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Już w średniowieczu mieszkańcy naszego kraju na-
zywali Maryję Królową Polski i Polaków. To nie przypadek, 
że najstarszym utworem w języku polskim jest rycerska 
pieśń Bogurodzica, pochodząca z XIII wieku. Ta modlitwa 
do Rodzicielki Bożego Syna przez wieki pełniła funkcję 
polskiego hymnu narodowego. 

Gdy w cudowny sposób, mimo przeważającej siły 
wroga, obrońcy Jasnej Góry odparli nawałę szwedzkiego 
potopu, w sercach poniżonego polskiego narodu zajaśniała 
nadzieja zwycięstwa. Cała Polska zalana była siłami wroga, 
jednak istniało takie miejsce, gdzie pod opieką Maryi Polacy 
zachowali swoją godność i suwerenność. 

Nikogo nie powinno dziwić zachowanie ówczesnego 
polskiego króla. 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, w 
czasie podniesienia, król Jan Kazimierz zszedł z tronu, złożył 
berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem, 
przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej. Zaczyna-
jąc od słów Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza 
Dziewico ogłosił Maryję Królową Korony Polskiej. Uroczy-
stość ta miała miejsce we Lwowie, ale wszyscy zdawali so-
bie sprawę, że najodpowiedniejszym wizerunkiem Królowej 
Polski jest obraz jasnogórski. To w końcu Częstochowa 
oparła się szwedzkiej nawale. To przekonanie zostało 
utwierdzone po koronacji jasnogórskiego obrazu papieskimi 
koronami 8 września 1717 roku.  

Ktoś może powiedzieć, że Maryja jest patronką nie tyl-
ko Polski, ale także innych państw i narodów. Dla przykładu: 
francuski król Ludwik XIII przed Janem Kazimierzem, w 
1638 r. osobiście i uroczyście ogłosił Matkę Bożą Niepokala-
nie Poczętą Patronką Francji. To prawda. Ale nikt nie zaprze-
czy, że jest rzeczą przedziwną, by w objawieniu prywatnym 
Maryja domagała się od obcokrajowca – w tym przypadku 
Włocha – by nazywać ją nie tyle Patronką co właśnie Królo-
wą Polski. A to właśnie Giulio Mancinellemu trzykrotnie, tj. 
w latach 1608, 1610 i 1617 ukazała się Maryja domagając się, 
by nazywać ją Królową Polski. Miała ona powiedzieć owemu 
jezuicie, który pytał jakim tytułem ma ją uczcić: A czemu 
Mnie Królową Polski nie nazwiesz? Ja to królestwo wielce 
umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ oso-
bliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie. 
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NA UROCZYSTOŚĆ 
KRÓLOWEJ POLSKI  

Na ilustracji: 
Matka Boża Częstochowska Królowa Polski 
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 Ówczesnym polskim możnowładcom, tj. królowi 
Zygmuntowi III Wazie i Albrechtowi Stanisławowi Ra-
dziwiłłowi te słowa wydały się o tyle dziwne, co i wiary-
godne. Wszak przywiózł je z Włoch obcokrajowiec. To 
prawdopodobnie pod wpływem tych prywatnych obja-
wień krakowianie w 1628 r. ozdobili wieżę kościoła Ma-
riackiego koroną, a po Polsce zaczęły rozpowszechniać 
się wizerunki przedstawiające Maryję z orłem na pier-
siach. Jednym z nich jest obraz w Rokitnie, inny, młod-
szy jest czczony w Licheniu.  

Kiedy po odzyskaniu niepodległości biskupi polscy 
zwrócili się do papieża o ustanowienie dla Polski święta 
Królowej Polski, celowo zaproponowali datę 3 maja, aby 
związać to święto z rocznicą uchwalonej w 1791 r. 
pierwszej polskiej konstytucji. Po trzystu latach od ślu-
bów Jana Kazimierza, 26 sierpnia 1956 r. Episkopat Pol-
ski dokonał odnowienia ślubów, na podstawie tekstu 
ułożonego przez przebywającego wówczas w więzieniu 
prymasa Polski – Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 
1962 r. papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski 
główną patronką naszego kraju, obok św. Wojciecha i 
św. Stanisława.  

Tak też te dwa święta określają piękny dzień 3 
maja. Oddajemy hołd naszej Królowej i wspominamy 
uchwalenie pierwszej w Europie konstytucji. To drugie 
zdarzenie jest dla nas o tyle szczególne, że zarzuca się 
nam – Polakom ciemnogrodzianizm. Mówi się czasem, 
że za Polaków trzeba myśleć, że Polacy muszą mieć nad 
sobą pana, aby sprawnie funkcjonowali, że konieczna jest 
nomenklatura unijnych urzędów i przepisów, bo bez niej 
Polacy nie dojdą do żadnego przyzwoitego poziomu ży-
cia. Gdy na te insynuacje polonofobów popatrzymy przez 
pryzmat świetlanych dziejów Polskiej Korony, gdy przy-
pomnimy sobie, że to my – Polacy uchwaliliśmy pierw-
szą w Europie konstytucję, której to ustawy zasadniczej 
żaden inny kraj poza Ameryką nie miał wówczas na 
świecie – wtedy mamy prawo reagować ironicznym 
uśmiechem na mówienie o polskiej niezaradności 
i wstecznictwie. Więcej, możemy się nawet wzburzyć, 
gdy ktoś będzie chciał uczyć Polaków demokracji. Pola-
ków, u których tradycje parlamentarne sięgają końca XV 
wieku. Nie dajmy sobie wmówić zacofania polskiego 
narodu i postępowości innych krajów Europy. Zarówno 
co do tradycji demokratycznych instytucji, jak również co 
do stanowionego prawa – jak pokazują fakty historyczne 
– jesteśmy nie tylko w czołówce, ale wręcz europejskim 
liderem. 

Czymś zupełnie odrębnym jednak jest sytuacja 
geopolityczna naszego kraju oraz pewne cechy naszego 
narodu, które uniemożliwiają owocowanie postępowej 
polskiej myśli. Jedną z trudnych cech Polaków jest wiel-
ka naiwność, wypływająca z bezgranicznego zaufania i 
wielkiego poczucia honoru. Ile razy wyszliśmy na tym z 
honorem, ale niemal bez żadnej korzyści, a nierzadko ze 
szkodą? Biliśmy się, walczyli za innych dla idei, w imię 
przyjaźni, braterstwa, a tymczasem inni zawierając z 
nami sojusze – palcem nie kiwnęli, gdy to tylko było 
wbrew ich interesom. Lubię tę polską naiwność. To bar-

dzo szlachetna i bohaterska postawa, ale zupełnie nie 
przekuwająca się na materialne korzyści państwa. Po-
zwala nam jednak być narodem dumnym. Pozwala nam 
chodzić z podniesionym czołem, do czego inne nacje 
już takiego mandatu nie mają, a jednak nosa zadzierają, 
nie omieszkając nas przy tym poniżać. 

Inną cechą, którą tym razem zaliczyłbym do 
polskich wad, jest pewna zachowawczość, odkłada-
nie w czasie dobrych rozwiązań. Konstytucja 3 Maja 
była heroicznym aktem, postępowym dziełem, ale 
jednak o wiele za późno uchwalonym. Tak jakoś do 
dzisiaj mamy tę wadę, iż odkładamy w czasie dobre 
rozwiązania. Nie wiem, z czym jest to związane: z 
brakiem odwagi? z lenistwem? z fałszywą pokorą? 
Odwagi nikt nam nie odmówi. Z lenistwem? Wszy-
scy w Europie, także dzisiaj, poświadczają, że jeste-
śmy bardzo pracowitym narodem – wręcz pracoholi-
kami. Dlaczego więc odkładamy do ostatniego mo-
mentu ważne decyzje, rozwiązania, prace. Było tak w 
historii, tak bywa niejednokrotnie i dzisiaj. Jest też 
tak w osobistym życiu wielu z nas. Dlaczego dopiero 
wtedy, gdy mamy nóż na gardle – zaczynamy racjo-
nalnie, wspaniale pracować? Czasami przecież może 
być za późno. Tak jak w XVIII wieku, gdy wspaniała 
Konstytucja 3 Maja stała się tylko czczym dokumen-
tem, który dodatkowo przyśpieszył drugi, a potem i 
trzeci rozbiór Polski. 

