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JEŚLI ŚWIAT  

MA WYZDROWIEĆ… 

Z LISTU PASTERSKIEGO NA  

BOŻE NARODZENIE 1910 ROKU 

Ukochani w Chrystusie! Najświętszy Sakrament jest 

przede wszystkim i nade wszystko chlebem! 

Zbawiciel podkreśla to kilkakrotnie z wielkim naci-

skiem. „Ja jestem – woła – chlebem żywym, który zstąpił z 

nieba; Ja jestem chlebem życia... Jeśli kto spożywa ten 

chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje 

Ciało za życie świata... Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała 

Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie bę-

dziecie mieli życia w sobie... Albowiem Ciało moje jest 

prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym na-

pojem”. 

Oznacza to, że podstawowym celem ustanowienia Naj-

świętszego Sakramentu, a zarazem najdoskonalszym, naj-

świętszym sposobem Jego uczczenia, jest Komunia Święta. 

Chleb eucharystyczny przeznaczony jest na to, aby był nie 

tylko dodatkiem i uzupełnieniem, ale podstawą wyższego, 

prawdziwie ludzkiego życia każdej duszy z osobna i całego 

świata. 

Tym samym też, ponieważ Boży chleb ma być głów-

nym i najważniejszym pokarmem każdego człowieka, a więc 

i najbiedniejszego, nie może on nic, zupełnie nic kosztować. 

Każdy może Go otrzymać zawsze, łatwo i za darmo. 

Skoro ten Chleb eucharystyczny tyle jest wart, co sam 

Bóg, skoro do życia duszy jest niezbędny, skoro jest w Nim 

zdrowie, zbawienie świata, a do tego jeszcze nic nie kosztu-

je, to zdawałoby się, że wszyscy bez wyjątku ludzie cisnąć 

się będą tak tłumnie do stołów Nim zastawionych, że kapłani 

nie nadążą Go konsekrować ani rozdawać, że codziennie za-

braknie Go w naszych kościołach. 

Tymczasem zdarzają się katolicy, którzy zadowalają 

się tylko zwykłym chlebem i całe życie, a nawet przy śmier-

ci, nie chcą wiedzieć o Chlebie eucharystycznym. Inni przy-

chodzą tylko od czasu do czasu popatrzeć Nań podczas Mszy 

Świętej, ale do uczty Jezusa i z Jezusem już nie zasiadają, 

jakby samo patrzenie mogło kogoś nasycić. Prawie wszyscy 

zaś spożywają ten Chleb zbyt rzadko i zbyt mało. 

Powyżej: 

«Mały Gość Niedzielny», plakat 

na adwentowe przygotowanie 2020 
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Kiedy na przednówku zabraknie w domach chle-

ba, ludzie słabną, stają się niezdolni do pracy, zapadają 

na tyfus głodowy. 

Gorsze niż tyfus głodowy choroby spadły w na-

szych czasach na ludzkość z powodu zaniedbania 

Chleba Bożego, że wymienię tylko niektóre, jak: osła-

bienie wiary, zanik zasad, a więc i wielkich charakte-

rów, zdziczenie i spoganienie świata. 

Jeśli więc świat ma wyzdrowieć, jeśli sprawie-

dliwość i miłość ma zapanować wśród narodów, to mu-

si on koniecznie zwrócić się szczerze i całym sercem 

do Źródła sprawiedliwości i miłości, do Źródła zdrowia 

i życia, czyli do Najświętszego Sakramentu i wykorzy-

stać przez Komunię świętą wszelkie dobro, jakie w 

Nim jest złożone. Spożywając ten żywy Chleb, chora 

ludzkość w pierwszych wiekach chrześcijaństwa odzy-

skała zdrowie, i teraz więc wyzdrowieje, bo pokarm ten 

nie stracił niczego ze swej Bożej siły. 

św. Józef Bilczewski,  

arcybiskup lwowski (1860—1923) 

W pierwszym dniu nowego roku przed naszymi 

oczami, w swoim macierzyńskim majestacie, staje Święta 

Boża Rodzicielka – Maryja. Patronuje ona obchodom 

noworocznym jako Matka Pokoju i jest jedną z głównych 

postaci noworocznej liturgii słowa. Obok Niej, 

w Ewangelii naszą uwagę zwracają pasterze. Wszyscy 

skupieni są wokół tajemnicy Wcielenia i Narodzenia Je-

zusa. Te dwie postawy: Maryi i pasterzy wytyczają plan 

tego noworocznego rozważania. 

Maryja jest tą, która od początku została wtajemni-

czona w Boży plan. Jej życie to kontemplacja zbawczego 

działania Niebieskiego Ojca. Maryja patrzy, słucha, za-

chowuje wszystko w pamięci i rozważa w swoim sercu. 

Boża Rodzicielka jest dla nas wzorem modlitewnego 

wpatrywania się w Oblicze Boga, wsłuchiwania się w Je-

go słowa. Uczy nas karmić się Jego wolą, cieszyć serce 

Jego widokiem i nasycać się Jego obecnością. Najwięk-

szym skarbem i całym sensem życia Maryi był Jej umi-

łowany Syn. 

Pasterze natomiast prezentują typ ludzi mniej kon-

templatywny, ale za to bardzo apostolski. Oni nie umieją 

jakby pohamować się w radości. Na samą wieść o naro-

dzeniu Mesjasza przybiegają natychmiast do Maryi i z 

wielkim entuzjazmem opowiadają to, co widzieli i usły-

szeli. Czytając Ewangelię łatwo sobie wyobrazić ten 

ogromny ruch, jaki pewnie towarzyszył gestom i gwał-

townym opowiadaniom pasterzy, szukających w swej 

prostocie słów na określenie tego, czego doświadczyli. 

Zauważmy, że ich radość spotęgowała się jeszcze, gdy 

ujrzeli wszystko tak, jak im zwiastowali aniołowie. Nie 

mogąc pohamować się, w wybuchu entuzjazmu – wybie-

gli ze stajenki wielbiąc i wysławiając Boga. 

Te dwie postawy: kontemplacji i głoszenia Rado-

snej Prawdy o Zbawieniu – winny znamionować dzisiaj 

każdego z nas, z tym że jedna postawa winna wypływać z 

drugiej. Kiedy za wzorem Maryi pochylimy się nad ta-

jemnicą Jezusa i głęboko rozważymy ją w swoim sercu, 

to z pewnością na bardzo daleki plan zejdą chmury trosk 

naszego życia, a na twarzach zajaśnieje słońce radości, 

które swój wschód ma w betlejemskim żłóbku. Jednym z 

tematów do kontemplacji i powodów radości jest pewna 

tajemnica, często pomijana w bożonarodzeniowych roz-

ważaniach, ale bardzo piękna.  

W święta Bożego Narodzenia zazwyczaj rozwa-

żamy wielkie uniżenie, jakie dokonało się we Wcieleniu. 

Dziwimy się temu, że wszechmocny Bóg, bezgraniczny 

w swej potędze, przybrał skończoną, bezradną postać 

człowieka. Jest to dla nas nieprzenikniona tajemnica. Ni-

gdy jej nie zdołamy poznać.  

NA NOWY ROK: 

MARYJA I PASTERZE 

W numerze znajdziemy m.in.: 
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 Informacje parafialne ............................... 12 

 Kalendarium parafialne …………………. 12 

Owocujących dobrem spotkań 

z Nowonarodzonym Jezusem 

– Bogiem Wcielonym, 

w rzeczywistości widzialnej 

i dotykalnej: 

w sakramentach Kościoła, 

a także w drugim człowieku, 

tym bliskim i każdym innym, 

na świąteczny czas 

i każdy dzień Nowego Roku 2021,  

życzy Redakcja «Ż Życia Parafii…» 
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misji międzynarodowych – zgłosił się jako jeden z ochot-

ników. Zgłoszenie zostało przyjęte i nowym miejscem w 

służbie Ewangelii stała się Boliwia: diecezja El Alto, para-

fia pw. Św. Piotra w Mocomoco, w wysokich Andach po-

śród Indian Aymara. Z powodu pracy na wysokościach 

często przekraczających 4.000 m n.p.m. i związanym z tym 

brakiem tlenu, a więc i pojawiających się komplikacji 

zdrowotnych – po sześciu latach przyjechał do Polski i pra-

cował w parafii pw. Św. Wincentego a Paulo w Bydgosz-

czy.  

