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Myślę, że warto najpierw przywołać słowa papieża Leona XIII (†1903): Różaniec jest środkiem
obrony skuteczniejszym niż wszelka dyplomacja, potężniejszym niż jakakolwiek organizacja i prasa. Kto
odmawia różaniec, więcej czyni dla ludzkości, niż jakikolwiek mówca, redaktor, organizator, dyrektor czy
poseł. Kto odmawia różaniec, ten wywiera na bieg
spraw tego świata wpływ za pomocą Tej, Której mądrości i potędze nie dorównują ani w cząsteczce
wszystkie uniwersytety i rządy.
Różaniec jest codziennym przebywaniem w
Bożych sprawach. Uczymy się od Jezusa Chrystusa
i Jego Matki przeżywania swojego życia tak, aby
Wieczność przenikała naszą codzienność. Różaniec
jest zaczerpnięciem oddechu w zwariowanych wirach codziennych wydarzeń. To wprowadzanie Bożego światła do naszego życia. Podążanie śladem św.
Jana Pawła II, który wyznał: Różaniec to modlitwa,
którą bardzo ukochałem!
Jak się nauczyć modlitwy różańcowej? Trzeba
dać czas Bogu i sobie. Najlepiej rozmawia się na
osobności i bez pośpiechu. Biorąc Słowo Boże, które
mówi o tajemnicy, którą mamy rozważać, odczytać
je i modlić się nim. Można jeszcze poszukać ikony,
która przedstawia treść tajemnicy. Rozważając tajemnicę – można też (i trzeba) wypowiedzieć przed
Bogiem i Maryją to, co leży nam na sercu, i z takim
bagażem treści wypowiadać modlitwy. Różaniec jest
szeptaniem Bogu o naszej codzienności i przyjmowaniem w nią Bożego Światła.
A jak już pozwolisz Duchowi Świętemu, żeby
cię nauczył różańca – z tańcem nie będzie żadnego
problemu. Nawet… kiedy nie masz żadnego talentu
w tym kierunku.
Weź więc swój różaniec, i módl się różańcem!
Anna
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JAK ODMAWIAĆ RÓŻANIEC?
Gdy przed nami miesiąc modlitwy różańcowej –
może warto przypomnieć to, co najbardziej podstawowe i
niby oczywiste: jak odmawiać różaniec? Nie jest to,
oczywiście, nic skomplikowanego, ponieważ sama formuła modlitwy jest łatwa do zapamiętania. Należy jednak
pamiętać, że samą istotę tego, jak odmawiać różaniec,
stanowią dwie składowe.
Po pierwsze – jest aspekt czysto „techniczny”.
Miesiącem, w którym codziennie odbywają się nabożeństwa różańcowe, a wierni gromadzą się, żeby odmawiać
różaniec – jest październik. W każdym tygodniu wierni
spotykają się, aby każdego dnia odmawiać inną z tajemnic różańcowych. Podział na poszczególne dni tygodnia wygląda następująco:
tajemnice radosne odmawiane są w poniedziałki i soboty,
tajemnice bolesne odmawiane są we wtorki i piątki,
tajemnice chwalebne odmawiane są w środy i niedziele;
tajemnice światła odmawiane są we czwartki.
Każda z tajemnic różańca nawiązuje do poszczególnych wydarzeń w Biblii. Jest więc niejako
streszczeniem Ewangelii. Tajemnice chwalebne opowiadają o Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu Jezusa,
Zesłaniu Ducha Świętego, Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny oraz Ukoronowaniu Najświętszej Maryi
Panny. Tajemnice radosne to Zwiastowanie, Nawiedzenie, Narodzenie, Ofiarowanie i Znalezienie Jezusa. Tajemnice bolesne to z kolei Modlitwa w Ogrójcu, Biczowanie, Cierniem Ukoronowanie, Droga Krzyżowa i
Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Nowe tajemnice – tajemnice
światła to Chrzest Jezusa w Jordanie, Pierwszy cud w
Kanie Galilejskiej, Głoszenie nauki o Królestwie Bożym,
Przemiana na Górze Tabor, oraz Ustanowienie Eucharystii.
Sam przedmiot, jakim jest różaniec, jest wskazówką i drogowskazem tego, jak się tę modlitwę odmawia. Poszczególne paciorki oznaczają poszczególne modlitwy. Jak odmawiać różaniec „krok po kroku”? Zaczynamy od Znaku Krzyża i Wierzę w Boga, potem następuje Ojcze nasz (pierwszy paciorek) i 3 razy Zdrowaś
Maryjo (3 kolejne paciorki) oraz Chwała Ojcu (5 paciorek). Następnie, przy rozważaniu pierwszej tajemnicy,
odmawiamy Ojcze nasz (na tym samym paciorku), 10 razy Zdrowaś Maryjo (10 kolejnych paciorków) i Chwała
Ojcu (pojedynczy paciorek), przy kolejnej tajemnicy –
Ojcze nasz (na tym samym paciorku), 10 razy Zdrowaś
Maryjo (10 kolejnych paciorków) itd.
Przy pytaniu: jak odmawiać różaniec święty – należy zastanowić się również nad duchowymi aspektami.
Czyli jak przygotować się do odmawiania różańca? Kiedy należy odmawiać różaniec? Przede wszystkim należy
pamiętać o tym, że każde miejsce i każdy czas jest dobry
do tego, aby rozmawiać z Panem Bogiem i zwracać się

do Matki Najświętszej. Nie musimy czekać do
dziernika i iść na nabożeństwo różańcowe. Wystarczy
znaleźć ciche i spokojne miejsce, w którym będziemy
mogli oddać się modlitwie, oczyścić się z niepotrzebnych myśli i zwyczajnie zacząć. Pamiętając o jednym:
żeby w trakcie rozmowy różańcowej całkowicie się
temu oddać i skłonić siebie do rozważań tajemnic życia Jezusa i Jego Matki.
(według instrukcji zamieszczonej w Internecie)

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

W PAŹDZIERNIKU

codziennie
dla dorosłych i dla dzieci
– o godz. 18.00;
codziennie oprócz sobót
dla studentów i młodzieży
– o godz. 19.30

