytam:
czy katolik powinien zrobić, co możliwe, by chronić niewinność dzieci – czy „nie powinien mieszać
się do polityki”? Co o tym myśli Zniesmaczona jeszcze parafianka? Oczywiście, jestem świadom błędów
i grzechów, które sam popełniłem w temacie ochrony
dzieci przed demoralizacją (o to nazbyt łatwo: wystarczy trafić do kina na nieodpowiedni film…). Ale
były to błędy, nigdy zaś obojętność na los doczesny i
wieczny najmłodszych. I jeżeli los dzieci zagrożonych demoralizacją miałby być mi obojętny – to i
mnie dotyczyłyby słowa Jezusa: temu byłoby lepiej
kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi
morza (zob. Mt 18, 6).
ks. Bogdan Markowski CM

Tę sytuację znałem nieco z daleka. Po latach okazało się, że mąż i ojciec miał w mieszkaniu pokaźną kolekcję filmów porno. Ale to jeszcze nic. Filmy były dostępne dla dorastających dzieci, więcej – ojciec niewątpliwie uzależniony od pornografii – bywało, że oglądał
filmy przy dzieciach! Czy żona tego nie widziała? Czy
reagowała? Nie wiem. Wiem, że dziś rodzice są już dawno po rozwodzie, dzieci – niestety – „zeszły na psy”, zaś
wiadomość dotarła do mnie tylko dlatego, że synowie
rzecz po latach upublicznili wśród znajomych. Czy żona i
matka zgłosiła sprawę na policję i do prokuratury? Nic mi
nie wiadomo na ten temat. Czy powinna to zrobić? Czy
zrobiła słusznie, że nie zadenuncjowała męża?
Kiedyś w znanej mi rodzinie nastąpiło trzęsienie ziemi. Okazało się, że rzekomo prawy mąż i ojciec ma drugie
oblicze. Żona przypadkowo odkryła, że mąż ma spory zbiór
filmów pornograficznych, w tym także z pornografią dziecięcą (!), a przez Internet umawia się na spotkania z kobietami wiadomych obyczajów. Dla kobiety – żony i matki był
to szok i dramat. Błyskawicznie zadbała o orzeczenie rozwodu, ale jednocześnie kobieta nikomu nie mówiła o istotnych przyczynach tego, co się stało. Mam wrażenie, że po
dziś dzień szczegółów nie znają dorośli synowie, którzy
zresztą trzymają stronę ojca i nie pochwalają decyzji matki.
Mam czasem wrażenie, że na tym świecie tylko dwie osoby
wiedzą o tym, co się naprawdę stało: ja i skrzywdzona żona i
matka. Czy zrobiła słusznie, że nie doniosła na męża na
policję i nie zadenuncjowała go do prokuratura?
Tymczasem współmałżonka wcale nie musi tego
robić. Mało tego: nawet przed sądem może odmówić składania zeznań przeciwko współmałżonkowi, czy innym
bliskim krewnym. (Ale te dobre czasy chyba dobiegły kresu. O czym poniżej.)
A gdy temat dotyczy duchownych? Już jako ksiądz
praktycznie raz miałem do czynienia z hańbiącym zachowaniem księdza. Dowiedziałem się o nim nie wprost, ale
od dobrego znajomego, który był przyjacielem rodziny
poszkodowanego (rodziny ofiary). Poszkodowanym był
szesnastolatek, dla którego niedopuszczalne zachowanie
księdza było sporym wstrząsem psychicznym. Czy mogłem coś zrobić? Co mogłem zrobić, gdy rodziny nie znałem, a sam poszkodowany i jego rodzice zaparli się, że nie
będą o tym nikomu mówić? W ten sytuacji mój znajomy
też miał dylemat – ale po latach zrobił, co uważał za słuszne: złożył meldunek przełożonym tegoż księdza.
Wokół tematu pedofilii duchownych media, zwłaszcza niektóre, rozpętały prawdziwą burzę. Oczywiście,
„edukacja” społeczeństwa, prowadzona od lat przez wiadome media, przynosi zamierzone efekty: oto w listopadzie
