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W tym pamiętnym roku 2018, 
kiedy świętujemy 100. rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości, 
gromadzimy się w rodzinnym gronie, 

gromadzimy się w naszych świątyniach, 
aby być uczestnikami i świadkami 

Bożego Narodzenia. 

Pragniemy być uczestnikami tych wydarzeń 
i nowo spojrzeć na ten wielki cud, 
kiedy to Bóg staje się człowiekiem 

i przychodzi do nas jako małe Dziecię 
otoczone miłością Maryi i Józefa. 

Pragniemy być też świadkami 
tego wydarzenia, które odmieniło historię świata 

i głosić, że na ziemię przyszedł Zbawiciel. 

Niech zatem Boże Dziecię odmienia nasze serca, 
abyśmy wspólnie i razem 

cieszyli się wolnością naszej Ojczyzny 
i mogli wspólnie i razem  

budować jej pomyślną przyszłość. 

Wszystkim naszym Parafianom, 
naszym Rodzinom, 

Osobom samotnym, potrzebującym i bezdomnym 
życzę nadziei – na lepsze jutro, 

że Bóg przyjdzie do każdego z nas 
i obdarzy nas pokojem. 

Życzę wiary – niech ona nigdy nie słabnie, 
a przy Jezusowym żłóbku 

niech umacnia się nieustannie. 

Życzę miłości – takiej do drugiego człowieka 
i tej, której pragniemy doświadczać na co dzień, 

a której źródłem jest rodzący się 
w betlejemskiej stajence Syn Boży. 

Radosnych i błogosławionych 
Świąt Narodzenia Pańskiego 

i pomyślnego Nowego Roku 2019 

ks. proboszcz Jacek Kuziel CM 
z księżmi współpracownikami 

Powyżej:  Rzeźba Świętej Rodziny z drzewa 
cedrowego w chrześcijańskim sklepie w Betlejem 
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   WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 
 Biblia jest dostępna w 674 językach używanych na 

świecie. Nowy Testament jest dostępny w 1.515 ję-
zykach, a co najmniej jedna księga Biblii została 
przetłumaczona na 3.324 języki. 

 We Francji w niektórych kościołach wiszą plakaty z 
instrukcją, jak należy wykonywać znak krzyża.  

 Do stowarzyszenia Żywy Różaniec należy w Polsce 2 
miliony wiernych. 

 Kościół w Polsce ma 622 nowych seminarzystów, 
najwięcej w Tarnowie – 20 osób, i we Wrocławiu – 
19. Do salezjanów zgłosiło się 21 osób, a do domini-
kanów – 17. 

 Kościół w Polsce jednak „goni” Zachód:  mamy już 
wyświęconych 29 stałych diakonów. 

 W istnienie diabła wierzy 41% Polaków, w istnienie 
piekła – 56%. W latach 90-tych było w Polsce kilku 
egzorcystów, obecnie jest ich ponad 150. 

 Po raz pierwszy od 1908 roku ulicami Liverpoolu 
(Anglia) przeszła procesja z Najświętszym Sakra-
mentem. 

 Każdego roku w Polsce adoptowanych jest ponad 
1.000 dzieci. 

(z prasy polskiej wybrał AM) 

Jest jednak drugi wymiar Wcielenia, który może 
napełnić nas przeogromną radością. Oto natura ludzka, 
wspólna nam wszystkim, w Chrystusie doznała przebó-
stwienia. Czy tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, 
czego dokonał Bóg w Jezusie Chrystusie? Przebóstwił 
nasze człowieczeństwo! Dźwignął nas ze statusu zwy-
kłych stworzeń do godności dzieci Bożych. Żadna inna 
natura nie doznała takiego wywyższenia. Nawet anio-
łowie są tylko aniołami. My natomiast mamy udział w 
Bożej naturze i to dzięki Wcieleniu Jezusa Chrystusa, i 
dzięki sakramentowi chrztu, który wszczepia nas w 
Ciało Chrystusa. Żeby jednak umieć cieszyć się tą ra-
dością trzeba, wzorem Maryi, patrzeć oczami głębokiej 
wiary.  

Synostwo Boże i królewskie dziedzictwo to 
wielka godność i wielki skarb, który może przeleżeć w 
kącie niejednego ludzkiego serca. My jednak zwróćmy 
swoje kontemplujące oczy na ten skarb i u progu No-
wego Roku bądźmy dumni z tego, że z woli Bożej, 
przez Jezusa Chrystusa jesteśmy dziećmi Bożymi. A 
radość płynąca z tego faktu, za przykładem pasterzy, 
niech promieniuje z naszego życia, przenika nasze my-
śli i słowa. 

ks. Wojciech Kałamarz CM  

 

W dniu 1 stycznia przed naszymi oczami, w swoim 
macierzyńskim majestacie, staje Święta Boża Rodziciel-
ka Maryja. Patronuje ona obchodom noworocznym, jest 
Matką pokoju, i jest jedną z głównych postaci liturgii 
słowa okresu Narodzenia Pańskiego. Obok Niej, w 
Ewangelii zwracają naszą uwagę także pasterze. Wszyscy 
skupieni są wokół tajemnicy Wcielenia i Narodzenia 
Jezusa. Te dwie postawy: Maryi i pasterzy niech wytyczą 
plan tego noworocznego rozważania. 

Maryja jest tą, która od początku została wtajemni-
czona w Boży plan. Jej życie to kontemplacja zbawczego 
działania Niebieskiego Ojca. Maryja patrzy, słucha, za-
chowuje wszystko w pamięci i rozważa w swoim sercu. 
Boża Rodzicielka jest dla nas wzorem modlitewnego 
wpatrywania się w oblicze Boga, wsłuchiwania się w 
Jego słowa. Uczy nas karmić się jego wolą, cieszyć serce 
Jego widokiem i nasycać się Jego obecnością. Najwięk-
szym skarbem i całym sensem życia Maryi był Jej umi-
łowany Syn. 

Pasterze natomiast prezentują typ ludzi mniej kon-
templatywny, ale za to bardzo apostolski. Oni nie umieją 
jakby pohamować się w radości. Na samą wieść o naro-
dzeniu Mesjasza przybiegają natychmiast do Maryi i z 
wielkim entuzjazmem opowiadają to, co widzieli i usły-
szeli. Czytając Ewangelię łatwo sobie wyobrazić ten 
ogromny ruch, jaki pewnie towarzyszył gestom i gwał-
townym opowiadaniom pasterzy, szukających w swej 
prostocie słów na określenie tego, czego doświadczyli. 
Zauważmy, że ich radość spotęgowała się jeszcze, gdy 
ujrzeli wszystko tak, jak im zwiastowali aniołowie. Nie 
mogąc się pohamować, w wybuchu entuzjazmu – wybie-
gli ze stajenki wielbiąc i wysławiając Boga. 

Te dwie postawy: kontemplacji i głoszenia Rado-
snej Prawdy o Zbawieniu – winny znamionować dzisiaj 
każdego z nas, z tym że jedna postawa winna wypływać z 
drugiej. Kiedy za wzorem Maryi pochylimy się nad ta-
jemnicą Jezusa i głęboko rozważymy ją w swoim sercu – 
z pewnością na bardzo daleki plan zejdą chmury trosk 
naszego życia, a na twarzach zajaśnieje słońce radości, 
które to słońce swój wschód ma w betlejemskim żłóbku. 

