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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 

GDZIE JEST  
TWÓJ RÓŻANIEC? 

Był 11 lutego 1858 roku. Gdzieś na prowincji, nieda-

leko miejsca zwanego „Dziurą świń” czternastoletnia Maria 

Bernarda, zwana Bernadettą, zbiera drewno na opał, którego 

w domu właśnie zabrakło. W takiej niepozornej scenerii za-

czynają się objawienia Maryi w Lourdes. 

Był 16 lipca 1894 roku. Rocznica ostatniego objawie-

nia Bernadetcie. W Nowej Wsi pod Krakowem ukończono 

budowę świątyni pod wezwaniem Matki Bożej z Lourdes.  

Jest luty 2021 roku. Niezmiennie w naszym kościele 

parafialnym wita nas w ołtarzu głównym postać Najświętszej 

Maryi Panny z Lourdes. Trzyma w dłoniach różaniec, któ-

rym chce połączyć nas z Niebem. Upłynęło tyle lat, a Jej 

słowo i zaproszenie jest wciąż aktualne. Znów przedstawia 

nam się jako Niepokalane Poczęcie…  

Czy myślałeś kiedyś, co Ona chce tobie przez to po-

wiedzieć? Znów prosi o modlitwę, o nawrócenie i podjęcie 

pokuty, bo od tamtego czasu nie nastąpiła jeszcze w nas taka 

przemiana, żebyśmy wzięli sobie do serca Boże Słowo. 

Wręcz odsłania się coraz bardziej nieciekawy widok zuchwa-

łości, z jaką ludzie popełniają dzisiaj grzechy… Jej Syn – 

nasz Zbawiciel – jest coraz bardziej wypędzany z naszego 

życia. Tym mocniej więc rozbrzmiewa Jej prośba o modlitwę 

różańcową. We wszystkich objawieniach Matki Bożej modli-

twa różańcowa odgrywa szczególną rolę. Niezwykła jest hi-

storia Różańca oraz łask otrzymywanych przez tę modli-

twę… 

Nieco wcześniej, niż zdarzyły się objawienia w Lour-

des, w 1828 roku inna francuska nastolatka – Paulina Jaricot 

– powołała do życia nowy, wielki ruch, dający początek dzi-

siejszemu Stowarzyszeniu „Żywy Różaniec”. Boże błogo-

sławieństwo i matczyny uśmiech Maryi musiały sprawić, że 

to dzieło powstało i tak się rozrosło. Pragnieniem Pauliny 

było przeżywanie modlitwy różańcowej codziennie, w du-

chowej łączności z innymi, we wspólnocie – jako drogiej 

sercu Tajemnicy, a nie nudnego zajęcia dewotek, jak już 

wtedy niektórzy sobie tę modlitwę wyobrażali. 

Także dzisiaj Różaniec jest modlitwą piękną w swej 

Tajemnicy jednoczenia z Bogiem i schronienia w dłoniach i 

Sercu Maryi. 

W numerze znajdziemy m.in.: 

 Eucharystia:  

     obecność, ofiara, uczta ………………... 2 

 Nie zejdziemy z drogi  

 obrońców życia ......................................... 5 

 Znak Opatrzności .................................. 7 

 Dziękujmy Bogu za dobra  

     minionego 2020 roku ............................ 8 

 Moda na apostazję …............................ 9 

 Z Kroniki Parafialnej ........................ 11 

 Informacje i kalendarium .............. 12 

Program świętowania uroczystości 
odpustowej ku czci Patronki parafii, 
Naszej Pani z Lourdes – na stronie 2 
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Niech przebywanie Maryi w Jej figurze w na-

szym kościele będzie dla nas zaproszeniem do zwróce-

nia się całym sercem do Boga. Jej spojrzenie zawsze 

łączy z Bogiem i braćmi w Chrystusie – nas, choć za-

bieganych wśród codziennych spraw jak Bernadetta, 

jednakże złączonych przez sakrament Chrztu Świętego 

z Chrystusem. 

Przyjmijmy Różaniec – wielki dar Maryi na 

trudne czasy! Dar, który Maryja wkłada często w ręce 

młodych: dzieci i nastolatków, aby oni przekazywali 

go całemu Kościołowi. 

Bernadetta miała zwykły, drewniany różaniec, 

cały czas ten sam, który nosiła przy sobie w kieszon-

ce. Na jedno ze spotkań (1 marca) wzięła na prośbę 

jednej z kobiet inny różaniec. Maryja od razu zapyta-

ła, co zrobiła ze swoim różańcem. A gdzie jest twój 

różaniec? Co z nim zrobiłeś? Twojego różańca nic nie 

zastąpi. 

Nasza parafia już dawno, patrząc na Maryję, 

odczytała to szczególne zaproszenie do modlitwy ró-

żańcowej, tworząc parafialną Wspólnotę Żywego Ró-

żańca.  

Jeśli pragniesz wejść w modlitwę różańcową we 

Wspólnocie Żywego Różańca działającej w naszej pa-

rafii – zapraszamy na Eucharystię i nasze spotkania 

(zwykle odbywają się w kościele), w pierwsze niedzie-

le miesiąca o godzinie 16.30, lub do kontaktu mailowe-

go pod adresem: <roza.lourdes@poczta.fm>. Połącz-

my nasze ręce i serca w modlitwie z Maryją. 

Anna Kielska 

przewodnicząca Wspólnoty Żywego Różańca 

 

Rok temu na początku adwentu rozpoczął się w 

Kościele nowy trzyletni program duszpasterski o Eu-

charystii, pod hasłem «Eucharystia daje życie». Auto-

rzy programu, korzystając z metodologii przyjętej 

przez Benedykta XVI w adhortacji apostolskiej Sa-

cramentum caritatis, proponują, by w kolejnych latach 

skoncentrować się na Eucharystii jako tajemnicy wy-
znawanej, Eucharystii jako tajemnicy celebrowa-
nej i wreszcie – Eucharystii jako tajemnicy posłania 
i chrześcijańskiego świadectwa.  

W związku z tym pierwszy rok programu reali-

zowany był pod hasłem «Wielka tajemnica wiary». 

Hasło drugiego roku pracy, który niedawno rozpoczęli-

śmy, brzmi  «Zgromadzeni na świętej wieczerzy», a 

trzeciego roku – «Posłani w pokoju Chrystusa». 

Czas pandemii wpływa bardzo mocno na to, że 

Kościół – pozbawiony wielu narzędzi działania i od-

działywania – bardziej niż kiedykolwiek przedtem Eu-

charystią przemawia, ewangelizuje i katechizuje naj-

szersze rzesze wiernych. 

W naszym piśmie podejmiemy w tym roku cykl 

artykułów o Eucharystii, aby lepiej poznać i zrozumieć 

tę niezgłębioną rzeczywistość, ale przede wszystkim, 

żeby bardziej świadomie ją przeżywać i żyć Nią na co 

dzień. 

Eucharystia jest centralnym tematem życia Ko-

ścioła i sercem liturgii, czyli kultu chrześcijańskiego. 

Nauczanie soborowe, jak i posoborowe koncentruje się 

na Eucharystii jako na źródle odnowy i autentyczności 

wiary. Wiele dokumentów papieskich poświęconych 

jest wybitnie temu sakramentowi: św. Jana Pawła II 

encyklika Ecclesia de Eucharistia (2003), adhortacja 

Ecclesia in Europa (2003), list na Rok Eucharystii 

Mane nobiscum Domine (2004), Benedykta XVI ency-

klika Deus caritas est (2005) i adhortacja Sacramen-

tum caritatis (2007). 

Nasz cykl artykułów o Eucharystii przedstawię 

w trzech aspektach, zaczerpniętych z encykliki św. Ja-

na Pawła II Ecclesia de Eucharistia (13–16): ofiara, 

obecność, uczta. Zakłada on próbę określenia jej z kil-

ku punktów widzenia, ale wspólny mianownik stanowi 

wymiar personalistyczny, a przede wszystkim zbaw-

czy. Wszystkie trzy aspekty stanowią aluzje do pod-

stawowych kategorii zbawienia znamiennych dla 

wszystkich religii. Ofiara jako cena zbawienia, obec-

ność jako synonim bliskości i kontaktu z Bogiem oso-

bowym oraz obraz uczty, charakteryzujący sytuację 

zbawienia we wspólnocie osób.  

