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O TRUDNEJ SZTUCE 
OCZEKIWANIA 

 Mały Książę Saint-Exupéry’ego spotyka na swojej 
drodze Kupca, który sprzedaje udoskonalone pigułki za-
spokajające pragnienie, które na tydzień likwidują ocho-
tę na spożywanie napojów. To wielka oszczędność czasu 
– mówi Kupiec. Tygodniowo oszczędza się pięćdziesiąt 
trzy minuty. Gdybym miał pięćdziesiąt trzy minuty czasu 
– mówi sobie Mały Książę – poszedłbym powolutku w 
kierunku studni… 

Dziś przypominamy owego Kupca. Wymyślamy 
wciąż nowe sposoby na oszczędzanie czasu, i mamy go 
coraz to mniej. To paradoksalne, ale im więcej mamy 
czasu – tym bardziej nie umiemy czekać, i tym więcej 
chcemy mieć, przeżyć i zobaczyć. Ale czy rzeczywiście 
są nam koniecznie potrzebne wciąż nowe rzeczy i prze-
życia? Mathias Jung w swojej refleksji nad tekstem Ma-
łego Księcia pyta: Czy musimy latem jeździć na nar-
tach? Czy praca na nocną zmianę jest zawsze koniecz-
na? Czy zawsze trzeba pracować przy sztucznym świe-
tle? Czy nie poradzimy sobie bez klimatyzacji? Czy nie 
da się zrezygnować z telewizji śniadaniowej? Czy na-
prawdę nie można żyć bez sklepów otwartych w niedzie-
le i święta?     

Jesteśmy niecierpliwi jak Dawid. Szybko zbudo-
wał sobie pałac cedrowy, a ponieważ obudziły się wy-
rzuty sumienia: A Pan Bóg? A dla Niego co? – posta-
nowił równie szybko wybudować świątynię w Jerozoli-
mie. Tymczasem Panu Bogu – jak zwykle – wcale się 
nie spieszyło. Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? 
– pyta Bóg retorycznie przez proroka Natana. Spokojnie. 
Powoli. Poczekaj. Nie próbuj mnie przegonić. Nie myśl, 
że będziesz szybszy ode Mnie – i że dokonasz coś trwa-
łego beze Mnie… Wszystko ma swój czas i miejsce. 
Także wspaniała świątynia, którą wybuduje twój syn, i 
która zresztą będzie jedynie zapowiedzią prawdziwej 
świątyni: Bożego domu, który wzniesie w ludzkich ser-
cach twój potomek, a Mój Syn – Boży Syn, którego kró-
lestwo będzie wieczne. Tak odpowiedział Bóg niecier-
pliwemu Dawidowi (zob. 2 Sm 7, 1-17). 
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W Adwencie Bóg uczy nas czekania. Św. 
Bernard z Clairvaux, wielki czciciel Matki Naj-
świętszej, zostawił nam piękną homilię na temat 
Zwiastowania, która poświęcona była oczekiwa-
niu. Św. Bernard wyliczył w niej wszystkich, któ-
rzy czekali na odpowiedź Maryi. Czekali wszyscy 
ludzie – przez długie tysiące lat – począwszy od 
Adama, przez Abrahama, Dawida i wszystkich 
przodków Maryi. Czekał cały świat, do stóp Maryi 
się ścielący. Czekał anioł, bo trzeba mu już było 
powrócić do Boga, który go posłał. Czekał sam 
Bóg na jedno słowo – słowo TAK Tej, którą sam 
wybrał.   

Czekała także Maryja. Żyła ona – owszem – 
w tych szczęśliwych czasach, kiedy ludzie jeszcze 
nie oszczędzali czasu i dlatego mieli czas na 
wszystko. Na modlitwę, i na usłyszenie Boga tak-
że. To dobrze powiedziane: na wszystko! Także na 
obawy, wątpliwości i pytania. Takie, jak pytanie 
Maryi: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? 
Lęk, obawy i wątpliwości w wierze nie są grze-
chem – tak jak nie są grzechem pytania stawiane 
Panu Bogu. My czasem oskarżamy się z pytań i 
wątpliwości – gdy grzechem byłby brak czasu na 
pytania, i brak szukania Bożej odpowiedzi, i cze-
kania na Bożą odpowiedź. Tego w Adwencie uczy 
nas Maryja (zob. Łk 1, 26-38).  

