
 

Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie  nr 5 (181)  maj 2017 r. 

 W sobotę 11 lutego, w dniu parafialnego odpustu 
ku czci Najśw. Maryi Panny z Lourdes, na Mszach Świę-
tych zgromadziła się zwiększona liczba wiernych. Cieszyli-
śmy się obecnością gości: ks. biskup Damian Muskus 
przewodniczył Mszy św. dla HTPC Polska – czyli dla or-
ganizatorów wyjazdów osób niepełnosprawnych do Lour-
des, a ks. biskup Jan Szkodoń przewodniczył sumie odpu-
stowej o godz. 18.30; sakrament namaszczenia przyjęło 
250 osób (a dokładniej: tyle zgłosiło swoje dane – bo wielu 
chorych nie zgłosiło się do zakrystii, by podać swoje dane 
do zapisania w Księdze Chorych!), a wszyscy chętni mogli 
otrzymać wodę ze źródła w Lourdes. W sobotę 4 marca 
wieczorem o. Lech Dorobczyński OFM zainaugurował 
wielkopostne rekolekcje parafialne dla dorosłych i stu-
dentów; odbyły się także rekolekcje wielkopostne dla 
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych 
nr 1 (tzw. szkoły „za murem”) i dla uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 51 (czyli tzw. szkoły sportowej), 
które poprowadzili: nasz ks. Piotr Klimczak CM i ks. 
Piotr Maćkowiak CM z Wrocławia. A także rekolekcje 
dla uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego, które popro-
wadził ks. Mikołaj Żebrowski CM – katecheta w CE 
«Radosna Nowina 2000» w Piekarach.     

Co najważniejsze: nasz kościół w czasie Wielkiego 
Postu stał się kościołem stacyjnym, a jednocześnie w pią-
tek 24 marca o godz. 19.30 rozpoczęło się czuwanie «24 
Godziny dla Pana». O godz. 19.20 przed kościołem został 
powitany nowy metropolita krakowski – ks. abp Marek 
Jędraszewski, który po raz pierwszy przekroczył progi 
naszego kościoła; ks. Arcybiskup przewodniczył Mszy 
Świętej o godz. 19.30 (zobacz zdjęcie), którą koncelebro-
wało wraz z nim 13 księży. Na początku tej Mszy Świętej 
ks. proboszcz Jacek Kuziel mówił: W roku 1617 w małej 
francuskiej wiosce Folleville Wincenty a Paulo głosił reko-
lekcje. Wezwano go do chorego, cieszącego się opinią po-
rządnego i szanowanego człowieka. Na łożu śmierci przy 
spowiedzi wyznał Wincentemu, że jego życie całkowicie 
rozminęło się z prawdą, że ciągle udawał kogoś innego niż 
był w rzeczywistości. Dla Wincentego był to wstrząs. Zro-
zumiał, że Bóg czeka na niego w ubogich, tych najbardziej 
zaniedbanych duchowo i materialnie.  
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Z RADOŚCIĄ WSPOMINAMY, 

CO SIĘ WYDARZYŁO 

Na zdjęciu powyżej:  
ks. arcybiskup Marek Jędraszewski  
w naszym kościele (foto: Adam Bujak)    
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Okazało się – mówił ks. Proboszcz – że to Bóg w 
posłudze konfesjonału zainspirował Wincentego do zało-
żenia wspólnoty kapłanów, którzy już od 400 lat głoszą 
misje i rekolekcje, posługują na ambonie, przy ołtarzu i w 
konfesjonale. To Bóg natchnął również papieża Francisz-
ka, aby z okazji Roku Miłosierdzia przed 4 niedzielą 
Wielkiego Postu dać większą możliwość skorzystania z 
sakramentu pokuty. Po Mszy Świętej rozpoczął się cało-
dobowy dyżur w konfesjonałach i czuwanie modlitew-
ne, prowadzone przez krakowskie duszpasterstwa aka-
demickie. Co było bardzo budujące? Zwiększone zainte-
resowanie nową wielkopostną inicjatywą – m.in. nieprze-
rwany napływ penitentów do spowiedzi do godziny… 
3.00 w nocy.  

Czuwanie «24 Godziny dla Pana» objęło sobotnią 
uroczystość Zwiastowania Pańskiego: 106 osób podję-
ło Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, a 
przed ołtarzem specjalne błogosławieństwo otrzymało 
kilkanaście matek w stanie błogosławionym. W nie-
dzielę 26 marca 4 dziewczęta i 4 chłopców zostało włą-
czonych w poczet służby liturgicznej naszej parafii 
(krucjatek i ministrantów). A w sobotę 1 kwietnia ks. 
biskup Damian Muskus przewodniczył uroczystości 
udzielenia sakramentu bierzmowania i promocji nowych 
lektorów: sakrament bierzmowania przyjęło 39 mło-
dych ludzi: 32 kandydatów z naszej parafii i 7 kandyda-
tów z parafii Bł. Anieli Salawy, a błogosławieństwo do 
posługi lektora otrzymało 10 ministrantów. 

(XYZ) 

Rozpoczyna się jeden z trzech miesięcy w pol-
skiej tradycji poświęconych Maryi (maj, sierpień, paź-
dziernik). W naszym piśmie parafialnym nie może więc 
zabraknąć tekstu poświęconego Matce Najświętszej. 
Nie brakuje też dodatkowych powodów dla takiej tema-
tyki artykułu. W 2017 roku obchodzimy 100-lecie ob-
jawień w Fatimie, które rozpoczęły się 13 maja 1917 
roku, a zakończyły w październiku. W czerwcu zaś 
obchodzić będziemy 150-lecie koronacji obrazu Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, którego kult wraz z no-
wenną tak bardzo rozpowszechnił się w polskich para-
fiach. Jakkolwiek o Fatimie, z racji parafialnej piel-
grzymki – nie raz pewnie w tym roku będziemy jeszcze 
pisać, podobnie z okazji rocznicy koronacji obrazu 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy (opracowałem 11 
pieśni na chór a cappella i z organami, ma zostać wy-
dana przez oo. redemptorystów płyta CD i opubliko-
wane nuty na chór). Dlatego niniejszy tekst chciałbym 
poświęcić „majowemu wiankowi”, a więc wierszom 
ks. Karola Antoniewicza SJ, z których część znamy 
jako pieśni maryjne.  

Istnieją także dodatkowe powody, by o ks. Anto-
niewiczu – Ormianinie z pochodzenia i jego maryjnych 
tekstach napisać. W roku 2017 społeczność ormiańska 
obchodzi 650-lecie obecności na ziemiach polskich. 
Warto może przypomnieć, że Ormianami lub pocho-
dzenia ormiańskiego byli tacy ludzie, jak: wynalazca 
lampy naftowej – Ignacy Łukasiewicz, malarz – Teodor 
Axentowicz; przodków ormiańskich mieli także poeci – 
Juliusz Słowacki, Zbigniew Herbert, kompozytorzy – 
Stanisław Moniuszko, Krzysztof Penderecki; do or-
miańskich korzeni przyznają się także: Anna Dymna, 
Jerzy Kawalerowicz, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.  

Zwracam na to uwagę ze szczególnego powodu, 
gdyż ludzie ci tworzyli polską kulturę, a wielu z nich 
ma zasługi w najwrażliwszej tkance narodowej tożsa-
mości, tj. w języku polskim. Jest to zjawisko warte 
zauważenia zwłaszcza w dobie rozmaitych refleksji nad 
mono- lub wielokulturowością społeczeństw. Polska 
ma ogromne, wielowiekowe w tym temacie doświad-
czenie! 

Kiedyś ze wzruszeniem czytałem o polskim 
kompozytorze niemieckiego pochodzenia – Józefie 
Elsnerze, który z wyboru stał się Polakiem. Znany 
przede wszystkim jako nauczyciel Fryderyka Chopina, 
ale nie zapominajmy, iż jest autorem wielu kompozycji 
wokalnych i wokalno-instrumentalnych, w tym znako-
mitej Passio Domini nostri Jesu Christi. Ma też na 
koncie publikacje, z których jedna zwłaszcza mnie 
wzruszyła: Rozprawa o rytmiczności i metryczności 
języka polskiego. Można więc powiedzieć, że Elsner 
stał się Polakiem w pełni świadomym! 