 

EUCHARYSTIA: 

OBECNOŚĆ, OFIARA, UCZTA  

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI 

NASZEJ PANI Z LOURDES 
W CZWARTEK 11 LUTEGO 2020 ROKU: 

MSZE ŚW. PRZED POŁUDNIEM 

O GODZ. 6.00, 7.00, 8.00 I 9.00; 

MSZA ŚW. W INTENCJI CHORYCH 

O GODZ. 15.00; 

UROCZYSTA MSZA ŚW. ODPUSTOWA 

O GODZ. 18.30: 

EUCHARYSTII BĘDZIE PRZEWODNICZYŁ  

I HOMILIĘ WYGŁOSI KS. ADAM BOROWSKI CM,  

SEKRETARZ POLSKIEJ PROWINCJI  

ZGROMADZENIA KSIĘŻY MISJONARZY;  

MSZA ŚW. „AKADEMICKA” 

O GODZ. 20.00 

mailto:roza.lourdes@poczta.fm
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go Misterium. Historia zbawienia staje się naszą histo-

rią, źródłem naszej egzystencji w sensie historio-

zbawczej przeszłości. Spotykamy się tutaj z korzenia-

mi naszej egzystencji jako ludu wybranego, jako dzieci 

obietnicy, jako dzieci Boga usynowionych przez 

chrzest.  

 Wszystkie formy kultu Kościoła znajdują moc i inspi-

rację w Eucharystii (sakramenty jako zakorzenienie w 

Misterium paschalnym uobecnianym w liturgii; liturgia 

uświęcenia czasu, która zakłada obowiązek wielbienia 

Boga-Oblubieńca przez Oblubienicę Kościół i dialogu 

z Nim w wyniku pełnego uczestnictwa w Misterium 

Chrystusa i Kościoła, jakie uobecnia się w Eucharystii, 

modlitwa osobista, życie). 

Eucharystia jako „szczyt” 

 W Eucharystii odnajdujemy docelowe czynności Chry-

stusa i Kościoła, które z udziałem Ducha Świętego do-

prowadzają do zbawczego oddania ludzi i świata Bogu 

Ojcu oraz uświęcenia tego świata; dokonuje się tworze-

nie „nowej ziemi” i „nowego nieba”; Eucharystia sama 

w sobie jest celem, a więc „szczytem”, kulminacją, a nie 

środkiem do celu. 

 Tutaj osiągamy komunię z Chrystusem i Kościołem. 

 Tutaj partycypujemy w „zadatku” w nowym życiu z 

Bogiem i z Kościołem. 

 Tutaj spełnia się nasze powołanie w ramach Misterium 

w znaczeniu ostatecznym. 

 Dokonuje się udział w doskonałym kulcie w Duchu i w 

prawdzie. 

 Wszystkie formy kultu kulminują w Eucharystii (modli-

twa osobista, inne sakramenty, liturgia godzin, życie). 

W tym sensie Eucharystia jest sakramentem – 

syntezą, w ramach której rozgrywają się dzieje zbawie-

nia. W encyklice św. Jana Pawła II mamy takie sformu-

łowanie: Wydarzenie paschalne i Eucharystia, która je uob-
ecnia przez wieki, mają niezmierzoną, ‘pojemność’. Obejmują 
niejako całą historię, ku której skierowana jest łaska Odkupie-
nia.  

Eucharystia jest sakramentem, poprzez który Bóg 

nieustannie uświęca i przemienia świat i historię, czy-

niąc ją historią Bosko-ludzką. W tym znaczeniu też hi-

storia nie zmierza do kresu, ale do wypełnienia, nie gu-

biąc niczego, co jest zakorzenione w Bogu. W Euchary-

stii historia znajduje swoje uzasadnienie i źródło swoje-

go sensu i trwałości, a z drugiej strony bieg wydarzeń i 

związani z nimi ludzie zmierzają do Chrystusa, obecne-

go w Eucharystii jako do szczytu swojej misji i powoła-

nia. W Chrystusie odkrywają swoje wypełnienie i szczę-

ście, jak też przyczyniają się do uwielbienia Boga i speł-

nienia się Jego odwiecznego planu zbawienia. 

Zestawienie tej pary aspektów: źródło i szczyt, 

początek i koniec, potwierdzają, że Eucharystia jest rze-

czywistością o charakterze całościowym, nieogranicza-

jącym się do jednego wymiaru ani funkcji. W powyż-

szym zestawieniu, pozornej ambiwalencji, odsłania się 

integralny charakter tego sakramentu. 

Eucharystia jest „źródłem” i „szczytem” życia 

chrześcijańskiego. Takie określenie pochodzi z sobo-

rowej Konstytucji o Kościele (por. KK 11; KL 7). W 

określeniach tych wyraża się kompletność Eucharystii, 

a wręcz jej absolutność w życiu chrześcijańskim i w 

ogóle w życiu człowieka. W takim ujęciu Eucharystia 

jawi się jako alfa i omega, „początek” i „koniec”, jako 

liturgiczne źródło życia i jako liturgiczna zapowiedź 

powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Ten zestaw określeń 

weryfikuje się w relacji Eucharystii do ludzkiej egzy-

stencji, jak też w stosunku do innych form kultu w Ko-

ściele.  

Eucharystia jako źródło 

 Eucharystia jest obecnością Chrystusa – drogi, praw-

dy i życia: bez Niego nie można niczego uczynić 

(por. J 15, 5), a spożywając Jego Ciało i Krew czło-

wiek osiąga życie wieczne (por. J 6, 54).  

 Eucharystia jest uobecnianiem Misterium zbawienia, 

dzięki któremu człowiek dostępuje udziału w życiu 

Boga i sam staje się owocem zbawczego czynu Chry-

stusa z Kościołem. 

 W Eucharystii osiągamy właściwe dyspozycje i uwa-

runkowania do udziału w Misterium zbawienia 

(umocnienie w wierze przez poznanie zamysłu Ojca, 

miłości, oddaniu, zjednoczenie z Chrystusem, uświę-

cenie przez Ducha Świętego). 

 Dzięki Eucharystii mamy dostęp do Boga Ojca w Du-

chu Świętym, czyli zakorzenienie w Trójcy Świętej, 

która jest prawspólnotą i źródłem wszelkiego życia. 

 W Eucharystii mamy dostęp do źródeł dziejów zba-

wienia, których istota uobecnia się w Chrystusie i Je-

Ostatnia Wieczerza (fragment ikony) 



Z Życia Parafii… pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie — nr 2 (226) 2021 r. 

 

 

4 

Eucharystia jako fakt ponadczasowy 

Eucharystia ze swej natury sakramentu jest kate-

gorią łączącą to, co widzialne z tym, co niewidzialne. 

To, co ponadczasowe i jedyne – Misterium Chrystusa, 

staje się obecne i dostępne w konkretnym czasie dzie-

jów ludzkich. W łączeniu doczesności z wiecznością, 

Eucharystia jawi się jako sakrament integrujący wy-

miar Boski z ludzkim. W samym fakcie ustanowienia 

Eucharystii dostrzegamy znamienne ubogacenie nowej 

„pamiątki” o wymiar przyszłości. Chrystus uosabia całą 

historię zmierzającą i zapowiadającą Jego przyjście, a 

więc Stary Testament, a jednocześnie uobecnia w chle-

bie i winie swoje Ciało, które dopiero „będzie wydane” 

i Krew, która „będzie wylana”. Zamyka więc w posta-

ciach eucharystycznych przeszłość i przyszłość, któ-

rych staje się zwornikiem „tu i teraz”.  

Dzięki Eucharystii mamy do czynienia nieustan-

nie z całością dzieła zbawczego, którego sprawcą jest 

Bóg-Człowiek Jezus Chrystus, a uczestnicy liturgii 

czerpią z Jego zasobów nie tylko przykład czy moc, ale 

przede wszystkim jednoczą się z samym Panem.   

Św. Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Euro-

pa przypomina, że w najświętszej Eucharystii zawiera się 
bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chry-
stus, nasza Pascha. W sensie ponadczasowości Eucha-

rystia została określona w tym dokumencie jako docze-

sny przedsmak wieczności. Otwiera na Bożą przyszłość; bę-
dąc komunią z Chrystusem, z Jego ciałem i krwią, jest 
uczestnictwem w życiu wiecznym Boga. Natomiast w en-

cyklice Ecclesia de Eucharistia papież doskonale wy-

raził spójność wymiarów Boskiego z ludzkim, wiecz-

nego z doczesnym w sformułowaniu tajemnicza 

„równoczesność” Misterium odkupienia z dziejami 

świata: 

Fundamentem i źródłem Kościoła jest całe Triduum 
paschalne, ale niejako zawiera się ono, jest uprzedzone i 
„skoncentrowane” na zawsze w darze Eucharystii. W tym da-
rze Jezus Chrystus przekazał Kościołowi nieustanne uobec-
nianie tajemnicy paschalnej. W nim ustanowił tajemniczą 
‘równoczesność’ między tamtym Triduum i wszystkimi mijają-
cymi wiekami. 

