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Czas Wielkiego Postu w liturgii Kościoła jest dla nas, 

uczniów Jezusa Chrystusa, czasem zadumy, refleksji nad 

własnym życiem, ale i wytężonej pracy nad sobą. To czas, w 

którym wsłuchując się w treść czytań mszalnych podczas 

kolejnych niedziel Wielkiego Postu, uczymy się myśleć i 

kochać na wzór Mistrza z Nazaretu. Patrząc na Jego sposób 

życia – uczymy się postępować w naszym życiu zgodnie z 

Jego wolą.  

Czas Wielkiego Postu jest ponadto czasem przygoto-

wania naszych serc, poprzez nawrócenie czyli doświadcze-

nie w naszym życiu Bożej miłości i troski o każdego z nas, 

do świętowania Triduum Paschalnego czyli najważniejszych 

wydarzeń zbawczych.  

Pascha naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, 

to narodziny chrześcijańskiej nadziei. Nasza nadzieja naro-

dziła się bowiem w misterium paschalnym Jezusa Chrystu-

sa: w Jego zmartwychwstaniu, które ukazało nam zwycię-

stwo życia nad śmiercią, radości nad smutkiem, pokoju nad 

wojną, miłości nad nienawiścią. Bowiem nadzieja chrześci-

janina ma swoje źródło w Bogu, który jest Miłością. Chrze-

ścijanin swoją nadzieję odnajduje w Osobie Jezusa Chrystu-

sa, który umarł i zmartwychwstał.   

Gdy rozważamy i czytamy Słowo Boże – odnajduje-

my w nim opowiadania o spotkaniu Zmartwychwstałego ze 

swoimi uczniami. To właśnie podczas tych spotkań Jezus, 

jak czytamy, przywraca uczniom utraconą wiarę i nadzieję. 

Jest bowiem Tym, który przynosi pociechę, napełnia serca 

uczniów swoim pokojem, otwiera horyzonty przyszłości. 

Nadzieja rodzi się bowiem ze spotkań opartych na miłości. 

Dla każdego z nas jedynym źródłem niezawodnej nadziei 

może być i jest Boża miłość, która przemienia nasze serca i 

dzięki której staje się możliwa miłość między ludźmi. Mi-

łość natomiast urzeczywistnia się i wyraża tylko w jeden 

sposób: poprzez więzi – więź z samym sobą, więź z bliźnimi 

i więź z Bogiem. Prawdziwa nadzieja w życiu chrześcijanina 

jest zawsze zakotwiczona w Bogu. I dlatego też najsilniejsze 

więzi tworzą i budują ludzie, którzy na co dzień pragną sta-

wać się przyjaciółmi Jezusa Chrystusa. W człowieku jest 

bowiem pragnienie budowania relacji z Osobą, wobec której 

można przez całe swoje życie pozostać dzieckiem potrzebu-

jącym troski, wsparcia i czułej miłości. 
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Możemy powiedzieć, że nadzieja chrześcijanina 

jest jakby odpowiedzią na uprzedzającą miłość Boga 

Ojca. Bóg ukochał mnie pierwszy i ja jako Jego dziecko 

mogę ufać, że pragnie On dla mnie tylko dobra, i że to 

dobro otrzymam. Chodzi tutaj więc o pewną postawę 

spokojnego, pełnego ufności wyczekiwania na spełnienie 

się Bożych obietnic. Wiara pełni rolę pewnej pośrednicz-

ki: muszę uwierzyć w Bożą miłość, ażeby trwać w na-

dziei. Jest ona niejako podstawą nadziei i miłości. Jeśli 

wierzę bowiem, że Bóg jest tym, który mi się objawia, 

musi to budzić we mnie ufność i miłość. Chrześcijanin 

ma ufność we wspomnianej już Osobie – miłującym Bo-

gu Ojcu. Ufa, że wszystko będzie dobrze, bo wierzy, że 

dobry Ojciec kocha każdego z nas miłością bezwarunko-

wą i nieodwołalną. Chodzi tutaj bardziej o zaufanie Ko-

muś, aniżeli nadzieję na coś. Jeżeli wierzymy w moc 

Zmartwychwstałego i zapraszamy Boga do naszego ży-

cia, do naszej codzienności, to możemy być pewni, że On 

nie zostawi nas z naszymi troskami i problemami. 

Światło poranka wielkanocnego to światło nadziei. 

Pan prawdziwie zmartwychwstał! On żyje! Dobra Nowi-

na czyli Ewangelia zwiastuje nadzieję, zapowiada błogo-

sławieństwo, szczególnie w momentach najtrudniejszych, 

w chwilach, gdy wydaje się nam, że nasza sytuacja nie 

może się już zmienić. Jezus posyła każdego z nas do 

będących w potrzebie z Dobrą Nowiną, z błogosławień-

stwem. Ponieważ Jezus zmartwychwstał i żyje, każdy z 

nas może i powinien umacniać innych: nabierz odwagi i 

podnieś głowę, jeśli osłabłeś już w drodze, jeśli być może 

zwątpiłeś – zobacz, spójrz, Chrystus zmartwychwstał i 

żyje! Rozpal swoje serce ogniem Jego miłości, pierwot-

nej gorliwości, przezwycięż smutek – Pan żyje i jest 

obecny w twoim i moim życiu, jest obecny w życiu całej 

ludzkości. Nadzieja bowiem chrześcijanina dotyczy 

obietnicy zbawienia, które z jednej strony już dokonało 

się w Osobie Jezusa Chrystusa, a z drugiej ciągle realizu-

je się w historii. W naszej wędrówce przez życie musimy 

nieustannie walczyć o nadzieję, która jest łaską dawaną 

wszystkim tym, którzy starają się nie stracić relacji z 

Bogiem. Powtórzmy: nadzieja w życiu każdego z nas 

bierze się z obcowania z Bogiem w naszej codzienności. 

Jesteśmy zaproszeni do tego, by uwierzyć Bogu, dawcy 

życia i obietnicy. Z tej właśnie wiary rodzi się nadzieja, 

że Ktoś taki zawieść nie może!  

Panie Jezu, przemieniaj nieustannie nasze serca. 

Spraw, abyśmy przyjmując dar Twojej miłości stawali 

się świadkami nadziei, wobec wszystkich tych osób, któ-

re stawiasz na drodze naszego życia.  

Paweł Sitarek  

 

NIEDZIELA PALMOWA (10 KWIETNIA): 

Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą Świętą   

WIELKI PONIEDZIAŁEK, WTOREK  

i ŚRODA (11, 12 i 13 KWIETNIA): 

Spowiedź święta  

w godzinach 6.00—9.00 i 16.00—20.00 

WIELKI CZWARTEK (14 KWIETNIA): 

Spowiedź św. tylko w godzinach 6.00—12.00  

[Msza Krzyżma w Bazylice Miłosierdzia Bożego 

w Łagiewnikach o godz. 10.00] 

Święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego 
jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego. Rozpoczyna się 
od wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej, ma swoje 
centrum w Wigilii Paschalnej i kończy się Nieszporami 
Niedzieli Zmartwychwstania. 

Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 

Adoracja przy Ciemnicy do godz. 22.00 

WIELKI PIĄTEK (15 KWIETNIA): 

Adoracja przy Ciemnicy w godz. 6.00—17.30 

Spowiedź w godz. 6.00—12.00 

Jutrznia o godz. 8.00 

Droga Krzyżowa o godz. 15.00 

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00 

Adoracja przy Grobie Pańskim do godz. 24.00 

WIELKA SOBOTA (16 KWIETNIA) 

i WIELKA NOC: 

Adoracja przy Grobie Pańskim w g. 6.00—18.30   

Spowiedź w godz. 6.00—12.00 

Jutrznia o godz. 8.00 

Poświęcenie pokarmów (przed kościołem)  

w godz. 9.00—17.00  

Wigilia Paschalna i Rezurekcja o godz. 
19.00 (należy przynieść ze sobą świece) 

Procesja rezurekcyjna – po zakończeniu  

świętej liturgii (około godz. 21.00) 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO (17 KWIETNIA): 

Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą Świętą 

Msze Święte – jak w każdą niedzielę 

WIELKI TYDZIEŃ 

I TRIDUUM PASCHALNE 
 

Drodzy Czytelnicy! Niech pobożne świę-
towanie misterium Męki, Śmierci i Zmar-
twychwstania Chrystusa Pana stanie się 
dla Was źródłem nadziei na dziś i na jutro. 

                                     REDAKCJA 
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Z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie 

współczesnym Gaudium et spes II Soboru Watykańskie-

go (nry 18 i 22): 

Tajemnica losu ludzkiego ujawnia się najbardziej w 
obliczu śmierci. Nie tylko boleści i postępujący rozkład ciała 
dręczą człowieka, lecz także, i to jeszcze bardziej, lęk przed 
unicestwieniem na zawsze. Instynktem swojego serca 
słusznie osądza sprawę, jeśli wzdryga się przed całkowitą 
zagładą i ostatecznym końcem swojej osoby i myśl o tym 
odrzuca. Zaród wieczności, który w sobie nosi, jako nie-
sprowadzalny do samej tylko materii, buntuje się przeciw 
śmierci. Wszystkie wysiłki techniki, choć bardzo użyteczne, 
nie mogą uspokoić tego lęku; biologiczne bowiem przedłu-
żenie życia nie zdoła zaspokoić pragnienia życia dalszego, 
pragnienia, które nieusuwalnie tkwi w sercu człowieka.  

Choć wobec śmierci wszelka wyobraźnia zawodzi, 
Kościół jednak pouczony Bożym objawieniem, stwierdza, 
że człowiek został stworzony przez Boga dla szczęśliwego 
celu poza granicą niedoli ziemskiej. Ponadto wiara chrze-
ścijańska uczy, że śmierć cielesna, od której człowiek był-
by wolny, gdyby nie był zgrzeszył, zostanie przezwyciężo-
na, gdy wszechmocny i miłosierny Zbawca przywróci czło-
wiekowi zbawienie z jego winy utracone. Bóg bowiem po-
wołał i powołuje człowieka, aby przylgnął do Niego całą 
swą naturą, w wiecznym uczestnictwie nieskazitelnego 
życia Bożego. To zwycięstwo odniósł Chrystus zmar-
twychwstały, uwalniając swą śmiercią człowieka od śmier-
ci. Zatem każdemu myślącemu człowiekowi wiara, przed-
stawiona w oparciu o solidne argumenty, daje odpowiedź 
na jego niepokój o przyszły los, a zarazem stwarza moż-
ność obcowania w Chrystusie z umiłowanymi braćmi za-
branymi już przez śmierć, niosąc nadzieję, że osiągnęli  oni 
prawdziwe życie w Bogu. 

Chrześcijanina przynagla z pewnością potrzeba i 
obowiązek walki ze złem wśród wielu utrapień, nie wyłą-
czając śmierci, lecz włączony w tajemnicę paschalną, upo-
dobniony do śmierci Chrystusa, podąży umocniony nadzie-
ją ku zmartwychwstaniu. 

Dotyczy to nie tylko wiernych chrześcijan, ale także 
wszystkich ludzi dobrej woli, w których sercu działa w spo-
sób niewidzialny łaska. Skoro bowiem za wszystkich umarł 
Chrystus i skoro ostateczne powołanie człowieka jest rze-
czywiście jedno, mianowicie boskie, to musimy uznać, że 
Duch Święty wszystkim ofiarowuje możliwość dojścia w 
sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa w tej paschalnej 
tajemnicy. 

Taka i tak wielka jest tajemnica człowieka, która za-
jaśniała wierzącym przez objawienie chrześcijańskie. 
Przez Chrystusa więc i w Chrystusie rozjaśnia się zagadka 
cierpienia i śmierci, która przygniata nas poza Jego Ewan-
gelią. Chrystus zmartwychwstał zwyciężając śmierć swoją 
śmiercią i obdarzył nas życiem, byśmy jako synowie w 
Synu wołali w Duchu: Abba, Ojcze! 

Dobrzy ludzie mają moc – mogą żyć jeszcze po śmierci 

w niejednym wspomnieniu. 

Ten przytoczony powyżej aforyzm pasuje do mojej 

relacji z Panią Anią Kuryłowicz (bo nie wiem, czy to 

można nazwać przyjaźnią). Poznałyśmy się w 2014 roku, 

podczas parafialnej pielgrzymki do Lourdes. Los 

wyznaczył nam miejsca w autobusie obok siebie. Długie 

godziny jazdy, wspólne modlitwy i śpiewy bardzo nas 

zbliżyły. Ania pielgrzymowała między innymi w intencji 

wyzdrowienia swojego męża, Pana Marka Kuryłowicza, 

znanego w parafii Nadzwyczajnego Szafarza Komunii 

Świętej, który – niestety – zmarł w 2015 roku. 

Opowiadała o swojej miłości do męża, dzieci, wnuków. 

Była bardzo rodzinna i od lat razem z mężem była 

zaangażowana w działalność „Oazy Rodzin” czyli ruchu 

Domowego Kościoła.  

O TAJEMNICY ŚMIERCI PAMIĘCI  
ŚP. ANNY KURYŁOWICZ* 

Na zdjęciu:  Państwo Marek i Anna Kuryłowiczowie 

na spotkaniu Domowego Kościoła w 2012 roku 

Pielgrzymka była wspaniała pod każdym względem 

– zarówno duchowym, kulturalnym, jak i turystycznym. 

Wymieniłyśmy się numerami telefonicznymi i później by-

łyśmy razem na pielgrzymkach krajowych (do Wrocławia, 

Gniezna, Rychwałdu). U Ani zachwycała mnie wielka 

pobożność w odmawianiu modlitw, różańca. W naszym 

duecie to Ona była sacrum, a ja z głową pełną faktów z 

historii, życiorysów znanych ludzi – raczej profanum. 

Na kolejnej pielgrzymce zagranicznej, do Fatimy 

w 2017 roku, oprócz wspólnej jazdy zajmowałyśmy też 

wspólny pokój. Nawet takie krótkie wspólne zamieszki-

wanie bardzo zbliża ludzi do siebie. Ania w każdym po-

koju hotelowym zaraz stwarzała domową atmosferę, a to 

przez kolorową serwetkę na stoliku, a to przez drożdżową 

babkę przywiezioną z Polski, a to przez wspólną herbat-

kę. Rano ja po przebudzeniu sięgałam po „paciorki” le-

ków, a Ona po paciorki różańca. 
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Dzisiejszy czas jest trudny i ciężko czasem 

człowiekowi myśleć pozytywnie. W świecie mediów 

społecznościowych spotykamy się z chaosem i zbędnymi 

informacjami typu: co i kto coś sobie kupił, jakie ktoś 

posiada gadżety lub gdzie wyjeżdża, kogo popierać, a 

kogo nienawidzić. A proste codzienne zachowania? W 

sklepie spożywczym – mało kto przestrzega ustalonych 

zasad, ludzie ciągle się gdzieś spieszą, czasem robią sobie 

jakieś uwagi. W kolejce do kasy stoi przede mną pani i 

także kupuje Nasz Dziennik. Mówię do niej życzliwie: też 

czytam, i słyszę w odpowiedzi: nie znoszę tej gazety, 

kupuję ją dla kogoś innego.  

