Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie  nr 3 (215)  marzec 2020 r.

CZY BÓG DOPUSZCZA

CIERPIENIE?

W Starym Testamencie w wielu miejscach znajdujemy przekonanie o tym, że Bóg dopuszcza zło i
cierpienie, a nawet sam to cierpienie zsyła. Ludzie tamtych czasów nie potrafili jeszcze uświadomić sobie tak
wyraźnie (jak my możemy sobie to uświadomić)
związku między ich grzechami a niezawinionym cierpieniem wielu ludzi – ofiar krzywd, zdrad, wojen czy
kataklizmów natury, którą człowiek zaczął zaburzać.
Dopiero wtedy, gdy Bóg w Jezusie Chrystusie do końca
objawił swoją miłość do ludzi, mogliśmy odkryć, że
jedyne, co Bóg nam zsyła to prawda, miłość i radość.
Gdy nastała pełnia objawienia miłości Boga do człowieka – Stwórca całkowicie nas zaskoczył, gdyż w
swoim Wcielonym Synu pozwolił wystawić się na
śmiertelną próbę miłości i przybić do krzyża. Nawet
wtedy nie wycofał miłości do człowieka. Syn Boży
chciał być ostatnim ukrzyżowanym. Pragnął, byśmy
odtąd naśladowali Jego miłość i wzajemnie się miłowali, bo wtedy nikt nikomu nie będzie już zsyłał krzyży
ani cierpień, a radość Jezusa będzie w każdym z nas i
będzie pełna (por. J 15, 11).
Gdy ktoś z ludzi nas krzywdzi i zadaje nam niezasłużone przez nas cierpienie, to nie dlatego, że Bóg takie
zachowanie dopuszcza, lecz dlatego, że ten człowiek
Boga nie słucha. Synowie Józefa, najmłodszego syna
Jakuba, nie konsultowali się z Bogiem. Nie pytali Go,
czy dopuszcza to, że zabiją brata lub że sprzedadzą go
do niewoli. Podobnie syn marnotrawny w przypowieści
Jezusa nie konsultował się z ojcem co do swego odejścia. Moglibyśmy mówić o tym, że Bóg dopuszcza zło w
postaci grzechu czy niezawinionego cierpienia jedynie
wtedy, gdyby sprawcy tegoż zła konsultowali się z Bogiem i gdyby uzyskali od Niego choćby milczącą zgodę.
W rzeczywistości nikt nie otrzymuje od Boga żadnej
formy zgody na czynienie zła, na wyrządzanie komuś
krzywdy, na zadawanie komuś niezawinionego cierpienia. Przeciwnie, Bóg czyni wszystko – do śmierci na
krzyżu włącznie – by już nikt z nas nikogo nie krzywdził, lecz by każdy z nas kochał. Nic innego nie jest wolą
Boga niż to, byśmy się wzajemnie miłowali na wzór
Jego Syna.
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Norbert Hans, Droga krzyżowa, stacja I
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Nie jest wolą Boga to, byśmy dojrzewali duchowo i
dorastali do świętości w oparciu o doświadczenie krzywd,
krzyża i cierpienia. Jest to oczywiste dla ludzi, którzy kochają. Dla przykładu, każdy kochający rodzic uczyni
wszystko, by nie dopuścić do tego, aby nastoletni syn został
przez kogokolwiek skrzywdzony. Także wtedy, gdyby ów
rodzic z góry wiedział, że cierpienie zmobilizuje syna do
rozwoju, a nie załamie go i nie doprowadzi do rozpaczy.
Bóg pragnie, by każdy z nas wybierał drogę błogosławieństwa i życia, czyli by rozwijał się i stawał się podobny do
Boga w oparciu o doświadczenie miłości Boga i Bożych
ludzi, a nie w oparciu o doświadczenie krzywdy czy cierpienia. Stwórca nie tylko nas nieodwołalnie kocha, lecz
także w pełni rozumie. To właśnie dlatego – poza wyjątkami w postaci cudów – nie anuluje konsekwencji złych czynów, których dopuszczają się ci, którzy Go nie słuchają.
Widząc skutki wyrządzanego przez siebie zła, krzywdziciel
ma szansę zastanowić się i nawrócić, a krzywdzony jest
motywowany do tego, by się bronić i by nikomu innemu nie
czynić tego, co jemu niemiłe.
Gdy rozmawiam z ludźmi, którzy twierdzą, że Bóg
dopuszcza krzywdy i niezawinione cierpienia, które są ich
udziałem, to przy bliższej analizie okazuje się, że ludzie ci
wiedzą, że zło nie pochodzi od Boga i że Bóg nie tylko żadnego zła nie dopuszcza, ale każdej formie zła stanowczo się
sprzeciwia – miłością aż do krzyża, demaskowaniem
krzywdzicieli, wzywaniem ich do nawrócenia, stawaniem
zawsze po stronie krzywdzonych. Dla większości moich
rozmówców twierdzenie, że Bóg dopuszcza zło czy krzywdę, oznacza coś innego niż wynikałoby z dosłownego rozumienia ich słów. Za pomocą tego wyrażenia komunikują oni
to, że czują się kochani i wspierani przez Boga także wtedy,
gdy ktoś z ludzi ich krzywdzi. Wiedzą, że Bóg jest wtedy po
ich stronie, że ich nie opuścił ani o nich nie zapomniał, że
pomaga im, by się bronili bez ulegania pokusie zemsty czy
bez popadania w rozpacz.
Przypuszczam, że także święci mówili właśnie w tym
znaczeniu o dopuszczaniu zła przez Boga. Gdy chodzi o
stygmatyków, to są oni zjawiskiem wyjątkowym, a z wyjątków nie wynikają żadne reguły. Być może oni tak bardzo
utożsamiali się z męką Jezusa, że aż fizycznie stawali się do
Niego w tym względzie podobni i było to dla nich radością,
a nie przejawem dopuszczania zła przez Boga.
Tylko w jednym aspekcie można powiedzieć, że Bóg
dopuszcza zło, krzyże, niezawinione cierpienia, a mianowicie w tym znaczeniu, że Bóg dał człowiekowi prawdziwą
wolność. Tę wolność Stwórca respektuje nawet wtedy, gdy
źli ludzie podnoszą na Niego rękę, gdy przychodzi do nas
osobiście w ludzkiej naturze. Uczeń Jezusa ma jednak pełne
podstawy, by ufać, że obdarowanie nas przez Boga prawdziwą wolnością jest dobrem i że ma sens. Dzięki bowiem
wolności jesteśmy podobni do Boga, gdyż możemy decydować się na to, że będziemy kochać na Jego wzór i podobieństwo. Kto kocha, ten nie zsyła krzyży i cierpień ani
bliźnim, ani samemu sobie. Kto natomiast jeszcze nie kocha, ten ma szansę nawrócić się i z pomocą Boga zacząć
kochać tak, jak sam został pokochany.
ks. Marek Dziewiecki

Ks. Marek Dziewiecki będzie głosił rekolekcje adwentowe w naszym kościele w grudniu 2020 roku.

WIELKI POST 2020:
DROGA KRZYŻOWA
w piątki Wielkiego Postu
o godz. 16.30 (dla dzieci), 18.00 (dla dorosłych)
i 20.30 (dla studentów i młodzieży szkół średnich).

GORZKIE ŻALE
w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.30,
z kazaniem pasyjnym,
głoszonym przez ks. Bogdana Markowskiego CM.

