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Listopad, a zwłaszcza oktawa Uroczystości Wszystkich 
Świętych, to w Kościele czas intensywnej modlitwy za na-
szych zmarłych. W tym czasie można zyskiwać odpusty 
do ofiarowania za zmarłych.  

Przypomnijmy: każdy grzech ma podwójny skutek. 
Grzech ciężki zamyka nam dostęp do życia wiecznego, 
którego pozbawienie nazywa się „karą wieczną” za 
grzech. Ale każdy grzech powoduje ponadto nieuporząd-
kowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczysz-
czenia, albo na ziemi albo w czyśćcu. Takie oczyszczenie 
uwalnia od tego, co nazywamy „karą doczesną” za 
grzech. Otóż w sakramencie pokuty (dobrze odprawionej 
spowiedzi) otrzymujemy darowanie win i kary wiecznej. 
Odpust jest darowaniem kary doczesnej za grzechy, 
zgładzone już co do winy w sakramencie pokuty: Ko-
ściół jako szafarz owoców odkupienia rozdaje tutaj za-
dośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. 
Odpust zupełny jest szczególnym darem łaski Bożej, który 
może otrzymać odpowiednio usposobiony wierny – dla sie-
bie lub dla cierpiących w czyśćcu (zob. KKK 1471-1473).        

W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych można zy-
skiwać odpusty do ofiarowania za zmarłych: 
 wierni, którzy w dniach 1 i 2 listopada nawiedzą kościół 

lub kaplicę publiczną, mogą dostąpić odpustu zupełne-
go, który może być ofiarowany tylko za zmarłych; we-
dług obowiązujących przepisów mogą uzyskać ten od-
pust tylko jeden raz w ciągu dnia; w czasie nawiedze-

nia świątyni należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę (w dniu 1 
listopada czynimy to zawsze w czasie Mszy św. świątecz-
nej);   

 wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie na-
wiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za 
zmarłych, mogą zyskać jeden raz w ciągu dnia odpust zu-
pełny, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu 
cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada (włącz-
nie) jest zupełny, w inne dni roku – cząstkowy; 

 zawsze należy wypełnić inne warunki zyskania odpustu 
zupełnego, jakimi są: spowiedź sakramentalna, Komunia 
Święta, modlitwa według intencji Ojca Świętego i zerwanie 
z przywiązaniem do jakiegokolwiek grzechu; 

 w czasie Mszy Świętych w dniu Wspomnienia Wszystkich 
Wiernych Zmarłych (Dniu Zadusznym) oraz podczas nabo-
żeństw za zmarłych obok ołtarza umieszcza się i zapala 
paschał – symbol Jezusa, który jest Zmartwychwstaniem i 
Życiem naszych zmarłych. 

W naszym kościele parafialnym:  
 za zmarłych, wspominanych w wypominkach jednorazo-

wych, modlimy się w listopadzie codziennie o godz. 18.00; 
ofiary na wypominki jednorazowe można składać do skar-
bony umieszczonej w zakrystii; 

 za zmarłych, wspominanych w wypominkach całorocz-
nych, modlimy się przez cały rok w niedziele o godz. 7.30; 
ofiary na wypominki całoroczne są przyjmowane wyłącznie 
w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. 
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Jak już informowaliśmy na łamach naszej gaze-
ty, z okazji Roku św. Bernadetty, napominani przez 
niektórych parafian, że w kościele NMP z Lourdes bra-
kuje portretu wizjonerki z Lourdes, postanowiliśmy 
zamówić jej obraz u krakowskich artystów – Teresy i 
Piotra Moskali, autorów m.in. naszego portretu św. 
Jana Pawła II. Przy okazji, postanowiliśmy odnowić 
wymagającą odświeżenia klatkę schodową, prowadzącą 
do kaplicy, mającej stać się kaplicą św. Bernadetty oraz 
samą kaplicę. Projektem wyglądu ścian i nowego 
oświetlenia kaplicy zajęła się architekt Marta Wito-
sławska. Realizacją jej pomysłów oraz odmalowaniem 
klatki schodowej – firma z Liszek. Przy okazji posta-
nowiliśmy odnowić stojące na środku kaplicy drewnia-
ne ławki, które jak się okazało posiadały na sobie kilka 
warstw farby olejnej (brązowe, zieloną i czasem żółtą) 
oraz sporo gwoździ, zszywek biurowych, wydrapanych 
w drewnie napisów, łat po kałamarzach, wgłębień na 
ołówki itd. Syzyfowej pracy podjął się stolarz z Liszek, 
który oczyścił te niegdyś szkolne ławki, pomalował 
bejcą i polakierował.  

Gdy sufit kaplicy i posadzka znalazły swe dopeł-
nienie w ostrosłupach odmalowanych w kilku odcie-
niach bieli na ścianach kaplicy, powstało wrażenie 
wnętrza kryształu, które to doznanie zakłócał wygląd 
mocno zabrudzonej posadzki. Podjęliśmy wówczas de-
cyzję, by ta sama firma z Rudy Śląskiej, która w lipcu 
tego roku czyściła, impregnowała i polerowała marmu-
rową posadzkę w naszym prezbiterium, podjęła się tego 
samego w kaplicy św. Bernadetty. Wykonawcom od 
razu spodobała się owa kompozycja z grysu biało-
zielonego, przedzielonego miedzianymi prętami, które 
po konserwatorskich zabiegach – świeciły się, niczym 
złoto.  

Wraz z zamówieniem u Państwa Moskali portre-
tu św. Bernadetty, przystąpiliśmy do renowacji dwóch 
portretów wiszących w ostatnim czasie w Sali Parafial-
nej. Były mocno przybrudzone, a pociemniały przez la-
ta werniks uniemożliwiał docenienie piękna wymalo-
wanych postaci. Odnowienia tych obrazów podjęła się 
nasza parafianka, pani Teresa Pabis. Po oczyszczeniu i 
uzupełnieniu ubytków – obrazy zajaśniały blaskiem, 
wielu wprawiającym w zachwyt. Niektórzy zauważyli, 
że wizerunek św. Katarzyny Labouré jest jednym z 
najpiękniejszych, jakie istnieją. Zaś drugi portret, po 
długich dysputach i badaniu archiwaliów – okazał się 
być portretem św. Bernadetty Soubirous, ale w habi-
cie zakonnym. A więc od dawna mieliśmy portret św. 
Bernadetty, tylko przez lata nie dostrzegaliśmy go, a 
nawet myśleliśmy, że przedstawia on św. Teresę z Li-
sieux. Cóż, okazuje się, że rację miała pani Teresa 

Śliwka-Moskal, która upierała się, by zamówiony przez 
nas portret Bernadetty zawierał atrybuty umożliwiające 
jej identyfikację nawet za 100 lat. Wszak brak groty, cha-
rakterystycznego wizerunku Maryi i innych odniesień, 
otworzył pole do dyskusji na temat tego, kogo przedsta-
wia drugi z restaurowanych przez nas portretów… Czas 
zatem na omówienie powstałego dla naszej parafii portre-
tu św. Bernadetty.  

Jak już wspomniałem, nie jest on wizerunkiem 
świętej na jednolitym tle. Ukazuje nastolatkę widoczną 
dla nas, ale wpatrzoną w nieziemskie zjawisko. Jej twarz 
oświetlona ciepłym blaskiem świecy, odzwierciedla 
uczucie, jakie zrodziło się w jej prostym sercu na widok 
Najświętszej Panienki. Ubrana jest ubogo, w płócienną 
koszulę nakrytą szarą, z lekka zdobioną chustą – znaną ze 
zdjęć Bernadetty, prosty czepek na głowie. W lewej dłoni 
trzyma świecę, zaś prawa jest niebezpiecznie blisko pło-
mienia. Obrazuje to jeden z cudów, gdy w takiej samej 
sytuacji dłoń Bernadetty w czasie wizji nie uległa popa-
rzeniu, zaś poddana próbie ognia przez dra Dozous po 
skończonej wizji – dziewczynka odskoczyła z bólem. Jak 
pamiętamy, tzw. „cud świecy” spowodował nawrócenia 
dra Dozous. Światło świecy ujmująco przenika miejscami 
przez płótno rękawów dziewczyny. Widoczny jest także 
skromny różaniec Bernadetty. Pamiętajmy, że to w trak-
cie odmawiania modlitwy różańcowej w grocie ukazywa-
ła się Najświętsza Panienka.  