Powinniśmy w dniu 3 maja, patrząc na ów histo-
ryczny akt wielkości polskiego narodu, stanąć przed 
tronem Królowej Polski i zapytać: czy jestem dumny z 
tego, że jestem Polakiem? Czy w swej uczciwości i 
wiernej przyjaźni nie jestem zbyt naiwny? Czy nie 
zwlekam z wieloma ważnymi decyzjami, wymyślając 
sztuczne przeszkody uniemożliwiające ich podjęcie? 

Bogu niech będą dzięki, że ponad wszystkimi 
królami, przewodniczącymi rady państwa, marszał-
kami, prezydentami i pierwszymi sekretarzami partii – 
na tronie Polski od wieków zasiada Maryja. Stając 
przed Jej majestatem – odpowiedzmy na postawione 
wyżej pytania. Naszej Królowej zdajmy w prawdzie 
relację z naszego życia. 

ks. Wojciech Kałamarz CM 

 

MYŚL POD ROZWAGĘ 
Ten lud bardziej kocha niesprawiedliwość niż spra-
wiedliwość, bardziej gąszcz leśny i polowanie na 
dzikie zwierzęta niż płaszczyzny pól i obfitość zbio-
rów, bardziej kocha psy niż ludzi, więcej myśli o 
uciskaniu biednych niż o przestrzeganiu praw Bo-
żych. 

Wincenty z Kielczy o Polakach  
(XIII wiek,  

autor żywotów św. Stanisława Szczepanowskiego) 
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Bóg – taki jaki objawił się w Jezusie Chrystusie – 
też nie mieścił się w myślach i wyobrażeniach uczniów. 
Jakież to były wyobrażenia? Ich nadzieje, związane z 
osobą Zbawiciela, niczym nie różniły się od współcze-
snych żydowskich poglądów i miały polityczny, ziemski 
charakter. Uczniowie Jezusa – tak jak ich rodacy – ocze-
kiwali odbudowania potężnego królestwa izraelskiego. 
Wyraźnie mówili o tym do Nieznajomego, którego spo-
tkali na drodze do Emaus: A myśmy się spodziewali, że 
właśnie On miał wyzwolić Izraela (zob. Łk 24, 13-35). Te 
ich wyobrażenia, oczekiwania, nadzieje legły w gruzach. 
Widzieli bądź słyszeli o cudach Jezusa, o uzdrowieniach, 
nakarmieniu rzesz, wskrzeszeniu umarłych. Słyszeli, z 
jaką mocą zwiastował Słowo Boże. Widzieli zgodność 
czynów Jezusa z Jego słowami. Widzieli w Nim proroka, 
potężnego w czynie i słowie. Uważali, że tak dobrze się 
zapowiadał – ale cóż to za Zbawiciel, który pozwolił się 
pochwycić przez władze żydowskie, przekazać w ręce 
Rzymian i ukrzyżować? Komu potrzebny był taki Król 
Izraela, który zanim rozpoczął powstanie już pozwolił się 
uśmiercić? Jeżeli obiecany Mesjasz nie zginie i będzie 
triumfował – to Jezus został zdyskwalifikowany raz na 
zawsze! Przecież On już jest martwy! Już nikt w Nim nie 
pokłada nadziei! Uczniowie idący do Emaus też nie – 
chociaż słyszeli pogłoski, że Jezusa w grobie nie ma. Dla 
nich wszystko było stracone, i wszelka nadzieja się skoń-
czyła. 

A Jezus? Jezus cierpliwie ich słuchał, a potem 
Słowem Bożym leczył ich duchowe rany. Przypominał, 
że Pismo zapowiadało mękę, śmierć, poniżenie Mesja-
sza, że droga do życia i chwały prowadzi przez cierpie-
nie i krzyż. Przed ich oczyma malował obraz Boga 
prawdziwego. A gdy wypowiedzieli wieczorną modli-
twę: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień 
się już nachylił – zajął z nimi miejsce u stołu, wziął 
chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał 
im. Tam Go poznali. Tam wszystko stało się dla nich 
jasne. Tam znalazły kres ich miałkie pomysły na Boga i 
Jego zbawienie, i znalazła swój początek ich paschalna 
wiara. To ona poprowadziła ich wkrótce ku odważne-
mu głoszeniu światu prawdy o Bogu, który jest Miło-
ścią zmartwychwstałą i zawsze żywą.   

Tę dobrą nowinę apostołowie w naszych kościo-
łach głoszą nam po dzień dzisiejszy. A Chrystus tą 
samą drogą prowadzi nas do wiary Apostołów: przez 
głoszenie Słowa i łamanie chleba. I trzeba nam nieu-
stannie zanurzać się w tajemnicy Eucharystii, we Mszy 
Świętej, w Komunii z Jezusem – nawet codziennie! Aż 
serce zapała w nas. Aż naprawdę uwierzymy Żywemu 
i Zmartwychwstałemu. Aż pobiegniemy, by prawdę o 
Bogu przekazywać innym, przekazywać słowem i ca-
łym swoim życiem. 

ks. Bogdan Markowski CM 

LITERATURA: Michael Shevack, Jack Bemporad, Głupie 
i mądre pomysły na Boga, Poznań 1998. 

 

Na murach śląskiej Nysy zobaczyłem kiedyś napis. 
Wielkimi literami wymalowany napis, który mnie zaszo-
kował: Stwórzmy sobie boga na nasz obraz i podobień-
stwo. Niech będzie mały i podły. A wtedy wszyscy w nie-
go uwierzą.  

Szokujące? Ależ my nieustannie stwarzamy sobie 
Boga wedle naszych oczekiwań i wyobrażeń, na nasz 
obraz i podobieństwo. Dwaj amerykańscy autorzy poku-
sili się kiedyś o sklasyfikowanie takich ludzkich wyobra-
żeń. Pojawił się więc Bóg jako kosmiczny chłopiec na 
posyłki: jego „wierzący” liczą, że będzie załatwiał ich 
sprawy automatycznie jak bankomat, czynny całą dobę, i 
poruszy cały kosmos, by stanąć na wysokości ich ocze-
kiwań. Bóg jako Bozia, wiecznie uśmiechnięta i przyja-
zna. Albo Markiz de Bóg – bóstwo gniewu, które pogar-
dza grzechem i grzesznikami z taką zawziętością, że do-
puści się zabójstwa, żeby się ich pozbyć. Albo Bóg – 
ojciec chrzestny (Don Bógleone): spełni wszystkie twe 
życiowe pragnienia – pod warunkiem, oczywiście, że 
zapłacisz odpowiednią kwotę. Bóg – śmieciarz, który ze 
względów praktycznych daje przyzwolenie na grzech: 
wystarczy oczyścić się w spowiedzi – im częściej tym 
lepiej – i znowu można grzeszyć. Bóg – polityk, który 
zmusza ludzi, by wierzyli w to, co on chce, i nie toleruje 
przeciwników. Bóg – Mistrz Ceremonii, wzywany z 
całą pompą jedynie na chrzest, ślub albo pogrzeb, i po-
zwalający zachować przynależność religijną tym, którzy 
z religią nie mają nic wspólnego. Bóg – Mama Natura, 
dla tych, którzy widzą go w kwiatkach i krowach. Bóg – 
generał. Bóg – macho… 