Jesteśmy pod codzienną i stałą presją pandemii. 

Komu wierzyć? Kogo słuchać w tej sprawie? Gdzie 

szukać pełnej prawdy? Co robić? I jak dobrze żyć? Nasza 

droga życiowa jest prosta: wiara, nadzieja – i za św. 

Pawłem mówimy: miłość jest z nich największa. 

Przytaczam więc fragment Litanii o zbawienie od 

głupoty wielkiego polskiego pisarza żydowskiego pocho-

dzenia Romana Brandstaettera: 

Zbaw nas od głupoty, Panie! 

Jesteśmy solą zwietrzałą i bezużyteczną. 

Nie umiemy żyć, 

Nie umiemy myśleć, 

Nie umiemy patrzeć, 

Nie umiemy słyszeć, 

Nie umiemy niczego przewidzieć, 

Nie umiemy z nieszczęść 

Wyciągnąć zbawiennych nauk… 

Boże nieskończonej mądrości, 

Stworzycielu doskonałego kosmosu 

I najpiękniejszej ziemi, 

Nieśmiertelnej duszy 

I mózgu, 

I szarych komórek, 

I pięciu zmysłów, 

I wolnej woli, 

Wyzwól nas z drapieżnych szponów głupoty… 

Cóż więcej napisać? Cóż dodać? Człowiek wie-

rzący jest zawsze i wszędzie pod opieką Bożej Opatrz-

ności. 

Obserwator   

 

W Krakowie od czasu do czasu spotykałyśmy się 

w kościele albo na zakupach. Ostatni raz rozmawiałyśmy 

przelotnie na zakupach w „Biedronce” przed Świętami 

Bożego Narodzenia. Ania spieszyła się, bo jeszcze tego 

dnia  miała wyjechać na rekolekcje adwentowe „Oazy 

Rodzin”… 

W Środę Popielcową przeczytałam klepsydrę Ani 

Kuryłowicz. Nie mogłam uwierzyć, że chodzi o Nią i dla 

upewnienia się pobiegłam sprawdzić pod blok, w którym 

mieszkała. Niestety, była to prawda. 

Tak  jak w pierwszych linijkach wiersza ks. Jana 

Twardowskiego – Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko 

odchodzą, zostaną po nich buty i telefon głuchy – z 

żalem i smutkiem zlikwidowałam ten pozostawiony 

głuchy telefon. 

                                  Smutna Seniorka 

* Anna Kuryłowicz urodziła się 11 maja 1949 roku w Krako-
wie. Zasłabła w drodze do kościoła w uroczystość Bożego 
Narodzenia ubiegłego roku. Zmarła w Krakowie 27 lutego 
2022 tego roku. Spoczęła obok swojego męża w grobie na 
cmentarzu na Podgórzu w piątek 4 marca. 

 

SZUKAJMY MĄDROŚCI 

MYŚL DO ROZWAŻENIA 

Gdyby dzień końca świata albo naszej własnej 

śmierci był nam znany, konfesjonały byłyby oblę-

żone przez jutrzejszych nieboszczyków. Tylko że 

taka pokuta w hali dworcowej przed odjazdem 

byłaby równie wątpliwa co do intencji jak chrzest 

Konstantyna, odwlekany aż do łoża śmierci, aby 

przedtem nie przeszkadzał grzeszyć. […] Obja-

wiono nam wszystko, czego potrzebujemy, żeby w 

tym dniu z ufnością stanąć przed Panem, a zatajo-

no przed nami wszystko, czego znajomość nie 

wyszłaby nam na dobre. I nakazano: Czuwajcie. 

s. Małgorzata Borkowska OSB 

 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 
• Mały Rocznik Statystyczny GUS podał, że w Polsce do 

Kościoła katolickiego należy 32 miliony 440 tysięcy 

wiernych, w 10 tysiącach 256 parafiach; duchownych 

jest 30 tysięcy 489, w tym 65 księży posługujących w 

Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego; wyznaw-

ców prawosławia jest 504 tysiące, a do luteranizmu 

przyznaje się około 61 tysięcy wiernych.   

• W Kościele na Wschodzie pracuje 585 kapłanów z 

Polski: 198 kapłanów diecezjalnych, 387 zakonnych, 

320 sióstr zakonnych oraz 40 braci zakonnych i wolon-

tariuszy świeckich. 

• Blisko trzy miliardy ludzi na świecie nigdy nie korzy-

stało z Internetu – to niemal 40% mieszkańców 

Ziemi. 

• Krzyże w miejscach publicznych akceptuje ok. 90% 

Polaków, 74% nie ma nic przeciwko religii w szkole, 

70% nie sprzeciwia się udziałowi duchownych w uro-

czystościach państwowych.   

• Raport o stanie czytelnictwa w Polsce za rok 2020 

pokazuje, że ok. 60% populacji nie przeczytało żad-

nej książki przez cały rok; w rozłożeniu na płeć – by-

ło to 67% mężczyzn i tylko 49% kobiet.           

      (z prasy polskiej wybrał AM) 
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ECHA WOJNY: LISTY Z UKRAINY 

Na zdjęciu ze Śniatynia: codzienna modlitwa o pokój przy grobie bł. siostry Marty Wieckiej 

(pierwszy z lewej: ks. Stanisław Irisik CM; bliżej grobu: ks. Jan Trzop CM)   

Szczęść Boże! 

Na początku chcemy podziękować wszystkim lu-

dziom dobrej woli za wsparcie i pomoc. Bardzo wielu 

ludzi, naszych znajomych, a nawet ludzie, których nie 

znamy, dzwonią do nas i zapewniają o modlitwie za nas, 

za Ukrainę, pytają, jak mogą nas wesprzeć i w czym po-

móc. Nie spodziewaliśmy się takiej solidarności i wspar-

cia. To zło wojny wywołało ogromną falę dobra w ludz-

kich sercach. Ludzie są gotowi przyjmować uchodźców z 

Ukrainy. Słyszymy o wielkiej gościnności, z jaką są 

przyjmowani ukraińscy uchodźcy. Ludzie zapewniają nas 

o modlitwie, ona jest bardzo potrzebna. 

U nas, w Śniatyniu (obwód iwanofrankiwski) jest 

w miarę spokojnie. Mamy tu też wielu ludzi ze wschod-

niej i centralnej Ukrainy, którzy w popłochu uciekali ze 

swoich domów, szukając bezpiecznego schronienia. 

Bardzo utrudnione jest obecnie przemieszczanie się 

samochodami po Ukrainie. Tworzą się kilometrowe 

korki. Np. trasa z Kijowa do Czerniowiec (około 600 

km), którą normalnie można było pokonać przez 8 go-

dzin, kleryk z naszego seminarium w Kijowie, z niepeł-

nosprawnym księdzem, który jest na wózku inwalidz-

kim, przejechali w ciągu 38 godzin. 

W naszym domu też przyjmujemy uchodźców. 

Nie patrzymy na to, jakiego są wyznania, nie jesteśmy 

tu tylko dla katolików. Jeżeli jest to człowiek w potrze-

bie – to nie ma różnicy, i ta zasada obowiązuje nie tylko 

w obecnej sytuacji. 

Modlimy się razem z ludźmi. Oni bardzo prze-

żywają sytuację swoich bliskich znajomych, którzy 

znajdują się na terenach, gdzie trwają działania wo-

jenne, gdzie coraz częściej ostrzeliwane są budynki 

mieszkalne, i ginie coraz więcej osób cywilnych. 

