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Troska o dobre słowo w życiu bardzo leżała na sercu Sł. 

Bożemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. W ostatnią 

niedzielę października 1970 roku, w święto Chrystusa Króla 

był odczytany w parafiach List biskupów polskich poświęcony 

sprawie troski o świadczenie dobra słowem. 

Można zapytać: czy już wtedy było bardzo źle pod tym 

względem? A jak jest dzisiaj? Chciałbym przedstawić parę 

myśli na ten temat.  

Sądzę, że prawie każdy człowiek posiada zadziwiającą 

wprost łatwość wypowiadania nieprzemyślanych sądów o in-

nych ludziach, a czasem nawet słów wrogich i obraźliwych. 

Ileż to razy ludzi, którzy myślą inaczej niż my, niszczy się 

przez obmowy, oszczerstwa i plotki? Dlatego praca nad sło-

wem, do której zawsze wzywa Kościół, jest bardzo „na czasie” 

i prowadzi w swoich konsekwencjach do odnowy obyczajów i 

życia codziennego wszystkich wierzących w Chrystusa.  

Troska o dobre słowa czyli o miłość w naszej codzien-

nej mowie powinna być naszym całorocznym zadaniem. Po-

winniśmy uczyć się nie tylko stosować właściwe słowa, które 

oddawałyby istotny sens naszych myśli i intencji. Musimy 

czuwać, aby słowa były wypowiadane z pełną odpowiedzial-

nością i miłością.  

Każde słowo, które człowiek wypowiada, jest nie tylko 

sumą dźwięków, ale posiada wyraźne, określone znaczenie. 

Dlatego słowa wywołują radość, szczęście i zadowolenie, ale 

mogą też człowieka ranić, obrażać, niszczyć, a nawet – jak się 

mówi – zaszczuć czy… zabić.  

Troska o odpowiedzialne użycie słów odnosi się nie tyl-

ko do rządzących, polityków, twórców, artystów, pisarzy, poe-

tów czy dziennikarzy, ale przede wszystkim do osób pracują-

cych w środkach masowego przekazu myśli: prasie, radiu, 

telewizji, środkach elektronicznych. Dziś odbiorca może być 

przerażony tym, co w tych środkach dzieje się na naszych 

oczach.  

Troska o prawdę w wypowiadanych słowach obowiązu-

je każdego człowieka bez względu na wyznawaną religię czy 

ideologię. 

Myślę, że jest trochę prawdy w powiedzeniu, że dzisiaj 

więcej się gada niż rozumie, i że niejednokrotnie ludzie mówią 

tylko po to, aby mówić, bo boją się ciszy, skupienia i milcze-

nia.  

 

Święta Bożego Narodzenia zaw-

sze wnoszą niezwykłe ciepło i 

blask do naszych domów. Bóg 

staje się jednym z nas, aby nas 

wszystkich ubogacić takimi da-

rami, jakich świat dać nie może. 

Przyjmijmy je z fnością i wiarą 

w Jego niezwykłą moc!Niech 

kolejny numer naszego Pisma 

będzie zaproszeniem do refleksji 

w tym wyjątkowym czasie rado-

ści i pokoju!  

Redakcja 
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MIŁOŚĆ W SŁOWIE  

Kościół w czasach pandemii:  

Czekamy na ogłoszenie błogosławionym 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
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Oprócz troski o dobre użycie słowa musimy wydać 

bezwzględną walkę przekleństwom, słowom plugawym i 

grubiańskim. To jest, niestety, prawdziwa plaga codzien-

nego życia społecznego i politycznego w naszej Ojczyź-

nie.  

Człowiek współczesny może więcej niż dawniej 

potrzebuje dobrego słowa. Chociaż żyje on w wielkich 

społecznościach, często jest samotny. Często ludzie 

mieszkający w jednym bloku są sobie obcy, nie potrafią 

do siebie przemówić. 

Dlatego – będziemy mówić prawdę,  

– będziemy rozmawiać z każdym przyjaźnie,  

– będziemy mówić o innych tylko życzliwie,  

– będziemy wierni danemu słowu.  

Każdy z nas powinien stać na straży piękna języka 

i kultury słowa.  

Adam Markowski   

  

 

PRZYJMOWANIE KOMUNII NA RĘKĘ: 
WYJAŚNIENIE 

W poprzednim numerze naszego pisma została 

zamieszczona instrukcja przyjmowania Komunii na rękę: 

Należy podstawić lewą dłoń pod prawą, niby tron, i dło-

nie wyciągnąć w stronę szafarza Komunii; należy ustą-

pić miejsca następnej osobie, i przy szafarzu, czyli na-

tychmiast, włożyć Hostię do ust. Instrukcja wywołała 

kontrowersje. Ktoś napisał: Chyba jest błąd w instrukcji 

podawania Komunii Świętej na rękę. Powinno chyba 

być: Należy podstawić prawą dłoń pod lewą. Chyba że 

jest to sposób dla leworęcznych, a tych jest mniej. 