Ten wymiar aktualizacji aż do uobecnienia 

uwzględnia liturgiczne hodie (dzisiaj), które jest sytua-

cją współprzenikania się trwania eschatologicznego z 

doczesnością dzięki temu, że Duch Święty udostępnia 

obecność jedynego Arcykapłana i Liturga, który nieu-

stannie sprawuje swoje Misterium – Jezusa Chrystusa. 

Z tego względu możemy nazwać Eucharystię „przed-

smakiem” liturgii niebiańskiej. 

Wieloaspektowość ponad naturalizmem 

Eucharystia jako sakrament integralny sama w 

sobie jest cudem i nie tylko wydarzeniem, choć – ze 

względu na uobecniane w niej Misterium zbawienia – 

określenie to nie odbiega od prawdy. Nie jest to jednak 

cała prawda o Eucharystii. Nie możemy patrzeć na nią 

jako na wydarzenie historyczne, na szczegóły widzial-

ne, w sposób naturalistyczny i fenomenologiczny, ale 

bardziej teologicznie jako na „wspomnienie uobecnia-

ce” i anamnezę, w której mamy do czynienia z całym 

Misterium. A nie jest to przecież jedynie osoba Chrystu-

sa, ofiara krzyżowa czy komunia osób.  

Wieloaspektowość Eucharystii zakorzeniona jest 

już w samym Piśmie Świętym, na podstawie którego ro-

zumiemy ją jako sakrament: obecności Chrystusa (tak ro-

zumieli pierwsi chrześcijanie), spotkania z Bogiem i z 

Kościołem (komunijny wymiar), ucztę miłości, sakra-

ment budujący Kościół, antycypację i „przedsmak” życia 

wiecznego i liturgii niebiańskiej, wprowadzenie uczniów 

Chrystusa do pełni życia wiarą, dziękczynienie, ale także 

i ofiarę zbawczą, uobecnienie Misterium Chrystusa i Ko-

ścioła. Wszystkie te aspekty są od siebie współzależne.  

Wieloaspektowość Eucharystii nie zawsze napoty-

kała na właściwą interpretację. W dziejach teologii do-

strzegamy rozłam między ujęciem tego sakramentu jako 

uobecnienia i ofiary. Przykładem tego rozdziału aspek-

tów są choćby nawet różne sesje Soboru Trydenckiego, 

które poświęcano poszczególnym zagadnieniom osobno. 

Temat obecności omawiano na sesji w 1551 roku, a temat 

ofiary Mszy dopiero w 1562 roku. Doprowadziło to do 

rozdzielenia traktatu o Eucharystii na kilka osobnych 

traktatów: o obecności, o sakramentalności, o ofiarni-

czym charakterze Eucharystii. Wynikało to z nieumiejęt-

ności łączenia tych aspektów i nie dostrzegania w Eucha-

rystii integralnego monolitu. Było to spowodowane także 

metodą naukową, która wybierała raczej podejście anali-

tyczne i rozumowe, a mniej syntetyczne wynikające z 

wiary, która ukazuje nieogarnione bogactwo Boga i Jego 

dzieła w doskonałej harmonii. 

Ujęcie Eucharystii od strony jej aspektów pozwala 

na doświadczenie jej jako środowiska życia chrześcijań-

skiego, a nie jako tylko uświęcającego dodatku czy ele-

mentu tego życia. Integralne i wielowymiarowe rozumie-

nie tego sakramentu przyczynia się do całościowego za-

angażowania w uczestnictwo w liturgii tego sakramentu. 

Z drugiej strony spojrzenie na Eucharystię w trzech za-

sadniczych kategoriach: obecność, ofiara i uczta, jawi 

się jako ujęcie tradycyjne, oparte na przesłankach biblij-

nych i chrześcijańskich. We współczesnej mentalności 

kategorie te mogą brzmieć nieco archaicznie. Chodzi 

więc o dotarcie do istoty tych kategorii, aby uaktualnić 

znaczenie tych podstawowych kategorii, które mogą być 

rozumiane jako zbytnie uogólnienia, a przez to mało zna-

czące dla duchowości współczesnego katolika.  

Przedmiotem naszej refleksji w kolejnych artyku-

łach będą wybrane trzy aspekty Eucharystii: obecność, 

ofiara i uczta. Są one najbardziej pojemne i ukazują ści-

słą więź i wzajemne uwarunkowanie tak, że mówiąc o 

jednym nie sposób nie odnosić się i nie widzieć dwu po-

zostałych, a w nich i tych bardziej szczegółowych aspek-

tów, o których wspomniano wyżej.  

Opracował ks. Andrzej Telus CM  

na podstawie wykładu monograficznego  

s. Adelajdy Sielepin CHR:  

EUCHARYSTIA: OBECNOŚĆ, OFIARA, UCZTA 
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mszalnym: Ukazała się łaska Boga, która niesie zba-

nie wszystkim ludziom (Tt 2, 11). 

Każde Boże Narodzenie mówi nam o niezwykłej i 

niepojętej bliskości Boga. Przypomina nam, że Dzie-

cię „owinięte w pieluszki i położone w żłobie” to naprawdę 

Emmanuel – Bóg z nami! Przypomina nam, że w Dziecię-

ciu z Betlejem Bóg stał się tak bardzo bliski dla każdego z 

nas, że możemy do Niego odnosić się z poufałością i wielką 

miłością, z jaką odnosimy się do nowonarodzonego dziecka. 

Jak to możliwe, by się rodził Ten, który istnieje od wieków? 

Jak to możliwe, że Stwórca i Pan wszechświata przychodzi 

na ziemię w ubóstwie i opuszczeniu? Św. Paweł nam pod-

powiada: to dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem 

swoim ubogacić (zob. 2 Kor 8, 9). „Pan wielkiego majesta-

tu” z miłości do nas stał się człowiekiem.  

 

 

W setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, 

kończąc rok 2020 – chcę w większym stopniu oddać 

głos naszemu wielkiemu rodakowi. Już na początku 

pontyfikatu w 1979 na forum ONZ Jan Paweł II powie-

dział: Pragnę wobec zgromadzonych tutaj przedstawicieli ty-

lu narodów całego globu wypowiedzieć tę radość, jaką dla 
każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przy-
szłości każdej dzisiejszej ziemskiej ojczyzny. Żaden kraj na 
świecie, żaden system polityczny nie może myśleć o swej 
przyszłości inaczej, jak tylko poprzez wizję tych nowych po-
koleń, które przejmą od swoich rodziców wielorakie dziedzic-
two wartości, zadań i dążeń zarówno własnego narodu, jak 
też całej rodziny ludzkiej. Troska o dziecko, jeszcze przed 
jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem 
w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i pod-
stawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.  

Jedną z wielkich cech pontyfikatu Papieża Polaka 

była jego troska o życie ludzkie. W swej istocie pokrywa 

się ona z dniem, który dzisiaj przeżywamy.  

Oto zwiastuję wam radość wielką..., dziś w mie-

ście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 

Mesjasz Pan (Łk 2, 10-11). Jeszcze niedawno zasiadali-

śmy przy wigilĳnym stole. Był opłatek, którym łamali-

śmy się z najbliższymi, były życzenia, które składaliśmy 

sobie nawzajem. A teraz jesteśmy tutaj, bo nie wyobra-

żamy sobie Bożego Narodzenia bez Pasterki. Chociaż 

zmęczenie przedświątecznym zagonieniem i przeżycia 

Wigilii nie sprzyjają rozmyślaniom – zechciejmy przez 

chwilę zastanowić się nad tym, o co naprawdę chodzi w 

Bożym Narodzeniu. Nie w tym komercyjnym, które w 

reklamie i supermarketach trwa już od tygodni, ale w 

tym prawdziwym, które dzisiaj rozpoczynamy. 