 

P. Adam Markowski: 
stale odwiedzanych chorych – 5; 
ogólna liczba odwiedzonych chorych – 17;  
dni posługi indywidualnej – 64; 
ilość Komunii udzielonych chorym – 271; 
pomoc w kościele parafialnym – 319 razy. 

P. Władysław Wójcik:   

stale odwiedzanych chorych – 5; 
ogólna liczba odwiedzonych chorych – 7;  
dni posługi indywidualnej – 48; 
ilość Komunii udzielonych chorym – 144; 
pomoc w kościele parafialnym – 247 razy. 

P. Hieronim Zych:   
stale odwiedzanych chorych – 5; 
ogólna liczba odwiedzonych chorych – 16;  
dni posługi indywidualnej – 50; 
ilość Komunii udzielonych chorym – 242; 
pomoc w kościele parafialnym – 94 razy. 

POSŁUGA NADZWYCZAJNYCH 
SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ 

W 2016 ROKU 

WIANEK MAJOWY 
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wiarę i promienistą miłość. Trzecia pieśń Kwitną łąki 
to szersze spojrzenie na przyrodę, obejmujące także 
niebo i gwiazdy, które w maju swym światłem chwalą 
Maryję. Cały świat stworzony, przebudzony po zimie, 
wraz z gromadzącymi się w kościołach i zakonach 
ludźmi głosi: Cześć Maryi, cześć i chwała, która światu 
Zbawcę dała. Czwartą jest śpiewana współcześnie 
pieśń Panie! W ofierze Tobie dzisiaj składam. W nie-
których śpiewnikach pierwsze słowo poprawiono na 
odniesienie do Maryi (Pani). Jednak Antoniewicz adre-
suje słowa do Jezusa i dziękuje za macierzyństwo Ma-
ryi, która ratuje człowieka, zwłaszcza tego udręczone-
go. Szczególnie przejmującymi są słowa trzeciej i po-
mijanej w śpiewnikach czwartej zwrotki. Na złość 
grzechów, wypływający z nich mrok, przepaść piekła, 
srogość sądu, cierpienia ciała i duszy, trwogę konania – 
jedyną ulgą, myślą błogą, pociechą jest fakt, iż matką 
moją jest Matka Boga. Pieśń O Maryjo, na głos sługi 
podejmuje temat zatwardziałości w grzechach: Żyłem 
długo jak umarły w brudnym złości moich grobie. Porzu-
cając niewolę grzechu podmiot liryczny powierza się 
niewoli Maryi: skrusz twą siłą te kajdany, które duszę 
krępowały…, bym był więźniem Twojej chwały!  

 

Ale wróćmy do Antoniewicza. Dla właściwego do-
cenienia jego twórczości, koniecznym jest poznanie kilku 
faktów z jego życia. Bo kiedy Antoniewicz pisze znaną 
pasyjną pieśń W krzyżu cierpienie, to on naprawdę wie, o 
czym pisze i to w sposób o wiele głębszy, niż nam się to 
wydaje. Z drugiej strony, gdy pisze urocze „majowe pio-
senki”, należy się dziesięć razy zastanowić, zanim zarzu-
ci się im ludową naiwność.  

Karol Antoniewicz (1807-1852) urodził się we 
Lwowie i w ormiańskiej katedrze przyjął chrzest i bierz-
mowanie. W 1818 roku wraz z rodziną osiedlił się w 
rodowym majątku matki, w Skwarzewie. W 1827 r. Ka-
rol ukończył studia prawnicze. Wziął udział w Powstaniu 
Listopadowym. W 1831 r. się ożenił i wraz z żoną, na 
terenie własnego dworu prowadził szkółkę i niewielki 
szpital dla swych poddanych. Pochował piątkę swoich 
dzieci, które zmarły w niemowlęctwie, a w 1839 r. po-
chował także własną żonę. Sześć tygodni po pogrzebie 
żony wstąpił do nowicjatu jezuitów. W 1841 r. złożył 
śluby, a trzy lata później przyjął święcenia kapłańskie. Z 
miejsca zasłynął jako znakomity kaznodzieja, gasząc 
pożary rozpalone rozruchami chłopskimi w 1846 r. Po 
rozwiązaniu jezuitów w Galicji (1848), osiadł w Wielko-
polsce. Tutaj niosąc pomoc chorym na cholerę sam się 
zaraził i zmarł. Był wybitnym kaznodzieją, ale oprócz 
płomiennych kazań zachowały się także jego wiersze. W 
jego poezji, jak zapisano w encyklopedii jezuitów pod 
red. o. Ludwika Grzebienia SJ, dominują trzy wątki ideo-
wo tematyczne: świadome przeżywanie łaski dziecięctwa 
Bożego, akceptacja cierpienia jako ważnego elementu 
chrześcijańskiego życia oraz żarliwa miłość i kult NMP.  

W wydanym po jego śmierci zbiorze Poezyje ks. 
Karola Antoniewicza (Kraków 1861 – całość dostępna w 
Internecie) znajduje się m.in. cykl zatytułowany Wiane-
czek majowy Najświętszej Boga Rodzicy Maryi. W sło-
wie wstępnym do cyklu autor nazywa swe utwory pio-
senkami, co może mylić dzisiejszego odbiorcę. Przyrów-
nuje je także do żywotu kwiatów polnych – pięknego, ale 
bardzo ulotnego, krótkiego, złożonego na chwałę Maryi. 
Cykl obejmuje 15 samodzielnych tekstów. Kilka z nich 
jest do dzisiaj śpiewanych. Niektóre zespolone z nabo-
żeństwem majowym, na stałe charakteryzują nasze mo-
dlitwy. Wraz z innymi pieśniami Antoniewicza, teksty te 
wywarły wielki wpływ na kształtowanie religijności wie-
lu pokoleń Polaków.  

Pieśń Huczą lasy, szumią zdroje jest ufnym, ale 
nie spoufalonym zawierzeniem Maryi życia ludzkiego na 
każdym etapie jego rozwoju. W użytku liturgicznym wy-
korzystujemy dwie środkowe strofy i znamy ten tekst 
jako pieśń O Maryjo! Przyjm w ofierze. Padają w niej 
charakterystyczne słowa: chociaż Panią nazywamy, lecz 
jak Matkę Cię kochamy; jako Pani cześć oddając, jako 
Matkę Cię wzywając. W drugiej w tym cyklu pieśni, roz-
poczynającej się od słów Już majowe świeci zorze tłuma-
czona jest symbolika składanych przed maryjnymi obra-
zami kwiatów: kwiat nadziei, kwiat miłości, wszystkie 
myśli, wszystkie słowa – to są kwiatki duszy, które Ma-
ryja strzeże, przechowuje i przemienia w naszą mocną 

Objawienie się Matki Bożej w Fatimie 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
KU CZCI  

NAJŚW. MARYI PANNY 
od 30 kwietnia codziennie o godz. 18.00 
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Piękną jest pieśń szósta w cyklu, o dwóch mat-
kach: tej ziemskiej i tej niebieskiej. Utwór kończy się 
radą dla zatroskanej o swe potomstwo ziemskiej matki: 
Bądź ty Jej dzieckiem i zawsze i wszędzie, a ona Matką 
dziecku twemu będzie. Siódma pieśń rozpoczyna się od 
słów O, potąd dobrze i błogo na świecie. Wydaje się 
mówić o naśladowaniu w całym ziemskim życiu postawy 
Maryi ze Zwiastowania – fiat Maryi. Taki człowiek, gdy 
na ziemi sercem z Nią się łączy, to na Jej sercu i życie 
zakończy. Kolejna pieśń jest o człowieku chwiejnym, 
wątpiącym, błądzącym. Autor zachęca taką osobę: Szukaj 
Jej (tj. Maryi) wiarą, a znajdziesz miłością! (…) A dusza 
życia prawdą zmartwychwstanie. W dziewiątej pieśni 
Biedny, kto Ciebie nie zna Antoniewicz zwraca uwagę 
na daleko cięższą sytuację moralną osoby, która zanie-
dbała swoją wiarę. Są ludzie, którzy od urodzenia Maryi 
nie znali, ale biedniejszym jest ten, który ją znał, ale o 
Niej zapomniał: Kto gardzi Matką, ten gardzi i Synem, 
kto gardzi światłem, w ciemnościach zatonie. Dziesiąta 
pieśń zaczyna się pięknym wstępem, w którym czytamy 
m.in.: Duch się wyjarzmia z żądz zmysłowych koła, do 
Ciebie tęskni, tęskni do miłości. Tekst dalszych strof trak-
tuje o niebezpieczeństwie samotnego dźwigania krzyża: 
Bez twej pomocy dalej iść nie mogę! Bo kto sam idzie, 
pod krzyżem upada. 