Jednym z tematów do kontemplacji i powodów 
radości jest pewna tajemnica, często pomijana w bożo-
narodzeniowych rozważaniach, ale bardzo piękna.  

W święta Bożego Narodzenia zazwyczaj rozwa-
żamy wielkie uniżenie, jakie dokonało się we Wciele-
niu. Dziwimy się temu, że wszechmocny Bóg, bezgra-
niczny w swej potędze, przybrał skończoną, bezradną 
postać człowieka. Jest to dla nas nieprzenikniona ta-
jemnica. Nigdy jej nie zdołamy poznać.  

NA ROK 2019: 
KONTEMPLACJA  
I APOSTOLSTWO 

Kreda i kadzidło do poświęcenia  
będą do nabycia przed kościołem  
w święto Trzech Króli – 6 stycznia  
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POZWOLIĆ SIĘ POZNAĆ 
– Trzeba wyjść tamtymi drzwiami, skręcić w le-

wo, przejść przez kolejne drzwi, wyjść na zewnątrz i 
wejść do środka – tak drogę dojścia z kościoła do 
budynku duszpasterstwa opisują studenci każdej 
niedzieli podczas swoich ogłoszeń. Choć wyrwane z 
kontekstu słowa mogą brzmieć jak wskazówki do 
ewakuacji, nie ma się czego obawiać: w duszpaster-
stwie na studentów czekają młodzi, radośni ludzie. 

Działające przy kościele NMP z Lourdes Dusz-
pasterstwo Akademickie «Na Miasteczku» jest jedną z 
największych wspólnot, które oferują krakowskim stu-
dentom miejsce do formacji, rekreacji i zawiązywania 
przyjaźni, niejednokrotnie na całe życie. Już od sześć-
dziesięciu lat gromadzi tych, dla których studiowanie to 
nie tylko uczelnia, ale też spotykanie ludzi o podob-
nych wartościach i poglądach.  

Parter śpiewa 
Rzeczywiście, opis wejścia do budynku jest na 

tyle precyzyjny, że nie da się zabłądzić. Duże, ciężkie 
drzwi wieczorami są niemal cały czas otwarte. Ciągle 
ktoś przychodzi, wychodzi, robi się ruch. Poszczególne 
wspólnoty spotykają się głównie wtedy, bo studenci są 
już po wykładach lub po pracy. Zaraz po przekroczeniu 
progu do uszu dobiega delikatny i spokojny śpiew. To 
schola przygotowuje się do śpiewu w czasie „Dwu-
dziestki”. W kościele przy Misjonarskiej 37 od niedzie-
li do piątku studenci mają „swoją” Mszę o godzinie 
20.00. Dlaczego „swoją”? Chociażby dlatego, że kaza-
nie kierowane jest głównie do nich, a poszczególne 
posługi podejmowane są przez członków duszpaster-
stwa. Wiadomo, schola śpiewa, lektorzy czytają, inni 
niosą dary. Każdy ma swoje zadania, wszyscy razem 
stanowią całość. Wspólnota. 

NA 60-LECIE  
DUSZPASTERSTWA  
AKADEMICKIEGO  

«NA MIASTECZKU» 

W niedzielę 14 października br. w naszej pa-
rafii świętowano 60-lecie DA «Na Miasteczku», po-
łączone z inauguracją roku akademickiego w Duszpa-
sterstwie Akademickim. O godz. 16.00 w budynku 
DA «Na Miasteczku» odbyło się „spotkanie po la-
tach”, (które cieszyło się mizernym zainteresowaniem 
absolwentów – może zabrakło nagłośnienia i promo-
cji?). O godz. 20.00 metropolita krakowski - arcybi-
skup Marek Jędraszewski odprawił uroczystą Mszę 
Świętą, z udziałem byłych i obecnych duszpasterzy 
akademickich oraz zaproszonych gości.  

Ks. proboszcz Jacek Kuziel przypomniał, że we 
wrześniu 1958 roku do czterech nowo wybudowanych aka-
demików na ulicy Bydgoskiej, jakieś 200 metrów od wejścia 
do kościoła NMP z Lourdes, wprowadziło się przeszło 1000 
studentów – głównie z Politechniki Krakowskiej. Parafia 
stanęła przed nowym wyzwaniem duszpasterskim. Ówcze-
sny proboszcz – ks. Ludwik Moska, biorąc pod uwagę suge-
stie płynące z kurii polecił swemu wikariuszowi ks. Albinowi 
Małysiakowi zorganizowanie przy parafii duszpasterstwa 
akademickiego. Przy końcu 1958 roku w granicach parafii 
mieszkało już około 2000 studentów – w bardzo trudnych 
warunkach socjalnych i bytowych. Ksiądz Albin podjął bar-
dzo nietypowe jak na tamte czasy (dzisiaj byśmy powiedzie-
li: trafione w dziesiątkę) sposoby działania na rzecz nowo 
powstałego duszpasterstwa. Oto co biskup Albin zapisał w 
swoich wspomnieniach: Bałem się o frekwencję. Modliłem 
się w tej intencji i innych o modlitwę prosiłem. Wiedziałem, 
że zaproszenie niedzielne to dopiero początek wysiłku. 
Ponieważ do domów akademickich ksiądz nie miał wówczas 
wstępu, zacząłem szukać młodych na ulicy i kontaktować 
się z nimi. Odległość od przystanku tramwajowego do do-
mów akademickich wynosiła kilkaset metrów. Krążyłem więc 
w sutannie na tym odcinku przez kilka godzin dziennie już 
od godziny 15.00, bo w tym czasie młodzież zaczynała 
wracać z wykładów. O ile ktoś z młodych spojrzał na mnie 
życzliwie, uśmiechnął się, skinął głową lub pochwalił Boga 
(bo i takie wypadki się zdarzały), natychmiast podchodziłem 
i rozpoczynałem rozmowę. I tak to się zaczęło… 

Po Mszy św. „jubileuszowej” w kawiarence 
„Na Poddaszu” odbyła się agapa – przy obficie za-
stawionym szwedzkim stole – na której chętnie stawili 
się tak niektórzy studenci, jak i absolwenci duszpa-
sterstwa. Poza tym przez całą niedzielę studenci przed 
kościołem oferowali do nabycia jubileuszową płytę 
CD pt. „Bliżej” nagraną przez scholę DA «Na Mia-
steczku»: płyta okazała się „hitem” Jubileuszu i roze-
szła się w rekordowej ilości około 400 sztuk!  

 

Na zdjęciu:  ks. Arcybiskup ze studentami 
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porządki, wizyty u lekarza – drobnostki, które dla se-
niorów często stają się szczytem możliwości, studen-
tom zabierają tylko kilka chwil. Zyskują jednak dużo 
więcej. Przekonują o tym na każdym kroku. 

