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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!  

Redakcja 

NA UROCZYSTOŚĆ 

WSZYSTKICH  

ŚWIĘTYCH 

W uroczystość Wszystkich Świętych niebo jakby 

szerzej otwiera drzwi, by ukazać pielgrzymującym na 

ziemi swe tajemnice. Dzisiaj mamy okazję zaglądnąć 

do wnętrz domu Ojca, jak św. Jan i rozpromienić swe 

oblicze pięknem jego wizji: 

ujrzałem wielki tłum,  

którego nikt nie mógł policzyć,  

z każdego narodu i wszystkich pokoleń,  

ludów i języków,  

stojący przed tronem i przed Barankiem. 

Odziani są w białe szaty, 

a w ręku ich palmy (Ap 7). 

Cudna wizja m.in. naszych krewnych i przyja-

ciół, którzy zakończyli ziemską wędrówkę i stoją przed 

Bogiem, w ręku trzymają palmy i razem śpiewają pieśń 

radości. Ta rzeczywistość, odsuwana na co dzień w 

dalszą perspektywę, poprzez liturgię dzisiejszej uroczy-

stości wchodzi w nasz czas i w nasze życie. To o nas 

wszystkich św. Jan pisze w swym liście:  

obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, 

ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. 

Wiemy, że gdy się to objawi,  

będziemy do Niego podobni,  

bo ujrzymy Go takim, jaki jest.  

Jan przypomina, że już teraz uczestniczymy w 

chwale odkupionych, ale też jesteśmy w fazie dorasta-

nia, dojrzewania do stanu zbawionych. Ten proces do-

konuje się m.in. poprzez nadzieję. Jan pisze:  

Każdy, kto pokłada w Nim nadzieję,  

uświęca się,  

podobnie jak On jest święty (1 J 3).  

W procesie uświęcania muszą zejść się dwie 

drogi i nałożyć na siebie, zsynchronizować. Jeżeli ma-

my być zbawieni, droga naszego życia winna zgadzać 

się z drogą Jezusa Chrystusa. To On daje pewność 

zbawienia, zaś my dzięki Niemu mamy nadzieję być 

uczestnikami Jego dzieła. 

 

W numerze znajdziemy m.in.: 

 Nowy błogosławiony: Carlo Acutis ……. 2 

 Listopadowa modlitwa za zmarłych ….. 4 

 Do moich zmarłych ……………..….……........... 4 

 Pamięci śp. Marka Kuryłowicza ….…...... 5 

 Jeszcze raz o Komunii na rękę ................. 6 

     Dwa przekazy medialne 
     Niedoskonałość materii 
     Św. Katarzyna o Komunii na rękę 

 Z Kroniki Parafialnej ................................. 10 

 Informacje parafialne ............................... 12 

 Ważne informacje i kalendarium ….... 12 

Wesoły cmentarz, Săpânța (Rumunia) 



Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 11 (223) 2020 r. 

 

 

2 

W paryskim metrze jedna z linii posiada ciekawy sys-

tem. Perony od torowisk oddzielone są szklanymi ścianami i 

odpowiednio ustawionymi, automatycznie otwieranymi 

drzwiami. Podjeżdżający pociąg musi zatrzymać się do-

kładnie tak, by drzwi w wagonach nachodziły na drzwi na 

peronie. Oczywiście wszystko jest synchronizowane kom-

puterowo, ale gdyby tej synchronizacji brakło, niemożliwe 

byłoby korzystanie z tej linii metra.  

Podobna sytuacja występuje w kwestii odkupienia i 

naszej odpowiedzi na dar zbawienia. Linia naszego życia 

powinna być zsynchronizowana z linią życia Chrystusowego. 

Drzwi naszego serca winne spotykać się dokładnie z uchylo-

nymi drzwiami życia niebieskiego. Wtedy już tu na ziemi 

może dojść do wspaniałej komunikacji pomiędzy tymi dwo-

ma światami, które są przecież jedną rzeczywistością odku-

pionych, a które to światy mogą się rozminąć na skutek woli 

człowieka, odrzucającego Prawdę Objawioną. 

Kiedyś odwiedziłem młode małżeństwo z dziećmi, a 

więc kształtującą się i wzrastającą nową rodzinę. Poznałem 

ich rok wcześniej, gdy razem z ojcem rodziny leżeliśmy w 

klinice. Tak się różnie składało, że dopiero po roku udało 

nam się spotkać u nich w domu i porozmawiać. Po jakichś 

dwóch godzinach młoda Pani domu poruszyła temat duchów. 

To ciekawe, że ten temat wcześniej czy później pojawia się w 

rozmowach z księdzem. Wiele osób ma jakieś doświadczenia 

z tamtym światem. Warto jednak podchodzić do tych zagad-

nień z chrześcijańskim zdrowym rozsądkiem. 

Wraz ze zbawionymi w niebie, oczyszczającymi się 

w czyśćcu i pielgrzymującymi na ziemi – tworzymy jedną 

rodzinę dzieci Bożych – jeden Kościół. Nie bójmy się zatem 

myśleć, modlić w jedności całego Kościoła ze świętymi w 

niebie, czy oczyszczającymi w czyśćcu. Należy się jednak 

wystrzegać wszelkich kontaktów ze światem złych duchów, 

także ze światem dusz potępionych. Od tego trzymajmy się 

z daleka, nawet o tym nie myślmy, by już samym zaintere-

sowaniem nie przywoływać złego.  

Jednak świat dobrych duchów, do których należy 

m.in. cała plejada aniołów, świętych, naszych krewnych i 

przyjaciół, to świat jednej wspólnoty odkupionych, którzy 

dostąpili zbawienia. Z tym światem warto mieć dobry kon-

takt, otwierający przed naszym życiem tak upragnioną przez 

wszystkich perspektywę wieczności. 

Czy ta perspektywa jest łatwa, a może trudna do 

osiągnięcia? Popatrzmy, co na ten temat pisał ks. Jan 

Twardowski: 

Tak łatwo nad ołtarzem we Mszy się pochylić, 

Hostię lekką, drobną, niepozorną 

Zmienić w Ciało Chrystusa, unieść nad głowy 

W samotność Świętych Pańskich i w ciszę ogromną. 

Jak trudno jednak siebie,  

własne szare życie uświęcić, przeistoczyć 

w duszy karmić spokój. 

Wiem to, i mimo wszystko, Jezu – ufam Tobie, 

Bo masz taką zwyczajną, ludzką ranę w boku. 

ks. Wojciech Kałamarz CM 
 

We wrześniu br. na uroczystości Pierwszej Ko-

munii dzieci przywołałem postać nowego Błogosławio-

nego: Ziarno Słowa Bożego może wspaniale wyrosnąć 

w życiu każdego z Was. I wcale nie trzeba mieć 20 albo 

40 lat. W sobotę 10 października w Asyżu zostanie 

ogłoszony błogosławionym chłopiec o imieniu Carlo: 

Carlo Acutis. Był geniuszem internetowym, ale najbar-

dziej kochał Pana Jezusa obecnego w Eucharystii. Miał 

zaledwie 7 lat, gdy został dopuszczony, za specjalną 

zgodą, do I Komunii Świętej. I od tej chwili codziennie – 

codziennie! – uczestniczył we Mszy Świętej i przyjmował 

Pana Jezusa w Komunii. Codziennie odmawiał róża-

niec. Nigdy nie zapomniał o pierwszopiątkowej spowie-

dzi. I wszystkich starał się zarazić swoją miłością do 

Pana Jezusa obecnego w Eucharystii. Im więcej Eu-

charystii przyjmujemy, tym bardziej stajemy się podob-

ni do Jezusa. To nasz przedsmak Nieba na ziemi – na-

pisał na swojej stronie internetowej. A swoją życiową 

dewizą, hasłem uczynił słowa: Eucharystia to moja au-

tostrada do nieba. No, szybko się tam dostał. Zmarł 

niedawno, bo w 2006 roku w wieku 15 lat, pokonała go 

choroba nowotworowa.       

