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Kończący się czas Wielkiego Postu – przed nami 
Triduum Paschalne Męki i Śmierci naszego Pana – i 
obecny czas w naszym życiu – czas walki z epidemią 
koronawirusa – jest szczególną okazją do refleksji nad 
Krzyżem Świętym i nad jego tajemnicą. 

Znak krzyża jest obecny w całej naszej życiowej 
przestrzeni. Wrażliwy człowiek dostrzeże ten znak w 
postawie człowieka z rozpostartymi ramionami, zoba-
czy krzyż wpisany w rysy twarzy. Forma krzyża obec-
na jest w wielu konstrukcjach architektonicznych, nie-
jeden z nas dojrzy go w przecinających się różnych 
liniach, na przykład w swoistym układzie chmur na 
niebie, podświetlonych złotawym blaskiem zachodzą-
cego słońca.  

Krzyż, przez żyjących współcześnie, jest jedno-
znacznie kojarzony z chrześcijaństwem. Jest znakiem 
naszej wiary, obecnym w obiektach sakralnych, kościo-
łach, kaplicach. Umieszczamy go w naszych domach, 
stawiamy przy drogach, na miejscach pochówku bli-
skich. Znakiem krzyża rozpoczynamy każdą modlitwę. 
Kreślimy przed każdym trudnym wydarzeniem naszego 
życia. Nosząc krzyż na szyi, powierzamy się opiece 
Chrystusa oraz w ten sposób wyznajemy naszą wiarę. 
Krzyż jest dla nas znakiem nadziei, jest znakiem zba-
wienia. 

Jednak w starożytności krzyż posiadał zupełnie 
inne znaczenie. Przede wszystkim był narzędziem kaź-
ni. Krzyżowanie po raz pierwszy zostało zastosowane 
przez Fenicjan. Bardzo szybko przejęli je Rzymianie, 
głównie ze względu na to, że była to powolna i nie-
zwykle okrutna metoda zadawania śmierci. Dla Żydów 
krzyżowanie było najbardziej hańbiącym sposobem 
wykonania wyroku. Pismo św. przeklina każdego, kto 
zawisł na drzewie. 

Poprzez ukrzyżowanie, człowiek odarty był z 
wszelkiej ludzkiej godności. Społeczność w ten sposób 
wypierała się złoczyńcy, niejako wymazywała go z pa-
mięci, przeklinała na zawsze. Dla skazańca krzyż ozna-
czał powolną śmierć w olbrzymich cierpieniach. Zazwy-
czaj wykonanie wyroku poprzedzało biczowanie, toteż 
ciało krzyżowanego było pełne ran. Rozpięte na drzewie, 
uniemożliwiało normalne oddychanie. 
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Agonia skazańca trwała często kilka dni. W tym 
czasie, umierający w męczarniach człowiek, narażony był 
na szyderstwa przechodniów, najczęściej bowiem krzy-
żowano u bram miast, oraz wystawiony był na działanie 
różnych warunków atmosferycznych, uciążliwość wy-
głodniałych owadów, ptactwa… Był to najhaniebniejszy 
sposób śmierci. 

Chrystus jednak wybrał krzyż, aby na nim dokonać 
dzieła, które rozpoczął poprzez Wcielenie. Od czasów 
Jezusa krzyż zawiera Tajemnicę, której nigdy do końca 
nie pojmiemy. Oto znak hańby i potępienia stał się zna-
kiem zbawienia. Znak śmierci, stał się znakiem początku 
życia. Znak potępienia, znakiem nadziei. Znak smutku, 
znakiem radości. Chrystus zstąpił na samo dno ludzkiej 
egzystencji. Biorąc na siebie cały grzech człowieka, całą 
jego winę – podarował nam życie. Jedyny Niewinny i 
jedyny Nieskalany, zgodził stać się dla naszego zbawie-
nia przekleństwem. Tylko On mógł nas wybawić od 
śmierci i to uczynił. Krzyż stał się narzędziem pojednania 
grzesznego człowieka ze świętym Bogiem. 

Krzyż wbity w ziemię, skierowany jest ku niebu. 
Spina jakby ziemię z niebem. Jego poprzeczne ramiona 
obejmują cały świat. Krzyż Chrystusa na powrót połączył 
ziemię z niebem, człowieka z Bogiem. Przywrócił we 
wszechświecie ład i harmonię. Z krzyża wypłynęło źró-
dło Bożej miłości, którym są święte sakramenty. Chry-
stus dokonał zupełnej przemiany całego świata. Uczynił 
ze znaku hańby swój tron, z którego na końcu czasów 
będzie sądził całe stworzenie. 

Wobec tajemnicy krzyża nie wypada więc mówić 
wielu słów. Najwłaściwszą postawą jest jego kontempla-
cja. Powinniśmy z ogromną pokorą i wdzięcznością po-
chylać się nad tajemnicą naszego zbawienia i z krzyża 
Chrystusowego czerpać siłę do dźwigania krzyża naszego 
życia. 

Każdy z nas bowiem otrzymał od Boga krzyż, któ-
ry jest kluczem do bram Nieba. Tym krzyżem może być 
nasz nienajlepszy charakter. Mogą nim być nasze wady, 
lenistwo, poraniona emocjonalność, egocentryzm. Tym 
krzyżem jest z pewnością każde ludzkie cierpienie, cho-
roba, utrata najbliższych. 

Od tego czy podejmiemy jego ciężar, czy też po-
rzucimy swój krzyż, zależy nasze zbawienie. Może się 
bowiem okazać, że nie podjęty ciężar naszego krzyża, 
przygniecie nas i zniszczy. W ten sposób narzędzie zba-
wienia może się znowu okazać narzędziem potępienia, na 
które skażemy się sami.  

Podejmując jednak krzyż naszego życia pamiętaj-
my, że nie będziemy go nieść sami. Zawsze, ilekroć tylko 
o to prosić będziemy, krzyż ten będzie z nami niósł Jezus. 
Bowiem wszystkie nasze krzyże zawarte są w tym jed-
nym – Chrystusowym, który On przemienił w narzędzie 
zbawienia, w bramę do nieba. 

ks. Wojciech Kałamarz CM 
 

Cieszę się, że w tym szczególnym czasie – wraz z 
moimi Współpracownikami – mogliśmy usłużyć wier-
nym według ich potrzeb duchowych. W pierwszą nie-
dzielę od obwieszczenia światowej pandemii – 15 marca – 
na wszystkich dziesięciu Mszach Świętych zgromadziło 
się około 260 wiernych, w następną niedzielę – około 230 
wiernych. Niektórzy przystąpili do sakramentu pokuty, 
niektórzy wzięli udział w nabożeństwie Gorzkich żali. W 
dni powszednie normalnie były sprawowane Msze Święte 
– uczestniczyło w nich zwykle kilkanaście osób – nato-
miast od godz. 12.00 trwało wystawienie Najśw. Sakra-
mentu, wierni mieli okazję do spowiedzi świętej, a o godz. 
18.00 odmawialiśmy różaniec o ustanie epidemii. W 
piątek zostały odprawione nabożeństwa Drogi krzyżowej. 
Niestety, od środy 25 marca w obrzędach religijnych może 
uczestniczyć tylko 5 wiernych. Dlatego miejscem spra-
wowania sakramentów stała się wyłącznie Kaplica Po-
jednania.  

Prosimy usilnie o przyjmowanie Komunii Świętej 
na rękę. W tym celu należy wyciągnąć dłonie w kierunku 
Szafarza Komunii, podkładając jedną dłoń pod drugą; 
palcami pustej dłoni należy uchwycić Hostię i natych-
miast (tzn. w obecności Szafarza Komunii) włożyć ją do 
ust. Taki sposób jest zgodny z przepisami Kościoła! Kto 
z czystą duszą przystępuje do stołu Pańskiego zgodnie z 
przepisami Kościoła, zawsze dostępuje łaski. Bo godne 
przyjęcie Ciała Pańskiego nie zależy od dłoni czy języ-
ka, lecz od serca. A w czasach zarazy taki jest wymóg 
miłości bliźniego: w ten sposób dodatkowo chroni się 
siebie i innych przed zarażeniem.     