 

Na zdjęciu: 
Kaplica św. Bernadetty po zakończeniu renowacji 

KAPLICA ŚWIĘTEJ  
BERNADETTY SOUBIROUS 
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strony wyniosła bazylika, która obecnie jest jedną z kil-
ku świątyń wchodzących w skład Sanktuarium w Lour-
des. Wszak Maryja podczas objawień prosiła o wybu-
dowanie w Lourdes kaplicy. A że ostatecznie powstało 
pięć okazałych świątyń… Poniżej bazyliki majaczy za-
mglona dolina, symbolizująca poranek, bo wielokrotnie 
to właśnie około 5.30 rano Bernadetta przychodziła do 
groty. A w górach, o 5.30, doliny spowite są mgłą…  

Dużą częścią tła obrazu jest Grota Massabiel-
ska. Oczywiście także ona została przez malarkę prze-
komponowana. Nie jest odzwierciedleniem rzeczywi-
stej wnęki skalnej w Lourdes, ale tłem dla ukazania 
cudownych wydarzeń. I tak, prócz przepięknie odda-
nej Maryi, sama wnęka w rzeczywistości zbudowana z 
jasnej skały, na naszym obrazie jest w kolorze brunat-
nym. Na obrzeżach skały, około środka obrazu tańczy 
światło przedświtu, zaś centrum fragmentu groty jest 
nisza, w której ukazuje się Maryja oraz półki skalne, 
niczym stopnie, po których zstępuje ku nam przekaza-
ne ludzkości posłannictwo. Tym posłannictwem jest 
m.in. wezwanie do pokuty...  

Wprawny obserwator, poniżej stopni, ale nad wy-
pływającym źródłem, dostrzeże zieloną roślinkę o żół-
tych kwiatach, czyli – jak opisuje ją René Laurentin – 
śledziennicę (zob. R. Laurentin, Życie Bernadetty, War-
szawa 1986, s. 64). Maryja poleciła, by to zielsko Ber-
nadetta zjadła na znak pokuty. Zaiste, dzień 25 lutego 
1858 r. był bardzo trudnym zarówno dla Bernadetty, jak 
i obserwujących jej zachowanie, zgromadzonych przed 
Grotą 350 osób. Zanim zjadła zielsko jak jakaś owiecz-
ka, wcześniej chodziła na kolanach i całowała ziemię, 
potem szła ku rzece Gave, zawróciła i kopała dołek w 
ziemi. Po trzykrotnej próbie napicia się zaczerpniętej z 
ziemi błotnistej wody, umorusawszy się przy tym bło-
tem, posądzona wskutek tych dziwnych zachowań o 
psychiczną chorobę, poszła w głąb Groty i – na domiar 
złego – zjadła wskazane przez Maryję ziele.  

Świeca jest jednym z trzech źródeł światła na 
tym obrazie. Kolejnym jest jasność dochodząca zza 
Aquero – jak o zjawionej mówiła Bernadetta. Nasz ob-
raz nie ukazuje Maryi jako wyrzeźbionej figury. Na na-
szym obrazie postać Najświętszej Panienki jest żywa, 
idąca ku Bernadetcie. Odziana zgodnie z opisem świę-
tej Wizjonerki ukazuje twarz młodziutkiej, może szes-
nastoletniej dziewczyny – zgodnie z opisem Bernade-
tty. Dopracowana w szczegółach postać Maryi wzbu-
dza zachwyt, ale także zdziwienie z powodu koloru 
włosów. Czy to ukłon w kierunku Słowian, a może są 
to kasztanowe włosy rozświetlone blaskiem, z którego 
Maryja wychodzi? Złote róże na stopach, i różaniec z 
łańcuszkiem w kolorze tych róż...  

Trzecim źródłem światła jest słońce. Ono jeszcze 
na tym obrazie nie wzeszło. Poprzedza je jutrzenka, 
czyli przedświt. Jest to kolejna symbolika obrazu. Ma-
ryja bowiem zwiastuje przyjście swego Syna, którego 
symbolem jest słońce. Blask Maryi pochodzi od światła 
Jej Syna. I na naszym obrazie, w stopniowanych kolo-
rach nieba, zwiastowane jest nadejście Słońca – Jezusa 
Chrystusa. Nie przypadkową jest ostateczna lokalizacja 
obrazu w naszej kaplicy. Gdy uważnie wpatrzymy się 
w całość kompozycji krzyża i obrazu zauważymy, że to 
Syn posyła swą Matkę do Bernadetty, a przez nią do 
nas wszystkich… 

Niektóre osoby mogą być rozczarowane nie-
prawdziwością topografii terenu przedstawionego na 
obrazie. Rzeczywiście, obraz jest swobodną kompozy-
cją elementów krajobrazu, groty, sylwetki bazyliki, 
zjawionej Panienki i zwróconej ku nam postaci Berna-
detty. (To w końcu jest jej portret – nie może być od 
nas odwrócona, a skierowana ku Maryi, ani nawet uka-
zana z profilu. To nie jest wizerunek z czasów staro-
żytnego Egiptu, by profil był właściwym sposobem 
przedstawienia portretowanej osoby.) W tle majaczą Pi-
reneje. Niżej gór wije się jakaś dolina, a może to jest 
rzeka Gave przepływająca przez Lourdes… Z prawej 

Na zdjęciu: 

Ksiądz wizytator  
Kryspin Banko CM  
odmawia modlitwę  

poświęcenia wizerunku  
św. Bernadetty  

Soubirous 
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Dopiero z czasem wszyscy zrozumieli wielkość z 
pozoru dziwnych gestów dokonanych tego dnia przez 
Bernadettę. Zwłaszcza wówczas, gdy z wykopanego doł-
ka zaczęło ukazywać się źródło czystej wody, po użyciu 
której wiele osób doznawało uzdrowienia… Na obrazie 
widzimy oczywiście źródło, które nie wypływa z ziemi, 
jak jest w rzeczywistości, ale spływa ku nam, jakby od 
samej Matki Bożej, która kazała Bernadetcie tego źródła 
szukać. W lewym rogu obrazu znajduje się gałązka krze-
wu dzikiej róży, o której zakwitnięcie wczesną wiosną 
kazał prosić proboszcz Dominique Peyramal... 

Zgodnie z zapowiedzią – nowa kaplica i obraz zo-
stały uroczyście poświęcone w dniu wspomnienia Matki 
Bożej Różańcowej czyli w poniedziałek 7 października 
br.: po uroczystej Mszy św. o godz. 18.30 (w czasie któ-
rej śpiewał nasz Chór Mariański) księża, służba liturgicz-
na i wierni przeszli do nowej kaplicy, gdzie aktu poświę-
cenia dokonał wizytator polskiej prowincji Księży Misjo-
narzy – ks. Kryspin Banko CM.  

Przed nami jeszcze wykonanie ołtarza (w formie 
stołu), przy którym można będzie odprawiać Msze Świę-
te i inne nabożeństwa. W ołtarz ten chcemy w widocz-
nym, zaszklonym i podświetlonym miejscu wmontować 
posiadane już przez nas, a podarowane przez siostrę Sta-
nisławę Krasucką SM, relikwie św. Bernadetty. 

Mam nadzieję, że podjęte przez nas działania zbli-
żą przynajmniej część Parafian do wydarzeń z Lourdes, a 
przez ich rozmyślanie – przybliżą nas wszystkich do głę-
bokiego nawrócenia i zwrócenia ku Bogu.  

ks. Wojciech Kałamarz CM 

Krótko po zamieszkaniu na terenie naszej parafii – był 
to 1974 rok – poznałem pana organistę Jana Rybarskiego. 
Nie byłem związany z chórem, ale często z panem Janem 
rozmawiałem na różne tematy parafialne i kościelne, tym 
bardziej, że pan Jan przez wiele lat był również w Radzie Pa-
rafialnej.  