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…
 We wrześniu minęło 30 lat od powrotu religii do
szkół w Polsce; w lekcjach religii w szkołach państwowych uczestniczy około 94% dzieci i 74-76%
młodzieży.
 Religia jest nauczana w szkołach w 23 krajach Unii
Europejskiej, a w 8 krajach jest przedmiotem obowiązkowym.
 Według badań CBOS aż 60% Polaków jest przeciwnych reklamie alkoholu.
 Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w 2019 roku wykonano w Polsce 1.116 legalnych aborcji (w
2018 roku było ich 1.081); znaczna większość przypadków dotyczyła dzieci podejrzewanych o upośledzenie lub chorobę.
 W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia działa Stowarzyszenie Faustinum, do którego przynależy 17 tysięcy osób z ponad 90 krajów świata.
 Relikwie św. siostry Faustyny znajdują się w 130
krajach świata, także w cerkwi prawosławnej w Bukareszcie i w anglikańskim sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wielkiej Brytanii.
 Dziś istnieje około 3.000 Grup Modlitewnych O. Pio,
do których przynależy blisko 3 miliony ludzi z 34
krajów.
 Każdego roku w wypadkach drogowych ginie w Europie 25 tysięcy osób, w tym prawie 3 tysiące Polaków.
(z prasy polskiej wybrał AM)
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UJEDNOLICENIE
TEKSTÓW
MODLITEWNYCH
Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła 28
sierpnia br. polskie tłumaczenie trzech nowych wezwań
litanii loretańskiej: Matko miłosierdzia, Matko nadziei
i Pociecho migrantów – poinformowało z końcem
sierpnia br. biuro prasowe Episkopatu Polski.
Biuro prasowe Episkopatu Polski poinformowało, że Konferencja Episkopatu Polski podczas 386. Zebrania Plenarnego na Jasnej Górze zatwierdziła ujednolicenie brzmienia wybranych modlitw.
Wyjaśniono, że ujednolicenie polskiego brzmienia wybranych form modlitewnych, publikowanych w
różnych źródłach, ma na celu korektę zauważonych
rozbieżności i niedogodności oraz wprowadzenie ładu
na forum wydawnictw katolickich, także w Internecie.
Po przyjęciu form ujednoliconych przez KEP – staną
się one obowiązujące dla kolejnych wydań tekstów liturgicznych i innych modlitewników.
Poniżej podajemy niektóre z rozporządzeń.
1. Ojcze nasz (Modlitwa Pańska).
W KKK 2579 „Złego” jest pisane wielką literą,
ale należy uznać to raczej za wyjątek katechetyczny,
ponieważ przeważające teksty zarówno liturgiczne, jak
biblijne, nie używają majuskuły w słowie „zły” (grecki
termin „poneros” ma w tym miejscu znaczenie raczej
ogólne, a nie osobowe: „Wybaw nas ode złego” pojawia się tylko w Mateusza 6, 13; u Mateusza „poneros”
pojawia się 3 razy w kontekście osobowego zła, w
większości przypadków oznacza sytuacje, od której ktoś
może doznać zła, krzywdy, może stać za nimi osobowe
zło, ale to zawężenie znaczenia; komentatorzy dopuszczają osobowe zło, ale się do niego nie ograniczają).
Dodatkowo mszalny embolizm „Wybaw nas, Panie”
wzmacnia interpretację w tym kluczu („od zła wszelkiego”). Stąd propozycja, aby jednak w modlitwie nie
pisać „Złego” wielką literą i pozostać przy dotychczasowej tradycji liturgicznej i biblijnej.
Końcowe „Amen” (KKK 2856) używane jest w
formułach pozaliturgicznych, np. w Różańcu NMP lub
Koronce do Bożego Miłosierdzia itp. Opuszcza się je w
formułach liturgicznych, gdzie po Modlitwie Pańskiej
następuje inna oracja skierowana do Boga Ojca.
Proponowana wersja ujednolicona: Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź
królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas
na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. (Amen.)
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2. Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie).
Proponowana wersja ujednolicona: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między
niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7. Tytuł dotychczasowej Litanii do Wszystkich Świętych.
Dotychczasowa nazwa „Litania do Wszystkich
Świętych” nosi nazwę „Litania do Świętych” (zgodnie z
tytułem łacińskim „Litaniae Sanctorum”). Taką pisownię
stosuje się już w nowych wydaniach tej modlitwy. Pozostałe wydania będą ujednolicane zgodnie z nowym tytułem.
9. Formuła wstępna w litaniach.
We wszystkich litaniach (oprócz Litanii do Świętych) przyjmuje się standardowe brzmienie i pisownię formuły wstępnej (Kyrie eleison) oraz pisownię małą literą
słowa „wszystkich” w wyrażeniu „wszystkich Świętych”
(np. „Jezu, korono wszystkich Świętych” lub „Królowo
wszystkich Świętych”).
Ujednolicona formuła wstępna do zatwierdzonych
litanii ma odtąd następującą pisownię i brzmienie: Kyrie,
eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Uwaga: w Litanii do Świętych stosuje się nadal
przyjętą w księgach formę polską „Panie, zmiłuj się nad
nami…”.
12. Korekta formuły „Wieczny odpoczynek”.
Obecnie zatwierdzona formuła z Wykazu odpustów
zostaje zmieniona na następującą formułę ujednoliconą z
racji duszpasterskich. W formule tej można stosować odmianę wyrazów odnoszących się do wielu lub jednego
zmarłego/jednej zmarłej.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w
pokoju wiecznym. Amen.
14. Akt strzelisty „O mój Jezu”.
Przyjmuje się ujednoliconą formułę aktu strzelistego
z Fatimy, stosowaną w Różańcu NMP. Formuła ujednolicona dla pożytku wiernych brzmi:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
15. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Przyjmuje się ujednolicone brzmienie tekstów z
Koronki do Miłosierdzia Bożego wg tekstu zatwierdzonego dla Archidiecezji Krakowskiej przez kard. Franciszka Macharskiego, metropolitę krakowskiego, w dniu
16 lutego 1980, potwierdzonego w oficjalnym modlitewniku „Jezu, ufam Tobie”:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
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Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas
i całego świata.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
W wersecie „Miej miłosierdzie dla nas i całego
świata” (wersja dostosowana do norm języka polskiego i
tak zatwierdzona) można w śpiewie stosować oryginalne
brzmienie „świata całego”.
W modlitwie „O Krwi i Wodo…”, pochodzącej z
Dzienniczka Św. Siostry Faustyny i mającej już w oryginale różne brzmienia (Dz 84, 187, 309, 813), a którą
można odmawiać w Godzinie Miłosierdzia, także podczas odmawiania Koronki, przyjmuje się jako obowiązujące brzmienie ujednolicone według sformułowań biblijnych („wypłynęła” zamiast „wytrysnęła”, por. J 19, 34),
zatwierdzone we wspomnianym modlitewniku „Jezu,
ufam Tobie” i w takiej formie używanych przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, z majuskułą w
wyrażeniu „Krwi i Wodo” (ze względu na kult do Krwi
Chrystusa oraz na majuskułę w słowie „Tobie”):
O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla
nas – ufam Tobie.
(wybrał ksBM)

U nas w rodzinie i My rodzice – książki ważne i chętnie czytane (także przez kleryków w seminarium – o
czym mogę zaświadczyć osobiście). W formie książek
wydała także: Otwarty, bo powszechny. O Kościele,
który może boleć; Tu i teraz. Wybór tekstów; Coraz
bliżej albo coraz mniej. Jeszcze w tym roku ukazało
się drugie wydanie książki Niedowiarstwo moje –
zbioru tekstów, które powstały na przestrzeni wielu lat
i były już ogłaszane drukiem jako niezależne artykuły;
ich wspólną cechą jest związek z fragmentem Ewangelii św. Marka o człowieku, który usilnie błaga o
cud, mówiąc: Wierzę, Panie, wspomóż niedowiarstwo
moje. O publikacji napisano: Osobista, przenikliwa i
pełna nadziei książka poruszająca jeden z trudniejszych tematów literackich, jakim jest wiara.