Nowy przełożony generalny skierował go do pracy 

misyjnej w Hondurasie (Ameryka Środkowa), w diecezji 

Trujillo. Tam przez dwa lata posługiwał w parafiach Barra 

Patuca i Puerto Lempira, wśród tubylców Misquitos. Po 

wakacyjnym pobycie w kraju w Polsce (w parafii pw. Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej) powrócił do Hon-

durasu na kolejne cztery lata.  

 

Jest jednak drugi wymiar Wcielenia, który może 

napełnić nas przeogromną radością. Oto natura ludzka, 

wspólna nam wszystkim, w Chrystusie doznała przebó-

stwienia. Czy tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, czego 

dokonał Bóg w Jezusie Chrystusie? Przebóstwił nasze 

człowieczeństwo. Dźwignął nas ze statusu zwykłych 

stworzeń do godności synów Bożych. Żadna inna natura 

nie doznała takiego wywyższenia. Nawet aniołowie są 

tylko aniołami. My natomiast mamy udział w Bożej natu-

rze i to dzięki Wcieleniu Jezusa Chrystusa, i dzięki sa-

kramentowi chrztu, który wszczepia nas w Ciało Chrystu-

sa. Żeby jednak umieć cieszyć się tą prawdą – trzeba, 

wzorem Maryi, patrzeć oczami głębokiej wiary.  

Synostwo Boże i królewskie dziedzictwo to wielka 

godność i wielki skarb, który może przeleżeć w kącie nie-

jednego ludzkiego serca. My jednak zwróćmy swoje kon-

templujące oczy na ten skarb i u progu Nowego Roku 

bądźmy dumni z tego, że z woli Bożej, przez Jezusa 

Chrystusa jesteśmy synami Bożymi. A radość płynąca z 

tego faktu, za przykładem pasterzy, niech promieniuje z 

naszego życia, przenika nasze myśli, słowa i czyny.  

ks. Wojciech Kałamarz CM 
Ks.  

Rafał  

Brukarczyk  

CM 
MYŚL MIESIĄCA 

Aspiracja: niech będę dobry, a wszyscy 
inni lepsi ode mnie. 

św. Josemaria Escriva de Balaguer 

KTO JEST KIM W PARAFII… 

KS. RAFAŁ BRUKARCZYK  

Ks. Rafał Brukarczyk CM urodził się 5 paździer-

nika 1958 roku w Jankowie Przygodzkim (wielkopol-

skie). Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w ze-

spole szkół przy Zakładach Automatyki Przemysłowej w 

Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zdobył zawód montera 

aparatury pneumatycznej, a następnie elektryka. Po matu-

rze w 1979 roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne 

w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krako-

wie i sześć lat później (w 1985 roku) otrzymał sakrament 

kapłaństwa z rąk ks. biskupa Kazimierza Górnego.  

Mimo wielokrotnej wyrażanej chęci wyjazdu na 

misje – po święceniach został skierowany do pracy dusz-

pasterskiej w parafii pw. Najświętszej Panny Różańcowej 

w Pabianicach. Ale rok później prośba o wyjazd na misje 

została uwzględniona i – po krótkim językowym przygo-

towaniu we Francji – udał się na Madagaskar, gdzie pra-

cował przez 12 lat.  

Gdy przed jubileuszowym rokiem 2000 przełożony 

generalny skierował do wszystkich członków Zgroma-

dzenia Misji apel o wsparcie personalne starych i nowych 

Powrócił do Polski, by z ciężko chorą mamą spędzić 

ostatnie miesiące jej życia (w parafii pw. Trójcy Świętej w 

Żmigrodzie). Po śmierci mamy powrócił na misje, tym ra-

zem został skierowany do Beninu w Afryce, do miejsco-

wości Biro, do pracy wśród etnicznych Afrykańczyków 

Bariba i Pel. Po czterech latach powrócił jeszcze na rok do 

parafii pw. Św. Wincentego w Bydgoszczy, ale kolejny 

przełożony generalny zaproponował mu wyjazd do Chile 

(diecezja Punta Arenas), aby pomógł dwom współbraciom 

tam pracującym. Po ośmiu miesiącach pojawiła się potrze-

ba wzmocnienia nowej misji misjonarskiej w Boliwii, tym 

razem w wikariacie apostolskim w Trynidadzie, gdzie pra-

cował osamotniony współbrat z prowincji indonezyjskiej. 

Udał się więc na kolejną placówkę misyjną i przez dwa la-

ta pozostawał wśród tubylców w ogromnym, tropikalnym 

dorzeczu boliwijskiej Amazonii.  

Gdy kolejny raz powrócił w ojczyste strony – trafił 

do naszej parafii. Zresztą z konkretną misją: by być kape-

lanem w szpitalu „covidowym”, na który został przemia-

nowany Szpital MSWiA.   

Lubi nowe wyzwania i naturę, i to tę na rozległych 

przestrzeniach, lubi czytać książki – jeśli ma do nich do-

stęp. Choć intensywnie przeżyte 35 lat kapłaństwa dają fi-

zycznie o sobie znać, to jeszcze chciałby wyjechać na Bo-

że żniwo, jakim są misje! Jak więc długo u nas zagości – 

oto jest pytanie… 
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«JESTEŚMY NA WOJNIE»? 

Na forum Human Life International – Pol-

ska napisano: Tego nie robili nawet komuniści. Nie od-

ważali się wchodzić do kościoła pełnego ludzi i z wrza-
skiem urągać, przerywając niedzielną Eucharystię . O. 

Remigiusz Recław SJ, proboszcz w Łodzi, w nie-

dzielę 25 października br. mówił: Nie myślałem, że 

przed 50-tką dożyję czasów, że kościoły będą w Polsce 
dewastowane i to za przyzwoleniem polityków i z ich 
udziałem. (...) To tylko pokazuje, że wiele spraw, o które 
niby toczy się w polityce walka, jest tak naprawdę walką 
światopoglądową, jest wojną religijną.  

Bo co mówią i robią politycy? Pisałem już o 

wypowiedzi Barbary Labudy (ongiś ministra w kan-

celarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego) , 

która popiera… ataki na kościoły. Niektórzy mówią, 

że ataki na świątynie to profanacja, zdziczenie i barba-
rzyństwo – mówił dziennikarz. I usłyszał w odpo-

wiedzi: Nie widzę w tym nic złego. Absolutnie to po-
pieram.   

Co mówią i robią politycy? Posłanka Lewicy 

Joanna Scheuring-Wielgus z mężem pojawili się w 

kościele św. Jakuba w Toruniu, by zakłócić celebra-

cję niedzielnej Eucharystii prezentacją transparen-

tów: „Kobieto! Sama umiesz decydować” i „Kobie-

ty powinny mieć prawo do decydowania czy uro-

dzić, czy nie a nie państwo w oparciu o ideologię 

katolicką” (pisownia oryginalna). Jednocześnie po-

chwaliła się w Internecie: Dzisiaj zostawiliśmy więc 
Słowo na Niedzielę w kościele św. Jakuba w Toruniu, 
w którym braliśmy ślub 17 lat temu. Niebywałe: tam 

mieli ślub kościelny? Rzeczywiście? Czy przypo-

mniała sobie pytanie zadane wówczas przez księ-

dza: Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować po-
tomstwo, którym Bóg was obdarzy? Na czym polegało 

katolickie wychowanie synów w jej przypadku? Że 

w niedzielę idzie się do kościoła po to, aby prze-

szkadzać księdzu i wiernym w modlitwie? Ręce 

opadają. 

Co piszą dziennikarze? Dominika Wielowiej-

ska, dziennikarka związana z Gazetą Wyborczą, 

ogłasza: Chodzi mi o jedno: by w czasie protestów nie by-
ło fizycznych ataków na kogokolwiek. Tak, nawoływałam 
do szacunku dla uczuć religijnych innych ludzi. Dziś 
oskarżenia o profanację mam w głębokim poważaniu wo-
bec ofensywy fanatyków religijnych, którzy za nic mają ży-
cie kobiet. Dość! To ostatnio nośne hasła: Atak Kościo-
ła katolickiego na kobiety (Marta Lempart), Mordercy 
kobiet (wypisywane na murach kościołów). Ale 

przyjrzyjmy się im spokojnie. Jak rozumiem – fana-

tycy religijni (kler katolicki et consortes) zakazują 

aborcji i zmuszają kobiety do rodzenia dzieci, i w ten 

sposób skazują je na śmierć. Pomyślmy logicznie: 

gdyby to było prawdą, wielu z nas nie byłoby na tym 

świecie, a pozostali byliby sierotami. Gdyby brak 

aborcji prowadził do śmierci kobiety. A tak na margi-

nesie: kto z nas zna kobietę, która zmarła z powodu 

zakazu zabójstwa jej nienarodzonego dziecka? Na tym 

polega manipulacja: ofensywa fanatyków religijnych, któ-
rzy za nic mają życie kobiet. Sądzę, że wielu młodych da-

je się na nią nabrać. A przy okazji są zachęceni do pro-

fanowania kościołów: oskarżenia o profanację mam w 
głębokim poważaniu.  

