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JAKIM JESTEM
DZIECKIEM?
Kilka lat temu, w czasie kolędy, w swoim domu przyjęła
mnie starsza kobieta. Sama, samiusieńska jak palec. Chociaż kiedyś miała męża i dzieci. Mąż odszedł, opuścił żonę i dzieci już
dawno temu – a potem opuściły ją dzieci: trzy córki. Żyły gdzieś
w Polsce, miały swoje rodziny i dzieci – tyle że matka nic nie
wiedziała, co się u nich dzieje. Bo córki wyrzekły się matki.
Wszystkie trzy. Zero kontaktu, zero zainteresowania matką, żadnych telefonów i życzeń na święta. Siedziałem więc naprzeciw
starszej kobiety i milczałem. Nie mogłem zrozumieć, jak to możliwe: trzy córki, trzy dorosłe kobiety – i matka, od której otrzymały życie i o wiele, wiele więcej. Matka, która kocha i cierpi – i
córki, które uznały, że nie mają matki.
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Ojciec Święty Franciszek w adhortacji o miłości w rodzinie
Amoris laetitia pytał: Gdzie są dzieci? Nie w sensie miejsca w
przestrzeni – ale w swoim duchowym rozwoju? Gdzie naprawdę
jest ich dusza, czy wiemy? A przede wszystkim – czy chcemy to
wiedzieć? (p. 261) Rodzice często niewiele wiedzą o dzieciach –
bo trzeba postawić pytanie: gdzie są rodzice? Kiedyś mogliśmy
usłyszeć, że w Bydgoszczy miała miejsce zatrważająca, ale i pouczająca historia. Niespełna 16-letnia dziewczyna w mieszkaniu
urodziła dziecko i martwe dziecko przez dwa tygodnie przechowywała… w plecaku w szafie. Rodzice nie zauważyli ani ciąży
córki, ani faktu urodzenia dziecka w ich mieszkaniu! Poczucie
osierocenia, jakiego doświadcza dziś wiele dzieci i ludzi młodych,
jest głębsze, niż nam się wydaje – pisał w adhortacji Ojciec Święty
(p. 173). A jeżeli dzieci nie są ogarnięte mądrą i odpowiedzialną
miłością ojców i matek – czy można się dziwić, że rosną dzieci,
którym zabraknie miłości do rodziców?
W maju częściej myślimy i częściej przychodzimy do naszej niebieskiej Matki: to czas nabożeństw majowych. W
Ewangelii czytamy, jak Chrystus Pan z wysokości krzyża, wskazując na Maryję, mówił do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej
godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 27). A w Dziejach Apostolskich czytamy o prześladowaniach, jakie wybuchły w Jerozolimie, kiedy apostołowie zaczęli głosić Ewangelię. W roku 37
ukamienowano Szczepana, pięć lat później został ścięty apostoł
Jakub Starszy. Apostołowie wyruszyli z Jerozolimy w świat. A
apostoł Jan z Maryją udał się do Azji Mniejszej i osiadł w Efezie.
Zaopiekował się, zadbał o Maryję tak, jakby to była jego własna
Matka.
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Tam, w Efezie miała Maryja zakończyć swoją
ziemską pielgrzymkę niedługo później, bo około 45 roku
– do końca otoczona troską umiłowanego ucznia Jezusa.
A pobożna tradycja podaje, że do Jej ciała na dzień pogrzebu zdążyli dotrzeć wszyscy apostołowie, rozproszeni
po świecie.
Z wysokości krzyża Chrystus mówił do umiłowanego ucznia: „Oto Matka twoja”. Chrystus widział Jana,
i widział wszystkie swoje umiłowane dzieci, gdy mówił:
„Niewiasto, oto syn Twój”. Dlatego wszyscy uczniowie
uważali Ją za swoją Matkę – tak jak Ona uważała ich za
swoje dzieci. Czyż nie dlatego widzieliśmy Ją z apostołami w Wieczerniku? Wszyscy oni trwali jednomyślnie
na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi (Dz 1, 14). Była z nimi, myślała o nich,
troszczyła się o ich przyszłość, modliła się z nimi. Jak
dobra Matka, która modli się ze swoimi dziećmi, myśli o
nich, chce zapewnić im dobrą przyszłość.
Napisałem, że Chrystus widział wszystkie swoje
umiłowane dzieci, gdy mówił: „Niewiasto, oto syn
Twój”. Wszystkie – a więc także i mnie. To także do
mnie Jezus mówił z wysokości krzyża: „Oto Matka twoja”. To także o mnie Jezus myślał, gdy mówił do Matki:
„Niewiasto, oto syn Twój”. Ona zaś na pewno modli się
również za mnie, myśli o mnie, chce dla mnie dobrej
przyszłości, kocha matczynym sercem. Zawsze ogarnia
mnie mądrą i odpowiedzialną miłością. Ale czy ja myślę
o Niej – rano, wieczorem i w południe? Czy codziennie
jestem przy Niej – jak apostołowie w Wieczerniku? Czy
jestem posłuszny – jak słudzy w Kanie Galilejskiej? Czy
pamiętam – czy też może zapominam? Jakim jestem
dzieckiem? Jak umiłowany uczeń Jan – czy jak wyrodne
córki, o których opowiedziałem na początku? Jakim jestem dzieckiem Matki Jezusa – czyli Matki Jana, apostołów i wszystkich umiłowanych uczniów, a więc i mojej
Matki?
ks. Bogdan Markowski CM

CZY MAM
BOŻEGO DUCHA?
Gdy czytamy fragmenty Pisma Świętego mówiące
o Duchu Świętym, wzrasta w nas przekonanie, iż mamy
do czynienia z wszechpotężną Siłą, przenikającą wszystko Mocą, Duchem równie przerażającym co fascynującym. Duch Święty jest bowiem Niesamowitą Postacią –
w równym stopniu wszechobecną, co arcytajemniczą.
Czytając Stary Testament – odnosimy wrażenie,
iż jest on przede wszystkim objawieniem Ojca, pierwszej Osoby Trójcy Świętej. W lekturze Ewangelii nie
mamy wątpliwości, iż mowa w niej przede wszystkim o
drugiej Osobie Trójcy czyli o Synu, który objawia nam
także prawdę o Ojcu i Duchu. Pierwszoplanową, bezpośrednio namacalną postacią w Ewangelii jest Jezus

