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Z Listu* przypisywanego Barnabie 
(rozdz. 19, 1-3. 5-7. 8-12): 

Oto jest droga światła: niechaj nie szczędzi trudu, kto 

chce nią iść aż do wyznaczonego celu. A oto pouczenia od-

noszące się do sposobu postępowania na tej drodze. Miłuj 

Tego, który cię stworzył, lękaj się Tego, kto cię ukształto-

wał, uwielbiaj Tego, kto cię wybawił od śmierci. Bądź pro-

sty sercem, a bogaty duchem. Nie łącz się z tymi, którzy 

wkraczają na drogę śmierci; miej w obrzydzeniu wszystko, 

co się nie podoba Bogu. Będziesz nienawidził wszelkich 

przejawów obłudy i nie zapomnisz o przykazaniach Pana. 

Nie będziesz się wynosił, ale raczej okażesz się pokornym 

we wszystkim. Nie będziesz zabiegał o własną chwałę. Nie 

podejmiesz złych zamiarów wobec bliźniego i nie dopuścisz 

pychy do swego serca. 

Miłuj bliźniego jak siebie samego. Nie zabijaj płodu 

nie narodzonego; nie zabijaj także po narodzeniu. Nie zanie-

dbuj opieki nad synem lub córką, ale od dzieciństwa ucz ich 

bojaźni Pańskiej. Nie pożądaj dóbr bliźniego swego; nie bądź 

chciwy. Nie przestawaj z pysznymi, ale bądź przyjacielem 

pokornych i sprawiedliwych. 

Cokolwiek ci się zdarzy, wszystko uważaj za dobro w 

przekonaniu, iż nic się nie dzieje bez woli Bożej. Nie bądź 

podwójnej myśli ani podwójnego języka, albowiem dwoi-

stość języka jest źródłem śmierci. 

Dziel się wszystkim z bliźnimi, a niczego nie nazywaj 

własnością. Jeśli bowiem wspólnie dzielicie dobra nieprzemi-

jalne, o ileż bardziej należy dzielić przemijalne. Nie bądź 

gadatliwy, bo język jest sidłem śmierci. Dla dobra twej duszy 

zachowaj czystość, ile możesz. Nie miej otwartej ręki do bra-

nia, a zamkniętej do dawania. Jak źrenicę oka miłuj tych, 

którzy ci głoszą słowo Boże. 

We dnie i w nocy pamiętaj o dniu twego sądu: co-

dziennie staraj się przebywać w towarzystwie świętych, czy 

to podejmując się głoszenia słowa, przedkładając zachęty, 

rozważając, w jaki sposób słowem mógłbyś zbawić swoją 

duszę, czy to pracując rękami w celu wynagrodzenia za 

swoje grzechy. 

Nie ociągaj się w dawaniu. Gdy dajesz – nie narzekaj, a 

dowiesz się, kim jest Ten, kto udziela hojnej zapłaty. 
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Strzeż tego, co ci powierzono, bez dodawania ani 

ujmowania. Miej zawsze w nienawiści zło. Wydawaj 

sprawiedliwe sądy. Nie przyczyniaj się do rozłamów, ale 

wprowadzaj pokój jednając zwaśnionych. Grzechy swe 

wyznawaj. Nie rozpoczynaj modlitwy z nieczystym su-

mieniem. To właśnie jest droga światła. 

***** 

*List Barnaby (w greckim oryginale: Βαρναβα επιστολη) – to 
starożytny tekst w języku greckim, należący do pism ojców 
apostolskich, dawniej przypisywany św. Barnabie, współpra-
cownikowi św. Pawła Apostoła. Nie jest to list w sensie ścisłym, 
lecz rodzaj katechezy. Do IV w. po Chr. bywał zaliczany do 
ksiąg kanonicznych Pisma Świętego Nowego Testamentu (!); 
jego kanoniczność zakwestionowali dopiero: historyk Euzebiusz 
z Cezarei i biblista św. Hieronim. Powstał pomiędzy 70 r. (za-
wiera wzmiankę o zburzeniu Jerozolimy) a 200 rokiem (gdyż 
wspomina go św. Klemens Aleksandryjski, zmarły ok. 212 ro-
ku): najczęściej datowany jest na czas około 130 roku. Całość 
liczy 21 rozdziałów. Autor wykazuje się gruntowną znajomością 
Starego Testamentu, jednak interpretuje go w duchu skrajnego 
antyjudaizmu i wyraża przekonanie o odrzuceniu Izraela przez 
Boga. Chociaż ostatecznie nie zaakceptowany przez Kościół 
jako pismo natchnione, przecież przekazuje zdrową naukę 
chrześcijańską, aktualną po dziś dzień. 

 

 

Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. 
Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? […] Ten zaś 
czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swo-
jej świętości. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się rado-
sne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go do-
świadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie 
opadłe ręce i osłabłe kolana! (Hbr 12, 7. 10-12) 

W Ewangelii u św. Łukasza znajdziemy obraz za-

mkniętych drzwi i ludzi, którzy przybyli z całej ziemi, 

stoją na polu i pragną wejść do domu Ojca, ale słyszą, jak 

Pan domu mówi do nich: nie wiem skąd jesteście, od-

stąpcie ode mnie (zob. Łk 13, 25-27). A przecież Bóg 

zaprasza wszystkich do siebie (zob. Iz 66, 18-20; por. Mt 

22, 9-10). To jak to jest: zaprasza, a potem nie wpuszcza?   

Myślę, że jest to bardzo często stawiane pytanie. 

Tutaj na ziemi, przy różnych życiowych okazjach, ale 

także po tamtej stronie życia. Zdziwienie jest ogromne, 

gdy na przykład kandydat na ojca chrzestnego otrzymuje 

odpowiedź, iż nie może nim zostać, albo penitent w kon-

fesjonale słyszy, że nie dostanie rozgrzeszenia. Podobnie, 

po tamtej stronie życia, jak zapewnia nas o tym Chrystus 

w Ewangelii, niektórzy usłyszą te mocne słowa: nie wiem 

skąd jesteście, odstąpcie ode mnie. 

Rzeczywiście, Pan Bóg wszystkich chce mieć w 

swoim domu. Każdego stworzył dla swojej chwały i nie 

ma takiego człowieka na całej kuli ziemskiej, którego 

Pan Bóg nie chciałby w swoim królestwie. Jego zapro-

szenie jest dla wszystkich wciąż aktualne, nawet w 

momencie, w którym jakiś człowiek znajduje się dale-

ko od Boga. Warunek jest wszakże jeden: dzieci Boże 

muszą być dziećmi światłości. Nie wejdzie do króle-

stwa Bożego ten, kto nie porzuci grzechu. Wciąż sły-

szymy o różnego rodzaju ateistach, wrogo wobec Boga 

nastawionych ludziach, szydzących z Syna Bożego, 

Jego Matki, zatwardziałych w swych niegodziwościach 

– po których śmierci wypowiadane są jednak peany na 

cześć ich doskonałego życia, i których to zmarłych 

rodzina, znajomi wpychają wręcz Panu Bogu do nieba, 

nie zważając na wybór dokonany za życia zmarłego.  

Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszcza-

cie się niesprawiedliwości. Te słowa Jezusa grzmią 

wiekuiście, bo są to słowa Sędziego nieba i ziemi. 