Marek Jurek na łamach Rzeczpospolitej pisał: 

Osobną kwestią jest forma tych demonstracji oraz jej aprobata 
przez opozycyjnych polityków i dziennikarzy. Pierwszą zapo-
wiedzią tego nowego podejścia był wywiad Jerzego Urbana w 
„Wyborczej” na początku września z jego wezwaniem: „Do-
pier**lajcie katolikom! Dopie**lajcie biało-czerwonym!”. Re-
dakcja „Wyborczej” nie stawiała tu żadnych kropek. Po prostu 
zaakceptowała ten język nienawiści podobnie jak radykalne 
środowiska proaborcyjne. 

CZEGO UCZĄ SIĘ MŁODZI? 

Jaki przekaz trafia do młodych i najmłodszych? 

Obrazek z ulicy, który zgłosił parafianin. Październi-

kowe manifestacje, na ulicy mama z sześcioletnim 

dzieckiem, a obok sznur wyjących samochodów. Sze-

ściolatek jest zdenerwowany, wyraźnie zszokowany 

zaistniałą sytuacją. Co na to mama? No, co ci się nie 
podoba? Co ci się nie podoba? Oni walczą o to, żeby 
mama miała wybór… Parafianin już nie dosłyszał, czy 

mama wytłumaczyła synkowi, że chodzi o wybór, czy 

synka urodzi czy nie urodzi. Może tłumaczyła mu: No, 

ja wybrałam, żebyś się urodził, ale mogłam wybrać inaczej. 
A gdybyś miał brata albo siostrzyczkę – to też chcę mieć 
wybór, czy go urodzę czy zlikwiduję. Chyba zgadzasz się 
ze mną? Bez komentarza. 

Jaki przekaz trafia do młodych i najmłodszych? 

Rafał Porzeziński (trener terapii uzależnień) na ła-

mach Niedzieli (nr z 29.11.2020) pisał o tym, co oglą-

dał w czasie tzw. strajku kobiet: Gdy widzę piorunujący 
wzrok, logo strajku kobiet i słucham najbardziej wulgarnych 
słów wykrzykiwanych przez megafony, nie mogę oderwać 
zdumionych oczu od dzieci zagubionych w tym piekle gnie-
wu. [...] Mam na myśli przede wszystkim te dzieci, które 
przyszły już na świat i dziś w małych, zmarzniętych w listo-
padowym chłodzie rączkach trzymają wypisane na tekturze 
flamastrem z ich szkolnego piórnika słowa tak wulgarne, że 
aż boli. Tuż obok stoi uniesiona gniewem mama dziewczynki 
i na całe gardło krzyczy: „Wy...ć”!, „j...ć”! To się dzieje na-
prawdę. Te słowa, których zdecydowana większość z nas 
nigdy nie używa, nie tylko przy dzieciach, wdzierają się w 
głowy, serca i uszy tych niewinnych dzieci. Wyobrażam so-
bie pytanie: „Mamusiu, ale na co ty jesteś taka zła?”. „Na to, 
córeczko, że przez ten j...y Kościół nie będzie można za 
chwilę zabić dziecka we własnym brzuchu!”. Oczywiście, nie 
będzie tam słowa „zabić”, ale za to będą jeszcze ze 3-4 wul-
garyzmy. Jak po takiej bombie, rzuconej prosto we własne 
dziecko, można budować jego rozwój, wewnętrzny pokój, 
życzliwość i mądrość? 

 
 

JESZCZE NA TEMAT: 

CO SIĘ PODZIAŁO? 
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Mniejszości seksualne? Zwolennicy postępu? Nietolerancyjne 
państwo wyznaniowe? Dziś to wiara jest wytykana palcem — i 
być wierzącym znaczy płynąć pod prąd. Także: pod prąd tzw. 
opinii publicznej i „wartości” propagowanych przez środki maso-
wego przekazu (zob. ZŻP… nr 11/2005, s. 7). 

Co się podziało? Medialna nagonka na Kościół 

przyniosła efekty. Jakie? Obok naszej plebanii przecho-

dzi para młodych ludzi i młodzian z uśmiechem informu-

je swoją wybrankę: A tutaj mieszkają pedofile. Ks. Woj-

ciech Węgrzyniak pisze na swoim portalu: Środa. Pytam 

siostry zakonnej: – „Jakoś ludzie gorzej reagują na widok habi-
tu?” – „W ostatnim miesiącu raz zostałam uderzona, raz mnie 
ktoś opluł, raz krzyczeli za mną, że mnie zgwałcą  i raz mnie 
sklęli.” Pytam innej siostry: – „Poważnie tak jest?” – „No, tak. 
Mnie kilka dni temu jakiś facet ściągnął welon przed sklepem. 
Specjalnie na mnie czekał.” O to nam chodziło? O to naprawdę 
nam chodziło? – pytał ks. Węgrzyniak. 

         

 

Na forum Human Life International – Polska 

można było przeczytać: Ci młodzi, którzy dzisiaj z taką 

emocją i agresją żądają prawa do zabijania chorych dzieci w 
łonach matek, za parę lat, gdy ich pokolenie będzie u szczytu 
możliwości, zażądają dla nas eutanazji, a dla siebie nieogra-
niczonego prawa do aborcji na żądanie aż do porodu, a w 
określonych przypadkach także po porodzie. I zmienią Kon-
stytucję RP, bo zapis każdy człowiek na prawo do życia nie 
będzie im pasował. 

Napisałem, że wielu młodych daje się nabrać na 

medialne manipulacje. Młodych można zrozumieć. 

Wszak jest takie trafne stwierdzenie: gdyby młodość 
wiedziała, a starość mogła. Młodzi mogą jeszcze 

wszystkiego nie wiedzieć. Ale gdzie są starzy, którzy 

powinni wiedzieć i dzielić się mądrością z młodymi? 

MAMY KATOFOBIĘ? 

Co się podziało? O. Remigiusz Recław SJ mó-

wił: Kościół to musi w końcu powiedzieć jasno: mamy kato-

fobię, mamy bardzo wyraźne prześladowanie ludzi z powodu 
wyznawanej wiary. I to się dzieje w szkołach… przez to, że 
ktoś chodzi na religię, jest wyśmiewany. (...) to trzeba na-
zwać. Im szybciej się to zrobi, tym lepiej. Mogę tylko po-

twierdzić. Dziś uczniowie wierzący i praktykujący (nie 

tylko „chodzący na religię”) spotykają się z ostracy-

zmem otoczenia. Sam znam sytuację, gdy uczeń na 

lekcji religii pomógł katechetce przy obsłudze kompu-

tera i z tego powodu spotkał się z tak nienawistnymi 

reakcjami kolegów (tak jak on „chodzących na reli-

gię”!), że musiała go ratować i wspierać pedagog 

szkolna. A dlaczego przy ołtarzu jest coraz mniej mini-

strantów? Bo być ministrantem to dziś „obciach” i oka-

zja do docinków. Ale czytając Gazetę Wyborczą – 

można odnieść wrażenie, że w szkołach dziś prześladu-

je się jedynie osobników LGBT+. Rzeczywiście?  