Otóż w centrum Bożego Narodzenia stoi wyda-

rzenie, które zmieniło historię świata. Św. Łukasz opi-

suje je w sposób pozbawiony jakiegokolwiek patosu, bez 

śladu sielanki i ckliwości, których tyle jest w pastorał-

kach, szopkach, jasełkach czy kartkach świątecz-

nych: Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas 

rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, 

owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie by-

ło dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 6-7). 

Święta Bożego Narodzenia, to jednak nie tylko 

wspomnienie czegoś, co wydarzyło się dawno temu. Jest 

to przede wszystkim „Dobra Nowina” skierowana do 

nas wszystkich. Nie może w nich zabraknąć zadziwie-

nia wiary, które rodzi się z uświadomienia sobie, że 

„niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie” to 

„Zbawca i nasz Bóg”, to Ten, który dla nas ludzi i dla 

naszego zbawienia stał się człowiekiem (patrz: Wyznanie 

Wiary). Prawdziwy sens tego, co wydarzyło się niegdyś 

w Betlejem, odsłania nam św. Paweł w drugim czytaniu 

Plakat z dzieckiem przed narodzeniem 
umieszczony na rogu ulic Lea i Kijowskiej 
i zniszczony na początku grudnia 2020 roku  

NIE ZEJDZIEMY Z DROGI 

OBROŃCÓW ŻYCIA* 
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Nie ma Bożego Narodzenia bez wiary. Aby 

rozpoznać obecność „Boga z nami” i pozwolić Mu 

działać w naszym życiu, trzeba mieć coś z postawy pa-

sterzy. Przede wszystkim postawę opartą na prostocie i 

wierze. Oni pierwsi uwierzyli, że Dziecię w żłobie jest 

oczekiwanym Mesjaszem, Odkupicielem świata. Skoro 

tylko dotarła do nich niezwykła wiadomość: dziś w 

mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym 

jest Mesjasz, Pan (Łk 2, 11), „z pośpiechem” wyruszyli 

w drogę. To co usłyszeli było dla nich tak ważne, że 

wyruszyli bez najmniejszej zwłoki. Z pewnością popy-

chała ich także ciekawość, ale przede wszystkim poru-

szenie wielką sprawą, która została ogłoszona właśnie 

im, ludziom małym i nieznaczącym. Pasterze uczą nas 

stawiania Boga na pierwszym miejscu. Uczą nas we-

wnętrznej wolności, zdolnej oddalić na drugi plan inne 

zajęcia – choćby nie wiem jak były ważne – aby pójść 

do Pana Boga, pozwolić Mu wejść w nasze życie (zo-

bacz: Benedykt XVI, Homilia w czasie Pasterki 2009). 

Dzisiaj dla tak wielu ludzi sprawy Boże przestały 

być ważne. W spisie rzeczy najważniejszych Bóg czę-

sto znajduje się na szarym końcu. Mają swoje święta, 

choinkę, na kartkach świątecznych są bombki, war-

szawski Pałac Kultury i Nauki, Syrenka... Nie ma tam 

ani jednej grafiki, ani jednego słowa o Bożym Naro-

dzeniu. Niestety, taka postawa bardzo łatwo prowadzi 

do sytuacji, o której Papież Polak pisał w encyklice 

Ewangelium Vitae – Ewangelia życia z roku 1995: 

Nowe perspektywy otwarte przez postęp nauki i tech-
niki dają początek nowym formom zamachów na godność 
ludzkiej istoty, jednocześnie zaś kształtuje się i utrwala nowa 
sytuacja kulturowa, w której przestępstwa przeciw życiu zy-
skują aspekt dotąd nieznany i – rzec można – jeszcze bar-
dziej niegodziwy, wzbudzając głęboki niepokój; znaczna 
część opinii publicznej usprawiedliwia przestępstwa przeciw 
życiu w imię prawa do indywidualnej wolności i, wychodząc z 
tej przesłanki, domaga się nie tylko ich niekaralności, ale 
wręcz aprobaty państwa dla nich, aby móc ich dokonywać z 
całkowitą swobodą, a nawet korzystając z bezpłatnej pomocy 
służby zdrowia. Wszystko to prowadzi do głębokich przemian 
w sposobie patrzenia na życie i na relacje między ludźmi. 
Fakt, że prawodawstwo wielu państw, oddalając się nawet od 
fundamentalnych zasad swych konstytucji, nie tylko nie karze 
tego rodzaju praktyk wymierzonych przeciw życiu, ale wręcz 
uznaje je za całkowicie legalne, jest niepokojącym przeja-
wem, a zarazem jedną z istotnych przyczyn poważnego kry-
zysu moralnego: czyny jednomyślnie uważane niegdyś za 
przestępcze i w powszechnym odczuciu moralnym niedo-
puszczalne zyskują stopniowo społeczną aprobatę. Nawet 
medycyna, która z tytułu swego powołania ma służyć obronie 
życia ludzkiego i opiece nad nim, w niektórych dziedzinach 
staje się coraz częściej narzędziem czynów wymierzonych 
przeciw człowiekowi i tym samym zniekształca swoje oblicze, 
zaprzecza samej sobie i uwłacza godności tych, którzy ją 
uprawiają. 

W tym samym dokumencie Ojciec święty proro-

czo komentuje to, co działo się przez kilka tygodni na 

polskich ulicach: 

Rewindykacja prawa do przerywania ciąży, dziecio-
bójstwa i eutanazji oraz prawne jego uznanie są równo-
znaczne z przyjęciem wynaturzonej i nikczemnej wizji ludz-
kiej wolności: z uznaniem jej za absolutną władzę nad inny-
mi i przeciw innym. To jednak oznacza śmierć prawdziwej 
wolności: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto 
popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu”. 

Myślę, że mogę tak powiedzieć nie tylko w swoim 

imieniu, wpatrując się w Nowonarodzonego Jezusa: z 

drogi obrońców życia nigdy jako ludzie i jako chrze-

ścijanie nie zejdziemy. Mogą nam smarować drzwi 

kościołów, pluć nam w twarz, obrzucać wyzwiskami, 

świętokradczo przywłaszczać sobie wizerunki Maryi. 

Nie zejdziemy. A dlaczego nie zejdziemy? O tym też pi-

sze Prorok naszych czasów: 

Encyklika życia, owoc współpracy Episkopatu wszys t-
kich krajów świata, ma być stanowczym i jednoznacznym po-
twierdzeniem wartości ludzkiego życia i jego nienaruszalno-
ści, a zarazem żarliwym apelem skierowanym w imię Boże 
do wszystkich i do każdego: szanuj, broń, miłuj życie i służ 
życiu – każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze 
znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, po-
kój i szczęście! 

Potrzeba nam także słów dla naszych braci i sióstr, 

którzy są dzisiaj na wojnie, walcząc o prawo do zabija-

nia. Do nich też Papież kieruje swoje myśli: 

Ewangelia życia nie jest przeznaczona jedynie dla 
wierzących: jest dla wszystkich. Sprawa życia oraz jego 
obrony i promocji nie jest wyłączną prerogatywą chrześcijan. 
Choć czerpie swe niezwykłe światło i moc z wiary, należy do 
każdego ludzkiego sumienia, które dąży do prawdy i któremu 
nie są obojętne losy ludzkości. Życie ma w sobie niewątpl i-
wie coś świętego i religijnego, ale ten jego aspekt nie doty-
czy tylko wierzących: chodzi bowiem o wartość, którą każda 
ludzka istota może pojąć także w świetle rozumu i dlatego 
bez wątpienia odnosi się ona do wszystkich. 

Bardzo potrzebna jest nam modlitwa za naszych 

zagubionych braci i siostry. Potrzebna jest nam spokoj-

na rozmowa i nieustanne pogłębianie prawdy o życiu 

człowieka. Nasz Bóg, który kolejny raz przychodzi do 

nas w tajemnicy Bożego Narodzenia pragnie zamiesz-

kać w sercu każdego człowieka. Zarówno tego, który 

mocno wierzy, jak i tego, który wątpi, a także tego, któ-

ry stracił wiarę bądź w ogóle Boga nie poznał. Nasz 

Bóg nie będzie narzucał nikomu swej obecności, jak nie 

narzucał się mieszkańcom betlejemskich domów. On 

chce przyjść do każdego z nas. I przyjdzie, jeśli mu na 

to pozwolisz. Za chwilę, odmawiając nasze „Wyznanie 

Wiary” przyklękniemy na dobrze znane nam słowa: On 

to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nie-

ba i stał się człowiekiem. Wymawiając te słowa, w ser-

cu podziękujmy Jezusowi, że dla nas stał się człowie-

kiem, że narodził się jako małe dziecko, jako mały 

chłopczyk. Możemy to wyrazić słowami modlitwy św. 

