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Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeń-

stwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robot-

nik, zawsze w cieniu – tymi słowami papież Franciszek 

opisał św. Józefa. Uczynił to w Liście apostolskim 

Patris corde – Z ojcowskim sercem, opublikowanym 

we wtorek 8 grudnia 2020 roku z okazji 150. rocznicy 

ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła kato-

lickiego. To właśnie błogosławiony Pius IX, dekretem 

Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 

roku, obdarzył tym tytułem świętego Józefa i dla 

uczczenia tej rocznicy papież Franciszek ogłosił spe-

cjalny Rok Świętego Józefa, który będzie obchodzony 

do 8 grudnia 2021 roku. 

Taki skromny, a taki ważny? – chciałoby się 

zapytać. Odpowiedź jest prosta: taki pokorny i dla-

tego wielki. Albo inaczej. W Ewangelii zapisano: 

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym (Mt 1, 

19). Człowiek prawy – czy nie takich ludzi chcieliby-

śmy spotykać i mieć obok siebie? Czyż nie taki czło-

wiek zasługuje na miano: wielki? Zwłaszcza w cza-

sach, gdy prawość, uczciwość, szczerość, prawdo-

mówność, wierność prawdzie – to nie są cechy ludzi, 

którzy uchodzą i chcą uchodzić za wielkich tego 

świata. 

Św. Józef – zamiast niepotrzebnie strzępić ję-

zyk (wszak w Ewangeliach nie zapisano ani jednego 

jego słowa) – św. Józef po prostu wiernie spełniał 

zlecone mu przez Boga zadania i obowiązki. Pewnie 

dlatego został powołany do rzeczy wielkich. Św. Ber-

nardyn ze Sieny tak mówił o roli św. Józefa i powo-

dach wielkiej dla niego wdzięczności: Jeżeli rozważa 

się stosunek św. Józefa do całego Kościoła Chrystu-

sowego, to czyż nie jest on tym człowiekiem wybra-

nym i wyjątkowym, przez którego i pod opieką które-

go Chrystus stopniowo i w sposób godny został 

wprowadzony na świat? Jeżeli więc cały Kościół jest 

dłużnikiem Dziewicy Matki, ponieważ przez Nią 

otrzymał Chrystusa, to z pewnością zaraz po Niej 

wdzięczność i specjalny szacunek winien właśnie 

świętemu Józefowi. 

 

 

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!  
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ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA: 

POWODY WDZIĘCZNOŚCI 

Powyżej:  Św. Józef z Dzieciątkiem  
na wizerunku w naszym kościele 
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Taką logiką kierował się św. Jan XXIII, gdy w ro-

ku 1962 wprowadził do Kanonu Rzymskiego (I Modli-

twy Eucharystycznej) imię św. Józefa, zaraz po wspo-

mnieniu Najśw. Maryi Panny. Co wywołało oburzenie i 

sprzeciw tradycjonalistów, przekonanych, że w tekście 

niezmiennym (niezmiennym? nie zmienianym od 400 lat) 

nie wolno zmienić nawet litery. Tymczasem decyzja Jana 

XXIII była wyrazem wciąż umacniającego się w kościele 

kultu św. Józefa. Tą drogą podążał św. Jan Paweł II, gdy 

w roku 1989 ogłaszał adhortację apostolską Redemptoris 

Custos. I śladem swoich poprzedników podążył papież 

Franciszek, gdy w roku 2013 polecił umieścić imię św. 

Józefa w tekście II, III i IV Modlitwy Eucharystycznej. 

Co sprzeciwów nie wywołuje, ale może też nie jest do 

końca zauważone i docenione przez wiernych. Teraz 

papież Franciszek postąpił krok dalej, ogłaszając Listem 

apostolskim Patris corde Rok Św. Józefa.   

Bowiem zaiste nie należy wątpić – jak mówił św. 

Bernardyn – że Chrystus nie odmówił mu w niebie przy-

wiązania, szacunku i najgłębszej czci, którą mu okazy-

wał za życia ziemskiego, tak jak syn swemu ojcu, raczej 

uzupełnił je i uczynił doskonalsze. Jeżeli sam Chrystus 

Pan w sposób szczególny uczcił i wywyższył swojego 

Opiekuna w niebieskiej chwale – tym bardziej my, piel-

grzymi do nieba, winniśmy dziękować, czcić, kochać i 

polecać siebie temu niezwykłemu Bożemu Wybrańcowi. 

Wpatrujmy się więc w tym roku w postać Oblu-

bieńca Maryi i za św. Bernardynem ze Sieny prośmy z 

ufnością: Pomnij przeto na nas, święty Józefie, i twoimi 

modlitwami wstawiaj się u Tego, który uchodził za Two-

jego Syna. Spraw także, aby łaskawa dla nas była twoja 

Oblubienica, Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Te-

go, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez 

wszystkie wieki wieków. Amen.    

ks. Bogdan Markowski CM 

 

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających róża-

niec, dane św. Dominikowi i bł. Alanowi de la Roche 

OP: 

1. Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, odmawia-

jąc różaniec święty, otrzymają pewną szczególną 

łaskę. 

2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski 

wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec. 

3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; 

zniszczy występek i rozgromi herezję. 

4. Spowoduje on, że cnoty i święte czyny zakwitną; 

najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska on od Bo-

ga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świa-

ta, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do 

pragnienia rzeczy wiecznych. O! Ileż dusz uświęci 

tą modlitwą. 

5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec – nie 

zginie. 

6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec 

święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, 

nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bo-

żego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli 

jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wy-

trwa w łasce i osiągnie życie wieczne. 

7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez 

sakramentów świętych. 

8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą pod-

czas swego życia i w chwili śmierci światło Boże 

oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasłu-

gach błogosławionych. 

9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie 

czciły modlitwą różańcową. 

10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień 

chwały w niebie. 

11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz – 

otrzymasz. 

12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą 

w każdej potrzebie. 

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, 

że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wsta-

wienników cały dwór niebieski w czasie ich życia i 

w godzinę śmierci. 

14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a 

braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednoro-

dzonego. 

15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim zna-

kiem przeznaczenia dla nieba. 

(cyt. za książeczką M. Pabis i ks. L. Smolińskiego „Je-

stem Różą Żywego Różańca”, Kraków 2020, s. 65-68). 

 

«GOŚĆ NIEDZIELNY EXTRA» 

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE 

Z  okazji trwającego Roku św. Józefa przed niedzielą 14 
marca ukaże się specjalne, okolicznościowe wydanie 
Gościa Niedzielnego – Gość Niedzielny Extra – które 
będzie w  całości poświęcone św. Józefowi, opiekunowi 
Świętej Rodziny.  Na 100 stronach znajdzie się wiele cie-
kawych treści, w tym m.in.: co wiemy o opiekunie Pana 
Jezusa na podstawie Pisma Świętego i apokryfów; pełna 
ciekawostek historia kultu św. Józefa; Cotignac (Francja) – 
miejsce objawień św. Józefa, który wreszcie przemówił 
(choć w Biblii milczy); ciekawe polskie miejsca kultu, mię-
dzy innymi sanktuarium w Kaliszu; czemu i komu patronuje 
św. Józef, ze szczególnym uwzględnieniem spraw niety-
powych; modlitwy i nabożeństwa – zarówno te popularne, 
jak i mniej znane; świadectwa osób, które wymodliły łaski 
za wstawiennictwem świętego. Cena egzemplarza wynie-
sie 9 zł. Gość Niedzielny Extra będzie do nabycia w za-
krystii.   

 

DLACZEGO WARTO  

MODLIĆ SIĘ NA RÓŻAŃCU? 



  Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 3 (227) 2021 r. 

 

 

3 

 

Obecność realna Chrystusa w Eucharystii, a tym 

samym w Kościele jest fundamentalną prawdą charak-

teryzującą Nowy Testament: Eucharystia jest spełnie-

niem obietnicy o zbawieniu, czyli zjednoczeniu z Bo-

giem, i jednocześnie najpewniejszym dowodem tej 

obecności. Z faktu obecności wynikają wszystkie moż-

liwe aspekty Eucharystii, gdyż odnoszą się one do oso-

bowej relacji z obecnym Bogiem. Chodzi tu o obecność 

nie tylko Chrystusa w sensie osobowym i rzeczywi-

stym, ale także Jego Misterium. Chodzi tu też o obec-

ność ofiary i uczty. Zatem obecność to aspekt. Eucha-

rystia jest sakramentem obecności. Najpierw podej-

miemy ten temat od strony Objawienia.  