Obecnie bez Mszy Świętej na cmentarzach od-
bywają się pogrzeby. Wyjątkiem jest cmentarz Rakowic-
ki, na którym ks. Kapelan zezwolił na odprawianie Mszy 
św. pogrzebowej, ale przy ograniczonej liczbie uczestni-
ków. W związku z tym zachęcamy do umówienia się na 
Mszę św. pogrzebową w naszym kościele (bez obecności 
ciała zmarłego): Kapłan będzie do dyspozycji w dniu i 
godzinie, która będzie odpowiednia dla rodziny zmarłego. 
Ale na Eucharystię do kaplicy zapraszamy tylko 5 osób z 
najbliższej rodziny. 

W związku z pandemią koronawirusa – należy 
powstrzymać się od oddawania czci krzyżowi i relikwiom 
świętych poprzez pocałunek lub dotknięcie, a także od 
korzystania z wody święconej w kropielnicach. Znak 
pokoju prosimy przekazywać przez ukłon w stronę wier-
nych stojących obok; nie podajemy sobie dłoni. W kapli-
cy koniecznie zajmujemy miejsca w pewnej odległości od 
siebie. 

 

PARAFIA  
W CZASACH ZARAZY 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

ŚWIAT W ZMAGANIU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA 
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przeniesione do Kaplicy Pojednania. Tym bardziej dzięku-
jemy serdecznie uczestnikom niedzielnych Eucharystii za 
hojne ofiary, dziękujemy także indywidualnym Ofiaro-
dawcom, którzy dokonali wpłat na rzecz parafii na konto 
parafialne (numer jest podany na ostatniej stronie): Bóg 
zapłać! 

Powtarzamy prośbę naszych biskupów: Prosimy 
wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony 
przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego 
nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy 
wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się 
o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, leka-
rzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitar-
nych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.  

Niech dobry Bóg ma nas wszystkich w Swojej 
opiece. 

ks. proboszcz Jacek Kuziel CM 

Od poniedziałku 23 marca kancelaria parafialna jest 
czynna tylko po południu (od godz. 16.00). W zaplano-
wanym terminie – 4 kwietnia – nie odbędzie się udziele-
nie młodzieży sakramentu bierzmowania. Można się 
obawiać, że w niedzielę 17 maja nie odbędzie się uroczy-
stość Pierwszej Komunii Świętej dzieci. Do odwołania 
zawieszone są spotkania wszystkich grup i wspólnot pa-
rafialnych.    

Pojawiły się osoby zasiewające niepokój w sercach 
osób starszych: jak mogły w niedzielę nie pójść do kościo-
ła? Taka presja jest grzechem przeciwko miłości bliźniego! 
Przypominamy o wezwaniu, które płynie ze środków prze-
kazu i od naszych biskupów do osób starszych (a obecnie 
już nie tylko do osób starszych): zostańcie w domu! Przy-
pominamy, że ks. arcybiskup Marek Jędraszewski udzielił 
dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.: oso-
bom w podeszłym wieku, wiernym, którzy mają objawy 
infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzie-
ciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują 
nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują 
obawę przed zarażeniem. W swoim dekrecie ks. Arcybiskup 
napisał: Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność 
na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grze-
chem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z 
dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachę-
cam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła po-
przez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. 

Wszyscy, którzy pozostają w domach, mogą śledzić 
transmisje Mszy Świętych, które są w niedziele w środ-
kach przekazu: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Pol-
skim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewi-
zji Trwam, o godz. 13.00 w TV Polonia. Są też transmisje 
on-line z naszego kościoła (informacje podane są na ostat-
niej stronie).   

Bardzo prosimy o solidarność z osobami starszymi 
i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Niech 
zadbają o to przede wszystkim ich sąsiedzi. Jeżeli takie oso-
by nie mają nikogo, kto mógłby pomóc – proszone są o 
zgłoszenie takiej sytuacji w parafii: można to uczynić bez-
pośrednio w zakrystii lub na telefon wolontariatu «Projektu 
a Paulo»: 787-619-320. Coraz to nowe osoby w potrzebie 
korzystają z tej możliwości. 

Z oczywistych względów staramy się o oszczędności 
finansowe: m.in. z tej racji nabożeństwa z kościoła zostały 

WYKORZYSTAĆ CZAS 
DANY PRZEZ PANA* 

Jesteśmy już w połowie Wielkiego Postu. Wiel-
kiego Postu bardzo „dziwnego”, bo przecież jeszcze 
miesiąc temu nikt z nas nie podejrzewał, że tak to 
wszystko będzie wyglądać. Nie pamiętam takiego 
Wielkiego Postu, który przeżywany jest bardzo w zgo-
dzie z nauką Kościoła: kiedy odwołane są wszystkie 
koncerty, imprezy, pozamykane kluby, ludzie nie spo-
tykają się na spotkaniach towarzyskich, przekładają 
obchody imienin, urodzin. Wiele osób pracuje zdalnie 
w domu. Szkoły i uczelnie są zamknięte. Są też oni, 
bohaterowie, którzy posługują nam w szpitalach, przy-
chodniach, komunikacji miejskiej, sklepach, aptekach i 
wszędzie tam, gdzie konieczna jest ich praca, a często 
narażeni są dużo bardziej na zarażenie wirusem. 

W takim niesamowicie trudnym, odmiennym 
czasie przychodzi Bóg ze swoim Słowem w czasie 
Liturgii. Otwórzmy nasze serca na słowo, które jest 
żywe; które Bóg kieruje do każdego z nas, także w tym 
trudnym dla nas czasie. 

Dziś w Ewangelii słyszymy o uzdrowieniu 
człowieka niewidomego od urodzenia (J 9, 1-41). 
Moglibyśmy powiedzieć, że to przecież mnie nie doty-
ka, ja widzę, słyszę – jestem zdrowy. Jednak kiedy 
wejdziemy głębiej w ten tekst Ewangelii i zestawimy 
go z innymi tekstami dzisiejszej Liturgii Słowa – zau-
ważamy, że ślepota może dotyczyć także serca, gdy na 
świat patrzymy nie przez pryzmat miłości i nauki Boga, 
ale przez swój egoizm, o czym słyszymy w pierwszym 
czytaniu: nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi 
Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan 
widzi serce (1 Sm 16, 7). Jesteśmy zatem wezwani, by 
na świat zacząć patrzeć z miłością tak, jak patrzy na nas 
Bóg.  
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Drugie czytanie ukazuje bardzo jasno, że zdarza się 
nam chodzić w ciemności, czyli żyć po swojemu. Dzieje 
się tak, gdy Jezus nie jest w naszym życiu na pierwszym 
miejscu. Autor Listu do Efezjan zachęca nas, byśmy po-
stępowali jak dzieci światłości. Znaczenie tego wyjaśnia 
w dalszych słowach: Badajcie, co jest miłe Panu (Ef 5, 
10).  

Wiemy doskonale, że tym co nas zaślepia, jest 
grzech, a uzdrowić z niego może tylko Jezus. Można po-
wiedzieć, że to takie banalne stwierdzenie. Natomiast kie-
dy przyjrzymy się głębiej zobaczymy, jak bardzo praw-
dziwe spotkanie z żywym Bogiem może nas zmienić.  