2014 (pierwszy odnotowany przypadek) obok naszej plebanii przechodziła para młodych ludzi i młodzian z uśmiechem poinformował swoją wybrankę: A tutaj mieszkają
pedofile!
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Czytam, słucham i zastanawiam się. By – nie ulegając nakręcanym a negatywnym emocjom – wyrobić sobie i
podać do publicznej wiadomości własną ocenę tego, co się
dzieje. Nie mam wątpliwości, że obrzydliwy grzech gwałtu
na niewinnych musi być wypalany żywym ogniem, ale…
Czytam o księdzu, który został oskarżony o niecne zachowania wobec uczennic w szkole w Zagórniku, ale prokuratora, po pół roku śledztwa, stwierdziła, że „czynu nie popełniono” i sprawę umorzyła (zob. Dziennik Polski z dnia
5 czerwca br., s. B8)… Czytam o księdzu, który – oskarżony i skazany za rzekome wykorzystanie seksualne 16latka – po ośmiu latach, 13 lutego br. został uniewinniony
przez sąd okręgowy w Jeseniku w Czechach (zob. Gość
Niedzielny z dnia 3 marca 2019 r., s. 50)… Czytam o
biskupach, który „zamiatali sprawę pod dywan” – ale raz
po raz pojawia się też wzmianka o prokuraturze, która
umorzyła sprawę (zob. Gazeta Wyborcza z dnia 11 czerwca br., s. 19-21)… To jakie „zamiatanie pod dywan”, skoro sprawa trafiła do prokuratury? Tymczasem oczekuje się
od biskupa, że na każdy zarzut o molestowanie umieści
księdza w niebycie: suspenduje (czyli odsunie od czynności świętych), usunie z parafii lub domu zakonnego, przeniesie w jakiś inny świat, w którym będzie pozbawiony
środków do życia i napiętnowany. To ja się pytam: na
jakich zasadach biskup czy wyższy przełożony zakonny
ma być prokuratorem, sędzią i katem w jednej osobie?
W Gazecie Wyborczej zamieszczono kiedyś krótki
tekst: Na Franciszkańskiej o molestowaniu (zob. GW –
dodatek krakowski z 22 stycznia 2014 roku). Nie była to –
wbrew tytułowi – informacja o spotkaniu w kurii, ale notatka prasowa (okraszona stosowną fotografią) o Barbarze
Blaine, założycielce i prezydent SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), która pod krakowską
kurią nawoływała do głośnego mówienia o występujących
w Kościele nadużyciach. Amerykanka chce nakłonić
polskie władze państwowe do zagwarantowania, że oskarżeni o molestowanie seksualne polscy księża staną przed
sądem – napisano w GW. A ofiary molestowania w Polsce
mogą się zgłaszać m.in. do SNAP. Czyli: polskie ofiary
miałyby zgłaszać się do amerykańskiej organizacji, bo
polskie władze nie chcą zagwarantować postawienia przed
sądem domniemanych albo faktycznych złoczyńców?
Zanotowałem sobie wówczas: A nie lepiej pójść od razu
do prawnika, zgłosić sprawę do prokuratury albo pójść
z nią do sądu? Zamiast zgłaszać się do amerykańskiej
organizacji albo liczyć na polskie władze? Chyba że
polską prokuraturę charakteryzuje niezwykła inercja, głuchota i ślepota w temacie pedofilii duchownych. Czemu,
oczywiście, winni są biskupi (i zależny od nich PiS)… To,
oczywiście, wolne żarty. A tak na poważnie, to nie uważam polskich sędziów i prokuratorów za osoby bezwolne i
ograniczone umysłowo.
Znajomy ksiądz rozmawiał na ten temat z jednym z
biskupów prawosławnych. Arcybiskup Jakub potwierdził,
że w ich wspólnocie biskupi nie mają takich problemów z
duchownymi (którzy są żonaci i obarczeni rodzinami), ale
jednocześnie nie godził się na robienie z biskupów donosicieli: Ksiądz przychodzi do swojego biskupa i zwierza mu