Gdy 30 lat temu religia wracała do szkół, w prasie 

pojawił się krzyk: Uczniowie z rodzin niekatolików będą 
prześladowani w szkołach! Zawsze uważałem to za me-

dialną manipulację i podgrzewanie złych emocji przez 

wrogów Kościoła. Od początku była to wielka ściema. I 

już w 2005 roku pisałem (na łamach naszego pisma): Z 

kogo zakpią koledzy w szkole: z tego, który w niedziele nie 
idzie do kościoła (a powinien) — czy z tego, który jest mini-
strantem i idzie do kościoła trzy razy w tygodniu? Z koleżanki, 
która nie chodzi na lekcje religii — czy z tej, która czyta Pismo 
święte i książki katolickie, i wykazuje się ponadprzeciętną wie-
dzą religijną? Kogo zaatakują rodzice (z pomocą prasy i kura-
torium): katechetkę, która bojaźliwie nie stawia wymagań — 
czy katechetkę, która wymaga (a od dzieci z katolickich rodzin 
wymaga odpowiedniej wiedzy i postawy w szkole i poza szko-
łą)? Kto dziś jest bohaterem dla młodych: prawiczek, który 
twierdzi, że zachowa czystość do ślubu — czy erotoman, który 
chwali się seksualnymi podbojami? Co dziś jest prawdziwym 
aktem odwagi: noszenie koszulki z napisem: „usunęłam ciążę”, 
„mam spiralę”, „nie słucham papieża” — czy noszenie koszulki 
z napisem: „No sex until marriage, no morality without Christ”? 
Dziennikarza, który pojawił się w redakcji z takim napisem, 
spotkały docinki w stylu: „watykańska wtyka” i „każde średnio-
wiecze ma swoje zaplecze”. […] Prześladowani niewierzący? 

Na ilustracji:  

Luca Signorelli (1450—1523), Kazanie i 
czyny Antychrysta (Kłamstwa Antychrysta 
– fragment), katedra w Orvieto (Włochy) 

 

CZY TO JESZCZE KATOLICKI KRAJ? 

Na początku lat dziewięćdziesiątych oglądałem 

album, zawierający piękne, kolorowe zdjęcia i opowieść 

o historii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Wyda-

ny już w czasach „głasnosti” i „pierestrojki”, więc zaraz 

na początku albumu była umieszczona czarno-biała fo-

tografia: na podłodze cerkwi, w szatach liturgicznych 

leżeli pomordowani przez komunistycznych rewolucjo-

nistów w 1917 roku biskupi i kapłani. Zadałem sobie 

pytanie: czy coś takiego mogłoby wydarzyć się w Pol-

sce? Przecież owi duchowni w carskiej Rosji rzekomo 

byli otoczeni szacunkiem wierzącego ludu, a teraz leżeli 

pomordowani. Taki los spotkał wielu duchownych, a 

prześladowanie religijne dotknęło wszystkich wierzą-

cych i trwało długie dziesięciolecia.  
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Aż do dziś, gdy Kościół prawosławny jest po-

nownie hołubiony przez władze i cieszy się specjal-

nymi względami*, a… Władimir Putin w wywiadzie z 

2019 roku (zob. L’Espresso z 7 lipca 2019 r., s. 44) 

przestrzega: Mam wrażenie, że pewne kręgi liberalne 

zaczynają używać określonych problemów Kościoła ka-
tolickiego do zniszczenia samego Kościoła. Uważam to 
za niewłaściwe i groźne. Czyżbyśmy zapomnieli, że 
wszyscy żyjemy w świecie opartym na wartościach bi-
blijnych? W głębi duszy muszą istnieć podstawowe 
ludzkie reguły i wartości moralne (i kto to mówi!?). 

W Polsce rewolucja ze Wschodu została zatrzy-

mana w 1920 roku pod Warszawą. A księża w War-

szawie po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki w 1984 

roku byli pozdrawiani jako bohaterowie. Minęło ponad 

30 lat – i co? Trudno być księdzem (i siostrą zakonną) 

nie tylko w Warszawie. I co dalej? Kto zatrzyma inną 

rewolucję, która przychodzi z innego kierunku? 

Kościół to musi w końcu powiedzieć jasno: mamy ka-
tofobię, mamy bardzo wyraźne prześladowanie ludzi z po-
wodu wyznawanej wiary – mówił o. Remigiusz Recław 

SJ. Przypomnę tutaj, że w 2007 roku na łamach nasze-

go pisma opisałem ciekawą sytuację: Na marginesie 

sprawy chciałbym przytoczyć fragmenty dyskusji, która ostat-
nio przetoczyła się przez media bułgarskie. Nagłośniono tam 
wypowiedź ks. Ewgeniego Janakijewa z Kościoła prawosław-
nego, iż «lekarze dokonujący aborcji to płatni mordercy». W 
mało religijnej Bułgarii wywołała ona liczne protesty — aż po 
zupełnie kuriozalną opinię, że działalności mieszczącej się w 
ramach prawa nie można oceniać jako winy czy przestęp-
stwa, przy czym dotyczy to również ludzi, którzy mają ją wy-
konywać (czyli pomysłów Hitlera czy Stalina też nie można 
oceniać w kategoriach winy, jeżeli zostały wpisane w ramy 
prawa?). W dyskusji zabrał głos także miejscowy metropolita 
prawosławny Joannicjusz, który stwierdził, że Święty Synod 
BKP przygotowuje dokument, w którym aborcja zostanie wy-
raźnie nazwana grzechem, ale jednocześnie oświadczył, że 
Cerkiew nie zażąda od państwa, aby zabroniło tego rodzaju 
działań, gdyż — jak to ujął — «nie wiemy, czy ono naprawdę 
jest prawosławne». Na uwagę dziennikarza, że 80 procent 
Bułgarów uważa się za prawosławnych — arcybiskup Joan-
nicjusz odparł, że «o tym, czy ktoś jest wierzący, decyduje 
przestrzeganie kanonów i dogmatów, a nie puste słowa» 
(zob. ZŻP… nr 4/2007, s. 10). Chciałoby się dodać: 

święte słowa! 

Czy Polska jest państwem katolickim? Owszem, 

coś około 90 procent Polaków uważa się za katolików, 

ale... W dobie ataków na kościoły i księży, negowania 

nauki Kościoła, szerzącej się katofobii i apostazji, i 

urabiania młodzieży na wrogów Kościoła – może nasi 

biskupi też powinni powiedzieć głośno: nie wiemy, czy 
Polska jest jeszcze krajem katolickim… To już się po-

działo! 

ks. Bogdan Markowski CM   

* Relacje władz państwowych Rosji i Kościoła prawo-

sławnego dziś? Zobacz np.: Putin i patriarcha Cyryl 

uczestniczą w konsekracji nowego kościoła w Moskwie, 

https://www.youtube.com/watch?v=d46GzbguLGg.  

 

 

Prasa odgrywa ważną rolę w życiu współczesnego 

człowieka. Nie tylko informuje, ale także formuje myślenie 

o świecie i życiu. Ma ona wzbogacać nasze myślenie i dzia-

łanie w codziennym życiu, zwłaszcza jeśli porusza ważne 

problemy etyczne, rodzinne, społeczne czy polityczne. 

Codziennie rano kupuję Nasz Dziennik – jedyny ka-

tolicki dziennik w Polsce. Tymczasem coraz częściej zau-

ważam kupowanie prasy brukowej przez ludzi starszych. To 

bardzo smutne i dziwne zjawisko… 

Prasa ta nie służy rozwojowi człowieka, ale goni za 

sensacją i wszelką plotką, a to z pewnością nie wzbogaca 

myślenia człowieka. Człowiek – dziecko Boże – ma szukać 

zawsze prawdy i w życiu codziennym realizować dobro. 

Prasa brukowa ma swoje zasady, o których przed laty 

na łamach Polityki napisali Mariusz Janicki i Wiesław Wła-

dyka w raporcie Prasa na bruku. Oto właściwy cytat: Liczy 

się to, co napiszemy, a nie to, co jest prawdą… Zastrasza-

my lub płacimy, nigdy nie prostujemy na łamach… Gdy 

pojawia się przeciwnik, szukamy na niego haka… Na atak 

odpowiadamy natychmiast i dwa razy mocniej.  

Rzeczywiście, „mocne” to zasady i wartości, którym 

służy ta prasa. Ale czy musimy ją kupować i czytać? 

Obserwator   

 

CO CZYTASZ? 

Działalność Caritas Polska i organizacji kościelnych w 

Polsce – to prowadzenie:  

92 domów dziecka, 

27 domów matki i dziecka, 

61 okien życia, 

27 burs, 

378 świetlic terapeutycznych, 

30 centrów interwencji kryzysowej, 

105 klubów podwórkowych 

257 ośrodków kolonijnych, 

21 telefonów zaufania, 

65 funduszów stypendialnych, 

116 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 

108 warsztatów terapii zajęciowej, 

18 zakładów aktywności zawodowej, 

81 gabinetów rehabilitacyjnych, 

16 centrów opieki zdrowotnej, 

34 ośrodków wychowawczych. 

