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ADWENTOWY HEJNAŁ 

Żyjący w XVI w. włoski kardynał Enrico Caeta-
ni tak opisywał swoje poselstwo do Polski: Przed brza-
skiem zorzy, ze wszystkich wież krakowskich kościołów 
odzywa się słodka muzyka fletów i innych dętych in-
strumentów, w ten sposób witając jutrzenkę, a raczej 
Twórcę zorzy, słońca i wszechrzeczy. Wielu Polaków 
przed wschodem słońca wstaje, idą do kościoła modlić 
się i słuchać Mszy św. Zygmunt Gloger, autor Encyklo-
pedii staropolskiej, dodaje: W Krakowie podczas Ad-
wentu, na instrumentach dętych grywano hejnały na 
pamiątkę zapowiedzianego wezwania Archanioła na 
Sąd ostateczny, gdy Chrystus przyjdzie powtórnie. Do 
dzisiaj podczas Adwentu śpiewamy dwie pieśni, będące 
dawnymi hejnałami, czyli melodiami, którymi od wie-
ków, z kościelnych wież, o świcie wzywano Polaków 
do czuwania, do modlitwy, do przygotowania się na 
przyjście Jezusa Chrystusa. Są to pieśni: Hejnał wszy-
scy zaśpiewajmy oraz druga, rozpoczynająca się od 
słów: Boże wieczny, Boże żywy. Warto sięgać do tych 
pieśni, do tradycji, w której wezwanie do modlitwy 
chrześcijańskiej rozbrzmiewało w naszym mieście w 
przestrzeni publicznej, nie ograniczane jedynie do mu-
rów świątynnych. Warto śpiewać te dawne pieśni także 
dzisiaj, w Adwencie – budzić nimi nasze serca do nieu-
stannej gotowości na przyjście Pana. 

Chrześcijanin bowiem to człowiek nieustannie 
gotowy na spotkanie z przychodzącym Chrystusem. 
Chrześcijanin to człowiek obojętny na powtarzane w 
mediach co jakiś czas zapowiedzi końca świata, gdyż 
tego końca od dawna się spodziewa. Koniec bowiem 
jest spotkaniem z Chrystusem, którego przecież nie z 
lękiem, ale z nadzieją wyczekujemy. W wielu miastach 
pojawiły się już świąteczne ozdoby budując atmosferę 
świąt. Niektórzy bardzo się denerwują na te przed-
wczesne dekoracje, w dużej mierze powodowane jedy-
nie względami wizerunkowymi czy handlowymi. Przy-
szło mi jednak na myśl, że w Adwencie te ozdoby roz-
praszają mroki strachu, powodowanego różnymi prze-
powiedniami, kryzysem, podwyżkami. Gdy w wiado-
mościach zobaczyłem rozpromienione twarze warsza-
wiaków, uczestniczących w rozświetleniu Krakowskie-
go Przedmieścia i Nowego Światu, zrozumiałem, iż w 
tych zimowo-świątecznych dekoracjach jest dużo pozy-
tywnej energii. 
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Świece  
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom  
do nabycia w zakrystii i kancelarii parafialnej 

Wprawdzie Chrystus podaje nam zatrważające 
znaki, jakie będą towarzyszyć jego powtórnemu przyj-
ściu, ale jednocześnie wzywa: nabierzcie ducha i pod-
nieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. 
Podaje także, co należy robić, by nie mieć powodów do 
lęku: Niech serca wasze nie będą ociężałe wskutek ob-
żarstwa i pijaństwa oraz doczesnych trosk. Czuwajcie i 
nieustannie się módlcie!  

Te słowa zachęty z ust Chrystusa brzmią niczym 
hejnał z wież kościelnych, błyszczą niczym pełne cie-
pła i rozkosznych barw światła zimowe ozdoby, skrzą-
ce się tak w kryształkach wszechobecnego zimową po-
rą lodu, jak i ludzkich, rozmarzonych oczach. Wkra-
czajmy zatem na pełne łaski ścieżki Pana, dajmy się 
prowadzić jego drogami. Uczyńmy ten rozpoczynający 
się Adwent czasem radosnego i pobożnego, pełnego 
modlitwy i śpiewu oczekiwania na przyjście Pana. 

ks. Wojciech Kałamarz CM  

ADWENTOWE  
REKOLEKCJE PARAFIALNE 

Sobota (26 listopada) – Msza św. z nauką reko-
lekcyjną o godz. 18.30;  
niedziela (27 listopada) – Msze św. z nauką reko-
lekcyjną o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 
15.00, 16.30 i 18.30. 
Poniedziałek, wtorek i środa (28, 29 i 30 listopa-
da) – wspólne modlitwy o godz. 8.40, 14.40 i 18.10;  
Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 7.00, 
9.00, 15.00 i 18.30.  
Spowiedź św. rekolekcyjna w środę (30 listopada) 
w godz. 6.00—10.00 i 14.00—18.00. 
Spowiedź św. dzieci w pierwszy piątek miesiąca 
(2 grudnia) w godz. 16.00—17.00.  

REKOLEKCJE AKADEMICKIE 
Niedziela, poniedziałek, wtorek i środa (27—30 
listopada) – Msze św. z homilią o godz. 20.00 (po-
niedziałek i wtorek: po Mszy św. nauka rekolek-
cyjna i adoracja). 
Spowiedź św. rekolekcyjna w środę (30 listopada) 
w godz. 18.00—20.00. 

Rekolekcje prowadzi ks. Janusz Oćwieja CM. 

 

Jakkolwiek bulwersujące wydaje się nam po-
wyższe pytanie, to jednak odzwierciedla ono istotę spo-
ru o dzieci nienarodzone. Wieki temu, w czasie wiel-
kich odkryć świata pozaeuropejskiego, co niektórzy 
mieli ponoć wątpliwości, czy mieszkańcy odkrywanych 
(podbijanych) terenów mają duszę nieśmiertelną, a 
więc czy są ludźmi. Kiedy zdali sobie sprawę z niepra-
widłowo zadanego pytania, doszli do wniosku, że skoro 
są ludźmi, to na pewno mają duszę nieśmiertelną, a 
więc posiadają wszelkie prawa ludzkie, w tym prawo 
do życia, wolności, samostanowienia, prawo do wła-
sności. Wygodniej było debatować nad ludzką godno-
ścią Indian i tym samym nie przejmować się ich pra-
wami. Nawet wtedy, gdy papież Paweł III w 1537 r. 
wydał breve Veritas ipsa, w którym stwierdził, że In-
dianie są ludźmi, a w breve Pastorale officium zakazał 
pod karą ekskomuniki brać Indian w niewolę, nawet 
wtedy niektórzy konkwistadorzy i niektórzy duchowni 
papieża nie słuchali. Wygodniej było nie słuchać… 

O dziwo, pytanie sprzed wieków z jego konse-
kwencjami wciąż pobrzmiewa wprost lub jako zakamu-
flowane w debacie nad dziećmi nienarodzonymi. Czy 
embrion/płód/dziecko jest częścią organizmu matki, 
czy jest bytem odrębnym? Czy jest jedynie zlepkiem 
komórek, które jak polip, nowotwór można, a może 
nawet należy usunąć, czy może jest odrębnym bytem, 
które ma niezbywalne prawo do szacunku i ochrony? 
Pozostałe trzy kwestie: eugeniczna (czy chore dziecko 
ma prawo do dalszego życia i urodzenia się), kryminal-
na (czy dziecko poczęte w wyniku gwałtu jest winne), 
oraz ważności (czyje życie jest ważniejsze: matki czy 
dziecka) są zagadnieniami wtórnymi wobec tego fun-
damentalnego: czy poczęte w łonie matki dziecko jest 
bytem odrębnym, czy jedynie częścią ciała kobiety? 

