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ZAWIERZYĆ MARYI
W dniu 27 listopada 1864 roku – w rocznicę
objawienia Cudownego Medalika! – o godz. 22.00,
w domowym refektarzu w Warszawie, odczytano
carski ukaz, kasujący kolebkę misjonarzy w Polsce
– dom św. Krzyża. Następnego dnia w godzinach
rannych, w obecności leżącego krzyżem ludu warszawskiego, wśród jęku i płaczu, misjonarzy wywieziono. Księża musieli przejść do duchowieństwa diecezjalnego, starszych kapłanów w nieludzkich warunkach przewieziono do Łowicza. Po
dwustu latach Polska Prowincja Zgromadzenia
Księży Misjonarzy przestała istnieć.
Jednak już 14 kwietnia 1865 roku przełożony generalny Jan Chrzciciel Etienne ustanowił Polską Prowincję z siedzibą w Krakowie, na Kleparzu. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15
sierpnia 1866 roku, do Krakowa przybył Francuz –
ks. Piotr Soubieille, przed którym stało bardzo
trudne zadanie utworzenia polskiej prowincji na
nowo. Ks. Soubieille borykał się m.in. z kłopotami
personalnymi. 15 sierpnia 1867 roku otworzył nowicjat na Kleparzu. Jednak przez czternaście lat
niewiele było z niego pożytku. W tym samym czasie umieścił w domowej kaplicy przywiezioną ze
sobą z Francji figurę Matki Boskiej z Lourdes,
przed którą spędzał długie chwile na modlitwie.
Warto przypomnieć, że: 1. objawienia w Lourdes miały miejsce w 1858 roku; 2. marmurową
figurę we francuskim sanktuarium – wzór „kleparskiej” – poświęcono w 1864 roku; 3. zaś już w dwa
lata później, ks. Soubieille zjawia się w Polsce z
tym wizerunkiem. W 1872 roku domową kaplicę
na Kleparzu udostępniono wiernym. Było to pierwsze miejsce kultu Niepokalanej z Lourdes na polskich ziemiach pod zaborami. W 1874 roku w kaplicy stanął pierwszy ołtarzyk, zaś po konsekracji
kościoła na Kleparzu, w 1877 r. wybudowano w
nim większy ołtarz ku czci Maryi. Stąd rozchodziła
się jej sława na cała Polskę. Misjonarze kleparscy
byli pierwszymi na ziemiach polskich propagatorami objawienia Matki Bożej w Lourdes.

Na zdjęciach:
Sanktuarium Najśw. Maryi Panny z Lourdes
w Krakowie na Kleparzu
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Z kościoła kleparskiego rozeszła się także polska wersja pieśni Po górach, dolinach. Tekst pieśni
napisał Francuz – ks. Gaignet, muzyka powstała w
1872 roku. Przekładu na język polski dokonał misjonarz – ks. Józef Kiedrowski, późniejszy następca ks.
Soubieille na urzędzie wizytatora, nazywany drugim
budowniczym polskiej prowincji. Pieśń ta, śpiewana
w Lourdes podczas procesji ze świecami, zwana też
Różańcem NMP z Lourdes, posiadała wówczas 60
zwrotek. Po I wojnie światowej kościół misjonarzy na
Kleparzu w Krakowie znany był jako Sanktuarium
Matki Bożej z Lourdes.
Wspomniany ks. wizytator Soubieille odznaczał
się ogromnym nabożeństwem do Niepokalanej z Lourdes. Nie tylko dbał o jej kult na polskiej ziemi, ale u
stóp jej ołtarza wyprosił wiele łask dla siebie i Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji. To on w 1878
roku założył opatrznościowe Małe Seminarium, które
ukształtowało setki polskich misjonarzy. To on w
1887 roku doznał cudu uzdrowienia za przyczyną Maryi z Lourdes. Jednak jego nieskrywaną, największą
radością było wybudowanie ku czci Najświętszej Panienki nowego kościoła. Kościół księży misjonarzy na
Nowej Wsi w Krakowie, konsekrowany w 1894 roku,
był pierwszą w Polsce świątynią dedykowaną Niepokalanej z Lourdes, tak jak udostępniona kultowi publicznemu kaplica domowa na Kleparzu, była pierwszym w Polsce miejscem, na którym NMP z Lourdes
odbierała cześć od polskiego ludu.
Zastanówmy się, czego możemy uczyć się od
ks. Soubieille, którego chyba bez żadnego nadużycia
możemy nazwać pierwszym apostołem Lurdzkiej Pani
na polskiej ziemi. Oczywiście, w święto NMP z Lourdes cały Kościół obchodzi Światowy Dzień Chorego.
Ks. Soubieille także doświadczył cudownego uzdrowienia po wypadku, jaki miał w drodze do Budzanowa we wspomnianym 1887 roku. Zauważmy jednak,
że tego uzdrowienia doznał w wiele lat po zawierzeniu
siebie Maryi. Celowo na początku nakreśliłem beznadziejną sytuację, w której ks. Soubieille rozpoczynał
swoją posługę. Jego poprzednik ks. Oudiette, pierwszy wizytator w odradzającej się polskiej prowincji,
zrezygnował z misji jej reaktywowania już po niespełna roku. Ks. Soubieille jednak nie przyjechał sam.
Przywiózł ze sobą nie tyko figurę Maryi, ale także
wiarę w jej potężne orędownictwo. Krzewiąc kult
Niepokalanej otwierał się na światło Bożej łaski,
dzięki któremu podejmował zbawienne dla polskich
misjonarzy dzieła, w tym obok Małego Seminarium
także Zakład dla sierot, znany później jako Zakład im.
ks. Siemaszki. Od początku jego pracy na polskiej
ziemi charakteryzowało go zawierzenie Maryi. Począwszy od beznadziejnej sytuacji w 1866 roku, aż po
kres swojego życia w 1900 roku. W tym roku przed
doroczną uroczystością ku czci Patronki naszej parafii
w sposób szczególny chciałbym właśnie na to zawierzenie zwrócić uwagę.