Owszem, Jego Męka i Śmierć otworzyły wszystkim 

bramę do raju, ale wejść do niej można tylko przez 

ciasne drzwi sprawiedliwości. Ktoś, kto jest porośnięty 

niesprawiedliwością, z naroślami niegodziwości, z 

opuchlizną grzechów rozmaitych – przez wąskie drzwi 

do raju po prostu się nie przeciśnie!  

Żeby nie zgłupieć i za dobro nie uważać zła, że-

by nie pobłądzić, ale chodzić Bożymi drogami, potrze-

bujemy być nieustannie pouczani, wychowawczo na-

pominani. O tym przypomina autor Listu do Hebraj-

czyków. Takim wychowawcą jest przede wszystkim 

Ojciec Niebieski, który mówi do nas w Piśmie Świę-

tym, który dał nam Swoje przykazania, które warto 

mieć nieustannie na względzie, który przemawia w 

świątyniach naszych serc, ilekroć w stanie łaski ze-

chcemy wejść w duchowy kontakt z naszym Ojcem. 

Takim wychowawcą są także biskupi, kaznodzieje, 

którzy nas wszystkich cierpliwie napominają, przypo-

minając i tłumacząc Bożą naukę. Takim wychowawcą 

powinni być rodzice, nauczyciele. Uczyć, upominać, 

poprawiać i samemu trwać w karności.  

Czasem popadamy w błąd miłości wyrażanej po-

przez pełen liberalizm. No bo przecież jeśli ktoś kogoś 

naprawdę kocha, to osobie kochanej daje zupełną wol-

ność. I rzeczywiście, jest w takim rozumieniu dużo 

racji.  

Nikt jednak nie daje prawa jazdy – czyli pewne-

go rodzaju wolności w poruszaniu się autem po dro-

gach – osobie, która nie została do tej jazdy przygoto-

wana. A nawet wtedy, gdy już ktoś ma prawo jazdy, i 

tak cały czas musi trzymać swoją wolność w karności, 

w respektowaniu przepisów, ze względu na bezpie-

czeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowe-

go. Nadto, wciąż musi się dokształcać w nowych prze-

pisach oraz przypominać sobie stare zalecenia. Dla 

własnego i innych bezpieczeństwa. Żeby już nie doda-

wać: dla dobra własnych finansów.  

Brak wychowania dzieci i młodzieży jest poważ-

nym zaniechaniem, wielkim błędem. Zapracowani ro-

dzice chętnie zrzucają ze swych barków trud formowa-

nia swych latorośli na inne instytucje. Łudzą się, że 

może szkoła, może Kościół…  

ABY WEJŚĆ PRZEZ 
CIASNE DRZWI 
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samemu Bogu. Ministranci są blisko ołtarza i kapłana, 

ale przede wszystkim z bliska patrzą na Boga. Ale czy 

dobrze to rozumieją?  

Dzisiaj jest już mniej starszych ministrantów czy 

lektorów. W większości są to ministranci mniejsi wzro-

stem. Teraz słowo o nich, bo często ich widzimy: 

• poważnie traktują swoją służbę;  

• pięknie spełniają wszystkie funkcje, a po Mszy św. 

dbają, by pogasić światło i świece, i przynieść do za-

krystii kielich i ampułki;  

• interesują się swoimi obowiązkami: patrzą, kiedy 

mają wyznaczone służenie do Mszy św., bo ks. Bog-

dan ocenia ich służbę i sposób, w jaki ją realizują 

(otrzymują punkty), a w czasie parafialnych uroczy-

stości słyszą podziękowanie ks. Proboszcza i są obda-

rowywani słodyczami, zaś kilka razy w roku otrzymu-

ją poważniejsze „wyrazy uznania”; 

• ks. Bogdan chętnie kontaktuje się z rodzicami i orga-

nizuje spotkania dla nich. 

Czy teraz, po wakacjach zgłoszą się chłopcy i 

dziewczęta do tej służby? Czy rodzice ich zachęcą? 

Pamiętajmy, że dla rodziny jest to wielkie wyróżnienie.  

Zastanawiam się także: dlaczego starsi chłopcy, 

służący przy ołtarzu, po jakimś czasie nagle i szybko 

odchodzą? Czy dla niektórych była to jakaś „atrakcyjna 

przygoda”, która nie przystoi ludziom dorosłym? Czy 

młody człowiek, który ma lat 18 lub trochę więcej, już 

nie widzi wartości bycia przy ołtarzu i potrzeby prze-

bywania blisko Boga? 

I na koniec myślę tak: czy my, dorośli chrześci-

janie, tylko patrzymy na ich służbę przy ołtarzu i tylko 

z niej korzystamy – czy może czasem modlimy się za 

nich do naszej Matki Bożej z Lourdes? Także o no-

wych chłopców i dziewczęta do służby ołtarza? By ci, 

którzy dziś służą wiernie, nie okazali się – jak mówi ks. 

Bogdan – „ostatnimi Mohikanami”. 

Obserwator     

 

Tymczasem nikt i nic nie zastąpi czujnego oka 

matki i ojca. Karcenie, które odbywa się z miłości, kosz-

tuje wiele wysiłku, czasem upomnienie naszych dzieci 

kosztuje wiele nerwów, ale jest to konieczne dla ich do-

bra i spokoju naszego sumienia. Ważne, by w każdym 

przypadku dziecko wiedziało, że jest upominane, bo jest 

kochane. Czegoś mu nie wolno, bo mu to zaszkodzi. Coś 

powinno zrobić, bo jest to dla niego dobre. 

Zresztą, podobnie jak dzieci, tak i dorośli – wszy-

scy powinniśmy być wychowywani przez prawo Boże, 

naszych spowiedników i kaznodziejów, dobrych przyja-

ciół, a czasem i… przez własne dzieci. Krakowski restau-

rator opowiadał o sytuacji, która miała miejsce przed jego 

lokalem. A kłębił się tam tłum gości, którzy czekali na 

wolne miejsce i utyskiwali na powolność i nieudolność 

pracowników. Co oni tam robią? Wciąż stoimy w miej-

scu, a przecież wyszli kolejni goście – narzekała młoda 

kobieta. Mamusiu, oni pewnie muszą posprzątać stoliki 

po ludziach, którzy wyszli – odezwał się jej mały synek. I 

tu zza drzwi swojego biura wychynął właściciel lokalu i 

powiedział do malca: Chłopcze, dziś w moim lokalu jesz i 

pijesz na mój koszt, i możesz wybrać, co chcesz. I konty-

nuował: Widzicie Państwo, czasem dzieci są mądrzejsze 

od dorosłych…    

Nie bójmy się karności. Nie brońmy się przed bra-

terskim napomnieniem. Wymagajmy nie tylko od innych, 

ale przede wszystkim od siebie. Kiedyś na cmentarz w 

Bronowicach wiózł mnie mój dawny student i podczas 

drogi wspominał różne moje powiedzonka, które zapa-

miętał z wykładów. Jednym z nich były zdania: Wyma-

gam od was, bo was lubię. Gdyby mi na was nie zależało, 

to bym od was niczego nie wymagał. Do dzisiaj to zdanie 

powtarzam przed sesją egzaminacyjną, ale cieszy mnie, 

iż przynajmniej jeden ze studentów wziął sobie te słowa 

do serca. 