Modlimy się za każdego naszego żołnierza, który 

broni wolności Ukrainy. Oni proszą, aby nie usta-

wać w modlitwie w ich intencji. Oni wszyscy pragną 

pokoju, ale bronią swojej Ojczyzny przed bezboż-

nym imperializmem.  

 Serhij z Winnicy, który teraz walczy za Ukra-

inę, w imieniu żołnierzy przekazuje apel do tych, 

którzy się za nich modlą: Chcę przekazać tym, któ-

rzy modlą się za nas, w imieniu znajomych żołnierzy 

i prostych ludzi ze wszystkich punktów prowadzonej 

wojny. My odczuwamy waszą modlitewną pomoc. 

Czasem dzieje się coś naprawdę niezrozumiałego, 

jakby czyjaś niewidzialna ręka odsuwała kule i 

amunicję od nas, i one przelatują obok nas. My wy-

chodzimy zwycięsko z bardzo trudnych sytuacji, jak-

by Ktoś nas prowadził. My stajemy się niewidzialni 

dla wroga, a sami widzimy nawet w ciemności i 

wiemy, co i jak nam trzeba zrobić. To mobilizuje nas 

i dodaje nam siły. Wierzymy, że sam Pan Jezus nas 

wspomaga. Prosimy, abyście nie ustawali w modli-

twie. My bardzo tego potrzebujemy. Jesteście nam 

bardzo potrzebni i dlatego cała Ukraina dziękuje 

Wam za wasze modlitwy. 

Modlimy się również za naszych wrogów: za 

tych, dla których na ten czas ludzkie życie nie ma 

żadnego znaczenia – prosimy o łaskę opamiętania i 

nawrócenia dla nich. 
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Nie wiemy, jak sytuacja potoczy się dalej, coraz 

częściej słychać syreny ostrzegające przed zagrożeniem 

i wtedy musimy się schować do piwnicy. Na razie jeste-

śmy z tymi ludźmi i zostaniemy tutaj tak długo, jak dłu-

go będzie to możliwe. 

Módlcie się za nas, za Ukrainę. 

Śniatyn, 550 kilometrów od Kijowa  

w kierunku południowo-zachodnim,  

3 marca 2022 roku 

ks. Jan Trzop CM 

ks. Stanisław Irisik CM 

********** 

Szczęść  Boże! 

Witam serdecznie wszystkich naszych przyja-

ciół, i wszystkich, którzy są z nami, wspierając nas 

swoją modlitwą i materialnie. 

Mijają kolejne dni wojny w Ukrainie. Wydawać 

by się mogło, że powoli powinniśmy się przyzwycza-

jać do zaistniałej sytuacji. Jednak jest zupełnie od-

wrotnie. Każdy kolejny dzień wypełniony jest kolejną 

dawką ludzkich tragedii i ludzkiego cierpienia. Coraz 

więcej ludzi przybywa do naszych domów rozmiesz-

czonych w zachodniej Ukrainie (Storożyniec, Śniatyn, 

Pereczyn) z ogromnymi bagażami cierpienia, bezna-

dziei, braku jakiejkolwiek perspektywy na przyszłość. 

Ludzi, którzy stracili praktycznie wszystko i nie mają 

pojęcia, co dalej robić. Z wielkim bólem opowiadają o 

tym wszystkim, co się wydarzyło, o dniach i nocach 

spędzonych w piwnicach, w schronach pod obstrzałem 

i bombardowaniami. Pokazują filmiki i zdjęcia zruj-

nowanych domów, całych dzielnic miast, z których 

uciekali. Opowiadają, w jak nieludzkich warunkach 

przedostawali się z miejsca na miejsce, dzień za dniem, 

aby uciec z tego piekła wypełnionego strachem. Do 

tego przyzwyczaić się nie można.   

Jeżeli chodzi o sytuację w domach naszej Wice-

prowincji Świętych Cyryla i Metodego to od ostatnich, 

przekazanych przeze mnie informacji niewiele się 

zmieniło. Księża z Charkowa wyjechali. W poniedzia-

łek 8 marca dotarł do naszego domu w Śniatyniu nasz 

współbrat z wietnamskiej prowincji Zgromadzenia 

Misji – ks. Luka Pham Thanh Phong CM. Należy on 

do domu w Charkowie. Wojna zastała go w Odessie. 

Pojechał odwiedzić tam wspólnotę wietnamską, żyjącą 

w tym mieście. Jest bez paszportu, bo paszport został 

w Charkowie. Jutro, w środę ks. Stanisław odwiezie go 

na granicę polsko-ukraińską; planuje on wyjechać do 

Polski.* Nasz współbrat z Nigerii, ks. Udo Francis 

Mathias CM powrócił już do ojczystego kraju. Ks. 

Enchackal Thomas CM z jednej z prowincji indyjskich 

też już wyjechał z Ukrainy, ale nie posiadam jeszcze 

informacji, czy wrócił już do Indii. Ks. Anatolij 

Tovkan jest w domu w Fontance (Odessa), ks. 

Mykhaylo Talapkanych w domu w Kijowie. Te trzy 

domy – w Charkowie, Kijowie i Odessie – znajdują 

się w strefie intensywnych działań wojennych, trwają 

tam ciągłe ostrzały artylerii i bombardowania.  

Trwa ciągła wędrówka uchodźców z terenów 

objętych działaniami wojennymi na zachodnią 

Ukrainę i do państw sąsiadujących z Ukrainą, 

oczywiście chodzi o granicę zachodnią: z Polską, 

Słowacją, Węgrami i Rumunią. Na granicach są 

ciągłe kolejki. Aby przekroczyć granicę – ludzie 

czekają godzinami, a nawet po kilka dni.   

Tak jak pisałem wyżej – nasze domy znajdu-

jące się na zachodniej Ukrainie przyjmują coraz 

więcej uchodźców. To co mogę powiedzieć z wła-

snego doświadczenia, to praktycznie całe dni, od 

samego rana do nocy, wypełnione są ciągłymi tele-

fonami, zakupami, załatwianiem dokumentów, or-

ganizowaniem różnorakiej pomocy. Wcześniej w 

ciągu miesiąca nie otrzymywałem tylu telefonów i 

różnych wiadomości, co obecnie w ciągu jednego 

dnia. Ludzie ciągle pytają, proszą o pomoc w zała-

twieniu różnych spraw, w znalezieniu przytułku 

bądź to u nas, bądź za granicą. Ludzie z Polski szu-

kają swoich bliskich, z którymi już długie lata nie 

mieli żadnego kontaktu, czasami nawet nie pamięta-

ją ich nazwisk, podają tylko nazwę miejscowości i 

imię osoby, i proszą, żeby dowiedzieć się, czy oni 

tam jeszcze mieszkają, i skontaktować ich z nimi, 

bo chcieliby im pomóc. Osobiście trudno mi jakoś 

na dany moment ogarnąć to wszystko, jest to dla 

mnie zbyt wiele i zbyt szybkie tempo. Na ile potra-

fimy, staramy się pomagać. Codziennie o godz. 

15.00 z naszymi parafianami i mieszkańcami Śnia-

tynia zbieramy się przy grobie bł. siostry Marty 

Wieckiej SM na modlitwę, prosząc przez jej wsta-

wiennictwo o dar pokoju. 

Ks. Witalij Novak CM zaangażował się w or-

ganizowanie i dostarczanie pomocy do miejsc, 

gdzie są największe potrzeby pomocy humanitarnej. 