Z zawierzenia ks. Piotra Soubieille wypłynęło cudowne odrodzenie Polskiej Prowincji, która do dzisiaj cieszy się błogosławieństwem Boga. Z powodzeniem możemy nazwać Dziewicę z Lourdes Patronką odrodzonej Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji. Z pewnością możemy
nazywać Maryję z Lourdes nie tylko Niepokalanym Poczęciem, czy Uzdrowieniem Chorych, ale także Matką
zawierzenia, Pośredniczką łask daleko przewyższających
nasze pragnienia, czasem zupełnie od nich różnych.
W tym miejscu kultu Naszej Pani z Lourdes, jakim
jest nasza świątynia, warto wziąć sobie do serca ten
szczególny dar lurdzkiego objawienia: uczy nas ono
trudnego, ale bardzo owocnego zawierzenia Maryi.
ks. Wojciech Kałamarz CM

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI

NASZEJ PANI Z LOURDES

WE WTOREK 11 LUTEGO 2020 ROKU:
MSZE ŚW. PRZED POŁUDNIEM
O GODZ. 6.00, 7.00, 8.00 I 9.00;

MSZA ŚW. W INTENCJI CHORYCH
O GODZ. 15.00;
UROCZYSTA MSZA ŚW. ODPUSTOWA
O GODZ. 18.30:
EUCHARYSTII BĘDZIE PRZEWODNICZYŁ
I HOMILIĘ WYGŁOSI KS. ABP MAREK JĘDRASZEWSKI;

MSZA ŚW. „AKADEMICKA”

O GODZ. 20.00
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W ubiegłym roku, w numerze grudniowym naszego
pisma, pod tekstem Mój kłopot z modlitwą różańcową
– została zamieszczona zachęta: Chętnie opublikujemy dobre rady i świadectwa naszych Czytelników,
dotyczące powyższego tematu. Cieszymy się, że w
odzewie na naszą zachętę na adres redakcji nadeszły
dwie wypowiedzi naszych Czytelniczek, które publikujemy poniżej. Z przekonaniem, że nie tylko dla Autorki tekstu Mój kłopot z modlitwą różańcową, ale również dla
innych Czytelników staną się konkretną pomocą w sięganiu po modlitwę na różańcu. Wszak jest ona modlitwą,
do której wzywa nas i zachęca sama Najświętsza Dziewica, nie tylko w objawieniach w Lourdes.
RED.

O RÓŻAŃCU
RAZ JESZCZE:

GŁOSY CZYTELNIKÓW
Piszę w odniesieniu do artykułu dotyczącego
trudności w odmawianiu modlitwy różańcowej, zamieszczonego w grudniowym numerze pisma Z Życia
Parafii. Chciałabym podzielić się doświadczeniem tejże modlitwy z parafianką, która nazwała siebie Rozkojarzoną Seniorką.
Myślę, że na rozproszenia na modlitwie nie ma
mocnych i zawsze w mniejszym czy w większym stopniu będą się one do nas dobierały. Warto mieć świadomość tego i cierpliwie dawać im odpór będąc zdeterminowanym, i nie rezygnować z modlitwy pomimo
wszystko, ale też do niej się odpowiednio przygotować,
powiedziałabym „przestroić” się na nią.
U siebie widzę, że uczę się tej modlitwy właśnie
na niej samej, a odmawiam ją od wielu, wielu lat. Staje
się dla mnie coraz bliższa, łatwiejsza i radośniejsza,
choć wymaga walki o skupienie.
Zauważam, że na skupienie na modlitwie, takiej czy innej, duży wpływ ma to, jaki się prowadzi
tryb życia. Życie codzienne, obowiązki rodzinne wymagają zaangażowania – to wiadome – ale jeśli poza
tymi obowiązkami żyje się w rozgadaniu, ciągłym zabieganiu, ciekawości nowinek takich czy innych, jest
się wciągniętym w różne akcje filmowe, serialowe,
zwraca się uwagę na wszystko, co się wokoło dzieje
itp., to o skupienie na modlitwie trudno. Natomiast, jeśli czyta się słowo Boże, lekturę religijną czy duchową,
słucha się treści wyciszających, wznosi się do Pana serce w ciągu dnia, a przynajmniej w ciszy daje się wytchnienie umysłowi i pamięci – to i modlitwa jest łatwiejsza. Ewangeliczne treści czy sceny noszone w sercu poza modlitwą stają się pokarmem podczas „odmawiania zdrowasiek”. Uporządkowanie i uspokojenie
codzienności bardzo mi pomogło w modlitwie.