WYDARZYŁO SIĘ:

ZIMOWISKO… NAD

MORZEM I W SZCZECINIE
Wizyta duszpasterska w domach parafian dobiegła końca, a dla uczniów nastał błogi czas zimowych
ferii szkolnych, można więc było realizować plany wyjazdowe służby liturgicznej. W piątek, 31 stycznia 2020
roku, na zimowisko służby liturgicznej do… Szczecina
wyruszyła bardzo mała ekipa: ks. Bogdan, s. Beata oraz
siódemka najmłodszych (jeden, niestety, przed wyjazdem się rozchorował). Dlaczego tak mała grupa chętnych? Bo oferta wyjazdowa dla dzieci i młodzieży bywa
bardzo szeroka – od rodzinnych wczasów w Egipcie,
przez obóz sportowy w Zawoi, a na rekolekcjach Oazy
Dzieci Bożych w Mucharzu kończąc. Ale pojawiło się
też nowe, a dawniej nieznane zjawisko: niektórzy licealiści czekali z utęsknieniem na zasłużony odpoczynek od
zajęć szkolnych, by przez dwa tygodnie ferii… ciężko
pracować zarobkowo.
Pieniądze? Wyjazd nie był zbyt kosztowny, bo –
jak zwykle – był dotowany (wszak chłopcy i dziewczęta
m.in. na ten cel zbierali ofiary do skarbonek w czasie
wizyty duszpasterskiej). Ci więc, którzy chcieli i czas
mieli – punktualnie o godz. 5.34 wyruszyli w podróż pociągiem IC Barbakan przez całą Polskę, by o godz. 15.03
dotrzeć na stację Szczecin Główny, a następnie na miejsce
noclegu – czyli do całkiem przyjemnego hostelu W Koszarach Wiktorii. W piątek zaplanowane było jeszcze
wyjście na Mszę św. o godz. 18.00 do kościoła pw. św.
Józefa, a następnie – powrót do pobliskiej pizzerii Zielony
Melonik: lekki głód i zapowiedź wielkiej pizzy wywołały
wielki apetyt. Tak wielki, że… część zamówionej pizzy
trafiła do kartonowego pudła i lodówki w hostelu; została
zjedzona dopiero następnego dnia.
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Na zdjęciu:
Siostra Beata
z mała ekipą
uczestników
zimowego
wyjazdu
na molo
w Międzyzdrojach

Uczestnictwo w codziennej Eucharystii łączyło
się ze zwiedzaniem szczecińskich kościołów: cała ekipa
w niedzielę uczestniczyła we Mszy św. dla dzieci o godz.
10.30 w pięknie odnowionej katedrze pw. św. Jakuba, w
poniedziałek rano – w kościele garnizonowym pw. św.
Wojciecha, we wtorek rano – w sanktuarium Najśw. Serca Pana Jezusa, a w środę – ponownie w kościele pw. św.
Józefa. A w pierwszą sobotę miesiąca uczestnicy wyjazdu o godz. 14.00 w kościele pw. Matki Bożej Jasnogórskiej na Wzgórzu Hetmańskim wzięli udział? wysłuchali?
się przyglądali Mszy św. celebrowanej w nadzwyczajnej
formie rytu rzymskiego (czyli tzw. rycie „trydenckim”).
Po wysłuchaniu kazania po polsku i Mszy celebrowanej
po łacinie przy totalnej ciszy w świątyni – młodzi stwierdzili: Jakaś dziwna ta Msza była…
W sobotę (przy nieco deszczowej pogodzie) młodzi przebywali w największej szczecińskiej galerii – Galerii GALAXY, tam spożyli popołudniowy posiłek i w
Multikinie oglądali dwa filmy (do wyboru): Śnieżka i
fantastyczna siódemka oraz Chłopiec i wilk – oba z pozytywnym przesłaniem. W niedzielę po obejrzeniu panoramy Szczecina z wysokości wieży katedralnej – udali się
tramwajem do pętli Turkusowa i wyruszyli na szlak familijny w Puszczy Bukowej czyli wokół Jeziora Szmaragdowego. Na szczęście dla nich (i wielu spacerowiczów,
których spotkano na szlaku) nie spadła nawet kropla prognozowanego na cały dzień deszczu. W poniedziałek
kontynuowano zwiedzanie Szczecina. Przed południem
grupa udała się na Cmentarz Centralny – największy w
Polsce i zaprojektowany na początku XX wieku jako
cmentarz–park, z egzotycznymi drzewami, drewnianymi
kładkami i punktami widokowymi. Po krótkim odpoczynku na terenie dworca kolejowego Szczecin Główny
(ks. Bogdan udał się na zakup biletów) wszyscy wyruszyli na miejski szlak turystyczny, o długości 7 kilometrów i
obejmujący 42 obiekty warte uwagi turysty. Niestety,

padający deszcz skrócił wędrówkę: zakończyła ją seria
zdjęć przed sławną i supernowoczesną Filharmonią
Szczecińską. A kolacja została ponownie zaplanowana
w Zielonym Meloniku.
Dwa kolejne dni zostały przeznaczone na wyjazdy ze Szczecina. We wtorek grupa udała się pociągiem do Międzyzdrojów. Ze stacji kolejowej udali się
do Wolińskiego Parku Narodowego i mieszczącej się
tam Pokazowej Zagrody Żubrów, a następnie czarnym
szlakiem na Kawczą Górę (z pięknym widokiem na
wzburzony Bałtyk) i z powrotem do Międzyzdrojów.
Owszem, posiłek w barze Keja był całkiem przyzwoity,
ale samo miasto nie zrobiło dobrego wrażenia, a
zwłaszcza kiedyś puste molo, a obecnie witające przybyszów nieczynnym budkami do konsumpcji kebabów,
lodów i kukurydzy. Zresztą, przejmujące zimno, wiatr i
deszcz nie sprzyjały długiej kontemplacji morskich
widoków. Zaś w środę grupa udała się na upragnioną
wycieczkę do Niemiec: pociągiem dotarli do Pasewalku. Pasewalk okazał się czystym, zadbanym miasteczkiem, w którym przez ostatnie lata wiele zrobiono dla
miejscowych zabytków. Imponująco prezentował się
zwłaszcza stary, protestancki Marienkirche, pięknie
odnowiony wewnątrz i na zewnątrz. Ale dla młodych i
tak największą atrakcją okazał się miejscowy Kaufland,
w którym tym razem za euro mogli zaopatrzyć się w
sporą ilość… żelków.
W czwartek pobudka była bardzo wcześnie. A
to dlatego, że już o godz. 8.18 uczestnicy wyjazdu zajmowali miejsca w pociągu TLK WYBICKI ze Świnoujścia, by wyruszyć w drogę powrotną do Krakowa. Na
dworcu w Krakowie o godz. 16.37 młodych witali stęsknieni rodzice. A sami uczestnicy? Twierdzili, że są
zadowoleni. A nawet „megazadowoleni”. I niech tak
zostanie.
(XYZ)
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WYDARZYŁO SIĘ:

ODPUST PARAFIALNY
KU CZCI NASZEJ PANI
Z LOURDES
We wtorek 11 lutego świętowaliśmy odpust parafialny ku czci NMP z Lourdes. Okolicznościowe
homilie na Mszach św. przedpołudniowych głosił ks.
proboszcz Jacek Kuziel CM, przybliżając wiernym
przebieg maryjnych objawień w Lourdes w 1858 roku i
płynące z nich przesłanie.
Po południu okolicznościowe homilie głosił ks.
Andrzej Telus CM: w czasie Mszy Świętej w intencji
chorych o godz. 15.00 (z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych) – której przewodniczył ks. Wojciech Kałamarz CM – i w czasie Mszy św. „akademickiej” o godz. 20.00. Ks. Andrzej poprowadził również
wspólną modlitwę różańcową o godz. 18.00. Sakrament
chorych był udzielany także po Mszy św. o godz. 7.00,
9.00, 18.30 i 20.00; przyjęcie sakramentu w sumie zgłosiło w tym dniu 270 osób – przyjmujących sakrament było
więcej, ale niektórzy zlekceważyli wezwanie do stawienia się w zakrystii i zgłoszenia swoich danych osobowych.
Po Mszy św. o godz. 15.00 – już tradycyjnie – u
siostry Beaty Woźniak chętni mogli otrzymać wodę z
Lourdes: wierni zabrali do swoich domów prawie 300
buteleczek wody, sprowadzonej specjalnie na tę okazję z
lurdzkiego źródła. W tym roku w uroczystościach odpustowych uczestniczyło więcej wiernych, aniżeli w roku
ubiegłym, także większa liczba chorych przystąpiła do
sakramentu namaszczenia.
O godz. 18.30 rozpoczęła się główna uroczystość
odpustowa: w tym roku Mszy Świętej koncelebrowanej
przewodniczył metropolita krakowski – ks. arcybiskup
Marek Jędraszewski; Mszę św. koncelebrowało 9 kapłanów, m.in. ks. proboszcz Jacek Kuziel, ks. dziekan
Józef Caputa, rektor seminarium duchownego Księży
Michalitów – ks. Ryszard Andrzejewski CSMA i wicerektor Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy – ks.
Michał Lipiński CM. Przy organach – tradycyjnie –
zgromadził się i śpiewał nasz Chór Mariański.
Po pozdrowieniu wiernych przez ks. Arcybiskupa
– zebranych powitał ks. proboszcz Jacek Kuziel CM:
W 2004 roku podczas ostatniej swojej pielgrzymki do
Lourdes Ojciec św. Jan Paweł II powiedział: Drodzy Bracia i
Siostry! Z Groty Massabielskiej Dziewica przemawia także do
nas, chrześcijan trzeciego tysiąclecia. Wsłuchujmy się w Jej
głos! Wsłuchajcie się zwłaszcza wy, młodzi, szukający odpowiedzi, która nadałaby sens waszemu życiu. Tu możecie ją
znaleźć. Jest to odpowiedź wymagająca, ale jest to jedyna
ważna odpowiedź. W niej tkwi sekret prawdziwej radości i
pokoju. (...) Dziewica z Lourdes przekazuje przesłanie dla nas