Czasem ubolewał, że ludzie słabo angażują się w 
śpiew w czasie Mszy Świętej. Dlatego niejednokrotnie uczył 
obecnych w kościele wiernych, jak odpowiadać śpiewem na 
wezwania kapłana. Z czasem zobaczyłem, że był to człowiek 
wielkiej pasji, oddany całym sercem muzyce i służbie Kościo-
łowi.  

Był również wielkim polskim patriotą. Opowiadał mi 
często, jak w czasie wielu wyjazdów Chóru Mariańskiego za 
granicę dbał o prawdziwy wizerunek Polski i jak prostował 
kłamstwa. Bolał zawsze nad sytuacją polityczną i społeczną 
w Polsce, że brakuje w kraju spokoju i porozumienia.  

Spotykaliśmy się często w Radzie Miasta Krakowa – 
przy wręczaniu różnych odznaczeń czy Honorowego Obywa-
telstwa Miasta Krakowa. Ja byłem zapraszany jako przed-
stawiciel Polskiego Klubu Ekologicznego, a Chór Mariański 
dla uświetnienia tych uroczystości.  

Ze wzruszeniem wspominam jego odwiedziny w moim 
domu, gdy po ciężkich operacjach nie mogłem wychodzić 
przez kilka tygodni. Przyszedł do mnie aż na 4. piętro, cho-
ciaż sam już był chory i osłabiony. Jak potem zacząłem cho-
dzić do kościoła, to widząc mnie na ulicy wracającego do sie-
bie, zatrzymywał swój samochód i pytał, czy nie odwieźć 
mnie do domu.  

Interesował się zawsze posługą nadzwyczajnych sza-
farzy Komunii Świętej i przychodząc w niedzielny poranek do 
zakrystii, często mówił do nas: Witam Przewielebnych. Ja zaś 
odpowiadałem, że te słowa nam się nie należą, bo my tylko 
służymy pomocą w kościele.  

Drogi Janie – ufam, że jak się spotkamy po drugiej 
stronie, to powrócimy do naszych licznych rozmów. Ale czy to 
wtedy będzie jeszcze ważne? 

Adam Markowski  
nadzwyczajny szafarz Komunii 

NA ROCZNICĘ ŚMIERCI 
MAESTRO JANA:  

«WITAM PRZEWIELEBNYCH» 

Na zdjęciu: 
Wierni zgromadzeni na poświęceniu kaplicy 
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świeckich oraz duchownych, wciąż muzykę traktuje jako 
element dekoracyjny, niczym konfetti, kwiatki w buto-
nierce, bukiet panny młodej, ramka obrazu... Termin 
„oprawa muzyczna” wrył się tak głęboko w świadomość 
wielu osób, iż walka z tym sposobem myślenia wydaje 
się trudem z góry skazanym na niepowodzenie. Ale po-
nieważ mówimy tu o liturgii, o sprawach kultu Bożego, 
dlatego poddawać się nam, jako katolikom – nie wolno.  

Muzyka podczas liturgii nie jest żadnym dodatkiem. 
Ponieważ jest częścią liturgii, dlatego tak samo, jak sama li-
turgia i wszystko co ją tworzy – podlega regulacjom, pieczy 
Kościoła. Żaden ksiądz, żaden świecki, w tym także muzyk 
– nie są właścicielami liturgii. Nikomu z nas nie wolno kre-
ować obrzędów według własnego upodobania. Teksty 
mszalne – są zatwierdzane przez Kościół. Teksty biblijne – 
są zatwierdzane przez Kościół. Obrzędy sakramentu mał-
żeństwa – są zatwierdzane przez Kościół. Także muzyka, 
która może być wykonywana podczas liturgii (tutaj Mszy 
św. i obrzędu zawarcia sakramentu małżeństwa) – jest za-
twierdzana przez Kościół. Nikt nie może decydować o 
kształcie Słowa Bożego i zamiast np. fragmentu listu św. 
Pawła do Koryntian czytać Cztery miłości C. S. Lewisa. 
Nikt nie może zmieniać słów modlitwy eucharystycznej i 
zamiast tego, co jest w mszale – improwizować, co mu wła-
sna fantazja mylona nierzadko z Duchem Świętym – na 
myśl przyniesie. Nikt też nie powinien oczekiwać, iż pod-
czas liturgii będzie mógł dobrać muzykę według własnych, 
ale sprzecznych z liturgią upodobań. Podczas ślubów ko-
ścielnych nie ma miejsca na jakieś zespoły wykonujące mu-
zykę rozrywkową, grające ulubione hity, tworzące tzw. na-
strój. Nie mylmy kościoła z salą bankietową.  

Podobnie do tego, jak wnętrze kościoła ma odwoły-
wać do niebiańskiej rzeczywistości wspólnoty świętych, 
podobnie do tego, jak liturgia ma być częścią liturgii nie-
bios, tak i jej część, którą jest muzyka liturgiczna – nie może 
być brana ze świata świeckiego, ale powinna odwoływać 
nas do rzeczywistości świętej, winna być muzyką sakralną. 
O tym jednak, która muzyka jest muzyką sakralną – decydu-
je Kościół (por. dokumenty podane wyżej). 

 

Wprowadzenie 

Gdy trzy lata temu odpowiadając na zaproszenie 
dwóch księży profesorów napisałem artykuł o śpiewach 
podczas Mszy św. z udziałem dzieci – wiedziałem, że tym 
samym wkraczam na pole minowe. Nie czułem się szcze-
gólnie powołany do tego, by zabierać w tej materii głos, a 
jednocześnie miałem świadomość, że wobec ogromnych 
nadużyć i zamieszania – taki głos jest bardzo potrzebny. 
Ostatecznie tekst powstał i został opublikowany na ła-
mach punktowanego czasopisma UPJP2 – „Polonia Sa-
cra” w 2017 roku. Jest też dostępny w Internecie w for-
macie PDF. Okazuje się, że bywa czytany i w niektórych 
sytuacjach pomaga wyjaśniać i porządkować sprawy mu-
zyki liturgicznej. Oczywiście, są to sytuacje, w których w 
czytelnikach jest dobra wola, otwarty umysł i troska o li-
turgię. To po lekturze tego artykułu i innych moich tek-
stów zamieszczonych na internetowej stronie śpiewnika 
ks. Jana Siedleckiego odzywają się do mnie czasem osoby 
z różnych stron Polski. Kilka takich osób usilnie prosiło, 
bym napisał tekst poruszający problemy związane z mu-
zyką podczas Mszy Świętej z udzielaniem sakramentu 
małżeństwa. Mimo dużego oporu z mojej strony, kilka 
stron refleksji w tym temacie jednak powstało.  

Zawarta w niniejszym tekście diagnoza sytuacji 
oparta jest o własne doświadczenie oraz opowiadania wie-
lu osób z Polski. Stawiane tezy i zalecenia nie są moim 
wymysłem, ale autorską prezentacją stanowiska Kościoła. 
Odsyłam więc do dokumentów Kościoła takich, jak: kon-
stytucja Sacrosanctum Concilium, watykańska instrukcja 
Musicam Sacram, Kodeks Prawa Kanonicznego, Instruk-
cja Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, Ogólne 
Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, instrukcja Re-
demptionis Sacramentum, adhortacja Sacramentum Cari-
tatis, pism kard. Józefa Ratzingera, jego papieskiego nau-
czania czy do wielu innych dokumentów zebranych w 
Prawodawstwie muzyki kościelnej pod redakcją ks. prof. 
Andrzeja Filabera.  

Zarys problematyki 

Ślub jest jednym z najpiękniejszych momentów 
życia osób zakładających rodzinę. Czas zawarcia sa-
kramentalnego małżeństwa, przeżywany w sakralnej 
przestrzeni, winien zapisać się w pamięci nowożeńców 
jak i w pamięci wszystkich zaproszonych na uroczy-
stość gości, jako czas niezwykły, podniosły, niepowta-
rzalny. Zwykle dokładamy wiele starań, by w dniu ślu-
bu wszystko wokół Państwa Młodych wyrażało wyjąt-
kowość chwili i piękno tego wydarzenia.  