Wobec kolegów – równych wiekiem, ale młod-

szych wiarą – wielokrotnie dawał świadectwo nieza-

chwianej pewności prawd, które wyznawał. Już w dzie-

ciństwie czytał dzieła o czyśćcu i modlitwy swoje ofia-

rował za cierpiące tam dusze. Kochał przyrodę: w domu 

miał 4 psy i 2 koty – ale przede wszystkim dbał o bied-

nych. Pracował jako wolontariusz u ojców kapucynów, 

którzy prowadzili jadłodajnię dla ubogich. Rozdawał też 

swoje kieszonkowe jako jałmużnę. Choć pochodził z 

zamożnej rodziny – nigdy się nie wywyższał nad in-

nych. Jeśli kiedykolwiek wpadał w gniew, to tylko 

wówczas, gdy rodzice kupowali mu kolejne stroje, za-

miast oddać pieniądze potrzebującym.  

Carlo urodził się w 1991 roku w Londynie. Jego 

rodzice byli Włochami, a w stolicy Wielkiej Brytanii 

mieszkali przez pewien czas z powodu pracy. Matka An-

tonia, córka niewierzącego intelektualisty, nie była gorli-

wą katoliczką… Przed urodzeniem Carla byłam na 

Mszy trzy razy: podczas Pierwszej Komunii, bierzmo-

wania i ślubu – mówiła w wywiadzie. Ojciec Andrea, 

syn Polki, pojawiał się w kościele nieco częściej, ale du-

żo pracował, nie miał więc zbyt wiele czasu dla syna. 

Skąd więc u niego tak głęboka wiara? Myślę, że to 

tajemnica – mówiła mama Carla. Wpływ na jego du-

chowe życie mogła mieć niania Beata z Polski, a także 

lekcje religii w żłobku. Mam jednak głębokie przekona-

nie, że sam Chrystus obdarzył go jakimś niezwykłym da-

rem.   

 

NOWY BŁOGOSŁAWIONY:  

CARLO ACUTIS 
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mnie. Umieram szczęśliwy. Stąd nie wyjdę już żywy. Nie 

straciłem nawet chwili z mojego życia na rzeczy, które 

nie podobają się Bogu… Swój ból ofiarował za papieża 

i Kościół. Zmarł trzy dni po pierwszej diagnozie. Zgod-

nie z jego życzeniem pochowano go w Asyżu, mieście 

św. Franciszka. Carlo przepowiadał swoją śmierć, bo 

widział ją jako przejście. On chwalił Boga i kochał Je-

zusa naprawdę, to nie były tylko słowa. Jeśli ktoś na-

prawdę kocha Jezusa, nie boi się śmierci. Boi się ten, 

kto Go nie kocha albo nie zna – mówiła po jego śmierci 

Antonia Acutis. 

Podczas pogrzebu kościół wypełnili nie tylko ka-

tolicy (warto tu przypomnieć, że jeszcze za życia Carla 

hinduista imieniem Rajesh, należący do braminów, czyli 

najwyższej kasty w swojej społeczności, przyjął chrzest, 

poruszony świadectwem jego wiary). Chłopaka żegnało 

wielu mediolańskich biedaków, którym kiedyś pomagał. 

Krótko potem powstała pierwsza książka opowiadająca 

o jego życiu, a później film dokumentalny. 

I na koniec znak z nieba. Cztery lata po śmierci 

syna jego mama zaszła w ciążę. Wcześniej miała pro-

blemy zdrowotne, z powodu których Carlo przez całe 

swoje życie był jedynakiem. Lekarze się już poddali, i 

Antonia również. Tymczasem kiedy Antonia miała 43 

lata urodziły się bliźniaki. Carlo mi pomógł. Nie mogę 

powiedzieć, że to cud, ale dla mnie jest to łaska – mówi-

ła Antonia Acutis.  

Gdy czytam o nowym błogosławionym, to myślę 

sobie: to był fascynujący chłopak! Łacno mógłby spo-

tkać się z zazdrością czy złośliwością ze strony rówie-

śników (albo jednym i drugim równocześnie), ale miał 

szczęście do kolegów. I nie uchodził wśród nich za reli-

gijnego wariata, ale był lubiany i szanowany. Myślę, że 

jest znakiem od Boga dla naszych czasów, a zwłaszcza 

dla dzieci i młodzieży. Obyśmy tylko zechcieli ten znak 

odczytywać i z niego czerpać. 

ks. Bogdan Markowski CM  
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Antonia Salzano Acutis mówiła: Był tak zdolny, 

inteligentny i zadawał tak głębokie pytania, że sama 

poczułam pragnienie, żeby pogłębić moją wiarę. Mogę 

powiedzieć, że Carlo był dla mnie małym zbawicielem, 

bo dzięki niemu przybliżyłam się do Boga. Jestem 

przekonana, że to właśnie dzięki Carlowi także mój 

mąż zaczął mocniej wierzyć.  

Carlo od dzieciństwa interesował się informaty-

ką. Jako nastolatek dorównywał studentom tego kie-

runku, chociaż nie chodził na żadne zajęcia! Był kom-

puterowym potworem, geniuszem – mówiła jego ma-

ma. Obsługiwał programy, ucząc się ich jedynie z ksią-

żek. Sam programował i tworzył strony internetowe. 

Jego dziełem jest podlinkowany do oficjalnej witryny 

Watykanu serwis miracolieucaristici.org. Można tam 

znaleźć materiały o cudach eucharystycznych na całym 

świecie, w tym – dodane już po śmierci Carla – opisy 

zdarzeń w Sokółce i Legnicy. Strona jest dostępna w 16 

językach, w tym po polsku, arabsku i w suahili. 15-

letni chłopak sam zrobił stronę, którą odwiedza teraz 

100 tysięcy ludzi miesięcznie – cieszyła się Antonia 

Acutis. Wchodzą tam nawet ludzie ze Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich. Carlo chciał, żeby ludzie na-

prawdę zrozumieli, że Eucharystia nie jest tylko sym-

bolem. 

Miał 15 lat, gdy został poddany badaniom i oka-

zało się, że cierpi na ostrą białaczkę. Został w szpitalu. 

Kiedy lekarz zapytał go: Carlo, bardzo boli? – usłyszał 

w odpowiedzi: Tyle ludzi cierpi o wiele bardziej ode 

Błogosławiony Carlo Acutis 

MYŚL MIESIĄCA 

Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu 
umiera jako fotokopie. 

bł. Carlo Acutis 
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Listopad to w Kościele szczególny czas modlitwy za na-
szych zmarłych. W tym czasie można zyskiwać odpusty do 
ofiarowania za zmarłych.  

Przypomnijmy: każdy grzech ma podwójny skutek. Grzech 
ciężki zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozba-
wienie nazywa się „karą wieczną” za grzech. Ale każdy 
grzech powoduje ponadto nieuporządkowane przywiązanie do 
stworzeń, które wymaga oczyszczenia, albo na ziemi albo w 
czyśćcu. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy 
„karą doczesną” za grzech. Otóż w sakramencie pokuty (do-
brze odprawionej spowiedzi) otrzymujemy darowanie win i kary 
wiecznej. Odpust jest darowaniem kary doczesnej za grze-
chy, zgładzone już co do winy w sakramencie pokuty: Ko-
ściół jako szafarz owoców odkupienia rozdaje tutaj zadośću-
czynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpust zu-
pełny jest szczególnym darem łaski Bożej, który może otrzy-
mać odpowiednio usposobiony wierny – dla siebie lub dla cier-
piących w czyśćcu (zob. KKK 1471-1473).        