Śp. Józefa
Hennelowa

Z ŻAŁOBNEJ KARTY:

ŚP. JÓZEFA
HENNELOWA

Śp. Józefa Hennelowa urodziła się 1 kwietnia
1925 r. w Wilnie, jako córka Józefa Golmonta i Jadwigi
Jachimowicz. Podczas II wojny światowej brała udział w
tajnym nauczaniu, należała do tajnej Organizacji Harcerek – żeńskiej części Szarych Szeregów.
Od maja 1948 r. (z przerwą w latach 1953–1956)
pracowała w redakcji Tygodnika Powszechnego, kolejno
była adiustatorką i korektorką, dziennikarką, sekretarzem
redakcji i zastępcą redaktora naczelnego (zrezygnowała
w 2008 roku). Była autorką felietonów ogłaszanych w
cyklach: „Rubryka rodzinna”, „Na co dzień i od święta”,
„Widziane z domu”, „Z domu i nie tylko”, „Votum separatum”. Od 2008 roku, po zmianach w piśmie, publikowała felietony z cyklu: „Na marginesie”, a następnie „Listy do redakcji”. W lipcu 2012 roku pożegnała się z czytelnikami Tygodnika Powszechnego, motywując swoje
odejście coraz gorszą kondycją fizyczną. Od października
2012 roku publikowała felietony z cyklu „Tu i teraz”,
ukazujące się na stronie internetowej Klubów Tygodnika
Powszechnego, oraz dziennikowe zapiski „Coraz bliżej
albo coraz mniej” w miesięczniku Znak.
Wiele tekstów zostało wydanych w formie książkowej. Wydawnictwo Znak już w latach siedemdziesiątych wydało dwa zbiory tekstów o tematyce rodzinnej:

Śp. Józefa Hennelowa była absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1954–1956 była
pracownikiem krakowskiego oddziału Ossolineum. Od
1956 roku należała do Klubu Inteligencji Katolickiej w
Krakowie. Działała w Stowarzyszeniu Dziennikarzy
Polskich (od 1963 roku). Była członkinią Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami „Patronat” (od 1981 roku),
Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego (współzałożycielka, od 1984 roku), Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy (od 1988 roku), Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa (od 1990 roku, redaktor
„Biuletynu SKOZK”). Udzielała się w Fundacji Plus
działającej na rzecz domów dziecka. Należała do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, była też członkiem
Unii Demokratycznej i Unii Wolności (1990–1999).
Przez dwie kadencje – w latach 1989–1993 – zasiadała w Sejmie, najpierw jako członek Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność”, a następnie Unii Demokratycznej, której była członkiem założycielem. W
Sejmie zasiadała w Komisji Kultury i Środków Przekazu, a wcześniej w Komisji Polityki Społecznej pełniła
funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie
prawnej dziecka poczętego.
Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski.
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W roku 2015 została uhonorowana przez papieża Franciszka Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego – odznaczeniem papieskim, przyznawanym
osobom świeckim za szczególne zasługi dla Kościoła.
Śp. Józefa Hennelowa była żoną profesora
Jacka Hennela (1925–2014), fizyka jądrowego, z którym doczekała się trójki dzieci. Od bardzo dawna była
oblatką benedyktyńską: oblat deklaruje podjęcie formy życia, w której nie zmieniając swego stanu, ale
wiążąc się przyrzeczeniami z konkretną wspólnotą
benedyktyńską, kieruje się w codzienności tą samą
Regułą, co mnisi żyjący w klasztorze. Od „zawsze”
mieszkała przy ul. Smoluchowskiego, brała też żywy
udział w życiu naszej parafii: w latach osiemdziesiątym m.in. prowadziła wykłady i debaty w ramach istniejącego wówczas Duszpasterstwa Inteligencji.
Danuta Węgiel, fotograf związana z Tygodnikiem Powszechnym, mówiła o niej: Zależało jej na losach ojczyzny, była tym przejęta, to było dla niej szalenie ważne. Sprawy rodzinne, osobiste były na drugim planie. Potrafiła szybko, czasami bez skrupułów,
powiedzieć, co myśli. Ale jednocześnie potrafiła się
wzruszyć losem drugiego człowieka. I dodaje, że dla
wieloletniej redaktorki Tygodnika Powszechnego bardzo ważna była wiara i chrześcijaństwo otwarte, miłosierne, które ideę Boga niesie ze sobą i wprowadza
w życie.
W ostatnich latach z pierwszopiątkową posługą
sakramentalną udawał się do niej ks. Piotr Klimczak
CM, a w każdą niedzielę (do ostatnich dni) odwiedzał
ją p. Krzysztof – nadzwyczajny szafarz Komunii
Świętej. Czy spodziewała się rychłego spotkania z
Panem? Sama poprosiła o udzielenie jej ostatnich sakramentów i we wtorek 11 sierpnia ks. Zbigniew
Kopciński CM udzielił jej w domu sakramentów pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych.

Na zdjęciu:
Ks. kardynał
Stanisław
Dziwisz
przewodniczy
modlitwom
przy urnie
z prochami
śp. Józefy
Hennelowej
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Zmarła w sobotę 22 sierpnia 2020 roku. W poniedziałek 31 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe. Mszy św. o godz. 10.00 przewodniczył ks. kardynał
Stanisław Dziwisz (który w słowie wstępnym wspomniał
niegdysiejsze związki rodzinne Zmarłej z krakowskim metropolitą, a później papieżem Janem Pawłem II). Obok ks.
kardynała zgromadziło się przy ołtarzu 12 księży koncelebransów, byli wśród nich nasi księża: ks. proboszcz Jacek
Kuziel, ks. Bogdan Markowski, ks. Zbigniew Kopciński i
ks. Piotr Klimczak. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks.
Bogdan Markowski, zaś po Mszy św. w imieniu środowiska Tygodnika Powszechnego przemówił redaktor Artur
Sporniak, który przypomniał historię jej aktywności
dziennikarskiej, od 1948 roku aż do drugiej dekady XXI
wieku, mówił też o zaangażowaniu w politykę: Polityka
źle się nam kojarzy. Z walką, z działaniem przeciwko komuś. Tak oczywiście polityki pani Józefa nigdy nie rozumiała, ona rozumiała politykę jako właśnie zaangażowanie
po coś – mówił. Weszła w tę politykę, stając się posłanką,
dopiero w czasach transformacji, kiedy otworzyła się możliwość reformowania państwa. To ludzie właśnie tacy jak
pani Józefa Hennelowa czy pan Krzysztof Kozłowski postrzegali to wtedy jako obowiązek. Dziś trudno godzić bycie dziennikarzem z byciem politykiem, ale wtedy naprawdę było to budowanie Polski na nowo.
Urna z prochami Józefy Hennelowej złożona została
w grobie rodzinnym na cmentarzu Rakowickim. Na cmentarzu zgromadziła się tylko rodzina i najbliżsi znajomi, a
modlitwę poprowadził ks. proboszcz Jacek Kuziel.
Zebrał ks. Bogdan Markowski CM
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WAKACJE
Z PANDEMIĄ W TLE

PARAFIA W CZASACH ZARAZY:

Z KRONIKI PARAFIALNEJ
(WYJĄTKI)