Tekst jedenastej pieśni W zimnym popiele iskra 
nie zaświeci sprawia wrażenie, jakby napisał go człowiek 
w podeszłym wieku: Matko, weź życie, albo dodaj siły, 
bo coraz ciężej, im bliżej mogiły. Znając jednak życie ks. 
Antoniewicza (zmarł w wieku 45 lat), z szacunkiem czy-
tamy te słowa. Piękną jest konstatacja w ostatniej zwrot-
ce: Modlić się pragnę, płakać tylko umiem; smutek, tęsk-
nota głos modlitwy tłumi. (…) Dla mnie, dla ludzi, łzy są 
tylko łzami, a dla Maryi – modlitwy słowami. Dwunasta 
pieśń także zdaje się odzwierciedlać wątki biograficzne 
autora: Niegdyś byłem tak bogaty; mem bogactwem ma-
rzeń kwiaty. Traktuje o beztroskiej młodości, planach i 
nadziejach, że uda się przejść przez życie bez krzyża. 
Niestety, krzyż jest nieodzownym elementem ludzkiej 
egzystencji. Stąd prośba poety: Matko, tę boleść poświęć 
Twoją ręką, bym się oddając we wszystkim Twej woli, 
krzyż mój połączył z Syna Twego męką! Dopiero w trzy-
nastej pieśni Zawitał dla nas majowy poranek pojawia 
się „wianek” z tytułu cyklu. Plecione najczęściej z po-
lnych kwiatów wianki, w tradycji słowiańskiej były sym-
bolem niewinności, czystości. Panna młoda oddawała go 
druhnom dopiero podczas weselnych oczepin. Ta symbo-
lika zachowała się także dzisiaj np. (białe wianki) w stro-
jach dziewcząt przystępujących do I Komunii Świętej. 
Wieniec był także symbolem szacunku. W kolorze zielo-
nym składano go na grobach osób darzonych czcią. Po-
dajcie kwiaty, aby uwić wianek, lecz wianek taki, który 
nie więdnieje – wzywa w pierwszej zwrotce poeta. Złóż-
my na wieniec wszystkie serca cnoty (…) dajmy kwiat 
szczęścia, dajmy kwiat tęsknoty, a taki wieniec nie 
uschnie na wieki – kończy autor. Przedostatnia pieśń Maj 
przeminie została zapisana dość nietypowym, rwanym 
układem wersów (głównie czterosylabowych). Traktuje o 

przemijaniu, ale także o pogardzie z jaką spotykają się 
pieśni: Jak wśród drogi ludzkie nogi zdepcą kwiat w 
samym rozkwicie; [tak] wzgardzą pieniem i westchnie-
niem, a w westchnieniu serca życie. Ostatnią pieśń 
znamy dobrze, gdyż śpiewamy ją często. Nie opuszczaj 
nas…, Matko, nie opuszczaj nas!  Każda z siedmiu 
zwrotek okolona została tytułowym wezwaniem opieki 
Maryi. Najbardziej rozpowszechniona jest jednak pieśń 
nie opatrzona kolejnym numerem, ale publikowana 
wraz z Wianeczkiem majowym, pod tytułem Pieśń ma-
jowa. Znamy ją jako pieśń Chwalcie łąki umajone, 
śpiewaną najczęściej w maju. Autor wzywa cały świat 
stworzony: i to, co na niebie, i to, co na ziemi, by 
uwielbiał koronę stworzenia, Panią nieba i ziemi – Ma-
ryję. 

Mam nadzieję, że ta krótka refleksja zachęci ko-
goś do lektury tekstów ks. Karola Antoniewicza SJ – 
tekstów, które dla wielu z nas mogą być osobistymi 
modlitwami także dzisiaj. 

ks. Wojciech Kałamarz CM  

CARITAS 
PARAFIALNA 2016 

W poprzednim numerze naszego pisma (nr 179-
180/2017, s. 8-9) zostało przedstawione sprawozdanie 
Jednostki Terenowej Stowarzyszenia Miłosierdzia Św. 
Wincentego a Paulo za rok 2016. Zgodnie z zapowie-
dzią – poniżej zamieszczamy informacje dotyczące 
bezpośredniej pomocy potrzebującym, świadczonej 
przez parafię. 

  

BEZPOŚREDNIA POMOC PARAFII 
 

Osoby znajdujące się w potrzebie otrzymywały 
również bezpośrednią pomoc ze strony parafii. Wydat-
kowano na ten cel przede wszystkim ofiary składane 
przez wiernych do skarbon znajdujących się w koście-
le. W minionym roku bezpośrednia pomoc ze strony 
parafii zamknęła się sumą 41.390 złotych (czyli 
mniejszą aniżeli w roku ubiegłym) oraz 61 dolarów i 
5 euro. Na tę sumę złożyły się następujące wydatki: 

 

1.850 złotych -  
pomoc dzieciom w ciągu roku szkolnego: wsparcie 
dożywiania dzieci w szkołach na terenie parafii, do-
finansowanie leczenia, dofinansowanie wyjazdów 
na „zielone szkoły”; 

9.000 złotych -  
wakacyjna pomoc dzieciom i młodzieży: dofinan-
sowanie wyjazdów wakacyjnych; 

4.050 złotych -  
dofinansowanie udziału młodych parafian w Świa-
towych Dniach Młodzieży; 
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 11.09. - na Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 
Dzieci z Zespołem Downa TĘCZA: 3.748 
złotych;  

 25.09.  - na ofiary trzęsienia ziemi we Włoszech: 
4.140 złotych i 20 €; 

 02.10.  - kwesta jesienna Stowarzyszenia Miłosier-
dzia na pomoc najuboższym parafianom: 
4.632 złote;  

 09.10. - na fundusz stypendialny «Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia»: 5.720 złotych; 

 23.10. - na budowę nowego kościoła w parafii 
Św. Jacka: 18.196 złotych (i niewielka 
ilość walut obcych); 

 13.11. - kwesta Stowarzyszenia Charytatywnego 
«Dobrosław» na rzecz Krzysia chorego na 
białaczkę: 3.177 złotych; 

 do 11.12. - na pomoc Kościołowi na Wschodzie: 
4.120 złotych. 

Warto zauważyć, że suma ofiar złożonych na różno-
rakie cele „pomocowe” wiernym – i nie tylko wiernym 
– wyniosła w naszej parafii w 2016 roku ponad 95.000 
złotych! Nie licząc ofiar składanych regularnie do 
skarbon na pomoc biednym (patrz wyżej). To teraz 
możemy sobie wyobrazić, jak wielka jest suma pomocy 
świadczonej chorym, biednym, ofiarom wojen i innym 
potrzebującym przez parafie w całej Polsce!    

ks. proboszcz Jacek Kuziel CM 

22.050 złotych -  
udzielane raz w miesiącu regularne i doraźne zapo-
mogi dla osób samotnych i chorych, bezrobotnych, 
matek samotnie wychowujących dzieci i rodzin ubo-
gich (udzielono 191 zapomóg, średnia wysokość za-
pomogi wyniosła 115 złotych); 

4.000 złotych -  
udzielana przez s. Beatę pomoc materialna osobom 
indywidualnym (zakup żywności i odzieży, realizacja 
recept, drobne naprawy itp.); 

   300 złotych -  
wpłata na rzecz CARITAS Archidiecezji Krakowskiej; 

   140 złotych -  inne; 
   61 dolarów i 5 euro -  pomoc biednym na Ukrainie.  