Nie ma pomyłki. W moim tekście cytuję św. Cyry-

la Aleksandryjskiego (†386): Podstaw dłoń lewą pod prawą 

niby tron, gdyż masz przyjąć Króla. Do wklęsłej ręki przyj-

mij Ciało Chrystusa i powiedz: Amen. I komentarz o. Jacka 

Salija OP: Fakt, iż Komunię składano wówczas na pra-

wej dłoni, każe się domyślać, że przyjmujący przenosił ją 

do ust bez pośrednictwa palców. Taki sposób przyjmo-

wania Komunii z ręki jest jak najbardziej właściwy i dziś 

praktykowany. Dodam też, że „aktorzy”, którzy wzięli 

udział w sesji zdjęciowej – ciekawostka! – bez żadnej 

instrukcji z mojej strony z miejsca w taki sposób układali 

dłonie: lewą pod prawą. Ale, oczywiście, dłonie należy 

układać tak, jak komu wygodnie: lewą dłoń pod prawą 

lub prawą dłoń pod lewą. Rzeczywiście, osoba prawo-

ręczna raczej palcami prawej dłoni uchwyci Hostię zło-

żoną na dłoni lewej. Nie to jest istotne. Ważne jest, by 

czynić to poprawnie. 

Ktoś inny napisał do redakcji: Jestem byłym 

mieszkańcem parafii, jednak w każdą niedzielę dojeż-

dżamy do kościoła NMP z Lourdes. W związku z epide-

mią COVID-19 dużo osób podczas Mszy przyjmuję Ko-

munię św. na rękę. W związku z tym mam  pytanie 

(myślę że nie tylko ja): jak zachować się w sytuacji, 

gdyby którejś z osób Komunikant upadł na posadzkę?  

Wbrew pozorom – przyjmowanie Komunii św. 

na rękę stwarza mniejsze niebezpieczeństwo upadku 

Hostii na posadzkę. Oczywiście, jeżeli przyjmujący 

tak Komunię czyni to poprawnie: płasko wyciągając 

dłonie w kierunku szafarza. Powiem tylko: jeszcze nie 

przydarzyła mi się taka sytuacja. Natomiast raz po raz 

zdarza się taka sytuacja przy podawaniu Komunii do 

ust, tutaj bowiem łatwiej o upadek Hostii, gdy szafarz 

poda Hostię nazbyt ostrożnie (albo nieostrożnie) lub 

Komunikujący przyjmie ją… nie tak, jak był tego 

uczony przed I Komunią Świętą. Co wtedy należy 

uczynić? Poczekać, aż szafarz podniesie Hostię – 

ewentualnie… podnieść ją samodzielnie i podać szafa-

rzowi. Albo… samodzielnie podnieść z posadzki i po-

dać sobie do ust (jeżeli ktoś nie ma zahamowań natury 

higienicznej).     

ks. Bogdan Markowski CM 

KOMUNIA DO UST CZY NA RĘKĘ? 

W liturgii znaki określa Kościół, a nie my sami. 

Powstaje pytanie, co chcemy w tym znaku wyrazić. 

Jeśli chodzi o Komunię Świętą, to jej pierwszym zna-

czeniem jest communio, czyli jedność. Ten znak ma 

nas łączyć. Jest to rozstrzygające kryterium, którego 

dzisiaj nie dostrzegamy i nie doceniamy. […] 

Fakt, że ktoś przystąpi do Komunii w takim, a 

nie innym znaku, nie sprawi, że Komunia będzie przy-

jęta godniej. Mamy być przede wszystkim przygoto-

wani duchowo. I każdy ze znaków powinien być z 

pełną godnością i szacunkiem wykonany. 

abp Józef Górzyński, metropolita warmiński 

(cyt. za: Idziemy z 26 lipca 2020 roku, s. 20-21)  

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 
 Z urlopu rodzicielskiego w 2019 roku w Polsce sko-

rzystało 4 tysiące mężczyzn.  

 W całej Polsce co piąty zgon nastolatka spowodo-

wany jest samobójstwem; 3-5% nastolatków cierpi 

na depresję.  

 Szacuje się, że na świecie może żyć od 2 do 7 milio-

nów byłych muzułmanów, nawróconych na chrze-

ścijaństwo. 

 Co czwarty nowo wyświęcony ksiądz katolicki w 

Europie jest Polakiem.  

 Statystyczny Polak spędził przed telewizorem w 

2019 roku średnio 4 godziny, 16 minut i 4 sekundy.  

 Do tej pory w Lourdes uznano 70 przypadków cu-

downych uzdrowień: 58 Francuzów, 8 Włochów, 

Belga, Niemkę, Austriaczkę i Szwajcara. Wśród 

uzdrowionych jest 15 osób duchownych, a 80% to 

kobiety.    
(z prasy polskiej wybrał AM) 

 
 

JESZCZE O KOMUNII 
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nia ofiar od wiernych. Owszem, nie tylko papież Franciszek 

zawsze piętnował chciwość i pazerność. Ale co faktycznie 

powiedział o ofiarach składanych przez wiernych? Cytuję 

(wypowiedź z 16 września 2013 roku, cytat za KAI): Pewne-

go razu pewien ksiądz […] powiedział mi: «Ja nie każę za 

nic płacić, nawet za intencje mszalne. Mam tu puszkę i 

ludzie zostawiają w niej tyle, ile chcą. Ale, Ojcze, ja prawie 

podwoiłem to, co miałem wcześniej!» Dzieje się tak, ponie-

waż ludzie są wielkoduszni, a Bóg błogosławi takim rze-

czom! Koniec cytatu. Zresztą, wierni z całego świata łożą na 

utrzymanie Stolicy Świętej. W tym roku, z powodu pande-

mii, nie było tradycyjnej zbiórki na ten cel w święto świętych 

Piotra i Pawła: 29 czerwca. Ale nie znaczy to, że została ona 

odwołana. Została przeniesiona na niedzielę 4 października. 