wszystkich. Oto ono: bądźcie kobietami i mężczyznami wolnymi!
Pamiętajcie jednak: ludzka wolność to wolność naznaczona grzechem. Ona sama musi być również wyzwolona. Chrystus jest jej wyzwolicielem. On, który «wyswobodził
nas ku wolności» (por. Ga 5,1). Brońcie waszej wolności!
Moi Drodzy, wiemy, że możemy w tym liczyć na Tę, która
nigdy nie uległszy grzechowi, jest jedynym stworzeniem
doskonale wolnym. Jej was powierzam. Idźcie z Maryją
drogą pełnej realizacji waszego człowieczeństwa!
Przypominamy te słowa w 162. rocznicę Objawień,
kiedy to gromadzimy się w naszej świątyni, aby podziękować Bogu za dar matczynej obecności Maryi i Jej nieustannej opieki. Pragniemy też podziękować Bogu za dar Papieża-Polaka, świętego Jana Pawła Wielkiego w 100. rocznicę
Jego urodzin. Osobą, która tak mocno jest wpatrzona i nieustannie przybliża nam współczesnym postać PapieżaPolaka, jest Metropolita Krakowski – Ksiądz Arcybiskup
Marek Jędraszewski, którego bardzo serdecznie witamy w
naszej parafii i dziękujemy za ojcowską dobroć i życzliwość.
Bardzo serdecznie dziękujemy, że Ksiądz Arcybiskup przyjął
nasze zaproszenie i będzie modlił się razem z nami, wypraszając nam potrzebne łaski. [...]
Witam serdecznie nasz parafialny Chór Mariański z
Panem dyrygentem Marcinem Miotelką.
Serdecznie witam zaprzyjaźnioną z naszą parafią
Wspólnotę HCPT Polska, która opiekuje się dziećmi chorymi
i niepełnosprawnymi i organizuje im co roku pielgrzymkę do
Lourdes, a pielgrzymka ta rozpoczyna się Mszą Świętą
właśnie w naszej parafii.
Witam przedstawicieli naszych grup parafialnych. Witam naszych Drogich Parafian, Przyjaciół i Gości.
Czcigodny Księże Arcybiskupie Marku – prosimy o
przewodniczenie dzisiejszej uroczystości oraz o wygłoszenie
do nas Słowa Bożego.
W okolicznościowej homilii ks. arcybiskup
Marek Jędraszewski nawiązał do odczytanej
Ewangelii o wydarzeniach w Kanie Galilejskiej i
niezwykłego dialogu pomiędzy Jezusem a Jego
Matką. – Pierwszy dokonany przez Jezusa znak-cud,
wykraczający poza zwykły bieg rzeczy tego świata.
Pierwsze fundamentalne wskazanie Maryi dla nowego
Ludu Bożego, który dzięki swej wierze właśnie wtedy
zaczął się gromadzić wokół Jej Bożego Syna: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie”. Oto tajemnica obecności Maryi u samych początków dziejów Kościoła – powiedział ks. Arcybiskup i odwołał się do kolejnej
rozmowy Chrystusa z Matką, jaka miała miejsce na
szczycie Kalwarii. – Oto tajemnica obecności Maryi w
chwili, gdy Kościół rodzi się z przebitego Serca Jej Syna.
Jest, obok Jana, pierwszym świadkiem spełnienia się
słów z Wieczernika: „To jest Ciało moje, które za was
będzie wydane. To jest moja Krew nowego i wiecznego
przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na
odpuszczenie grzechów”.
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Ks. Arcybiskup odniósł się także do wydarzeń z
chwili zesłania Ducha Świętego. Dodał, że katecheza św.
Piotra wygłoszona w Cezarei Nadmorskiej w domu centuriona Korneliusza zawiera istotę apostolskiego przepowiadania. – Kościół, na wzór swojego Mistrza i Założyciela, spotyka
się z człowieczymi sprawami, dokonuje znaków-cudów, w imię
Boże rozgrzesza ludzi od ich grzechów (…) Takie są dzieje Kościoła, które trwają już prawie 2000 lat. Jest w nich głęboko obecna
ta, która była u początku publicznej, nauczycielskiej działalności
swojego Syna, ta, która stała się Matką Kościoła na Kalwarii i
świadkiem wypełnienia się słów z Wieczernika, i ta, która domaga
się od Kościoła, aby spełniał Eucharystię. Z woli Bożej wkracza w
dzieje Kościoła jako ta, która mówi o swoim Synu, o Jego Ewangelii – zaznaczył.
Metropolita przypomniał, że 162 lata temu, 11 lutego
1858 roku, 14-letnia Bernadetta Soubirous doświadczyła
serii 18 objawień „Pięknej Pani”. Najważniejsze z nich zdarzyło się 25 marca 1858 roku, w Święto Zwiastowania,
kiedy Maryja powiedziała: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”, potwierdzając tym samym dogmat o Niepokalanym
Poczęciu ogłoszony 8 grudnia 1854 przez Piusa IX. – Jeżeli
Matka Najświętsza objawia się prostej dziewczynie, to ma na uwadze wejście raz jeszcze w samą istotę życia Kościoła, to znaczy
przyjmowania z wiarą tego wszystkiego, czego nauczał Pan Jezus
(…). To właśnie w Lourdes Kościół usłyszał raz jeszcze to, co
Maryja mówiła w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko to, co
powie wam mój Syn” (…). Dajcie się prowadzić Ewangelii,
wierzcie w Ewangelię, według niej kształtujcie swoje życie – mówił ks. abp Marek.
Ks. Arcybiskup zauważył, że Jan Paweł II podporządkował swój pontyfikat Matce Bożej, co ujął w zawołaniu „Totus Tuus”. Zacytował słowa papieża, które ciężko
chory Ojciec Święty wygłosił podczas pielgrzymki do Lourdes w sierpniu 2004 roku: „W mojej posłudze apostolskiej
zawsze pokładałem wielką ufność w ofierze, modlitwie i poświęceniu osób cierpiących. Proszę was, byście zjednoczyli się ze mną w
czasie tej pielgrzymki, by przedstawić Bogu, przez wstawiennictwo