Wandalizm na pierwszym piętrze 
Zobacz najpiękniejsze dzieło sztuki! – takie hasło 

wita mnie zaraz po wejściu na pierwsze piętro. Pod-
chodzę bliżej. To napis na lustrze. Uśmiecham się mi-
mowolnie, chyba o to właśnie chodziło. Nie do końca 
wiadomo, kto jest autorem tego sympatycznego aktu 
wandalizmu, ale twórca może przypisać sobie zasługę 
podniesienia do góry setek kącików ust. Taki sam wy-
raz twarzy jak mój odbity w lustrze mają osoby, które 
widzę w sali obok. Studenci ze wspólnoty „Góra Oliw-
na” rozpoczynają swoje spotkanie od integracji. Gwar, 
śmiech, herbata i ciastka. A później uwielbienie. 

Cała „Góra Oliwna” to trzy pastoraty: Studenci, 
Oliwki i Pracujący. W murach duszpasterstwa najczę-
ściej natknąć można się jednak na tych pierwszych. 
Podczas spotkań formacyjnych mają czas nie tylko na 
swobodne rozmowy przy poczęstunku, ale też na 
uwielbienie, konferencje czy dyskusje w małych gru-
pach. Dwa razy w roku organizują także Kurs Alfa dla 
studentów, który gromadzi dziesiątki młodych osób 
poszukujących odpowiedzi na podstawowe kwestie 
związane z wiarą. To właśnie ci poszukujący zasilają 
później szeregi studenckiej części wspólnoty. Okazuje 
się też, że uśmiechnięci ludzie z kubkiem herbaty w 
ręce doskonale zdają sobie sprawę z prawdziwości 
powiedzenia, że przez żołądek trafia się do serca, dla-
tego w całym duszpasterstwie słyną ze szczególnych 
umiejętności przygotowywania pysznych drobnych 
przekąsek na wspólne imprezy oraz ogromnych ilości 
zupy dla uczestników Kursu Alfa. Zdolność utrzymania 
równowagi pomiędzy ciałem a duchem została opano-
wana do perfekcji. 

 

Miasteczkowa schola jest chyba najbardziej rozpo-
znawalną i najczęściej wspominaną przez poprzednie 
pokolenia wspólnotą tego duszpasterstwa. Niejednokrot-
nie zdarzyło mi się rozmawiać ze starszymi ode mnie o 
co najmniej dziesięć lat absolwentami AGH na temat 
Miasteczkowej wspólnoty i zawsze padało pytanie „A 
schola dalej tak pięknie śpiewa?”. Chociaż moja odpo-
wiedź jest zawsze twierdząca, dziś nie trzeba wierzyć mi 
na słowo. Z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia Duszpa-
sterstwa została wydana płyta ze znanymi liturgicznymi i 
uwielbieniowymi  pieśniami w wykonaniu Scholi «Na 
Miasteczku». To duże przedsięwzięcie wymagało nie 
lada zaangażowania, pracy, modlitwy i wkładu finanso-
wego, jednak rezultat przerósł oczekiwania niejednego 
wielbiciela rozśpiewanej wspólnoty. Warto było podjąć 
się tego trudu. 

Serce w piwnicach 
Stoję przed wyborem: schody w górę i schody w 

dół. Wybieram zejście do podziemi. Po lewej – kaplica. 
To tam bije serce tego miejsca. Niewielkie pomieszczenie 
z ławkami, ołtarzem. Cisza i chłód. Idealne warunki na 
pozbieranie myśli, modlitwę. To tutaj każda ze wspólnot 
spotyka się na adoracji czy uwielbieniu, a w każdy drugi 
wtorek miesiąca członkowie Wolontariatu „Projekt a 
Paulo” gromadzą się na spotkaniach pod hasłem „Wróć 
do Mnie”.  

Studenci zaangażowani w taką formę posługi – bo 
nie można tego inaczej nazwać – spędzają swoje popołu-
dnia w niedalekim Klubie Seniora. Oprócz przygotowy-
wania posiłków, parzenia herbaty i drobnych biurowych 
prac, dają drugiemu człowiekowi to, co uznają za najcen-
niejsze, czyli swój czas. Dużo rozmawiają, są blisko, 
żeby można było przynajmniej na chwilę zapomnieć o 
samotności czy chorobie. Klub Seniora to jednak nie 
wszystko. Indywidualne spotkania i pomoc osobom star-
szym w ich własnych domach są dla wolontariuszy dru-
gim, równie ważnym punktem zaczepienia. Zakupy, małe 

 

Na 
zdjęciu: 

 
Rajd DA 

czyli 
gdzieś 

w górach 
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dy ma dostęp. W składzie lektorów sto procent stano-
wią mężczyźni. Tak było, jest i będzie. Służba przy 
ołtarzu to męska rzecz. A jeśli potencjalni kandydaci do 
tej wspólnoty zastanawiają się, czy koniecznie później 
muszą pójść do seminarium, to Łukasz, jeden z lekto-
rów, spieszy z odpowiedzią: – W  zeszłym roku trzech z 
nas poszło do seminarium. Ale też trzech z nas ożeniło 
się! Jak widać, nic nie jest przesądzone. 

Duszpasterstwo to budynek, miejsce na mapie, 
adres. Duszpasterstwo to ludzie, spotkania, relacje. 
Duszpasterstwo to sposób bycia, czas, propozycja, żeby 
nie zmarnować pięknego okresu w życiu. Duszpaster-
stwo znaczy dać coś od siebie, ale też pozwolić się 
poznać i poprowadzić. Trud tego prowadzenia za-
wdzięczamy duszpasterzowi akademickiemu  ks. An-
drzejowi Telusowi CM. Już od wielu lat prowadzi nas 
po tych duchowych i górskich ścieżkach, bo żaden 
dłuższy weekend nie może obejść się bez wyjazdu ze 
zdobywaniem szczytów w roli głównej. Ks. Andrzejo-
wi pomagają: ks. Piotr Klimczak CM i ks. Wojciech 
Kałamarz CM.  

Kto raz doświadczył piękna wspólnoty, nie bę-
dzie mógł się bez niej obejść. Będzie szukał, aż osta-
tecznie odnajdzie Tego, który jest Źródłem wszystkich 
wspólnot – Jezusa Chrystusa.  

Anna Kamińska 

Studencka kawiarenka 
Prawdopodobnie najprzyjemniejsze miejsce bu-

dynku duszpasterstwa znajduje się na samej górze, czyli 
na poddaszu. Kawiarenka. Fotele, krzesła, stoliki, ku-
chenne zaplecze i samoobsługa. Osoby będące w jakiej-
kolwiek wspólnocie mają jednak tajemniczy zmysł, który 
mówi im, że nigdy nie robi się jednej herbaty, więc sa-
moobsługa to pojęcie w tym miejscu względne. Zwłasz-
cza, jeśli spotyka się tutaj Oaza lub Odnowa w Duchu 
Świętym. Każdy służy każdemu. 