Przez cały listopad – na mocy decyzji papieża Franciszka – 
można zyskiwać odpusty do ofiarowania za zmarłych: 

 wierni, którzy w dniach 1 i 2 listopada nawiedzą kościół lub 
kaplicę publiczną, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który 
może być ofiarowany tylko za zmarłych; według obowiązują-
cych przepisów mogą uzyskać ten odpust tylko jeden raz w 
ciągu dnia; w czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić 
Ojcze nasz i Wierzę (w dniu 1 listopada czynimy to zawsze w 
czasie Mszy św. świątecznej);   

 wierni, którzy w dniach od 1 do 30 listopada pobożnie na-
wiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmar-
łych, mogą zyskać jeden raz w ciągu dnia odpust zupełny, 
który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; od-
pust ten w dniach od 1 do 30 listopada (włącznie) jest zupeł-
ny, w inne dni roku – cząstkowy; 

 zawsze należy wypełnić inne warunki zyskania odpustu zu-
pełnego, jakimi są: spowiedź sakramentalna, Komunia Świę-
ta, modlitwa według intencji Ojca Świętego i zerwanie z przy-
wiązaniem do jakiegokolwiek grzechu; 

 w czasie Mszy Świętych w dniu Wspomnienia Wszystkich 
Wiernych Zmarłych (Dniu Zadusznym) oraz podczas nabo-
żeństw za zmarłych obok ołtarza umieszcza się i zapala pas-
chał – symbol Jezusa, który jest Zmartwychwstaniem i Ży-
ciem naszych zmarłych. 

W naszym kościele parafialnym:  

 za zmarłych, wspominanych w wypominkach jednorazo-
wych, modlimy się w listopadzie codziennie o godz. 18.00; 
ofiary na wypominki jednorazowe można składać do skarbony 
umieszczonej w zakrystii; 

 za zmarłych, wspominanych w wypominkach całorocznych, 
modlimy się przez cały rok w niedziele o godz. 7.30; ofiary na 
wypominki całoroczne są przyjmowane wyłącznie w kancelarii 
parafialnej w godzinach urzędowania. 

 

 

DO MOICH ZMARŁYCH 

Zmarli moi, nie opuszczajcie mnie! 

Tylko przy waszej śmierci bliski jestem życia, 

Tylko wspomnienie o was nie zmniejsza mi świata, 

Tylko wy, nieskalani, uszliście rozbicia, 

Tylko wśród was mam ojca i matkę, i brata, 

Tylko wasze istnienie jest mi tu konieczne,  

Tylko za wami iść mi, iść na wieki wieczne. 

Zmarli moi, pozostańcie przy mnie! 

Tylko przez was nie ginie to, co kiedyś było, 

Tylko przez was zabliźnia się czas poszarpany, 

Tylko przez was pojmuję mą przeszłość zawiłą, 

Tylko w  was śmierć i życie nie krwawią jak rany, 

Tylko na was się godzą i w was nie są sprzeczne, 

Tylko za wami iść mi, iść na wieki wieczne. 

Zmarli moi, pomóżcie mi! 

Tylko przez was się budzi moja wiara ze snu, 

Tylko przez was dosięgam jej siły w pokorze, 

Tylko wy mnie wznosicie nad próbę doczesną, 

Tylko z was mnie oświeca, co jest ostateczne, 

Tylko za wami iść mi, iść na wieki wieczne. 

Zmarli moi, usłyszcie mnie! 

Tylko tą ludzką mową mówić do was mogę, 

Tylko tą ziemią zdążyć, która was poczęła, 

Tylko to niebo wspomnieć i pola, i drogę, 

Tylko to miasto w gruzach, zburzone w nim dzieła, 

Tylko za wami, coście szli w łuny tameczne,  

Tylko za wami iść, iść na wieki wieczne. Amen 

Kazimierz Wierzyński (†1969) 
 

LISTOPADOWA  
MODLITWA ZA ZMARŁYCH 

Przy grobowcu Księży Misjonarzy 

na Cmentarzu Rakowickim 
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jakby chwilowo ustąpiły i mogliśmy z radością pojechać 

na te ostatnie dla niego rekolekcje. Miał już wtedy prze-

czucie, że czas jego ziemskiej wędrówki powoli się koń-

czy. 

Dzisiaj ze wzruszeniem wspominam czas naszej 

pięknej przyjaźni i służby w Kościele. Ufam, że Matka 

Boża, którą tak ukochał, wprowadzi go do nieba.  

Boże, bogaty w miłosierdzie, przytul naszego Bra-

ta, Szafarza Marka, do Swojego Serca. 

Adam Markowski 

 

                 

 

Minęło już pięć lat, gdy w dniu wspomnienia 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 27 czerwca 2015 

roku, zakończył swoje ziemskie życie Marek Kury-

łowicz, Nadzwyczajny Szafarz Komunii św. w naszej 

parafii. Jego żona Hanna i ja, trwając na modlitwie, by-

liśmy przy nim w ostatnich chwilach jego życia w Ho-

spicjum im. Św. Łazarza w Nowej Hucie. 

Hanna i Marek Kuryłowiczowie przybyli do na-

szej parafii z parafii św. Józefa na Podgórzu. W naszej 

parafii z ich inicjatywy w 1988 roku powstał pierwszy 

krąg Oazy Rodzin (Domowego Kościoła), którego 

pierwszym opiekunem był ks. Bogdan Markowski. 

Marek był z wykształcenia inżynierem, skończył 

Politechnikę Krakowską i pracował w Miejskim Przed-

siębiorstwie Komunikacyjnym. Miał wiele pasji, był 

miłośnikiem lotnictwa i zapalonym modelarzem, także 

bardzo dobrym fotografem. Robił zdjęcia ze wszystkich 

uroczystości z naszej parafii – po raz ostatni 13 maja 

2015 roku. Wielu Braci Szafarzy ma przepiękne zdjęcia 

z wszystkich uroczystości, w których obowiązkowo 

uczestniczyliśmy. 

Jak został Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii? 

W 2005 roku, na zapytanie przez ówczesnego probosz-

cza parafii, ks. Pawła Holca, czy chcemy się podjąć w 

naszej parafii służby na rzecz chorych, obaj bez waha-

nia powiedzieliśmy: Tak! Do tej służby przygotowywa-

liśmy się przez kilka miesięcy w Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Łagiewnikach. Błogosławieństwo do tej 

trudnej służby otrzymaliśmy obaj z rąk ks. kardynała 

Stanisława Dziwisza w Łagiewnikach 31 marca 2006 

roku. 

Marek był człowiekiem głębokiej wiary, żył Eu-

charystią, codziennie od wielu lat uczestniczył w 

pierwszej Mszy św. o godz. 6.00 rano, pełnił funkcję 

lektora, a potem przed obrazami Matki Bożej Często-

chowskiej i Pana Jezusa Miłosiernego długo się modlił, 

klęcząc na posadzce.  

Był oddany chorym, którzy go lubili i cenili. Był 

zawsze życzliwy i w każdym momencie można było na 

niego liczyć. Wspieraliśmy się wzajemnie w tym trud-

nym czasie, bo wtedy nasza posługa budziła u niektó-

rych osób zastrzeżenia.  

Kiedy w 2014 roku pojawiły się pierwsze obja-

wy ciężkiej choroby, zdziwił i zaskoczył wszystkich, 

bo przyjął to bolesne doświadczenie ze spokojem. Kie-

dy ktoś go pytał o zdrowie – zawsze mówił: Bądź wola 

Twoja! Pod koniec 2014 roku martwił się bardzo, że 

nie może – jak każdego roku – pojechać na doroczne 

rekolekcje nadzwyczajnych szafarzy do Bystrej Podha-

lańskiej w styczniu 2015 roku. Wymodlił sobie tę łaskę 

u Matki Bożej: na ten czas ciężka choroba i cierpienie 

PAMIĘCI ŚP. MARKA 
KURYŁOWICZA 

Ps. Napisałem, że Marek odszedł do Pana w Ho-

spicjum im. Św. Łazarza. Trzeba o tym koniecznie 

przypomnieć, bo mało kto o tym wie. Otóż w 1985 ro-

ku jako radny złożyłem na XVI sesji Rady Narodowej 

Miasta Krakowa interpelację dotyczącą budowy hospi-

cjum dla chorych. W tym czasie Towarzystwo Przyja-

ciół Chorych liczyło około 4 tysięcy osób. Moje wy-

stąpienie w tej sprawie spotkało się z atakiem ze strony 

partyjnej Gazety Krakowskiej, a autor piszący na za-

mówienie pod inicjałami A.O. wyśmiał tę sprawę i w 

wyjątkowo przewrotny sposób moje intencje przedsta-

wił: niech chorzy umierają „na leżance wciśniętej w 

ostatni kąt”. Budowie Hospicjum sprzeciwił się Urząd 

Miasta Krakowa – czyli Wydział Zdrowia i Opieki 

Społecznej, Ochrony Środowiska (nie ma na planie 

miasta miejsca na budowę) oraz Kuratorium Oświaty i 

Wychowania. 