Zespoły Caritas działają niemal w połowie polskich para-

fii i skupiają 26 tysięcy wolontariuszy, przy szkołach 

funkcjonuje 4.200 kół Caritas. Caritas Polska w 2018 

roku została laureatem nagrody dla organizacji pozarzą-

dowych.  

(przygotował AM) 

 

POMOC POTRZEBUJĄCYM  

https://www.youtube.com/watch?v=d46GzbguLGg
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Kalumnie, pomówienia i oszczerstwa pod adre-

sem św. Jana Pawła II. Tak niektórzy rodacy (?) posta-

nowili uczcić 100-lecie urodzin Papieża-Polaka?    

Co wynika z watykańskiego raportu na temat by-

łego arcybiskupa Waszyngtonu i kardynała Teodora 

McCarricka? Z medialnych, gorączkowych opinii, wy-

głaszanych bez znajomości wspomnianego dokumentu 

– jego staranna lektura nawet w kilka dni nie jest moż-

liwa – wynika, że… św. Jan Paweł II miał boski atry-

but: był wszechwiedzący. 

Chciałbym tu zwrócić uwagę tylko na jeden i 

oczywisty fakt: zarówno przed nominacją na arcybi-

skupa Waszyngtonu (2000 rok), jak i później McCar-

rick był postacią cieszącą się wielkim uznaniem zarów-

no w amerykańskich kręgach kościelnych, jak i poli-

tycznych.  

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

wyświadczył wiele usług rządowi USA. Miał świetne 

kontakty z przedstawicielami zarówno prawicy, jak i 

lewicy – mówiła dr Milena Kindziuk z UKSW w War-

szawie. Kiedy w grudniu 2000 roku otrzymał z reko-

mendacji amerykańskiego Departamentu Stanu nagrodę 

praw człowieka im. Eleanory Roosevelt – w czasie uro-

czystości jej przyznania przemawiał osobiście prezy-

dent Bill Clinton. Chwalił zaangażowanie humanitarne 

McCarricka na całym świecie i wspominał, że w 1998 

roku „był zaszczycony, że mógł go wysłać jako swoje-

go przedstawiciela na rozmowy o wolności religii w 

Chinach”. Podziękował mu za „jego oddanie wszyst-

kim dzieciom Bożym”.  

Spotykał się wielokrotnie z prezydentem Geor-

gem W. Bushem. Na zaproszenie McCarricka, pięć dni 

po prezydenckiej inauguracji w styczniu 2001 roku, 

George Bush z żoną i innymi wysokimi urzędnikami 

administracji amerykańskiej uczestniczyli w kolacji w 

rezydencji arcybiskupiej w Waszyngtonie. W 2004 ro-

ku prezydent Bush powiedział o McCarricku: „Nie ma 

lepszej osoby w naszym kraju, niż McCarrick. Jestem 

dumny, że mogę nazwać go przyjacielem. Jest porząd-

nym człowiekiem”.  

McCarrick był jednym z głównych celebransów 

podczas nabożeństwa żałobnego na pogrzebie prezy-

denta Ronalda Reagana w 2004 roku: to on jako 

przedstawiciel amerykańskich katolików czytał tekst 

Ewangelii. 

McCarrick blisko współpracował także z admi-

nistracją Baracka Obamy, która widziała w jego licz-

nych wyjazdach świetne okazje do realizowania deli-

katnych misji na rzecz amerykańskiego rządu. Sprawy 

państwowe uczyniły go ekspertem od kierunku chiń-

skiego, co zresztą również Rzym zaczął wykorzysty-

wać już w czasie pontyfikatu Jana Pawła II.  

Watykański raport na temat McCarricka daje do 

zrozumienia, że w tym czasie musiał być wielokrotnie 

sprawdzany przez amerykańskie służby specjalne. Te 

amerykańskie służby specjalne to ciekawy, a pomijany 

wątek sprawy. Jeśli chodzi o T. McCarricka – pisał 

prawnik dr Michał Skwarzyński z KUL – niemożliwym 

jest nie dostrzeżenie, że służby specjalne USA musiały 

wiedzieć o homoseksualizmie T. McCarricka; że amery-

kańskie służby specjalne miały interes w tym, aby arcybi-

skupem Waszyngtonu był ktoś, na kogo mają wpływ i mo-

gą go szantażować. Dodał również, że przejęcie przez 

służby amerykańskie arcybiskupa Waszyngtonu pozwala-

ło w doskonały sposób zyskać agenta, który pod waty-

kańską flagą będzie działał na rzecz interesów USA.  

Gdy – już po śmierci Jana Pawła II – pojawiły się 

pierwsze oskarżenia McCarricka o homoseksualizm, 

Kongregacja ds. Biskupów oczekiwała od niego usunię-

cia się w cień, on zaś był pewien swojej bezkarności wy-

nikającej z braku dowodów. W połowie 2009 roku Rzym 

rozłożył bezradnie ręce: Kongregacja ds. Biskupów 

stwierdziła, że „co do zarzutów wobec Th. McCarricka 

nie wszczęto żadnego postępowania administracyjnego 

ani sądowego, ani też żadnego wstępnego postępowania 

wyjaśniającego. Żadna dykasteria nie ustaliła żadnych 

konkretnych faktów i nigdy nie stwierdzono winy”. Zaś 

Izba Reprezentantów USA poprosiła McCarricka 6 

stycznia 2009 roku – na początku swej nowej kadencji – 

o inauguracyjną modlitwę! Gdyby wiedziano o jego prze-

stępstwach, politycy nie ryzykowaliby narażenia się na 

medialny lincz – słusznie zauważyła krakowska felieto-

nistka Liliana Sonik (przypomnijmy: Jan Paweł II nie żył 

już od czterech lat).  

   

 

 

JAN PAWEŁ II 
WSZECHWIEDZĄCY? 
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W wyemitowanym w czwartek 12 listopada w 

TVN dokumencie Don Stanislao. Druga twarz kar-

dynała Dziwisza – pojawiło się oskarżenie kard. 

Dziwisza o korupcję i łapówkarstwo. Jeśli dobrze 

pamiętam – wypowiedział je pewien człowiek, 

skrzywdzony przez amerykańskiego hierarchę, a 

uczestniczący w audiencji u Jana Pawła II: miał wi-

dzieć kopertę, zawierającą 10 tysięcy dolarów, które 

miały być łapówką… za możliwość spotkania z pa-

pieżem. Innych „świadków” nie było. Ale lawina 

oskarżeń ruszyła.  

Ks. Adam Boniecki na łamach Tygodnika 

Powszechnego (TP z dnia 22 listopada br., s. 3) pi-

sał: Ludzie z niedowierzaniem słuchają jego zapewnień, 

że nie brał pieniędzy za umożliwienie spotkania z Janem 
Pawłem II. Ja tymczasem wiem, że za moim pośrednic-
twem umożliwił takie spotkania dziesiątkom, jeśli nie se t-
kom ludzi, i oczywiście zawsze czynił to gratis. Może 
czasem bywało i tak, że po spotkaniu ktoś chciał jakieś 
pieniądze ofiarować papieżowi na zbożne cele, a on to 
akceptował w myśl zasady, że „nie stawia się tamy 
szczodrobliwości”. 

Odwiedzając mieszkania naszych parafian 

(przynajmniej tych starszych) – zwykle widziałem 

zdjęcie z audiencji u papieża Jana Pawła II. Człon-

kowie naszego Chóru Mariańskiego mogą pochwa-

lić się setkami takich zdjęć, wszak w Watykanie al-

bo w Castel Gandolfo bywali kilka (kilkanaście?) 

razy. Bo zwłaszcza krakowianie mieli za punkt ho-

noru być w Rzymie i na audiencji Jana Pawła II 

spotkać. Ile musieli zapłacić sekretarzowi papieża, 

ks. Dziwiszowi, za taką audiencję? Rzeczywiście, 

wręczali mu łapówki? Może czas, by powiedzieli gło-

śno, co o tych niegodziwych pomówieniach myślą? 

To ciekawa rzecz, ale ani za życia Jana Pawła II ani 

po jego śmierci, nie słyszałem o takich oskarżeniach 

pod adresem Kardynała. Aż do listopada tego roku.  