Na zdjęciu:
Ks. arcybiskup
Marek Jędraszewski
udziela pasterskiego
błogosławieństwa
na zakończenie
wieczornej
uroczystości
w naszym kościele
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Maryi Panny, wszystkie intencje Kościoła i świata”. Dzień później, papież zwrócił się do młodych, tłumacząc im ich rolę we
współczesnym świecie: „Drodzy bracia i siostry! Z Groty Massabielskiej Dziewica przemawia także do nas, chrześcijan trzeciego tysiąclecia. Wsłuchujmy się w Jej głos! Wsłuchajcie się
zwłaszcza wy, młodzi, szukający odpowiedzi, która nadałaby
sens waszemu życiu. Tu możecie ją znaleźć. Jest to odpowiedź
wymagająca, ale jest to jedyna ważna odpowiedź. W niej tkwi
sekret prawdziwej radości i pokoju. (…) Dziewica z Lourdes
przekazuje przesłanie dla nas wszystkich. Oto ono: bądźcie
kobietami i mężczyznami wolnymi! Pamiętajcie jednak: ludzka
wolność to wolność naznaczona grzechem. Ona sama musi być
również wyzwolona. Chrystus jest jej wyzwolicielem”. – Nasza
wolność jest darem i skarbem, dzięki któremu my ludzie możemy być prawdziwie Bożymi dziećmi. Stąd ten wielki obowiązek,
by strzec wolności przez wierne i niekiedy heroiczne trwanie
przy Chrystusowej Ewangelii – mówił ks. Arcybiskup.
Przed zakończeniem Mszy Świętej ks. proboszcz
Jacek Kuziel CM raz jeszcze podziękował ks. Arcybiskupowi i wszystkim zebranym za udział w odpustowej uroczystości i wspólną modlitwę. Zaprosił także wszystkich
wiernych do udziału w nabożeństwie ku czci św. Bernadetty Soubirous: W ubiegłym roku przeżywaliśmy jubileusz
związany z życiem i świadectwem wiary św. Bernadetty Soubirous. Trwałym śladem tego jubileuszu jest otwarta kaplica ku Jej
czci – z obrazem przedstawiającym objawienie i z relikwiarzem
umieszczonym w ołtarzu. Dzięki olbrzymiej pracy ks. dra Wojciecha Kałamarza CM, naszego współbrata, zostało przygotowane
nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej spotykającej się ze
świętą Bernadettą. Na pierwsze nabożeństwo bardzo serdecznie zapraszam w najbliższą sobotę po Mszy św. o godz. 8.00.
Po kolacji w refektarzu na plebanii – ks. arcybiskup
Marek Jędraszewski w towarzystwie ks. Proboszcza i ks.
Kapelana nawiedził nową kaplicę św. Bernadetty Soubirous i ucałował relikwie Świętej umieszczone w ołtarzu.
(zebrał XYZ; zob. tekst na stronie: diecezja.pl)
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W 125. ROCZNICĘ
ODKRYCIA PROMIENI X:
ZDJĘCIA PANTOMOGRAFICZNE
I WYNIKAJĄCE Z NICH KORZYŚCI

WYDARZYŁO SIĘ:

INAUGURACJA NABOŻEŃSTW
W KAPLICY ŚW. BERNADETTY
Dzięki pomocy naszych hojnych ofiarodawców
nad Kaplicą Pojednania powstała kaplica Św. Bernadetty Soubirous i została poświęcona przez przełożonego
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji, ks. wizytatora
Kryspina Banko CM, w poniedziałek 7 października
2019 roku – w dniu wspomnienia Matki Bożej Różańcowej (zob. Z Życia Parafii… nr 211, s. 2-4).
W sobotę 15 lutego br. została zainaugurowana
modlitwa, w ramach której zostaną przybliżone wiernym wszystkie objawienia Maryi z Groty Massabielskiej w Lourdes (a było ich 18). Pierwszemu nabożeństwu 18-tu objawień Najśw. Maryi Panny z Lourdes
przewodniczył ks. proboszcz Jacek Kuziel, w kaplicy
szczelnie wypełnionej wiernymi, którzy zostali zaopatrzeni w świece z osłonkami, przygotowane staraniem
ks. Wojciecha Kałamarza oraz sióstr Marii i Beaty. Tak
było również podczas kolejnego nabożeństwa – w sobotę 22 lutego.
Każde z nabożeństw nowego cyklu jest poświęcone jednemu z 18-tu objawień, jakie miały miejsce w
Lourdes pomiędzy 11 lutego a 16 lipca 1858 roku. W
przebieg nabożeństwa wpisane są m.in. opis danego
objawienia, rozważanie, litania do św. Bernadety Soubirous (pierwsze polskie tłumaczenie), pieśń ku czci św.
Bernadety Soubirous (pierwsze polskie tłumaczenie),
ucałowanie relikwii św. Bernadety, dziesiątek różańca i
pieśni lurdzkie. Nabożeństwa odbywają się o godz.
8.30 w soboty, począwszy od pierwszej soboty po dniu
11 lutego, z wyjątkiem I sobót miesiąca.
(XYZ)