W imieniu Księdza Proboszcza, Waszych Duszpaste-
rzy, s. Beaty Woźniak i od siebie – Wszystkim Ofiaro-
dawcom i Sponsorom wspomagającym naszych ubogich 
składam serdeczne Bóg zapłać! Z ufnością, że na Waszą 
niezawodną hojność Potrzebujący mogą i będą mogli 
liczyć także w roku 2017. 

ks. Bogdan Markowski CM 

SKŁADKI CHARYTATYWNE 
W 2016 ROKU 

Również w roku 2016 miały miejsce parafialne zbiór-
ki na cele charytatywne. Było ich więcej, aniżeli w roku 
2015 – i zgłoszone potrzeby zawsze spotykały się z hoj-
nym odzewem serc kochających drugiego człowieka. 
Przypomnijmy cel organizowanych zbiórek i ofiarowane 
sumy:  

 31.01.  - na organizację wyjazdu studentów do po-
mocy w prowadzeniu rekolekcji ewangeliza-
cyjnych w Stanach Zjednoczonych: 4.450 
złotych; 

 do 28.02.    - na pomoc polskim misjonarzom (świad-
czoną przez Komisję Episkopatu Polski ds. 
Misji «Ad Gentes»): 3.530 złotych; 

 13.03. - kwesta wiosenna Stowarzyszenia Miłosier-
dzia na pomoc najuboższym parafianom: 
prawie 6.000 złotych; 

 10.04.   - na Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Przyjaciół KLIKA: 6.982 złote 
(oraz 1.492 złote ze sprzedaży ceramiki); 

 do 01.05. - na pomoc humanitarną dla Ukrainy: 5.210 
złotych; 

 08.05. - na wspólnotę osób niepełnosprawnych 
„Bure Misie”: 3.000 złotych; 

 29.05. - na operację Michałka, który choruje na 
chorobę nowotworową oczu: 4.572 złotych; 

 12.06. - na rehabilitację Wojciecha, który leczy 
zdeformowaną stopę: brak danych; 

 do 24.07. - na wsparcie uczestników Światowych Dni 
Młodzieży (zakup żywności): 5.300 złotych;  

 28.08. - na pomoc misjonarzom w Beninie: ponad 
10.600 złotych; 

MYŚL MIESIĄCA 
Niechże więc ten, kto udziela pomocy innym, będzie 
spokojny i wesoły, ponieważ wtedy zyska dla siebie 
najwięcej, kiedy sobie najmniej zatrzyma.  

św. Leon Wielki 

Na wieczerzy wigilijnej dla Parafian ubogich 
i samotnych w dniu 20 grudnia 2016 roku 
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Ks. wizytator Kryspin Banko CM podjął decyzję, 
aby każdemu miesiącowi Jubileuszu 400-lecia Wincen-
tyńskiego Charyzmatu patronował kapłan (albo brat) 
polskiej prowincji, który w sposób szczególny zasłużył 
się dla Zgromadzenia i dla naszej Ojczyzny. Na miesiąc 
maj 2017 roku jako „patron miesiąca” został wyznaczony 
ks. Konstanty Michalski CM (1879-1947) – filozof, 
mediewista, rektor UJ w Krakowie; w tym roku przypada 
70. rocznica jego śmierci. 

============= 

Konstanty Michalski urodził się 29 kwietnia 1879 
roku w Dąbrówce Małej (dziś Katowice). Syn hutnika 
Ignacego i Pauliny Winkler. Szkołę elementarną ukoń-
czył w Siemianowicach, zaś średnią w niższym semina-
rium misjonarskim w Krakowie. Do Zgromadzenia wstą-
pił w roku 1896, a śluby złożył 8 grudnia 1898 roku. Eg-
zamin dojrzałości zdał w 1900 roku w Gimnazjum św. 
Anny w Krakowie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył 
w seminarium Zgromadzenia w Krakowie, a w dniu 5 
lipca 1903 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze 
na Wawelu z rąk bpa Anatola Nowaka.  

Po święceniach kapłańskich oddawał się pracy 
duszpasterskiej w misjonarskim kościele na Kleparzu 
oraz nauczycielskiej, katechetycznej i wydawniczo-
pisarskiej. Od 1904 r. uczył języka polskiego i literatury 
w wyższych klasach gimnazjum misjonarskiego. W la-
tach 1906-1908 był katechetą w Liceum Żeńskim Kapliń-
skiej w Krakowie, gdzie uczył etyki i historii Kościoła. 
Od 1904 roku wykładał historię filozofii w seminarium 
Zgromadzenia na Stradomiu, a od 1906 r. również patro-
logię. Jego działalność wydawniczo-pisarska ograniczała 
się wówczas do Roczników Obydwóch Zgromadzeń św. 
Wincentego a Paulo i do czasopisma Miłosierdzie Chrze-
ścijańskie. W marcu 1905 r. objął redakcję Roczników. 
Jako redaktor troszczył się nie tylko o należyty dobór 
artykułów i regularne pojawianie się pisma, lecz umiesz-
czał tam również własne teksty. 

W latach 1900-1906 studiował slawistykę na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Uczęszczał na wykłady takich 
uczonych, jak: Jan Michał Rozwadowski, Jan Łoś, Stani-
sław Tarnowski, Józef Tretiak i Stanisław Windakiewicz. 
W latach 1909-1911 studiował na Uniwersytecie Katolic-
kim w Lovanium. W lipcu 1909 r. otrzymał dyplom ba-
kalaureatu, a w 1910 roku licencjat na podstawie pracy: 
Mach et Duhem. Etude épistémologique comparée. Do 
doktoratu (1911) przygotował tezę pt. La réaction contre 
le psychologisme en Allemagne. Husserl, ses prédéces-
seurs et ses partisans. 

W drugiej połowie lutego 1911 r. ks. Michalski 
wrócił do Krakowa i rozpoczął wykłady z filozofii w 
Instytucie Teologicznym Zgromadzenia. Prowadził je 
do 1922 r. Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego zaczął wykładać w 1914 r., najpierw 
jako lektor i zastępca profesora, a od 1919 r. jako pro-
fesor nadzwyczajny. W 1921 roku został mianowany 
profesorem zwyczajnym. Do 1934 r. wykładał całą 
filozofię, z wyjątkiem teodycei i etyki. Od 1934 
r. ograniczył się już tylko do wykładów z metafizyki 
ogólnej, psychologii i historii flozofii średniowiecznej, 
inne przedmioty wykładał ks. Jan Salamucha. Opraco-
wując wykłady, Michalski sięgał do Sumy teologicznej, 
którą określał jako genialną syntezę. Tomizm nie był 
jednak dla niego systemem zamkniętym, lecz otwartym 
i żywym. Żywy tomizm Michalskiego wynikał m.in. z 
jego szacunku dla obcej myśli. Szacunek ten nie po-
zwalał mu na zamknięcie się w jednym systemie i na 
programowe pomijanie innych doktryn i poglądów.  
 

W czerwcu 1931 roku został rektorem Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. W ciągu rocznego urzędowania 
na tym stanowisku zajął się rozbudową warsztatów 
pracy, m.in. Biblioteki Jagiellońskiej, doborem sił nau-
czycielskich, wyposażeniem zakładów i ścisłym kon-
taktem nauki polskiej z zagranicą.  

JUBILEUSZ 400-LECIA WINCENTYŃSKIEGO CHARYZMATU 

PATRON MAJA:  
KS. KONSTANTY MICHALSKI 

Ks. Konstanty Michalski jako rektor UJ 
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W czasie pełnienia urzędu rektora wiele trosk 
przysporzyły mu: nowa ustawa o ustroju szkolnictwa 
oraz ówczesne rozruchy studenckie. Podczas tych rozru-
chów, które w październiku i listopadzie 1931 ro-
ku poważnie zakłóciły normalne życie akademickie, obie 
strony uznawały sprawiedliwe i godne postępowanie 
rektora. 