Dziś przyświeca nam maksyma olimpijczy-
ków: szybciej, wyżej, dalej – ale ona jest dobra na 
olimpiadzie, w życiu już niekoniecznie. Dziś jak 
król Dawid chcemy przegonić Pana Boga, ale sku-
tek jest taki, że ciągle przed Nim uciekamy. On zaś 
daje nam okazje, by się zatrzymać i na Niego za-
czekać: gdy jeszcze na przystanek nie nadjechał 
autobus, gdy samochód utknął w korku, gdy prze-
chodzimy koło kościoła, gdy zasnął mąż i dzieci, i 
w mieszkaniu zapadła cisza, gdy zapaliło się czer-
wone światło. Tymczasem niektórzy nie potrafią 
poczekać nawet na zmianę światła na skrzyżowa-
niu… Kiedyś oczekiwano na Wigilię, by ubrać 
choinkę, i na pierwszą gwiazdę, i na pierwszą ko-
lędę przy wigilijnym stole. A dziś? Ponieważ nie 
umiemy czekać – kolędy słyszymy, i oglądamy 
choinki prawie od października, i na pierwszą 
gwiazdę nikt już nie czeka… 

Dlatego tym bardziej musimy od Maryi 
uczyć się sztuki oczekiwania. By usłyszeć Boga na 
swojej życiowej drodze, by bać się, wątpić i pytać, 
i by odpowiedzieć Bogu TAK, gdy tego od nas 
oczekuje. By czekać, czasem czekać długo i cier-
pliwie na spełnienie się Słowa Bożego w naszym 
życiu. I by nie przegapić najważniejszego: nie 
przegapić Bożego Narodzenia. Nie przegapić Bo-
ga, gdy do nas przychodzi. 

ks. Bogdan Markowski CM  

ADWENTOWE  
REKOLEKCJE PARAFIALNE 

Temat: Maryja wzorem miłości rozeznającej 
w życiu ks. Dolindo Ruotolo 

Sobota (30 listopada): 
Msza św. z nauką rekolekcyjną o godz. 18.30.  

Niedziela (1 grudnia): 
Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 6.30, 8.00, 
9.30, 11.00, 12.30, 15.00, 16.30 i 18.30. 

Poniedziałek, wtorek i środa (2—4 grudnia): 
wspólne modlitwy o godz. 6.30, 8.30, 14.30 i 18.00 
(adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona 
dziesiątkiem różańca);  
Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 7.00, 9.00, 
15.00 i 18.30; po Mszach św. w niedzielę o godz. 
18.30 oraz w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 
7.00, 9.00, 15.00 i 18.30 – nauka (świadectwo) p. 
Joanny Bątkiewicz-Brożek.  

Spowiedź św. rekolekcyjna w środę (4 grudnia) 
w godz. 6.00—10.00 i 14.00—18.00. 

REKOLEKCJE AKADEMICKIE 

Niedziela, poniedziałek, wtorek 
i środa (1—4 grudnia): 

Msze św. z kazaniem (ok. 10 minut) o godz. 20.00; 
po Mszy św. konferencja p. Joanny Bątkiewicz-
Brożek i adoracja Najświętszego Sakramentu.  

Spowiedź św. rekolekcyjna w środę (4 grudnia) 
w godz. 18.00—20.00. 

Wieczorem w środę (po zakończeniu rekolekcji) 
spotkanie autorskie ze studentami. 

Rekolekcje prowadzą: ks. Szczepan Szpoton CM, 
         Joanna Bątkiewicz-Brożek  

 

RORATY:  MSZA ŚWIĘTA  
O MATCE BOŻEJ W ADWENCIE  

jest odprawiana 
od poniedziałku do piątku  

o godz. 7.00 i 18.30,  
a w soboty o godz. 7.00; 

rodziców z dziećmi zapraszamy  
od poniedziałku do piątku o godz. 18.30 
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(ekonoma) domu. Równocześnie prowadził katechiza-
cję dzieci. W latach 1961—1962 był wikariuszem w 
Żaganiu, a w latach 1963—1964 wikariuszem w Iło-
wej koło Żagania. Od 1964 roku pracował w parafii 
Św. Krzyża w Warszawie jako katecheta, tam też zor-
ganizował duszpasterstwo akademickie, którym kie-
rował. Równocześnie studiował na Wydziale Teolo-
gicznym ATK (1966—1969), specjalizując się w so-
cjologii religii. W wyniku tych studiów uzyskał sto-
pień magistra teologii.   

W dniu 8 czerwca 1970 roku został powołany 
na superiora domu misjonarskiego na Nowej Wsi i na 
proboszcza parafii NMP z Lourdes. Nowy proboszcz 
twórczo kontynuował działania podjęte przez ks. pro-
boszcza Albina Małysiaka: stałą troską otaczał dusz-
pasterstwo akademickie, inteligencji, zespoły syno-
dalne, charytatywne, dzieło katechizacji dzieci i mło-
dzieży. Bardzo wiele dokonano też w dziedzinie za-
bezpieczenia potrzeb materialnych rozwijającej się pa-
rafii: przeprowadzono kapitalny remont organów, 
dach kościoła został pokryty blachą miedzianą, po-
wstały kaplica pod zakrystią i nowe pomieszczenia 
duszpasterskie, zabezpieczono kościół przed groźnymi 
pęknięciami sklepienia, do domu i kościoła zostało 
doprowadzone ogrzewanie z sieci miejskiej. A osobne 
opowiadanie należałoby napisać na temat niezliczo-
nych wybiegów i forteli, stosowanych wobec władzy 
komunistycznej, wrogo nastawionej względem prężnie 
działającej parafii… Ks. Edward Formicki podjął 
również wykłady w Instytucie Teologicznym Księży 
Misjonarzy na Stradomiu. 