Tym spotkaniem są sakramenty, w szczególności 
sakrament pokuty i pojednania. Kiedy człowiek dobrze 
przygotuje się do spowiedzi, odda Bogu to wszystko, co 
trudne, wtedy może doświadczyć tej wielkiej, nieoceniają-
cej Bożej Miłości. Dla mnie, kapłana, jest niesamowitym 
doświadczeniem, kiedy przychodzi ktoś do spowiedzi z 
zalęknionymi oczami, a po wyznaniu tego wszystkiego, co 
trudne, wychodzi odmieniony, z nadzieją w oczach i w 
sercu.  

Doświadczenie Jezusa w Eucharystii, w Słowie 
Bożym i przyjętej Komunii ma nas przemieniać. Kiedy 
uczestniczę we Mszy Świętej z otwartym sercem i chcę do 
niego wpuścić Jezusa, nie mogę stąd wyjść nieprzemienio-
ny. Zostaję przecież dotknięty przez Miłość Bożą i Nią 
napełniony. Kiedy na końcu Mszy słyszymy słowa: Idźcie 
w pokoju Chrystusa – to zostajemy posłani przez samego 
Boga, byśmy byli światłością w Panu, by w nas objawiły 
się sprawy Boże. To wielkie zadanie dla mnie i dla Ciebie, 
by ludzie widzieli Bożą Miłość w naszej codzienności. 

Przeżywany teraz Wielki Post, zupełnie inny niż 
poprzednie, może być przyjęty jako wspaniały dar od Bo-
ga, aby jeszcze bardziej zwrócić się do Jezusa, aby mieć to 
światło – by na nowo odkryć cel i sens życia.  

Spójrzcie, jeszcze kilka dni temu może nie zauważa-
liśmy wielu spraw. Wydawało nam się, że najważniejsza 
jest praca, kariera, że wszystko mamy zapewnione, zapla-
nowane. A dziś? Stajemy przed wieloma pytaniami, wie-
loma lękami, a w sercach budzi się niepokój, co będzie 
dalej. 

Dzisiaj sytuacja wymusza na nas poświęcenie więk-
szej ilości czasu dla rodziny, dla bliskich. Mamy więcej 
czasu na przemyślenia, wzięcie dobrej książki do ręki. 

Jest to najlepszy czas, bym ja i Ty zastanowił się 
nad tym, jak wygląda moja relacja z Jezusem. Co zrobić, 
by nie patrzeć egoistycznie, ale żyć w światłości, czyli żyć 
prawdziwą Miłością. Jest to okazja, by wyłączyć telewizor 
i nie nakręcać się tym wszystkim, ale wziąć do ręki róża-
niec, odkurzyć Pismo Święte i zacząć je czytać. Okazja, by 
wysłuchać w Internecie jakichś dobrych konferencji du-
chowych, rekolekcji. A także na spokojnie przygotować 
się do dobrej spowiedzi. Codziennie jako duszpasterze, 
misjonarze, czekamy na Ciebie w konfesjonale. 

Kiedy nasze serca będą pełne Miłości Bożej, zu-
pełnie inaczej spojrzymy na otaczający nas świat. Oka-
że się, że zobaczymy jeszcze więcej – jak niewidomy – 
coś nowego, może to, czego nigdy wcześniej nie wi-
dzieliśmy. Jak mówił św. Wincenty: zobaczymy w 
człowieku człowieka i w człowieku zobaczymy Boga. 
Wtedy ta światłość będzie z nas promieniowała i bę-
dziemy mogli pomóc tym, którzy tego potrzebują. 
Wtedy z większą miłością i cierpliwością spojrzymy na 
domowników, z którymi spędzamy więcej czasu.  

Obyśmy mieli pragnienie być światłością świata, 
byśmy ten nietypowy Wielki Post wykorzystali na jesz-
cze większe przylgnięcie do Jezusa. Byśmy mieli pra-
gnienie życia w światłości, czyli pragnęli nawrócenia, a 
nawrócenie to nie tylko odwrócenie się od grzechu, ale 
to właśnie zbliżenie się i przylgnięcie do Boga. To nie-
samowicie ważne, byśmy po ustaniu epidemii byli mą-
drzejsi tym doświadczeniem i swoje życie, kiedy już 
wszystko wróci do normy, nadal budowali na Jezusie. 
Tego sobie i Wam życzę. Amen. 

ks. Jacek Piotrowski CM 
[*homilia wygłoszona w niedzielę 22 marca  

w naszym kościele] 

ŚWIAT W ZMAGANIU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA 

Podobnie jak mamy możliwość kupować pokarm i le-
karstwa, jednocześnie dbając o to, by przy tych czynnościach 
nie rozprzestrzeniać koronawirusa, również musimy mieć moż-
liwość modlić się w naszych kościołach i kaplicach, przyjmo-
wać sakramenty i angażować się w akty publicznej modlitwy i 
obrzędy religijne, abyśmy poznali, że Bóg jest blisko nas i 
abyśmy pozostali w bliskości z Nim, należnie przyzywając Jego 
pomocy. Bez pomocy Boga jesteśmy straceni.  

Niech nasze domy w tym czasie kryzysu odzwierciedla-
ją prawdę o tym, że Chrystus jest gościem w każdym chrześci-
jańskim domu. Zwróćmy się do Niego przez modlitwę, w 
szczególności przez modlitwę różańcową oraz inne obrzędy 
religijne. Jeśli wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
wraz z wizerunkiem Niepokalanego Serca Maryi, nie został 
jeszcze intronizowany w naszym domu, teraz jest czas, aby 
dokonać tej intronizacji. Miejsce, w którym znajduje się wizeru-
nek Najświętszego Serca, jest dla nas małym domowym ołta-
rzem, wokół którego gromadzimy się świadomi tego, że Chry-
stus zamieszkuje pośród nas przez wylanie Ducha Świętego w 
nasze serca i przez złożenie naszych, często ubogich i grzesz-
nych serc w Jego chwalebnym, przebitym Sercu – zawsze 
otwartym, by nas przyjąć, by uzdrowić nas od grzechu i by 
wypełnić nas Bożą miłością. 

kard. Raymond Leo Burke 
[z przesłania w związku z epidemią koronawirusa;  

podano za fronda.pl]  

KARDYNAŁ O KRYZYSIE 
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agresją. Zarządzenia władz sprawią, że starzy ludzie (i 
młodzi w szpitalach też) będą umierać samotnie, i na-
wet bliscy będą się obawiać udziału w pogrzebie. Czy 
dezintegracja społeczna nie stanie się faktem? Jak 
szybko uda się odbudować tkankę dobrych, bliskich 
relacji międzyludzkich i autentycznej wspólnoty? Ktoś 
powiedział: Gdy czas zarazy minie, rzucimy się sobie w 
ramiona. Oby tak się stało.    

 

Ks. Mirosław Matuszny napisał tak: Kiedy 11 wrze-
śnia 2001 roku świat obiegła wiadomość, że Stany Zjednoczo-
ne zostały zaatakowane, nikt nie miał wątpliwości, że świat, jaki 
wyłoni się z tzw. „wojny z terroryzmem” będzie inny, niż do tej 
pory. […] Dziś też warto zdać sobie sprawę z tego, że to, co 
dzieje się obecnie z tzw. „chińskim wirusem” kiedyś dobiegnie 
końca, ale świat jaki wyłoni się po tej globalnej inżynierii spo-
łecznej, jaka towarzyszy wirusowi, nie będzie już tym samym 
światem, jaki znamy.  

Zgadzam się z tą opinią. Nie próbuję sobie wyobra-
zić tego świata: uważam, że to mnie przerasta. Ale już dziś 
można szukać zjawisk, które tę „inność” spowodują.  