Przełomowe odkrycie promieni X przez Wilhelma Konrada Roentgena w 1895 r. zrewolucjonizowało diagnostykę
medyczną. Niemały wkład wniosła tutaj nasza polska noblistka Maria Skłodowska-Curie, która w 1898 r. opublikowała
wyniki swoich badań nad promieniotwórczością naturalną.
Zdjęcie pantomograficzne oparte na odkryciu Roentgena stanowi obecnie podstawę diagnostyczną w codziennej praktyce lekarza dentysty. Jest to zdjęcie rentgenowskie,
które uwidacznia wszystkie zęby znajdujące się w jamie ustnej oraz otaczające je tkanki. Dostarcza dużo informacji i
przez to jak najwięcej wnosi do ogólnej oceny stanu zdrowia
jamy ustnej. Przykładowo, na takim zdjęciu można zobaczyć
ubytki próchnicowe niedostrzegalne w badaniu klinicznym,
zmiany okołowierzchołkowe, niedopełnione kanały, pozostawione korzenie, zęby zatrzymane, zęby dodatkowe, zaniki
kostne, torbiele, choroby zatok szczękowych i wiele innych
cennych diagnostycznie wiadomości.
Należy podkreślić, że to na podstawie przypadkowo
wykonanego zdjęcia pantomograficznego udało się wielokrotnie wcześnie zdiagnozować przebiegający w obrębie
części twarzowej czaszki bezobjawowy proces nowotworowy.
Rutynowo więc należy wykonywać takie zdjęcie przed podjęciem leczenia stomatologicznego. Ważne jest to, że w trakcie
badania pacjent otrzymuje o wiele mniejszą dawkę promieniowania aniżeli w przypadku wykonania kilku zdjęć punktowych poszczególnych zębów.
Do wykonania zdjęcia pantomograficznego konieczne
jest skierowanie od lekarza, który oceni wskazania do jego
wykonania i wykluczy przeciwwskazania. Koszt takiego zdjęcia (bez opisu) wynosi kilkadziesiąt złotych. NFZ refunduje
wykonanie takiego zdjęcia z opisem w przypadku wystawienia skierowania przez niektórych lekarzy specjalistów. Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie, przy ul. Bolesława Komorowskiego 12, posiada pracownię rentgenowską
wyposażoną w wysokiej klasy aparat rentgenowski. Posiada
również specjalistów mogących wydawać skierowania na
bezpłatne wykonanie takich zdjęć wraz z opisem. Po wykonaniu badania radiologicznego pacjent może otrzymać na
własność płytkę ze zdjęciem pantomograficznym, którą zabiera ze sobą do domu.
Zapraszamy zatem na bezpłatne badanie lekarskostomatologiczne w Poradni Chorób Przyzębia, w poniedziałki,
w godz. 9.00 – 12.00. Poradnia znajduje się w gabinecie 417
na III piętrze, w Centrum Medycyny Profilaktycznej przy ul.
Bolesława Komorowskiego 12. Badanie określi wskazania do
wykonania takiego zdjęcia i wobec braku przeciwwskazań
pacjent będzie miał wykonane zdjęcie pantomograficzne.
dr n.med., lek.stom. Małgorzata Pasternak
specjalista II stopnia w zakresie periodontologii
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POLITYCZNE KAZANIA?
Od zdecydowanej większości rozmawiających ze
mną Parafian słyszę od lat: W naszej parafii – Bogu
dzięki – nie ma politycznych kazań. Każdy z księży mówi
inaczej, według własnych uzdolnień i wrażliwości, ale
żaden nie politykuje.
Wyjaśnijmy na początku, iż oględnie mówiąc,
księża podczas Mszy św. z ambony po ewangelii mają
możliwość trzech rodzajów wystąpień: 1. głoszą homilię,
czyli rozważają przeczytane wcześniej słowo Boże,
ewentualnie nawiązują do tekstów liturgicznych; 2. mówią kazanie poruszając jakiś problem religijny, moralny,
obyczajowy, społeczny; 3. odczytują list: papieża, Episkopatu Polski, biskupa diecezjalnego, rektora UPJP2. W
naszej parafii zdecydowaną większość przemówień stanowią homilie, w których nierzadko odniesieniem są
bieżące wydarzenia, ważne dla większości.
Naszymi parafianami są ludzie o różnorodnych
poglądach politycznych i społecznych. Ksiądz głosząc
kazanie lub homilię musi mieć na względzie, że głosi
naukę do wszystkich: tych z prawa, tych w centrum i tych
z lewa. Czy jednak ma się kierować adresatem? Czy ma
mówić pod określonego odbiorcę? Gdyby miał to robić,
nigdy nie byłby w stanie powiedzieć kazania do wszystkich. Od dawna powtarzam studentom teologii (alumnom), że naszym zadaniem jest głosić słowo Boże bez
względu na odbiorcę. Jeśli w kościele jest ktoś, komu
nauka Boża się nie podoba, to nie wyrzucajmy go z Kościoła, tylko cierpliwie drążmy kamień jego serca kroplami słowa Bożego. Może nastąpi taki dzień, wiadomy
tylko Bogu, gdy słowo jak miecz obosieczny, przeniknie
do umysłu danej osoby o antykatolickich poglądach. Niedawno jeden z kaznodziejów, w kazaniu głoszonym w
Białymstoku, chciał wyeliminować wszystkich katolików
o poglądach sprzecznych z nauką Kościoła, uznając ich
za nowotwór na ciele Chrystusa. Komentując to wystąpienie (skądinąd niegdyś mojego studenta) – powtarzam
niezłomnie: cieszmy się, że ci ludzie przychodzą do Kościoła, że nie musimy ich szukać na bezdrożach. Nie
„wycinajmy ich”, tylko cierpliwie głośmy Ewangelię.
Może przyjdzie czas…
Ludzkie myślenie jest dość zawiłe. W jakiś przedziwny sposób katolikami są nie tylko ludzie o poglądach
prawicowych, ale także liberałowie i lewicowcy. Jakim
cudem ktoś potrafi w jednej głowie pomieścić nauczanie
Jezusa oraz poglądy przeciwne tej nauce? Nie wiem. Być
może w umysłach wielu toczy się nieustanny dyskurs.
Niektórzy szukają prawdy, inni próbują łączyć wodę z
ogniem, kolejni – naciągają Bożą naukę do swoich przekonań. Wszyscy jednak przychodzą do kościoła i modlą
się trochę wspólnie, trochę po swojemu…
Jako pasterze, nie możemy podążać za zachciankami pojedynczych owiec. Nawet wtedy, gdyby
wszystkie owce uzgodniły coś, co jest sprzeczne z Ewan-
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gelią – pasterz nie może za nimi podążać tam, gdzie
one ustaliły. To pasterz (biskup, proboszcz, kaznodzieja) nadaje kierunek, to on jest odpowiedzialny przed
Bogiem za powierzone mu owce. Czasem zdarzają się
owce, które mylą prawdziwy pokarm z trucizną. Pasterz ma obowiązek ustrzec swe owce przed zatruciem i
otruciem. Nie może dać sobie wmówić, że trucizna jest
rzeczą dobrą, właściwym pokarmem.
Jak napisałem na początku – nie wszyscy twierdzą, że kazania w naszej parafii są apolityczne. Zdarzają się osoby, które zarzucają księżom politykowanie.
Gdy jednak proszę o konkretne przykłady, wówczas
słyszę: a bo wciąż tylko gadacie o tej aborcji i eutanazji; o ochronie życia nienarodzonego, o neomarksistowskiej ideologii i tęczowej propagandzie. Nie ukrywam, że takie stwierdzenia wywołują we mnie
sprzeczne uczucia: nie wiem, czy mam się śmiać, czy
płakać. Z szacunku do rozmówców – silę się na neutralną mimikę. Pod pojęciem politykowania bowiem
rozumiem: wskazywanie, na którą partię, na którego
człowieka należy głosować, kogo popierać, program
której partii jest jedynie słusznym itp. Myślę, że mało
jest księży (a żadnego w naszej parafii), którzy mając
na względzie codzienną lekturę Pisma Świętego, brewiarza – łudzą się jeszcze stałością ludzkich poglądów.
Niemal codziennie bowiem, jako duchowni, czytamy:
Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który zbawić nie może (…). Szczęśliwy ten, (…) kto
pokłada nadzieję w Panu Bogu (fragm. Psalmu 146).
Nigdy nie powinno się w kościele wspierać konkretnych polityków i partii. Jednak – jak niepodległości, albo nawet bardziej – powinniśmy bronić nauki
Ewangelii!!! To, co nieliczni parafianie zarzucają księżom jako politykowanie, jest głoszeniem niepodważalnej i niezmiennej nauki Ewangelii oraz wypływającej z
niej Katolickiej Nauki Społecznej. Księża nie mogą nie
głosić Ewangelii!!!
Dobrze też, gdy to głoszenie nie wpada w próżnię, gdy nie jest jedynie głosem wołającego na pustyni.
Bogu dzięki, dożyliśmy czasów, w których nie tylko
zwykli katolicy, ale także niektórzy politycy kierują się
Ewangelią tak w swoim życiu, jak również w postępowaniu oraz działalności społeczno-politycznej. Nie
można oczekiwać od Kościoła, że pozwoli się zamknąć
w murach świątyni, że pogodzi się z poglądem, iż nauka Chrystusa jest tylko do prywatnego stosowania.
Niezmiennie od wieków Kościół głosi, że nauką Bożą
należy żyć i według niej budować życie prywatne, ale
także życie społeczne. Jan Paweł II i inni papieże doświadczeni totalitaryzmami XX wieku głosili jednoznacznie: gdy człowiek sam będzie ustalał wartości
według własnego uznania, wtedy zawsze istnieje więcej
niż groźba, iż zrodzi się kolejny totalitaryzm. Skażony
grzechem i chwiejny w swym myśleniu człowiek nie
może być źródłem wartości. Jedynym źródłem wartości
jest święty, doskonały i nieomylny Bóg. Jedynie budując na Jego przykazaniach mamy szansę tworzyć sprawiedliwe i szczęśliwe społeczeństwa.
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Sytuacji, w których odrzucano prawo Boże, a
tworzono społeczeństwa oparte na wymyślanych pod
zapotrzebowanie jakiejś ideologii wartościach ludzkich
– doświadczaliśmy w minionych czasach niejednokrotnie, np. w czasach: rewolucji francuskiej, marksistowskiej, leninowskiej, faszyzmu, stalinizmu, hitleryzmu,
komunizmu i doświadczamy obecnie w różnych odmianach NEO-. Albo będziemy budować życie społeczne w
oparciu o niezmienne wartości chrześcijańskie, na fundamencie których powstała nasza cywilizacja, albo nastąpi koniec tej cywilizacji. W jej miejsce natomiast
powstanie chaos, albo cywilizacja oparta o inne,
chwiejne, względne wartości, wymyślone przez kogoś,
ale nie przez Boga. Zatem, albo będziemy budować na
Ewangelii czyli na skale, albo nasz dom runie.
Czy zatem podobna tematyka kazań czy listów
może pojawiać się na ambonie? Jak najbardziej! Temat
relacji Kościoła do tzw. „świata” pojawia się często w
nauczaniu Pana Jezusa. Jest on także obecny w nauczaniu apostołów. Przez wieki Kościół diagnozował sytuacje społeczno-polityczne, po imieniu nazywał zagrożenia, wzywając chrześcijan do kroczenia drogą prawdy,
Ewangelii. Także w XX wieku zarówno w nauczaniu
soborowym jak i w nauczaniu papieży widzimy jasno
formułowane diagnozy sytuacji i zjawisk społecznopolitycznych. Wystarczy przywołać encykliki Leona
XIII, Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II.
Wystarczy wskazać na soborową konstytucję Gaudium
et spes, czy na posynodalną adhortację Christifideles
laici. Jasno z nich wynika, że wierni świeccy nauką
Ewangelii i wypływającą z niej Katolicką Nauką Społeczną powinni kierować się tak w życiu osobistym, jak
i społecznym, politycznym.
ks. Wojciech Kałamarz CM

MYŚL MIESIĄCA
Kto liczy na własne zdolności, powierza swe losy niewidomemu przewodnikowi, usiłuje zbudować dom bez
fundamentów, chce przedostać się do domu przez
dach zamiast wejść bramą. Właśnie Jezus jest fundamentem, światłem i bramą.
św. Bernardyn ze Sieny

WYDARZYŁO SIĘ:
Przed 30 laty, 9 lutego 1990 roku, w czasię XIX Sesji
Zwykłej Rady Narodowej Miasta Krakowa – radny
Adam Markowski, nasz parafianin, zgłosił projekt
uchwały o zmianie nazwy ulicy Feliksa Dzierżyńskiego na ul. Prezydenta Juliusza Lea. Rada jednogłośnie poparła ten projekt (w ten sposób powrócono
do dawnej nazwy ulicy, którą nosiła do 1952 roku).