W 1927 roku ks. Michalski został członkiem – ko-
respondentem, a w 1933 roku członkiem zwyczajnym 
Polskiej Akademii Umiejętności. W wydawnictwach tej 
instytucji drukował większość swych prac naukowych, 
tam też przedstawił projekt monumentalnego wydawnic-
twa: Corpus Philosophorum Medii Aevi, które było reali-
zowane wysiłkiem Międzynarodowej Unii Akademii. 
Współpracował z PAU, a mianowicie z jej Komisją do 
badania historii filozofii w Polsce, zresztą już w 1914 r. 
referował na jej posiedzeniach swe rozprawy. W la-
tach 1918-1938 był sekretarzem wymienionej Komisji, a 
w latach 1938-1947 jej przewodniczącym. W la-
tach 1945-1947 był wicedyrektorem Wydziału Histo-
ryczno-Filozoficznego PAU. Jako pracownik PAU nale-
żał do Komitetu Wydawniczego Kwartalnika Filozoficz-
nego, do Komitetu Słownika łaciny średniowiecznej i do 
Rady Polskiego słownika biograficznego (1935-1946). 
Od 1933 roku był również przewodniczącym Komitetu 
Wydawnictw Śląskich. W ramach prac organizacyjno-
społecznych zainicjował Naukowy Instytut Katolicki w 
Krakowie, którego celem miało być rozwijanie myśli 
katolickiej poprzez bibliotekę i odczyty oraz skupianie 
innych stowarzyszeń katolickich wokół tego ośrodka. 
Otwarcie Instytutu nastąpiło w 1928 r. W 1940 r. władze 
okupacyjne rozwiązały Instytut. Po wojnie ks. Michalski 
podejmował próby jego reaktywowania, ale bezskutecz-
nie. 

W okresie nauczania na UJ i w latach swej 
współpracy z PAU ogłosił Michalski szereg prac ściśle 
naukowych, które dotyczyły przede wszystkim historii 
filozofii wieków średnich. Prace te można ułożyć w trzy 
grupy. Do pierwszej z nich należą studia odnoszące się 
do polskiej filozofii średniowiecznej. W grupie tej 
mieszczą się takie rozprawy, jak: Michał z Brzystrzyko-
wa i Jan ze Stobnicy jako przedstawiciele skotyzmu w 
Polsce (1915), Tomizm w Polsce na przełomie XV i XVI 
w. (1916), Jan Burydanus i jego wpływ na filozofię 
scholastyczną w Polsce (1916). W drugiej grupie są 
pisma o filozofii XIV wieku, np.: Wpływ Oxfordu na 
filozofię Jana z Mirecourt (1921), Die vielfachen Redak-
tionen einiger Kommentare zu Petrus Lombardus 
(1924), Le criticisme et le scepticisme dans la philo-
sophie du XIV siècle (1927), La physiqe nouvelle et les 
diferents courants philosophiques au XIV siècle 
(1928), Le problème de la volonté a Oxford et a Paris 
au XIV siècle (1937). Trzecia grupa pism Michalskiego 
zawiera jego dantologię. Należy tu wymienić przede 
wszystkim takie rozprawy, jak: Mistyka i scholastyka u 
Dantego (1921), Myśl franciszkańska i jej wpływ na 
Dantego (1927), Eros i logos u Dantego (1936), La 
gnoséologie de Dante (1950). 

Oprócz prac ściśle naukowych pozostawił ks. 
Michalski wiele artykułów, które można zaliczyć do 
kategorii wysokiej popularyzacji. Na szczególną uwagę 
zasługują artykuły będące esejami biograficznymi, np. 
esej o Władysławie Natansonie, o K. H. Rostworow-
skim i o Juliuszu Osterwie. Artykuły z tej grupy odzna-
czają się na ogół pięknym stylem literackim, zbliżają-
cym się nieraz do prozy poetyckiej. Z drugiej strony w 
pismach wymienionych znajduje się bogactwo myśli, 
tak że można z nich wydobyć i zrekonstruować całą 
filozofię i teologię autora. Do ostatniej grupy pism 
należą także dwie książki: Brat Albert (1946) oraz 
Między heroizmem a bestialstwem (1949).  

Za swe zasługi na polu naukowym otrzymał Mi-
chalski od rządu polskiego Krzyż Komandorski Orderu 
Polonia Restituta (1936), a ze strony rządu francuskie-
go Krzyż Oficerski Legii Honorowej (1937). W 1940 
roku został również włączony do grona członków Pa-
pieskiej Akademii św. Tomasza w Rzymie.  

W dniu 6 listopada 1939 roku ks. Michalski 
wraz z innymi profesorami UJ został aresztowany w 
osławionej Sonderaktion Krakau i przewieziony do 
więzienia we Wrocławiu, a następnie do obozu koncen-
tracyjnego w Sachsenhausen koło Berlina. Tam spotkał 
się z gehenną jakby wyjętą z kręgów dantejskiego pie-
kła: nie szczędzono mu dodatkowych cierpień tylko 
dlatego, że był kapłanem. Zwolniony w lutym 1940 
roku – dalsze lata spędził w ziemi sandomierskiej (Si-
chów, Rytwiany, Szwagrów, Sandomierz), oddając się 
pracy duszpasterskiej. W 1945 roku powrócił do Kra-
kowa i od marca tego roku rozpoczął na nowo wykłady 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. 

Zmarł 6 sierpnia 1947 roku w Krakowie; po-
grzeb odbył się 8 sierpnia; jego zwłoki pochowano w 
grobowcu Zgromadzenia na Cmentarzu Rakowickim w 
Krakowie. 

(zaczerpnięto ze strony: misjonarze.pl) 

 

Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Misjo-
narzy, ks. Tomaž Mavirič CM, w 2016 roku w liście na 
uroczystość św. Wincentego a Paulo pisał, że Jubileusz 
jest to czas „szczególnej łaski”, który Opatrzność ofiaruje 
nam na nadchodzącą 400. rocznicę (1617-2017) naszej 
wspólnej duchowości i charyzmatu wincentyńskiego. […] 
Zapraszam wszystkich do kontynuowania refleksji, jak 
najlepiej dzielić się z innymi tym „szczególnym czasem 
łaski”, a także do planowania i działania razem.  

Mottem całej Rodziny Wincentyńskiej na rok 2017, 
które ma wszystko oświetlać, są słowa: „Byłem przyby-
szem, a przyjęliście Mnie” (Mt 25, 35). Mając wzrok 
zwrócony na naszych braci i siostry, zwłaszcza najbar-
dziej opuszczonych i tych, o których nikt się nie troszczy, 
i aby mieć pewność, że nasze myślenie, planowanie i 
działanie zmierza w dobrym kierunku, trzeba nam wyru-
szyć w drogę. 
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Nie jesteś jednak tak bezwolny, 
A choćbyś był jak kamień polny, 
Lawina bieg od tego zmienia,  
Po jakich toczy się kamieniach. 
I, jak zwykł mawiać już ktoś inny,  
Możesz, więc wpłyń na bieg lawiny. 

(Czesław Miłosz, Traktat moralny)   

To nośny ostatnio temat: Żołnierze Wyklęci. Żołnie-
rze powojennego podziemia, którzy walczyli z nasłanymi 
obcymi agentami, mordercami i łotrami, często sowiec-
kimi obywatelami, którym spreparowano polskie papiery. 
Słowem: powojennymi bandytami. Ale ci komunistyczni 
agresorzy, gdy już zdobyli władzę, zrobili jedno: polskich 
patriotów nazwali bandytami, zohydzili ich w oczach 
społeczeństwa, wymordowali, a potem kazali o nich 
zapomnieć. I to się im udało. Aż nadto dobrze! 

Na ławeczce w Parku św. Wincentego siedziały dwie 
starsze panie. I zawzięcie dyskutowały na temat Żołnie-
rzy Wyklętych.  

– Jasne, że byli tam różni ludzie. Ale przecież w więk-
szości byli to pospolici bandyci, pozbierani nie wiadomo 
skąd, którzy myśleli o własnych sprawach, a nie o Pol-
sce – zawyrokowała jedna z nich. 

– Taki „Ogień” czy „Łupaszka”… Przecież piszą, że 
to byli zbrodniarze – wtórowała druga. 

Postanowiłem włączyć się do rozmowy. 