Głównie jest to pomoc organizowana i przekazywa-

na nam przez Rodzinę Wincentyńską. […] W naj-

bliższym czasie postaram się zaczerpnąć więcej 

informacji na temat tego, kto koordynuje i kieruje 

organizowaniem tej pomocy i jak można dołączyć 

się do tego dzieła. 

Dziękujemy za każdy przejaw solidarności, 

życzliwości i wsparcia. 

Prosimy o modlitwę i pamiętamy w modlitwie 

Śniatyn, 8 marca 2022 roku 

ks. Jan Trzop CM 

* Do redakcji dotarła wiadomość, że ks. Luka Pham 

Thanh Phong CM bezpiecznie przekroczył granicę 

ukraińsko-polską i dotarł do Warszawy, gdzie się 

zatrzymał, by w Wielkim Poście posługiwać tam-

tejszej wspólnocie katolików z Wietnamu.  
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********** 

Слава Ісусу Христу! 

Codziennie, z gorących punktów Ukrainy podej-

muje się próby ewakuacji Ukraińców, którzy stali się 

zakładnikami wojny. Przybywają do nas pociągi z kobie-

tami i dziećmi. Ci ludzie byli zmuszeni ratować swoje 

życie, uciekając do piwnic i bunkrów, i czekając tam 

niejedną dobę bez wody i pożywienia.  

Na dworcach podróżnych spotykają wolontariusze 

i starają się im pomóc. Walizki, tysiące ludzi, szczeka-

nie psów, krzyk dzieci, a do tego łzy… Napięta sytuacja 

panuje dzisiaj na wszystkich stacjach kolejowych Za-

karpacia. Pociągi z przesiedleńcami przyjeżdżają co 

kilka godzin. Do Czopu (na granicy ukraińsko-

węgierskiej) przyjeżdża codziennie 4–5 ewakuacyjnych 

pociągów: z Charkowa, Zaporoża, Kijowa... Ludzie z 

całej Ukrainy zmuszeni są do porzucenia swoich domów 

dla ratowania życia. 

Pani Teresa przyjechała z córką z Charkowa. Do 

tej pory nie mogą opanować swoich emocji.  Obok pani 

Ola z dwójką małych dzieci – przyjechała z Krzywego 

Rogu.  Trzy torby – to wszystko, co mogła ze sobą wziąć 

emerytka z Charkowa, która z rozpaczą w głosie opowia-

da o ostatnich dniach w swoim domu. Kobieta przeżyła II 

wojnę światową i do tej pory nie wierzy, że dzisiaj znowu 

słyszy huk wybuchów. Bez końca opowiada wolontariu-

szom o Charkowie. Dokąd się udać, gdy jest się w pode-

szłym wieku? Ale głęboko wierzy, że niedługo powróci 

do rodzinnego domu. 

W Użgorodzie, na dworcu kolejowym, na granicy 

ze Słowacją i w pobliżu węgierskiej granicy przybyszom 

pomagają również wspólnoty religijne i wrażliwi ludzie. 

Oni koordynują i rozdzielają żywność przybyłym. Po 

posileniu się – część przesiedleńców jedzie za granicę. Z 

Czopu można udać się do różnych krajów Europy. Kto 

nie chce wyjeżdżać z Ukrainy – może zamieszkać w 

ośrodkach przygotowanych przez miejscową władzę, w 

parafialnych budynkach, gdzie ich chętnie przyjmują, i 

w miarę możliwości zabezpieczają w środki, które są 

potrzebne. 

 Aby to osiągnąć, na Zakarpaciu, w szkołach, 

przedszkolach są przygotowane miejsca do spania.  

Przybysze wierzą, że w krótkim czasie będą mogli po-

wrócić do swoich domów. Ale najpierw potrzeba wy-

zwolić ukraińskie wioski i miasta od rosyjskiego oku-

panta – tyrana. Ukraińscy wojskowi, mimo strat, odpie-

rają najeźdźców. Mówią, że brakuje im kamizelek ku-

loodpornych, aby ratować żołnierzy. 

Tym krótkim pismem – świadectwem chcę oka-

zać wdzięczność narodowi polskiemu za wsparcie w 

tym trudnym dla Ukrainy czasie. Ufam, że jak Dawid z 

Bożą pomocą zwyciężył z Goliatem, tak i naród ukraiń-

ski zdoła obronić siebie i zostanie zwycięzcą.* 

Simerki, 10 kilometrów na wschód  

od granicy słowacko-ukraińskiej,  

19 marca 2022 roku 

o. Mikołaj Derbak 

proboszcz parafii greckokatolickiej 

*  z języka ukraińskiego tłumaczył ks. Stanisław Irisik CM 

 

Na zdjęciu:   

O. Mikołaj (po lewej), autor poniższego listu, podczas 

uroczystości w naszym kościele w marcu 2017 roku 

PRZEZ WPŁATY MOŻNA POMÓC 

MISJONARZOM ZE ŚNIATYNIA: 

Parafia rzym.-kat. św. Anny,   
ul. Sobótki 42, 52-433 WROCŁAW 

BANK POLSKI 
BIC: BPKOPLPW 
IBAN:  
PL 38 1020 5226 0000 6602 0697 4564 

PRZEZ WPŁATY MOŻNA WSPIERAĆ 

POMOC UKRAINIE PRZEZ CARITAS: 

CARITAS POLSKA 
ul. Okopowa 55, 01-043 WARSZAWA 

Bank PKO BP S.A.   
SWIFT: BPKOPLPW 
NR KONTA:  
70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 

Bank Millenium S.A.   
SWIFT: BIGBPLPW 
NR KONTA:  
77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 

Tytułem: UKRAINA 
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Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. […] Na 
świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat 
Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go 
nie przyjęli (zob. J 1, 10-14). 

Przygotowując dane liczbowe dotyczące minionego 

roku – zajrzałem również do KSIĘGI APOSTAZJI I 

KONWERSJI, i doliczyłem się 11 aktów apostazji w na-

szej parafii w roku 2021. Niektórzy z odchodzących z 

Kościoła swoją decyzję uzasadniali krótko: nie mam nic 

wspólnego z Kościołem, nie podzielam wiary Kościoła 

katolickiego, od wielu lat nie spełniam praktyk religijnych. 

Ale byli też tacy, którzy podawali inne powody apostazji: 

że przyczyną ich decyzji są tzw. grzechy Kościoła. Które 

dokładnie wymieniali, i czasem były to całe litanie grze-

chów Kościoła, a dokładniej księży i biskupów, którzy byli 

wymienieni z imienia i nazwiska. Wniosek był prosty: oni, 

jako święci i nienaganni, z takim grzesznym Kościołem 

nie chcieli mieć nic wspólnego, i dlatego odeszli. 

Dziś jako tzw. grzechy Kościoła wymienia się prze-

de wszystkim grzechy księży: pychę, pazerność, brak em-

patii, hipokryzję, tuszowanie przestępstw i – najbardziej 

gorszący – grzech pedofilii. Ale czy to jedyne poważne 

grzechy w społeczności wierzących? Są grzechy księży – i 

są grzechy, które najbardziej poruszają księży. Jako ksiądz 

spotykałem się z obrzydliwymi zachowaniami: oto narze-

czony w żywe oczy okłamywał księdza i narzeczoną przy 

spisywaniu protokołu przedślubnego; oto rodzice podpisali 

oświadczenie o braku alkoholu na przyjęciu komunijnym, 

a po południu zastałem ich w samym środku alkoholowej 

balangi; oto narzeczony, który za flaszkę wódki podesłał 

do spowiedzi przedślubnej inną osobę; oto dziadkowie 

codziennie uczestniczący we Mszy Świętej i jednocześnie 

w rodzinie pielęgnujący nienawiść gotową utopić bliskich 

w łyżce wody – żeby wymienić tylko niektóre przypadki. 