Miłujmy sprawiedliwość i brzydźmy się niegodzi-

wości. Nieustannie czuwajmy nad sobą i naszymi bliski-

mi, byśmy korzystając z zaproszenia naszego Pana, swo-

bodnie mogli wejść do Jego domu. 

ks. Wojciech Kałamarz CM 

 

 

Każdego roku po uroczystości Pierwszej Komunii 

Świętej w naszej parafii – ks. Bogdan Markowski, opie-

kun ministrantów i krucjatek, prosi o zgłaszanie się 

chłopców i dziewczynek do służby przy ołtarzu. W 

kolejnych latach różnie bywało. Kiedyś do służby przy 

ołtarzu zgłaszało się bardzo wielu chłopców. Dzisiaj sy-

tuacja jest inna i z różnych powodów rodzice przechodzą 

obojętnie obok tej prośby.  

Posługa ministranta przy ołtarzu to wielka rzecz: to 

nie tylko pomoc księdzu przy Mszy Świętej, ale służba 

CZY PRZYJDĄ NOWI? 

CZY ZOSTANĄ DŁUŻEJ? 



      Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 9 (245) 2022 r. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W poniedziałek 4 lipca br. został zainaugurowa-

ny XXIV Turniej o Puchar Księdza Wizytatora w 

Piekarach. Hasło tegorocznego turnieju było wyjęte z 

Listu do Hebrajczyków: «Patrzmy na Jezusa, który 

nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala» (Hbr 12, 

2). Niewątpliwie turniej był potwierdzeniem wielkiego 

pragnienia powrotu do „przedcovidowej normalności”, 

skoro na zawody przybyła ogromna rzesza ministrantów 

i lektorów, a także ministrantek wraz z opiekunami z 16 

parafii i placówek misjonarskich z całej Polski: z Kra-

kowa (tylko z naszej parafii!), Zakopanego, Warszawy, 

Ignacowa, Wrocławia (z parafii św. Józefa i św. Anny), 

Gozdnicy, Iłowej, Tarnowa, Odporyszowa, Pabianic, 

Bydgoszczy (z parafii św. Wincentego i Zmartwych-

wstania Pańskiego), Skwierzyny Słubic i… Piekar. Na-

szą parafię reprezentowało 7 ministrantów i 7 lektorów 

z ks. Opiekunem. 

Hasło turnieju przypomina, że celem spotkania są 

nie tylko zawody sportowe. Turniej ma również swój 

wymiar duchowy, nad którym czuwał ks. Maciej Mro-

czek CM, organizator przedsięwzięcia, a także ojcowie 

duchowni – ks. Jan Pracki CM z Domu Centralnego i 

ks. Artur Wojcieszak CM z Wrocławia, który głosił 

nauki na porannych Mszach Świętych. We wtorek wie-

czorem wszyscy uczestniczyli w adoracji eucharystycznej 

z rozważaniem na temat ducha prawdziwego mężczyzny, 

a wielu chłopców przystąpiło do sakramentu pokuty. 

Wreszcie dwie konkurencje – konkurs biblijny i konkurs 

z wiedzy – wpisywały się w duchowy wymiar wyda-

rzenia. Inauguracyjnej Mszy św. w kościele Bożego 

Narodzenia w Piekarach w poniedziałek o godz. 19.00 

przewodniczył ks. biskup Robert Chrząszcz, który 

pobłogosławił nowych ceremoniarzy (ukończyli kurs 

organizowany przez Zgromadzenie Misji) i wygłosił 

naukę poświęconą odpowiedzialnej misji ministranta i 

lektora w Kościele. A nasi chłopcy – po uprzedniej 

próbie, która trwała godzinę – w środę „obstawili” asy-

stę porannej Mszy Świętej koncelebrowanej, której 

przewodniczył senior opiekunów ministrantów: ks. 

Bronisław Myrda CM z Odporyszowa.          

Wszystko zaczęło się wcześniej niż zwykle: już 

o godz. 13.30 grupa została zarejestrowana i udała się 

do domku nr 1 (na terenie internatu CE «Radosna No-

wina 2000»). Warunki zakwaterowania były całkiem 

dobre, tylko jeden uczestnik trafił na łoże zbyt krótkie 

wobec jego wzrostu: nogi wisiały mu poza sofą, co 

utrudniło mu spokojny sen… A na trzy codzienne po-

siłki grupa udawała się do stołówki szkolnej.  

O godz. 14.30 wspomniany już ks. Maciej Mro-

czek CM dokonał uroczystego otwarcia zawodów i 

przekazał pierwsze informacje, a z wielkiego ekranu do 

zebranych przemówili z Rzymu ks. wizytator Paweł 

Holc CM i o. generał Tomaž Mavrič CM (trwał tam 

wówczas Konwent Generalny Zgromadzenia Misji).  

No i zaczęło się! Każda z 11. konkurencji była 

rozgrywana na trzech poziomach wiekowych: mini-

stranci młodsi, ministranci starsi oraz lektorzy, zaś 

zmagania zainaugurowały zawody pływackie na kry-

tym basenie na dystansie 50 metrów (stylem dowol-

nym).  

PARAFIA NA WAKACYJNYCH SZLAKACH 

24. TURNIEJ W PIEKARACH CZYLI  

SPODZIEWANE SUKCESY 

Na zdjęciu: 

Ks. biskup  

Robert Chrząszcz  

przewodniczy 
Eucharystii  

w kościele  

pw. Bożego  

Narodzenia  

w Piekarach 
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czy (par. św. Wincentego) 1:2, zdobywając 2 miejsce.        

W środę do boju przystąpili pingpongiści w kate-

gorii ministrantów młodszych. Adam Stojak wygrał 

pojedynki z ministrantami z Gozdnicy I i Gozdnicy II, ale 

przegrał z przedstawicielami Warszawy i Iłowej, i zakoń-

czył udział w zawodach. Paweł Ziobrzyński wygrał me-

cze z reprezentantami Tarnowa, Ignacowa i Gozdnicy, ale 

przegrał z kolegą z drużyny i z Iłowej, i zakończył udział 

w zawodach. Natomiast Antoni Bednarek szedł jak bu-

rza po zwycięstwo: wygrał z przedstawicielem Wrocławia 

(par. św. Anny), z kolegą z drużyny, z ministrantami z 

Warszawy i Iłowej, i ostatecznie w finale ponownie po-

konał reprezentanta Warszawy 2:0. Sukces był wielki!  

Równolegle odbywały się zmagania lektorów w 

siatkówce plażowej. Znany team Tomasz Antolak – 

Jakub Ciszewski łatwo zmierzał do finału, pokonując 

kolejno drużyny: Piekar I (21:6), Piekar II (21:12), Odpo-

ryszowa (21:15) i ponownie Piekar II (21:17), by… do-

piero w czwartek przed południem spotkać się w finale z 

Piekarami III (?) i przegrać po emocjonującym meczu 

19:21. W ten sposób siatkarzom dostało się ino srebro.  

Po południu rozpoczęły się oczekiwane z niecier-

pliwością mecze piłki nożnej ministrantów młodszych. 

Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Paweł Ziobrzyń-

ski (kapitan), Antoni Bednarek, Adam Łukasik,  

Adam Stojak, Wiktor Kupiec, Józef Flaga i Stani-

sław Flaga (bramkarz). Nawet w opinii ks. Bogdana 

(zawsze sceptycznego) – odnowiona drużyna młodszych 

była skazana na sukces. I stało się tak! Chłopcy w pięk-

nym stylu pokonywali Tarnów 4:0, Zakopane 5:0, War-

szawę 2:0 i Odporyszów 2:0 (w półfinale), by w czwar-

tek – w emocjonującym meczu finałowym ponownie 

pokonać Warszawę 3:1. Chłopcy zaprezentowali na-

prawdę wysoki poziom, wykazali się dobrym stylem i 

techniką, a nade wszystko wolą walki. I co ważne: prak-

tycznie nie dopuszczali przeciwników pod własną bram-

kę (co ilustrują wyniki meczów).  