– Czy Panie wiedzą, że Czesław Miłosz nigdy nie ist-
niał? – zacząłem. Spojrzały na mnie zdziwione.   

– Pod koniec lat 70-tych XX wieku miałem dwadzie-
ścia i kilka lat, i byłem klerykiem w seminarium Zgroma-
dzenia Księży Misjonarzy. Słuchałem wówczas wykładów 
ks. profesora Józefa Tischnera (przedmiot: Współczesne 
kierunki filozoficzne). Na jednym z nich, w trakcie coty-
godniowego wywodu poświęconego marksizmowi, ks. 
Profesor zaczął zdanie od stwierdzenia: Czesław Miłosz, 
największy współczesny poeta polski… Zatkało mnie. Po 
raz pierwszy w życiu usłyszałem to imię i nazwisko. Jak to 
możliwe? – dziwiłem się. Jakim cudem ja – absolwent 
cieszącego się przecież wysoką renomą liceum ogólno-
kształcącego w moim rodzinnym mieście – mogłem ni-
gdy nie słyszeć o „największym współczesnym polskim 
poecie”? Jak to możliwe? – zachodziłem w głowę. 

A jednak było to możliwe: w komunistycznej Polsce 
Czesław Miłosz nie miał prawa istnieć. Ale potem przy-
szła rewolucja „Solidarności”, niezależne wydawnictwa, 

Nagroda Nobla w dziedzinie literatury w 1980 roku – i 
nie dało się więcej udawać, że Czesław Miłosz nie ist-
nieje. 

Że żołnierze wyklęci to bandyci? – kontynuowa-
łem. To tylko komunistyczna narracja. To taka sa-
ma prawda, jak ta, że Czesław Miłosz nigdy nie ist-
niał…  

ks. Bogdan Markowski CM   

 

Ledwie zmierzyliśmy się z tematem pułkownika 
Kuklińskiego: bohater czy zdrajca?, a zawikłana histo-
ria naszego państwa odsłania kolejne problemy. Jed-
nym z nich jest właściwe zrozumienie, kim byli Żołnie-
rze Wyklęci. Dla wielu osób jest to temat nowy i mimo 
swoistej mody ostatnich miesięcy – wciąż niejasny.  

Niedawno czytałem wspomnienia powstańca 
warszawskiego. Nie mógł on zrozumieć, dlaczego na 
czołgach Armii Czerwonej widniały orły, a wśród żoł-
nierzy sowieckich wchodzili do ruin Warszawy Polacy. 
Myślę, że to zdziwienie młodego powstańca dobrze 
odzwierciedla nasze zdziwienie, gdy słyszymy o ugru-
powaniach walczących z narzuconym Polsce komuni-
zmem jeszcze w latach pięćdziesiątych. Ostatni z nich 
zginął w roku 1963. Obydwa bowiem stany zaskoczo-
nego umysłu (powstańca i nasz) powstały w zupełnie 
innych realiach politycznych: Polski międzywojennej 
oraz postpeerelowskiej.  

Większość z nas urodziła się i wychowała w 
państwie satelickim. Polska Rzeczpospolita Ludowa 
miała pozorną suwerenność, w rzeczywistości była 
całkowicie zależna od Związku Socjalistycznych Re-
publik Sowieckich. Sieć instytucji, aparatu propagandy 
i opresji, cenzura, edukacja, służby bezpieczeństwa – 
czuwały, by nowych Polaków wychowywać na wzór 
człowieka sowieckiego. Wprawdzie z jakimiś tam ele-
mentami tożsamości narodowej (niech się im wydaje, 
że są Polakami), ale jednak w zupełnie nowym, narzu-
conym i kontrolowanym przez sowietów systemie.  

W takim państwie wielu Polaków korzystało z 
nowych możliwości, poszło na współpracę, inni przyję-
li nowy stan jako zło konieczne, skoro alianci zdradzili 
nas i zostawili na łasce Stalina… Po raz kolejny musie-
liśmy odnaleźć się w innej niż niepodległa rzeczywisto-
ści, wrzuceni w objęcia obce naszej zachodniej kultu-
rze. Nie wszyscy jednak się z tym pogodzili. Nie wszy-
scy przyjęli nową rzeczywistość jako ostateczną. Nie 
oceniajmy ich z naszego, współczesnego punktu wi-
dzenia. Myślę, że nikt z walczących w jakiejkolwiek 
wojnie czy powstaniu nie wiedział, jaki będzie wynik 
walk. My wiemy, jaki był – ich uczestnicy jasnowi-
dzami nie byli.  

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI: 
DWA W JEDNYM (GŁOSIE) 

TISCHNER, MIŁOSZ 
I WYKLĘCI 

BANDYCI  
CZY BOHATEROWIE? 
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 Chyba nie jest nadużyciem porównanie Żołnierzy 
Wyklętych do powstańców z okresu zaborów. Oni rów-
nież walczyli z wrogim systemem nawet wówczas, gdy 
na przykład kongresowe Królestwo Polskie cieszyło się 
pozorną autonomią. Czy podważamy dzisiaj wartość 
powstańców kościuszkowskich, listopadowych, stycz-
niowych, śląskich, wielkopolskich, warszawskich? Wy-
nik większości z tych insurekcji był opłakany, ale czy 
nazywamy tych powstańców bandytami? 

Oczywiście, bolesne jest zderzenie, gdy to Polak 
Polaka prześladuje, torturuje, zabija. Jesteśmy w stanie 
pojąć, iż okupant, najeźdźca, zaborca wynaradawiał i 
niszczył Polaków. Ale jak to możliwe, że Polak Polakowi 
był wrogiem? Zostawiając na boku zajadłość obecnego 
sporu politycznego w naszym państwie – boimy się po-
niekąd przyznać, że za wieloma brutalnymi aktami prze-
śladowań, okrutnych tortur, zabójstw stali nasi rodacy. 
Czym w końcu różnili się oni od oprawców z czasów 
zaborów czy okupacji? Czy nie należało z nimi walczyć? 
Czy tak trudno jest nam zrozumieć, że dla wielu Polaków 
okupacja sowiecka, jaka de facto nastała po II wojnie 
światowej (stacjonujące wojska, satelickie – fikcyjne 
państwo, podległe sowietom władze) budziła sprzeciw – 
także ten zbrojny? 

Niewątpliwie serce Ojczyzny krwawi, gdy opraw-
cami i ofiarami byli najczęściej Polacy. Tu zapewne ro-
dzą się nasze wątpliwości, czy to było potrzebne. Ale 
okrucieństwa państwa komunistycznego dopiero są przez 
nas rozpoznawane. Powoli, z wieloma problemami po-
stagenturalnymi, poznajemy tamten czas, w którym żyli-
śmy. Z zadziwieniem stopniowo przyznajemy, że jednak 
żyliśmy w wirtualnej rzeczywistości, w swoistym Ma-
trixie. 

Przez wiele lat słyszeliśmy, iż powstanie warszaw-
skie było zupełnie niepotrzebne, zbędne, nieodpowie-
dzialne, głupie. Dopiero brytyjski historyk Norman 
Davies uzmysłowił wielu, że to powstanie było czymś 
naturalnym i bohaterskim. Upodleni, upokorzeni, skazani 
na zagładę Żydzi – także rok wcześniej przystąpili  do 
powstania w getcie warszawskim, walcząc nie tyle o 
zwycięstwo, co o własną godność. Powoli docierała do 
nas prawda, że także powstańcy z sierpnia 1944 przystą-
pili do walki o własną godność i tożsamość, zagrożoną 
stojącą za Wisłą Armią Czerwoną i idącym za nią nowym 
modelem ustrojowym.  