Nie jestem lekarzem, ale po lekturze wypowiedzi 
medyków, genetyków rozumiem, iż dziecko jest nową, 
odrębną od organizmu matki żyjącą osobą. Przez kilka 
miesięcy zależną od niej, ale jednak różną. Pamiętam, 
jak jeden z lekarzy zachwycał się, iż organizm kobiety, 
zamiast zwalczać powstałe życie, tak jak to zwykł robić 
z innymi nowymi formami komórkowymi traktując je 
jako zagrożenie, w przypadku dziecka paradoksalnie, 
stwarza bezpieczne warunki dla rozwoju i ten rozwój 
wspiera. Nawet więcej – organizm kobiety dostosowuje 
się do roli matki. Niestety, za organizmem nie zawsze 
podążają umysł i serce matki. Nierzadko tak myślenie, 
jak i życie emocjonalne są nieprzygotowane do speł-
nienia fundamentalnej dla kobiecej natury roli matki. 

Bardzo ważnym i delikatnym zagadnieniem jest 
w tym wszystkim sytuacja kobiety, w której poczęte 
zostało życie. Podejście do tematu odzwierciedlają uję-
cia tych samych spraw, dodajmy obydwa ujęcia praw-
dziwe, ale jakże w brzmieniu odmienne: kobieta taka 
jest matką, czy zapłodnioną samicą gatunku ludzkiego? 
Spodziewa się narodzin dziecka, czy jest w ciąży? Nosi 
dziecko pod sercem czy płód w macicy? 

CZY INDIANIE SĄ LUDŹMI? 
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Od odpowiedzi na te pytania zależy sens zada-
wania kolejnych: macierzyństwo jest zagrożeniem, czy 
spełnieniem życia kobiety? Winne gwałtu jest poczęte 
dziecko czy gwałciciel? Miłujemy tylko to, co zdrowe i 
piękne, czy także to, co chore? Ważniejsze jest moje 
życie, czy życie mojego dziecka? A może w hierarchii 
ważności – są tak samo ważne? 

Nie powinno w tym eseju zabraknąć wspomnie-
nia o ojcu. W końcu od jego postawy w dużej mierze 
zależy to, czy kobieta poczuje się matką. To odpowie-
dzialne podejście do własnej płodności wzbudza w 
mężczyźnie radość z poczęcia przy jego udziale nowe-
go człowieka, genetycznie spokrewnionego, jednak zu-
pełnie odrębnego wobec swych rodziców. Sprowadze-
nie mężczyzny do roli dawcy komórek, wpisuje się w 
narrację odczłowieczenia cudu poczęcia. Tymczasem 
rodzice współpracują z Bogiem na polu kreacji nowego 
człowieka, uczestniczą w stwarzaniu! W tym cudzie 
miłości kobieta staje się matką, mężczyzna ojcem, a 
poczęte nowe życie – pełnoprawnym, autonomicznym 
człowiekiem, dzieckiem swych rodziców. 

Jeden z publicystów napisał ostatnio, iż aborcję 
wymyślili mężczyźni, i zauważył, że oni jako aborterzy 
najczęściej jej dokonują. Aborcja bowiem zapobiega 
odpowiedzialności, przedłuża chłopięctwo, utrwala po-
czucie swobodnego korzystania z życia seksualnego 
bez zobowiązań i jego naturalnych konsekwencji. Tacy 
panowie wiodą życie odarte z miłości, skoncentrowane 
na sobie, bez wchodzenia w intymny świat wrażliwości 
kobiety, bez otwarcia na miłość do dziecka. 

Claudio Risé, zajmujący się psychologią męż-
czyzny, a zwłaszcza problematyką kryzysu ojcostwa, w 
książce Ojciec. Niezgoda na nieobecnego przytacza 
dane amerykańskiego Biura Ewidencji Ludności, obra-
zujące skutki wychowania bez ojca: 90% wszystkich 
ludzi bezdomnych oraz dzieci, które uciekły z domu, 
wychowywało się w domach bez ojców. 70% młodo-
cianych przestępców umieszczonych w państwowych 
placówkach wychowawczych, pochodzi z rodzin, w 
których nie było ojca. 85% młodych ludzi przebywają-
cych w więzieniach dorastało bez ojców. 63% młodych 
samobójców nie ma ojców. Podobne dane pochodzą z 
amerykańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości: aż 
72% spośród nastoletnich morderców, 60% gwałcicieli 
i 70% więźniów odsiadujących długie wyroki – wy-
chowywało się w domach bez ojców. Aż 69% dzieci – 
ofiar nadużyć seksualnych wywodzi się z domów, w 
których biologiczny ojciec był nieobecny… 

Strach przed odpowiedzialnością, niedojrzałość 
emocjonalna, brak miłości – owocują pozbawianiem 
bezbronnych prawa do życia. By tego dokonać wystar-
czy poczętemu człowiekowi odmówić człowieczeń-
stwa, uprzedmiotowić, uczynić częścią organizmu ko-
biety i zachęcić ją do „rozwiązania problemu”, a nawet 
pomóc jej w tym. No i nieustannie należy ponawiać py-
tanie: czy dziecko w łonie matki jest człowiekiem? 

ks. Wojciech Kałamarz CM 

 

W sobotę 24 września odbyła się VII Archidie-
cezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Łagiew-
nik, w której uczestniczyli także członkowie Wspólnoty 
Żywego Różańca z naszej parafii. Rozpoczęliśmy piel-
grzymkę krótką modlitwą w Sanktuarium św. Jana Paw-
ła II (w Centrum „Nie lękajcie się”), a następnie w pro-
cesji różańcowej przeszliśmy do Bazyliki Miłosierdzia 
Bożego. W Bazylice wysłuchaliśmy konferencji na te-
mat historii żywego różańca i odmawiania tajemnic ró-
żańcowych. Eucharystii i adoracji Najśw. Sakramentu 
przewodniczył ks. biskup Jan Zając, który także wygłosił 
okolicznościową homilię. 

Helena Błautowa  
przewodnicząca Wspólnoty Żywego Różańca  

w parafii NMP z Lourdes   

 

PIELGRZYMKI  
PARAFIALNE 

PIELGRZYMKA RÓŻAŃCOWA 

PIELGRZYMKA NA  
SĄDECCZYZNĘ  

W chłodny, lecz słoneczny poranek – w sobotę 24 
września br. wyruszyliśmy razem z ks. proboszczem 
Jackiem Kuzielem na kolejną pielgrzymkę parafialną: do 
Podegrodzia, Starego Sącza, Muszyny, Powroźnika i 
Nowego Sącza. 