W Rzymie na audiencji u Jana Pawła II byłem 

tylko raz: w marcu 1984 roku. Mam z tej audiencji 

piękne zdjęcie, doskonale ją zapamiętałem. Ani ja 

sam, ani organizatorzy pielgrzymki żadnej łapówki 

ks. Dziwiszowi nie wręczaliśmy, ale za to zostaliśmy 

obdarowani przez Gospodarza: każdy z nas otrzymał 

album z papieskimi przemówieniami Bądź z nami w 

każdy czas, a Jan Paweł II każdemu z osobna uścisnął 

dłoń i wręczył różaniec. Wydawał się bardzo zmęczo-

ny. Co nie dziwi, skoro w taki sam sposób przywitał 

cztery grupy pielgrzymów (trzy z Polski i jedną z 

Ameryki), po czym przeszliśmy do większej sali, 

gdzie Papież jeszcze krótko do nas przemówił i udzie-

lił błogosławieństwa. Pomyślałem sobie wówczas: 

gdzie jest taki drugi przywódca państwa, który nieu-

stannie znajduje czas, by spotykać się z setkami 

współobywateli? A tak było. Taki był św. Jan Paweł 

II. 

Mój dobry znajomy („nie wiem, czy jestem 

wierzącym człowiekiem”) bardzo krytycznie ocenia 

nagonkę na Kardynała. Pisze: Po co miałby oszukiwać 

papieża, który nie tylko był jego przełożonym, ale również 
wieloletnim przyjacielem? Dla pieniędzy? Przecież budżet 
papieski jest takiej pojemności, że prędzej by się chciwy 
utopił aniżeli dziób umoczył. Dla stanowiska? Miał najlep-
szą posługę, o jakiej można tylko marzyć: prawa ręka pa-
pieża, a pontyfikat i wizerunek Jana Pawła II były gwaran-
tem, że następna posługa, jaką otrzyma, będzie  dostatecz-
nie prestiżowa. Bo sam był zamieszany w inny, grzeszny 
proceder? Dowodów na to brak. Mamy więc człowieka, któ-
rego ciężko przekupić i nie ciągnie się zanim żaden smród. 
W dodatku jest on rodakiem papieża i bardzo z nim zżyty. 
Czy na pewno jest to właściwa osoba do procederu opiera-
jącego się na okłamywaniu i spiskowaniu przeciw urzędu-
jącej głowie Kościoła? Aż posłużę się przykładem ewange-
licznym: do kogo zwrócili się faryzeusze celem zdrady Je-
zusa? Do Jego prawej ręki, poczciwego rybaka, czy może 
do kogoś, o kim w Biblii napisano, że miał lepkie rączki? 

Powtórzę: Po co miałby oszukiwać papieża, który 

nie tylko był jego przełożonym, ale również wieloletnim 
przyjacielem? Dla pieniędzy? Pojawia się proste pytanie: 

jeżeli sekretarz papieża otrzymywał sowite łapówki – 

co z nimi zrobił? Na co je przeznaczył? Może kupił 

sobie jakieś superauto, którym rozbijał się nocą po 

Rzymie? Może wybudował sobie pałac gdzieś na 

obrzeżach Rzymu, albo i dwa, aby tam zamieszkać po 

zakończeniu służby w Watykanie? A może miał ko-

biety i dzieci, które musiał utrzymywać? Nic o tym 

nie wiadomo? To może dowiemy się o tym po śmierci 

Kardynała – bo po śmierci to nawet najbardziej ab-

surdalne oskarżenia bywają nie do odparcia. 

 

 

 

 

Co wynika z powyższego? Że o występkach 

McCarricka nie wiedział nikt – zwłaszcza w jego oj-

czyźnie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie miały miej-

sce (owszem, były podejrzenia i plotki). Nic nie wie-

dzieli ani zwykli katolicy, ani biskupi, ani prezydenci 

USA i administracja rządowa, dysponująca przecież 

sprawnymi służbami specjalnymi. Ale o wszystkim 

wiedział w Rzymie… św. Jan Paweł II – papież 

wszechwiedzący (i wszechmogący). I krył seksualnego 

przestępcę. Tak przynajmniej uważają niektórzy dzien-

nikarze i powtarzający bezmyślnie ich opinie.  

Prosi się o odrobinę zdrowego rozsądku: gdzie w 

tym wszystkim sens, gdzie logika? Przecież to nie 

trzyma się kupy! Uprasza się więc o odrobinę zdrowe-

go rozsądku i akceptację prostej prawdy, którą wypo-

wiedziała dr Milena Kindziuk: nie można przyjmować 

narracji, że w 2000 roku „Papież wiedział o zarzutach 

a mimo to awansował McCarricka”, gdyż jest ona fał-

szywa i niegodziwa.   

ks. Bogdan Markowski CM 

ŁAPÓWKARZ  
KARDYNAŁ D.? 
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Oczywiście, wiemy na co kard. Dziwisz prze-

znaczał pieniądze, którymi dysponował. Ks. Wojciech 

Węgrzyniak, który przez kilka lat współpracował z 

Kardynałem, napisał: Z tego powstało wiele dobrych dzieł, 

jak choćby Centrum Jana Pawła II. Z tego skorzystały i sio-
stry zakonne, z tego studenci i biedni na Plantach. Ks. Siuda, 
budowniczy kościoła w Maniowach, Mizernej i Czorsztynie 
mówił: „Miliony przeszły przez te ręce, ale ani jeden dolar się 
nie przykleił” (zob. O co właściwie nam chodzi? – inter-

netowa strona ks. Wojciecha Węgrzyniaka, Don Stanis-

lao?). Liliana Sonik pisała: Niewiele wiem na ten temat, 

ale jednak wiem, że ksiądz Dziwisz przekazywał pieniądze 
dla wyrzuconych z pracy katolików słowackich. Że szły fun-
dusze na szpitale, szkoły i ośrodki rehabilitacji w różnych kra-
jach, także w Polsce. A starsi pamiętają o pomocy dla rodzin 
więźniów politycznych. Faktur od nikogo nie żądano (zob. 

Powstrzymać zamęt, Dziennik Polski z dnia 23 listopa-

da br., s. 2). Mogą o tym opowiedzieć także rodacy 

Kardynała z Raby Wyżnej i okolicy: o przedsięwzię-

ciach społecznych i charytatywnych, które fundował i 

wspierał. A ja – by być złośliwym do końca – dodam, 

że dzięki „sowitym łapówkom” na starość… mógł za-

mieszkać w służbowym mieszkaniu przy ul. Kanoni-

czej w Krakowie.   

Za puentę niech posłużą uwagi mojego dobrego 

znajomego („nie wiem, czy jestem wierzącym czło-

wiekiem”). Który, owszem, myśli oryginalnie i samo-

dzielnie, i nie ma najmniejszego zamiaru myśleć „tak, 

jak wszyscy”. Pisze: Nie biorę tych oskarżeń na poważnie 
z jednego, mniej oczywistego powodu. Proceder opierający 
się na ciągłym kłamstwie, mataczeniu, spiskowaniu, nisz-
czeniu wymaga dwóch rzeczy: bardzo zdeprawowanej mo-
ralności oraz wysokiej inteligencji. Proszę sobie obejrzeć 
materiały na YouTube dotyczące jakiegokolwiek człowieka 
skazanego za malwersację, oszustwa, spiski i inne grzechy 
wymagające działania w ukryciu. Wszyscy Ci ludzie mają 
wiele wspólnych cech: wysoka inteligencja, krasomówstwo, 
charyzma, umiejętny dobór słów, cudowna mimika twarzy, 
błyszczące oczka, energia... I wszystkie te cechy charakte-
ryzowały ich na co dzień, a nie tylko w momencie jakiegoś 
niedobrego aktu. A teraz spójrzcie na twarz kard. Dziwisza, 
zarówno tę współczesną, jak i tę z archiwalnych materiałów. 
Zobaczycie jedną cechę wspólną: poczciwą, lekko nalaną 
twarz, z coraz głębszymi wgłębieniami pod oczami, która 
przywodzi na myśl poczciwego buldoga. Nie mam zamiaru 
być złośliwy, ale takie są moje skojarzenia. I jak widzicie te 
coraz bardziej zmęczone, jakby ziewające coraz starsze 
oczy, widać tam jakąś energię, charyzmę, wielki intelekt? Ja 
tam widzę znużenie i lekką ospałość. Nawet jak mówi, mówi 
monotonnie, powoli i z wielkim trudem formułuje myśli. I to 
ma być ten legendarny Don Stanislao? Ten, który oszuk iwał 
samego naszego największego rodaka i wraz z nim cały 
Kościół? To ma być ten przebiegły kanciarz, łapówkarz i 
spiskowiec? Zostawcie go w spokoju. To tylko biedny Stani-
sław, utrudzony pracą przez całe życie dla dobra Kościoła. 
Miejmy chociaż trochę godności i dajmy mu spokój na eme-
ryturze... 