Po opuszczeniu naszej parafii (na własną proś-
bę), w latach 1976—1978 ks. Formicki pracował po-
nownie w parafii Św. Krzyża w Warszawie, konty-
nuując studia i zyskując doktorat z teologii na pod-
stawie pracy pt. Struktura pojęć wartości pracy a re-
ligijność. Po powrocie do Krakowa – w domu cen-
tralnym przy ul. Stradom podjął obowiązki asystenta 
domu, prefekta studiów i wykładowcy etyki społecz-
nej. W dniu 31 maja 1979 roku został mianowany 
superiorem domu i rektorem Instytutu Teologicznego 
Księży Misjonarzy (który przeżył okres nadzwyczaj-
nego rozkwitu: liczba studentów przekroczyła 300 
alumnów, podjęto też budowę gmachu tzw. nowej 
biblioteki). 

W latach 80-tych XX wieku pełnił ważne funk-
cje w Zgromadzeniu, w archidiecezji krakowskiej i w 
skali ogólnopolskiej: był radcą polskiej prowincji 
Zgromadzenia (1991-1994), asystentem wizytatora 
(wicewizytatorem) w latach 1978-1988 i 1997-2003, 
członkiem zespołu do opracowania problemów z za-
kresu Katolickiej Nauki Społecznej dla ruchu związ-
kowego przy Sekretariacie Episkopatu Polski (1981), 
członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Kra-
kowskiej (1982-1986), członkiem Komisji Episkopa-
tu ds. Seminariów Duchownych (1984-1994) i cenzo-
rem kościelnym Archidiecezji Krakowskiej (1981-
2007).    

W dniu 1 listopada 2019 roku – w dniu Uroczy-
stości Wszystkich Świętych – w domu Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu odszedł do 
wieczności śp. ks. Edward Formicki CM. 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY: 
ŚP. KS. EDWARD 

FORMICKI (1934–2019) 

Ks. Edward Formicki urodził się 20 lutego 
1934 roku w miejscowości Kozierów (powiat kra-
kowski). Ukończył Małe Seminarium, a potem studia 
filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym 
Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłań-
skie otrzymał 22 maja 1958 roku z rąk ks. bpa Eu-
geniusza Baziaka, biskupa krakowskiego. Pierwszą 
jego placówką duszpasterską była właśnie parafia 
nowowiejska. Przybył tutaj 30 czerwca 1958 roku i 
pomagał w kancelarii parafialnej, prowadził chór, a 
od sierpnia tegoż roku przejął obowiązki prokuratora 

Na zdjęciu: 
Ks. Edward Formicki na zdjęciu komunijnym  

z okresu kierowania naszą parafią 
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W roku 1987 został zwolniony z obowiązków 
superiora i rektora Instytutu Teologicznego (na własną 
prośbę), pozostając w domu Zgromadzenia przy ul. 
Stradom. Tam mieszkał i prowadził wykłady z etyki 
społecznej i katolickiej nauki społecznej. W dniu 20 
maja 2018 r. – wraz z ks. biskupem Pawłem Sochą, ks. 
Alojzym Henelem i ks. Józefem Jachimczakiem jun. – 
obchodził 60-lecie święceń kapłańskich w kościele se-
minaryjnym w Krakowie na Stradomiu. Ze względu na 
pogorszenie stanu zdrowia – w lipcu 2019 roku za-
mieszkał w domu Zgromadzenia w Krakowie na Klepa-
rzu. 

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Edwarda For-
mickiego CM odbyły się w środę 6 listopada 2019 ro-

ku w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła na Stradomiu. Mszy św. pogrzebowej o godz. 
11.00 przewodniczył ks. biskup Paweł Socha CM, który 
wygłosił mowę pogrzebową poświęconą Zmarłemu, a 
wraz z nim Mszę św. koncelebrowało ponad 80 kapła-
nów. Naszą parafię i społeczność kapłańską reprezento-
wali: ks. proboszcz Jacek Kuziel, ks. asystent Bogdan 
Markowski, ks. Zbigniew Kopciński, ks. Krzysztof Dura, 
ks. Marek Krawczyk i ks. Piotr Klimczak. Po Mszy św. 
zgromadzeni – w tym także rodzina Zmarłego – udali się 
na cmentarz Rakowicki, gdzie o godz. 13.15 od bramy 
głównej wyruszył kondukt żałobny do grobowca Zgro-
madzenia Księży Misjonarzy. 

(XYZ) 

DZIEŃ SKUPIENIA 
ŻYWEGO RÓŻAŃCA  

I CZUWANIE W ŁAGIEWNIKACH 

Na zdjęciu (od lewej): 

Ks. Edward Formicki,  
ks. Alojzy Henel,  

ks. Józef Jachimczak  
i ks. bp Paweł Socha  
w czasie świętowania   

60-lecia  
święceń kapłańskich 

W sobotę 26 października 2019 r. odbył się w na-
szej parafii dekanalny dzień skupienia wspólnot Żywe-
go Różańca. W spotkaniu uczestniczyło 8 wspólnot – 
około 70 osób – ze swoimi księżmi opiekunami.  

