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JAN BĄKOWSKI
ZAPOMNIANY KRAKOWSKI MALARZ
Jan Bąkowski urodził się 19 czerwca 1872 r. w
Krakowie. Studiował rzeźbę (1891-1895) i malarstwo
(1895-1898) w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. 22
lipca 1892 r. otrzymał nagrodę pieniężną za głowę w
rzeźbie od Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. W
połowie lipca 1893 r. na zakończenie roku szkolnego,
będąc studentem III kursu otrzymał srebrny medal za
rysunek z żywej natury (złotego nikt wówczas nie
otrzymał). Dostał także pierwszą nagrodę pieniężną za
rzeźbę (z natury) głowy starca. Na wystawie prac
uczniów tejże szkoły zarówno rysunek jak i rzeźba Bąkowskiego zwróciły szczególną uwagę oglądających i
otrzymały dobre recenzje w prasie. Także w roku
1894/1895 został odznaczony srebrnym medalem.
Następnie uczył się malarstwa pod kierunkiem
prof. Leopolda Löfflera (dwa semestry roku akademickiego 1895/1896) – otrzymał medal srebrny. W I semestrze roku akademickiego 1896/1897 uczył się u prof.
Teodora Axentowicza, w II semestrze pobierał nauki w
szkole krajobrazu prof. Jana Stanisławskiego. W I semestrze roku 1897/1898 studiował w szkole malarstwa prof. Leona Wyczółkowskiego. Od 1903 roku odbywał studia w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych
w Monachium. Prawdopodobnie był dwukrotnie żonaty.
Miał dwóch synów: Zdzisława i Krzysztofa.
Swe prace Jan Bąkowski wystawiał od 1897 r. w
krakowskim Towarzystwie Sztuk Plastycznych, prezentował je także w Künstlerhaus w Wiedniu i w Pradze.
Był członkiem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Tworzył przeważnie portrety, ale także sceny z natury oraz obrazy religijne. Zajmował się
też działaniami konserwatorskimi: pracował przy restauracji katedry na Wawelu, zaś w 1930 r. dokonał renowacji obrazu Matki Boskiej w Bogucicach. Zmarł w
Krakowie, 10 października 1934 r. Został pochowany
na Cmentarzu Rakowickim, w kwaterze XVI.
Ma w dorobku liczne portrety. Jak zauważył autor
hasła o Bąkowskim, zamieszczonego w niemieckim
leksykonie: znalazł uznanie w kręgach polskiej, austriackiej i czeskiej arystokracji.

Na ilustracji:
Obraz dla naszego kościoła w roku św. Bernadetty namalowany przez Teresę Śliwkę-Moskal
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Na ilustracji:
Wizerunek św. Katarzyny Labouré, autorstwa
Jana Bąkowskiego, po renowacji w 2019 roku
Jest autorem portretów m.in.: Marii z Czetwertyńskich Tarnowskiej (Kraków 1912), Walerii z Tarnowskich Mycielskiej (1905, muzeum w Rzeszowie), Róży
Raczyńskiej (1906, pałac w Rogalinie), Marii Krystyny z
Habsburgów (1909), Feliksa Kreuza (Muzeum Geologiczne w Krakowie), Władysława Kulczyńskiego, Maksymiliana Nowickiego (Muzeum Przyrodnicze w Krakowie), Jana Wojciecha Trzecieskiego (1909), S. Tyszkiewicza (Kraków 1911), kard. Albina Dunajewskiego. Jest
autorem kopii portretów do pałacu biskupiego w Krakowie. Wg Górskiego, w portretach widać ciężką pracę malarza nad kolorystyką. Obrazy Jana Bąkowskiego znajdują się także w kościele i klasztorze franciszkanów w Krakowie. Jeden z nich, przedstawiający bł. Kingę, umieszczony jest w ołtarzu kaplicy bł. Salomei, a dwa pozostałe,
portrety kard. Jana Puzyny i papieża Leona XIII, znajdują
się na terenie klasztoru.
W kościele św. Krzyża w Krakowie nadzorował w
1930 r. odnowienie kaplicy św. Zofii i namalował do niej