BIBLIJNE PODSTAWY OBECNOŚCI 
CHRYSTUSA W EUCHARYSTII 

Źródłem są nowotestamentalne opisy ustanowie-

nia Eucharystii oraz jako komentarz uzupełniający 

Mowa eucharystyczna z Ewangelii św. Jana. Z badań 

biblijnych wynika, że w żadnym przypadku nie mamy 

do czynienia z kronikarskim zapisem przebiegu Ostat-

niej Wieczerzy, ani też z obowiązującym formularzem 

dla sprawowania Wieczerzy Pańskiej. Jest to raczej 

„liturgiczny” zapis zmian, którym podlegała tradycja 

eucharystyczna. Zasadnicze teksty to: Mt 26, 26–29; 

Mk 14, 22–25; Łk 22, 15–20; 1 Kor 11, 23–26.  

Dla potwierdzenia autentyzmu słów Jezusa, trze-

ba dokonać porównania tych tekstów. Wszystkie one 

zawierają zdania dotyczące chleba, wina, przymierza, 

ofiary Jezusa (ciało wydane, krew wylana), polecenia 

kontynuowania tych czynności. Tekst Pawłowy jest 

najstarszy, a perykopa 1 Kor 11, 17–34 jest najwcze-

śniejszym zapisem sprawowania Wieczerzy Pana. Jest 

to także najpełniejszy tekst, gdyż oprócz opisu Ostat-

niej Wieczerzy (1 Kor 11, 23–25) zawiera jeszcze do-

datkową wzmiankę: Ilekroć bowiem spożywacie ten 

chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż 

przyjdzie (1 Kor 11, 26).  

Obecność eucharystyczna w kontraście  
do uczt kultycznych 

List do Koryntian przypomina fakt, że Ostatnia 

Wieczerza przeżywana była w Kościele od początku 

jako Eucharystia i agapa. W tradycji dokonywało się to 

w różnej kolejności: agapa poprzedzała, bądź następo-

wała po Eucharystii. W ówczesnym świecie, a dokład-

nie w Koryncie, znane były uczty o charakterze religij-

nym. Rodzi się więc pytanie: czy Wieczerza Pańska nie 

była mitem przywoływanym w obchodach kultycz-

nych, jak to miało miejsce w przypadku innych wspól-

not religijnych niechrześcijańskich?  

Modlitwa różańcowa jest niezwykła. Wymaga 

dyscypliny i walki, jak każde otwieranie się na przyjęcie 

Bożej łaski, jak każda praca nad sobą, wejście w syste-

matycznie podejmowane wyzwania i trud pokonywania 

przeciwności. Poznawanie Boga na modlitwie staje się 

pasją, bo jest przyjęciem Bożego zaproszenia do wcho-

dzenia w Bożą Miłość. 

Różaniec jest też orężem niezwykłej mocy w walce 

duchowej, jak zaświadczali i świadczą o tym np. księża 

egzorcyści z ks. Gabrielem Amorthem na czele. Trafnie 

i pięknie powiedział kiedyś Przemysław Janiszewski z 

kanału YT „Moc w słabości” o starszych paniach odma-

wiających różaniec, że są to „komandoski Pana Boga”. 

Przekonuję się ostatnio mocno, że coś w tym jest, kiedy 

spotykam ludzi różańca, którzy modlą się na nim co-

dziennie od kilkudziesięciu lat, wciąż stawiając mężnie 

czoła nowym wyzwaniom życia. Jest wielką Bożą tajem-

nicą dzieło modlących się tą modlitwą, które tak do koń-

ca poznamy w Niebie.  

Wszyscy jesteśmy zaproszeni przez Boga i Maryję 

do modlitwy różańcowej. W każdym objawieniu maryj-

nym Matka Boża i nasza prosi nas o pokutę i modlitwę 

różańcową. Często posługuje się osobami, które modlą 

się na różańcu – jak św. Bernadetta z Lourdes, święte 

Dzieci z Fatimy, św. Jan Paweł II.   

Wielki Post jest doskonałym czasem na przyjęcie 

tego zaproszenia. Doskonałym czasem do rozpoczęcia 

walki z tym, co zły duch wytacza przeciwko nam, dosko-

nałą okazją do przylgnięcia do Chrystusa i Jego Matki w 

trudnych czasach, kiedy wszystko okazuje się kruche i 

niepewne. 

Anna Kielska 

EUCHARYSTIA (cz. 2): 

OBECNOŚĆ 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 

 Ponad 6 milionów pielgrzymów nawiedziło w ciągu 

2019 roku Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Fa-

timie.  

 Według Open Doors każdego dnia za wiarę ginie 11 

chrześcijan w 50 krajach świata. 

 W latach 1985—2015 w Holandii zamknięto ponad 

1000 kościołów. 

 We Francji w 2019 roku zanotowano 1.052 przypadki 

antychrześcijańskich przestępstw.  

 Podczas trwania pandemii – według badań CBOS – nie 

zawieszono życia wspólnotowego: aż 75% osób kon-

tynuowało je w sieci na normalnym poziomie, 12% 

na zwiększonym poziomie, a tylko 10% na ograniczo-

nym. 

 Z opracowania CBOS wynika, że co 9. ankietowany 

Polak skorzystał z pomocy wróżki, a 1% responden-

tów robiło to wielokrotnie; rynek wróżbiarski szacowa-

ny był na 2 miliardy złotych.  

(z prasy polskiej wybrał AM) 
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Do przywoływanych treści stosowano wówczas 

powiedzenie: To nigdy nie wydarzyło się naprawdę, ale 

jest zawsze obecne. W przypadku Eucharystii od począt-

ku było jasne, że przywoływane wydarzenia były faktem. 

Było to przywołanie słów i gestów Jezusa z niedawnej 

jeszcze przeszłości, którą pamiętano. Taka zresztą była 

mentalność Izraelitów, przywołujących ciągle w ramach 

kultu autentyczne wydarzenia z historii zbawienia. 

Można odwołać się jeszcze do innej tradycji nie-

chrześcijańskiej, która mogłaby stwarzać przypuszczenie, 

że Eucharystia jest tego typu zapożyczeniem. Jest to tra-

dycja hellenistyczna, która uznawała wieczorną ucztę, 

składającą się z dwu części: w pierwszej miała zaspokoić 

głód, a w drugiej pełniła funkcję religijną. W tej ostatniej 

była składana bogom lub fundatorom wspólnoty religijnej 

ofiara płynna w postaci czystego wina. W dalszej części 

uczta miała charakter dysputy filozoficznej, czyli uczty 

intelektualnej. Schemat ten przeszczepiony został do 

spotkań chrześcijańskich w postaci: czytań, modlitw, 

pouczeń, proroctw, pieśni. Są jednak widoczne istotne 

różnice, potwierdzające autentyzm obecności Chrystusa 

w przypadku spotkań eucharystycznych. Po pierwsze: 

Chrystus przywoływany jest jako żywy i zmartwychwsta-

ły Pan, mający wpływ na życie wierzących i świata, a nie 

jak w przypadku wspominanych na ucztach zmarłych 

bohaterów, których czas działania już się skończył.  

Po drugie: Wspomnienie uobecniające Chrystusa 

służy zbawieniu, a nie tylko pamięci jakiegoś bohatera 

czy bóstwa, jak w przypadku uczt pogańskich. 

„Ruchoma” pascha Chrystusa 

Różne są przekazy na temat charakteru Ostatniej 

Wieczerzy. Według jednych była to uczta paschalna 

(por. Mt 26, 2. 7; Mk 14, 12; Łk 22, 15), a według Jana 

dostrzegamy rozbieżności co do terminu. W refleksji 

biblijnej dokonała się ewolucja poglądów, wskutek 

czego aspekt paschalny ustąpił miejsca aspektowi uczty 

uroczystej z elementami paschalnymi. Jezus nadał tej 

rytualnej wieczerzy nowe znaczenie, a w ramach haga-

dy (opowieści) paschalnej umieścił własne słowa i ge-

sty, czyli zbawcze wydarzenia. Obecność w tym sensie 

nie była ograniczona czasem i nie była przywiązana do 

minionej paschy starotestamentalnej, ale stała się no-

wym punktem odniesienia. 