W roku kanonizacji – w dniu 5 czerwca 2016 roku 
– przez papieża Franciszka Ojca Stanisława Papczyń-
skiego, założyciela Księży Marianów (w roku 1671 – 
najstarszego zakonu męskiego powstałego na ziemiach 
polskich), nawiedzamy miejsce jego urodzenia w Pode-
grodziu i kościół pw. św. Jakuba. Ojciec Stanisław 
Papczyński był przede wszystkim wielkim czcicielem 
Maryi Niepokalanej, gorącym patriotą, mądrym kierow-
nikiem dusz, kaznodzieją, pisarzem i szczególnym orę-
downikiem dusz czyśćcowych. Uznany jest też za orę-
downika małżeństw pragnących potomstwa oraz patrona 
w walce o życie poczęte – także z powodu cudów rato-
wania dzieci nienarodzonych. O. Papczyński zmarł w 
opinii świętości w 1701 roku. Obecny kościół pw. św. 
Jakuba powstał w latach 1830-1835. Nawiedzamy kapli-
cę poświęconą bł. Stanisławowi, gdzie znajdują się jego 
relikwie. W kopule kaplicy znajdują się malowidła anio-
łów z wezwaniami ośmiu błogosławieństw. Uczestni-
czymy we Mszy św. odprawianej przez ks. proboszcza 
Jacka Kuziela. 
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Następnie jedziemy do Starego Sącza, aby nawie-
dzić Sanktuarium św. Kingi w zespole klasztornym 
Sióstr Klarysek (z XIV wieku). Kościół pw. Świętej 
Trójcy jest budowlą gotycką, w ołtarzu głównym obraz 
na blasze przedstawia Trójcę Świętą, nad nim przepiękne 
stiukowe przedstawienie Wniebowzięcia Najśw. Maryi 
Panny. Ołtarze boczne przedstawiają wizerunki św. Kingi 
i św. Antoniego. Najpiękniejszym zabytkiem kościoła 
jest barokowa ambona z XVII wieku, której głównym 
tematem jest tzw. Drzewo Jessego. W nawie bocznej 
znajduje się kaplica poświęcona św. Kindze; w ołtarzu 
gotycka, drewniana statua przedstawia świętą w stroju 
królewskim, a poniżej znajduje się srebrna trumienka z 
relikwiami Świętej. W klasztorze znajdują się też inne re-
likwie Świętej. Św. Kinga jako księżna ziemi sądeckiej 
założyła w 1257 roku 2 klasztory – dla franciszkanów i 
dla klarysek. Po śmierci męża wstąpiła do sióstr klarysek 
i tam zmarła w opinii świętości w 1292 roku. Stary Sącz 
stał się miejscem kultu księżnej Kingi zaraz po jej śmier-
ci. Zwiedzamy też Dom św. Kingi, gdzie jest wielkie bo-
gactwo różnych pamiątek sakralnych i obrazów, a także 
cela zakonna św. Kingi i ołtarz św. Klary. W Domu jest 
też lista gości, którzy nawiedzili ten dom – a byli tutaj 
m.in. Lech Wałęsa, Lech Kaczyński i Andrzej Duda.  

Z klasztoru sióstr klarysek jedziemy na Starosą-
deckie Błonia, gdzie w dniu 16 czerwca 1999 roku pa-
pież Jan Paweł II kanonizował bł. Kingę. Pozostał tam 
zachowany Ołtarz Papieski, wyglądem przypominający 
góralską kapliczkę, postawioną wśród zielonych łąk nad 
brzegiem strumienia. U podstawy Ołtarza rzeczywiście 
znajduje się strumień źródlanej wody. W Muzeum Jana 
Pawła II pod Ołtarzem jest szczególna pamiątka: piuska, 
którą miał na sobie w dniu inauguracji pontyfikatu – w 
niedzielę 22 października 1978 roku.  

Ogród Biblijny w Muszynie, gdzie się następnie 
zatrzymujemy (oprowadzani przez wspaniałego prze-
wodnika) – to największy tego typu obiekt w Polsce. 
Przez odpowiednio hodowane rośliny, krajobrazy, spe-
cjalną scenerię czasów biblijnych – pokazuje ówczesne 
życie i pomaga w odczytywaniu Biblii, a zwłaszcza Sta-
rego Testamentu. Ogród Biblijny sprawia na nas ogromne 
wrażenie.  

W drodze do Nowego Sącza zwiedzamy zabytko-
wą cerkiew greckokatolicką pw. św. Jakuba Młodsze-
go Apostoła w Powroźniku (obecnie jest to kościół para-
fialny rzymskokatolicki). Zbudowana została w 1600 ro-
ku i jest najstarszą cerkwią w polskich Karpatach. Układ 
wnętrza jest trójdzielny o kwadratowych pomieszcze-
niach. Ściany zakrystii pokrywa cenna polichromia z 
1607 roku. Na bogate wyposażenie cerkwi składa się 
m.in. ikonostas z lat 1743-1744, barokowy ołtarz boczny 
z XVIII wieku, z obrazem Chrystusa u słupa, i wiele cen-

nych ikon. Cerkiew w 2013 roku została wpisana na li-
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oprowadza 
nas po niej niezwykle profesjonalnie i z wielkim ser-
cem wspaniały przewodnik i opiekun tego miejsca.  

W Nowym Sączu zwiedzamy kościół pw. Świę-
tego Ducha, gdzie w głównym ołtarzu króluje Matka 
Boża Pocieszenia z XVI wieku – Pani Ziemi Sądec-
kiej. Historia Sanktuarium sięga czasów króla Włady-
sława Jagiełły, który ufundował klasztor. Obecnie 
opiekują się nim księża jezuici. Najświętsza Panna na 
tym obrazie trzyma na lewej ręce Dzieciątko Jezus. W 
owalnej twarzy Maryi uderzają duże, uważnie patrzące 
oczy, a odsłonięte prawe ucho przypomina, że Matka 
Boża słucha każdej prośby. Koronacji Obrazu dokonał 
w 1963 roku Stefan kardynał Wyszyński. Specyfiką 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia jest pragnienie 
wyspowiadania się u Matki Pocieszenia – dlatego ko-
ściół księży jezuitów stał się „konfesjonałem Sądec-
czyzny”.  

Nawiedziliśmy też Sądecką Górę Tabor, gdzie w 
kościele farnym pw. św. Małgorzaty znajduje się cu-
downy Obraz Przemienienia Pańskiego. W tym ko-
ściele przeszliśmy przez Bramę Miłosierdzia. 

Do Krakowa wracaliśmy pełni wrażeń, śpiewając 
jak zwykle pielgrzymkowe pieśni. 

Ewa Markowska 

S. BEATA WOŹNIAK  
«SIOSTRĄ ROKU 2016» 
DZIENNIKA POLSKIEGO 

Na stronie internetowej archidiecezji krakow-
skiej (www.diecezja.pl) po niedzieli 23 października br. 
można było przeczytać, że rozstrzygnięta została piątą 
edycja plebiscytu Dziennika Polskiego na najlepszego 
duchownego, siostrę zakonną i parafię Małopolski. W 
tym roku do poszczególnych wyróżnień czytelnicy ga-
zety zgłosili rekordową liczbę kandydatów: 39 parafii, 
16 sióstr zakonnych, 59 wikarych oraz 67 probosz-
czów. W konkursie oddano blisko 25 tysięcy głosów.  

Statuetkę w kategorii „Najlepszy Proboszcz” 
otrzymał ks. Bogusław Zając, proboszcz z Prus. Na 
księdza Bogusława głosowała niemal cała parafialna 
wspólnota, która doceniła jego wkład w budowę ko-
ścioła oraz m.in. powołanie zespołu charytatywnego i 
utworzenie gazetki parafialnej. Jestem zaskoczony. Nie 
spodziewałem się takiego poparcia. Nawet nie wiem, 
kto zgłosił moją kandydaturę. Wydaje mi się, iż jako 
proboszcz niczym szczególnym się nie wyróżniam – 
przyznał na łamach gazety zwycięzca. Z kolei zwycięz-
cą w kategorii „Najlepszy Wikary” został ks. dr Ry-
szard Barański z krakowskiej parafii św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika na Dąbiu. 

W czwartek 8 grudnia przypada ważna uroczy-
stość maryjna: uroczystość Niepokalanego Po-
częcia Najśw. Maryi Panny. W tym dniu pamię-
tajmy o uczestnictwie w świątecznej Mszy Świętej!  
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następnego dnia obszerną relację z uroczystości zamieścił 
Dziennik Polski (zob. Dziennik Polski z dnia 27 paź-
dziernika, strony 01—03). Dziennik Polski zamieścił tak-
że krótki wywiad z s. Beatą:  

SIOSTRA ANNA WOŹNIAK JUŻ PONAD 
50 LAT POMAGA POTRZEBUJĄCYM 

Rozmowa z s. ANNĄ WOŹNIAK, laureatką plebi-
scytu na „Siostrę Zakonną 2016 Roku” 

– Osoby, które głosowały na s. Annę Woźniak, pi-
sały, że nie lubi mówić o sobie. Może, chociaż krótko, 
przedstawi się Siostra naszym Czytelnikom... 