Amerykańscy autorzy napisali, że są to głupie po-
mysły na Boga. Albo bardzo głupie pomysły. Bo dokąd 
one zwykle prowadzą? Prowadzą do stwierdzenia: A 
myśmy się spodziewali… Spodziewaliśmy się, że Bóg 
ześle karę na tych zbrodniarzy, a nic takiego się nie stało! 
Spodziewałam się, że operacja się uda: przecież tyle się 
modliłam i tyle Mszy zamówiłam, i nic... Spodziewałam 
się, że ksiądz szybko udzieli rozgrzeszenia i odejdę spo-
kojna od konfesjonału – a on powiedział, że najpierw 
muszę zerwać z grzechem: zlikwidować okazję do grze-
chu i przestać mieszkać z chłopakiem. Spodziewałem się, 
że ksiądz nie będzie odpychał od Kościoła, a on zapytał, 
po co niewierzącemu katolicki pogrzeb… Moje nadzieje 
nie zostały spełnione. Zawiodłem się. Czy jednak te na-
dzieje, i ten zawód dotyczyły prawdziwego Boga? Ale 
wszyscy, niestety, ulegamy pokusie stawiania na własne 
oczekiwania i wyobrażenia o Bogu. Co prowadzi do za-
wodu: A myśmy się spodziewali… A nawet do uznania 
Pana Boga za jedynego, Który nie wie, co się tak na-
prawdę dzieje… 

OD «POMYSŁÓW NA BOGA» 
DO SPOTKANIA PANA 
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Z początkiem stycznia tego roku obficie sypnęło 
śniegiem. Zdjęcia schroniska z Doliny Pięciu Stawów, z 
którego tylko dach i kominy wystawały ponad śnieg, czy 
filmy przedstawiające pracowników stacji na Kasprowym 
Wierchu, którzy nie mieli jak wyjść z budynku – obiegły 
nie tylko polskie, ale i zagraniczne media. Nagła obfitość 
zimowego puchu wprawiła wielu w osłupienie, niektórzy 
dostrzegli w tym wiele problemów, inni ucieszyli się na 
jego widok.  

Nie ukrywam, że od wielu lat zadziwiają mnie 
ludzkie reakcje na sytuacje życiowe, między innymi te, 
związane z pogodą. Gdy nie ma śniegu – źle: Cóż to za 
zima bez śniegu i mrozu? – pytają. Gdy jest śnieg – źle: 
Kto to będzie odśnieżał, jak tu dojść do sklepu czy do 
szkoły, do lekarza? Nie ma słońca – źle: Depresji się 
można nabawić. Strasznie ponuro. Cały czas trzeba świe-
cić światło w domu, a prąd taki drogi. Jest słońce – źle: 
W oczy razi, nie można swobodnie patrzeć przed siebie, 
trzeba szukać cienia, okna zasłaniać. Nie ma deszczu – 
źle: Rzeki wysychają, studnie puste – grozi nam susza, 
wszystko usycha, żywność drożeje. Jest deszcz – źle: Pa-
da i pada, nigdzie nie można wyjść, błoto, mokro, podto-
pienia, łatwo o przeziębienie. Jest ciepło – źle: Nie da się 
wytrzymać, ledwo się oddycha, upał, przegrzanie organi-
zmu, jak tu się ochłodzić? Jest zimno – źle: łatwo o od-
mrożenia, w domu grzać trzeba, a to generuje koszty. Jest 
przeciętnie – źle: Nie wiadomo co to za pogoda, ani zim-
no, ani ciepło. Jak tu się ubrać, chyba na cebulkę? 

Ktoś może powiedzieć, że jesteśmy narodem mal-
kontentów. Lubimy narzekać i jest to jedna z najwięk-
szych naszych wad. Ktoś inny wytłumaczy to zjawisko, 
że jako ludzki ogół (nie tylko Polacy) dzielimy się na 
optymistów i pesymistów. Jedni zawsze widzą szklankę 
do połowy pełną, drudzy zaś dostrzegają tylko to, że jest 
od połowy pusta. Mnie przyszło do głowy inne wytłuma-
czenie: iż narzekanie może być jednym z wielu skutków 
grzechu. Niezdolność widzenia dobra, brak wdzięcznego 
usposobienia, napełnione zgorzknieniem serce, pełne 
lęku myślenie – to wszystko wypływa raczej z wnętrza 
człowieka, z tego czym jest ono napełnione „w środku”. 
Wszak Chrystus naucza, że dobry człowiek z dobrego 
skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze 
złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią 
jego usta (Łk 6, 45).  

Współpraca z łaską Bożą, którą otrzymujemy w 
sakramentach i na modlitwie, powinna nie tylko przywra-
cać w nas harmonię stworzenia sprzed grzechu, ale także 
uświęcać i w pewnym sensie – poprzez zjednoczenie z 

Chrystusem – przebóstwiać nasze człowieczeństwo. 
Owocem współpracy z łaską Bożą powinno być zupeł-
nie inne patrzenie na świat, bardziej radosne i bardziej 
wdzięczne, zgodne z tym, o czym pisał św. Paweł: 
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każ-
dym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża 
w Jezusie Chrystusie względem was (1 Tes 5, 16-18). 
We współpracy z łaską Bożą powinniśmy zatem zaw-
sze szukać tego, co dobre. Nie mamy być naiwnymi 
wobec zła, ale nie powinniśmy na nim się koncentro-
wać i go wyolbrzymiać. Odnoszę wrażenie, że zło ro-
śnie, zwielokrotnia się proporcjonalnie do poświęconej 
mu naszej uwagi, naszego zaangażowania. Należy jed-
nak zamiast na złu, skoncentrować się na tym, co do-
bre. Wówczas także zajdzie ów mechanizm. Warto 
dostrzec najmniejszy promyk światła w otchłani ciem-
ności, by rozświetlił on wnętrze naszego serca, a wtedy, 
jako latarnie, będziemy także światłem dla innych i 
razem pokonamy ciemność. 

Oczywiście, w naszym życiu procesowi uświę-
cania stają na drodze kolejne grzechy, np. pychy, za-
zdrości, pożądania, egoizmu, nienawiści itd. Jeśli więc 
zauważymy w sobie symptomy skutków grzechu, w te 
pędy uczyńmy rachunek sumienia. Owocem życia w 
łasce jest bowiem miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie 
(Ga 5, 22-23). 

ks. Wojciech Kałamarz CM  

NARZEKAĆ  
CZY DZIĘKOWAĆ? 

ROZWAŻANIA I INFORMACJE ÷ ROZWAŻANIA I INFORMACJE 

KOMUNIKAT KANCELARII 
PREZYDENTA RP 

Z początkiem tego roku weszła w życie nowelizacja 
przepisów dotyczących nieodpłatnych porad prawnych i 
obywatelskich. 

Dzięki wprowadzonym zmianom z darmowej porady 
prawnej, udzielanej przez adwokata lub radcę prawnego, 
może skorzystać obecnie każdy, kogo nie stać na opłacenie 
pomocy prawnika, również osoby o ustabilizowanej dotąd 
sytuacji rodzinnej i zawodowej, które na skutek jakiegoś 
nagłego wydarzenia czy nietrafnej decyzji znalazły się w 
kryzysie. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnic-
twa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych 
przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu 
terminu wizyty. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy 
poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. 

Więcej informacji o miejscach świadczeń nieodpłat-
nej pomocy prawnej można uzyskać w urzędzie gminy lub 
starostwie. 
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  Paryż, 7 października 2014 roku. Drugi dzień po-

bytu w Paryżu naszej Parafialnej Pielgrzymki do 
Lourdes. Pogoda pochmurna. Program tego dnia bogaty, 
od zwiedzania Luwru poprzez Mszę Świętą przy reli-
kwiach Świętego Wincentego a Paulo, zwiedzanie cmen-
tarza  Pére-Lachaise, objazd autokarem Pól Elizejskich. I 
dopiero w godzinach popołudniowych stajemy na placu 
przed Katedrą Notre Dame (w tłumaczeniu: Nasza Pani 
= Matka Boża). Dla mnie, słuchaczki wykładów na Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku z historii sztuki i archi-
tektury, ta katedra to kwintesencja gotyku (portale, ro-
zety, gargulce). Dla wszystkich to symbol Francji, Pary-
ża. Stoję i podziwiam, i wciąż mam wrażenie, że gdzieś z 
góry obserwuje nas Quasimodo – słynny dzwonnik z 
Notre Dame. Tu historia Kościoła we Francji łączy się ze 
sztuką, literaturą i filmem. 