się ze swoich problemów, traktuje jak ojca, prosi o radę
i oczekuje pomocy, a biskup donosi na niego do prokuratury? Czy to się godzi? – dywagował hierarcha prawosławny. Nie uważam, by było to słuszne.
Cóż, dziś to rozważania teoretyczne. Polskie
prawo jest jakie jest (dura lex sed lex?): w dniu 13 lipca
2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego,
którą do listy przestępstw objętych od tej daty ustawowym obowiązkiem denuncjacji dodano przede
wszystkim przestępstwa seksualne popełnione na
szkodę dzieci. Zgodnie z art. 240 § 1 k.k. grozi nam od
miesiąca do trzech lat pozbawienia wolności, jeśli nie
przekażemy organom ścigania informacji o przestępstwie! Dodam, że przepisy kodeksu zostały mocno
zaostrzone: obowiązek denuncjacji przestępstw seksualnych wobec dzieci spoczywa nie tylko na dorosłych,
ale także na małoletnich (czyli koleżankach i kolegach), i to niezależnie od wieku (!), po rygorem stosowania sankcji.
Zakończę więc znowu nieco prześmiewczo (chociaż temat bardzo poważny). Obawiam się, że coraz
trudniej będzie o kandydatów na biskupów. Skoro wraz
z nominacją z Watykanu otrzymają także dekret mianujący, już nie TW, ale JDWS (Jawnym Donosicielem
Władzy Sądowniczej). W końcu nie w takim celu mianuje się biskupa w Kościele. A przynajmniej św. Paweł
nic o tym nie pisał…
ks. Bogdan Markowski CM

Udanych wakacyjnych wyjazdów
i zasłużonych urlopów,
bez zbędnego surfowania w sieci,
ale za to z dużą porcją mądrych książek
życzy REDAKCJA
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INFORMACJE
NA WAKACJE

LIPIEC

NABOŻEŃSTWA
W CZASIE WAKACJI:

1 (poniedziałek): Obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw w dni
powszednie: nie będzie Mszy Świętych o godz. 6.00, 9.00
i 20.00.
3 (środa): Święto św. Tomasza, Apostoła.
Uroczystości pierwszej środy miesiąca o godz. 18.00:
modlitwa różańcowa, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Msza św. świąteczna i błogosławieństwo eucharystyczne na sposób lurdzki.
4 (czwartek): Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej
w Krakowie.
Pierwszy czwartek miesiąca: dzień modlitwy o powołania
do kapłaństwa i życia zakonnego oraz o świętość kapłanów.
5 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca: okazja do spowiedzi św. w
godz. 7.00—8.00 i 17.00—19.00; Msze św. wotywne o
Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 8.00 i 18.30, a po
nich nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu
Jezusowemu.
Nie będzie odwiedzin kapłanów w domach chorych ani
dodatkowej Mszy św. o godz. 16.30.
6 (sobota): Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 7.40; Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu Najśw. Maryi Panny o godz. 8.00, a po Mszy
św. nabożeństwo wynagradzające.
7 (niedziela): 14. niedziela zwykła.
Obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw w niedziele:
nie będzie Mszy św. o godz. 15.00 i nieszporów o godz.
18.00.
11 (czwartek): Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
Msza św. w intencji chorych z udzieleniem sakramentu
namaszczenia – o godz. 18.30.
14 (niedziela): 15. niedziela zwykła.
16 (wtorek): Wspomnienie NMP z Góry Karmel.
125. rocznica konsekracji naszego kościoła (1894).
Rocznica śmierci ks. bpa Albina Małysiaka CM (†2011).
21 (niedziela): 16. niedziela zwykła.
22 (poniedziałek): Święto św. Marii Magdaleny.
23 (wtorek): Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.
25 (czwartek): Święto św. Jakuba, apostoła.
Z racji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i
podróżujących – odbędzie się poświęcenie pojazdów po
Mszy św. o godz. 18.30.
Dzień imienin ks. Krzysztofa Dury.
Rocznica śmierci ks. Zygmunta Czekańskiego CM (†2012).
28 (niedziela): 17. niedziela zwykła.

nabożeństwo za zmarłych (tzw.
wypominki) w niedziele o g. 7.30;
modlitwy za wstawiennictwem
św. Wincentego a Paulo w poniedziałki po Mszy św. o godz. 18.30;
modlitwy za wstawiennictwem
św. Jana Pawła II we wtorki po
Mszy św. o godz. 18.30;
nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy o godz.
18.30 (przed Mszą Świętą);
nabożeństwo adoracyjne (Wspólnoty dla Intronizacji Najśw. Serca
Pana Jezusa) w czwartki o godz.
17.30;
nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego w piątki o godz. 19.00
(po Mszy Świętej)

(ciąg dalszy kalendarium na s. 12)