MYŚL POD ROZWAGĘ
Różnica między człowiekiem inteligentnym a
mądrym polega na tym, że ten pierwszy zawsze potrafi znaleźć wyjście w sytuacji, w którą
ten drugi nigdy by się nie wpakował.
(anonimowe)
Chrystus. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie oraz listy
apostolskie nie możemy oprzeć się wrażeniu, iż ich
główną postacią są nie tyle apostołowie, co Duch
Święty.
To Duch zstępuje na apostołów w wieczerniku,
Duch pozwala im mówić obcymi językami, Duch sam
przemawia do Piotra, z natchnienia Ducha prorok
Agabos przepowiada głód w Judei; Duch dosłownie
porywa Filipa i dworzanin królowej etiopskiej już go
więcej nie widział; Ducha Świętego się udziela oraz
otrzymuje przez włożenie rąk apostołów; Duch Święty
sam dyktuje apostołom, co mają robić, na kogo nałożyć ręce, sam posyła Barnabę i Szawła na Cypr; apostołowie obradując na tzw. soborze jerozolimskim
podejmują decyzję wraz z Duchem Świętym: Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my – czytamy
w Dziejach (Dz 15, 28). Czasami Duch Święty zabrania głosić słowa, jak Pawłowi podczas jego drugiej
wyprawy w Azji, o czym czytamy w rozdziale 16...
Można przytaczać setki innych sytuacji z Nowego Testamentu i z rumieńcami na twarzy mówić o
tym, jak Duch Święty sam osobiście przewodził
chrześcijanom w początkach Kościoła. Zauważmy
jednak od razu, że nie uchronił ich od prześladowań,
nie ustrzegł ich przed rozłamem, nie ocalił od śmierci.
Przywiódł jednak do przystani prawdy tysiące z każdego pokolenia, ludu i języka, ostatecznie – przywiódł
do zbawienia miliony, a patrząc z dzisiejszej perspektywy – nawet miliardy ludzi.
Pierwszy męczennik, który oddał życie za wiarę
w Chrystusa – św. Szczepan, podczas kamienowania
patrzył w niebo i dlatego, że był pełen Ducha Świętego zobaczył to, czego inni nie widzieli: ujrzał chwałę
Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga. Szczepan
pełen Ducha ujrzał niebo i Jezusa po prawicy Ojca
(zob. Dz 7, 55). Inni nic nie widzieli, bo nie mieli
Ducha.
Na co dzień nie doceniamy działania Ducha
Świętego. Bliżej nam do uchwytnej postaci Jezusa i
Jego Matki. Kimś wymykającym się naszemu rozumowi jest Osoba, która wprawdzie objawiła się wizualnie,
ale pod postacią gołębicy, ognistych języków, gwałtownego uderzenia wiatru – to zjawiska uchwytne, ale
mało cielesne, jakby mało osobowe. Tymczasem Duch
Święty jest osobą, w dodatku postacią wypełniającą
każdego z nas.
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To niesamowite, ale Pismo Święte każdego
ochrzczonego, nasze ciało i naszego ducha, ale podkreślmy
to z całą mocą – zwłaszcza nasze ulegające chorobom, a po
śmierci także zepsuciu – ciało, nazywa greckim terminem
naos, używa tu słowa, które w języku greckim w Starym
Testamencie zarezerwowane było na określenie miejsca
„Świętego Świętych” w Świątyni Jerozolimskiej, a więc
miejsca najświętszego dla Żydów, gdzie przebywała chwała
Boża.
Zdajmy sobie sprawę z tego, że od czasów Chrystusa
– najświętszym miejscem jest każdy ochrzczony człowiek.
Św. Paweł pisze wprost: Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest
świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od
Boga (...). Chwalcie więc Boga w waszym ciele! (1 Kor 6, 19-

20). Warto, abyśmy sobie dzisiaj te prawdę uświadomili.
Każdy z nas jest świątynią, w której mieszka Duch Święty!
Może niejeden z nas ma wątpliwości. Ktoś powie: jakaż to ze mnie świątynia? Chyba pusta, bo ja nie słyszę Ducha Świętego. Może On we mnie nie mieszka? Do mnie nie
przemawia tak, jak mówił do pierwszych chrześcijan, nie
jest we mnie obecny z taką intensywnością, jak w pierwotnym Kościele... Na to ja odpowiem: czy naprawdę?
Czy nigdy nie miałeś sytuacji podobnej do tej, której
doświadczyła św. Elżbieta? Przypomnij sobie ten moment
w Ewangelii, w której ona, napełniona Duchem Świętym,
nazywa swoją krewną – Matką swojego Pana. Dziwne wyznanie! Jakże przekraczające umysły wielu nawet współczesnych ludzi, którzy nie potrafią nazwać poczętego dziecka
człowiekiem. Jednak Elżbieta, ponieważ była pełna Ducha
Świętego, poczęte w łonie młodziutkiej Maryi dziecko nazywa swoim Panem. Czy naprawdę nie miałeś w swoim
życiu sytuacji, w której nagle zrozumiałeś rzeczy dotąd
przed Tobą zakryte? Czy nigdy nie doświadczyłeś sytuacji,
w której nagle Cię oświeciło i wszystko stało się jasne? I
dziwiłeś się: jak mogłem do tej pory tego nie rozumieć? Tak
działa Duch Święty! Nierzadko takim sytuacjom towarzyszy refleksja: ale nie wszyscy widzą to tak jasno, jak ja...
Nikt nie może bez pomocy Ducha Świętego powiedzieć, iż Jezus jest Bogiem. Dla wielu ta prawda pozostaje
zakryta, bo brak im otwartości lub samego Daru Ducha
Świętego.
Czy naprawdę nie miałeś w życiu sytuacji, w której
czułeś wewnętrzny przymus obrony jakiejś prawdy, jakiegoś dobra, mimo że wszystko wokół było wrogie? Czy nie
przypominasz sobie w swoim życiu sytuacji podobnej do
ostatnich chwil św. Szczepana, który nie tylko, że nie mógł
nie mówić o Chrystusie, ale i nie winił swych oprawców za
to co robią, bo robili tak dlatego, iż nie rozumieli, a nie rozumieli, bo nie mieli Ducha Świętego w sobie? Przecież
jednym z katów św. Szczepana był Szaweł. Jakże on się
zmienił, ile cierpiał dla Chrystusa, w końcu także oddał za
Niego życie, gdy tylko został napełniony Duchem Świętym!
Czy naprawdę nie miałeś nigdy podobnego wrażenia
jak Partowie, Medowie, Elamici i mieszkańcy Mezopotamii,
którzy – każdy w swym sercu – słyszeli słowa wypowiadane przez apostołów (zob. Dz 2, 6-11)? Ja osobiście często