Wchodzimy do środka, tłumy turystów, idziemy 
zwartą grupą, aby się nie pogubić, w Katedrze jest ciem-
no i w związku z tym mam mało zdjęć z wnętrza i ich 
jakość jest marna. Na jednym widać światło dnia przesą-
czające się przez kolorowy witraż  rozety. 

Kraków, 15 kwietnia 2019 roku. Poniedziałek 
Wielkiego Tygodnia. Około godziny 20.00 oglądam te-
lewizję, i nagle pokazują nam na wszystkich kanałach 
wiadomość z Paryża: pali się Katedra Notre Dame. 
Przerażenie, że to co oglądałam 5 lat wcześniej, co zrobi-
ło na mnie takie wrażenie, może przestać istnieć. Tyle 
wieków przetrwała, a tu na naszych oczach niszczą ją 
szalejące płomienie. Różne myśli cisną się do głowy, 
może to zamach, może zwykłe zaprószenie ognia przy 
remoncie – a może coś więcej. Oglądam do północy wal-
kę strażaków z ogniem i odbieram telefony od znajo-
mych, którzy kiedyś w różnych okolicznościach zwiedza-
li Katedrę – wszyscy są poruszeni. 

Paryż, 16 kwietnia 2019 roku. W godzinach przed-
południowych ukazuje się pierwsze zdjęcie wnętrza Kate-
dry po pożarze. Główna nawa pełna zwęglonych kawał-
ków stropu, ciemno, snują się dymy, ale w tle widać 
ogromny błyszczący krzyż. Pierwsza moja myśl: to sym-
bol przetrwania tego, co w tej Katedrze jest najważniejsze 
(zwłaszcza w Wielkim Tygodniu). Może to znak dla 
zlaicyzowanej Francji: Najstarsza córo Kościoła katolic-
kiego – Chlodwig I przyjął chrzest w 496 roku – obudź się 
i wróć do korzeni! 

Wstrząśnięta Seniorka 

Według ks. Wojciecha Węgrzyniaka:  

Nasza pomoc drugiemu człowiekowi? Jest problem 
z bezmyślnością. Gdyby z zasady wszystkim trzeba było 
dać to, co chcą, to Ewę należałoby pochwalić za to, że nie 
odrzuciła węża, a Boga oskarżyć za eksmisję zbuntowa-
nych aniołów. Zanim komuś podam rękę, chcę wiedzieć, 
czy jest potrzebującym biedakiem, czy korzystającym z 
mojej naiwności złodziejem. Każdy zamyka swoje miesz-
kanie na klucz? Czyli jednak uważa, że nie można 
wszystkich wpuścić do własnego mieszkania. Podobnie 
każdy, kto uważa, że w naszej ojczyźnie jest miejsce dla 
wszystkich – rani bardziej niż śmierć tych, którzy życie 
oddali za to, żeby najeźdźca nie był gospodarzem w na-
szym kraju. Jezus powiedział: Byłem głodny, a daliście 
mi jeść (Mt 25, 35), a nie: Byłem leniwy, a daliście się 
nabrać. Święty Paweł mówił, że jeśli nie chce się komuś 
pracować, to lepiej, żeby był głodny (zob. 2 Tes 3, 10). 
Syracydes jeszcze mocniej: Lepiej umrzeć, niż żebrać 
(Syr 40, 28). A Didache z I wieku: Niech nawet spoci się 
w twoich rękach twoja jałmużna, dopóki nie dowiesz się, 
komu ją dajesz (I, VI). Oby w niebie nie okazało się, że 
to, co my nazywamy pomaganiem biednym, było tylko 
bezpowrotnym niszczeniem ludzi – bo zamiast pomóc 
stanąć im na nogi, złotówkami przybiliśmy ich do ulicy. 

W sprawie uchodźców nie można uciec od zasad-
niczego pytania, kim są ludzie, którzy chcą mieszkać u 
nas. Oczywiście, można powtarzać bezmyślnie „uchodź-
cy”, „imigranci ekonomiczni”, „terroryści”. Jednak fun-
damentalną zasadą pomocy każdego lekarza jest rzetelna 
diagnoza. Bez diagnozy pomoc może być nawet zabój-
stwem. Zastanawiam się tylko, czy my w Europie jeste-
śmy jeszcze w stanie postawić trafną diagnozę – diagno-
zę, która nie będzie zniewolona poprawnością polityczną, 
interesami ekonomicznymi, islamofobią, naiwnością, 
brakiem myślenia czy Bóg jeden wie, czym jeszcze. 

(Więcej: ks. Wojciech Węgrzyniak, O co właściwie nam 
chodzi?, Kraków 2019)  

 

OBUDŹ SIĘ, FRANCJO! 

Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, zwró-
cił się do wszystkich Polaków z apelem o pomoc materialną 
w odbudowie katedry: można wspierać akcję wysyła-
jąc SMS na nr 72052 o treści: ODBUDOWA (koszt 2,46 z 
VAT); darowiznę finansową można przekazać na konto 
Caritas Archidiecezji Lubelskiej nr 46 1240 1503 1111 
0000 1752 8351 z dopiskiem ODBUDOWA. 

POMAGAĆ. CZYLI CO? 
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Pan Jezus, kiedy mu zarzucano, że jada z celni-
kami i grzesznikami – odpowiedział: Nie potrzebują 
lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają (Mt 9,12). 

Wszyscy parafianie wiedzą, że nasz kościół pod 
wezwanie NMP z Lourdes jest najbliższym kościołem 
dla olbrzymiej rzeszy studentów AGH, UP i innych 
uczelni, także UJ, a mieszkających na Miasteczku Stu-
denckim. Studenci w naszej parafii powinni być z tego 
powodu otoczeni szczególną troską. 

Jestem parafianką, która – żeby dotrzeć do ko-
ścioła – musi przejść przez centrum Miasteczka Stu-
denckiego. I kiedy widzę zachowanie i sposoby odpo-
czynku dużej części przebywających tu młodych ludzi, 
ogarnia mnie głęboki smutek. Myślę wtedy o naszych 
duszpasterzach: jak trudno im docierać do nich, i po-
dziwiam, że w ogóle im się to udaje. 

Elitę młodych ludzi (jak nazwał ich o. Jacek Salij 
wiele lat temu na swoich, również świetnych rekolek-
cjach) spotykamy często w kościele, ale większości 
niestety nie. Dlatego widok tylu młodych uczestników 
ostatnich rekolekcji wielkopostnych wywołał u mnie 
eksplozję radości i wdzięczności dla naszych duszpaste-
rzy, że potrafili załatwić kogoś, kto potrafił ich przycią-
gnąć z taką błogosławioną siłą. 

Mojżesz przekazując od Pana Boga dekalog Izrae-
litom mówi: Słuchaj Izraelu... (Pwt 5,1). Pan Bóg przy-
kazuje najpierw, aby słuchali! 

A to właśnie tutaj, u nas się stało! Tłumnie zgroma-
dzeni studenci, reagując spontanicznie, chętnie słuchali do 
późnych godzin nocnych. Jakie owoce wyda to tłumne słu-
chanie – to sprawa Ducha Świętego, a także intensywnych 
modlitw nas, starszych wiekiem parafian, którym w moim 
odczuciu Pan Bóg dał długie życie również w tym celu. O tę 
modlitwę za młodych stale prosi papież Franciszek. 

Bardzo krzywdząca dla Ojca Adama Szustaka byłaby 
moja wypowiedź, gdybym nie dodała, że te rekolekcje po-
dobały się nie tylko młodym. Głęboka, odkrywcza interpre-
tacja Biblii była dla mnie i wielu dojrzałych wiekiem zna-
jomych przedmiotem radosnych poszukiwań, inspirujących 
do nowego myślenia i możliwości ciągłego, jakże potrzeb-
nego nawracania się. A to dla mnie było głównym przesła-
niem tych rekolekcji. 

