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Pewnie często jesteśmy w kościele. Może nawet 

częściej niż inni? Pana Jezusa w Komunii Świętej 

przyjmujemy, Słowo Boże słyszymy – i co? Jesteśmy 

święci? Inni patrzą na nas z podziwem i widzą w nas 

Pana Jezusa chodzącego po ziemi? Księdza czyli mnie 

to także dotyczy: łatwo wytknąć cudze grzechy – ale 

czy ja sam, codziennie w kościele, codziennie najbliżej 

świętych tajemnic, jestem dzięki temu wzorem wierno-

ści Jezusowi i Jego Ewangelii? Chciałaby dusza do 

nieba… Ale nic z tego. 

Jak to możliwe? Dlaczego tak się dzieje? W 

Ewangelii wciąż czytamy o Jezusie: I gdziekolwiek 

wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na 

otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć frędzli u 

Jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się 

Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie (Mk 6, 56). Bóg czy-

ni i chce czynić swoje dzieci dobrymi i zdrowymi. To 

dotknięcie Jezusa uzdrawia – ale… Przypomnijmy 

sobie Ewangelię o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na 

upływ krwi: Mk 5, 25-34. Oto Pana Jezusa otacza tłum. 

Napierają na Niego, dotykają Go, słuchają Jego nauki, 

niektórzy z uchem przy Jezusowych ustach. Są z Jezu-

sem tak blisko, że bliżej już nie można. A Jezus pyta: 

Kto się mnie dotknął? Uczniowie więc mówią: Wi-

dzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się 

Mnie dotknął. Ludzie byli z Jezusem tak blisko, że 

bliżej już nie można. Ale tylko jedna kobieta dotknę-

ła Jezusa. Ta, która została uzdrowiona. Ona dotykała 

Jezusa tak jak wszyscy, ale jednocześnie zupełnie ina-

czej. Ona robiła to z wiarą, że On przychodzi od 

Boga i przychodzi z Bożą mocą. Przyszła z wiarą, 

mówiąc sobie: Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, 

a będę zdrowa. 

Pewnie często jesteśmy w kościele. Może nawet 

częściej niż inni? Pana Jezusa w Komunii Świętej 

przyjmujemy, Słowo Boże słyszymy – i co? Wciąż 

obmowy, albo i niesprawiedliwe osądy, wciąż kłótnie 

w rodzinie i konflikty w pracy, wciąż to samo nieza-

dowolenie z życia i duchowe lenistwo, wciąż lęk o 

przyszłość i smutek, w kościele też. Bo może przycho-

dzimy do ołtarza bez wiary? 

 

 

Święta Bożego Narodzenia zaw-

sze wnoszą niezwykłe ciepło i 

blask do naszych domów. Bóg 

staje się jednym z nas, aby nas 

wszystkich ubogacić takimi da-

rami, jakich świat dać nie może. 

Przyjmijmy je z fnością i wiarą 

w Jego niezwykłą moc!Niech 

kolejny numer naszego Pisma 

będzie zaproszeniem do refleksji 

w tym wyjątkowym czasie rado-

ści i pokoju!  
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Bo może dziś ktoś przychodzi do ołtarza bez 

wiary? Bez autentycznej wiary, że Jezus jest prawdzi-

wym Bogiem, w którego ręku jest nasz los? Że Jego 

Matka jest Matką najlepszą i najbardziej pomocną? Może 

ktoś wpada do kościoła i wypada z kościoła bez większe-

go zastanowienia? A może pozostaje na zewnątrz, bo 

bliskość ołtarza osłabia i onieśmiela? Może trzeba się 

wreszcie zatrzymać i zacząć się dobrze modlić? I może 

codzienną modlitwą powinna się stać modlitwa ojca cho-

rego dziecka: Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu! (Mk 

9, 24). Albo prośba Apostołów: Panie, przymnóż nam 

wiary (Łk 17, 50). Okazuje się, że są to prośby, modlitwy 

zawsze aktualne. 

ks. Bogdan Markowski CM   

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY: 

ŚP. KS. AUGUSTYN 
KONSEK CM 

W środę 10 czerwca 2020 r. w godzinach po-

rannych w Domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy w 

Krakowie na Kleparzu odszedł do wieczności były 

proboszcz naszej parafii – śp. ks. Augustyn Konsek 

CM. 

Urodził się 9 października 1943 roku w Niebo-

czowach (pow. Wodzisław Śląski). W latach 1957—

1961 uczył się w Małym Seminarium Księży Misjona-

rzy na Kleparzu. Śluby święte czasowe złożył 24 grud-

nia 1963 roku w Krakowie, zaś śluby wieczyste – 24 

grudnia 1966 roku, a święcenia kapłańskie z rąk ks. 

bpa Juliana Groblickiego otrzymał 21 czerwca 1968 

roku (w kościele Ojców Karmelitów Bosych). Po świę-

ceniach został skierowany do pracy w parafii Najśw. 

Serca Jezusowego w Iłowej k. Żagania. 

W latach 1971—1979 pracował w naszej para-

fii jako katecheta oraz ekonom domu i parafii. Po 

trzyletnim kierowaniu parafią Św. Michała Archanioła 

w Grodkowie (1979—1982) – został mianowany pro-

boszczem naszej parafii i superiorem tutejszego domu 

Zgromadzenia; naszą parafią i tutejszym domem 

Zgromadzenia kierował przez dziewięć lat: 1982—

1991 (w trudnych czasach stanu wojennego, kryzysu 

ekonomicznego, a potem przełomu Solidarności i po-

czątków III Rzeczpospolitej). Ks. Konsek przeprowa-

dził generalny remont Domu Katolickiego (1984) i 

podjął budowę budynku dla Duszpasterstwa Akade-

mickiego „Na Miasteczku” (1987), dbał też o rozwój 

duszpasterstwa: w tym okresie m.in. powstał krąg Do-

mowego Kościoła (Oazy Rodzin), działały Duszpaster-

stwo Inteligencji i Duszpasterstwo Młodych Mał-

żeństw, prężnie działały grupy parafialne, odbywały 

się każdego miesiąca uroczystości z racji rocznicy 

chrztów i rocznicy ślubów. 

Po zakończeniu misji proboszcza naszej parafii – 

w dniu 27 czerwca 1991 r. ks. Konsek został mianowa-

ny prokuratorem (ekonomem) polskiej prowincji 

Zgromadzenia Misji: na tym stanowisku współuczest-

niczył w porządkowaniu spraw finansowych i własno-

ściowych Zgromadzenia w trudnym okresie przemian 

ustrojowych. 

W roku 1994 powrócił do parafii Najśw. Serca 

Pana Jezusa w Iłowej k. Żagania, tym razem na stano-

wisko proboszcza. W latach 1997—2004 był superio-

rem i proboszczem parafii Św. Wincentego a Paulo w 

Bydgoszczy, walnie przyczyniając się do zakończenia 

wyposażania i zewnętrznego przyozdobienia świątyni 

parafialnej oraz doprowadzając do nadania jej tytułu 

bazyliki mniejszej. 

W latach 2004—2007 pracował w parafii Św. 

Anny we Wrocławiu-Oporowie, a od 2007 roku przez 

trzy lata kierował we Wrocławiu parafią św. Józefa Ro-

botnika (jako proboszcz i superior tamtejszego domu 

Zgromadzenia). Przez kolejne dwa lata posługiwał w CE 

Radosna Nowina w Piekarach, a w latach 2012—2013 

był duszpasterzem w parafii Świętego Krzyża w War-

szawie. W latach 2013—2017 pomagał w duszpaster-

stwie w sąsiedniej parafii Bł. Anieli Salawy. W 2017 

roku – ze względu na pogarszający się stan zdrowia i 

konieczność stałej opieki medycznej – zamieszkał w 

domu Zgromadzenia na Kleparzu. 