A dziś – chwała Panu! – to niechciane Hospi-

cjum spełnia wspaniałą rolę. 

AM 

 
Śp.  

Marek  
Kury- 

łowicz 

ZAPROSZENIE 

Ks. Bogdan Markowski zaprasza 
dziewczęta i chłopców z klas drugich i starszych 

do liturgicznej służby ołtarza: 
tel. 12-622-59-13 
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W tym temacie spór trwa w najlepsze. A ostat-

nio przybrał formę awantury. W jednym czasie do 

wiernych dotarły dwa przekazy. Który przebije się do 

świadomości wierzących? 

Krakowskie Stowarzyszenia Kultury Chrześci-

jańskiej im. Księdza Piotra Skargi zainaugurowało ak-

cję STOP KOMUNII ŚWIĘTEJ NA RĘKĘ! Ma być 

ona wyrazem troski świeckich środowisk katolickich o 

oddawanie należnej czci Najświętszemu Sakramentowi 

Ciała i Krwi Pańskiej. Pomysłodawcy wyrażają głębo-

kie zaniepokojenie eksperymentem, który pod pretek-

stem «ochrony zdrowia» prowadzi do podawania 

Wiernym Kościoła katolickiego Komunii Świętej na rę-

kę i zaznaczają, że – według nich – najpełniej cześć dla 

Najświętszego Sakramentu okazuje się przez przyjęcie 

Komunii Świętej do ust i w postawie klęczącej. Akcji 

towarzyszy akcja plakatowa: na ulicach pojawiły się 

billboardy z grafiką, na której znajdują się brudne ręce 

oraz Ciało i Krew Pańska i hasło STOP KOMUNII 

ŚWIĘTEJ NA RĘKĘ! Jednocześnie prezes Stowarzy-

szenia rozesłał do księży list, z hasłem na kopercie 

STOP KOMUNII ŚWIĘTEJ NA RĘKĘ!, który zakoń-

czył wezwaniem: Proszę, nie dajmy się zwieść tym 

wszystkim, którzy pod pozorem zachowania ciała w 

zdrowiu, narażają dusze na popełnienie grzechu śmier-

telnego wynikającego z niegodnego przyjęcia Ciała 

Chrystusowego. I tak oto prezes Stowarzyszenia we-

zwał księży do nieposłuszeństwa biskupom, którzy za-

lecili Komunię na rękę w dobie pandemii, a sam usta-

wił siebie na miejscu papieża i biskupów, a nawet Pana 

Boga: napisał wszak, że w tej sprawie trzeba bardziej 

słuchać Boga niż ludzi – ale… jakiego Boga? Dopraw-

dy, w nauczaniu Pisma Świętego i Ojców Kościoła nie 

znajdziemy nakazu przyjmowania Komunii do ust i za-

kazu podawania Komunii na rękę! Zapytam więc raz 

jeszcze: do jakiego Boga odsyła katolickich księży pre-

zes Stowarzyszenia w swoim liście? 

Tu dygresja na marginesie. Przeciwnicy Komunii 

na rękę powołują się na wypowiedzi kardynała Ro-

berta Saraha, prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego. 

W przedmowie do ksiązki ks. Federico Bortoliego La 

distribuzione della Comunione sulla mano (2018) 

praktykę przyjmowania Komunii św. do ręki miał na-

zwać częścią ataku szatana na Kościół. Ale ten sam 

kardynał Sarah w wywiadzie dla portalu Nuova Busso-

la Quotidiana z dnia 2 maja 2020 roku przypomniał, że 

w Kościele nadal obowiązuje zasada, że wierny ma 

wolność wyboru w sposobie przyjmowania Komunii: 

na rękę bądź do ust. Ta reguła musi być uszanowana 

– stwierdził szef dykasterii odpowiedzialnej za liturgię i 

sakramenty. Komentarz? Bądźmy poważni…  

Powróćmy do akcji Stowarzyszenia. Nie dziwi, że 

biskupi zareagowali natychmiast. W odpowiedzi na zapy-

tanie, jak oceniać rzekome katolickie inicjatywy, kry-

tyczne wobec Komunii świętej na rękę – w dniu 3 paź-

dziernika bp Adam Bałabuch podpisał Komunikat Ko-

misji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

KEP. Przypomniano w nim, że chociaż główną formą 

przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust, to 

jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół 

formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, 

złe lub grzeszne. Komisja uznała za niesprawiedliwe su-

gerowanie, jakoby osoby przyjmujące Komunię na rękę 

automatycznie nie miały szacunku wobec Najświętszego 

Sakramentu: Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest 

twierdzenie, że przyjmowanie Komunii świętej na rękę, 

jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. 

Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmu-

jących Komunię świętej na rękę jako tych, którzy „winni 

są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez 

uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście 

do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego 

fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci 

przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również 

wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmo-

wanie Komunii w grzechu. Dodajmy, że słowo „niegod-

ne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem 

Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno je-

den, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępia-

jąc jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii 

świętej, wprowadza się nieład i podział w rodzinie Ko-

ścioła. Nie można też stwierdzić, iż Komunia święta na 

rękę jest sama z siebie profanacją – napisano w komuni-

kacie. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, 

która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profana-

cję. Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn 

„mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy 

okazywanej świętym postaciom”. Przypomniano także, 

że prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej na-

leży do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię 

na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała 

Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu negować. Kto 

zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Ko-

ścioła. 

Inicjatywę Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej 

im. Księdza Piotra Skargi można ocenić tylko tak: jako 

wprowadzanie nieładu i podziału w rodzinie Kościoła. Jak 

to możliwe? Ano możliwe, skoro Stowarzyszenie… nie  

jest organizacją katolicką. Już w 2001 roku kardynał Fran-

ciszek Macharski informował, że Stowarzyszenie Kultury 

Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi nie posiada aproba-

ty Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ponieważ się o nią 

nie zwracało, chcąc prowadzić działalność niezależnie od 

władzy kościelnej, co potwierdził w komunikacie z 2002 

roku biskup Kazimierz Nycz. 

JESZCZE RAZ O KOMUNII NA RĘKĘ (I NIE TYLKO)  

DWA PRZEKAZY MEDIALNE 
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W 2008 roku krakowska Kuria Metropolitalna – 

w odpowiedzi na liczne zapytania – przypominała, że 

«Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Pio-

tra Skargi» jest organizacją prywatną, założoną przez 

osoby świeckie, nie powiązaną instytucjonalnie 

z Kościołem i działającą na własną odpowiedzialność. 

Stowarzyszenie nie przedstawiło swego statutu do 

aprobaty władzy kościelnej, dlatego nie może być trak-

towane jako uznane przez Kościół stowarzyszenie wier-

nych (kan. 299 § 3)». Osobiście włączyłem się wów-

czas w dyskusję na ten temat – w artykule na łamach 

michalickiej Powściągliwości i Pracy i w koresponden-

cji z prezesem Stowarzyszenia (w 2003 roku).  

Już sporo pisałem na łamach naszego parafialne-

go pisma – przynajmniej od 2015 roku – o różnych 

sposobach przyjmowania Komunii. Pisałem o przyj-

mowaniu Komunii na rękę, do ust, pod postacią chleba, 

pod dwiema postaciami, na stojąco i na klęcząco; nawet 

o podawaniu Komunii stojącym wiernym przez klęczą-

cego kapłana. Z wnioskiem: nie zewnętrzna forma jest 

najważniejsza – taka jest lekcja z historii Kościoła – ale 

wewnętrzna dyspozycja człowieka. Chociaż…  

Zewnętrzna forma ma znaczenie! M.in. ma 

wyrażać jedność wiernych w wierze. I nie podobna so-

bie wyobrazić, że każdy w czasie Mszy św. modli się 

„po swojemu”: jeden śpiewa Ojcze nasz (bo lubi śpie-

wać), drugi odmawia Ojcze nasz z innymi, jeden ma rę-

ce uniesione nad głową, inny złożone, jeden stoi, drugi 

leży… Dlatego postanowiono w naszej świątyni: do 

Komunii przystępujemy w procesji i przyjmujemy 

ją do ust w postawie stojącej! Osobiście jestem przy-

zwyczajony do podawania Komunii do ust – w końcu 

robię to od lat – i jestem jak najbardziej za! Komunia 

na rękę jest formą preferowaną w sytuacji pandemii. 