Jana Pawła II podczas orędzia Urbi et Orbi na Boże Na-

rodzenie 1999 roku: 
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W parafii Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w 

Bolesławcu 1 kwietnia 2020 roku dokonano tajemni-

czego odkrycia: wikariusz parafii w szafie z relikwiami 

odkrył nieznane relikwie. Okazało się, że są to relikwie 

misjonarza i męczennika – św. Jana Gabriela Perboy-

re’a CM. Dalsze poszukiwania doprowadziły do kolej-

nego odkrycia: że św. Jan Gabriel został zamordowany 

w Wuhan. Ta wiedza gdzieś zaginęła w otchłaniach 

pamięci, tym bardziej, że od śmierci Męczennika w 

1840 roku w Chinach wiele się zmieniło, także nazwy 

geograficzne. Dopiero gdy za sprawą pandemii miasto 

stało się znane na świecie – również wiedza o miejscu 

śmierci Męczennika ujrzała światło dzienne. W Bole-

sławcu od tego czasu prowadzone jest nabożeństwo w 

intencji ustania pandemii za wstawiennictwem św. Jana 

Gabriela. Dodajmy, że z czasem okazało się, że w Wu-

han zginął 20 lat wcześniej również drugi misjonarz i 

męczennik – św. Franciszek Regis Clet CM.  

Otóż  w naszym kościele nie mamy relikwii 

świętych męczenników, ale… W bocznym ołtarzu św. 

Antoniego zostały kiedyś umieszczone figury świę-

tych misjonarzy i męczenników Franciszka Regis 

Cleta (z lewej) i Jana Gabriela Perboyre’a (mylnie 

opisanego jako… św. Stanisław Kostka). Dlaczego 

właśnie oni? Myślę, że w okresie budowy naszego ko-

ścioła był to niejako temat „nowy” i ważny dla Zgro-

madzenia Misji. Budowę kościoła ukończono w 1894 

roku, ale jego ostateczny wystrój zajął jeszcze kilka lat. 

Tymczasem w roku 1889 odbyła się beatyfikacja Jana 

Gabriela Perboyre’a (kanonizowanego w 1996 roku), a 

w 1900 roku do grona błogosławionych został zaliczo-

ny Franciszek Regis Clet (kanonizowany w 2000 roku). 

Aż więc prosiło się, by nowi błogosławieni męczennicy 

znaleźli swoje miejsce kultu w nowym podkrakowskim 

kościele Księży Misjonarzy.         

Kierujemy wzrok ku Tobie, o Chryste, Bramo naszego 
zbawienia, i dziękujemy Ci za dobro, jakie się dokonało w mi-
nionych latach, wiekach i tysiącleciach. Musimy jednak wy-
znać, że wielokrotnie ludzkość szukała prawdy gdzie indziej; 
ileż razy sama tworzyła sobie fałszywe pewniki, ulegała ha-
słom złudnych ideologii, wielokrotnie człowiek odmawiał sza-
cunku i miłości braciom innych ras i religii, pozbawiał podsta-
wowych praw ludzi i narody. Ale Ty nadal obdarzasz wszyst-
kich zbawczym blaskiem Prawdy. Patrzymy na Ciebie, Chry-
ste, Bramo Życia, i składamy Ci dzięki za dzieła, którymi 
wzbogacałeś kolejne pokolenia. Nie zawsze jednak nasz 
świat szanuje i miłuje życie. Ty natomiast nigdy nie przesta-
jesz kochać życia i przychodząc w tajemnicy Bożego Naro-
dzenia rozjaśniasz umysły, aby ci, którzy ustanawiają prawa i 
rządzą państwami, ludzie dobrej woli na całym świecie, stara-
li się przyjmować ludzkie życie jako cenny dar. Ty przycho-
dzisz, aby podarować nam Ewangelię Życia. Zostań z nami, 
Chlebie żywy, któryś zstąpił z nieba dla naszego zbawienia! 
Zostań z nami na zawsze.  

ks. proboszcz Jacek Kuziel CM         

* Homilia wygłoszona w naszym kościele w czasie 

Mszy Świętej w nocy („Pasterce”) w uroczystość Na-

rodzenia Pańskiego 2020 roku. 

 

NA CZAS PANDEMII: 

ZNAK OPATRZNOŚCI 

Święci męczennicy z Wuhan  
umieszczeni w ołtarzu św. Antoniego:  

św. Franciszek Regis Clet CM (po lewej)  
i św. Jan Gabriel Perboyre CM  

Myślę, że odkrycie w Bolesławcu, a także rozpo-

wszechnienie się kultu świętych męczenników z Wuhan, 

należy uznać za znak opatrzności Bożej: zyskujemy 

nowych orędowników w modlitwie o ustanie pandemii. 

Wszak w przeżywaniu tej trudnej rzeczywistości nie je-

steśmy sami. Jest z nami ten, który stworzył wszechświat, 

i Jego święci. On poradzi sobie również z naszymi pro-

blemami, niezależnie od ich natury. My mamy zaufać. 

Zaufać Bożej opatrzności. Jest to również szczególne we-

zwanie skierowane do Rodziny Wincentyńskiej, która 

jest powołana do służby potrzebującym i ubogim w du-

chu św. Wincentego a Paulo – a istotnym elementem tej 

pomocy zawsze była modlitwa. 
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[…] Kończący się 2020 rok przyniósł wiele 

wydarzeń. Oprócz wszechogarniającej świat pande-

mii, która nie ominęła Polski i przyniosła traumatycz-

ne a niejednokrotnie tragiczne doświadczenia (wystar-

czy podać dwie cyfry, które przerażają: liczba zarażo-

nych w Polsce to 1.260.010, a ofiar śmiertelnych to 

27.147 – stan na dzień 31.12.2020). Pomimo tak wiel-

ce smutnego doświadczenia – życie toczyło się w mia-

rę możliwości swoim torem. Każdy z nas mógłby 

pewnie wskazać te, które jego zdaniem były najważ-

niejsze. Być może znalazły się wśród nich narodziny 

albo śmierć naszych bliskich, znajomych czy przyja-

ciół, a może powrót do zdrowia po ciężkiej chorobie. 

Może były to pierwsze lekcje w szkole albo zajęcia na 

studiach, zdana matura lub ukończenie studiów. Być 

może poznaliśmy ciekawych ludzi, pojawiła się pierw-

sza miłość, zaręczyny albo zawarcie sakramentu mał-

żeństwa czy też świętowanie kolejnej rocznicy ślubu. 

Mamy okazję do refleksji nad tym, co się w tym 

niewiarygodnym czasie wydarzyło, ale także czas na 

to, aby podziękować Panu Bogu za każdą chwilę mija-

jącego roku, za jego opiekę nad nami, za ludzi których 

spotkaliśmy, i za to, co dane nam było w tym roku 

przeżyć – osobiście, a także we wspólnocie rodzinnej, 

zawodowej i parafialnej. Każdy dzień jest darem Pana 

Boga i każdy przybliża nas do zbawienia w Chrystusie. 

Za każdy dzień i za każdą chwilę dziękujemy dzisiaj 

Bogu. […]  

Miniony rok w Kościele powszechnym był na-

znaczony takimi wydarzeniami, jak wydana w tym ro-

ku nowa encyklika „Fratelli tutti” ojca św. Franciszka 

„O braterstwie i przyjaźni społecznej”, a także takimi, 

które się nie odbyły ze względu na pandemię, a wśród 

nich pierwsza pielgrzymka Papieża Franciszka do Ar-

gentyny, Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w 

Budapeszcie i beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia, a tak-

że 100. rocznica urodzin świętego Papieża Polaka Jana 

Pawła II, która – nie tylko w mojej ocenie – nie wy-

brzmiała tak, jak powinna. […]  

Parafia jako wspólnota wspólnot ma się stać miej-

scem spotkania, doświadczenia wiary, wzajemnej mo-

dlitwy. Niestety, od marca br. z mniejszymi lub więk-

szymi obostrzeniami przeżywaliśmy izolacje, kwaran-

tanny, zamknięcie kościoła, choroby księży i wielu pa-

rafian, i tak bardzo pragniemy wrócić już do normalno-

ści, choć z drugiej strony wiemy, że nie będzie to łatwe.  