spotykam się z sytuacją, w której jedno kazanie odnosi
diametralnie różne skutki w sercach słuchających, do
każdego trafiając w inny sposób. Mówię jedno kazanie,
a słysząc uwagi odnoszę wrażenie, jakbym mówił ich
kilkanaście naraz. Jedno słowo w różnych uszach brzmi
zupełnie inaczej. Ja bowiem je wypowiadam, a Duch w
umysłach słuchaczy wprawia w drgania odpowiednie
struny, wskutek czego każdy odbiera je odmiennie.
W Ewangelii wg św. Marka czytamy słowa Jezusa:
gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się
przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w
owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale
Duch Święty (Mk 13, 11). Spełnienie tej zapowiedzi znajdujemy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 4. Arcykapłani, saduceusze, uczeni w Piśmie – osłupieli ze zdumienia, gdy pojmany wraz z innymi uczniami Jezusa Piotr,
napełniony Duchem Świętym przemówił przed całym
Sanhedrynem. Nie mogli pojąć, skąd ten niewykształcony, prosty rybak posiada taką wiedzę, łatwość mowy,
argumentacji i nieodpartą, przekonującą mądrość!
Przypomina mi się sytuacja z liceum, do którego
chodziłem jako uczeń. Nie byłem wówczas osobą zbyt
religijną. Jednak przez kolegę zostałem poproszony do
obrony prawd wiary przed koleżanką, którą skądinąd
bardzo lubiłem, ale która była gorliwym wyznawcą pewnej sekty. Wiedza i łatwość wymowy, jaka wówczas została mi dana, zaskoczyły mnie samego, nie uraziły koleżanki, a wprawiły w osłupienie także mojego kolegę. Gdy
po godzinie, na osobności próbowałem jeszcze raz, samemu sobie, wygłosić ów błyskotliwy wywód – nie potrafiłem. Wtedy zrozumiałem, iż Duch Święty udzielił mi
mądrości niezbędnej na tamten moment i było to cudowne
uczucie. Pragnąłem, by było tak częściej...
Przed nami Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (będzie to niedziela 20 maja). Niech raz jeszcze
uświadomi nam, że przez święty chrzest staliśmy się
Świątynią, w której zamieszkało Słowo zjednoczone
z Ojcem i Duchem Świętym. Radując się tym faktem
– szanujmy własne ciało i uwielbiajmy Boga w naszym
życiu. Bądźmy otwarci na natchnienia Ducha Świętego
i pozwólmy się Mu prowadzić ku życiu wiecznemu.
ks. Wojciech Kałamarz CM
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O DNIACH SKUPIENIA
W KALWARII
RAZ JESZCZE
W czwartek, 15 lutego 2018 roku, zaraz po Środzie Popielcowej i „Walentynkach”, grupa młodzieży
wraz z księdzem Bogdanem i siostrą Beatą wybrała się na
zimowy wypoczynek. „Ekipa” młodzieży była zróżnicowana i nie ograniczała się tylko do służby liturgicznej z
naszej parafii. Wypoczynek? Zimowisko w tym roku
miało formę dni skupienia, a temat przewodni brzmiał:
Bóg, miłość, szczęście i seks. Warsztaty, które były
główną częścią dni skupienia, prowadził pan Mirosław
Strumiński (wraz z Żoną prowadzą poradnię dla małżeństw i narzeczonych) razem z Panią Katarzyną.
Do Domu Pielgrzyma przy kalwaryjskim klasztorze dotarliśmy około godz. 13.00. Przywitała nas tam
piękna zimna i dużo śniegu. Do obiadu rozlokowaliśmy
się w pokojach. Po zapoznaniu się ze sobą – odbyło się
spotkanie integracyjne pod hasłem „Miłość niejedno ma
imię...”. Podczas spotkania opowiadaliśmy o sobie, ale
także o swoich relacjach „romantycznych” i związkach
„damsko-męskich”. Rozmowy odbywały się w przyjemnej i luźnej atmosferze, pojawiły się historie zabawne o
pierwszych zauroczeniach z okresu przedszkola i szkoły,
ale także piękne historie miłosne. Na dobre zakończenie
dnia – po kolacji odbyła się Msza Święta w auli św. Jana
Pawła II.
Piątek mieliśmy spędzić bardzo aktywnie: po spokojnej nocy i smakowitym śniadaniu wyruszyliśmy na
długi spacer po dróżkach kalwaryjskich. Pogoda dopisywała, momentami padał śnieg, słońce umilało nam spacer. Z racji piątku i Wielkiego Postu odprawiliśmy Drogę
krzyżową dróżkami Pana Jezusa. Każdy z nas miał przydzielone rozważanie kolejnej stacji Drogi krzyżowej, z
przygotowanych przez biskupa Grzegorza Rysia na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Po prawie czterech
godzinach „w drodze” – nadszedł czas, by powrócić na
obiad. Ale zanim to nastąpiło – nie mogliśmy się powstrzymać przed zabawami w śniegu. Aniołkom, fikołkom na śniegu nie było końca! Kiedy prawie wszyscy
turlaliśmy się po śniegu jak małe dzieci, Ksiądz robił
zdjęcia i śmiał się z nas. Po posiłku mieliśmy czas wolny.
Część grupy udała się na wycieczkę po Kalwarii (czyli po
mieście), a reszta została na miejscu, by wykorzystać
czas na gry karciane, śpiewanie, grę na gitarze i rozmowy
ze sobą czy z Księdzem.
W piątek wieczorem dołączyli do nas: pan Mirosław z żoną Wiesławą oraz pani Katarzyna. Zaraz po
kolacji odbyło się spotkanie zapoznawcze z Prowadzącymi, i tym samym rozpoczęliśmy warsztaty i pracę.
Wieczorem wszyscy uczestniczyli jeszcze we Mszy
Świętej.

A w sobotę zaraz po śniadaniu, pełni energii i
pozytywnego nastawienia, uczestniczyliśmy w warsztatach. Prowadzący byli bardzo dobrze przygotowani,
mieli odpowiednie materiały, które pomagały nam zrozumieć treść wykładów, bardzo ważnym elementem
były profesjonalnie przygotowane prezentacje multimedialne. Trzeba zaznaczyć, że tematy poruszane na
spotkaniach wcale nie były proste. Zakochanie, miłość,
szczęście, przyjaźń, seks, pornografia, życiowe porażki
– to tylko część problemów, z jakimi zmagają się nie
tylko młodzi ludzie, ale także dorośli. Każdy człowiek
z natury ma potrzebę kochać i być kochanym. Miłość w
dzisiejszych czasach jest różnie rozumiana i, wbrew
pozorom, nie jest to sprawa prosta… Na warsztatach
dowiedzieliśmy się nie tylko, jak wyglądają sfery relacji, etapy miłości, jak radzić sobie ze swoimi słabościami, ale także o tym, jak funkcjonuje mężczyzna i
kobieta, o różnicach, które są między nami. Poruszyliśmy tematy seksualności, antykoncepcji, pornografii.
Dla niektórych są to tematu tabu. Tymczasem warto
rozmawiać i uświadamiać młodych ludzi o takich właśnie sprawach. Było to dla nas bardzo cenne, ponieważ
wchodzimy w pierwsze poważniejsze związki w zasadzie bez większego doświadczenia, a nawet niezbędnej
wiedzy. Na warsztatach często dyskutowaliśmy i dzieliliśmy się własnymi przeżyciami czy przemyśleniami.
Podczas spotkań odbywało się wiele ćwiczeń, odgrywane były scenki, które były pomocne, i za udane występy czy właściwe odpowiedzi byliśmy nagradzani
tematycznymi książkami i innymi upominkami.
W sobotę również nie zabrakło czasu na Mszę
Świętą, tym razem w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej. A między posiłkami i warsztatami korzystaliśmy
z wolnego czasu, graliśmy w gry, rozmawialiśmy,
śmiechu i dobrego humoru nikomu nie brakowało!
W niedzielę po śniadaniu odbyła się ostatnia
część warsztatów, podsumowaliśmy wspólną pracę,
każdy mógł powiedzieć, co mu się podobało – wyrazić
swoją opinię. Nie był to jednak koniec pracy. Po Mszy
Świętej niedzielnej w Bazylice, obiedzie, czułym pożegnaniu i podziękowaniu Prowadzącym – przyszedł czas
na pracę w grupach na temat: „Odkrywanie siebie” (z
przybyłą specjalnie w tym celu panią Pauliną). W tej
części skupiliśmy się na poznaniu siebie, swoich możliwości, mówiliśmy o swoich marzeniach, pasjach,
zainteresowaniach. Wspólnie szukaliśmy jak najlepszej
drogi do samorealizacji. Każdy z nas w czasie tego
spotkania miał swoje pięć minut. Było to zwieńczenie
warsztatów i dni skupienia. Po kolacji wykorzystaliśmy
pozostałą siłę i energię na wspólne rozrywki (oczywiście, ks. Bogdan uczestniczył w nich całym sobą).
Nazajutrz, w poniedziałek, zaraz po porannej
Mszy Świętej i śniadaniu, nadszedł czas na wymeldowanie się z Domu Pielgrzyma. Zapakowani, zadowoleni – udaliśmy się pieszo na stację kolejową Kalwaria
Zebrzydowska Lanckorona, by w promieniach słońca
wyczekiwać na pociąg do Krakowa.
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Wyjazd był jak najbardziej udany! Myślę, że właśnie taki sposób na spędzenie części ferii zimowych jest
najlepszy! Połączenie odpoczynku, zabawy, śmiechu,
rozrywki, a także pogłębienie relacji z Bogiem przez
codzienną Eucharystię, modlitwę, śpiewy, a do tego porcja cennej nauki, która przyda się każdemu młodemu
człowiekowi w przyszłości, w związku, w narzeczeństwie
i małżeństwie – to świetny sposób na spędzenie wolnego
czasu. Niech żałują Ci, których z nami nie było. A tym,
którzy nie mieli okazji uczestniczyć w takich wyjazdach
– serdecznie zalecam wzięcie w nich udziału. Warto!
Zapraszam więc w nasze szeregi – bo można mieć nadzieję, że ks. Bogdan znowu coś podobnego wymyśli. 
Weronika Mosiek
Opinie uczestników:
Na dniach skupienia dowiedziałam się bardzo dużo
pożytecznych i ciekawych rzeczy. To czego się nauczyłam
– na pewno pomoże mi w budowaniu zdrowych relacji z
innymi. Bardzo podobało mi się podejście prowadzących,
mówili spokojnie i konkretnie. Mieliśmy możliwość brania udziału w ćwiczeniach, za które dostawaliśmy nagrody. Polecam wszystkim takie wyjazdy. Myślę że jeżeli
miałabym możliwość jeszcze raz pojechania na takie zajęcia, zrobiłabym to bez wahania (Magda).
Wyjazd ogółem był bardzo ciekawy. Dni skupienia,
na których skupiliśmy się na temacie związków młodych
ludzi, na pewno były bardzo pomocne i wiele z nich zaczerpnąłem. Kalwaria – piękne miejsce na chwilę zadumy
i przemyślenie niektórych faktów życiowych. Chciałbym
jeszcze raz wziąć udział w takim wyjeździe. Bardzo mi się
podobało! (Piotr).