Tak robimy – bo tak zalecają biskupi. 

Tymczasem przyjmowanie Komunii w naszych 

kościele już dawno przestało być tym, czym także po-

winno być: znakiem jedności wierzących (oczywiście, 

to tylko jeden aspekt przyjmowania Komunii). Bardzo 

mi się to nie podoba. Bo u nas to jakieś zawody w po-

bożności: jeden przyjmuje na rękę, drugi do ust, jeden 

stoi, drugi klęka na stopniu, ale ten pobożniejszy klęka 

na posadzce. A gdy starszy parafianin wywrócił się 

przy klękaniu i ksiądz zapytał, dlaczego po prostu nie 

stanie prosto – usłyszał: Bo ja kocham Pana Jezusa. 

Czyli: inni Go nie kochają? 

Znany włoski pisarz Romano Guardini, już chy-

ba 50 lat temu, przypominał o tym, co powinno być 

oczywiste: że w modlitwie osobistej wierzący może 

podążać za impulsem serca – czyli: może robić, co chce 

– jednak w działaniu liturgicznym «winien otworzyć 

się na inny impuls, potężniejszego i głębszego pocho-

dzenia, który przychodzi z bijącego od stuleci serca 

Kościoła. Tu nie liczy się to, co w danym momencie 

mu się podoba czy też wydaje się pożądane...» (R. 

Guardini, Introduzione alla preghiera, Brescia 2009, s. 

196). O tym mówił abp Józef Górzyński, metropolita 

warmiński, w wywiadzie dla Idziemy z 26 lipca 2020 

roku: W liturgii znaki określa Kościół, a nie my sami. 

Powstaje pytanie, co chcemy w tym znaku wyrazić. Jeśli 

chodzi o Komunię Świętą, to jej pierwszym znaczeniem 

jest communio, czyli jedność. Ten znak ma nas łączyć. 

Jest to rozstrzygające kryterium, którego dzisiaj nie do-

strzegamy i nie doceniamy. Chciałoby się powtórzyć: 

niestety – nie dostrzegamy i nie doceniamy! Dlatego my, 

księża, nie instruujemy wiernych. Dlatego w momencie 

przystępowania do Komunii – zamiast pożądanej jedno-

ści – jest sporo chaosu i nieładu.  

ks. Bogdan Markowski CM  

 

Komunia św. w naszym kościele jako 

«kościele stacyjnym», marzec 2020  

Szanowny Panie Wojciechu! 

Obejrzałem film* i… Chcę na wstępie zazna-

czyć, że oglądam i śledzę wszystkie Pańskie publ i-

kacje i komentarze na YouTube, i w dużej większo-

ści zgadzam się z Pana poglądami. W tym samym  

miejscu chcę też złożyć uszanowanie dla Pańskiej 

postawy wobec sakramentu Eucharystii, która – we-

dług mnie – zasługuje na uznanie. Jednak nie zga-

dzam się z Pana interpretacją i choć wyraża Pan na j-

lepsze intencje, to jednak uważam, że popada Pan w 

skrajność. 

 

NIEDOSKONAŁOŚĆ MATERII 

WOJCIECHOWI CEJROWSKIEMU 

DO SZTAMBUCHA 
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Człowiek z definicji względem Boga jest isto-

tą niedoskonałą, grzeszną i Boga niegodną. Jednak 

za pośrednictwem Ofiary krwawej i bezkrwawej 

Chrystus dał nam możliwość obcowania w najwyż-

szej Komunii, pomimo naszej natury. On też wybrał 

„narzędzia” do tego spotkania czyli chleb i wino, 

które też są niedoskonałe jako owoc ziemi i pracy 

rąk ludzkich. Zatem skoro wybrał takich ludzi i ta-

kie „narzędzia”, musi być świadom tych braków: że 

człowiek niegodny, a chleb kruchy – a pomimo tego 

podjął taką a nie inną decyzję. W Ewangelii Jezus 

szczególnie piętnował grzechy, do których popeł-

niania człowiek wykorzystywał język i myśli rodzą-

ce się w głowie, więc można podjąć rozważanie, 

czy czasem ręce człowieka nie są świętsze od jego 

głowy i tego co się w niej znajduje, bo wszakże ręce 

mogą być fizycznie brudne, ale uczciwa praca nimi 

wykonywana uświęca je, jak i całego człowieka. 

Kiedy przyjmiemy takie rozumowanie – ręce mogą 

się okazywać lepszą pateną od naszego języka czy 

ust. Dla Pana jako, między innymi, stolarza z zawo-

du powinno to być dodatkowo nobilitujące i powi-

nien Pan spojrzeć na ręce jako na coś, co do Pana 

Boga pracą przybliża. Czy więc używanie rąk do 

przyjęcia Komunii można w jakikolwiek sposób po-

tępiać? 

Tak, na rękach mogą zostać okruchy, tak samo 

mogą one zostać na twarzy, na ustach, na ubraniu czy 

też na posadzce pomimo wysiłku księdza, ministran-

ta i przyjmującego Komunię. Z szacunku i czci dla 

Bóstwa Jezusa pod postacią chleba, robimy wszyst-

ko, aby każdą jego część uszanować i oddać jej 

cześć. Jednak chleb jest na tyle kruchy, że zawsze 

coś gdzieś się uroni i tego niestety nie unikniemy. 

Ale ze swojej strony zrobiliśmy już wszystko, co się 

dało, i oprócz uproszczenia formy chleba do postaci 

jak najmniej się kruszącej, dodania pateny na każ-

dym etapie wędrówki Hostii oraz naszej uwagi i czci 

– nic już więcej zrobić nie potrafimy. Myślę, że 

można zatem przyjąć, że jeżeli zrobiliśmy z naszej 

strony wszystko, co należy – możemy liczyć na to, że 

sam Bóg pogodził się z taką możliwością i ją zaak-

ceptował, skoro nie wybrał innej formy.  Jeśli więc 

ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, co się dało, 

możemy przyjąć, że te zagubione cząstki Bóstwa po-

zostają w Bożym ręku. 

Używanie wyrażeń typu „profanacja” czy 

„świętokradztwo” w kontekście Komunii na rękę jest 

tak samo zasadne, jak nazwanie tak przyjmowania 

Komunii w ogóle! Nigdy nie będziemy dostatecznie 

godni obcowania z Bogiem, więc forma nie ma już 

tak wielkiego znaczenia, jeśli robimy wszystko przy 

zachowaniu czystości serca i intencji. Nie możemy 

czegoś  sprofanować, jeśli nie jest to naszą świadomą 

intencją, tak samo jest w przypadku świętokradztwa: 

aby okraść coś ze Świętości, musimy wiedzieć, że to 

czynimy i że jest to naszym celem, w przeciwnym 

wypadku nie może być o tym mowy. 

Użył też Pan argumentu, że Komunia na rękę 

jest zła, bo tak robią protestanci, którzy poddają w 

wątpliwość prawdziwą obecność Jezusa w chlebie czy 

winie. Na tej samej zasadzie możemy odrzucić równie 

dobrze pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu (Pię-

cioksiąg Mojżesza), ponieważ są ważne dla   Żydów, 

którzy wydali Jezusa na śmierć. Jest to absurd. Ideą 

protestantyzmu i jego założyciela Marcina Lutra był 

powrót do Słowa i powrót do korzeni chrześcijaństwa. 

Dlatego też przetłumaczył Pismo na ojczysty język, 

aby każdy jak za czasów pierwszych chrześcijan je 

rozumiał, i tak samo wprowadził obyczaj Komunii na 

rękę, na wzór pierwszych chrześcijan. Z protestantami 

nie zgadzamy się jako katolicy co do wielu spraw, ale 

nie można negować naszych tradycji tylko dlatego, że 

oni z nich korzystają. 