Co powinienem powiedzieć jako ksiądz? Może powinie-

nem powiedzieć: Odchodzę! Nie chcę mieć nic wspólnego 

z takimi katolikami. To ciekawe, ale nigdy nie miałem 

takiej pokusy.       

Kto z was udowodni Mi grzech? – to retoryczne py-

tanie, które Jezus postawił swoim przeciwnikom (J 8, 46). 

Tylko On jeden jest bez grzechu. A my? Św. Jan Apostoł 

pisał: Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych 

siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy (1 J 1, 8). Zaś 

Chrystus Pan, święty i bez grzechu, przyszedł do grzeszni-

ków. Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszni-

ków, w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni – 

pisał św. Paweł. I raz jeszcze: Bóg okazuje nam swoją 

miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy-

śmy byli grzesznikami (Rz 5, 6-8). Powtórzmy: Bóg posłał 

na świat swojego Syna Jedynego, aby pochylił się nad 

grzesznikami, aby pomógł grzesznemu człowiekowi, aby 

go ratował. Mało tego! Jak pisał św. Paweł – Bóg wybrał 

nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nie-

skalani przed Jego obliczem. Owszem, takich chce nas 

widzieć Bóg, bo z miłości przeznaczył nas dla siebie 

jako przybranych synów (zob. Ef 1, 4-5). Ale – po-

wtórzmy raz jeszcze – Bóg posłał swojego Syna do 

grzeszników, by marnych grzeszników uczynić swoimi 

przybranymi dziećmi i swoją rodziną. Nie potrzebują 

lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają – mówił Je-

zus. Dlatego nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale 

grzeszników (zob. Mk 2, 17).  

Ostatnio media obiegło smutne stwierdzenie ro-

syjskiego ministra spraw zagranicznych. Byłe kraje 

Układu Warszawskiego (a więc i Polskę) nazwał „bez-

pańskimi”. „Bezpańskimi”: znaczy się – bo mają pana w 

Moskwie, a nie chcą go uznać? Dlaczego to smutne? Bo 

tak myśleć może tylko człowiek, który dawno zapo-

mniał, że człowiek może mieć tylko jednego Pana, któ-

rego powinien uznać i posłuchać. O tym Panu w prologu 

swojej Ewangelii pisał św. Jan Apostoł: Na świecie było 

Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie po-

znał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przy-

jęli (J 1, 10-11). Bóg przyszedł do swojej własności: to 

my jesteśmy własnością Bożą, skoro On jest naszym 

Stworzycielem! Ale swoi Go nie przyjęli. Ostatecznie 

Bóg w bezbronnym Dziecku postanowił poruszyć nasze 

serca, ale okazujemy się zbyt dumni, aby otworzyć się 

na zbawienie, by przyjąć Jego dar. 

Ale czy Bóg, który jest Miłością, zrezygnował? 

Czy rezygnuje? Wciąż przychodzi do człowieka, przy-

chodzi w swoim Słowie, puka, czeka. A wszystkim tym, 

którzy Je przyjęli, [Słowo] dało moc, aby się stali 

dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – któ-

rzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z 

Boga się narodzili (J 1, 12-13). W sakramencie chrztu 

wszyscy narodziliśmy się z Boga. I wówczas z Jego 

pełności wszyscy otrzymujemy – łaskę po łasce (zob. J 1, 

16). Jeśli chcemy, jeśli wierzymy. 

Gdy słyszymy prolog Ewangelii św. Jana – zwy-

kle, może nawet automatycznie pytamy: a ja, czy 

przyjmuję Jezusa – czy odrzucam? Ale Słowo Boże 

prowadzi nas do jeszcze innego pytania: czy drugiego 

człowieka przyjmuję – czy odrzucam? Czy pochylam 

się nad drugim człowiekiem, moim bratem, czy przyj-

muję go, czy chcę mu pomóc – jak Jezus? Czy przyjmu-

ję go takiego, jaki jest, aby go obdarować – jak Jezus? 

To znaczy: czy przyjmuję Jezusa z całą rodziną, jaką mi 

daje, z wszystkimi, którzy są dziećmi Bożymi tak, jak 

ja? Może trzeba zapytać bardziej prowokacyjnie: czy 

kocham Kościół pełen grzeszników, bo do takich lu-

dzi przyszedł Jezus i takimi się otoczył? Czy też nie 

przyjmuję Tego, który przychodzi do swojej własności, 

bo musiałbym się zmienić? To znaczy: przyjąć fakt, że 

należę do Jezusa razem ze wszystkimi grzesznikami, 

którzy mnie otaczają, i którzy często drażnią i gorszą. 

Zresztą, deklaruję solidarność i łączność z nimi, ilekroć 

przyjmuję Jezusa w Komunii Świętej: Komunia znaczy 

jedność z Jezusem i wszystkimi, którzy do Niego przy-

należą. 

 

PRZYJĄĆ BOGA,  

PRZYJĄĆ CZŁOWIEKA 
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17 października – niedziela: Odbyła się długo ocze-

kiwana uroczystość przyjęcia dziewcząt i chłopców 

do służby liturgicznej. Mszy św. o godz. 11.00 prze-

wodniczył ks. proboszcz Paweł Dobroszek, a koncele-

browali ks. Marek Bukowiec (przygotowujący do uro-

czystości Pierwszej Komunii dzieci i rodziców, którzy 

mieli comiesięczne spotkanie) i ks. Bogdan Markowski 

(opiekun służby liturgicznej). Ks. Proboszcz pobłogo-

sławił 2 nowe krucjatki: Karolinę i Martynę Opolskie, 

oraz 4 nowych ministrantów: Józefa Flagę, Bartłomieja 

Szargana, Wojciecha Michalskiego i Ignacego Zycha, 

poświęcił też różańce dla dzieci pierwszokomunijnych. 

Po Mszy św. chłopcy i dziewczęta ustawili się do zdję-

cia z ks. Proboszczem, ks. Bogdanem i s. Beatą (opie-

kunką dziewcząt). 

Wieczorem odbyła się uroczysta inauguracja 64. ro-

ku akademickiego w DA «Na Miasteczku»: Mszy 

św. o godz. 20.00 przewodniczył i okolicznościową 

homilię wygłosił ks. Antoni Miciak CM (aktualnie 

posługujący w Centrum Duchowości Vincentinum w 

Krzeszowicach). 

24 października – niedziela: Stowarzyszenie Miło-

sierdzia św. Wincentego a Paulo zbierało ofiary do 

puszek na pomoc najuboższym parafianom. Wierni 

przed kościołem po Mszach Świętych ofiarowali na ten 

cel 6.010 złotych. 

Przedstawiciel III zakonu paulistów przez całą niedzie-

lę proponował wiernym Ewangelię na każdy dzień 

2022 roku (w różnych odsłonach), a także inne wy-

dawnictwa. Zainteresowanie było ogromne: wierni 

zakupili książki na sumę ponad 8.000 złotych, w tym 

100 egzemplarzy nowej książki Małgorzaty Forysiak o 

tematyce maryjnej Niosąca Ducha. Utarg okazał się 

prawie 2 razy większy aniżeli w roku 2019 (w roku 

ubiegłym, z powodu pandemii, sprzedaż Ewangelii nie 

odbyła się).  