Pomimo pandemii i dyspensy od uczestnictwa w 

niedzielnej Eucharystii spora grupa naszych parafian i 

sympatyków nie dała się zastraszyć i w rygorze epide-

micznym tj. w maseczce na twarzy i po dezynfekcji rąk 

uczestniczyła we Mszach Świętych, przeżywając tak 

niedziele, jak święta i uroczystości. Warto w tym miej-

scu wspomnieć, że w 2020 roku rozdaliśmy 83.500 

komunii świętych, co jest liczbą niewspółmierną do 

liczby 144.000 komunii w roku 2019. 

Statystyki tego roku będą niestety historyczną 

pamiątką, jak bardzo epidemia zmieniła Kościół (mam 

nadzieję: na krótko), nie tylko w Polsce.  

Księgi parafialne zanotowały w 2020 roku 31 

chrztów (w 2019: 58); w 11 małych grupach na prze-

strzeni kilku miesięcy do I Komunii św. przystąpiło 62 

dzieci (rok wcześniej: 90); sakrament bierzmowania 

przyjęło 51 osób (z naszej i sąsiedniej parafii Bł. Anieli 

Salawy; w 2019 tych osób było 76); sakrament mał-

żeństwa zawarło 17 par (w 2019 nowych małżeństw 

było 25); na miejsce wiecznego spoczynku odprowa-

dzono 169 parafian (w ubiegłym roku zmarło 170 para-

fian). Zamykamy te parafialne księgi pieczęcią parafii, 

by otworzyć nowe z nadzieją, że więcej będzie tych ra-

dosnych wydarzeń, które cieszą ludzkie serce.  

Czym jest Boża opatrzność? Katechizm Kościo-

ła Katolickiego podaje taką definicję: Bożą opatrzno-

ścią nazywamy zrządzenia, przez które Bóg prowadzi 

swoje stworzenie do doskonałości. Św. Wincenty a 

Paulo zawsze zachęcał do postępowania krok w krok 

za Bożą opatrznością. W czasie jednej z konferencji 

mówił: Śmierć, życie, zdrowie, choroba, wszystko to 

dokonuje się ze zrządzenia Bożej opatrzności i nieza-

leżnie od tego, jak się dokonuje, dokonuje się zawsze 

dla dobra i zbawienia. W taki sposób zapewne odczy-

tywał słowa Pisma Świętego: Wszystko ma swój czas i 

jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod nie-

bem: Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadze-

nia i czas wyrywania tego, co zasadzono, […] czas bu-

rzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, 

czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamie-

niami i czas ich zbierania (Koh 3, 1nn). Niemożliwe 

jest, aby życie człowieka było pasmem samych sukce-

sów. Muszą przyjść trudne doświadczenia – chociażby 

takie, jak obecna pandemia. Ale – jak uczy św. Win-

centy – człowiek wierzący we wszystkim potrafi roz-

poznać Boże działanie, które ma na celu dobro czło-

wieka, i tylko jego dobro.  

Jeżeli wierzymy w Jezusa Chrystusa jako nasze-

go Pana i Zbawiciela, posłanego na świat przez kocha-

jącego Ojca – będziemy umieli pójść drogą, którą On 

sam przeszedł jako pierwszy i na którą wzywa swoich 

uczniów: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: bę-

dzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i 

uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie. 

ks. Bogdan Markowski CM         

* Homilia wygłoszona w naszym kościele w piątek 25 

września 2020 roku.  

 

DZIĘKUJMY BOGU  

ZA DOBRA MINIONEGO  

2020 ROKU* 
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Warto wspomnieć, że w minionym roku, obok 

trudności związanych ze zdrowiem, przeżywaliśmy także 

zawirowania ekonomiczne. Nie chcę o nich wspominać, 

bo były źródłem nieprzespanych nocy nie tylko moich, ale 

też ekonoma naszej parafii – ks. Wojciecha Kałamarza, 

któremu bardzo serdecznie dziękuję za troskę o dobra ma-

terialne – budynek kościoła, domy plebanii, akademicki i 

katolicki, a także za to, że pomimo trudności udało nam 

się pewne zamiary zrealizować, a wśród nich: gruntowny 

remont sali reprezentacyjnej na plebanii (koszt 106.105 

złotych), udrożnienie i sfilmowanie kanalizacji w wiryda-

rzach (6.500 zł), oczyszczenie dachów (300 m
2
) i rynien, 

odmalowanie (100 m2) na budynkach kościelnych (5.500 

zł), wybudowanie nowej komory chłodniczej do kuchni 

(21.000 zł). Całość prac i remontów pochłonęła sumę 

185.697,17 złotych. Oczywiście, największa w tym za-

sługa naszych Ofiarodawców i Dobrodziejów, którym je-

steśmy ogromnie wdzięczni i ufamy, że dobry Bóg ła-

skawie ich za tę troskę o kościół wynagrodzi. Jeszcze raz 

wielkie Bóg zapłać! naszym Dobroczyńcom.  

Pragnę również podkreślić, że księża pozbawieni 

swoich normalnych obowiązków duszpasterskich własny-

mi siłami zatroszczyli się o teren przykościelny: oczyścili 

kostkę brukową oraz piaskowiec przed i za kościołem, a 

także rozebrali stare i zniszczone pomieszczenie magazyn-

ku przy kuchni, wyremontowali także jedno mieszkanie dla 

odwiedzających nas gości. Wszystkim moim zaangażowa-

nym Współbraciom bardzo serdecznie dziękuję. […]  

Życzymy Wam, Kochani Parafianie, a także 

sobie, by Nowy Rok 2021 był dla wszystkich czasem 

powrotu do normalności, umocnienia naszej wiary, 

nadziei i miłości. Powierzamy się w tym względzie 

Bożej Opatrzności i ufamy, że Nowy Rok będzie po 

prostu lepszy...  

ks. proboszcz Jacek Kuziel CM 

* Obszerne fragmenty podsumowania wydarzeń roku 

2020, wypowiedzianego w naszym kościele w czasie 

Mszy Świętej dziękczynnej w czwartek 31 grudnia 

2020 roku. 

 

wiedzi i Komunii. Mówi: Ale Pisma Świętego nigdy nie 

czytałem. Tak naprawdę – jest zagubiony w obecnej sytua-

cji. Młoda kobieta, okazuje się, całą edukację religijną i 

związki z Kościołem zakończyła na pierwszej Komunii 

Świętej. Pewnie nigdy nawet nie słyszeli, że uczeń Jezusa 

musi „zjeść Słowo Boże” (zob. Ap 10, 9) ze wszystkimi 

skutkami tego faktu. Co mogło wyrosnąć na glebie, na któ-

rą Słowo Boże tak naprawdę nigdy nie dotarło? 

Zaglądam do kartoteki parafialnej. Sięgam kilka-

naście lat wstecz – i pod wskazanym adresem nie ma śla-

du o rzekomym parafianinie. Wniosek: od lat nie ma żad-

nego związku z Kościołem. W innym przypadku na akt 

apostazji decyduje się małżeństwo (zawarte w kościele, a 

jakże). Kilkanaście lat wstecz – i zawsze oświadczenie 

dla ministrantów: Nie życzymy sobie wizyty księdza. 

Wniosek: od lat nie ma żadnego związku z Kościołem. 

Powstaje pytanie: dlaczego teraz? Dlaczego na akt apo-

stazji nie zdecydowali się pięć albo dziesięć lat wcze-

śniej? Zachowanie stadne? Tak robimy, bo „tak robią 

wszyscy”?      

Apostaci przychodzą z oświadczeniem: świadomie 

i dobrowolnie występuję z Kościoła Rzymskokatolickiego. 

Powodami, dla których opuszczam Kościół Katolicki, są: 

1. fakt, że nie wierzę w Boga w trójcy jedynego, a Jezusa 

Chrystusa uważam wyłącznie za postać historyczną… Po 

czym następują jeszcze kolejne dwa punkty: 2. fakt, że 

nie uczestniczę w życiu kościoła, nie uczestniczę w 

mszach świętych etc.; 3. niezgoda na działania Kościoła 

w Polsce, który nie zajmuje się głoszeniem Ewangelii 

(nb. skąd ta wiedza, skoro apostata nie uczestniczy w 

mszach świętych, uroczystościach kościelnych?). A w 4. 

punkcie jako ważny powód do apostazji zawsze przywo-

ływany jest abp Jędraszewski jako p. Marek Jędraszew-

ski. Zwykle argumentacja wygląda tak samo: widocznie 

korzystają z „gotowca” w Internecie.  