NIE TYLKO
O EKOLOGIZMIE
Nasza Noblistka ostatnio zgłosiła propozycję wpisania do konstytucji zwierząt, ich prawa do godności i
zakazu produkcji mięsa na skalę przemysłową. Ktoś
skomentował: Krótko mówiąc: obowiązkowy wegetarianizm (cytuję za Rzeczpospolitą). Koresponduje z tym
wypowiedź pewnej europosłanki (wybranej z listy Wiosny): na twitterze zamieściła obraz, na którym widać
krowy, ubrane w obozowe pasiaki i z gwiazdą Dawida, i
okrasiła go komentarzem: czas na poważną dyskusję o
traktowaniu zwierząt, o warunkach, w jakich żyją, o
tym, jak je zabijamy. Czy to jest humanitarne? Czy to
nadal rolnictwo? Obrazek i dołączony doń komentarz
nie spotkały się z uznaniem, nie tylko ze strony środowisk żydowskich.
Czy to ekologia – czy ekologizm, o którym mówił
abp Marek Jędraszewski? Gdy zwierzęta w oborze znaczą
więcej niż ich właściciel, a ogród okazuje się ważniejszy
od ogrodnika? Gdy ochrona przyrody staje się nową religią, z „zielonymi” w roli kapłanów, a prawa zwierząt
zdają się więcej znaczyć aniżeli prawa ludzi. Aż po tak
kuriozalne opinie, jak opinia jednego z kandydatów na
urząd prezydenta: Zwierzęta, które spotkałem w życiu,
będą mnie sądzić na Sądzie Ostatecznym. Dlaczego?
Pewien kapłan wyjaśnił to bardziej konkretnie: Prześladuje mnie myśl o tym, jak to będzie, jeśli na tamtym świecie
będę musiał spojrzeć w oczy moim mniejszym braciom,
których zjadłem.
Zwierzęta – zamiast apostołów (zob. Mt 19, 28) –
miałyby nas sądzić na Sądzie Ostatecznym? I skazać! Za
co? Za jedzenie mięsa? Czy jedzenie mięsa jest grzechem? Jeśli tak – razem z nami będzie sądzony… Pan
Jezus. Za wszystkie ryby i baranki paschalne, które spożył ze swoimi uczniami. Tylko kto będzie sędzią? Przecież nie Pan Jezus, i nie Apostołowie, którzy też jedli
mięso? To kto będzie sędzią? No, wiadomo: zjedzone
zwierzęta…
To, oczywiście, totalna herezja. Lepiej powiedzieć:
jakaś paranoja. Autor Listu do Hebrajczyków pisał: Nie
takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł
współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we
wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu (Hbr 4, 15). Św. Paweł potwierdzał: Tak więc w
imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga
samego, który przez nas udziela napomnień. W imię
Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla
nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą (2 Kor 5, 2021). Chrystus nie znał grzechu! A Ojciec „uczynił Go
grzechem”, bo postawił Go w szeregu grzeszników i pozwolił Mu stać się Ofiarą za nasze grzechy. Bynajmniej,
nie za spożywanie ryb czy kurczaków!
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Ale do takich absurdów prowadzi ekologizm, który
– jak się okazuje – ma wielu zwolenników, skoro z takim
oburzeniem i opluwaniem spotkała się wypowiedź abpa
Jędraszewskiego na ten temat z grudnia ubiegłego roku.
Ekologizm, który idzie dalej, bo skłonny jest upomnieć
się o… prawa roślin: rośliny cierpią być może, a zwierzęta cierpią na pewno – zauważył ktoś.
Co ciekawe – to nic nowego. Swego rodzaju ekologizm uprawiali manichejczycy (czyli heretycy z III
wieku). Na długie dziewięć lat dał się zwieść ich nauce
sam św. Augustyn, który po latach rzecz oceniał bardzo
dosadnie: Stopniowo doprowadzono mnie do wierzenia
w niesłychane brednie: że figa płacze, gdy się ją zrywa, a
jej drzewna matka leje wtedy łzy macierzyńskiego mleka.
[…] I uwierzyłem, nieszczęśnik, że większe trzeba okazywać miłosierdzie płodom ziemi niż ludziom, dla których były przeznaczone. Gdyby bowiem ktoś, kto nie jest
manichejczykiem, zgłodniały prosił o pożywienie, manichejczycy uważaliby, że podanie mu kromki chleba skazuje ją na śmierć (zob. Wyznania III, 10).
Dziś nie brakuje ludzi, którzy – jak Mani w III
wieku – przeżywają „oświecenie”, tworzą własne teorie i
wiedzą lepiej. Jeśli są ludźmi niewierzącymi, za uzasadnienie „nowych prawd” wystarcza im własna nadprzeciętność („ateiści są boscy”), inteligencja i wykształcenie.
Gorzej, gdy są ludźmi wierzącymi: wtedy muszą znaleźć
uzasadnienie w nauce Kościoła, najlepiej w Biblii. Nawet
jeżeli go tam znaleźć nie można… Adwentyści Dnia
Siódmego propagują abstynencję od alkoholu i zobowiązują do niej swoich wyznawców – i chwała im za to! Ale
dla uzasadnienia swojej nauki potrzebują Pana Jezusa i
Jego przykładu. Okazuje się więc, że – według nich – Pan
Jezus nigdy nie pijał wina! Ani w Kanie Galilejskiej, ani
w Wieczerniku – to był tylko moszcz, a nie napój alkoholowy, bo przecież takowego Pan Jezus pijać nie mógł. A
jeżeli Pan Jezus o tym nie wiedział – to już teraz wie…
Zjawisko tłumaczy znana zasada, nie tylko komunistyczna: Jeżeli fakty nie zgadzają się z teorią – tym gorzej dla
faktów.
Nasz pasterz, ks. abp Marek Jędraszewski w rzeczonym wywiadzie dla Telewizji Republika wykazał, że
zna nauczanie Kościoła zawarte w „zielonej encyklice”
Laudato si papieża Franciszka, który zresztą odwołuje się
w niej do nauczania swoich poprzedników Benedykta
XVI i Jana Pawła II, który wzywał do „ekologicznego
nawrócenia” i tłumaczył, co znaczą słowa z Biblii o czynieniu sobie ziemi poddaną (zob. Rdz 1, 28). Ale kto
czyta i rozważa słowa pasterzy Kościoła? Wystarczy
więc notatka w mediach i… już można atakować Arcybiskupa, nawet przebywając w dalekiej Australii. Co nie
dziwi w przypadku ludzi niewierzących: dla nich Kościół
wciąż pozostaje zapóźnionym ciemnogrodem, który nie
zdaje egzaminu ze skromności, empatii, pomocy słabszym etc. Ale jeżeli tak postępują ludzie wierzący? Mieniący się być członkami Kościoła?
Tymczasem w czasie wizyty duszpasterskiej raz po
raz odzywały się niemiłe głosy pod adresem naszego
Pasterza – łącznie z hasłami: „ten pan Jędraszewski”,
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Na ilustracji:
Ekologia na wesoło czyli „Pogrzeb myśliwego”
pod hasłem „Jemu jest dobrze, nam jeszcze lepiej”
„facet Jędraszewski”. Jest kryzys w Kościele?
Owszem, jest kryzys w Kościele. Ale może także dlatego, że daleko odeszliśmy od szacunku, który zawsze
się należał i należy biskupowi od wiernych powierzonych przez papieża jego pieczy. Pisał o tym dobitnie
św. Ignacy Antiocheński (†107), biskup i męczennik, w
liście do chrześcijan w Efezie. Wiedział, że szanują
swojego biskupa, a przecież uważał, że nigdy za wiele
o tym przypominać: gdy o was idzie, miłość nie pozwala mi milczeć, dlatego uprzedziłem was i zachęcam,
abyście jednoczyli się w spełnianiu woli Boga. Albowiem Jezus Chrystus, nieodłączne nasze życie, wyraża
wolę Ojca, podobnie jak ustanowieni po całej ziemi
biskupi wyrażają wolę Jezusa Chrystusa. I pisał o ich
więzi z biskupem: o ileż bardziej was uznaję za szczęśliwych, którzy z nim tak ściśle złączeni jesteście jak
Kościół z Jezusem Chrystusem, jak Jezus Chrystus z
Ojcem w doskonałej harmonii jedności. Niechaj nikt
nie błądzi: jeśli ktoś znajduje się z dala od ołtarza,
pozbawia się Bożego chleba. Jeżeli bowiem modlitwa
wspólna dwóch wierzących ma tak wielką moc, o ileż
bardziej modlitwa biskupa i całego Kościoła! Podobnie myślał św. Cyprian z Kartaginy (†258), biskup i
męczennik, który ukuł hasło: Ubi episcopus, ibi Ecclesia. Gdzie biskup, tam Kościół – nie tylko w sensie
miejsca w przestrzeni, ale nade wszystko w sensie głoszonej przezeń nauki.
Nikt nie zarzucił ks. arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, że jego nauczanie jest niezgodne z
odwiecznym nauczaniem Kościoła. Jego nauczanie jest
godne potępienia, bo… nam się nie podoba, bo nie
podziela naszych racji – zdają się mówić jego przeciwnicy. Co można na to odpowiedzieć? Chyba tylko cytując znanego angielskiego pisarza Gilberta Keitha Chestertona, że w naszych czasach nie potrzebujemy Kościoła, który ma rację wtedy, gdy świat ma rację, lecz
Kościoła, który ma rację wtedy, gdy świat się myli.
Dziś świat często i bardzo się myli. Ale czy jesteśmy gotowi przyznać, że tylko Jezus Chrystus ma
rację?
ks. Bogdan Markowski CM
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CZY TELEWIZJA
DISCO POLO?
Nie potrafię już milczeć. Muszę krzyczeć, bo mam już
dość tej nachalnej propagandy muzyki disco polo w telewizji
publicznej. Być może rzeczywiście tak jest, iż ma ona wielomilionowe rzesze słuchaczy. Jestem gotów w to uwierzyć, bo
otaczają mnie fani tego rodzaju rozrywki. Ale gdy niemal
codziennie, jeśli nie – dosłownie codziennie, w serwisach
informacyjnych TVP spora ich część poświęcona jest tego
rodzaju rozrywce i to nie tylko w okolicach Sylwestra, ale
naprawdę – CODZIENNIE, to budzi się we mnie głęboka
irytacja, czy wręcz – złość. Do tego dochodzą słowa prezesa
TVP na komisji senackiej o tym, że czas najwyższy zauważyć ten rodzaj muzyki, który jest lubiany przez bardzo wielu
Polaków i zrównać go (nie mam pewności czy padło to słowo
„zrównać”) w popularyzowaniu z innymi rodzajami muzyki… Zrównać? Ale, że co? Chodzi o czas antenowy, o wartość, poziom muzyczny disco polo? Bo chyba nie chodzi tu o
docenienie „bogactwa” inwencji rytmicznej tej muzyki?
Piękna melodyki wielokrotnie przekomponowanej? „Modulacyjnej” i „progresywnej” „wielofunkcyjnej” harmoniki
„tonalno-modalnej”? „Głębi” śpiewanych tekstów, „maestrii”
wokalnej? „Nieskazitelnej” intonacji i „pięknej” emisji głosu?
Zrównać? Złoto z malowanym kamieniem? Brylant ze zwykłym szkłem? Szlachetne drewno z płytą paździerzową?
Rozdarty głos uśmiechniętej od ucha do ucha żaby z eleganckim głosem słowika? Zrównać? Dwa akordy na krzyż, prostacki podkład rytmiczny z wielowymiarową polistrukturą
akordowo-rytmiczną? Zrównać, docenić, równouprawnić,
dostrzec? A może powiedzmy wprost: panu prezesowi chodzi
o odzwierciedlenie w programie telewizji publicznej poziomu
świadomości muzycznej kierujących tą telewizją i sporej
części społeczeństwa. Czyli po prostu: pan prezes chce schlebiać niewybrednym gustom.
No, jeśli na tym ma polegać misja telewizji publicznej,
misja szerzenia kultury, to ja czegoś tu nie rozumiem. Od lat,
w głównych kanałach TVP nie słyszę polskiej muzyki poważnej, przynajmniej w porównywalnym wymiarze, co disco
polo i innej rozrywki – ogólnie mówiąc pop. Czy TVP nie
powinna kształtować gustów, smaków? Uczyć, wychowywać, dawać możliwości poznawania? Gdzie są programy
podobne tym, które kiedyś prowadził Leonard Bernstein w
telewizji amerykańskiej, czy Bogusław Kaczyński, Jerzy
Waldorff, Maciej Niesiołowski (Z batutą i humorem), Waldemar Malicki (cykl Wszystko jest muzyką)? Gdzie programy
poświęcone sztukom plastycznym, w rodzaju prowadzonych
kiedyś przez Wiktora Zina (Piórkiem i węglem), czy obecnie,
na Youtube, przez Natalię Szczęśniak i Radosława Gajdę
(Good Idea)? Dlaczego nie wykorzystać wiedzy wspaniałych
ludzi propagujących malarstwo poprzez literaturę, jak Bożena
Fabiani czy Waldemar Łysiak? Czy naprawdę rozwój kulturalny Polaków ma być na poziomie piosenki disco i muzyki
biesiadnej? A ich wiedza na tematy sztuk plastycznych zamykać się ma na poziomie wiedzy czerpanej z zaśmieconych
architektonicznie polskich miast i wsi oraz pomalowanych