     ks. Bogdan Markowski CM  

1 września – wtorek: Początek nowego roku szkolne-

go. Widać, że inny, aniżeli w latach ubiegłych: uczniów i 

rodziców bardzo niewielu – tyle co nic na Mszy św. o 

godz. 8.00, nieco więcej o godz. 9.00. Za to bardzo dobrze 

odliczyły się dyrekcje szkół i grona pedagogiczne… O 

godz. 8.00 Mszy św. dla społeczności szkoły Podstawo-

wej nr 12 („za murem”) przewodniczył ks. proboszcz Ja-

cek Kuziel, a o godz. 9.00 dla społeczności VII Liceum 

Ogólnokształcącego – ks. Paweł Dobroszek; z ks. Pawłem 

koncelebrowali uczący w VII LO: ks. Marek Krawczyk 

(nauczyciel filozofii) i ks. Piotr Klimczak (nowy czyli dru-

gi katecheta). Zaś inaugurację roku dla Szkoły Podstawo-

wej nr 5 („sportowej”) zaplanowano na najbliższą niedzie-

lę o godz. 11.00. 

2 września – środa: Początek nowego roku formacji 

służby liturgicznej. Mszy św. o godz. 18.30 przewodni-

czył i Słowo do młodych wygłosił ks. proboszcz Jacek 

Kuziel, koncelebrował opiekun służby liturgicznej – ks. 

Bogdan Markowski; obecna była również opiekunka 

dziewcząt z Krucjaty Maryjnej – s. Beata Woźniak. Stawi-

ło się 22 chłopców (czyli nie najgorzej) i 8 dziewcząt 

(czyli… prawie wszystkie krucjatki), a także niektórzy ro-

dzice. […]         

18 września – piątek: Do Zawadki na trzy dni skupie-

nia poświęcone tajemnicy Eucharystii udali się podopieczni 

ks. Piotra Klimczaka z PROJEKTU A PAULO. Uczestni-

czyło 25 młodych, pomocą służyły siostry Beata Woźniak i 

Maria Skawina, a całość poprowadził ks. Piotr Klimczak. 

19 września – sobota: Odbyła się kolejna uroczystość 

Pierwszej Komunii św. dzieci. W czasie Mszy św. o 

godz. 11.00 do pierwszej Komunii przystąpiło aż 10 dzieci 

– 6 chłopców i 4 dziewczynki – uczniów Szkoły Podsta-

wowej nr 5. Mszy św. przewodniczył ks. asystent Bogdan 

Markowski (pod nieobecnośc ks. Proboszcza), a nad cało-

ścią czuwał tradycyjnie katecheta… młodzieży – ks. Piotr 

Klimczak (który na tę okoliczność „urwał się” z dni sku-

pienia w Zawadce). 

20 września – niedziela: Stowarzyszenie Przyjaciół im. 

Św. Brata Alberta przeprowadziło kwestę na prowadzenie 

kuchni dla osób ubogich i samotnych przy ul. Reformac-

kiej 3. Wierni ofiarowali na ten cel 6.400 złotych. 

26 września – sobota: Odbyła się jedenasta (?) i ostatnia 

w tym roku kalendarzowym uroczystość Pierwszej Ko-

munii św. dzieci. Do pierwszej Komunii przystąpiło 5 

chłopców – uczniów Szkoły Podstawowej nr 5. Mszy św. o 

godz. 11.00 przewodniczył ks. proboszcz Jacek Kuziel, a 

nad całością czuwał katecheta – ks. Piotr Klimczak.  

 

PARAFIA W CZASACH ZARAZY: 

Z KRONIKI PARAFIALNEJ 

(WYJĄTKI) 
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27 września – niedziela (uroczystość św. Win-
centego a Paulo): Tym razem w niedzielę święto-

waliśmy doroczny odpust ku czci św. Wincentego a 

Paulo. Nie było „odpustowego” kaznodziei: każdy ce-

lebrans głosił okolicznościową homilię na „swojej” 

Mszy Świętej; z kolei ks. Piotr Klimczak gościł w pa-

rafii Bł. Anieli Salawy, gdzie przez cały dzień głosił 

okolicznościowe homilie. 

W czasie Mszy św. o godz. 11.00 odbyła się – spóź-

niona o pół roku z powodu pandemii – uroczystość 

przyjęcia nowych dziewcząt i chłopców do grona 

służby liturgicznej. Ks. proboszcz Jacek Kuziel przy-

jął do grona Krucjaty Matki Bożej Niepokalanej dwie 

dziewczynki – Zosię Bętkowską i Zosię Rybak oraz 2 

chłopców do grona ministrantów – Adama Łukasika i 

Dominika Dybka. Po Mszy św. w kościele została 

wykonana pamiątkowa fotografia, również w kościele 

ks. Bogdan rozdał uczestnikom legitymacje i upomin-

ki oraz pierwsze informacje dla rodziców (na piśmie). 

O godz. 12.30 rozpoczęła się główna uroczystość 

odpustowa: Mszy św. przewodniczył i okoliczno-

ściowe kazanie wygłosił wikariusz parafii Bł. Anieli 

Salawy – ks. Adam Kaganek CM. Mszę św. konce-

lebrowali: ks. proboszcz Jacek Kuziel CM, ks. Marian 

Wanat – nowy dziekan dekanatu Kraków-Bronowice, 

ks. Leszek Garstka – proboszcz parafii św. Szczepana, 

ks. Jacek Piszczek – proboszcz parafii św. Jacka, ks. 

Zbigniew Zięba – proboszcz parafii św. Jana Kantego, 

ks. Dariusz Błaszczyk CM – superior domu Zgroma-

dzenia w Piekarach i ks. Kazimierz Stelmach CM – rad-

ca prowincji, p.o. dyrektora CE Radosna Nowina w Pie-

karach.  

Stawiła się służba liturgiczna (w niezbędnej ilości), a 

nasz Chór Mariański wystąpił w pełnej gali i w repre-

zentacyjnych strojach, i w niezbędnych przyłbicach, które 

wyraźnie przeszkadzały w śpiewie – w takim składzie 

chyba po raz pierwszy od kilku miesięcy. […]  

4 października – niedziela: Wiernych jakby więcej… 

ale koronawirus też ma się dobrze i zaraża bardziej, po-

trzebna jest więc zwiększona ostrożność. Ks. Piotr Klim-

czak zainaugurował parafialne przygotowanie dzieci do 

uroczystośći Pierwszej Komunii: na Mszy św. o godz. 

11.00 i po niej zgromadziło się w kościele nadspodzie-

wanie liczne grono zainteresowanych. Taca niedzielna 

była przeznaczona na wspomożenie apostolskiej i cha-

rytatywnej działalności papieża Franciszka: wierni 

ofiarowali 9.400 złotych (czyli więcej aniżeli w poprzed-

nie niedziele). […] 

14 października – środa: Zakończyły się akademic-

kie rekolekcje «na dobry początek». Zwykle organizo-

wane przez poszczególne duszpasterstwa akademickie, w 

tym roku – ze względów epidemicznych – miały się od-

bywać tylko w Bazylice Ojców Dominikanów. Ale z po-

wodów epidemicznych – dominikanie znaleźli się na 

kwarantannie, a kościół zamknięto – zostały przeniesione 

do Kolegiaty Św. Anny. Tam od poniedziałku codzien-

nie o godz. 19.30 była sprawowana Msza św. z homilią, a 

po niej była głoszona konferencja przez… dwójkę konfe-

rencjonistów (tzw. dialogowana). Rekolekcje były 

transmitowane on-line, a na stronie diecezja.pl codzien-

nie zamieszczano obszerną relację z wydarzenia. Dziś 

ostatnią homilię głosił ks. Andrzej Telus CM, o czym na-

pisano na stronie diecezja.pl. 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

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

do liturgicznej służby ołtarza: 
tel. 12-622-59-13 

Na zdjęciu: 

Ks. Adam 
Kaganek CM 
przewodniczy 
Mszy Świętej 
odpustowej 
w naszym 
kościele 

(fot. Piotr 

Niziniecki) 
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Ks. Grzegorz Kotala, kanclerz Kurii Metropolitalnej 

w Krakowie – w imieniu Metropolity Krakowskiego, ks. 

abpa Marka Jędraszewskiego – przesłał na adres krakow-

skich parafii Pro memoria dla duszpasterzy Archidiecezji 

Krakowskiej na czas Adwentu i Bożego Narodzenia A.D. 