 

Tu błysnęli młodsi: przy bardzo słabej konkurencji 

Adam Łukasik zdobył złoto, a Stanisław Flaga srebro… 

ale nie wiedzieć czemu – ostatecznie nie stanął na podium 

(?). Zaś nasz mistrz od lat kilku czyli lektor Jakub Ci-

szewski znowu okazał się niezawodny i pewnie (?) zajął 

1. miejsce. Potem wokół zabudowań odbył się bieg na 

600 metrów. Nasi reprezentanci: Wiktor Kupiec (młod-

si) i Mateusz Studziżba (lektorzy), tradycyjnie, uplaso-

wali się gdzieś w środku stawki. Manager czyli ks. Bog-

dan tego wyniku nie komentował. 

We wtorek padało, a nawet lało i konieczna była 

korekta programu zawodów. Przed południem team An-

toni Bednarek – Adam Stojak (młodsi) przystąpili do 

zmagań w piłkarzykach. Wygrali mecze z Odporyszo-

wem  (10:2), Wrocławiem – par. św. Józefa (10:8), Wro-

cławiem – par. św. Anny (10:2), przegrali z Tarnowem 

(7:10), wygrali z Warszawą (10:1) i w finale ponownie 

przegrali z Tarnowem 7:10, zdobywając 2. miejsce. W 

tym czasie Mateusz Studziżba (lektorzy) walczył na 

wirtualnym boisku czyli brał udział w FIFIE. Wygrał ze 

Słubicami I, Piekarami, Tarnowem I, przegrał z Tarno-

wem II i ostatecznie w małym finale ponownie pokonał 

Słubice I (4:2), zdobywając 3. miejsce.  

Po południu wyszło słońce i lektorzy z zapałem i ra-

dością przystąpili do rozgrywek w piłkę nożną. I tak się 

rozpędzili, że rozegrali wszystkie mecze, łącznie z finałem, 

który miał być rozegrany… dopiero w czwartek. Nasza 

drużyna w składzie Tomasz Antolak (kapitan), Paweł 

Krasicki, Mateusz Studziżba, Michał Studziżba, Jakub 

Ciszewski, Adam Bętkowski, Maciej Lipski (bramkarz) 

pewnie parła do przodu: pokonała drużyny z Pabianic 

(3:0), z Piekar (4:2) i z Wrocławia – par. św. Anny (6:0). 

Ale – ku własnemu zaskoczeniu – przegrała półfinał ze 

Słubicami (1:2) i dopiero w małym finale ponownie poko-

nała Piekary (5:0), i zdobyła 3. miejsce. W tym czasie  

Adam Łukasik (młodsi) walczył na wirtualnym boisku: w 

FIFIE raz zremisował, po czym rozegrał 3 zwycięskie 

mecze i dopiero w finale uległ reprezentantowi Bydgosz-

Na zdjęciu: 

W meczu  

lektorów  

z drużyną  

z Piekar  

Tomek strzela  

kolejnego gola  

do bramki  

przeciwnika 
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Wcześniej odbyły się także konkursy z wiedzy 

(które miały formę testów). Podobnie jak w roku ubie-

głym – doskonałą wiedzą wykazał się Michał Studziżba: 

zajął 3. miejsce w konkursie z wiedzy o Ewangelii we-

dług św. Łukasza, a w konkursie z wiedzy o św. Kata-

rzynie Labouré i objawieniach Cudownego Medalika 

był najlepszy: zajął 1. miejsce! Gorzej powiodło się re-

prezentantowi młodszych: Paweł Ziobrzyński w konkur-

sie z wiedzy o Ewangelii według św. Łukasza zajął 

dopiero 6. miejsce, ponieważ popełnił aż… 3 błędy w 

odpowiedziach na 25 pytań. Wniosek: zawodnicy byli 

bardzo dobrze przygotowani. 

W czwartek 7 lipca, po finałach w piłce nożnej i 

plażówce (wspomnianych wyżej) – ministranci młodsi 

odebrali małą, a zasłużoną nagrodę: przed obiadem całą 

godzinę spędzili w wodzie na krytym basenie. W tym 

czasie team Tomasz Antolak – Adam Bętkowski zagrał 

ostatnie mecze podczas tych zawodów: piłkarzyki lekto-

rów. Chłopcy wygrywali zdecydowanie z Bydgoszczą 

(parafia Zmartwychwstania) 10:3, Piekarami I 10:4, Pie-

karami II 10:5, ponownie z Bydgoszczą 10:5, Piekarami I 

10:2 i Piekarami II 10:7, i ze Słubicami 10:2. Ale w fina-

le jednak ulegli dziewczętom z Piekar II 9:10 – czyżby 

chcieli im zrobić przyjemność? – i zakończyli zawody na 

2. miejscu. 

O godz. 15.00 w auli szkolnej rozpoczęła się gala 

na zakończenie XXIV Turnieju o Puchar Księdza Wi-

zytatora. Przemawiał ks. Zygmunt R. Berdychowski 

CM, dyrektor CE «Radosna Nowina 2000», który repre-

zentował nieobecnego ks. Wizytatora, on też wręczał 

nagrody. Dziękowano m.in. ogromnej rzeszy kleryków i 

wolontariuszy (uczniów szkoły), którzy pomagali w or-

ganizacji zawodów. „Wygrani” w poszczególnych kon-

kurencjach, od pierwszego do trzeciego miejsca, otrzy-

mali medale, pamiątkowe dyplomy i nagrody. Nasi re-

prezentanci zdobyli wszystko: siódemka ministrantów 

młodszych bezdyskusyjnie zasłużyła na Puchar Księ-

dza Wizytatora za 1. miejsce (zdobyli złoto we wska-

zanych konkurencjach: piłka nożna – pływanie – tenis 

stołowy) – i puchar otrzymali! Ale Puchar Księdza 

Wizytatora za 1. miejsce otrzymali również lektorzy – 

najwidoczniej wystarczyły do tego wyniki we wskaza-

nych konkurencjach: brąz w piłce nożnej, srebro w 

siatkówce i złoto w pływaniu. W sumie chłopcy wy-

wieźli z Piekar 27 medali, w tym 11 złotych (nie licząc 

piłek i innych nagród). Nikt nie został bez medalu! 

Wracali do Krakowa bardzo zadowoleni, a niektórzy 

zapamiętali pobyt w Piekarach jako najbardziej emo-

cjonujący moment tegorocznych wakacji. 

(XYZ)           

Na zdjęciu: 

Ks. Bogdan  

z drużynami  

lektorów  

i ministrantów 

młodszych,  

z medalami  

i pucharami  

dla mistrzów 

W sobotę 9 lipca br. ks. Piotr Klimczak, ks. Andrzej 
Gieroń (z parafii Bł. Anieli Salawy) i ks. Łukasz Jędra 
z Wrocławia-Oporowa wraz ze swoimi podopieczny-
mi, nie tylko z PROJEKTU A PAULO, wyruszyli w 
kolejną żeglarską wyprawę na jeziora mazurskie. 
Wyprawa, w której wzięli udział księża i 21 młodych, 
zakończyła się w sobotę 23 lipca.  