Na wyjeździe podobała mi się atmosfera, która
na nim panowała, i podejście księdza Bogdana. Jego
wrodzony luz. Ci, którzy nie pojechali, niech żałują. A
ja chętnie bym pojechał na podobny wyjazd i zachęcam
każdego, kto się waha, aby się wybrał (Marcin).
Najprościej byłoby powiedzieć, że było po prostu
cudownie. Najbardziej podobały mi się zajęcia z panem
Mirkiem oraz z panią Kasią, no i cieszę się, że znowu
mogliśmy się spotkać w takim gronie. Czy pojechałabym na takie dni jeszcze raz? Oczywiście, że tak! I bardzo dziękuję, że mnie wzięliście ze sobą (Zuzia).

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…
 W roku 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie
do tamtejszego sanktuarium maryjnego przybyło aż
9,4 miliona pielgrzymów.
 Ponad 72% obywateli Unii Europejskiej mieszka w
krajach, w których obowiązuje zakaz handlu w niedzielę.
 Z badań CBOS-u wynika, że do spowiedzi wielkanocnej przystąpiło 67% Polaków, w rekolekcjach
wielkopostnych uczestniczyło 55%, a w poświęceniu
pokarmów na stół wielkanocny udział wzięło 92%.
 Przynajmniej 43% rodzin w Polsce potrzebuje wsparcia pracownika socjalnego, a 17 tysięcy dzieci wychowuje się w domach dziecka.
 W 2017 roku na świecie zamordowano 23 misjonarzy (Ameryka – 11, Azja – 2, Afryka – 10). W tej
liczbie jest 13 kapłanów, 1 zakonnica, 1 zakonnik i 8
osób świeckich.
 W Niemczech w 2017 roku odnotowano 100 przestępstw przeciwko chrześcijanom motywowanych
nienawiścią.
 Z badań amerykańskich wynika, że przeciętna matka
poświęca tygodniowo 98 godzin na… bycie mamą.
Z polskiej prasy wybrał AM

MINIONY ROK 2017
SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Na zdjęciu: autorka tekstu
z ks. Bogdanem przy «św. Weronice»
na kalwaryjskich dróżkach

Rok 2017 przeżyliśmy w duchu wdzięczności
za jubileuszowy rok 400-lecia charyzmatu wincentyńskiego, a także za okrągły jubileusz 100. rocznicy objawień w Fatimie, a w naszym mieście 100.
rocznicy śmierci brata Alberta. We wszystkich tych
wydarzeniach uczestniczyliśmy w mniejszym lub
większym stopniu, ale ufam, że już dziś cieszymy się
pogłębioną wiarą, nadzieją i miłością oraz błogosławionymi owocami tych jubileuszy.
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Dane statystyczne.

Podsumowanie minionego roku rozpocznijmy od
danych statystycznych. W naszej wspólnocie parafialnej
sakrament chrztu świętego otrzymało 76 dzieci (32 spoza
parafii). Do pierwszej spowiedzi i Komunii św. przystąpiło
w naszym kościele 142 dzieci, zaś obdarowanych darami
Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania zostało 30
młodych osób. Umocnionych sakramentem chorych zostało 380 osób (w tym w Dniu Chorego 251 osób). Kapłani pobłogosławili 31 par małżeńskich (spoza parafii 18
par). Do wieczności odeszło 173 naszych parafian (o 24
osoby więcej aniżeli w roku 2016), natomiast we Mszy św.
niedzielnej uczestniczyło średnio około 6.000 osób.

Sprawy materialne.
Rok 2017:
Dzięki ofiarności parafian i sympatyków naszego
kościoła udało nam się w zeszłym roku dokonać następujących prac i remontów:
 nowe drzwi do plebanii, odnowienie drzwi i pierwszego pomieszczenia kancelarii parafialnej – 8.000 zł;
 II część renowacji prezbiterium kościoła – 127.020 zł
(udział parafii 27.020 zł);
 złocenie naczyń liturgicznych – 1.050 zł;
 malowanie dachu i rynien na Domu Katolickim –
16.031 zł;
 odnowienie rozmównicy – 850 zł;
 zakup pulpitu pod Ewangeliarz – 1.845 zł;
 wykonanie wiaty w wirydarzu – 10.750 zł;
 renowacja figury Dzieciątka Jezus – 600 zł;
 remont instalacji gazowej w kuchni – 800 zł;
 konserwacja instalacji grzewczej – 600 zł;
 konserwacja instalacji kominowej – 2.650 zł;
 zakup nowego rzutnika do kościoła – 3.000 zł.
Przed nami:
Renowacja zakrystii (jeżeli znajdziemy odpowiedniego wykonawcę), dostosowanie instalacji elektrycznej na
plebanii do współczesnych wymogów bezpieczeństwa,
zabezpieczenie przed wilgocią frontowej ściany kościoła,
konserwacja piaskowca wokół kościoła, renowacja pozostałych naczyń liturgicznych, wykonanie górnej części
chrzcielnicy, wymiana okien w Domu Katolickim, odnowienie kancelarii parafialnej.
Za wszelkie ofiary pieniężne, a także za modlitewne
wsparcie podjętych prac remontowych składam serdeczne
Bóg zapłać!