3

W takim bezpośrednim przygotowaniu do modlitwy ważne jest znalezienie odpowiedniego czasu, by
się nigdzie nie śpieszyć, nie być w napięciu, i miejsca,
które nie będzie rozpraszać. Choć czasem w różnych
nieoczekiwanych chwilach i miejscach też się modlę.
Kiedy rozpoczynam modlitwę Różańcową czy jakąkolwiek – najpierw stawiam się w obecności Pana
Boga, uświadamiam sobie, że chcę mówić do Kogoś
Kto, jakkolwiek jest żywą Osobą, jest dla mnie niewidoczny i niepojęty nawet jeśli w wyobraźni mam człowieczeństwo Pana Jezusa, przez którego nam siebie Bóg
Ojciec przybliżył. To uświadamia mi, kim jestem wobec
Bożego Majestatu i w pokorze wzywam Jego Ducha na
pomoc. Przywołuję też w wyobraźni czy poprzez obrazek Najświętszą Panienkę, przez którą, i z którą mam
się modlić. Także świętych proszę o towarzystwo.
Same tajemnice odmawiam na różne sposoby.
Czasem skupiam się tylko na wymawianych z rozmysłem słowach modlitwy Ojcze nasz i Pozdrowienia
anielskiego. Jeśli myśl mi ucieknie – to po uświadomieniu sobie tego wracam do odpowiedniego wątku.
Innym razem po słowach ...owoc żywota Twojego
Jezus – dodaję w duchu, w zależności od tajemnicy np.
…Jezus, którego narodziny zwiastował Ci Anioł. Albo:
...Jezus, który modlił się w Ogrójcu – itd.
Kiedy indziej staję przy boku Pana Jezusa w takiej
czy innej scenie i wymawiając słowa Pozdrowienia przy
Nim po prostu trwam np. w wodzie Jordanu... czy przy
zstępowaniu na Niego Ducha Świętego... itd.
Jeszcze innym razem odmawiając Pozdrowienie
anielskie, gdy moja wyobraźnia jest żywsza, dynamiczniejsza – rozważam poszczególne sceny szczegółowiej
np. uwagę kieruję też na inne postaci, przyrodę, scenki z
przypowieści... itp. Wyobraźnia odgrywa dużą rolę podczas modlitwy. Jedne osoby mają ją aż nadto bujną, inni
mniej bujną, jeszcze inni mają tylko jej zręby. Święta
Teresa od Jezusa nazywa wyobraźnię domową wariatką,
którą trzeba stale temperować. Bo może być pomocna w
rozważaniach, ale może też wywieść nas w tzw. „kosmos”, czy po prostu do gotowania zupy czy innych życiowych spraw i problemów, podczas gdy przyszliśmy
rozmawiać i przylgnąć przez pośrednictwo Niepokalanej
do Tego, Który nas niewyobrażalnie kocha i na nas
wciąż czeka.
Cały czas podczas Różańca jestem przy boku
Matki Bożej, Oblubienicy Ducha Świętego, która – jak
sobie wyobrażam – zbiera tę moją modlitwę, niejako ją
kanalizuje, i jako Łaski Pełna kieruje ją ku Panu.
Za Świętym Janem Pawłem II nie waham się powiedzieć: Różaniec jest moją ulubioną modlitwą. To
jest modlitwa cudowna. Cudowna w swej prostocie i
głębi. Za każdym odmawianym Ave Maria kryją się
najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa (Rosarium
Virginis Mariae).
Krystyna Maria (nazwisko i adres znane redakcji)
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Pragnę podzielić się moimi doświadczeniami
związanymi z modlitwą różańcową. Miałam podobne
trudności, jak te opisane przez Rozkojarzoną Seniorkę
w grudniowym numerze Z życia Parafii… Już ich nie
mam. Oto jak do tego doszłam.
Pierwszy kłopot to równoczesne skupianie się na
modlitwie i na odliczaniu modlitw.
Używanie różańca ten problem nam eliminuje,
jednak trzeba nad tym na początku trochę popracować.
Przesuwając palce z paciorka na paciorek nie mylę się,
ponieważ robię to automatycznie. Początkowo musimy
włożyć pewien wysiłek w wyrobienie sobie tego automatyzmu, czyli uważać, aby po każdym Amen przesuwać palce na kolejny paciorek. Szybko staje się to jednak czynnością automatyczną, a zatem nie angażującą
procesu myślenia. W ten sposób ubywa nam jeden z
trzech kłopotów związanych z odmawianiem różańca
wymienionych przez Rozkojarzoną Seniorkę. Niczego
już nie musimy liczyć.
Kłopot drugi, czyli skupianie się na odmawianiu
modlitw, również znika, jeśli uzmysłowimy sobie, że
obydwie modlitwy są nam od lat dobrze znane, więc
nie musimy wkładać dużego wysiłku w przypominanie
sobie ich treści. To również czynimy automatycznie.
Najważniejsze jest rozmyślanie w tym czasie
nad poszczególnymi tajemnicami różańcowymi, bo
„klepanie zdrowasiek” bez refleksji na temat tajemnic
sprawia, że to czym się zajmujemy, nie jest wbrew pozorom żadną modlitwą zanoszoną do Boga, lecz potokiem pustych słów bez znaczenia. Jeśli myślami jesteśmy daleko od Boga, to nieważne, czy wypowiadamy
słowa modlitwy, czy też jakiekolwiek inne słowa – na
przykład „jutrzejsza zupa, jutrzejsza zupa, jutrzejsza
zupa” – efekt jest ten sam. Na szczęście po wyeliminowaniu dwóch pierwszych kłopotów pozostaje nam
praca tylko nad tym jednym.
Przyznaję, że i dla mnie było to trudne, ale znalazłam doskonałą pomoc. Otóż codziennie o godzinie
20.20 w Telewizji Trwam odbywa się odmawianie tajemnic jednej części różańca z udziałem widzów. Modlitwie towarzyszą obrazy ilustrujące zdarzenia, których dotyczą poszczególne tajemnice. Są to albo obrazy
znanych mistrzów albo inne, namalowane specjalnie
jako ilustracja scen związanych z tajemnicami. Te obrazy działają na wyobraźnię. Patrząc na nie bez trudu
można sobie wyobrazić, co czuli przedstawieni na nich
ludzie lub Jezus. Z tych obrazów w myślach powstaje
cały film. Można się poczuć jak ktoś, kto osobiście
uczestniczy w zdarzeniach przedstawianych na nich.
Ktoś, kto słyszy, co się dzieje, czuje zapachy, widzi kolory, odczuwa przerażenie lub radość. Telewizja
Trwam pokazuje też filmy inspirowane Pismem Świętym (takie filmy można oglądać także gdzie indziej).
Przede wszystkim film Mela Gibsona pt. „Pasja”,
przedstawiający niezwykle realistycznie sceny z życia i
mękę Chrystusa. Raz oglądnięty zapada w pamięć na
lata i stanowi nieocenione źródło refleksji i odczuć,
które pojawiają się podczas odmawiania różańca.