Wieczerza Pana (1 Kor 11, 20) 

Świadomość uczestników Eucharystii ukształto-

wała się na podstawie faktu obecności Pana, który był 

w Eucharystii obecny, był jej gospodarzem i szafarzem. 

Św. Paweł mówi o prawdziwej obecności Chrystusa 

pod postaciami chleba i wina i dlatego przestrzega 

przed magicznym jej traktowaniem, czyli profanacją – 

można je bowiem spożyć niegodnie. 

Materialna „przestrzeń” obecności 

Jezus mówi: „to jest Ciało moje” (sōma), co 

oznacza całą osobę Jezusa i Jego dzieło. „Ciało” w tym 

znaczeniu stoi niejako w opozycji do „krwi”. U Jana 

natomiast występuje rzeczownik sarks, co było praw-

dopodobnie podyktowane ówczesnymi potrzebami 

Kościoła i kwestionowaniem realizmu Wcielenia. Sło-

wo to także wzmacnia realizm spożywania „ciała” 

Chrystusa i picia Jego „krwi”. „Krew” występuje w 

kontekście innych słów: kielich, przymierze, co odnosi 

nas automatycznie do przymierza pod Synajem. Zai-

mek „moja” wprowadza radykalną różnicę między 

przymierzem ST, w którym pieczęcią była krew zwie-

rząt, a w NT – krew Jezusa, przelana na odpuszczenie 

grzechów. Przy słowach wypowiedzianych nad kieli-

chem Jezus staje się obecny nie tylko dla uczestników, 

ale i dla wszystkich innych („za was i za wielu będzie 

wylana”). Jest to obietnica wypełnienia zapowiedzi 

eschatologicznych. Można więc mówić o uniwersali-

stycznej obecności Chrystusa w Eucharystii.  

„Pamiątka” uobecniająca: „To czyńcie” 

Głoszenie Misterium Chrystusa dokonuje się 

przez słowa i czyny, przez samo sprawowanie Eucha-

rystii. Nie jest to jedynie wspominanie, czy odtwarza-

nie, ale uobecnianie zbawczego dzieła Chrystusa. W ST 

wspomnienie nie dotyczyło jedynie szczegółów paschy, 

ale przywoływało żywą obecność zbawiającego Boga, 

przeżycie Jego łaskawości. Ten motyw przenika do 

Eucharystii. Werset z 1 Kor 11, 26 wykazuje trojaką 

obecność Chrystusa: 

- przywołanie wydarzeń minionych – śmierci i zmar-

twychwstania, 

- proklamowanie paschy Jezusa przez spożywanie Jego 

Ciała i Krwi,  

- antycypowanie Jego przyjścia w chwale („aż przyj-

dzie”). 

 

Na zdjęciu:  Ks. proboszcz Jacek Kuziel  

w czasie procesji Bożego Ciała 2013 
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pojmowalną, ale Jezus dokonał pewnego przybliżenia 

Misterium i swojej Osoby. Potwierdzają to choćby słowa 

konsekracji, kiedy wziął chleb i kielich z winem w swoje 

ręce i wypowiedział słowa: „To jest Ciało moje”, „To jest 

Krew moja” (por. Łk 22, 19). Bez tego fizycznego znaku 

Kościół pozostałby w sytuacji pamięci rytualnej, znanej 

ze Starego Testamentu. Byłby tym samym pozbawiony 

możliwości nawiązania realnego kontaktu i relacji oso-

bowej, byłby pozbawiony obecności Chrystusa. Fizycz-

ność postaci eucharystycznych, chleba i wina, które stają 

się Ciałem i Krwią Chrystusa, nie funkcjonuje tylko jako 

nośnik pamięci, lecz o wiele mocniej – sprawia rzeczywi-

stą obecność. Chrześcijanie rozumieli tę obecność od 

początku jako realne przebywanie Pana wśród nich. W 

starożytnych Modlitwach eucharystycznych, które na 

początku były układane spontanicznie przez celebransów 

(„przełożony zanosi prośby i dziękczynienia wedle swo-

ich sił”), dochodzi do głosu głębokie przekonanie, że 

Eucharystia to nie jest zwykły pokarm, lecz obecny Chry-

stus: „Nie przyjmujemy zwykłego chleba ani zwykłego 

napoju; jak bowiem poprzez Słowo Boga wcielony Jezus 

Chrystus, nasz Zbawiciel, dla naszego zbawienia przyjął 

ciało i krew, tak też uczymy, że pokarm, nad którym 

przez wezwanie słowa, które od Niego pochodzi, zostało 

złożone dziękczynienie, jest Ciałem i Krwią owego wcie-

lonego Jezusa. Te przemienione dary podtrzymują życie 

naszego ciała i krwi” (zob. św. Justyn, Apologia). 

Obecność Misterium Chrystusa i Kościoła 

Przeistoczenie i obecność Chrystusa pod posta-

ciami chleba i wina nie są celem samym w sobie, ale 

warunkiem najważniejszego czynu, jaki uobecnia się 

w Eucharystii – oddania się Chrystusa wraz z Kościo-

łem za zbawienie świata. Obecność Chrystusa i Jego 

zbawczej Ofiary umożliwia Kościołowi włączanie się 

w ten zbawczy czyn. To wydarzenie, które przez Ko-

ściół przeżywane jest ciągle na nowo, jest potwier-

dzeniem autentycznej i rzeczywistej obecności Chry-

stusa. Ofiara Chrystusa uobecnia się po to, aby Ko-

ściół mógł wypełniać swoje powołanie w intencji 

zbawienia świata: „Proszę was, bracia, przez miło-

sierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, 

świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służ-

by Bożej” (Rz 12, 1). Współuczestnictwo w Ofierze 

Chrystusa pokrywa się z życiem ofiarnym poza litur-

gią, kiedy człowiek oddaje się rozmaitym zadaniom, 

związanym i służącym zbawieniu. Liturgiczne uobec-

nienie jest budulcem Kościoła. Dzięki współofiarowa-

niu się z Chrystusem Kościół współpracuje z Duchem 

Świętym i dokonuje się nie tylko uobecnienie Ofiary 

Chrystusa, ale także jej urzeczywistnienie i uobecnie-

nie w sercach wiernych, w Kościele. Nie mówimy 

więc tylko o statycznej obecności pod postaciami 

Chleba i Wina, ale dynamicznej, która potrafi zaanga-

żować zgromadzonych na liturgii w zbawcze dzieło 

Chrystusa i sprawić, aby stawali się tym, co sprawują i 

Kogo przyjmują. W ten sposób dokonuje się głoszenie 

śmierci Pańskiej (por. 1 Kor 11, 26).  

LITURGICZNA TRADYCJA KOŚCIOŁA  
O OBECNOŚCI CHRYSTUSA 

Idąc w ślad za soborowym Magisterium Kościoła 

ujmiemy temat obecności eucharystycznej w sposób inte-

gralny, czyli wieloaspektowy. Liturgia uwzględnia kilka 

rodzajów obecności Chrystusa w Eucharystii: pod posta-

ciami Chleba i Wina, w słowie Bożym, w zgromadzeniu 

liturgicznym, w osobie celebransa. 

Obecność osobowa i substancjalna 

Słowo „obecność” (praesentia) oznacza relację oso-

bową i dzięki temu ma charakter personalistyczny. Zgod-

nie z Objawieniem relacja określa więź człowieka z Bo-

giem. Warto w tym miejscu sięgnąć do filozofii dialogu. 

Nurt ten przewijał się przez wszystkie epoki i dojrzewał, 

dlatego spojrzymy na filozofię dialogu nie jako na szkołę 

filozoficzną, która występuje w jakimś krótkim okresie, ale 

jako na pewne ujęcie myśli, które w każdej epoce miało 

swoje odbicie, ale niepełne. 

W starożytności, którą może reprezentować np. 

Arystoteles, mamy do czynienia z ontologią, czyli nauką o 

bycie i prawdzie. Racjonalizm, który dominuje w tym 

względzie dochodzi do wniosku, że ktoś istnieje, po prostu 

„jest”. W epoce kartezjańskiej dominuje subiektywizm 

zmierzający do odkrycia wolności istnienia samego siebie, 

stwierdzenia własnej tożsamości, co wyraża słowo „je-

stem”. Filozofia współczesna (Levinas) interesuje się ist-

nieniem „ty” wobec pierwszej osoby, czyli relacją, co wy-

raża „jesteś”. To jest najpełniejszy obraz, który obejmuje 

wszystkie trzy aspekty. Z pojęciem obecności wiąże się 

odpowiedzialność za kogoś i wobec kogoś, co wynika z 

relacyjności, czyli więzi osobowej.  