obraz Św. Stanisław biskup (1930 r.), w kościele św.
Tomasza w Krakowie wykonał do ołtarza głównego
obraz Zesłanie Ducha Świętego (1932), a także portret
siostry Nimfy Kazimiery Stuchońskiej (1931).
Pośród obrazów religijnych Jana Bąkowskiego,
na pierwszy plan wybijają się wizerunki Serca Bożego.
Z 1896 r. pochodzi obraz namalowany dla kaplicy
sióstr w krakowskich Łagiewnikach. Jedna z kopii tego obrazu wisi w ołtarzu bocznym rzeszowskiej Fary.
To przed łagiewnickim wizerunkiem Najświętszego
Serca Jezusowego autorstwa Jana Bąkowskiego modliła się w latach 1926-1928, 1933, 1936-1938 siostra
Faustyna Kowalska. W tej kaplicy otrzymała liczne
widzenia. W swym Dzienniczku zanotowała wiele modlitw błagalnych czy uwielbienia Serca Bożego, a także wypowiedzi samego Jezusa o Jego miłosiernym
Sercu. Obraz ten został na stałe przysłonięty obrazem
Jezusa Miłosiernego autorstwa Adolfa Hyły 15 lutego
1956 r. Przez wiele lat znajdował się w tym samym ołtarzu, ale niewidoczny, za cudownym wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. W maju 2013 r., w związku z pracami konserwatorskimi obrazu autorstwa Adolfa Hyły,
na stałe wyjęto z ołtarza obraz Jana Bąkowskiego. W
2019 r. obraz Serca Bożego autorstwa Jana Bąkowskiego miał być poddany renowacji.
Jan Bąkowski jest także autorem szczególnego
obrazu Trójcy Świętej, bardzo cenionego przez pielgrzymów przybywających do sanktuarium bł. Karoliny
Kózkówny w Zabawie. Obraz jest umieszczony w ołtarzu głównym i upowszechniany w wielu reprodukcjach, rozprowadzanych przez sanktuarium. W sanktuarium tym znajduje się także inny obraz Jana Bąkowskiego – wizerunek Świętej Rodziny. Najprawdopodobniej namalował także obrazy/stacje Drogi Krzyżowej dla kościoła w Jordanowie.
W parafii księży misjonarzy pw. Najświętszej
Maryi Panny z Lourdes w Krakowie znajdują się dwa
pełno postaciowe portrety autorstwa Jana Bąkowskiego. W związku z konserwacją, jaką zostały objęte w
2019 r. w pracowni Teresy Pabis, pojawiła się konieczność zebrania informacji o autorze oraz upewnienia się, co do tożsamości przedstawionej na jednym z
obrazów zakonnicy.
Bez wątpienia jeden z wizerunków przedstawia
św. Katarzynę Labouré, której w 1830 r. na rue du Bac
w Paryżu Matka Boża objawiła Cudowny Medalik.
Medal ten jest trzymany przez świętą w dłoniach, zaś
w górnych rogach obrazu zaprezentowane są awers i
rewers medalika. Postać została przedstawiona w granatowej sukni siostry szarytki, z charakterystycznym
kornetem na głowie. Zdaniem wielu, jest to jeden z
piękniejszych portretów tej świętej, namalowany blisko 100 lat po objawieniach.
Z identyfikacją postaci widniejącej na drugim
portrecie autorstwa Bąkowskiego, będącym w posiadaniu krakowskich misjonarzy – jest trochę problemów.
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Ponieważ od pewnego czasu obydwa obrazy Bąkowskiego, mocno przybrudzone i pociemniałe, wisiały
w Sali Parafialnej, zatarła się pamięć, kim jest zakonnica
na drugim z obrazów. Nawet starsi księża, którzy byli w
Małym Seminarium na Nowej Wsi w okresie tuż po II
wojnie światowej (przed 1952 r.) – nie mieli pewności,
kim ona jest. Przeważają opinie, że albo jest to św. Teresa z Lisieux, albo św. Bernadetta Soubirous.
Za św. Bernadettą przemawia charakterystyczny
habit oraz twarz – podobne do tych ze zdjęć Bernadetty;
atrybut lilii, kilka róż, które mogą symbolizować kwiaty
dzikiej róży sprzed Groty Massabielskiej, a przede
wszystkim ekstatyczna poza. Mnie osobiście przekonuje
owa poza młodej zakonnicy, przywodząca na myśl opisy
nieziemskości wyglądu jej osoby podczas objawień.
Bernadetta podczas wizji w grocie ulegała zewnętrznej
przemianie, była niewrażliwa na bodźce zewnętrzne, a
także nie było słychać co mówiła, lub nawet krzyczała.
Ludzie nie widzieli Maryi, ale doznawali nawrócenia patrząc na przemianę, jaka dokonywała się w samej Bernadecie podczas jej rozmowy z Najświętszą Panienką. Mistyczna poza młodej siostry zakonnej ukazanej na obrazie Bąkowskiego przypomina także historię pracy nad
figurą Niepokalanej do groty. Gdy Bernadetta odrzucała
po kolei obrazy Maryi, nawet te autorstwa wielkich,
światowej rangi malarzy, rzeźbiarz poprosił, by sama
pokazała, jaką Maryja przyjmowała pozę. Wówczas –
znamy to z relacji Fabischa, owego rzeźbiarza – Bernadetta złożyła ręce, w uniesieniu spojrzała w górę i przez
chwilę Fabisch ujrzał w Bernadecie nieziemskie zjawisko, podobne temu, które Bernadetta ujrzała 25 marca
1858 r. To wystarczyło, by zrozumiał, jak ma rzeźbić.
Pozostaje jeszcze światłość, w którą na obrazie z błogością wpatrzona jest święta. Oczywiście symbolizuje ona
obecność Boga w niebie, ale przynosi też na pamięć ową
światłość, która wydobywała się z niszy w grocie, na tle
której ukazało się Aquero (To) mające kształt damisèle
(panienki).
Za św. Teresą przemawia młodość namalowanej
zakonnicy i charakterystyczne róże. Niestety brak jest
nieodłącznego atrybuty św. Teresy z Lisieux – krzyża
(chyba że wystarczy ten malutki w namalowanym różańcu habitowym). Oczywiście wątpliwości rozwiązałyby archiwalia, ale ślady w nich zawarte są bardzo skąpe.
W nieregularnie prowadzonej kronice domu i parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie z lat 1915-1959,
natknąłem się jedynie na informację zapisaną przez ks.
Pawła Kurtykę, że w roku 1929 zamówiono u pana Bąkowskiego portret biskupa Nowaka za cenę 300 zł (ramy
za 60 zł), portret wizytatora Józefa Kryski za tę samą cenę. W tym samym roku Bąkowski wykonał też dla kościoła NMP z Lourdes obraz św. Magdaleny dla cechu
ogrodników. Nie wiadomo, gdzie są te obrazy.
W „Rocznikach Obydwóch Zgromadzeń Wincentyńskich” z lat 1895-1938, zarówno w artykułach o kościele pw. NMP z Lourdes, jak i w kronice z domu na
Nowej Wsi w Krakowie – nie ma wzmianki o obrazach
Bąkowskiego, ani o obrazach św. Katarzyny, czy św.
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Bernadetty. W ogóle relacje z domu nowowiejskiego są
zawsze lakoniczne, pisane od niechcenia, powtarzalne,
skoncentrowane głównie na Małym Seminarium i sprawozdaniu, ile w kościele rozdano Komunii i ile ludzi wyspowiadano. W tomach „Naszej Przeszłości” – nie ma
tekstu poświęconego parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie, ani kościołowi.
W ogłoszeniach parafialnych z lat 1930-1945 i
1952-1954 znalazłem takie zapisy: w lutym 1934 roku
odbyły się w naszym kościele trzydniowe uroczystości: w
piątek 9 lutego na cześć błogosławionej Katarzyny Labouré, a w sobotę na cześć św. Bernadetty Soubirous. 18
lutego 1934 r. o godz. 6.00 odprawiono Mszę św. przed
obrazem św. Bernadetty w dzień poświęcony na jej
cześć, a po Mszy św. oddano cześć relikwiom tejże świętej. Rok później, 18 lutego 1935 r. także ucałowano relikwie św. Bernadetty. W innych latach – nie praktykowano tych wyrazów czci wobec św. Katarzyny i św.
Bernadetty, a przynajmniej nie odnotowano tego w ogłoszeniach. Są to jedyne wzmianki o obrazie i relikwiach
św. Bernadetty.

Na ilustracji:
Wizerunek św. Bernadetty Soubirous, autorstwa
Jana Bąkowskiego, po renowacji w 2019 roku
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Ale uczciwie trzeba przyznać, że na stronie 63
ogłoszeń parafialnych z roku 1931 odnajdujemy adnotację: W sobotę przypada św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
O godzinie 6tej będzie Msza Święta uroczysta przed obrazem tejże świętej. Zresztą, o obrazie św. Teresy od
Dzieciątka Jezus, ustawionym przed tabernakulum bocznego ołtarza św. Antoniego, pisał także w swej książce
opisującej dzieje kościoła i parafii pw. NMP z Lourdes –
ks. Marcin Rolke, informując o remontach ołtarzy bocznych, dokonanych w 1934 r. Była to jednak postać, która
na lewej ręce trzymała krzyż opleciony różami, a więc
nie taka, jaka jest na obrazie Bąkowskiego. Także w październiku 1952 r. Msza św. była odprawiona „przed jej
ołtarzem”, tzn. przed ołtarzem św. Teresy.
W książce ks. Rolke odnajdujemy także opartą na
relacji jednej z parafianek wzmiankę co do obecności w
kościele pw. NMP z Lourdes obrazu św. Katarzyny Labouré. Wisiał on na brzegu ściany pseudotranseptu, czyli
tej ściany, na której był namalowany awers Cudownego
Medalika. Rzeczywiście, możemy domniemywać, że po
przeciwnej stronie łuku oddzielającego pseudotransept od
prezbiterium, także na brzegu ściany, był zawieszony obraz św. Bernadetty. Postać bowiem Bernadetty jest zwrócona w przeciwnym kierunku od św. Katarzyny i być
może obydwa obrazy były malowane z intencją zawieszenia ich właśnie w ten sposób, by były zwrócone ku
prezbiterium. Jednym z głównych przekazów objawienia
w Lourdes jest prawda o Niepokalanym Poczęciu NMP.
Zrozumiałą rzeczą by było, że na figurę Niepokalanej w
ołtarzu kościoła pw. NMP z Lourdes wskazywały zarówno św. Katarzyna Labouré, czyli ta, której w 1830 r. Maryja przekazała modlitwę: O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, który się do Ciebie uciekamy, jak i św.
Bernadetta Soubirous, czyli ta, której w 1858 r. Maryja
objawiła, iż jest Niepokalanym Poczęciem. Niestety, na
zachowanych zdjęciach wnętrza kościoła z roku 1958,
czy z 1960 – tych obrazów w opisanych miejscach już nie
ma, a na zdjęciu z 1920 r. – jeszcze ich nie ma.
Na koniec pozostaje wysnuć hipotezę, co do czasu
powstania obydwu wizerunków. Obrazy musiały powstać
przed 10 października 1934 r., czyli przed dniem śmierci
Jana Bąkowskiego. Z drugiej strony, beatyfikacja Katarzyny Labouré miała miejsce 28 maja 1933 r. To są
prawdopodobne ramy czasu powstania obrazu św. Katarzyny. Być może obraz św. Bernadetty powstał w związku z jej kanonizacją dokonaną 8 grudnia 1933 r. Byłoby
to już po odejściu ks. Pawła Kurtyki (opuścił Nową Wieś
na początku września 1931 r.), który zamawiał inne obrazy u Bąkowskiego w 1929 r., o czym była mowa wyżej.
Czyli obydwa obrazy mogłyby powstać na zamówienie
ks. Antoniego Weissa lub ks. Grzegorza Janiewskiego.
Nadmieńmy na koniec, że według przekazanej mi informacji krewnej Jana Bąkowskiego – Danuty SiedleckiejSułek, malarz ten mieszkał w Krakowie, przy ul. Kazimierza Wielkiego, pod numerem 45, w domu który już
dzisiaj nie istnieje.
ks. Wojciech Kałamarz CM