Obecnie nie muszę już patrzeć na pokazywane w
telewizji lub w kinie obrazy albo filmy. One same pojawiają się w mojej wyobraźni, kiedy odmawiam różaniec,
niezależnie od miejsca modlitwy – w autobusie, na ulicy
lub w parku. Oczywiście, jest to najłatwiejsze, kiedy modlę się w ciszy naszego kościoła. Za który Bogu niech
będą dzięki.
Aleksandra Malinowska

NASZ ŚWIAT…
Przed laty Czesław Niemen śpiewał: Dziwny jest
ten świat… i jakby przewidywał czas współczesny.
Dla człowieka starszego życie codzienne jest trudne. Zakupy są ważną częścią dnia. Jadę więc do miasta.
Wchodzę do tramwaju, a tu siedzą naprzeciw siebie cztery młode osoby, wszystkie zajęte komórkami, nic nie widzą, na nic nie patrzą, tylko w komórki, bo właśnie w tym
czasie przekazywane są zapewne bardzo ważne wiadomości o wadze światowej!
Na następnym przystanku wsiada staruszka z laską,
nikt jej nie widzi, bo wszyscy czytają te ważne wiadomości, a ona stoi i czeka. Na kolejnym przystanku ktoś wysiadł i zwolniło się miejsce, więc usiadła.
Wracam do domu pieszo, bo spacer jest zawsze
dobry dla zdrowia. Na wprost mnie idzie młoda dziewczyna i cały czas patrzy tylko w komórkę, o mały włos, a
zderzyłaby się ze mną.
Muszę jednak jeden przystanek przejechać, bo coś
zapomniałam kupić. Przede mną na stopień tramwaju
wchodzi mężczyzna z komórką w ręce i rozmawia. A
przecież w takiej sytuacji trzeba być sprawnym i czujnym.
Jestem w kościele, miejscu szczególnym, pełnym
ciszy, ale czasem nagle usłyszę dzwonek komórki.
Czy mamy przekląć i znienawidzić telefony komórkowe, tablety, smartfony? Na pewno nie! Ale czas
wreszcie zacząć więcej myśleć: po co naprawdę jest telefon komórkowy?
Ufam jednak, że może będzie lepiej…
Obserwator
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KRÓTKA HISTORIA CZYTANIA