Pogrzeb odbył się we wtorek 16 czerwca 2020 

roku w kościele św. Wincentego a Paulo na Starym 

Kleparzu: Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył ks. bp 

Paweł Socha CM – emerytowany biskup pomocniczy 

diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a koncelebrowali 

m.in. ks. proboszcz Jacek Kuziel CM i ks. Zbigniew 

Kopciński CM. W tym samym czasie Mszy św. pogrze-

bowej w naszym kościele przewodniczył i okoliczno-

ściowe słowo wygłosił ks. Krzysztof Dura CM. O godz. 

13.15 odbył się ciąg dalszy uroczystości pogrzebowych: 

odprowadzenie od bramy Cmentarza Rakowickiego do 

grobowca Księży Misjonarzy.  

(XYZ) 

 

 

 

Śp. 

Ksiądz 

Augustyn 

Konsek 

CM 
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wiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyj-

przyjmowania. Nie ma w nim ani słowa o sposobie 

przyjmowania Komunii. 

GORĄCY SPÓR TRWA W NAJLEPSZE   

Takie poglądy akceptują niektórzy katolicy. 

Wsparci nauczaniem takich „teologów”, jak Wojciech 

Cejrowski (!?) i rzekomymi maryjnymi orędziami prosto 

z nieba. Nie dość więc o tym pisać. Oczywiście, nie 

wszyscy zgadzają się z taką narracją. Nasza Parafianka w 

liście do redakcji napisała tak: W numerze 111 pisma 

Przymierze z Maryją (marzec-kwiecień 2020), w artykule 

Czas pandemii, czas nadziei przeczytałam takie zdanie: 

Taka powinna być nasza wiara. Mocna, gotowa do po-

święceń aż po ofiarę własnego życia również za tych, 

którzy domagają się zamknięcia naszych świątyń i za-

przestania odprawiania Mszy Świętych. Zwiedzeni przez 

szatana, tak naprawdę nie wiedzą, co czynią. A w na-

stępnym artykule Komunia Święta na rękę – czy się go-

dzi trafiłam na takie zdanie: Obok wezwań do modlitwy i 

pokuty, nie brak też horrendalnych pomysłów, by 

zamykać świątynie, odwoływać Msze, unikać wody 

święconej czy też przyjmować Komunię Świętą wyłącz-

nie do ręki. I dodała: Byłam zdziwiona: czy nie pomyli-

łam epok, czy nie cofnęliśmy się do średniowiecza? 

We wspomnianym czasopiśmie powołano się na 

argumenty argentyńskiego biskupa Juana Rodolfo Laise 

przeciwko praktyce Komunii na rękę (biskup Laise był 

chyba jedynym biskupem, który sprzeciwił się takiej 

praktyce, gdy zaaprobowali ją biskupi argentyńscy). 

Nasza parafianka pisała: Nie będę ich wszystkich przyta-

czała, zresztą nie jestem osobą wykształconą w tym kie-

runku, abym mogła polemizować z biskupem, ale wydaje 

mi się, że niektóre z nich są już nieaktualne. Np. argu-

mentuje on, że nie można porównywać dłoni wiernego z 

dłońmi kapłana, które są specjalnie namaszczone, aby 

mogły dotykać Ciało Pańskie – ale co w takim razie z 

dłońmi nadzwyczajnych szafarzy Komunii? Dowiedzia-

łam się, że do IX wieku Komunia Święta była przyjmowa-

na na rękę, ale biskup Laise argumentuje: po co wracać 

do starej tradycji, jak tyle wieków Komunia była przyj-

mowana do ust, i po co łamać istniejącą tradycję – i taka 

argumentacja to dla mnie takie „masło maślane”. 

Przypomnę, że Przymierze z Maryją uchodzi za 

czasopismo katolickie, i nie jest jedynym czasopismem, 

które uchodzi za katolickie, a zdecydowanie optuje prze-

ciwko praktyce Komunii na rękę. Czy można dziwić się, 

że w społeczności ludzi wierzących w tym temacie panu-

je wielkie zamieszanie? 

Pytanie brzmi: kogo słuchamy? Mamy nauczanie 

pasterzy Kościoła – papieży i biskupów, i nie znajdzie-

my tam zakazu przyjmowania Komunii na rękę. Ale kto 

słucha biskupów? Mamy publikacje ks. prof. Bogusła-

wa Nadolskiego TChr, wybitnego specjalisty w dziedzi-

nie liturgii (jest autorem czterotomowej Liturgii i monu-

mentalnego Leksykonu liturgii), mamy publikacje o. 

prof. Jacka Salija OP, który w mojej ocenie jest najlep-

szym propagatorem zdrowej teologii katolickiej. Ale kto 

ich czyta? 

 

Ten spór coraz bardziej mnie dziwi. Spór o sposób 

przyjmowania Komunii Świętej. Chociaż – wydaje mi się 

– jestem człowiekiem „starej daty” i do pewnego momentu 

w mojej głowie nie pojawił się pomysł, by podawać Ko-

munię na rękę. Kiedy się pojawił? Kiedy zacząłem więcej 

czytać na temat liturgii i historii Kościoła. 

O SPRZECIWIE WOBEC KOMUNII NA RĘKĘ  

Już kilkadziesiąt lat temu pisałem: Tak stało się przy 

okazji objawień w San Damiano. Ktoś opublikował rzeko-

me słowa Matki Przenajświętszej: Komunia św. przyjmo-

wana z ręki jest świętokradztwem! (1969 rok). I tak oto 

okazało się, że Matka Najśw. potępiła decyzję biskupów, 

przecież pasterzy Chrystusowego Kościoła, i to decyzję 

zatwierdzoną przez Ojca Świętego Pawła VI. Katolicy 

świadomi swojej wiary nie mogą przyjąć podobnego głupst-

wa. 

Co dziś możemy przeczytać? Oto w Internecie wy-

powiada się jakiś anonimowy „teolog”: obecnie również 

proboszczowie […] są raczej najemnikami (jak w przypo-

wieściach biblijnych), którzy bardziej boją się korono-

wirusa jak Boga! wymagając od wiernych by przyjmowali 

Komunię Świętą w sposób świętokradzki, na rękę, bez 

uszanowania dla Boga (pisownia oryginalna). 

Jest wydana w języku polskim książka Michaela 

Daviesa O Komunii na rękę i podobnych nadużyciach. 

Autor twierdzi, że argumenty na rzecz wprowadzenia 

praktyki Komunii świętej „na rękę” oparte są na fałszy-

wych przesłankach historycznych i stoją w sprzeczności z 

wytycznymi Stolicy Apostolskiej (?!), że świętokradcza 

praktyka jest teologicznie błędna i nielegalna, oparta na 

sztucznie stworzonym konsensusie, manipulacji umysła-

mi, nieposłuszeństwie i wielkim oszustwie. Sięgam więc 

głębiej i stwierdzam, że książka jest jedną z wielu wyda-

nych w wydawnictwie propagującym nauczanie schizma-

tyckiego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X (lefebrystów), 

jawnie negującego nauczanie Soboru Watykańskiego II i 

ostatnich papieży. 

Łatwo tutaj o manipulacje i zwykłe kłamstwa. Kie-

dyś przed naszym kościołem można było otrzymać ulotkę 

z hasłem: «aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano» 

(Flp 2, 10). Ulotka była manipulacją w duchu poglądów 

zmarłego arcybiskupa Marcela Lefebvre’a: łączyła poważ-

ne cytaty z poważnych publikacji («Duch liturgii» kard. 

Josepha Ratzingera) z cytatami z publikacji antykatolickich 

(«Szatan istnieje naprawdę» ks. B. Günthera?), cytatami 

wyrwanymi z kontekstu i przekłamaniami. Tylko jeden 

cytat: Kanon 843 §1 zabrania biskupom i kapłanom zmu-

szania wiernych do przyjmowania Komunii św. na stojąco. 