O godz. 10.00 ks. proboszcz Jacek Kuziel CM 
– opiekun wspólnoty w naszej parafii i inicjator spo-
tkania – powitał w kościele przybyłych gości z parafii 
dekanatu Bronowice i członków naszej, parafialnej 
wspólnoty różańcowej, i poprosił zelatorów, aby przed-
stawili swoje wspólnoty. Prawie do godz. 10.30 trwała 
więc krótka prezentacja wspólnot.  

Następnie ks. Bogdan Markowski CM, asystent 
tutejszego domu Zgromadzenia Misji, wygłosił konfe-

rencję na temat: Autentyczna pobożność maryjna. Na-
wiązując do klasycznego dzieła Traktat o prawdziwym 
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, który wy-
szedł spod ręki św. Ludwika Marii Grignion de Mont-
fort – ks. Bogdan przypomniał, że pobożność maryjna 
ma polegać na posłuszeństwie Słowu Bożemu. Powtarzał 
za św. Ludwikiem: Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, 
prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, musi być osta-
tecznym celem wszelkiej naszej pobożności, inaczej by-
łaby ona fałszywa i zwodnicza. Ale św. Ludwik dodawał 
o nabożeństwie do Maryi: Nabożeństwo to jest koniecz-
ne, ale po to, by Jezusa Chrystusa całkowicie znaleźć, 
ukochać Go i wiernie Mu służyć. To posłuszeństwo oka-
zane Maryi, a przez Nią Bogu samemu, jest znakiem au-
tentycznej maryjnej pobożności, prawdziwym dowodem 
czci i oddania Matce Najświętszej – zakończył konferen-
cję ks. Bogdan. 

Po konferencji czciciele Matki Najświętszej zgro-
madzeni w świątyni, przed Chrystusem wystawionym w 
Najświętszym Sakramencie, odmówili część radosną ró-
żańca świętego.       
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O godz. 11.45 rozpoczęła się Msza Święta, której 
przewodniczył ks. Stanisław Szczepaniec, diecezjalny 
moderator Żywego Różańca. Koncelebrowali księża 
proboszczowie: ks. Jacek Kuziel CM, ks. Zdzisław Gó-
ra CM (parafia Bł. Anieli Salawy), ks. Leszek Garstka 
(parafia Św. Szczepana), ks. Zbigniew Zięba (parafia 
Św. Jana Kantego) i ks. Kazimierz Klimczak (parafia w 
Mydlnikach).  

W homilii ks. Stanisław Szczepaniec nawiązał 
do odczytanej Ewangelii i zachęcił do codziennego 
odmawiania różańca. Nie ma takiej sprawy, której ró-
żaniec by nie rozwiązał, to wspaniałe narzędzie prze-
miany świata. Chrystus daje nam je na nowo, a Mary-
ja nad nami czuwa – przypomniał ks. Stanisław.  

Po Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni przeszli 
do nowo otwartej kaplicy św. Bernadetty Soubirous, 
by modlić się za przyczyną Świętej z Lourdes.  

W czasie agapy w Sali Akademickiej mogliśmy 
się poznać wzajemnie i skosztować smacznego posiłku 
(obiadu) przygotowanego przez nasze niezawodne sio-
stry Beatę Woźniak i Marię Skawinę. 

W nocy z soboty 26 października na niedzielę 
27 października nasza parafia została zaproszona do 
udziału w całonocnej adoracji eucharystycznej w 
Kaplicy Wieczystej Adoracji w Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Łagiewnikach. To trudne wyzwanie – 
ale przecież raz w roku można się poświęcić. Zwłasz-
cza, że Pan Jezus czeka na nas codziennie i pragnie 
nam udzielać swych łask nieustannie. Trzeba tylko 
usłyszeć Jego wezwanie. Czuwały więc osoby, które 
umówiły się na parę godzin, a potem w środku nocy 
wspólnie wracały do domu, ale były też takie, które 
czuwały do rana.  

Ewa Markowska 

zła z Rzymu w Jubileuszowym Roku 1900 (!). Po 60-ciu 
latach ten zużyty, pocerowany różaniec został jej włożo-
ny do trumny. Jako małe dziecko siadałam na małym sto-
łeczku u stóp Babci i o wieczornej porze, w zapadającym 
zmroku, w kuchni, gdzie mrugał ogień w piecu, Babcia 
uczyła mnie odmawiać różaniec. Wtedy było to łatwe, bo 
tylko uczyłam się modlitwy i przesuwania paciorków. 
Kiedy podrosłam, dostałam piękny biały różaniec z oka-
zji Pierwszej Komunii Świętej. Odmawiałam go dalej z 
Babcią i byłam dumna, że ja też mam swój własny róża-
niec. Później  przybywało tych różańców z całego świata, 
ale z odmawianiem było już gorzej. Myślałam, że to dla-
tego, że myśli mam rozbiegane, bo to praca, dom, 
dziecko… I jak pójdę na emeryturę, to będę mogła się 
bardziej skupić na modlitwie różańcowej. Ale nic z tego: 
dalej pogoń myśli. 