Wspólnoty i grupy parafialne.
Darem dla duszpasterstwa parafialnego są wspólnoty i grupy parafialne. Ostatnio usłyszałem taką opinię: u
Was w parafii to się naprawdę dużo dzieje. Zdaję sobie
sprawę, że jest to zasługa naszych duszpasterzy, ale też
niemała zasługa zaangażowanych ludzi świeckich. Dlatego
pragnę podziękować wszystkim Wspólnotom działającym
w naszej parafii: cieszącemu się niegasnącą sławą Chórowi
Mariańskiemu pod dyrekcją Maestro dra Jana Rybarskiego,

Duszpasterstwu Akademickiemu „Na Miasteczku” i działającym tam wszystkim wspólnotom młodzieżowym i studenckim, Ministrantom i Lektorom oraz Krucjacie Maryjnej, Stowarzyszeniu Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,
Wspólnocie Żywego Różańca, Wspólnocie dla Intronizacji
Najświętszego Serca Pana Jezusa, Wspólnocie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca, Pracującym w poradniach
parafialnych, Członkom Apostolatu Maryjnego, Radzie
Parafialnej, Parafialnej Grupie Pielgrzymkowej oraz
wszystkim, którzy swoją aktywnością, zaangażowaniem,
świadectwem wiary i miłości nieśli dobro całej wspólnocie
parafialnej przez cały miniony rok, i czynią to nadal.
Nie ustaje zainteresowanie formacją przeznaczoną
dla narzeczonych, ale też młodych małżeństw. Jako parafia i
duszpasterze w coraz większym stopniu wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom z ciekawą ofertą dla małżeństw
i rodzin, ale także dla tych, którzy przygotowują się do małżeństwa. Do takich ofert należą między innymi:
 Kręgi Domowego Kościoła – Oaza Rodzin [moderator: ks. Bogdan Markowski CM]; więcej na stronie
www.rdk.krakow.pl;
 Wspólnota Góra Oliwna powstała na fundamencie
Kursu Alfa [opiekun: ks. Andrzej Telus CM]; więcej
na www.kursalfa.goraoliwna.org;
 Spotkania małżeńskie [opiekun: ks. Paweł Dobroszek
CM]; więcej na www.spotkaniamalzenskie.pl;
 Grupa formacyjno-ewangelizacyjna św. Pawła [opiekun: ks. Jacek Moryto CM]; więcej na stronie
www.wspolnotapawla.pl;
 Droga Neokatechumenalna [opiekun: ks. Zbigniew
Kopciński CM]; więcej na: neokatechumenat.org.pl.
W naszej parafii działa prężnie poradnictwo rodzinne, w którym w ubiegłym roku katechezy dla narzeczonych
były wygłoszone dla 83 osób, z poradni życia małżeńskiego
skorzystały 354 osoby, a z warsztatów komunikacji małżeńskiej 61 par. Pragnę w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować Państwu Janinie i Jackowi Bembenkom za pełne
ofiarności i sumienności prowadzenie naszej poradni.
Módlmy się z wiarą, aby wszystkie rodziny naszej
parafii znalazły swoje miejsce we wspólnocie Kościoła, ale
także prośmy miłosiernego Boga, ażeby wszyscy żyjący w
luźnych związkach przyjęli dar sakramentu małżeństwa.
Dziękuję za pełną gorliwości i zapału troskę duszpasterską moim Współbraciom – Kapłanom. Z serca dziękuję
Panu Janowi Rybarskiemu za posługę organisty i dyrygenta
chóru. Za troskę katechetyczną naszym Katechetom, tak
świeckim jak i duchownym. Za troskę o kościół i budynki
parafialne dziękuję Siostrze Marii Skawinie SM, Panom
kościelnym Alojzemu Wamberskiemu, Tomaszowi Łołce i
Romanowi Tomali. Dziękuję także za pełną oddania i rzetelności pracę Paniom: Urszuli Limberger, Dorocie BotwinSobesto i Katarzynie Majchrowskiej, a także Pani Stefanii
Czubak, Krystynie Marczyk, Ewie Moksie oraz Helenie
Skawińskiej. Dziękuję z serca naszym szafarzom nadzwyczajnym: Panom Adamowi Markowskiemu, Władysławowi
Wójcikowi i Hieronimowi Zychowi za każdą Komunię św.
zanoszoną chorym. Serdeczne Bóg zapłać!
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Na zdjęciu:
Na kwietniowej
pielgrzymce
parafialnej,
u
Matki Bożej
Różańcowej
w
Smardzowicach

Stowarzyszenie Miłosierdzia.
Dzięki opiece Matki Najświętszej kolejny już raz
uzyskaliśmy grant na funkcjonowanie Klubu Parafialnego
dla seniorów i świetlicy dla dzieci. Pragnę w tym miejscu
bardzo serdecznie podziękować wszystkim Członkom
naszego zespołu charytatywnego. W pierwszej kolejności
– za wielkie serce i poświęcony czas Pani Prezes Barbarze
Dudek. Dziękuje serdecznie siostrze Beacie Woźniak SM i
Paniom wyróżniającym się w pracy na rzecz Stowarzyszenia: Halinie Baran, Kazimierze Bukowiec, Danucie Wójcik, Krystynie Wasylik: bez waszego czasu i poświęcenia
nasz Klub Parafialny, ale i świetlica nie wyglądałyby tak
pięknie i tak wielu starszych i samotnych, a także biednych
i potrzebujących ludzi nie uzyskałoby pomocy. Sam Pan
Bóg niech Was hojnie wynagrodzi!
Pragnę w tym miejscu również podziękować
wszystkim Studentom-Wolontariuszom, a pośród nich
najbardziej zaangażowanym: Michałowi Duszy, Robertowi Rachwałowi, Tomaszowi Gałoszowi, Karolowi Ralskiemu oraz Edycie i Pawłowi Rozakom. Bardzo się cieszę, że powstała nowa inicjatywa pracy w wolontariacie –
czyli wspólnota młodzieży „Projekt a Paulo” pod opieką
ks. Piotra Klimczaka CM, którym serdecznie dziękuję za
wrażliwość serca. Raduje mnie fakt, że wzrasta liczba
młodych ludzi, którzy pragną służyć ubogim i potrzebującym. Na koniec chcę zaprosić nowych chętnych młodych ludzi, ale i w średnim wieku do służby w Stowarzyszeniu.

Wizyta duszpasterska.
Bardzo ciekawa jest statystyka „kolędowa”. Komputerowo obliczono, że w roku 2017 przyjęło księdza w
ramach wizyty duszpasterskiej 33,9% naszych parafian.
Nieobecnych w domach było 49,7%, zaś nie przyjęło
księdza 16,4%. Z pewnością powodów nieobecności jest
bardzo dużo i można by tu wymieniać chociażby pracę
czy inne zajęcia.