Z JESZCZE KRÓTSZĄ PUENTĄ:

WARTO CZYTAĆ

Dzisiaj łatwo spotkać czytelnika jednej gazety
(np. Naszego Dziennika) czy odbiorcę jednego programu informacyjnego w telewizji (np. TVN). Przypominam sobie wizytę w domu sympatycznych, a bardzo już
wiekowych parafian, którzy pochwalili się, że od lat
czytają tylko dwie gazety: Gazetę Wyborczą i Tygodnik
Powszechny. Zaleciłem poszerzenie palety odbieranych
treści, ale… Jestem więcej niż pewien, że nie skorzystali z mojej rady. Z jednego powodu: gdy ma się „swoje lata”, nie zmienia się łatwo przyzwyczajeń.
Mam wrażenie, że dawniej było inaczej (?). W
młodości kupowałem czasopisma pseudokatolickie:
Zorzę, Za i przeciw (tytuł tłumaczono: za Partią, przeciwko Kościołowi) i czasem Caritas – czasopisma katolickie na prowincji były praktycznie niedostępne. Za to
w szkole królowały czasopisma rosyjskojęzyczne:
Весёлые картинки i Техника Молодежи. Do dziś
pamiętam moje zdziwienie pomysłem z Техники
Молодежи:
możesz
samodzielnie
wykonać
карманный подъемник (chodziło o kieszonkowy…
wyciąg narciarski)!
Od 1973 roku byłem w seminarium w Krakowie.
W seminarium duchownym był kleryk odpowiedzialny
za zakup prasy dla seminarzystów i zasadniczo sami
zainteresowani decydowali, co ma być kupowane. W
salce telewizyjnej leżały więc wyłożone: Tygodnik Powszechny, (Gość Niedzielny? w latach siedemdziesiątych wyglądał mizerniej aniżeli nasza gazetka parafialna), Dookoła Świata, Panorama, Życie Literackie, Słowo Powszechne, i tygodnik studencki ITD (z „pornografią” made in PRL: można było zobaczyć, bardzo
słabej jakości, zdjęcie czarnoskórej w bieliźnie). Pewnie było coś jeszcze, ale nie pamiętam. Nie kupowano
natomiast Trybuny Ludu i Gazety Krakowskiej (czyli
„organów” PZPR) – chyba nikt nie zgłaszał takiego
pomysłu?
Generalnie interesowały mnie wszystkie czasopisma wyłożone w kioskach Ruchu. Od czasu do czasu –
z czystej ciekawości – kupowałem Czerwony Sztandar
(wydawany po polsku organ KC Komunistycznej Partii
Litwy) – był to najtańszy dziennik, jaki można było zakupić w tymże kiosku! Ale zdarzało mi się też zakupić
(i z trudem studiować) wydawany w Moskwie miesięcznik Наука и Религия. W tymże przeczytałem (bez
specjalnego zdziwienia), że w Związku Radzieckim
ukazało się już drugie wydanie Opowieści ewangelistów Zenona Kosidowskiego, które w Polsce były dopiero drukowane w odcinkach na łamach Dookoła
świata. I tak oto wiadomą rzeczą dla mnie się stało, do
kogo antykatolickie Opowieści były adresowane: do re-
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ligijnych ignorantów w Rosji. Fama zresztą głosiła, że
Opowieści Kosidowskiego cieszyły się w ZSRS wielkim
wzięciem: czytelnicy, zupełnie pozbawieni dostępu do
Biblii, wycinali cytowane w Opowieściach fragmenty
Biblii i sklejali sobie podręczne, a złożone z fragmentów
Pismo Święte… Z czasem zainteresował mnie periodyk
Журна́л Моско́вской патриархи́и (niby wydawany dla
prawosławnych na terenie ZSRS, ale tak naprawdę dla
zagranicy) – ale to już osobna historia. I tylko sport specjalnie nigdy mnie nie interesował.
Już jako ksiądz zyskałem dostęp do nowych periodyków. W Pabianicach współpracowałem z parafianką,
która dostarczała mi prasę „specjalistyczną”: W Służbie
Narodu (tygodnik MO), Żołnierz Wolności (tygodnik
LWP), Argumenty (tygodnik Związku Bezbożników…
chciałem napisać: Towarzystwa Krzewienia Kultury
Świeckiej), Rodzina (tygodnik Kościoła polskokatolickiego) i jeszcze inne. Była to zastanawiająca lektura: np.
świąteczny numer W Służbie Narodu, który wypełniały
zdjęcia bombek, świeczek i choinek, i w którym ani razu
nie pojawiła się nazwa święta: Boże Narodzenie (ciekawe, że dziś Zachód powraca do tych sowieckich zwyczajów). I był w nich doskonały materiał do ilustrowania kazań i homilii… Potem te i inne moje gazety trafiały do
rąk śp. ks. Władysława Kulki w mojej rodzinnej parafii:
ks. Władysław, niezmiennie zachwycony kolejną dostawą czasopism, uważnie przeglądał wszystkie i dzielił na
te, które pozostawały na stole i te, które odkładał na podłodze (nie były godne miejsca na stole).