– Rzeczywiście, nie lubię mówić o sobie. Mój życio-
rys nie jest zbyt ciekawy. Pochodzę z podkrakowskiej 
wsi Bieńkowice. Wychowałam się w bardzo religijnej, 
głęboko wierzącej rodzinie. Mając 15 lat, wstąpiłam do 
zakonu. Nazywają nas szarytkami. Mnie osobiście „sio-
strą Beatą”, chociaż na chrzcie otrzymałam imię Anna. 

– Wydaje się Siostra zaskoczona wyróżnieniem. 

– Tak, bo nie czuję się godna takiego wyróżnienia. 
Nawet nie wiem, kto zgłosił moją kandydaturę. Pracuję 
jak każda inna siostra. 

– No, ale nie każda pełni swoją posługę tak długo, 
czyli ponad 50 lat! 

– Skoro siły mi pozwalają, to nie widzę powodu, że-
by zaniechać służby potrzebującym. Obecnie, już na 
emeryturze, czynię to w parafii NMP z Lourdes, u księży 
misjonarzy. Oni mnie przygarnęli na starość. 

– Jest Siostra zawsze uśmiechnięta, a przecież po-
sługa, którą pełniła i pełni, nie jest najłatwiejsza. 

– Przez całe swoje zakonne życie zajmowałam się 
dziećmi i dorosłymi, chorymi i opóźnionymi w rozwoju.  

W kategorii „Najlepsza Siostra Zakonna” naj-
więcej głosów otrzymały s. Anna Beata Woźniak, sza-
rytka, współpracująca ze Stowarzyszeniem Miłosier-
dzia św. Wincentego a Paulo i opiekunka krucjatek w 
naszej parafii, oraz s. Teresa Pawlak, albertynka z 
domu zakonnego przy ul. Woronicza w Krakowie. 
„Najlepszą parafią” została natomiast parafia Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Jurkowie, która utrzy-
mała tę pozycję z ubiegłorocznej edycji konkursu. 

W niedzielę 16 października br. wierni mogli 
usłyszeć w ogłoszeniach parafialnych w naszym ko-
ściele: Z radością informujemy, że w plebiscycie 
Dziennika Polskiego «Siostrą Roku 2016» została wy-
brana s. Beata Woźniak, współpracująca ze Stowarzy-
szeniem Miłosierdzia w naszej parafii, opiekunka Kru-
cjaty Maryjnej,  zaangażowana w pomoc charytatywną 
na różnych polach. Natomiast nasz Parafianin – p. Jan 
Budziaszek, perkusista Skaldów i inicjator koncertów 
«Jednego Serca Jednego Ducha», w Dniu Papieskim 
został uhonorowany nagrodą „Totus” za osiągnięcia w 
dziedzinie kultury chrześcijańskiej. Gratulujemy ser-
decznie!   

Gala wręczenia wyróżnień odbyła się w środę 26 
października br. w Pałacu Arcybiskupów Krakow-
skich (przy „Oknie Papieskim”) o godz. 12.00. Uczest-
niczył w niej metropolita krakowski – ks. kard. Stani-
sław Dziwisz. Do Pałacu Arcybiskupów Krakowskich 
udali się: ks. proboszcz Jacek Kuziel, ks. Bogdan Mar-
kowski, ks. Jacek Piotrowski i s. Maria Skawina oraz – 
oczywiście – nasza laureatka s. Beata Woźniak. Ks. 
kardynał Stanisław Dziwisz wręczył s. Beacie statuetkę 
i dyplom «SIOSTRY ROKU 2016». Oprócz wyróż-
nienia i licznych życzeń, które otrzymała – s. Beata 
musiała udzielić wywiadu dla Radia Plus, Dziennika 
Polskiego, religijnego dodatku Gazety Krakowskiej i 
lokalnego programu TV. Już o godz. 18.30 można było 
oglądać relację z uroczystości w lokalnej telewizji, zaś 

Na zdjęciu: 

S. Beata Woźniak 
„odpytywana” 

przez dziennikarkę 
Dziennika Polskiego  

i dziennikarza  
Radia Plus 
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M.in. przez dwa lata w Bobrku koło Oświęcimia jako 
wychowawczyni przy dzieciach opóźnionych w rozwoju 
umysłowym. Pracowałam też w Moszczanach jako pielę-
gniarka oddziałowa przy kobietach umysłowo chorych, 
potem w Przeworsku w DPS dla kobiet przewlekle cho-
rych. Był jeszcze rok pracy na Ukrainie. W 1996 r. po-
wróciłam do Bobrka, gdzie zajmowałam się dziećmi, 
prowadząc równocześnie dział charytatywny w tamtej-
szej parafii. Pomagałam ludziom w różnym wieku. Rów-
nież rodzinom wielodzietnym, w których matki i ojcowie 
nie radzili sobie z wychowaniem potomstwa. 

–  Ci, co Siostrę znają, mówią, że jest osobą cichą i 
bardzo skromną. 

– Myślę, że takiej pracy, takiej posługi – cichej, nie 
krzyczącej, potrzeba. Ludzie, którym pomagamy, cenią 
sobie to, że jesteśmy ciche i dyskretne. 

– Życzymy Siostrze sił do dalszej pracy i żeby na-
dal nie opuszczała jej pogoda ducha!  

Rozmawiała Grażyna Starzak 

W pierwszych dniach listopada br. oczom mo-
dlących się w naszym kościele ukazał się fragment po-
lichromii w prezbiterium – efekt prac konserwatorów 
i restauratorów. Po ok. 20 latach (?) od zamalowania, 
konserwatorzy w porozumieniu z księdzem Probosz-
czem podjęli decyzję o przywróceniu polichromii w 
prezbiterium. Ponieważ jest to kosztowne przedsię-
wzięcie, w głowach wielu pojawiły się zapewne pyta-
nia: po co było zamalowywać, a teraz odkrywać? Prze-
cież tu nie chodzi tylko o oczyszczenie z brudu, ale 
najpierw zdjęcie zamalowania, oczyszczenie, rekon-
strukcję, restaurację, a nawet uzupełnienie polichromii 
w miejscach, gdzie jej pierwotnie nie było (powstała, 
gdy prezbiterium inaczej wyglądało…). Skąd  na to 
wszystko pieniądze? Czy skrywające się pod wierzch-
nią farbą malowidła mają w ogóle jakąś wartość arty-
styczną? Czy nie lepiej było po prostu pomalować nasz 
kościół na jednolity kolor raz jeszcze? A może pomy-
śleć o nowej polichromii? 

Powodów zamalowania możemy się domyślać. 
Niewątpliwie kościół w latach 90-tych wymagał od-
świeżenia, podobnie jak to ma miejsce dzisiaj. Ściany 
były brudne, ciemne, popękane – przytłaczające. Poma-
lowanie wnętrza w jasnym, jednolitym kolorze jedno-
cześnie rozjaśniło jak i oczyściło świątynię. Rezygnacja 
z różnorodnej, wyrazistej kolorystyki, charakterystycz-
nej dla poprzedniej polichromii (?) uspokoiła wnętrze, 
ułatwiła wielu osobom skupienie na ołtarzu.  

POLICHROMIA 
CZYLI WIELOBARWNOŚĆ 

Na zdjęciu: 

S. Beata Woźniak 
z ks. kardynałem  

Stanisławem  
Dziwiszem  

w gronie laureatów  
i organizatorów  

plebiscytu 

RORATY:  MSZA ŚWIĘTA  
O MATCE BOŻEJ W ADWENCIE  

jest odprawiana 
od poniedziałku do soboty o godz. 7.00, 

a dla rodziców z dziećmi 
od poniedziałku do piątku o godz. 18.30. 