POŚWIĘCENIE KAPLICY

ŚW. BERNADETTY SOUBIROUS

W PONIEDZIAŁEK 7 PAŹDZIERNIKA
PO MSZY ŚWIĘTEJ O GODZ. 18.30

WYBORY DO RADY
PARAFIALNEJ 2019
Duszpasterska Rada Parafialna powstała w sposób
naturalny z Synodalnego Zespołu Studyjnego, działającego w naszej parafii pod kierownictwem p. prof. Ireny
Bajerowej. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 2
czerwca 1977 roku, kiedy proboszczem parafii był ks.
Władysław Jankowicz. Rada przy naszej parafii była
jedną z pierwszych, o ile nie pierwszą Radą w Archidiecezji Krakowskiej. Duszpasterska Rada Parafialna pełniła swoją rolę – mniej lub bardziej aktywnie – aż po dziś
dzień (zobacz: Z życia Parafii... nr 25, s. 2—3).
Nadszedł czas, aby dokonać (zapowiadanego od
pewnego czasu) powołania nowego składu Duszpasterskiej Rady Parafialnej. W niedzielę 6 października br.
rozpocznie się pierwszy etap wyborów: zgłaszanie
kandydatów. Każdy pełnoletni parafianin może rekomendować wybraną przez siebie osobę do składu Rady
(zobacz: Regulamin powołania Rady duszpasterskiej...
nr. 6 i 7). Rekomendacja powinna zawierać m.in. dane
osoby rekomendowanej i rekomendującej: imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu (do wiadomości Komisji Wyborczej). Pisemną rekomendację należy złożyć do specjalnej urny, wystawionej przy ołtarzu św. Antoniego (w prawej nawie kościoła) od niedzieli 6 października do niedzieli 20 października
włącznie.
Drugi etap powołania nowego składu Rady: wybory dokonywane przez ogół parafian spośród zgłoszonych kandydatów – nastąpi w niedzielę 27 października. Karty do głosowania z nazwiskami kandydatów będą rozdawane pełnoletnim uczestnikom Mszy
Świętych, a głosowanie będzie trwało przez 8 dni (do
niedzieli 3 listopada włącznie). Aby głos został ważnie
oddany – wyborca zakreśli (X) na liście wyborczej maksymalnie dziesięć nazwisk i tak wypełnioną kartę do
głosowania złoży do urny przygotowanej przy ołtarzu
św. Antoniego.
Po zakończeniu głosowania powołana przeze
mnie Komisja Wyborcza – w składzie: ks. Bogdan
Markowski CM, p. Alicja Oleksy, p. Piotr Zych – przeliczy głosy, ustali listę według liczby uzyskanych głosów i
sporządzi protokół z głosowania.
ks. proboszcz Jacek Kuziel CM
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REGULAMIN POWOŁANIA
RADY DUSZPASTERSKIEJ

w parafii NMP z Lourdes w Krakowie
1. Rada Duszpasterska Parafii Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes składa się z dwudziestu osób.
2. W skład Rady wchodzi:
a. trzech członków z urzędu, w tym dwóch duszpasterzy i jeden katecheta świecki, wybranych odpowiednio przez kapłanów i katechetów;
b. siedmiu członków mianowanych przez proboszcza;
c. dziesięciu członków z wyborów dokonanych
przez ogół parafian.
3. Na miesiąc przed upływem kadencji członków Rady proboszcz powołuje Komisję Wyborczą, składającą się z trzech osób, której zadaniem jest przeprowadzenie wyborów do Rady. Komisja wybiera
ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
4. Wybory do Rady Duszpasterskiej obejmują dwa
etapy:
a. zgłaszanie kandydatów;
b. wybory dokonywane przez ogół parafian spośród
zgłoszonych kandydatów.
5. W wyznaczonym przez proboszcza czasie dokonuje się zgłaszanie kandydatów na członków Rady.
Kandydatów mogą przedstawiać wspólnoty i grupy
parafialne, poszczególni wierni, a także proboszcz.
W rekomendacji, sporządzonej na piśmie, należy
krótko zaprezentować sylwetkę kandydata oraz
umotywować jego kandydaturę. Rekomendację należy złożyć do specjalnej urny, która przez okres 15
dni jest wystawiona w kościele.
6. Kandydat do Rady powinien być osobą pełnoletnią,
wierzącą i praktykującą, zaangażowaną w życie
Kościoła i parafii.
7. Po zakończeniu procedury zgłaszania kandydatur
Komisja Wyborcza przygotowuje listę wyborczą,

Na zdjęciu:
Rada Parafialna
w czasie
spotkania
z ks. biskupem
Janem Szkodoniem
w sobotę
17 listopada
2018 roku