W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa
uciekłam z Krakowa już w połowie czerwca na wieś. Ale
myliłby się każdy, kto myślałby, że na wsi będzie cisza i
spokój. Pomimo że w czerwcu i lipcu ptaki ćwierkają i
śpiewają, to ich nie słychać, bo wkoło rozlegają się odgłosy
kosiarek i pił motorowych oraz wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych. W mojej wsi nie ma ani jednego konia, za to w każdym obejściu stoi po kilka samochodów,
popularne są quady i motocykle oraz okropnie wyjące motory crossowe. Wszystko to jeździ, warczy i zatruwa spalinami atmosferę.
Jedyną oznaką pandemii był brak wysoko lecących
samolotów rejsowych. Z mieszkańców nikt nie wierzył w
koronawirusa, nie chodził w maseczce i w rękawiczkach,
chociaż należeliśmy przez 2 tygodnie do czerwonej strefy.
W kościele też nikt nie zachowywał dystansu między modlącymi się i nikt nie przyjmował Komunii św. do ręki. W
związku z tym nie chodziłam do kościoła i jedynie pozostała mi Msza św. wysłuchiwana w radiu.
Mając dużo czasu – zaczęłam myśleć o tym, że w tej
chwili każdy temat, który poruszę, będzie kontrowersyjny:
ekologia, pandemia koronawirusa, przyjmowanie Komunii
św. do ust czy do ręki.
Następny temat: podziwianie piękna Tatr i Babiej
Góry, które mnie uzmysławiają wielkość Stwórcy – został
skrytykowany, jakobym ulegała… panteizmowi (panteizm
to pogląd filozoficzno–religijny utożsamiający wszystko z
Bogiem; neguje istnienie Boga osobowego, głosi zaś przenikanie absolutu we wszystkie substancje, jakie istnieją).
Nie mnie rozstrzygać kwestie filozoficzno–religijne, ale ku
mojej radości odkryłam, że taki odbiór natury miał zapomniany prozaik, liryk i dramaturg Eugeniusz Małaczewski
(urodzony w 1895 roku, zmarł w 1922 roku na gruźlicę w
Zakopanem). Miał ciekawy życiorys. Był uczestnikiem
walk w czasie I wojny światowej w oddziałach
Murmańczyków (czyli walczył z bolszewikami na północy
Rosji), potem walczył w Błękitnej Armii gen. Hallera oraz
w wojnie polsko–bolszewickiej. Jakże mnie ucieszyła wiadomość, że jego wiersze często cytował w swoich kazaniach ks. kardynał Stefan Wyszyński. A to fragment wiersza pt. Motyle: Wszystko w naturze wielbi Stworzyciela / i
małe kwiaty, i drzewa olbrzymie / cielesnym uchem wciąż
się ode-w-ciela / i na swój sposób śpiewa Jego Imię.
W moich wakacyjnych wędrówkach zobaczyłam
nad Tatrami piękną tęczę i… znów śliski temat. Ale przecież w Starym Testamencie tęcza jest symbolem przymierza pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Symbolizuje nadzieję
i przychylność Boga.
Może faktycznie w czasie pandemii miałam za dużo
czasu i dlatego zwykłe wspomnienia z wakacji zamieniły
się w zbiór kontrowersyjnych tematów?
Wakacyjna seniorka

5 kwietnia – Niedziela Palmowa: Msze św. niedzielne
były odprawiane w Kaplicy Pojednania, z udziałem 5
wiernych na każdej. Równolegle w kaplicy Matki Bożej
Częstochowskiej księża odprawili 4 Msze św. dodatkowo.
Poświęcenie palm odbywało się, ale bez użycia wody
święconej.
6 kwietnia – Wielki Poniedziałek: Dzień jak co
dzień… Od godz. 12.00 trwało wystawienie Najśw. Sakramentu w Kaplicy Pojednania, była też okazja do
spowiedzi, a o godz. 18.00 został odmówiony różaniec o
ustanie epidemii. Penitentów bardzo niewielu…
11 kwietnia – Wielka Sobota: Zakończyły się uroczystości Triduum Paschalnego, celebrowane w zamkniętym i praktycznie pustym kościele oraz ze stałą „obstawą”
liturgiczną. […] Całe Triduum Paschalne było transmitowane on-line na fanpage’u www.facebook.com/Młodzież
Wincentynska (organizacją transmisji zajął się ks. Jacek
Piotrowski) – co okazało się „strzałem w dziesiątkę”.
W Wielki Czwartek w kościołach katedralnych nie była
odprawiana Msza Krzyżma (chyba po raz pierwszy od
wieków). Mszy Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele
przewodniczył ks. Piotr Klimczak, który wygłosił długą
homilię. Drogę krzyżową w Wielki Piątek tradycyjnie poprowadził ks. Proboszcz (krzyż i światło ponieśli księża
Dura, Dobroszek i Telus). Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył ks. Paweł Dobroszek, a okolicznościową homilię wygłosił ks. Jacek Piotrowski. Uroczystościom Wielkiej Nocy przewodniczył ks. proboszcz Jacek Kuziel, który także wygłosił Słowo Boże. Wszystko było bardzo
skracane (wielkopiątkowa Adoracja Krzyża, wielkosobotnia Liturgia Chrzcielna…), a całość zakończyło wyjście
ks. Proboszcza przed kościół i błogosławieństwo eucharystyczne na cztery strony świata (w miejsce procesji rezurekcyjnej, która się nie odbyła).
12 kwietnia – Niedziela Wielkanocna: Smętnie i
jeszcze raz smętnie – jak na radosną Niedzielę Zmartwychwstania. Super pogoda, 5 osób na każdej Mszy
Świętej i znowu dodatkowe Msze św. w kaplicy pod zakrystią… […]
13 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny: Było tak,
jak w Niedzielę Wielkanocną: na Eucharystii gromadziło
się zaledwie 5 wiernych (najwięcej chętnych stawiło się na
godz. 6.30 i niezbędne było odprawienie drugiej Mszy św.
w kaplicy pod zakrystią – podobnie jak w niedzielę). Księża głosili homilie na „swoich” Mszach Świętych, albo czytali list rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
(który nie bardzo pasował do okoliczności, tym bardziej,
że zbiórki na UPJPII nie było).
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16 kwietnia – Czwartek Wielkanocny: Od dnia
dzisiejszego wszyscy są zobowiązani do zakrywania
ust i nosa stosowną maseczką, także wierni zgromadzeni w kościele (księża są z tego obowiązku zwolnieni). Minister zdrowia zasugerował, że stan nadzwyczajny może potrwać do dwóch lat (!?). Jednocześnie
pojawiło się światełko w tunelu: od najbliższego poniedziałku w kościele więcej wiernych będzie mogło
uczestniczyć w nabożeństwach: będzie to uzależnione
od wielkości kościoła – jeden wierny na 15 m2 jego
powierzchni. Rozmiary naszego kościoła to 42,92 m
długości i 16,50 m szerokości, a więc… Księża poczynili też osobne obliczenia, z których wynikło, że w kościele – łącznie z przewiązką (Kaplicą Pojednania)
zmieści się 45 wiernych. Nie licząc celebransa i służby
liturgicznej.
19 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego:
Ostatnia niedziela z „racjonowaną” Mszą Świętą – tylko 5 osób w Kaplicy Pojednania – i dodatkowymi celebracjami w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej (odprawiono dodatkowe 3 Msze Święte). Zdarzało się też,
że małe grupy wiernych uczestniczyły w Eucharystii
przed kaplicą lub były umieszczane w kościele jako
osobnym, wydzielonym miejscu. Jak zwykle na fanpage’u www.facebook.com/MlodziezWincentynska była transmitowana Msza św. o godz. 11.00 (odprawiana
w kościele z pełną oprawą liturgiczną).
Zakończono zbiórkę ofiar do skarbony „Na pomoc
ofiarom epidemii”. Wierni od Wielkiego Piątku do
dziś ofiarowali 3.071 złotych. Jednocześnie ks. Wojciech Kałamarz przelał 2.000 złotych dla Kościoła w
Potrzebie na pomoc ofiarom wojny w Syrii, 1.000 złotych dla krakowskiego Hospicjum dla Dzieci Alma
Spei (które prosi o pomoc finansową) i 1.000 złotych
dla krakowskiej Caritas na pomoc ofiarom pandemii.
20 kwietnia – poniedziałek: Trwały rozpoczęte
przez księży prace porządkowe w obejściach parafial-
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nych: czyszczenie płytek w wirydarzu i na placu za kołem oraz płyt z piaskowca na kościele. Trwało także wyburzanie dawnego magazynku obok kuchni. W prace angażowali się księża: ks. proboszcz Jacek Kuziel, ks. Wojciech Kałamarz, ks. Andrzej Telus i ks. Krzysztof Dura, a
przy wyburzaniu ks. Piotr Klimczak, ks. Paweł Dobroszek
i ks. Marek Krawczyk. Księża unieruchomieni w domu
szukali nowych zajęć i objawili skrywane talenty: ks. Jacek Piotrowski przejął „kierowanie ruchem” księży (czyli
wyznaczenia), ks. Mariusz Czajkowski zajął się wypiekami (chleb, doskonałe pączki i pizza), ks. Zbigniew Kopciński przejął pogrzeby (by mieć okazję do… bezkarnych
spacerów w dobie zakazów). I tylko ks. Bogdan Markowski nie objawił żadnych nowych talentów…
26 kwietnia – niedziela: Wreszcie odetchnęli duszpasterze i wierni! Rząd zmienił zasady udziału wiernych w
nabożeństwach – jeden wierny na 15 m2 powierzchni
kościoła – i w kościele pojawili się wierni spragnieni widoku kościoła i udziału w Eucharystii. Tak bardzo, że limit 45 osób był nieustannie naruszany! W sumie w
Mszach niedzielnych udział wzięło ok. 415 wiernych –
najmniej, bo 29 osób we Mszy św. o godz. 20.00. W
Mszy św. o godz. 11.00 (transmitowanej on-line) po raz
pierwszy od kilku tygodni wziął udział… Chór Mariański, a dokładniej oktet mieszany. Pojawili się również
dawno nie widziani ministranci, ale za to w obowiązkowych maseczkach zakrywających usta i nos. Zebrano też
„rekordową” tacę: w skarbonie przy wyjściu z kościoła
wierni umieścili 4.880 złotych. Co będzie dalej? Czy będzie potrzebna zmiana porządku Mszy św. niedzielnych i
odprawianie ich co godzinę?
Ks. Bogdan Markowski świętował 40-lecie przyjęcia
święceń kapłańskich: koncelebrował Mszę św. o godz.
10.30 i wygłosił homilię w kościele pw. Nawrócenia św.
Pawła na Stradomiu. Mszy św. przewodniczył ks. Stanisław Rospond, a koncelebrowali także: ks. wizytator
Kryspin Banko i ks. rektor Paweł Holc. […]