Wszystkie parafie otrzymały prośbę: Stolica Apostolska 

prosi o objęcie tej sprawy szczególną troską, aby w tym 

trudnym czasie nie zabrakło wsparcia posługi Ojca Święte-

go względem całego Kościoła.  

Jaki powinien być styl życia księdza? Skromny, al-

bo i więcej niż skromny. My, misjonarze, w swoich Konsty-

tucjach czytamy: Przez wzgląd na warunki życia ubogich, 

nasz sposób życia ma się oznaczać prostotą i umiarkowa-

niem (K 33). Czy się oznacza? Niech parafianie sami osą-

dzą… Ale umiarkowanie nie oznacza przecież bylejakości 

czy nędzy. Mój krewny opowiadał o swoim proboszczu, 

który zakonnikiem nie był, ale o dobra materialne nie dbał 

zupełnie. Do tego stopnia, że nie dbał ani o schludny ubiór, 

ani o piękno kościoła, ani o stan plebanii. Stało się, że drze-

wo obok plebanii tak się rozrosło, że konar wybił szybę w 

oknie jego sypialni. Parafianie chcieli z własnej inicjatywy 

naprawić szkodę, ale ks. proboszcz… Ks. proboszcz stwier-

dził: A po co? Przecież w pokoju będzie więcej świeżego 

powietrza! Można i tak. Ale chyba nie chcielibyśmy mieć 

księży aż tak oderwanych od tego świata?  

Pewien dziennik – domyślajmy się jego tytułu – 

zamieścił w maju apel do katolików, by postawili księży do 

pionu: przestali chodzić do kościoła i składać na Kościół 

ofiary. Bo wtedy księża przestaną myśleć o pieniądzach, a 

zajmą się pedofilią w Kościele… To nic nowego, że niektó-

rzy tak myślą. Śp. ks. Piotr Pawlukiewicz opublikował kie-

dyś książkę dla młodzieży: Księża na księżyc! Tylko co 

dalej? Właśnie: co dalej? Dlatego Pan Jezus wybierając i 

wysyłając Apostołów – ani ich nie przeceniał, ani zadań im 

nie ujmował (wręcz przeciwnie), ani żyć w biedzie im nie 

nakazywał: Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw 

mówcie: Pokój temu domowi! […] W tym samym domu 

zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na 

swoją zapłatę (zob. Łk 10, 5-7). Wszystkich zaś uczniów 

prosił o jedno: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 

mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników 

na swoje żniwo (Mt 9, 37-38). Puenta więc będzie krótka: 

Jeżeli modlimy się za powołanych, jeżeli korzystamy z po-

sługi kapłańskiej i cenimy ją sobie – nie mówię: jeżeli lubi-

my księży, bo to inny temat – otóż jeżeli modlimy się za 

powołanych, jeżeli korzystamy z posługi kapłańskiej i 

cenimy ją sobie… To ani księży nam nie zabraknie, ani 

księża z głodu nie umrą.  

ks. Bogdan Markowski CM 

*Poszerzony tekst homilii/kazania z dnia 14 czerwca br.    

   

   

Chrystus Pan, wybierając i wysyłając Dwunastu, po-

wiedział im: Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie… Kiedyś 

tymi słowami zostałem powitany w czasie kolędy. Zapukałem 

do drzwi mieszkania, jak się okazało, dwóch starszych pań, 

które nie były katoliczkami. Jedna na mój widok odezwała się: 

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie (Mt 10, 8). Na co od-

powiedziałem: Ale jest też napisane: Godzien jest robotnik 

zapłaty swojej (Łk 10, 7; zob. 1Tm 5, 18). Na co mi odpowie-

dziano: Tak, tak… Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu 

(Pwt 25, 4; zob. 1Tm 5, 18). Tak oto przerzuciliśmy się cytata-

mi z Pisma Świętego. I w gruncie rzeczy zgodziliśmy się, że za 

pracę należy się zapłata. 