Jednym z elementów tworzących niepowtarzalny 
klimat ślubów jest niewątpliwie muzyka. Celowo uży-
łem tu niefortunnego słowa „klimat”, równie dobrze 
mógłbym użyć słowa „atmosfera”. Niestety, wiele osób 

MUZYKA PODCZAS  
ŚLUBÓW KATOLICKICH 
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Źródła problemów 

Przez chwilę zastanówmy się nad tym, jakie są 
źródła problemów z muzyką podczas ślubów w Kościele 
po stronie wiernych, po stronie duchownych i po stronie 
organistów/muzyków kościelnych.  

Jeśli chodzi o stronę wiernych Kościoła, narzeczo-
nych, kandydatów do małżeństwa, to tutaj źródeł proble-
mu jest kilka. Pozwolę sobie odwołać się do własnego 
tekstu, który dwa lata temu opublikowałem, na temat 
śpiewów podczas Mszy Świętych z udziałem dzieci. Jeśli 
od dziecka wychowujemy wiernych w praktyce ubranżo-
wienia muzyki podczas liturgii, to podczas ślubów zbie-
ramy tego owoce. Jeśli ktoś pozwala, by podczas liturgii, 
zamiast muzyki liturgicznej rozbrzmiewała muzyka dla: 
dzieci przedszkolnych, dzieci szkolnych, młodzieży lice-
alnej, młodzieży studenckiej; dodatkowo z podziałami na 
muzykę odnowową, oazową, neokatechumenalną itd., to 
później nie należy się dziwić, że narzeczeni nie rozumieją 
w ogóle, czego od nich chcemy. Żal mi skądinąd poboż-
nych, całe życie związanych z Kościołem młodych ludzi, 
którzy robią wielkie oczy, gdy mówię im o tym, że tych 
piosenek odnowowych, to podczas ślubu grać nie wolno. 
Pobożni, zaangażowani, ale nieuformowani liturgicznie 
ludzie. Czyja to wina? Oczywiście, przede wszystkim 
duszpasterzy, ale także poniekąd samodzielnie myślących, 
młodych ludzi!  

Kolejnym źródłem problemu po stronie wiernych 
jest czasem kompletny brak kontaktu z Kościołem. Skraj-
nym przypadkiem są ateiści, którzy chcą sobie wynająć 
kościół do świeckiej uroczystości, bo im się wnętrze po-
doba. Ale częściej do ślubu przychodzą ludzie, którzy są 
ochrzczeni, deklarują się jako wierzący, ale w rzeczywi-
stości – z Kościołem i praktyką wiary nie mają wiele 
wspólnego. Przez lata mieszkają bez ślubu, do spowiedzi 
nie chodzą, bo nie mogą otrzymać rozgrzeszenia, na Msze 
Święte – bardzo rzadko, bo ich zdaniem Kościół jest nie-
nowoczesny, nie dopasowuje się do aktualnych trendów 
obyczajowych… Tacy przychodzą do kancelarii parafial-
nej i przedstawiają swe oczekiwania niczym w restauracji, 
czy u administratora sali balowej. Kompletnie nie znają i 
nie czują liturgii, mimo iż mówią o sobie, że są ludźmi 
wierzącymi, bo przecież: święcą pokarmy w Wielką So-
botę, przyjmują popiół w Środę Popielcową i są w koście-
le w „Sześciu Króli”… 

Jeśli chodzi o duchownych, to wszystkim znane są 
liberalne trendy w Kościele. Polegają one m.in. na swego 
rodzaju prywatyzowaniu liturgii i swobodnym, zależnym 
od własnego upodobania traktowaniu zaleceń Kościoła. 
Niestety, dotyczy to duchownych wszystkich szczebli. Z 
niepokojem słucham wypowiedzi niektórych biskupów, 
stojące w jawnej sprzeczności z watykańskimi instruk-
cjami, czy rozporządzeniami Konferencji Episkopatu Pol-
ski. Ze zdziwieniem oglądam transmisje Mszy Świętych z 
muzyką biesiadną, na której świetnie bawią się wierni 
oraz ich duszpasterze z księdzem biskupem włącznie. Ża-
den duchowny: ani biskup, ani prezbiter, ani diakon – nie 
może traktować liturgii jako swej własności, dowolnie 
kształtowanej według własnego upodobania!  

Czasem zdarza się, iż duchowni po prostu nie znają za-
leceń Kościoła. Ucząc 16 lat w różnych seminariach du-
chownych obserwuję, że alumnów często nie ma na zaję-
ciach, bo na przykład zamiast studiować, posyłani są przez 
swoich przełożonych m.in. na różnego rodzaju akcje duszpa-
sterskie. Zawsze uważałem, że czas na działania duszpaster-
skie jest właściwym dla stanu kapłańskiego, a już na pewno 
zaangażowanie alumnów nie powinno odbywać się kosztem 
studiów i formacji. Ciężko uczyć muzyki i o muzyce osoby 
nieobecne... Oczywiście, niezależnie od udziału alumnów w 
zajęciach, kończąc seminarium powinni znać zalecone przez 
ratio studiorum dokumenty kościelne regulujące sytuację 
muzyki w czasie liturgii. Jeśli nie znają tychże dokumentów, 
zaciągają wówczas winę moralną, tzw. niewiedzę zawinioną. 
Jeżeli zaś znają dokumenty, a mimo to nie stosują się do zale-
ceń Kościoła – także ponoszą winę moralną.  

W grę wchodzą też różne gusty muzyczne. Księża po-
chodzą z rożnych środowisk. Nie wszystkich da się wycho-
wać do muzyki liturgicznej podczas formacji seminaryjnej. 
Niektórzy są oporni, nierozwojowi, zapatrzeni w swoje ulu-
bione style i gatunki muzyczne, nierzadko sami uprawiają 
muzykę estradową, przekonani o własnym talencie, czy żądni 
poklasku publiczności. „Gwiazdorzą”, spełniając swe mło-
dzieńcze marzenia nierzadko przez długie lata swego dojrza-
łego kapłańskiego życia. Trudno przekonać takich „dużych 
chłopców”, że liturgia jest sferą zarezerwowaną, ściśle okre-
śloną przez Kościół i nie wolno im realizować podczas litur-
gii własnych produkcji muzycznych. Traktują takie uwagi, 
jako atak na siebie, a czasem tłumaczą, że ktoś im czegoś za-
zdrości. Niedojrzałych, nieodpowiedzialnych księży wciąż 
jest niestety wielu.  

Wypada też napisać o przyczynach problemu po stro-
nie organistów. Czytając fora internetowe, czy przeglądając 
komentarze w organistowskich i skupiających tzw. muzyków 
kościelnych grupach facebookowych, można zwątpić i kom-
pletnie zrazić się do tych grup muzyków. Jest całkiem niema-
ła część zgorzkniałych, niewykształconych grajków, którzy 
własną ignorancję lub brak talentu oraz wykształcenia próbu-
ją przykryć atakiem na księży, Kościół, autorów śpiewników, 
wykładowców w szkołach muzycznych, organistowskich. 
Inna grupa organistów, tym razem wykształconych osób, ale 
o poglądach dalekich od nauki Kościoła, wyniośle i z pogardą 
traktuje liturgię oraz kształtujące ją zalecenia Kościoła. Są też 
całkiem dobrzy organiści, którzy problem doboru repertuaru 
muzycznego podczas ślubu cedują na celebransów. Stosują 
wygodną spychologię. Bierze się to czasem z braku cierpli-
wości i chęci uniknięcia konfliktu z pracodawcą i narzeczo-
nymi.  