Ruch Światło-Życie, czyli wspomniana wcześniej 
Oaza, to grupa ludzi, którzy realizują plan formacyjny ks. 
Franciszka Blachnickiego. Spotkania trwają czasem do 
późnych godzin, ale tematów nigdy nie brakuje. Jest dużo 
śmiechu, radości, modlitwy, trudnych pytań i ważnych 
odpowiedzi. Oprócz środowych wspólnych wieczorów, 
członkowie Oazy spędzają także czas w ciągu tygodnia w 
małych grupach, odpowiednio do stopnia formacji. Choć 
ciągle są w ruchu – a jakże! – zawsze mają czas na roz-
mowę i dobre słowo.  

Studenci będący częścią wspólnoty „Nazaret”, czy-
li Odnowy w Duchu Świętym, odmieniają przez wszyst-
kie przypadki słowa charyzmat, modlitwa wstawiennicza, 
uwielbienie czy ewangelizacja. Nie tylko odmieniają, ale 
także stosują w praktyce. To właśnie one stanowią filary 
ich formacji. Spotkania „Nazaretu” to modlitwa, rozmo-
wy o wierze, Duchu Świętym i darach, które On nieu-
stannie daje. Ponadto dbają też o samorozwój, poszerza-
jąc wiedzę z zakresu psychologii. Jak sami twierdzą, 
tematu nigdy nie braknie, bo to woda ze studni bez dna. 

Męska sprawa 
W duszpasterstwie każdy znajdzie miejsce dla sie-

bie. Wspólnoty różnią się charyzmatem, duchowością, 
formą spotkań. Jest w czym wybierać. Jednak nieco – 
można by rzec – elitarną grupą są ci, do których nie każ-

Na 
zdjęciu: 

Ksiądz 
Andrzej  

i studenci 
w sali 
akade-
mickiej 

Zapraszamy na akademickie „Dwudziestki” 
od niedzieli do piątku: 

kościół Najśw. Maryi Panny  z Lourdes, 
ul. Misjonarska 37. 

Więcej szczegółów na stronie 
www.namiasteczku.org 

oraz www.facebook.com/namiasteczku. 
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W dniach 16—18 listopada 2018 roku odbyła się – 
według programu ustalonego w ostatniej chwili – oczeki-
wana już od pewnego czasu biskupia wizytacja pasterska 
w naszej parafii. Biskupem-wizytatorem wyznaczony został 
ks. biskup Jan Szkodoń – biskup pomocniczy naszej ar-
chidiecezji. 

Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 396 stano-
wi: Biskup obowiązany jest wizytować diecezję każdego 
roku, albo w całości, albo częściowo, tak jednak, by przy-
najmniej raz na pięć lat zwizytować całą diecezję. Obo-
wiązek ten ma wypełnić osobiście, a w wypadku uzasad-
nionej przeszkody, przez biskupa koadiutora lub pomocni-
czego, albo przez wikariusza generalnego lub biskupiego, 
albo przez innego prezbitera. W tym roku wizytację prze-
widziano we wszystkich parafiach dekanatu Kraków-
Bronowice – i była ku temu najwyższa pora, ponieważ 
poprzednia wizytacja biskupia odbyła się w roku 2011. 
Ojciec Święty Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji 
apostolskiej Pastores gregis wskazywał na wielką wagę 
wizytacji pasterskiej, nazywając ją autentycznym czasem 
łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju 
momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wier-
nymi.  

Przed wizytacją biskupią parafię odwiedzili wizytato-
rzy wyznaczeni przez Kurię Metropolitalną: w dniu 18 paź-
dziernika odbyła się wizytacja ekonomiczna, którą prze-
prowadził nowy ekonom archidiecezji – ks. Paweł Rybski, a 
w dniu 7 listopada odbyła się wizytacja katechetyczna: ks. 
Proboszcz podejmował ks. Jacka Ozdobę, wizytatora rejonu 
II z ramienia Wydziału Katechetycznego Kurii Metropoli-
talnej. Przed wizytacją ks. Proboszcz otrzymał też do wy-
pełnienia obszerną, 23-stronicową ankietę wizytacyjną.  

Ks. biskup Jan Szkodoń wizytację rozpoczął od 
wizyt w placówkach oświatowych na terenie naszej 
parafii. Wszędzie towarzyszył ks. Biskupowi ks. pro-
boszcz Jacek Kuziel, a w poszczególnych placówkach 
– także uczący tam księża katecheci: ks. Paweł Dobro-
szek i ks. Piotr Klimczak. W piątek 16 listopada od 
godz. 9.45 ks. Biskup odbył więc spotkania z wycho-
wawcami i dziećmi w przedszkolu „Iskierka” przy ul. 
Staffa, a potem z nauczycielami i uczniami w VII Li-
ceum Ogólnokształcącym oraz w Szkole Podstawowej 
nr 12 i Szkole Podstawowej nr 5 – by o godz. 13.30 
dotrzeć na zasłużony obiad na plebanii.     

Spotkanie w Klubie Seniora opóźniło się nieco: 
rozpoczęło się o godz. 14.30. Na Gościa czekały nasze 
seniorki i członkinie Stowarzyszenia Miłosierdzia, zaś 
o działalności Klubu i na rzecz potrzebujących w para-
fii opowiadała p. prezes Barbara Dudek i s. Beata 
Woźniak. Po czym ks. Biskup przemieścił się wyżej: 
spotkał się z młodzieżą z „Projektu a Paulo” oraz z 
wolontariuszami i liderami Kursu Alfa – w ich ogól-
nopolskiej centrali, która mieści się w naszym Domu 
Katolickim. Tutaj do ks. Biskupa i ks. Proboszcza dołą-
czali opiekunowie poszczególnych grup i inicjatyw: ks. 
Bogdan Markowski, ks. Piotr Klimczak i ks. Andrzej 
Telus. 

O godz. 16.00 w salce rekreacyjnej na plebanii 
rozpoczęło się spotkanie z katechetami: panie kate-
chetki opowiadały ks. Biskupowi o swojej pracy w 
szkołach i problemach w pracy z dziećmi i młodzieżą 
(na spotkanie nie dotarł jedynie p. Piotr Pikuła – kate-
cheta w VII LO); katecheci zostali obdarowani przez 
ks. Biskupa publikacją „Z serca do serca”, będącą 
zbiorkiem jego wierszy i reprodukcji obrazów (ks. bi-
skup Jan jest bowiem poetą i uzdolnionym malarzem 
pejzaży). Zaś o godz. 17.00 – w czasie kolacji – odbyło 
się spotkanie z księżmi pracującymi w parafii: każdy 
z księży przedstawił się ks. Biskupowi i krótko opo-
wiadał o obowiązkach, które wykonuje w parafii albo 
poza nią. 

  

ŚWIĘTO W PARAFII: 
BISKUPIA WIZYTACJA 

PASTERSKA 

Na zdjęciu: 

Ks. biskup Jan  
na spotkaniu  

z członkiniami  
Stowarzyszenia  

Miłosierdzia  
i naszymi  

Seniorkami 
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Biskup Jan Szkodoń urodził się 19 grudnia 
1946 r. w Chyżnem (pow. Nowy Targ). Szkołę pod-
stawową ukończył w rodzinnej miejscowości w 1960 
r. Do liceum uczęszczał w Jabłonce. Po maturze, którą 
zdał w 1964 r., wstąpił do Krakowskiego Seminarium 
Duchownego. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk 
kard. Karola Wojtyły w Jabłonce 22 marca 1970 r. 