Roraty dla rodziców z dziećmi będą przeżywane pod ha-
słem «BOSKI WiP»: uczestnicy poznają świętych żyjących 
WIARĄ i POKORĄ, a zwłaszcza św. Brata Alberta Chmie-
lowskiego (w 100. rocznicę jego śmierci). 
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Oczywistą jest też rzeczą, iż zamalowanie w jed-
nolitym kolorze było działaniem mniej kosztownym, 
aniżeli odnowienie wielobarwnych malowideł.  

Koszty obecnej restauracji są duże. Rozkładają 
się one na trzy podmioty: gminę miejską w Krakowie, 
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa 
oraz naszą parafię. Parafii nie stać by było własnym 
wysiłkiem odnowić nawet tych trzech ścian w prezbite-
rium, które zostały odnowione, nie mówiąc już o pozo-
stałej powierzchni prezbiterium, czy wnętrza świątyni. 
Ksiądz Proboszcz w październiku podawał w ogłosze-
niach parafialnych (w odpowiedzi na pytania wier-
nych): Jak już informowaliśmy – całość kosztów reno-
wacji prezbiterium wynosi 140 tysięcy złotych. Otrzy-
maliśmy dotację z Urzędu Miasta Krakowa na sumę 50 
tysięcy złotych i ze społecznego Komitetu Odnowy Za-
bytków Krakowa na sumę 50 tysięcy złotych – z proste-
go rachunku wynika, że musimy jako parafia uzbierać 
40 tysięcy złotych, ażeby zamknąć ten projekt. Nato-
miast przy wejściu do kościoła jedna kolumna portalu 
wykonanego z piaskowca uległa erozji, w związku z tym 
musieliśmy podjąć nieplanowane działania związane z 
wymianą zniszczonych elementów. Niestety, na te prace 
nie dostaliśmy dofinansowania i musimy je pokryć z 
własnych środków. Opiewają one na kwotę około 20 ty-
sięcy złotych. Zatem, jako parafia do końca roku mamy 
zebrać 60 tysięcy złotych.  

Jeśli zaś chodzi o problematykę artystycznej 
wartości polichromii w naszym kościele, to sprawa 
jest dość klasyczna. Bywa bowiem, że styl jednego 
okresu jest wręcz zwalczany przez przedstawicieli 
okresu nowego. Przypomnijmy sobie na przykład to, co 
wiemy na temat baroku, jakie wówczas było podejście 
do sztuki gotyku: w wielu miejscach zastępowano ją 
sztuką barokową. W XVIII w. archiprezbiter kościoła 
Mariackiego w Krakowie, ksiądz Jacek Łopacki posta-
nowił nawet usunąć ołtarz Wita Stwosza postrzegany 

jako „barbarzyński” i chciał zastąpić go nowym – ba-
kowym. Zamówił projekt, przeznaczył pieniądze na reali-
zację… Pan Bóg jednak odwołał ks. Łopackiego z tego 
świata i w ten sposób archiprezbiter pomysłu swego nie 
zdążył zrealizować (na szczęście!). Panująca na przeło-
mie wieku XIX i XX secesja (art nouveau), która i w 
Krakowie pozostawiła wiele dzieł sztuki (w tym poli-
chromii) – zwalczana była już w latach 20-tych XX wie-
ku, ale w kilka lat później zaczęto ją doceniać, by w koń-
cu stała się ulubionym (minionym) stylem wielu osób 
(także moim). Oczywiście bywało też tak, iż jedną poli-
chromię zastępowano inną, np. barokowe malunki ścien-
ne Andrzeja Radwańskiego w kościele Mariackim zastą-
piono polichromią projektu Jana Matejki. Zresztą, podej-
ście do sztuki barokowej w XIX wieku i początku XX 
przypominało wspomnianą niechęć twórców barokowych 
do gotyku… 

Czy w przypadku polichromii w naszym kościele 
mamy do czynienia z opisanym wyżej zjawiskiem? Prze-
cież zamalowania w latach 90-tych ubiegłego wieku (a 
także wcześniejszych) ówcześni księża proboszczowie 
nie dokonali raczej samowolnie… Czy dzisiejsi strażnicy 
sztuki bardziej doceniają styl polichromii naszego kościo-
ła, niż ówcześni 20 lat temu? Osobiście wolałbym ma-
lunki bardziej współgrające z okresem budowy naszego 
kościoła, czyli secesyjne, przez niektórych nazywane ma-
larstwem młodopolskim, ale to chyba nie do końca trafne 
uproszczenie. Malarstwo secesyjne charakteryzuje się 
płynnymi, falistymi liniami, ornamentacją m.in. roślinną, 
swobodnymi układami kompozycyjnymi, asymetrią, sub-
telną, pastelową kolorystyką. Przykładem polichromii se-
cesyjnej są malowidła ścienne u franciszkanów w Kra-
kowie, autorstwa Stanisława Wyspiańskiego i Tadeusza 
Popiela. Wystarczy wpatrzyć się w szalone w swej buj-
ności projektowane przez Wyspiańskiego bratki, wycho-
dzące poza ramy jakiejś formy, w ich podkreślone mocną 
linią konturową kształty… 

Na zdjęciu: 

Pod sklepieniem  
prezbiterium  

kościoła  
w czasie prac  

renowacyjnych –  
odtworzone  
malowanie  

nad witrażem 
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Najpierw zauważmy, iż sam termin „polichro-
mia” etymologicznie (z języka greckiego) oznacza 
wielobarwność. Polichromowaniem nazywamy sztukę 
figuralnego (np. postacie świętych), ornamentalnego 
(np. motywy roślinne) lub architektonicznego (np. imi-
tacja gzymsu, okna, filaru itp.) ozdabiania ścian we-
wnętrznych ale także zewnętrznych (fasad domów), su-
fitów, sklepień, ale także rzeźb. Polichromowano ka-
mień, tynk oraz drewno. Sztukę tę znano w starożytno-
ści i stosowano przez wieki tak w budynkach sakral-
nych jak i świeckich. 

Nasz kościół wybudowano w latach 1892—
1894. Od 15 maja do 22 października 1912 roku prze-
szedł pierwszy poważniejszy remont, w ramach którego 
m.in. pomalowano całe wnętrze na biało. W 1929 roku 
podjęto decyzję o wykonaniu polichromii. W kronice 
domowej z tamtego czasu czytamy: Bardzo ciężkie było 
drapanie starego wapna, bo powstawał straszny tuman 
pyłu, oddychano przez chusteczkę. Ściany i sufit po 
oskrobaniu i zdrapaniu szczotką drucianą malowano – 
gruntowano pokostem, a potem kładziono temperę (…). 
Polichromię wykonała firma „Styl”, którą w tym sa-
mym roku założył znany krakowski malarz, członek 
Zrzeszenia Artystów Polskich „Zwornik” Zygmunt 
Milli wraz z bratem Stanisławem i Marianem Ar-
czyńskim. Firma ta zrealizowała projekty polichromii 
w osiemnastu świątyniach współczesnych i trzynastu 
zabytkowych. W naszym kościele prace trwały od koń-
ca lipca do końca września 1929 r. i kosztowały 29 ty-
sięcy 250 złotych. W następnych latach polichromię 
odnowiono między lipcem a grudniem 1957 roku, w 
ramach przygotowań świątyni do jubileuszu 100-lecia 
objawień w Lourdes.  

Wystarczy wpatrzyć się też w rozwiane włosy 
aniołów koronujących Maryję, w nie poddające się żad-
nej symetrii łodygi krzewów; wystarczy wpatrzyć się w 
dobór barw (dominacja odcieni niebieskiego i zielonego 
koloru) – by w zestawieniu z polichromią naszej świątyni 
dostrzec istotne różnice.  