Sytuacja prawidłowa 
Wprawdzie w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału 

Rzymskiego (p. 24) czytamy, że dobór śpiewów, czytań, mo-
dlitw, zachęt i gestów jest pozostawiony kapłanowi celebru-
jącemu (nb. w tym samym punkcie jest powiedziane też, że 
kapłan niczego nie może w celebracji Mszy Świętej dodawać, 
opuszczać ani zmieniać), to jednak nie oznacza to, że cele-
brans podczas liturgii może dobierać śpiewy według własne-
go upodobania. Tak organistę, jak i celebransa obowiązują 
odpowiednie przepisy liturgiczne.  
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Więcej. W praktyce duszpasterskiej należy mieć 
na względzie obowiązującą w Kościele starożytną „za-
sadę pomocniczości”, o której duchowni wielokrotnie 
słyszeli w czasie studiowania Katolickiej Nauki Spo-
łecznej. Wynika z niej między innymi to, że zatrudnia-
jąc kompetentnego organistę, proboszcz, ewentualnie 
rektor kościoła, powierzając przez podpisanie umowy 
organiście pewne kompetencje/zadania, nie powinien 
wtrącać się w realizację tych zadań, ani organisty w 
nich wyręczać tak długo, jak długo organista spełnia je 
zgodnie z zaleceniami Kościoła i tym samym – z pod-
pisaną umową. Jeśli więc słusznie powierza się organi-
ście dobór pieśni do liturgii, to dopóty, dopóki dobiera 
je zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach 
Kościoła – nie powinno się ingerować w decyzje orga-
nisty. Oczywiście proboszcz lub rektor kościoła ma 
prawo, a nawet obowiązek upomnieć organistę, jeśli ten 
robi coś wbrew dyscyplinie Kościoła. W sytuacji upar-
tej postawy nieliturgicznej należy nawet takiego orga-
nistę zwolnić. Warto jednak wcześniej upewnić się w 
przepisach liturgicznych, by nie narażać autorytetu 
proboszcza vel rektora kościoła na szwank. W końcu, 
warunkiem zatrudnienia organisty jest m.in. jego bie-
głość w liturgii i w prawodawstwie muzyki liturgicznej 
oraz umiejętność praktycznego zastosowania zaleceń 
Kościoła. Wskutek tego istnieje większe prawdopodo-
bieństwo, że w poszczególnych przypadkach to ksiądz 
się skompromituje, niż dobrze wykształcony organi-
sta...   

Tak więc, za muzykę podczas liturgii, w tym 
podczas Mszy Świętej z udzieleniem sakramentu mał-
żeństwa, odpowiada wprawdzie celebrans, ale de facto 
– przede wszystkim zatrudniony, wykształcony mu-
zycznie, liturgicznie i biegły w przepisach regulujących 
muzykę podczas liturgii – organista. Oczywiście, dobo-
ru pieśni organista może dokonać w porozumieniu z ce-
lebransem czy z narzeczonymi, mającymi mieć ślub. 
Istnieje szeroki repertuar pieśni, utworów wokalno-
instrumentalnych, dzieł literatury organowej, które bę-
dąc muzyką liturgiczną – mogą być wykorzystane pod-
czas ślubu. Warto korzystać z przygotowanych przez 
niektóre Diecezjalne Komisje Muzyki Kościelnej (np. 
katowicką) katalogów utworów i dopasować je do anty-
fon, tekstów liturgicznych, czytań, części mszalnych, 
okresu liturgicznego, czy w końcu upodobań nowożeń-
ców. Pamiętać jednak należy, że tylko pieśni, które ma-
ją zatwierdzenie biskupa diecezjalnego, mogą być 
śpiewane podczas liturgii. Te, które takiego zatwier-
dzenia nie posiadają – użyte w liturgii być nie mogą. 
Można też korzystać ze znanych pieśni kościelnych, 
których treść odwołuje do tematyki miłości, rodziny, 
Opatrzności Bożej. 

Przy okazji katechez przedmałżeńskich, rozmów 
w kancelarii – warto formować ludzi, informować co 
można, a co absolutnie nie licuje z powagą świętego 
miejsca (kościoła) i świętej liturgii. Dobrą praktyką jest 
też przygotowanie dla narzeczonych listy pieśni i  
utworów wykonywanych w danym kościele, które to 

utwory uwzględniają umiejętności organisty i możliwości 
instrumentu. A więc wystarczy wziąć taką listę przygo-
towaną przez katowicką komisję i zredukować ją o utwo-
ry niemożliwe do wykonania w wyniku miejscowych 
uwarunkowań.   

Organista nie może ustępować swej funkcji żad-
nemu muzykowi, jeśli ten nie posiada odpowiedniego 
przygotowania, praktyki i kunsztu. Ponieważ w wielu pa-
rafiach częścią wynagrodzenia organisty są stypendia 
otrzymywane od narzeczonych, wypada by ten otrzymał 
od zastępcy, którego np. życzą sobie narzeczeni –  sto-
sowne odstępne.  

Zakończenie 

Mam nadzieję, że tych kilka stron refleksji u ludzi 
dobrej woli zarezonuje większą pewnością w działaniach 
na rzecz piękna i sacrum w liturgii. Być może niniejsze 
słowa pomogą niektórym w dialogu, w codziennym ży-
ciu, w jasnym określeniu kompetencji. Dyskusja pewnie 
trwać będzie, choć niewątpliwie bardzo trudną jest roz-
mowa z ludźmi Kościoła (duchownymi, organistami, 
wiernymi świeckimi), którzy nie znają nauczania Kościo-
ła, za nic mają posłuszeństwo jego zaleceniom i nie 
troszczą się o sacrum w liturgii.   

ks. Wojciech Kałamarz CM 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 
 W Polsce pół miliona osób nosi szkaplerz karmeli-

tański, istnieje 200 wspólnot karmelitańskich i ponad 
70 parafii nosi wezwanie Matki Bożej Szkaplerznej. 

 W Polsce żyje 18.807 sióstr zakonnych, z których 
1.254 mieszka w klasztorach kontemplacyjnych; istnie-
ją też 34 instytuty świeckie życia konsekrowanego z 
1.250 osobami. 

 W Sao Paulo w Brazylii odbył się «Marsz dla Jezusa» 
z udziałem 3 milionów ludzi. 

 Pracy misyjnej na pięciu kontynentach poświęca się 
1.903 misjonarzy i misjonarek z Polski oraz 42 osoby 
świeckie. 

 W ponad 130 miastach w Polsce odbyły się marsze dla 
Życia i Rodziny. 

 W gronie 27 członków Komisji Europejskiej jest 13 
kobiet – najwięcej w historii Unii Europejskiej.   

 W ciągu 25 lat istnienia Katolickiego Ośrodka Adop-
cyjnego w Warszawie przeprowadzono trzy i pół ty-
siąca adopcji. 

 W całej Hiszpanii żyje obecnie 12 milionów psów czy-
li więcej aniżeli dzieci w wieku szkolnym (0-15 lat). 

 W Kaliszu otwarto pizzerię o nazwie Tutti Santi czyli 
Wszyscy Święci: obrazy i reprodukcje na ścianach 
przedstawiają wizerunki różnych świętych.  

       (z prasy polskiej wybrał AM) 
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Najpierw trzy obrazki.  

Ks. Romuald Bakun CM, krótko po święceniach 
kapłańskich wyjechał na misje do Afryki. I na początku 
chętnie pisał do mnie listy. W jednym z nich opisywał 
wizytę w wiosce w równikowym buszu: Wódz odstąpił 
mi swój pokój (czyli osobny szałas), a sam przeniósł 
się do kuchni (czyli do drugiego szałasu) z dwiema 
żonami. I dalej: Kobiety z dziećmi pracują teraz w po-
lu. Mężczyźni leżą na hamakach pod drzewami. To tu-
taj taka praca mężczyzn…  

Drugi obrazek. Matka zapytała chłopaka swojej 
córki, czy jest człowiekiem wierzącym. Odpowiedział: 
Tak, ale ja jestem wierzący inaczej… Niedługo później 
okazało się, że ma drugą dziewczynę „na boku”. Co 
powiedziałem matce? On powiedział prawdę. Jest wie-
rzący. Wierzący inaczej. W temacie relacji z kobietami 
on jest muzułmaninem. 

Kiedyś, przed laty w telewizji występował du-
chowy przywódca polskich muzułmanów i tłumaczył 
widzom, że islam jest „nowoczesną” religią. Islam, któ-
ry – według niego – jest kolejnym etapem religijnego 
rozwoju ludzkości: udoskonalił, rozwinął chrześcijań-
stwo, tak jak kiedyś chrześcijaństwo było religią postę-
pową wobec judaizmu. Co mi się wówczas skojarzyło? 
Tylko jedno: jeżeli powrót do wielożeństwa, które by-
ło praktykowane tak w judaizmie, jak i w pogaństwie, i 
jest praktykowane w islamie – jeżeli to jest symptom 
duchowego rozwoju ludzkości, to ja… jednak wolę 
chrześcijaństwo. 