Tymczasem wymieniony kanon Kodeksu Prawa Kanonicz-

nego brzmi następująco: Święci szafarze nie mogą odmówić 

sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpo-

SPÓR O KOMUNIĘ 
NA RĘKĘ  
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Owszem, przez całe lata wierni byli przyzwyczajeni 

do przyjmowania Komunii świętej na klęcząco i do ust: 

starsi pamiętają czasy, gdy zasadniczo prezbiterium w każ-

dym kościele było oddzielone od nawy balustradą, przy tej 

balustradzie klękano do Komunii, zaś ministranci (lub ko-

ścielny) nakrywali ją białym obrusem, by przypominała 

odświętny stół. Nad przyjmującym Komunię kapłan wy-

powiadał po łacinie modlitwę: Ciało Pana naszego Jezusa 

Chrystusa niechaj strzeże duszy twojej na żywot wieczny. 

Amen. 

Czy to znaczy, że dotykanie Ciała Pańskiego uważa-

no za świętokradztwo? Nasza Parafianka przywołała cie-

kawy epizod z życia św. siostry Faustyny. Pisała ona w 

Dzienniczku: Kiedy się zbliżyłam do Komunii świętej, ka-

płan, który mi podawał Pana Jezusa, druga Hostia uczepiła 

się rękawa i nie wiedziałam, którą przyjąć. Kiedy się tak 

chwilę namyślałam, kapłan ten, zniecierpliwiony, dał ruch 

ręką, abym przyjęła. Kiedy przyjęłam tę Hostię, którą mi 

podał, druga upadła mi na ręce. Ksiądz poszedł od końca 

balustrady komunikować, a ja trzymałam Pana Jezusa na 

rękach przez cały ten czas. Kiedy się kapłan zbliżył powtór-

nie, podałam mu Hostię, aby zabrał do kielicha, bo w 

pierwszej chwili, kiedy przyjęłam Pana Jezusa, to przecież 

nie mogłam mówić, że drugi upadł – dopiero, jak spożyłam. 

Jednak, kiedy miałam Hostię w ręku, odczułam taką moc 

miłości, że przez dzień cały nie mogłam nic ani jeść, ani 

wrócić do przytomności. – Z Hostii usłyszałam te słowa: 

Pragnąłem spocząć na rękach twoich, nie tylko w sercu 

twoim. I nagle w tym momencie ujrzałam małego Jezusa. 

Ale kiedy zbliżył się kapłan – widziałam z powrotem Hostię. 

Pytanie zawsze było takie samo. Nie: czy usta? Nie: czy 

ręce? Pytanie brzmiało: czy twoje serce jest gotowe, by 

przyjąć przychodzącego Pana? 

OD ZAWSZE CZYLI NIECO HISTORII        

Od praktyk sprzed Soboru Watykańskiego II ode-

szliśmy już daleko, ale zmiany wciąż budzą sprzeciw: tak 

być nie może! po co te wszystkie nowości? dawniej tak nie 

było! nigdy nie było tak, jak jest teraz! Czy rzeczywiście 

nigdy tak nie było? 

Dziś kapłan mówi krótko do komunikującego: Ciało 

Chrystusa – wierny zaś odpowiada: Amen. Otóż nie jest to 

nic nowego! Taki zwrot przy podawaniu Komunii św. zna-

ny był w IV wieku, o czym poświadczają Konstytucje Apo-

stolskie. W tymże IV wieku przyjął się zwyczaj podcho-

dzenia wiernych do ołtarza, by przyjąć Komunię św. 

(wcześniej wierni otrzymywali ją na swoich miejscach). 

Komunię św. przyjmowano na stojąco i do rąk. Św. Cyryl 

Aleksandryjski (†386) pisał: Podstaw dłoń lewą pod prawą 

niby tron, gdyż masz przyjąć Króla. Do wklęsłej ręki 

przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: Amen. (...) A kiedy już 

przyjąłeś Ciało, przystąp do kielicha Krwi...  

O. Jacek Salij komentuje: Sam sposób złożenia rąk 

przed Komunią Świętą wyrażał coś niezwykle głębokiego. 

Ponieważ przyjmujesz Komunię świętą — sugeruje św. 

Cyryl — powinieneś ciało swoje przemieniać w tron dla 

Króla niebios! Fakt, iż Komunię składano wówczas na 

prawej dłoni, każe się domyślać, że przyjmujący przenosił ją 

do ust bez pośrednictwa palców. Tak czy inaczej, dokony-

nywało się to z najwyższym pietyzmem wobec Sakra-

mentu. 

Mało tego. Istnieją świadectwa, że w pierwszych 

wiekach chrześcijanie mogli zabierać Eucharystię do 

domów, aby móc każdy swój dzień rozpocząć od Ko-

munii Świętej. Tertulian (†220) zniechęcał współwy-

znawców do zawierania małżeństw z niewierzącymi i 

podawał taki argument: Twój mąż nie będzie wiedział, 

czym jest to, co potajemnie spożywasz przed wszelkim 

innym pokarmem. A jeśli zauważy, że jest to Chleb, 

będzie sądził, że jest to chleb zwyczajny. Czy ten, kto 

nie wie, o co tu chodzi, bez niechęci i podejrzeń przyj-

mie cierpliwie twoją informację, że jest to Lekarstwo, a 

nie żaden chleb? 

Gdy pod wpływem lęku przed dotykaniem Ciała 

Pańskiego niektórzy wierni zaczęli posługiwać się zło-

tym albo jakimś innym talerzykiem, na którym kapłan 

składał im Komunię świętą – zajął się tym nowym zwy-

czajem Synod w Konstantynopolu z lat 691—692. O 

czym przypomniano? Że nieporównywalna z żadnymi 

złotymi naczyniami jest godność samego człowieka, 

także ludzkiego ciała: człowiek został powołany do nie-

bieskiej chwały, a przyjmując Ciało i Krew Chrystusa, 

nieustannie przemienia się na życie wieczne, jego zaś 

ciało i dusza uświęca się przez przyjmowanie Bożej 

łaski. Zatem kto pragnie przyjąć podczas liturgii prze-

czyste Ciało i zjednoczyć się z Nim przez Komunię, 

niech złoży ręce na podobieństwo krzyża i tak niech 

przystępuje, przyjmując udział w łasce. Zauważmy ten 

układ dłoni: przypomina o uczestnictwie w krzyżu Chry-

stusa. Wyraźniej pisze o tym — pół wieku później — 

św. Jan Damasceński (†749): Zbliżajmy się z gorącym 

pragnieniem i mając dłonie ułożone na sobie w kształt 

krzyża, bierzmy na nie Ciało Ukrzyżowanego. 

Podaje się też biblijny argument za praktyką Ko-

munii na rękę. Postawa stojąca na modlitwie – podstawo-

wa postawa modlitewna w chrześcijaństwie! – wyraża 

naszą godność dzieci Bożych: wszak Chrystus uczynił nas 

dziećmi Bożymi i dziedzicami nieba. Tak Komunia na 

rękę wyraża dojrzałość w wierze. Do chrześcijan począt-

kujących na drodze wiary pisał św. Paweł: Mleko wam 

dałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni; zresztą i 

nadal nie jesteście mocni (1 Kor 3, 2). To niemowlęciu 

podaje się pokarm do ust, człowiek dojrzały pokarm bie-

rze sobie sam. Tak jak pisał św. Paweł: Kiedy zaś stałem 

się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce (1 Kor 13, 

11). 

Owszem, na przestrzeni wieków IX i X w całym 

Kościele — zarówno na Wschodzie, jak na Zachodzie — 

przyjął się zwyczaj podawania Komunii Świętej bezpo-

średnio do ust. O. Jacek Salij komentuje, że pewnie 

chciano w ten sposób zapewnić religijną cześć dla Sa-

kramentu — być może trudniejszą do zachowania w sytu-

acji, kiedy Kościół wypełniły narody barbarzyńskie, nie 

wkorzenione jeszcze dostatecznie w duchowość chrześci-

jańską. Ale my chyba nie jesteśmy barbarzyńcami? 
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WAŻNE ZAWSZE I DZISIAJ  

Otóż w roku 1969 Kongregacja Kultu Bożego dała 

możliwość powrotu do przyjmowania Komunii na rękę, 

jednak wyłącznie za zgodą Konferencji Episkopatu. W 

2006 roku – za zgodą papieża Benedykta XVI – w diece-

zjach Polski dopuszczono udzielanie Komunii św. „na rę-

kę”. Wcześniej bowiem Konferencja Episkopatu Polski 

opowiedziała się za podawaniem Komunii do ust (stanowi-

sko to potwierdzono w 1987 roku). Ku zadowoleniu wielu 

wiernych, którzy nie wyobrażali sobie przyjmowania Ko-

munii św. na rękę.  