To rozróżnienie jest istotne dla zrozumienia obecno-

ści Chrystusa w Eucharystii. O Bogu w Chrystusie, jako o 

Słowie wcielonym Biblia mówi, że „zamieszkało wśród 

nas” (J 1, 14), dosłownie eskēnōsen, czyli „rozbiło namiot” 

wśród nas. Wskazuje to na bardzo bliskie sąsiedztwo. Mo-

że ono być jednak przyjazne lub wrogie. W przypadku 

Jezusa mamy naturalnie z obecnością przyjazną Kogoś, 

kto nas rozumie, bierze nasze sprawy za swoje, „obarczył 

się naszymi grzechami” i do tego stopnia jest dla nas życz-

liwy, że oddał życie za każdego człowieka. W przypadku 

obecności można mówić także o komunikacji, wzajemnym 

rozumieniu się – słuchaniu i mówieniu, wzajemnym po-

znawaniu się. Ze strony Boga to poznanie jest doskonałe i 

całkowite, dla człowieka jest to proces. Relacja jest zawsze 

zapośredniczona. Fizyczność odgrywa tu istotne znacze-

nie, jest bowiem nośnikiem sensu. Jeśli nie ma żadnego 

kontaktu fizycznego, to obecność traci sens. Można 

wprawdzie liczyć się z pamięcią. Przywołujemy wówczas 

czyjąś obecność, posługując się fizycznymi śladami tej 

obecności, np. fotografia, list, osobisty przedmiot, portret, 

itp., lecz mamy do czynienia tylko z pamięcią, a nie fak-

tyczną obecnością. I tu dochodzimy do głębokiego waloru 

Eucharystii, czyli obecności zapewnionej pod widzialnymi 

postaciami chleba i wina.  

 W Eucharystii mamy wprawdzie do czynienia z 

rzeczywistością nadprzyrodzoną, a zatem do końca nie-
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Św. Grzegorz Wielki w swoich Dialogach ujmuje 

to tak: „Pamiętajmy […], jak doniosłe ma dla nas zna-

czenie ta ofiara, skoro dla naszego zbawienia męka Jed-

norodzonego Syna wciąż się w niej odnawia […]. Ko-

nieczne jest jednak, abyśmy przy sprawowaniu świętych 

tajemnic sami z siebie ze skruchą serca składali Bogu 

ofiarę; sprawując tajemnicę męki Pana winniśmy naśla-

dować to, co czynimy. Wówczas bowiem ofiara, jaką 

Bogu składamy, będzie dla nas ofiarą, jeśli samych siebie 

złożymy w ofierze”. 

Z Ofiarą eucharystyczną nierozłączne jest spo-

żywanie Ciała Chrystusa, co wymagało odpowiedniego 

duchowego przygotowania, aby przyjmować Chrystusa 

godnie. Z faktu komunii z Panem wynikała etyka chrze-

ścijańska. Potwierdzają to liczne pisma, a najwcześniej-

sze to Didache  i  Apologia św. Justyna. Stwierdzenia tam 

zawarte wykazują wiarę pierwotnego Kościoła w rze-

czywistą obecność Chrystusa i Jego zbawczego Miste-

rium w sprawowanej Eucharystii: „Pokarm ten nazywa 

się u nas eucharystią; nikomu innemu nie wolno go 

przyjmować, jak tylko temu, kto wierzy w prawdziwość 

naszej nauki, został obmyty w kąpieli zapewniającej od-

puszczenie grzechów i odrodzenie oraz żyje tak, jak nau-

czał Chrystus”. Wiara w obecność Chrystusa w Chlebie 

eucharystycznym objawia się w nauczaniu Ojców Ko-

ścioła, którzy objaśniając Modlitwę Pańską, pouczają, 

czym jest chleb, o który Kościół prosi. Zarówno grecki 

termin epiousios (pokarm zapewniający życie wieczne, 

podtrzymujący substancję duszy) i łaciński quotidianus 

(„powszedni”) uzupełniają się w znaczeniu i podkreślają 

konieczność częstego przyjmowania tego pokarmu. Wy-

jaśnia to św. Ambroży w dziele o sakramentach: „Jeśli 

jest to chleb powszedni, to dlaczego przyjmujesz go po 

roku? […] Przyjmuj go codziennie, gdyż codziennie mo-

że ci udzielić pomocy! Tak żyj, abyś mógł przyjmować 

każdego dnia! Kto nie jest godzien przyjmować codzien-

nie, nie jest godzien również po roku […]. Słyszałeś 

przecież, że każdorazowe złożenie ofiary oznacza śmierć, 

zmartwychwstanie, wniebowstąpienie Pańskie oraz od-

puszczenie grzechów”. 

Obecność Chrystusa w słowie 

W soborowej Konstytucji jest mowa o kilku ro-

dzajach obecności Chrystusa w Eucharystii, między 

innymi w słowie (zob. homilia na s. 7). Na podstawie 

Dz 2, 41, w których czytamy, jakie były podstawowe 

przejawy życia wspólnoty jerozolimskiej (nauka Apo-

stołów, wspólnota, łamanie chleba i modlitwa) – Ko-

ściół jest przekonany, że już od Pięćdziesiątnicy nastą-

piło połączenie dwu części: słowa i łamania chleba, 

które tworzą strukturę Mszy świętej (por. KL 6, 56). 

Czytanie i wyjaśnianie Pisma poprzedzające łamanie 

chleba mamy już w Ewangelii św. Łukasza (Łk 24, 44-

45). W epoce poapostolskiej świadectwem jest Apologia 

św. Justyna. Istotną przesłanką teologiczną są dane sta-

rotestamentalne: wędrówka przez pustynię i manna (Wj 

16, 4. 13) i jej typologia w mowie Jezusa po rozmnoże-

niu chleba (por. J 6, 31 – 32. 48 – 51) oraz Pwt 8, 3 i Mt 

4, 4. Św. Hieronim powołuje się na te teksty i twierdzi, 

że pokarmem dla ucznia Chrystusa jest nie tylko 

Chleb eucharystyczny, ale i słowo Boże, znajomość 

Pisma Świętego. Św. Augustyn, tłumacząc Modlitwę 

Pańską, mówi o chlebie materialnym, podtrzymują-

cym ciało, i o chlebie duchowym, jakim jest pokarm 

eucharystyczny i słowo Boże. A niektórzy Ojcowie, 

jak np. Orygenes i św. Cezary z Arles, domagają się 

takiego samego szacunku dla słowa Bożego, jak i dla 

Chleba eucharystycznego. W soborowej teologii do-

chodzi do głosu komplementarny wymiar stołu Chleba 

i stołu Słowa: „Kościół zawsze otaczał czcią Boże 

Pisma, podobnie jak i samo Ciało Pańskie. Zwłaszcza 

w liturgii świętej ciągle bierze chleb życia ze stołu 

Bożego słowa i Ciała Chrystusowego i podaje wierzą-

cym" (KO 21; KL 48, 51, 56). Bóg był najpierw obec-

ny w słowie, a potem dopiero stał się ciałem jako sło-

wo, odwieczny Logos mądrości Bożej przyjął naturę 

człowieka.  

Słowo w liturgii można rozumieć na wiele spo-

sobów, zgodnie z uwarunkowaniami, w jakich wystę-

puje w celebracji Misterium. Zasadniczo rozbrzmiewa 

ono w dwu wersjach: jako słowo natchnione w czyta-

niach liturgicznych i jako słowo euchologii (całość 

modlitw „własnych”, czyli charakterystycznych dla 

jakiejś określonej celebracji), będące wytworem Trady-

cji Kościoła. Ponadto istotne znaczenie mają struktury 

werbalne w liturgii, do jakich należą: liturgia słowa ze 

swoim zestawem czytań biblijnych na każdy dzień oraz 

homilia jako dzieło człowieka włączonego w kontekst 

liturgiczny.  