W niedzielę 8 marca krótko rozmawiałem przed ko-
ściołem z młodym człowiekiem. Z papierosem w ręku, 
cały zresztą przeniknięty papierosowym dymem, pytał, czy 
w kościele są Msze Święte. I na odchodne powiedział: Ja 
już nie mogę tego wytrzymać. Pomyślałem sobie: żal mi 
młodych ludzi. Tych najbardziej aktywnych. Czasem tak, 
że nie mają czasu na myślenie. Studia zaoczne, praca, a 
poza nauką – jeśli to tylko możliwe – codzienne piwo z 
kolegami, zabawa (w Wielkim Poście też), aktywne życie 
towarzyskie. I nagle to wszystko się skończyło. I nie wia-
domo, na jak długo. Trudno się wówczas dziwić słowom: 
Ja już nie mogę tego wytrzymać. Jakim wyjdzie młody 
człowiek z takiego doświadczenia? 

Oto sześcioosobowa rodzina w małym mieszkaniu. 
Nie wychodzą z domu zgodnie z wytycznymi, które płyną 
z medialnego przekazu. No, chyba nie wychodzą z domu, 
bo muszą dodatkowo chronić żonę i matkę, która zmaga 
się z poważną chorobą: koronawirus to pewnie najmniej 
pożądana rzecz, jaka mogłaby ją spotkać. Na pewno radzą 
sobie doskonale, organizując dzieciom zabawę (gry plan-
szowe! ewentualnie filmy dla dzieci) i naukę (książki! 
ewentualnie Internet). Ale jak długo? Jak długo tak moż-
na? A dziś wciąż nie wiemy, jak długo potrwa ten „stan 
wyjątkowy”. Czy i mąż, i żona, albo i dzieci nie będą po-
trzebowali psychoterapii? 

A szkoły? Jak szybko poradzą sobie z odbudową 
normalnego toku nauczania i pracy po wielotygodniowej 
przerwie? Co z wakacjami i z planami na wakacje? 

Korespondent Niedzieli pisał z Kanady: Wszystko, 
co dotychczas miało nas chronić przed atakami epidemii, teraz 
zostało zabronione, obłożone współczesną anatemą. Koronawi-
rus ostatecznie ma unieważnić nasze dążenia do wspólnoty i 
poczucia ciepła drugiego człowieka. Hmm… Teraz kawę będą 
nam podawać na łopatach, aby przepisowo zachować odle-
głość 1,5 m od drugiego. Drugi człowiek ma nam się kojarzyć z 
chodzącą bombą zegarową, pojemnikiem na koronawirusa, 
który w każdej chwili może nam wybuchnąć w oczy. Rzeczy-
wiście, sytuacja z jednej strony ujawnia ogromne pokłady 
życzliwości i gotowości do pomocy, ale z drugiej rodzi 
wzajemną podejrzliwość i nieufność. Ogniska zakażenia 
chorobą mogą skutkować wzajemnymi oskarżeniami i 

WIELKI POST 2020 
W CZASIE EPIDEMII: 

DROGA KRZYŻOWA 
w piątek o godz. 15.30 i 18.00. 

GORZKIE ŻALE 
w niedziele o godz. 17.30. 

Na ilustracji: 
Wjazd do Jerozolimy (ikona etiopska) 

TRIDUUM PASCHALNE 2020: 
Wielki Czwartek (9 kwietnia): 

Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. 

Wielki Piątek (10 kwietnia): 
Adoracja przy Ciemnicy od godz. 6.00. 

Droga krzyżowa o godz. 15.00. 
Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. 

Wielka Sobota (11 kwietnia): 
Adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 6.00. 

Poświęcenie pokarmów nie odbędzie się. 
Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.00. 

 

ŚWIAT PO ZARAZIE? 
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Niemało osób poniesie poważne straty material-
ne, finansowe. W Szczecinie pracuje wiele osób, które 
mieszkają w Niemczech, jednocześnie wielu szczeci-
nian pracuje w Niemczech: co dwie godziny kursują 
pociągi do Niemiec i z powrotem. Ale to się skończyło. 
Granica jest zamknięta, pracownik mógł albo pozostać 
na miejscu pracy (bez noclegu?), albo w domu i bez 
pracy. To tylko jeden przykład sytuacji uderzających 
po kieszeni. Są jeszcze właściciele barów, restauracji, 
firm turystycznych i przewozowych etc. Państwo im 
pomoże? A skąd państwo zmagające się ze skutkami 
epidemii znajdzie dla nich pieniądze? W jakiej więc 
kondycji wyjdą ze „stanu wyjątkowego” osoby i rodzi-
ny nagle pozbawione dochodów? Jak przeżyją ekstre-
malne sytuacje? Jak szybko odbiją się od dna osoby i 
firmy, które zbankrutują?  

W telewizji i nie tylko w telewizji lecą stare za-
chęty: kup nowy samochód, nowe perfumy, nowy ze-
garek, nowe ciuchy, to przecież super oferta, zaplanuj 
odjazdowe wakacje, cudowne święta… Czy te reklamy 
nie brzmią dziś jak wiadomości z innej planety?      

A rodziny, synowie, córki, żony, mężowie, albo i 
rodzice, których dotknie śmierć najbliższych? Przykład 
włoski pokazuje, że takich rodzin może być, i pewnie 
będzie wiele. Jak to przeżyją? I jakimi wyjdą z tego 
traumatycznego doświadczenia? Najlepsze, co się mo-
że stać, to ich zbliżenie się do Boga: do wiary, że ich 
rozstanie z bliskimi jest rozstaniem na krótki czas, by 
już za chwilę spotkać się z nimi w wiecznej szczęśli-
wości (bo czymże jest czas naszej ziemskiej piel-
grzymki wobec wieczności?).  

Temat ma również wymiar „kościelny”. W me-
diach rozbrzmiała sugestia, że – tak jak zamknięto 
szkoły i restauracje, tak jak zrobiono to w niektórych 
krajach – należałoby zamknąć kościoły. Nasi biskupi 
oparli się tej presji (nie wszędzie na świecie tak było), 
i wydali rozporządzenia roztropne i wychodzące na-
przeciw oczekiwaniom ludzi wierzących, a jednocze-
śnie respektujące zarządzenia władz państwowych: 
ograniczenie liczby uczestników Eucharystii do 50 
osób, zalecenie Komunii na rękę, zmiana formy prze-
kazania znaku pokoju, poszerzenie możliwości korzy-
stania z sakramentu pokuty, wezwanie do większej 
modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Ale po-
jawili się kapłani, którzy „wyszli przed szereg”: zarzą-
dzili zamknięcie kościołów (!), inni z kolei wprowa-
dzone ograniczenia uznali za… zwycięstwo masonów, 
albo i bluźnierstwo (!). Jaki może być na przyszłość 
efekt odwrócenia się niektórych księży od wiernych i 
ich duchowych potrzeb z jednej strony, a dziwnych 
pretensji i oskarżeń pod adresem księży z drugiej stro-
ny?   

Jedno wydaje mi się pewne: wraz z rozszerza-
niem się epidemii będzie gwałtownie wzrastało zapo-
trzebowanie na usługi psychiatrów, psychologów i 

psychoterapeutów… Najszybciej zareagowała chyba 
Częstochowa: w piątek, 13 marca, częstochowski 
magistrat poinformował, że pod numerem 34-366-
31-21 przez siedem dni w tygodniu można uzyskać 
wsparcie psychologiczne, związane z obecną sytua-
cją epidemiologiczną. Uruchomiony również został 
numer komórkowy: 726-386-838 oraz adres mailowy 
ccc@cztps.eu. Kraków nie pozostał w tyle. Krakow-
ski Instytut Psychoterapii prowadzony przez Stowa-
rzyszenie SIEMACHA uruchomił specjalne numery 
telefonów: 783-222-700, 603-890-858 i 661-011-023 
(czynne w dni robocze w godz. 10.00—18.00).  