Dlaczego tak? Pewnie wydaje się czymś wielce nie-

właściwym, by ręka, którą wykonujemy różne, także nie-

zbyt „pobożne” czynności, mogła dotykać samego Jezusa. 

Czy jednak język wydaje się bardziej godny, by to czynić? 

Św. Jakub napisze o języku: to zło niestateczne, pełne za-

bójczego jadu (Jk 3, 8), i zapewne przyznamy mu słuszność, 

gdy widzimy, jak łatwo grzeszymy językiem i jak wiele zła, 

także bardzo poważnego zła z tego wynika. Nie mamy jed-

nak obiekcji, by przyjmować Komunię na język?  

Znajomy nadzwyczajny szafarz Komunii usłyszał 

kiedyś od starszej kobiety, że po śmierci będzie miał czarne 

palce – że niby sczernieją mu, ponieważ nie namaszczony-

mi, grzesznymi rękoma trzymał Ciało Pańskie. Poradziłem 

mu, by odpowiedział, że taż parafianka będzie miała czarny 

język. Z dwóch powodów. Po pierwsze: miele nim niepo-

trzebnie i obraża brata w wierze. Po drugie: na ten wredny 

język przyjmuje Świętą Hostię. Ja wiem: to była czysta 

złośliwość. Ale adekwatna do złośliwości tejże parafianki. 

Dodam od siebie: a kto z nas ma namaszczony język, 

by dotykać Ciało Pańskie? Owszem, wy natomiast macie 

namaszczenie od Świętego – pisze św. Jan Apostoł (1 J 2, 

20). Wszyscy w czasie chrztu zostaliśmy namaszczeni, by 

uczestniczyć w „królewskim kapłaństwie” Chrystusa Pana. 

Jesteśmy namaszczeni świętym olejem – krzyżmem, aby-

śmy włączeni do ludu Bożego, wytrwali w jedności z Chry-

stusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne. 

To prawda o powszechnym kapłaństwie wszystkich 

ochrzczonych, którą przypomniał Sobór Watykański II, ale 

potem jakby odeszła w niepamięć? 

Oczywiście, że przyjmowanie Komunii na rękę jest 

zobowiązujące. Pierwszym chyba świadectwem na ten te-

mat jest oburzenie wspomnianego już Tertuliana, że chrze-

ścijanin potrafi tych samych rąk, w które bierze Ciało Pań-

skie, używać do kultu bałwochwalczego! Oczywiście, żad-

nego zła nie godzi się czynić tymi rękami, którymi doty-

kamy Ciała Pańskiego! Podobnie, jak zobowiązujące jest 

przyjmowanie Komunii do ust: nie godzi się wypowiadać 

żadnego złego słowa ustami, którymi dotykamy Ciało 

Pańskie! 

Co zawsze jest istotne i najważniejsze? Postawa 

wewnętrzna. Postawa, o której czytamy w Liście do 

Hebrajczyków: Mając zaś kapłana wielkiego, który jest 

nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wia-

rą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świa-

domego i obmyci na ciele wodą czystą (Hbr 10, 21-22).   

Należy podstawić lewą dłoń pod prawą, niby tron, 
i dłonie wyciągnąć w stronę szafarza Komunii 

 PRZYJMOWANIE KOMUNII NA RĘKĘ 

Należy ustąpić miejsca następnej osobie, i przy 
szafarzu, czyli natychmiast, włożyć Hostię do ust 
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ZAKOŃCZENIE 

I na zakończenie. Sam osobiście pragnę, by sposób 

przyjmowania Komunii w naszej świątyni był również 

wyrazem jedności świętego zgromadzenia. A u nas po-

stanowiono przed laty: do Komunii przystępujemy w 

procesji i przyjmujemy ją do ust w postawie stojącej! 
Osobiście jestem przyzwyczajony do podawania Eucha-

rystii do ust – w końcu tak podawałem Pana Jezusa w 

Komunii przez wiele lat – i jestem jak najbardziej za! 

Inni księża będą za Komunią na rękę – i chwała Panu (jak 

uzasadniałem wyżej)! 

Tyle że dziś mamy sytuację pandemii. Komunia 

na rękę jest formą preferowaną w sytuacji pandemii. 

Tak robimy – bo tak zalecają nasi biskupi. Dlatego ten 

spór coraz bardziej mnie dziwi. Spór o sposób przyj-

mowania Komunii Świętej. 

ks. Bogdan Markowski CM   

POLECANA LEKTURA: 

O. Jacek Salij OP, Nadzieja poddawana próbom, Po-

znań 1995; 

Ks. Bogusław Nadolski TChr, Komunia Święta „na rę-

kę”, Kraków 2005;  

O. Jacek Salij OP, Największy skarb. Rzecz o Eucha-

rystii, Poznań 2019. 

 

Sakrament głównie po to, aby udzielić Go np. chorym 

lub umierającym. Stąd Obrzęd Komunii św. zapisany 

jest w rytuale Sakramenty chorych. Nie zapominajmy o 

tym, że tabernakulum skrywa konsekrowane Hostie nie 

tylko do adoracji, ale przede wszystkim dla Komunii 

chorych.  

Nie powinno się jednak nadużywać praktyki 

przystępowania do Komunii św. bez Mszy Świętej. 

Taką praktykę można by porównać do sytuacji, gdy 

ktoś nie ma czasu, by porozmawiać ze swoim starym 

ojcem, nie ma czasu, by go przeprosić, gdy leży umie-

rający, by się z nim pojednać, by mu podziękować, by 

może o coś poprosić, by może w czymś pomóc, coś mu 

ofiarować. Ma tylko czas na to, by odebrać zapisany w 

testamencie spadek. Podły to człowiek, który tak postę-

puje. Przyjmowanie Komunii św. poza Mszą św. nie 

jest tak samo niestosowne, ale analogia jest jednak 

wiele mówiąca...   

Od początku Mszy Świętej, mamy do czynienia z 

żywą Obecnością Boga. Wprowadzeni przez kapłana 

w rzeczywistość Trójcy Świętej modlitwą W Imię Ojca 

i Syna i Ducha Świętego przebywamy w czasie sakral-

nym i słuchamy odwiecznego głosu Boga skierowane-

go do ludzkości w Słowie Bożym. We Mszy Świętej 

uobecniana jest Najświętsza Ofiara Jezusa Chrystusa 

złożona na krzyżu, której owocem jest Pokarm na życie 

wieczne, czyli konsekrowana Hostia. Msza Święta jest 

też więc Ucztą. Ta Hostia nazywana jest Komunią 

Święta, czyli Wspólnotą Świętą. Wspólnotą Zbawiciela 

z przyjmującym Go do swego serca człowiekiem, ale 

także wspólnotą ze wszystkimi ochrzczonymi, których 

reprezentacja uczestniczy we Mszy Świętej. Komunia 

św. ma nas przemieniać w Tego, którego przyjmujemy, 

jak głosi jedna z Modlitw po Komunii Świętej. 