Pośród tematów pojawiających się na kolędzie
przede wszystkim były te, które dotyczyły funkcjonowania naszej parafii. Dało się odczuć wielką troskę naszych parafian o Kościół jako wspólnotę i jako budynek.
Można powiedzieć, że prawie wszędzie kapłani byli
przyjmowani z wielką serdecznością i radością. Za
wszelkie opinie i uwagi, sugestie i wyrazy sympatii z
serca dziękujemy. Składamy również serdeczne wyrazy
wdzięczności za ofiary złożone przy okazji tegorocznej
kolędy na Seminarium Księży Misjonarzy na Stradomiu.

Zakończenie.
Do najważniejszych wydarzeń Roku Pańskiego
2018 należy zaliczyć 100. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, i tutaj na prośbę ks. arcybiskupa
Marka Jędraszewskiego każdego 11. dnia miesiąca
sprawujemy Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny, na
którą serdecznie zapraszamy. W październiku będziemy
świętować 60 lat istnienia DA „Na Miasteczku”, która to
uroczystość będzie wspaniałą okazją do spotkania się
ludzi z kolejnych pokoleń studentów, którzy się formowali w naszym Duszpasterstwie. Ten rok przeżywamy
patrząc w świetlany przykład życia wiary i miłości św.
Stanisława Kostki, który jest patronem roku, a także św.
Jana Pawła II, którego 40. rocznicę wyboru na Stolicę
Piotrową obchodzimy. Przeżywaliśmy także uroczystość
beatyfikacji krakowskiej pielęgniarki – Hanny Chrzanowskiej, która odbyła się w sobotę 28 kwietnia br. w
sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Wspomniane wydarzenia, jak ufam, były i będą dla nas
doskonałą okazją do pogłębienia wiary i doskonalenia
się w cnotach.
W roku jubileuszu 160-lecia objawień w Lourdes – wszystkie nasze dzieła i plany, jubileusze i uroczystości powierzam opiece i orędownictwu Maryi Niepokalanej, Naszej Pani z Lourdes.
ks. proboszcz Jacek Kuziel CM
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CARITAS
PARAFIALNA 2017
DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO
A PAULO: SPRAWOZDANIE
Stowarzyszenie Miłosierdzia przy parafii NMP z Lourdes
w Krakowie działa w następującym składzie:
Zarząd:
prezes Barbara Dudek,
sekretarz Halina Baran,
skarbnik Barbara Rytlewska,
członek Kazimiera Bukowiec;
Komisja Rewizyjna:
przewodnicząca Danuta Wójcik,
członkowie Krystyna Wasylik i Ewa Golonka.
Opiekunowie:
ks. Bogdan Markowski CM i s. Beata Woźniak SM.
Ilość członków: 13 osób.

PRO MEMORIA
,,Wszystko co wielkie, jest wielkie przez
serce” (Cyprian Kamil Norwid)
Na początku 2018 roku odeszła do Pana,
pełniąca funkcję skarbnika, wieloletnia Członkini
Zarządu Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo – śp. Pani Barbara Rytlewska.
Urodzona 17 września 1931 roku w Kluszkowcach – odeszła po nagrodę od Pana w samo
południe w czwartek 15 lutego 2018 roku. W czasie pogrzebu, który odbył się na Cmentarzu Rakowickim w piątek 23 lutego, żegnała ją rodzina
oraz licznie zgromadzeni przyjaciele i bliscy.
Była osobą pogodną, wrażliwą. Nikomu nie
odmówiła pomocy, nigdy nie zabrakło jej czasu dla
drugiej osoby. Będzie nam Jej bardzo brakowało.
Prezes z Członkami Stowarzyszenia

Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są
ze środków finansowych uzyskanych z ofiar pieniężnych,
zbieranych w czasie kwesty wiosennej i jesiennej na terenie naszej parafii, odpisu od podatku 1% oraz ofiar darczyńców na konto Stowarzyszenia:
nr konta: 27 85910007 0021 0048 1476 0001.
Zakres działalności Stowarzyszenia obejmuje pomoc osobom ubogim, chorym i samotnym, zamieszkującym na terenie parafii NMP z Lourdes oraz osobom bezdomnym.
 Jak co roku zorganizowano spotkania świąteczne
(„Wigilia”, śniadanie wielkanocne – z wyżywieniem
dla ok. 120 osób), okolicznościowe (Dzień Seniora,
Dzień Chorego, uroczystość Patrona Miłosierdzia – św.
Wincentego a Paulo, spotkanie „opłatkowe” Opłatek –
wraz z poczęstunkiem, każdorazowo dla około 30, do
50 osób).
 Stowarzyszenie przygotowało 240 paczek świątecznych żywnościowych (po 120 paczek na Wielkanoc i
na Boże Narodzenie).
 Wspólnie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, we
współpracy z młodzieżą studencką Stowarzyszenie bierze udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności w sklepach na terenie Dzielnicy V Krakowa. Zebraną żywność rozdziela się pomiędzy ubogich.
 Stowarzyszenie wspomaga finansowo najuboższych,
przede wszystkim przy zakupie leków (imienne recepty), drobnej pomocy medycznej oraz rehabilitacyjnej,
częściowego dofinansowania mediów (woda, prąd,
gaz).

 Niezależnie od pomocy materialnej, członkowie
Stowarzyszenia niosą pomoc osobom starszym, chorym, samotnym – odwiedzając ich w szpitalach,
mieszkaniach prywatnych. Poprzez prowadzone rozmowy, pocieszenie, jak również wspólną modlitwę
podopieczni lżej znoszą cierpienie i trudności życia
codziennego. Szczególne podziękowania kierujemy
dla pań z Neokatechumenatu – Sylwii, Krystyny i
Ani, które aktywnie włączyły się w pomoc podopiecznym Stowarzyszenia, mimo wielu obowiązków
rodzinnych.
 Stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z wolontariatem studenckim. Opiekę nad tą działalnością sprawuje z oddaniem i wielkim zaangażowaniem siostra
Beata Woźniak, której pomaga w tym roku Michał
Dusza, za co składamy serdeczne podziękowanie.
 W 2017 roku młodzież akademicka z «Projektu a
Paulo», pod opieką ks. Piotra Klimczaka aktywnie
zaangażowała się w pomoc w parafialnym Klubie
Seniora, nad którym opiekę sprawuje Stowarzyszenie. Dzięki zaangażowaniu, młodzieńczej radości i
energii Wolontariusze szybko zdobyli sympatię seniorów. Uśmiech na twarzach i radość z wzajemnych
spotkań świadczy o udanej integracji międzypokoleniowej.
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W imieniu Seniorów serdecznie dziękujemy
Wolontariuszom i liczymy na owocną współpracę w kolejnych latach.

Inne rodzaje działalności Stowarzyszenia:
 W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku, w ramach
współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, we współpracy z MOPS Kraków, Stowarzyszenie prowadziło działalność Ośrodka Wsparcia na terenie Domu Katolickiego w Krakowie przy ulicy Lea 55. Środki finansowe na
działalność Ośrodka Wsparcia uzyskano z dotacji
Urzędu Miasta Krakowa (trzyletnia umowa 2015—
2017).
 Stowarzyszenie współpracuje ze Szkołą Podstawową z
Oddziałami Integracyjnymi nr 12 i Przedszkolem
„Iskierka”: odbywają się spotkania okolicznościowe
Seniorów z młodzieżą i dziećmi w ramach integracji
pokoleniowej (np. Jasełka, Święto Niepodległości,
Dzień Seniora, Dzień Dziecka).