Nasza świątynia została udekorowana polichromią 
w stylu, który nastąpił po secesji, a więc w tzw. art déco. 
Czym się ten styl charakteryzował? Jeśli chodzi o barwy, 
to z pewnością w art déco preferowano agresywne kolo-
ry (niektórzy wolą określenia: żywe i jasne), czerpiące ze 
stylistyki francuskiego fowizmu (podobnie jak secesja 
czerpała pastelową kolorystykę raczej z impresjonizmu). 
Zwracano również uwagę na organizację przestrzeni, 
wprowadzając widoczną dyscyplinę. Wszechobecna była 
geometryzacja motywów i to zarówno w kompozycjach 
malarskich, jak i w drobnych elementach  dekoracyjnych 
– ornamentach czy monogramach. Ornamenty roślinne 
nie miały tu wybujałej, giętkiej linii, ale geometryczny, 
zbliżony do krystalicznego kształt (np. liście paproci zło-
żone z trójkątów).  Dla przekory pewnie wobec poprzed-
niego stylu – kształty pozbawione były czasem konturu. 
Występujące motywy upraszczano i malowano niezwykle 
płasko… 

Nie wiem, jak wyglądała polichromia w naszym 
kościele przed zamalowaniem. Zachowało się niewiele, 
niewyraźnych czarno-białych zdjęć. Zapewne nikt też nie 
pamięta, jak wyglądała, gdy była czysta i świeża w 1929 
roku (!). Badania nad pigmentacją, jakie zostały prze-
prowadzone przed renowacją, zaowocowały dość mocną, 
nasyconą kolorystyką na odnowionych ścianach. Znamy 
kilka świątyń, w których zachowano polichromię tego 
samego autorstwa. Zanim jednak więcej o tym, przypo-
mnijmy sobie, czym w ogóle jest polichromia i przybliż-
my krótką historię polichromii w naszym kościele.  

Na zdjęciu: 
 

Pani konserwator 
Agnieszka  

Chojkowska-Sawicka 
w czasie prac  

renowacyjnych –  
odtwarzanie  
malowania  

na ścianie obok  
ołtarza głównego 
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W ostatnim numerze naszego pisma chciałam 
przybliżyć czytelnikom kilka faktów z historii wizerunku 
Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu ufam tobie”, który 
– jako naczynie miłosierdzia dane światu przez samego 
Pana Jezusa – wraz z innymi formami nabożeństwa do 
Miłosierdzia Bożego objawionymi świętej siostrze Fau-
stynie, przeszedł długą drogę, zanim został oficjalnie do-
puszczony do kultu przez Stolicę Apostolską . 

Można zastanawiać się, dlaczego powszechnie 
rozpoznawalny w świecie jest właśnie obraz z Łagiewnik 
(patrz poniżej – po lewej), pędzla Adolfa Hyły (1944), 
którego autorska replika znajduje się również w naszym 
kościele, a nie pierwsze, w pewnym sensie oryginalne 
malarskie przedstawienie Jezusa Miłosiernego (1934), 
powstałe w Wilnie ściśle według wskazówek siostry Fau-
styny i pod teologicznym „nadzorem” jej wileńskiego 
spowiednika – księdza Michała Sopoćki. Jako powier-
nik i depozytariusz objawień Wizjonerki ksiądz Sopoćko 
doskonale znał szczegóły i przesłanie wizerunku; jako 
teolog dobrze wiedział, jakie warunki musi spełniać ob-
raz, by być dopuszczonym przez władze kościelne do pu-
blicznej czci; zdawał też sobie sprawę, jak wielkie zna-
czenie dla pobożności wiernych mają kultowe obrazy.  

Najpierw częściowo w latach 70-tych (wtedy 
została dobudowana tzw. przewiązka oraz zostały prze-
bite drzwi do prezbiterium), a następnie w latach 90-
tych ubiegłego wieku zamalowano ściany kościoła, 
pozostawiając jedynie gwiaździste sklepienie. Nadto, w 
latach 1981—1982 odnowiono w całości ówczesny 
stan polichromii. 

Kościół pw. NMP z Lourdes w Krakowie, przy 
ul. Misjonarskiej 37 został wpisany do rejestru za-
bytków pod numerem A-587 oraz A-228/M, decyzją z 
dnia 2 sierpnia 1976 roku. Ochroną konserwatorską 
objęta została całość zabudowy. Program obecnych 
prac konserwatorskich przy polichromii ściennej w 
prezbiterium przygotowała w 2014 roku konserwator 
Agnieszka Chojkowska-Sawicka. Renowację frag-
mentu prezbiterium (trzech ścian) przeprowadziły fir-
my: Konserwacja i Rekonstrukcja Detali Architek-
tonicznych Włodzimierz Drabczyński z Krakowa 
oraz Art. Renowacja Tadeusz Sokal z Krakowa. 

W pięć lat młodszej (z 1934 roku) od naszej po-
lichromii autorstwa tej samej firmy, znajdującej się w 
kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu, jak 
napisała Irena Kontny: Kolorystyka malowideł jest nie-
zwykle intensywna, wręcz jaskrawa. Dominują kolory 
niebieski (o dwóch odcieniach – błękitnym i kobalto-
wym), pomarańczowy oraz różne odcienie żółcieni. W 
motywach ornamentalnych i figuralnych zwracają 
uwagę barwy: brązowa, różne odcienie koloru zielone-
go, kolor łososiowy oraz złocenia (malowane szlakme-
talem). 

Powoli więc wyłania się nam obraz tego, co pod 
farbą jeszcze się kryć może. Sztuka art déco zapewne 
nie każdemu się podoba. Ale kiedyś podjęto decyzję 
ozdobienia naszej świątyni malarstwem w tym właśnie 
stylu. Styl ten scalił się w jakimś sensie z budynkiem 
przez 60 lat swego funkcjonowania w umysłach wier-
nych, tworząc niepowtarzalną atmosferę nowowiejskiej 
świątyni. Czy mamy prawo do naruszenia tego dzie-
dzictwa? A może, jako użytkownicy tego, co pozosta-
wili nam poprzednicy – mamy w jakimś sensie za-
szczytny obowiązek zadbania o spuściznę, ocalenia dla 
przyszłych pokoleń? Skąd wiemy, co za sto lat nazwa-
ne będzie „barbarzyństwem”, a co pieczołowicie naśla-
dowane w postaci neostylu? 

ks. Wojciech Kałamarz CM 

Korzystano m.in. z: Marcin Rolke CM, Dzieje ko-
ścioła i parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes w Krakowie na Nowej Wsi w latach 
1894-1973, mps, Kraków 2008. 

MYŚL MIESIĄCA 
Dwa najważniejsze dni w życiu człowieka: pierwszy 
to dzień, w którym się urodził, a drugi to ten, w któ-
rym zrozumiał, po co. 

Mark Twain 

MISERICORDIAE VULTUS 
– OBLICZE MIŁOSIERDZIA II 

Eugeniusz Kazimirowski, któremu powierzono 
namalowanie wizerunku Najmiłosierniejszego Zbawicie-
la (takiej nazwy używał ks. Sopoćko), miał jasno sprecy-
zowane zamówienie: postać Zbawiciela w białej szacie 
ma być przedstawiona frontalnie, w postawie kroczącej, a 
na Jego rękach i nogach mają być widoczne ślady ran 
(patrz powyżej – po prawej). 
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Na wizerunku prawa ręka ma być wzniesiona w geście 
błogosławieństwa na wysokość ramienia; lewa – ma 
uchylać szatę na piersiach, na wysokości serca; z tego 
miejsca mają rozchodzić się dwa promienie – czerwony i 
blady; spojrzenie Zbawiciela: „takie, jak spojrzenie z 
Krzyża”; pod obrazem winien być umieszczony podpis 
„Jezu, ufam Tobie”. 