W sobotę 16 lipca ks. Andrzej Telus wyjechał do Sta-
nów Zjednoczonych: do Dallas (w Teksasie), by tam w 
dniach 18—20 lipca uczestniczyć w konferencji Divi-
ne Renovation of Ministry (Boża Renowacja Posługi), 
dotyczącej odnowy parafii i wspólnot wierzących. Ra-
zem z nim na konferencję – z ramienia Alpha Polska – 
udali się Antoni i Agnieszka Tompolscy oraz ich syn 
Krzysztof. 

(z Kroniki Parafialnej) 

INNE WAKACYJNE WYPRAWY 
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Z WIZYTĄ U KRÓLA 
STASIA 

gusta Poniatowskiego w Łazienkach. Każde z pomiesz-

czeń zostało inaczej zaaranżowane i inaczej zdobione, 

zawierając m.in. widoki miast chińskich, kwiatów, 

motyli, ogrodowej altany, a przede wszystkim – urze-

kające polichromie groteskowe autorstwa Jana Bogu-

miła Plerscha – polskiego malarza doby stanisławow-

skiej pochodzenia niemieckiego. Dobrze trafiliśmy, bo 

w 2019 r. odsłonięto świetnie zachowane pokaźne 

fragmenty tych polichromii. Zresztą, cały zespół pała-

cowo-ogrodowy w Łazienkach Królewskich nie ucier-

piał znacząco w czasie II wojny światowej i zachował 

się w dość autentycznym stanie. 

Następnie, szeroką aleją przeszliśmy do Pałacu 

na Wyspie. Ponieważ piątek jest dniem wstępu bez bile-

tu, niemożliwe było zarezerwowanie wejścia na daną 

godzinę. Ze względu na ograniczenia ilości zwiedzają-

cych, trzeba było odstać swoje w kolejce. Pomimo 

ulewnego deszczu, na którym staliśmy, nikt nie zapro-

ponował rezygnacji z tego punktu programu. Cierpliwie 

wytrwaliśmy, a było warto... Pałac jest cudowny, pięknie 

odrestaurowany, jego wnętrza, takie jak: Sala Balowa, 

Sala Salomona, Rotunda – zapierają dech w piersiach. 

Jasne, przestrzenne, delikatnie złocone, subtelnie zdo-

bione groteskami Plerscha (Sala Balowa), obrazami 

m.in. Marcella Bacciarellego… Także inne wnętrza, 

takie jak Pokój Bachusa czy Łazienka – najstarsze części 

pałacu, należące pierwotnie do Stanisława Herakliusza 

Lubomirskiego – dostarczyły  niezapomnianych wrażeń. 

Szczęśliwie trafiliśmy także na eksponowany czasowo 

obraz Rembrandta Jeździec polski. 

 

Po wielokrotnych prośbach i namowach członków 

Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 

(AIC), ustaliwszy miejsca, które chcą odwiedzić – udało 

się zorganizować i zrealizować dwudniowy wyjazd do 

Warszawy. Była to forma podziękowania za cały rok 

pracy na rzecz ubogich w naszej parafii, możliwa do 

zrealizowania przede wszystkim dzięki celowemu spon-

soringowi. 

Tak więc, 8 lipca 2022 r. o godz. 7.00 rano wyje-

chaliśmy sprzed naszego kościoła. Po drodze odmówili-

śmy różaniec, zaśpiewaliśmy wiele piosenek wyciecz-

kowych, poczytaliśmy fragmenty „Humoru z ambony” 

(zbiorku pod red. ks. Wiesława Przyczyny), ustaliliśmy 

zasady naszej wycieczki ze szczególnym akcentem na 

dochowanie punktualności, przypomnieliśmy sobie po-

szczególne punkty programu. Ksiądz Opiekun w maju 

przygotował i udostępnił każdemu z uczestników nie 

tylko szczegółowy plan wyjazdu, mapy, jadłospisy re-

stauracji, w których mieliśmy zjeść obiad, ale także skró-

towe oraz osobno – obszerne omówienie miejsc, które 

mieliśmy zwiedzić. Każdy mógł się z nimi zapoznać i 

zwiedzać  z dużą świadomości tego, na co patrzy. Ni-

gdzie nie braliśmy przewodnika kierowani przekona-

niem, że każdy ma swoje tempo zwiedzania, poszczegól-

ne eksponaty mają opisy, zaś zwiedzanie z przewodni-

kiem nierzadko uniemożliwia osobiste przeżycie spotka-

nia ze sztuką, sprowadzając się niemal do biegu przez 

komnaty (vide – zwiedzanie pałacu Zamoyskich w Ko-

złówce).  

Po krótkim postoju koło Radomia, około 11.15 

przekroczyliśmy granicę administracyjną stołecznego 

miasta Warszawy i niemal natychmiast przywitał nas 

przelotny deszcz – zwiastun tego, co czekało nas w Par-

ku Łazienkowskim. Tuż po strugach deszczu wysiedli-

śmy koło Belwederu i pomiędzy kroplami doszliśmy 

wprost przed pomnik Fryderyka Chopina. Po sesji zdję-

ciowej przeszliśmy pod pomnik Henryka Sienkiewicza, a 

następnie do Starej Oranżerii. Tu zwiedziliśmy galerię 

rzeźby, Teatr Królewski, przestrzenne wnętrza ozdobione 

polichromią iluzoryczną i przeszliśmy do ogrodu przed 

budynkiem. Nie obyło się bez trudnego pytania od jednej 

z dwóch najmłodszych uczestniczek wycieczki, na moje 

szczęście dość niezręcznie sformułowanego: Dlaczego 

tam byli sami nadzy mężczyźni? Na co odpowiedziałem: 

Nagie kobiety też były. Co innego gdyby zapytała: Dla-

czego te rzeźby przedstawiały ludzi bez ubrań, wtedy 

można by było zacząć tłumaczyć… 

Po wyjściu z ogrodu znajdującego się przed oran-

żerią, obok Wodozbioru, przeszliśmy do Białego Domu. 

Można  powiedzieć, że Biały Dom (ze względu na nie-

wielkie rozmiary zwany czasem Białym Domkiem) jest 

pałacem w miniaturce, willą podmiejską. Jest to pierwszy 

budynek zbudowany na polecenie króla Stanisława Au-

Na zdjęciu:  
rzeźba fauna w warszawskich Łazienkach 
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Muzeum Narodowe w Warszawie wprowadziło 

promocję „Piątki 17.00-20.00”, stąd zapewne niemałe 

kolejki przed kasą. Na szczęście ks. Opiekun wcześniej 

zakupił bilety przez Internet, wydrukował i każdy z mar-

szu, w trybie indywidualnym, mógł rozpocząć zwiedza-

nie. Zbiory w warszawskim Muzeum Narodowym są 

ogromne. Piękna ekspozycja starożytności, rozległa – 

religijnego polskiego średniowiecza, bogata galeria obra-

zów polskiego malarstwa XIX i XX wieku z obrazami 

m.in. takich twórców, jak Siemiradzki, Matejko, Mal-

czewski, Mehoffer, Chełmoński, Weiss, Gottlieb, Bo-

znańska, Kossak, Axentowicz, Gierymski i inni. Także 

wystawa sztuki europejskiej m.in. z przepięknym obra-

zem Sandro Botticellego. Do tego wystawy czasowe… 

Cóż! Kilka godzin, to zdecydowanie za mało. Na to mu-

zeum powinno się przeznaczyć co najmniej dwa całe 

dni!!! Osobiście, pojawiła się we mnie jedna przykra re-

fleksja. W religijnych zbiorach polskiego średniowiecza 

znajdują się przepiękne, gotyckie rzeźby, obrazy, ołtarze: 

dyptyki, tryptyki, poliptyki pochodzące przede wszystkim 

z gotyckich kościołów Wrocławia, Legnicy, także z 

Pruszcza Gdańskiego. Wyrwane z gotyckiej przestrzeni 

świątyń oraz kultycznego, religijnego przeznaczenia, dużo 

tracą stając się jedynie obiektami sztuki średniowiecznej. 