 

Na zdjęciu:  Podczas adoracji w Kaplicy 
Pojednania w kwietniu 2020 roku   

w czasie procesji Bożego Ciała 20213 
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We wprowadzeniu do drugiego wydania wzor-

cowego Ordo Lectionum Missae, które znacznie ubogaci-

ło się o wątki teologiczne, znajdujemy stwierdzenia, ja-

sno ukazujące funkcję Ducha Świętego w proklamowa-

nym słowie Bożym. Jest ono nośnikiem dynamizmu Du-

cha Świętego, który ma wzbudzić właściwą odpowiedź w 

uczestnikach liturgii. Słowo Boże nie tylko towarzyszy 

sprawowaniu liturgii, ale stanowiąc jej integralną część 

spełnia funkcję przestrzeni, w której Duch Święty dociera 

ze swoją mocą do serca głoszącego i słuchających. Litur-

gia słowa jest przestrzenią, w której Duch Święty za po-

średnictwem natchnionego słowa przybliża Kościołowi 

Chrystusa w różnych odsłonach Misterium w ciągu roku.  

Obecność w zgromadzeniu liturgicznym 

 Boże zgromadzenie i Boże zwołanie Ecclesia (por. 

1 Kor 11, 18. 22) to miejsce szczególnej obecności Boga. 

Rola zgromadzenia Bożego, które zwołuje sam Bóg, Ja-

hwe w celu zawarcia przymierza i realizowania go zgod-

nie ze swoim planem, jest podtrzymywana w Kościele. 

Członkowie ludu Bożego mieli traktować siebie wzajem-

nie z szacunkiem z tego powodu. Autor Didache wzywał 

uczestników Eucharystii, aby się pojednali zanim przy-

stąpią do sprawowania Eucharystii. Kościół jako wspól-

nota utworzona w dniu Pięćdziesiątnicy, rozumie i prze-

żywa swoją tożsamość jako owoc działania Ducha Para-

kleta (wspomożyciela, orędownika, pocieszyciela) także 

w liturgii. Teksty nowego Mszału nawiązują do tego fak-

tu zarówno w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, jak i 

we wspomnienie poświęcenia świątyni, która jest wi-

dzialnym znakiem eklezjalnego Ciała Chrystusa. Każda 

wspólnota liturgiczna czerpie moc życia od Ducha Świę-

tego działającego w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii. 

W tym znaczeniu każda Eucharystia jest liturgicznym 

uobecnieniem Pięćdziesiątnicy, podczas której zgroma-

dzenie liturgiczne umacnia się jako wspólnota złączona w 

jednym Duchu. Wspólnota liturgiczna jako komunia osób 

w jednym Duchu jest znakiem i „pamiątką” ludu Bożego, 

który jest nośnikiem historii zbawienia. Duch Święty 

gromadzi i objawia w nim mądrość Bożą i doświadczenie 

Boskiej mocy, która przez dzieje tworzyła ten lud jako 

znak przymierza Boga z człowiekiem. Wspólnota litur-

giczna jako „przestrzeń” dla Ducha Świętego nie jest 

jedynie nośnikiem Jego obecności i mocy, ale „miej-

scem” dziejącego się Misterium, które polega na współ-

pracy ludu Bożego z Duchem Świętym.  

Celebrans in persona Christi 

Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego 

określa prezbitera jako przewodnika ludu Bożego w 

sprawowaniu kultu. Jest on powołany do tej funkcji na 

mocy święceń, które zapewniają mu odpowiednie dyspo-

zycje do przewodzenia zgromadzonej wspólnocie w jej 

modlitwie i składaniu Bogu Ojcu Ofiary przez Chrystusa 

w Duchu Świętym. Namaszczenie, jakie otrzymuje pod-

czas święceń, sprawia, że w sposób uprzywilejowany 

działa w nim Duch Paraklet ze swoim darem szafarstwa 

(udzielanie sakramentu) i gwarancją obiektywnej sku-

teczności jego posługi dla zbawczego dobra wspólnoty 

Kościoła. W liturgii kapłan przewodniczący spełnia 

funkcję Chrystusa-Głowy i Sługi, jest Jego „ikoną” 

napisaną przez Ducha Świętego, który zostawia nieza-

tarte znamię kapłaństwa w duszy wyświęconego, by 

przewodniczył aktualizowanemu Misterium i służył 

realizacji wszystkich epiklez (modlitwy błagalne, aby 

Duch Święty zstąpił na dary ofiarne i przemienił je w 

ciało i krew Jezusa Chrystusa dla duchowego pożytku 

tych, którzy je przyjmują), wypowiadanych przez Ko-

ściół w liturgii. Św. Cyprian tak to ujął: „Skoro Chry-

stus z samego siebie złożył ofiarę i nakazał, by czynio-

no to na Jego pamiątkę, to tylko ten kapłan prawdziwie 

zastępuje Chrystusa, który Go naśladuje, jeśli to czyni 

tak, jak widzi, że spełnił to sam Chrystus”. Przede 

wszystkim chodzi tutaj o Eucharystię, w której dokonu-

je się najistotniejsze wydarzenie uobecnienia Chrystusa 

i Jego Misterium.  

 Podczas sprawowania liturgii celebrans wystę-

puje w imieniu Chrystusa Głowy i Pasterza Kościoła, 

zgodnie z tym, co reprezentuje mocą otrzymanego Du-

cha. Tak więc jego proklamacja Ewangelii, nauczanie i 

wykonywanie czynności liturgicznych opatrzone są 

szczególnie zobowiązującym stygmatem, wynikającym 

z święceń kapłańskich. Dotyczy to zarówno wyświęco-

nego, jak i podlegających mu wiernych. W całym życiu 

biskupa i prezbitera, a przede wszystkim w celebracji 

liturgicznej, mamy do czynienia z parakletycznym 

(wspomagającym, orędującym, pocieszającym) udzia-

łem Ducha Świętego w życiu Kościoła. Potwierdza to 

choćby formuła responsoryczna „I z duchem twoim” na 

wezwanie: „Pan z wami”. Zgromadzony lud wypowia-

da te słowa ze świadomością, że mocą Ducha Świętego 

Chrystus jest w sposób wyjątkowy obecny w celebran-

sie.  

Opracował ks. Andrzej Telus CM  

na podstawie wykładu s. Adelajdy Sielepin CHR:  

EUCHARYSTIA: OBECNOŚĆ, OFIARA, UCZTA 

 

CHRYSTUS OBECNY  

W SŁOWIE BOŻYM* 

Co jakiś czas spotykam ludzi, którzy mówią mi o 

swoich problemach z lekturą Pisma Świętego. Także 

przedwczoraj, podczas kolędy, rozmawiałem z parafia-

ninem, który z zapałem czyta Pismo Święte, ale nie 

potrafi zrozumieć, dlaczego Pan Bóg w księgach staro-

testamentalnych jest taki okrutny. Od razu przypomnia-

ła mi się historia Stanisława Wyspiańskiego, który 

podczas lektury pism prorockich wybiegł jak oszalały 

ze swego mieszkania przy ul. Kanoniczej i długo nie 

mógł się uspokoić.  

Dzisiaj po raz drugi w Kościele obchodzimy Nie-

dzielę Słowa Bożego. Dlatego warto zastanowić się nad 

naszą praktyką kontaktu z Pismem Świętym.  

 



  Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 3 (227) 2021 r. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słyszeliśmy przed chwilą słowa Chrystusa: Na-

wracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Żeby w coś wie-

rzyć – najpierw trzeba to poznać. W przypadku Ewange-

lii jest ona kompletnym słowem o królestwie Bożym i 

pełni objawienia, którą jest życie i nauczanie Syna Boże-

go. Nie wystarczy jednak raz przeczytać Pismo Święte. 

Jest ono zapisanym, żywym słowem, a odczytywane – 

jest słowem aktualnie wypowiadanym do czytających i 

słuchających. Bóg jest wieczny. Jego królestwo również. 

Jego słowa są nauką wypowiedzianą do ludzkości 

wszystkich epok. W Piśmie Świętym wieczność mówi do 

każdego odcinka czasu. Słowo Boże jest wciąż żywe, 

pełne mocy i skuteczne. Jest wręcz konieczne do tego, 

byśmy uczynili zadość poleceniu Jezusa, by ciągle się 

nawracać. Nie wystarczy bowiem nawrócić się raz. Trze-

ba nieustannie dbać, by nie tylko z drogi świętości nie 

zejść, ale także postępować na niej ku doskonałości. 