Teraz opracowałam sobie pewną metodę, żeby z 
uwagą odmawiać modlitwę Zdrowaś Maryjo. Przypomi-
nam sobie miejsca maryjne, które odwiedziłam w Polsce 
i na świecie, ale wtedy brakuje rozmyślań nad tajemni-
cami różańcowymi. Może ktoś mi wreszcie pomoże i po-
radzi, jak dobrze odmawiać różaniec, aby spełniać naraz 
trzy czynności?  

                         Rozkojarzona  Seniorka 

OD REDAKCJI:  Chętnie opublikujemy dobre rady i 
świadectwa naszych Czytelników, dotyczące po-
wyższego tematu.  

Cały październik myślałam aby napisać o moich 
kłopotach z odmawianiem różańca. Nie potrafię robić 
trzech rzeczy jednocześnie: odmawiać modlitwę, roz-
myślać o tajemnicach różańcowych i pilnować, aby 
ilość przesuniętych paciorków była równa ilości od-
mówionych modlitw. Myślałam, że to jest moja indy-
widualna przypadłość, ale na spotkaniu towarzyskim 
cztery moje koleżanki stwierdziły, że mają takie same 
trudności z odmawianiem różańca, i kiedy mają pilno-
wać naraz tych trzech czynności, najczęściej myśli im 
odpływają ku bardzo przyziemnym sprawom – np. jaką 
zupę na jutro ugotują. 

Modlitwę różańcową poznałam bardzo wcze-
śnie, bo jako pięcioletnia dziewczynka. Moja pobożna 
Babcia nie rozstawała się z różańcem przez całe swoje 
długie życie. Swój skromny czarny różaniec przywio-

MÓJ KŁOPOT  
Z MODLITWĄ RÓŻAŃCOWĄ  

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 
 Katolicka Agencja Informacyjna podała, że w 2019 ro-

ku w Polsce formację kapłańską rozpoczęło w semina-
riach diecezjalnych 324 mężczyzn, a w seminariach 
zakonnych – 174. 

 Polak w ciągu roku pozbywa się (wyrzuca) 235 kilo-
gramów jedzenia. 

 W plebiscycie Konfederacji Kobiet RP święta siostra 
Faustyna została wybrana Polką stulecia. 

 W 2018 roku w Hiszpanii dokonano 53 aktów wanda-
lizmu w świątyniach.  

 We Francji w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 
tego roku policjanci zostali zaatakowani 29.254 razy, 
co daje średnią 107 przypadków dziennie.  

 W Polsce półtora miliona dzieci wychowuje się w ro-
dzinach dotkniętych chorobą alkoholową. 

 Centrum Badania Opinii Społecznej podało, że 97% 
badanych odczuwa dumę ze swojego pochodzenia.  

 W Mediolanie zmarła Paola Bonzi, która w otwartym 
przez siebie Centrum Pomocy Życiu uratowała 22.702 
dzieci. 

 W ciągu ostatnich 14 lat więcej muzułmanów odeszło 
dobrowolnie od islamu niż przez całe 1.400 lat od po-
wstania tej religii.   

       (z prasy polskiej wybrał AM) 
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W dniach 27 października – 3 listopada 2019 
roku odbyły się kolejne wybory do Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej naszej parafii. We wtorek 5 listopa-
da, i ponownie w poniedziałek 11 listopada 2019 roku 
(z powodu błędu popełnionego podczas pierwszego li-
czenia głosów) zebrała się Komisja Wyborcza. Po 
ostatecznym podliczeniu głosów stwierdzono, że w 
wyborach do Parafialnej Rady Duszpasterskiej w gło-
sowaniu tajnym oddano 260 głosów (kart) ważnych 
(nie stwierdzono głosów nieważnych). 

Poszczególni kandydaci w wyborach bezpośred-
nich otrzymali następującą liczbę głosów: Zych Hie-
ronim – 172 głosy, Markowski Adam – 154, Sowiń-
ska Barbara – 134, Markowska Ewa – 130, Matu-
szewski Wojciech – 129, Kucharz Krzysztof – 124, 
Sulima Dobrochna – 120, Rychlicka Marzena – 117, 
Wcisło Maciej – 116, Bembenek Janina – 108; Wie-
czorek Grażyna – 104, Dajcz Marek – 96, Flaga Michał 
– 95, Lipska Beata – 85, Bętkowski Mieczysław – 80, 
Błaut Helena – 80, Wielgos Teresa – 55, Rybak Barba-
ra – 50, Ścieślak Ryszard – 34. 

Zgodnie z Regulaminem Powoływania Rady Pa-
rafialnej, do Rady wybrano „pierwszych dziesięć 
osób, na które oddano największą liczbę głosów”. Pro-
tokół Parafialnej Komisji Wyborczej z wyborów do 
Rady Parafialnej podpisali członkowie Komisji Wy-
borczej: ks. Bogdan Markowski (przewodniczący), Ali-
cja Oleksy i Piotr Zych. 

Wskazano także przedstawicieli księży i kateche-
tów, a następnie skład Rady został uzupełniony w dro-
dze nominacji. 