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
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na której umieszcza się nazwiska wszystkich zgłoszonych.
W niedzielę ustaloną przez proboszcza karty do głosowania z nazwiskami kandydatów są rozdawane
wszystkim pełnoletnim uczestnikom Mszy świętych.
Głosowanie w formie tajnej trwa przez 8 dni. Aby
głos został ważnie oddany, wyborca zakreśla na liście
wyborczej maksymalnie dziesięć nazwisk i tak wypełnioną kartę do głosowania składa do przygotowanej urny.
Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza przelicza głosy, ustala listę według liczby uzyskanych
głosów i sporządza protokół z głosowania.
Za wybranych do Rady uznaje się pierwszych dziesięć osób, na które oddano największą liczbę głosów.
Gdyby wybrany kandydat nie przyjął wyboru, jego
miejsce zajmuje kolejna osoba z listy.
Gdyby z jakiegoś powodu wybory nie doprowadziły
do ustalenia dziesięciu członków Rady, proboszcz w
drodze nominacji uzupełnia tę liczbę.
Po przeprowadzeniu wyborów należy dopełnić skład
Rady, zgodnie z nr. 2a i 2b niniejszego Regulaminu.
Po ukonstytuowaniu się nowej Duszpasterskiej Rady
Parafialnej proboszcz ogłasza jej skład oraz zwołuje
pierwsze posiedzenie.
W jakichkolwiek wątpliwościach co do trybu postępowania przy powoływaniu Rady należy zachować
normy Statutu Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej, zatwierdzonego przez Metropolitę Krakowskiego w dniu 7 grudnia 1995 r. W
sprawach nierozstrzygniętych przez Statut i niniejszy
Regulamin wykładnia prawa przysługuje proboszczowi po wysłuchaniu opinii pozostałych duszpasterzy i członków Komisji Wyborczej.
ks. dr Paweł Holc CM
proboszcz parafii NMP z Lourdes

Kraków, 30 września 2005 r.
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NOCNA ADORACJA
W ŁAGIEWNIKACH
Nasza parafia – podobnie jak w latach ubiegłych
– została zaproszona do udziału w Wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu w sanktuarium w Łagiewnikach: w nocy z 26 na 27 października (z soboty na
niedzielę). Adoracja odbywa się w osobnej kaplicy obok Bazyliki Bożego Miłosierdzia. Mieści ona jednorazowo około 40 osób, z tego powodu liczba chętnych
do modlitwy w tym samym czasie jest ograniczona.
Adoracja nocna trwa od godz. 21.00 do 6.00, można
jednak rozpocząć czuwanie wcześniej. W nocy może
czuwać jedna grupa całą noc lub kilka grup w poszczególnych godzinach (zależy to od możliwości dojazdu i
podejmowanych zajęć w dniu po nocnym czuwaniu).
Modlitwa adoracji odbywa się w ciszy. W przypadku
grupy z parafii może ona być prowadzona na głos, jednak należy zachować ciszę w godz. 23.00—23.30,
1.30—2.00 oraz 4.00—4.30. Podczas czuwania w recepcji Domu Duszpasterskiego można skorzystać z automatu z gorącą kawą i herbatą.
W liście do Księdza Proboszcza Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – ks. dr Zbigniew Bielas pisał:
W liście na Święto Miłosierdzia w 2005 r. św. Jan Paweł II napisał: Cieszę się, że w tę niedzielę rozpocznie się
w Sanktuarium wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Nic tak, jak eucharystyczna obecność Pana,
nie uobecnia dzieła miłosierdzia, jakie dokonało się przez
Krzyż i Zmartwychwstanie. Niech zatem ta obecność będzie dla wszystkich pielgrzymów źródłem mocy i nadziei.
W imieniu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia pragnę
wyrazić ogromną wdzięczność dla Waszej Parafii za dotychczasową obecność podczas czuwań modlitewnych przy Jezusie Eucharystycznym i po raz kolejny serdecznie zapraszam do podjęcia w wyznaczonym dla Was terminie nocnej
Adoracji – 26 października 2019 roku.
Przybądźcie i zabierzcie ze sobą intencje Waszej Parafii i Waszych rodzin: dzieci, młodzieży, rodziców, osób starszych, a także nauczycieli, wychowawców i katechetów, by
trud wychowania młodego pokolenia w duchu Ewangelii
przynosił dobre owoce. Niech w tym modlitewnym trwaniu
przy Jezusie nie zabraknie troski o ludzi chorych, samotnych,
przeżywających trudne sytuacje, a także prośby o nowe, dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby orędzie
Bożego Miłosierdzia mogło docierać do wszystkich zakątków
świata.
Życząc obfitości Bożych darów pragnę zapewnić, że
otaczamy Was stałą modlitwą w naszym Sanktuarium,
zwłaszcza podczas codziennej Godziny Miłosierdzia.
Kraków, 7 sierpnia 2019 r.

Na zdjęciu:
Kaplica Wieczystej Adoracji w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

ZAPROSZENIE
Ks. Bogdan Markowski zaprasza
dziewczęta i chłopców z klas drugich i starszych

do liturgicznej służby ołtarza.

Spotkania kandydatek do Krucjaty Matki Bożej
Niepokalanej odbywają się w środy o godz. 17.45
w Sali Krucjaty (powyżej zakrystii).
Spotkania kandydatów do grona ministrantów odbywają się w piątki o godz. 17.15 w Sali Parafialnej.

Zdjęcia z turnieju w Piekarach oraz wspólnych
wakacji służby liturgicznej znajdziemy w galerii