Trudną jest nasza historia. Jej poznawanie jest jed-
nak naszą powinnością wobec tych, dzięki którym żyje-
my w wolnej i dumnej Polsce. Od naszej świadomości 
zależy kraj, który przekażemy kolejnym pokoleniom. 
Jako kompozytor pieśni o Żołnierzach Wyklętych zachę-
cam do ich poznania: wydawnictwomiles.pl.  

ks. Wojciech Kałamarz CM 

Internet, który miał m.in. zbliżać ludzi i służyć 
porozumieniu – jest zalewany falą hejtu. Ale przykład 
idzie z góry: od polityków czyli wybrańców narodu 
(każdy naród ma takich polityków, na jakich zasługu-
je?). A potem fala hejtu rozlewa się na miejsca pracy, 
rodziny i… kościoły. Bo nawet w kościele czasem 
ksiądz daje się ponieść emocjom, zamiast użyć rozumu. 
I promuje swoje poglądy polityczne, zamiast głosić 
Ewangelię… 

Przykład? Niejaki Zbigniew Stonoga umieścił w 
Internecie taką wypowiedź: Głupia Polska, głupie Po-
laczki, k…, was do Auschwitz tylko zaprowadzić, pie-
cyki włączyć. I tak oto Polak – jak można by sądzić po 
nazwisku – pluje na własny naród. Ale takiego plucia, 
wulgaryzmów, obrzydliwych odzywek, złości i niena-
wiści pełne są wypowiedzi blogerów i „komentatorów” 
rzeczywistości. Zwłaszcza wypowiedzi dotyczące VIP-
ów, przeciwników politycznych i Kościoła katolickie-
go. Co jest charakterystyczne dla internetowych „mędr-
ców”? Mają kłopot z ortografią, i ogólnie z pisaniem 
poprawnie po polsku.    

W czasie wizyty duszpasterskiej (czyli kolędy) 
rzadko dawałem się wciągać w rozmowy na tematy 
polityczne. A jeżeli już, to z ludźmi rozumnymi. Co 
rozumiem przez to określenie? Myślę o ludziach, któ-
rzy używają rozumu i kierują się rozumem, a nie nega-
tywnymi emocjami. Wówczas rozmowa staje się dialo-
giem: rozmową dwóch osób, które ujawniają poglądy i 
wymieniają argumenty, zawsze są gotowe nie tylko 
mówić, ale także słuchać, odnoszą się do siebie z sza-
cunkiem i zrozumieniem, ostatecznie nie zgadzają się 
ze sobą, albo dochodzą do porozumienia, albo bardzo 
nie zgadzają się ze sobą – ale zawsze rozchodzą się w 
zgodzie i pokoju. 

Tymczasem w naszym kraju dzieje się coś od-
wrotnego… 

   

PSYCHOTERAPEUTA z doświadczeniem klinicznym 
zaprasza do gabinetu przy ul. Lea 55 – 

rejestracja pod nr: 501 642 275 

NIE DAWAJCIE 
MIEJSCA DIABŁU 
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Hejt rozlewa się po naszym kraju, wyrażając naj-
gorsze emocje dotyczące poglądów, zamierzeń, działań, 
wyglądu, wieku i prowadzenia się urojonych albo rzeczy-
wistych przeciwników. Bywa, że sprawy drugorzędne stają 
się przyczyną rozłamu w rodzinach i zapiekłej wrogości 
ludzi dotąd dla siebie bliskich. Targają nami negatywne 
emocje: niektórzy nie mogą się opanować nawet przy 
spowiedzi i zamierzają przeklinać na swoich politycznych 
przeciwników – zamiast spowiadać się z własnych grze-
chów. 

Puenta do rozmowy na temat wszechobecnego hej-
tu? Ktoś mi ostatnio powiedział: Musi przyjść wojna. 

Chciałoby się zawołać: Ludzie, opanujcie się! Bo 
u kresu takich zachowań może być tylko… wojna. Wy-
starczy przyjrzeć się uważnie, od czego zaczęła się wojna 
w 1939 (a może 1938?) roku. Czy nie od „nakręcenia się” 
ludzi rzekomo uczciwych, a skrzywdzonych, którzy 
wreszcie dostrzegli możliwość wyrównania rachunków 
krzywd, i nazwali po imieniu swoich krzywdzicieli: w 
Niemczech byli to przede wszystkim Żydzi (a zaraz po-
tem Polacy), w sowieckiej Rosji – kułacy i inni kapitali-
ści. Do czego doprowadziło to „nakręcanie się”? 

To znana historyjka. Wydaje się opowiastką dla 
dzieci – ale wcale taką nie jest. Michałek słuchał wiadomo-
ści w telewizji i zwrócił się do swojego taty: – Tato, z czego 
biorą się wojny? – Widzisz Michałku, wszystko zaczyna się 
mniej więcej tak, że… Jeżeli, na przykład, pomiędzy Anglią i 
Ameryką nastąpi na pewien temat różnica zdań… Tu wtrą-
ciła się mama: – Nie opowiadaj mu takich rzeczy. Ameryka i 
Anglia nigdy się nie kłócą! – To nie ma nic do rzeczy. Da-
wałem tylko taki przykład – powiedział tato. – Tak, ty zaw-
sze robisz mu zamęt w głowie – powiedziała mama. Tato się 
trochę zdenerwował. – Już lepiej, żeby miał w głowie zamęt, 
niż gdyby miała być pusta – powiedział. – Ach, daj mi świę-
ty spokój – powiedziała mama. – Opowiadasz kompletne 
bzdury! I tutaj kłótnię rodziców przerwał zadowolony Mi-
chałek: – Aha, już teraz wiem, skąd biorą się wojny! 

Zresztą, św. Jakub Apostoł napisał krótko: Skąd 
się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądi-
nąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach 
waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą 
zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i 
kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modli-
cie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, 
starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz (Jk 4, 1-
3). I wszystko na ten temat. 

Rzecz bowiem nie w różnicach między ludźmi. 
Możemy się różnić w poglądach na temat spraw świata, 
polityki polskiego rządu, hierarchii Kościoła i codzien-
nych problemów – tak jak różnią nas języki czy kolor 
skóry. Problem nawet nie w tym, że różnice między 
ludźmi staną się przyczyną złych emocji, gniewu i kon-
fliktu. Konflikt jest czasem nieunikniony, ale… Gniewaj-
cie się, a nie grzeszcie – pisał św. Paweł – niech nad 
waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawaj-
cie miejsca diabłu! (Ef 4, 27). Problem zaczyna się tam, 
gdzie konflikt przeradza się w zapiekłą złość i niewyba-

To był całkiem sympatyczny wyjazd, chociaż 
całkiem „na luzie”: zabrakło czasu na przygotowanie 
regulaminu – stwierdził ks. Bogdan. Bo też dla kogo? 
W czwartek 2 lutego z Krakowa pociągiem do Wro-
cławia wyjechało 8 osób: ks. Bogdan, s. Beata i p. 
Przemek oraz 2 chłopców (Paweł i Tomek) i 3 dziew-
częta (Weronika, Magda i Olga); dopiero dzień później 
miało do nich dołączyć rodzeństwo: Kinga i Piotr.  

 

O ZIMOWISKU 
SŁUŻBY LITURGICZNEJ 

Dziewczęta na zimowisku w Karłowie,  
w czasie „śniegowej” sesji zdjęciowej 

czalną różnicę poglądów. Wtedy różnica zdań staje się 
grzechem. Wtedy… dajemy pole do działania diabłu. A 
on zrobi swoje. Niestety.  

Gdy dzieje się wojna – ludzie zwykle pytają: 
Gdzie jest Pan Bóg? A Pan Bóg jest tam, gdzie Go 
sami umieścili. A czy umieścili Go w centrum swojego 
życia? Czy słuchali Jego przykazań i ze wszystkich sił 
starali się je wypełnić? Czy zwalczali wszelkie przeja-
wy wrogości – zaczynając od własnej rodziny, środo-
wiska, miejsca pracy, własnego narodu?      

Gdy przychodzi wojna – ludzie zwykle pytają: 
Gdzie był Pan Bóg? A Pan Bóg był tam, gdzie Go sami 
umieścili: poza ich życiem. Czy nie wiedzieli, że wtedy 
diabeł szaleje? I że nie może być inaczej?  

ks. Bogdan Markowski CM 
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Podróżowali pociągiem – z przesiadką we Wro-
cławiu – do Kudowy-Zdroju. A dalej busem do Karłowa 
– zaśnieżoną i oblodzoną Drogą Stu Zakrętów, która wy-
glądała cokolwiek niebezpiecznie, ale kierowca radził 
sobie doskonale. W Karłowie zostali przyjęci, jak zwy-
kle, w pensjonacie „Pod Jesionami”. 