Kształtowana przez wieki Msza Święta jest cen-

trum i źródłem życia Kościoła Chrystusowego. Dlatego 

mam nadzieję, że w czasie pogłębiania w polskim Ko-

ściele refleksji na temat Eucharystii (program duszpa-

sterski na lata 2019-2022) pojawią się w naszej gazetce 

osobne artykuły poszerzające naszą świadomość w 

temacie Mszy Świętej. W tym tekście poprzestanę na 

dotychczasowej odpowiedzi na zadane mi pytanie. 

ks. Wojciech Kałamarz CM 

 

 

Niedawno jedna z Parafianek zapytała mnie, czy 

jej zapracowana, zajęta dziećmi córka mogłaby w tygo-

dniu przyjmować Pana Jezusa bez uczestnictwa w całej 

Mszy Świętej. Ponieważ w polskim Kościele przeżywa-

my akurat trzyletni okres szczególnej refleksji na temat 

Eucharystii, nadto jesteśmy w trakcie nowego doświad-

czenia, z którym wiążą się również ograniczenia w do-

stępie do sakramentów – warto na pytanie Czcigodnej 

Parafianki odpowiedzieć także na łamach gazetki.  

Najkrócej odpowiadając: można, ale nie należy tej 

praktyki nadużywać. Oczywiście, do uczestnictwa w 

całej Mszy św. jesteśmy zobowiązani w niedziele i święta 

obowiązujące. W tygodniu, w nieświąteczne zwykłe dni 

takiego obowiązku nie ma. Jednak przyjmowanie Komu-

nii św. poza Mszą św. należałoby ograniczyć jedynie do 

sytuacji wyjątkowych. Na przykład, gdy ktoś panicznie 

boi się zakażenia SARS CoV-2 i z tego powodu nie chce 

długo przebywać w kościele. Wtedy lepiej rzeczywiście 

przyjąć samą Komunię św., niż nie przystępować do sa-

kramentów w ogóle. Pisałem o tym w artykule w po-

przednim numerze gazetki.  

Niemniej, z całą mocą chciałbym podkreślić, iż 

Komunia św. jest mocno związana z Mszą Świętą. 

Owszem, poza Mszą św. przechowujemy Najświętszy 

KOMUNIA POZA 
MSZĄ ŚWIĘTĄ  

CYTAT POD ROZWAGĘ 

Dochodzę też do wniosku, że życie bez perspektywy 
religijnej jest właściwie niemożliwe, a przynajmniej nie-
możliwe od pewnego wieku. W młodości człowiek wie, 
że umrze, ale nie zastanawia się kiedy. Ma poczucie, że 
śmierć go jeszcze nie dotyczy. Po pięćdziesiątce per-
spektywa ta ulega znaczącej transformacji. Widzisz, jak 
po ciebie idą. Kondukt staje się widoczny na horyzoncie. 
Słyszysz nawet żałobne pieśni. 

Jerzy Pilch (1952-2020) 
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możliwością, by okazać z całego serca miłość Bogu i na co 
dzień wyjść z miłością do sióstr i braci – powiedział ks. 

Bogdan. […] 

22 marca – niedziela: Na wszystkich dziewięciu 

Mszach Świętych zgromadziło się około 230 wiernych 

(Msza św. z udziałem dzieci przedszkolnych została 

zawieszona). Ale ofiarowali na tacę w sumie ponad 

2.400 złotych! Ujawnili się też wierni, którzy dokonali 

wpłat indywidualnych na konto parafialne (od 10 do 

500 złotych). 

25 marca – środa (uroczystość Zwiastowania Pań-
skiego): Pandemia koronawirusa nie gaśnie, ale się 

wzmaga. Władze państwowe podjęły więc decyzję o 

ograniczeniu liczby uczestników liturgii do… 5 osób. 

Zaczął się czas odprawiania Eucharystii z udziałem 

zaledwie kilku osób, a wielkim szczęściem muszą wy-

kazać się wierni, którym dane będzie we Mszy Świętej 

uczestniczyć. Z tej racji w Dniu Świętości Życia zło-

żono zaledwie 21 deklaracji podjęcia Dzieła Ducho-

wej Adopcji Dziecka Poczętego. Coś nie do wyobra-

żenia stało się faktem!  

26 marca – czwartek: Czwartek był pierwszym 

dniem celebrowania nabożeństw w Kaplicy Pojedna-

nia: cała aktywność duszpasterska została przeniesiona 

do tego miejsca.  

29 marca – niedziela: Msze św. niedzielne były 

odprawiane w Kaplicy Pojednania, z udziałem 5 wier-

nych na każdej, oczywiście… W kościele były odpra-

wione tylko nabożeństwa transmitowane on-line: 

Msza św. o godz. 11.00 (z długim kazaniem ks. Pro-

boszcza) i Gorzkie żale o godz. 17.30 (z kazaniem pa-

syjnym ks. Bogdana Markowskiego). Pojawiła się też 

nowa, a ciekawa inicjatywa dla znajomych? potrzebu-

jących? – równolegle celebrowane Msze św. w kaplicy 

Matki Bożej Częstochowskiej: księża odprawili 5 Mszy 

św. dodatkowo w kaplicy pod zakrystią. 

(ciąg dalszy nastąpi) 

7 marca – sobota: Wieczorem zostały zainaugurowa-

ne rekolekcje wielkopostne dla dorosłych i studentów 

pod hasłem: Bądźcie miłosierni. Rekolekcje poprowadził 

ks. dr hab. Robert Nęcek, wykładowca na Uniwersyte-

cie Papieskim Jana Pawła II i rzecznik prasowy archidie-

cezji krakowskiej w latach 2005—2016. Tym razem nie 

było spotkania rekolekcyjnego w dni powszednie o godz. 

7.00 (podobnie jak w roku ubiegłym) – co okazało się 

złym pomysłem: są chętni do udziału w rekolekcjach, 

którym pasowałaby tylko taka godzina. Rekolekcje koń-

czyły się w środę przy zmniejszającej się frekwencji 

wiernych: wyczuwalne było napięcie i obawy związane z 

wiadomościami o rozszerzającej się epidemii „wirusa z 

Chin”. Obawy okazały się słuszne: rozpoczęły się 

CZASY ZMAGANIA ZE ŚWIATOWĄ EPIDEMIĄ 

KORONAWIRUSA. 

15 marca – niedziela: W naszym kościele na wszyst-

kich dziesięciu Mszach Świętych zgromadziło się około 

260 wiernych (w kościele mogło być jednocześnie nie 

więcej jak 50 osób). Którzy wykazali się nadzwyczajną 

hojnością: ofiarowali na tacę ponad 2.000 złotych (zwy-

kle było mniej niż 10 tysięcy złotych przy czterech tysią-

cach dominicantes). Niektórzy z nich przystąpili do sa-

kramentu pokuty, niektórzy wzięli udział w nabożeństwie 

Gorzkich żali o godz. 17.30. […] 

20 marca – piątek: Odbyła się pierwsza transmisja on-

line Drogi krzyżowej o godz. 18.00 – na fanpage’u Mło-

dzieży Wincentyńskiej (takie transmisje są teraz usilnie 

polecane). Przygotowaniem i przeprowadzeniem transmisji 

(tej i następnych) zajął się ks. Jacek Piotrowski CM. Na-

bożeństwo poprowadził ks. Wojciech Kałamarz CM. 

A jednak nie został odwołany „kościół stacyjny”… Okazało 

się, że – zgodnie z planem – w tym dniu nasz kościół stał 

się „kościołem stacyjnym” Wielkiego Postu (podobnie jak 

w latach ubiegłych). Ks. Bogdan Markowski CM – zasko-

czony – w ostatnich minutach przygotowywał homilię. Ho-

milia nawiązywała do Ewangelii, w której uczniowie zapy-

tali Jezusa, które z przykazań jest pierwsze. Zaś Chrystus 

Pan stwierdził, że najważniejsze jest przykazanie miłości 

Boga i bliźniego. Należy więc się zastanowić, czy każdego 

dnia pamięta się o tym przykazaniu, okazując miłość Bogu i 

pomoc bratu w potrzebie. Jezus powiedział, że kto chce Go 

naśladować musi przyjąć swój krzyż. Podczas spotkania z 

Bernadettą Maryja stwierdziła, że nie obiecuje szczęścia w 

tym życiu, lecz w przyszłym. Człowiek z tego świata nie 

zabierze żadnych ze zgromadzonych dóbr materialnych, 

stając przed Stwórcą może tylko przedstawić Mu jedno: w 

jaki sposób wypełniał przykazanie miłości Boga i bliźniego. 