Na zdjęciu: dziś mamy nieograniczony dostęp
do prasy katolickiej, laickiej i każdej innej…
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Po 1989 roku wszystko się zmieniło i możliwa się
stała lektura wszelkich czasopism, starych i nowych.
Mówi przysłowie: Na bezrybiu i rak ryba – pojawiły się
więc czasopisma kuriozalne, np. Skandale, i ogłupiające
młodocianych, np. Bravo. Które to Bravo namiętnie czytałem, ponieważ… pracowałem z młodzieżą. Tu przywołam pewne wspomnienie. Kiedyś od kolacji w trójkę
księży odszedł młody wikary: Idę obejrzeć M jak miłość
– stwierdził. To Ksiądz takie filmy ogląda? – zdziwiłem
się. Proszę Księdza, ja jestem katechetą w gimnazjum –
odparł wikariusz. A, to przepraszam i zwracam honor –
odpowiedziałem. Oczywiście, w takiej sytuacji młody
ksiądz musiał codziennie oglądać M jak miłość.
Uważałem i uważam, że nie może być inaczej.
Owszem, są czasopisma – nie przytoczę ich nazw – których nikt nie czyta, a dokładniej: udaje się, że nikt ich
nie czyta. I bardzo dobrze! Ale generalnie: trzeba czytać
wiele. Owszem, nie da się przeczytać wszystkich gazet,
jak nie da się przeczytać wszystkich książek. Ale na
pewno czyta się literaturę związaną z wykonywanym
zawodem – i nauczyciel czyta teksty dotyczące jego pracy z młodymi, i nikt nie powie, że ma być inaczej. Jako
ksiądz powinienem więc czytać – tak myślę – Rzeczpospolitą, Niedzielę, Gazetę Wyborczą, Sieci, Nasz Dziennik, Tygodnik Powszechny, Dziennik Polski, W Drodze,
Politykę i co tam jeszcze – nawet jeżeli lekturę niektórych pism uważam za „bolesny obowiązek” (a uważam!), i choćby dlatego, że te czasopisma są codzienną
lekturą niektórych spośród parafian.
ks. Bogdan Markowski CM

DLACZEGO KUPUJĘ
I CZYTAM
PRASĘ KATOLICKĄ
W każdą niedzielę na zakończenie ogłoszeń parafialnych słyszymy słowa: Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Zachęta ta spotyka się z różnym odzewem. Może niektórzy słyszą po raz pierwszy, że istnieje prasa katolicka? Może niektórych dziwi sformułowanie: prasa katolicka?
Warto więc postawić pytanie: dlaczego kupuję i
czytam prasę katolicką? Najprostsza odpowiedź na to
pytanie brzmi: dlatego, że istnieje i jest wydawana.
Mogę ją kupować w parafii, w kiosku, w sklepach z
dewocjonaliami. Tyle, że taka odpowiedź mało kogo
zadowoli.
Jakie są więc głębsze motywy czytania prasy katolickiej?
1. Czytam, bo jestem katolikiem, prasa ta jest więc do mnie
adresowana i w pewnym sensie mam obowiązek ją kupować i czytać.

2. Czytam, bo jestem członkiem Kościoła i dlatego chcę stale
poznawać naukę Kościoła, chcę też wiedzieć, co dzieje się
w Kościele na świecie, w Polsce i w mojej diecezji.
3. Czytam, bo chcę poznawać historię Kościoła w dawnych
czasach, a także historię współczesną, chcę też wiedzieć,
jak żyją i działają katolicy w innych krajach.
4. Czytam, bo chcę wiedzieć, czego naucza Ojciec Święty –
pasterz całego Kościoła, chcę wiedzieć, jak przebiega „nowa ewangelizacja” – tak potrzebna światu – we wszystkich
wymiarach życia społecznego.
5. Czytam, bo chcę wiedzieć i obserwować, jak rozwija się
kultura i sztuka chrześcijańska.
6. Czytam, bo prasa katolicka pomaga mi w rozwoju własnej
formacji duchowej i intelektualnej oraz poznawaniu chrześcijańskiej filozofii; dzięki niej stale poszerzam swoją wiedzę o Bogu oraz pogłębiam moje życie wewnętrzne i życie
modlitewne.
Prasa katolicka – tak jak każda dobra prasa – ma za
zadanie rzetelnie informować i szerzyć tylko prawdę czyli służyć społeczeństwu.
Faktem jest, że nie wszyscy są przekonani o potrzebie istnienia prasy katolickiej. W roku 2004 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbywał się II Kongres
Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem: Europa wspólnych
wartości. Jakież było moje zdziwienie – jako uczestnika
Kongresu – gdy w czasie dyskusji panelowej usłyszałem
zaskakujące twierdzenie na temat prasy katolickiej. Oto
redaktor Jan Skórzyński (z Rzeczpospolitej) wspólnie z
Tomaszem Lisem stwierdzili, że w kraju o pełnej demokracji i pluralizmie media katolickie nie są konieczne,
ponieważ inne media wypełniają tę misję (zob. Biuletyn
Kongresu 2004, nr 3).
Wbrew temu stwierdzeniu uważam – zresztą nie
tylko ja – że prasa katolicka i media katolickie są bardzo
potrzebne i konieczne, ponieważ służą nam w codziennym życiu wiarą. Dlatego korzystajmy sami i zachęcajmy
innych do korzystania z prasy katolickiej. Bądźmy jej
propagatorami.
Adam Markowski