Nadto puste kościoły m.in. Dolnego Śląska (garnizonowy 

św. Elżbiety, kościół pw. Bożego Ciała), w miejsce za-

branych zeń oryginalnych dzieł gotyckiej sztuki sakralnej, 

wyposażone zostały zapewne w różne substytuty… Około 

godziny 20.00 dotarliśmy z powrotem do hotelu i każdy 

miał czas dla siebie do godziny 9.00 dnia następnego. 

Jeden z uczestników spod Muzeum Narodowego poszedł 

przez Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, aż na No-

we Miasto, inni spotkali się w mniejszym gronie a pozo-

stali – porządnie wypoczęli. Tylko ks. Opiekun siedział 

do późna i obrabiał dziesiątki zdjęć, udostępnionych na-

stępnie na profilu facebookowym. 

Po wyjściu z pałacu podeszliśmy pod amfiteatr, mija-

jąc krzyczącego pawia i piękne rzeźby ogrodowe (m.in. 

uroczo przedstawionego fauna). Ostatnim punktem pro-

gramu miał być Pałac Myślewicki, ale po dotarciu do niego 

w strugach deszczu okazało się, że jest zamknięty. Strażnik 

poinformował nas, że nie ma możliwości zwiedzenia tego 

pałacu ze względu na brak pracowników, którzy zostali 

zaangażowani do pilnowania obrazu Rembrandta w Pałacu 

na Wyspie. Tak więc bez znacznego opóźnienia (czas do-

dany nieprzewidzianym oczekiwaniem na wejście do Pała-

cu na Wyspie wyrównał się brakiem możliwości zwiedze-

nia Pałacu Myślewickiego), sprzed pałacu przeszliśmy na 

ul. Myśliwiecką, przy której parkował nasz bus z cierpliwie 

czekającym kierowcą – panem Eugeniuszem. 

Na obiad, ze względu na akceptowalne ceny, wiel-

kość lokalu i bliskość od Parku Łazienkowskiego oraz hote-

lu – pojechaliśmy do orientalnego baru kuchni azjatyckiej 

Tien Tien. Wybór potraw był bardzo duży, porcje dość 

spore i smaczne, obsługa sprawna, rybka (mintaj) tudzież 

frytki, ryż smażony z warzywami i makaron Pad Thai z 

tygrysimi krewetkami, sosami i orzeszkami, oraz paniero-

wane ananasy i banany – bardzo pyszne. Najedzeni, udali-

śmy się do hotelu. Kompleks hotelowy o nazwie „o3” 

(dawniej hotel Atos) dysponuje rozległym parkingiem, 

dwoma 10-piętrowymi budynkami i jednym 3-piętrowym. 

Mankamentem była mała recepcja i ciasny hol w stosunku 

do tłumu turystów. Ale warunki w pokojach jedno- i dwuo-

sobowych były całkiem przyzwoite: wystarczająco duże, 

wyciszone; meble nowoczesne, łazienki także, klimatyza-

cja, WiFi, TV, wygodne łóżka. Rozpakowaliśmy się, trochę 

odpoczęliśmy i o 16.30 wyjechaliśmy do Muzeum Naro-

dowego. Niestety, na Placu Trzech Krzyży trafiliśmy na 

ogromny korek spowodowany zalanymi ulicami (Tunelu 

Wisłostrady) oraz tłumami zmierzającymi przez Most Po-

niatowskiego na Stadion Narodowy, na którym miał się 

odbyć koncert zespołu rockowego Coldplay.  

Na zdjęciu: 

Uczestnicy  

wyjazdu  

do Warszawy  

przed  

pomnikiem  

Henryka  

Sienkiewicza  

w Łazienkach  
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Wrocławiu, niż miejsce modlitwy. Na trzecim poziomie, 

tj. na wysokości 26 metrów, co odpowiada 8. piętru, do-

koła jednego z pierścieni kopuły, znajduje się nowocze-

śnie urządzone muzeum św. Jana Pawła II i bł. Stefana 

Wyszyńskiego. Warte odwiedzenia przede wszystkim 

przez młodych – w celu edukacji, no i przez starszych – 

by sobie powspominać… Ponieważ był to nadprogramo-

wy punkt naszej wycieczki, przeszliśmy przez muzeum 

dość pobieżnie. Panteon Wielkich Polaków nie był udo-

stępniony. Ochroniarz zabronił nam zejścia do grobów… 

Z Wilanowa udaliśmy się do Niepokalanowa, do 

którego dojechaliśmy przed godz. 16.00. Po drodze od-

mówiliśmy, zaśpiewaliśmy Koronkę do Bożego Miłosier-

dzia. W Niepokalanowie każdy miał ok. dwie godziny 

wolnego czasu, by zobaczyć bazylikę, kaplicę Wieczystej 

Adoracji Najświętszego Sakramentu, muzeum św. Mak-

symiliana Kolbego, jego celę zakonną, w której został 

aresztowany i wywieziony na Pawiak, a potem do Au-

schwitz, kaplicę-sanktuarium, figury Niepokalanej po-

święcone przez św. Maksymiliana. Był czas na osobistą 

modlitwę, zadumę, także na kolację i odpoczynek przed 

drogą powrotną. Przed godz. 18.00 wyruszyliśmy do Kra-

kowa, do którego dotarliśmy ok. godz. 22.00 z jednym 

postojem przy węźle S7 – Suchedniów.  

Wszyscy byli bardzo zadowoleni z tej dwudnio-

wej wycieczki. Organizatorzy zaś byli zachwyceni i 

niezmiernie wdzięczni uczestnikom za samodyscyplinę, 

punktualność, uśmiech na twarzy i brak narzekań (z 

wyjątkiem drobnych uwag). Kto wie, może nie był to 

ostatni wyjazd? 

ks. Wojciech Kałamarz CM 

 