Szymon i jego brat Andrzej, jak słyszeliśmy w odczyta-

nym przed chwilą fragmencie Ewangelii – 

NATYCHMIAST zostawili sieci i poszli za Jezusem. Ale 

ileż jeszcze przed nimi było sytuacji niebezpiecznych dla 

ich wiary, świętości i postępowania po śladach swego 

Mistrza…  

Wciąż musimy przypominać sobie rygorystyczne 

słowa św. Pawła z odczytanego dzisiaj 1 Listu do Koryn-

tian. Nie wystarczy je znać, ale warto się nimi kierować 

w codziennych wyborach. Czas jest krótki, a postać tego 

świata przemija, dlatego tak żyjmy, aby zawsze sprawy 

Boże były na pierwszym miejscu (zob. 1 Kor 7, 29-31). 

Jak wiemy, Biblia składa się z 73 ksiąg. Nie jest 

jednorodną księgą, ale zbiorem, swego rodzaju biblio-

teką. 46 ksiąg należy do Starego Testamentu. Nowy 

Testament zaś składa się z 27 ksiąg. Wprawdzie nau-

czeni jesteśmy, by nie czytać książek od połowy, ani 

tym bardziej od ostatniego rozdziału, ale w przypadku 

Pisma Świętego radziłbym rozpocząć lekturę od Ewan-

gelii. Pisma należące do Nowego Testamentu są ła-

twiejsze w odbiorze. Nasza kultura powstała w oparciu 

o kulturę grecko-rzymską, jej pojęcia, sposób myślenia, 

literaturę, prawo. Jesteśmy ukształtowani w tym sa-

mym kodzie kulturowym, w którym zapisano księgi 

Nowego Testamentu. 

Czymś o wiele trudniejszym dla nas jest Stary Te-

stament, zawierający księgi powstałe w innej kulturze i 

setki lat wcześniej. Poszczególne księgi miały swoich 

ludzkich autorów, żyjących w różnych czasach i miej-

scach, mających różne pochodzenie i wykształcenie. 

Spisane pod natchnieniem Ducha Świętego zawierają 

Bożą naukę, ale ukazaną nierzadko w niepowtarzalnym, 

właściwym danemu autorowi stylu, świecie porównań, 

metafor. Trzeba ogromnej wiedzy, by spod szaty odle-

głych kulturowo zapisów, wydobyć słowa Objawienia.  

Dlatego warto czytać Pismo Święte, a zwłaszcza 

Stary Testament – z komentarzami, których autorami są 

bibliści, egzegeci, archeolodzy, językoznawcy. Dzięki 

zamieszczanym wokół słów Pisma Świętego wyjaśnie-

niom, unikniemy nieporozumień i z pewnością głębiej 

wnikniemy w okoliczności powstania, znaczenie pojęć, 

zwyczajów, porównań. Każdy z ludzkich autorów po-

szczególnych ksiąg miał określoną wrażliwość, posłu-

giwał się doświadczeniem własnego życia, używał 

znanych sobie, bardzo różnych rodzajów i gatunków 

literackich.  

Na przykład w dzisiejszym pierwszym czytaniu 

słyszeliśmy opowieść o proroku Jonaszu. Niektórzy 

traktują tę historię dosłownie. Tymczasem jest ona meta-

forą, prorockim midraszem. W midraszu zaś, historycz-

ny rdzeń staje się podstawą do opowiadania o charakte-

rze pouczenia. Posłuchajmy komentarza, który do dzi-

siejszego czytania, na łamach aktualnego numeru Gościa 

Niedzielnego, dał ks. Zbigniew Niemirski: 

W przypadku Jonasza owym rdzeniem historycznym 
była wzmianka z Drugiej Księgi Królewskiej. (…) Nie znamy 
w całej Biblii innej osoby o tym imieniu, a jest ono wyjątkowe. 
Etymologicznie oznacza gołębia, ptaka, który między innymi 
był symbolem pokoju, ale także naiwności. Ale nie tylko… 
Gołąb był symbolem bogini Asztarte, a to jej świątynia góro-
wała nad Niniwą, stolicą Asyrii, do której był posłany prorok 
Jonasz. Emblematem Niniwy była ryba, jej wizerunek widniał 
przy wejściu do miasta. „Wielka ryba” dla Izraelitów współ-
czesnych Jonaszowi była symbolem wrogości, chaosu i kró-
lestwa śmierci. A zatem, obraz Jonasza – gołąbka, wchodzą-
cego przez wielką bramę z rybą do stolicy wrogiego impe-
rium, staje się metaforą prawdy o Bogu, który jest większy niż 
największe mocarstwa i może się dla swych zbawczych ce-
lów posłużyć osobami takimi jak Jonasz – gołąbek.  

 

  

 

 

Na zdjęciu:  Procesja z Ewangeliarzem 
podczas śpiewu przed Ewangelią 
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Przyznacie, że te wyjaśnienia – zmieniają trochę 

nasze rozumienie opowieści o Jonaszu połkniętym przez 

wielką rybę i zapowiadającym zniszczenie Niniwy, do 

którego nie doszło, wskutek nawrócenia się mieszkańców 

i łaski okazanej przez Boga, skądinąd wrogiemu Izraeli-

tom narodowi.  

Słowa Pisma Świętego są nieodzowne dla naszego 

zbawienia. Czytajmy je jednak wraz z wyjaśniającymi  

komentarzami.  

I jeszcze jedno. Sięgajmy po współczesne przekła-

dy, posiadające imprimatur Kościoła katolickiego. Zgłę-

bianie starych wydań, na przykład szesnastowiecznej 

Biblii Jakuba Wujka, niesie ze sobą dodatkowe ryzyko 

niezrozumienia treści ze względu na archaiczny język. 

Czytanie zaś wydań niezatwierdzonych przez Kościół 

naraża nas na błędy, przekłamania. Na przykład słowa 

Jezusa, które wypowiedział z krzyża, przez różne posta-

wienie przecinka mogą diametralnie zmienić znaczenie. 

Jezus powiedział do Dobrego Łotra: Zaprawdę powiadam 

Ci, dziś ze mną będziesz w raju (Łk 23,43). Kiedy jednak 

zmieni się miejsce przecinka, wyjdzie zupełnie inny 

przekaz: Zaprawdę powiadam Ci dziś, ze mną będziesz w 

raju. Ale kiedy? Mała kreska, a zmienia chrześcijańską 

naukę o tym, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Jej 

przestawienie zaś daje argument tym, którzy głoszą błęd-

ną naukę, iż dosłownie – tylko 144.000 wyznawców tej 

sekty – będzie kiedyś zbawionych. Tymczasem, apoka-

liptyczna liczba 144 tysiące w języku symbolicznym, w 

jakim zapisana jest Księga Apokalipsy, oznacza 12 x 12 x 

1000. To liczba nawiązująca do 12 apostołów i 12 poko-

leń Izraela pomnożonych przez 1000. Liczba tysiąc w 

Apokalipsie świętego Jana oznacza pełnię czasu. Mamy 

tu więc liczbę będącą wynikiem mnożenia pełni Aposto-

łów, przez pełnię pokoleń Izraela razy pełnię czasu. To w 

sumie daje raczej OGROM, zamiast ilości ludzi mniejszej 

od tej, która mieszka w Rzeszowie… Znajomość symbo-

liki apokaliptycznej pomaga dostrzec odmienne od sek-

ciarskiego znaczenie liczby 144.000.   

Zakończmy dzisiejsze rozważanie fragmentem od-

śpiewanego przed chwilą Psalmu 25: 

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, 

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, 

Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 

ks. Wojciech Kałamarz CM 

*  Homilia wygłoszona w naszym kościele w Niedzielę 

Słowa Bożego 24 stycznia 2021 r.  

W czwartek 11 lutego świętowaliśmy odpust 

parafialny ku czci NMP z Lourdes. Wszystko wyglą-

dało skromniej niż w latach ubiegłych. Przy zmniejszo-

nej ilości wiernych, okolicznościową homilię na 

Mszach Świętych przedpołudniowych – o godz. 7.00, 

8.00 i 9.00 – głosił ks. Zbigniew Kopciński CM, a po 

południu – o godz. 15.00 i 20.00 – ks. Wojciech Kała-

marz CM. Więcej wiernych zgromadziło się na Mszy 

św. w intencji chorych o godz. 15.00, z udzieleniem 

sakramentu namaszczenia, której przewodniczył ks. 

Wojciech Kałamarz. Podczas liturgii sakramentu na-

maszczenia sprawowanej w czasie Mszy św. o godz. 