Ale ludzie mądrzy kwestionują tę moją pro-
gnozę. W końcu człowiek wierzący liczy nie tylko na 
siebie, na własne możliwości i doczesne środki. Od-
wagi, Ja jestem, nie bójcie się! (Mk 6, 50) – mówił 
Chrystus Pan do Apostołów, i dziś to samo mówi do 
nas, zalęknionych i zmieszanych rozwojem epidemii. 
Owszem, człowiek niewierzący pozostanie zalęknio-
ny i zmieszany w obliczu obróconego w gruzy zna-
nego mu świata, wobec naukowych pewników, które 
okazały się niewiele warte, w obliczu zniweczenia 
doczesnej stabilizacji, którą uważał za utrwaloną na 
wieki. Bo ostatecznie na kim miałby się oprzeć? Dla 
nas, wierzących Solo Dios basta! – Sam Bóg wy-
starczy, jak twierdziła św. Teresa z Avila. W końcu 
Jezus zapowiedział uczniom: Będzie głód i zaraza, a 
miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest 
dopiero początkiem boleści (Mt 24, 7-8). Mówił: 
Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wyda-
rzeń zagrażających ziemi. Ale jednocześnie zapew-
niał: A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i 
podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odku-
pienie (Łk 21, 26 i 28). Na tym świecie obiecał nam 
tylko krzyż: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż 
swój i niech Mnie naśladuje! (Łk 9, 23). To samo 
Maryja w Lourdes obiecała Bernadetcie: Nie obiecu-
ję ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym. Ale Pan 
jednocześnie zapewnił: A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20). 
Nigdy nie byliśmy i nie będziemy sami. Czy mamy 
więc powody, by bezgranicznie obawiać się i lękać? 
Trzeba nam prosić przede wszystkim o mocną wiarę: 
Panie, przymnóż nam wiary (Łk 17, 5) – bo jak tej 
nie zabraknie, nie będą nam potrzebni psychiatrzy i 
psychoterapeuci. 

Wracam więc do pytania: jaki będzie świat po 
zarazie? Jaka będzie Polska po epidemii? I przy-
pominam sobie moją rozmowę z jednym z lektorów. 
Wy żyjecie w ciężkich czasach – powiedziałem mu 
wówczas. O, w ciężkich czasach to żyli ci, którzy 
przeżyli II wojnę światową… Albo ci, którzy walczy-
li w Powstaniu Warszawskim… Mój lektor miał 
rację i nie miał racji…  

 

ŚWIAT W ZMAGANIU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA 
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Nie miał racji, bo młodzi ludzie nigdy wcześniej 
nie byli osaczeni przez tyle duchowych zagrożeń, co 
obecnie. I miał rację: przez całe dziesięciolecia przyszło 
nam żyć „jak u Pana Boga za piecem” w porównaniu z 
traumą, jaką dane było przeżywać naszym przodkom, 
walczącym przez wieki o wolność Polski, a zwłaszcza 
tym, którzy doświadczyli hitlerowskiego barbarzyństwa 
i komunistycznego bezprawia w czasie i po II wojnie 
światowej. A przecież potrafili sprostać życiowemu 
wyzwaniu, walcząc, budując, umierając i wykazując się 
niejednokrotnie bezprzykładnym bohaterstwem. Przy-
pominają się słowa z Dziadów Adama Mickiewicza: 
Nasz naród jak lawa, / Z wierzchu zimna i twarda, sucha i 
plugawa; / Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi, / 
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi. Ktoś komento-
wał: To słowa ponadczasowe, powinniśmy się do nich stoso-
wać i być „wewnętrznym ogniem”, bo jak nie my, to nikt inny 
nie zadba o nasz kraj… Oby tak było i teraz: obyśmy po-
trafili z narodowej historii i własnej głębi wydobyć 
wszystko, co najwartościowsze, by skutecznie budować 
dobry świat po zarazie. Czy sprostamy temu wyzwaniu? 
Niech żywi nie tracą nadziei! 

ks. Bogdan Markowski CM        

ści: zachowuje swój wygląd, smak, zapach i… pewnie 
także wirusy i zarazki, które znalazły się na jego po-
wierzchni. Tak jak Chrystus Pan zawsze był Bogiem 
nieśmiertelnym, ale gdy przyoblekł śmiertelne ludzkie 
ciało – mógł ponieść i poniósł śmierć jak każdy inny 
człowiek. 

Na niektórych stronach internetowych przypomi-
na się księżom, że powinni brać przykład ze świętych, 
którzy w czasie najbardziej niebezpiecznych epidemii 
szli do ludzi i nieśli im Chrystusa, bo kapłan chyba po to 
został wyświęcony, aby nawet z narażeniem życia służyć 
tym, którzy potrzebują łaski sakramentalnej. Święta 
prawda: szli! Ale czy nie używali przy tym rozumu? 
Pisze się, że od nas, kapłanów, oczekuje się przykładu, 
iż sprawowanie Eucharystii zawsze jest na pierwszym 
miejscu. Zawsze? Zanim napisze się „zawsze” – może 
warto sięgnąć do źródeł?    

Brak Mszy z ludem w czasach zarazy – to coś 
niepojętego? Wbrew praktyce Kościoła? Ks. Wojciech 
Kućko na portalu Więzi przywołał przykład św. Alfon-
sa Marii Liguoriego, patrona spowiedników: Św. Alfons 
uczy, że w czasie zarazy kapłani bez wątpienia powinni za-
chować obowiązek rezydencji [tzn. nie opuszczać miejsca 
posługi – przyp. BM]. Powołując się na dawniejsze prze-
pisy, podkreśla, że co do sakramentów kapłani w czasie 
zarazy są zobowiązani do udzielania tylko tych, które doty-
czącą zbawienia, a więc chrztu i pokuty. 

Z kolei w podręczniku dla kapłanów z 1789 roku, 
autorstwa prawdopodobnie biskupa Ravillona z Alet, 
zwraca się uwagę, że kapłani powinni być gotowi na 
możliwość zarażenia, ale zarazem nie mogą działać nie-
roztropnie. I tak na przykład miała wyglądać spowiedź w 
czasach zarazy: mieli stanąć w odległości dziewięciu lub 
dziesięciu kroków od chaty lub miejsca, do którego chorzy 
zostali oddaleni, stając po stronie, skąd wieje wiatr, i w ten 
sposób wysłuchać spowiedzi na odległość, zadowalając się 
krótkim pytaniem o najważniejszych grzechach w ich sytuacji i 
dając zarażonym rozgrzeszenie z tego samego miejsca. 

Komunia na rękę w czasach zarazy – to bluźnier-
stwo? Wbrew praktyce Kościoła? Oto jak opisano ob-
rzęd udzielania Komunii Świętej zarażonym we wspo-
mnianym podręczniku dla kapłanów: Kapłani umieszczą 
konsekrowaną Cząstkę w większej hostii niekonsekrowanej, i 
mając wszystko zawinięte w papier, położą na ziemi rozważ-
nie daleko od chaty, zakryją to kamieniem z obawy, by nie 
zwiał wiatr, po czym oddalą się bardzo daleko, powiedziaw-
szy choremu, gdzie jest konsekrowana Hostia; chory podej-
dzie ją zabrać sam lub przyniesie mu ją ten, który mu posłu-
guje; [kapłani] będą uważni, aby chory wziął Hostię, i uczynią 
przed i po komunii modlitwy, które poleca Rytuał w udzielaniu 
świętego Wiatyku. Podręcznik stwierdza, że podobny 
sposób udzielania chorym Komunii nie uwłacza Eucha-
rystii, bo jest bezpieczny, a daje wiernym tak ważne 
wsparcie. Według ks. Kućki – takie rozwiązania nie 
sprawiły bynajmniej problemów i nic nie przeszkadza-
ło, by po ustaniu zarazy wierni przyjmowali Komunię 
w zwykły sposób. 