Wileński wizerunek Najmiłosierniejszego Zbawi-
ciela, jako własność ks. Sopoćki, początkowo znajdował 
się w jego mieszkaniu. Jednak na wyraźne żądanie Pana 
Jezusa, aby obraz został publicznie pokazany i uczczony, 
Ksiądz Sopoćko umieścił go – choć nie bez formalnych 
trudności – w kościele pw. św. Michała, którego był rek-
torem, i przed wybuchem wojny kilkakrotnie pokazał pu-
blicznie podczas uroczystości kościelnych. Zamknięcie 
kościoła św. Michała przez władze komunistyczne w po-
wojennym Wilnie (1948) rozpoczęło dramatyczną, trwa-
jącą ponad kilkadziesiąt lat odyseję obrazu. Aktualnie ob-
raz Eugeniusza Kazimirowskiego wystawiony jest do pu-
blicznej czci w wileńskim sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia.  

Istnieje jeszcze jeden wizerunek Jezusa Miłosier-
nego według wizji siostry Faustyny, powstały z inicjaty-
wy księdza Sopoćki, który nie jest powszechnie znany. 
To obraz pędzla Ludomira Śleńdzińskiego (patrz na są-
siedniej stronie), profesora Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (w latach 30. 
XX wieku) i Wydziału Architektury Politechniki Kra-
kowskiej (po wojnie). Historia powstania tego wizerunku 
i jego 3 autorskich replik jest równie ciekawa i drama-
tyczna.  

W wyniku zmiany granic po zakończeniu wojny – 
zachodnia część Archidiecezji Wileńskiej znalazła się po 
polskiej stronie, a Ksiądz Sopoćko został skierowany do 
pracy w białostockim seminarium duchownym. Po 
śmierci siostry Faustyny pozostawał on główną osobą 
znającą wszystkie aspekty objawienia Pana Jezusa i był 
gorącym propagatorem wizerunku Chrystusa – Króla Mi-
łosierdzia Bożego oraz wszystkich pozostałych form kul-
tu Bożego Miłosierdzia, uzasadniając je od strony teolo-
gicznej m.in. poprzez liczne rozprawy i konferencje. 
Tymczasem, w powojennej rzeczywistości zarówno na 

terenie Polski, jak i poza jej granicami masowo powsta-
wstawały wizerunki Jezusa Miłosiernego, które w oce-
nie księdza Sopoćki nie były w pełni zgodne z obja-
wieniami siostry Faustyny i nie miały nic wspólnego z 
treścią teologiczną I Niedzieli po Wielkanocy. Nega-
tywną reakcję Księdza wzbudził też łagiewnicki obraz 
Adolfa Hyły z pejzażem w tle. Nie mając informacji o 
losie obrazu Kazimirowskiego – przez szereg lat jeździł 
po Polsce zamawiając u różnych malarzy wizerunki 
Najmiłosierniejszego Zba-wiciela w poszukiwaniu tego 
jedynego, najpiękniej-szego, wzorcowego przedstawie-
nia, co znajduje od-zwierciedlenie zarówno w jego 
osobistych notatkach, jak i korespondencji.    

W 1953 roku problem zgodności tego typu obra-
zów z normami dogmatycznymi i liturgicznymi został 
podjęty również przez Episkopat Polski. Biskupi zde-
cydowali wówczas, że wizerunki Jezusa Miłosiernego 
powstałe w oparciu o prywatne i niesprawdzone obja-
wienia siostry Faustyny, winny być usuwane z kościo-
łów. Jednak ksiądz Sopoćko zdołał przekonać bisku-
pów, że niedostępny w Polsce obraz Eugeniusza Kazi-
mirowskiego jest całkowicie poprawny teologicznie. W 
tej sytuacji ksiądz Sopoćko został poproszony o przed-
stawienie nowego wizerunku Jezusa Miłosiernego, któ-
ry będzie oparty wyłącznie na Ewangelii. I tak w 1954 
roku w Krakowie został zorganizowany konkurs na wi-
zerunek Chrystusa ukazującego się apostołom w Wie-
czerniku, wypowiadającego słowa „Pokój wam” i usta-
nawiającego Sakrament Pojednania (zgodnie z przeka-
zem Ewangelii św. Jana przeznaczonej na Niedzielę 
Przewodnią). Komisja Konkursowa, w skład której we-
szli teolodzy, członkowie Artystycznej Komisji Arcy-
biskupiej w Krakowie i historycy sztuki – zdecydowa-
ła, że z założenia należy odstąpić od obrazu z Łagiew-
nik, gdyż nie odpowiada on wymaganiom sztuki ko-
ścielnej. Swoje prace konkursowe przedstawiło zaled-
wie 3 artystów, z których Artystyczna Komisja Arcybi-
skupia w Krakowie pod przewodnictwem ks. bpa Sta-
nisława Rosponda wybrała obraz autorstwa Ludomira 
Śleńdzińskiego, oceniając go w sposób następujący: 

 pod względem artystycznym obraz stoi na wysokim 
poziomie i nie budzi zastrzeżeń; 

 pod względem dogmatycznym jest zgodny z nauką i 
przepisami Kościoła; 

 pod względem liturgicznym odpowiada i nawiązuje 
do liturgii Niedzieli Przewodniej oraz nie budzi 
wątpliwości, które nasuwają dotychczasowe tego 
typu obrazy.  

Adolf Hyła był również zaproszony przez ks. 
Sopoćkę do udziału w konkursie, ale z tego zaproszenia 
nie skorzystał, gdyż uważał, że „ustalanie określonego 
obrazu jako obowiązującego pierwowzoru nie jest 
wskazane”, a szanujący się malarze artyści nie chcą 
podejmować się kopiowania, przez co powstawać będą 
„obrazy małowartościowe, często odrażające, co wy-
bitnie zaszkodzi kultowi”.  

Błogo-
sławiony 
Ksiądz 
Michał 

Sopoćko 
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W ocenie Adolfa Hyły – ksiądz Sopoćko „powo-
dowany gorliwością szerzenia kultu Miłosierdzia Bo-
żego, udręczony od tylu lat trudnościami i walką o 
sprawę Bożą, zdecydował się wejść na drogę kompro-
misu, by za tę cenę uzyskać dla obrazu i całego kultu 
aprobatę władz kościelnych”. Zadeklarował jednak, że 
zastosuje się do decyzji władz kościelnych „mając na 
względzie jedynie dobro sprawy Bożej”, czego rezulta-
tem było zamalowanie tła na obrazie w Sanktuarium w 
Łagiewnikach.  

W dniu 5 października 1954 roku Komisja 
Główna Episkopatu zdecydowała, że obraz Ludomira 
Śleńdzińskiego może być przyjęty do kultu za zgodą 
poszczególnych Ordynariuszy, ale jak się okazało, nie 
spotkał się on z większym zainteresowaniem. Ksiądz 
Sopoćko chciał umieścić go w którymś z kościołów w 
Warszawie; niedługo potem zaczęła jednak obowiązy-
wać notyfikacja Stolicy Apostolskiej zakazująca propa-
gowania kultu Miłosierdzia Bożego w formach poda-
nych przez siostrę Faustynę i obraz przez niemal 20 lat 
(aż do roku 1993) znajdował się w mieszkaniu bpa 
Zygmunta Krasińskiego, kiedy to – w wyniku usilnych 
zabiegów księży jezuitów – został przekazany do Kali-
sza. Jego obecność w kościele księży jezuitów była 
główną racją powołania tam Sanktuarium Serca Jezu-
sowego. Wizerunek autorstwa Ludomira Śleńdzińskie-
go został uznany w Kaliszu za wybitne dzieło sztuki. 

Grażyna Wieczorek (cdn.) 