– Obyśmy tego dobra, tej miłości zgromadzili jak najwięcej. Ten 

szczególny, trudny czas nie jest żadną przeszkodą, jest nową 

W czasie transmisji Mszy Wieczerzy Pańskiej   

PARAFIA W CZASACH ZARAZY: 

Z KRONIKI PARAFIALNEJ 

(WYJĄTKI) 
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Od kilku lat mogliśmy się cieszyć niewielkim, ale 

pięknym parkiem pomiędzy ulicami Juliusza Lea a Byd-

goską, Misjonarską a Stanisława Skarbińskiego. Przez 

dwie dekady, już jako Park św. Wincentego a Paulo, był 

to niezbyt zadbany skrawek zieleni, jakich wówczas było 

wiele na terenie Krakowa i innych polskich miast. Od 

czasu, kiedy w jego centrum powstał pomnik św. Win-

centego, rozpoczęły się prace nad mądrym zagospodaro-

waniem tego zielonego terenu. Pamiętam wystawę pro-

jektów studentów architektury Uniwersytetu Pedagogicz-

nego (chyba się nie mylę). Pamiętam (z lektur Gazety 

Krakowskiej) wygraną walkę mieszkańców o powstrzy-

manie zabudowy dużej części parku. Wytyczono alejki, 

poprzycinano drzewa, zasadzono nową zieleń, wymie-

niono latarnie, postawiono wygodne ławki, kosze na 

śmieci. Zrobiło się po prostu ładnie. Jestem też pod du-

żym wrażeniem mrówczej pracy pracowników zieleni, 

którzy na bieżąco troszczą się o ten park, jak o przysło-

wiowe „oczko w głowie”. Naprawdę było pięknie. Do 

czasu. 

W ostatniej dekadzie maja ustawiono w parku zna-

ki drogowe. Już się przestraszyłem, że ktoś chce popro-

wadzić ruch drogowy alejkami parkowymi, że ktoś doga-

dał się z deweloperem i będą przez park jeździć samo-

chody dostawcze, z budowy, mieszkańców… Jednak im 

więcej znaków stawiano, tym lepiej docierała do mnie 

świadomość, że to są chyba takie znaki dla dzieci, po-

mysł podobny do tego, co jest w pobliskim Parku im. H. 

Jordana. Kto się na to zgodził? Z kim to było konsulto-

wane? Czy nikomu nie przeszkadza ta bezsensowna 

pstrokacizna w pięknej zieleni naszego małego parku? 

Przecież to wygląda tak, jakby do wspaniałego obrazu 

Józefa Chełmońskiego Powitanie słońca. Żurawie – ktoś 

domalował sprayem wielobarwny napis: WISŁA – 

PANY. 

Mało mamy znaków na drogach? Jako kierowca, 

czasem nie nadążam patrzeć na drogę od nadmiaru zna-

ków na poboczu. Ktoś chce nauczyć dziecko, to chyba 

wystarczy przejść się pierwszą lepszą ulicą i wytłuma-

czyć dziecku, co dany znak znaczy. Na tych znakach w 

parku – lepiej nie uczyć nikogo! Bo można wprowadzić 

dziecko w błąd. Tymczasem na stronach miasta, pod 

zakładką budżet obywatelski, dzielnica V, nr 16 – można 

przeczytać: Dzięki znakom drogowym w parku dzieci 

będą mogły w łatwy sposób poznać podstawowe zasady 

ruchu drogowego oraz znaczenia najważniejszych zna-

ków drogowych.  

Na przykład przejście dla pieszych (znak pozio-

my): wymalowano je w miejscu, które nie prowadzi do 

żadnego chodnika – są pasy przez drogę, ale z trawy na 

trawę. Kto tam ma przechodzić? Mrówki? Albo znak 

ostrzegawczy informujący o niebezpiecznym zakręcie, 

podczas gdy główna droga wiedzie prosto, a co najwyżej 

podporządkowana dochodzi z prawej strony. Czy w ten 

sposób dziecko nie nauczy się, iż znak ostrzegawczy jest 

znakiem informującym, a może to znak nakazu, że trze-

ba skręcić w prawo?  

Tak, przyznaję, jest w powyższym akapicie trochę 

złośliwości, ale te znaki naprawdę są w tym małym par-

ku kompletnie nie na miejscu. Bywam nierzadko w Par-

ku im. H. Jordana i tłumów na tamtym placu manewro-

wym dla dzieci – nie widzę. U nas w dzielnicy – dzieci, 

jak na lekarstwo. Kto więc ma te znaki oglądać? Studen-

ci? Oni zazwyczaj na prawo jazdy uczą się w inny spo-

sób. Osoby starsze? Raczej patrzą, by bezpiecznie 

przejść przez park, spokojnie usiąść na ławce, w ciszy 

odpocząć. Owszem, pojawiają się w parku dzieci, nawet 

ktoś od czasu do czasu tłucze się kilka godzin dziennie 

na deskorolce. Może dorzućmy jeszcze skatepark?  

Zmęczony rozbiórką Szpitala Kolejowego, półto-

rarocznym trzęsieniem ziemi i trwającą budową – spo-

dziewałbym się po tym skrawku zieleni odrobiny ładu, 

piękna i spokoju. Plac dla dzieci przecież jest i to nie 

mały, bliżej szkoły. Nie wystarczy? Zresztą, żeby te 

znaki były (poprawnie) ustawione w jakiejś wydzielonej 

części parku, podobnie jak to jest w Parku im. H. Jorda-

na… Ale nie na wszystkich alejkach. Park św. Wincen-

tego a Paulo jest raczej za mały, by stawiać takie instala-

cje.  

W dobie tworzenia tzw. parków kulturowych, a 

więc m.in. przestrzeni wolnych od kolorowych reklam, 

jaskrawych wielkich szyldów i nadmiaru znaków dro-

gowych w pobliżu obiektów zabytkowych, przed na-

szym dzielnicowym zabytkiem – kościołem pw. NMP z 

Lourdes – powstał pstrokaty zespół znaczków o wątpli-

wej wartości dydaktycznej. Miejmy nadzieję, że kon-

serwator zieleni, przestrzeni zabytkowych, czy po prostu 

zdroworozsądkowy radny – doprowadzi do oczyszczenia 

tego malutkiego skrawka miejskiej zieleni ze zbędnej, 

niczego nie uczącej fantazji na temat: ruchu drogowego 

w przestrzeni spacerowej. 

ks. Wojciech Kałamarz CM  

 

PARK PSTRY 
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W tym roku Szopkę Bożonarodzeniową w naszej 

parafii odwiedziła liczna gromada zwierząt. Były wśród 

nich owady, ptaki i ssaki. Jakie ptaki przyleciały i co o 

nich wiemy? 

«W dzień Bożego Narodzenia 

radość wszystkiego stworzenia: 

ptaszki w górę podlatują, 

Jezusowi przyśpiewują.» 

Gęgawa jest protoplastą gęsi domowej. Największa z 

szarych gęsi i zarazem jedyna, która u nas gniazduje. 

Głuszec to największy przedstawiciel rzędu ptaków 

grzebiących w Polsce. Obecnie jest gatunkiem skrajnie 

zagrożony wyginięciem. Złożyło się na to kilka przyczyn: 

osuszenie podmokłych fragmentów drzewostanów, ogra-

niczenie powierzchni starodrzewów i polowania. 

Przepiórka to z kolei najmniejszy przedstawiciel pta-

ków grzebiących w Polsce i zarazem jedyny wędrowny. 

Kuropatwa jest gatunkiem krajobrazu rolniczego, 

występującym na terenie całego kraju. Znają ją niby 

wszyscy, ale mało kto miał okazję oglądać tego ptaka z 

bliska. 