Zachwycona i wdzięczna Seniorka bis 
(oczywiście, nazwisko i adres są znane redakcji) 

***** 
W kwietniowym numerze czasopisma Z Życia 

Parafii… Zdezorientowana Seniorka sformułowała sze-
reg tez, z którymi się nie zgadzam, ale nie będę z nimi 
wprost polemizował. Każdy parafianin ma prawo do 
swojego punktu widzenia, nawet jeśli w opinii innych 
jest on niewłaściwy i tendencyjny. Dlaczego zatem od-
noszę się do tego artykułu? Uważam, że porusza on 
wiele ważnych i ciekawych zagadnień, które tylko z 
pozoru wydają się błahe. A zatem, do rzeczy. 

Oto zasygnalizowana została kwestia zajmowania 
miejsc siedzących w kościele. Kto ma większe prawo do 
zajmowania ławek, zwłaszcza wtedy, gdy miejsc tych 
brakuje, jak np. podczas rekolekcji o. Szustaka? Pierwsi, 
którzy przyjdą? A może tylko i wyłącznie seniorzy (tzn. 
osoby starsze)? A może wzorem komunikacji miejskiej 
ksiądz proboszcz powinien wyznaczyć specjalną strefę 
dla osób starszych i niepełnosprawnych? Jakby nie było –
problem jest.  

Prawdę mówiąc, problem ten pojawia się także wte-
dy, gdy tłoku nie ma. Chodząc do pracy lubię wstępować 
czasem do kościoła Ojców Karmelitów na Piasku na Mszę 
poranną. Zauważyłem tam pewnego dnia, że w jednej czę-
ści kaplicy Matki Bożej siedzi tylko jeden człowiek, pod-
czas gdy po drugiej stronie w ławkach panuje tłok. Zagad-
kę wyjaśniłem po kilku dniach, usiadłszy obok samotnego 
mężczyzny. W niewybrednych słowach dowiedziałem się, 
że to jest jego miejsce, i żebym k… odp… na drugą stronę. 
Po Mszy jedna ze współuczestniczących osób szepnęła mi 
do ucha: My tam w ogóle nie siadamy, bo się boimy… 
Moje zdziwienie nie miało granic. Powiemy, że takie po-
stawy są wyjątkowe albo marginalne i wynikają z choro-
by? Też tak myślałem. A jednak z takimi postawami spo-
tykam się wcale nierzadko, także w naszej świątyni. Kilka 
razy zdarzyło mi się, że zostałem obcesowo wyproszony z 
ławki, chociaż obok stały ławki całkowicie puste. Powód? 
Bo to jest moje miejsce! Raz zostałem z tego powodu wy-
szarpany za ubranie. Kilka razy obrzucony przekleństwami 
i zwyzywany. Czy wszystkie z tych osób należy uznać za 
chore? 

  

REKOLEKCJE DLA TYCH 
CO SIĘ ŹLE MAJĄ 

RAZ JESZCZE 
 

Na zdjęciu:  O. Adam Szustak OP w czasie 
Mszy św. o godz. 20.00 w niedzielę 17 marca 
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I kolejny przykład, zanim przejdę do konkluzji. 
Zostałem kiedyś zaproszony na Mszę Świętą odprawianą 
przez o. Witko (tzw. comiesięczna Msza św. o duchowe 
uzdrowienie). Już na godzinę przed rozpoczęciem pano-
wał taki ścisk, że szpilki nie można było wetknąć. Stałem 
gdzieś w przedsionku na jednej nodze. Ku swemu zasko-
czeniu dowiedziałem się, że istnieją specjalne grupy zaj-
mujące miejsca i pilnujące, by nikt ,,obcy” do ławek się 
nie dostał. No, dobrze, zacząłem się zastanawiać: O jakie 
uzdrowienie duchowe chodzi tym osobom? Czy w ogóle o 
to chodzi? Podczas tych rozmyślań zaczepił mnie niespo-
dziewanie jakiś starszy pan skulony na schodkach konfe-
sjonału. Machnąwszy zapraszająco ręką posunął się i 
powiedział: Siadaj pan, jakoś się tu razem zmieścimy. 
Spojrzałem na niego z wdzięcznością i stwierdziłem: Pan 
nie potrzebuje uzdrowienia. Pan już jest uzdrowiony! 

A co to wszystko ma wspólnego z rekolekcjami o. 
Szustaka w naszej parafii? No właśnie… Myślę, że więk-
szość już wie. Po co je w ogóle organizować, po co 
uczestniczyć, skoro potem tyle niezadowolenia i pretensji 
do innych? 

No, bo kto powinien decydować o kształcie reko-
lekcji? Kto rządzić miejscami w ławkach? Czy młodzi 
powinni bezwzględnie i bezwarunkowo ustąpić starszym 
i przychodzić tylko na ,,swoje”, wyznaczone Msze? Kto 
powinien wskazywać, czy rekolekcjonista poruszył cie-
kawe kwestie czy takie sobie i jakim mówił językiem? 
Kto mógłby oceniać postępowanie drugich ze względu na 
wiek albo posiadanie telefonu komórkowego? Komu 
przysługuje prawo osądzania sumienia bliźnich: ile razy i 
kiedy przystąpili do Komunii Świętej? […] 

Osobiście, cieszę się bardzo, że mogłem posłuchać 
o. Adama Szustaka ,,na żywo”, pomimo niewygód wyni-
kających z tłoku w kościele. I cieszę się, że Duch Święty 
tak właśnie działa poprzez swoich kapłanów. Na margi-
nesie: przypominam sobie, jak niegdyś, przed wielu laty 
w Tarnowie, tłumy młodzieży przyciągał Słowem Bożym 
zmarły niedawno ks. Jacek Moryto. Widocznie, obecnie 
takim ,,magnesem” został obdarowany o. Adam Szustak. 
A jeśli płaci za to opinią kaznodziei kontrowersyjnego? 
Nic nowego! Historia Kościoła zna wielu kontrowersyj-
nych kaznodziejów, szokujących swymi kazaniami 
współczesnych: Paweł z Tarsu, Ambroży z Mediolanu, 
Augustyn z Hippony, Bernard z Clairvaux, Antoni z 
Padwy, Franciszek z Asyżu, Wincenty a Paulo, Jan Kapi-
stran… I zapewne będą tacy jeszcze w przyszłości. 

Cieszę się, że na rekolekcjach panował ścisk, bo to 
znaczy, że głoszone Słowo Boże wciąż jest żywe, że lu-
dzie (w tym wielu młodych) nadal odczuwają głód tegoż 
Słowa i chcą go słuchać. 

Na koniec jeszcze jedna myśl w formie nieco 
przewrotnej: właściwie, dlaczego nie okazywać niezado-
wolenia z faktu, że nasz wielki rodak Jan Paweł II gro-
madził tłumy? Przecież to takie niewygody… Ba, często 
trzeba było zgromadzić się już w przeddzień, by uczest-
niczyć we Mszy Świętej lub w spotkaniu modlitewnym. 
A przecież nie wszystkim jego słowa przypadały do gu-
stu! A jak było podczas ŚDM? Ci wszyscy młodzi…  

Przyzębie otacza i utrzymuje ząb w zębodole. 
Choroby występujące w jamie ustnej dotyczą więc nie 
tylko zębów, ale także przyzębia. Schorzenia przyzębia, 
obok próchnicy, są najczęstszą przyczyną utraty uzę-
bienia. Choroby przyzębia są bardzo rozpowszechnione 
i początkowo mogą przebiegać niezauważalnie, gdyż 
nie sprawiają większych dolegliwości. Niepokój pa-
cjentów zaczyna się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy 
pojawiają się u nich złogi kamienia, nieprzyjemny za-
pach z ust, nadwrażliwość na zmiany temperatury czy 
krwawienia z dziąseł. W skrajnych przypadkach wystę-
puje nawet rozchwianie zdrowych zębów i samoistne 
ich wypadanie. 