 Skład Apostolski, albo Symbol Apostolski, albo 
Wierzę w Boga – to najwcześniejsze wyznanie wiary 
Kościoła katolickiego, które sięga prawdopodobnie po-
czątku III wieku. W Kościele katolickim jest często uży-
wane – przypomnijmy chociażby modlitwę różańcową 
czy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Autorytet tego 
Wyznania wiary wziął się z faktu jego powstania w 
Rzymie, który od początku cieszył się szczególnym auto-
rytetem wśród innych Kościołów lokalnych Zachodu, a 
także z przypisanego Apostołom faktu jego powstania. 
Według podania, które było żywe już w IV wieku – 
Skład Apostolski został ułożony przez samych Aposto-
łów. Dwa wieki później pojawiła się rozbudowana wersja 
tego podania, według której w dniu Zesłania Ducha 
Świętego każdy z dwunastu Apostołów miał wypowie-
dzieć jedno z dwunastu zdań  Symbolu. Twierdzono na-
wet, że treść Symbolu została przekazana Apostołom 
bezpośrednio przez Jezusa pomiędzy Zmartwychwsta-
niem i Wniebowstąpieniem. 

Ale które zdania Symbolu miałyby być przypi-
sane kolejnym z Apostołów? Oczywiście, nie była to 
wiedza tajemna, ale dziś niełatwo znaleźć informacje na 
ten temat. Z drugiej jednak strony – dla chcącego nic 
trudnego…     

W pracy W. Wydry i W. R. Rzepki Chrestomatia 
staropolska [Ossolineum 1984] na stronie 24 znaleźć 
można staropolską wersję Składu Apostolskiego (poda-
ję z polskimi imionami apostołów – w oryginale są poda-
ne imiona łacińskie): 

Wierzę w Bog Oćca wszemogącego, stworzy-
ciela nieba i ziemie (Piotr). I w Jezu Krysta, Syna je-
go jedynego, Pana naszego (Andrzej). Jen się po-
czął Duchem Świętym, narodził się z Maryje dziewi-
ce (Jan). Umęczon pod Ponskim Piłatem, ukrzyżo-
wan, umarł i pogrzebion (Jakub Większy). [Z]stąpił do 
piekła, trzeciego dnia z martwych wstał (Filip). 
Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Oćca 
Wszemogącego (Jakub Mniejszy), odjądże przydzie 
sędzić żywych i martwych (Tomasz). Wierzę w Du-
cha świętego (Bartłomiej), w świętą cyrkiew krześci-
jańską, świętych obcowanie (Mateusz), odpuszcze-
nie grzechom (Szymon), ciała z martwych wstanie 
(Juda Tadeusz) i wiekuji żywot (Maciej). 

Wyszukał ks. Bogdan Markowski CM 

 

Korzystano m.in. z:  

Ks. Piotr Szweda MS, ks. 
Andrzej Witko, Obraz Mi-
łosierdzia Bożego i jego 
tajemnica, Kraków 2012; 

Barbara Cichońska, Hi-
storia trzech obrazów Je-
zusa Miłosiernego autor-
stwa Ludomira Śleńdziń-
skiego, w: Biuletyn Kon-
serwatorski Wojewódz-
twa Podlaskiego, Zeszyt 
XIV, 2008, s. 7-30. 

www.sanktuarium.kalisz. 
jezuici.pl 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 
 Dzięki akcji 1% Caritas Polska zakupiła 4.271 łóżek 

pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych, 336 ssaków me-
dycznych, 736 koncentratorów tlenu; ponad 12.000 
osób rocznie korzysta z wypożyczalni sprzętu me-
dycznego i rehabilitacyjnego Caritas. 

 Małopolanie są po mieszkańcach Podkarpacia naj-
bardziej religijni: dwie trzecie uczestniczy w nabo-
żeństwach co najmniej raz w tygodniu. Dotyczy to 

głównie wsi, Kraków zajmuje dopiero 7 miejsce (!) w 
Polsce wśród wielkich miast. 

 Jasną Górę w 2015 roku odwiedziło 3 miliony 700 ty-
sięcy pielgrzymów, przybyło 267 pieszych pielgrzy-
mek, sanktuarium odwiedzili pielgrzymi z 74 krajów 
świata.                                                                   (AM) 

 Dzięki akcji 1% Caritas Polska zakupiła 4.271 łóżek 

CÓŻ TO TAKIEGO:  
SKŁAD APOSTOLSKI?  
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Druk: Firma PLATAN, Kryspinów 256, 32-060 Liszki, tel.: (12) 429-96-60; www.wydawnictwoplatan.pl 

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 – dzieci przedszkolne 
(z wyjątkiem 25 grudnia)  

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
18.30, 20.00 (z wyjątkiem sobót  
i ostatnich dni grudnia) 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
w tygodniu:  
w godzinach 6.00÷9.00; 
18.00÷19.00; 19.30÷20.00  
(z wyjątkiem sobót i ostatnich dni 
grudnia) 

w niedziele:  
pół godziny przed Mszą św. 

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

Kursy Przedmałżeńskie: 
poniedziałki, godz. 19.00 

Katolicka Poradnia Rodzinna: 
poniedziałki, godz. 18.00÷19.00; 

środy, godz. 18.15÷19.15 

Biblioteka Żywego Różańca: 
środy, godz. 17.00÷18.00 

Klub Parafialny 
czynny od poniedziałku do piątku:  
w godz. 14.00÷18.00 

Świetlica dla dzieci 
czynna od poniedziałku do piątku:  
w godz. 14.00÷18.00 

Dyżur Stowarzyszenia Miłosierdzia: 
poniedziałki, w godz. 15.00÷18.00 
czwartki, w godz. 9.00÷12.00 

NUMERY TELEFONÓW 
kancelaria:   12-622-59-21; 
zakrystia:     12-622-59-27; 

dyżurny:        12-622-59-19 

 

GRUDZIEŃ 
1 (czwartek):  Pierwszy czwartek miesiąca: Msza św. w intencji mini-

strantów i ich rodzin – o godz. 18.30. 
2 (piątek):  Pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny kapłanów w do-

mach chorych – od godz. 9.00; dodatkowa Msza św. z 
udziałem dzieci – o godz. 16.30. 

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. 

4 (niedziela):  2. niedziela Adwentu. 
 «Niedziela Maryjna» w naszej parafii.  
 Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej 

Częstochowskiej w tutejszym domu Zgromadzenia Księ-
ży Misjonarzy – od godz. 17.00. 

 Dzień pomocy Kościołowi na Wschodzie. 
7 (środa): Uroczystości pierwszej środy miesiąca o godz. 18.00: 

nabożeństwo różańcowe, nowenna do Matki Bożej Nieu-
stającej Pomocy, procesja światła i uroczysta Msza Świę-
ta «roratnia». 

8 (czwartek):   Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi 
Panny: Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
18.30 i 20.00. 
Błogosławieństwo matek oczekujących narodzin dziecka 
– po każdej Mszy Świętej. 

11 (niedziela): 3. niedziela Adwentu. 
17 (sobota): Spotkanie opłatkowe dla ministrantów i krucjatek z ro-

dzicami o godz. 16.00. 
18 (niedziela): 4. niedziela Adwentu. 
20 (wtorek): Spotkanie wigilijne dla osób ubogich i samotnych w Do-

mu Katolickim o godz. 14.00. 
24 (sobota):  Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego.  

Msze św. tylko w godzinach przedpołudniowych: o godz. 
6.00, 7.00, 8.00 i 9.00. 

25 (niedziela):  Uroczystość Narodzenia Pańskiego. 
Pasterka o północy; składka podczas Pasterki będzie 
przeznaczona na Fundusz Obrony Życia SOS. 
Składka niedzielna jest przeznaczona na wsparcie dzia-
łalności charytatywnej Stolicy Apostolskiej. 

26 (poniedziałek):  Święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika. 
Msze Święte w porządku niedzielnym. 
Uroczysta Msza św. w intencji rodzin – o godz. 12.30. 
Składka jest przeznaczona na wsparcie Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

27 (wtorek):   Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty. 
28 (środa):   Święto Świętych Młodzianków, męczenników. 
30 (piątek):  Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. 
31 (sobota):  Uroczysta Msza św. dziękczynna za łaski Roku Pań-

skiego 2016 o godz. 18.30. 
 

Kalendarium duszpasterskie IINNFFOORRMMAACCJJEE    
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