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…
 Z dzieci poczętych metodą in vitro zaledwie 4,2% ma
szansę się urodzić.
 Z danych Eurostatu wynika, że Polska jest jednym z
najbezpieczniejszych państw do życia dla kobiet w Europie: Polki są 49 razy bardziej bezpieczne aniżeli kobiety w Wielkiej Brytanii, gdzie na 100 tysięcy mieszkańców przypada 92,08 gwałtów (w Polsce – 1,89).
 W pomoc Kościołowi na Wschodzie zaangażowanych
jest z Polski 300 kapłanów zakonnych, 200 kapłanów
diecezjalnych, 320 sióstr zakonnych i 20 braci zakonnych. W 2018 roku na pomoc Kościołowi na Wschodzie zebrano 2 miliony 400 tysięcy złotych.
(z prasy polskiej wybrał AM)
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POSZUKIWANIE
W Adwencie słowem przewodnim było „oczekiwanie”, ale wydaje mi się, że w tej chwili w Kościele katolickim tak wśród osób świeckich, jak i wśród duchownych
ważnym słowem jest „poszukiwanie”.
Osoby świeckie, zwłaszcza młode, poszukują swojej drogi życiowej, zawodowej i duchowej. Ale nie tylko
młodzi, bo starsze pokolenie osamotnione (brak małżonków, którzy są świętej pamięci, brak dzieci, które są w innych miastach lub krajach) poszukuje jakiejś więzi, wspólnoty, daje się uwodzić innym wyznaniom, sektom, które
dają im poczucie bliskości, opieki.
Kościół katolicki też poszukuje drogi dotarcia do
swoich wyznawców, których ubywa. Zauważyłam, że w
naszym parafialnym kościele jest coraz więcej pustych
miejsc w czasie niedzielnych Mszy Świętych. Potwierdził
to ks. Bogdan Markowski w sprawozdaniu przedstawionym nowo wybranym członkom Duszpasterskiej Rady
Parafialnej (zob. Z Życia Parafii… nr 1/2020).
Ale nasza parafia walczy o pozyskanie nowych i
nawrócenie starych dusz, a robi to np. przez różnorodność
tematyki rekolekcji. Rekolekcje wielkopostne przyciągnęły
tłumy młodzieży dzięki oryginalnym naukom prowadzonym przez o. Adama Szustaka, dominikanina, który jest
gwiazdą internetu.
Rekolekcje adwentowe prowadzone przez ks.
Szczepana Szpotona, poświęcone postaci o. Dolindo Ruotolo, były ciekawe przez współudział w naukach osoby
świeckiej – p. Joanny Bątkiewicz-Brożek, autorki książki
pt. „Jezu Ty się tym zajmij. O. Dolindo Ruotolo: życie i
cuda”. Przekaz osoby świeckiej, kobiety, matki, żony uwikłanej w życie rodzinne i zawodowe, był bardzo przekonywający.
Kiedy 40 lat temu przeprowadzałam się z parafii
św. Kazimierza na Grzegórzkach do parafii NMP z
Lourdes, ówczesny proboszcz tamtejszej parafii – śp. ks.
Zygmunt Bubak powiedział mi: Idzie Pani do jednej z najlepszych parafii w Krakowie. Jest tam tyle różnych stowarzyszeń, formacji dla dzieci, młodzieży, studentów, osób
starszych jak nigdzie indziej – i się to okazało prawdą.
Za tę różnorodność form poszukiwania nas, świeckich, i przyciągania do Kościoła jako wspólnoty ludzi o
różnych zainteresowaniach, poglądach, dziękuję Księdzu
Proboszczowi i Księżom współpracownikom, i życzę sukcesów na tej trudnej drodze „poszukiwania”.
Wdzięczna Seniorka

MYŚL MIESIĄCA
Ktoś, kto nie zakłada, że może zdarzyć się cud,
nie jest realistą.
Menachem Begin

POSŁUGA NADZWYCZAJNYCH
SZAFARZY KOMUNII ŚW.
W ROKU 2019
P. Krzysztof Kucharz
(od 13 kwietnia 2019 roku):
stale odwiedzanych chorych – 5;
ogólna liczba odwiedzonych chorych – 10;
dni posługi indywidualnej – 41;
ilość Komunii udzielonych chorym – 181;
pomoc w kościele parafialnym – 37 razy.