Na zdjęciu:
Podczas
transmisji
on-line
uroczystej
Mszy Świętej
o godz. 11.00
w Niedzielę
Wielkanocną
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Na zdjęciu:
Ks. Piotr
w czasie
prac
rozbiórkowych
dawnego
magazynu
obok
plebanii

3 maja – niedziela: Rzeczywiście, parafianie są coraz bardziej spragnieni widoku kościoła! Limit 45 osób,
które mogą jednorazowo brać udział w liturgii, ponownie był przekraczany, i to jeszcze bardziej, aniżeli tydzień wcześniej. W sumie w Mszach niedzielnych
udział wzięło ponad 470 wiernych (łącznie z osobami,
które stały przed kościołem!). Ponownie najmniej osób
stawiło się na Mszach wieczornych – o godz. 18.30 i
20.00. Nie zdecydowano się jednak na zmianę porządku Mszy św. niedzielnych. Ponownie zebrano „rekordową” tacę: w skarbonie (skarbonach?) przy wyjściu z
kościoła wierni umieścili 5.150 złotych.
10 maja – niedziela: Wciąż przybywa nowych
uczestników niedzielnych Eucharystii. Limit 45 osób
ponownie był przekraczany, i to jeszcze bardziej, aniżeli tydzień wcześniej. W sumie w Mszach niedzielnych
udział wzięło około 585 osób (łącznie z osobami, które
stały przed kościołem!). Wcześniejsza sugestia, by pojawiać się na Mszach wieczornych, okazała się nieaktualna… Wciąż jednak nie ma decyzji, by zwiększyć
ilość Mszy św. niedzielnych. […]
17 maja – niedziela: Rząd znowu zmienił zasady
udziału wiernych w nabożeństwach: jeden wierny na
10 m2 powierzchni kościoła (ze względu na 100-lecie
urodzin św. Jana Pawła II?). Wyliczono, że możemy
pomieścić w kościele i w kaplicach 80 uczestników. W
sumie w Mszach niedzielnych udział wzięło około 660
wiernych – czyli znowu więcej, aniżeli tydzień temu.
Ofiary mszalne składano do skarbon lub… podczas
zbiórki w czasie ogłoszeń. Zebrano 6.200 złotych. A
zaplanowana na dziś uroczystość Pierwszej Komunii
św. dzieci nie odbyła się…
21 maja – czwartek: A jednak – ku wielkiej radości
m.in. kronikarza parafialnego – rozpoczęły się uroczystości Pierwszej Komunii św. dzieci. Ks. proboszcz
Jacek Kuziel o godz. 16.30 przewodniczył pierwszej z

siedmiu zaplanowanych uroczystości pierwszokomunych: o godz. 16.00 dzieci przystąpiły do pierwszej spowiedzi, na początku uroczystości rodzice pobłogosławili
swoje dzieci, odbyło się odnowienie obietnic chrztu
świętego, po czym ks. Proboszcz przewodniczył Mszy
św. i wygłosił okolicznościową homilię, a po Mszy św.
wszyscy ustawiali się do pamiątkowych fotografii. Do
pierwszej Komunii przystąpiło 6 dzieci – 4 chłopców i 2
dziewczynki – uczniów Szkoły Podstawowej nr 12, w
niewielkiej ilości (z powodu pandemii) stawiły się rodziny dzieci, obecna była Pani Dyrektor i Pan Wicedyrektor
szkoły, a ks. Jacek Piotrowski przeprowadził transmisję
on-line z uroczystości dla bliskich dzieci, którzy przybyć
nie mogli. Zaś nad całością czuwał katecheta dzieci – ks.
Piotr Klimczak.
23 maja – sobota: […] Po południu ks. proboszcz Jacek Kuziel przewodniczył kolejnej (drugiej) uroczystości
Pierwszej Komunii św. dzieci: o godz. 16.00 dzieci (i
członkowie ich rodzin) przystąpiły do spowiedzi świętej,
a o godz. 16.30 rozpoczęła się Msza Święta, w czasie
której do pierwszej Komunii przystąpiło 7 dzieci – 2
chłopców i 5 dziewcząt – uczniów Szkoły Podstawowej
nr 12. Ponownie obecna była dyrektor szkoły p. Magdalena Mazur, ks. Jacek Piotrowski przeprowadził transmisję on-line z uroczystości, a nad całością czuwał katecheta dzieci – ks. Piotr Klimczak.
24 maja – niedziela: W niedzielnych Mszach Świętych udział wzięło ponad 830 wiernych (łącznie ze stojącymi przed kościołem) – czyli znowu więcej, aniżeli
tydzień temu. I chwała Panu! Ofiary mszalne składano do
skarbon lub podczas zbiórki w czasie ogłoszeń. Zebrano
6.800 złotych. – czyli powrócili już wierni, którzy nie
składają ofiary podczas Eucharystii niedzielnej… A zaplanowana na dziś uroczystość rocznicy Pierwszej Komunii, oczywiście, nie odbyła się (i nie odbędzie).
(ciąg dalszy nastąpi)
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PRZYGOTOWANIE DO
BIERZMOWANIA
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE
Klasa 8. szkoły podstawowej:
spotkania od 1 października
w każdy czwartek o godz. 19.00
w sali parafialnej (powyżej zakrystii).
Prowadzi: ks. Paweł Dobroszek CM.