Po święceniach pracował przez 2 lata jako wi-
kariusz w Makowie Podhalańskim, a następnie przez 
jeden rok w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Kra-
kowie – Borku Fałęckim. 

W latach 1973 – 1976 studiował na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, w Instytucie Pastoralnym 
(teologia i pedagogika rodziny). Studia ukończył dok-
toratem (praca doktorska: Nierozerwalność małżeń-
stwa jako problem duszpasterski Kościoła w Polsce w 
latach 1946 – 1970). 

Po powrocie z KUL pracował w Kurii jako se-
kretarz Synodu Archidiecezji Krakowskiej. Prowadził 
też wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym 
(później – Papieska Akademia Teologiczna) z teologii 
pastoralnej i z teologii życia wewnętrznego. 

W 1979 r. został mianowany ojcem duchow-
nym w Krakowskim Seminarium Duchownym. Po-
sługę ojca duchownego łączył z prowadzeniem reko-
lekcji Ruchu Światło-Życie, Grup Apostolskich i reko-
lekcji parafialnych. 

Dnia 4 czerwca 1988 r. został konsekrowany na 
biskupa. Jest biskupem pomocniczym i wikariuszem 
generalnym Metropolity Krakowskiego. Napisał wiele 
książek poświęconych rodzinie, kapłaństwu i życiu 
rodzinnemu. 

KS. BISKUP JAN SZKODOŃ 
Dopiero o godz. 18.15 w kościele nastąpiło uro-

czyste rozpoczęcie wizytacji. Ks. biskup Jan Szkodoń 
został powitany w drzwiach kościoła przez ks. probosz-
cza Jacka Kuziela: ucałował relikwie Krzyża Świętego i 
pokropił zebranych wodą święconą. Po wprowadzeniu ks. 
Biskupa do świątyni i modlitwie przed Najświętszym 
Sakramentem – nastąpiło liturgiczne powitanie Bisku-
pa-Wizytatora, powitanie przez przedstawicieli parafii 
(p. Zdzisława Bednarka i p. Helenę Błaut) oraz krótka 
prezentacja parafii. 

Ks. Proboszcz zwrócił się do ks. Biskupa:  

Drogi Księże Biskupie Janie! Bardzo serdecznie, ale i z 
wielką radością witam Cię w naszej parafii, której patronuje 
Najświętsza Maryja Panna objawiająca się w Lourdes, a 160. 
rocznica tych objawień mija w tym roku. 

Pewnie w sercach wiernych rodzi się pytanie, jaki cel 
przyświeca takiej pasterskiej wizytacji, z którą do nas przyby-
wasz. Otóż Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian 
(4,1) o sobie samym oraz o pozostałych Apostołach pisze: 
Niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy 
tajemnic Bożych. Biskup, następca Apostołów jest nade 
wszystko sługą Chrystusa i szafarzem Bożych tajemnic. I jako 
takiego przyjmujemy Ciebie, Drogi Księże Biskupie. Św. Jan 
Paweł II napisał zaś, że wizytacja pasterska jest jakby duszą 
biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności 
biskupa pomiędzy wiernymi. Wierzymy głęboko, że poprzez 
Twoją posługę Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów 
świętych, spłynie na nas wieloraka łaska Boża. 

Parafia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, erygowana 
w 1923 r. przez Księcia Metropolitę Adama Stefana Sapiehę i 
powierzona Zgromadzeniu Księży Misjonarzy, liczy obecnie 
około 15 tysięcy wiernych. Do tej liczby należy dodać blisko 
dziesięciotysięczne Miasteczko Akademickie. Największą na-
szą radością jest duża liczba wiernych systematycznie przystę-
pujących do sakramentu pojednania i przyjmujących (nawet 
codziennie) Pana Jezusa w Komunii św. (w tym – co warto 
podkreślić – także bardzo wielu ludzi młodych). To widomy 
znak, że coraz więcej osób doświadcza na co dzień mocy pły-
nącej z Eucharystii – to naprawdę cieszy! Dodam, że nasza 
świątynia jest przez cały dzień otwarta dla wiernych, a każdy 
czwartek przeżywamy w parafii jako szczególny Dzień Eucha-
rystii: przez cały dzień trwa adoracja Pana Jezusa, którą konty-
nuują także studenci po Mszy św. akademickiej. 

Dwie największe grupy pokoleniowe w naszej parafii – to 
ludzie starsi i studenci, dlatego nasza działalność duszpaster-
ska w dużej mierze skupia się na tych dwu grupach. Mam na 
myśli przede wszystkim stałą posługę sakramentalną oraz czę-
ste odwiedziny kapłanów i członków Stowarzyszenia Miłosier-
dzia u parafian chorych i w podeszłym wieku. Cieszy nas przy 
tym duża liczba wiernych przyjmujących sakrament namasz-
czenia chorych. W dzień odpustu ku czci Matki Bożej z Lour-
des, ale też w każdy jedenasty dzień miesiąca po wieczornej 
Eucharystii można przyjąć ten sakrament. 

W parafii działa wiele wspólnot i grup, z którymi ks. Bi-
skup spotka się podczas tej wizytacji. Z wielkim uznaniem i 
wdzięcznością patrzymy na ich ogromne zaangażowanie i tro-
skę o parafię.  
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Nie są to na ogół liczne wspólnoty, ale należy podkreślić 
różnorodność propozycji duszpasterskich skierowanych do star-
szych, rodzin, młodych, a także dzieci. 

Gdy mowa o radościach czy wręcz powodach do dumy, nie 
sposób nie wspomnieć Mieszanego Chóru Mariańskiego pod 
dyrekcją p. Jana Rybarskiego, który oprócz zakrojonej na szeroką 
skalę działalności artystycznej – aktywnie uczestniczy w życiu 
parafii. Pojawiają się też nowe formy duszpasterskie, jak Kurs Alfa 
(jest to cykl 10 spotkań, podczas których przybliża się uczestnikom 
kerygmat Jezusa Chrystusa). Warto też dodać, że siedziba Kursu 
Alfa na całą Polskę znajduje się w naszej parafii. A także „Projekt A 
Paulo” – oddolna inicjatywa ludzi młodych, którzy na wyraźną 
zachętę Ojca Świętego Franciszka „wstali z kanapy” i dzisiaj służą 
ludziom starszym, chorym czy samotnym. Od 60 lat w naszej 
parafii działa Duszpasterstwo Akademickie „Na Miasteczku”, które 
ma bardzo ciekawą ofertę skierowaną do studentów. Cieszy nas 
także coraz większe zaangażowanie wiernych świeckich w liturgię 
poprzez czytanie Słowa Bożego, udział dzieci w Mszach św. w 
niedziele i pierwsze piątki miesiąca. 