Następnego dnia, o godz. 9.06 ruszyliśmy do pałacu 

w Wilanowie. Ponieważ bilety zakupiliśmy ok. miesiąca 

wcześniej – weszliśmy jako pierwsi do pałacu. Wbrew 

temu, co można było wyczytać na internetowych stronach 

zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie, dostępne 

były nie tylko Apartamenty Królewskie, ale także dobudo-

wane skrzydła i obecne w nich zbiory z czasów Lubomir-

skich i Potockich. Pałac prezentuje się oszałamiająco. Pięk-

nie utrzymany z zewnątrz, także w środku, poza niektórymi 

konserwowanymi aktualnie pomieszczeniami. Galerie ob-

razów (m.in. portret konny Stanisława Kostki Potockiego), 

mebli (kabinety, kredensy, witryny, konsole, łoża), rzeźby 

(m.in. przedstawiająca Jana III Sobieskiego na koniu), cu-

downe plafony, sztukaterie, polichromie, zbiory myśliw-

skie, chińskie, starożytne, ceramiczne, odlewy, numizmaty-

ka – można było dostać wstrząsu od tego piękna, bogactwa 

i różnorodności. Pozornym oddechem był spacer po ogro-

dach i parku wilanowskim. Pozornym dlatego, że również 

tutaj wiele było piękna, a i pogoda nam dopisała: słoneczna, 

przeplatana kłębiastymi, pękatymi chmurami w różnych 

kształtach i odcieniach bieli i szarości. Rzeźby ogrodowe, 

pięknie utrzymane klomby w stylu francuskim, ściany 

(przystrzyżone drzewa), tunele zieleni, malowniczy kanał 

wodny z tzw. liliami wodnymi, kaczkami i perkozami, bo-

gate i niesamowicie florystycznie dobrane rabaty ogrodowe 

– to osobne powody zwiedzania na wdechu i głębokich 

westchnieniach. Wszystko dopełnione zachwycającymi 

elementami fasady, alkierzy, zewnętrznych ścian pałacu 

(jak chociażby ogromnym zegarem słonecznym autorstwa 

przypisywanego m.in. Janowi Heweliuszowi), zamieszczo-

nymi na nich reliefami, rzeźbami, balustradami, polichro-

miami, półkolumnami, pilastrami, płaskorzeźbami (przed-

stawiającymi zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego) i in-

nymi. W drodze do busa zobaczyliśmy dostojne, neogotyc-

kie mauzoleum Potockich oraz ufundowany przez nich 

kościół pw. św. Anny z kryptą Potockich.  

Z parkingu wyruszyliśmy na obiad w stołówce „U 

chłopaków”. Ceny bardzo przystępne, jedzenie świeże, 

domowe, dużo stolików i sprawna obsługa. Po obiedzie 

podjechaliśmy do oddalonej o kilkaset metrów Świątyni 

Opatrzności Bożej. Jest to ogromna, zwalista, geome-

tryczna, zwieńczona kopułą budowla, dobrze wyekspono-

wana, bo zadbano o pustą przestrzeń wokół, zaś cała dziel-

nica Wilanów utrzymana jest w nowoczesnym, niemal 

jednolitym stylu niskich czteropoziomowych bloków. W 

środku świątyni, cóż… Zachwytu nie było, może nawet 

rozczarowanie, przykre odczucia, nie wiem czy ktoś odbie-

ra tę przestrzeń jako przestrzeń sakralną. W zamierzeniu 

Sejmu Czteroletniego wybrany wówczas projekt Jakuba 

Kubickiego miał mocne konotacje masońskie, choć jego 

klasycystyczny projekt wydaje się, że był bardziej sakralny, 

niż to, co jest obecnie. Zresztą, już sama nazwa „świątynia”, 

a nie kościół, sanktuarium, katedra czy bazylika – prowadzi 

w kierunku „świątyni rozumu”, „świątyni Zeusa” itp. Bu-

dynek jest imponujący, ale niezbyt moim zdaniem udany. 

Jeśli bazylika w Licheniu jest krytykowana m.in. za swój 

monumentalizm, to w przypadku wilanowskiego kolosa 

słów brakuje… Bardziej przypomina on Halę Stulecia we 

Na zdjęciu:  
w Wilanowie przed łożem królowej Marysieńki 
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W dniach 6 – 11 sierpnia br. odbyła się 42. Pie-

sza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę.  Z naszej 

parafii wędrowała grupa ósma, której patronem jest św. 

Wincenty a Paulo, założyciel Zgromadzenia Księży Mi-

sjonarzy i Sióstr Miłosierdzia. W tym roku w Szkole 

Maryi rozważaliśmy temat: Posłani w pokoju Chrystu-

sa. Każda i każdy z nas przez 6 dni trudu i modlitwy 

pragnął odnowić w sobie chęć kroczenia za Jezusem i 

rozpalić w sobie pragnienie ewangelizacji i bycia świad-

kiem Jezusa w codzienności. Uczyliśmy się na nowo, jak 

gorliwie i żarliwie przeżywać każdą Eucharystię, w któ-

rej Jezus karmi nas swoim Słowem i Ciałem, i jak po 

Eucharystii iść i głosić Królestwo Boże. Pielgrzymka 

przebiegła w tym roku spokojnie. Wszyscy dotarliśmy do 

Tronu Pani Jasnogórskiej pełni radości i entuzjazmu. 

Pogoda dopisywała pątnikom przez cały czas pielgrzym-

ki, z wyjątkiem paru godzin pierwszego dnia, kiedy nie-

znacznie pokropił nas deszcz i ostatniego dnia, tuż przed 

wejściem na Jasną Górę, kiedy przeszła kilkuminutowa 

mocna ulewa. W naszej grupie wędrowało w tym roku 

około 110 osób, a więc o wiele więcej niż w poprzednie 

lata, w tym czterech kapłanów, diakon i 5 sióstr szarytek. 

Grupę tworzyli studenci z naszego Duszpasterstwa Aka-

demickiego, którzy z entuzjazmem i wielką radością 

prowadzili śpiew i modlitwy podczas drogi, dalej – ro-

dziny z dziećmi, małżeństwa, osoby samotne, starsze. W 

grupie wędrowali również goście z Rzeszowa, Pabianic i 

Wodzisławia Śląskiego. Pielgrzymowały z nami również 

cztery osoby z Ukrainy. 

Nasza grupa charakteryzuje się rodzinną atmosferą, 

co sprawia, że każdy czuje się zauważony i potrzebny. 

Niewielka liczba pielgrzymów ułatwia wzajemne po-

znanie. Oczywiście, pielgrzymka to bardzo intensywne 

„rekolekcje w drodze”. Oprócz dużego wysiłku fizycz-

nego – nie brakuje gorliwej duchowej pracy. Eucharystia 

jest centralnym i najważniejszym momentem każdego 

dnia pielgrzymki. Godzinki, różaniec, codzienne konfe-

rencje, rozważania Słowa Bożego, modlitwa uwielbie-

nia, koronka do Miłosierdzia Bożego i dużo śpiewu na 

chwałę Pana. Każdego dnia był wyznaczony czas na 

marsz w zupełnym milczeniu, by pobyć sam na sam z 

Bogiem, ze sobą samym oraz pomyśleć o usłyszanych 

treściach. Codziennie modliliśmy się o nowe wylanie 

Ducha Świętego na każdą i każdego z nas. Praktykowa-

liśmy również indywidualną modlitwę wstawienniczą, 

co było nowością w naszej grupie.  

Od 25 lat mam możliwość wędrowania do Pani 

Jasnogórskiej. Coroczne pielgrzymowanie wnosi wiele 

dobra, światła, błogosławieństwa, pokoju i radości w 

moje życie. To wielki dar bliskiego spotkania z Bogiem i 

drugim człowiekiem. Dzięki pielgrzymowaniu każda i 

każdy z nas może docenić wartość posiadanego życia. 

Na co dzień mieszkając w ciepłym mieszkaniu, z czystą 

wodą i pralką, często nie doceniamy tego komfortu. Na 

pielgrzymce może i wody nie brakuje, ale czasem śpi się 

w bardzo mało komfortowych warunkach. W tym roku 

noclegi były przeważnie w szkołach i remizach. Piel-

grzymka daje okazję do umartwienia nie tylko fizyczne-

go, ale i duchowego. Jest więcej czasu na modlitwę, 

refleksję, a jeśli trzeba – także na zmianę swoich postaw 

życiowych. Możemy do Jasnogórskiej Pani zanieść za-

równo swoje dziękczynienia, jak i prośby. Możemy za-

nieść Jej nas samych, takich, jacy jesteśmy, bez udawa-

nia i sztuczności, doceniając zarówno dobro, które jest w 

nas, jak i prosząc, by to co w nas słabe i grzeszne, stało 

się dla nas źródłem uświęcenia, w myśl słów: Moc bo-

wiem w słabości się doskonali (2 Kor 12, 9b). 