[…] 9 listopada – wtorek: Odbyła się długo odkła-

dana uroczystość pobłogosławienia nowych mini-

strantów Słowa Bożego. W czasie Mszy Świętej konce-

lebrowanej o godz. 18.30 ks. biskup Robert Chrząszcz 

wygłosił okolicznościową naukę pod adresem kandyda-

tów na lektorów i udzielił im błogosławieństwa na drogę 

nowej służby. Lektorami zostali: Adam Bętkowski, Ad-

am Duszyk, Adam Dybek, Kazimierz Michalski, 

Krzysztof Nuckowski i Jan Mączka. Lektorzy z rąk ks. 

Biskupa otrzymali egzemplarze Pisma Świętego Starego 

i Nowego Testamentu (V wydanie Biblii Tysiąclecia). W 

uroczystości wzięli udział rodzice i rodziny nowych 

lektorów. Wielkim nieobecnym był Michał Jęczmionek, 

który z powodu pandemicznej kwarantanny musiał zo-

stać w domu i wkrótce otrzyma błogosławieństwo z rąk 

ks. Proboszcza. 

PARAFIA W CZASACH ZARAZY: 

Z KRONIKI PARAFIALNEJ 

(WYJĄTKI) 

Na zdjęciu:  

Nowe krucjatki  
i ministranci  

z siostrą opiekunką  
Beatą Wożniak,  

ks. proboszczem 
Pawłem Dobroszkiem  

i ks. opiekunem  
Bogdanem Markowskim 

Powtórzmy: przyjąć Jezusa to także przyjąć lu-

dzi. Nie aby ich potępić, ale by dzielić się z nimi łaską i 

miłością, którą sami zostaliśmy obdarowani. Aby im 

pomóc. A pomóc – znaczy też: znosić i upominać. Bi-

skupów i kapłanów też. Ja wiem, że to czasem trudne. To 

trudne: znosić księdza, zwracać uwagę księdzu, upo-

mnieć go w duchu miłości. Ale i to trzeba czynić. Nie 

mamy innego wyjścia – bo nie mamy innego Kościoła 

jak ten, który założył Jezus. Nie mamy innego Kościoła, 

jak święty Kościół grzesznych ludzi, do którego wszyscy 

przynależymy. 

ks. Bogdan Markowski CM 

(w oparciu o homilię wygłoszoną  

w niedzielę 2 stycznia 2022 roku) 
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dolarów. Koszty życia są znacznie wyższe. Ceny 

wszystkiego średnio wzrosły 15-krotnie – podkreślał 

Abdo El Haddad z Fundacji ICARE, działającej przy 

Kościele Grecko-Melchickim. 80 proc. Libańczyków 

żyje poniżej poziomu ubóstwa. Środki, które kiedyś 

pozwalały zrobić normalne zakupy, dziś wystarczą 

ludziom na 3 czy 6 jajek. Nie mieliśmy tak trudnych 

warunków do życia od początku XIX wieku – mówił 

Abdo El Haddad. Wyjaśnił, że największymi ofiara-

mi kryzysu w Libanie są dzieci, które nie mogą cho-

dzić do szkoły, nie mają opieki zdrowotnej i jedze-

nia. Mieszkańcy Libanu liczą na Polaków, bardzo 

angażujących się w pomoc – mówił.  

Po południu ks. dr Adam Sejbuk w Sali Parafialnej 

spotkał się z wiernymi na spotkaniu na temat syno-

dalności Kościoła: stawiło się 6 osób. Rozmowy będą 

kontynuowane.  

22 listopada – poniedziałek: W Centrum Kongre-

sowym AIC o godz. 18.00 rozpoczął się koncert pie-

śni patriotycznych Chóru Mariańskiego «Śpiewa-

my Tobie, Polsko», który jednocześnie był celebracją 

obchodów 70. rocznicy powojennej działalności 

Chóru. Chór wykonał 19 pieśni patriotycznych i reli-

gijnych (przede wszystkim maryjnych), pięknie grała 

Krakowska Młoda Filharmonia – Orkiestra Symfo-

niczna Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w 

Krakowie, śpiewali soliści Katarzyna Guran (sopran), 

Anna Bober (alt), Tomasz Świerczek (tenor) i o. To-

masz Jarosz  (baryton). W koncercie czynny udział 

wzięło 8 dziewcząt z Krucjaty Matki Bożej Niepo-

kalanej – pięknie śpiewały pieśń Ze świtaniem rannej 

zorzy! – uczestniczyli także księża z naszej parafii: ks. 

proboszcz Paweł Dobroszek, ks. wikariusz Mariusz 

Czajkowski i ks. Bogdan Markowski. Wspominano 

także Maestro Jana Rybarskiego w 3. rocznicę jego 

śmierci.  

[…] 11 listopada – czwartek (Święto Niepodległo-
ści): Ks. Wojciech Kałamarz CM przewodniczył Mszy 

św. w intencji Ojczyzny o godz. 9.00 i wygłosił oko-

licznościową homilię. 

14 listopada – niedziela: Naszym Gościem był ks. 

dr Adam Sejbuk CM, dyrektor kleryków i profesor w 

naszym seminarium duchownym oraz dyrektor Sekreta-

riatu Misyjnego, który na wszystkich Mszach Świętych 

wprowadzał wiernych w tematykę Synodu Biskupów 

na temat synodalności, zainaugurowanego przez pa-

pieża Franciszka, i możliwości włączenia się wiernych 

świeckich w prace Synodu, zaprosił też chętnych na 

spotkanie tej tematyce poświęcone, a zaplanowane w 

następną niedzielę. Ks. Adamowi (i tutejszym duszpa-

sterzom) pomagali klerycy, którzy brali udział w zbie-

raniu ofiar niedzielnych i rozdzielaniu Komunii Świętej. 

21 listopada – niedziela: Wczoraj zakończyła się 

zbiórka ofiar do skarbon przy wyjściu z kościoła. Na 

pomoc chrześcijanom w Libanie, świadczoną przez 

Kościół w Potrzebie, zebrano 7.720 złotych, a na akcje 

na rzecz ubogich, organizowane przez naszą archidie-

cezję z racji V Światowego Dnia Ubogich, zebrano 

1.870 złotych. Dziś trwała zbiórka na pomoc dla mi-

grantów atakujących (?) naszą wschodnią granicę (gra-

nicę z Białorusią): wierni ofiarowali na ten cel 3.150 

złotych.  

Nasi parafianie słusznie są uczuleni na pomoc dla 

Libanu. Dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowa-

rzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie – ks. prof. 

Waldemar Cisło poinformował, że 500 tysięcy euro, 

pierwsze środki z przeprowadzonej zbiórki, zostały 

przekazane Libanowi: Trafią na zakup ciepłej odzieży 

dla 40 tysięcy dzieci z rodzin, które ucierpiały podczas 

wybuchu w Bejrucie. W trakcie konferencji prasowej 

ks. prof. Cisło zwrócił uwagę, że dziś przeciętna pen-

sja w sektorze publicznym w Kraju Cedrów wynosi 40 

Na zdjęciu:  

Nowi lektorzy  
z ks. biskupem  

Robertem Chrząszczem, 
ks. proboszczem 

Pawłem Dobroszkiem  
i ks. opiekunem  

Bogdanem Markowskim 
po Mszy Świętej  

z błogosławieństwem 
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Nie potwierdziły się obawy związane ze skutkani pan-

demii koronawirusa: że nie dopiszą młodzi muzycy czy 

chórzyści (wielu z nich wcześniej chorowało), że zwy-

cięży strach przed zakażeniem i nie dopisze widownia… 

Wielka sala w Centrum Kongresowym ICE po brzegi 

została wypełniona osobami spragnionymi kontaktu ze 

sztuką na wyższym poziomie, którzy rzęsiście oklaski-

wali chórzystów, muzyków i solistów, a atmosfera na 

koncercie była wyśmienita (i nie jest to odosobnione 

zdanie kronikarza). I tylko wielkim nieobecnym był p. 

organista i dyrygent Chóru Mariańskiego – p. Marcin 

Miotelka, który został pokonany przez chorobę, a do-

kładniej przez komplikacje pokowidowe! Dlatego cały 

koncert musiał poprowadzić (od lat współpracujący z 

Chórem) dyrygent Krakowskiej Młodej Filharmonii – p. 