Duszpasterska Rada Parafialna nowej kaden-
cji (2020 - 2022) będzie działała w następującym skła-
dzie:  

 z wyboru ogółu parafian:  Hieronim ZYCH, Adam 
MARKOWSKI, Barbara SOWIŃSKA, Ewa MAR-
KOWSKA, Wojciech MATUSZEWSKI, Krzysztof 
KUCHARZ, Dobrochna SULIMA, Marzena RY-
CHLICKA, Maciej WCISŁO, Janina BEMBENEK;  

 z wyboru duszpasterzy:  ks. Bogdan MARKOW-
SKI, ks. Wojciech KAŁAMARZ;  

 z  wyboru  katechetów:  Piotr PIKUŁA; 

 z nominacji ks. proboszcza:  Helena BŁAUT, Ma-
rek DAJCZ, Marcin MIOTELKA, Paweł RÓŻAK, 
Ryszard ŚCIEŚLAK, Grażyna WIECZOREK, Tere-
sa WIELGOS,  

 z urzędu:  Grażyna LUBELCZYK (przewodniczą-
ca Rady Duszpasterstwa Akademickiego „Na Mia-
steczku” na czas pełnienia urzędu).  

W czwartek 5 grudnia br. odbędzie się pierwsze 
posiedzenie Duszpasterskiej Rady Parafialnej nowej ka-
dencji, na którym zostanie dokonany wybór przewodni-
czącego Rady, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

ks. proboszcz Jacek Kuziel CM 

NOWY SKŁAD  
RADY PARAFIALNEJ 

Rodzina Wincentyńska w świecie prowadzi obecnie 
Kampanię 13 domów. Stanowi ona nawiązanie do wy-
darzeń z 1643 roku, kiedy król francuski Ludwik XIII ofia-
rował św. Wincentemu a Paulo równowartość miliona dola-
rów. Wincenty wykorzystał te środki na budowę 13 małych 
domów, aby zapewnić opiekę porzuconym dzieciom. 
Utrzymania domów podjęły się Panie Miłosierdzia. Pracu-
jąc razem z Rodziną Wincentyńską uratowały tysiące dzieci, 
które inaczej umarłyby na ulicy.  

Włączając się w ten projekt – Rodzina Wincentyń-
ska w Polsce pragnie wyremontować Dom Samotnej 
Matki w Żaganiu. Dom Samotnej Matki w Żaganiu mie-
ści się w budynku przy dawnej ulicy Armii Czerwonej, 
który po opuszczeniu przez wojsko radzieckie w 1991 
roku został przekazany Stowarzyszeniu Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo. Schronienie znajdują tam matki z 
dziećmi potrzebujące domu i opieki. Do domu trafiają 
matki z dziećmi, które nie mogą liczyć na pomoc rodzi-
ny. Przebywają tu do momentu znalezienia im bezpiecz-
nego mieszkania. Pobyt w tym domu jest dla nich często 
pierwszym krokiem do normalnego życia i lepszej przy-
szłości.  

Dom Samotnej Matki to osiem umeblowanych pokoi 
bez łazienek. Łazienki znajdują się w piwnicach budynku. 
Tam też mieści się ogólnodostępna kuchnia, jadalnia i ma-
gazyn. Całe wyposażenie domu pochodzi od indywidual-
nych darczyńców. Dom od lat nie był remontowany i obec-
nie jest w bardzo złym stanie. Zniszczona, stara dachówka, 
dziurawe rynny, zacieki na sufitach. Podobnie elewacja od-
padająca od muru odsłania zawilgocone ściany. 

Inicjatywę można wesprzeć przez dowolną wpłatę 
na konto PKO BP 33 1020 2906 0000 1702 0129 
7597 z dopiskiem „Dom Samotnej Matki”. W naszej pa-
rafii była prowadzona ośmiodniowa zbiórka do skarbony z 
okazji III Światowego Dnia Ubogich. Zakończona w nie-
dzielę 17 listopada – zamknęła się sumą 4.710 złotych. Z 
zebranej kwoty 2.000 złotych przekazano na organizację 
Światowego Dnia Ubogich w naszej archidiecezji, zaś 
2.710 złotych (czyli ponad połowę) na wspomniany wyżej 
remont Domu Samotnej Matki; do tej kwoty dodano 2.500 
złotych z Parafialnej Kasy Ubogich – w sumie więc prze-
kazano do Żagania 5.210 złotych. 

(korzystano z informacji na stronie: www.misjonarze.pl) 

DAR NA DOM  
SAMOTNEJ MATKI W ŻAGANIU 
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okoła Słońca? Że gwiazdy to też słońca, ino oddalone od 
Ziemi o miliony parseków… A może prorocy powinni po-
dać – w imieniu Pana Boga – że parsek to jednostka miary, 
która jest równa 20 trylionom mil, 31 trylionom kilometrów 
czy 206 tysiącom odległości Ziemi od Słońca? Chyba dość 
żartów? Mówiąc poważnie: po pierwsze – takie rewelacje 
byłyby przyjęte przez odbiorców w najlepszym razie jak 
słowa Pana Jezusa o spożywaniu Jego Ciała; po drugie – po 
cóż Pan Bóg dałby człowiekowi rozum?; po trzecie – jak się 
ma wiedza o kształcie ziemi do konieczności troski o mo-
ralną jakość mojego własnego życia? Biblia nie jest pod-
ręcznikiem astronomii, medycyny czy geografii (owszem, 
bywało, że tak była traktowana) – ale jest Słowem Boga, 
który w swojej miłości do człowieka pragnie go ocalić, ura-
tować. I wszystko na ten temat. 