 

Fides et ratio – to tytuł encykliki św. Jana Pawła II 
z 1998 roku. Papież przypomniał w niej, że rozum bez 
wiary popada w pychę, ale wiara bez rozumu przekształ-
ca się w szkodliwy fideizm. Fides et ratio to jednocze-
śnie wezwanie szczególnie aktualne dziś, gdy pytamy: 
jaką drogą w czasach zarazy powinien Kościół prowadzić 
swoich wiernych? Wiara i rozum!  

Rzeczywiście, Chrystus Pan mówił do przełożone-
go synagogi: Nie bój się, wierz tylko (Mk 5, 36). Ale o 
jaką wiarę chodzi? Otóż w niektórych rozmowach z 
wiernymi wychodzi na jaw ich głęboka wiara, ale… Czy 
rzeczywiście do takiej wiary prowadzi nas Jezus? Ktoś 
powołuje się na młodzieńców z Księgi Daniela, którzy 
zostali wrzuceni do rozpalonego pieca, ale płomienie ich 
nie dosięgły, ponieważ zawierzyli Bogu (zob. Dn 3, 
19nn). Przecież gdy jesteśmy w kościele, nic złego nam 
się stać nie może – mówi ów wierny. Rzeczywiście? 
Przecież Bóg jest ponad wirusem – powiadają. Święta 
prawda! Ale czy to znaczy, że w czasach zarazy można 
nie lękać się sięgania po wodę święconą w kropielnicy 
czy całowania krzyża? Chrystus nie roznosi zarazków 
ani wirusów – pisze biskup w swoim liście. Święta praw-
da! Ale w kontekście przyjmowania Komunii Świętej do 
ust lub na rękę w czasach zarazy nie brzmi to przekonu-
jąco. Więcej: trąci herezją! Bo w Komunii przyjmujemy 
prawdziwego Jezusa, ale przyjmujemy Go pod postacią 
chleba. Chleba, który nic nie traci ze swoich przypadło-

KOŚCIÓŁ W CZASACH  
ZARAZY:  

WIARA I ROZUM 
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DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 
MIŁOSIERDZIA 

ŚW. WINCENTEGO A PAULO 

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a 
Paulo – Jednostka Terenowa przy parafii NMP z Lourdes 
w Krakowie działa w następującym składzie: 

Zarząd:  Prezes: Paweł Różak 
Wiceprezes: Marzena Rychlicka 
Skarbnik: Barbara Sowińska 
Sekretarz: Izabela Mikulicz-Nuckowska 
Komisja Rewizyjna: 
Przewodnicząca: Barbara Ziarkowska 
Członkowie: Marcin Jedlecki, Michał Dusza 

Opiekunowie:  ks. Bogdan Markowski CM,  
             s. Beata Woźniak SM 

Współpraca: ks. Piotr Klimczak CM 
Ilość członków: 26 osób 

Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są 
ze środków finansowych uzyskanych z ofiar pienięż-
nych, zbieranych w czasie kwesty wiosennej i jesiennej 
na terenie naszej parafii, odpisu od podatku 1% oraz 
ofiar darczyńców na konto Stowarzyszenia (nr konta: 
27 8591 0007 0021 0048 1476 0001). 

Zakres działalności Stowarzyszenia: 

 Pomoc charytatywna osobom starszym, samotnym, 
chorym zamieszkującym na terenie parafii pw. NMP 
z Lourdes w Krakowie, we współpracy z wolontaria-
tem studenckim “Projekt a’Paulo” oraz osobami z 
Neokatechumenatu (pod opieką s. Beaty Woźniak 
SM). 

 Odwiedziny domowe: 28 osób stale objętych opieką. 

 Pomoc finansowa ubogim (dofinansowanie kosztów 
mediów, leków, zakup podstawowej żywności, środ-
ków czystości) oraz bezdomnym (zakup żywności, 
leków). W losowych przypadkach (udokumentowa-
nych) udzielano wsparcia w formie zapomogi gotów-
kowej. 

 Paczki świąteczne dla ubogich: 240 sztuk rozdanych 
paczek świątecznych. 

 Organizowanie spotkań świątecznych (Wigilia, Śnia-
danie Wielkanocne) z wyżywieniem dla około 120-
140 osób łącznie oraz spotkań okolicznościowych 
wraz z poczęstunkiem, każdorazowo dla około 30 
osób (Odpust parafialny czyli Dzień Chorego, święto 
Patrona Miłosierdzia – św. Wincentego a Paulo, za-
kończenie Tygodnia Miłosierdzia). 

 Współpraca z Caritas Archidiecezji Krakowskiej 
poprzez uczestnictwo w wiosennej i zimowej zbiórce 
żywności “TAK. Pomagam” przy wsparciu Duszpa-
sterstwa Akademickiego “Na Miasteczku”. Zbiórka 
odbyła się łącznie w trzech sklepach na terenie para-
fii NMP z Lourdes w Krakowie. 

 Współpraca z wolontariatem studentów z «Projektu a 
Paulo» (dyżury w Klubie Seniora, pogadanki, zajęcia 
tematyczne, organizacja okolicznościowych spotkań 
dla seniorów). 

 Współpraca ze szkołami podstawowymi na terenie 
parafii (spotkania integracyjne, okolicznościowe, po-
łączone z występami artystycznymi oraz poczęstun-
kiem). 

Przychody i wydatki za 2019 rok: 

I. Przychody razem:  36.284,85 zł 

w tym: darowizny gotówkowe – 3.060,00 
składki członkowskie – 1.850,00 
kwesty (wiosenna i jesienna) – 15.483,00 
1% odpisu z podatków – 15.831,54 
odsetki bankowe – 60,31 

CARITAS 
PARAFIALNA 2019 

Oczywiście, dziś sytuacja jest inna: nie żyjemy w 
XVIII wieku i nie jesteśmy tak bezradni wobec zarazy, 
jak ówczesne społeczeństwa. Ale…  

Na takie dylematy odpowiadam najpierw: Pan Bóg 
dał nam łaskę wiary, ale dał nam także rozum. Czy 
mamy go nie używać? Ktoś powiedział: to tak, jakby w 
czasie okupacji ktoś widział łapankę za rogiem ulicy, a 
mimo wszystko poszedł tam mówiąc sobie: Przecież Pan 
Bóg nad wszystkim czuwa, nic złego mi się stać nie mo-
że… Czy byłaby to postawa godna pochwały?  

Otóż nietrudno odwołać się do postawy Pana Jezu-
sa wobec drugiej pokusy szatana. Co mówił Zły, zresztą 
posługując się… Pismem Świętym? Wtedy wziął Go dia-
beł do Miasta Świętego – pisał św. Mateusz – postawił 
na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem 
Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom 
swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś 
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Czy Jezus 
zrobił to? Czy pokazał, Kim jest? Czy zademonstrował, 
że ufa Ojcu, a ten zawsze spełnia Swoje obietnice? Nic 
podobnego! Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: 
Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego» 
(zob. Mt 4, 5nn). Pamiętajmy: rzekoma mocna wiara 
człowieka może być jedynie… wystawianiem Pana Boga 
na próbę. Czy takiej wiary oczekuje od nas Jezus? 