Tomasz Chmiel.  

[…] 5 grudnia – niedziela: Już w sobotę wieczorem 

rozpoczęły się uroczystości ustanowienia naszego ko-

ścioła kościołem stacyjnym Jubileuszu 200. rocznicy 

objawień Cudownego Medalika w roku 2021-2022: 

przed Mszą św. o godz. 18.30 w uroczystej procesji 

księża Paweł Dobroszek, Andrzej Telus, Piotr Klimczak 

i Konrad Jaworecki wnieśli do kościoła i ustawili przy 

ołtarzu figurę Maryi Niepokalanej. W sobotni wieczór i 

przez całą niedzielę gościliśmy w naszej świątyni Sio-

stry Miłosierdzia św. Wincentego z prowincji krakow-

skiej i ks. Macieja Kuczaka CM z Tarnowa, który na 

wszystkich Mszach Świętych głosił okolicznościowe 

słowo. O godz. 17.45 ks. Kuczak z siostrami poprowa-

dził też inscenizację i nabożeństwo związane z obja-

wieniami maryjnym przy rue du Bac w Paryżu w 1830 

roku. A po wszystkich Mszach Świętych siostry z zapa-

łem przekazywały Cudowne Medaliki każdemu, kto 

tylko pragnął medalik otrzymać i nosić.    

 (XYZ) 

            

 

Śp. Jan Rybarski, długoletni organista w naszej 

parafii, wielokrotnie mówił, że niedługo czeka nas 

poważny remont organów. Niestety, nasz instrument 

nie jest nowy. Od ostatniej przebudowy naszego in-

strumentu mija pięćdziesiąt lat. Krakowskie powietrze 

przez te pięćdziesiąt lat mocno nadwyrężyło poszcze-

gólne głosy, a upływ lat skutkował poważnym zuży-

ciem organów.  

Prace nad remontem naszego instrumentu roz-

poczęły się z początkiem marca i rozłożone są na 

kilka etapów. Za całość prac, dobór wykonawców, 

materiały – odpowiada nasz organista p. Marcin Mio-

telka i wybrani przez niego wykonawcy. Czeka nas 

wymiana elektryki i zużytych mieszków oraz przebu-

dowa stołu gry. Remont będzie z pewnością trwał 

kilka miesięcy. Szacunkowy koszt remontu: elektro-

nika i modernizacja stołu gry = 33.000 zł; prace elek-

tryczne = 4.500 zł.; czyszczenie organów = 9.000 zł 

plus robocizna = co daje sumę około 15.000 zł. Bar-

dzo będziemy wdzięczni za każdą złożoną na remont 

ofiarę.  

Dodać należy, że głosy organowe będą czysz-

czone stopniowo tak, by cały czas organy mogły grać, 

choć tylko częścią swego brzmienia. Ponieważ ko-

nieczne jest odpowiednie zabezpieczenie przestrzeni, 

w której trwa remont – empora muzyczna (z tyłu ko-

ścioła) i empora od strony ul. Lea będą niedostępne 

dla wiernych; dostępna będzie jedynie empora od 

strony kaplicy św. Bernadetty. Za powstałe utrudnie-

nia przepraszamy. 

ks. proboszcz Paweł Dobroszek CM  

 

Na zdjęciu:  

Chór Mariański  
i Krakowska  

Młoda Filharmonia  
w czasie koncertu  
«Śpiewamy Tobie,  

Polsko»  
w Centrum  

Kongresowym AIC 

TRWA REMONT ORGANÓW 
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MSZE ŚW. W NIEDZIELE: 

o godzinie 6.30, 8.00, 9.30,  

11.00 (dzieci), 12.30, 15.00, 

16.30, 18.30, 20.00 (studenci); 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,  

15.00 (do 13 kwietnia), 18.30, 

20.00 (studenci – oprócz sobót); 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 

w tygodniu:  

w godz. 6.30÷9.00, 18.00÷19.00, 

19.30÷20.00 (oprócz sobót) 

w niedziele: 

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

KANCELARIA PARAFIALNA 

czynna od poniedziałku do piątku  

tylko w godzinach 16.00÷18.00 

Tzw. kurs przedmałżeński 
w kwietniu nie odbędzie się! 

Katolicka Poradnia Rodzinna:  

zapisy na stronie ftrodzinie.pl 

Klub Parafialny 
czynny we wtorki i piątki  

w godz. 13.00÷17.00 

Dyżur s. Beaty Woźniak 

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

NUMERY TELEFONÓW 

dyżurny:     12-622-59-19; 

kancelaria:     12-622-59-21 

               (w godzinach urzędowania); 

zakrystia:       12-622-59-27; 

do umierającego: 880-479-042 

 

KWIECIEŃ 
1 (piątek):   Pierwszy piątek miesiąca: wizyta kapłanów w domach 

chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00; dodat-

kowa Msza św. o godz. 16.30. 

2 (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 oraz nabożeństwo. 

3 (niedziela):   5. niedziela Wielkiego Postu. 

Przygotowane przez studentów misterium spotkania 

«Jawnogrzesznica i Pan» w kościele o godz. 21.30. 

6 (środa)   Pierwsza środa miesiąca: uroczystości ku czci Naszej 

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

wenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Msza św. 

wotywna o NMP z Lourdes i błogosławieństwo euchary-

styczne na sposób lurdzki). 

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

10 (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. 

14 (czwartek):  Wielki Czwartek (patrz s. 2). 

Uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. 

15 (piątek): Wielki Piątek Męki Pańskiej (patrz s. 2). 

Uroczysta Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. 

16 (sobota): Wielka Sobota (patrz s. 2). 

Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej (zakończona pro-

cesją rezurekcyjną) o godz. 19.00. 

17 (niedziela):  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc). 

18 (poniedziałek): Poniedziałek Wielkanocny. 

Porządek Mszy św. – jak w każdą niedzielę. 

22 (piątek):  Piątek Wielkanocny. 

Z racji uroczystego charakteru oktawy wielkanocnej nie 

obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

23 (sobota):  Sobota Wielkanocna. 

  Nabożeństwo w kaplicy św. Bernadetty o godz. 8.30. 

  Dzień imienin księdza Wojciecha Kałamarza.  

24 (niedziela):  2. Niedziela Wielkanocna (Niedziela Miłosierdzia). 

Zbiórka jałmużny wielkopostnej dzieci (ofiar zbieranych 

przez dzieci) w czasie Mszy św. o godz. 11.00. 

25 (poniedziałek): Święto św. Marka, ewangelisty. 

Dzień imienin ks. Marka Bukowca i ks. Marka Krawczyka. 

26 (wtorek):  Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski 

29 (piątek):  Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Ko-

ścioła, patronki Europy. 

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

Inauguracja nabożeństw majowych – o godz. 18.00. 

 

Kalendarium duszpasterskie 
IINNFFOORRMMAACCJJEE    

PPAARRAAFFIIAALLNNEE  
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