Sokół wędrowny jest skrajnie nielicznym ptakiem 

lęgowym w Polsce, liczebność jego populacji u nas 

wynosi 10-15 par. Niegdyś był on na skraju wymarcia, 

lecz dzięki wieloletniej ochronie ponownie gniazduje 

na terenie kraju. 

Sowa pójdźka jest w Polsce ptakiem bardzo nie-

licznie lęgowym i słabo rozpowszechnionym. Niegdyś 

gniazdowała niemal wyłącznie w dziuplach, obecnie 

zajmuje otwory wentylacyjne w ścianach budynków. 

Dzięcioł zielony to gatunek umiarkowanie rozpo-

wszechniony w Polsce. Jak mało który ptak chętnie 

zjada mrówki, a dzięki silnym nogom potrafi nawet 

rozkopywać mrowiska. 

Jemiołuszka nie gniazduje w Polsce, lecz przylatuje 

do nas na zimę i żeruje na owocodajnych drzewach i 

krzewach. Ostatnio przez łagodne zimy coraz rzadziej i 

mniej licznie nas odwiedza. 

Rudzik jest ptakiem szeroko rozpowszechnionym w 

Polsce i licznie lęgowym. Jest jednym z najczęściej 

spotykanych ptaków leśnych, ostatnio można spotkać 

go w parkach miejskich. Przy odrobinie szczęścia moż-

na go zobaczyć w Parku Jordana. 

Bogatka – największa nasza sikora, powszechnie 

znana, częsty gość przy karmniku. 

Modraszka – tak samo liczna jak bogatka i często 

te gatunki można spotkać w tych samych miejscach. 

Wielkością ciała jest nieco mniejsza od bogatki. 

Sikora uboga żyje głównie w lasach liściastych. 

Wyglądem przypomina blisko spokrewnioną sikorę 

czarnogłówkę, od której można ją odróżnić po wielko-

ści czarnego krawacika na gardle. Krawacik u sikory 

ubogiej jest krótszy i węższy niż u czarnogłówki. 

Sroka jest doskonale znanym ptakiem krukowatym, 

obecnie najliczniejszy w miastach. 

«Sroka wlazłszy na jedlinę 

odarła sobie łysinę 

i choć gołe świeci czoło, 

Dzieciątku nuci wesoło.» 

 

ZWIERZĘTA W SZOPCE 

Z powodu pandemii być może będziemy mieli utrudniony 
wakacyjny kontakt ze światem, także światem przyrody: 
roślin i zwierząt. Dlatego w tym miejscu proponujemy wy-
cieczkę w przeszłość, dokładniej: do ubiegłorocznej szopki 
bożonarodzeniowej, przygotowanej przez p. Elżbietę Wier-
dak i jej współpracowników. Twórcy szopki umieścili w niej, 
artystycznie przetworzone, wszystkie zwierzęta, duże i ma-
łe. Nie poświęciliśmy na naszych łamach temu fenomeno-

wi należytej uwagi – a może warto? 

Bogatki, sowa pójdźka, pszczoły miodne i inne 



    Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 7-8 (219-220) 2020 r. 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazurek – bliski krewny wróbla, lecz ustępuje mu pod 

względem liczebności. W odróżnieniu od wróbla, mazurek 

ma czarną plamkę na policzku. 

«A mazurek ze swym synem 

tak świergocze za kominem: 

Cierp, cierp, cierp, cierp, miły Panie, 

póki ten mróz nie ustanie.» 

Gil – gatunek kojarzący się nam z zimą, gdyż w tym 

okresie spotyka się go najczęściej wśród osiedli ludzkich. 

Jednak, tak jak i w przypadku jemiołuszek, z powodu ła-

godnych zim, coraz trudniej go zaobserwować na południu 

Polski. 

Kogut jest ptakiem hodowlanym z rodziny kurowa-

tych. Nie występuje w środowiskach naturalnych. Uważa 

się, że stanowi formę udomowioną kury bankiwa lub inne-

go południowoazjatyckiego kuraka. Udomowienie kura-

ków prawdopodobnie nastąpiło w 3 tysiącleciu p.n.e. w 

Indiach. 

«Kur na grzędzie krzyczy wszędzie: 

Wstańcie ludzie, bo dzień będzie, 

do Betlejem pospieszajcie, 

Boga w ciele przywitajcie.» 

A z owadów do szopki zawitały wraz ze swoim 

ulem pszczoły. 

Pszczoła miodna jest gatunkiem szeroko rozpo-

wszechnionym w różnych rejonach świata. Większość 

populacji pszczoły jest hodowana i całkowicie zależna od 

człowieka. Rzadziej ten gatunek żyje w środowisku natu-

ralnym, gdzie do założenia gniazda wykorzystuje np. dziu-

ple w drzewach. Wszyscy lubimy miód, wykorzystuje-

my leczniczo i w kosmetyce kit pszczeli i pyłek pszczeli, 

ale pszczoły przede wszystkim są w przyrodzie niezbęd-

ne do zapylania. Gdyby zabrakło pszczół, zabrakłoby też 

wielu owoców. Chrońmy te pracowite owady! 

 Do żłóbka z Panem Jezusem podąża też licznie 

bardzo zróżnicowana gromada ssaków małych i dużych, 

udomowionych i dzikich, roślinożerców i mięsożerców. 

Przyjrzymy się im! 

Jeleń szlachetny jest trzecim co do wielkości po żu-

brze i łosiu przedstawicielem parzystokopytnych w Pol-

sce. Zasięg tego gatunku w Europie skurczył się, jednak 

w Polsce nadal jest licznym ssakiem. 

Sarna jest bardzo pospolitym dużym ssakiem w Pol-

sce i w Europie. Łatwo ją zaobserwować, często można 

ją spotkać niedaleko siedzib ludzkich, na polach i łąkach. 

Muflon jest obcym gatunkiem dla Europy. Prawdo-

podobnie został sprowadzony przez człowieka na Sardy-

nię w okresie neolitu (6000 lat p.n.e.)  i stanowi ponow-

nie zdziczałą odmianę udomowionej populacji. Do Pol-

ski został sprowadzony na początku XX w., można go 

dzisiaj zaobserwować na Dolnym Śląsku. 

Lis jest jednym z najpospolitszych krajowych dra-

pieżników. Należy do najłatwiejszych do rozpoznania 

ssaków.  

Tchórz jest typowym przedstawicielem ssaków ła-

sicowatych, obdarzonym zgrabną sylwetką, żywym 

charakterem i cenionym niegdyś futrem. Żyje na obsza-

rze całej Polski, jest zwierzęciem nocnym. 

Gronostaj to jeden z najmniejszych krajowych ssa-

ków drapieżnych. Można go spotkać w wielu środowi-

skach w Polsce, jest mylony z podobną z wyglądu łasi-

cą. Na zimę bieleje, z wyjątkiem czarnej końcówki 

ogona. 

Mysz – bardzo pospolita i nielubiana współlokator-

ka wielu gospodarstw. 

 

Jeleń, sarna, owca, lis, zając, kogut 

Koń, wielbłąd, słoń, zając, mazurek, głuszec 
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Kot domowy kiedyś najskuteczniejszy pogromca my-

szy. Udomowiony około 9500 lat temu drapieżny gatu-

nek, w Europie krzyżował się ze żbikiem. 

Wiewiórka pospolita zamieszkuje lasy oraz parki na 

terenie całego kraju. Jest prawdziwą akrobatką zwinnie 

przemykająca w koronach drzew. Łatwo ją zaobserwo-

wać w miejskich parkach. 

Suseł perełkowany jest średniej wielkości gryzoniem. 

Gatunek ten znajduje się na skraju wyginięcia. W Polsce 

występuje tylko na Zamojszczyźnie. 

Zając szarak jest pospolity na terenie całego kraju. 

Może dożywać do 13 lat, jednak z powodu presji ze stro-

ny drapieżników, chorób oraz polowań, średni czas jego 

życia to 1-2 lata. 