Tu muszę postawić kropkę nad i. W żadnym wy-
padku nie neguję działania Pana Boga w każdych oko-
licznościach i warunkach. Nawet Hostia podniesiona z 
błota i włożona do ust wcale nie musi zdrowiu zaszko-
dzić, ale zdrowia przymnożyć! Pan Jezus ma moc to 
sprawić – wierzę w to głęboko. Jako szafujący Euchary-
stią od czterdziestu lat przeżyłem z Panem Jezusem eu-
charystycznym niejedną „przygodę” (wiele by o tym 
mówić) i, jak widać, żyję. Ale zawsze uważałem, by mo-
je zachowanie nie było wystawianiem Pana Boga na pró-
bę… 

ks. Bogdan Markowski CM 
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II. Koszty – wydatki razem:  22.608,42 zł 

w tym: administracyjne – 561,88 
opłaty, prowizje bankowe – 467,43 
utrzymanie Zarządu Stowarzyszenia – 960,00 
wynagrodzenia – 2.150,00 
zapomogi gotówką – 847,77 
koszty statutowe: pomoc – 17.621,34 
w tym: 
spotkania świąteczne i paczki – 10.675,41  
(Wielkanoc, Boże Narodzenie) 
seniorzy–klub 1.674,99 
koszty pozostałe 5.260,94 
(przewóz kolonistów, program księgowy, spotkania i 
rekolekcje) 

SALDO za rok 2019:  +13.676,43 złotych 

Dziękujemy za wszelkie formy wsparcia. Serdecznie 
zapraszamy do współpracy. 

Sprawozdanie przygotowali: 
Paweł Różak (prezes), 

Barbara Sowińska (skarbnik) 

POMOC WE WSPÓŁPRACY Z CARITAS 

Dzięki staraniom podjętym przez s. Beatę Woźniak 
SM – podobnie jak w roku 2018 – również w roku ubie-
głym uzyskano bezpośrednie wsparcie dla najuboższych 
parafian ze strony Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 
Były to bony żywnościowe o wartości 150 złotych każdy, 
przekazywane w liczbie 10 sztuk miesięcznie od marca 
2019 roku. Rzeczona pomoc zamknęła się sumą 15.000 
złotych na rzecz najuboższych, przekazaną w formie 
bonów przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Dzięki 
tej pomocy Caritas możliwe było zmniejszenie ilości 
zapomóg finansowych świadczonych bezpośrednio przez 
parafię i przeznaczenie środków parafialnych na inne cele 
(patrz niżej). 

Współpraca s. Beaty i Stowarzyszenia Miłosierdzia 
z Caritas Archidiecezji Krakowskiej objęła także 
uczestnictwo w zbiórkach żywności, przy wsparciu 
wolontariatu studentów. Zebrane artykuły spożywcze 
zostały dołączone do paczek przeznaczonych dla ubo-
gich. Na wiosnę s. Beata i członkowie Stowarzyszenia 
organizowali zbiórkę we własnym zakresie (był to czas 
reorganizacji działalności Stowarzyszenia): zebrano 
około 500 kilogramów żywności. Natomiast w czasie 
zimowej – XVII Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności (już 
we współpracy z Caritas) zebrano 1.060 kilogramów 
żywności na kwotę 9.993 złotych. 

(podano według informacji  
przekazanych przez s. Beatę Woźniak SM) 

POMOC ŚWIADCZONA 
PRZEZ PROJEKT A PAULO 

«Projekt a Paulo», realizowany od trzech lat przy 
naszej parafii, to studencka inicjatywa wychodzenia z 
pomocą do ludzi starszych i samotnych. Wolontariusze 
w 2019 roku stałą opieką otoczyli 30 seniorów. Głównie 
był to czas wolontariuszy – ponad 60 osób – przez-
naczony na odwiedziny i wspólnie spędzone chwile, 
rozmowy, pomoc w codziennych czynnościach, wspólne 
spacery, zakupy, przynoszenie obiadów, pomoc w 
naprawach, a nawet remontach, wyjścia do apteki i le-
karza, itp. 

 Na potrzeby tej działalności został napisany pro-
jekt „Kultura szansą dla więźniów samotności i 
starości” w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Krakowa 2019 – i zostały przyznane fundusze na real-
izację tego zadania w wysokości 70.640 zł (głosy 
poparcia to były m.in. głosy naszych parafian – dzięku-
jemy!). Tym projektem wolontariusze mogli objąć jedy-
nie 20 spośród seniorów, gdyż dotyczył on jedynie osób 
zamieszkałych na terenie dzielnicy (Krowodrza V).  

 

Na zdjęciu: 

Spotkanie  
karnawałowe 

seniorów  
i młodzieży  
w Klubie  

Parafialnym  
w styczniu  
2020 roku 
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Z otrzymanych pieniędzy zostały zakupione 
środki czystości i narzędzia potrzebne do sprzątania (w 
codziennych porządkach pomagali 214 razy; dodat-
kowo 22 razy w większych przedświątecznych 
porządkach, m.in. myciu okien), wykonali trzy gener-
alne remonty pomieszczeń: pokoju, kuchni i łazienki 
oraz 18 drobnych napraw i remontów (zakupili mate-
riały i sprzęt niezbędny do wykonania tych prac), or-
ganizowali seanse filmowe (60 razy), warsztaty 
żywieniowe (31 razy), wasztaty rehabilitacyjne (49 
razy). W spacerach 119 razy towarzyszyli swoim 
podopiecznym. Łącznie w 2019 roku odwiedzili 
swoich podopiecznych 967 razy (w ramach projektu), 
ale to nie było wszystko: należy dodać podobną opiekę 
nad pozostałymi 10 seniorami. 

W bieżącym roku 2020 wolontariusze 
kontynuują i rozwijają swoją działalność, również w 
obecnym trudnym czasie pandemi: pomagają osobom 
starszym w robieniu zakupów – telefon 787-619-320. 

Z prośbą o modlitwę  

ks. Piotr Klimczak CM  

BEZPOŚREDNIA POMOC PARAFII 

Jak każdego roku – również w roku 2019 osoby i 
wspólnoty znajdujące się w potrzebie były wspierane 
bezpośrednio przez parafię. Wydatkowano na ten cel 
większą sumę, aniżeli w roku ubiegłym, bo 53.380 
złotych i 43 dolary USA. Pomoc udzielana bezpo-
średnio przez parafię uzależniona jest od ofiarności 
Wiernych: są to ofiary składane do skarbon znajdują-
cych się w kościele, «jałmużna wielkopostna», a także 
ofiary Sponsorów, składane bezpośrednio na moje rę-
ce. Wysokość tych ofiar jest zmienna (zależna od pory 
roku) i nieprzewidywalna. Ale zasadniczo hojność 
Darczyńców zwiększa się nieustannie! I za to niech 
będą Bogu dzięki! 

Bezpośrednia pomoc parafii w roku 2019 
wiała się następująco: 

4.000 złotych - pomoc dzieciom: rehabilitacja, „zie-
lone szkoły”, paczki świąteczne; 

14.600 złotych - pomoc dzieciom: dofinansowanie 
wyjazdów zimowych i wakacyjnych; 

4.250 złotych - zapomogi na leczenie i zakup leków 
(dla osób dorosłych); 

5.000 złotych - regularne wsparcie leczenia ciężko 
chorej Moniki Z., żony i matki trójki dzieci; 

9.720 złotych - udzielane raz w miesiącu regularne i 
doraźne zapomogi dla osób samotnych i chorych, 
bezrobotnych, matek samotnie wychowujących 
dzieci i rodzin ubogich (udzielono 105 zapomóg, 
średnia wysokość zapomogi wyniosła 93 złote); 

3.000 złotych - udzielana przez s. Beatę pomoc mate-
rialna osobom indywidualnym (zakup żywności i 
odzieży, realizacja recept, drobne naprawy itp.); 

5.210 złotych - wsparcie remontu Domu Samotnej 
Matki w Żaganiu (lubuskie); 

2.000 złotych - wsparcie dzieła Pomoc Kościołowi w 
Potrzebie (pomoc dla Bliskiego Wschodu); 

3.000 złotych + 43 $ - bezpośrednie wsparcie dusz-
pasterstwa na Ukrainie (w tym: obiady dla ubogich); 

2.500 złotych - wpłaty na rzecz Polskiego Stowarzy-
szenia Obrońców Życia Człowieka (Kraków); 

100 złotych - inne. 