PRZYGOTOWANIE POŚREDNIE
Klasa 7. szkoły podstawowej:
spotkania od 11 października
w drugie niedziele miesiąca o godz. 12.00
w kaplicy akademickiej.
Prowadzi: ks. Andrzej Telus CM (i studenci).

Udzielenie sakramentu bierzmowania
jest zaplanowane na sobotę
27 marca 2021 roku o godz. 11.00.

ZAPROSZENIA
Ks. Bogdan Markowski zaprasza

dziewczęta i chłopców z klas drugich i starszych

do liturgicznej służby ołtarza:
tel. 12-622-59-13
________________________

P. organista Marcin Miotelka zaprasza

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

Spotkania (próby) scholi odbywają się
w niedziele o godz. 10.30
w Sali Parafialnej (powyżej zakrystii)

SYNDROM BAMBIEGO
W czasie spotkania z moim dawnym znajomym
pojawił się również temat małżeństwa jego siostry. Wiedziałem, że ma siostrę, trudno więc było o nią nie zapytać. O, są małżeństwem już od wielu lat – powiedział Jurek. Ale dzieci nie ma. Dlaczego? Bo siostra zainwestowała w koty… Wyobraziłem sobie, jak wygląda to małżeństwo – a mój dawny znajomy, rzeczywiście, nic do-

9

brego nie mógł o nim powiedzieć. Ja zaś – swoim zwyjem – wyzłośliwiałem się nieco: No, cóż, by otoczyć się kotami, nie jest potrzebne małżeństwo. Wystarczy wejść w
spółkę z hodowcą kotów. A tak całkiem poważnie: dziwimy się, że Kościół stwierdza nieważność małżeństwa?
Otóż jeżeli kobieta i mężczyzna tak wyobrażali sobie małżeństwo – z gromadką kotów zamiast gromadki dzieci –
było ono nieważne od samego początku!
Ale tak dziś niektórzy wyobrażają sobie życie w
związku z drugą osobą: ja, partner/partnerka i pies ewentualnie kot. Przypomina mi się zwierzenie już niemłodej
pani doktor, ale niezamężnej i bezdzietnej: Pierwsze
dziecko ma się z ciekawości, drugie z głupoty… I informacja podana ostatnio w prasie: we Włoszech tylko 13%
dwudziestolatków chce mieć dzieci, u kobiet ten procent
wynosi 25%. Ku czemu zmierzamy? No, w końcu coś
trzeba mieć do głaskania: np. psa lub kota.
Ale może to być coś większego niż pies czy kot…
Timothy Treadwell, amerykański zoolog amator, rozgłaszał wszem i wobec, że niedźwiedzie wcale nie są niebezpieczne dla ludzi, w rzeczywistości to miłe, „zabawowe zwierzaki”. I szczerze w to wierzył: nadawał „misiom” imiona: Ciotka Melissa, Molly czy Pan Czekolada,
zbliżał się do ulubieńców na zaledwie kilka metrów,
śpiewając przy tym cienkim, operowym głosem: Kocham
cię, ooo, kocham cię!, niekiedy nawet głaskał niedźwiedzie. W 2003 roku w alaskańskiej głuszy rozegrał się
dramat: Timothy Treadwell i jego towarzyszka, Amie
Huguenard, zostali zjedzeni – dosłownie – przez ogromnego niedźwiedzia grizli. I na ponury żart zakrawa fakt,
że Treadwell powtarzał często: Będzie dla mnie zaszczytem, jeśli skończę w niedźwiedzim brzuchu.
O syndromie Bambiego usłyszałem całkiem niedawno – chociaż samo zjawisko obserwowałem od dawna. A rzecz nie jest wcale nowa: po raz pierwszy syndrom Bambiego czyli bambinizm, opisano w latach siedemdziesiątych XX wieku. Odnosi się on do infantylnej
postawy człowieka wobec przyrody, czyli do jej idealizacji – można było przeczytać na dzieńdobry.tvn.pl. Jednocześnie osoby z syndromem Bambiego twierdzą, że
wszystko, co robi człowiek, jest złe i prowadzi do destrukcji. Nazwa syndromu pochodzi od filmu Disneya z
1942 roku, w którego fabule pojawił się młody i piękny
jelonek Bambi oraz okropni ludzie. Jelonek Bambi beztrosko spędzał każdy dzień, ale jego pierwsze spotkanie z
ludźmi zakończyło się śmiercią jego matki… Syndromowi Bambiego, obok przesadnej i infantylnej postawy wobec zwierząt, towarzyszy niechęć do ludzi, którzy w odróżnieniu od wyidealizowanych zwierząt kojarzeni są z
zawodem, zdradą, złością i brzydotą – jak napisano na
portalu racjonalista.pl.
Co ciekawe – syndrom Bambiego występuje
przede wszystkim w wielkich miastach i dotyka ludzi
wykształconych. Co nietrudno zrozumieć: to wielkomiejska gonitwa za wszystkim, w której relacje międzyludzkie stają się trudne, albo i nie do zniesienia, sprzyja
idealizacji przyrody, zwierząt i natury (i przekonania, że
zwierzęta są „lepsze” od człowieka).
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Tymczasem mieszkańcy wielkich miast naturę
znają znacznie słabiej niż mieszkańcy wsi, gdzie idealizacja i infantylizacja natury jest rzadsza. Dlaczego? Bo
mieszkańcy wsi mają do czynienia z naturą w realu, a
nie z jej wyobrażeniem wyniesionym z książek, bajek i
ogrodów zoologicznych. I wiedzą, że w prawdziwym
świecie wszystkie słabe jednostki są zadziobywane, zabijane i pożerane — bo taka jest natura. Że prawdziwe
zwierzęta są brutalne, przebiegłe i bezlitosne – bo taka
jest natura. Że nasze malutkie kotki to bezlitośni mordercy, którzy robią prawdziwy pogrom wśród ptaków
i czerpią czystą przyjemność z zabawy zabijaną myszą
– napisano na portalu racjonalista.pl.
Pytajmy dalej: jakie jest źródło syndromu
Bambiego? W świecie postchrześcijańskim nastąpił
powrót do sakralizacji natury i zwierząt, która była
główną cechą wszelkich wierzeń pogańskich. Im bardziej człowiek oddalał się od natury, od życia blisko
przyrody – tym bardziej zaczynał ją idealizować:
wszystko, co naturalne stało się tym, co dobre, zdrowe
i cnotliwe. Ale to zwykłe kłamstwo, fałszywy obraz.
Powstała więc nowa ekoreligia – czy ekologizm, o którym mówił kiedyś abp Marek Jędraszewski:
zwierzęta w oborze stały się więcej warte aniżeli ich
właściciel, w wielkim mieście psy i koty zajęły miejsce
dzieci, ogród stał się ważniejszy od ogrodnika, ochrona
przyrody stała się nowym kultem, z „zielonymi” w roli
kapłanów, a prawa zwierząt zaczęły więcej znaczyć
aniżeli prawa ludzi. Taka ekoreligia rzekomo dowartościowuje przyrodę i zwierzęta, ale tak naprawdę dewaluuje, pomniejsza wartość człowieka.
Ekoreligia – czyli ekologizm – ma się dobrze.
Szymon Hołownia, niedawno kandydat na prezydenta
RP, tak został przedstawiony na portalu racjonalista.pl:
dziennikarz TVNu, autor książki „Boskie zwierzęta”,
w której połączył katolicyzm z ekoreligią, pisząc
o zbawieniu zwierząt oraz o grzechu jedzenia mięsa.
Rzeczywiście, 9 marca br. na spotkaniu w Krakowie
Szymon Hołownia mówił: Zwierzęta, które spotkałem
w życiu, będą mnie sądzić na Sądzie Ostatecznym…
Świat mnie będzie sądzić. Stworzenie mnie będzie sądzić. Ostatnio wzywa do blokowania polowań na dziki
i zwraca się do dzików: W przeddzień jego egzekucji
chciałbym więc powiedzieć: dziku, jestem z tobą,
strasznie mi wstyd za mój gatunek.
Ale natura nie jest taką, jaką jawi się przeciętnemu mieszkańcowi wielkiego miasta. Zwierzęta raczej
nie pójdą do nieba, jak tego chciałby Szymon Hołownia
– napisano na portalu racjonalista.pl. I tu się nie zgodzę.
Czym innym jest ekoreligia, o której piszę – czym innym perspektywa nieba dla zwierząt. Owszem, Pismo
Święte nie mówi wprost nic o niebie dla zwierząt, ale…
W Liście św. Pawła do Rzymian znajdujemy zastanawiającą zapowiedź: Bo stworzenie z upragnieniem
oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci,
ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei, że
również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia,