Czy apostołowie i ich uczniowie głosili Ewangelię za 

darmo? Owszem, nie pobierali opłat za głoszenie Słowa, ale 

również oni musieli coś jeść i w coś się ubrać, a podróże drogą 

morską wówczas też kosztowały. Oczywiście, wszystkimi 

drogami prowadzącymi do Rzymu można było ostatecznie iść 

na piechotę… Św. Paweł chlubił się wobec Tesaloniczan, że 

utrzymuje się z własnej pracy: u nikogo nie jedliśmy za darmo 

chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w 

nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Ale zaraz doda-

wał: Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby 

dać wam samych siebie za przykład do naśladowania (2Tes 3, 

8-9; zob. 1Tes 2, 9). Ale przecież nie mógł tego robić ciągle, 

skoro niejednokrotnie całe dnie poświęcał głoszeniu Ewangelii 

i całe tygodnie był w podróży. Od Tesaloniczan nie chciał więc 

nic – ciekawe, dlaczego? – ale równocześnie dziękował Fili-

pianom: bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na 

moje potrzeby (Flp 4, 16). I pouczał wiernych: Tak też i Pan 

postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewange-

lię (1Kor 9, 14); Ten, kto pobiera naukę wiary, niech użycza 

ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza (Gal 6, 6). I 

zachęcał swojego ucznia, Tytusa: Zenasa, uczonego w Prawie, 

i Apollosa zaopatrz należycie na drogę powrotną, by im na 

niczym nie zbywało. Niechże i nasi wierni nauczą się przodo-

wać w spełnianiu dobrych czynów, które służą zaspokojeniu 

koniecznych potrzeb – żeby nie byli bez zasług (Tt 3, 13-14). 

Podobnie św. Jan Apostoł chwalił niejakiego Gajusa z powodu 

wspierania misjonarzy: Ty, umiłowany, postępujesz w duchu 

wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym 

skądinąd. Oni to świadczyli o twej miłości wobec Kościoła; 

dobrze uczynisz zaopatrując ich na drogę zgodnie z wolą 

Boga (3J, 5-6). 

Generalnie ludzie uważają, że są trzy sposoby zdoby-

wania pieniędzy: złodziej pieniądze kradnie, człowiek uczciwy 

uczciwie zarabia, a ksiądz… ksiądz pieniądze po prostu ma. 

Śp. Pan Jan Rybarski opowiadał o narzeczonej, która zwierzyła 

się mu, że z okazji ślubu nie powinno się żądać od młodych 

żadnej ofiary. A kto zapłaci za oświetlenie, wystrój, sprzątanie, 

na pensję kościelnego? – pytał pan Jan. A, to powinna dać 

Kuria – orzekła narzeczona. A kto daje Kurii? Pewnie Waty-

kan? A na Watykan?    

Swego czasu głośno było z powodu wypowiedzi pa-

pieża Franciszka, który jakoby miał zakazać księżom pobiera-

DARMO DAWAJCIE?* 
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I usłyszałem liczbę opieczętowanych:  
sto czterdzieści cztery tysiące (Ap 7, 4). 

Codzienne życie dostarcza wnikliwemu obserwatoro-

wi wiele różnych zjawisk i spostrzeżeń. A wszystko, co się 

dzieje, bywa i smutne, i straszne zarazem.  

Coraz więcej osób, przeważnie ludzie młodzi, ale tak-

że nieraz i ludzie nieco starsi chcą się czymś z tłumu wyróż-

nić. Czym chcą się wyróżnić? Oto są dumni, że mają tatuaże. 

Wszędzie, gdzie na ciele człowieka jest to możliwe: na rę-

kach od barku do palców, na piersiach i plecach, niektórzy 

nawet na szyi i głowie (jeśli nie ma włosów), na udach i łyd-

kach.  

Dlaczego ludzie to robią? Na przystanku autobuso-

wym zapytałem kobietę w średnim wieku: Dlaczego Pani ma 

ten tatuaż? Powiedziała mi wprost, jakby bardzo z siebie 

zadowolona: Dlatego, że to lubię. 

Tatuaże są różne: jakieś groźne i przerażające potwory, 

kwiaty, serca, korale, opaski na ręce i długie napisy na ciele. 

A niektórzy co bogatsi robią sobie tatuaże kolorowe. I co 

można na to powiedzieć? Może ludzie czują jakąś nieubłaga-

ną potrzebę wyróżniania się i imponowania takimi obrazami?  

Co w tej sytuacji robić? Oto jest pytanie… Być może 

mamy tutaj ważny problem natury religijnej: czy człowiek 

ma prawo i powinien trwale zmieniać, zniekształcać po-

wierzchnię swojego ciała? 

Czy ci wszyscy ludzie wiedzą, co na ten temat mówi 

Pismo Święte? W Księdze Kapłańskiej czytamy: Nie będzie-

cie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie 

się tatuować. Ja jestem Pan! (Kpł 19, 28).* 

Obserwator    

*W Internecie, w poradniku Jakich tatuaży nie ro-

bić?, po wyliczeniu najbardziej „obciachowych” tatuaży, 

napisano: Wygląda na to, że już nic nie można sobie wyta-

tuować! Jak widać istnieje szansa, że za 2-3 lata najwięk-

szym hitem, który będziemy mogli zrobić ze swoim ciałem, 

będzie nieposiadanie żadnego tatuażu. Tylko jak to cof-

nąć?! (przyp. redakcji). 

 

 

Powstanie znaków drogowych dla dzieci w Parku 

Św. Wincentego a Paulo to inicjatywa 10-letniej dziew-

czynki i wspierających jej w tym pomyśle rodziców i 

rówieśników, która została zgłoszona do dzielnicowego 

budżetu obywatelskiego w roku ubiegłym. Uczenie zaan-

gażowania społecznego przez promowanie wśród naj-

młodszych idei budżetu obywatelskiego jest sposobem na 

kształtowanie świadomych postaw obywatelskich. Miesz-

kańcy dzielnicy swoimi głosami zdecydowali o realizacji 

m.in. tego przedsięwzięcia. Szanujmy ich wybór, nawet 

jeśli nie jest on całkiem zgodny z naszymi przekonaniami 

czy poczuciem smaku i estetyki. 