Przypomina mi to historię z czasów napoleońskich. 

Słynna anegdota z udziałem Napoleona opowiada, że 

pewnego dnia przejeżdżając – jako cesarz – przez małe 

francuskie miasteczko zapytał, dlaczego nie oddano sal-

wy armatniej na jego cześć. Skrajnie zdenerwowany ma-

łomiasteczkowy oficjel zapewniał: Wasza Wysokość, jest 

dwadzieścia powodów. Po pierwsze, nie mamy armat… 

Dziękuję, to pierwsze wystarczy – odpowiedział na to 

Napoleon. 

Dlaczego przypomina mi się ta historia? Otóż 

człowiek, który odrzuca wiarę w Boga w Trójcy Jedy-

nego i Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, przez 

ten akt niewiary sam siebie wyklucza ze społeczności 

chrześcijańskiej (nie tylko katolickiej). To jest bowiem 

podstawowa prawda wiary, którą przyjmują wszystkie 

chrześcijańskie denominacje. Jeżeli zaś ktoś tego nie 

uznaje – w jakim celu miałby uczestniczyć w życiu Ko-

ścioła? przystępować do spowiedzi? do Komunii? jaki 

sens miałoby słuchanie nauk p. Marka Jędraszewskiego? 

Ale nasz apostata nie widzi tej istotnej sprzeczności, za-

wartej w czteropunktowym oświadczeniu. Chciałoby się 

napisać: jacy katolicy, tacy apostaci. 

 

 

MODA NA APOSTAZJĘ 

Dziś jest moda na apostazję. Kim są apostaci? 

Oto starszy już mężczyzna, którego pytam: co na to 

powiedzą rodzice? Spojrzał na mnie, jakby po raz 

pierwszy usłyszał, że miał rodziców, nie pytałem więc 

dalej. Inna kandydatka do apostazji, młoda kobieta, ma 

tylko jedno życzenie: aby o jej apostazji nie dowie-

dzieli się rodzice i rodzina. To kto ma się dowiedzieć, 

skoro akt apostazji jest publicznym i oficjalnym 

opuszczeniem wspólnoty Kościoła?  

Okazuje się, że apostatą chce zostać mój dawny 

uczeń, którego przygotowywałem do pierwszej spo-
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Oczywiście, bywają i inne „gotowce”. Oto apo-

stata wyraża żal? pretensję? zarzut: „wpisanie” w „po-

czet członków Kościoła” odbyło się bez mojej zgody 

oraz wbrew mojej woli. Nie zauważył, że jego poczęcie 

i narodziny też nastąpiły bez jego pozwolenia? A naro-

dziny jako mężczyzny? A szczepienia w dzieciństwie? 

A rodzice nie ubierali go na siłę, gdy on chciał biegać 

nagi? A do szkoły został posłany za swoją zgodą czy 

wbrew swojej woli? Czy zauważył, że to wszystko – to 

nie „wina” Kościoła, ale jego rodziców? A dalej jest 

ignorancja i wytarte hasła, albo i kłamstwa. M.in. że 

Kościół wbrew obowiązującemu prawu agituje poli-

tycznie. A gdzie w prawie państwowym jest zakaz agi-

tacji politycznej w kościele? Że Kościół szerzy w spo-

łeczeństwie m.in. „postawy antysemickie”. Czy wie, że 

Jezus z Nazaretu był Semitą? No, zgoda, niektórzy ka-

tolicy też o tym nie wiedzą… Że Kościół rości sobie 

prawo do zwolnienia z podatków. Owszem, ten mit od 

upadku komuny ma się dobrze: że księża nie płacą po-

datków. Apostaci nie widzą, że piszą o rzeczywistości, 

której nie znają? Wszak w kościele dawno nie byli, do-

kumentów papieskich nie czytali, literatury katolickiej 

nie znają, poważnych analiz w Internecie nie szukali 

(zobacz: materiały zamieszczane przez Katolicką 

Agencję Informacyjną). Znają tylko antykatolickie 

agitki. Chciałoby się napisać: jacy katolicy, tacy apo-

staci. 

Mówię do młodej kobiety: Pisze Pani: Wbrew 
mojej woli i nieświadomie zostałam ochrzczona przez księdza 
rzymskokatolickiego. Ale przecież ksiądz nie przyszedł z 

sakramentem do Pani domu? To rodzice przyszli do 

księdza prosić o chrzest. I okłamali księdza, który trzy-

krotnie pytał ich, czy zamierzają po katolicku wycho-

wać swoje dziecko. Nie zrobili tego! Ale nie spotkałem 

się z oświadczeniem woli, na którym apostata pisałby: 

Rodzice wbrew mojej woli prosili o chrzest i przy tym okłamali 
księdza. Młoda kobieta obiecuje, że poprawi tekst swo-

jego oświadczenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Pytam: do czego komu potrzebny akt apostazji i 

związane z tym formalności? Przecież ilości apostatów 

tak naprawdę nikt nie liczy, w Kościele liczy się ilość 

ochrzczonych. Których, owszem, będzie mniej, gdy 

zwiększy się liczba apostatów… Przecież w czasach 

PRL mieliśmy aż nadto ludzi ochrzczonych, a walczą-

cych z Kościołem: Bolesław Bierut, Władysław Go-

mułka, Wojciech Jaruzelski i wielu innych, a żaden nie 

wpadł na pomysł, by dokonać formalnego aktu opusz-

czenia Kościoła. Najwidoczniej: nikt im czegoś takiego 

nie podpowiadał i nie było takiej mody. Czy dziś nie 

wystarczyłoby zgłosić w parafii zamieszkania, by od-

notowano, że ten konkretny mieszkaniec wyraźnie nie 

życzy sobie katolickiego pogrzebu? A tak – tak sobie 

dywagujemy w księżowym gronie – wkrótce będziemy 

zmuszeni żądać przed pogrzebem odpisu aktu chrztu 

zmarłego: czy nie ma tam adnotacji o apostazji. 

W rozmowie z kandydatem na apostatę przywołu-

ję autentyczną sytuację z kolędy. W bloku, na korytarzu 

zatrzymała mnie kobieta z pretensją: Dlaczego Ksiądz 

mnie ominął? W mieszkaniu wyjąłem więc papiery i pod-

sunąłem starszej pani pismo, które dwa lata wcześniej oso-

biście wręczyła księdzu: Ja [tu podane zostały podstawo-

we dane osobowe] zgłaszam wystąpienie z Kościoła kato-

lickiego, tym samym skreślenie z członków parafii kościoła 

pod wezwaniem M. B. z Lourd… Proszę Księdza, kiedy to 

było – odparła starsza parafianka. Przez te dwa lata 

wszystko się zmieniło.  To, co wtedy podpisałam, już jest 

nieaktualne. Wyjąłem więc nową kartkę, by pani mogła 

napisać i podpisać oświadczenie o zupełnie odmiennej tre-

ści. A wszystko odbyło się prosto i gładko tylko dlatego, 

że kobieta nie wpadła na tak modny dziś pomysł: by pod-

jąć procedurę oficjalnego wystąpienia z Kościoła. 

Dziś jest moda na apostazję. Dlaczego? Kandydaci 

na apostatów podają argumenty contra Ecclesiam i myślą, 

że odkrywają Amerykę. Ja mógłbym podać jeszcze kolejne 

argumenty przeciwko Kościołowi. Jak chcemy, to zawsze 

wiele takich argumentów znajdziemy. Bo czy Kościół kie-

dykolwiek był „lepszy” niż dziś?  

Skąd więc dziś moda na apostazję? Może trafia w 

dziesiątkę ks. Wojciech Węgrzyniak, gdy pisze: A może 

jest też tak, że niektórzy odchodzą, bo to jest czas próby. 