Na ilustracji:
«Cielę i lew paść się będą społem» (Iz 11, 6)
by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych (Rz 8,
19-21). Wygląda na to, że jednak całe stworzenie – a więc
także zwierzęta – mają mieć udział w wiecznej chwale
dzieci Bożych. Zgadzam się więc z autorem «Najlepszego
przewodnika po Niebie»: Skoro zwierzęta od zawsze odgrywały tak ważną rolę w planie Bożym, to dlaczego nie
miałyby odgrywać jakiejś roli w niebie? Wszak w Starym
Testamencie m.in. tak przedstawiono wizję powrotu do
rajskiego obcowania z Bogiem: Wtedy wilk zamieszka
wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą,
cielę i lew paść się będą społem (Iz 11, 6; zob. 65, 25).
Ale powróćmy do tematu. Współczesna ekoreligia
to powrót do pogaństwa: to przed wiekami bogów widziano pod postaciami różnych zwierząt i czczono święte
gaje. Dodam, że w takim kontekście należy umieścić decyzje niektórych osób o przejściu na wegetarianizm, a
tym bardziej na weganizm: jako powrót do pogaństwa.
Oczywiście, nie jest tak zawsze i zależy to od motywów,
intencji, którymi kieruje się konkretny człowiek.
Ekoreligia ma swoich guru i swoje mity. Jednym
z nich jest św. Franciszek z Asyżu i jego szacunek dla
„braci mniejszych”. Był św. Franciszek z Asyżu wyjątkowym miłośnikiem przyrody? Był. Ale zwierząt nie
nazywał nigdy „braćmi mniejszymi”. Tak mówił o
współbraciach w zakonie. Jak zwracał się do zwierząt?
Mówił do ptaków: Bracia moi! Winniście chwalić
i zawsze kochać swojego Stwórcę, który ubrał was
w pióra i dał wam skrzydła do latania. Mówił: Siostry
moje, jaskółki, już czas, żebym i ja mówił, ponieważ wyście już dosyć się namówiły! A „bracia” i „siostry” w
świecie zwierząt słuchały go! Ale przecież to nie są relacje historyków, ale opowieści zebrane w „kwiatki św.
Franciszka”, które mają ilustrować jego szacunek dla
stworzenia i umiłowanie przyrody.

Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 10 (222) 2020 r.
Powtórzmy: św. Franciszek zwierząt nie nazywał
nigdy „braćmi mniejszymi” – tymi byli dla niego
współbracia w zakonie. Owszem, stawał w obronie zwierząt: odkupywał baranki prowadzone na rzeź, a ofiarowane mu zwierzęta wypuszczał na wolność. Jednak nigdy
nie zabronił współbraciom spożywać pokarmów mięsnych. W Regule zakonnej napisał: Zgodnie ze świętą
Ewangelią [bracia] mogą spożywać wszystkie potrawy,
jakie im podadzą. A sam osobiście dla chorego brata
nie wstydził się chodzić za mięsem po publicznych placach miejskich – co odnotował jeden z biografów,
brat Tomasz z Celano. Założyciel trzech zakonów był po
prostu wierny nauce Kościoła – takiej samej, jaką znajdujemy zapisaną w Katechizmie Kościoła Katolickiego: Jest
uprawnione wykorzystywanie zwierząt jako pokarmu
i do wytwarzania odzieży. […] Sprzeczne z godnością
ludzką jest niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom
lub ich [niepotrzebne] zabijanie. Równie niegodziwe jest
wydawanie na nie pieniędzy, które mogłyby w pierwszej
kolejności ulżyć ludzkiej biedzie. Można kochać zwierzęta; nie powinny one jednak być przedmiotem uczuć należnych jedynie osobom (KKK nry 2417 i 2418).
Tak mówił na ten temat zmarły niedawno ks. Piotr
Pawlukiewicz: Otóż zwierzęta nie są powołane do miłości, bo nie są osobami. Bardzo przepraszam wszystkich
wielbicieli kotów i psów, którzy mówią: „Ja kocham mojego psa, kota”… Ja też kocham spać i kocham colę, jak
mi się pić chce; ale zwierzęta są stworzeniami Bożymi –
mamy je szanować, mamy je „kochać”, ale nie mówmy tu
o miłości w jej istocie. Jeśli ktoś mówi, że kocha psa i kota, i mówi to ze śmiertelną powagą, to coś jest nie tak z jego człowieczeństwem i z jego zdolnością kochania.
Innym guru ekologizmu jest Mahatma Gandhi.
Przypisuje mu się maksymę, że miarą wielkości
i moralności człowieka jest jego stosunek do zwierząt. Ale
Gandhi nigdy nic takiego nie powiedział. Gandhi,
owszem, wypowiadał się o zwierzętach: apelował, by
hindusi wyzwolili się… z fałszywego współczucia
i fałszywej miłości wobec zwierząt motywowanej religijnymi zasadami hinduizmu i podeszli do tematu bardziej
w duchu nauki zachodniej. Tak też uzasadniał zachętę do
odstrzału bezpańskich psów, które zagrażają człowiekowi,
ponieważ mogą roznosić wściekliznę.
Zresztą, maksyma niesłusznie przypisana Gandhiemu nie sprawdza się w realu (świecie rzeczywistym).
Najlepszym antyprzykładem jest stosunek III Rzeszy do
zwierząt i ludzi. Politykę hitlerowską, jak i postawę wielu
zbrodniarzy charakteryzował wielki szacunek wobec
zwierząt. Już 24 listopada 1933 roku wprowadzono w
Trzeciej Rzeszy ustawę o ochronie zwierząt – ale to była
dopiero pierwsza z wielu realizacji zapowiedzi Hitlera: W
nowej Rzeszy nie będzie więcej dopuszczalne okrucieństwo wobec zwierząt. Heinrich Himmler, jeden z największych zbrodniarzy w dziejach ludzkości, morderca
milionów ludzi oraz główny współtwórca Holocaustu –
zamartwiał się, że jego oddziały SS mogą zadeptać drobne stworzenia i poważnie rozważał nakazanie żołnierzom
noszenia nocą specjalnych dzwonków, które ostrzegałyby
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zwierzęta przed maszerującym wojskiem. Himmler mawiał:
Strzelanie do ptaków i zwierząt nie jest sportem. To czysta
zbrodnia. My, Niemcy, musimy szanować zwierzęta. Pozostawiam to bez komentarza.
Dlaczego dziś o wielkości i moralności człowieka
miałby przesądzać jego stosunek wobec zwierząt? Powiedzmy sobie szczerze: wymyślono coś takiego, bo to jest
łatwiejsze. Syndrom Bambiego jest przejawem szukania
życiowej łatwizny i wygodnictwa. Przyznajmy: nie jest
sztuką „kochać” psa czy kota; „miłość” wobec istot słabszych i pozbawionych ludzkiej inteligencji przychodzi nam
łatwo (tak jak łatwo potraktować zwierzęta przedmiotowo, a
one nawet nie zaprotestują). Sztuką jest kochać człowieka,
który jest znacznie bardziej „trudny w obsłudze”: ma swoje
kaprysy, złe emocje, przywary, oczekiwania i żale, jest pretensjonalny i nieznośny, bywa fałszywy i agresywny. Dlatego prawdziwą miarą wielkości i moralności jest to, jak traktujemy innych ludzi! A dokładniej: o wielkości i moralności
człowieka decyduje to, jak traktuje on ludzi, którzy nie są
mu przychylni. Kochanie także nieprzyjaciół to najwyższy miernik wielkości moralnej i cywilizacyjnej społeczeństw – napisano (zgodnie z Ewangelią!) na portalu racjonalista.pl. Jeżeli zaś komuś wydaje się, że miłość jest
formą ułatwiania sobie życia, schlebiania sobie, zaspokajania swoich niedoborów emocjonalnych i demonstrowania
własnej oryginalności – to taka wizja miłości nie ma nic
wspólnego z Ewangelią. Nikt nie ma większej miłości od
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich – uczył
Pan Jezus (J 15, 13). I, bynajmniej, nie miał na myśli oddania życia za zwierzęta.
A tak na marginesie: nigdy bym nie pomyślał, że w
moich refleksjach – na jakikolwiek temat – będę się posiłkował materiałami umieszczonymi na portalach dziendobry.tvn.pl i racjonalista.pl…
ks. Bogdan Markowski CM
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Zofia Brzezińska, Kiedy zwierzęta miały większe prawa niż ludzie, historia.uwazamrze.pl;
Marek Karolkiewicz, Śmierć w łapach niedźwiedzia, tygodnikprzegląd.pl;
Gaba Kopyto, Czym jest syndrom Bambiego i jakie są jego
konsekwencje?, dzieńdobry.tvn.pl;
Jan Maria Szewek OFMConv, Świat według św. Franciszka, stacja7.pl;
Robert Wyrostkiewicz, Syndrom Bambiego! Choroba XXI wieku
przesadnych miłośników zwierząt, swiatrolnika.info;
Robert Wyrostkiewicz, ZOOPOLIS Sylwii Spurek i jej „żóbr”,
czyli „zwierzę nieludzkie”, swiatrolnika.info;
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INFORMACJE
PARAFIALNE

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

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

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

Tzw. kurs przedmałżeński:
we wtorki o godz. 18.30
(w kaplicy akademickiej)
Katolicka Poradnia Rodzinna:
zapisy na stronie ftrodzinie.pl
Klub Parafialny (Seniora)
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;
zakrystia:
12-622-59-27;
wezwanie do umierającego:
880-479-042
NR KONTA PARAFII:
Bank PEKAO S.A.
04 1240 1431 1111 0000 1045 8488

Kalendarium duszpasterskie

PAŹDZIERNIK
1 (czwartek): Inauguracja październikowych nabożeństw różańcowych o godz. 18.00 i 19.30.
2 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny kapłanów w domach
chorych z posługą sakramentalną – od godz. 9.00; dodatkowa Msza św. – o godz. 16.30.
3 (sobota): Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 7.40, Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 8.00, a po Mszy św. nabożeństwo
przebłagalne.
4 (niedziela): 27. niedziela zwykła.
Zbiórka ofiar na wspomożenie apostolskiej i charytatywnej
posługi Ojca Świętego Franciszka (w miejsce zbiórki z racji
uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła).
7 (środa): Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej.
Świętowanie pierwszej środy miesiąca: o godz. 18.00
procesja ze świecami i nabożeństwo różańcowe.
11 (niedziela): 28. niedziela zwykła.
Ogólnopolski XX Dzień Papieski, obchodzony pod hasłem:
«Totus Tuus».
Zbiórka ofiar do skarbony przy wyjściu z kościoła na program stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
15 (czwartek): Msza św. w intencji studentów, profesorów i pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego (na inaugurację roku
akademickiego) – o godz. 18.30.
16 (piątek): Próba dla kandydatów do bierzmowania – o godz. 17.00
w kościele; po próbie sprawowanie sakramentu pokuty dla
kandydatów do bierzmowania, świadków i rodzin.
17 (sobota): Uroczystość udzielenia młodzieży sakramentu bierzmowania: Mszy św. o godz. 11.00 będzie przewodniczył i sakramentu bierzmowania udzieli ks. infułat Bronisław Fidelus.
18 (niedziela): 29. niedziela zwykła.
Wspomnienie św. Łukasza, Ewangelisty, patrona służby
zdrowia.
Rozpoczyna się Tydzień Misyjny: ofiary będą przeznaczone
na cele misyjne.
20 (wtorek): Uroczystość św. Jana Kantego, głównego patrona archidiecezji krakowskiej i miasta Krakowa.
25 (niedziela): Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła.
28 (środa): Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

Bezpłatne porady prawne w Domu Katolickim: tel. 666-464-874;
Bezpłatne porady prawne w Bibliotece Żywego Różańca: tel. 512-757-477
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