I na koniec sama kwestia tego, dlaczego biskupi 

zalecają sposób na rękę, zamiast bezpośrednio do ust. 

Nikt nie mówi tego głośno, ale jest zasadniczy pro-

blem z Komunią do ust: problem higieniczny. Mia-

nowicie ludzie bardzo często liżą księdza czy szafarza 

po palcach, gdy przyjmują Komunię. Mam świado-

mość tego problemu, ponieważ przez ponad dziesięć 

lat służyłem w parafii jako ministrant, lektor i cere-

moniarz. Trzymając patenę wielokrotnie widziałem 

taką sytuację, zwłaszcza będąc przy kapłanie bardzo 

wrażliwym, który nagle cofał rękę i wycierał ją gwał-

townie o ornat patrząc z naganą za odchodzącą osobą, 

która go polizała po palcach. Jeden z znajomych księ-

ży napisał kiedyś artykuł na ten temat, ale nie zdecy-

dowano się na jego publikację, aby nie zrazić wier-

nych do Komunii…  

A teraz proszę sobie wyobrazić, że osoba chora 

poliże księdza po placach, które to palce lądują w 

puszce z Eucharystią, która to puszka trafia do taber-

nakulum. W ten sposób, przez Komunię udzielaną do 

ust i z powodu jednej tylko osoby chorej możemy 

skazić cały „zapas” Eucharystii w kościele, i zarazić 

wszystkich wiernych, którzy znajdą się na niedzielnej 

Mszy. Dlatego właśnie pojawiło się to zalecenie, po-

nieważ biskupi zdali sobie sprawę, że duchowni mogą 

stać się wektorem do rozprzestrzeniania się wirusa. I 

w taki sposób Eucharystia, przez niedoskonałość po-

staci Komunii i niedoskonałości człowieka, w  wy-

padku wirusa może zaowocować szkodą miast pożyt-

kiem. 

Bardzo długi komentarz wyszedł. Jeśli Pan go 

przeczyta i chciałby się odnieść, to bardzo chętnie 

podyskutuję. Pomimo mojej niezgody w tej kwestii – 

wciąż pozostaję słuchaczem i widzem Pańskiego ka-

nału i serdecznie pozdrawiam. 

Jan Kazimierz Godek 

* Dotyczy filmu na YouTube pt. Wojciech Cejrowski 

o „Komunii na rękę”; autor zamieścił powyższy tekst 

w komentarzach pod wymienionym filmem, ale został 

on szybko usunięty przez administratora strony. 
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Św. Katarzyna Sieneńska (1347—1380), domini-

kańska tercjarka, ogłoszona w 1970 roku doktorem Ko-

ścioła, była postacią niezwykłą. Przyszła na świat jako 24 

dziecko w rodzinie. Nie potrafiła pisać, ale posiadała po-

nadprzeciętną inteligencję i zmysł apostolski. Pomagała 

chorym, biednym i trędowatym. Jest autorką Dialogu o 

Bożej Opatrzności, zwanego Księgą Boskiej Nauki  (Księ-

gą Bożej Doktryny), którą podyktowała w mistycznym na-

tchnieniu, oraz licznych Listów, które również dyktowała i 

wysyłała do papieża, biskupów, monarchów i innych 

wpływowych ludzi i instytucji. Odważnie upominała 

księży, biskupów, a nawet papieży. Z tego powodu miała 

wielu wrogów. Wezwano ją na sąd inkwizycyjny we Flo-

rencji, bo przecież nie do przyjęcia było, aby kobieta tak 

wypowiadała się o duchownych. Nie znalazłszy nic nie-

prawomyślnego w jej pismach – zwolniono ją. Zmarła w 

Rzymie z wycieńczenia w wieku 33 lat ofiarowując swoje 

życie i śmierć za Kościół i papieża. 

Ks. Dariusz Piórkowski SJ w jej Dialogu o Bożej 

Opatrzności (w którym Bóg Ojciec rozmawia z Katarzy-

ną) odnalazł ciekawą argumentację teologiczna, dlaczego 

należy przyjmować… Komunię Świętą na rękę.  

Na początku Bóg Ojciec mówi do Katarzyny o 

godności wyświęconych szafarzy (kapłanów). Ale wybra-

nie wyświęconych szafarzy – pisze Katarzyna – nie prze-

wyższa daru stworzenia nas na podobieństwo Boże i 

udziału nas wszystkich w tajemnicy Wcielenia. Najwięk-

szym darem jest to, że wszyscy chrześcijanie (w tym wy-

święceni szafarze) mają udział w boskiej naturze. Du-

chowni służą tej tajemnicy i dojrzewaniu podobieństwa 

do Boga we wszystkich ochrzczonych.  

W dalszej kolejności czytamy o przyjmowaniu 

Ciała Syna. Co ciekawe, Bóg Ojciec mocno podkreśla 

cielesny charakter Komunii Świętej i mówi do św. Kata-

rzyny także o dotykaniu Ciała Pańskiego przez wszyst-

kich ochrzczonych, przygotowanych do tego przez Ducha 

Świętego, a więc o przyjmowaniu Eucharystii na rękę: 

Jakim okiem, najdroższa córko, winniście, ty i inni, pa-

trzeć na tę tajemnicę i dotykać jej? Nie tylko cielesnym 

okiem i dotykiem, które są bezsilne. Oko twoje nie widzi 

nic innego, tylko biel chleba, ręka nie dotyka nic innego, 

tylko powierzchni chleba, smak nie kosztuje nic innego, 

tylko smaku chleba. Kto go dotyka? Ręka miłości. Tą rę-

ką dotyka dusza tego, co oko intelektu widziało i poznało 

w Sakramencie przez wiarę. W średniowieczu uczono, że 

oprócz zmysłów cielesnych istnieją ich odpowiedniki w 

duchu: dotykowi cielesnemu odpowiada dotyk duchowy 

itd. Nie tylko zmysłami cielesnymi winniście więc przyj-

mować i rozważać ten sakrament – przekazuje Katarzyna 

– lecz zmysłem duchowym, przygotowując przez miłość 

władze duszy do rozważania, przyjmowania i kosztowa-

nia tej tajemnicy. 

Dlaczego powinniśmy dotykać rękami Ciała Pań-

skiego? Chodzi o to, że człowiek posiada pięć zmysłów: 

wzrok, słuch, smak, powonienie i dotyk. Skoro całe 

człowieczeństwo obecne jest w Ciele Chrystusa, to także 

wszystkie zmysły ludzkie. Oddanie czci tajemnicy 

Wcielenia, a także uznanie obecności człowieczeństwa 

Chrystusa w Eucharystii, polega więc także na tym, że 

widzę Hostię oczyma, dotykam Pana ręką, a językiem 

wyczuwam smak. Wykluczenie z przyjmowania Komu-

nii świętej zmysłu dotyku jest niejako wyłączeniem czę-

ści człowieczeństwa w Chrystusie: Jezus mówi przecież: 

Bierzcie (dotyk) i jedzcie (smak)! Zakłada się udział in-

nych zmysłów – wzroku, słuchu (łamanie Chleba?) i po-

wonienia.  

Jak wobec tego przedstawiają się obawy wielu 

wiernych, że nie powinni dotykać Ciała Pańskiego? Czy 

nie są to tylko pozory czci dla Pana Jezusa? Czy lęk 

przed dotknięciem Pana nie jest – w świetle tego, co na-

pisała Katarzyna – oporem przez pełnym przyjęciem ta-

jemnicy Wcielenia? Czy nie boimy się bliskości Boga, 

który chce być dotykany zmysłem dotyku? Który chce, 

abyśmy w ten sposób poczuli zmysłowo, że On jest peł-

nym i prawdziwym człowiekiem? Czy powstrzymywanie 

się przed przyjęciem Komunii na rękę nie pomniejsza 

wiary w Jego człowieczeństwo obecne w tym sakramen-

cie? – pyta słusznie ks. Dariusz Piórkowski. Czy w ten 

sposób na nowo nie wykopujemy przepaści między bó-

stwem a człowieczeństwem, którą sam Bóg postanowił 

zasypać? 