na stronie parafialnej: www.misjonarska.pl

Dokumentacja foto/wideo z peregrynacji
Chóru Mariańskiego jest regularnie umieszczana
na stronie FOTO Amicus Chóru Mariańskiego:
https://fotoamicus.photo.blog/
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(NIEKTÓRE) GRZECHY
ZANIECHANIA
W odczytanym w niedzielę 26 maja br. Słowie biskupów do wiernych WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ wierni usłyszeli słowa biskupów o dzieciach i młodzieży skrzywdzonych przez niektórych duchownych: Zdajemy sobie sprawę z tego, że żadne słowo
nie jest w stanie wynagrodzić im krzywd, jakich doznali.
Przyznajemy, że jako pasterze Kościoła nie uczyniliśmy
wszystkiego, aby zapobiec krzywdom. To prawda: był
grzech zaniechania. Wielki grzech zaniechania. Ale czy
jedyny, z którym mamy do czynienia w Kościele? Mam
wrażenie, że są tematy „dyżurne”: LGBT i gender, aborcja i eutanazja, brutalność społecznego dyskursu czy
obrona rodziny. Owszem, tematy ważne, ale czy jedyne
ważne? Czy i w innych tematach nie powinien wybrzmieć
donośny i ewangeliczny (oby!) głos pasterzy Kościoła?
A zjawisko mieszkania młodych razem przed
ślubem? Które urosło do rangi plagi społecznej, a dokładniej – bolesnej rany wewnątrz Kościoła. Ks. Wojciech Węgrzyniak pisał: Im więcej o tym myślę, to tym
bardziej oburzam się na siebie, innych i cały polski Kościół, że nic nie zrobiliśmy, żeby skonfrontować się ze
zjawiskiem mieszkania przed ślubem. Nie było listu pasterskiego, nie było demonstracji, nie było postu, modlitwy, nie było żadnych akcji o takim rozmiarze jak walka o
Smoleńsk, czy walka z gender. I dalej: 17 lat temu, nikt z
przyjmujących po kolędzie na osiedlu Ruczaj (odwiedziłem 800 mieszkań) nie mieszkał przed ślubem, słyszeliśmy
tylko, że takie rzeczy dzieją się na Zachodzie, ale nic w tej
sprawie nie zostało zrobione. Potwierdzam! Do dziś pamiętam przyjmujących mnie po kolędzie prawie 40 lat
temu w Bychlewie, zamieszkałym przez ponad 250 rodzin
(jeśli dobrze pamiętam), a przynależącym do parafii w
Pabianicach, w której wówczas pracowałem: nie spotkałem tam nawet jednego małżeństwa bez ślubu kościelnego; była tylko jedna rozwiedziona matka, samotnie wychowująca dzieci (do dziś pamiętam dom, w którym
mieszkała). Para młodych mieszkających razem bez ślubu? To pewnie było trudne do wyobrażenia. Ale dziś
pewnie nawet tam nie jest już tak dobrze…
Niedawno na naszym rynku wydawniczym ukazała
się książka Koptowie, poświęcona trudnej historii i współczesności egipskich chrześcijan. Była w niej mowa m.in. o
zamieszkałych w Egipcie i bliskich sobie katolikach: Polaku Mariuszu i Egipcjance Monie. Oboje zostali wytypowani do wyjazdu do Rzymu, do udziału w przygotowaniu
zjazdu ewangelizatorów z całego świata. Autor książki pisał: Perspektywa wyjazdu w towarzystwie chłopaka na długi czas i za granicę dla Mony, dziewczyny z porządnego
domu, stanowiła poważny problem. W bliskowschodnim
społeczeństwie dobre prowadzenie się i nieposzlakowana
opinia są jednym z pryncypiów. Co zrobili? Czym prędzej
pobrali się przed wyjazdem do Rzymu.
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Czy nic nie robiliśmy w temacie mieszkania młodych przed ślubem? Sam zawsze wyrażam dezaprobatę – i
gdy jestem przyjmowany po kolędzie, i poza kolędą – jeżeli mam do czynienia z młodymi mieszkającymi razem
bez ślubu. Ale czy robię to wystarczająco zdecydowanie i
z determinacją, by przekonać, że to jest złe? Kiedyś rozmawiałem z nastolatką i zapisałem sobie: Było o mieszkaniu razem przed ślubem i spaniu w jednym łóżku, do czego
chłopak nieustannie powraca. Dziewczyna została zachęcona do nieustępliwości. Pamiętałem, że kiedyś wyraziła
obawę, iż ulegnie jego namowom… Chłopak otrzymał ode
mnie lekturę, chyba najlepszą w temacie: Jacek Pulikowski, Razem czy osobno? Czy przeczytał, nie wiem. I usłyszał ode mnie, że na dziś dziewczyna nie stworzy dobrego
związku z chłopakiem, bo są problemy, które musi przepracować z terapeutą, i musi mieć na to czas i warunki. Co
się podziało? Zamieszkali razem. Czy znaczy to, że nic nie
zrobiłem? Ale taka jest prawda: generalnie nic nie zrobiliśmy, żeby skonfrontować się ze zjawiskiem mieszkania
przed ślubem.
Z biegiem lat nie tylko obserwujemy zmiany na gorsze, ale jakiś wielki opór wobec wymagań Kościoła na
płaszczyźnie etyki seksualnej. Czy dlatego, że księża i biskupi nic nie robią? A co robili i robią rodzice jako
pierwsi katecheci i wychowawcy swoich dzieci? Ks.
Piotr Glas pisał: Kiedy się o to pytam, mówią: «A co ja
mam zrobić, są już dorośli, niech się dopasują, ja się w to
nie wtrącam, to jest ich życie, oni sobie to muszą jakoś poukładać». Dzisiaj rodzice się wycofali, wielu nie walczy o
wiarę swoich dzieci, o ich życie wieczne. Przecież nie powinno być dla rodziców nic ważniejszego niż zbawienie
swoich dzieci! I dalej: Do tego trzeba odwagi, by jasno
wskazać, że nasze dziecko żyje w grzechu ciężkim… Własnym dzieciom nie potrafimy nawet zwrócić uwagi, uważając się za katolików! To jest obecnie ogromny problem. Co
jest tutaj najsmutniejsze? Że rodzicom nie zależy na życiu wiecznym własnych dzieci, na spotkaniu z nimi w
wieczności! To jeżeli na tym rodzicom nie zależy – to na
czym im zależy? By były zdrowe, skończyły dobre szkoły
i urządziły się w życiu? I co dalej?
Napisałem: z biegiem lat nie tylko obserwujemy
zmiany na gorsze, ale jakiś wielki opór wobec wymagań
Kościoła na płaszczyźnie etyki seksualnej. Nie mam wątpliwości, że będzie tylko gorzej. Dlaczego?
Od około dwudziestu lat obserwujemy nowe a generujące fatalne skutki zjawisko: to powszechna dostępność
filmów pornograficznych! Dane tej sprawy dotyczące,
które można łatwo odnaleźć w Internecie, są zatrważające:
ponad 1/3 wszystkich znajdujących się w Internecie treści
ma charakter pornograficzny; w samym Hollywood każdego roku produkuje się ponad 11 tysięcy filmów
o tematyce pornograficznej (jest to prawie 20 razy większa
liczba, niż ilość filmów produkowana przez kluczowe wytwórnie filmowe); istnieje ponad 100 tysięcy stron oferujących pornografię dziecięcą (!); 62% chłopców i 21%
dziewcząt w wieku gimnazjalnym ogląda treści pornograficzne, z czego niemal połowa robi to na smartfonie.
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Kiedyś na spotkaniu dla rodziców dziewcząt i
chłopców służących przy ołtarzu mówiłem tak: czy
sprawdzamy, w czym nasze dzieci siedzą w Internecie?
Nie jestem w tym specjalistą, ale wiem, że są sposoby
kontroli – i że wciąż kontrola musi iść dalej i głębiej.
Dziś wiadomo, że są dzieci – dzieci! – które mają zablokowany komputer, ale mają Internet w telefonie komórkowym i pornografię oglądają sobie… w szkole. I
dodałem, że moje rozmowy z młodzieżą potwierdzają,
że taki problem istnieje.
Josh McDowell, znany chrześcijański mówca,
pisarz i ewangelizator, w broszurze W zasięgu jednego
kliknięcia! pisał tak: Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że niemoralne treści o charakterze seksualnym dotykają wiele – jeśli nie większość – naszych dzieci. Według badań Family Search Media – instytucji zajmującej się studiami nad rodziną – dzieci po raz pierwszy
wystawiane są na kontakt z pornografią około jedenastego roku życia. (Istnieje także badanie dowodzące, że
zaczyna się to już w wieku lat ośmiu). Nachalna niemoralność znajduje się w zasięgu jednego kliknięcia
od naszych dzieci. Zachęcam do lektury broszury W
zasięgu jednego kliknięcia! (która momentami może
zaszokować wierzących rodziców) – można ją bez problemu pobrać z Internetu w formacie PDF; autor dołączył do niej informację, że broszurę można kopiować i
nieodpłatnie dystrybuować bez żadnych ograniczeń.
Może być także odczytywana w środkach masowego
przekazu bez żadnych dodatkowych zezwoleń ze strony
wydawcy.
O tym problemie mówił papież Franciszek w
Watykanie podczas lutowego spotkania poświęconego
ochronie nieletnich przed nadużyciami seksualnymi. W
przemówieniu na zakończenie obrad (24 lutego br.) papież wzywał władze do stosowania wszelkich niezbędnych środków w celu ograniczania stron internetowych,
które zagrażają godności mężczyzny, kobiety, a zwłaszcza małoletnich. Mówił: Bracia i Siostry, przestępstwo
nie cieszy się prawem do wolności. Trzeba absolutnie
jak najbardziej stanowczo przeciwstawić się tej ohydzie, czuwać i walczyć, aby rozwój dzieci nie był zakłócany lub deformowany poprzez niekontrolowany dostęp do pornografii, który pozostawi głębokie negatywne piętno na ich umyśle i duszy.
Oglądanie pornografii przez dzieci i młodzież
jest o tyle niebezpieczniejsze, że uzależnia ona w podobny sposób, jak narkotyki, wpływa na funkcjonowanie mózgu, prowokuje dysfunkcje seksualne w dorosłym życiu, generuje fatalne skutki. Jakie? Jest pewien
wyjątkowy element owego zjawiska – czytamy w książce Piotra Morcińca – odróżniający je od innych podobnych stanów psychopatologicznych. (…) odstawienie
przez pacjenta „pornonarkotyku” w żaden sposób nie
gwarantuje, iż osoba ta zaprzestanie podejmowania
niszczących ją działań – np. zachowań o charakterze
autoerotycznym. (…) negatywny fenomen omawianej
zależności polega w istocie na tym, iż narkotyk znajduje się wewnątrz samego pacjenta. Osoba uzależniona