Tak jak Żydzi, którzy szemrali na pustyni przeciw Bogu, 

chociaż ich wyprowadził z niewoli egipskiej; jak wygnań-

cy, którzy nie wrócili z Babilonu zachwyceni bogami nowej 

ziemi; jak uczniowie, którzy uciekli z Getsemani; jak tłum, 

który był przeciw Jezusowi, usłuchawszy bardziej politycz-

no-religijnej władzy niż tego, który nikomu krzywdy nie 

zrobił. Czas próby to czas, w którym ogrodnik odcina te 

gałązki winnej latorośli, które uschły (J 15,6). To czas, 

kiedy rolnik wiejadłem rozdziela pszenicę od plew (Mt 

3,12). Czas, kiedy rybak po połowie dobre ryby zbiera do 

naczynia, a złe wyrzuca (Mt 13,88). Czas próby dzieli lu-

dzi, którzy wcześniej wydawali się być raczej razem. Wy-

dawali, bo to właśnie czas próby „ujawnia zamysły serc 

wielu” (Łk 2,35). 

Krzysztof Wołodźko pisał na portalu Niezależna: 

«Na pochyłe drzewo każda koza skacze» – boleśnie często 

przypomina mi się ostatnio to powiedzenie, gdy obserwuję 

reakcje wielu ludzi do niedawna umiarkowanych w spra-

wach Kościoła. Kościół, do którego czasem wciąż jeszcze 

zachodzą, stał się dla nich wrogiem publicznym numer je-

den. Wielu z nich jeszcze niedawno nie tylko brało kościel-

ne śluby, lecz także w trudnych sprawach osobistych szu-

kało w świątyniach wsparcia, pociechy w strapieniach, 

pomocy w wychodzeniu z nałogów itd. I często ją znajdo-

wali. Dziś wielu z nich dostrzega w Kościele tylko zło, 

bulwersują się upadkiem księży, hierarchów. […] Chyba 

to jest największy problem, że znika wśród nas ta zdolność 

do obrony w Kościele tego, co dobre. I to nawet nie wśród 

tych, którzy decydują się na apostazję – oni jasno wybrali. 

W hejcie nierzadko celują ci, którzy wciąż chcą kościel-

nych ślubów, chrztów, bierzmowania. To jest czas próby. 

Jeżeli jest to czas próby – na baczności powinni się 

mieć zarówno apostaci, jak i wszyscy wierzący, i wszyscy, 

którzy jeszcze za wierzących się uważają.  

ks. Bogdan Markowski CM 
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17 października – sobota: Od dziś Kraków jest w 

strefie czerwonej! Co oznacza, że do kościoła może 

wejść ponownie ograniczona ilość osób: 1 osoba na 

7m
2
! Co oznacza u nas: 120 osób na Mszy św. nie-

dzielnej. Ale nie podajemy jeszcze szczegółów, tylko 

ogólnie informujemy, przypominamy i przestrzegamy… 

Kraków jest w strefie czerwonej, tymczasem w parafii 

odbyło się od dawna planowane i przygotowywane, 

spóźnione o pół roku, udzielenie młodzieży sakramen-

tu bierzmowania. Przy ograniczonej ilości uczestników, 

a jednak! O godz. 11.00 w kościele rozpoczęła się uro-

czysta Msza św., której przewodniczył ks. infułat Bro-

nisław Fidelus, on też wygłosił słowo do młodzieży i 

udzielił młodym sakramentu umocnienia Duchem Świę-

tym. Sakrament przyjęło 51 młodych ludzi: 24 osoby z 

naszej parafii oraz 27 osób z parafii bł. Anieli Salawy, w 

tym 14 uczniów szkoły dla dzieci z niedoborami psycho-

fizycznymi; młodzież przygotowali: ks. Paweł Dobro-

szek CM i ks. Adam Kaganek CM. Koncelebrowali 

księża proboszczowie Jacek Kuziel CM i Zdzisław Góra 

CM oraz ks. Adam Kaganek CM i ks. prof. Łukasz Ka-

mykowski. Było skromnie i sympatycznie. I co najważ-

niejsze: uroczystość jednak doszła do skutku! 

18 października – niedziela: Na wsparcie edukacji 

uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin – czyli na Fun-

dację Dzieło Nowego Tysiąclecia do skarbony zebrano 

rekordową sumę 7.750 złotych. 

Z powodu ograniczenia ilości uczestników nabożeństw w 

kościołach – 1 osoba na 7m
2
 – odwołano zaplanowane na 

dzień dzisiejszy liczenie wiernych uczestniczących w nie-

dzielnej Eucharystii. Ale ks. Bogdan Markowski osobiście 

przeprowadził liczenie wiernych – w końcu warto wie-

dzieć, ile osób przyszło do świątyni w dobie nowych pan-

demicznych ograniczeń – i okazało się, że do naszego ko-

ścioła na niedzielne Msze św. przyszło w sumie 1.548 

osób. […] Natomiast składka okazała się więcej niż 

skromna: zebrano zaledwie ponad 6.200 złotych: nie wy-

starczyła zwiększona ofiarność wielu parafian, gdy pojawi-

li się młodzi – czyli studenci, z których wielu nie poczuwa 

się do obowiązku złożenia ofiary na rzecz świątyni, z któ-

rej korzystają.   

Msza św. o godz. 20.00 zainaugurowała nowy rok aka-

demicki w Duszpasterstwie Akademickim «Na Mia-

steczku»: przewodniczył i okolicznościową homilię wy-

głosił ks. prof. dr hab. Przemysław Nowakowski CM 

(dawny duszpasterz akademicki), a koncelebrowali księża 

Andrzej Telus i Piotr Klimczak. 

Księża moderatorzy Bogdan Markowski, Andrzej Telus i 

Zbigniew Kopciński wzięli udział w kolejnych spotka-

niach kręgów Oazy Rodzin (Domowego Kościoła): on-

line albo na sposób… hybrydowy. 

22 października – czwartek: Ks. proboszcz Jacek Ku-

ziel wyjechał do Środy Wielkopolskiej. Stamtąd przyjechał 

z nim (i ze swoimi „meblami”) ks. Rafał Brukarczyk 

CM, który po wielu latach pracy na misjach, a ostatnio w 

Boliwii, powrócił do Polski i – po odpoczynku na łonie ro-

dziny – został skierowany do naszej parafii. Ma tutaj pod-

jąć obowiązki kapelana Szpitala MSWiA, który w całości 

został przemianowany na szpital „covidowy”, docelowo 

ze 120 łóżkami dla chorych. Nie wygląda to dobrze… 

(cdn.) 
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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 lutym 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 

LUTY 
2 (wtorek): Święto Ofiarowania Pańskiego: XXV Dzień Życia 

Konsekrowanego. 

Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.30, 

18.30 i 20.00; poświęcenie świec (gromnic) na początku 

każdej Mszy Świętej. 

Składka przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne. 

3 (środa):  Świętowanie pierwszej środy miesiąca: o godz. 18.00 

procesja ze świecami i wspólna modlitwa różańcowa. 

5 (piątek): Pierwszy piątek miesiąca: wizyta kapłanów w domach 

chorych z posługą  sakramentalną od godz. 9.00; dodat-

kowa Msza św. o godz. 16.30. 

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

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

pokalanym Sercu NMP o godz. 8.00 oraz nabożeństwo 

wynagradzające. 

7 (niedziela): 5. niedziela zwykła. 

8 (poniedziałek):  Inauguracja Triduum ku czci Najśw. Maryi Panny z 

Lourdes w czasie Mszy św. o godz. 18.30. 

11 (czwartek):  Uroczystość odpustowa Najświętszej Maryi Panny z 

Lourdes; XXIX Światowy Dzień Chorego (zob. s. 2). 

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

20.00. 

Msza św. z udzieleniem chorym sakramentu namaszcze-

nia – o godz. 15.00.  

Uroczysta Msza św. odpustowa o godz. 18.30: Mszy św. 

będzie przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosi 

ks. Adam Borowski CM, sekretarz polskiej prowincji 

Zgromadzenia Księży Misjonarzy. 

14 (niedziela): 5. niedziela zwykła. 

17 (środa): Środa Popielcowa: początek okresu Wielkiego Postu. 

Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 16.30, 

18.30 i 20.00; posypanie głów popiołem w czasie 

wszystkich Mszy Świętych. 

Obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych; w archidiecezji krakowskiej rozpoczyna się 

okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. 

19 (piątek): Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.00 (dla dzie-

ci), 18.00 i 20.30 (dla młodzieży i studentów). 

21 (niedziela): 1. niedziela Wielkiego Postu. 

 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.30.  

22 (poniedziałek):  Święto Katedry św. Piotra, Apostoła. 

28 (niedziela):  2. niedziela Wielkiego Postu. 

Początek rekolekcji wielkopostnych dla dorosłych i stu-

dentów (głosi ks. Bartosz Pikul CM).  
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