Inny projekt budżetu obywatelskiego został zgło-

szony przez Duszpasterstwo Akademickie «Na Miastecz-

ku», zdobył wymaganą liczbę głosów w głosowaniu 

wśród mieszkańców Dzielnicy i również jest realizowany, 

odpowiadając na istotne potrzeby innej grupy wiekowej 

mieszkańców naszej parafii. A małe złośliwości przeja-

wiające się w opinii Ks. Wojciecha Kałamarza mogą 

zniechęcić w przyszłości również do innych pomysłów i 

inicjatyw, które mogą być odpowiedzią na ważne potrze-

by różnych grup wiekowych, oraz skutkować powstawa-

niem niechęci do aktualnej rzeczywistości społecznej i 

brakiem motywacji do jej pozytywnego przeobrażania.  

Usytuowanie znaków drogowych dla dzieci nau-

myślnie nie było projektowane w bezpośrednim sąsiedz-

twie kościoła oraz pomnika św. Wincentego a Paulo wła-

śnie z uwagi na bliskość kościoła i zapewnienie choć mi-

nimalnej odległości od zabudowań parafialnych oraz od-

dzielenie różnych funkcji parku i jego najbliższego są-

siedztwa. 

Przepuszczanie mrówek na przejściu dla pieszych to 

z pewnością element świetnej zabawy dla większości dzie-

ci. Nauka przez zabawę daje z pewnością lepsze efekty 

edukacyjne wśród najmłodszych i sprzyja powstawaniu 

zainteresowania nowymi zagadnieniami. Zapewnienie 

ciekawych możliwości aktywnego spędzania wolnego 

czasu i wypoczynku dla najmłodszych skutkuje m.in. wła-

ściwym rozwojem fizycznym najmłodszego pokolenia i 

równocześnie odciąga je od nadmiernego przesiadywania 

przed komputerem, smartfonem czy telewizorem. 

 

LUDZIE 
OPIECZĘTOWANI 

NIE DLA WSZYSTKICH 

PARK PSTRY 
POLEMIKA Z KS. WOJCIECHEM 

Refleksje ks. Wojciecha Kałamarza CM pt. Park 
pstry, poświęcone instalacji znaków drogowych w 
Parku im. św. Wincentego a Paulo (zob. Z Życia Pa-
rafii… nr 219-220, s. 8), wywołały żywy odzew na-
szych parafian. Czego świadectwem niech będzie 

wypowiedź, którą zamieszczamy poniżej.   
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Dzielnica powinna przyciągać rodziny z dziećmi i 

zachęcać do zamieszkania na jej terenie również przez 

odpowiednią infrastrukturę. Jedynie wtedy możemy spo-

dziewać się, że nasza dzielnica i parafia za 20 lat nie bę-

dzie składać się z osób, których średnia wieku oscyluje w 

granicach wieku emerytalnego. W przeciwnym wypadku 

może dojść do sytuacji, że Park ponownie stanie się 

obiektem zakusów deweloperów, bo nie będzie kto miał 

bronić go przed zniszczeniem i zabudowaniem. 

Licząc na zrozumienie argumentacji drugiej strony 

i wypływającą z poczucia interesu społecznego przychyl-

ność do inicjatyw ważnych dla sporej liczby parafian i 

mieszkańców dzielnicy – przekazuję tą drogą serdeczno-

ści dla Ks. Wojciecha Kałamarza i pozostałych współbra-

ci Domu Księży Misjonarzy. 

Marek Tatara 

 

Dlatego napominam was i proszę nieustannie, 

żebyście nie tylko tutaj w kościele uważali na to, co 

się mówi, lecz żebyście również pilnie czytali Pismo 

Święte w domu. Nalegania te powtarzam bez prze-

rwy każdemu, kogo spotkam. 

Niech mi tu nikt nie występuje z zimnymi i 

niemądrymi wymówkami: jestem adwokatem, rad-

nym, rzemieślnikiem, mam żonę i muszę zarabiać na 

wyżywienie dzieci, muszę prowadzić dom, jestem 

człowiekiem świeckim. Nie jest moim obowiązkiem 

czytanie Pisma Świętego. Niechaj zajmują się tym ci, 

co usunęli się od świata, co mieszkają w pustelniach 

górskich i bezustannie żyją w samotności. – Co ty 

mówisz, człowieku? Zajmowanie się Pismem Świę-

tym nie jest ponoć twoim obowiązkiem, boś zapląta-

ny w tysiączne kłopoty? 

Otóż właśnie dlatego powinieneś tym bardziej 

się tym zainteresować. Albowiem tamci nie potrze-

bują aż tak bardzo pociechy i pomocy Pisma Święte-

go jak ci, których życie codzienne porywa w wir 

przeróżnych zajęć. Właśnie dlatego powinieneś się 

więcej zająć Pismem Świętym niż oni. Dla nich bo-

wiem pociecha i pomoc Pisma Świętego nie jest tak 

konieczna, jak dla tych, co znajdują się w kłębowi-

sku codziennych kłopotów. 