amatorsko ścian budynków i wiat autobusowych? I niech
mi nikt nie mówi, że TVP Kultura i TVP Historia – wystarczy. Na tej samej zasadzie można napisać, że istnieje
mnóstwo kanałów z muzyką rozrywkową, w tym z biesiadną i disco polo.
Owszem, są w TVP jakieś konkursy wokalne, w
których jury zasiadają czasem wątpliwej wartości autorytety muzyczne, będące prędzej celebrytami, niż wykształconymi muzykami. Nie mam zresztą nic przeciwko tego
rodzajom programom, które pomagają wyłaniać talenty.
Szkoda, że później te talenty nie są rozwijane. Szkoda, że
znów zapomina się o muzyce klasycznej, sakralnej, symfonicznej, oratoryjnej, operowej, kameralnej, solowej instrumentalnej, wokalnej... Misja publiczna… Gdzież ona
jest w TVP?!
Telewizja publiczna w swej misji tendencyjnie nie
promuje sztuki, lecz populistyczną rozrywkę, schlebiając
jak najbardziej prymitywnym, powszechnym instynktom i
gustom. Po co programy o architekturze? Pokażmy kolejne blokowiska, domki z gotowych komponentów, hale,
supermarkety. Po co programy o malarstwie? Wystarczy,
gdy coś (np. słoń) lub ktoś (np. dziecko) maźnie farbą, czy
przyklei do czegoś… A potem dziwimy się, że gdzieś
obumarł zmysł artystyczny pozwalający wznosić kościoły
na miarę dawnych arcydzieł, chociażby w odmianach neostylów (np. Jana Sasa-Zubrzyckiego), hale sportowe na
miarę piękna dawnych domów Sokoła autorstwa np. Teodora Talowskiego, budynków mieszkalnych na miarę
dawnych kamienic (np. Jana Zawiejskiego), budynków
użyteczności publicznej na miarę dawnych pałaców (Tadeusz Stryjeński, Franciszek Mączyński) itd.
Można by zapytać, dlaczego taki temat podejmuję
na łamach gazetki parafialnej. Ano m.in. dlatego, że ludziom coraz bardziej podoba się biesiadne granie podczas
liturgii oraz skoczność i rytmika disco polo w kościele.
Liturgiczne granie im nie odpowiada – zbyt łagodne, spokojne, senne. Ten organista lepszy, który porwie do tańca,
tzn. do śpiewu… A gdyby jeszcze ustylizował pieśni, lub
przerobił przeboje gwiazd disco polo na tematy religijne,
wówczas niektórzy parafianie, i co tu dużo mówić: także
niektórzy księża – byliby w siódmym niebie!
Póki jeszcze formacja muzyczna w seminariach
trwała siedem lat, póty zawsze była nadzieja, że uda się
coś zrobić z tymi „big beatowcami” (rock and rollowcami)
czy „disco polo boys”, co księżmi być chcą. Choć i tak
bywało, że nawet siedem lat kształcenia nie pomagało, gdy
alumn oporny był na sztukę. Teraz idą nowe czasy. Biskupi redukują naukę muzyki w seminariach o połowę. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że w kościołach na
dobre zakróluje disco polo, architektura z marketów, malarstwo ze ścian tuneli kolejowych, meble z Ikei, rzeźby –
gipsowe odlewy, wrażliwość najdelikatniej mówiąc –
niewyszukana.
Na koniec – apel do władz nie tylko TVP, ale także
tych, którzy wybierają te władze: albo coś zróbcie z ramówką głównych kanałów telewizji publicznej, albo
zmieńcie nazwę TVP na TDP (Telewizja Disco Polo).
ks. Wojciech Kałamarz CM
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PROGRAM REKOLEKCJI