może stymulować się nie tylko za pomocą obrazów filmowych lub zdjęć, ale również za pomocą wyobrażeń, w
pewnym sensie nagranych przez mózg.
Powraca więc pytanie: czy rodzice wiedzą, co ich
dzieci oglądają w Internecie i w swoim smartfonie? I co
z tego wynika? Kiedyś w komórce nastolatki podejrzałem
wideoklip jakiegoś wokalisty: wszystkie w szybkim tempie przemykające obrazy odwoływały się do seksu. Mówiono mi o licealiście, który wymyślił sobie ciekawą zabawę: na stronach pornograficznych szukał… „aktorki”
przypominające jego koleżanki z klasy! Kiedyś moi młodzi a mądrzy rozmówcy mówili: Dzieci mają problem z
pornografią – ponieważ ich rodzice mają problem z pornografią… A na moją uwagę, że już w gimnazjum sięgają
po pornografię – powiedzieli mi: A dzieci sięgają do pornografii nie w I klasie gimnazjum, ale wcześniej… Wymyśliłem wtedy taką „kosmiczną” propozycję-życzenie
(którą przekazałem rodzicom moich podopiecznych): Doprawdy, szczęśliwi młodzi, którzy nie mają Internetu w
telefonie komórkowym. Taki telefon rodzice powinni
sprawić swoim dzieciom dopiero… na 18. urodziny!
Mamy więc tematy „modne” – i mamy grzechy zaniechania. Wydaje mi się, że rozumiem, dlaczego w dyskursie publicznym niektóre tematy są trudne do podjęcia.
W końcu propagatorów ideologii LGBT łatwo wskazać
palcem – np. prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
Łatwo oskarżyć i wskazać winnych grzechu zaniechania
w odniesieniu do tzw. aborcji eugenicznej – że winna
jest opieszałość i małostkowość posłów PiSu. Ale kogo
oskarżyć o dopuszczenie do plagi mieszkania młodych
przed ślubem? Tym bardziej – kogo atakować za stworzenie i wprowadzenie do sieci ponad 2 miliardów stron
o treściach pornograficznych (do których nieograniczony dostęp ma każdy, z naszymi dziećmi włącznie)? Ale
czy rzeczywiście nic nie możemy zrobić? Tym bardziej –
czy nie możemy i nie powinniśmy głośno o tym krzyczeć
w Kościele?
Jest więc kolejny temat, w którym powinien wybrzmieć donośny głos pasterzy Kościoła: powszechna dostępność pornografii! Ale czy nie będzie to „głos wołającego na puszczy” (zob. J 1, 23)? Czy głos biskupów spotka
się z poparciem – czy z drwiną? W Gazecie Wyborczej z
dnia 13 listopada 2013 roku znalazło się wezwanie: Biskupi, powstrzymajcie narodowców. Co skomentowałem:
Wyborcza żartuje czy pyta o drogę? Skoro biskupi – to
są ci najgorsi? Skoro w tej samej Gazecie Wyborczej z
dnia 9 stycznia 2014 roku znalazło się wezwanie: Księża,
dość gadania głupot! (po Liście Episkopatu Polski na
Niedzielę Świętej Rodziny). Okraszone zresztą komentarzem o nieuctwie duchownych: to wszystko po edukacji
seminaryjnej, która z autentycznymi studiami ma tyle
wspólnego, co Izba Lordów z izbą wytrzeźwień (sic!).
Wiadome media – jak je nazywam – od lat nie mogą się
zdecydować: czy biskupi „mówią głupstwa” i są niedouczeni czy cieszą się autorytetem? Może mają być autorytetem tylko dla narodowców? Ale problem pornografii i uzależnienia od niej dotyczy nie tylko narodowców...
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Potwierdzę więc: jest kolejny temat – i może nie
ostatni temat, w którym powinien wybrzmieć głos pasterzy Kościoła. I zakończę refleksją ks. Węgrzyniaka:
Gapiliśmy się i gapimy przez lata, jak wchodzą zwyczaje, które być może najbardziej niszczą rodzinę. Mogę się mylić. Ale czuję jakiś faryzeizm w selektywnym
oburzaniu. Precyzując, oczywiście coś tam robiliśmy,
ale być może umiemy walczyć tylko z ludźmi, bo na
walkę ze złem nie mamy ani sił, ani wiary, ani pomysłów. Mamy tylko tolerancję. Tolerujemy zło, ale już
nie tolerujemy ludzi inaczej myślących.
ks. Bogdan Markowski CM
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Robert Wieczorek, Koptowie, Kraków 2013;
Jacek Pulikowski, Razem czy osobno?, Częstochowa 2014;
Josh McDowell, Erin Davis, Nagie fakty. 39 pytań na temat
seksu, których rodzice woleliby nie usłyszeć, Warszawa
2015;
Ks. Piotr Glas, Dekalog. Prawdziwa droga w czasach zamętu, Kraków 2018;
Ks. Wojciech Węgrzyniak, O co właściwie nam chodzi?,
Kraków 2019;
L’Osservatore Romano, nr 3 (411) 2019;
i nieco materiału z Internetu…

PRZYGOTOWANIE DO
BIERZMOWANIA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE
Klasa 8. szkoły podstawowej:
spotkania od 10 października
w każdy czwartek o godz. 19.00
w sali parafialnej (powyżej zakrystii).
Prowadzi: ks. Paweł Dobroszek CM.

Na ilustracji:
Okładka znanej książki Jacka Pulikowskiego

ZAPROSZENIE
Ks. Piotr Klimczak zaprasza
dziewczęta i chłopców z klas drugich i starszych
do scholi dziecięcej,
która śpiewa w niedziele w czasie Mszy Świętej
o godz. 11.00.

Spotkania (próby) scholi odbywają się
w niedziele o godz. 10.20
w Sali Parafialnej (powyżej zakrystii)

PRZYGOTOWANIE POŚREDNIE
Klasa 7. szkoły podstawowej:
spotkania od 13 października
w II niedziele miesiąca o godz. 12.00
w kaplicy akademickiej.
Prowadzi: ks. Andrzej Telus CM (i studenci).

Udzielenie sakramentu bierzmowania
jest zaplanowane na sobotę
4 kwietnia 2020 roku o godz. 11.00.