Jesteśmy bowiem jakby na pełnym morzu rzu-

cani tam i siam, i obracamy się wśród tysiącznych 

niebezpieczeństw grzechu, potrzebujemy wiec usta-

wicznie pociechy i zachęty Pisma Świętego. Oni 

siedzą z dala od boju, dlatego też rzadko otrzymują 

rany. Ty zaś stoisz na pierwszej linii frontu i nowe 

rany otrzymujesz bez przerwy. Dlatego potrzebujesz 

więcej leków. 

Żona cię denerwuje, syn sprawia ci kłopoty, 

niewolnik pobudza do gniewu, wróg knuje zasadzki, 

przyjaciel obgaduje cię za plecami, sąsiad ci doku-

cza, kolega z wojska obmyśla podstęp, często groźba 

sadu wisi nad tobą, niedostatek cię gnębi, utrata do-

mowników sprowadza smutek, powodzenie nadyma, 

przeciwności przymnażają ci zgryzot. 

Naokoło pełno okazji do gniewu, tysiączne 

troski nas gonią. Trzeba nam zatem bez przerwy się-

gać po broń Pisma Świętego. 

Św. Jan Chryzostom (ok.350–407)*  

*Jan Chryzostom, De Lazaro; w: A. Bober, Ojcowie 

Kościoła o czytaniu Pisma Świętego, „Znak” 11(245) 

1974, 1533-1534. 

 

 

MYŚLI O PRZYSZŁOŚCI 

Jeżeli się używa minuty tak cenne, aby mówić o rzeczach 
drugorzędnych, to dlatego, iż te rzeczy tak drugorzędne są 
traktowane jako bardzo ważne, gdyż pozwalają ukryć to, 
co naprawdę ważne. 

socjolog Pierre Bourdieu (o telewizji) 

Żyjemy na koszt przyszłych pokoleń. Widać też z tego, że 
żyjemy w fałszu. Żyjemy na pokaz, a wielkie kredyty są 
traktowane jako coś, co nam się należy. Także w tej kwe-
stii wszyscy teoretycznie rozumieją, że potrzeba opamię-
tania […]. Ale mimo wszystko nie przenika to do ludzkich 
serc.  

Benedykt XVI 

Ludzie są ateistami przyszłości. Nie wierzą w to, co wie-
dzą, nawet gdy się im w ścisły sposób udowodni, co musi 
przyjść. 

Peter Sloterdijk 
 

OJCIEC KOŚCIOŁA O BIBLII:  

POTRZEBUJESZ 
TEJ BRONI 
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Ks. Bogdan, opiekun służby liturgicznej, na po-

czątku czerwca pisał do rodziców swoich podopiecz-

nych:  

«Co ze wspólnymi wakacjami? Ku mojemu 

osobistemu rozczarowaniu i smutkowi – wszystko 

wskazuje na to, że będzie wielkie nic, wielkie zero! W 

lipcu nie będzie ministranckich zawodów sportowych 

w Piekarach (to tak oczywiste, że… organizatorzy na-

wet nie odwoływali zawodów). Nie będzie lipcowego 

wyjazdu wakacyjnego dla młodszych na Ukrainę: na-

wet nie wiadomo, kiedy dla takich wyjazdów zostaną 

otwarte granice, a cóż mówić o innych ograniczeniach. 

Nie będzie także sierpniowego wyjazdu „specjalnego” 

dla starszych do Bysławka: pan Tomasz, nasz gospo-

darz, po zapoznaniu się z wszystkimi wymogami, które 

musiałby spełnić jako przyjmujący gości – zaprasza 

nas na wakacje w… 2021 roku. 

Owszem, są ośrodki, które wypoczynek waka-

cyjny dla młodych organizują: np. mamy zaproszenie 

do ośrodka w Bęsi (!). Ale… Zapoznałem się z wymo-

gami, które muszą czy powinny być spełnione, i 

stwierdziłem, że w najlepszym wypadku wyjazd dla 

uczestników byłby nieznośny: dzieci po takich waka-

cjach byłyby bardziej zmęczone psychicznie aniżeli po 

pobycie we własnym domu. Zresztą, mądrzy ludzie 

odradzają organizowanie wspólnych wyjazdów w ta-

kich warunkach.» 

Czy znaczy to, że było tylko «wielkie nic»? Tak 

to nie mogło być. O czym poniżej. 

***** 

W poniedziałek 6 lipca br. ks. Bogdan, s. Bea-

ta i… ks. Stanisław Irisik (proboszcz w Pereczynie 

na Ukrainie, czasowo pomagający w naszej parafii z 

powodu niemożności powrotu do siebie), dwójka 

rodziców oraz 12 młodszych ministrantów i krucja-

tek udali się na jednodniową wyprawę do Lancko-

rony i Kalwarii Zebrzydowskiej. Busem prowa-

dzonym przez p. Eugeniusza dojechali do Lanckoro-

ny po godz. 9.00, skąd obok ruin zamku zeszli na 

dróżki kalwaryjskie (do Brodów), modlili się w ko-

ściele Grobu Matki Bożej, od ratusza Piłata odprawi-

li Drogę krzyżową i z Golgoty zeszli do Domu Piel-

grzyma, gdzie w restauracji zjedli smaczny obiad. 