Przychody i wydatki za 2017 rok:
I. Przychody razem:
w tym – darowizny gotówkowe
składki członkowskie
kwesty (wiosenna i jesienna)
1% odpisu z podatków
odsetki bankowe
II. Koszty razem:
w tym – administracyjne
opłaty, prowizje bankowe
wynagrodzenie księgowej
zapomogi
(dofinansowanie kosztu mediów,
zakupu leków na imienne faktury,

Na zdjęciu:
«Wigilia»
dla parafian
samotnych
i ubogich
w Domu
Katolickim:
zupa grzybowa
na dobry
początek

20.753,00 zł
1.090,00
910,00
12.337,00
6.358,00
58,00
25.003,00 zł
754,00
919,00
1.800,00
5.330,00

drobny sprzęt medyczny)
żywność i środki czystości
(zakupione dla potrzebujących)
spotkania świąteczne i paczki
(Wielkanoc, Boże Narodzenie)
dotacja na wypoczynek letni
(dla dzieci i młodzieży)

2.200,00
12.700,00
1.300,00

Nadwyżka kosztów w wysokości 4.250 zł została
pokryta ze środków pieniężnych pozostałych z poprzedniego roku.
W 2017 roku zakończono 5-letni program prowadzony we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Miejskiej Kraków oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na realizację zadania publicznego dotyczącego
prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla osób starszych
oraz dzieci i młodzieży na terenie V Dzielnicy Krakowa.
W listopadzie 2017 roku Prezes Stowarzyszenia złożyła ofertę w ogłoszonym przez Urząd Miasta i Gminy
Miejskiej Kraków konkursie na terenie V Dzielnicy
Krakowa, a dotyczącym prowadzenia Klubu Samopomocy dla 20 osób starszych. W grudniu ogłoszono
wyniki konkursu. Stowarzyszenie spełniło kryteria
konkursowe i otrzymało dotację na prowadzenie działalności w 2018 roku.
Dziękujemy za wszelkie formy wsparcia na
rzecz osób samotnych, ubogich potrzebujących pomocy i wsparcia. I serdecznie zapraszamy do współpracy i czynienia miłosierdzia.
Sprawozdanie przygotowały:
Barbara Dudek (prezes),
Barbara Partyczyńska (księgowa)
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BEZPOŚREDNIA POMOC PARAFII

Jak każdego roku – również w roku 2017 osoby znajdujące się w potrzebie były wspierane bezpośrednio
przez parafię. Wydano na ten cel 39.050 złotych:
750 złotych –
pomoc dzieciom: leczenie i rehabilitacja;
12.630 złotych –
wakacyjna pomoc dzieciom i młodzieży: dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych;
5.000 złotych –
regularne wsparcie leczenia ciężko chorej Moniki Z.,
żony i matki trójki dzieci;
15.170 złotych –
udzielane raz w miesiącu regularne i doraźne zapomogi dla osób samotnych i chorych, bezrobotnych,
matek samotnie wychowujących dzieci i rodzin ubogich (udzielono 153 zapomogi, średnia wysokość zapomogi wyniosła 99 złotych);
4.000 złotych –
udzielana przez s. Beatę pomoc materialna osobom
indywidualnym (zakup żywności i odzieży, realizacja
recept, drobne naprawy itp.);
1.000 złotych –
wsparcie dzieła Pomoc Kościołowi w Potrzebie
(„Aleppo”);
500 złotych –
wpłata na rzecz CARITAS Archidiecezji Krakowskiej.
Pomoc udzielana bezpośrednio przez parafię uzależniona jest od ofiarności Wiernych: są to ofiary składane
do skarbon znajdujących się w kościele, a także ofiary
Sponsorów, składane bezpośrednio na moje ręce. Wysokość tych ofiar jest zmienna (zależna od pory roku) i nieprzewidywalna. Ale np. w czasie tegorocznego Wielkiego Postu i Wielkanocy dało się zauważyć zwiększoną
hojność Darczyńców. Co stwarza możliwość większej
pomocy potrzebującym w bieżącym roku 2018.
W imieniu Księdza Proboszcza, Waszych Duszpasterzy, s. Beaty Woźniak i od siebie – Wszystkim Ofiarodawcom, Darczyńcom i Sponsorom wspomagającym
naszych ubogich składam serdeczne Bóg zapłać! Z ufnością, że na Waszą niezawodną hojność potrzebujący zawsze mogą liczyć.
ks. Bogdan Markowski CM

SKŁADKI CHARYTATYWNE
W 2017 ROKU
Również w roku 2017 miały miejsce parafialne zbiórki na cele charytatywne:
 26.03.
– kwesta na wsparcie klasztoru Sióstr
Dominikanek przy ul. Mikołajskiej:
21.840 złotych;
 02.04.
– kwesta wiosenna Stowarzyszenia Miłosierdzia na pomoc najuboższym parafianom: 5.713 złotych;



23.04.



23.04.



do 30.04.



18.06.



16.07.

– kwesta na budowę Sanktuarium Św.
Jana Pawła II w Fianarantsoa (ks. Józef
Klatka CM, Madagaskar): 14.872 złote;



24.09.



08.10.



16.10.



22.10.



05.11.



do 12.11.



26.11.



26.11.



do 17.12.

– kwesta na Kuchnię dla Ubogich im.
Św. Brata Alberta: 7.628 złotych;
– kwesta na fundusz stypendialny
«Dzieło Nowego Tysiąclecia»: 6.240
złotych;
– ewent na fundusz stypendialny
«Dzieło Nowego Tysiąclecia» w VII
Liceum Ogólnokształcącym: 396 złotych;
– kwesta na budowę nowego kościoła
w Łazach (w parafii w Moszczanach):
6.110 złotych;
– kwesta jesienna Stowarzyszenia Miłosierdzia na pomoc najuboższym parafianom: 6.623 złote;
– na organizację Światowego Dnia
Ubogich w archidiecezji krakowskiej:
4.900 złotych;
– taca na budowę nowego kościoła w
parafii Św. Jacka: 18.629 złotych i
27€;
– kwesta na kuchnię dla ubogich p.
Marty Sawickiej: 9.317 złotych i 20€;
– na «Pakiet dla bezdomnego»: 4.700
złotych.