Nieleczone choroby przyzębia, oprócz utraty zę-
bów, mają bardzo niekorzystne konsekwencje dla 
zdrowia a nawet życia pacjentów. Ostatnie badania 
naukowe wskazują, że drobnoustroje beztlenowe, które 
są głównymi patogenami w chorobach przyzębia, mogą 
wędrować do naczyń wieńcowych serca i do naczyń 
mózgowych. Tam w skutek interakcji z płytkami krwi 
mogą przyczyniać się do powstania zatorów, które w 
efekcie prowadzą do zawału serca czy udaru mózgu. 
Leczenie choroby przyzębia, na każdym jej etapie, jest 
bardzo istotnym elementem zapobiegawczym tych 
groźnych powikłań. 

Niebagatelne, z punktu widzenia profilaktyki, 
jest odkrycie z ostatnich lat, dotyczące kobiet w ciąży z 
niewyleczoną chorobą przyzębia. Otóż bakterie obecne 
w jamie ustnej tych pacjentek są w stanie przenikać do 
łożyska i przyczyniać się do przedwczesnych porodów 
dzieci z mniejszą wagą urodzeniową oraz dalszymi 
konsekwencjami w ich rozwoju. 

Nie bagatelizujmy więc chorób przyzębia i zgła-
szajmy się do lekarza periodontologa, który zajmuje się 
problemami przyzębia. Leczenie chorób przyzębia jest 
refundowane przez NFZ. Nie jest wymagane skierowa-
nie. Wystarczy tylko umówić się na wizytę.  

Nowo otwarty gabinet periodontologiczny, po-
siadający kontrakt z NFZ, znajduje się w Krakowie, w 
Centrum Medycyny Profilaktycznej, przy ul. Ko-
morowskiego 12 (piętro III). Telefon do rejestracji: 
12 683-05-45. Krótkie terminy oczekiwania na wizytę. 
Zapraszamy. 

dr n. med. Małgorzata Pasternek  
specjalista periodontolog 

W TROSCE O NASZE ZDROWIE: 
CHOROBY PRZYZĘBIA  
– DLACZEGO SĄ GROŹNE? 

Głosiciel Słowa – nie jest jego właścicielem a 
sługą. A może mówimy o innej religii, albo o innym 
Słowie Bożym? 

MB 
(oczywiście, nazwisko i adres są znane redakcji) 
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Krzysztof Kucharz urodził się 2 lutego 1965 roku 
w Krakowie. Jest absolwentem Technikum Łączności w 
naszym mieście. Zawsze pracował jako handlowiec, i 
zawsze w Krakowie. Po zakończeniu nauki w szkole 
średniej – w 1985 roku podjął pracę w Wojskowych Za-
kładach Uzbrojenia w naszym mieście. W latach 1989-
1993 pracował w Hurtowni Materiałów Elektrycznych 
„Simpex”, w latach 1993-1999 był właścicielem Firmy 
Handlowo-Usługowej „Duel” S.C., następnie współwła-
ścicielem Firmy Handlowo-Usługowej „Elektron” S.C., a 
w latach 1999-2005 prezesem Zarządu firmy Elektro-
montaż nr 2 S.A., w latach 2005-2013 dyrektorem han-
dlowym Firmy Handlowo-Usługowej „Elektrowaks”, w 
latach 2014-2016 członkiem Zarządu w Econaturze Sp. z 
o.o. Obecnie pracuje w HM Steel Sp. z o.o. 

Żonaty od 22 kwietnia 1989 roku, ojciec dwóch 
synów. Interesuje się karate (które w latach 1981-1989 
uprawiał wyczynowo), historią i elektroniką. Po cało-
rocznym przygotowaniu – w dniu 13 kwietnia br. w Ba-
zylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach z rąk ks. bpa 
Janusza Mastalskiego otrzymał błogosławieństwo do 
pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. 
w naszej parafii.   

16 marca – sobota: 
Ks. Bogdan Markowski CM podejmował w kościele 
uczestników 47. sezonu akcji «Zdobywamy Odznakę 
Przyjaciela Krakowa» (organizowanej przez Koło 
Grodzkie PTTK), którym szczegółowo przedstawił 
historię kościoła i parafii, począwszy od działalności 
św. Wincentego a Paulo i odnowy polskiej prowincji 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy pod koniec XIX 
wieku pod patronatem Matki Bożej z Lourdes.  

17 marca – niedziela: 
Powszechnie znany w Polsce dominikanin – o. Adam 
Szustak OP zainaugurował rekolekcje wielkopostne dla 
dorosłych i studentów, jako «Rekolekcje dla zrozpaczo-
nych» i z mottem Z głębokości wołam do Ciebie, Panie 
(Ps 130,1). Na każdej Mszy św. pojawiała się duża rze-
sza uczestników spoza parafii, ale widok z Mszy św. 
„akademickiej” o godz. 20.00 był niezapomniany: przez 
kościół trudno się było przecisnąć, a przed kościołem 
zgromadziła się spora grupa młodych, którym nie udało 
się wejść do środka. I tak miało być do końca rekolekcji 
(zob. Z Życia Parafii…, nr 204, s.3; nr 205-206, s.6-7). 

19 marca – wtorek: 
Na terenie naszej parafii przebywał ks. abp Marek 
Jędraszewski. Metropolita krakowski brał udział w 
uroczystości przekazania sprzętu medycznego przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
MSWiA w Krakowie. Arcybiskup poświęcił nową 
kaplicę szpitalną i specjalistyczny sprzęt medyczny, 
w tym trzy karetki. Wyrażam radość, że to wydarzenie 
przypada w uroczystość św. Józefa, opiekuna Najświęt-
szej Maryi Panny i Pana Jezusa, a także tych, którzy z 
wielkim zaangażowaniem i z poczuciem odpowiedzial-
ności, tworzą życie – powiedział ks. Arcybiskup. Me-
tropolita zaznaczył, że święty Józef uratował życie 
swoich najbliższych z rąk Heroda i dbał o Świętą Ro-
dzinę na co dzień. Przed błogosławieństwem, wyraził 
nadzieję, że wszyscy pracownicy i pacjenci szpitala 
będą się cieszyć nowymi siłami fizycznymi i ducho-
wymi: Dziękuję za życzliwość i tę piękną uroczystość. 
Raz jeszcze, pragnę polecić cały szpital Opiekunowi 
Kościoła Świętego – świętemu Józefowi, który potrafi 
zatroszczyć się o wszystkich, którzy u niego szukają 
pomocy. W uroczystości udział wzięli: ks. proboszcz 
Jacek Kuziel CM i ks. kapelan Marek Krawczyk CM. 

25 marca – poniedziałek: 
W Dniu Świętości Życia wierni byli zachęcani do pod-
jęcia Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego: 
deklarację złożyło 114 osób. 

 

Z KRONIKI PARAFIALNEJ 
(WYJĄTKI) 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…  
 W krajach misyjnych posługuje 2.032 kapłanów z 

Polski i 57 osób świeckich. 

 W diecezji trewirskiej, najstarszej diecezji w Niem-
czech, ongiś było 906 parafii, z których zostało 35; 
zamknięto 96% kościołów.           

 U samców Homo sapiens liczebność plemników spa-
dła o połowę w ostatnich 40 latach. 

 75% dzieci poniżej piątego roku życia dobrze radzi 
sobie z komputerem, ale tylko 9% umie wiązać sznu-
rowadła. 

Z polskiej prasy wybrał AM 

NOWY NADZWYCZAJNY 
SZAFARZ KOMUNII ŚW. 