Zauważmy, że nie wyobrażamy sobie, by miało 
być inaczej. To znaczy – że w domu byłby ojciec i trzy 
mamy, i szóstka dzieci, po dwoje z każdej matki. Albo: 
że chłopak – oprócz dziewczyny w Krakowie – miałby 
jeszcze dwie dziewczyny: drugą w Warszawie, a trze-
cią we Wrocławiu. I tej na miejscu na dodatek dałby w 
twarz, gdyby jej ta sytuacja nie odpowiadała. Owszem, 
dzieją się takie rzeczy, ale raczej się to nam nie podo-
ba: że ojciec ma nową rodzinę, a w niej nowe dzieci. 
Albo że chłopak ma we Wrocławiu dodatkową dziew-
czynę „na boku”. No, raczej się to nam nie podoba... 

A dlaczego się nam nie podoba? Bo my urodzi-
liśmy się i żyjemy w świecie zbudowanym na nauce 
Jezusa. W świecie, który został zbudowany przez Ko-
ściół w oparciu o naukę Jezusa. To efekt budowania 
przez całe wieki chrześcijańskiej cywilizacji. Bo jak 
wyglądał świat przed Jezusem? Żydówka Sarah Ruden 
napisała książkę (Paul Among the People – Paweł po-
śród współczesnych?) o obyczajowych i seksualnych 
zwyczajach tamtych ludzi w oparciu o listy św. Pawła i 
inne źródła. Co było powszechną praktyką? Seksualne 
wykorzystywanie niewolnic i młodych niewolników, 

podszyty przemocą homoseksualizm, małżeńska niewier-
ność, aborcja i likwidowanie chorych dzieci.  

Chrześcijanie, żyjący w monogamicznych i wier-
nych małżeństwach, jawili się wówczas jako coś zupełnie 
wyjątkowego. Ta wyjątkowość miała wpływ na historię 
całej ludzkości. Czy to nie chrześcijański pomysł na sek-
sualność: wierność małżeńska, trwała rodzina, szacunek 
dla kobiety – czy nie dlatego chrześcijaństwo wygrało 
konkurencję z pogańskimi ludami i rozprzestrzeniło się 
na świecie? Czy to przypadek, że właśnie w tym świecie 
– świecie chrześcijańskim – dokonało się wielkie cywili-
zacyjne przyspieszenie? Nie ma przypadków, są tylko 
znaki – powiedział ks. Bronisław Bozowski. 

Dziś, może bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości, 
próbuje się zniszczyć ten chrześcijański porządek rzeczy. 
W imię budowy nowego lepszego świata. Nie dajmy się 
nabrać: nie będzie lepszego świata nad ten, który mamy 
budować z Jezusem. Również zachowując Jego zdecy-
dowane wskazania dotyczące relacji damsko-męskich. O 
małżeństwie: A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co 
więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela (Mt 19, 6). 
O rozwodach: Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze in-
ną, popełnia cudzołóstwo; i kto oddaloną przez męża bie-
rze za żonę, popełnia cudzołóstwo (Łk 16, 18). I o pano-
waniu nad pożądliwością: Słyszeliście, że powiedzia-
no: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożą-
dliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z 
nią cudzołóstwa (Mt 5, 27-28).  

Że to trudne? Pan Jezus mówi: Nie wszyscy to pojmu-
ją, lecz tylko ci, którym to jest dane (Mt 19, 11). Myślę, że 
jest nam dane, by pojąć i zastosować słowo Boże dotyczące 
ludzkiej seksualności – czyli dotyczące miłości mężczyzny i 
kobiety. Bywa trudno – ale udaje się tym, którzy chcą!  

ks. Bogdan Markowski CM  

O CHRZEŚCIJAŃSKI 
PORZĄDEK RZECZY 
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GRUPY I WSPÓLNOTY PARAFIALNE 
(do wyboru i zaangażowania się) 

Duszpasterstwo Akademickie „Na Miasteczku” 
Duszpasterz: ks. Andrzej Telus (tel. 12-622-59-12) 
Współpraca: ks. Piotr Klimczak (tel. 12-622-59-17) 
Strona internetowa:  www.namiasteczku.org 

Kurs ewangelizacyjny Alfa (o fundamentach 
wiary chrześcijańskiej) 
Opiekun: ks. Andrzej Telus 

Góra Oliwna (wspólnota charyzmatyczna dla 
pracujących) 
Opiekun: ks. Andrzej Telus 
Spotkania w Domu Katolickim we wtorki o godz. 
19.00 (dla małżeństw) albo w czwartki o godz. 19.00 
(dla pracujących) 

Projekt a Paulo (charytatywny – dla studentów 
i absolwentów) 
Opiekun: ks. Piotr Klimczak 
Spotkania w Domu Katolickim w środy o godz. 20.00 

Mieszany Chór Mariański 
Opiekun: ks. proboszcz Jacek Kuziel (tel. 12-622-59-
11) 
Próby w sali akademickiej we wtorki i piątki o godz. 
19.15 
Strona internetowa:  www.chormarianski.pl 

Grono ministrantów i lektorów 
Opiekun: ks. Bogdan Markowski (tel. 12-622-59-13) 
Spotkania w Sali Parafialnej: 
ministranci w poniedziałki o godz. 17.15 albo w soboty 
o godz. 9.45 
lektorzy w poniedziałki o godz. 19.15 albo w soboty o 
godz. 9.45 
kandydaci do grona ministrantów w piątki o godz. 
17.15 
Strona internetowa:  www.ministrancjikrk.cba.pl 

Krucjata Maryjna dziewcząt 
Opiekunowie: s. Beata Woźniak i ks. Bogdan Markow-
ski 
Spotkania w sali Krucjaty: 
kandydatki i krucjatki młodsze w środy o godz. 17.45 
kontuszowe w środy o godz. 19.30 
Strona internetowa:  www.ministrancjikrk.cba.pl 

Schola dziecięca 
Opiekun: ks. Piotr Klimczak 
Spotkania w Sali Parafialnej w niedziele o godz. 10.20 

Oaza Dzieci Bożych 
Moderator: ks. Bogdan Markowski 
Spotkania w Sali Parafialnej w poniedziałki o g. 18.00 

Wspólnota Żywego Różańca 
Moderator: ks. proboszcz Jacek Kuziel 
Spotkania w kościele w I niedziele miesiąca o godz. 
16.30: Msza św. i zmiana tajemnic różańcowych 

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a 
Paulo 
Prezes: p. Paweł Różak 
Opiekunowie: ks. Bogdan Markowski, s. Beata Woźniak 
Spotkania robocze w Klubie Parafialnym w II wtorki 
miesiąca o godz. 18.30 
Dyżury s. Beaty Woźniak w Klubie Parafialnym w 
czwartki w godz. 9.00 – 12.00; 
Dyżury Zarządu w Klubie Parafialnym w poniedziałki  
w godz. 15.00 – 18.00 

Apostolat Maryjny (Stowarzyszenie Cudownego 
Medalika) 
Opiekun: ks. Wojciech Kałamarz (tel. 12-622-59-14) 
Spotkania w sali parafialnej w IV niedzielę miesiąca  
po Mszy św. o godz. 15.00 

Koło Przyjaciół Misji 
Opiekun: ks. Krzysztof Dura (tel. 12-622-59-16) 

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca 
Pana Jezusa 
Opiekun: ks. proboszcz Jacek Kuziel 
Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele w 
czwartki o godz. 17.30; 
Spotkania w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej  
w II czwartki miesiąca po Mszy św. godz. 18.30 

Wspólnota Apostolskie Dzieło Pomocy dla 
Czyśćca 
Opiekun: ks. proboszcz Jacek Kuziel 
Spotkania w II piątki miesiąca o godz. 18.30: Msza  
św. w kościele i spotkanie formacyjne w kaplicy Matki 
Bożej Częstochowskiej 