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
W PAŹDZIERNIKU
codziennie dla wszystkich
– o godz. 18.00;
w dni robocze dla dzieci
– o godz. 17.00;
w dni robocze dla studentów i młodzieży

– o godz. 19.30
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BARDZO WIERZĄCY
NIEWIERZĄCY
Gazeta Wyborcza (w numerze z dnia 7 listopada
2018 roku) wyraziła oburzenie, że na głównej stronie
nowego paszportu ma się znaleźć hasło „Bóg Honor
Ojczyna”. To dewiza Wojska Polskiego, po raz pierwszy wprowadzona na sztandary w 1943 roku – napisano. Tyle że zamieszczona w dokumencie, który ma służyć wszystkim, także niewierzącym obywatelom, wywołała zaskoczenie.
Oj, ci nasi niewierzący…
Bywając na Pomorzu, raz po raz spotykałem tam
gryfa. Cóż to takiego? Zwierzę, które ma wygląd lwa z
orlimi skrzydłami i głową. Mityczne zwierzę, które w
świecie pogańskich wierzeń miało swoje określone
miejsce, gryfy m.in. stanowiły zwierzęta zaprzęgowe
Apollina, Dionizosa czy Nemezis. Spotykałem więc
gryfa – np. w herbach miast pomorskich, ale najbardziej podobał mi się gryf kaszubski: czarny gryf na żółtym tle jako godło Kaszub. Z przyjemnością nosiłem
koszulkę z kaszubskim gryfem, chociaż… nie wierzę w
gryfa! Nie wierzę w jego istnienie, tym bardziej nie jestem wyznawcą greckiej mitologii czy innych pogańskich wierzeń. Ale na myśl mi nie przyszło, by domagać się zlikwidowania gryfa z heraldyki czy innych
miejsc. Do głowy by mi to nie przyszło! Może dlatego,
że nie wierzę w istnienie gryfa?
Po zastrzeżeniach Gazety Wyborczej jakiś
mieszkaniec Warszawy napisał, że nie wierzy w istnienie syren (czyli kobiet z rybim ogonem). Ale nie przeszkadza mu ani pomnik Syrenki na Powiślu, ani syrena
w herbie Warszawy. Nie kłóci się to z jego światopoglądem człowieka niewierzącego w syreny tak dalece,
by miał się domagać zlikwidowania symbolu Warszawy. Może on rzeczywiście nie wierzy w istnienie syren?
Niewierzący bardzo często wcale nie są… niewierzący. W styczniu 2009 roku w szpitalu w Szczecinie
ksiądz udzielił nieprzytomnemu Jerzemu R. sakramentu
namaszczenia chorych. Który to Jerzy R. okazał się ateistą. Ale ateistą przerażonym tym, co się stało: Najpierw
mało szlag mnie nie trafił. Później załamałem się –
mówił zbulwersowany Jerzy R. Z rzekomym gwałtem
na sumieniu poszedł do sądu. Moją krzywdę wyceniłem
na 90 tysięcy złotych! – mówił Jerzy R. Komentarze?
Rzecznik Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej – czyli
muzułmanin, a więc nie wierzący w Boga chrześcijan –
stwierdził logicznie, że żaden uszczerbek, ani fizyczny,
ani duchowy, nie nastąpił. Dlaczego więc niewierzący
Jerzy R. przeraził się? Ktoś zauważył trafnie: Chyba nie
jest ateistą, lecz wyznawcą czegoś, co opisałem kiedyś
jako cosizm: boga wprawdzie nie ma, ale może jest tam

gdzieś takie coś…
Niewierzący bardzo często wierzą w Boga. Dzieje
się z nimi coś podobnego, jak z Markiem Edelmanem
(jednym z przywódców powstania w warszawskim getcie),
który pytany o Boga – mówił, że on osobiście bardzo dobrze wie, że Boga nie ma. Że tam, po śmierci, nie jest ani
ciemno, ani widno, ani jasno, ani zimno, ani ciepło. Tam
po prostu nie ma nic, nie ma Boga. A gdy pojawiały się
problemy? A gdy działo się coś strasznego, to on natychmiast temu Bogu, którego nie ma, robił wściekłe awantury (Hanna Krall w rozmowie zamieszczonej w Gazecie
Wyborczej z dnia 26-27 stycznia 2019 roku, s. 9).

Na ilustracji:
Czarny gryf z flagi województwa pomorskiego
Cóż, nasi niewierzący bardzo często wierzą w Pana
Boga! Bardziej aniżeli wierzący, których często Pan Bóg
nie obchodzi: żyją tak, jakby On nie istniał. Tymczasem
niewierzący wierzą w Boga. Wierzą aż do bólu. Chyba
wręcz fizyczny ból wywołuje w nich każde wspomnienie
o Bogu. Czy zachowywaliby się i wypowiadali tak, jak
opisano wyżej, gdyby rzeczywiście uważali, że Go nie
ma?
ks. Bogdan Markowski CM

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…
 Z wakacyjnej akcji «Caritas» skorzystało 25 tysięcy
dzieci z Polski oraz 1.800 dzieci z Białorusi, Litwy,
Ukrainy i Gruzji.
 Telewizje w Polsce nadają 7 godzin reklam piwa
dziennie; jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada na
275 mieszkańców.
 Z badań wynika, że 63% młodych Polaków uważa się
za osoby wierzące.
 Rocznie w Polsce ma miejsce ok. 65 tysięcy rozwodów, spośród nich 60% to małżonkowie posiadający
niepełnoletnie dzieci; w miastach rozpada się 44%
małżeństw, a na wsi – 23%.

(z prasy polskiej wybrał AM)
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MISJONARZ ŚW. WINCENTEGO

OFIARĄ ZBRODNI

W połowie sierpnia dotarła do Polski smutna wiadomość: w Portoryko (Ameryka Środkowa) tragicznie
zginął polski misjonarz śp. ks. Stanisław Szczepanik
CM. Do wypadku doszło 16 sierpnia w Ponce, gdzie
ostatnio pracował. Kilka godzin później zmarł w miejscowym szpitalu. Podano, że zgodnie z ostatnią wolą ks.
Stanisława, zawartą w testamencie – jego narządy przekazano do przeszczepu. Jego wolą było także zostać skremowanym, by jego prochy mogły spocząć w Polsce.
Początkowo wydawało się, że ks. Stanisław poniósł śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku: nieprzytomnego kapłana znaleziono leżącego na chodniku
z rozbitą głową. Obok stał rower, którym misjonarz jechał na poranną Eucharystię. Nie było żadnych świadków zdarzenia.
Śp. ks. Stanisław Szczepanik urodził się w Smarżowej (diecezja tarnowska) 4 lutego 1956 roku. W 1981 r.
wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, śluby święte złożył 8 grudnia 1983 r., a święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie na Stradomiu 25 maja 1985 r. z rąk ks.
bpa Kazimierza Górnego. Przez jakiś czas był katechetą w
Witoszynie, a potem w Grodkowie. Już w 1986 roku wyjechał na misje do dawnego Zairu (obecnie Demokratyczna Republika Konga). W 2000 roku rozpoczął posługę
misyjną na Haiti, w latach 2004—2008 pracował na Dominikanie, a w roku 2008 został mianowany dyrektorem
Sióstr Miłosierdzia w Portoryko. W latach 2011—2013
przebywał w Polsce: pracował w Tarnowie, a potem przez
rok był ojcem duchownym w misjonarskim seminarium
na Stradomiu. W 2013 roku powrócił do Portoryko.
Wierni w Ponce wspominają polskiego misjonarza z
wielką wdzięcznością: był nie tylko dyskretnym i wytrwałym duszpasterzem, ale także cieślą i stolarzem. Chętnie
pomagał wielu rodzinom, które po huraganie Maria
(2017) musiały odbudować swoje domy.
Był człowiekiem niezwykle przyjacielskim, otwartym na ludzi, którym służył, ale i współbraci, z którymi
dane mu było pracować – mówił Radiu Watykańskiemu
ks. Jarosław Lawrenz CM, który przez zmarłego kapłana
był wprowadzany w tajniki pracy misyjnej najpierw w
Zairze, a potem na Haiti. Ks. Stanisław przede wszystkim
był otwartym człowiekiem, poszukującym zawsze najlepszego rozwiązania dla dobra drugiego. Był bardzo pracowity i bardzo od siebie wymagał. Zawsze chciał się dobrze przygotować do pełnionej funkcji. Pamiętam, jak
kończył pracę w terenie i poproszono go, żeby poprowadził kierownictwo duchowe w seminarium w Kinszasie.
Zwrócił się wówczas do przełożonych, by wysłali go na
studia. I w Paryżu u jezuitów skończył duchowość. Z kolei
gdy szedł do buszu uczył się lokalnego języka, by móc się
porozumiewać z ludźmi, którzy zostali mu powierzeni.
Pamiętam, że gdy w 2000 roku razem wyjechaliśmy na