Pan 

Krzysztof 

Kucharz 
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28 marca – czwartek: 
W Klubie Parafialnym w Domu Katolickim o godz. 18.00 
rozpoczęło się Walne Zebranie Jednostki Terenowej 
Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. 
W Klubie zebrała się niespotykana liczba dawnych i no-
wych członków Stowarzyszenia: 23 osoby (zwerbowane 
zwykle z inicjatywy i staraniem s. Beaty Woźniak). Ze-
branych powitała członkini Zarządu, p. Barbara Party-
czyńska, która – za zgodą zebranych – prowadzenie wy-
borów nowych władz przekazała p. Leonardowi Leśnia-
kowi. Wybrani zostali: prezes JT Stowarzyszenia – p. 
Paweł Różak, członkowie Zarządu – Izabela Mikulicz-
Nuckowska (sekretarz), Marzena Rychlicka (zastępca 
prezesa) i Barbara Sowińska (skarbnik). Powołano także 
nową Komisję Rewizyjną w składzie: Barbara Ziarkow-
ska (przewodnicząca), Michał Dusza i Marcin Jedlicki. 
Wybrani zostali również delegaci (na ogólnopolskie zjaz-
dy Stowarzyszenia): Paweł Różak, Edyta Różak, Marcin 
Jedlicki, Barbara Ziarkowska i s. Beata Woźniak (wybie-
rano 1 delegata na 5 osób, przy ogólnej liczbie 26 zapisa-
nych członków). Dotychczasowa prezes JT Stowarzysze-
nia – p. Barbara Dudek złożyła rezygnację z kierowania 
Jednostką Terenową.        

29 marca – piątek: 
Tego wieczoru nasz kościół stał się wielkopostnym ko-
ściołem stacyjnym. Już od godz. 17.00 wierni mieli oka-
zję skorzystać z okazji do spowiedzi świętej, zaś o godz. 
18.30 uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. biskup Jan 
Zając; koncelebrowali księża proboszczowie Jacek Ku-
ziel CM i Aleksander Bandura CM. Przy niezbyt licznej 
reprezentacji parafian i nielicznych pielgrzymach – cho-
ciaż ks. biskup Jan stwierdził, że u nas modlił się z naj-
większą grupą wiernych (?). Celebrowanie kościoła sta-
cyjnego zakończyła wieczorna Droga krzyżowa dla stu-
dentów, która – po Mszy św. o godz. 20.00 – odbyła się 
na terenie Miasteczka Akademickiego AGH, z udziałem 
księży Andrzeja Telusa CM i Piotra Klimczaka CM. 

31 marca – niedziela (Laetare): 
Ks. Bogdan Markowski CM przewodniczył uroczystej 
Mszy św. o godz. 11.00, w czasie której wielkie święto 
celebrowała służba liturgiczna: przyjęcie nowych 
dziewcząt i chłopców do grona służby liturgicznej 
naszej parafii. Ks. Bogdan przyjął do grona Krucjaty 
Matki Bożej Niepokalanej dwie dziewczynki – Jadwigę 
Flagę i Annę Rybak; następnie udzielił błogosławień-
stwa nowym kontuszowym – Marii Kuchno i Emilii 
Rychlickiej; przyjął do grona ministrantów 8 chłopców – 
Stanisława Flagę, Łukasza Szargana, Tobiasza Dachow-
skiego, Macieja Rybaka, Radzima Kołoczka, Wiktora 
Kupca, Filipa Kawczyńskiego i Adama Stojaka; wresz-
cie pobłogosławił 3 lektorów do pełnienia misji ceremo-
niarza – Bartłomieja Wesołowskiego, Pawła Stojaka i 
Michała Studziżbę. Uroczystość trwała godzinę i 15 
minut (po czym odbyła się tradycyjna sesja zdjęciowa 
przed kościołem i spotkanie w Sali Parafialnej). Ks. 
Bogdan zapowiedział równie długą celebrację za rok. 
Jeżeli będą w odpowiedniej liczbie nowi kandydaci i 
kandydatki… 

3 kwietnia – środa: 
Ks. Piotr Klimczak CM zakończył drugą serię wyjątkowo 
intensywnie prowadzonych w tym roku rekolekcji dla 
uczniów szkół podstawowych: spotkania znajdowały 
swoje przedłużenie w adoracjach i zajęciach poza kościo-
łem, a w ich prowadzenie włączyła się młodzież akade-
micka, katecheci i ks. Andrzej Telus CM. 

4 kwietnia – czwartek: 
Chociaż – z powodu nieobecności zainteresowanych – 
już jakiś czas temu została zawieszona Msza św. pierw-
szoczwartkowa w intencji ministrantów i ich rodzin… 
Tego wieczoru w kościele stawiło się wielu ministran-
tów i ich rodziców, a to dlatego, że w czasie Mszy św. 
o godz. 18.30 odbyła się promocja ministrantów do 
wyższych posług liturgicznych. 

Na zdjęciu: 

Ks. arcybp  
Marek  

Jędraszewski  
z Dyrekcją  

Szpitala  
po poświęceniu  

kaplicy  
w Szpitalu  

MSWiA 
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Na zdjęciu: 

Nowi  
ministranci,  

krucjatki  
i lektorzy  

z opiekunami  
po uroczystości  

w niedzielę  
31 marca 

Ks. Bogdan Markowski CM pobłogosławił do posługi 
ministranta światła dziewięciu najmłodszych chłopców, 
trzej inni zostali ministrantami księgi i krzyża, a tylko 
jeden – Jan Mączka – został pobłogosławiony do posługi 
ministranta ołtarza.  

7 kwietnia – niedziela: 
Odbyła się zapowiadana kwesta wiosenna Stowarzy-
szenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo: członko-
wie Stowarzyszenia (z nowego składu) zebrali na pomoc 
najuboższym parafianom 7.420 złotych – czyli znowu 
więcej. Chociaż nieco przeszkadzali pszczelarze, którzy 
ponownie rozłożyli się przed kościołem z ofertą miodów 
dobrych i jeszcze lepszych.  

13 kwietnia – sobota: 
W Bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach ks. 
biskup Janusz Mastalski przewodniczył uroczystości 
błogosławienia nowych nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii Świętej: w czasie Mszy św. o godz. 10.30 bło-
gosławieństwo przyjęło 33 nowych szafarzy, w tym usta-
nowiony dla naszej parafii Krzysztof Kucharz. W uro-
czystości (i agapie po uroczystości) wziął udział ks. Ma-
riusz Czajkowski CM. 

Ks. biskup Damian Muskus OFMBern udzielił sakramen-
tu bierzmowania 76 młodym z naszej parafii! Kandydatów 
było tak wielu, ponieważ do sakramentu umocnienia Du-
chem Świętym przystąpili zarówno uczniowie klas III 
gimnazjalnych (czyli ostatnich klas gimnazjalnych), jak i 
uczniowie klas ósmych. Kościół wypełniła więc wyjątko-
wo duża rzesza wiernych – rodzice, rodziny i świadkowie 
oraz sami bierzmowani. Całość trwała 80 minut i przebiegła 
podniośle i uroczyście. Kandydatów do bierzmowania przy-
gotował – podobnie jak w latach ubiegłych – ks. Paweł 
Dobroszek CM (z niewielką pomocą ks. Bogdana Mar-
kowskiego CM; wcześniej, czyli w latach ubiegłych kandy-
datów przygotowywał ks. Andrzej Telus CM).  

Wieczorem w kościele studenci DA «Na Miasteczku» 
zaprezentowali poruszające i doskonale przygotowane 
Misterium Męki Pańskiej, w reżyserii Karoliny Ja-
snosz i oparte na Ewangelii według Piłata Érica-
Emmanuela Schmitta i Mistrzu i Małgorzacie Michała 
Bułhakowa. Obowiązki duchowego opiekuna przed-
sięwzięcia wziął na siebie ks. Piotr Klimczak CM. Po-
wtórka – w niedzielę po Mszy św. o godz. 20.00. 

14 kwietnia – niedziela  
(Niedziela Palmowa Męki Pańskiej): 
Na zaproszenie ks. Proboszcza – przed naszym ko-
ściołem o godz. 9.00 zaparkował autobus: mobilny 
punkt poboru krwi. Wierni, zwłaszcza młodzi, zo-
stali zachęceni do cennego daru: ofiarowania własnej 
krwi na pomoc chorym i ofiarom wypadków. Dyżur 
krwiobiorców trwał prawie do godz. 14.00.  