Jeż europejski – najłatwiej go spotkać w późnych po-

rach wieczornych i nocnych, kiedy aktywnie przechadza 

się po terenie. Ostatnio można go spotkać w miastach. 

Owca domowa jest gatunkiem hodowlanym z rodziny 

wołowatych. Jej przodkiem były najprawdopodobniej 

różne podgatunki owcy dzikiej. Owce były pierwszymi 

zwierzętami udomowionymi przez człowieka około 11 

tys. lat temu. 

Osioł jest ssakiem z rodziny koniowatych. Osioł zo-

stał udomowiony przez człowieka wcześniej niż koń, ok. 

6 tys. lat temu. 

Koń jest gatunkiem ssaka nieparzystokopytnego z ro-

dziny koniowatych. Koń po raz pierwszy został udomo-

wiony prawdopodobnie na terenie północnego Kazach-

stanu około 3,5 tys. lat p.n.e., natomiast ludność europej-

ska dokonała tego ok. 1,5 tys. lat p.n.e. 

Krowa (bydło domowe) – dzikim przodkiem formy 

udomowionej był tur. Udomowianie nastąpiło w różnych 

miejscach w różnym czasie, jednak miało związek z  

przejściem człowieka do osiadłego trybu życia. Ślady 

oswojenia bydła odkryto już w kulturze Mezopotamii 

sprzed 8000 lat. 

Wielbłąd to rodzaj dużych ssaków z rodziny wiel-

błądowatych. Fizjologicznie przystosowany do życia w 

warunkach suchego i gorącego klimatu, jest w wielu 

krajach wykorzystywany jako zwierzę użytkowe. W 

stanie dzikim wielbłądy występują jedynie w Azji 

Środkowej (wielbłąd dwugarbny) i w Afryce. 

Słoń to rodzina dużych ssaków lądowych z rzędu 

trąbowców. Żyją głównie w Azji Południowej i Połu-

dniowo-Wschodniej, a także w Afryce. 

Tegoroczna szopka, poza tradycyjnym i religij-

nym aspektem, niewątpliwie proponowała odwiedzają-

cym zwolnienie codziennego tempa, aby móc zatrzy-

mać się na chwilę refleksji nad sobą i otaczającym 

światem. 

Agnieszka Leszczyńska 

Źródła: 

A. Pruszewicz, „Ptaki Polski”, Multico 2007; 

Ilustrowana encyklopedia ptaków Polski, PWN 2015; 

Ilustrowana encyklopedia ssaków Polski, Carta Blanca 

sp. z o.o. 2011; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kura_domowa; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Owca_domowa; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Osio%C5%82; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koń; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Byd%C5%82o_domowe; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kot_domowy; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielb%C5%82%C4%85d; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Loxodonta; 

J. Twardowski, K. Twardowska, „Atlas owadów”, Wy-

dawnictwo SBM Sp. z o.o. 2015 

 

Muflon, owca, gęgawy, kuropatwy, zające, jeż 

Gil na choince 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kura_domowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owca_domowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osio%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koń
https://pl.wikipedia.org/wiki/Byd%C5%82o_domowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kot_domowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielb%C5%82%C4%85d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Loxodonta
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LIPIEC 
1 (środa): Obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw w dni powsze-

dnie: nie będzie Mszy Świętych o godz. 6.00, 9.00 i 20.00; 

uroczystości pierwszej środy miesiąca o g. 18.00. 

3 (piątek): Święto św. Tomasza, Apostoła; pierwszy piątek miesiąca: 

nie będzie odwiedzin kapłanów w domach chorych  

ani dodatkowej Mszy św. o godz. 16.30. 

4 (sobota): Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej  

w Krakowie; pierwsza sobota miesiąca. 

5 (niedziela): 14. niedziela zwykła. 

Obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw w niedziele:  

nie będzie Mszy św. o godz. 15.00 i nieszporów o g. 18.00. 

12 (niedziela): 15. niedziela zwykła. 

16 (czwartek): Wspomnienie NMP z Góry Karmel. 

 126. rocznica konsekracji naszego kościoła (1894). 

 Rocznica śmierci ks. bpa Albina Małysiaka CM (†2011). 

19 (niedziela): 16. niedziela zwykła. 

25 (sobota): Święto św. Jakuba, apostoła.  

Z racji wspomnienia św. Krzysztofa – odbędzie się  

poświęcenie pojazdów po Mszy św. o godz. 18.30. 

Dzień imienin ks. Krzysztofa Dury. 

Rocznica śmierci ks. Zygmunta Czekańskiego CM (†2012). 

26 (niedziela): 17. niedziela zwykła. 

SIERPIEŃ 
1 (sobota): Pierwsza sobota miesiąca. 

2 (niedziela): 18. niedziela zwykła. 

5 (środa):  Pierwsza środa miesiąca. 

6 (czwartek): Święto Przemienienia Pańskiego.  

7 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca. 

9 (niedziela): 19. niedziela zwykła. 

12 (środa):  Rocznica śmierci ks. Czesława Żaka CM (†2011). 

15 (sobota): Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny.  

Porządek Mszy Świętych – jak w niedziele wakacyjne. 

Uroczystość jest świętem obowiązującym: każdy katolik 

powinien uczestniczyć w świątecznej Mszy Świętej. 
16 (niedziela): 20. niedziela zwykła. 

17 (poniedziałek): Święto św. Jacka, kapłana, patrona archidiecezji  

krakowskiej: dzień imienin ks. proboszcza Jacka Kuziela  

i ks. Jacka Piotrowskiego. 

23 (niedziela): 21. niedziela zwykła. 

26 (środa):   Uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej:  

Msze Święte o godz. 7.00, 8.00 i 18.30. 

30 (niedziela): 22. niedziela zwykła. 

Całe kalendarium duszpasterskie na stronie:  
www.misjonarska.pl 

 

Kalendarium duszpasterskie (skrót) 
IINNFFOORRMMAACCJJEE    

PPAARRAAFFIIAALLNNEE  

Z Życia Parafii… – pismo parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie; nakład: 1.600 bezpłatnych egzemplarzy  
Redakcja: ks. Bogdan Markowski CM (redaktor naczelny), ks. Wojciech Kałamarz CM (redaktor techniczny), Adam Markowski 

Adres: Parafia NMP z Lourdes, ul. Misjonarska 37, 30-058 Kraków, tel.: (12) 622-59-19; www.misjonarska.pl; e-mail: deusdedit13@interia.pl  
Druk: Firma PLATAN, Kryspinów 256, 32-060 Liszki, tel.: (12) 429-96-60; www.wydawnictwoplatan.pl  

NR KONTA PARAFII: 

Bank PEKAO S.A. 

04 1240 1431 1111 0000 1045 8488 

 

MSZE ŚW. W NIEDZIELE: 

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 

16.30, 18.30, 20.00 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

7.00, 8.00, 18.30 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 

w tygodniu:  

w g. 7.00÷8.00; 18.00÷19.00  

w niedziele: 

pół godziny przed Mszą św. 

SAKRAMENT CHORYCH 

jest udzielany chorym  

w niebezpieczeństwie śmierci  

na każde wezwanie 

KANCELARIA PARAFIALNA 

czynna od poniedziałku do 

piątku w godz. 16.00÷18.00 

Tzw. kurs przedmałżeński 
tylko w lipcu: we wtorki,  

od godz. 18.30 

Katolicka Poradnia Rodzinna 

czynna tylko w lipcu:  

zapisy na stronie ftrodzinie.pl 

Klub Parafialny 

w czasie wakacji nie będzie czynny 

Dyżur s. Beaty Woźniak 

(dla pomocy ubogim i samotnym): 
pod nr. telefonu 606-583-782 

NUMERY TELEFONÓW 

dyżurny:     12-622-59-19; 

kancelaria:     12-622-59-21 

               (w godzinach urzędowania); 

zakrystia:       12-622-59-27; 

do umierającego: 880-479-042 

 

http://www.misjonarska.pl/
http://www.wydawnictwoplatan.pl/