Śp. Ksiądz
Stanisław
Szczepanik
CM

Haiti, zajął się klerykami będącymi na początku formacji.
Pierwszą rzeczą, od której zaczął tych ludzi przygotowywać
do kapłaństwa i otwierać na sens i bogactwo powołania, było Słowo Boże i liturgia. Dla niego Eucharystia była bardzo
ważna i myślę, że ktokolwiek go z tego czasu pamięta, to będzie wskazywał na znaczenie kaplicy w jego życiu. Dla niego miejsce spotkania z Panem było bardzo ważne. Zawsze
odwoływał się do łaski Pana. Mówił, że jeżeli Bóg nas tutaj
wysłał i jeżeli Bóg chciał byśmy tu byli, to On nam pomoże –
mówił ks. Lawrenz.
Niestety, raporty kryminalistyczne policji potwierdziły, że polski misjonarz padł ofiarą brutalnego morderstwa, a nie nieszczęśliwego wypadku na rowerze – poinformował ostatnio portal il sismografo. Rzecznik parafii w
Ponce Gilvic Carmona de Jesús podał 12 września, że zdaniem policji liczne i głębokie rany na ciele kapłana nie pasowały do zwyczajnego upadku w miejscu, które nie było
szczególnie niebezpieczne. Kiedy 16 sierpnia o 5.25 rano
ks. Stanisław został zabrany do szpitala, był już w głębokiej
śpiączce, a główną przyczyną jego śmierci kilka godzin po
przyjęciu, był gwałtowny krwotok śródczaszkowy. Te oficjalne informacje przekazała prokurator okręgu Ponce –
Marjorie Gierbolini, która potwierdziła, że wszystkie ślady
wskazują, iż ks. Stanisław doznał licznych i gwałtownych
ciosów: Ma kilka urazów na ciele, które nie są spowodowane upadkiem, lecz ktoś je spowodował. Sekcja wykazała,
że ksiądz został uderzony w głowę, ręce, plecy oraz inne
części ciała. Pani prokurator wyjaśniła, że dochodzenie jest
skierowane przeciwko osobie lub osobom, które pobiły
księdza, co doprowadziło do jego śmierci. Można podejrzewać, że sprawcami zbrodni byli handlarze narkotyków.
Podano, że jest on 16 kapłanem zamordowanym od początku bieżącego roku.
Po uroczystościach pogrzebowych w Ponce w Portoryko i kremacji – prochy polskiego kapłana powróciły do
Polski. Pogrzeb śp. ks. Stanisława Szczepanika odbył się w
czwartek 3 października o godz. 11.00: Msza św. pogrzebowa została odprawiona w kościele seminaryjnym pw.
Nawrócenia św. Pawła Apostoła Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu, a po niej nastąpił obrzęd złożenia urny
z prochami do Grobowca Misjonarzy na cmentarzu Rakowickim.
Opracowano na podstawie informacji
zawartych na portalach: ekai.pl i misjonarze.pl
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INFORMACJE
PARAFIALNE

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

11.00 – z dziećmi przedszkolnymi
MSZE ŚW. W TYGODNIU:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 18.30,
20.00 (studenci);
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
w tygodniu:
w godzinach 6.00÷9.00,
18.00÷19.00, 19.30÷20.00
w niedziele:
pół godziny przed Mszą św.
(nie ma spowiedzi w czasie Mszy św.)

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

Tzw. kurs przedmałżeński:
poniedziałki, godz. 19.00

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

Klub Parafialny
czynny od poniedziałku do piątku:
w godz. 12.00÷17.00

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

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

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

Kalendarium duszpasterskie

PAŹDZIERNIK
1 (wtorek): Inauguracja październikowych nabożeństw różańcowych
(zobacz s. 9).
2 (środa): Świętowanie pierwszej środy miesiąca: o godz. 18.00 procesja ze świecami i nabożeństwo różańcowe.
4 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny kapłanów w domach
chorych z posługą sakramentalną – od godz. 9.00; dodatkowa Msza św. z udziałem dzieci – o godz. 16.30.
5 (sobota): Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 7.40, Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 8.00, a po Mszy św. nabożeństwo
przebłagalne.
6 (niedziela): 27 niedziela zwykła.
Homilie wygłosi ks. Marcin Olech, który opowie o swojej
pracy misjonarza w Boliwii.
Początek akademickich rekolekcji «Na dobry początek» o
godz. 20.00 (do środy codziennie o godz. 20.00; poprowadzi
o. Grzegorz Siwek OFMConv).
7 (poniedziałek): Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej.
Uroczysta Msza św. o godz. 18.30, pod przewodnictwem
wizytatora polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy – ks. dra Kryspina Banko CM, i poświęcenie kaplicy
św. Bernadetty Soubirous (w roku jej poświęconym).
9 (środa): Święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.
13 (niedziela): 28 niedziela zwykła.
Ogólnopolski XIX Dzień Papieski, obchodzony pod hasłem: «Wstańcie. Chodźmy!».
Zbiórka ofiar do puszek na program stypendialny Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Inauguracja roku akademickiego w DA Na Miasteczku:
Mszy św. o godz. 20.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. dr Paweł Holc CM, rektor Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie.
14 (poniedziałek): Msza św. w intencji studentów, profesorów i pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego (na inaugurację roku
akademickiego) – o godz. 9.00.
18 (piątek): Święto św. Łukasza, Ewangelisty, patrona służby zdrowia.
20 (niedziela): Uroczystość św. Jana Kantego, głównego patrona archidiecezji krakowskiej i miasta Krakowa.
Rozpoczyna się Tydzień Misyjny: ofiary będą przeznaczone
na cele misyjne.
27 (niedziela): Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła.
Jesienna kwesta Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo na pomoc najuboższym parafianom.
Pierwszy dzień wyborów do Rady Parafialnej (zob. s. 4).
28 (poniedziałek): Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
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