15.00 i po wszystkich pozostałych Mszach Świętych – 

sakrament chorych przyjęły w sumie 123 osoby (czyli 

niespełna połowa liczby wiernych, którzy uczynili to 

rok temu): 59 osób z naszej parafii i 64 spoza naszej 

parafii! W ogóle – widocznym było, że odpustowe 

uroczystości zgromadziły w naszym kościele wielu 

naszych sympatyków i gości spoza parafii.  

Natomiast o godz. 18.30 rozpoczęła się główna 

uroczystość odpustowa: Msza św. koncelebrowana, 

której przewodniczył ks. Adam Borowski CM, sekre-

tarz Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji. Główny 

Celebrans w okolicznościowym kazaniu przypomniał 

m.in. nauczanie Kościoła dotyczące objawienia pu-

blicznego i objawień prywatnych:  

«Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał 

niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych osta-

tecznych dniach przemówił do nas przez Syna» (Hbr 1, 
1-2). Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest 

jedynym, doskonałym i ostatecznym Słowem Ojca. W 

nim powiedział On wszystko i nie będzie już innego 

słowa oprócz Niego (KKK 65). A zatem objawienie Boga 

zakończyło się wraz z objawieniem osoby Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego, Boga-Człowieka.  

Na przestrzeni historii chrześcijaństwa spotykamy 
różne znaki, objawienia, które są objawieniami prywatnymi. 
Czym są objawienia prywatne? 

 

MYŚL MIESIĄCA 

Bóg nie skazuje nas na piekło, o ile sami siebie nie 
skażemy. Być grzesznikiem to nasze nieszczęście, 
ale być tego świadomym to nasza nadzieja. 

bp Fulton John Sheen 

 

 

WYDARZYŁO SIĘ: 

ODPUST PARAFIALNY 

WIELKI POST 2021: 
DROGA KRZYŻOWA 

w piątki Wielkiego Postu  
o godz. 17.00 (dla dzieci), 18.00 (dla dorosłych) 

i 20.30 (dla studentów i młodzieży szkół średnich). 

GORZKIE ŻALE 
z kazaniem pasyjnym 

w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.30. 
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W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywat-

ne; niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. 

[…] Ich rolą nie jest „ulepszanie” czy „uzupełnianie” osta-

tecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym 

przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej (KKK 67). Do 

takich należą objawienia w Lourdes (podobnie jak w Fatimie, w La 
Salette czy w innych miejscach), które zostały oficjalnie zatwier-
dzone przez Kościół. 

Poprzez pryzmat objawień w Lourdes warto spojrzeć na 
szerszy fenomen wizji i objawień, gdyż – jak swego czasu do-
strzegł kard. Joseph Ratzinger – nie możemy zabronić Bogu, 

aby przemawiał w naszych czasach przez zwykłych ludzi, a 

także za pomocą znaków nadzwyczajnych, ujawniających 

niewystarczalność, nieskuteczność panującej kultury, skala-

nej racjonalizmem i pozytywizmem. Objawienia zaaprobo-

wane przez Kościół, przede wszystkim te z Lourdes i Fatimy, 

mają swoje precyzyjnie określone miejsce w rozwoju życia 

Kościoła ostatniego wieku. Wykazują one między innymi, że 

Objawienie – będąc jedynym zamkniętym, dokonanym fak-

tem, nie dającym się powtórzyć – nie jest czymś martwym, 

ale sprawą żywą i zasadniczą (J. Ratzinger, V. Messori, Raport 

o stanie wiary. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia 
Vittorio Messori, Kraków 1986, s. 94). 

Dokładnie dzisiaj, 11 lutego, obchodzimy rocznicę rozpo-
częcia objawień we francuskim Lourdes, gdzie w 1858 roku Matka 
Boża osiemnaście razy objawiła się czternastoletniej dziewczynie 
Bernadetcie Soubirous w grocie Massabielle. Bernadetta twierdzi-
ła, że podczas szesnastego objawienia „Pani” przedstawiła się jako 
„Niepokalane Poczęcie”, co było dogmatyczną deklaracją, której 
znaczenia Bernadetta nawet nie znała. Miejscowy proboszcz, 
sceptyczny na początku sprawy, przekonał się o boskim pocho-
dzeniu zachodzących wydarzeń i stał się największym zwolenni-
kiem autentyczności tychże objawień. Objawienia wywołały gorącą 
dyskusję między katolikami i niekatolikami. Istniało coraz większe 
przekonanie i powszechne poparcie wiernych, a w końcu docho-
dzenie Kościoła katolickiego, które doprowadziło w 1862 roku do 
formalnego uznania autentyczności wydarzeń, które miały miejsce 
na przedmieściach Lourdes. 

Od 1864 roku w miejscu wskazanym przez Bernadettę 
znajduje się figura Madonny, później wokół groty objawień po-
wstało imponujące sanktuarium, które stało się miejscem kultu i 
pielgrzymek dla wielu pątników, ze wszystkich stron świata przy-
bywających do tego francuskiego miasteczka, aby znaleźć spo-
kój, modlitwę i odpowiedź na wiele nurtujących pytań. Sanktua-
rium jest celem dużej liczby wiernych chorych, cierpiących, nie-
dołężnych, którzy przyjeżdżają z nadzieją uzdrowienia.  Istnieje 
wiele przypadków uzdrowień, których nie da się wyjaśnić w ża-
den inny sposób, a które zostały oficjalnie uznane przez Kościół 
katolicki za „cudowne” znaki Bożej Opatrzności. Są one istotne 
dla nawrócenia i wiary, a nie tylko dla zwykłego rozwiązania 
problemów zdrowotnych. 

Historia Niepokalanego Poczęcia w Lourdes jest niekoń-
czącą się opowieścią o łasce i miłosierdziu, jest historią, która 
wywołuje w wielu wiernych nieporównywalną słodycz oraz uczu-
cia wiary i nadziei, które od lat rodzą się w sercach milionów 
pielgrzymów w ciągu całego roku, a zwłaszcza w dniach, w któ-
rych obchodzona jest rocznica objawień oraz Światowy Dzień 
Chorego (ustanowiony przez św. Jana Pawła II w 1992 roku).  

Św. Jan Paweł II był dwa razy w Lourdes. Po raz 
pierwszy w dniach 14-15 sierpnia 1983 roku. Pielgrzymka 
została zorganizowana z okazji 125. rocznicy objawień Matki 
Bożej w Lourdes, i 50. rocznicy kanonizacji św. Bernadetty 
oraz 1950. rocznicy Odkupienia. Była to zarazem pierwsza 
wizyta głowy Kościoła Rzymskokatolickiego w sanktuarium 
w Lourdes. […] Po raz drugi Jan Paweł II pielgrzymował do 
Lourdes w dniach 14-15 sierpnia 2004 roku. Pielgrzymka 
została zorganizowana z okazji 150. rocznicy ogłoszenia 
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny. 
Była to jednocześnie ostatnia zagraniczna podróż Jana 
Pawła II. Jednym z najmocniejszych akcentów tej pielgrzym-
ki był apel Ojca Świętego o obronę życia ludzkiego od po-
częcia do naturalnej śmierci. Mówiąc o aktualnym odczyta-
niu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi – papież pod-
kreślił pilną konieczność promocji kobiety we współczesnym 
społeczeństwie. Wtedy również w przejmujący sposób wy-
powiedział znamienne słowa: Klękając tutaj, przy grocie 
Massabielskiej, ze wzruszeniem odczuwam, że dotarłem do 
kresu mej pielgrzymki. 

Przy okazji pielgrzymek do Lourdes miło jest zoba-
czyć wolontariuszy, zaangażowanych w opiekę nad wieloma 
chorymi, którzy decydują się odwiedzić sanktuarium maryj-
ne. Ponieważ w tym przypadku, szczególnie w tym przypad-
ku, czuje się w wolontariuszach wielką miłość, całkowicie 
wolną i zdolną do otrzymania w zamian o wiele więcej niż to, 
co jest dane. Sam osobiście byłem świadkiem tego, gdyż 

ponad 20 lat temu uczestniczyłem w takiej pielgrzymce 

z osobami niepełnosprawnymi do Lourdes. Widziałem 

tych wolontariuszy, którzy z poświęceniem, troską, 

miłością opiekowali się chorymi i niepełnosprawnymi. 
W rzeczywistości, jak powiedział papież Franciszek, czas 

spędzony przy chorym jest czasem świętym; „kłam-

stwem” jest nakłanianie ludzi, by wierzyli, że niektóre 

życia nie są godne przeżywania tylko dlatego, że doty-

ka ich choroba; rzeczywiście, osoby zanurzone w ta-

jemnicy cierpienia i bólu [...] mogą stać się żywymi 

świadkami wiary. 