NIE BĘDZIE DYŻURÓW
I SPOTKAŃ:
w Klubie Parafialnym;
w Bibliotece Żywego Różańca;
Grupy św. Pawła;
Apostolatu Maryjnego;
Stowarzyszenia Miłosierdzia;
Apostolskiego Dzieła Pomocy dla
Czyśćca;
Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ;
Liturgicznej Służby Ołtarza

PORADNIE:
Katolicka Poradnia Rodzinna
w Bibliotece Żywego Różańca:
w poniedziałki od godz. 18.00
Bezpłatne porady prawne
w Domu Katolickim:
telefon 734-177-015;
Bezpłatne porady prawne
w Bibliotece Żywego Różańca:
w czwartki od godz. 17.00
(telefon 512-757-477);
Porady psychologiczne
w Domu Katolickim:
telefon 501-642-275
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INFORMACJE
NA WAKACJE
MSZE ŚW. W NIEDZIELE:

6.30, 8.00, 9.30, 11.00,
12.30, 16.30, 18.30, 20.00;
MSZE ŚW. W TYGODNIU:

7.00, 8.00, 18.30
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
w niedziele:
pół godziny przed Mszą św.;
w tygodniu:
w g. 7.00÷8.00; 18.00÷19.00
KANCELARIA PARAFIALNA
czynna od poniedziałku do piątku:
tylko w godz. 16.00÷18.00

SAKRAMENT CHORYCH
jest udzielany chorym
w niebezpieczeństwie śmierci
na każde wezwanie

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI:
tylko w lipcu
w poniedziałki o godz. 19.00;

WARSZTATY KOMUNIKACJI MAŁŻEŃSKIEJ:
czwarte soboty miesiąca,
w godz. 9.00÷15.00

ZMIANA TAJEMNIC
ŻYWEGO RÓŻAŃCA:
pierwsze niedziele miesiąca,
po Mszy św. o godz. 16.30

PRÓBY
CHÓRU MARIAŃSKIEGO:
dopiero od połowy sierpnia
we wtorki i piątki o godz. 19.15

NUMERY TELEFONÓW
kancelaria:
zakrystia:
dyżurny:

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

NR KONTA PARAFII:

Bank PEKAO S.A.
04 1240 1431 1111 0000 1045 8488
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SIERPIEŃ
1 (czwartek): Pierwszy czwartek miesiąca: dzień modlitwy o powołania do służby Bożej oraz o świętość kapłanów.
2 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca: okazja do spowiedzi św.
w godz. 7.00—8.00 i 17.00—19.00; nabożeństwo ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy św. o godz.
8.00 i 18.30.
Nie będzie odwiedzin kapłanów w domach chorych ani
dodatkowej Mszy św. o godz. 16.30.
3 (sobota): Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP o godz. 7.40; Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu Najśw. Maryi Panny o godz. 8.00, a po
Mszy Świętej nabożeństwo wynagradzające.
4 (niedziela): 18. niedziela zwykła.
6 (wtorek): Święto Przemienienia Pańskiego.
Po Mszy św. o godz. 7.00 z Wawelu wyruszy XXXIX
Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę.
7 (środa): Pierwsza środa miesiąca: wspólna modlitwa różańcowa
o godz. 18.00, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Msza św. wotywna o NMP z Lourdes o godz. 18.30
i błogosławieństwo eucharystyczne na sposób lurdzki.
9 (piątek): Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein),
dziewicy i męczennicy, patronki Europy.
10 (sobota): Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
11 (niedziela): 19. niedziela zwykła.
12 (poniedziałek): Rocznica śmierci ks. Czesława Żaka CM (†2011).
13 (wtorek): Święto Najśw. Maryi Panny Kalwaryjskiej.
15 (czwartek): Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny.
Porządek Mszy Świętych – jak w niedziele wakacyjne; po
każdej Mszy św. błogosławieństwo ziół i kwiatów.
Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny jest
świętem obowiązującym: każdy katolik powinien uczestniczyć w świątecznej Mszy Świętej.
17 (sobota): Święto św. Jacka, kapłana, patrona archidiecezji krakowskiej: dzień imienin ks. proboszcza Jacka Kuziela i ks.
Jacka Piotrowskiego.
18 (niedziela): 20. niedziela zwykła.
24 (sobota): Święto św. Bartłomieja, Apostoła.
25 (niedziela): 21. niedziela zwykła.
26 (poniedziałek): Uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej: Msze Święte o godz. 7.00, 8.00 i 18.30; odnowienie Aktu Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Bożej.
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