Ruch Domowego Kościoła (oaza rodzin) 
Moderatorzy: ks. Bogdan Markowski (moderator rejono-
wy), ks. Andrzej Telus, ks. Zbigniew Kopciński 
Spotkania w mieszkaniach raz w miesiącu 

Ruch Spotkania Małżeńskie 
działa na rzecz małżeństw w formie trzydniowych reko-
lekcji dla małżeństw oraz Wieczorów dla Zakochanych 
(wydłużony kurs przedmałżeński) 
Opiekun: ks. Paweł Dobroszek (tel. 12-622-59-10) 

Wspólnota neokatechumenalna 
Prezbiter: ks. Zbigniew Kopciński (tel. 12-622-59-18) 
Spotkania wieczorami w dni robocze i w soboty  
(Eucharystia) 

Grupa pielgrzymkowa 
Prowadzący: ks. proboszcz Jacek Kuziel 

Grupa sportowa VINCENT POWER 
Prowadzi: ks. Marek Krawczyk (tel. 12-622-59-20) 
Zajęcia odbywają się na panelu wspinaczkowym,  
ul. Warszawska 11, w poniedziałki i piątki  
w godz. 19.00 – 21.00 
 

GRUPY, PORADNIE  
I SŁUŻBY W PARAFII 
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PORADNIE DZIAŁAJĄCE W PARAFII 
Bezpłatne porady prawne (w Domu Katolickim) 
Konieczne wcześniejsze uzgodnienie terminu spotka-
nia: tel. 666-464-874 

Bezpłatne porady prawne w Bibliotece Żywego 
Różańca (koło zakrystii) 
w czwartki w godz. 17.00–18.00 
(w sytuacjach „awaryjnych” można dzwonić: tel. 512-
757-477) 

Porady psychologa-psychoterapeuty (w Domu 
Katolickim) 
Konieczne wcześniejsze uzgodnienie terminu spotka-
nia: tel. 501-642-275 

Poradnia życia małżeńskiego i rodzinnego 
Prowadzą: państwo Janina i Jacek Bembenek 
Dyżury w Bibliotece Żywego Różańca w poniedziałki 
od godz. 18.00 i w środy od godz. 18.15 (z wyjątkiem  
V poniedziałku i V środy miesiąca) 

INNE SŁUŻBY W PARAFII 
Klub Parafialny (w Domu Katolickim – dla osób 
starszych) 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 
17.00 

Biblioteka Żywego Różańca (w pokoiku obok 
zakrystii) 
czynna w środy w godz. 17.00 – 18.00 

Przygotowanie dorosłych do przyjęcia  
sakramentów wtajemniczenia 
Odpowiedzialny: ks. Andrzej Telus (tel. 12-622-59-12) 

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa (tzw. 
kurs przedmałżeński) 
Odpowiedzialny: ks. Paweł Dobroszek 
Spotkania odbywają się w kaplicy akademickiej w wy-
znaczonych miesiącach w poniedziałki o godz. 19.00  
(z wyjątkiem V poniedziałku miesiąca) 

Warsztaty komunikacji małżeńskiej 
Prowadzą: państwo Janina i Jacek Bembenek (zapisy: 
tel. 694-100-644) 
Zajęcia odbywają się w każdą czwartą sobotę miesiąca 
w godz. 9.00 – 15.00 

Konferencje dla rodziców i chrzestnych przed 
chrztem dzieci 
Prowadzi: ks. Jacek Piotrowski 
Spotkania w kancelarii parafialnej w czwartki przed  
I niedzielą miesiąca o godz. 19.15 

Redakcja miesięcznika Z Życia Parafii… 
Redaktor naczelny: ks. Bogdan Markowski (tel. 12-
622-59-13) 

Dyżury ks. proboszcza Jacka Kuziela  
w kancelarii parafialnej  
w środy w godz. 16.00 – 18.00 

W sobotę 28 września br. członkowie Wspólnoty Ży-
wego Różańca z naszej parafii, z opiekunem – ks. probosz-
czem Jackiem Kuzielem i przewodniczącą Wspólnoty – p. He-
leną Błaut, udali się do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach, by uczestniczyć w X Pielgrzymce Żywego Ró-
żańca Archidiecezji Krakowskiej. W pielgrzymce wzięło 
udział około dwa i pół tysiąca pielgrzymów z całej archidiecezji, 
reprezentujących parafialne wspólnoty różańcowe, i 60 kapła-
nów.  

Zebranych powitał ks. Stanisław Szczepaniec, diece-
zjalny moderator Żywego Różańca, który zachęcił do spotkań 
zelatorów, odmawiania modlitwy nowennowej (na 200-lecie ist-
nienia Żywego Różańca) i czytania pisemka Zelator, które jest 
rozprowadzane w parafiach. 

Następnym punktem programu była konferencja ks. 
Jacka Gancarka – krajowego moderatora Żywego Różańca. 
Nie zginie śmiercią niespodziewaną, kto odmawia codziennie 
różaniec – powiedział ks. Jacek. Zachęcił, by obecnie uczynić 
różaniec wielką pomocą dla misji – zgodnie z prośbą papieża 
Franciszka. Zaproponował też, abyśmy rozważając poszcze-
gólne tajemnice różańcowe, odnosili je do swojego życia: rado-
sne – rozważając np. swoje życie rodzinne, bolesne – modląc 
się za cierpiących i chorych itp. 

Po konferencji nadszedł czas na wysłuchanie świadectw 
członków Żywego Różańca i modlitwę różańcową przed Panem 
Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie: prosili-
śmy w intencji misji i misjonarzy oraz o beatyfikację Sługi Bożej 
Pauliny Jaricot. 

Mszy św. koncelebrowanej wraz ze wszystkimi kapła-
nami przewodniczył ks. biskup Jan Zając. W homilii ks. Biskup 
podziękował za piękne świadectwo modlitwy i życia, które skła-
dają na co dzień członkowie wspólnot różańcowych, i m.in. za-
chęcił do tworzenia płatków róż dla dzieci i młodzieży: by po-
wstawały 5-osobowe zespoły i modliły się w intencji misji. Przy-
pomniał też o wezwaniu Arcybiskupa-Metropolity do wspólnej 
modlitwy różańcowej – od listopada do końca 2020 roku – połą-
czonej z modlitwą za Ojczyznę i za wstawiennictwem św. Jana 
Pawła II.  

Na zakończenie pielgrzymki ks. Biskup wręczył listy gra-
tulacyjne ks. abpa Marka Jędraszewskiego dla zelatorów peł-
niących tę służbę 25 lat i dłużej.  

Ewa Markowska 

X PIELGRZYMKA  
ŻYWEGO RÓŻAŃCA  

DO ŁAGIEWNIK 

CUDOWNY MEDALIK  
MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ   

będzie można otrzymać  
w środę 27 listopada po każdej Mszy Świętej 
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sztuka”. Otóż namalowanie tego, co malował David, Matej-
ko, Mondrian, Seurat, a nawet Rousseau (ps. Celnik) jest 
trudne, albo nawet skrajnie trudne. Choćbym studiował 10 
lat, nie namaluję tego, co Zbawiciel Dali potrafił odmachać 
w dwa dni; to dany od Boga talent – oraz lata ciężkiej pra-
cy. Natomiast przybić chleb gwoździem do deski (Tadeusz 
Kantor), wsadzić Krzyż do słoika z moczem, czy przykleić 
lusterko do jednolicie czarnej powierzchni – potrafi KAŻDY 
i bez wysiłku. „Dzieła” p. Nieznalskiej i podobnych nie są 
„sztuką” nie dlatego, że bezcześci Ona Krzyż, Gwiazdę 
Dawida czy Półksiężyc – lecz dlatego, że ta prowokacja jest 
tandetną łatwizną. 

W tym miejscu „nowocześni artyści” zawyją znów z 
oburzenia – ale taka jest Prawda. Jest to banda leni, którym 
nie chce się 10 lat uczyć, by umieć namalować coś tak, jak 
Rembrandt czy Dali – więc chcą osiągnąć Sławę poprzez 
dziecinne „prowokacje”. Niektóre z tych prowokacji mogą 
być społecznie docenione i nawet nagrodzone dwoma miesią-
cami odsiadki, by „artysta” w ciupie nieco ochłonął – ale z 
punktu widzenia Sztuki są zerem (G***o prawda!, Angora nr 
20/2005, s. 8). 