Spotkanie z Matką Bożą nie kończy się tylko na piel-
grzymce, ale jest drogą, która trwa w dłuższej wędrówce, na 
którą składają się wiara, dzielenie się, łaska i miłość. W 
grocie w Lourdes Bóg przychodzi, aby powiedzieć nam, że 
kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, ze wszystkimi naszymi 
sukcesami, ale także z wszystkimi naszymi ranami, krucho-
ścią, ograniczeniami. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby stać 
się niepokalanymi. Dlatego wszyscy musimy pozwolić Bogu 
zamieszkać w nas, abyśmy byli świadkami Boga, świadkami 
Jego miłości. To jest nasze powołanie: abyśmy wierzyli, że 
Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyśmy wierząc 
mieli życie w imię Jego (zob. J 20, 31). 

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, 
którzy się do Ciebie uciekamy. 

Mszę Świętą z ks. Borowskim koncelebrowali 

księża: proboszcz Jacek Kuziel CM, Marek Krawczyk 

CM, Wiesław Przyczyna (który na chwilę porzucił 

„covidowe” odosobnienie) i Jacek Piotrowski CM, 

który przybył do nas z Zakopanego.  

(XYZ) 
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PROGRAM REKOLEKCJI 

WIELKOPOSTNYCH 2021 

REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH  

I DLA STUDENTÓW 

«Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam» (Rz 8, 31) 

SOBOTA 27 LUTEGO 2021 ROKU 

 o godz. 18.30:  

 Msza św. niedzielna z nauką na rozpoczęcie 

rekolekcji. 

NIEDZIELA 28 LUTEGO 2021 ROKU 

 o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 15.00, 

16.30 i 18.30:  

 Msza św. niedzielna z nauką na rozpoczęcie 

rekolekcji; 

 o godz. 20.00:  

 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla studentów. 

PONIEDZIAŁEK 1 MARCA 2021 ROKU  

 godz. 8.40, 14.40 i 18.10:  
 modlitwy wspólne w kościele; 

 godz. 7.00, 9.00, 15.00 i 18.30:  
 Msza św. z nauką rekolekcyjną; 

 godz. 20.00:  
 Msza św. z homilią i nauka rekolekcyjna 

dla studentów. 

WTOREK 2 MARCA 2021 ROKU 

 w godz. 6.00÷9.00 i 14.00÷20.00:  

 sprawowanie sakramentu pokuty; 

 godz. 8.40, 14.40 i 18.10:  

 modlitwy wspólne w kościele; 

 godz. 7.00, 9.00, 15.00 i 18.30:  

 Msza św. z nauką rekolekcyjną; 

 godz. 20.00:  

Msza św. z homilią i nauka rekolekcyjna 

dla studentów.  

ŚRODA 3 MARCA 2021 ROKU 

 godz. 8.40, 14.40 i 18.00:  

modlitwy wspólne w kościele; 

 godz. 7.00, 9.00, 15.00 i 18.30:  
Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji; 

 godz. 20.00:  
Msza św. z nauką rekolekcyjną dla studentów. 

REKOLEKCJE PROWADZI   

ks. Bartosz Pikul CM 
 

REKOLEKCJE ON-LINE  

DLA MŁODZIEŻY 

W trudnym czasie pandemii Duszpasterstwo Mło-

dzieży Archidiecezji Krakowskiej i Wydawnictwo św. 

Stanisława proponują wielkopostne rekolekcje on-line 

dla młodych, także młodych duchem!  

Będzie to wyjątkowy trening dla ducha w atrakcyjnej 

formie filmów, podcastów, spotkań on-line, uzupełnio-

nych specjalnym planerem. Planer ten zawiera suge-

stie tematów do przemyśleń, pomoc w podjęciu posta-

nowień, listy wyzwań na każdy tydzień, rozważania do 

Ewangelii z miejscem na notatki, słowa papieża Fran-

ciszka – wszystko po to, by w tym czasie udało się 

pogłębić relację z Bogiem, innymi ludźmi i ze sobą.  

Planer w cenie 3 zł jest do nabycia w zakrystii.  

Jutro dzieje się dzisiaj – nowa publikacja autorstwa 
ks. Bogdana Markowskiego CM jest do nabycia w zakry-
stii. Książka zawiera felietony, rozważania i artykuły o różnej 
tematyce, zwykle publikowane wcześniej na łamach nasze-
go pisma, i jest kontynuacją wydanych w 2009 roku Aktu-
alności nieco omszałych. Kolejne wydanie w formie 
książkowej tekstów zamieszczanych na łamach naszego 
pisma autor zapowiada na rok 2022.  

REDAKCJA  
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MSZE ŚW. W NIEDZIELE: 

6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci), 
12.30, 15.00, 16.30, 18.30, 

20.00 (studenci); 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

18.30, 20.00 (studenci); 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 

w tygodniu:  

w godzinach 6.00÷9.00, 

18.00÷19.00, 19.30÷20.00 

w niedziele: 

pół godziny przed Mszą św. 

KANCELARIA PARAFIALNA 

czynna od poniedziałku do piątku  

tylko w godzinach 16.00÷18.00 

Tzw. kurs przedmałżeński: 

w marcu we wtorki o godz. 18.30 

Katolicka Poradnia Rodzinna:  

zapisy na stronie ftrodzinie.pl 

Biblioteka Żywego Różańca 

czynna w środy, g. 17.00÷18.00 

Klub Parafialny 
nieczynny z powodu ograniczeń 
epidemicznych! 

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 

 

MARZEC 
3 (środa)   Zakończenie rekolekcji wielkopostnych dla dorosłych i 

studentów (zob. s. 11).  

  Pierwsza środa miesiąca: uroczystości ku czci Naszej 

Pani z Lourdes o godz. 18.00 (modlitwa różańcowa, no-

wenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św. 

wotywna o NMP z Lourdes). 

4 (czwartek)   Święto św. Kazimierza Królewicza, patrona Archidie-

cezji Krakowskiej. 

5 (piątek):   Pierwszy piątek miesiąca: wizyta kapłanów w domach 

chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00; dodat-

kowa Msza św. o godz. 16.30. 

 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.00 (dla dzie-

ci), 18.00 i 20.30 (dla młodzieży i studentów).   

6 (sobota): Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP o godz. 7.40 i Msza św. wotywna o Nie-

pokalanym Sercu NMP o godz. 8.00, a po niej nabożeń-

stwo wynagradzające. 

7 (niedziela): 3. niedziela Wielkiego Postu. 

Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.30. 

12 (piątek):  Nasz kościół – kościołem stacyjnym okresu Wielkiego 

Postu: adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi 

od godz. 17.30, modlitwa za przyczyną Matki Bożej i św. 

Jana Pawła II i uroczysta Msza św. o godz. 18.30, której 

będzie przewodniczył i kazanie wygłosi nowy krakowski 

biskup pomocniczy – bp Robert Chrząszcz.  

13 (sobota):  Nabożeństwo w kaplicy św. Bernadetty o godz. 8.30. 

14 (niedziela):  4. niedziela Wielkiego Postu. 

17 (środa):  Dzień imienin ks. Zbigniewa Kopcińskiego. 

19 (piątek):  Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi 

Panny. 

Dzień imienin ks. Bogdana Markowskiego. 

Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych.  

20 (sobota):  Nabożeństwo w kaplicy św. Bernadetty o godz. 8.30. 

21 (niedziela):  5. niedziela Wielkiego Postu. 

25 (czwartek):  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.  

Dzień Świętości Życia: okazja do podjęcia dzieła Du-

chowej Adopcji Dziecka Poczętego w czasie Mszy św. o 

godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.30 i 20.00. 

27 (sobota):  Nabożeństwo w kaplicy św. Bernadetty o godz. 8.30. 

 Uroczystość udzielenia młodzieży sakramentu bierz-

mowania o godz. 11.00. 

28 (niedziela):  Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. 

Porządek Mszy św. (z poświęceniem palm) – jak w każdą 

niedzielę; uroczysta Msza św. z poświęceniem palm i 

procesją z palmami – o godz. 11.00. 
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