(wyszukał ksBM) 

 

 

 

ŚW. KATARZYNA ZE SIENY 

O KOMUNII NA RĘKĘ 

Św. Katarzyna ze Sieny (ikona) 
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25 maja – poniedziałek: Odbyła się kolejna uro-

czystość Pierwszej Komunii św. dzieci. Do pierwszej 

Komunii przystąpiło 5 dzieci – 4 chłopców i 1 dziew-

czynka – uczniów Szkoły Podstawowej nr 12. O godz. 

16.00 dzieci przystąpiły do pierwszej spowiedzi, po-

nownie na początku uroczystości rodzice pobłogosławi-

li swoje dzieci, odbyło się odnowienie obietnic chrztu 

świętego;  Mszy św. o godz. 16.30 przewodniczył ks. 

proboszcz Jacek Kuziel, który wygłosił okolicznościo-

wą homilię, a po Mszy św. wszyscy ustawiali się do 

pamiątkowych fotografii (jak zwykle). W bardzo małej 

ilości stawiły się rodziny dzieci, obecna była Pani Dy-

rektor szkoły, ks. Jacek Piotrowski przeprowadził 

transmisję on-line, a nad całością czuwał katecheta 

dzieci – ks. Piotr Klimczak. 

Do tutejszych księży Zgromadzenia Misji dotarł dziś 

list ks. wizytatora Kryspina Banko CM. W liście 

można było przeczytać m.in.:  

Podczas ostatniego spotkania Rady Prowincji dyskutowali-
śmy o problemach, przed jakimi stoją nasze wspólnoty. Po 
dogłębnej analizie stwierdziliśmy, że w obecnej sytuacji nale-
ży powstrzymać się ze zmianami personalnymi, ograni-
czając się jedynie do najbardziej koniecznych. Dlatego 
wraz z członkami Rady Prowincji zwróciłem się do Ojca Ge-
nerała o czasowe przedłużenie funkcji superiora konfratrom, 
którym kończy się mandat w tym roku. Ojciec Generał przy-
chylił się do naszej prośby i przedłużył mandat superiora o 
jeden rok następującym konfratrom: ks. Pawłowi Holcowi CM 
(Kraków Stradom), ks. Jackowi Kuzielowi CM (Kraków 
Nowa Wieś) i ks. Zygmuntowi Berdychowskiemu CM (War-
szawa Święty Krzyż).  

Wniosek był oczywisty: tutejszy proboszcz parafii i su-

perior domu Zgromadzenia – ks. Jacek Kuziel CM 

pozostanie na tych stanowiskach przez kolejny rok. 

Mamy nadzieję: ad maiorem Dei gloriam! 

26 maja – wtorek: Nasz organista i dyrygent Chóru 

mariańskiego – p. Marcin Miotelka zdawał egzamin 

magisterski (on-line?). Dlatego uroczystej Mszy św. o 

godz. 18.30 przewodniczył nasz specjalista od muzyki i 

śpiewu – ks. Wojciech Kałamarz, ministranci stworzyli 

jej uroczystą oprawę (do asysty stawiło się 10 mini-

strantów), zaś wszystko oprawił muzyką organową, 

pieśniami i śpiewem p. Marcin Miotelka!   

30 maja – sobota: Odbyła się kolejna uroczystość 

Pierwszej Komunii św. dzieci. Do pierwszej Komunii 

przystąpiło 5 chłopców – uczniów Szkoły Podstawo-

wej nr 12. […] 

31 maja – niedziela: Można uważać, że codzienna 

modlitwa o deszcz przyniosła owoc: po raz kolejny 

padał dziś rzęsisty deszcz, od rana też było bardzo zimno. 

Może dlatego od rana niezbyt wielu wiernych uczestni-

czyło w Eucharystii, chociaż zdjęte zostały wszelkie ilo-

ściowe ograniczenia z powodów epidemicznych (pozo-

stał tylko nakaz dystansu społecznego i noszenia mase-

czek zakrywających usta i nos). Nie liczono więc uczest-

ników niedzielnych Eucharystii, chociaż ich ilość wyraź-

nie zwiększyła się po południu.  

Po gorących dyskusjach, czy ma być transmitowana on-

line Msza św. o godz. 11.00 – ostatnia transmisja jed-

nak się odbyła. Przewodniczył ks. Bogdan Markowski, 

który powiedział na jej zakończenie: 

Za nami trudny czas, i transmisja była wielkim dobrodziejstwem 
dla wielu osób, które w tym czasie przyjść do kościoła najzwy-
czajniej w świecie nie mogły. Wierni byli bardzo wdzięczni, nie-
które osoby pisały o tym wprost w smsach, na facebooku czy w 
korespondencji mailowej. Dziękowano szczególnie za transmi-
sje nabożeństw Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. 
Tu należy się wielkie podziękowanie ks. Jackowi Piotrow-
skiemu, który był pomysłodawcą i realizatorem tego przedsię-
wzięcia przez dwa i pół miesiąca. Księże Jacku: wielkie Bóg 
zapłać! za wielką pracę. Ale jeżeli w ten trudny czas w ducho-
wej łączności było nam dobrze, bo dawała namiastkę normal-
ności – życzymy sobie jednego: żebyśmy zawsze spotykali się i 
mogli się spotykać w realu, tutaj w kościele, tutaj przy ołtarzu – 
tutaj z Chrystusem Panem i ze sobą w czasie sprawowania 
świętych misteriów.  

1 czerwca – poniedziałek: Rozpoczął się powrót do 

„nowej normalności”: do zwykłego planu sprawowania 

sakramentu pokuty, nabożeństw i Mszy Świętych w nie-

dziele i dni powszednie. Natomiast nadal nie odbywają 

się spotkania wspólnot i grup parafialnych. […] 

5 czerwca – piątek: Kapłani – po trzymiesięcznej 

przerwie, spowodowanej ograniczeniami związanymi z 

epidemią – odwiedzili swoich chorych z posługą sakra-

mentalną. Nie wszyscy chorzy odważyli się przyjąć księ-

dza, ale większość przyjmowała księży z Komunią Świę-

tą z wielką tęsknotą i radością.    

6 czerwca – sobota: Odbyła się kolejna uroczystość 

Pierwszej Komunii św. dzieci. Do pierwszej Komunii 

przystąpiły 3 dziewczynki – uczennice Szkoły Podsta-

wowej nr 5. Mszy św. o godz. 11.00 (czyli wcześniej niż 

poprzednio) przewodniczył ks. proboszcz Jacek Kuziel, a 

nad całością czuwał ks. Piotr Klimczak. 

7 czerwca – niedziela: Ilość wiernych uczestniczą-

cych w niedzielnych Mszach Świętych wyraźnie ustabili-

zowała się, a jednocześnie od czwartku do dziś dał się 

zauważyć zwiększony napływ wiernych przystępujących 

do sakramentu pojednania: wyraźnie „nadrabiają” brak 

spowiedzi przy okazji Świąt Wielkanocnych. 

11 czerwca – czwartek (Boże Ciało): Uroczystość 

Bożego Ciała była inna niż wszystkie, bowiem już po 

Mszy Świętej o godz. 12.30 wyruszyła procesja eucha-

rystyczna do czterech ołtarzy, która – ze względu na 

pandemię – przeszła alejkami Parku Św. Wincentego a 

Paulo. 

 

PARAFIA W CZASACH ZARAZY: 

Z KRONIKI PARAFIALNEJ 

(WYJĄTKI) 
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Paweł Różak byłby wybrany na przewodniczącego Za-

rządu Głównego, ale w kuluarach przekazał delegatom, 

że nie może się podjąć tego zadania, więc wszedł w skład 

trzyosobowej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głów-

nym Stowarzyszenia. […]       

14 czerwca – niedziela: W kościele mało i mało 

wiernych! Długi weekend? Ładna pogoda? Zwiększony 

na nowo strach przed koronawirusem? Ofiary złożone na 

tacę też zasadniczo były… mniejsze, aniżeli w niedziele, 

gdy obowiązywały jeszcze ograniczenia. Odbyła się też 

zapowiadana zbiórka ofiar na kuchnię dla ubogich pa-

ni Marty Sawickiej – pierwsza zbiórka charytatywna po 

długiej przerwie. Na kuchnię dla ubogich wierni ofiaro-

wali w sumie 11.289 złotych i 10€. 