Oczywiście, taka „sztuka” zadomowiła się już w Kra-
kowie. Pewien licealista – wówczas jeszcze uczeń III klasy 
gimnazjum – opowiadał mi o szkolnej wycieczce do Galerii 
Sztuki Współczesnej MOCAK. Co zobaczyli? Wielką foto-
grafię waginy. Albo fotografię wielkiej waginy (wiadomo, o 
co chodzi). Na co niektórzy zareagowali zdumieniem: O, to 
teraz jest sztuka? Inni zdziwieniem, jeszcze inni skrzętnie 
skrywanym zażenowaniem… Pewien mój znajomy podsu-
mował to mało cenzuralnym pytaniem: Co za i*** wziął na-
stolatków na tę wystawę? No cóż, dawniej taki widok był 
„sztuką” tylko dla dorosłych, za którą należało sowicie zapła-
cić w… domu publicznym. Dziś jest to „sztuka” dla wszyst-
kich, także dla nieletnich, też się za nią płaci, ale za to w… 
świątyni sztuki. Świątyni? Sztuki? 

Oczywiście, hipokryzja w życiu społecznym też ma 
się dobrze. Oto 25-latek miał włamać się do monitora Cen-
trum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu i wyświetlić 
na ekranie w witrynie film pornograficzny. Mężczyźnie grożą 
trzy lata więzienia – jak podano w prasie (zob. dodatek kra-
kowski Gazety Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 roku, s. 1). 
Wniosek? Ów mężczyzna nie jest jeszcze uznanym artystą i 
dlatego swojej „instalacji” nie mógł zainstalować w galerii 
sztuki… Podobnie jak ksiądz z Zakopanego, który w lutym 
tego roku miał wysłać do nastoletniego rozmówcy „niepoko-
jący w treści sms”. Po donosie do jego pokoju wkroczyła po-
licja, zajęto komputer księdza i… Jak wynika z lipcowej wy-
powiedzi prokurator rejonowej – ksiądz został oskarżony 
bezpodstawnie. Zarzutów więc nie ma, ale „postępowanie 
trwa”, a ksiądz „jest wyłączony z jakiejkolwiek działalności 
duszpasterskiej” (zob. Dziennik Polski z dnia 17 lipca 2019 
roku, s. A5). Dlaczego hipokryzja? Bo treść „instalacji” jest 
taka sama lub podobna, tyle że w galerii jest to „sztuka 
współczesna”, a w innych miejscach przestępstwo – rzeczy-
wiste lub urojone, ale zagrożone surową karą.       

Fi donc – jak skwitowałby Janusz Korwin-Mikke… 

ks. Bogdan Markowski CM  

 

Pod koniec kwietnia br. dyrektor Muzeum Narodo-
wego w Warszawie – prof. Jerzy Miziołek – usunął dwie 
prezentowane tam obleśne „instalacje” (pozwolę sobie nie 
przywoływać tutaj ich treści). W muzeum nie powinno być 
miejsca na sztukę, która promuje ideologię gender, która 
deprawuje najmłodszych – orzekł dyrektor. I nastąpił wy-
buch oburzenia przeciwko cenzurze. Internet zalały zdjęcia 
z bananami, a przed muzeum odbył się bananowy protest.  

Wydarzenie przywołało w moim umyśle dwa cyta-
ty. Podobne w treści, chociaż ich autorów nic nie łączy. 
Nic? Michel Houellebecq, którego nazwano „jasno rozu-
mującym nihilistą” i „bezlitosnym kronikarzem dekadencji 
społeczeństwa zachodniego XXI wieku” – w najnowszej 
powieści w usta narratora wkłada taką historyjkę: Sześć 
miesięcy wcześniej przestałem chodzić na imprezy organi-
zowane przez Yuzu. Było to po wystawie Daikichi Amano, 
fotografika i filmowca pokazującego obrazy nagich dziew-
cząt pokrytych obrzydliwymi stworzeniami typu węgorze, 
ośmiornice, karaluchy, pierścienice... Na jednym z wideo 
młoda Japonka chwytała zębami wysuwające się z muszli 
toaletowej macki ośmiornicy. Chyba nigdy w życiu nie wi-
działem czegoś równie wstrętnego. Niestety jak zwykle, za-
nim się zainteresowałem wystawionymi dziełami, zacząłem 
od bufetu; dwie minuty później pomknąłem do łazienki Ja-
pońskiego Ośrodka Kultury, gdzie wyrzygałem cały ryż i 
surową rybę (Michel Houellebecq, Serotonina, Warszawa 
2019, s. 46). 

Janusz Korwin-Mikke, raczej skrajnie prawicowy 
konserwatysta (niektórzy go nie lubią, ale nic na to nie po-
radzę) w roku 2005 snuł taką refleksję: By coś nazwać 
„sztuką” – to coś musi być trudne do wykonania. Mówi-
my: „Dokonał Pan trudnej sztuki” – albo: „To żadna 

BANAN-PROWOKACJA 
CZYLI O TZW. SZTUCE 

WSPÓŁCZESNEJ  

Na zdjęciu:  sztuka współczesna? 
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MSZE ŚW. W NIEDZIELE: 

6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci), 
12.30, 15.00, 16.30, 18.30, 
20.00 (studenci); 
w kaplicy akademickiej: 
11.00 – z dziećmi przedszkolnymi  

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
18.30, 20.00 (studenci); 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
w tygodniu:  
w godzinach 6.00÷9.00, 
18.00÷19.00, 19.30÷20.00 

w niedziele: 
pół godziny przed Mszą św. 
(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 
 

LISTOPAD 

1 (piątek):  Uroczystość Wszystkich Świętych. 
Msze Święte – jak w każdą niedzielę. Uroczystość Wszyst-
kich Świętych jest świętem obowiązującym: każdy katolik 
ma w tym dniu obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. 
W piątek z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźli-
wość od pokarmów mięsnych. 

2 (sobota):  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień 
Zaduszny). 
Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.30 (z 
udziałem dzieci), 18.30 i 20.00. 
Msza św. w intencji zmarłych kapłanów, którzy pracowali w 
naszej parafii: o godz. 18.30. 

3 (niedziela):  31 niedziela zwykła. 
6 (środa):  Świętowanie pierwszej środy miesiąca: o godz. 18.00 pro-

cesja ze świecami, nabożeństwo różańcowe, nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy i uroczysta Msza Święta. 

8 (piątek):  Odwiedziny kapłanów w domach chorych z posługą sakra-
mentalną (w miejsce pierwszego piątku miesiąca) – od godz. 
9.00. 

9 (sobota):  Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 
10 (niedziela):  32 niedziela zwykła. 

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 
11 (poniedziałek):  Święto Niepodległości. 

Msza św. w intencji chorych o godz. 18.30; po Mszy Świętej  
możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. 

17 (niedziela):  33 niedziela zwykła. 
III Światowy Dzień Ubogich. 
Koncert organowy Ku pamięci Jana Rybarskiego o g. 17.15.  

21 (czwartek):  1. rocznica śmierci śp. Jana Rybarskiego, organisty i dy-
rygenta Chóru Mariańskiego. 

24 (niedziela):  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 
Święto patronalne Wspólnoty dla Intronizacji Najśw. Serca 
Pana Jezusa i służby liturgicznej. 
Po Mszy św. o godz. 9.30 wystawienie Najśw. Sakramentu i 
akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 
Taca niedziela będzie przeznaczona na budowę kościoła pw. 
Św. Jacka (homilie wygłosi i ofiary zbierze ks. proboszcz Ja-
cek Piszczek).   

27 (środa):  Święto Najśw. Maryi Panny Niepokalanej od Cudownego 
Medalika.  

 Poświęcenie i rozdawanie Cudownego Medalika po Mszach 
św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.30 i 20.00. 

30 (sobota):  Święto św. Andrzeja, Apostoła. 
 Dzień imienin ks. Andrzeja Telusa. 
 Kończy się liturgiczny okres zwykły.  
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