Zapytajmy raz jeszcze: jak się ma wiedza o kształcie 
ziemi do zatroskania Boga o jakość życia człowieka? Mało 
kto o tym wie, ale w świecie istnieje ruch płaskoziemców, 
który próbuje obalić „mity o kulistości ziemi”; w Polsce ruch 
płaskoziemców ponoć liczy dziesiątki tysięcy osób (zobacz: 
Gazeta Lubuska z dnia 16.06.2018 r., s. 19). Tak jak istnieje 
ruch antyszczepionkowców… Może powiemy: to ludzie 
prymitywni. Ale nas interesuje inna kwestia: czy takie prze-
konania mają związek z wiarą religijną i czy mają wpływ po-
zytywny/negatywny na osiągnięcie przez człowieka zbawie-
nia? Na jego być albo nie być z Bogiem w wieczności? Otóż 
zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo (przynajmniej w zna-
nych mi denominacjach) nie łączą kwestii wiary człowieka z 
jego przekonaniami dotyczącymi osiągnięć nauki, jak i po-
ziomem wykształcenia. I tyle na ten temat. 

Zresztą, nasze przekonanie o niebywałym poziomie 
naszej wiedzy naukowej, a więc o naszej intelektualnej 
wyższości nad naszymi przodkami – ma się nijak do rze-
czywistości, często jest natomiast przejawem pychy atei-
stów. Cytat: Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywi-
stością, jest prymitywna i dziecinna – ale nadal jest to naj-
cenniejsza rzecz, jaką posiadamy. To Albert Einstein: Cała 
nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymi-
tywna i dziecinna. I tyle na ten temat.     

         ks. Bogdan Markowski CM 

Kuba C. swego czasu dostarczył mi cały plik za-
rzutów przeciwko naszej wierze. Jeden z nich brzmiał 
tak: Mam 100% pewności że żydowski bóg nie istnieje, 
bo jego prymitywne cechy są ODBICIEM prymitywnej 
cywilizacji, która go stworzyła – odbiciem jej prymityw-
nej wiedzy o świecie etc. 

Przerwijmy w tym miejscu. Bóg jest „odbiciem” 
prymitywnej cywilizacji? Pisarze i filozofowie starożyt-
ności: Arystoteles (†322 p.n.e.), Homer (VIII w. p.n.e.), 
Horacy (†8 p.n.e.), Platon (†347 p.n.e.), Sofokles (†406 
p.n.e.), Sokrates (†399 p.n.e.) – czy nasz bluźnierca o 
nich słyszał? Wielcy uczeni starożytności: Tales z Mile-
tu (VII w. p.n.e.), Herodot (†426 p.n.e.), Archimedes 
(†322 p.n.e.), Pitagoras (†493 p.n.e.), Hipokrates (†370) 
– żeby wymienić tylko niektórych greckich. Prymitywna 
cywilizacja? Ciekawe, co powiedzieliby o tym badacze 
starożytności? 

Społeczność żydowska również miała swoich ba-
daczy otaczającej ich rzeczywistości. Owszem, nie dys-
ponowali oni narzędziami, jakimi my dysponujemy, ale 
pęd ku wiedzy – wbrew temu, co skłonni są sądzić 
współcześni ignoranci – charakteryzował ludzkość 
wszystkich czasów i pokoleń. Społeczność żydowska na 
pewno pod tym względem nie różniła się od innych. 
Czym zaś Żydzi ciekawi tajemnic świata różnili się od 
dzisiejszych uczonych? Tym, że swoje zdolności po-
znawcze zawsze odnosili do Boga Stwórcy świata i 
Dawcy mądrości: W ręku Jego i my, i nasze słowa, roz-
tropność wszelka i umiejętność działania. On mi dał 
bezbłędną znajomość rzeczy: poznać budowę świata i 
siły żywiołów, początek i kres, i środek czasów, odmiany 
przesileń i następstwa pór, obroty roczne i układy 
gwiazd, naturę zwierząt i popędy bestii, moce duchów i 
myślenie ludzkie, różnorodność roślin i siły korzeni – 
pisał autor Księgi Mądrości (Mdr 7, 16-20).   

Owszem, w tamtym czasie cywilizacja grecka 
przodowała i z trudem docierała w inne rejony znanego 
wówczas świata, ale z czasem swoim wpływem objęła 
również Palestynę (hellenizm). Z drugiej strony należy 
postawić pytanie: czy cywilizacja grecka stworzyła lep-
szą teologię, aniżeli zawarta w Biblii? Nic na ten temat 
nie wiadomo.   