20 czerwca – sobota: Na Mszy św. o godz. 11.00 w 

naszym kościele zgromadziły się rodziny 4. rejonu Do-

mowego Kościoła (Oazy Rodzin). Było nielicznie, ale 

bardzo sympatycznie. Mszy św. przewodniczył modera-

tor diecezjalny – ks. Bogdan Sarniak, a koncelebrowali 

księża moderatorzy Bogdan Markowski (który wygłosił 

okolicznościową homilię), Zbigniew Kopciński, Andrzej 

Telus i o. Rafał Waluch OFM. Na zakończenie Mszy św. 

swoje słowo do zebranych rodzin skierowała para diece-

zjalna – Urszula i Andrzej Rychliccy. Po Mszy św. w 

Sali Parafialnej odbył się krąg rejonowy Domowego Ko-

ścioła, który zgromadził 25 osób (par animatorskich po-

szczególnych kręgów ewentualnie ich przedstawicieli), a 

który poprowadziła ustępująca para rejonowa – Lidia i 

Zdzisław Bednarkowie. Na kręgu m.in. wybrano nową 

parę rejonową: Katarzynę i Miłosza Handzlów.   

Odbyła się kolejna – czyli ostatnia w kolejności organi-

zowania – uroczystość Pierwszej Komunii św. dzieci. 

W czasie Mszy św. o godz. 16.30 do pierwszej Komunii 

przystąpiły 4 dziewczynki – uczennice Szkoły Podsta-

wowej nr 5 (czyli gimnastyczki). 

Cztery ołtarze przygotowały siostry Maria i Beata z p. 

kościelnym Tomaszem oraz studentami Mariuszem i 

Tomaszem, zaś o nagłośnienie zadbał ks. Piotr Klim-

czak. W samym przejściu procesji uczestniczyła tylko 

asysta procesyjna, księża i ks. Proboszcz niosący Naj-

świętszy Sakrament. Stawiła się służba liturgiczna, 

dzieci sypały kwiatki, Ewangelie przy ołtarzach śpie-

wali: ks. Mariusz Czajkowski, ks. Andrzej Telus i ks. 

Wojciech Kałamarz (dwie), ks. Wojciech Kałamarz 

wygłosił też okolicznościową homilię przy czwartym 

ołtarzu (w kościele), śpiewał p. organista Marcin Mio-

telka. I tylko Chór Mariański tym razem nie wystąpił – 

z powodu podejrzenia jednej z chórzystek o możliwość 

kontaktu z koronawirusem! Zaś pozostali uczestnicy 

uroczystości zajęli miejsca w parku, w odpowiedniej 

odległości od siebie i koniecznie w maseczkach zasła-

niających usta i nos. W ten oto sposób, przy fantastycz-

nej pogodzie, skromnie, ale pięknie i godnie uczciliśmy 

największą Tajemnicę Naszej Wiary. 

12 czerwca – piątek: Ks. Paweł Dobroszek udał się 

na weekendowe rekolekcje dla małżonków do Brwi-

nowa k. Koła. W ramach Spotkań Małżeńskich w reko-

lekcjach udział wzięło 12 par małżonków. Dodajmy, że 

w dobie pandemii właściwie tylko takie rekolekcje są 

możliwe: rodzinne, ale bez udziału dzieci.      

13 czerwca – sobota: Odbyła się kolejna uroczy-

stość Pierwszej Komunii św. dzieci. Do pierwszej 

Komunii przystąpiło 4 dzieci – 2 chłopców i 2 dziew-

czynki – uczniów Szkoły Podstawowej nr 5. Mszy św. 

o godz. 11.30 przewodniczył ks. proboszcz Jacek Ku-

ziel, a nad całością czuwał katecheta dzieci – ks. Piotr 

Klimczak. 

Na walne zebranie Stowarzyszenia Miłosierdzia do 

Krzeszowic wyjechało 6 członków Jednostki Tereno-

wej przy naszej parafii. Prezes Stowarzyszenia – pan 

Na zdjęciu: 

W czasie  

procesji  

uroczystości  

Bożego Ciała  

w Parku  

św. Wincentego  

a Paulo 
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MSZE ŚW. W NIEDZIELE: 

6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci), 
12.30, 15.00, 16.30, 18.30, 

20.00 (studenci); 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 

18.30, 20.00 (studenci); 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 

w tygodniu:  

w godzinach 6.00÷9.00, 

18.00÷19.00, 19.30÷20.00 

w niedziele: 

pół godziny przed Mszą św. 

KANCELARIA PARAFIALNA 

czynna od poniedziałku do piątku:  

w g. 10.00÷12.00 i 16.00÷18.00 

Tzw. kurs przedmałżeński: 

w listopadzie nie odbędzie się 

Katolicka Poradnia Rodzinna:  

zapisy na stronie ftrodzinie.pl 

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; 

zakrystia:       12-622-59-27; 

wezwanie do umierającego:  

      880-479-042 

LISTOPAD 

1 (niedziela):  Uroczystość Wszystkich Świętych. 

Rozpoczyna się czas modlitwy za zmarłych (zob. s. 4). 

2 (poniedziałek):  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

(Dzień Zaduszny). 

6 (piątek):   Pierwszy piątek miesiąca: odwiedzin kapłanów w domach 

chorych z posługą sakramentalną nie będzie!  

7 (sobota): Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym Po-

częciu NMP o godz. 7.40, Msza św. wotywna o Niepokala-

nym Sercu NMP o godz. 8.00 i nabożeństwo przebłagalne. 

8 (niedziela):  32. niedziela zwykła. 

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 

9 (poniedziałek):  Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 

11 (środa):  Święto Niepodległości. 

  Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 15.00. 

Msza św. w intencji chorych o godz. 18.30; po Mszy Świętej  

możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. 

15 (niedziela):  33. niedziela zwykła. 

IV Światowy Dzień Ubogich. 

Taca niedzielna będzie przeznaczona na wsparcie budowy  

kościoła pw. Św. Jacka (homilie wygłosi i ofiary zbierze  

ks. proboszcz Jacek Piszczek). 

22 (niedziela):  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

Święto patronalne Wspólnoty dla Intronizacji Najśw. Serca 

Pana Jezusa i służby liturgicznej. 

Po Mszy św. o godz. 9.30 wystawienie Najśw. Sakramentu  

i akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 

27 (piątek):  Święto NMP Niepokalanej od Cudownego Medalika.  

 Poświęcenie i rozdawanie Cudownego Medalika po Mszach 

św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.30 i 20.00. 

29 (niedziela):  1. niedziela Adwentu. 

Inauguracja rekolekcji adwentowych, które poprowadzi  

ks. dr Marek Dziewiecki. 

30 (poniedziałek):  Święto św. Andrzeja, Apostoła. 

  Dzień imienin ks. Andrzeja Telusa.  

  

 

 

Ważne informacje i kalendarium 
IINNFFOORRMMAACCJJEE    
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POSŁUGA W SZPITALU 

Od 11 listopada 
wyłącznie w środy 

ks. kapelan będzie udawał się  
do chorych w „covidowym”  

Szpitalu MSWiA przy ul. Galla; 

wezwania należy przekazywać  
przez panie pielęgniarki w szpitalu  

albo na numer telefonu 

607-696-313 

DO PIĄTKU 6 LISTOPADA 2020 ROKU 
W ZABUDOWANIACH PARAFIALNYCH I NA PLEBANII 

OBOWIĄZUJE KWARANTANNA 

Zamówione Msze św. od 27 do 31 października oraz od 2 do 6 listopada 

zostaną odprawione w kaplicy domowej. 

Msze św. 1 listopada zostaną odprawione w kościele przez kapłanów gości. 

Prośby o posługę kapłana prosimy kierować do sąsiednich parafii. 

Prosimy o modlitwę i do zobaczenia. 

ks. proboszcz Jacek Kuziel CM 

 

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