Potem był czas na lody i zakup pamiątek, by po po-

żegnalnej wizycie w Kaplicy Cudownego Obrazu 

Matki Bożej Kalwaryjskiej busem wrócić do Krako-

wa o godz. 17.30. Wszyscy wracali zadowoleni z 

pięknej, słonecznej pogody (a miało padać!), udanej 

wyprawy, w czasie której pokonali 6-kilometrową 

trasę, i bardzo dobrej atmosfery w czasie całej wy-

cieczki. 

***** 

W sobotę 11 lipca ks. Piotr Klimczak o godz. 

5.00 rano wyruszył w 14-osobowej ekipie do Giżyc-

ka na żagle. Ekipę stanowili księża Piotr Klimczak i 

Andrzej Gieroń oraz 12 absolwentów, studentów i 

uczniów: było 5 dziewcząt i 7 chłopaków, zasadni-

czo udzielających się w Projekcie a Paulo, najmłod-

szy uczestnik liczył 17 lat, a najstarszy z młodych – 

lat 30. Po dotarciu dwoma pojazdami do miejscowo-

ści Bystry k. Giżycka nad jez. Niegocin – następ-

nego dnia wyruszyli na mazurskie jeziora. Na dwa 

tygodnie ich domem stały się żaglówki Hanula i 

Espada. 

Na zdjęciu: 

Ks. Piotr  

(w środku)  

i ks. Andrzej  

(po prawej) 

w Węgorzewie 

z uczestnikami  

wyprawy  

pod żaglami 

WSPÓLNE WAKACJE 

MIMO PANDEMII 
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Trasa prawie dwutygodniowej wyprawy prowadzi-

ła przez jez. Niegocin i Jagodne do Szymonki, potem 

były Stare Sady nad jez. Tałty, przez Mikołajki nad jez. 

Mikołajskim i jez. Bełdany dotarli do Rucianego-Nidy, 

by wrócić do Wierzby, potem były Tałty nad jez. Tałty i 

ponownie Szymonka; przez jez. Jagodne i Niegocin wró-

cili do Giżycka, przez jez. Kisajno dotarli na półwysep 

Królewski Róg, i dalej przez jez. Dargin i Mamry popły-

nęli do Mamerek, następnego dnia dotarli do Węgorze-

wa, by wieczorem zacumować w porcie Harsz nad jez. 

Dargin; teraz czekał ich tylko długi, ostatni rejs do miej-

scowości Bystry. W Bystrym w sobotę 25 lipca rano 

zdali sprzęt i wyruszyli w drogę powrotną do Krakowa, w 

którym zameldowali się – zmęczeni, ale zadowoleni – w 

sobotni wieczór. 

***** 

W czwartek 30 lipca busem kierowanym przez 

p. Kazimierza – ks. Bogdan Markowski z 13-osobową 

ekipą wyruszył na wycieczkę dla służby liturgicznej 

do Słowackiego Raju. Był to prawdziwie „rodzinny” 

wyjazd, bo z siódemką chłopców i jedną dziewczynką 

wyjechało 5 starszych krewnych (nie tylko rodziców). 

Niestety, zabraklo czasu na realizaję całego planu: 

wędrówkę z Čingova na Tomasovsky Vyhlad, i dalej 

Prelomem Hornadu do parkingu w Podlesoku. Grupa 

przez 3 i pół godziny zrobiła krótszą trasę: z parkingu 

w Podlesoku Prelomem Hornadu tylko do Letano-

skeho Mlyna… Ale i tak wrażenia były wystarczające, 

zwłaszcza dla tych uczestników, którzy w Słowackim 

Raju byli po raz pierwszy. Grupa opuściła Słowacki 

Raj czerwonym szlakiem w kierunku Letanowiec: tam 

po fotografii przy bramie do Slowackiego Raju udali 

się w drogę powrotną do Krakowa. Przyjechali z ma-

łym „poślizgiem”, bo o godz. 20.10. Na uczestników 

wycieczki czekała stęskniona s. Beata, która była 

„wielką nieobecną” na wycieczce: udział 

wiło jej poważne uczulenie, którego się nabawiła 

nieroztropnie pielęgnując rośliny środkami owado-

bójczymi. 