Na zdjęciu: 

Uczestnicy  

pielgrzymki  

z Krakowa  

na ostatniej 
prostej  

ku Jasnej  

Górze 

REKOLEKCJE W DRODZE 
«POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA» 
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Witając Was, pytałem częstokroć, czy jesteście 

zmęczeni – mówił na Jasnej Górze abp Marek Jędraszew-

ski do pielgrzymów podczas Mszy św. wieńczącej 42. 

Pieszą Pielgrzymkę Krakowską. I jakże często słyszałem 

odpowiedź: «Nie. My jesteśmy szczęśliwi.» Jakże głębo-

ka, jakże przejmująca odpowiedź, która oddaje stan Wa-

szych serc. Doszliście do celu, przyszliście do domu Mat-

ki. Jesteście szczęśliwi, że cel osiągnięty, ale szczęśliwi 

dlatego, że udało się pokonać trud, a jeszcze bardziej 

zapewne, że przez te dni wspólnego wędrowania byliście 

dla siebie nawzajem, ale także dla świata, poprzez który 

wędrowaliście, znakiem Boga, który Was wezwał, aby iść. 

– Bóg zapłać za wasz trud pielgrzymi, za waszą obec-

ność, za waszą gotowość do bycia znakiem Chrystusa dla 

współczesnego świata – bądźcie nim zawsze – mówił na 

zakończenie homilii abp Marek Jędraszewski.  

Rzeczywiście, czas pielgrzymowania to również 

świadectwo wiary w Jezusa wobec ludzi, których spoty-

kamy na pielgrzymim szlaku. Poprzez poświęcenie, 

trud, modlitwę ukazujemy światu, że Jezus żyje i działa 

w naszym życiu. Piszę te słowa z ogromną wdzięczno-

ścią w sercu wobec Pana Boga, który podarował nam 

ten piękny czas. Pragnę również gorąco podziękować 

wszystkim, którzy pielgrzymowali w naszej grupie: 

jestem bardzo zbudowany Waszą postawa i zaangażo-

waniem. Dziękuję za wsparcie ks. proboszczowi Paw-

łowi Dobroszkowi CM. Bardzo dziękuję wszystkim 

Parafianom, którzy modlili się za pielgrzymów w tym 

czasie, jak również moim Bliskim i Przyjaciołom, któ-

rzy wspierali nas podczas drogi. Modliliśmy się gorąco 

za Was, za naszą parafię. Zawierzyliśmy Wszystkich 

Pani Jasnogórskiej. Już dziś zapraszam na wspaniałe 

„rekolekcje w drodze” – w ósmej grupie św. Wincente-

go a Paulo w 2023 roku. 

Przewodnik grupy: 

ks. Andrzej Telus CM 

Na zdjęciu: 

Ks. Andrzej  

wita się  

z ks. abpem  

Markiem  

Jędraszewskim  

u stóp  

Jasnej Góry 

MIESZANY CHÓR MARIAŃSKI 
osoby, które kochają śpiew 
i chcą rozwijać się wokalnie 

zaprasza na próby, 
które odbywają się w sali na 1. piętrze 

budynku DA «Na Miasteczku» (za kościołem) 
w każdy wtorek i piątek w godz. 19.30 – 21.00 
oraz na Msze Święte w niedziele o godz. 9.30. 

 

MYŚL MIESIĄCA 

Diabeł jest mistrzem wmawiania ludziom wszech-
stronnej wiedzy na temat Boga i przykazań. Ludzie 
nie będą wyrażali swego zdania na temat cytozyny, 
guaniny czy tyminy, kiedy się na tym nie znają, ale o 
Bogu to wiedzą wszystko. Nawet, że Go nie ma. 

ks. Wojciech Węgrzyniak 

 

ZAPROSZENIE 

Ks. Bogdan Markowski zaprasza 
dziewczęta i chłopców z klas drugich i starszych 

do liturgicznej służby ołtarza. 

Spotkania kandydatek do Krucjaty Matki Bożej 
Niepokalanej odbywają się w środy o godz. 17.45   

w Sali Parafialnej (powyżej zakrystii). 

Spotkania kandydatów do grona ministrantów 
odbywają się w piątki o godz. 17.00 
w Sali Parafialnej (powyżej zakrystii). 
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WRZESIEŃ 
1 (czwartek):  Msza św. na inaugurację nowego roku szkolnego dla 

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

8.00 (z poświęceniem przyborów szkolnych). 

Msza św. na inaugurację nowego roku szkolnego dla 

uczniów i nauczycieli VII LO – o godz. 9.00. 

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

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

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

Posługa sakramentalna kapłanów w domach chorych –  

od godz. 9.00. 

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

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

pokalanym Sercu NMP o godz. 8.00 i nabożeństwo  

wynagradzające. 

4 (niedziela): 23. niedziela zwykła. 

 Msza św. o Boże błogosławieństwo w nowym roku 

szkolnym dla uczniów SP nr 5 oraz rodziców i nauczy-

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

nych). 

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

nabożeństwo różańcowe, nowenna do Matki Bożej Nieu-

stającej Pomocy i Msza św. wotywna o Najśw. Maryi 

Pannie z Lourdes. 

  Inauguracja nowego roku formacji Krucjaty Matki 

Bożej Niepokalanej (krucjatek), z udziałem rodziców i 

rodzin krucjatek. 

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

Inauguracja nowego roku formacji ministrantów i 

lektorów w czasie Mszy św. o godz. 18.30, z udziele-

niem ministrantom wyższych posług liturgicznych.  

11 (niedziela): 24. niedziela zwykła. 

Ks. Jacek Piszczek, proboszcz parafii św. Jacka, wygłosi 

homilie i zbierze ofiary na budowę nowego kościoła.  

30. Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. 

14 (środa):   Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

18 (niedziela): 25. niedziela zwykła. 

Dzień Środków Społecznego Przekazu. 

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

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

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

25 (niedziela): 26. niedziela zwykła. 

27 (wtorek): Uroczystość odpustowa św. Wincentego a Paulo,  

patrona dzieł miłosierdzia, założyciela Zgromadzeń 

Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia. 

 Uroczysta Msza Święta odpustowa o godz. 18.30. 

29 (czwartek): Święto Św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.  
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NR KONTA PARAFII: 

Bank PEKAO S.A. 

04 1240 1431 1111 0000 1045 8488 

 

MSZE ŚW. W NIEDZIELE: 

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

20.00 (studenci); 

w kaplicy akademickiej: 

11.00 – przedszkolaki (od 18.09) 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 18.30 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 

w tygodniu:  

w g. 6.30÷9.00, 18.00÷19.00 

w niedziele: 

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

KANCELARIA PARAFIALNA 

czynna od poniedziałku do piątku:  

w godzinach 16.00÷18.00; 

Tzw. kurs przedmałżeński 
we wrześniu nie odbędzie się! 

Katolicka Poradnia Rodzinna: 

zapisy na stronie ftrodzinie.pl 

Biblioteka Żywego Różańca 

czynna w środy, g. 17.00÷18.00 

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 

 

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