2020. W Pro memoria czytamy m.in.: Wizytę duszpaster-

ską, której szczególnym elementem jest błogosławieństwo 

rodziny w miejscu jej zamieszkania, pracy i wspólnego 

rozwoju, można przenieść na dogodny i bezpieczny czas po 

ustaniu pandemii. Na wyraźne jednak zaproszenie po-

szczególnych rodzin można odpowiedzieć indywidualnymi 

odwiedzinami z zachowaniem norm sanitarnych. […] Nie 

zaleca się natomiast organizowania opłatkowych spotkań 

różnych grup i wspólnot parafialnych. 

Mając na uwadze powyższe wskazania i biorąc pod 

uwagę pytania i prośby wiernych o wizytę duszpasterską 

księży – postanowiliśmy w Roku Pańskim 2021 odwiedzić 

domy tych parafian, którzy wyraźnie o to poproszą, z 

zachowaniem norm sanitarnych. Podajemy do wiadomości 

parafian obawiających się kontaktu z kapłanem, że więk-

szość duszpasterzy w naszej parafii przeszła już przez za-

chorowanie na COVID-19 (są więc «ozdrowieńcami» – 

posiadają odporność, dzięki której trudniej im zachorować 

czy kogoś zakazić), pozostali dodatkowo zbadają się na 

obecność antyciał, ewentualnie poddani zostaną testowi na 

obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Pragniemy do mi-

nimum zmniejszyć ryzyko przeniesienia groźnego wiru-

sa do domów wiernych, którzy zaproszą nas z wizytą dusz-

pasterską. Z tej też racji księża z wizytą przyjdą sami, nie 

będą im, niestety, towarzyszyli w tym roku chłopcy i 

dziewczęta ze służby liturgicznej. 

Trudno przewidzieć, jak wielka będzie ilość zapro-

szeń, które zechcą złożyć parafianie. Dlatego został ułożo-

ny zwykły Plan wizyty duszpasterskiej 2021 (zamiesz-

czony obok). Bardzo prosimy, aby zapraszać księdza w wy-

znaczonym terminie. Tylko wyjątkowo i w uzasadnionych 

przypadkach można zaprosić kapłana w terminie dodatko-

wym. W domach prosimy przygotować jak zwykle: stół 

nakryty białym obrusem, krzyż i zapalone świece oraz kro-

pidło i wodę święconą, by pokropić nią domostwo. 

Od  wtorku 15 grudnia przy wyjściach z kościoła 

można otrzymać informacje o wizycie duszpasterskiej i 

formularz Zaproszenia kapłana z wizytą duszpaster-

ską 2021. Wypełniony formularz zaproszenia prosimy 

oddać w zakrystii lub kancelarii parafialnej najpóźniej do 

dnia 17 stycznia 2021 roku. W razie konieczności – 

można zaprosić kapłana telefonując po 1 stycznia 2021 

roku  w dni robocze w godzinach 14.00—16.00 na nu-

mer 12-622-59-13.    

Z życzeniem radosnych Świąt Narodzenia Pana i 

błogosławionego Nowego Roku 2021. 

ks. proboszcz Jacek Kuziel CM 

 

 

 

KOLĘDA – ALE JAKA? 

18.01.2021, poniedziałek: 

ulice Beniowskiego, Chodowieckiego,  

Cichy Kącik, Goetla, Domeyki, Olimpijska, 
Radwańskiego, Reymonta   

19.01.2021, wtorek: 

ulice Altanowa, Piastowska 

20.01.2021, środa: 

ulice Armii Krajowej, Buszka 27 i 27A,  

Jadwigi z Łobzowa 

21.01.2021, czwartek: 

ulice Rolnicza i Skarbińskiego 

22.01.2021, piątek: 

ulice Młodej Polski, Niedziałkowskiego,   

Staszczyka, Szlachtowskiego, Żelechowskiego 

23.01.2021, sobota: 

ulica Królewska 

24.01.2021, niedziela:  kolędy nie będzie! 

25.01.2021, poniedziałek: 

ulice Krzywy Zaułek, Rydla 

26.01.2021, wtorek: 

ulice Kawiory, Kijowska, Ogrodniczek,  

Spokojna, Urzędnicza 

27.01.2021, środa: 

ulice Chocimska, Gramatyka 

28.01.2021, czwartek: 

ulice Bronowicka, Galla, Nawojki, Kadecka, 
Staffa 

29.01.2021, piątek: 

ulice Czarnowiejska, Miechowska, Obopólna, 
Toruńska, Warmijska 

30.01.2021, sobota: 

ulica Lea 

31.01.2021, niedziela:  kolędy nie będzie! 

01.02.2021, poniedziałek: 

ulice Chmiela, Kazimierza Wielkiego,  

Nowowiejska, Smoluchowskiego 

02.02.2021, wtorek:  kolęda dodatkowa! 

03.02.2021, środa:    kolęda dodatkowa! 
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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  

tylko w godzinach 16.00÷18.00 

Tzw. kurs przedmałżeński: 

w styczniu nie odbędzie się 

Katolicka Poradnia Rodzinna:  

zapisy na stronie ftrodzinie.pl 

Biblioteka Żywego Różańca 
czynna w środy, g. 17.00÷18.00 

Klub Parafialny 
nieczynny z powodu ograniczeń 
epidemicznych! 

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 

STYCZEŃ 
1 (piątek):   Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. 

Dziś przypada 54. Światowy Dzień Pokoju. 

Można zyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie 

lub śpiew w kościele hymnu O Stworzycielu, Duchu, 

przyjdź w celu uproszenia Bożej mocy na cały nowy rok. 

Składka przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II 

«Nie lękajcie się!». 

2 (sobota):  Pierwsza sobota miesiąca: Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP o godz. 7.40; Msza św. wotywna o Nie-

pokalanym Sercu NMP o godz. 8.00. 

3 (niedziela):   2. niedziela po Narodzeniu Pańskim. 

6 (środa): Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). 

  Porządek Mszy Świętych – jak w każdą niedzielę. 

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest świętem  

obowiązującym: każdy katolik jest zobowiązany  

do udziału we Mszy  Świętej. 

Po każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła. 

Ofiary mszalne będą przeznaczone na cele misyjne. 

Zmiana tajemnic różańcowych i noworoczne spotkanie 

grup parafialnych w kościele po Mszy Świętej o godz. 

16.30. 

8 (piątek): Odwiedziny kapłanów w domach chorych – w miejsce 

pierwszego piątku miesiąca – od godz. 9.00 (chyba że  

inaczej ustalono z księdzem) 

10 (niedziela):  Święto Chrztu Pańskiego. 

  Zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego. 

17 (niedziela):  2. niedziela zwykła. 

18 (poniedziałek):  Początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

Początek wizyty duszpasterskiej w domach parafian 

(tylko na zaproszenia – patrz s. 11)  

19 (wtorek):  Dzień imienin ks. Mariusza Czajkowskiego. 

24 (niedziela):  3. niedziela zwykła. 

 25 (sobota):   Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.  

Rocznica założenia Zgromadzenia Księży Misjonarzy: 

uroczysta Msza Święta o godz. 18.30. 

31 (niedziela):  4. niedziela zwykła. 

 

Kalendarium parafialne 
IINNFFOORRMMAACCJJEE    

PPAARRAAFFIIAALLNNEE  
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Bezpłatne porady prawne w Domu Katolickim: 

uzgodnienie terminu spotkania pod nr. telefonu 666-464-874; 
Bezpłatne porady prawne w Bibliotece Żywego Różańca: 

uzgodnienie terminu spotkania pod nr. telefonu 512-757-477; 
Porady psychologa-psychoterapeuty w Domu Katolickim: 

uzgodnienie terminu spotkania pod nr. telefonu 501-642-275 
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