Nowa rzeczywistość, w jakiej przyszło nam żyć, stawia 
przed nami różnorakie wyzwania. Z pewnością największym jest 
laicyzacja życia współczesnych katolików. Regularnie w naszej 
parafii praktykuje około 35 do 40 % wiernych, co sprawia, że mo-
dlimy się i próbujemy rozeznać, jak trafić do tych, którzy odeszli od 
wiary, Boga i Kościoła. 

Od kilku już lat działają w domu katolickim punkty: konsul-
tacji psychologicznej i porad prawnych, gdzie ludzie potrzebujący 
wsparcia mogą otrzymać pomoc. Godna podkreślenia jest wresz-
cie ogromna wrażliwość naszych parafian na ludzką biedę, co 
wyraża się m.in. w niebywałej ofiarności względem bliźnich w 
potrzebie. Parafianie wspierają też ofiarnie działalność Stowarzy-
szenia Miłosierdzia, a także różnorakie prace remontowo-
renowacyjne prowadzone przy naszej świątyni. Mogę w tym miej-
scu wymienić dwa takie znaczące projekty zrealizowane w ostat-
nich latach, czyli remont dachu na kościele i renowacja prezbite-
rium.  

Aktualnie w naszej parafii posługuje 12 kapłanów i 2 siostry 
szarytki. Pomagają nam też ks. Wiesław Przyczyna (prof. UPJPII), 
a także trzej szafarze nadzwyczajni.  

Witając Ciebie, Księże Biskupie Janie, pragniemy Ci 
życzyć wielu łask Bożych i potrzebnych sił w przeprowadze-
niu tej wizytacji. Chcemy Cię też prosić o umocnienie naszej 
wiary i o pasterskie błogosławieństwo. 

Po godz. 18.30 rozpoczęła się uroczysta Msza 
Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. 
Biskupa Jana Szkodonia (który też wygłosił homilię 
na rozpoczęcie wizytacji); Mszę św. koncelebrowali ks. 
proboszcz Jacek Kuziel i wszyscy księża pracujący w 
parafii i obecni na miejscu (czyli ośmiu księży). Zgro-
madzeni modlili się m.in. za ks. biskupa Jana i wszyst-
kich biskupów, by zostali obdarowani mądrością, 
zdrowiem i mocą z wysoka dla pełnienia powierzonej 
im apostolskiej misji. W kościele praktycznie w kom-
plecie stawiła się służba liturgiczna: lektorzy, mini-
stranci i krucjatki. Ale nie dało się tego powiedzieć o 
innych grupach i parafii jako całości: niewielu parafian 
znalazło czas, by stawić się na inauguracyjnym spotka-
niu z Biskupem-Wizytatorem.  

Po Mszy Świętej inauguracyjnej – w Domu Ka-
tolickim odbyło się jeszcze spotkanie ks. Biskupa ze 
wspólnotami neokatechumenalnymi, z udziałem ks. 
Zbigniewa Kopcińskiego. I tak dobiegł końca pierwszy 
dzień wizytacji. W czasie którego – warto to zauważyć 
– nasz 72-letni Gość nie miał praktycznie chwili odde-
chu. Co, zresztą, miało powtórzyć się w drugim i trze-
cim dniu wizytacji. 

Drugi dzień wizytacji – sobotę 17 listopada – 
ks. Biskup rozpoczął od odwiedzin w domach zakon-
nych na terenie naszej parafii: był w domu Sióstr 
Franciszkanek od Cierpiących przy ul. Piastowskiej i 
w domu Sióstr Matki Bożej z Syjonu przy ul. Goetla. 
Tak jak w piątek – we wszystkich spotkaniach towa-
rzyszył ks. Biskupowi ks. proboszcz Jacek Kuziel.  

Punktualnie o godz. 11.30 w sali parafialnej roz-
poczęło się spotkanie ks. Biskupa z liturgiczną służbą 
ołtarza: lektorami, ministrantami, krucjatkami oraz 
kandydatami i kandydatkami do służby.  

Na zdjęciu: 

Ks. biskup Jan  
i ks. proboszcz 
Jacek Kuziel  

rozdają Komunię 
w czasie Mszy św. 

inauguracyjnej 
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Po krótkiej modlitwie i powitaniu – Maciej, Jakub, 
Julia i Wojciech (czyli liderzy) zaprezentowali Biskupo-
wi-Wizytatorowi niewielkie grono lektorów i ministran-
tów oraz dziewcząt z Krucjaty Matki Bożej Niepokalanej, 
a także kandydatów i kandydatki do ich grona. Młodzi 
stawili się praktycznie w komplecie, w spotkaniu uczest-
niczyły też niektóre mamy, byli także obecni opiekuno-
wie: ks. Bogdan Markowski i s. Anna Woźniak. Po pre-
zentacji ks. Biskup mówił o wielkiej wartości posługi 
przy ołtarzu i zachęcił chłopców i dziewczęta do gorliwej 
służby, a następnie odpowiadał na pytania. Młodzi mogli 
dowiedzieć się m.in. o wyjazdach ks. biskupa Jana na 
Słowację (po słowacku jak po polsku?) oraz co stwarza 
największą trudność w biskupiej posłudze.  

Po obiedzie – o godz. 13.30 rozpoczęły się odwie-
dziny w Szpitalu MSWiA: ks. Biskup spotkał się z p. 
drem Brunonem Lalikiem – dyrektorem szpitala i leka-
rzami oraz odwiedził niektórych chorych. Następnie ks. 
Biskup odwiedzał chorych w domach (z ks. Probosz-
czem i ks. Piotrem Klimczakiem): p. Juliana Klimka przy 
ul. Chocimskiej, p. Helenę i Romana Rymańskich przy 
ul. Lea i – znaną doskonale nie tylko w Krakowie – p. 
redaktor Józefę Hennelową przy ul. Smoluchowskiego. 
Po czym przemieścił się na ul. Galla, by rozmawiać i 
błogosławić rodzinom p. Flagów i p. Rybaków: małżon-
kom oraz ósemce ich dzieci; w przesympatycznym spo-
tkaniu uczestniczył także ks. Bogdan Markowski.    

Przy czasie tak ciasno wypełnionym spotkaniami – 
nie należy się dziwić, że dopiero (?) o godz. 16.15, czyli z 
15-minutowym opóźnieniem rozpoczęło się spotkanie z 
członkami ustępującej Duszpasterskiej Rady Parafial-
nej. Sekretarz Rady – p. Adam Markowski opowiedział 
ks. Biskupowi o historii tutejszej Rady Parafialnej (istnie-
jącej od 1977 roku) i problematyce, którą się ostatnio zaj-
mowała, po czym odbyła się dyskusja ks. Biskupa z człon-
kami Rady. W tej samej sali parafialnej o godz. 17.00 roz-
poczęło się spotkanie z przedstawicielami grup i wspólnot 
parafialnych: liderki poszczególnych wspólnot zaprezen-

towały Wspólnotę dla Intronizacji Najśw. Serca Pana 
Jezusa, Apostolat Maryjny, Apostolskie Dzieło Po-
mocy dla Czyśćca, Parafialną Grupę Pielgrzymkową 
i Domowy Kościół (Oazę Rodzin), który niespodziewa-
nie okazał się najliczniej reprezentowaną wspólnotą. W 
spotkaniu udział wzięli – oprócz ks. Proboszcza – księża 
Bogdan Markowski i Jacek Hareńczyk.  