– «Jałmużna Wielkopostna» dzieci:
290 złotych;
– kwesta «MISEVI Polska» na pomoc
dla Madagaskaru: 24.030 złotych oraz
40€ i 5$ (i niewielka ilość innych walut);
– na pomoc ofiarom wojny w Syrii:
7.630 złotych;
– kwesta na rzecz Fundacji S.O.S.
Obrony Poczętego Życia i budowę Europejskiego Centrum Pomocy Rodzinie: brak danych;

W sumie zbiórek na wyżej wymienione i podobne cele było w roku 2017 mniej aniżeli w roku
poprzednim – ale suma ofiar złożonych na różnorakie cele „pomocowe” wiernym (i nie tylko wiernym)
wyniosła w naszej parafii w 2017 roku ponad
140.000 złotych (!), czyli dużo więcej aniżeli w roku
2016. Nie licząc ofiar składanych regularnie do skarbon na pomoc biednym (patrz wyżej). Jest więc za co
dziękować Bogu i dobrym ludziom!
ks. proboszcz Jacek Kuziel CM
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O POZDROWIENIU
ANIELSKIM
Najstarszy znany polski tekst Pozdrowienia Anielskiego znajduje się
w wydanym w 1475 r. łacińskim
zbiorze synodalnych statutów diecezji wrocławskiej:
Szdrawa Maria miłostczi pylna
Bogstabu boguslaweyenas Ti myezi
newyesticzami boguslaweny owocz
plod brzuchat tuego suantego Ihezus
Cristus Amen.
Nie ma tu jeszcze drugiej części
modlitwy: Święta Maryjo.
Tym razem będzie o «Zdrowaśkach» – biblijnie i ewangelicznie.
«Zdrowaśki» weszły bowiem na stałe
do naszego życia. Jak widać – od
wieków są obecne w naszej modlitwie. Więcej: stały się najpupularniejszą modlitwą katolików. Czy jest
sens jeszcze o nich mówić? Czy
można jeszcze powiedzieć coś interesującego i świeżego?
Pewnie zacząć należy od pytań
podstawowych: Dlaczego w naszej
religii czcimy ludzi? Dlaczego należy ich czcić? Dlaczego oddajemy
cześć Maryi i do Niej kierujemy
nasze prośby? Przecież centralne
miejsce w religii zajmuje wszechmocny Bóg. Przecież cały świat spoczywa w Jego rękach, jest do jego
dyspozycji i zależy od jego woli. Czy
zatem nie wystarczy czcić tylko Jego
samego i do Niego zanosić modlitwy?
Będziemy mogli sami odpowiedzieć na tak postawione pytania,
ponieważ tej modlitwie będą poświęcone tegoroczne czytanki na nabożeństwach majowych. Na które
serdecznie zapraszamy:

NABOŻEŃSTWA
MAJOWE
KU CZCI
NAJŚW. MARYI
PANNY
od 30 kwietnia
codziennie
o godz. 18.00

Kalendarium duszpasterskie

MAJ
2 (środa): Świętowanie pierwszej środy miesiąca o godz. 18.00:
nabożeństwo majowe, nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy i Msza św. wotywna o NMP z Lourdes.
3 (czwartek): Uroczystość Najśw. Maryi Panny Królowej Polski,
głównej patronki naszej Ojczyzny: Msze Święte w porządku
niedzielnym.
4 (piątek): Święto św. Floriana, męczennika, patrona Miasta Krakowa.
Pierwszy piątek miesiąca: nabożeństwo ku czci Najśw. Serca
Pana Jezusa po Mszy św. o godz. 8.00; dodatkowa Msza św.
o godz. 16.30.
5 (sobota): Świętowanie pierwszej soboty miesiąca: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 7.40, Msza św. wotywna
o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 8.00 i nabożeństwo.
6 (niedziela): 6. Niedziela Wielkanocna.
7 (poniedziałek): Początek dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące.
8 (wtorek): Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej: Msze
Święte – jak w dni powszednie.
9 (środa): Uroczystość św. Ludwiki de Marillac, współzałożycielki
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo: Msze Święte – jak w dni powszednie.
11 (piątek): Odwiedziny kapłanów w domach chorych z posługą sakramentalną – od godz. 9.00 (w miejsce pierwszego piątku
miesiąca).
Udzielenie sakramentu chorych po Mszy św. o godz.18.30.
13 (niedziela): Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Procesja ku czci św. Stanisława, biskupa i męczennika,
z Wawelu na Skałkę o godz. 9.00.
14 (poniedziałek): Święto św. Macieja, Apostoła.
16 (środa): Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, głównego patrona Polski.
17 (czwartek): «Dialogi z Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim»
o godz. 20.30; temat: Czy chcemy tego samego? Wola Boga
a wola człowieka.
19 (sobota): Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych przez
dzieci z klas trzecich o godz. 10.00 (SP nr 5) i o godz. 11.30
(SP nr 12) oraz pierwsza spowiedź św. dzieci.
20 (niedziela): Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Uroczystość pierwszej Komunii św. dzieci o godz. 10.30
(SP nr 5) i o godz. 12.30 (SP nr 12).
21 (poniedziałek): Święto Najśw. Maryi Panny, Matki Kościoła.
Msze św. o g. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 16.30, 18.30 i 20.00.
24 (czwartek): Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana.
27 (niedziela): Uroczystość Najświętszej Trójcy.
Uroczystość rocznicy pierwszej Komunii św. dzieci
o godz. 11.00.
Kończy się okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
31 (czwartek): Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(Bożego Ciała): porządek Mszy św. – jak w niedziele.
Po uroczystej Mszy św. o godz. 16.30 – procesja do czterech ołtarzy (do kościoła Bł. Anieli Salawy).
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INFORMACJE
PARAFIALNE

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
(oprócz 3 i 6 maja oraz 3 i 24 czerwca)

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
(w dniach 2 i 4 maja,
a także w czerwcu tylko po południu)

Tzw. kurs przedmałżeński:
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. 12.00÷18.00

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

NUMERY TELEFONÓW
dyżurny:
12-622-59-19;
kancelaria:
12-622-59-21;
zakrystia:
12-622-59-27

Kalendarium duszpasterskie – c.d.

CZERWIEC
1 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca.
Odwiedziny kapłanów w domach chorych z posługą sakramentalną – od godz. 9.00; dodatkowa Msza św. – o godz.
16.30.
Inauguracja nabożeństw czerwcowych ku czci Najśw. Serca
Pana Jezusa o godz. 18.00.
2 (sobota): Pierwsza sobota miesiąca.
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 7.40 i Msza
św. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 8.00 oraz nabożeństwo wynagradzające.
3 (niedziela): 9. niedziela zwykła.
6 (środa): Pierwsza środa miesiąca.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.30,
a po niej Msza św. wotywna o NMP z Lourdes.
7 (czwartek): Zakończenie uroczystości oktawy Bożego Ciała: uroczysta Msza św. wotywna o Eucharystii o godz. 18.30, procesja
wokół kościoła oraz błogosławieństwo ziół i wianków.
8 (piątek): Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
10 (niedziela): 10. niedziela zwykła.
11 (poniedziałek): Udzielenie sakramentu namaszczenia chorych po
Mszy św. o godz.18.30.
17 (niedziela): 11. niedziela zwykła.
20 (środa): Msza św. na zakończenie roku formacji służby liturgicznej –
o godz. 18.30.
21 (czwartek): Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla uczniów SP
nr 12 – o godz. 10.00;
Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla uczniów SP nr 5
– o godz. 11.00.
22 (piątek): Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla VII LO
– o godz. 9.00.
24 (niedziela): Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
29 (piątek): Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Składka przeznaczona jest na wsparcie działalności Stolicy
Apostolskiej (tzw. świętopietrze).
Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
Dzień imienin ks. Pawła Dobroszka i ks. Piotra Klimczaka.
Bezpłatne porady prawne w Domu Katolickim:
uzgodnienie terminu spotkania pod nr. telefonu 734-177-015;
Bezpłatne porady prawne w Bibliotece Żywego Różańca:
w czwartki od godz. 17.00 (telefon 512-757-477);
Porady psychologa-psychoterapeuty w Domu Katolickim:
uzgodnienie terminu spotkania pod nr. telefonu 501-642-275
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