WIELKOPOSTNYCH 2020
REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH
I DLA STUDENTÓW
«Bądźcie miłosierni»
SOBOTA 7 MARCA 2020 ROKU
 o godz. 18.30:
Msza św. niedzielna z nauką na rozpoczęcie
rekolekcji.
NIEDZIELA 8 MARCA 2020 ROKU
 o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 15.00,
16.30 i 18.30:
Msza św. niedzielna z nauką na rozpoczęcie
rekolekcji;
 o godz. 20.00:
Msza św. z nauką rekolekcyjną dla studentów.
PONIEDZIAŁEK 9 MARCA 2020 ROKU
 godz. 8.40, 14.40 i 18.10:
modlitwy wspólne w kościele;
 godz. 9.00, 15.00 i 18.30:
Msza św. z nauką rekolekcyjną;
 godz. 20.00:
Msza św. z homilią i nauka rekolekcyjna
dla studentów.
WTOREK 10 MARCA 2020 ROKU
 w godz. 6.00÷9.00 i 14.00÷20.00:
sprawowanie sakramentu pokuty;
 godz. 8.40, 14.40 i 18.10:
modlitwy wspólne w kościele;
 godz. 9.00, 15.00 i 18.30:
Msza św. z nauką rekolekcyjną;
 godz. 20.00:
Msza św. z homilią i nauka rekolekcyjna
dla studentów.
ŚRODA 11 MARCA 2020 ROKU
 godz. 8.40, 14.40 i 18.10:
modlitwy wspólne w kościele;
 godz. 9.00, 15.00 i 18.30:
Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji;
 godz. 20.00:
Msza św. z nauką rekolekcyjną dla studentów.

REKOLEKCJE PROWADZI
ks. dr hab. Robert Nęcek
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REKOLEKCJE DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
w dniach 16—18 marca 2020 r.
PROWADZI Ks. Bartosz Pikul CM

REKOLEKCJE DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
w dniach 18—20 marca 2020 r.
PROWADZI Ks. Bartosz Pikul CM

REKOLEKCJE DLA VII LO
w dniach 6—8 kwietnia 2020 r.
PROWADZI Ekipa ewangelizacyjna

JESZCZE O RÓŻAŃCU:

A JEDNAK WIZUALIZACJA
Jeżdżąc po świecie i zwiedzając różne świątynie
(zbory protestanckie, meczety), gdzie nie ma wizerunku
Pana Boga, Pana Jezusa, świętych – jest mi ciężko się w
tych miejscach modlić. Widocznie jako katoliczka jestem
przyzwyczajona do wyobrażenia sobie obrazowo Pana Boga, Pana Jezusa, świętych.
W obu listach, które zostały przysłane do Redakcji
po moim artykule (o kłopotach z odmawianiem modlitwy
różańcowej) zawarte są bardzo istotne rady, jak np. by wyciszyć się przed modlitwą, ale mnie najbardziej odpowiada
rada Pani Aleksandry Malinowskiej, aby tajemnice różańcowe wizualizować czy to na podstawie dzieł sztuki, czy to
na podstawie filmów i pejzaży miejsc, które widzieliśmy.
O tym, że mnie to pomaga, przekonałam się 15 lutego tego roku, kiedy w Kaplicy Św. Bernadetty Soubirous
odbyło się pierwsze nabożeństwo ku Jej czci. W tej scenerii
odżyły wspomnienia mojego dwukrotnego pielgrzymowania do Lourdes. Wspomnienia Mszy św. w Grocie Massabielskiej, zwiedzania miejsc zamieszkania przez św. Bernadettę, celi klasztoru, w której chorowała i zmarła. Nawet
cieniutkie świeczki (które można było nabyć) – takie, które
pielgrzymi kupują w Lourdes i biorą z nimi udział w Procesji Świateł – wprowadziły mnie w tę niezapomnianą atmosferę i uskrzydliły moją modlitwę.
Dziękuję obu Paniom Interlokutorkom za listy napisane z dużym zaangażowaniem uczuciowym oraz znajomością tematu. Mam nadzieję, że ich rady mnie pomogą, a
Redakcja zyska w nich nowe felietonistki.
Seniorka felietonistka

12 Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 3 (215) 2020 r.

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 – z udziałem dzieci
przedszkolnych
MSZE ŚW. W TYGODNIU:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
18.30, 20.00 (z wyjątkiem sobót)
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
w niedziele:
pół godziny przed Mszą św.
w tygodniu:
w g. 6.00÷9.00; 18.00÷19.00;
19.30÷20.00 (z wyjątkiem sobót)
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

Klub Parafialny
czynny od wtorku 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
dyżurny:
kancelaria:
zakrystia:
do umierającego:

12-622-59-19;
12-622-59-21;
12-622-59-27;
880-479-042

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

Kalendarium duszpasterskie

MARZEC
1 (niedziela):

1. niedziela Wielkiego Postu.
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.30.
Składka przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II Nie
lękajcie się!
4 (środa)
Święto św. Kazimierza Królewicza, patrona Archidiecezji Krakowskiej.
Pierwsza środa miesiąca: uroczystości ku czci Naszej
Pani z Lourdes o godz. 18.00 (modlitwa różańcowa, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św.
wotywna o NMP z Lourdes).
6 (piątek):
Pierwszy piątek miesiąca: wizyta kapłanów w domach
chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00; dodatkowa Msza św. o godz. 17.00.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.30 (dla dzieci), 18.00 i 20.30 (dla młodzieży i studentów).
7 (sobota):
Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP o godz. 7.40 i Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 8.00, a po niej nabożeństwo wynagradzające.
8 (niedziela): 2. niedziela Wielkiego Postu.
Inauguracja rekolekcji wielkopostnych dla dorosłych w
czasie niedzielnych Mszy Świętych (patrz: s. 11).
Inauguracja rekolekcji akademickich w czasie Mszy
św. o godz. 20.00 (patrz: s. 11).
14 (sobota):
Nabożeństwo w kaplicy św. Bernadetty o godz. 8.30.
15 (niedziela): 3. niedziela Wielkiego Postu.
16 (poniedziałek): Inauguracja rekolekcji wielkopostnych dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 5.
17 (wtorek): Dzień imienin ks. Zbigniewa Kopcińskiego.
18 (środa):
Inauguracja rekolekcji wielkopostnych dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 12.
19 (czwartek): Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi
Panny.
Dzień imienin ks. Bogdana Markowskiego.
21 (sobota):
Nabożeństwo w kaplicy św. Bernadetty o godz. 8.30.
22 (niedziela): 4. niedziela Wielkiego Postu.
Uroczystość przyjęcia do grona liturgicznej służby ołtarza – w czasie Mszy św. o godz. 11.00.
24 (wtorek): Pokaz filmu Nieplanowane w kościele o godz. 15.45.
25 (środa):
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Dzień Świętości Życia: okazja do podjęcia dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w czasie Mszy św. o
godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.30 i 20.00.
28 (sobota):
Nabożeństwo w kaplicy św. Bernadetty o godz. 8.30.
29 (niedziela): 5. niedziela Wielkiego Postu.
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