W imieniu Księdza Proboszcza, Waszych Duszpa-
sterzy, s. Beaty Woźniak i od siebie – Wszystkim 
Ofiarodawcom, Darczyńcom i Sponsorom wspoma-
gającym naszych (i nie tylko naszych) ubogich skła-
dam serdeczne Bóg zapłać! Z ufnością, że na Waszą 
niezawodną hojność potrzebujący zawsze będą mogli 
liczyć. 

                 ks. Bogdan Markowski CM 

 

Na zdjęciu: 

Spotkanie  
robocze  

Stowarzyszenia  
Miłosierdzia  
w listopadzie  

2019 roku 
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SKŁADKI CHARYTATYWNE 

W roku 2019 – podobnie jak w latach ubiegłych – 
miały miejsce parafialne zbiórki na cele charytatywne:  

 27.01. - kwesta na wsparcie posługi w Kazachsta-
nie (ks. Zbigniew Lenart): brak danych;  

 07.04. - kwesta wiosenna Stowarzyszenia Miłosier-
dzia na pomoc najuboższym parafianom: 
7.420 złotych; 

 28.04. - kwesta na operację rączki dwuletniej Len-
ki: 8.625 złotych; 

 28.04.   - «Jałmużna Wielkopostna» dzieci: 510 zł; 
 16.06. - kwesta na wsparcie misji na Madagaska-

rze (ks. Marcin Wiśniewski CM): 6.370 
złotych; 

 30.06.  - kwesta «MISEVI Polska» (na pomoc mi-
sjom na Madagaskarze): 8.302 złote + 33 
euro + 400 koron szwedzkich; 

 14.07. - składka na wsparcie misji i budowy kościo-
ła na Madagaskarze (ks. Józef Klatka CM): 
ok. 12.000 złotych; 

 18.08. - kwesta na wsparcie misji w Kamerunie  
                    (s. Aleksandra Wydra SM): 14.000 złotych; 
 06.10. - kwesta na wsparcie misji wśród boliwijskich 

Indian (ks. Marcin Olech): 12.387 złotych + 
153 euro; 

 13.10. - kwesta na fundusz stypendialny «Dzieło 
Nowego Tysiąclecia»: 6.810 złotych; 

 27.10. - kwesta jesienna Stowarzyszenia Miłosierdzia 
na pomoc najuboższym parafianom: 8.113 
złotych. 

 do 17.11. - zbiórka na organizację Światowego Dnia 
Ubogich w archidiecezji krakowskiej: 4.710 
złotych; 

 24.11. - składka na budowę nowego kościoła w 
parafii Św. Jacka: 19.174 złote + 1 euro + 6 
dolarów USA; 

 04.12.  - składka na zakończenie rekolekcji na po-
moc najbiedniejszym na południu Włoch 
(ks. Szczepan Szpoton CM): 7.988 złotych + 
20 euro; 

 do 29.12. - zbiórka na pomoc sierotom w syryjskim 
Homs: 12.150 złotych + 1.000 euro + 20 
franków szwajcarskich. 

W sumie odbyło się 15 zbiórek na cele charyta-
tywne, które w minionym roku zostały zdominowane 
przez kwesty na wsparcie misyjnej działalności Ko-
ścioła i posługi misjonarzy: w sumie odbyło się 7 
zbiórek na takie cele (to chyba dobrze?). Kwesty zaw-
sze spotykały się z żywym i hojnym odzewem wier-
nych: ofiary złożone na różnorakie cele „pomocowe” 
wiernym (i nie tylko wiernym) zamknęły się sumą oko-
ło 140.000 złotych. To dzięki tym ofiarom – za co 
osobiście dziękował w wielkopostnym liście ks. arcy-
biskup Marek Jędraszewski – nasza archidiecezja mo-
gła wspomóc sieroty w Homs w Syrii sumą ponad mi-

liona złotych! Za wszystkie złożone ofiary dzięku-
jemy serdecznie Dobrym Ludziom. I bardzo liczy-
my na Waszą hojność w tym roku. Zwłaszcza, że – 
jak już widzimy – potrzeby będą zwielokrotnione.      

ks. proboszcz Jacek Kuziel CM 

Na ilustracji: 
Zmartwychwstanie (ikona etiopska) 

Radosnego świętowania Zmartwychwstania Pana 
w trudnych czasach życzy REDAKCJA 

Przekaż 1% swojego podatku potrzebującym! 

               
W rozliczeniu PiT wystarczy wpisać nazwę: 

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 
oraz numer KRS 0000175353 

(koniecznie z dopiskiem: AIC Lourdes) 
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MSZE ŚW. W NIEDZIELE: 

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 
15.00, 16.30, 18.30, 20.00; 

w kaplicy akademickiej: 
Msze św. z udziałem dzieci  
przedszkolnych są odwołane 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 15.00 (tylko do 08.04.), 
18.30, 20.00 (z wyjątkiem sobót) 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
w niedziele: 
pół godziny przed Mszą św. 
w tygodniu:  
w g. 6.00÷9.00; 12.00÷19.00;  
19.30÷20.00 (z wyjątkiem sobót)  

KANCELARIA PARAFIALNA 
czynna od poniedziałku do piątku:  
tylko w godzinach 16.00÷18.00 

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

 

KWIECIEŃ 
1 (środa):   Pierwsza środa miesiąca: uroczystości ku czci Naszej 

Pani z Lourdes o godz. 18.00. 
3 (piątek): Pierwszy piątek: dodatkowa Msza św. o godz. 16.30. 
4 (sobota):   Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP o godz. 7.40; Msza św. o Niepokalanym 
Sercu NMP o godz. 8.00 i nabożeństwo wynagradzające. 

5 (niedziela): Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. 
Porządek Mszy Świętych – jak w każdą niedzielę. 

9 (czwartek):  Wielki Czwartek.  
 Inauguracja TRIDUUM PASCHALNEGO (patrz s. 5).  
12 (niedziela):  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc). 

  Porządek Mszy św. – jak w każdą niedzielę. 
13 (poniedziałek): Poniedziałek Wielkanocny. 
 Porządek Mszy św. – jak w każdą niedzielę. 
19 (niedziela):  2. Niedziela Wielkanocna (Niedziela Miłosierdzia). 
23 (czwartek):  Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski.  
 Dzień imienin ks. Wojciecha Kałamarza. 
25 (sobota):  Święto św. Marka, ewangelisty. 
 Dzień imienin ks. Marka Krawczyka. 
26 (niedziela):  3. Niedziela Wielkanocna. 

MAJ 
1 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca: dodatkowa Msza św. o godz. 

16.30; na mocy dyspensy metropolity krakowskiego nie obo-
wiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

2 (sobota): Uroczystość Najśw. Maryi Panny Królowej Polski, głów-
nej patronki naszej Ojczyzny: Msze Święte o godz. 6.00, 
7.00, 8.00, 9.00 i 18.30. 

3 (niedziela): 4. Niedziela Wielkanocna.  
4 (poniedziałek): Święto św. Floriana, męczennika, patrona Krakowa.  
6 (środa):  Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba. 
8 (piątek): Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głów-

nego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej: Msze 
Święte – jak w dni powszednie; z racji uroczystości nie obo-
wiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

9 (sobota): Uroczystość św. Ludwiki de Marillac, współzałożycielki 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Pau-
lo: Msze Święte – jak w dni powszednie. 

10 (niedziela): 5. Niedziela Wielkanocna. 
14 (czwartek): Święto św. Macieja, Apostoła. 
16 (sobota): Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika,  
 patrona Polski. 
17 (niedziela): 6. Niedziela Wielkanocna. 
24 (niedziela): Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  
31 (niedziela): Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
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o godz. 18.00 