O godz. 18.30 ks. biskup Jan przewodniczył Mszy 
św. niedzielnej i wygłosił homilię, a po Mszy św. udzie-
lił osobnego błogosławieństwa małżonkom i rodzinom 
oraz wszystkim chętnym (tak miało być po wszystkich 
Mszach św. niedzielnych). Po czym ks. Biskup udał się 
do siebie na zasłużony, nocny odpoczynek.  

W trzecim dniu wizytacji, w niedzielę 18 listopa-
da, ks. Biskup odprawiał Msze św. albo w Mszach świę-
tych uczestniczył, słuchał homilii albo głosił homilie lub 
krótsze nauki i po każdej Mszy św. udzielał błogosła-
wieństwa. Na początku każdej Mszy św. – na życzenie 
Biskupa-Wizytatora – ks. proboszcz Jacek Kuziel krótko 
opowiadał o naszej parafii. I tak w czasie Mszy św. o 
godz. 6.30 osobiście głosił homilię, a o godz. 9.30 i 
20.00 przewodniczył Mszy św. i głosił homilię niedziel-
ną (po Mszy św. o godz. 9.30 spotkał się z Chórem 
Mariańskim w Sali Akademickiej), był też na pozosta-
łych Mszach św. i słuchał homilii głoszonych przez ce-
lebransów: o godz. 8.00 – ks. Andrzeja Telusa, o godz. 
12.30 – ks. Bogdana Markowskiego, o godz. 15.00 – ks. 
Pawła Dobroszka, o godz. 16.30 – ks. proboszcza Jacka 
Kuziela (w czasie tej Mszy św. ks. Biskup spotkał się z 
członkami Wspólnoty Żywego Różańca, wyróżniony-
mi ostatnio przez przygotowane specjalnie dla nich gu-
stowne, niebieskie szale) i o godz. 18.30 – ks. Jacka 
Piotrowskiego. Tylko o godz. 11.00 było inaczej: w 
kaplicy akademickiej przed rozpoczęciem Mszy Świętej 
ks. Biskup spotkał się z wiernymi i pobłogosławił dzieci 
przedszkolne i ich rodziców, zaś w kościele przemawiał 
i błogosławił dzieciom i rodzicom po zakończeniu Mszy 
św. niedzielnej.  

Na zdjęciu: 

Ks. biskup Jan  
i ks. proboszcz 
Jacek Kuziel  
na spotkaniu  
z rodzinami 
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dziejów Polski, a zwłaszcza począwszy od zaborów, 
modlili się na różańcu za Ojczyznę, by mogła się odro-
dzić i wrócić na drogę wolności.  

Po wykładzie głos zabrał ks. Tadeusz Dziedzic, 
dyrektor Wydziału Misyjnego naszej archidiecezji, który 
przypomniał, że  Żywy Różaniec ma korzenie misyjne. 
Jego założycielka – Paulina Jaricot – zainicjowała rów-
nież Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary – dzieło 
wspierające misje powszechne Kościoła. Uczyniła to w 
roku 1822, zaś w roku 1826 powołała do istnienia Żywy 
Różaniec. Ks. Dziedzic poprosił róże różańcowe o do-
browolne ofiary – jeden złoty miesięcznie! – na pomoc 
w budowaniu kaplic i świątyń w Indiach i Afryce. Wiara 
umacnia się, gdy jest przekazywana – przypomniał na 
końcu. 

Uczestnicy pielgrzymki, odmawiając część chwa-
lebną różańca, modlili się w intencji Ojczyzny. Uroczy-
stej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Metropo-
lita Krakowski – ks. abp Marek Jędraszewski, wraz z 
ks. biskupem Janem Zającem i kapłanami, którzy 
przybyli z 60 parafii naszej archidiecezji. W homilii 
Metropolita Krakowski mówił, że modlitwa na różańcu 
powoduje wewnętrzny pokój i radość, ponieważ właśnie 
wtedy realizują się w naszym życiu dwa pierwsze we-
zwania Apelu Jasnogórskiego: „Jestem” w Chrystusie 
razem z Jego Matką i otwieram się na Jego nauczanie i 
znaki. „Pamiętam” i rozważam wielkie dzieje zbawienia 
i odwiecznej miłości Boga, w które zostałem włączony. 
Arcybiskup mocno podkreślił, że modlitwa różańcowa 
domaga się realizacji także trzeciego wezwania – „Czu-
wam”: Czuwam z Matką Najświętszą w Chrystusie po 
to, by nie ulec temu wszystkiemu, co chce z nami uczy-
nić zły duch. Jest to czuwanie modlitewne, by zacho-
wać, więcej jeszcze, by pomnożyć w sobie skarb wiary, 
by pogłębić moc nadziei, by nasza codzienność coraz 
bardziej była przenikana miłością do Boga a także do 
drugiego człowieka. 

Na zakończenie uroczystości zostały wręczone li-
sty gratulacyjne osobom, które przez 25 lat pełniły funk-
cję zelatorów róż różańcowych. Najwięcej takich osób 
było z parafii w Suchej Beskidzkiej. Była też osoba z 
Krakowa, która pełni tę posługę już 40 lat. 

Śpiew hymnu Boże, coś Polskę był końcowym 
akcentem udziału w pielgrzymce.  

Ewa Markowska         
 

W niedzielę ks. Biskup rozmawiał również z pra-
cownikami Parafialnej Poradni Przedmałżeńskiej i 
Rodzinnej.  

Msza św. „akademicka” o godz. 20.00 była ostat-
nim akordem wizytacji: ks. Biskup w homilii zwrócił 
się do studentów, powiedział też słów kilka o dokonanej 
wizytacji. A po Mszy św. zdążył jeszcze odwiedzić stu-
dentów w kawiarence „Na poddaszu”: studentki Małgo-
rzata Adamczyk i Joanna Ryłko krótko przedstawiły 
działalność DA «Na Miasteczku» i wspólnoty młodzie-
żowe działające w ramach Duszpasterstwa. 

Na pytanie ks. Proboszcza: Co ks. Biskup myśli o 
tym wszystkim? – ks. biskup Jan powiedział tylko: Dużo 
tego u was… Będzie więc miał co pisać, przygotowując 
protokół z przeprowadzonej wizytacji kanonicznej, 
zawierający spostrzeżenia, zalecenia i zarządzenia powi-
zytacyjne. Okazuje się bowiem, że tylko dla ks. biskupa 
Jana wizytacja nie zakończyła się w dniu 18 listopada…  

ks. Bogdan Markowski CM 

Pod hasłem «Moc modlitwy Polaków w obronie Oj-
czyzny» – członkowie Wspólnoty Żywego Różańca w 
sobotę, 29 września, zebrali się bardzo licznie na 9. Ar-
chidiecezjalnej Pielgrzymce Żywego Różańca do Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia. Po odśpiewaniu pieśni 
Bogurodzica i Hymnu Żywego Różańca przemówił ks. 
prałat Stanisław Szczepaniec – moderator Żywego Ró-
żańca i poprosił, aby ten hymn był zawsze śpiewany na 
comiesięcznych spotkaniach Wspólnoty. Zachęcił też do 
odmawiania Wielkiej Nowenny (która została zapocząt-
kowana w Częstochowie w dniu 2 czerwca br. i przypo-
mniał o inicjatywie czuwania różańcowego we wszyst-
kich parafiach przed Narodowym Świętem Niepodległości 
(czuwanie odbyło się w naszym kościele w sobotę 10 li-
stopada w godz. 19.30—21.00). Ks. Prałat zaprosił 
wszystkich do licznego udziału w październikowych nabo-
żeństwach różańcowych i gorącej modlitwy w intencji 
beatyfikacji sługi Bożej Pauliny Jaricot – założycielki Ży-
wego Różańca. Przypomniał też słowa bł. Honorata Koź-
mińskiego, wielkiego propagatora Żywego Różańca: Służ-
cie Bogu, Polacy, a Bóg zbawi Polskę. 