W czasie Mszy św. o godz. 20.00 tradycyjnie została 
odśpiewana pasja. Tym razem studenci z DA «Na 
Miasteczku», z o. Tomaszem Jaroszem CSsR w roli 
Jezusa, odśpiewali Opis Męki Pańskiej według św. 
Łukasza (już po raz trzeci), skomponowany przed 
laty specjalnie na tę okazję przez ks. Wojciecha Ka-
łamarza CM.  

15 kwietnia – Wielki Poniedziałek: 
Ks. Marek Krawczyk CM przed południem zainaugu-
rował ostatnią serię rekolekcji: dla uczniów VII LO.  

Duszpasterz akademicki, ks. Andrzej Telus CM, był 
gościem DA «U Szczepana» w sąsiedniej parafii: w 
wypełnionym młodymi ludźmi kościele św. Szczepana 
o godz. 19.15 przewodniczył Mszy św. (z homilią) o 
dobrego męża i dobrą żonę, a po Mszy św. wygłosił 
konferencję na temat Przebaczenie: najtrudniejsza 
miłość. 

(XYZ)  

 



  Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 5-6 (205-206) 2019 r. 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE  
NA MAJOWE 

Można powiedzieć, że Matka Boża 
jest osobą bardzo tajemniczą. Bo z jednej 
strony wiemy o Niej bardzo dużo (z kart 
Pisma Świętego, z teologii, z objawień 
maryjnych i Jej kultu), z drugiej zaś 
trudno jest ogarnąć całokształt prawd z 
Nią związanych. Próbujemy jak najpeł-
niej objąć ogrom informacji na temat Jej 
działania, a i tak umyka Ona naszym 
ludzkim wyobrażeniom i zdolnościom 
poznawczym. 

Jedną z najlepszych form pogłębienia 
znajomości Maryi są wezwania Litanii 
Loretańskiej. Zawiera ona kilkadziesiąt 
tytułów odnoszonych do Matki Bożej, 
ukazujących różne aspekty Jej życia i 
aktywności. Nie wszystkie one są jednak 
do końca zrozumiałe. Dlaczego nazy-
wamy Maryję „Arką Przymierza” albo 
„Domem złotym”? Jak rozumieć we-
zwania „Bramo niebieska” i „Przybytku 
Ducha Świętego”? Dlaczego kilkakrot-
nie wzywamy Maryję jako Królową? 
Dlaczego nazywamy ją Panną, skoro 
miała męża, i Dziewicą, skoro urodziła 
Syna? 

Teksty czytane w tym roku w czasie 
nabożeństw majowych, a wyjęte z publi-
kacji ks. Wojciecha Kardysia i ks. Piotra 
Lubeckiego Tajemnice Maryi: znacze-
nie wezwań loretańskich – będą stano-
wiły próbę wyjaśnienia wszystkich we-
zwań litanijnych odnoszących się do 
Matki Bożej. Dokładniej: będą to rozwa-
żania autorstwa ks. Wojciecha Kardysia 
ukazujące ich historyczne, biblijne i 
teologiczne tło. 

Zapraszamy więc serdecznie do 
śpiewania w maju ku czci Najświętszej 
Maryi Panny i rozważania tego, co 
będziemy śpiewali. Abyśmy zagłębiając 
się w wiedzę, którą Kościół zgromadził i 
rozważył przez wieki o swojej niebie-
skiej Pani i Matce – czcili Ją zgodnie z 
Bożym zamiarem, a więc bardziej ku 
pożytkowi własnemu i tych, za których 
się modlimy.     

REDAKCJA 

MAJ 
1 (środa):  Świętowanie pierwszej środy miesiąca o godz. 18.00: nabo-

żeństwo majowe, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy i Msza św. wotywna o NMP z Lourdes. 

3 (piątek): Uroczystość Najśw. Maryi Panny Królowej Polski, głów-
nej patronki naszej Ojczyzny: Msze Święte w porządku nie-
dzielnym. 

 Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od po-
karmów mięsnych. 

4 (sobota): Święto św. Floriana, męczennika, patrona Miasta Krakowa.  
Świętowanie pierwszej soboty miesiąca: Godzinki o Niepo-
kalanym Poczęciu NMP o godz. 7.40, a po Mszy św. o godz. 
8.00 nabożeństwo wynagradzające. 

5 (niedziela): 3. Niedziela Wielkanocna. 
Rozpoczyna się 11. Tydzień Biblijny.  

8 (środa):  Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głów-
nego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej: Msze 
Święte – jak w dni powszednie. 

9 (czwartek): Uroczystość św. Ludwiki de Marillac, współzałożycielki 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Pau-
lo: Msze Święte – jak w dni powszednie. 

10 (piątek): Odwiedziny kapłanów w domach chorych z posługą  
 sakramentalną – od godz. 9.00 (w miejsce pierwszego  
 piątku miesiąca).  
11 (sobota): Udzielenie sakramentu chorych po Mszy św. o godz.18.30. 
12 (niedziela): 4. Niedziela Wielkanocna.  
 Światowy Dzień Modlitw o Powołania. 

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

14 (wtorek): Święto św. Macieja, Apostoła. 
16 (czwartek): Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika,  

patrona Polski. 
18 (sobota): Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych  

przez dzieci z klas trzecich o godz. 10.00 (SP nr 12)  
i o godz. 11.30 (SP nr 5) oraz pierwsza spowiedź św. dzieci. 

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

26 (niedziela): 6. Niedziela Wielkanocna. 
 Uroczystość rocznicy pierwszej Komunii św. dzieci  
 o godz. 11.00. 
31 (piątek): Święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny: odwiedziny ka-

płanów w domach chorych z posługą sakramentalną – od 
godz. 9.00 (w miejsce pierwszego piątku czerwca).  
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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 – dzieci przedszkolne 
(oprócz 5 maja oraz 23 i 30 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 dniu 2 maja nieczynna;                                     
w czerwcu czynna tylko po południu) 

Tzw. kurs przedmałżeński: 
w maju nie odbędzie się; 
w czerwcu w poniedziałki o g. 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 

Klub Parafialny 
czynny od wtorku do piątku:  
w godz. 14.00÷17.00 

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; 
do umierającego:   880-479-042 

CZERWIEC 
1 (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 nabożeń-
stwo wynagradzające. 
Inauguracja nabożeństw ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa – o 
godz. 18.00. 

2 (niedziela):  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  
5 (środa):  Pierwsza środa miesiąca: nowenna do Matki Bożej Nieusta-

jącej Pomocy o godz. 18.30, a po niej Msza św. wotywna o 
NMP z Lourdes. 

7 (piątek):  Pierwszy piątek miesiąca: dodatkowa Msza Święta o godz. 
16.30. 

9 (niedziela): Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
10 (poniedziałek): Święto Najśw. Maryi Panny, Matki Kościoła. 

Msze św. o g. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 18.30 i 20.00. 
13 (czwartek): Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 
16 (niedziela): Uroczystość Najświętszej Trójcy. 
 Kończy się okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.  
19 (środa): Msza św. na zakończenie roku formacji służby liturgicznej  
 – o godz. 18.30. 
20 (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 czte-
rech ołtarzy (do kościoła Bł. Anieli Salawy). 

23 (niedziela): 12. niedziela zwykła. 
24 (poniedziałek): Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 
27 (czwartek): Zakończenie uroczystości oktawy Bożego Ciała: uroczy-

sta Msza św. wotywna o Eucharystii o godz. 18.30, procesja 
wokół kościoła oraz błogosławieństwo ziół i wianków.  

28 (piątek): Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
 Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od po-

karmów mięsnych. 
29 (sobota): Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. 

 Składka przeznaczona jest na wsparcie działalności Stolicy 
Apostolskiej (tzw. świętopietrze). 
Dzień imienin ks. Pawła Dobroszka i ks. Piotra Klimczaka. 

30 (niedziela): 13. niedziela zwykła. 
 

Kalendarium duszpasterskie – c.d. IINNFFOORRMMAACCJJEE    
PPAARRAAFFIIAALLNNEE  

Bezpłatne porady prawne w Domu Katolickim: 
uzgodnienie terminu spotkania pod nr. telefonu 666-464-874; 
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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