Pobyt zaczął się w piątek 3 lutego zgodnie z 
planem (którego nie było): wszyscy przy pięknej pogo-
dzie i zapadając się w śniegu powędrowali do Pasterki i z 
powrotem; w schronisku PTTK w Pasterce był czas na 
długi popas i posiłek popołudniowy. W sobotę 4 lutego 
nastąpił zjazd do Nachodu: tam uczestnicy wspięli się na 
zamek, spacerowali po mieście (kadra wstąpiła do ka-
wiarni na kawę), a na koniec powędrowali do znanego 
wszystkim marketu ALBERT przy granicy dla dokonania 
większych zakupów (Szef fundował kofolę klasyczną, 
wiśniową, cytrynową i „merunkową” czyli morelową). 

W niedzielę 5 lutego miało nastąpić zimowe 
zdobycie Szczelińca Wielkiego, ale z uwagi na fatalną 
pogodę – po niedzielnej Mszy św. był realizowany inny 
punkt z zapowiedzi programowej: „kiszenie się we wła-
snym sosie” (co wszystkim wychodziło bardzo dobrze). 
Szczeliniec Wielki, zresztą, nie został zdobyty tej zimy – 
nie tylko ze względu na mgłę, która spowijała go przez 
kilka dni, ale ze względu na niebezpiecznie oblodzone 
schody. Co nie przeszkodziło dziewczętom w wykonaniu 
kolorowej sesji zdjęciowej na tle zimowych drzew – fan-
tastycznie ośnieżonych i oblodzonych.  

W poniedziałek 6 lutego nadszedł czas na kole-
jową wyprawę do Adršpachu – czyli Skalnego Miasta w 
Czechach. Było fantastycznie: bilety po obniżonych ce-
nach, jeziorko w Piaskowni zamarznięte, na trasie tury-
stycznej brak zwiedzających, a skalne ostańce wygląda-
jące w śniegu jakby inaczej… I tylko szkoda, że nie uda-
ło się wejść wyżej: wejścia i schody nie były odśnieżone, 
a wejście bez raków niemożliwe (Vstup na vlastní ne-
bezpečí). Wszystkim natomiast spodobał się pobliski 
restaurant Javor, w którym zatrzymali się na gorącą her-
batę i domácí lívanečky s javorovým sirupem a vanil-
kovým tvarohem.   

We wtorek 7 lutego miał być Szczeliniec Wielki, 
ale było tylko… „kiszenie się we własnym sosie”. Co nie 
znaczy, że uczestnicy się nudzili: była codzienna Eucha-
rystia, grano w karty i inne gry, można się było wyspać 
do woli, prowadzono rozmowy (z Szefem też? owszem, 
ale raczej w nocy). Uczestnicy obejrzeli kilka wartościo-
wych filmów: Bóg nie umarł (jedynkę); Zakazany Bóg; 
Czy naprawdę wierzysz? – i jeszcze inne.  

W środę 8 lutego odstawili studentkę Kingę na 
dworzec kolejowy (musiała wracać na egzamin) i odbyli 
spacer po Kudowie-Zdroju. A w czwartek 9 lutego? Po 
ostatnim śniadaniu i ostatniej Mszy św. zjechali busem na 
stację kolejową, by – po obfitym zaczerpnięciu świeżego, 
górskiego powietrza (mieszkali na wysokości ponad 750 
metrów n.p.m.) – powrócić do krakowskiego smogu. I na 
sobotnie świętowanie odpustu ku czci Naszej Pani z Lo-
urdes.  

(XYZ) 

Uczeń z położonego na terenie naszej parafii VII 
Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej – 
Igor Żbik z kl. IIIa zajął II miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż 
ocalić życie bezbronnemu” w kategorii literackiej za 
pracę pt. „Infans romanus”. 

Natomiast w Ogólnopolskim Konkursie Lite-
rackim „Polski Samarytanin – bł. Jan Beyzym” zor-
ganizowanym przez Referat Misyjny Prowincji Polski 
Południowej Jezuitów i Stowarzyszenie Polonistów 
uczennice z VII LO za nadesłane prace zastały nagro-
dzone w następujący sposób: 

 Wiktoria Maślanka (klasa Ic), Podróże i wiara – 
III miejsce; 

 Alicja Matyjewicz (klasa If),  Lekarze ludzkich 
dusz – wyróżnienie; 

 Wiktoria Omachel (klasa If), Michał z malgaskiego 
lasu – wyróżnienie; 

 Weronika Firek (klasa Ie), Niesamowita opowieść – 
finalistka; 

 Weronika Malik (klasa If), Otwarcie szpitala – fina-
listka; 

 Aleksandra Sepielak (klasa IIIg), Otwórz oczy swe-
go serca – finalistka. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

Piotr Pikuła (katecheta) 

NAJLEPSI W VII LICEUM 

Zwycięzcy i organizatorzy konkursu  
«Pomóż ocalić życie bezbronnemu» 
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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 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 18.30, 
20.00 (z wyjątkiem sobót) 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
w tygodniu:  
w g. 6.00÷9.00; 18.00÷19.00;  
19.30÷20.00 (z wyjątkiem sobót)  

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 

Warsztaty komunikacji małżeńskiej: 
każda czwarta sobota miesiąca,  
w godz. 9.00÷15.00 

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 

 

MAJ 
3 (środa):  Uroczystość Najśw. Maryi Panny Królowej Polski, głów-

nej patronki naszej Ojczyzny. 
Msze Święte w porządku niedzielnym. 
Świętowanie pierwszej środy miesiąca o godz. 18.00: proce-
sja ze świecami, wspólna modlitwa różańcowa i nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

4 (czwartek): Święto św. Floriana, męczennika, patrona Miasta Krakowa.  
Pierwszy czwartek miesiąca. 

5 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny kapłanów w domach 
chorych – od godz. 9.00; dodatkowa Msza św. o godz. 16.30. 

6 (sobota): Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba. 
Obchody pierwszej soboty miesiąca: Godzinki o Niepokala-
nym Poczęciu NMP o godz. 7.40; po Mszy św. o godz. 8.00 
nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP. 

7 (niedziela): 4. Niedziela Wielkanocna. 
Światowy Dzień Modlitw o Powołania i początek dni modlitw 
w tej intencji. 

8 (poniedziałek): Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, 
głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. 

  Msze Święte – jak w dni powszednie. 
9 (wtorek): Uroczystość św. Ludwiki de Marillac, współzałożycielki 

Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 
(przeniesiona dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dys-
cypliny Sakramentów z dnia 15 marca na 9 maja). 

11 (czwartek): Udzielenie sakramentu namaszczenia chorych po Mszy 
św. o godz.18.30. 

13 (sobota): 100-lecie objawień Najśw. Maryi Panny dzieciom w Fatimie.  
14 (niedziela): 5. Niedziela Wielkanocna. 

Procesja ku czci św. Stanisława, biskupa i męczennika, z 
Wawelu na Skałkę o godz. 9.00. 

16 (wtorek): Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, główne-
go patrona Polski. 

20 (sobota): Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych przez 
dzieci z klas trzecich i pierwsza spowiedź św. dzieci. 

21 (niedziela): 6. Niedziela Wielkanocna. 
Uroczystość pierwszej Komunii św. dzieci o godz. 10.30 (SP 
nr 12) i o godz. 12.30 (SP nr 5). 

22 (poniedziałek): początek dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. 
23 (wtorek): W Rodzinie Wincentyńskiej: wspomnienie św. Joanny-

Antydy Thouret, dziewicy, założycielki Instytutu Sióstr Miło-
sierdzia.  

28 (niedziela): Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
 Uroczystość rocznicy pierwszej Komunii św. dzieci o godz. 

11.00. 
30 (wtorek): W Rodzinie Wincentyńskiej: wspomnienie bł. Marty Wiec-

kiej, dziewicy. 
31 (środa): Święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny. 

Kalendarium duszpasterskie IINNFFOORRMMAACCJJEE    
PPAARRAAFFIIAALLNNEE  

  

 

 