Zebrani w sanktuarium wysłuchali następnie intere-
sującego wykładu p. prof. Krzysztofa Ożoga z UPJPII. P. 
Profesor podjął trudny temat: jak Polacy na przestrzeni 

W 199. numerze naszego pisma zapowiedziano relację 
z pielgrzymki Wspólnoty Żywego Różańca do Łagiew-
nik. Z małym opóźnieniem, ale realizujemy tę zapowiedź.  

PIELGRZYMKA  
ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

DO ŁAGIEWNIK 

WSPOMNIENIE 
O ŻYCIU I DOKONANIACH 

ORAZ 
OBSZERNA RELACJA Z POGRZEBU  

ŚP. DR. JANA RYBARSKIEGO 
ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE 
W NASTĘPNYM NUMERZE 

NASZEGO PISMA 
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Data Dzień Ulica 

 03.01.2019  Czwartek  Skarbińskiego 

 04.01.2019  Piątek  Kijowska 

 05.01.2019  Sobota  Królewska numery parzyste    

06.01.2019  NIEDZIELA  Królewska numery nieparzyste   

 07.01.2019  Poniedziałek  Chmiela; Smoluchowskiego; Toruńska          

 08.01.2019  Wtorek  Chocimska;  KOLĘDA AKADEMICKA      

 09.01.2019  Środa  Ogrodniczek; Spokojna;  KOLĘDA AKADEMICKA 

 10.01.2019  Czwartek  Nowowiejska; Miechowska; Urzędnicza; Kawiory 

 11.01.2019  Piątek  Altanowa; Młodej Polski; Niedziałkowskiego;   

 Szlachtowskiego; Żelechowskiego 

   Ferie zimowe w szkołach – «Kolędy» nie będzie 

 28.01.2019  Poniedziałek  Bronowicka; Kadecka; Kazimierza Wielkiego 

 29.01.2019  Wtorek  Armii Krajowej 

 30.01.2019  Środa  Galla; Warmijska 

 31.01.2019  Czwartek  Obopólna; Staszczyka 

 01.02.2019  Piątek  Piastowska 

 02.02.2019  Sobota  Lea numery nieparzyste 

03.02.2019  NIEDZIELA  Lea numery parzyste 

 04.02.2019  Poniedziałek  Czarnowiejska  

 05.02.2019  Wtorek  Beniowskiego; Chodowieckiego; Cichy Kącik; Goetla;  

 Domeyki; Olimpijska; Radwańskiego; Reymonta 

 06.02.2019  Środa  Gramatyka; Rolnicza; Staffa 

 07.02.2019  Czwartek  Jadwigi z Łobzowa; Krzywy Zaułek 

 08.02.2019  Piątek  Nawojki 

 09.02.2019  Sobota  Rydla;  KOLĘDA DODATKOWA 

 

Kolęda rozpoczyna się w dni powszednie o godz. 16.30, 
a w soboty i niedziele o godz. 15.30 

 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2019 
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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 – z udziałem dzieci  
przedszkolnych (tylko 6 stycznia) 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
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 

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

środy, godz. 18.15÷19.15 

Tzw. kurs przedmałżeński: 
w styczniu nie odbędzie się 

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

Klub Parafialny 
czynny od wtorku do piątku:  
w godz. 14.00÷16.00 

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

NUMERY TELEFONÓW 
dyżurny:            12-622-59-19; 
do umierającego:   880-479-042 
 

STYCZEŃ 
1 (wtorek):   Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 

Dziś przypada 52. Światowy dzień Pokoju. 
Można zyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie 
lub śpiew w kościele hymnu O Stworzycielu, Duchu, 
przyjdź w celu uproszenia Bożej mocy na cały nowy rok. 
Składka przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II 
«Nie lękajcie się!». 

2 (środa):    Uroczystości pierwszej środy miesiąca: procesja światła 
o godz. 18.00, nabożeństwo różańcowe, nowenna do 
Matki Bożej i Msza św. wotywna o NMP z Lourdes. 

3 (czwartek):  Pierwszy czwartek miesiąca: dzień modlitwy o nowe 
powołania do kapłaństwa i życia zakonnego oraz o świę-
tość kapłanów. 

 Początek wizyty duszpasterskiej w domach parafian 
(«kolędy») – od godz. 16.30 (patrz: s. 11). 

4 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny kapłanów w do-
mach chorych – od godz. 9.00; dodatkowa Msza św. z 
udziałem dzieci – o godz. 16.30. 

5 (sobota):  Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP o godz. 7.40; Msza św. wotywna o Nie-
pokalanym Sercu NMP o godz. 8.00. 

6 (niedziela):   Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). 
Po każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła. 
Ofiary mszalne będą przeznaczone na cele misyjne. 
Spotkanie opłatkowe grup i wspólnot parafialnych – 
po Mszy św. o godz. 16.30 w sali akademickiej. 

13 (niedziela):  Święto Chrztu Pańskiego. 
  Zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego. 
18 (piątek): Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
19 (sobota):  Dzień imienin ks. Mariusza Czajkowskiego. 
20 (niedziela):  2. niedziela zwykła. 

 25 (czwartek):   Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.  
Rocznica założenia Zgromadzenia Księży Misjonarzy: 
uroczysta Msza Święta o godz. 18.30. 

27 (niedziela):  3. niedziela zwykła. 

 

Kalendarium duszpasterskie IINNFFOORRMMAACCJJEE    
PPAARRAAFFIIAALLNNEE  

Bezpłatne porady prawne (w Domu Katolickim):  
konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania  

pod numerem telefonu 734-177-015 
Bezpłatne porady prawne w Bibliotece Żywego Różańca 

w czwartki w godz. 17.00-18.00 
Porady psychologa-psychoterapeuty (w Domu Katolickim): 

konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania 
pod numerem telefonu 501-642-275 
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Redakcja: ks. Bogdan Markowski CM (redaktor naczelny), ks. Wojciech Kałamarz CM (redaktor techniczny), Adam Markowski 
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Druk: Firma PLATAN, Kryspinów 256, 32-060 Liszki, tel.: (12) 429-96-60; www.wydawnictwoplatan.pl  
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