***** 

W poniedziałek 10 sierpnia na trzecią (i 

ostatnią) wakacyjną wycieczkę udali się: ks. Bogdan, 

s. Beata, p. Jadwiga oraz 9 chłopców (w wieku róż-

nym) i 4 dziewczynki. O godz. 8.00 busem prowa-

dzonym przez znanego im p. Eugeniusza wyruszyli 

w Beskid Śląski. Z Ustronia-Polany wyciągiem 

krzesełkowym wyjechali na zbocze Czantorii, potem 

był czas na zjazdy letnim torem saneczkowym; zje-

chał także ks. Bogdan, ale stwierdził, że już „nie dla 

niego takie numery”. Był czas na kawę i lody, po 

czym cała grupa wspięła się na szczyt Czantorii 

Wielkiej (995 m n.p.m.) i z czeskiej wieży widoko-

wej wszyscy podziwiali panoramy Beskidu Śląskie-

go. Było jeszcze zejście do Horskiej Chaty Čanto-

ryje (na kofolę i knedliczki) i powrót na Wielką 

Czantorię, by zejść do wyciągu krzesełkowego i zje-

chać na parking. Teraz czekał grupę przejazd strasz-

nie rozkopaną (bo remontowaną) drogą nr 941 przez 

Wisłę, i dalej do Jaworzynki-Trycatek. Tam wszy-

scy przeszli na trójstyk granic polskiej, czeskiej i 

słowackiej, po czym odwiedzili punkt wyrobu i 

sprzedaży sera o wdzięcznej nazwie Sýrárna Hrčav-

sky grunt (150 metrów od granicy). Teraz czekał 

ekipę długi przejazd do Krakowa, w którym zamel-

dowali się o godz. 20.15. Raczej zadowoleni, nawet 

bardzo. Zwłaszcza, że dwie prognozowane na ten 

dzień ulewy… sprowadziły się do komunikatów wy-

głaszanych przez ks. Bogdana: „teraz zaczyna pa-

dać”, „teraz skończyła się ulewa”… 

(XYZ)         

 

 

Na zdjęciu: 

podczas  

sierpniowej  

wycieczki  

dla służby  

liturgicznej 

na szczycie  

Czantorii  

Wielkiej 
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WRZESIEŃ 
1 (wtorek):  Msza św. na inaugurację nowego roku szkolnego dla 

uczniów SP nr 12 oraz rodziców i nauczycieli – o godz. 

8.00 (z poświęceniem przyborów szkolnych). 

Msza św. na inaugurację nowego roku szkolnego dla 

uczniów i nauczycieli VII LO – o godz. 9.00. 

2 (środa):   Uroczystości pierwszej środy miesiąca o godz. 18.00: 

nabożeństwo różańcowe, nowenna do Matki Bożej Nieu-

stającej Pomocy i Msza św. wotywna o Najśw. Maryi 

Pannie z Lourdes. 

  Inauguracja nowego roku formacji służby liturgicznej 

(ministrantów i krucjatek), z udziałem rodziców i rodzin 

ministrantów i krucjatek. 

4 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca: Msze św. wotywne o Najśw. 

Sercu Pana Jezusa – o godz. 8.00 i 18.30; dodatkowa 

Msza św. «pierwszopiątkowa» – o godz. 16.30. 

Posługa sakramentalna kapłanów w domach chorych –  

od godz. 9.00. 

5 (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 i nabożeństwo. 

6 (niedziela): 23. niedziela zwykła. 

 Msza św. o Boże błogosławieństwo w nowym roku 

szkolnym dla uczniów SP nr 5 oraz rodziców i nauczy-

cieli – o godz. 11.00 (z poświęceniem przyborów szkol-

nych). 

8 (wtorek): Święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny. 

13 (niedziela): 24. niedziela zwykła. 

 XXVIII Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydow-

skiej.  

14 (poniedziałek):  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

18 (piątek):  Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski. 

20 (niedziela): 25. niedziela zwykła. 

Dzień Środków Społecznego Przekazu. 

21 (poniedziałek):  Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.  

24 (czwartek):  Inauguracja triduum przed uroczystością św. Wincentego 

a Paulo – w czasie Mszy św. o godz. 18.30. 

27 (niedziela): Uroczystość odpustowa św. Wincentego a Paulo, pa-

trona dzieł miłosierdzia, założyciela Zgromadzeń 

Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia. 

 Uroczystość przyjęcia dziewcząt i chłopców do grona 

służby liturgicznej – w czasie Mszy św. o godz. 11.00.  

Uroczysta Msza Święta o godz. 12.30: Mszy św. będzie 

przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosi ks. 

Adam Kaganek CM, wikariusz parafii pw. Bł. Anieli 

Salawy w Krakowie. 

29 (wtorek): Święto Św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.  
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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 

 

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 – przedszkolaki (od 13.09) 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 18.30 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 

w tygodniu:  

w g. 6.00÷9.00, 18.00÷19.00 

w niedziele: 

pół godziny przed Mszą św. 
(nie ma spowiedzi w czasie Mszy św.) 

KANCELARIA PARAFIALNA 

czynna od poniedziałku do piątku:  

w godzinach 16.00÷18.00; 
od poniedziałku 14 września 

także w godz. 10.00÷12.00  

Tzw. kurs przedmałżeński 
we wrześniu nie odbędzie się! 

Katolicka Poradnia Rodzinna: 

zapisy na stronie ftrodzinie.pl 

Klub Parafialny 
czynny od wtorku do piątku:  

w godz. 14.00÷17.00 

Dyżur s. Beaty Woźniak 

(dla pomocy ubogim i samotnym): 
pod nr. telefonu 606-583-782 

NUMERY TELEFONÓW 

dyżurny:     12-622-59-19; 

kancelaria:     12-622-59-21 

               (w godzinach urzędowania); 

zakrystia:       12-622-59-27; 

do umierającego: 880-479-042 

 

http://www.misjonarska.pl/
http://www.wydawnictwoplatan.pl/