P. Adam Markowski:
stale odwiedzanych chorych – brak;
ogólna liczba odwiedzonych chorych – 13;
dni posługi indywidualnej – 49;
ilość Komunii udzielonych chorym – 114;
pomoc w kościele parafialnym – 87 razy.

P. Hieronim Zych:
stale odwiedzanych chorych – 3;
ogólna liczba odwiedzonych chorych – 9;
dni posługi indywidualnej – 53;
ilość Komunii udzielonych chorym – 207;
pomoc w kościele parafialnym – 68 razy.

NOWE NABOŻEŃSTWO
KU CZCI ŚW. BERNADETTY
W ubiegłym roku przeżywaliśmy w Kościele jubileusz 175 lat od narodzenia i 140 lat od
śmierci św. Bernadetty Soubirous. W związku z
jubileuszem – aby podkreślić godność osoby św.
Bernadetty postanowiliśmy utworzyć dla naszych
wiernych miejsce, które stanie się kaplicą i przestrzenią do wdzięcznej adoracji relikwii świętej
Wizjonerki z Lourdes. Dzięki pomocy naszych
hojnych ofiarodawców kaplica powstała i została
poświęcona przez przełożonego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji ks. dra Kryspina Banko
CM. Myślę, że przyszedł czas, aby to miejsce
ożyło modlitwą i skupieniem – dlatego pragniemy
jako misjonarze zaproponować wiernym nowe
nabożeństwo za przyczyną św. Bernadetty Soubirous. W każdą sobotę (za wyjątkiem pierwszych
sobót miesiąca) zapraszamy na szczególną modlitwę, w ramach której przybliżymy wszystkie objawienia Maryi (a było ich 18) w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Pierwsze nabożeństwo odbędzie się w kaplicy św. Bernadetty w sobotę 15
lutego 2020 roku o godz. 8.30. Serdecznie zapraszamy do modlitwy i adoracji relikwii św. Bernadetty.
ks. proboszcz Jacek Kuziel CM
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INFORMACJE
PARAFIALNE

MSZE ŚW. W NIEDZIELE:
6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci),
12.30, 15.00, 16.30, 18.30,
20.00 (studenci);
w kaplicy akademickiej:

11.00 – dzieci przedszkolne
(z wyjątkiem 2 I 9 lutego)
nieszpory niedzielne
(wieczorna modlitwa liturgiczna):

18.00
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:
poniedziałki, godz. 19.00

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

Klub Parafialny
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 13.00÷16.00

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

NUMERY TELEFONÓW
kancelaria:
zakrystia:
dyżurny:

12-622-59-21;
12-622-59-27;
12-622-59-19

wezwanie do umierającego:
880-479-042

Kalendarium duszpasterskie

LUTY
1 (sobota):

Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Matce Bożej o
godz. 7.40; Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu
NMP o godz. 8.00, a po niej nabożeństwo wynagradzające.
2 (niedziela): Święto Ofiarowania Pańskiego: XXIV Dzień Życia
Konsekrowanego.
Poświęcenie świec (gromnic) na początku każdej Mszy
Świętej.
Składka przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne.
5 (środa):
Inauguracja przygotowania do uroczystości Najśw.
Maryi Panny z Lourdes: modlitwa różańcowa o godz.
18.00, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i
Msza św. wotywna o NMP z Lourdes.
7 (piątek):
Pierwszy piątek miesiąca: odwiedziny kapłanów w domach chorych – od godz. 9.00 (chyba że inaczej ustalono
z księdzem); dodatkowa Msza św. – o godz. 16.30.
9 (niedziela): 5. niedziela zwykła.
11 (wtorek): Uroczystość odpustowa Najświętszej Maryi Panny z
Lourdes; XXVIII Światowy Dzień Chorego.
Msze Święte świąteczne o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 18.30 i 20.00.
Msza św. w intencji chorych z udzieleniem sakramentu
namaszczenia – o godz. 15.00.
Uroczysta Msza św. odpustowa o godz. 18.30: Mszy św.
będzie przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosi
ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.
14 (piątek):
Święto Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa,
patronów Europy.
15 (sobota):
Pierwsze nabożeństwo w kaplicy św. Bernadetty o godz.
8.30.
16 (niedziela): 6. niedziela zwykła.
22 (sobota):
Święto Katedry św. Piotra, Apostoła.
23 (niedziela): 7. niedziela zwykła.
24 (poniedziałek): Rocznica śmierci ks. Jacka Moryto CM (†2019).
26 (środa):
Środa Popielcowa: początek okresu Wielkiego Postu.
Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.30 (dla
dzieci), 18.30 i 20.00; posypanie głów popiołem w czasie
wszystkich Mszy Świętych.
Obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych.
Początek kwartalnych dni modlitw o ducha pokuty.
28 (piątek):
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.30 (dla dzieci), 18.00 i 20.30 (dla młodzieży i studentów).

NR KONTA PARAFII: Bank PEKAO S.A. 04 1240 1431 1111 0000 1045 8488
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