Bóg jest „odbiciem” prymitywnej wiedzy o świe-
cie? A jakaż to wiedza o świecie miałaby być zawarta w 
Biblii? Że para wodna może posłużyć do poruszania po-
jazdów? Że szczepionki mogą wyplenić niektóre choro-
by? Że samolotem osiągnie się cel szybciej aniżeli kon-
nym zaprzęgiem? Że kołchozy albo kibuce są lepszą 
formą gospodarowania aniżeli gospodarstwa indywidu-
alne? Dość żartów… Że Ziemia jest kulista i znajdują się 
na niej jeszcze inne kontynenty? Że Ziemia krąży do-

O RZEKOMO  
PRYMITYWNYM BOGU 

Świece  
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom  
do nabycia w zakrystii i kancelarii parafialnej 
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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 – dzieci przedszkolne 
(z wyjątkiem 22 i 29 grudnia)  

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
18.30, 20.00 (z wyjątkiem sobót  
i ostatnich dni grudnia) 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
w tygodniu:  
w godzinach 6.00÷9.00; 
18.00÷19.00; 19.30÷20.00  
(z wyjątkiem sobót i ostatnich dni 
grudnia) 

w niedziele:  
pół godziny przed Mszą św. 

KANCELARIA PARAFIALNA 
czynna od poniedziałku do piątku:  
w g. 10.00÷12.00 i 16.00÷18.00 
(w dniach 27 i 30 grudnia czynna tylko 
po południu; 31 grudnia – nieczynna) 

Tzw. kurs przedmałżeński 
w grudniu NIE ODBĘDZIE SIĘ!  

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

środy, godz. 18.15÷19.15 

Klub Parafialny 
czynny od poniedziałku do piątku  
w godz. 13.00÷16.00 

NUMERY TELEFONÓW 
kancelaria:   12-622-59-21; 
zakrystia:     12-622-59-27; 

dyżurny:        12-622-59-19 

wezwanie do umierającego:  
880-479-042 

 

GRUDZIEŃ 
1 (niedziela):  1. niedziela Adwentu. 

 Początek rekolekcji adwentowych (patrz s. 2). 
4 (środa): Uroczystości pierwszej środy miesiąca o godz. 18.30: 

procesja światła, nowenna do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy i Msza św. «roratnia». 

6 (piątek):  Pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny kapłanów w do-
mach chorych – od godz. 9.00; dodatkowa Msza św. z 
udziałem dzieci – o godz. 16.30. 

7 (sobota):  Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP o godz. 7.40; Msza św. wotywna o Nie-
pokalanym Sercu NMP o godz. 8.00. 

8 (niedziela):   Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi 
Panny (2. niedziela Adwentu). 
Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka 
– po każdej Mszy Świętej. 
Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na 
Wschodzie. 

14 (sobota): Spotkanie opłatkowe dla ministrantów i krucjatek z ro-
dzicami o godz. 16.00. 

15 (niedziela): 3. niedziela Adwentu. 
21 (sobota): Spotkanie wigilijne dla osób ubogich i samotnych w Do-

mu Katolickim o godz. 14.00. 
22 (niedziela): 4. niedziela Adwentu. 
24 (wtorek):  Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego.  

Msze św. tylko w godzinach przedpołudniowych: o godz. 
6.00, 7.00, 8.00 i 9.00. 

25 (środa):   Uroczystość Narodzenia Pańskiego. 
Pasterka o północy; składka podczas Pasterki będzie 
przeznaczona na Fundusz Obrony Życia SOS. 
Składka świąteczna jest przeznaczona na wsparcie dzia-
łalności Stolicy Apostolskiej (tzw. „świętopietrze”). 

26 (czwartek):  Święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika. 
Msze Święte w porządku niedzielnym. 
Składka jest przeznaczona na wsparcie Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

27 (piątek):   Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty. 
28 (sobota):   Święto Świętych Młodzianków, męczenników. 
29 (niedziela):  Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. 
  Uroczysta Msza św. w intencji rodzin – o godz. 11.00. 
31 (wtorek):  Uroczysta Msza św. dziękczynna za łaski Roku Pań-

skiego 2019 o godz. 18.30. 
Można uzyskać odpust zupełny za odśpiewanie bądź re-
cytację w kościele lub kaplicy hymnu Ciebie, Boga wy-
sławiamy w celu podziękowania Bogu za otrzymane do-
brodziejstwa.  

Kalendarium duszpasterskie IINNFFOORRMMAACCJJEE    
PPAARRAAFFIIAALLNNEE  

Z Życia Parafii… – pismo parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie; nakład: 2.000 bezpłatnych egzemplarzy  
Redakcja: ks. Bogdan Markowski CM (redaktor naczelny), ks. Wojciech Kałamarz CM (redaktor techniczny), Adam Markowski 

Adres: Parafia NMP z Lourdes, ul. Misjonarska 37, 30-058 Kraków, tel.: (12) 622-59-19; www.misjonarska.pl; e-mail: deusdedit13@interia.pl  
Druk: Firma PLATAN, Kryspinów 256, 32-060 Liszki, tel.: (12) 429-96-60; www.wydawnictwoplatan.pl  

NR KONTA PARAFII: 
Bank PEKAO S.A. 

04 1240 1431 1111 0000 1045 8488 

 


